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Galvenie darba uzdevumiGalvenie darba uzdevumi

Bibliotēku informācijas pakalpojumu darba 
attīstīšana.
Bibliotēkas krājumu kvalitātes pilnveidošana, tai skaitā 
datu bāžu pieejamības nodrošināšana un lietotāju 
konsultēšanakonsultēšana.
Darba ar bērniem un jauniešiem attīstīšana.
Lasīšanas veicināšanas pasākumu un bibliotēkasLasīšanas veicināšanas pasākumu un bibliotēkas 
publicitātes organizēšana. 
Bibliotekāro procesu tālāka automatizācija.
Tālākizglītības procesa pilnveidošana.



Izmaiņas bibliotēku darbībā 2011.gadāIzmaiņas bibliotēku darbībā 2011.gadā



Bibliotekāro pakalpojumu pieejamībaBibliotekāro pakalpojumu pieejamība

Bauskas novads (25534 iedzīvotāji) 19 bibliotēkas :Bauskas novads (25534 iedzīvotāji) 19 bibliotēkas :
Lasītāji              8428 (8414) +14 
Apmeklējums   79209 (240779) -1287 
Izsniegums       287627 (289323) -1696

Iecavas novads(9058 iedzīvotāji)  6 bibliotēkas:
Lasītāji              2308 (2278)  +30
Apmeklējums   45512 (43207) +2305p j ( )
Izsniegums       81641  (79117 )  +2524

Rundāles novads(3685 iedzīvotāji) 5 bibliotēkas:
Lasītāji 836 (1045) -209Lasītāji              836  (1045)   -209
Apmeklējums   26100  (23147 ) +2953
Izsniegums       29648 (32702 ) -3054

V i k d (8 82 i d ji) 10 bibli kVecumnieku novads (8782 iedzīvotāji) 10 bibliotēkas:
Lasītāji             3350 (3612 ) -262
Apmeklējums  44804 (50897 ) -6093
Izsniegums      89900 (98724 ) -8824



Informācijas pakalpojumu attīstībaInformācijas pakalpojumu attīstība

Kopkatalogā ievadīti 75% no visu novadu bibliotēku krājumaKopkatalogā ievadīti 75% no visu novadu bibliotēku krājuma

Pilnībā ievadīts krājums un strādā ar Alisi-i automatizētā 
izsniegšana / saņemšana 12 bibliotēkas Bauskas bērnu Īslīcesizsniegšana / saņemšana 12 bibliotēkas Bauskas bērnu, Īslīces 
1., Jauncodes, Codes, Dāviņu, Gailīšu 1., Vecsaules, Iecavas 
Ed.Virzas, Iecavas bērnu, Pilsrundāles, Misas, Stelpes b-kas.

Zorģu, Skaistkalnes, Valles,  Kurmenes  b-kas
2012. gadā uzsāk strādāt ar Alisi –i automatizētā izsniegšana 
/saņemšana/saņemšana

Krājumu turpina sagatavot Vecumnieku b-ka. Plānots 2012. 
uzsākt 3 kārtu Alises–i ieviešanā Bārbeles Brunavasuzsākt  3. kārtu Alises i ieviešanā  Bārbeles, Brunavas, 
Ceraukstes bibliotēkās



Darbs ar bērniemDarbs ar bērniem

Rādītāji lietotāji līdz 18 g.

Bauskas reģions
Lasītāji              5600 (5678) -78
Apmeklējums   99251 (104991) - 5740
Izsniegums       109064 (118261) - 9197

Bauskas bērnu bibliotēka
Lasītāji              928 (901)  +27
Apmeklējums   15904 (21003) - 5099
Izsniegums 28313 (31440) - 3127Izsniegums       28313  (31440)  3127

Iecavas bērnu bibliotēka
Lasītāji              739  (699)   + 40
Apmeklējums   12321  (11958 ) +363
Izsniegums       17689 (17754 ) - 65



Darbs ar bērniemDarbs ar bērniem
Galvenie darba uzdevumi:

Bibliotēkas krājumu kvalitātes pilnveidošana, atbilstoši dažādām 
vecuma grupām

Bibliotēku informācijas pakalpojumu attīstīšana

Literatūras popularizēšana dažādos lasīšanas veicināšanas 
pasākumos

Piedalīšanās mērķprogrammas „Lasīšanas veicināšana un 
bibliotēku pakalpojumu bērniem attīstīšana” I. posmā „Bērnu 
/Jauniešu žūrija” un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas 

i ēt jā j ktā Stā t l ik bibli tēkā ”organizētajā projektā „Stāstu laiks bibliotēkās”

