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Bibliot ēku darb ības aktualit ātes

Liepājas asto ņos novados ir 37 pašvald ību  bibliot ēkas un 2 
bibliot ēku  ārējās apkalpošanas punkti.

Liepājas 8 novados ir 26 skolu bibliot ēkas.

Noslēgti l īgumi ar 8 novadu pašvald ībām par Liep ājas Centr ālās 
zinātnisk ās  bibliot ēkas k ā reģiona galven ās bibliot ēkas funkciju 
veikšanu un finans ēšanu 2012.gad ā. 

Grobi ņas novada Grobi ņas pils ētas bibliot ēka no 2012. gada veic 
Grobi ņas novada bibliot ēkas funkcijas.



Bibliot ēku darb ības aktualit ātes

Aizputes novada C īravas pagasta bibliot ēkas 
vad ītāja – Voldem āra Caunes balvas 2012. laure āte.

Pāvilostas novada bibliot ēkā par projektu 
līdzek ļiem labiek ārtota B ērnu las ītava.

Cīravas bibliot ēkas Bērnu rota ļu centrs 
“Gaismi ņas” jaun ās telp ās.“Gaismi ņas” jaun ās telp ās.

Las īšanas veicin āšanas projekt ā “B ērnu “/jauniešu 
žūrija” piedal ījās 18 bibliot ēkas.

Visas 37 bibliot ēkas ir akredit ētas, 24 bibliot ēkām 
akredit ācijas termi ņš beidzas 2013. gad ā.

11. Grāmatu sv ētki Grobi ņas novada Grobi ņas 
pils ētā.



Bibliot ēku darb ības aktualit ātes

Lietot āju iesaist īšana bibliot ēku darba 
plānošan ā.

Daudzveid īgi pas ākumi un izst ādes.

Zieme ļvalstu bibliot ēku ned ēļas aktivit ātes.Zieme ļvalstu bibliot ēku ned ēļas aktivit ātes.

Interesanti „B ērnu žūrijas” pas ākumi.

Bibliot ēku darbinieku t ālākizgl ītība.

Krājumu kvalit ātes izv ērtēšana. 



Apmācību process cilv ēkiem ar īpašām vajadz ībām Vecpils pagasta 
bibliot ēkā. 



Bibliot ēku darb ību kav ējošie faktori

Bibliot ēku darb ība ierobežotos finansi ālajos 
apst ākļos.

Bibliot ēku darb ība apst ākļos, kad strauji 
samazin ās iedz īvot āju skaits un skol ēnu skaits 
skol ās.

23 novadu bibliot ēku darbinieki str ādā nepilnu 
darba laiku.

Daudzas bibliot ēkas nav pieejamas cilv ēkiem 
ratiņkrēslos.



Krājuma komplekt ēšanas un Krājuma komplekt ēšanas un 
organiz ācijas politika organiz ācijas politika 

Krājumu komplekt ēšanas un organiz ācijas politikas priorit ātes 
2012. gadā bija kr ājumu sak ārtošana akredit ācijas noteikumu 
pras ībām.

Priorit āte komplekt ēšanā – dai ļliterat ūrai un uzzi ņu izdevumiem .

Sadarb ībā ar skolot ājiem iesp ēju robež ās nodrošin āta literat ūra, Sadarb ībā ar skolot ājiem iesp ēju robež ās nodrošin āta literat ūra, 
kas nepieciešama m ācību proces ā. 

Literat ūras komplekt ēšana bibliot ēkās tiek koordin ēta novadu 
un pagastu robež ās. 

Grobi ņas novada bibliot ēka komplekt ē grāmatas un pas ūtina
periodiskos izdevumus vis ām piec ām sava novada bibliot ēkām, 
ņemot v ērā pagastu bibliot ēku infrastrukt ūru un las ītāju sast āvu.



Krājuma komplekt ēšanas un Krājuma komplekt ēšanas un 
organiz ācijas politika organiz ācijas politika 

2012. gadā latviešu ori ģinālliterat ūras komplekt ēšanai visos 
novados kop ā izlietoti 28% no pieš ķirtajiem l īdzek ļiem kr ājumu 
komplekt ēšanai.

