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Nav noslēpums, ka skates un konkursi liek cilvēkiem 
censties un parādīt sevi no labākās puses, stimulē apgūt 
zināšanas un pilnveidoties. Tāpēc jau vairākus gadu des-
mitus konkurss ir vispāratzīta metodiskā darba forma. Tas 
ir rezultatīvs kā konkursa dalībniekiem, tā vērtētājiem — 
pirmajiem tas ir ieguldījums sevis attīstīšanā, otrajiem — 
iespēja vērtēt sasniegto un palīdzēt ar lietišķu un meto-
disku informāciju bibliotēkas tālākai darbībai.

Konkursa norise

Bauskas rajonā bibliotēku konkursi tiek rīkoti regulā-
ri, un laikā no 2008.gada 1.septembra līdz 31.oktobrim 
norisējušais “Labākais informācijas pakalpojumu darbs” 
ir jau sestais rajona bibliotēku konkurss pēc kārtas.

Konkursu organizēja Bauskas rajona padome un 
Bauskas Centrālā bibliotēka sadarbībā ar Latvijas Na-
cionālo bibliotēku un LR Kultūras ministrijas Bibliotē-
ku nodaļu.

Konkursam bija vairāki mērķi:
l pilnveidot bibliotēku informācijas pakalpoju-

mus;
l sekmēt profesijas standartu, normu un vadlīniju 

izmantošanu;
l palielināt katras bibliotēkas spējas un gatavību 

iekļauties nacionālajā un starptautiskajā bibliotēku sa-
darbībā un informācijas apmaiņā.

Sekmīgai konkursa norisei tika izstrādāts nolikums 
un vērtēšanas metodika, kurā izvirzīti četri kritēriji.

I. Bibliotēku finansiālā nodrošinājuma 
dinamika

Viens no vērtēšanas aspektiem bija pašvaldību pie-
šķirtais finansējums, kā arī bibliotēkas darbs citu finansiā-
lo līdzekļu piesaistē, piemēram, piedaloties projektos. Jo 

Bauskas rajona publisko 
bibliotēku konkursā uzvar Codes 
pagasta Jauncodes bibliotēka

vairāk naudas piesaistīts, jo labāk bibliotēkas darbu vērtē 
sabiedrība, pašvaldība un konkursa organizatori.

II. Informācijas pakalpojumu 
attīstības novērtējums

Pozitīva bibliotēkas informācijas pakalpojumu attīs-
tība atkarīga no šādu kritēriju sekmīgas izpildes:

l bibliotēkas izmantošanas dinamika: lasītāju 
skaits, izsniegums, apmeklējums;

l krājuma sistematizācija atbilstoši UDK;
l krājuma fiziskā kvalitāte;
l novadpētniecības darbs;
l uzziņu un informācijas darbs;
l elektronisko datubāzu izmantojums un zināša-

nas par tām;
l bibliotekāra iemaņas informācijas meklēšanā  

e-resursos: abonētajās datubāzēs, rajona elektroniska-
jā kopkatalogā, rajona novadpētniecības datubāzē, na-
cionālās bibliogrāfijas analītikas datubāzē, valsts nozī-
mes bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā;

l starpbibliotēku abonementa izmantošana.

III. Bibliotēkas pakalpojumu 
pieejamība

Bibliotēkas ikdienas darbā svarīga ir arī bibliotēkas 
pakalpojumu pieejamība:

l bibliotēkas darbalaiks atbilstoši lasītāju intere-
sēm un vajadzībām;

l jaunieguvumu iegādes biežums un apstrādes 
laiks;

l lasītāju iesaistīšana bibliotēkas pakalpojumu at-
tīstībā;

l lasītāju apmācība un konsultēšana;
l bezmaksas un maksas pakalpojumu sabalansētība;

Konkursa dalībniekus sveic 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

Bibliotēku attīstības institūta 

direktore Anna Mauliņa. No 

kreisās: Bauskas Centrālās 

bibliotēkas direktore Baiba 

Tormane, Bauskas rajona 

Kultūras inspektore Ineta 

Pilverte, LR Kultūras ministrijas 

Bibliotēku nodaļas vadītāja 

vietniece Vanda Bērziņa, 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
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speciāliste Baiba Bierne
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l norādes par bibliotēkas atrašanās vietu un dar-
balaiku;

l bibliotēkas pieejamība cilvēkiem ar kustību trau-
cējumiem;

l telpu vizuālais noformējums.