Akcija “Pasaule T@vā bibliotēkā - UNESCO Pasaules 
t j i i āš ”mantojuma izzināšana”



Darbs ar bērniemDarbs ar bērniem

Uzziņu un informācijas darbsUzziņu un informācijas darbs

Sekmīgi izmanto abonētās datu bāzes
I t t č t t d i SkInternets - čats, e-pasts, draugi, Skype
www.filmas.lv – animācijas filmas, pasakas.net, (Kino c. un KIS 
A. Burova filmas)
L ft L t ik k k i d š b k iLursoft, Letonikas konkursi, pārrunas par drošības pasākumiem 
internetā, (Pilsrundāles b. diskusija-spēle ”E-bumba”; BBB 
anketēšana par drošību uz ceļa un internetā, sadarbībā ar 
pilsētas šerifu) testi aptaujas (izdoti ceļveži un bukleti) BBBpilsētas šerifu), testi, aptaujas (izdoti ceļveži un bukleti). BBB 
aktīvākie bērni foto konkursā, balvā bibliotēkai izzinošs seminārs 
-plenērs
Pilsrundāles bibliotēkai pieejams savs emuārs- blogsp j g
Bauskas bērnu bibliotēkai sava sadaļa Bauskas CB mājas lapā,

(jauna foto mape “Rātsnams-Vecpilsētas pērle” )



Darbs ar bērniemDarbs ar bērniem

P blē i i āj iProblēmas un risinājumi

Mazāk lasa (jo ģimenēs mājās pieslēdz internetu)

Grūti stāstīt, nabadzīga valoda (nav skolās ieteicamās lit. 
sarakstu)

Bērnu noslogotība

Konfliktsituāciju risināšana ar problēmbērniem
Skaistkalnes b-kai sociālais darbinieks palīdz apzināt pagasta
nelabvēlīgās ģimenes, kurās ir bērni. Vecumnieku b-kai auglīgag ģ g g
sadarbība ar sociālo pedagogu, Bauskas bērnu bibliotēkā tikšanās
ar Bauskas šerifu-kārtībnieku, tematiska tikšanās (jauno grāmatu
apskats, masku gatavošana karnevālam) novada sociālā risku
ģimeņu bērniem sadarbībā ar psihologiem pedagogiem u cģimeņu bērniem, sadarbībā ar psihologiem, pedagogiem u.c.



Bibliotēku materiālais un tehniskais 
tā klistāvoklis

B k d j l B 2 bibli k iBauskas novadā - jaunas telpas Brunavas 2.bibliotēkai, 
pieejamības nodrošināšana Vecsaules bibliotēkai



Bibliotēku materiālais un tehniskais 
tā klistāvoklis

Iecavas novadā –
renovēta ēka un jaunas
telpas Zorģu bibliotēkai

Rundāles novadā – top jaunas telpas Svitenes bibliotēkaiRundāles novadā top jaunas telpas Svitenes bibliotēkai



Bibliotēku materiālais un tehniskais 
tā klistāvoklis

V i k dā ēk ā ij t lVecumnieku novadā – ēkas renovācija, telpu 
paplašināšana un remonts Bārbeles bibliotēkā

Remontē jaunas telpas Taurkalnes bibliotēkai



Bibliotēku finansiālais nodrošinājumsBibliotēku finansiālais nodrošinājums
Izdevumi

Bauskas reģions, 2011

4% 6%

Kārtējie izdevumi
Bauskas reģions, 2011

17%

Kārtējie izdevumi

Kapitālie izdevumi

ģ ,

14%

4% 6% Atalgojums

VSA

Krājuma

83%

Kapitālie izdevumi

51%
13%

j
komplektēšana

Preces un
pakalpojumi

ITP

1% Krājuma komplektēšana
Bauskas reģions, 2011

12%
Pārējie

30% Periodika

Grāmatas

69%
Elektroniskie 
dokumenti



Inovatīvas lasīšanas iniciatīvas 
d bibli tēkānovadu bibliotēkās

Pamatnostādnes attiecībā uz lasīšanas veicināšanu 
novadu bibliotēkās:
visām vecuma grupām;
atbalstīt nacionālās iniciatīvas;
izmantot lasīšanas veicināšanā dažādus mēdijus (digitālieizmantot lasīšanas veicināšanā dažādus  mēdijus (digitālie 
resursi, mājas lapas u.c.);
mērķtiecīgi veidot grāmatu kolekcijas;
sadarbības tīkls (skola + jauniešu iniciatīva, UNESCO Latvijas 
Nacionālā komisija, Latvijas Bibliotekāru biedrība, sieviešu klubi 
un kopas, literārās apvienības u. c).un kopas, literārās apvienības u. c).



