
Pārskats 

2010.gads



Bibliotēkas 

 41 bibliotēka (2 bibliotēkas → nodaļas)

 31 akreditēta bibliotēka (2010.gadā →9)



Darba rādītāji

Krājums Pierīgas reģiona bibliotēkās
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Lasītāju skaits

Lasītāju skaits 2008.- 2010.gads
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Lasītāju skaits t.sk. bērni un jaunieši



Apmeklējums

Apmeklējumu skaits 2008.-2010.gads
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Izsniegums

Izsniegumu skaits 2008.-2010.gads
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Izsniegums t.sk. bērni un jaunieši



Finanses

Finansiālie rādītāji
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Pašvaldību līdzekļi Krājuma komplektēšanai



Telpas - Babītes novada pašvaldības bibliotēkas Salas 

nodaļa



Telpas - Garkalnes novada Upesciema Tautas bibliotēka



Telpas (kosmētiskie remonti, ēkas siltināšana)

 Babītes novada pašvaldības bibliotēkā (remonts uzgaidāmā telpā, 
papildināts bērnu stūrītis)

 Baldones novada bibliotēka (griestu segums, apgaismojums)

 Krimuldas novada Lēdurgas bibliotēka (ēkas ārējās fasādes 
siltināšana)

 Ķekavas novada Daugmales pagasta bibliotēka (blakus telpām 
atvērts klientu apkalpošanas centrs; ierīkots pacēlājs un paplašinātas 
bibliotēkas durvis) 

 Olaines bibliotēka (veikts ārsienas kosmētiskais remonts, uzlikts 
izgaismots telpisku burtu uzraksts ”BIBLIOTĒKA”) 

 Olaines novada Gaismu (veikts rezerves izejas ārdurvju remonts)



Telpas (kosmētiskie remonti, ēkas siltināšana)

 Saulkrastu novada bibliotēka (pašvaldība nodod bibliotēkai divas 
telpas (bijušas frizētavas, 15,55 m² un 17,71 m²); telpas izremontētas, 
kurās izvietots vadītājas kabinets, novadpētniecības materiāli un 
saimniecības telpa personālam) 

 Sējas novada Pabažu bibliotēkā iegādāti jauni plaukti bērnu 
grāmatām un nokrāsots grīdas segums

 Siguldas novada bibliotēka (ēkas siltināšana, kāpņu telpā 
caurspīdīgā stikla bloku vietā sienā ielikts liels plašs pakešu logs un 
veikts kosmētiskais remonts) 

 Siguldas novada Allažu bibliotēka (kosmētiskais remonts un 
nomainīti plaukti vienā telpā) 

 Siguldas novada Mores pagasta bibliotēkā 2010.gada decembrī 
uzsākts un 2011.gadā tiks pabeigts bibliotēkas esošo telpu 
paplašināšanas remonts. Remonta laikā nojauktas vairākas sienas, 
nomainītas elektroinstalacijas, nomainīts bērnu lasītavas, datortelpu 
grīdas segums. 



Automatizēta lasītāju apkalpošana

 Ķekavas novada Baložu pilsētas bibliotēka

 Salaspils novada bibliotēka

 Siguldas novada bibliotēka



Projekti

 Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēka ES Mūžizglītības 
programmas Comenius aktivitātes „Reģionālās partnerības” 
ietvaros projekts „A book is our friend – developing reading 
education between adults and students” („Grāmata ir mūsu draugs -
pieaugušo un skolēnu lasīšanas izglītības un prasmju attīstīšana”)

 Stopiņu novada Sauriešu bibliotēka īsteno projektu „Stopiņu 
novada Sauriešu bibliotēkas bērnu stūrīša aprīkojuma iegāde” 

 Siguldas novada bibliotēka - projekts „Par Siguldu, 
siguldiešiem”, sniedzot informatīvu atbalstu materiālu 
apkopošanā. Kā arī iesniegs projekts „Siguldas novada 
bibliotēku novadpētniecības krājuma kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšana” 

 Ropažu novada Zaķumuižas bibliotēka – informācijas 
centrs sniedza informatīvo atbalstu diviem starptautiskajiem 
NORDPLUS projektiem „Klimats- sadarbības iespējas” un 
„Draudzības tilti”



Veiksmes stāsti / publicitāte

 Saulkrastu novada bibliotēka - 21.maijs, bibliotēku attīstības 

projekta „Trešais tēva dēla” ietvaros uzfilmēts materiāls par vietējās 

pašvaldības – uzņēmēja – bibliotēkas sadarbību. Materiāls 

demonstrēts V/A „Kultūras informācijas sistēmas” un publisko 

bibliotēku attīstības projekta „Trešais tēva dēls” rīkotajā konferencē 

„Publiskās bibliotēkas attīstībai: pārmaiņas un iespējas. Pieredzē 

dalījās Saulkrastu Domes priekšsēdētāja vietnieks Normunds Līcis.



Veiksmes stāsti / publicitāte

 Salaspils novada bibliotēkā un Ķekavas pagasta bibliotēkā  

viesojas v/a ,,Kultūras informācijas sistēmas” darbinieki un Bila 

un Melindas Geitsu fonda pārstāve Dženeta Savaja.

 Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkā - līdzīga projekta 

attīstības grupas viesi no Bulgārijas 

 Ķekavas pagasta bibliotēkā

vasaras nogalē Doles tautas namā

ar novada iedzīvotājiem tiekas

Ministru prezidents. V.Dombrovskis

vizītes ietvaros apmeklē arī

Ķekavas pagasta bibliotēku. 



Darbs ar bērniem

 VKKF Lasīšanas veicināšana apakšprogrammā 
„Bērnu žūrija” - 10 bibliotēkas

 Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa - 17 bibliotēkas

 Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 
asociācijas un LR Reģionālās attīstības un 
pašvaldību lietu ministrijas organizētajā pasākumā 
„E-prasmju nedēļa Latvijā” - 4 bibliotēkas

 Latvijas interneta asociācijas Net-Safe Latvia 
organizētajā konkursā „Radošais pasākums par 
interneta drošību manā bibliotēkā” - 3 bibliotēkas



Darbs ar bērniem

 Pirmā tikšanās ar bibliotēku

 Bibliotekārās stundas

 Ekskursijas

 Tematiski pasākumi

 Pasaku dienas www.pasakas.net

 Uzvedumi

 Dzejas dienas

 Tikšanās ar rakstniekiem

 Konkursi

http://www.pasakas.net/


Darbs ar bērniem

 Baložu pilsētas bibliotēka par vērienīgi noorganizētām lekcijām par 

interneta drošību (kopumā 8 klasēm 6 interaktīvas lekcijas latviešu un 

krievu valodā Baložu vidusskolā). Bibliotēka saņēma „Pateicības 

rakstu” un Microsoft Latvia simpātiju balvu.

 Ķekavas pagasta bibliotēkā tiek dibināts grāmatu klubiņš “Grāmatu 

tārpiņš”. 

 Olaines bibliotēka:

konkursā “Meklē un atrod datu bāzē letonika.lv”

portāla www.pasakas.net stāstu konkursā „Pingus Posts”.

http://www.pasakas.net/


Paldies par uzmanību!


