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Reģions4 novadi:
Tukuma novads (32 641 iedzīvotāji), Tukumā - 19 572

Engures novads (7928 iedzīvotāji)

Jaunpils novads (2726 iedzīvotāji)

Kandavas (9659 iedzīvotāji)Kandavas (9659 iedzīvotāji)

Kopā 29 bibliotēkas

Sadarbība ar novadiem:

Noslēgti līgumi ar 3 novadiem, finansējums par 1
bibliotēku – 400 Ls



Krājums. Tukuma bibliotēkā

2009. gads – 74 653

2010. gads – 73 870

2011. gads – 69 225

2012. gads – 68 8062012. gads – 68 806

Ienācis 2012. gadā – 3019

Izslēgts 2012. gads – 3438

Tukuma bibliotēka abonē 2012. gadā

Laikraksti – 7

Žurnāli – 84



Krājums. Reģiona bibliotēkās kopā krājumā

• 2009. gads – 313 917

• 2010. gads – 309 617 

• 2011. gads – 306 086

• 2012. gads – 308 337• 2012. gads – 308 337



Finansējums. Tukuma bibliotēka

2009. gads – 121 780

2010. gads – 214 4502010. gads – 214 450

2011. gads – 225 445

2012. gads – 230 821



Finansējums. Reģiona bibliotēkās kopā. 

• 2009. gads – 391 272

• 2010. gads – 456 250

• 2011. gads – 462 157

• 2012. gads – 538 423• 2012. gads – 538 423



Izsniegums. Tukuma bibliotēkā

• 2009. gads – 198 493

• 2010. gads – 210 968

• 2011. gads – 209 832

• 2012. gads – 200 222• 2012. gads – 200 222
• T. sk. bērni līdz 18 g.v.

• 2009. gads – 19 127

• 2010. gads – 20 330

• 2011. gads – 18 214

• 2012. gads – 16 888



Izsniegums. Reģionā kopā

• 2009. gads – 522 658

• 2010. gads – 505 416

• 2011. gads – 494 777

• 2012. gads – 473 262• 2012. gads – 473 262



Apmeklējums. Tukuma bibliotēkā

• 2009. gads – 70 737

• 2010. gads – 77 761

• 2011. gads – 77 981

• 2012. gads – 76 210

• T. sk. līdz 18 gadiem
• 2009. gads – 12 780

• 2010. gads – 17 895• 2010. gads – 17 895

• 2011. gads – 14 744

• 2012. gads – 15 885

• T. sk. virtuālie
• 2009. gads – 8 400

• 2010. gads – 9 323

• 2011. gads – 10 831

• 2012. gads – 9800

http://biblioteka.tukums.lv/pages/show/1/1 dienā vidēji apmeklēja 33 reizes

Tukuma bibliotēku vidēji dienā apmeklēja 254



Apmeklējums. Reģionā kopā

• 2009. gads – 277 654

• 2010. gads – 255 024

• 2011. gads – 249 565

• 2012. gads – 248 3842012. gads – 248 384

• T. sk. bērni līdz 18 gadiem
• 2009. gads – 117 650

• 2010. gads – 117 582

• 2011. gads – 102 956

• 2012. gads – 99 772



Lietotāji. Tukuma bibliotēka

• 2009. gads – 4214

• 2010. gads – 4071

• 2011. gads – 3852

• 2012. gads – 3832• 2012. gads – 3832



Lietotāji. Reģionā kopā

• 2009. gads – 12 569

• 2010. gads – 11 994

• 2011. gads – 11 502

• 2012. gads – 11 293• 2012. gads – 11 293



Pasākumi. Izstādes. Tukuma bibliotēkā 2012.

gadā

Pasākumi  kopā 78 

• t.sk. bērniem 

Izstādes 54

• t. sk. bērniem • t. sk. bērniem 



E-prasmes. Tukuma bibliotēkā

• Senioru datorapmācība (40 cilvēki)

Darbs ar e-pastu, darbs ar Word dokumentu, internets

Internetbanka

• E-prasmju nedēļa: 

