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darba nozīmīgākie virzieni
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Galvenie uzdevumi

1. 3td projekta realizācija;
2. bibliotēku informācijas pakalpojuma darba uzlabošana 

un pilnveidošana;
3. bibliotēkas krājuma pilnveide;
4. bibliotēkas procesu tālāka automatizācija;4. bibliotēkas procesu tālāka automatizācija;
5. bibliotekārā darba ar bērniem attīstība;
6. lasīšanas veicināšanas pasākumu un bibliotēkas 

publicitātes organizēšana;
7. tālākizglītošanas procesa pilnveidošana u.c.



Bibliotēku informācijas pakalpojumu 
darba uzlabošana un pilnveidošana
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� Jaunas darba 
formas lasītāju 
iesaistīšanā;

� elastīgs darba laiks;
� apmācības � apmācības 

dažādām 
mērķgrupām,



� rajona konkurss “Labākais 
informācijas pakalpojumu 
darbs”;

� jaunas, labiekārtotas telpas ar � jaunas, labiekārtotas telpas ar 
pievilcīgu dizainu;

� intensīva SBA izmantošana
__________________________

2009. gads
• Rajona konkurss “Labākais 

darbs ar bērniem un jauniešiem”.



Bibliotēkas krājuma pilnveide

� Krājuma pastiprināta izvērtēšana 15 bibliotēkās                      
(no tām 11 bibliotēkās Alise i);

� Krājuma papildināšana.
________________________________________________________________________
2009. gadā
• vairāk iepirkt bērnu literatūru;
• veidot ceļojošās kolekcijas no Bauskas CB krājuma:
� latviešu jaunākā literatūra;
� ievērojamu cilvēku biogrāfijas;
� vēsture;
� bērnu literatūra no BBB;
� Aktivizēt repozitārija izmantošanu.



Bibliotēkas procesu tālāka 
automatizācija

� Rajona e-kopkataloga uzturēšana;
� Alise i ieviešanas uzsākšana 11 rajona 

bibliotēkās.bibliotēkās.
__________________________________
2009. gadā
• Alise i bibliotēkās:

1) pabeigt rekataloģizāciju;
2) ieviest izsniegšanu/saņemšanu;

• Bauskas CB, BBB un Iecavas bērnu bibliotēkās krājuma                             
e- inventarizācija.



Bibliotekārā darba ar bērniem attīstība

� Nozīmīgākie lasīšanas veicināšanas 
pasākumi;

� metodiskā un konsultatīvā darba organizācija;
� rajona bibliotēku aktivitātes un publicitāte;� rajona bibliotēku aktivitātes un publicitāte;
� problēmas un to risināšanas ceļi.



Lasīšanas veicināšanas pasākumu un 
bibliotēkas publicitātes organizēšana
� Pasākumi ar novadpētniecības ievirzi,
� tikšanās ar rakstniekiem, izdevējiem, aktieriem u.c.,
� bibliotēku publicitāte.
__________________________________
2009. gadā2009. gadā
• Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas ceļojošā 

izstāde “Iepazīsti kultūras mantojumu” (12 rajona bibliotēkās), 
tikšanās ar kultūrvēstures pētniekiem, u.c.;

• jauna interaktīva mājas lapas izveide Bauskas CB;
• aktuāli ceļveži (darba vakances u.c.);
• atraktīvi informatīvi materiāli par bibliotēkas pakalpojumiem. 



Tālākizglītības procesa pilnveidošana

� 3td apmācības;
� semināri 9x gadā;
� dalība konferencēs, semināros u.c. pasākums;� dalība konferencēs, semināros u.c. pasākums;
� pieredzes braucieni pa rajonu, valsti un ārvalstīm.

__________________________________
2009. gadā
• 3td projekta apmācību aktivitātes;
• semināri, konferences;
• mācību pieredzes braucieni pa rajonu, valsti, 
ārvalstīm.



Zinātniski pētnieciskā darba “Projekta “Trešais tēva dēls” 
vieta Bauskas rajona kultūrvidē” anketēšanas rezultāti
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Zinātniski pētnieciskā darba “Projekta “Trešais tēva dēls” 
vieta Bauskas rajona kultūrvidē” anketēšanas rezultāti

Vai respondenti ir dzird ējuši par projektu "Trešais t ēva dēls"?
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Zinātniski pētnieciskā darba “Projekta “Trešais tēva dēls”
vieta Bauskas rajona kultūrvidē” anketēšanas rezultāti

Kuras no projekta pied āvātajām iesp ējām respondenti 
izmantojuši ?
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Vai respondenti izprot projekta "Trešais t ēva dē ls" simbolu ?
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Zinātniski pētnieciskā darba “Projekta “Trešais tēva dēls” 
vieta Bauskas rajona kultūrvidē” anketēšanas rezultāti

Vai respondenti uzskata, ka projekts "Trešais t ēva dēls" 
populariz ē bibliot ēkas?
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Vai ir man ījusies respondentu dz īve kopš izmanto projekta 
"Trešais t ēva dēls" iesp ējas? 
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Vai respondenti uzskata, ka projektam "Trešais t ēva dēls" ir 
paliekoša v ērt ība Bauskas rajona kult ūrvid ē?
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� Anketēšana pierāda,  ka  projektam  „Trešais  tēva  
dēls” ir liela  nozīme  Latvijas  kultūrvidē. Jauno  
tehnoloģiju ieviešana, bibliotekāru  apmācība un  
interneta   bezmaksas pieeja bibliotēkās  popularizē  
bibliotēkas,  un  tās  sabiedrībā  iegūst  arvien bibliotēkas,  un  tās  sabiedrībā  iegūst  arvien 
augstāku  novērtējumu. Šis  projekts  pozitīvi  mainījis  
arī  Bauskas  rajona   iedzīvotāju  iespējas  ātrāk  un  
ērtāk  iegūt  daudzveidīgu  informāciju.  Projektam  ir 
paliekoša  vērtība Bauskas  rajona  kultūrvidē.

� PALDIES PAR UZMANĪBU!