Skolas jauniešu iniciatīva un līdzdalība Bauskas 
Centrālās bibliotēkas literāro pasākumu organizēšanāCentrālās bibliotēkas literāro pasākumu organizēšanā

1 Literāras pēcpusdienas veltītas rakstniekiem novadniekiem1.Literāras pēcpusdienas veltītas rakstniekiem – novadniekiem
Iepazīties ar rakstnieku dzīvi un skolas gadiem Bauskā; 
Izpētīt rakstnieku literāro mantojumu un atrast tajos darbus, kuros 
aprakstītas dažādas vietas Bauskā un salīdzināt tās  ar mūsdienām;
Izvēlēties sev interesantāko  literāro darbu, nolasot tā fragmentu.



Skolu jauniešu iniciatīva un līdzdalība Bauskas 
C t ālā bibli tēk lit ā āk i ēš āCentrālās bibliotēkas literāro pasākumu organizēšanā

2 Li di l i ili l i š d j i ki2. Literārās pēcpusdienas veltītas izciliem latviešu dzejniekiem -
Fricis Bārda, Jānis Grots, Aleksandrs Čaks:
Izpētes darbs – visvairāk izmantotāsp
krāsas Fr.Bārdas dzejā (gaiši zila, zaļa, dzeltena)
Teatralizēts uzvedums par J. Grota Solveigas
vēstulēm Pēram Gintamvēstulēm Pēram Gintam
Izveidota
dzejas
kompozīcija no
tuvākajiem
A.Čaka mīlasA.Čaka mīlas
dzejoļiem



Skolu jauniešu iniciatīva un līdzdalība Bauskas Centrālās 
bibliotēkas literāro pasākumu organizēšanābibliotēkas literāro pasākumu organizēšanā

3 Jaunie jaunajā pagalmiņā3. Jaunie jaunajā pagalmiņā
• Dzeja, mūzika, sarunas –
jaunrades pasākums – Bauskas
t t t dij i id t d jteātra studijas izveidota dzejas
kompozīcija no novadnieku jaunās
grāmatas «Trešais vārds».

Jauniešu pašsacerētas
dzejas un mūzikas 
pirmatskaņojumi .
Pasākums izvērtās par 
patiesi brīnišķīgu 
10.Grāmatu svētku 
izskaņu!izskaņu!



Bauskas Bērnu bibliotēkas dalība UNESCO Latvijas 
Nacionālās komisijas un Latvijas Bibliotekāru biedrības j j
akcijā  “Pasaule t@vā bibliotēkā“

1. Pasākumu organizēšanā izmantoja ceļotāju1. Pasākumu organizēšanā izmantoja ceļotāju 
iespaidus un radošās darbnīcas dažādu zemju un 
tautu kultūras un tradīciju izzināšanāj
Pasākumā “Ne tikai par Stambulu Turcijā” lasīja turku pasakas, vēroja 
dziesmas un dejas internetā, mācījās kaulēties turku tirdziņā.



Bauskas Bērnu bibliotēkas dalība UNESCO Latvijas 
Nacionālās komisijas un Latvijas Bibliotekāru biedrības j j
akcijā  “Pasaule t@vā bibliotēkā“

P āk ā “Pā t id šā I l d ” i i ā i l di š ā āPasākumā “Pārsteidzošā Islande” iepazinās ar islandiešu sāgām un 
mītiem, stāstījumu par Islandi, aplūkoja fotoizstādi, klausījās 
Bjorkas dziesmas internetā un kopīgi veidoja vulkāna izvirdumu.



Bauskas Bērnu bibliotēkas dalība jaunajā UNESCO Latvijas Nacionālās 
komisijas un Latvijas Bibliotekāru biedrības akcijā “Pasaule t@vā j j j @
bibliotēkā – kultūras un dabas mantojuma izzināšanā”

2. Pasākumu laikā salīdzina UNESCO mantojumu sarakstā iekļautos j ļ
objektus ar Bauskas reģiona kultūras objektiem, literāro mantojumu un 
turpina iepazīt ceļotāju iespaidus.

Pasākuma “Pasaku zeme Čehija” dalībnieki lasīja un salīdzināja latviešu un čehu j j j
pasakas, klausījās muzeja speciālistes stāstījumu par  sgrafito izmantošanu 
Bauskas pils ārējās fasādēs un salīdzināja ar to izmantošanu Čehijas pilīs,  
iepazinās ar ceļojumu stāstījumu un bibliotēkas lasītājas veidoto foto izstādi 
“P k i ā Č hij ” ktī i i i tījā d š jā d b ī ā“Pasakainā Čehija”, aktīvi iesaistījās radošajā darbnīcā.



