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Finansi ālais nodrošin ājums

Pamatbudžets
Dobeles novads

2009.gads 188.701

2010.gads 160.612

2011.gads 155.435
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Mūsu elektroniskajam 
kopkatalogam pievienojas 
Dobeles novada skolu bibliotēkas

Dobeles 1. vidusskolaDobeles 1. vidusskola
Dobeles Amatniecības un 
vispārizglītojoša vidusskola
Dobeles Valsts Ģimnāzija
Dobeles Kristīgā pamatskola



Bibliotēka 
sadarbojas:sadarbojas:



ar literātu  biedrību “Spārni”ar literātu  biedrību “Spārni”

Literārās akadēmijas dzejas Literārās akadēmijas dzejas 
meistardarbnīcameistardarbnīca



novadu literātu grāmatu novadu literātu grāmatu 
prezentācijasprezentācijas



ar Dobeles Novadpētniecības 
muzeju



ceļojošā izstāde "Grāmatas par sieru"



ar Dobeles pilsētas kultūras namuar Dobeles pilsētas kultūras namu
Novadnieku atcereNovadnieku atcere



ar pensionāru biedrībuar pensionāru biedrību



ar Grāmatu Draugu biedrībuar Grāmatu Draugu biedrību
Tērvetes novadā «Tērvetes novadā «ĶiposĶipos» » 



bibliotēka dodas pie lasītājiembibliotēka dodas pie lasītājiem



Konkurss 
„Mana zeme, manas 

mājas –Latvija”! 

No 68 autoriem saņemts 91 darbsNo 68 autoriem saņemts 91 darbs
Noslēguma pasākums 03.05.2012.



Tikšanās ar rakstnieku Diniju Arvīdu Deģi, kurš iejutās savas jaunākās

grāmatas – dēku romāna „Mellsila pirāti” notikumos

Tikšanās ar sertificētu numeroloģi, vienu no Latvijas 

Numerologu biedrības dibinātājām Ditu Blūmu



Dobeles novada 10. gr āmatu 
svētki



Dalība akcijā Dalība akcijā 
“BIBLIOTĒKA DODAS “BIBLIOTĒKA DODAS 
PIE LASĪTĀJA”PIE LASĪTĀJA”

Bibliotēku pakalpojumiBibliotēku pakalpojumi
cilvēkiem ar ierobežotāmcilvēkiem ar ierobežotāmcilvēkiem ar ierobežotāmcilvēkiem ar ierobežotām

sociālās aktivitātes iespējām sociālās aktivitātes iespējām 





Veiksmes stāsts Veiksmes stāsts ––
R.Evarte R.Evarte iegādājās portatīvo datoruiegādājās portatīvo datoru



Darbs ar bērniem un jauniešiem

Darbs ar vismazākajiem (3-6 gadus veciem 
bērniņiem) iepazīstinot viņus ar bibliotēku, 
radot viņos interesi un vēlmi apmeklēt toradot viņos interesi un vēlmi apmeklēt to
Nodrošināt skolēnus ar viņiem 
nepieciešamo informāciju un literatūru, kas 
viņiem vajadzīga mācību vielas apguvei



Sadarbība ar Dienas 
centru "Solis" 
notikušas 15 tematiskās nodarbības 



Bērnu žūrija 2011
piedalījās 43 eksperti no Dobeles novada centrālās bibliotēkas 

bērnu literatūras nodaļas un 
Dobeles novada 3 bibliotēkas

Bērzes pag. Bērzes 
Bērzes pag. Šķibes 

Jaunbērzes pag.



Sadarbība ar Dobeles novada PII 
piecgadīgiem un sešgadīgiem

Radīt interesi par bibliotēku, grāmatu
lasīšanu, grāmatu tēliem 
(2011.g. – 7 nodarbības)



Zīmējumu konkurss 
"Laimes zeme - pasaku zeme" 



Saņēmām 280 zīmējumus, ne tikai 
no mūsu novada, bet arī no citām 

Latvijas vietām. 



Izstādes – 48 tematiskās izstādes



Tērvetes novada bibliotēku 
sadarbība

Bērnu pieskatīšanas istaba “Saulē”
Bērnu ģimenes atbalsta centrs “Bērnu 
pasaule”pasaule”
Grāmatu muzejs “Kipi”
PII “Sprīdītis”
Tērvetes novada skolas





Auces novada 
bibliotēku sadarbība



Paldies par uzmanību !