Bērnu literat ūras kr ājums sast āda 15,6 % no visu bibliot ēku 
krājumiem, bet b ērnu skaits l īdz 18 gadu vecumam sast āda 
35,25% no visu las ītāju skaita.35,25% no visu las ītāju skaita.

Pašvald ību izdevum i krājumu komplekt ēšanai pieauguši par 3174 
latiem (6,56%).

Uz katru bibliot ēkas lietot āju ieg ādāta 2,31 grāmata un citi 
izdevumi .

Krājumu apgroz ība novadu bibliot ēkās – 1,29.

Rekatalo ģizēti 69,034% no gr āmatu kr ājuma. 



Pakalpojumu pied āvājums un pieejam ībaPakalpojumu pied āvājums un pieejam ība

Bibliot ēkās ir pieejami visi tradicion ālie pakalpojumi.

Bibliot ēku uzman ības lok ā ir cilv ēku ar īpašām vajadz ībām 
apkalpošana.

Darba rādītājiem ir   negat īva dinamika - las ītāju skaits Darba rādītājiem ir   negat īva dinamika - las ītāju skaits 
samazin ājies par 2, apmekl ējums par 12032, izsniegums par 
7174.

Visu r ādītāju lejupsl īdi būtiski ietekm ēja bērnu skaita 
samazin āšanās skol ās un ģimeņu ar bērniem aizbraukšana 
no valsts. 

Bērnu un pusaudžu grup ā lietot āju skaits samazin ājies par 
228, apmekl ējumu skaits par 11455, izsniegums par 25490 
vien ībām. 



Darbs ar b ērniem un jauniešiemDarbs ar b ērniem un jauniešiem
Veiksmes st āsts – inovat īvs pakalpojums m ērķgrupai.

Priekules novada Virgas pagasta Purms ātu bibliot ēkas jaunieši ir
izveidojuši Purms ātu neform ālo jauniešu grupu. Jauniešu tikšan ās
notiek bibliot ēkā, tas jauniešus piesaista bibliot ēkai un bibliot ēkas
sniegtajiem pakalpojumiem. Par Purms ātu jauniešu aktivit ātēm
inform āciju var atrast m ājaslap ā www.virgaspagastanvo.lv , sada ļā –
Purms ātu jaunieši .Purms ātu jaunieši .

Pāvilostas bibliot ēkā  par projektu l īdzek ļiem iek ārtota b ērnu rota ļu 
istaba.

Aizputes novada C īravas pagasta bibliot ēkā  projekta rezult ātā 
paplašin ātas telpas b ērnu rota ļu centri ņam. Tagad tam ir  atseviš ķa
ieeja, bibliot ēka ieguvusi ar ī jaunu telpu skol ēnu un jauniešu
sektoram. 



Bērnu rota ļu istaba P āvilostas bibliot ēkā.



Bērnu rota ļu centr ā Cīravas pagasta bibliot ēkā.



Pasākumu organiz ēšana p ēc pašu b ērnu izv ēles.



Darbs ar b ērniem un jauniešiemDarbs ar b ērniem un jauniešiem
Efekt īvas sadarb ības piem ēri.

Bibliot ēkas sadarbojas ar viet ējām skol ām, pirmsskolu izgl ītības 
iest ādēm, skolu bibliot ēkām, klašu audzin ātājām un literat ūras 
skolot ājām un ar ī savā starp ā. 

“B ērnu žūrijas” nosl ēgumu pas ākumu organiz ēšanā veiksm īgi 
sadarbojas Grobi ņas novada bibliot ēkas. Katru gadu pas ākums notiek 
cit ā pagast ā. 

Dažādu b ērniem un jauniešiem dom ātu pas ākumu organiz ēšanā 
sadarbojas P āvilostas novadu bibliot ēkas un Aizputes novada C īravas 
un Kalvenes bibliot ēkas. 

