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� Socioloģiskais pētījums „Ventspils iedzīvotāju aptauja 
2011.gada oktobris – novembris„

� Ventspils bibliotēku, kā iestādi, kur saņemt informāciju vai 
izziņas, izmanto 37,8 % aptaujāto respondentu. Salīdzinot 
pēdējo trīs gadus, redzams, ka Ventspils bibliotēkas 
pakalpojumu izmantotāju skaits pieaug no 29,8% - 37,8% .  
94% respondentu personīgi apmeklējuši bibliotēku un 98% no 94% respondentu personīgi apmeklējuši bibliotēku un 98% no 
viņiem ir apmierināti ar saņemto informāciju un darbinieku 
attieksmi. 

� Ikgadējā Ventspils bibliotēkas lasītāju aptauja par bibliotēkas 
sniegtajiem pakalpojumiem

� Ventspils Augstskolas darba rādītāju analīze



� Akreditācija - 2011.gada 14.septembrī Bibliotēku akreditācijas 
komisija izvērtēja Ventspils bibliotēkas atbilstību akreditācijas 
nosacījumiem, 20 oktobrī  piešķirts reģiona galvenās bibliotēkas 
statuss. Kā reģiona galvenā bibliotēka Ventspils bibliotēka 
koordinē Ventspils pilsētas bibliotēku un 13 novada bibliotēku 
darbību. Ventspils novada pašvaldības līdzfinansējums - Ls 9 079 
apmērā.apmērā.

� Grāmatu, audiovizuālo materiālu  un periodisko uzdevumu iegāde 
- finansējums  Ls 1 uz vienu pilsētas iedzīvotāju un Ls 3,85 uz 
vienu lasītāju

� Elektroniskais katalogs - 130 381 ieraksti , turpinās darbs ar 
Ventspils pilsētas un novada skolām, ieviešot BIS Skolu Alise –
elektroniskajā kopkatalogā ievadīti 49% no skolu krājuma

� Publiskie pasākumi –––– pieaug bibliotēkās organizēto izstāžu,  
pasākumu un to apmeklētāju skaits

� Palielinās piedāvāto pakalpojumu klāsts



Ventspils bibliotēka 2011.gadā iegādājusies un apstrādājusi 7014 
eks. grāmatas un citus dokumentus - t.sk. par budžeta līdzekļiem 
6045 vienības

6000

7000

8000

6847

7368
7044

0

1000

2000

3000

4000

5000

Galvenā bibliotēka Bērnu bibliotēka Pārventas bibliotēka Gāliņciema 

bibliotēka

Kopā

3875

630

1936

406

3838

640

2394

496

3729

591

2144

580

2009.

2010.

2011.



7000

8000

9000

10000

6033

9004

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Galvenā bibliotēka Bērnu bibliotēka Pārventas bibliotēka Gāliņciema bibliotēka Kopā

2308

265

2848

78

5499

1735

787

294

1470

4286

6033

1200
1488

283

2009.

2010.

2011.



� Reģionālais mācību centrs – 760 individuālās konsultācijas 
220 lietotāji,

� Grupu apmācības - darbinieku apmācības - 5, skolu 
bibliotekāru  - 1, kultūras iestāžu vadītāji – 2,  LU PSK sociālie 
aprūpētāju 1 grupa - 12 nodarbības,  11 skolēnu un 2 
studentu grupas apmācības par bibliotēkas abonētajām un 
pašu veidotajā datubāzēmpašu veidotajā datubāzēm

� Tēmu tops - jaunums – eParaksts  vairāk kā  100 cilvēku, VID 
EDS  vairāk kā  100 cilvēku, Skype, e-pasts, ibanka

� Populārākās tīmekļa vietnes 
http://www.biblioteka.ventspils.lv , 
http://www.odnoklasniki.ru http://www.chessmaniac.com
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� Specializēti palīglīdzekļi ar redzes problēmām
� Apkalpošana mājās- 15 lasītāji – 2X mēnesī -

75 grāmatas- mēneši x 12= 1800
� Pansionāta “Selga” klientu apkalpošana uz 

vietas pansionātāvietas pansionātā
� Sadarbība ar  PII “Eglīte”  Cerību grupu -

bērniem ar īpašām vajadzībām



� Valsts Kultūrkapitāla fonda finansētie projekti 
(piesaistīti līdzekļi - 2295 Ls):

� „Kurzemes atmiņa” (I. Lancmanis, J. Urtāns,  O. 
Spārītis, A. Dzenis, I. Štrumfa) – 2 sezona

� „Rakstītājs ↔ Lasītājs” – no 2008. gada
„Modini vārdu 2010./2011.gada radošā sezona” , � „Modini vārdu 2010./2011.gada radošā sezona” , 
„Modini vārdu 2011./2012.gada radošā sezona” – 2 
sezona