IV. Bibliotēkas publicitāte un darbs ar 
sabiedrību

Liela uzmanība konkursa gaitā tika pievērsta publici-
tātei un vispārējam darbam ar sabiedrību — bibliotēku 
darbs pasākumu organizēšanā: izstādes, tematiskie pasā-
kumi u.c., informācija par bibliotēku un tās darbību presē, 
sadarbība ar citām bibliotēkām, pašvaldību, valsts un sa-
biedriskajām organizācijām un iestādēm. Vērā tika ņemts 
arī valsts, pašvaldības un sabiedrības vērtējums par biblio-
tēku.

Godalgas

Konkursā piedalījās 33 bibliotēkas. Vērtējot biblio-
tēkas, par katru kritēriju tika piešķirts noteikts punktu 
skaits. Maksimāli iegūstamais punktu skaits bija 160 
punkti.

Konkursa “Labākais informācijas pakalpojumu 
darbs” finiša taisni sasniedza un par sekmīgām tika at-
zītas visas 33 bibliotēkas, taču godalgotās vietas bija 
tikai septiņas. Tās 2008.gada 5.novembrī svinīgā cere-
monijā Skaistkalnes kultūras namā ieguva:

1.vieta — Codes pagasta Jauncodes bibliotē-
ka, vadītāja Inta Kieviņa (159 punkti no 160 iespēja-
miem),

2.vieta — Bārbeles pagasta bibliotēka, vadītāja 
Brigita Krauze (157 punkti),

3.vieta — Skaistkalnes pagasta bibliotēka, va-
dītāja Daiga Jakuška (154,5 punkti),

4.vieta — Iecavas novada bērnu bibliotēka, va-
dītāja Ludmila Šteinberga (149 punkti),

5.vieta — Vecumnieku pagasta Misas bibliotē-
ka, vadītāja Sarmīte Šlikaite (147 punkti),

6.vieta — Ceraukstes pagasta 1.bibliotēka, va-
dītāja Valentīna Tarvide, un Pilsrundāles bibliotē-
ka, vadītāja Aelita Ramane (146,5 punkti),

7.vieta — Iecavas novada Zorģu bibliotēka, va-
dītāja Aina Ezergaile, un Gailīšu pagasta 1.bibliotē-
ka, vadītāja Ilga Pētersone (146 punkti).

Konkursa uzvarētājas sveica LR Kultūras ministrijas 
Bibliotēku nodaļas vadītāja vietniece Vanda Bērziņa, 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības in-
stitūta direktore Anna Mauliņa un Bibliotēku konsulta-
tīvā centra speciāliste Baiba Bierne, balvas pasniedza 
Bauskas rajona Kultūras inspektore Ineta Pilverte. Vi-
sus pasākuma dalībniekus ar aizrautīgu koncertprog-
rammu iepriecināja Skaistkalnes novadnieks — aktie-
ris Gundars Silakaktiņš, kas tika ievēlēts par Skaistkal-
nes bibliotēkas krusttēvu. Par Skaistkalnes bibliotēkas 
krustmāti tika ievēlēta rakstniece — arī Skaistkalnes 
novadniece — Dzintra Šulce.

(Pēc Bauskas Centrālās bibliotēkas direktores 
Baibas Tormanes sniegtās informācijas sagatavojusi 

Māra Jēkabsone; Māras Jēkabsones un 
Aelitas Biķernieces foto)

Pirmās vietas ieguvēja — Codes pagasta Jauncodes bibliotēkas vadītāja Inta Krieviņa

Otrās vietas ieguvēja — Bārbeles pagasta bibliotēkas 

vadītāja Brigita Krauze un Bārbeles pagasta padomes 

priekšsēdētāja vietnieks Mārtiņš Mediņš

Trešās vietas ieguvēja — Skaistkalnes pagasta bibliotēkas 
vadītāja Daiga Jakuška un Skaistkalnes pagasta padomes 
priekšsēdētājs Jānis Kalniņš


