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Bauskas reģiona novadu bibliotēkas

Bauskas novads - 19 bibliotēkas
Iecavas novads  - 6 bibliotēkas
Rundāles novads- 5 bibliotēkas
Vecumnieku novads- 10 bibliotēkas



Galvenie darba uzdevumi

Projekta „Trešais tēva dēls” aktivitāšu 
realizācija .
Bibliotēku informācijas pakalpojumu darba 
attīstīšana.
Bibliotēkas krājumu kvalitātes pilnveidošana, tai 
skaitā datubāžu pieejamības nodrošināšana un 
lietotāju konsultēšana.
Darba ar bērniem un jauniešiem attīstīšana.
Lasīšanas veicināšanas pasākumu un bibliotēkas 
publicitātes organizēšana 
Bibliotekāro procesu tālāka automatizācija.
Tālākizglītības procesa pilnveidošana



Bibliotekāro pakalpojumu pieejamība

Lasītāji +774
Apmeklējumi +50718
Izsniegums +4761

Kas to veicināja?
Internets , internets ……
Apmācības , individuālās 
konsultācijas ,praktiskas nodarbības 
vidusskolēniem, informatīvās 
stundas, konkursi utt. 



Krājumi
Kopā krājumu lielums 311308  Izslēgti 30027                    
Ienācis  16455
Komplektēšanas uzdevumi:
1.Radīt kvalitatīvu , lietotāju pieprasītu krājumu , 
pievēršot uzmanību mainīgajām lietotāju 
vajadzībām
2.Veicināt izglītības iespējas , konkurētspēju 
darba tirgū un saturīgu brīvā laika izmantošanu
Nozīmīgs atbalsts VKKFmērķprogramma( liels -, ka 
nav atbalsta pagastu bibliotēkām), rajona padomes
finansējums.Vairāk iegādāti izdevumi (lasītāju 
pieprasījums )-vēsture , literatūrzinātne, māksla , 
medicīna , arī sabiedriskās zinātnes , brīvā laika 
pavadīšanai- adīšana , tamborēšana, pērļošana u.c.
Dāvinājumi- nozīmīgs krājumu papildināšanas avots
Sakarā ar ALISE i ieviešana aktīvi vērtēts krājums
(15 bibl. )Repozitārijā -4821 eks.sakārtots atbilstoši 
prasībām 



Informācijas pakalpojumu attīstība

Kopkatalogā ievadīti 65% no visu novadu 
bibliotēku krājuma
Pilnībā ievadīts krājums un strādā ar Alisi-i 
automatizētā izsniegšana / saņemšana :Bauskas 
bērnu, Iecavas bērnu, bet no 01.01.2010. 
Īslīces 1.
01.02. Pilsrundāles un 19.02. Jauncodes 
bibliotēkas
Novadpētniecības datubāze papildināta ar 1105 
aprakstiem , kuri nosūtīti LNB Bibliogrāfijas 
institūtam
Projektam “Zudusī Latvija “ sagatavoti CD par 
Bārbeles pagastu , Iecavas  u.c.
SBA izmantošana pieaugusi



Novadpētniecības darbs

Bauskas CB , Jauncodes u.c. organizēja vairākus 
Bauskas 400gadei veltītus tematiskus pasākumus
Novadnieku literārie pasākumi –Valle, Vecsaule, 
Bārbele, Bauskas CB u.c.
Tikšanās ar novadniekiem- Skaistkalne u.c.
Tematiskās pēcpusdienas, piemiņas vakari- Bārbele,
Vecsaule u.c.
E-resursu mapes- Misa, Pilsrundāle, Bārbele u.c. 
Novadnieku kapu sakopšana - Zorģi , Stelpe
Dalība projektā “Zudusī Latvija “



Metodiskais un  konsultatīvais
darbs 

9 semināri-2 sadarbībā ar Lietuvas 
bibliotēkām( Birži , Šilute )
Konkurss” Bibliotēka- bērniem un 
jauniešiem”
92 bibliotēku apmeklējumi-saistībā 
ar konkursu un bibliotēku krājumu 
rekataloģizāciju
Konsultācijas



Darbs ar bērniem un jauniešiem
Galvenie darba uzdevumi :
literatūras popularizēšana dažādos lasīšanas veicināšanas 
pasākumos,
piedalīšanās Bauskas novada domes un Bauskas Centrālās 
bibliotēkas izsludinātajā konkursā „Bibliotēka – bērniem un 
jauniešiem”’,
piedalīšanās mērķprogrammas „Lasīšanas veicināšana un 
bibliotēku pakalpojumu bērniem attīstīšana” I. posmā 
„Bērnu žūrija” un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas 
organizētajā projektā „Stāstu laiks bibliotēkās”,
piedalīšanās Bila & Melindas Geitsu fonda līdzfinansētā 
bibliotēku attīstības projekta aktivitātēs un apmācībās,
bibliotēku krājuma kvalitatīva pārskatīšana un pilnveidošana, lai 
sagatavotos fonda izsniegšanai/saņemšanai Iecavas bērnu 
bibliotēkā,
Krājuma automatizētā  izsniegšana/saņemšana Bauskas 
bērnu bibliotēkā ar 01.01.2009.,