Sadarbojoties ar novadu b āriņtiesām un soci āliem dienestiem, tika 
noskaidroti b ērni un jaunieši ar īpašām vajadz ībām. Šos b ērnus 
bibliot ēkās iesaist īja savos pas ākumos.

Efekt īva sadarb ība ir bijusi ar ī ģimeņu ietvaros. Arvien vair āk uz 
bibliot ēkām nāk jaun āko klašu un pirmsskolas vecuma b ērni kop ā ar 
vecākiem un vecvec ākiem.



Sadraudz ības pas ākums P āvilost ā Bērnu/Jauniešu ž ūrijas 
bērniem - b ērnu sv ētki pils ētā un Pāvilostas pils ētas vārda 

diena. 



Aizputes novada C īravas pagasta  b ērni B ērnu žūrijas sv ētkos 
Pāvilost ā- Pāvila dien ā.



Darbs ar b ērniem un jauniešiemDarbs ar b ērniem un jauniešiem
Vairākām bibliot ēkām kop ējas probl ēmas

risin āšanas pieredze.

Jo vair āk kust ību, jo lab āk. Ska ļos, nepaklaus īgos un 
pat viegli aizkaitin āmos b ērnus iesaista kust ību 
rota ļās. Pagastu bibliot ēkas š ādas rota ļas organiz ē 
br īvā dabā.br īvā dabā.

Bērniem pat īk nodarb ības dažādās radošaj ās 
darbn īcās, kur par cent ību var sa ņemt atzin ību.

Ar bērniem j ārunā laipni, mier īgi, ar sapratni 
jāuzklausa vi ņu liel ās un maz ās probl ēmas.

Bērniem j āļauj br īvi izteikties, paust savas domas.



Darbs ar b ērniem un jauniešiemDarbs ar b ērniem un jauniešiem

Nepieciešam ās metodisk ās pal īdzības
tematika specializ ācij ā.

Bibliotek āri v ēlas atk ārtotas nodarb ības par 
bērnu un pusaudžu psiholo ģiju.bērnu un pusaudžu psiholo ģiju.



Inform ācijas un komunik ācijas tehnolo ģiju Inform ācijas un komunik ācijas tehnolo ģiju 
nodrošin ājumsnodrošin ājums

Inform ācija par bibliot ēkām pieejama visu novadu pašvald ību mājas lap ās, 
Liepājas Centr ālās zinātnisk ās bibliot ēkas mājas lap ā 
http://www.liepajasczb.lv/lv/novadu-biblioteekas , http://liepaja.biblioteka.lv/alise , 
http://www.liepajasczb.lv/lv/novadpeetnieciiba-8922 .

Inform ācija par aktualit ātēm bibliot ēkās bieži tiek ievietota re ģionālās preses 
tīmek ļos http://www.liepajniekiem.lv/ , http://www.rekurzeme.lv/ .

Bibliot ēkas izmanto tiešsaistes datub āzes http://www.letonika.lv/ , http://news.lv/
http://www.lursoft.lv/ , http://www.csb.gov.lv/ , http://www.biblioteka.lv/, 
http://data.lnb.lv/digitala_biblioteka/laikraksti/K urzemesVards/index.htm , 

Retāk tiek izmantotas http://gramatas.lndb.lv/ , 
http://www.lnb.lv/lv/digitala-biblioteka/kolekcijas , http://www.periodika.lv , 
https://lira.lanet.lv/F/?func=find-b-0&local_base=n ba01, 
http://www5.acadlib.lv/kopprojekts.htm .

Pašu veidoto datub āzu ir maz, tikai pašu vajadz ībām.



Inform āciju un komunik āciju tehnolo ģiju 
infrastrukt ūras v ērtējums 

Bibliot ēkās bibliotek āru un lietot āju r īcībā ir 266 datori, 32 
printeri, 13 skeneri, 14 kop ējāmās iek ārtas, 56 multifunkcion ālās
iekārtas. 

