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Ventspils bibliotēkas 2012.gada 
darba rādītāji

(salīdzinājumam dati par 2011.gadu)

Struktūrvienība 
 

Reģistrēti lasītāji 

Izpilde  
2011 / 2012 

Apmeklējums 

Izpilde  
2011 / 2012 

Izsniegums 

Izpilde  
2011 / 2012 2011.g. 2012.g. 2011.g. 2012.g. 2011.g. 2012.g. 

Galvenā 
bibliotēka 4 602 4 582 100% 129 833 118 526 91% 199 757 213 413 107% 
Bērnu bibliotēka 2 037 2 075 102% * * * 62 488 62 820 101% 
Pārventas Pārventas 
bibliotēka 3 790 3 806 100% 125 611 121 207 96% 198 609 215 542 109% 
Gāliņciema 
bibliotēka 567 622 110% 9 648 8 602 89% 19 444 24 179 124% 
Ventspils 
Augstskolas 
bibliotēka 1 092 1 067 98% 48 735 42 429 87% 29 742 31 533 106% 
Mājas lapa, 
katalogs, sociālie 
mediji    110 426 123 507 112%    

 
Kopā: 

12 088 12 152 101% 424 253 414 271 98% 510 040 547 487 106% 

 



Ventspils bibliotēkas 2012.gadā 
reģistrēto lasītāju skaits

(salīdzinājumam rādītāji par 2011.gadu)
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Ventspils bibliotēkas 2012.gadā 
izsniegumu skaits

(salīdzinājumam rādītāji par 2011.gadu)
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Ventspils bibliotēkas 2012.gadā 
apmeklējumu skaits

(salīdzinājumam rādītāji par 2011.gadu)
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Apmeklējuma izvērtējums

• Kopējais apmeklējuma skaits samazinājies

• Palielinājies izsniegums par 106%, pieaudzis izsniegto izdevumu 
skaits vienam lasītājam

• Galvenajā bibliotēkā jaunākie, periodiskie izdevumi tiek izsniegti uz 
mājāmmājām

• Pārventas bibliotēkā, salīdzinot ar 2011.gadu, samazinājies 
ekskursiju skaits

• Pieaudzis attālo grāmatu pasūtīšanas un rezervēšanas skaits

• Palielinās grāmatu nodošanas kastes izmantošana

• Apmeklējumu Galvenajā, Bērnu un Pārventas bibliotēkā uzskaita pēc 
drošības vārtu skaitītāja



Grāmatu nodošanas kastēs nodotās vienības
(salīdzinājumam rādītāji par 2010., 2011., 2012.gadu)



Lasītāju skaits, kuri izmanto Grāmatu nodošanas 
kastes
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Ventspils bibliotēkas 2012.gada pasākumi 
(salīdzinājumam skaits 2010., 2011.gadā)



Attālā grāmatu pasūtīšana/rezervēšana
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Sociālie mediji

• Samazinājies mājaslapas attālo lietotāju skaits

• No 2012.gada aktīvs darbs sociālajos medijos - Draugiem.lv, Twitter, 
Facebook,  Jaunumi Youtube

• http://www.biblioteka.ventspils.lv/sakums/sadala/118/jaunumi_youtu
be

• Aktīvo lietotāju un sekotāju skaits liels, tāpēc attālo apmeklētāju skaits 
kopumā pieaudzis par 112%

• Izveidoti Gāliņciema un Pārventas bibliotēkas blogi 

• Gāliņciema  blogs - 12199

• http://galinciemabiblioteka.blogspot.com/

• Pārventas blogs – 3487

• http://parventasbiblioteka.wordpress.com/



Draugiem.lv  2012.gada statistika 

Aktīvie lietotāji: 20756



Kur Jūs meklējat informāciju par bibliotēkas pakalpojumiem un 
pasākumiem?

(Lasītāju aptaujas rezultāti 23.04.2012. - 19.05.2012.)

•



Grāmatu un citu dokumentu iegāde

(salīdzinājumam rādītāji par 2010., 2011.gadu)
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Grāmatu un citu dokumentu iegāde

Valsts programma “Bērnu žūrija  - lasīšanas veicināšanas programma” - Ls 
843,31
„Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana grāmatu un citu izdevumu 
iegāde nacionālās identitātes un sabiedrības saliedētības veicināšanai” Ls 
1998,97 
Mērķprogramma – Grāmatu iepirkumu publiskajām bibliotēkām par kopējo 
summu Ls 2 424, no kura 45% paliek Ventspils bibliotēkā un 54% tiek nodots 
Novada bibliotēkām
summu Ls 2 424, no kura 45% paliek Ventspils bibliotēkā un 54% tiek nodots 
Novada bibliotēkām
Rakstnieka Andra Kolberga dāvinājums - 19. un 20.gs. Latvijā izdotu periodisku 
izdevumu kolekcija- satīriskie žurnāli  Ho-Ho, Hallo, Svari,  žurnāli Atpūta un 
Ilustrētais žurnāls,  19. gs. izdotais Pagalms un citi  vērtīgi izdevumi.
Pirmās e-grāmatas (2012.gadā  Galvenajā bibliotēkā - Pocket Book Ventspils 
Augstskolas bibliotēkai– Kindle) 
Augstskolas bibliotēkas publiskās funkcijas nodrošināšanai – periodisko 
izdevumu un jaunākās daiļliteratūras krājums.



