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Galvenās atziņas un secinājumi
2016. gadā

Bibliotēku darba rādītāji stabili

Nostiprinās darbs ar jaunajām mērķgrupām
(jaunieši, topošie uzņēmēji)

Aktivizējas novadpētniecības darbs

Paplašinās jaunu sadarbības partneru spektrs

Pieaug publicitātes pasākumu daudzveidība jaunu 
lasītāju iesaistīšana

Pakāpeniska darbinieku nomaiņa – darbinieki ar 
augstāko speciālo izglītību



Jauninājumi

Biznesa bibliotēkas aktivitātes sadarbībā ar:

• Augstskola RISEBA
• Finanšu institūcija «Altum»
• Tirdzniecības un rūpniecības kamera

Dalība Karjeras dienās Bauskā 

Konkurss «Manas idejas par jauniem / 
inovatīviem pakalpojumiem biznesa 
bibliotēkā»

Darbs ar 3d printeri

Baltā galdauta svētki (Latvijai 100)



Problēmas un risinājumi

Gailīšu  bibliotēkas pārvietošana uz skolas ēku 
(1.stāvs, plašākas telpas, pieejamība)

Jaunsaules bibliotēkas pārvietošana uz skolas 
ēku (remonts, apkure, pieejamība)

Ozolaines  bibliotēkas pārvietošana uz blakus 
ēku (1.stāvs, plašākas telpas, pieejamība)

ES 
atbalstīts 
pārrobežu 
projekts 
Latvija -
Lietuva

• IT nodrošinājums lietotājiem (Bauska - 2015. gadā 
PIPP projekts, Vecumnieki - pakāpeniska nomaiņa)

Izstrādāts Bauskas CB tehniskais projekts. Realizācija?

Lēns interneta  ātrums novadu pagastu bibliotēkās 



Novadpētniecība

Daži nozīmīgi pasākumi par novadu un novadniekiem:
* Novadnieka K.Skujenieka jubilejas pasākumi (Bauskas CB,
Kurmene) * Kurmenes muiža (Kurmene) * «Mēmele, Mēmele,
Nemunele» starptautisks pasākums ar Lietuvu (Skaistkalne) * Viļa
diena «Lejeniekos» (Bauskas CB, Ceraukste) * Griķmalēju dzejas
plenērs (Raiņa mātes daudzināšana) Bārbele * Piebalgu dzimtas
saiets (Bārbele) * 1949. gada marta represiju atcere (Bārbele)

Atmiņu krājumi: «Pagasta stāsti» kārtējais 
izdevums; Vecsaules bibliotēkā «Dzīve – kā pāri 
plūstošs trauks»

Jauni materiāli
sērijā «Trejupju
pilsēta» CD

Trīs novadnieku grāmatu atvēršanas svētki

Trūkst vienotas publisko bibliotēku novadpētniecības vadlīnijas



Lasītāju apkalpošanas darbs

Ierosinājumi:
• Nepieciešamas inovatīvas metodes darbā ar krājumu (interaktivitāte,  

pārrunas u.c.)
• Aicināt uz semināriem Izglītības pārvaldes darbiniekus, latviešu valodas 

skolotājus - IZM nostāja par bērnu lasītprasmes veicināšanu, par 
pētījumiem Latvijā 

Secinājumi:
•Jākoncentrējas uz informācijas nodošanu lasītājiem elektroniski
•Jāseko mūsdienu attīstības procesiem
•Vairāk jāorganizē domu grupas, jārīko biežākas kopā būšanas

Problēmas
• Samazinās iedzīvotāju skaits (jaunieši)
• Trūkst telpu krājuma izvietošanai un 

atklāsmei   (Bauskas CB )
• Pakalpojumu pieejamība (2.,3. stāvs)

Sasniegumi
• Palielinās  attālināto grāmatu   

rezervāciju skaits
• Pieaug SBA izmantošana
• Palielinās krājuma apgrozība



Atziņas:
• Bibliotēkas lietotājiem patīk, ja uzrunā personīgi, uzklausa, palīdz.
• Runāt par to, kas mums ir, un tikai tad par to, kas mums nav.
• Nost ar stereotipiem!



Plaša Arnolda Nulīša dzīves un daiļrades izpēte,
kurā iesaistās: sabiedriskās organizācijas,
A. Nulīša un viņa modeles Irēnes Zeidaks
radinieki, par zudušu turētās gleznas “Irēne”
īpašnieki, Bauskas muzeja darbinieki, vispārīgās
skolas un mākslas skola, citu Nulīša gleznu
īpašnieki, mākslinieki, Toronto Dievturu draudze.

Rezultātā: izveidota apjomīga prezentācija un
dokumentu mape, izstādīta ekspresizstāde no 16
Nulīša oriģinālgleznām, Bauskas muzejs ieguvis
savā īpašumā otru A.Nulīša gleznu, Irēnes
Zeidaks radinieces piedzīvoja atkalredzēšanos
gleznā ar savu māti un vecmāmiņu.

Veiksmes stāsts (1)
Arnolda Nulīša 120. gadskārtas atcere Patriotu nedēļā



Lietuvas – Latvijas starpvalstu sadarbības 

projekts, kurā piedalās:

• sabiedriskās organizācijas;

• bibliotēkas abos Mēmeles krastos; 

• lietuviešu un latviešu bibliotēku lietotāji;

• abu valstu mākslinieki, dzejnieki, mūziķi.

Rezultātā: pasākums Mēmeles krastā aiz 

bibliotēkas saaicinājis vairāk nekā simts 

apmeklētāju, par savu Nemuneli stāsta un 

dzied lietuvieši, izvietota gleznu izstāde 

par Mēmeli, no tilta tiek palaists vainags, 

tiek dziedātas dziesmas un degustēti 

lietuviešu un latviešu ēdieni. Pasākums 

ieilgst līdz pat vakaram.

Veiksmes stāsts (2)
Mēmeles svētki Skaistkalnē 2016. gada maijā

MĒMELE, MĒMELE, NEMUNELE…



• Gleznošanas nodarbības gan 
gleznotpratējiem, gan 
iesācējiem

• Norise reizi mēnesī

• Nodarbībās piedalās un 
konsultē entuziaste, 
gleznošanas amatmeistare

• Gleznu tematika izvēlēta pēc 
dalībnieku ieteikumiem

• Pastāvīga cilvēku interese

Veiksmes stāsts (3)
Tematiskas gleznošanas nodarbības 

Iecavas novada Zorģu bibliotēkā

Paldies par 

uzmanību!


