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OGRES NOVADA KULTŪRAS CENTRS
MISIJA, VĪZIJA UN MĒRĶIS

Misija:
Caur kultūras un mūžizglītības prizmu stiprināt piederības sajūtu savai pilsētai un
novadam.
Vīzija:
Ogres novada pašvaldības “Ogres novada Kultūras centrs” – daudzfunkcionālu un
kvalitatīvu kultūras pakalpojumu sniedzējs, kas dod ieguldījumu daudzveidīga un sabiedrības
aktīvai līdzdalībai pieejama kultūras un mūžizglītības procesu veidošanā visā Ogres novadā.
Mērķis:
Veicināt kultūras attīstību Ogres novada administratīvajā teritorijā, īstenot pašvaldības
funkcijas kultūras darba organizēšanā, tai skaitā, veidot un piedāvāt daudzveidīgus un
kvalitatīvus kultūras pakalpojumus, veicināt kultūras, mūžizglītības un sabiedrisko iniciatīvu,
sniegt metodisko atbalstu Ogres novada pašvaldības kultūras iestādēm un struktūrvienībām.
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1. PAMATINFORMĀCIJA
1.1. ONKC juridiskais statuss un struktūra
Ogres novada pašvaldības “Ogres novada Kultūras centrs” ( turpmāk

- ONKC),

reģistrācijas Nr.90001669956, juridiskā adrese: Brīvības iela 15, Ogre, LV-5001, ir Ogres
novada domes izveidota pašvaldības iestāde, kas izveidota 2004.gada 1.janvāri, reorganizējot
Ogres pilsētas pašvaldības aģentūru “Ogres Kultūras centrs” un Ciemupes Tautas namu
(2003.gada 20.novembra Ogres novada domes sēdes protokols Nr.22; 26.§ “Par Ogres novada
pašvaldības kultūras iestāžu reorganizāciju”).
ONKC darbību reglamentē 17.12.2015. saistošie noteikumi Nr.20/2015 “Ogres novada
pašvaldības ONKC “Ogres novada Kultūras centrs” nolikums”. ONKC darbu vada un organizē
direktore, kura rīkojas saskaņā ar LR likumiem, Ministru kabineta noteikumiem, Ogres novada
domes lēmumiem, ONKC Nolikumu un citiem normatīvajiem aktiem. 2018. gadā ONKC bija
Ogres novada pašvaldības padotībā. Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības 18.12.2014.
saistošajiem noteikumiem Nr. 36/2014 “Ogres novada pašvaldības nolikums” ONKC ir
Tautsaimniecības komitejas pārraudzībā.
2019.gada 23.maijā pieņemti Ogres novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.8/2019
“Ogres novada pašvaldības “Ogres novada Kultūras centrs” maksas pakalpojumu cenrādis”
(Ogres novada domes sēdes protokols Nr.6; 22.§) spēkā no 01.09.2019. Izstrādājot un
apstiprinot maksas pakalpojumu cenrādi, galvenais mērķis bija racionālāk izmantot pašvaldības
līdzekļus, lai sniegtu plašāku pakalpojumu klāstu kultūras pasākumu nodrošināšanai.
Pašvaldības aģentūru “Ogres novada Kultūras centrs” atbilstoši nolikumam veido trīs
struktūrvienības:
1.

Ogres Kultūras centrs, Brīvības ielā 15, Ogrē;

2.

Ogresgala Tautas nams, Bumbieru ielā 9, Ogresgalā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā;

3.

Ciemupes Tautas nams, Liepu gatvē 12, Ciemupē, Ogresgala pagastā, Ogres novadā.
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1.2. ONKC funkcijas un uzdevumi
ONKC 2019.gadā veica šādas funkcijas:
 veidot saturā un formā daudzveidīgu kultūras un mūžizglītības pakalpojumu klāstu un
nodrošināt tā pieejamību sabiedrībai;
 sekmēt un atbalstīt sabiedrības iesaisti nacionālās kultūras vērtības – Dziesmu un deju
svētku tradīcijas saglabāšanā un attīstīšanā;
 sekmēt un atbalstīt sabiedrības (indivīda, grupas, kopienas) radošo iniciatīvu un
sociālās līdzdalības aktivitāti;
 atbalstīt sabiedrību tās centienos saglabāt un sekmēt novada materiālā un nemateriālā
kultūras mantojuma dzīvotspēju;
 iespēju robežās nodrošināt profesionālās mākslas pieejamību;
 nodrošināt statistiku pamatdarbības jautājumos;
 sniegt metodisko atbalstu novada kultūras iestādēm, koordinēt to darbību, sekmēt to
darbību pilnveidošanu, pēctecību un ilgtspējību;
 aktivizēt un sekmēt radošo kultūras industriju attīstību novadā;
 sniegt pakalpojumus fiziskām un juridiskām personām kultūras jomā.
Lai nodrošinātu funkciju izpildi, ONKC veic šādus uzdevumus:


sekmē Dziesmu un deju svētku tradīcijā iesaistīto Ogres novada amatierkolektīvu regulāru
darbību, nodrošina starpsvētku perioda pasākumu un kārtējo Dziesmu un deju svētku
sagatavošanu un rīkošanu;



nodrošina novada kultūras iestāžu un struktūrvienību amatiermākslas kolektīvu piedalīšanos
reģiona, valsts un starptautiskajos kultūras pasākumos, norisēs un projektos;



organizē amatiermākslas kolektīvu skates, festivālus un konkursus saskaņā ar Ogres novada
kultūras pasākumu gada darba plānu;



plāno un organizē novada amatiermākslas nozaru metodisko apvienību darbību;



sadarbībā ar novada amatiermākslas nozaru metodisko apvienību vadītājiem plāno un organizē
kolektīvu kopmēģinājumus, dalību reģiona un valsts mēroga kultūras pasākumos un norisēs;



stimulē kultūras vērtību radīšanu, izplatīšanu un saglabāšanu, mākslinieciskās jaunrades
attīstību, tiekšanos pēc izglītošanās un izcilības;



