
Jaunas iespējas un 
izaicinājumi
Iecavas novada Ziemeļu bibliotēkai

vietējās kopienas aktivitāšu realizēšanā



Dibināta 1951.gadā kā Baldones 
rajona Ziemeļu ciema bibliotēka

� Krāsns apkure, liela 
pasākumu telpa bez 
labierīcībām, privatizēta 
ēka



Jaunas telpas 2000.gadā 

� Lietotāju skaits pieaug 
no 150 līdz 200 
lietotājiem gadā



Remonta nepieciešamība 
2012.gadā

+

� Atdalīs lietotāju plūsmas

� Uzlabos apgaismojumu

� Uzlabos fonda izkārtojumu

-
• Lieli izdevumi

• Fonda un mēbeļu 
izjaukšana un salikšana, 
tehnikas pārvietošana

� Uzlabos fonda izkārtojumu

� Izlīdzinās grīdas reljefu

� Sakārtos labierīcības, būs 
siltais ūdens

� Būs patīkama un sakārtota 
bibliotēkas telpa 

• Potenciāla lietotāju 
zaudēšana dīkstāves dēļ

• Sarežģīta apkalpošana, 
grāmatu iegāde utt.

• Liels un sarežģīts papildus 
darbs darbiniekam, 
izaicinājums mazajā 
dzīvokļa telpās radīt ko 
jaunu



Iesniegums

Pārdomāts, konkrēts pamatojums :

� IR BOJĀTS

� JĀNOVĀC� JĀNOVĀC

� JĀUZLABO 

� KAS, KĀPĒC,UZ KĀDA PAMATA VAR TO APGALVOT

Lūgt rast iespēju remonta veikšanai.



Ļoti vēlams

� Pieaicināt ARHITEKTU – lai sapni ieliek projektā,

� DIZAINERU – lai arī mākslas skolas studentu, bet tas 
dos citu skatu Jūsu ierastajai telpai,

� Pašai iepazīt visus projektus – arī elektroinstalācijām � Pašai iepazīt visus projektus – arī elektroinstalācijām 
tāds ir, mazās telpās tas īpaši vajadzīgs!

� Veidot sadarbības komandu , ņemt telefonus , 
koordinātes visiem, lai vieglāk uzturētu sakarus,

� Pateikt paldies saviem tiešajiem Domes sadarbības 
partneriem 



Mīnusu dzēšana

� Paldies algoto sabiedrisko darbu veicējiem, lai sanestu , 
izjauktu, saliktu, atnestu. Laicīgi grāmatas sasaiņoju un 
pakām uzrakstīju norādes.

� Paldies kolēģēm par palīdzību aktuālas bibliotekārās � Paldies kolēģēm par palīdzību aktuālas bibliotekārās 
informācijas saņemšanā dīkstāves laikā, fonda 
kārtošanā, datoru glabāšanā.

� Remonta laikā lietotājiem bija iespēja saņemt preses 
izdevumus, jaunās grāmatas no konteinera, vedu 
grāmatas uz mājām pēc lietotāju pieprasījuma.



Darbus sākam 20.08.2012



Darbi septembrī



Darbi oktobrī



Novembra pirmā dekāde



Fonda plaukti
pirms un pēc remonta



Atdalīta datorlietotāju telpa , ģimenes 
istaba ar galda spēlēm, televizoru un 
DVD atskaņotāju



Ģimenes istabā var spēlēties, 
lasīt vai skatīties filmiņu, 
netraucējot citus bibliotēkas 
lietotājus



Ieguvumi

� Siltums, atbilstošs apgaismojums

� Plašuma iespaids

� Atdalītas lietotāju plūsmas� Atdalītas lietotāju plūsmas

� Mūsdienīga labierīcību telpa

� Sabiedrības un lietotāju interese par bibliotēku

� Jauno tehnoloģiju izmantošanas iespējas  



Ziemeļu bibliotēka 2012.gadā.

� Telpu kopplatība  - 55 m2

� Iedzīvotāju skaits kopienā 700 , lietotāju skaits 216, no 
tiem 90 bērni līdz 18 gadiem                            

� Izsniegums 8262� Izsniegums 8262

� Realizēts projekts ”Sabiedrisko aktivitāšu darbības 
centru attīstība Iecavas novada attālinātas apdzīvotās 
vietās ” iegūti: projektors, videokamera, diktafons, 
televizors, DVD atskaņotājs, svītrkodu skeneris, atpūtas 
stūrītis un krēsli.



Tradicionālie pasākumi

� tradīciju pasākumi

� novadpētnieku tikšanās

� tikšanās ar sociālā 
dienesta darbiniekiem, 
mediķiem, mediķiem, 
apsaimniekotājiem utt.

� kopīgi ceļojumi,

� «Bērnu žūrijas» 
aktivitātes



Bibliotēkā tradicionālas ir dažādas 
vaļasprieku izstādes



Ik gadu novadpētniecības 
materiālus  papildina brīvprātīgie 
bibliotēkas palīgi.

Iegūtā tehnika noderēs 
materiālu aktualizēšanā 



Rokdarbnieču darbi 2013



Noderīga ir radoša instrukcija

� filmējam,� filmējam,

� rādam,

� un atkal strādājam..



Iespēju demonstrēt foto un 
videoresursus nodrošina projektors 
un ekrāns

� 15.03



Kopīgs darbs – visa pamatā

Prieks, ka esam kopā gan 
darbā, gan svētkos!darbā, gan svētkos!

J.Pelsis

…kādi nu tie pasākumi te 
notiek, atkarīgs no paša 
bibliotekāra…



ir kurp tiekties

� Jāatjauno iepriekšējo gadu lietotāju skaits .

� Jāaizvieto cietušie plaukti un grāmatas.

� Vajag telpu preses glabāšanai, grāmatu apstrādei, � Vajag telpu preses glabāšanai, grāmatu apstrādei, 
plašāku telpu vietējās  kopienas pasākumu 
organizēšanai.



Paldies par uzmanību!Paldies par uzmanību!

Sagatavoja:

Dzintra Maračkovska


