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OPTIMIZĀCIJA.REORGANIZĀCIJA

 Jūrmalas pašvaldībā tika veikta administrācijas reorganizācija 
un pašvaldības iestāžu pakļautībā esošo iestāžu darbinieku 
skaita optimizācija.

 Tika veiktas izmaiņas Jūrmalas Bibliotēku apvienības 
nolikumā un iestādes nosaukums ar 2010. gada 1. februāri ir 
Jūrmalas Centrālā bibliotēka. 

 Optimizācijas process neskāra filiālbibliotēku skaitu un 
bibliotēkas netika slēgtas, bet par 15% (8 štata vietām) tika 
samazināts JCB darbinieku skaita (darba vietu) saraksts. 

 Salīdzinot ar 2009. gadu, par 25% ( Ls 77 425) samazinājās 
pašvaldības piešķirtais finansējums JCB pamatbudžetā.



Statistisko rādītāju dinamika

Bibliotēkas Lietotāji Apmeklētāji Izsniegums

Centrālā bibliotēka 1827 67028 66854

Asaru bibliotēka 505 8716 19732

Bulduru bibliotēka 1778 37196 67636

Dubultu bērnu bibliotēka 427 7570 6897

Slokas bibliotēka 673 14180 40567

Ķemeru bibliotēka 361 16440 22214

Kauguru bibliotēka 2238 118031 173954

Kopā: 2010 7809 269161 397854

2009 7777 260566 433547

Salīdzinot ar 2009 +32 +8595 -35693



PROJEKTIZSTRĀDE
 Kultūrkapitāla fonda kultūras programmas projekts “Jaunu 

grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajām bibliotēkām” 
un

 “BĒRNU ŽŪRIJA”

 UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas projekts “Stāstu 
laiks bibliotēkās” 

 Nepietiekošu finanšu resursu dēļ Jūrmalas pilsētas dome 
2010. gadā neizsludina sabiedrības integrācijas un kultūras 
projektu konkursus

 Ķemeru bibliotēkas interešu kluba “Ķirzaciņa” aktivitātes:



Ķemeru bibliotēkas interešu klubs 

“Ķirzaciņa”



19.02.2010. Ceļojuma iespaidi

“Indija – seno civilizāciju šūpulis”



21.05.2010.Tematiska pēcpusdiena 

“Pavasaris mūsu dārzos!”



26.08.2010. 

Tikšanās ar izcilā novadnieka, ārsta 

Jāņa Lībieša (1885 – 1946) ģimeni



Alberta Kronenberga Slokas bibliotēka



14.10.2010

Tematiska pēcpusdiena „Satiksimies Slokā” 
Alberta Kronenberga 123.dzimšanas diena



Īpašie viesi – Rūta Kronenberga un literatūrpētniece 

Zinta Pencele



Slokas bibliotēkas vadītāja Ināra Miķelsone gaidīs Rūtas 

kundzi arī nākošgad!



Bulduru bibliotēka



Aktivitāšu telpa

„Lapotava vismazākajiem”









26.04- 30.04.2010  “Radošuma nedēļa”

"Pirātu diena Bulduru bibliotēkā"









Par veiktajiem projektiem Bulduru bibliotēkai tiek piešķirts 

Jūrmalas pilsētas domes Atzinības raksts 

“Par inovatīvu pieeju bibliotēkas aktivitāšu 

organizēšanā”.



Dubultu bērnu bibliotēka



“Bērnu žūrija”





4.09. - 5.09.2010 „Survival kit 2"

„Pelēkā asfalta stāsti”



Projekts „Stāstu bibliotēka”

Dubultu bērnu bibliotēkā



17.09.2010

“Leļļu pasakas”



16.02.2010

“Katram savs Mazgalvītis”

Dubultu bērnu bibliotēkā



25.10.2010

“Rotaļlāču lielā diena”



Lelles viesojas pie Aizkraukles bērniem



Pie Kuldīgas bērniem…



NOTIKUMS!

2010. gada 7.maijā  Asaru bibliotēka pārceļas uz jaunām, 

labiekārtotām telpām Dzimtenes ielā 15



No labās:

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs Romualds Ražuks, Asaru bibliotēkas bibliotekāre Indra Ķēniņa, Asaru 

bibliotēkas vadītāja Māra Veismane, Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja  vietniece Larisa Loskutova, 

Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļas speciāliste Veronika Ramāne.



Profesionālā pilnveide

 JCB organizētie tālākizglītības semināri 

 Dalība dažādos neformālās izglītības 

pasākumos – praktiskajās nodarbībās, 

mācībsemināros, konferencēs, pieredzes 

apmaiņās. 



Lielisks gada noslēgums –

“Lielā lasīšanas gada balva 2010”
Bulduru Dārzkopības vidusskolā 2010. gada 3. decembrī



Ieceres.Plāni. Realitāte

 Jaunā Centrālās bibliotēkas ēka Strēlnieku prospektā 32. 

 Asaru bibliotēkas akreditācija vietējās bibliotēkas statusam

 Sadarbība ar Jūrmalas skolu bibliotekāriem. BIS SKOLU 
Alise ieviešana Jūrmalā.  

 Bibliotekāro procesu automatizācija. Krājuma elektroniskā 
apstrāde.

 Projektizstrāde 

 Bibliotekāro darbinieku tālākizglītības paaugstināšana. 
Mācīties pašiem, apmācīt citus! 



Paldies kolēģiem par uzmanību!


