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Saldus  

un Brocēnu  

novadu b-kās 

 
Mēs visi esam īpaši 

un pārāk dažādi 

/M.Cvetajeva/ 



Ieguvumi 

• Saglabātas visas 26 b-kas 

• Saglabāts lietotāju % aptvērums – 31% 

• Darbinieku slodzes iepriekšējā gada 

līmenī 

• Finansiālie samazinājumi atraisa 

bibliotekāru talantus un māca saimniekot 

taupīgi 

 



Kā strādājam? 
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Rezultāti 

• Realizēti 27 projekti 

• Noorganizēti 331 pasākumi 

• Iekārtotas 1300 izstādes 

• Apmācīti 269 datoru lietotāji 

• Apmeklētas 266 apmācības, semināri, 

konferences 

• 70 publikācijas laikrakstā “Saldus Zeme” 

 



2011. gada veiksmes 
 

• Izdotas divas grāmatas – V.Ancīša “Bagātais un 
gudrais”, Ž.Skudras “No saviem vārdiem es neatsakos” 

• Daudzveidība un inovācijas darbā ar bērniem – Vasaras 
un Svētdienas skolas, atklājumu nedēļa 1.klasniekiem, 
Bibliotēku naktis, kopīgi pārgājieni, atjautības un 
veiklības pārbaudījumi, scenārija veidošana, sacerējumu 
konkurss, princešu, joku, krāsu balles,smieklu šovs, 
viktorīna “Vai esi gudrāks par b-kāru?”, sacensības 
“Zvaigžņu klase”, lasītāju klubiņš , pulciņš “Bibliotekārais 
darbs” u.tml. 

• Dalība projektos pagastu vides labiekārtošanā un 
valodas, kultūras, etnogrāfijas pētniecībā. 

 

 

 

 



2011. gada veiksmes 

• Nozīmīgu pasākumu organizēšana 
novadpētniecībā – bijušo sovhoznieku 
salidojumi, darbinieku tikšanās, projekti ar 
iedzīvotāju iesaistīšanu materiālu sagatavošanā. 
2.novadpētniecības konference Kolkā. 

• Izbraukuma seminārs uz Pampāliem, 
starptautiska konference “Pieredze un inovācijas 
darbā” Paidē, konkurss “Saturies, 
bibliotekār!”,Modes skate. 

• M.Lagzdons atzīts par Saldus novada kultūras 
darbinieku - 2011 

 



Problēmas, risinājumi 

 
• Rādītāji samazinājušies -  jāmeklē jauni ceļi, lai 

piepulcētu tos, kuri bibliotēkas pakalpojumus neizmanto. 

• Bērnu attieksme un uzvedība – daudzveidīgus un 
interesējošus piedāvājumus. 

• Bibliotēku nelīdzsvarota attīstība - ciešāka sadarbība ar 
novada un pārvalžu vadītājiem budžetu izstrādē, 
darbinieku kvalifikācija. 

• Finanšu trūkums – līdzekļu piesaiste ar projektiem, 
brīvprātīgo darbu, saimniecisku izlietojumu. 

• Bibliotēku statistika – profesionālas sarunas, kurās 
iesaistītīti pārstāvji no reģioniem, LNB, SIA Tieto Latvija, 
KM 

 

 

 



Attīstības prognozes 2012.gadā 

• Budžeti iepriekšējo gadu līmenī 

• 5 bibliotēkas uzsāks lietotāju apkalpošanu 

automatizēti 

• Nelieli, bet vajadzīgi remontdarbi tiks veikti 

• Plāno iegādāties mēbeles, papildinājumus 

bērnu un jauniešu stūrīšiem 

• Brīvprātīgie palīgi, sadarbības partneri 

 



„Prieks, ka pat šajos grūtajos 

apstākļos visi bibliotēku 

darbinieki nav zaudējuši 

optimismu un ticību sava darba 

nepieciešamībai kultūras 

uzturēšanai un saglabāšanai”.  
/M.Ēberliņa, Nīgrandes pagasta bibliotēkas vadītāja/ 

Paldies par uzmanību! 