veicina profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšanu novada administratīvajā teritorijā;
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koordinē daudzveidīgu kultūras pakalpojumu piedāvājumu izveidi novada administratīvajā
teritorijā;



koordinē sadarbību kultūras jomā ar citām pašvaldībām valstī un ārvalstīs;



organizē valsts svētku, kultūrvēsturisko un tradicionālo svētku norises, informatīvus un
izglītojošus pasākumus interesentiem dažādās zinību nozarēs;



organizē koncertus, izrādes un izstādes, atpūtas un izklaides pasākumus visu vecumu
iedzīvotājiem;



atbalsta kultūras nevalstiskās organizācijas un biedrības, rīkojot kopīgus pasākumus un īstenojot
projektus;



nodrošina novada kultūras mēroga pasākumu un norišu publicitāti;



nodrošina kultūrkartes veidošanu;



atbalsta kultūras darba speciālistu, tautas un amatiermākslas kolektīvu vadītāju un speciālistu
profesionālo tālākizglītību un radošo izaugsmi;



izstrādā un iesniedz priekšlikumus vietēja, reģionāla vai valsts mēroga normatīvo dokumentu
pilnveidošanai kultūras jomā;



izstrādā mēneša un gada kalendāros plānus, perspektīvās attīstības programmas un
starptautiskās sadarbības projektus;



nodrošina Aģentūras lietojumā esošo nekustamo īpašumu apsaimniekošanu, mantas un finanšu
līdzekļu efektīvu izmantošanu.
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2. ONKC BUDŽETA RĀDĪTĀJI UN DARBĪBAS
REZULTĀTI
2.1. Budžeta ieņēmumi
2019.gadā ONKC kopējie ieņēmumi samazinājās par 13.20 % jeb EUR 194 785. Lielākais
samazinājums EUR 218 330 bija saņemtie pašvaldību transferti. Salīdzinājumā ar 2018.gadu
pašu ieņēmumi ONKC palielinājās par 33.8 % jeb EUR 59 853.
1.attēls ONKC ieņēmumi
Budžeta ieņēmumi (EUR)
Nosaukums
2017.g.

2018.g.

2019.g.

2020.g.
plāns

2019.g.

2019. g.

izpilde pret

izpilde pret

2018.g. izpildi

2018. g.

(%)

izpildi (EUR)

IEŅĒMUMI KOPĀ,
tai skaitā

1 263 419

1 474 456

1 279 671

1 467 639

-13.2

-194 785

191 505

176 862

236 715

285 424

+33.8

+59 853

2 000

9 350

0

0

0

0

1 069 914

1 288 244

1 042 956

1 182 215

+19.6

-254 638

Maksas pakalpojumi
un citi pašu ieņēmumi
Valsts budžeta
transferti
Pašvaldību budžetu
transferti
2019. gadā aģentūras budžeta ieņēmumi (skat. 2. un 3. attēlu) bija 1 279 671 EUR, kas ir
par 194 785 EUR jeb 13.2 % mazāk nekā 2018. gadā.
Būtiskākās izmaiņas bija postenī - pašvaldības budžeta transferti, kas samazinājās par
254 638 EUR jeb 19.6 %, jo 2018. gadā tika piešķirti papildus finanšu līdzekļi noteiktiem
mērķiem:
- Latvijas valsts simtgadei veltīti projekti –10 417 EUR,
- “Ogres teātra telpas” iekārtošanai ar mūsdienīgu aprīkojumu –120 465 EUR,
- dalībai dziesmu un deju svētku izdevumiem –33 046 EUR.
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2. attēls ONKC ieņēmumu struktūra 2019. gadā
Maksas
pakalpojumi un
citi pašu
ieņēmumi;
18.50%

Pašvaldību budžetu
transferti; 81.50%

Valsts budžeta
transferti; 0.00%

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību budžetu transferti

Kā redzams 2.attēlā ONKC ieņēmumu lielāko īpatsvaru veido Ogres novada pašvaldības
budžeta dotācija. 2019. gadā 82 % no aģentūras ieņēmumiem veidoja Ogres novada pašvaldības
budžeta transferti, savukārt 18 % veidoja maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi. 2019. gada

pašvaldības dotācijā ONKC iekļauta arī valsts piešķirtā mērķdotācija EUR 13 788 Ogres novada
Kultūras centra un Ogresgala Tautas nama kolektīvu vadītāju atalgojumam un darba devēja
VSA obligātajām iemaksām.
Aģentūras ieņēmumi par maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi bija 236 715 EUR,
kas ir par 59 853 EUR jeb 33.8 % vairāk nekā 2018. gadā. Savukārt, skatot ieņēmumu pozīcijas
detalizēti, jāmin, ka būtiskākās izmaiņas bija sekojošas :
- ieņēmumi par telpu nomu un īri samazinājās par 1 746 EUR jeb 2 % sakarā ar to, ka laika
periodā no maija līdz oktobrim Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē notika remontdarbi
un tā bija slēgta.
- ieņēmumi par biļešu realizāciju palielinājusies par 56 349 EUR jeb 92 % salīdzinot ar
2018.gadu.
- citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem palielinājušies par 4 015 EUR jeb 9 % salīdzinot ar
2018.gadu, tai skaitā dalības maska gadatirgos.
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Budžeta izdevumi

2.2.

Aģentūra veic likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punktā noteiktās
autonomās funkcijas - rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un
tautas jaunrades attīstību.

Pamatbudžeta izdevumi 2019. gadā bija EUR 1 386 456, tas bija par 11.5 % jeb EUR 167
845 mazāki nekā 2018.gadā.
3. attēls ONKC izdevumi
Budžeta izdevumi (EUR)
2019.g.

Nosaukums
2017.g.

2018.g.

2019.g.

