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2012. GADA AKTIVITĀTES



o KRĀJUMA UN INFORMĀCIJAS RESURSU PĀRVALD ĪBA 
UN KVALIT ĀTES UZTURĒŠANA

o TRADICIONĀLĀ UN ELEKTRONISKĀ PAKALPOJUMA 
PIEEJAMĪBAS NODROŠINĀŠANA

2012.GADA UZDEVUMI UN PRIORITĀTES

PIEEJAMĪBAS NODROŠINĀŠANA

o BIBLIOTEKĀRĀ PAKALPOJUMA NODROŠINĀŠANA 
ATSEVIŠĶĀM IEDZ ĪVOTĀJU GRUPĀM

o SADARBĪBAS ATTĪSTĪŠANA AR DAŽĀDĀM 
INSTITŪCIJĀM

o DARBINIEKU PROFESIONĀLĀ PILNVEIDE

o JCB IKT INFRASTRUKTŪRAS ATJAUNOŠANA



1. Tradicionā lo un elektronisko informācijas resursu 
nodrošinā juma avoti  (pašvaldības finansē jums, 
projektizstrādes, dāvinā jumi u.c.)

2. Pašvaldības finansē jums – pieaudzis (Ls 13 500), bet vē l  
arvien neatbilstošs nozares normatīviem

3. Projektizstrāde kā papildus finansēšanas avots krā jumu 
attīstībai (Kauguru, Dubultu bērnu, Bulduru un 

KRĀJUMA UN INFORMĀCIJAS KRĀJUMA UN INFORMĀCIJAS RESURSU
PĀRVALD ĪBA UN KVALIT ĀTES UZTURĒŠANAPĀRVALD ĪBA UN KVALIT ĀTES UZTURĒŠANA

attīstībai (Kauguru, Dubultu bērnu, Bulduru un 
A.Kronenberga Slokas bibliotēkas kultūras projektu 
realizācija)

4. Dalība VKKF Literatūras nozares mērķprogrammas “Grāmatu 
iepirkums publiskajām bibliotēkām” un LR KM programmas 
Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana grāmatu un citu 
izdevumu iegādē nacionā lās identitātes un sabiedrības 
saliedētības veicināšanai” realizācijā

5. Dalība LNB Lasīšanas veicināšanas programmā “B ērnu un 
jauniešu žūri ja 2012”

6. Privātpersonu un juridisko personu dāvinā jumi (apgāds 
“Mansards”, V.Dambiņš, G.Truksnis, P.Strubergs u.c.)



6. JCB reģ ionā lā elektroniskā kopkataloga, novadpētniecības, 
periodisko izdevumu, autoritatīvo datu bāzu veidošana un to 
kvalitātes uzturēšana

7. Kr ā juma pārvaldība – sistemāt iska analīze (trūkst l iteratūras 
svešvalodās un literatūras bērniem un jauniešiem), uzturēšana 
(pirkumi, dāvinā jumi, ziedojumi), attīrīšana (īpaši aktīvs darbs 
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(pirkumi, dāvinā jumi, ziedojumi), attīrīšana (īpaši aktīvs darbs 
Asaru, Bulduru un Centrā lajā bibliotēkā)

8. Plānveida bibliotēkas krā juma esamības pārbaudes (A. 
Kronenberga Slokas bibliotēkas krā juma automatizēta 
pārbaude)

9. Eiropas Savienības informācijas punkta (Bulduru bibliotēkā) 
darbības nodrošinā jums

10. Konsultatīva un metodiska palīdzība krā juma pārvaldībā
ikvienai reģ iona bibliotēkai (Jūrmalas Valsts ģ imnāzija, PII
Taurenītis, Majoru vidusskola, Jūrmalas Alternatīvā skola u.c.)



1. Publisko bibliotēku tīkla optimā la skaita nodrošinā jums pilsētā

2. JCB pilnībā veikta aktīvā krā juma digitalizācija, bibliotēkās 
lietotā j i  t iek apkalpoti automatizētā režīmā

3. Informācijas pieejamības nodrošinā jums cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām (pandusi Asaru, Bulduru, Centrā lajā bibliotēkā, 
telelupa Centrā lajā bibliotēkā)

TRADICIONĀLĀ UN E-PAKALPOJUMU 
PIEEJAMĪBAS NODROŠINĀŠANA

telelupa Centrā lajā bibliotēkā)

4. Iespieddarbu apmaiņa. SSBA. SBA pakalpojuma 
izmantojamība

5. Elektronisko resursu nodrošinā jums (elektroniskie izdevumi, 
abonētās tiešsaistes datu bāzes, interneta resursi f i lmas.lv, 
pasakas.lv, periodika.lv u.c.)