Letonikas datubāze, 

Karjeras konsultācijas

NVA darba meklētājiem

EURES datubāze - darba meklēšana ārzemēs

Lursoft uzņēmējiem, bibliotekāriem, skolēniem

VSAA pakalpojumi e-vidē

VID pakalpojumi e-vidē

E-paraksts



Pasākumi. Tukuma bibliotēkā
• 04.04. „Zaļā pēcpusdiena” sadarbībā ar Ķemeru nacionālo parku un Dabas 

aizsardzības fondu

• 27.04. Tikšanās ar rakstnieci Lauru Dreiži

• 01.05 Tukuma mākslinieku izstāde - pārdošana. Atklāšana

• 28.05 Dzejas kopkrājuma „Ceļā uz mākslu” prezentācija

• 12.06   Māra Grīnšteina grāmatas „Gaidi mani atkal mājās” atvēršanas svētki

• 14.06 Filma „Lūgšana krustā par katoļu priesteri Boļeslavu Sloskānu.” Pasākumā 
piedalās filmas režisore Dzidra Smiltēnapiedalās filmas režisore Dzidra Smiltēna

• 29.06 Jana Ikes grāmatas „Kā tuvības smaržo” prezentācija

• 18.09 Tikšanās ar dzejnieku Kārli Vērdiņu

• 20.09 „Gaistošo dzejnieku klubs.” Teatralizēts uzvedums par A.Čaku, A.Skujiņu un 
V. Grēviņu”

• 30.10 Tukuma muzeja izdevuma „Tukuma novada kultūrvēsture” XI sējuma 
prezentācija

• 07.06 un 13.12 „Pareizas ēšanas principi.” Tikšanās ar pārtikas inženieri Daini 
Blumbergu



28.05 Dzejas kopkrājuma „Ceļā uz mākslu” 
prezentācija



Māra Grīnšteina grāmatas „Gaidi mani atkal 
mājās” atvēršanas svētki



18.09 Tikšanās ar dzejnieku Kārli Vērdiņu



20.09 „Gaistošo dzejnieku klubs”. Teatralizēts 
uzvedums par A.Čaku, A.Skujiņu un V.Grēviņu”



30.10 Tukuma muzeja izdevuma „Tukuma 
novada kultūrvēsture” XI sējuma prezentācija



07.06 un 13.12 „Pareizas ēšanas principi”. 
Tikšanās ar pārtikas inženieri Daini Blumbergu



Izstādes. Tukuma bibliotēkā
• Spānija un Latvija acīs un sirdī

• Ķemeru nacionālais parks

• Tukuma, Kandavas un Engures novadu vizuālās mākslas olimpiādes darbu izstāde

• Tukuma, Kandavas un Engures novadu datorgrafikas pulciņu dalībnieku darbu 
izstāde „Mūsu lepnums”

• Antras Ivdras gleznu izstāde „9 gleznas par ūdens tēmu”• Antras Ivdras gleznu izstāde „9 gleznas par ūdens tēmu”

• Tukuma mākslinieku darbu izstāde - pārdošana

• Tukuma Mākslas kolas audzēkņu darbu izstāde

• „Linogriezums un kartongriezums”

• 8. Starptautiskā bērnu un jauniešu mākslas izstāde „Iekāp Rīgas mākslā”

• Tukuma mākslas skolas jauniešu mākslas studijas darbu izstāde

• Tukuma Mākslas skolas keramikas pulciņa audzēkņu darbu izstāde



8. Starptautiskā bērnu un jauniešu mākslas 
izstāde „Iekāp Rīgas mākslā”



Tukuma Mākslas skolas keramikas pulciņa 
audzēkņu darbu izstāde



Antras Ivdras gleznu izstāde„9 gleznas par 
ūdens tēmu”



Tukuma mākslinieku darbu izstāde 
- pārdošana



Bērni  bērniem 1



Bērni bērniem 2



Lāču pasakas



Publicitāte. Tukuma bibliotēka

Tīmeklī
– interneta vietnē 

http://biblioteka.tukums.lv/pages/show/1/1
– bibliotēku portālā www.biblioteka.lv; 
– Tukuma novada mājas lapā – Tukuma novada mājas lapā 

http://www.tukums.lv/kultura
Preses izdevumos

• Laikraksts NEATKARĪGĀS TUKUMA ZIŅAS
• Laikraksts TUKUMS ZIŅOTĀJS



Telpas. Lapmežciema bibliotēka 2012. gadā no telpām avārijas 

stāvoklī tika pārcelta  uz jaunām telpām, iegādātas jaunas visas mēbeles



Novadpētniecība. Tukuma reģions

• Irlavas pagasta I bibliotēka – 2012. gadā izveidota novadpētniecības 
istaba par J. Bētiņa par Irlavas skolotāju semināru. 2013. gadā plāno 
izveidot planšetes par Irlavas pagasta kultūras, veselības aprūpes un 
izglītības iestādēm.

