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Bibliotēka šodien

• Kalniņa bilde



Projekts “Zudusī Latvija”

Dalība Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektā

no 2007. gada 1. jūlija





Sadarbības partneri

• Pirmais sadarbības partneris projekta 
īstenošanā – Bauskas Novadpētniecības 
muzejs

• Pēc vairākkārtējām publikācijām avīzē • Pēc vairākkārtējām publikācijām avīzē 
aktivitāti izrāda Bauskas novada 
iedzīvotāji, NVO, skolas

• Bieži vien sadarbības partneri nevēlas, ka 
viņu fotomateriālus publicē internetā



Zudusī BAUSKA
• LNB projekta “Zudusī Latvija” ietvaros, vācot un apkopojot 

senās fotogrāfijas par Bausku atklājas  vietas un lietas, 
kura vairs sen nav saglabājušās vai arī izmainījušās līdz 
nepazīšanai.

• 2009. gadā Bauska atzīmē savu 400 gadi un fotogrāfiju 
izdrukas līdz ar materiāliem par Bauskas vēsturi tiek izdrukas līdz ar materiāliem par Bauskas vēsturi tiek 
izmantotas dažādās izstādēs un pasākumos

• Redzot, cik daudz fotomateriālu sakrājies, rodas ideja 
veidot digitālo kolekciju par Bauskas kultūrvēsturi  
diskos.

• Pirmie tematiskie diski kolekcijai top 2009. gada 
nogalē



Digitalizēto kolekciju tēmas
• Bauskas novada kultūrvēsture; /“Reiz bija Bauskā”, “Bauska toreiz un 

tagad”/
• Iecavas un Vecumnieku novadu kultūrvēsture; /”Iecavas novada 

vēsture fotoattēlos”/, “Senāk Skaistkalnē”, u.c.
• “Bauskas Centrālās bibliotēkas vēsture fotoattēlos; 

* 1960. – 1970.,
* 1970.- 1980.,* 1970.- 1980.,
* 1980. - 1990.

• Represiju laiks Bauskas novadā;/represēto kluba  “Rēta” vēsture, 
“Sibīrijas stāstu cikls” 

• Ievērojami novadnieki;
*  Literatūrā /Jānis Sarma, Andrejs Jesens, u.c./
*  Mākslā /Pēteris Ruņģis, Arnolds Nulītis, Lāsma Kugrēna u.c/
*  Latvijas Armija – /virsnieks Jānis Pelcers, kaprālis Juris Strēlis u.c./



Pavisam līdz 1. I 2013.g. - 50 tematiskie diski, 
/kuri pārsvarā visi drošībai ierakstīti 2 eksemplāros, t.i.ierakstīti 100/

Šogad tapuši 6 tematiskie diski





Represēto klubs “Rēta”

• Bauskas CB piedalījusies represēto kluba 
“Rēta” dibināšanā 1989. gadā

• 2011. gadā Bauskas CB veica “Rētas” 
dokumentu un fotogrāfiju digitalizāciju dokumentu un fotogrāfiju digitalizāciju 
izveidojot disku “Represēto klubs “RĒTA” 1989. 
-2009.”





“Sibīrijas stāsti”

• Turpinot sadarbību ar Bauskas represēto kluba 
biedriem izveidota disku sērija “Sibīrijas stāsti” 
kurā atvērti un skolu jauniešiem un 
represētajiem parādīti divu represēto represētajiem parādīti divu represēto 
izsūtījuma gaitas – Ausmas Saukumas un 
Dainas Ziemeles. Šogad tapuši “Sibīrijas stāsti 
III” par Jāņa Zemtauta gaitām izsūtījumā 
Vorkutā.









Kolekcijas par ievērojamām 
personībām

• Arnolds Nulītis, Pēteris Ruņģis – mākslinieki
• Jānis Sarma – rakstnieks
• Lāsma Kugrēna – aktrise
• Jānis Pelcers – LA  virsnieks u.c. 