� Mūzikas projekts „Pa ceļam ar mūziku”, 
„Rakstnieks lauku bibliotēkā”,  „Tuvais tālums”

� Sadarbības partneri - Ventspils Starptautiskā 
Rakstnieku māja, Jaunrades nams, Ventspils 
Augstskola



� Latvijas bibliotēku nedēļa – Vakara stunda bibliotēkā
� E-prasmju nedēļa
� Grāmatu svētki – Pavasara, Pilsētas svētku un Pārventas 

svētku  ietvaros
� Kurzemes Dzejas dienas
� 2011.gadā Ventspils bibliotēkās organizēti -135 tematiski � 2011.gadā Ventspils bibliotēkās organizēti -135 tematiski 

pasākumi, 309 pasākumi bērniem, 250 izstādes, no tām 51 
mākslas izstādes, vairāk kā 50 muzikāli pasākumi un koncerti

� Interešu grupas: Zaļā skola, Laimīgi bērni mācās labāk, 
Atslēgas vārds- ceļš

� Ventspils bibliotēka, turpinot izdevējdarbību, izdeva Ventspils 
Starptautiskās Rakstnieku un tulkotāju mājas 5 gadu jubilejai 
veltīto krājumu „Sirds ir jūras vārti” 





















� Starptautiskā līmenī Pārventas bibliotēka atzīta par labāko ārvalstu 
projektu Krievijas ikgadējā sabiedrisko un biroja telpu arhitektūras 
konkursā "Best Office Awards 2011". 

� Starptautiskās arhitektu savienības 24.kongresā Tokijā  atzinības 
raksts par videi draudzīgu un sabiedrībai pieejamu objektu, kā arī 
atzinība par augstvērtīgu dizaina risinājumu.
Kā pirmais darbs no Latvijas Pārventas bibliotēka saņēmusi  pasaules � Kā pirmais darbs no Latvijas Pārventas bibliotēka saņēmusi  pasaules 
mēroga atzinību, iekļūstot prestižā starptautiskā arhitektūras 
konkursa "DEDALO Minosse" izstādē un katalogā 

� 2011.gada 14. oktobrī Pārventas bibliotēka pēc Latvijas Arhitektu 
savienības priekšlikuma "Latvijas Pasts" izdeva bibliotēkai veltītu 
pastmarku Latvijas mūsdienu arhitektūras pieminekļiem veltītajā 
sērijā 

� Pārventas bibliotēkas vadītājai Igetai Gredzenai – Ventspils pilsētas 
domes apbalvojums – Balva, Goda raksts un Goda zīme





� Vairāk kā 10 000 apmeklētāji
� 90 ekskursijas,  250 pasākumi, no tiem 60 tematiski, gandrīz 

100 pasākumi bērniem,  49 muzikāli pasākumi un koncerti, 
kurus apmeklējuši ap 5 000 klausītāju

� Pasākumu cikli - „Mūzika un sarunas” sadarbībā ar Ventspils 
Mūzikas vidusskolu, Viesis no Rakstnieku mājas – J.Rokpelnis, 
D.Rukšāne, A.Manfelde,  „Pārventas atmiņu stāsti” – UNESCO D.Rukšāne, A.Manfelde,  „Pārventas atmiņu stāsti” – UNESCO 
stāstu laiks bibliotēkā 11 tikšanās

� Lasītāju klubs „Labirints” un Bibliotēkas draugu kopa „Savieši” 
(2x mēnesī)

� Ticības neizināmā pasaule – sarunas ar Ventspils Sv.Nikolaja
pareizticīgo baznīcas mācītāju Tēvu Vadimu

� Pārventas svētki
� Grāmatu atvēršanas pasākumi, koncerti











� 2011.gadā bibliotēkā ir organizēti 214 tematiskie pasākumi 
piedaloties 3962 bērniem un jauniešiem 

� Bērnu žūrija 
� Tikšanās ar rakstniekiem – M.Cielēna, K.Ulberga, J.Zvirgzdiņš
� Pasaku darbnīca katru otrdienu

Radošās darbnīcas, tematiski pasākumi, literārās loto spēles,  � Radošās darbnīcas, tematiski pasākumi, literārās loto spēles,  
konkursi, bibliogrāfiskās stundas un apmācības darbā ar 
datubāzēm

� Interaktīva Ventspils bibliotēkas tīmekļa vietnes sadaļa 
jaunajiem lasītājiem – Tematisks elektroniskais katalogs -
Atrodi pats

� No 2011.gada oktobra Bērnu bibliotēkā īpašie jaunumi -
Bērnu bibliotēkas talismans–Sīpoliņš, „Rīta stunda   

mazākajiem”, bērni  - izstāžu veidotāji





Ventspils Bērnu bibliotēkas 2011. gadā 

reģistrētie lasītāji

697800

365

552

345

78

697

0

100

200

300

400

500

600

700

1.-3. klase 4.-6. klase 7.-9. klase PII Citi
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� Pakalpojumu attīstība
� Reģionālā mācību centra darbības 

paplašināšana 
� Aktīva darbība sociālajos mēdijos
� Tīmekļa vietnes aktualizācija� Tīmekļa vietnes aktualizācija

Radošums, Inovācijas un Veiksme! 