Komunik ācijas tehnolo ģijas katru darba dienu tiek intens īvi 
izmantotas, t ādēļ daļa no inform ācijas tehnolo ģijām ir nolietotas.

2012. gadā par pašvald ību l īdzek ļiem ir nopirkti 6 datori, 3 
printeri, 4 multifunkcion ālās iek ārtas .

2012. gada nogal ē no KIS sa ņēmām 5 jaunus datorus un 1 
monitoru. 

Darbam trauc ē nemit īgā cīņa par interneta ātrumu. Parasti 
ienākošais ātrums bijis pietiekams, bet izejošais dažos periodo s 
pat ļoti zems.



Apmekl ētāji ar interesi apg ūst jaun ās tehnolo ģijas – iesp ējas, ko dod 
interakt īvā tāfele. Vecpils pagasta bibliot ēka.



Bibliot ēka – pat īkama vieta gan izklaid ēm, gan zin āšanu ieguvei, gan
jaunas inform ācijas ieg ūšanai.



Veiksm īgi izmantojam tiešsaistes semin āru  sniegt ās iesp ējas.



Novadp ētniec ības darbsNovadp ētniec ības darbs

Organiz ētas novadp ētniec ības materi ālu izst ādes.

Bibliot ēkās iek ārtotas novadnieku liter āro un m ākslas darbu 
izst ādes. 

Organiz ētas  tikšan ās ar novadniekiem un cilv ēkiem, kuri ir 
pazinuši vai p ētījuši iev ērojamo cilv ēku dz īves un darba m ūžus.

Organiz ētas ekskursijas pa novadu iev ērojam ākām un 
skaist ākām viet ām.

Novadp ētniec ības uzzi ņu literat ūras kr ājumus veido izdot ās 
grāmatas par Liep ājas novadiem, uzzi ņu izdevumi – ce ļveži, 
bukleti, kalend āri, studentu zin ātniski p ētnieciskie darbi un 
skol ēnu projektu darbi u.c. materi āli.



Priekules novada Bunkas pagasta Krotes bibliot ēkas vad ītāja Lita 
Vēkause Ata Kronvalda 175. jubilejas atceres pas ākumā Rīgas Latviešu 

biedr ības nam ā ar refer ātu „Ata Kronvalda dzimtas l īklo či”.



Kurzemes bibliotek āru novadp ētniec ības nometn ē „Bet neaizmirstiet pa 
burzmu iekopt sev ī Kurzemi” – M āris Čaklais .



Liel ākais ieguvums 2012.gad ā novadp ētniec ībā Ziemupes bibliot ēkai 
bija padomju laiku Ziemupes skolas albums. 





Ziemupes bibliot ēkas novadp ētniec ības kr ājuma sen ās bildes tika 
izmantotas ar ī Vides filmu studijas veidotaj ā jaunaj ā projekt ā, kuru 

vairākas reizes ir raid ījusi LTV1. T ātad fotogr āfijas demonstr ētas visai 
Latvijai. Raid ījuma veidošan ā piedal ījās ar ī pati Ziemupes bibliot ēkas 

vad ītāja Daina V ītola. 
http://www.nomad.lv/?p=5362



Projektizstr ādeProjektizstr āde

Pāvilostas bibliot ēka.VAS „Hipot ēku un zemes banka” Klientu klubs
„M ēs paši” atbalst īja projektu „Dz īves kvalit ātes uzlabošana P āvilostas
bērniem”. Pieš ķirtais finans ējums - LVL 400.00. 
Pāvilostas novada pašvald ības kult ūras un izgl ītības finans ēšanas
konkurs ā tika iesniegts projekts “B ērnu rota ļu un akt īvās atpūtas telpa
Pāvilostas bibliot ēkā” un sa ņemts finans ējums LVL 370.00. 

Cīravas pagasta bibliot ēkā realiz ēts bibliot ēkas telpu paplašin āšanas
projekts . Bērnu rota ļu centri ņš ticis pie plašākām telp ām ar atseviš ķuprojekts . Bērnu rota ļu centri ņš ticis pie plašākām telp ām ar atseviš ķu
ieeju, ieg ūta jauna telpa skol ēnu un jauniešu sektoram (1540 lati). 