6. Dažāda veida e – pakalpojumu piedāvā jums (e – prasmju 
nedēļas,  informācijpratības apmācības, e – paraksta 
piešķ iršana,  dokumentu elektroniska piegāde, pakalpojumu 
portā ls Latvija.lv u.c.)



1. Mūsdienu realitāte – bērnu un pieaugušo sociā lās atstumtības 
riska grupas

2. Sadarbība ar pilsētas sociā lajiem dienestiem, Jūrmalas pilsētas 
domes Labklā j ības pārvaldi, Sociā lās integrācijas valsts 
aģentūru, sociā lās aprūpes centru “Saulstari” un sociā lās 

BIBLIOTEKĀRĀ PAKALPOJUMA NODROŠINĀŠANA  
ATSEVIŠĶĀM IEDZ ĪVOTĀJU GRUPĀM

aģentūru, sociā lās aprūpes centru “Saulstari” un sociā lās 
rehabilitācijas iestādēm “Paspārne”, “Sprīdītis”, dienas 
centriem Slokā un Kauguros

3. Bibliotekārā pakalpojuma nodrošināšana bibliotēkā, ārpus 
bibliotēkas (grāmatu nogādāšana mā j ās) un sadarbībā ar citām 
bibliotēkām (Dubultu bērnu bibliotēka Dzejas dienās ar lellēm 
viesojas Zā l ītes speciā lajā internātpamatskolā)



Bibliotēkā ir interesanti!



GALVENIE REZULTAT ĪVIE RĀDĪTĀJI 
(KVALITAT ĪVIE UN KVANTITAT ĪVIE), TO 

IZV ĒRTĒJUMS



1. Lasītā ju skaita pieauguma veicinošais faktors – bezmaksas 
bibliotekārais pakalpojums,  brīvpieejas internets, datu bāzes

2. Darbs BIS Alise modulī «Cirkulācija» – precīza un vienota datu 
uzskaite. Novērsta datu dublēšanās apmeklē juma uzskaitē

3. Kr ā juma koncepcija ierobežota finansē juma apstākļos –
kvalitāte, ne kvantitāte

REZULTATĪVO RĀDĪTĀJU IZVĒRTĒJUMS

kvalitāte, ne kvantitāte

Kr ā juma dinamika



1. KISC organizētās apmācības “Bibliotēku interešu 
pārstāvniecība” – jaunas idejas, jaunas sadarbības iespē jas

2. ĶNP administrācijas, Ķemeru ev.lut. baznīcas, Ķemeru 
iedzīvotā ju biedrības, Jūrmalas teātra un JCB sadarbība 
kultūras projekta realizācijā “Ķemeru svētki” 2012.gada 
augustā

SADARBĪBAS ATTĪSTĪŠANA AR DAŽĀDĀM 
INSTITŪCIJĀM 

augustā

3. Sadarbībā ar laikrakstu “Jūrmalas Nedēļa” – regulāras slejas: 
«Sadarbībā ar Jūrmalas Centrā lo bibliotēku: Jaunās grāmatas» 
un «Sadarbībā ar Dubultu bērnu bibliotēku: Lauvēns iesaka”

4. Brīvprātīgo darbs – teritorijas uzkopšana – Asaru bibliotēkā 
sadarbībā ar Valsts sociā lās aprūpes centra  f i l iā les “Kauguri” 
iemītniekiem 

5. LTV raidī jums “Ielas garumā” (rež. Lil ita Eglīte) viesojas 
A.Kronenberga Slokas bibliotēkā, Raiņa ielā 3.



1. Dalība LNB Mācību centra piedāvātajos maksas kursos un 
apmācību programmās („Bibliotekārais un informacionā lais 
darbs bibliotēkā” 29.02., 14.03., 28.03., 11.04., 25.04.);

2. Kultūras informācijas sistēmu centra mācību kurss 
„Bibliot ēku interešu pārstāvniecība” (19.03., 20.03., 22.03., 
23.03., 04.04., 05.04.)