Paldies par uzmanību!



2011.GADS
VENTSPILS NOVADA BIBLIOTĒKĀS

Sandra Picalcelma
Ventspils bibliotēka 

2012.gada 15.februāris



2011.gada raksturojums

� Stabilitāte

� Aktivitāte

� Inovitāte



2011.gads skaitļos (1)

Bibliot ēku darba r ād ītāji
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2011.gads skaitļos (2)

Bibliot ēku darba r ād ītāji
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2011.gads skaitļos (%)

� Iedzīvotāju skaits -2%

� Lasītāju skaits +1%

t.sk. bērni un jaunieši +1%t.sk. bērni un jaunieši +1%

� Apmeklējumu skaits -14%

t.sk. bērni un jaunieši -16%

� Izsniegums +1%

t.sk. bērni un jaunieši -26%



2011.gads skaitļos (3)

Finanšu r ād ītāji
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2011.gads skaitļos (%)

Pašvaldības finansējums:

� Kopējais finansējums – 17%

� Krājumu komplektēšanai + 13%� Krājumu komplektēšanai + 13%

� Personāla atalgojumam – 6%



2011.gada nozīmīgākie fakti, 
pakalpojumi, notikumi (1)

� Beidzot – Tārgales bibliotēka jaunās, plašās 
telpās

� Renovācija -Puzes bibliotēkā� Renovācija -Puzes bibliotēkā

� Ēku siltināšana un logu nomaiņa – Ances un 
Popes bibliotēkās



2011.gada nozīmīgākie fakti, 
pakalpojumi, notikumi (2)

� Novada bibliotēkas – Latvijā, pasaulē, 
tīmeklī

� Akcijā " „Pasaule t@vā bibliotēkā – UNESCO Pasaules 
mantojuma izzināšana” – 3 bibliotēkas – Jūrkalne, 
Piltene, Pope 
mantojuma izzināšana” – 3 bibliotēkas – Jūrkalne, 
Piltene, Pope 

� Projektā „Stāstu laiks bibliotēkās” - Piltenes bibliotēka
� Sociālajā projektā „Latvijas Leģendu Mājas karte” -

Ugāles bibliotēka
� www.biblioteka.lv – Ugāle
� www.draugiem.lv - Piltene



2011.gada nozīmīgākie fakti, 
pakalpojumi, notikumi (3)

� Letonikas konkursā „Latvijas kultūrvides takas” –
Ugāles un Piltenes bibliotēkas



2011.gada nozīmīgākie fakti, 
pakalpojumi, notikumi (4)

� Novada bibliotēkas – sadarbības partneres

Ceļojošās izstādes:
� Jūrkalnes bibliotēka - etiķešu izstāde „Ierastais, neievērotais”� Jūrkalnes bibliotēka - etiķešu izstāde „Ierastais, neievērotais”
� Ugāles bibliotēka - „Naudas lietas”, „Kad pasmelt dzīvo ūdeni”, 

„Kurzeme nepadevās”, „Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes”, „Garšaugi 
dārzā un uzturā”, „Smieklīgi pa nopietnam”

� Ventspils bibliotēka – Rotējošā fonda 5 kopas, ceļojošās izstādes 
„Krāsu, skaņu un vārdu pasaule’’, „Pasaules apceļojums ar 
grāmatu’’, „Jaunumi novada literatūras plauktā’’ 

� Rezultātā – SBA > 40% (saņemti > 24%, nosūtīti > 80%)



2011.gada nozīmīgākie fakti, 
pakalpojumi, notikumi (5)

� „Bērnu žūrija’’ – 5 bibliotēkas – Ance, Piltene, 
Pope, Puze, Zūras

� Pašiem sava „Bērnu žūrija’’:� Pašiem sava „Bērnu žūrija’’:
Lasīšanas maratons – Ugālē

Lasi-Domā-Vērtē un dari! – Užavā

Bibliotēkas gudrinieks 2011 – Zirās

Mazā žūrija - Zlēkās



Paldies par uzmanību!Paldies par uzmanību!