Grobi ņas pils ētas bibliot ēkas darbinieki turpin āja piedal īties Comenius
Regio projekt ā “Br īvprātīgā darba veicin āšana pašvald ībās”. Projekt ā 
ir iesaist ījušās Grobi ņas novada pašvald ība un Hjelmelandes
pašvald ība Norv ēģijā.  Oktobr ī Hjelmelandes pašvald ības darbinieki, 
arī Hjelmelandes bibliot ēkas vad ītāja, apmekl ēja Grobi ņu un piedal ījās 
Grobi ņas pils ētas organiz ētajos pas ākumos. 

2012. gadā 18 novadu bibliot ēkas piedal ījās las īšanas veicin āšanas 
projekt ā “B ērnu/jauniešu/vec āku žūrija”. 



Metodisk ā un konsultat īvā darba un Metodisk ā un konsultat īvā darba un 
sadarb ības raksturojumssadarb ības raksturojums

Bibliotek ārā darba koordin ācija Liep ājas novados.

Liepājas novadu publisko bibliot ēku profesion ālā vad ība.

Metodisk ā un praktisk ā pal īdzība publiskaj ām un  skolu bibliot ēkām
bibliotek ārā darba jaut ājumosbibliotek ārā darba jaut ājumos

Bibliotek āru t ālākizgl ītība un profesion ālās meistar ības
pilnveidošana.

Vērien īgu novadu m ēroga pas ākumu p ārraudz ība.

Sadarb ība ar cit ām Kurzemes re ģiona bibliot ēkām.



Metodisk ā un konsultat īvā darba un Metodisk ā un konsultat īvā darba un 
sadarb ības raksturojumssadarb ības raksturojums

Sadarb ība ar cit ām reģiona, novadu bibliot ēkām, izgl ītības 
iest ādēm, pašvald ībām. 

Sadarb ība ar LR Kult ūras ministrijas Bibliot ēku noda ļas 
darbiniekiem.

Sadarb ība ar LNB B ērnu literat ūras centru, LNB Bibliot ēku
att īst ības instit ūtu,  LNB Bibliot ēku zin ātnes un inform ācijas
zinātnes las ītavu, LNB M ācību centru.

Sadarb ība ar Latvijas Interneta asoci ācijas Net-Safe Latvia 
Droš āka interneta centru.

Sadarb ība ar Valsts a ģentūru „Kult ūras inform ācijas sist ēmas”.

Sadarb ība ar SIA TietoLatvia.



Bibliot ēku materi ālā un tehnisk ā stāvok ļa Bibliot ēku materi ālā un tehnisk ā stāvok ļa 
vērtējumsvērtējums

Vairākās bibliot ēkās ieg ādātas jaunas inform ācijas tehnolo ģijas, jauni Vairākās bibliot ēkās ieg ādātas jaunas inform ācijas tehnolo ģijas, jauni 
grāmatu un žurn ālu plaukti, jauni kr ēsli u.c.grāmatu un žurn ālu plaukti, jauni kr ēsli u.c.

Pāvilostas novada Ziemupes bibliot ēkā atremont ēta Pāvilostas novada Ziemupes bibliot ēkā atremont ēta datortelpadatortelpa, k āpnēm uz 2. , kāpnēm uz 2. 
stāvu pieliktas margas (2950 lati).stāvu pieliktas margas (2950 lati).

Pāvilostas novada Sarai ķu bibliot ēkā izremont ēta grāmatu kr ātuves telpa, 
veikta daļēja sienas pārbūve, lai telpa iegūtu plašumu (2964 lati).veikta daļēja sienas pārbūve, lai telpa iegūtu plašumu (2964 lati).

Grobi ņas novada B ārtas pagasta bibliot ēka – kapit ālais remonts (6970 lati). 

Aizputes novada C īravas pagasta bibliot ēkas telpu paplašin āšanas projekts 
(1540 lati).