DARBINIEKU PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES 
AKTIVIT ĀTES

23.03., 04.04., 05.04.)

3. Dalība LNB Bibliotēku konsultatīvā centra profesionā lās 
pieredzes apmaiņas semināros, sanāksmēs, pieredzes apmaiņas 
braucienos (Līvāni, Salaspils, Kuldīga)

4. Darbinieku profesionā lās pilnveides atbalsta pasākumi JCB –
sanāksmes, semināri 09.05.,18.10., 17.12., pieredzes apmaiņas 
braucieni (RCB Imantas bibliotēka, RCB, Vecpiebalgas 
novada bibliotēkas). Dubultu  bērnu bibliotēka uzņem kolēģus 
no Valmieras, Bauskas, Iecavas novada bibliotēkām, Somijas, 
Skotijas, Galīsijas un ASV)



JCB darbinieku tālākizglītības ziemas seminārā Kauguru bibliotēkā, 2012.g. 17.decembrī



Veicinošie faktori:
1. Kompetenti un laipni darbinieki

� Darbinieku darba algas l ikmes pieaugums (vidē j i  pa 64%)

� Motiv āci jas piemaksas darbiniekiem par personīgā darba ieguldī jumu 
un darba kval i tāt i  (5% no iestādes mēnešalgas fonda)

� Dalība profesionā l ās pi lnveides pasākumos

UZDEVUMU SASNIEGŠANAS KAVĒJOŠIE UN 
VEICINOŠIE FAKTORI, SECINĀJUMI

� Dalība profesionā l ās pi lnveides pasākumos

2. Bibl iot ēkas un sadarbības partneru (LNB, KISC, SIA «Tieto Latvia», 
Jūrmalas pi lsē tas pašvaldība, pi lsē tas kultūras un izglī t ības iestādes, 
sociā l ās rehabil i tācijas centri , vietē j ie preses izdevumi) kopdarbība

3. Tehniskās infrastruktūras atjaunošana – pašvaldības f inansē ta 15 
jaunu datorkomplektu ar programmatūru iegāde (Ls 10199)

4. Publicitātes nodrošinā jums (publikācijas vietē jos laikrakstos, 
interneta vietnēs, informācijas bukletos)



Kavē jošie faktori:

1. Centrā lās bibliotēkas ēkas tehniskā projekta un 
celtniecības gausie termiņ i (2014. – 2015.g.)

2. Nepietiekošs finansē jums krā juma attīstībai (Ls 15 300), 
trūkst f inansē juma bibliotēku telpu labiekārtošanai un 
aprīkojuma iegādei

UZDEVUMU SASNIEGŠANAS KAVĒJOŠIE UN 
VEICINOŠIE FAKTORI, SECINĀJUMI

aprīkojuma iegādei

3. Centrā lās bibliotēkas mā jas lapas rekonstrukcijas 
nepieciešamība

4. Nav piemērotu telpu repozitārija un mācību klases 
izveidošanai, kā arī telpu tematisku pasākumu 
organizēšanai



Prioritātes:

1. Kr ā juma kvalitātes nodrošināšana un uzturēšana 

2. Kvalitatīva bibliotekārā pakalpojuma sniegšana visām 
iedzīvotā ju grupām

3. Darbinieku profesionā lās pilnveides organizācija

2013.G. PRIORITĀTES, PROGNOZES

3. Darbinieku profesionā lās pilnveides organizācija

4. Sadarbības pilnveidošana ar pašvaldību un citām institūcijām 

Prognozes (cerīgas):

1. Jūrmalas pilsētas domes budžetā ieplānots finansē jums JCB 
jaunās ēkas tehniskā projekta pārstrādei

2. Piešķ irts f inansē jums (Ls 3 000) JCB mā jas lapas izstrādei

3. Būt iski palielināts f inansē jums (Ls 22 582) krā juma attīstībai

4. Palielinātas darbinieku amatalgas (~10%)

5. Piešķ irts f inansē jums darbinieku veselības apdrošināšanai (Ls 
7 350), bibliotēku kārtē j iem remontiem (Ls 10 000)



Bulduru bibliotēkas galvenās bibliotekāres

INETAS MELNES

prezentācija

VEIKSMES STĀSTS

prezentācija