2020.g.
plāns

2019. g.

izpilde pret

izpilde pret

2018.g. izpildi

2018. g. izpildi

(%)

(EUR)

IZDEVMI KOPĀ, tai
1 254 996

1 456 097

1 288 252

1 594 684

-11.5

-167 845

744 167

760 260

779 612

941 195

+2.5

+19 352

0

40

2 394

0

+5885

+2 354

340 720

347 729

347 288

403 828

-0.1

-441

113 597

131 148

110 345

129 905

-15.9

-20 803

Budžeta iestāžu nodokļi

2 895

2 509

7 574

5 000

+201.9

+5 065

Pamatkapitāla veidošana

53 587

214 411

41 039

114 756

-80.9

-173 372

skaitā
Atlīdzība
Mācību un darba
komandējumi
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli,
energoresursi, preces

Būtiskākās izmaiņas 2019. gada aģentūras budžeta izdevumiem atbilstoši ekonomiskajām
kategorijām, salīdzinot ar 2018. gadu, bija sekojošas:
1. atlīdzības izdevumi palielinājās par 19 352 EUR jeb 2.5 %, jo tika veikta reorganizācija štatu
sarakstā un izveidota jauna tehniskā nodrošinājuma nodaļa, kuras atbildībā ir visu pasākumu
tehniskais nodrošinājums. Kā arī 2018.gada beigās tika noslēgts uzņēmuma līgums par Ogres
teātra popularizēšanu, mārketinga stratēģijas izveidi un realizēšanu;
2. mācību, darba un dienesta komandējumi palielinājās par 2 354 EUR, lielākie darījumi :
- kora “Ogre” dalība XV Latvijas Dziesmu svētki Kanādā – 1200 EUR;
- komandējums uz Holandi kultūras popularizēšanai un sadarbības partneru iegūšanai–995 EUR;
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3. pakalpojumu izdevumi samazinājās par 441 EUR jeb 0 %, samazinājums ir nebūtisks, bet skatot
izdevumus detalizēti būtiskākās izmaiņas bija sekojošas:
- izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem palielinājās par 5 440 EUR jeb 5 %;
- izdevumi par transporta pakalpojumiem samazinājās par 27 591 EUR jeb 60 %, jo 2018. gadā
transporta izmaksas Dziesmu un deju svētku kolektīviem bija EUR 29 040,
- pārējie iestādes administratīvie izdevumi palielinājās par 9 661 EUR jeb 130 %, būtiskākās
izmaiņas skaidrojamas ar sadarbības līguma noslēgšanu par reklāmas pakalpojumiem (Ogres
novada un Ogres novada Kultūras centra popularizēšanai) ar SIA Valmieras TV, kopējā
izdevumu summa 2019. gadā bija 8 279 EUR;
- telpu kārtējie remontdarbi palielinājās par 9 104 EUR, tai skaitā, sienu kosmētiskais remonts
avārijas seku likvidēšana un mazās zāles parketa grīdas atjaunošana,
- iekārtu, aparatūru un inventāra noma samazinājās par 16 427 EUR jeb 41 %, jo 2018. gadā
sakarā ar vērienīgiem pasākumiem par godu Ogres pilsētas 90 gadu jubilejai un Latvijas
simtgadei tika nomātas skatuves, skaņas un gaismas tehnika, lai nodrošinātu āra pasākumus,
un viesmākslinieku uzstāšanos,;
- pārējie iepriekš neklasificēti pakalpojumi palielinājās par 16 252 EUR jeb 13%. Šajā izmaksu
pozīcijā klasificē visus iepirktos kultūras pasākumus (teātri, koncerti, kino utml.); 2018. gadā
sakarā ar Kultūras centra kāpņu pārbūvi un Ogres teātra telpu modernizēšanu kultūras
pasākumi notika daudz mazāk nekā parasti. Bet pēc remontiem kultūras pasākumu klāst tika
bagātināts piedāvājot iedzīvotājiem dažādu žanru pasākumus. Neskatoties uz to, ka 2019.
gada vasaras periodā Kultūras centra lielā zāle bija slēgta uz remonta laiku, līdz ar lielās zāles
atklāšanu iedzīvotājiem tika piedāvāti augstas klases kultūras pasākumi, kuri no apmeklētāju
puses tika novērtēti;
4. krājumu, materiālu, energoresursu un preču izdevumi samazinājās par 20 803 EUR jeb 15.9 %.
Būtiskākās izmaiņas:
- inventāra izmaksas samazinājās par 7 719 EUR jeb 13 %, galvenokārt, jo 2018. gadā tika
iegādāti tērpi Ogres Kultūras nama kolektīviem dalībai Dziesmu un deju svētkos kopsummā
par 30 305 EUR,
- kārtējo remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli samazinājās par 9 110 EUR jeb 27 %, jo:
 2018. gadā saistībā ar pasākumiem par godu Ogres pilsētas 90 gadu jubilejai un
Latvijas simtgadei bija lielāki izdevumi ikdienas uzkopšanas līdzekļiem un citiem
materiāliem kopumā par EUR 3 998,
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2017. gadā tika uzsākta un 2018. gadā turpināja atjaunot materiāli tehnisko bāze
apgaismes prožektoru un apgaismojuma spuldžu u.c. sīko remontmateriālu materiālu
iegādei, savukārt 2019. gadā šis izmaksas bija ievērojami mazākas,

5. nodokļu jeb pievienotās vērtības nodokļa izdevumi palielinājās par 5 065 EUR jeb 201.9 %
salīdzinot ar iepriekšējo pārskatu periodu. Izmaiņas skaidrojamas ar PVN apliekamu darījumu
palielināšanos, piemēram gadatirgus un kino,
6. pamatkapitāla veidošanas izdevumi samazinājušies par 173 372 EUR jeb 80.9 %, galvenokārt
izmaiņas skaidrojams ar to, ka:
- 2018. gadā tika veikti būtiski ieguldījumi Ogres teātra telpu iekārtošanai ar mūsdienīgu
aprīkojumu –120 465 EUR,
- 2018. gadā tika veikta Ogres Kultūras centra labierīcību vienkāršotā pārbūve - EUR 40 340.
4.attēls. Aģentūras budžeta izdevumu struktūra 2019. gadā

