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Bibliotēkas pieejamība

Bibliotēka apmeklētājiem atvērta 6 dienas 
nedēļā bez pusdienu pārtraukuma, no 
pirmdienas-līdz piektdienai no 10.00-18.00, 
sestdien-9.00-14.00, mēneša pēdējā 
pirmdiena – spodrības diena,
Pakalpojumu kvalitātes pilnveide;
Elektronisko resursu pieejamības pilnveide.



Galvenie statistikas rādītāji

2009 2010 + vai -

Bibliotēku skaits 12 12
Lietotāju skaits 
(t.sk. DNCB)

6362 6656 + 294

Apmeklējumu 
skaits (t.sk. DNCB) 

120483 203073 + 82590

Izsniegums 
(t.sk. DNCB) 

178203 175191 - 3012



Reģionālā reforma
Dobeles rajons tiek sadalīts trīs novados

Dobeles novads – 12 bibliotēkas
Tērvetes novads – 4 bibliotēkas
Auces novads – 7 bibliotēkas



Dobeles pilsētas kultūras 
iestāžu reorganizācija

No 2009.gada  1.oktobrī  izveidota 
Kultūras un Sporta pārvalde.

Dobeles novada Centrālā bibliotēka kļūst 
par struktūrvienību ar bērnu nodaļu.



Dobeles novada Centrālās 
bibliotēkas statistiskie rādītāji:

Lasītāju skaits 3935 
tai skaitā bērni un jaunieši līdz 18 g. v. 1740
Apmeklējums 50521 
tai skaitā bērni un jaunieši līdz 18 g. v. 21394
virtuālie lietotāji 91027
Izsniegums 108965
tai skaitā bērni un jaunieši līdz 18 g. v. 29721
seriālizdevumi 11741
Apmeklējuma skaits uz vienu lasītāju 35.97
Izsnieguma skaits uz vienu lasītāju 27,69



Lietotāju skaits
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Uzziņu un konsultāciju darbs
Tika sniegtas vairāk kā 2126 uzziņas

Uzziņu un informācijas sagatavošanai tiek 
izmantots bibliotēkas krājums, prese, tematiskās 
mapes, interneta resursi:
Dobeles, Tērvetes, Auces novadu elektroniskais 

kopkatalogs, tematiskās mapes, novadpētniecības 
datu bāze;
LNB katalogs, analītiskas datu bāze;
„Letonika” ;
„Lursoft”;
Pārējie elektroniskie resursi, katalogi, portāli, 

mājas lapas.



SBA pakalpojumi

Saņemto 
dokumentu 
skaits – 203; 
izsniegto 
dokumentu 
skaits – 423
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Publicitāte un darbs ar 
sabiedrību

Sadarbības partneri:
Dobeles 1 vidusskola, 
Dobeles 2 vidusskola, 
Valsts ģimnāzija,
Kristīgā pamatskola, 
Dobeles sākumskola,
Gardenes pamatskola, 
PII “Valodiņa”, Zvaniņš”, “Jāņtārpiņš”,
Dienas centrs “Solis”, “Stariņš”, 
Dobeles novadpētniecības muzejs,
Laikraksts “Zemgale”



Leģendas par Čehijas pilīm un 
cietokšņiem



Par drošo internetu

Tikšanās ar AS SEB Bankas Dobeles filiāles 
pārvaldnieci Vitu Gauraču

Jaunieši Pensionāri



9.Grāmatu svētki Dobelē

Tikšanās ar 
Andri Grūtupu

Tikšanās ar Heinrihu 
Strodu





Nāc izrotā bibliotēku 
Ziemassvētkiem



Novadpētniecības aktivitātes

Lietotājiem šogad bija pieejamas 
novadpētnieciska rakstura izstādes – 17 un 
tikšanās – 12 :
Personālijas: Jānis Rapa, Andris Grūtups, 
Kārlis Ieviņš, u.c.
Vietas :Tērvete, Tūrisma piedāvājums novadā 
,Dobeles pilsēta, u.c.
Sabiedriskās norises: Dobeles novada izveide 
un tā atspoguļojums, u.c.



Autoru dzejas lasījumi 
Adventes gaismā



Projekts: Zudusī Latvija



Dobeles novada bibliotekāri 
pieredzes apmaiņā Ventspilī 

Pārventas bibliotēkā



Dobeles novada Centrālā bibliotēka ar 11 
filiālēm

Pavisam rajona bibliotēkās ir 147 datori, no 
tiem 1 servers (Dobeles novada CB), 39 datori 
personālam un 150 lietotājiem
Ar ALISI strādā Dobeles novada Centrālā 
bibliotēka un Auces novada bibliotēka
Darbu ALISE-i uzsākušas Auces vidusskolas, 
Dobeles 1.vidusskolas, Dobeles Kristīgās 
pamatskolas, Dobeles 2.vidusskolas 
bibliotēkas - šobrīd arī šīs bibliotēkas veiksmīgi 
strādā pie grāmatu krājuma ievadīšanas