Durbes novada Durbes pils ētas bibliot ēkā ir nomain īta apkures sist ēma,
veikts kosm ētiskais remonts.

Pāvilostas novada R īvas bibliot ēkā uzstādīta elektronisk ā apsardzes sist ēma 
un autom ātisk ā ugunsdroš ības sist ēma, bibliot ēkā uzstādīts siltums ūknis.



Pāvilostas novada Ulmales bibliot ēkā



Izremontētā datortelpa Pāvilostas novada Ziemupes bibliotēkā



Bibliot ēkas person ālsBibliot ēkas person āls
Bibliot ēku darbinieku mai ņa notika Priekules novada Gramzdas 
bibliot ēkā.

Grobi ņas novada Grobi ņas pils ētas bibliot ēkā pensij ā aizgāja 
ilggad ējā Bērnu noda ļas bibliotek āre. 

Vairāk kā sešus m ēnešus bibliot ēkas vad ītājas slim ības laik ā 
aizvietot āja bija Priekules novada Virgas pagasta bibliot ēkā.

Jaunu darbinieku pie ņēma Durbes novada Lie ģu bibliot ēkā. 
Bibliot ēka bija sl ēgta gandr īz gadu.

Bibliot ēkāsd str ādā 55 bibliotek ārie darbinieki – 11 ir bibliotek ārā 
izgl ītība, 31 izgl ītība cit ās jom ās, 13 visp ārējā vid ējā izgl ītība.

23 darbinieki str ādā nepilnu slodzi.

Organiz ētas 16 mācību nodarb ības, mācībstundu skaits 104.



Pieredzes apmai ņa Kuld īgas novada bibliot ēkās



Finansi ālais nodrošin ājumsFinansi ālais nodrošin ājums

Galvenais finans ējuma avots bibliot ēkām – pašvald ību budžeti. 
Finans ējums pagaid ām nodrošina bibliot ēku funkciju veikšanu.

Pašvald ību pieš ķirtais finans ējums ir palielin ājies par2,2%

Atalgojumam un darba dev ēja soci ālo iemaksu veikšanai pieš ķirtais 
pašvald ību finans ējums pieaudzis par 4,5%.

Krājumu piekomplekt ēšanai pašvald ību finans ējums pieaudzis par 7,05%.Krājumu piekomplekt ēšanai pašvald ību finans ējums pieaudzis par 7,05%.

Krājumu papildin āšanai izmantoti ar ī Grāmatu sv ētkos sa ņemtie 
dāvin ājumi, no LNB Bibliot ēku att īst ības instit ūta saņemtie izdevumi un 
Bērnu/jauniešu/ vec āku žūrijai  pieš ķirtie izdevumi par summu 3211 lati.

Saskaņā ar programmu „Publisko bibliot ēku kapacit ātes stiprin āšana 
grāmatu un citu izdevumu ieg ādē nacion ālās identit ātes un sabiedr ības 
salied ētības veicin āšanai” sa ņemtas 737 gr āmatas un elektroniskie 
izdevumi par summu 4916 lati un 34 sant īmi. 



Kopdarb ība ar pašvald ības un cit ām Kopdarb ība ar pašvald ības un cit ām 
instit ūcij ām. Publicit āte.instit ūcij ām. Publicit āte.

Visas novadu bibliot ēkas veiksm īgi sadarboj ās savā starp ā, ar viet ējām 
pašvald ībām, visp ārizgl ītojoš ām skol ām, mākslas un m ūzikas skol ām, 
bērnud ārziem.

Vairākas bibliot ēkas sadarbojas ar Lietuvas Republikas bibliot ēkām.Vairākas bibliot ēkas sadarbojas ar Lietuvas Republikas bibliot ēkām.

Inform ācija re ģiona preses izdevumos „Kurzemes V ārds”, „Kursas
Laiks” un novadu pašvald ību izdevumos.