Krājumi,
materiāli,
energoresursi,
preces, 9%

Budžeta iestāžu
nodokļi

Pamatkapitāla
veidošana, 3%

Pakalpojumi,
27%
Atlīdzība, 60%

Mācību, darba un
diensta
komandējumi,
0%

Analizējot 2019. gada aģentūras izdevumu struktūru (skat. 4. attēlu), redzams, ka 60 % no
izdevumiem veidoja atlīdzība, jo Ogres Kultūras centra štatu sarakstā ir visi Ogres pilsētas un
Ogresgala pagasta amatiermākslas kolektīvu vadītāji un koncertmeistari.
Otra lielākā izdevumu pozīcija ir pakalpojumi, kas veido 27 % no visiem aģentūras izdevumiem.
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2.3. PĀRSKATA GADA GALVENIE UZDEVUMI UN TO IZPILDE
Aģentūra savu darbību 2019. gadā plānoja un realizēja atbilstoši Ogres novada attīstības
stratēģijas 2014. – 2020. gadam noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem, un saskaņā ar Ogres
novada pašvaldības domes apstiprināto darba plānu un budžetu. 2019. gadā plānotie pasākumi
tika realizēti pilnā apmērā.
2019. gadā lielākie publiskie pasākumi:
1. Ogres pilsētas svētki

ar nosaukumu “Dzīve ir kino”, piedāvājot iedzīvotājiem gan

muzikālas, gan sportiskas izklaides, tai skaitā tradicionālo pilsētas svētku gadatirgu,
2. Noorganizēti vairāki profesionālu mākslinieku koncerti un izrādes,
3. 2018. gadā par godu Latvijas 100.gadei tika uzsākts Latvijas filmu cikls, kurš 2019. gadā
veiksmīgi tika turpināts – demonstrējot jaunākās, Latvijā veidotās filmas,
4. sakarā ar ONKC lielās zāles atjaunošanas darbiem, tika papildināta skatuves apgaismojuma
nodrošinājuma tehniskā bāze.

2019. gadā aģentūra nav uzsākusi vai realizējusī sadarbības projektus.

2019.gadā ONKC darbinieki organizēja 223 pasākumus, tajā skaitā:
- Ogres kultūras centrā – 151 pasākumi, apmeklētāju skaits - 58 724,
- Ogresgala tautas namā - 33 pasākumi, apmeklētāju skaits - 1 873,
- Ciemupes tautas namā – 39 pasākumi, apmeklētāju skaits – 3 187.
ONKC organizētajos pasākumos kopumā piedalījās 63 784 apmeklētāji.
Bez tam 2019. gadā ONKC struktūrvienībās ir notikuši 129 citu fizisku un juridisku
personu rīkoti pasākumi, tajā skaitā:
-

Ogres kultūras centrā 61 pasākumi,

-

Ogresgala tautas namā 26 pasākumi,

-

Ciemupes tautas namā 42 pasākumi.

Amatiermākslas kolektīvu darbs
2019. gadā ONKC trīs struktūrvienībās darbojās 42 (ONKC amatiermākslas kolektīvi, t.sk. deju
studijas 12 vecuma grupas un vokālās studijas 9 vecuma grupas) amatiermākslas kolektīvi un
interešu grupas ar 1365 (ONKC amatiermākslas kolektīvi) dalībniekiem, tajā skaitā:
-

Ogres kultūras centrā:
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amatierkolektīvi – 21 ar 960 dalībniekiem,



interešu grupas – 7 ar 142 dalībniekiem,

-

Ogresgala tautas namā – 10 ar 217 dalībniekiem,

-

Ciemupes tautas namā - 4 ar 46 dalībniekiem,.

Kolektīvu dalībnieki piedalījās 310 publiskos pasākumos Ogrē vai citā Latvijas novadā
un daži ārpus Latvijas, tajā skaitā:
-

Ogres Kultūras centra kolektīvi – 276 pasākumos,

-

Ogresgala Tautas nama kolektīvi – 31 pasākumos,

-

Ciemupes Tautas nama kolektīvi – 3 pasākumos.

Ogres novada Kultūras centra kolektīvu darbs
Vidējās paaudzes deju kolektīvs AIJA 2019.gadā piedalījās 14 pasākumos. Tajā skaitā: dalība
Ogres pilsētas svētkos, Ogres apriņķa deju kolektīvu skate/koncerts “Deja satiek pavasari”,
VPDK konkursā “Salaspils kauss 2019”, organizēts draugu koncerts “Pilna Māras istabiņa…”,
draudzības koncertos Iršos, Aizkrauklē, Daugavpilī, Dobelē, Svitē, Jaunjelgavā, dalība Ogres
novada Kultūras centra atvērto durvju dienā “Ogre.Centrs.Kultūra”, ONKC Lielās zāles
atklāšanas pasākumā.
Senioru koris ALTERA 2019.gadā piedalījās 14 pasākumos. Tajā skaitā: Dievkalpojumos
Ogres Evaņģēliski luteriskajā baznīcā, Ogres pilsētas svētkos, ikgadējā senioru koru dziesmu
svētku pasākumā Talsos, koncertēja vairākos pansionātos, tostarp, Ogres un Madlienas, dalība
Ogres novada Kultūras centra atvērto durvju dienā “Ogre.Centrs.Kultūra”, Lielās zāles
atklāšanas pasākumā.
Vokālā grupa ANIMA SOLLA 2019.gadā piedalījās 15 pasākumos. Tajā skaitā: ANIMA
SOLLA 20.gadu jubilejas koncerts, koncerti Līvānu katoļu baznīcā, Ogres Evaņģēliski
luteriskajā baznīcā, Zirgu ielas koncertzālē, Dobeles Evaņģēliski luteriskajā baznīcā, Valmieras
Sv.Sīmaņa Evaņģēliski luteriskajā baznīcā, LABS namā, Rīgā, Lielvārdes novada mūzikas un
mākslas skolā, Eiroradio konkursa “Lat the people sing” Palau de la Musica, Barselonā.
Folkloras kopa ARTAVA 2019.gadā piedalījās 13 pasākumos. Tajā skaitā: ONKC organizēja
pasākumu “Kāzu godi”, Lieldienu programmas vadīšana Ogrē un Rīgā, Čiekurkalnā, pavasara
sagaidīšanas pasākums Ogrē, “Špakovska parkā”, ielīgošanas pasākumi – Latvijas
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Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā “Novadu dienas”, Ogres pansionātā, Pēterdienas pasākums
“Pērkondiena”,

