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Svarīgākie darbi, ieguvumi
� Vietējo bibliotēku akreditācija 
Latvijas Bibliotēku padomes 2008. gada 12. februāra datēti atzinumi par piecām JBA bibliotēkām, kam 

piešķirts vietējas nozīmes bibliotēkas statuss – Bulduri, Sloka, Kauguri, Ķemeri, Dubultu bb.

� BMGF projekta realizācija Jūrmalā
JBA bibliotēkās ierīkota 41datorizēta darba vieta, papildus 7 krāsu un 3 melnbaltas multifunkcionālas 

iekārtas, kā arī datorizēta darba vieta cilvēkiem ar redzes problēmām; visu bibliotekāru apmācības; 
bibliotēku publicitāte valstī 

� Krājuma komplektēšanas un organizācijas darbs 
Krājumu rekataloģizācijas uzsākšana Kauguru bibliotēkā. Centrālās bibliotēkas krājumu Krājumu rekataloģizācijas uzsākšana Kauguru bibliotēkā. Centrālās bibliotēkas krājumu 

automatizēta pārbaude. 

� Projektizstrāde
6 atbalstīti projekti KKF projektu konkursos “Jaunu grāmatu u.c. izdevumu iegāde 

publiskajām bibliotēkām” un “Bērnu žūrija”, 2 atbalstīti JPD sabiedrības integrācijas 
projekti. 

� Darbinieku profesionālā pilnveide
Darbinieku apmācības BMGF projekta ietvaros; 4 JBA organizētie profesionālās pilnveides 

semināri; pieredzes apmaiņas braucieni uz Tukuma CB un Saldus CB.  

� Ēku un telpu renovācijas darbi 
Bulduru bibliotēkas jumta seguma nomaiņa, apkures, ūdensapgādes, elektroinstalācijas un kanalizācijas 

sistēmas renovācija. Izstrādāts gāzes apkures projekts un ierīkota gāzes apkure Ķemeru bibliotēkā.



Statistisko rādītāju dinamika
Bibliotēka Lietotāji Apmeklējums Izsniegums

Centrālā bibliotēka 1583 27882 52066

Asaru bibliotēka 465 8066 19375

Bulduru bibliotēka 1765 29794 78964

Slokas bibliotēka 805 14928 48815Slokas bibliotēka 805 14928 48815

Ķemeru bibliotēka 582 21537 42356

Kauguru bibliotēka 3134 118892 222737

Dubultu bērnu 
bibliotēka

386 6471 8717

Kopā 8720 227570 473030

2007. g. 9418 242360 670422

Salīdz. ar 2007. g. -698 -14790 -197392



Secinājumi

� Statistisko rādītāju krituma iemesli –
1. Lasītāju skaita samazinājums, jo vienota lasītāju uzskaite 

nepieļauj dublēšanos utt.
2. Izsnieguma un apmeklējuma samazinājums, jo palielinās 

datorlietotāju  skaits, kuri informāciju saņem elektroniskā 
veidā, kā arī mājas apstākļos ir pieejams internets

3. Dubultu bērnu bibliotēkā visi rādītāji ar pieaugumu, 3. Dubultu bērnu bibliotēkā visi rādītāji ar pieaugumu, 
iemesls – veiksmīgs sabiedrības integrācijas projekts un 
sadarbība ar sociālajām iestādēm

4. Daži objektīvi apstākļi, piemēram, demogrāfiskā situācija 
(skat. Statistikas rādījumus pilsētas mājas lapā, piem., 
Ķemeros samazinājies iedzīvotāju skaits)

5. Iespējamais CB statistikas rādījumu krituma iemesls –
krājumu pārbaude. 



Problēmas

� Bibliotēku apvienības darbības 
finansiālais nodrošinājums 2009. gadā 

1. Pašvaldības pieprasījums sabalansētam budžetam: kopējo 
budžeta izdevumu samazinājums 2009. gadā jābūt ar 10% 
samazinājumu (t.i. – nav finansējuma pamatlīdzekļu iegādei, 
veselības apdrošināšanas polisēm, pakalpojumu līgumiem, veselības apdrošināšanas polisēm, pakalpojumu līgumiem, 
daudz maksājumu tiks veikts no maksas pakalpojumu 
ieņēmumiem) 

2. 10 % samazinājums darbinieku darba algu fondam. Kompromiss 
– tehnisko darbinieku slodžu samazinājums. Kopējais 

samazinājums gandrīz par 10 pilnām slodzēm. 