Andra Kolberga dāvinājums



Bibliotēku informācijas sistēma ALISE

• Elektroniskais katalogs – 136661 ieraksti

• Novadpētniecības datubāze – 21512 ieraksti

• BIS Skolu Alise - 2012.gadā pabeigta 6 skolu bibliotēku krājuma 
rekataloģizācija  (17 skolas - 12 pilsētas un 5 novada), no kopējā 

•
rekataloģizācija  (17 skolas - 12 pilsētas un 5 novada), no kopējā 
krājuma daudzuma BIS Skolu Alise ievadīti 62%

• BIS Alise - pozitīvas pārmaiņas darbā ar parādniekiem, nosūtot 
pirmstermiņa atgādinājumus par grāmatu un citu izdevumu 
nodošanu, vispieprasītākais izdevums, u.c. jaunumi



Novadpētniecības darbs 

• Ventspils bibliotēkas vēsture 1.daļa 1919.-1940.gads  Informatīvi 
dokumentāls videomateriāls 
http://www.biblioteka.ventspils.lv/sakums/sadala/118/jaunumi_yout
ubeube

• Konference „Kultūras mantojums digitālā vidē. No idejas līdz 
lietotājam”

• Turpinās darbs pie Friča Forstmaņa digitālā fotoarhīva veidošanas un 

• Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas Letonica projekta “Zudusī 
Latvija“



Reģionālais Mācību centrs

2012.gads - 200 cilvēki, 700 
reizes 

Bezmaksas konsultācijas, 
datora un interneta lietošana, 
pašvaldības e-pakalpojumi, 
internetbankas, u.c. 

Vieta e-paraksta iegūšanaiVieta e-paraksta iegūšanai

Aktivitātes - Droša interneta 
nedēļa, E-prasmju nedēļa, 
Bibliotēku nedēļa, Bibliotēkas 
interešu pārstāvniecības 
apmācības, Novada 
bibliotekāru apmācības u.c.



Bibliotēka man, es bibliotēkai
Projekta „Trešais tēva dēls” ietvaros

mācību programmas BIBLIOTĒKAS INTEREŠU PĀRSTĀVNIECĪBA 
Kurzemes reģiona  semināri



1.starptautiskā jauno bibliotekāru akadēmija 
“Globālie bibliotekāri” – dalībnieki no Eiropas valstīm, 
Vjetnamas, Indonēzijas, Botsvanas, Kolumbijas un ASV 



Publiskie pasākumi - konferences
Ventspils paralēle IV. Kultūras kontakti un kultūras 

krustceļi, sadarbībā ar Ventspils Augstskolu

Kultūras mantojums digitālā vidē –
Kurzemes bibliotēku darbiniekiemKurzemes bibliotēku darbiniekiem



Bibliotēku nedēļas vadmotīvs - Bibliotēkas draugi
Ventspils jaunie literāti un mūziķiem, Ventspils Augstskolas 

studentu improvizācijas teātris u.c. bibliotēkas draugi



Publiskie pasākumi - Projekti

Turpinās Valsts Kultūrkapitāla fonda finansēto un apmeklētāju atzinīgi vērtēto 
projektu - „Kurzemes atmiņa”, „Rakstītājs ↔ Lasītājs” un „Modini vārdu 
2011./2012.gada radošā sezona”, „Rakstnieks lauku bibliotēkā”, „Kurzemes 
Prozas lasījumi 2012” un „Klau, kā skan” īstenošana



Bibliotēkas ir vairāk nekā grāmatas un tehnoloģijas 
Bibliotēkām jāpaver jaunas iespējas ikvienam cilvēkam un sabiedrībai, kļūstot 

par sociālās komunikācijas centriem
Ceļotāji un tūristi, vēstures un kultūrvēstures interesenti, veselīga dzīves veida piekritēji, 
Tautas dziesmu dziedātāji, svešvalodu apguves interesenti – angļu valodas pulciņš, itāļu 
valodas kursi