dalība

Ogres

novada

Kultūras

centra

atvērto

durvju

dienā

“Ogre.Centrs.Kultūra”, Lielās zāles atklāšanas pasākumā, veļu vakars Kokneses pilsdrupās,
Mārtiņdienas pasākums kultūras centrā, Masku festivāls Igaunijā (pilsētās Viiru, Jarve un Albu),
maskošanās Ogres samariešu biedrībā, bluķa vakars Ogres vēstures muzejā.
Senioru deju kopa ASTRAS 2019.gadā piedalījās 15 dažādos pasākumos. Tajā skaitā: senioru
deju kopas “Vēlreiz” meteņu pasākumā, pasākums senioriem “Dīvas”, senioru deju kopu
sadancis “Vizbuļu putenis” Ogrē un senioru deju kopai “Gaujmalietes” 15.gadu jubileja,
festivāls/konkurss “Life is beautiful” Horvātijā, pilsētā Rab, senioru sadancis/festivāls
Jaunjelgavā, Limbažos, Bauskā, Salaspilī, Ikšķilē, Staicelē, senioru festivāls Baltkrievijā,
Minskā, Senioru deju kopām “Sniegarozes” un “Preilenes” 15.gadu jubileja, Siguldā.
Ogres Danču klubs 2019.gadā piedalījās 13 dažādos pasākumos. Tajā skaitā: Ģikšu danču naktī
Amatas novadā, Ģikšu kultūras namā, Ogres novada skolās organizēts pasākums ar VKKF
atbalstu “Danču mācīšana jauniešiem” Ogres 1.vidusskolā un Ogres valsts ģimnāzijā 4 reizes,
Organizēts Renesanses laika danču pasākums “Ampīra balle”, dalība biedrības “Skaņumāja”
organizētajos kursos tautas mūzikas apguve, Skrīveru mūzikas un mākslas skolā un noslēgumu
koncerts Koknesē, Danču vakars Suntažos. dalība Starptautiskās Baltijas danču naktīs Mārupē
un ziemas saulgriežu pasākumā Ogres Vēstures un mākslas muzejā.
Jauktais koris GRĪVA 2019.gadā piedalījās 9 dažādos pasākumos. Tajā skaitā: Organizējot
sadraudzības koncertu ONKC “Četri kori sadomāja”, koncertu “Ziedonī”, piedaloties Melngaiļa
svētkos, Vidrižos, organizējot un piedaloties koncertceļojumā un Santorini, dalība Ogres
pilsētas svētkos, pieredzes apmaiņas brauciens uz Alūksni pie kora “Atzete”, dalība Lāčplēša
dienā pie Brīvības pieminekļa ar kori “Pernigele”, Otrās adventes koncertā Baptistu draudzē un
tiešsaistes sadraudzības koncerts ar kori “Dziesma”.
Pūtēju orķestris HORIZONTS 2019.gadā piedalījās 8 pasākumos. Tajā skaitā: organizēts
koncerts ar patstāvīgu programmu “Mēs pūtīsim no visas sirds”, koncertā Siguldas koncertzālē
“Devons”, Latvijas Republikas Neatkarības deklarācija pasludināšanas dienā un Baltā galdauta
svētkos, dalība koncertā “Jura Kulakova nakts”, Ikšķiles brīvdabas estrādē, dalība
starptautiskajā pūtēju orķestru festivālā Murtsubpill Tartu, Igaunijā, dalība Ogres pilsētas
svētkos, televīzijas īsfilmā “Ceļojums uz Ogri” uzņemšanā, Lāčplēša dienas atzīmēšanas
pasākumā.
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Jauniešu koris IMPULSS 2019.gadā piedalījās 6 pasākumos. Tajā skaitā: Ogres novada
Kultūras centra saliedēšanās pasākumā “Vai ir dzīve pēc Dziesmu un Deju svētkiem?”, dalība
koncertos Madonā, Adventes koncertā Ogres baptistu draudzes baznīcā, iegūts Zelta diploms
RIGA SING international Choir Cempetition Starptautiskajā koru konkursā LU Lielajā aulā,
dalība koncertā “Upes vakari” uz peldošās skatuves, dalība Ogres novada Kultūras centra
atvērto durvju dienā “Ogre.Centrs.Kultūra”, Lielās zāles atklāšanas pasākumā.
Ogres Teātris /Teātra studija/ 2019.gadā kopumā nospēlēja 30 izrādes, tajā skaitā,
R.Blaumanis “Skroderdienas Silmačocos” 2 reizes, O.Vailds “Cik svarīgi būt nopietnam” 8
reizes, A.Čehovs “Ivanovs” 9 reizes, 2019.gadā režisors Jānis Kaijaks iestudējis trīs
jauniestudējumus - H.Ibsens “Bernika projekts” 3 izrādes, Barijē un Gredī “Rītdiena ir tālu”
3 izrādes un stāstu izrāde ģimenēm “Ziemassvētku stāsts” 3 izrādes. Ogres teātris 2019.gadā
mainīja nosaukumu no “Ogres Tautas teātris”, atsakoties no vārda “tautas”, kļūstot par pilsētas
teātri “Ogres Teātris”, dalība Gada sportists apbalvošanas ceremonijā un dalība Ogres pilsētas
svētku uzvedumā “Dzīve kā kino”.
Vidējās paaudzes deju kolektīvs RAKSTI 2019.gada sezonā piedalījās 16 pasākumos. Tajā
skaitā: dalība koncertos Līgatnē, Valmierā, Suntažos, Madlienā, Jūrmalā, Liepājā festivālā
“Rudens nāca sētiņā”. Organizēja un piedalījās labdarības koncetā “Mūžīgi laimīgi” Madlienas
kultūras namā, Ogres novada Kultūras centrā organizēja koncertus “izRAKSTĪju deju ceļu” un
“Griezies, griezies, atgriezies”, dalība novada deju koncertā “Deviņiem’i ziediņiem’i”, Ogres
pilsētas svētkos, Ziemassvētku nakts tirdziņā.
Sieviešu koris RASA 2019.gadā piedalījās 13 pasākumos. Tajā skaitā: tiek organizēts
ikgadējais RASAS koncerts “C vitamīns”, dalība koncertos “Skaistā melodijas ziemā” ar vīru
kora “Ķekava”, “Madlienas balsis”, Madlienas kultūras namā, “Ar cīruļa dziesmu debesīs”
Suntažu kultūras namā, Komponistam Kārlim Martinovskim veltīts atceres koncerts”Likteņu
kalējs” Kokneses kultūras namā, Baznīcu nakts ietvarā Ogres Evaņģēliski luteriskajā baznīcā
koncerts, dalība Igaunijas Dziesmu svētkos Tartu, pasākumā “Baltijas ceļam 30”, koncerts
RĪGAS DOMĀ “Cantate Domino”, Adventes koncerts Ogres kultūras centrā, dalība Ogres
novada Kultūras centra atvērto durvju dienā “Ogre.Centrs.Kultūra”, Lielās zāles atklāšanas
pasākumā.
Tautas lietišķās mākslas studija SAIVA 2019.gadā piedalījās 3 pasākumos. Tajā skaitā: dalība
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pasākumā “Satiec savu meistaru”, organizēta izstāde Smiltenes kultūras namā “Putni krāsā un
kompozīcijā”, Rīgas Sv. Pētera baznīcā organizēta izstādē Mākslas un amatniecības izstāde
“Radošā dominante. Vasaras stihijas”.
Ogres skolotāju kamerkoris 2019.gadā piedalījās 9 dažādos pasākumus. Tajā skaitā: dalība
AVE SOL organizētajā koncertā “Pretī pavasarim”, Suntažu kultūras nama jauktā kora
“Suntaži” organizētajā koncertā “Ar cīruļa dziesmu debesīs”, LNKC organizētajā pasākumā
“Mirklis Balvos”, Ogres novada pašvaldības organizētajā pašvaldību sadraudzības pasākumā
Kelmē, Lietuvā, Ogres pilsētas svētkos, Mārupes kultūras nama organizētajā koncertā “Rudens
vēju noskaņās”, koncertciklā “Upes vakari”, Ogres novada Kultūras centra atvērto durvju dienā
“Ogre.Centrs.Kultūra”, Lielās zāles atklāšanas pasākumā, dalība starptautiskā konkursā
“Bižtonas Cantat” Lietuvā, iegūta otrā vieta Sudraba godalga,