Darba rādītāji , krājums

Visi darba rādītāji +
Krājuma iegādes finansiālie avoti: 
Pagastu pašvaldību
Bauskas raj.padomes
Grāmatu svētki
Bērnu žūrija
Dāvinājumi



Uzziņu , informācijas darbs

Sekmīgi izmanto abonētās datu 
bāzes
Internets- čats,e- pasts , draugi , 
Skype, 
www. filmas.lv – animācijas filmas
Lursoft , Letonikas konkursi, 
viktorīna –Atrodi Bauskas vārdu 
internetā-BBB, Konkurss –Lielais 
Kristaps bibliotēkās -Iecavas bērnu 
bibl.
Pārrunas par drošības pasākumiem 
internetā



Bibliotēkas lasītāju interešu izpēte.
Interešu grupu darbs

Lasīšanas veicināšanas projektos : Bērnu žūrija -17 bibl. Stāstu 
laiks bibliotēkās – 7bibl.
Anketēšana: 1)Lai noskaidrotu pakalpojumu kvalitāti 2) lietotāju 
intereses ( 12 bibliotēkās )
Galvenie jautājumi –par drošu internetu, bibliotēkā sniegtajiem 
pakalpojumiem, bibliotēkas pieejamību, krājuma izveidi un 
uzlabojumiem      
Rundāles novada Pilsrundāles bibliotēkā apkopotas divas aptaujas.” 
Jautājumā „Kādus bibliotēkas pakalpojumus izmantoji?” pēc atbilžu 
vairākuma redzams, ka ir līdzsvars starp internetu un grāmatu 
izmantošanu un tas jau runā par to, ka nemaz ar to datoratkarību nav tik 
ļauni kā ikdienā šķiet” – saka bibliotēkas vadītāja Aelita Ramane. Otrā 
anketā bija jautājumi par interneta izmantošanu bibliotēkā. 
Pārsteidzošākais bijis tas, ka no 25 respondentiem 15 uzskatīja internetu 
par drošu vidi, bet tikai 3 jutās apdraudēti. 
BBB-Harija Potera fanu klubs pārtapa par Bērnu žūrijas ekspertiem –
aktīvistiem
Codes bibl.- Ekspertiņi, Ozolaine, Vecsaules bibl. -izveidojies aktīvistu 
pulciņš
Misā turpina darbu Jauno lasītāju pulciņš, Īslīces1.- spēļu interesentu 
pulciņš u.c



Veiksmīgākie lasīšanas pasākumi

Izstādes: rakstnieku jubilejām, mākslas skolas audzēkņu darbu 
izstāde BBB-Mana pilsēta Bauska, Kas man palīdz un kas man 
traucē lasīt, foto izstādes, Franču Kultūras centra un ASV 
informācijas centru organizētās izstādes, Gētes institūta lasīšanas un 
aktivitāšu projekts( Pilsrundāle )
Grāmatu apskati ( 9 Iecavas bērni ), tematiskie apskati u.c
Tikšanās rakstniekiem , dzejniekiem :ar Kristīni Ulbergu –Rubīni-
BBB,Maiju Laukmani  Zorģi u.c. , 
Literārās , tematiskās pēcpusdienas:
1) Ziemeļvalstu nedēļai 2)Bauskas 400 gadei,3) V. Plūdonim un M. 
Stārastei 4)Bērnu žūrijas noslēguma pasākums ar leļļu teātra 
noskatīšanos,kūkas ēšanu, multfilmu skatīšanos- Bauskas BB 
5)Ačgārnā diena 2. aprīlī ar maskām – mošķu lēdijas,reperi , vampīri , 
anekdotes , Mēmais šovs _ Iecavas bērnu bibl. ,6) par drošu 
internetu, 7)satiksmes drošibu, u.c.
Dalība akcijā “Trīs labi vārdi Latvijai “
Dalība Lielajā Latvijas talkā
Dalība portālā www.pasakas.lv  -Iecavas bērnu bibl. lasītājs Emīls 
Sietiņš ieguva 1. vietu
Konkursi ,ekskursijas u.c

http://www.pasakas.lv-iecavas/


Problēmas darbā ar bērniem

Mazāk lasa
Grūti stāstīt ,nabadzīga valoda
Bērnu noslogotība
Konfliktsituāciju risināšana ar 
problēmbērniem
„Taču daudz ko var atrisināt, ja tikai ir 
vēlme darboties un idejas,” secina Aelita 
Ramane, ”A. Lindgrēnei kāda sieviete reiz 
rakstījusi : Zini, mazs meitēns var izaugt 
liels un dzīve var izveidoties laba, ja viņu 
redz kaut viens vienīgs cilvēks – redz kas 
viņš ir, un viņam to pastāsta”.