Dalība UNESCO LNK projektā «Stāstu laiks bibliotēkā»p j

Iecavas bērnu bibliotēkā Pilsrundāles bibliotēkā Stāstu 
tikšanās ar Latvijas Universitātes 
Literatūras, folkloras un mākslas 
institūta vadošo pētnieku, Dr. 

vakaros uzklausītie atmiņu stāsti 
saglabāti audio un video 
ierakstos, CD un internetā -

philol. Gunti Pakalnu – Spoku 
stāsti

www.failiem.lv. 
Vasaras skola 2011 Pilsrundālē 



Atraktivitāte un radošums darbā ar bērniem
Bē /J i š žū ij kti itātBērnu/Jauniešu žūrijas aktivitātes

Brīvais mikrofons, pasaku, dzejoļu, zīmējumu konkurss, runājošas grāmatas TrušuBrīvais mikrofons, pasaku, dzejoļu, zīmējumu konkurss, runājošas grāmatas Trušu 
bibliotēkā (teltī), lēkāšana ar maisiem un tas viss ceļojošajā Trušu pilsētiņā.

Viesos ”pirāts”- rakstnieks 
A.D. Deģis pastāsta par 
savu jauno grāmatusavu jauno grāmatu, 
iepazīstam pirātisko 
dzīvesveidu



Iecavas novada Zorģu bibliotēka –
zināšanas un radošums iedzīvotājiemzināšanas un radošums iedzīvotājiem

Aktīva sieviešu kopa;
Latviešu tradīciju pasākumi;
Radošuma pasākumi - apmācības un praktiskas nodarbības 
iedzīvotājiem;
Veiksmīga sadarbība ar z/s Bērziņi;Veiksmīga sadarbība ar z/s Bērziņi;



Iecavas novada Zorģu bibliotēka –
zināšanas un radošums iedzīvotājiemzināšanas un radošums iedzīvotājiem

• Dalība jaunās bibliotēkas • Vides projekta realizācija -• Dalība jaunās bibliotēkas   

izveidē

• Vides projekta realizācija  -
lasīšanas telpas paplašināšana –

āra lasītava



Iecavas novada Zorģu bibliotēka –
i āš d š i d ī tājizināšanas un radošums iedzīvotājiem

“Domāsim pozitīvi“ – nodarbības ar psihologu



Vecumnieku novada Bārbeles bibliotēka –
ktī lit ā ā d ī i ētājaktīva literārās dzīves organizētāja

2008. gadā nodibina vietējo literātu apvienību DĀRTA;
Organizē Dzejas dienas sagatavo speciālizdevumu DzejasOrganizē Dzejas dienas, sagatavo speciālizdevumu Dzejas 
dienām.



Vecumnieku novada Bārbeles bibliotēka –
aktīva literārās dzīves organizētājaaktīva literārās dzīves organizētāja

O i ē d j l ē t ti k ākOrganizē vasaras dzejas plenērus un tematiskos pasākumus;
Kopdarbs – dzejoļu krājuma “Spēkavots “ izdošana 2011. gadā; 
Sadarbības partneri – Jelgavas dzejas klubs un VecumniekuSadarbības partneri Jelgavas dzejas klubs un Vecumnieku 
mūzikas un mākslas skola.



Vecumnieku novada Skaistkalnes bibliotēka –
netradicionāls dzejnieka jubilejas pasākumsnetradicionāls dzejnieka jubilejas pasākums

Aleksandra Čaka dzejas pieturas Skaistkalnē:

Pieturas režija:

Aleksandra Čaka dzejas pieturas Skaistkalnē:
Veikals, pasts, skola,  ražošanas cehs, celtniecības objekts, apdzīvotas 
vietas.

stāstījums  par 
dzejnieka daiļradi;j ļ ;
mīļāko dzejoļu 
lasījumi;
vijolniekavijolnieka 
muzikālais 
pavadījums 
(dziesmas ar(dziesmas ar 
A.Čaka vārdiem);
ceļojošā izstāde 
“Čaks iziet ielās”Čaks iziet ielās .



Secinājumij

Inovatīvās lasīšanas iniciatīvu veicinātāji novadu 
bibliotēkās:
Bibliotekāru tālākizglītības pasākumi:Bibliotekāru tālākizglītības pasākumi:

konferences - LBB, reģionu u.c.;
semināri, apmācības, mācību pieredzes braucieni.

Pasākumu daudzveidība:
kultūras mantojums;
tradīcijas;tradīcijas;
cilvēku intereses.

Sadarbības partneri.p

Adresāts – visas bibliotēkas mērķgrupas.



Secinājumij

Bibliotekārs - cilvēks orķestris!



Paldies par uzmanību!