apbalvojums “Labākais

mākslinieciskais priekšnesums” un Labākā konkursa soliste Ance Purmale.
Bērnu un jauniešu vokālā studija SVILPASTES (deviņas vecuma grupas) 2019.gadā
piedalījās 32 pasākumos. Tajā skaitā: konkursos Noras Bumbieres solistu konkurss, pusfināls –
solistes Katrīne Zariņa, Līva Bruņiniece izvirzītas finālam, Lietuvā “Champion Cup” – GRAND
PRIX Lielā grupa un 6.klase, 1.vieta 7. un 8. klases grupa un 5 klases grupai un 3.vieta Megijai
Žvagiņai, “Tonis pustonis” 1.vieta 6.klases grupai, I pakāpe 2.klases grupai un Evai Zaļkalniņai,
II pakāpe Esterei Voitjulei, vokālistu konkurss Johvē, Igaunijā 3.vieta Lindai Liepiņai un žūrijas
īpašā balva Mērijai Zariņai, “Baltic talents” 1.vieta 4.klases grupai, 7. un 8 . klašu grupai un
Lielajiem skolniekiem, 2.vieta Kristam Upeniekam, “Pavasara balsis” 2.vieta 7. un 8 klases
grupai, Atzinība 1.klases grupai, “Super Mikrophon Radia Jard” Polijā. Dalība koncertos –
Ogrē, Vaidavā, Mazsalacā, Valmierā, Rīgā.
Jauktais koris OGRE 2019.gadā piedalījās 16 dažādos pasākumos. Tajā skaitā: Maestro Jāņa
Zirņa 75.gadu jubilejas koncertā, pianistes Evijas Belickas 30.gadu jubilejas koncertā, Ceriņa
“Maestro Jānis Zirnis” vārda došanas svētkos, E.Melngaiļa mūzikas svētkos, koncertciklā
“Upes vakari”, dalība XV Latviešu Dziesmu un deju svētkos Kanādā, kā arī dažādu koncertu
sniegšana Kanādā, Ogres pilsētas svētkos, pirmās Adventes koncerts “Svēts brīdis”, Auces
novada Kultūras centra jauktā kora “Auce” 30.gadu jubilejas koncerts, dalība Ogres novada
Kultūras centra atvērto durvju dienā “Ogre.Centrs.Kultūra”, Lielās zāles atklāšanas pasākumā.
Tautas deju ansamblis OGRE 2019.gada sezonā piedalījās 17 pasākumos. Tajā skaitā:
koncertos Jelgavas pilī, Madlienas estrādē, Liepājā, dalība novada deju koncertā “Deviņiem’i
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ziediņiem’i”, Līgo svētkiem par godu dalība Upes koncertā, dalība Ogres novada Kultūras
centra koncertos, pilsētas svētkos un organizēti koncerti, dalība Ogres novada Kultūras centra
atvērto durvju dienā “Ogre.Centrs.Kultūra”, Lielās zāles atklāšanas pasākumā, dalība
Ziemassvētku nakts tirdziņā.
Senioru deju kolektīvs OGRĒNIETIS 2019.gadā piedalījās 12 dažādos pasākumos. Tajā
skaitā: dalība sadraudzības koncertos Garkalnē, Valmierā, Ķeipenē, Ogres apriņķa deju
kolektīvu skate/koncerts “Deja satiek pavasari”, Starptautiskā festivāls “MAHAKAN”
Samarinda, Indonēzijā, Ziemassvētku tirdziņā Ogres skvēriņā.
Bērnu un jauniešu deju studija PĪLĀDZĪTIS (divpadsmit vecuma grupas) 2019.gadā
piedalījās 29 pasākumos. Tajā skaitā: dalība novadu deju skatē – Augstākā pakāpe: 1.klases
grupai, 2. klases grupai, 6. klases grupai; I pakāpe: 3. klases grupai, 4. klases grupai, 5. klases
grupai, 7. klases grupai, 8. klases grupai, 10.-12. klases grupai, dalība koncertos Bauskā,
Ķeipenē, Īslīcē, Tīnūžos, Madlienā, Ogresgalā, Lauberē, Preiļos, ārzemju koncertceļojums uz
Hamburgu, Vācijā. Dalība koncertos Ogres novada Kultūras centrā un organizēti draudzības un
sezonas atskaites pavasara un Ziemassvētku koncerti, Līgo svētkiem par godu dalība Upes
koncertā.
Foto klubs OGRE 2019.gadā piedalījās 15 pasākumos. Tajā skaitā: vairākas tikšanās ar
fotogrāfu Raimondu Lielbriedi, Valdi Braunu, Georgu Avetisjanu, Inesi Kalniņu, Valteru
Kleinu, foto plenēri pa Egona Spura darbības vietām, 4.maija pasākumos, Ropažu novadā,
Ogres pilsētas svētkos, dalība Ogres novada Kultūras centra atvērto durvju dienā
“Ogre.Centrs.Kultūra”, Lielās zāles atklāšanas pasākumā, 50.gadu jubilejas izstādes atklāšana,
foto seminārs “Egona Spura ceļš”, izstāžu atklāšana Ogres novada Kultūras centra foto telpā.
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Ogresgala Tautas nama kolektīvi un to darbība
DK Ābolēni piedalījās 7 pasākumos. Tajā skaitā: XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI
Deju svētkos kolektīvu koprepertuāra pārbaudes un svētku dalībnieku atlases skatē – I pakāpes
diploms, dalība novadu bērnu deju kolektīvu skatē Ogres novada Kultūras centrā, Ogres novada
ģimenes dienā un Ogresgala pagasta svētkos.
DK Ābeļzieds piedalījās 12 pasākumos. Tajā skaitā: dalība novadu deju kolektīvu skatē koncerts “Deja satiek pavasari”, Ogres novada ģimenes dienā un Ogresgalā pagasta svētkos un
Latvijas valsts svētkos.
Vokālais ansamblis “Saime” piedalījās 5 pasākumos. Tajā skaitā: ansambļu festivāls Ikšķilē,
Ogresgala pagasta svētkos, Latvijas valsts svētkos.
JVA “Dūjas” piedalījās 7 pasākumos. Tajā skaitā: ansambļu skate – III vieta, Lieldienu
pasākumā, Ogresgala pagasta svētkos, Latvijas valsts svētkos.
IA Kanēlis piedalījās 1 pasākumā.