Bibliotēku materiālais un tehniskais 
stāvoklis 

Trīs bibliotēkas jaunās, plašās 
telpās ar atsevišķu zonu 
bērniem!!!!!!
Bauskas novada Brunavas 
1.bibliotēka
Dāviņu
Vecumnieku novada Kurmenes 
bibliotēka



Bibliotēku materiālais un tehniskais     
stāvoklis



Bibliotēku personāls
Pavisam 55 darbinieki
432 –kursi, mācību semināri, pieredzes apmaiņa ,ko 
organizēja v/a Kultūras informācijas sistēmas , IT 
ALISE, ESIA,LNB Bērnu lit. Centrs un BAI , Bauskas 
CB
3 darbinieki turpina mācības augstskolās
Strēlnieku bibliotēkas vadītājai Sandrai Cīrulei 
doktora grāds bibliotēkzinātnē
KM Gada balva Bibliotēku nozarē Intai Krieviņai-
Jauncodes bibl.vad.
Iecavas novadā Gada cilvēks Aina Ezergaile- Zorģu 
bibl.vad.
Radošākā bibliotekāre Letonikas konkursā – Ērika 
Pelcere Bauskas CB
Aktīvākā bibliotēka Latvenergo konkursā – Baiba 
Kopilova Brunavas 2. bibl.
2 mācību pieredzes braucieni- Vecumnieku pagasta 
4 bibliotēkas,Valmieras integrētā bibl.un rajona 
bibl.+ ievērojamākās vietas,



Bibliotēku finansiālais nodrošinājums

3 bibliotēkās-Dāviņu , Brunavas 1. 
Kurmenes finansējums telpu 
remontiem , bibliotēku 
labiekārtošanai
Kopīgais finansējums ( -79299)
Darba samaksa ( -53467 )
Periodika ( -2454 )
Grāmatām (+ 3832 )-raj. pad .( 
0.50 sant. uz iedzīv. )



Bibliotēkas publicitāte un darbs ar 
sabiedrību

1.Sabiedrības informēšana par bibl. 
funkc.,pakalp.:
Pagastu +novadu izdevumi , Bauskas dzīve, 
Latvijas avīze( 2 mater.) + Tv Novadu ziņas
Informatīvi materiāli –veikalos , pasta nod., kult. 
centros
Mājas lapās-Bauskas CB, Zorģi ,Code , Jauncode
Pilsrundāles bibl. Blogs 
www.pilsrundalesbiblioteka.blogspot.com
Info novadu mājas lapās Bauskas , Iecavas , 
Rundāles , Vecumnieku



Bibliotēkas publicitāte un darbs ar 
sabiedrību

2.Bibliotēkas tēla veidošana , informācijas 
resursu popularizēšanas pasākumi:
Izstāžu org.-ceļojošās “Iepazīsim Kultūras mantojumu 
“12 bibl., LNB “Pasta romāni atklātnēs “ Pilsrundāles 
bibl.,Izstāžu cikls-Veselību nevar nopirkt +rokdarbu 
izst. Valles bibl., foto izst. Bauskai 400- Jauncode
Tematiskās pēcpusdienas -gadskārtu ieražām, 
anekdošu pēcpusdiena, pārrunu cikls( Interesanta 
grāmata ) 
Radošās darbnīcas -cepuru pīšana , dāvaniņu 
izgatavošana- Zorģi, Īslīces 1.
Tikšanās-rakstnieki, publicisti (R. Ādmīdiņš, J.Ūdris), 
žurnāliste A. Tooma,politiķi ( V. Dombrovskis u.c.,)-
Bauskas CB
Ekskursijas-Iecavas novada bibl. (Limbažu puse ), 
Beibeži (Lietuva)
Neklātienes ceļojumi -Stelpe ( Slovākija )
Dzejas dienas- Bārbele(Griķmalēju dzejas plenērs ) 



Sadarbības tīkls , partneri
1.Bibliotēku galvenie sadarbības partneri:
Skolas , kultūras nami, kultūras darba organizatori, bērnudārzi , 
citas pagastu un skolu bibliotēkas , pensionāru padomes un klubi, 
sieviešu klubi, sociālie dienesti, pārvalžu vadītāji, novadu domes
Skaistkalnes bibl.-Paulīniešu Ordeņa mūki,muzejs “Novadnieki “ 
Bārbeles bibl. – Misiņa bibl., Baldones Baltās pils Mūzikas skola, 
Vecumnieku Mūzikas un Mākslas skola, Andreja Ēglīša Latviešu 
nacionālais fonds Zviedrijā, Zorģu bibl. –z/s Bērziņi, 
Ceraukstes 1.bibl.-Daugavas vanagi Latvijā Ceraukstes nodaļa , 
Viļa Plūdoņa muzejs, Valles bibl.- Luterāņu draudzi, Bauskas 
CB-v/a Kultūras informācijas sistēmas ,Valsts kanceleju ESIP 
darbībā , LNB BAI un Bērnu lit. Centrs, Bauskas novadpētniecības 
un mākslas muzejs , Bauskas pils muzejs , latviešu valodas 
skolotāju metodiskā apvienība , skolu bibliotekāru novadu 
koordinatori u.c
Starptautiskie sadarbības partneri-Šilutes publiskā b-ka, 
Biržu galvenā b-ka ( Lietuva )
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