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 Darbīgs, kultūras norisēm bagāts gads. Sadarbības partnerība – dažāda 
mēroga pasākumu veiksmīgas realizācijas garants.

 Lietotāju un apmeklējuma skaita pieaugums.

 Rūpīgs darbs ar krājumu – trīs krājuma pārbaudes 

(inventarizācijas) Kauguru, Bulduru un Dubultu 

bērnu bibliotēkā.

 Profesionālās pilnveides pasākumi – absolūta 

nepieciešamība. Problēmas var radīt atsevišķu 

bibliotekāru neatbilstība bibliotekāra profesijas 

standartam. 

 Jaunās Centrālās bibliotēkas būvniecības sākums.



 Lietotāju skaits pieaugums + 362 (3.8%)

 Fiziskā apmeklējuma pieaugums +2804 (20.2%)

 Sociālo tīklu apmeklējuma pieaugums +4535 (33.3%)

 Dubultu bērnu bibliotēkas vadītāja un Jūrmalas 

leļļu teātra – studijas režisore Inguna Radziņa: 

praktiska palīdzība skolu bibliotekāriem un 

pedagogiem scenāriju sagatavošanā, sniegti padomi masku, kostīmu, 

leļļu izgatavošanā. Inguna ir arī Lielo lasīšanas svētku režisore.

 Bibliotekāri nereti ir kvalifikācijas prakses vadītāji Sociālās integrācijas 
valsts aģentūras koledžas audzēkņiem, kuri apgūst informācijas 
ievadīšanas operatora specialitāti, darbam ar datoru dažādās vidēs 
(Windows, Excel, Acess) 

 Ķemeru bibliotēkā, sadarbībā ar Ķemeru ev. lut. draudzi, notikušas 18 
“Bībeles diskusiju grupas» sanākšanas, 20 “Svētdienas skoliņas” nodarbības

 Izmaiņas bibliotēku pieejamībā: sestdienās atvērtas visas bibliotēkas, 
izņemot Ķemeru bibliotēku, kuras darba laiks 9:00-19:00



 Vairāk kā piecus gadus pašvaldības finanšu līdzekļu piešķīrums 
Centrālajai bibliotēkai vairākās pozīcijās nemainās, nereti pat 
samazinās. Grāmatu krājuma papildināšanai un attīstībai 25000 eiro, 
periodikas iegādei 9851 eiro nemainās jau trešo gadu.

 Algu paaugstinājuma pieprasījums, neskatoties uz detalizēti 
izstrādātajiem un pamatotajiem priekšlikumiem, domē atbalstu 
nesaņēma. Jūrmalas bibliotekāru vidējais atalgojums ir 718 eiro (ņemot 
vērā sociālās garantijas un prēmijas - 781 eiro).



 Novadpētniecības datu bāzes uzturēšana – ieraksti no  «Jūrmalas Vārds», «Jūrmalas 
Avīze» (uz 01.01.2017. ~18 tūkstoši ierakstu), informācija aktīvi tiek izmantota uzziņu 
sniegšanai. Iespieddarbi. Tematiskās mapes. Prezentāciju materiāli.  

 Sadarbības partnerība – dažāda mēroga pasākumu veiksmīgas realizācijas garants: A.Kronenberga
130.jubilejas ieskaņas pasākums «Jautrais rudens gaRatirgus»: pasākumu ievada A.Kronenberga
mazmeita Ilze Saulīte-Jansone; Kauguru kultūras nama radošo kolektīvu koncerts, grāmatu un
rotaļlietu apmaiņa, Jūrmalas Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde un Slokas pamatskolas jauniešu
izrāde «Pieci kaķi» Slokas tirgus laukumā, pretī Slokas bibliotēkai; Slokas bibliotēkā Dailes teātra
izrādes «Jērādiņa» videoieraksta noskatīšanās, fotoizstāde «Sloka, kuru saudzēt», radošā darbnīca
mazajiem; Slokas evanģēliski luteriskajā baznīcā Jūrmalas Mūzikas vidusskolas audzēkņu un
pedagogu koncerts. Skatuves aprīkojuma noma, bannera izgatavošana un Jūrmalas teātra aktieru
autoratlīdzības apmaksas no Kauguru kultūras nama budžeta.

 Problēmas: trūkst kvalificētu darbinieku novadpētniecības darba

veikšanai, finansējuma tehnikas (skenera ) iegādei.

 Secinājumi: pozitīvais šajā darbā ir tikšanās un sadarbība ar

erudītiem cilvēkiem, sava darba entuziastiem. 2017.gadā tiks

turpināts tematisko pasākumu cikls par Jūrmalas vēsturi (Latvijas

100-gades ietvaros), uzklausot represēto Jūrmalas iedzīvotāju un

barikāžu dalībnieku stāstus.



 Pārskata gada prioritāte – iedzīvotāju bibliotekārā apkalpošana un jaunu 
lietotāju iesaistīšana, galvenokārt pirmsskolas un skolas vecuma grupā.

 Populārās E-prasmju nedēļas, individuālās apmācības, konsultācijas.

 Krājuma kvalitāte, attīstība, popularizēšana. Prioritāte: oriģinālliteratūra 
latviešu un krievu valodā bērniem un pieaugušajiem. 

 Uzziņu darbs: uz vietas, mutiski pa telefonu, rakstiski elektroniskā formā, tiek 
izmantotas LNB Digitālās bibliotēkas datu bāzes «Periodika», «Rainis un 
Aspazija», «Zudusī Latvija» , JCB novadpētniecības datu bāze u.c. 

 Gandrīz dubultojies SBA pakalpojuma skaita pieaugums, jo operatīva grāmatu 
piegāde, lasītājiem ērts un izdevīgs bezmaksas pakalpojums.
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