Turpinām veidot, rediģēt un uzturēt Dobeles, 
Auces un Tērvetes novadu bibliotēku 
elektronisko kopkatalogu  
http://dobele.biblioteka.lv/Alise/
Pagasta bibliotēkas izmanto Dobeles novada 
Centrālās bibliotēkas un SBA pakalpojumus, lai 
nodrošinātu lietotāju pieprasījumu pēc 
bibliotēkā neesošās literatūras
Visās 23 rajona bibliotēkās pieejams internets

http://dobele.biblioteka.lv/Alise/


Pakalpojumu attīstība (turpinās lietotāju 
apmācība darbam ar datoru, internetu, 
elektroniskajiem resursiem)
elektroniskās informācijas piedāvājums, 
Letonika, LURSOFT un NOZARE – bez 
maksas!
Informācija par bibliotēkām skatāma novadu un 
bibliotēku mājas lapās:
www.dobelesbiblioteka.lv

http://www.dobelesbiblioteka.lv/


Turpinās Latvijas Valsts un Bila & Melindas 
Geitsu finansētais fonda projekts

“Trešais tēva dēls”

Papildinātas zināšanas mācību kursos:

Klientu portāla e-latvenergo.lv iespējas –
apmācību seminārs
palīgs www.latvija.lv lietotājiem – apmācību 
seminārs
interneta un televīzijas iespējas informācijas 
laikmetā (8 stundu apmācību seminārs)

http://www.latvija.lv/




Dobeles NCB
uz 31.12.2010

(ieskaitot rekataloģizētos eksemplārus)

Gads eksemplāri nosaukumi
2008 22734 11856

2009 31389 13706

2010 41740 17434



Pārskats par krājuma 
papildināšanu 2010.gadā

Krājuma 
papildināšana

Eks. skaits Summa

Pašvaldības 
budžets

715 3433.09

KKF 92 569.51

Dāvinājumi 589 1379.74



Par pašvaldības līdzekļiem 
iegādātas grāmatas

2008.gadā 463 eks. 2556 Ls

2009.gadā 548 eks. 2571 Ls

2010.gadā 715 eks. 3433.09 Ls



Mūsu viesi par mums







Paldies par uzmanību!



Darbs ar bērniem un 
jauniešiem

• Darbs ar vismazākajiem (3-6 gadus veciem 
bērniņiem) iepazīstinot viņus ar bibliotēku, 
radot viņos interesi un vēlmi apmeklēt to

• Nodrošināt skolēnus ar viņiem nepieciešamo 
informāciju un literatūru, kas viņiem 
vajadzīga mācību vielas apguvei



Bērnu žūrija



BĒRNU ŽŪRIJAS - 2010
iepazīšanās pasākums 

piedalījās 42 eksperti un 
Dobeles novada 4 bibliotēkas

Bērzes pag.Bērzes 
Bērzes pag. Šķibes 

Jaunbērzes pag.
Penkules pag.



Konkurss “Radošais 
pasākums par interneta 
drošību manā bibliotēkā”

• Piedalījās 115 skolēni no 3-6 klasei



Interneta drošība -
atbalsta centram 



• Anketā bija iekļauti 16 jautājumi, 
kuru uzdevums bija izzināt:
1. datora pieejamības iespējas;
2. interneta piesaistes iemeslus un 
patērēto laiku pie tā;
3. datoratkarības simptomu izpēti;
4. drošības pakāpi, lietojot 
internetu. 

Pētījums:
"Interneta pozitīvās un 
negatīvās izpausmes"



Sadarbība ar Dienas 
centru "Solis" 

notikušas 20 tematiskās nodarbības 



Projektu dienas bibliotēkā  
6 tematiskie pasākumi



"Pamēģini! Meklē un uzzini!“ 
darbs ar datu bāzēm, vārdnīcām



E-prasmju diena 4.03.2010 



Zīmējuma konkurss "H.K.Andersena 
pasaciņa ciemos nāk" 200 zīmējumi 

(sākot no 3-16 gadi) vērtēšanā piedalījās kompetenta 
žūrija: bibliotekāri, Dāņu uzņēmēji, 

mākslas skolas skolotāji



Grāmatu svētki 2010
zīmēšanas konkursa uzvarētāju 

apbalvošana 



Sadarbība ar 
trīsgadīgajiem bērniem 



Sadarbība ar PII 
sešgadīgajiem bērniem

• Radīt interesi par bibliotēku, grāmatu
lasīšanu, grāmatu tēliem (2010.g. – 2 

nodarbības), turpinājums 2011.g.

• Sveicu Tevi Latvija
• Rūķu saiets



Sveicu Tevi - Latvija 



Rūķu            saiets   bibliotēkā 



Netradicionālie pasākumi
• Rotu veidošana bibliotēkā



Dzejas dienas 2010  





“Tinam tautasdziesmu 
kamolā” sadarbība ar 

folkloras skoliņu



Niķojamies, Riķojamies 
un Stiķojamies... 



PII "Jāņtārpiņš" bibliotēkā 



Izstādes – 36 tematiskās 
izstādes



Pasākums
"Drošs internets" 



Tērvetes novada 
bibliotēku sadarbība

• Bērnu pieskatīšanas istaba “Saulē”
• Bērnu ģimenes atbalsta centrs “Bērnu 

pasaule”
• Grāmatu muzejs “Kipi”
• PII “Sprīdītis”
• Tērvetes novada skolas







Auces novada 
bibliotēku sadarbība



• Tematiskās izstādes
• Ierīkoti Bērnu stūrīši (rotaļlietas, 

zīmēšanas piederumi un.t.t.)
• Konkursi
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