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Kur smelties jaunas idejas?

• Mainīties, lai izdzīvotu un uzplauktu; jāzina, kā mainīties = 
zināšanas, lai gūtu panākumus

• Mainīties: pirmkārt, cilvēkiem
• Kā mainīties, ja mainīties ir grūti?
• Vajadzīgs skaidrs mērķis, lai mainītos
• Cītīgi jāmeklē inovācijas
• Bibliotekārs iziet no komforta zonas
• Mārketings – bibliotēkas tēla popularizēšana visādos veidos
• Laba sadarbība ar skolu ir pamats labiem rezultātiem



«Šodiena ir lieliska ar to, ka man bija iespēja pabūt vienā burvīgā vietā un 
burvīgā pasākumā. Vanagu bibliotēka svinēja 60 gadu darbošanās jubileju. 
Tomēr aiz šī visa stāv tie iespaidi, sajūtas, kas dienu padarīja īpašu. Stāsts 

nāk no Latvijā slavenā otrā nabadzīgākā. Nabadzīgākā, ja mēram kaut 
kādās EUR kategorijās, bet tik daudz bagātības es redzēju te un šodien. 
Bibliotēka darbojas un pilda izglītības, kultūras un tehnoloģiju centra 

misiju. Cepuri nost tam, kā tas tiek darīts, jo pasākumā bija pilna zāle ar 
cilvēkiem un bibliotēkas svētki bija arī ciema svētki. Šis stāsts nav par 

formālu grāmatu lasīšanu un sērfošanu internetā. Stāsts ir par kopienas 
centru, kur iedzīvotāji redz bibliotēku kā daļu no savas dzīves un bibliotēka 

redz un novērtē cilvēkus sev apkārt. Vairākkārt te tika minēts - Gaismas 
pils. Un tiešām šī vieta izstaroja daudz gaismas. Ļoti daudz prieka, pozitīvās 

enerģijas un spēka. Bibliotēka saka paldies cilvēkiem, ka viņi nāk un 
izmanto piedāvātās iespējas. Paldies, par lielisko dienu!»

Valdis Kudiņš, Latvijas Lauku foruma padomes priekšsēdētājs



Socializācijas centri, kopienas centri –
aizstāj trūkstošos
tautas namus







• Bērnu bibliotēkas lasītājiem lasīšanas stunda kopā ar Lebro un viņa 
saimnieci kanisterapeiti S. Neimani (Ventspils bibliotēka)

• ASV bērni lasītprasmi uzlabo ar kaķu palīdzību: 
http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=33139&type=0

Kanisterapija
bibliotēkā –

palīgs un «dakteris» 
mazajiem lasītājiem

ar lasīšanas grūtībām
Latgales Centrālā bibliotēka, 

Valmieras bibliotēka,
Ventspils bibliotēka

http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=33139&type=0


Veiksmes stāstProjekts «Dialogs. Bilingvāls» Rīgas Centrālajā bibliotēkā



Jaunas, renovētas telpas – RCB Daugavas filiālbibliotēka



Grobiņas novada 
Grobiņas pilsētas 
bibliotēka



Liepājas CZB 
filiālbibliotēka «Libris»



Pēc remontdarbiem atklāj Pārlielupes bibliotēku



Jauna bibliotēkas ēka – jauni pakalpojumi
Cēsu Centrālā bibliotēka 2015. g. 18. febr.

Limbažu Galvenā bibliotēka 2015. g. 21. aug.



Grāmatu un žurnālu nodošanas iekārta



Uzbrauktuve un pacēlājs 
cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem, vecākiem ar 
bērnu ratiņiem



Labierīcības cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem, bērnu pārtīšanas 
galdiņi



Individuālās un grupu 
darba telpas jeb 
«klusās lasītavas»



Karsto 
dzērienu 
automāts



Pasākumu zāle, 
jauniešu radošā 
telpa



Dzejas lasītava Rīgas CB



Brīvprātīgais bibliotēkā

• Gulbenes novada bibliotēka iesaistās Gulbenes novada domes 
izstrādātā Eiropas Brīvprātīgā darba projekta realizācijā

• No 2015. gada janvāra līdz jūlijam bibliotēkā turpināja darbu 
brīvprātīgais no Baltkrievijas Maksims Smirnovs (projekts «Up!»)

• Programmas «Jaunatne darbībā» būtība ir ikvienam jaunietim no 
13 līdz 30 gadiem sniegt iespēju iegūt jaunas zināšanas, prasmes 
un pieredzi, kā arī iepazīt citu valstu kultūru, izmantojot 
neformālās izglītības principus, tādējādi veicinot visu jauniešu 
iekļaušanu darba tirgū un sabiedrībā, neatkarīgi no viņu izglītības, 
sociālā stāvokļa vai kultūras vides



Terase, 
Brīvdabas lasītava



Madonas novada                                               
Sarkaņu pagasta bibliotēka

Izveidota novadā pirmā brīvdabas lasītava pergolas veidā un literārā
puķudobe, kurā uz āra tāfelēm (6 koka ripām un 3 plāksnēm) rakstīti
dzejas un prozas citāti no Andas Līces un Elīnas Līces darbiem. Lasītava
aprīkota ar šūpuļkrēsliem un zviļņiem, kam izmantots Sarkaņu tautisko
brunču otrreizējs stāsts



Magnētiskā Jaunumu siena

• Reizi nedēļā tiek piedāvāts ieskats 
bibliotēkas jaunāko grāmatu kolekcijā
• Siena ir melnā krāsā, un tas piešķir
telpai arī zināmu vizuālo efektu
• Plakātu un informatīvo materiālu
eksponēšanai



Bibliobuss

• Ogres CB 2015. g. dāvinājumā iegūts bibliobuss
• Ogres pilsētas un Ogres, Ķeguma un Lielvārdes novadu 

iedzīvotāju bibliotekārajā apkalpošanā jau 19. gadu veic 
mobilā bibliotēka – bibliobuss



Akcijas





Akcijas



Interesantas idejas

• Brīvdabas teātra izrādes bibliotēkā, teātra izrādes bibliotēkas telpās
• Apmācība skolēniem pēc Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) 

programmas velosipēda vadīšanas tiesību ieguvei (velo brauciens 
“Iepazīsim Ventas kreisā krasta bibliotēkas!”)

• Jauno makšķernieku skoliņa “Zelta zivtiņa” (bērnu apmācība 
zemledus makšķerēšanā)

• Nūjošanas pamatiemaņu apgūšanas projekts senioriem
• Cigun vingrošanas nodarbības bibliotēkā
• Starptautiskās slēpņošanas kustības (geocaching) punkts bibliotēkā



Piena paku regatē Jelgavā 
apvienotā bibliotekāru un 
lasītāju komanda

Kafejnīcas «Chocolate & 
Pepper» simpātiju balva

2014 2015Bibliolaiva Lielupes 
ūdeņos



Dzimšanas dienas ballīte 
bibliotēkā

Preiļu Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa uzsākusi 
veiksmīgu ceļu Ģimenes modeļa bibliotēkas veidošanā, piedāvājot 
gan lasītveicināšanas programmas («Grāmatu starts», «Pūcītes 
skola»; «Bērnu un vecāku žūrija»; «Krauklis iesaka izlasīt»), gan 
ģimeniskus tematiskos pasākumus, gan «Dzimšanas dienas ballīte 
bibliotēkā!» organizēšanu



Kāzas + fotosesija
bibliotēkā



Laulību reģistrācija Jūrkalnes bibliotēkā
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