• Lestenes pagasta bibliotēka - Jaunsātu pagasta NVO biedrība 
„Stūrītis” izstrādāja projektu par Novadpētniecības telpas izveidi, kas tika „Stūrītis” izstrādāja projektu par Novadpētniecības telpas izveidi, kas tika 
apstiprināts. Muzeju dienās notika pirmā bibliotēkas savākto 
novadpētniecības materiālu izstāde. 

• Pūres pagasta bibliotēkā - 2012.gadā novadpētniecības krājums 
digitālā vidē un pagasta notikumu audiovizuālo ierakstu kolekcija ir 
papildināta ar vairākiem ierakstiem: Video (ierakstu hronometrāža 
5:55:15): Pūres pagasta svētki un sporta spēles (43:06), Lamiņu svētki 

(2:10:59), pūrenieka Fr.Avotiņa atmiņas (3:01:10)



Novadpētniecība. Tukuma reģions

• Pūres pagasta bibliotēka akcijā "Pasaule t@vā bibliotēkā" – „UNESCO 

Pasaules mantojuma izzināšana” ar mērķi izcelt Latvijas unikālās kultūras un dabas 
vērtības. Sadarbībā ar Dzirciema skolu, sagatavots pētījums par Lamiņu parku.

• Dzimtā valodas diena  2012. gada 21. februārī – sarakste ar pūreniekiem, kuri dzīvo 
un strādā ārzemēs. 

• UNESCO Starptautiskā  Dzimtās valodas diena - 21. februārī. 2012. gadā.  Pūres • UNESCO Starptautiskā  Dzimtās valodas diena - 21. februārī. 2012. gadā.  Pūres 
bibliotēka izsūtīja vēstules izbraukušiem pūreniekiem un uzdeva jautājumus: 

1) Kādā valstī atrodaties (cik ilgi), kādā valodā sarunājaties? 

2) Vai mājās, darbā, sadzīvē tiek izmantota latviešu valoda?

3) Kā saglabājat /uzturat latvisko identitāti? 

Saņēma 30 cilvēku atbildes par to, kā viņiem klājas dzīvojot ārpus Latvijas. To
pūrenieku vēstules, kuri piekrita publikācijai, ievietotas gan avīzītē „Pūres pagasta
Ziņas,” gan portālā www.biblioteka.lv



Novadpētniecība. Tukuma reģions

• Viesatu pagasta bibliotēkā ir novadpētniecības 

istaba, kurā sadarbībā ar “Adwertex” izveidotas 8 planštes par 
Kr. Baronu un Struteles muižu , 2013. gadā plānots izveidot vēl 
planšetes par novadnieku Matīsu Siliņu.

• Lestenes pagasta bibliotēkā ir novadpētniecības • Lestenes pagasta bibliotēkā ir novadpētniecības 

istaba, kurā sadarbībā ar “Adwertex” tapušas 4 planšetes par 
Lestenes brāļu kapiem, 2013. gadā plānots papildināt ar 
planšetēm par  Lestenes baznīcu.



Viesatu novadpētniecības istaba



Projekti. Reģiona bibliotēkas 2012. gads

• Viesatu un Pūres pagasta bibliotēkas piedalījās projektā, ko 
organizēja Bila un Melindas Geitsu fonds (BMGF) sadarbībā ar EIFL –
starptautisku bezpeļņas organizāciju, kuras darbības mērķis ir veicināt 
bibliotēku attīstību pasaulē. Šis projekts tika realizēts „Apmācību 
programmas līderiem un inovatoriem” ietvaros ar Mortensona centra 
(ASV) un projekta „Trešais tēva dēls” atbalstu. Bibliotekāres piedalījās (ASV) un projekta „Trešais tēva dēls” atbalstu. Bibliotekāres piedalījās 
noslēguma mācībās Mortensona centra Līderu programmas ietvaros
(pasniedzējas - Shirley Stelbrink un Susan Schnuer no ASV). Bibliotekāres 
mācījās saprast stilu speciāli izstrādātā programmā „DiSC Classic ” un 
saņēma apliecinājumu par 16 noklausītām stundām.



Paldies par uzmanību !