Ciemupes Tautas nama kolektīvi un to darbība
Radošā darbnīca “Urdze” piedalījās 2 pasākumos: “Satiec savu meistaru!”, Latvijas
Republikas proklamēšanas dienas svētku pasākumā “Maza tautu istabiņa”.
Vokāli instrumentālais ansamblis “Rabarberi” piedalījās 1 pasākumā: Ziemassvētku balle.
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3.PERSONĀLS
Ogres novada pašvaldības aģentūrā „Ogres novada Kultūras centrs” 2019.gadā bija 97
amata vietas un faktiskais vidējais darbinieku skaits 91.
5.attēls. ONKC vidējais darbinieku skaits 2019.gada mēnešos
Mēnesis

Darbinieku skaits

Janvāris

95

Februāris

95

Marts

95

Aprīlis

98

Maijs

98

Jūnijs

87

Jūlijs

82

Augusts

86

Septembris

88

Oktobris

86

Novembris

91

Decembris

92

Vidēji mēnesī

91

Mēnešos, kad darbinieku skaits pārsniedz amatu vietu skaitu, notika darbinieku maiņa
un vienā amatā nepilnu mēnesi strādāja divi darbinieki vai darbinieks tika aizvietots ar citu
darbinieku uz atvaļinājuma un slimības laiku. Amatu vietu noslodze vasaras mēnešos ir saistīta
ar apkures sezonas beigām un kolektīvu darba specifiku, kad vairāki kolektīvi savu darba
sezonu beidz maija mēnesī un atsāk septembrī.
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6.attēls ONKC darbinieku struktūra 2019.gada 31.decembrī
Kopā

Darbinieki
Darbinieku skaits kopā
1.0.

92

tai skaitā:
Vadītāji Speciālisti Pārējie
3

63

26

Darbinieku skaits

1.1.

pamatdarbā

61

3

44

14

1.2.

blakusdarbā

31

0

29

2

Sadalījums pa dzimuma grupām

2.0.
2.1.

sievietes

60

3

40

17

2.2.

vīrieši

32

0

25

9

48

3

39

6

Personāla izglītība

3.0.
3.1.

Augstāko izglītība, tajā skaitā:

3.1.1.

mākslā, horeogrāfijā, mūzikā

30

1

27

2

3.1.2.

citās specialitātēs

18

2

12

4

3.2.

Vidējo profesionālo izglītību

36

Vidējo profes. izglītību mākslā,
3.2.1. horeogrāfijā, mūzikā
Vidējo profesionālo izglītību citās
3.2.2. specialitātēs

0

15

21

7

0

7

0

29

0

8

21

3.3.

Vispārējo vidējo izglītība

8

0

5

3

3.4.

Pamata izglītība

0

0

0

0

2019. gada beigās no kopējā darbinieku skaita 13 darbinieki bija pensionāri un 3
darbiniekiem noteikta invaliditāte.
Lai pilnveidotu aģentūras vadības, kā arī darbinieku darbu, ik gadu tiek sniegta iespēja
darbiniekiem apmeklēt kursus/mācības, kas padziļinātu esošās zināšanas vai iegūtu jaunas,
kuras efektīvi izmantot ikdienas darbu veikšanai. 2019. gadā tika pārskatīta aģentūras personāla
struktūra un katras nodaļas veicamie darbi. Lai efektīvāk plānotu un veiktu darbu tika izveidota
jauna nodaļa – tehniskā nodrošinājuma nodaļa, kuras atbildībā ir plānot un veikt visu pasākumu
tehnisko nodrošinājumu, kā arī likvidēti 2 amati.