Problēmas

� Jūrmalas publisko bibliotēku tehniskais 
stāvoklis 

1. Centrālās bibliotēkas ēkas celtniecības projekta virzības gaita: 
2009. gadā – tiks izsludināts metu projekta konkurss 
sabiedriskajam kompleksam Jūrmalā, Dubultu centrā, Pils ielā 1; 
tehniskā projekta apstiprināšana – 2010. augusts; iepirkums tehniskā projekta apstiprināšana – 2010. augusts; iepirkums 
būvdarbiem – 2010. septembris; būvdarbu uzsākšana – 2010. 
novembris; būvdarbu pabeigšana 2012. nogalē. (Pašvaldības 
vēlēšanas 2009. gada jūnijā…)

2. Asaru bibliotēkas telpu jautājums: kapitālā 
rekonstrukcija? (restaurācija – finansiāli neizdevīga, ēka ir 
arhitektoniski vērtīga, restaurējama), jaunas ēkas celtniecība? 
telpu īre?



2009. gada ieceres. Bibliotēkas personāls 

� Tālākizglītība. Studijas 
Ilonas Melnes studijas Kristīgajā Akadēmijā; Inetas Melnes studijas LU 

Pedagoģijas fakultātē

� Bibliotekāru apmācības BMGF projekta ietvaros
Apmācību cikls “E-pakalpojumi iedzīvotājiem”

Valsts mēroga un reģionālās konferences, � Valsts mēroga un reģionālās konferences, 
kongresi, sanāksmes, tikšanās

� JBA organizētie kvalifikācijas paaugstināšanas 
semināri 

Ikgadējie 4 semināri gadā

� Pieredzes apmaiņas braucieni
Daugavpils? Preiļi? Tukums?



2009. gada ieceres. Bibliotekārie procesi

� Bibliotekāro procesu automatizācijas 
tālākattīstība 

(Elektroniskā kopkataloga, novadpētniecības datu bāzes 
veidošana, Bulduru bibliotēkas plānotā krājuma pārbaude, 
krājumu rekataloģizācijas process visās struktūrvienībās, krājumu rekataloģizācijas process visās struktūrvienībās, 
krājumu optimizācija)

� Iespējamā sadarbība elektronisko resursu 
veidošanā ar Jūrmalas skolu bibliotēkām 

(Par BIS Skolu Alise ieviešanu Jūrmalas skolu bibliotēkās. 
Sadarbības modelis? ).



2009. gada ieceres. Projektizstrāde

� KKF kultūras programmas “Jaunu grāmatu u.c. 
izdevumu iegāde publiskajām bibliotēkām” ; 
“Pirmā tikšanās ar bibliotēku”; “Lasīšanas 
veicināšana un bibliotekāro pakalpojumu bērniem 
attīstīšana” (“Bērnu žūrija”)

� Jūrmalas pilsētas domes (JPD) sabiedrības � Jūrmalas pilsētas domes (JPD) sabiedrības 
integrācijas un kultūras projektu konkursi

� UNESCO Latvijas nacionālās komisijas projekts 
“Stāstu laiks bibliotēkās” (piedalās Dubultu bērnu 
un Bulduru bibliotēkas)

� Jaunums – JPD konkurss “Labākā Jūrmalas 
bibliotēka un bibliotekārs” 



2009. gada ieceres. Publicitāte un darbs ar 
sabiedrību

� Konkurss “Labākā Jūrmalas bibliotēka un 
bibliotekārs” (balvu pasniegšana Bibliotēku nedēļas 
pasākumu ietvaros)

� Publicitāte elektroniskajā vidē ( Bibliotēku 
portāls, informācija pašvaldības, bibliotēkas mājas lapā)portāls, informācija pašvaldības, bibliotēkas mājas lapā)

� Informācija vietējā presē, pašvaldībā, 
bibliotēkās u.c. iestādēs (publikācijas periodikā, 
afišas, informācija bukletos, katalogos u.c.)



Paldies par uzmanību!

“Tieši kultūra dod dvēselisko spēku “Tieši kultūra dod dvēselisko spēku 
izturēt, pārvarēt grūtības un sasniegt tos 

mērķus, ko esam nosprauduši.”  

Ģirts Trencis