Inform ācija novadu pašvald ību un Liep ājas Centr ālās zin ātnisk ās 
bibliot ēkas t īmek ļu vietn ēs (mājaslap ās}, Latvijas Bibliot ēku port ālā, 
blogos.

Izmantoj ām ar ī iespiesto produkciju – bukletus,  kalend ārus, suven īrus 
ar viet ējo simboliku, e-pasta v ēstules, organiz ētos un atbalst ītos 
tematiskos un liter āros pas ākumus, literat ūras izst ādes, iel ūgumus uz 
pasākumiem, afišas, sarunas ar bibliot ēku apmekl ētājiem u.c.



Pāvilostas novada jaunie bukleti



Pasākuma afiša Vecpils pagasta bibliot ēkā.



Priekules novada bibliotek āri pie kol ēģiem Skod ā.



Veiksmes st āstiVeiksmes st āsti

Pāvilostas novada P āvilostas bibliot ēkā par projektu l īdzek ļiem mēbelēta 
un labiek ārtota b ērnu rota ļu istaba. Dizainu izstr ādāja Kar īna Lieljukse. 
Mēbeles no koša kr āsu lamin āta izgatavoja SIA „Mežavots”. Ieg ādātas 
jaunas sp ēles, rota ļlietas, „pufi” s ēdēšanai, no kor ķa materi āla, 
piedaloties mazajiem las ītājiem, izgatavota kor ķa siena gr āmatas form ā.

Veiksmes st āsts ir Aizputes novada C īravas pagasta bibliot ēkas darbs
bērnu, pusaudžu un jauniešu apkalpošan ā. Bibliot ēkas vad ītāja 2012. 
gadā saņēma Voldem āra Caunes balvu „ Gada bibliotek ārs darb ā argadā saņēma Voldem āra Caunes balvu „ Gada bibliotek ārs darb ā ar
bērniem un jauniešiem”.

Aizputes novada C īravas pagasta bibliot ēkas telpu paplašin āšanas 
projekts.

Priekules novada Virgas pagasta Purms ātu bibliot ēkas gar āžā ir
izveidota trenažieru z ālīte iedz īvotājiem, kuri šeit n āk uzlabot savu fizisko
formu. Telpa izremont ēta un apr īkojums ieg ādāts par projekta l īdzek ļiem. 
Telpā ir 3 trenažieri un šautri ņu mešana - d ārts. Pavasar ī pie bibliot ēkas
tiks uzst ādīts jau ieg ādātais str ītbola grozs ar stat īvu.



Veiksmes st āsti
No 8. l īdz 10.febru ārim Starptautiskaj ā izst āžu centr ā Ķīpsalā
notika j20. starptautisk ā tūrisma izst āde - gadatirgus
"Balttour 2013“, starp 700 t ūrisma uz ņēmumiem no 34 
pasaules valst īm bija P āvilostas novads un viena no 
galvenaj ām organizator ēm – Ziemupes bibliot ēkas vad ītāja 
Daina V ītola.

Veiksmes st āsts – Ziemupes bibliot ēkas čakla las ītāja un 
bibliot ēkas kr ājuma populariz ētāja 85 gadus vec ā Herm īnes
tante, kura lasa dzeju un var no galvas noskait īt desmitiem 
viņai iepatikušos dzejo ļu.



Rota ļu istabas atkl āšana Pāvilostas bibliot ēkā.



Cīravas bibliot ēka. Bērnu rota ļu centrs “ Gaismi ņas” jaunaj ās telp ās.



Cīravas bibliot ēka. Pirm ā klase skol ēnu las ītavas telp ās.



Cīravas pagasta bibliot ēkas vad ītāja Anita Tuleiko. „Gada bibliotek ārs
darb ā ar bērniem un jauniešiem” . 



Virgas pagasta Purmsātu bibliotēka. Trenažieru zāle.



Pāvilostas novada bibliot ēkas vad ītāja Daina V ītola starptautiskaj ā 
izst ādē.



Ziemupes bibliot ēkas labais gari ņš – 85 gadus vec ā Herm īnes tante.