Grupas „Prāta Vētra” starptautisko un sabiedrisko attiecību menedžeres Gunas Zučikas 
lekcija „Mūzikas industrijas pamatprincipu zināšanu nepieciešamība mūzikas skolu 

audzēkņiem – potenciālajiem profesionālajiem mūziķiem. 
Mūzikas industrijas sektoru apskats”

aizsākums jaunam ciklam par radošām profesijām



Jauns projekts - Dzejas autobuss
sadarbībā ar PSIA „Ventspils Reiss” un 6.vidusskolu

Grāmatu svētki „Umurkumurs ”



Jauns pakalpojums –
Ventspils Augstskolas studenti katru trešdienu lasa periodiskos 

izdevumus cilvēkiem ar redzes problēmām



Bērnu bibliotēkas aktivitātes 2012.gadā
253 pasākumi – 5953 apmeklētāji 



Bērnu bibliotēkas aktivitātes 2012.gadā

• „Angļu valodas klubiņš jauniešiem”, “Angļu valodas klubiņš bērniem” sākumskolas 
vecuma bērniem, 1.-4.klašu, 5.-6.klašu audzēkņiem - lietderīga brīvā laika 
pavadīšana, angļu valodas prasmju attīstīšana caur spēlēm un uzdevumiem

• „Rīta stundas mazākajiem” - 49 reizes - 706 bērni kopā ar pieaugušajiem
• Drošāka interneta centra izsludinātā konkursa „Radošās aktivitātes par drošību 

internetā manā bibliotēkā” ietvaros Bērnu bibliotēka saņēma balvu no portāla 
Draugiem.lv

• Grāmatu svētki  -„Svētku karuselis” - gandrīz tūkstotis ventspilnieku un pilsētas • Grāmatu svētki  -„Svētku karuselis” - gandrīz tūkstotis ventspilnieku un pilsētas 
viesu

• Tikšanās ar bērnu grāmatu autoriem – Inesi Zanderi, Ievu Samausku, Maiju 
Laukmani un novadniekiem Laimdotu Sēli un Andri Akmentiņu

• Sadarbība ar  Ventspils Atbalsta centru ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām 
„Cimdiņš”, PII „Eglīte” „Cerību” grupiņas bērni ar īpašām vajadzībām, Speciālā 
pirmsskolas izglītības iestāde „Zīlīte”  (bērniem ar redzes traucējumiem)

• Sadarbība ar izglītības iestādēm, Ventspils muzeju (Amatu māju), Starptautisko 
Rakstnieku un tulkotāju māju , Ventspils Kultūras centru 



Bērnu bibliotēkas aktivitātes 2012.gadā

"Maskošanās", pasākumu sava ventiņu stāstniece Līga Reitere, 
piedalās Mārtiņš  Štrāls - radošās animācijas filmiņu darbnīcas autors
Tikšanās ar bērnu grāmatu autori Inesi Zanderi



Bērnu bibliotēkas aktivitātes 2012.gadā

JUŠU kustības pasākumi - Jušu pētnieki darbojas, Juši: pavasara - vasaras misija, Jāņu 
svinēšanas tradīcijas, Jušu” radošā darbnīca „Mazās uguntiņas: sveču liešana”- pasākumu 
vada „Sapņu darbnīcas” māksliniece Ilze Dātava, "Jušu" pavasara - vasaras akcijas 
noslēguma pasākums Dabas muzejā, Rīgā



Lasīšanas veicināšanas pasākumu programmas „Bērnu un jauniešu žūrija” 
ietvaros 2012.gadā iesaistīti arī mazākumtautību skolēni  

Ventspils vakara vidusskolas bibliotēka ar romu tautības bērniem
Ventspils 2. un 3.vidusskolas bibliotēka ar krievvalodīgajiem bērniem 



Mikele Del Prete no Itālijas uzdāvina Bērnu bibliotēkai
kolekciju ar attīstošām, izglītojošām un zinātniska 

rakstura spēlēm



Pārventas bibliotēkas aktivitātes 
2012.gadā



Pārventas bibliotēkas 2012.gada aktivitātes

Pārventas bibliotēka - Pārventas sabiedriskā un kultūras centrs, turpina 
saistīt tūristu un pilsētas viesu interesi 
2012.gadā 70 ekskursijas -1572 cilvēki
266 tematiski pasākumi, 77 izstādes, vairāk kā 40 bezmaksas koncerti, 
kuros uzstājās gan Ventspils pilsētas amatierkolektīvi un skolu kuros uzstājās gan Ventspils pilsētas amatierkolektīvi un skolu 
mākslinieciskie kolektīvi, gan Latvijā un ārvalstīs pazīstami mākslinieki -
A.Hermanis, G.Freibergs, duets „DUO” - čellists M. Kuplais un pianiste 
A.Matsumura
Laba sadarbība ar  Ventspils Mūzikas vidusskolu, organizējot  koncertus
Nacionālo kultūras biedrību organizēti pasākumi
Aktīvi darbojas Lasītāju klubs „Labirints”, draugu kopa „Savieši”, kā arī
Stāstnieku klubs „Pārventas atmiņu stāsti”