Personāla pārmaiņas pozitīvi ietekmēja

aģentūras ikdienas darbību, tai skaitā pasākumu norises gaitu.
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4.KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
2019.gadā Ogres novada kultūras centrs turpināja sabiedrības izglītošanu profesionālās
mākslas jomā. Tika noorganizēti vairāki profesionālu mākslinieku koncerti un viesizrādes, kā
arī džeza koncerts Ciemupē. 2018. gadā par godu Latvijas 100.gadei tika uzsākts Latvijas filmu
cikls, kurš 2019. gadā veiksmīgi tika turpināts – demonstrējot jaunākās, Latvijā veidotās filmas.
2019. gadā Ogres teātris ar pilnu sparu uzsāka sezonu un sagaidīja apmeklētājus uz jaunām
izrādēm 2018.gadā renovētajās telpās. Jāpiemin, ka Ogres teātris nu jau ir pazīstams ne tikai
Ogrē, bet arī Latvijas mērogā.
Ogres novada Kultūras centra telpās darbu turpināja BJC jauniešu organizācija “Burziņš”
un jauniešu dome.
Turpināja darboties ONKC atvērtie konti sociālajos tīklos: Facebook, Twitter,
Draugiem.lv un Instagram, kur apmeklētājiem bija iespējams iegūt informāciju par pasākumiem
un paust savu attieksmi, kā arī kļūt par pastāvīgiem ONKC profila sekotājiem.
Lai nodrošinātu novada iedzīvotājus ar informāciju par ONKC rīkotajiem pasākumiem
un citiem jaunumiem, 2019.gadā regulāri tika publicēta informācija Ogres novada pašvaldības
izdotajā laikrakstā “Ogrēnietis”.
2019.gadā,

lai nodrošinātu kultūras pasākumu daudzveidību un dažādību, ONKC

sadarbojās ar 20 dažādām biedrībām un nodibinājumiem, tai skaitā:, biedrība “Kinopunkts”,
biedrība “Radoši”, nodibinājums “Mūzikas un mākslas atbalsta fonds” , biedrība “Spektrs”,
biedrība “Kultūrpunkts” un citas.
Ogres novada Kultūras centra telpas saviem pasākumiem un darbības nodrošināšanai
izmantoja Ogres pensionāru biedrība, Invalīdu biedrība un Politiski represēto apvienība.
Pēc katra pasākuma ONKC saņemam tiešu atgriezenisko saiti no pasākumu
apmeklētājiem, jo viņi vienmēr mutiski izsaka gan savu pozitīvo, gan negatīvo viedokli. Vairāk
saņēmām pateicības vārdus, taču vienmēr ieklausāmies arī kritikā, lai uzlabotu pasākumu
kvalitāti.
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5. 2020.GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI
Ministru kabineta valstī izsludinātā ārkārtas situācija ar mērķi ierobežot “Covid-19”
izplatību un aizliedzot rīkot pasākumus visā valsts teritorijā, būtiski ir ietekmējusi ONKC
ikdienas darbu. Laika posmā no 2020. gada 13. marta līdz 2020. gada 10.jūnijam tika atcelti
visi publiskie pasākumi. ONKC pasākumu vadītāji kopā ar pasākumu producentiem pēc iespējas
racionālāk pārplāno pasākumus uz rudens/ ziemas sezonu. Tika atcelti visi ONKC pašu
producētie pasākumi ārkārtas situācijas noteiktajā laika periodā. Vienlaikus jāmin, ka šajā laika
periodā tehniskiem darbiniekiem tika pārplānoti veicamie darbi, lai maksimāli izmantotu laiku
un veiktu 2020.gadā plānotos remontdarbus.
Turpmāk 2020.gadā plānotie pasākumi tiks organizēti ievērojot valstī noteiktos
ierobežojumus:
 2020.gadā ONKC budžetā nav paredzētas finanšu saistības, jo nepieciešamo finansējumu
funkciju veikšanai, centralizēti nodrošina Ogres novada pašvaldība.
 2020.gadā ONKC piedalīsies VKKF izsludinātajos projektu konkursos, mēģinot iegūt
papildus finansējumu profesionālās mākslas pieejamības un citu pasākumu norisei.
 Iepriekšējā gadā uzsāktie pasākumi, kas tiks turpināti: “Saulgriežu svētki Plāterē” ,
Pilsētas svētku organizēšana, gadatirgi un citi pasākumi
 Tiks turpināta ONKC materiāli tehniskās bāzes atjaunošana iegādājoties, jaunu audio,
video, gaismas tehniku un citas materiālās vērtības.
 ONKC nodrošinās esošo amatiermākslas kolektīvu darbību, atbalstīs to dalību vietēja,
reģionāla un valsts līmeņa skatēs, konkursos.
 ONKC turpinās iesākto Ogres kultūras centra un struktūrvienību telpu remontu un
pielāgošanu moderna kultūras procesa prasībām.
 Turpinās plānotu, līdzsvarotu, nepārtrauktu visu ONKC funkciju izpildi, t.sk., koncertu,
izrāžu, izstāžu, izklaides pasākumu u.c. norišu rīkošanu, atbilstoši 2020.gada budžetam,
iedzīvotāju interesēm un maksātspējai;
 Atbalstīs un veicinās amatiermākslas kolektīvu darbību, nodrošinās profesionālās mākslas
pieejamību iedzīvotājiem;
 Ogres novada Kultūras centra infrastruktūras uzlabošana, tajā skaitā Ogres kultūras centra
aktieru telpu renovāciju.
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6. NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS
6.att. Neatkarīgu revidentu ziņojums
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Direktora p.i.

Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar
elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
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