Pārventas bibliotēkas aktivitātes 2012.gadā
Koncerts SABI – B. Ozoliņa, T. Poišs un DJ Monsta, džeza meistari – A.Hermanis, R.Macats, M. 
Auziņš, A. Zavackis un Ventspils Mūzikas vidusskolas simfoniskais orķestris Mārtiņa Berga 
vadībā, J. Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas zēnu kora koncerts “Es bij’ puika”, IX Starptautiskā 
vokālā meistarklase



Pārventas bibliotēkas aktivitātes 2012.gadā 

"Kas kopīgs Ventspils Mazbānītim un Indijas šaursliežu dzelzceļam?“, Ciklā 
"Viesis no Rakstnieku mājas“ - tikšanās ar rakstnieci K.Ulbergu



Pārventas bibliotēkas aktivitātes 2012.gadā 

Atzinīgi lasītāju novērtēts, Valsts Kultūrkapitāla fonda finansētais projekts 
„Klau, kā skan”, iepazīšanas ar latviešu tautas mūzikas instrumentiem



Īstenots jauns projekts „Dzīvā bibliotēka”, tikšanās un diskusijas 
ar Ventspilī pazīstamiem un interesantiem cilvēkiem



Gāliņciema bibliotēka
maza, bet ļoti pamanāma

• Latvijas Interneta asociācijas organizētajā 
konkursā „Radošās aktivitātes par drošību 
internetā manā bibliotēkā” - galvenā balva no 
Publisko bibliotēku attīstības projekta „Trešais Publisko bibliotēku attīstības projekta „Trešais 
tēva dēls” 

Tiek saņemta balva no draugiem.lv Foto: A.Berga



Gāliņciema bibliotēkas aktivitātes 2012.gadā

• Lasīšanas veicināšanas programmā - pasākumu cikls "Es lasu, tu lasi, 
mēs lasām...“ Ventspils 1.pamatskolas 1.klase Bērnu/Jauniešu žūrijā 

2012

• Latvijā pirmo reizi projekts Bibliotēkas diena dzīvē – aktīva dalībniece 
Gāliņciema bibliotēka

• Tirdzniecības centrā "Tobago" Gāliņciema bibliotēkā piedāvā PII 
"Bitīte" bērnu zīmējumu izstādi "Mana māmiņa“"Bitīte" bērnu zīmējumu izstādi "Mana māmiņa“

• Pilsētas svētku pasākumu programmā radošā darbnīca “Es varu 
lidot!”

• UNESCO programmā “Pasaules atmiņa” „Stāstu laiks bibliotēkā “

• Gāliņciema bibliotēkas vēsture – YouTube (58:99), sazinies ar 
Gāliņciema bibliotēku Skype

• Turpina sadarbību ar pansionātu „Selga”, PII „Eglīte” audzēkņiem ar 
īpašām vajadzībām, PII „Bitīte”, Ventspils 1.pamatskolas skolēniem, 
Centra pamatskolas skolēniem



Gāliņciema bibliotēkas aktivitātes 2012.gadā

Dzejas dienām veltīts pasākums "Visi vārdiņi laimīgi..." ar rakstnieci un dzejnieci Ievu 
Samausku, Tirdzniecības centrā "Tobago" PII "Bitīte" bērnu zīmējumu izstāde "Mana 
māmiņa“, Pilsētas svētkos radošā darbnīca bērniem “ES ARĪ VARU LIDOT”, Stāstu 
laiks - "Gāliņciemā dzīve kā dzejā"



Valsts prezidenta Andra Bērziņa un 
Kultūras ministres 

Žanetas Jaunzemes - Grendes  vizītes



2013.gada prioritātes

• Ārējās apkalpošanas punkts  SIA Ziemeļkurzemes slimnīcā

• Eiropas Komisijas finansiāli atbalstīts projekts Ventspils bibliotēkas 
Europe Direct informācijas centrs 2013.-2017.

• Jauna tīmekļa vietne

• Reģionālā mācību centra datorapmācību kurss - Cik ilgi var nezināt!

• Ventspils Augstskolas bibliotēka - Academic Search Complete, E –
grāmatas u.c. pakalpojumi grāmatas u.c. pakalpojumi 

• E-grāmatas 

• Kurzemes novada bibliotēku speciālistu konference (17-18.jūlijs)

• Ventspils bibliotēkas vēsture no 1940.gada - digitāla resursa izveide

• A.Kolberga kolekcijas digitalizācija

• I.Ziedoņa, O.Vācieša jubilejas, Latvijas Republikas 95 gadskārta –
latviešu kultūras nedēļa

• Jauni projekti – Lasāmpietura Pārventā, Radošās profesijas, u.c.



Paldies par uzmanību!