• Digitalizācijas un kolekciju veidošanas darbs 
turpinās – top diski 

• skolotāja Milda Ruņģe 
• diriģents Kārlis Hammers



Digitālās kolekcijas par 
novadniekiem



Digitālo kolekciju publicitātes pasākumi

• Digitālie ceļojumi /”Reiz bija Bauskā”, “Sen zudusī 
Bauska”, “Bauska toreiz un tagad”, “Iecavas vēsture 
fotoliecībās”, “Bauskas novads vēstures griežos” u.c./

• Tematiskas pēcpusdienas /Ausmas Saukumas Tematiskas pēcpusdienas /Ausmas Saukumas 
izsūtījuma gaitas, Dainas Ziemeles marta pieturas, 
mākslinieks Pēteris Ruņģis -120,  u.c.

• Tikšanās ar ievērojamiem novadniekiem /dzejniece 
Lija Brīdaka, dzejnieks Knuts Skujenieks, aktrise 
Lāsma Kugrēna, u.c./



Digitālie ceļojumi dažādām 
auditorijāmauditorijām

Tiek veidoti pēc digitālajām 
kolekcijām, papildinot tās ar izzinošu 

saturu par konkrēto tēmu



Digitālo ceļojumu mērķauditorija

• Bauskas pilsētas, novada, Iecavas un 
Vecumnieku novada skolu audzēkņi un citi 
interesenti

• Bauskas novada pensionāru apvienības, • Bauskas novada pensionāru apvienības, 
Bauskas un Iecavas novada bibliotēkas un 
lasītāju klubi 

• Pestīšanas armija, Jauncodes dāmu klubs 
“Austraskoks”, represēto klubs “Rēta”, u.c. 
NVO pārstāvji



Digitālais ceļojums 
“Reiz bija Bauskā...”

Vispopulārākais - digitālais ceļojums pa vēsturisko Bausku “REIZ BIJA BAUSKĀ”:
• 2010. gadā piedāvājām apskatu “Zudusī Bauska” pilsētas skolām. Vēstures skolotāji labprāt 

atsaucās. Skolēniem stāstījām par dalību projektā “Zudusī Latvija”, iepazīstinājām ar paveikto 
darbu, aicinājām piedalīties projekta īstenošanā.

• Pirmais plašākais fotokolekcijas demonstrējums kā digitālais ceļojums “Reiz bija Bauskā” tika 
organizēts bibliotēkas lietotājiem – senioriem un citiem sadarbības partneriem LNB projekta 
“Zudusī Latvija” īstenošanā kā pateicība par ieguldīto darbu. Katram, kurš bija atnesis kādu 
fotogrāfiju tika maza piemiņas dāvaniņa.

• Skolotāji izteica vēlmi savus audzēkņus iepazīstināt arī ar digitālo ceļojumu “Reiz bija Bauskā”
• Piedāvājām digitālo ceļojumu “Reiz bija Bauskā” arī  novadu senioriem, lasītāju • Piedāvājām digitālo ceļojumu “Reiz bija Bauskā” arī  novadu senioriem, lasītāju 

klubiņiem, citiem interesentiem, tika izveidoti arī digitālie ceļojumi pa citiem novadiem, 
arī Bauska parādīta no cita skatu punkta.

• Cilvēki labprāt apmeklē šos pasākumus un šāda veida digitālie ceļojumi regulāri notikuši 
no 2010. gada kopskaitā ap 60,

• Tie veidoti dažādai auditorijai - skolu audzēkņiem, senioriem, NVO interešu klubu 
dalībniekiem, dažādu konkursu uzvarētājiem, bibliotēkas ārzemju un pašmāju viesiem, Latvijas 
un Lietuvas bibliotekāriem u.c. citiem interesentiem Bauskas pilsētā un novadā un Vecumnieku, 
Iecavas novados. 

• Garākais no pasākumiem tika dalīts divām tikšanās reizēm Pestīšanas Armijas Bauskas nodaļas 
senioriem  un ilga katru reizi 2 stundas, kopā 4 stundas. Īsākais – ceļojums pa Rātslaukumu 
Bauskas bibliotēkas ārvalstu ciemiņiem –10 minūtes.  Vidējais stāstījuma ilgums skolu 
audzēkņiem u. c. auditorijai ir aptuveni 40 – 60 minūtes.









Ar “Reiz bija Bauskā” iepazīstas laikraksta “Bauskas dzīves” 
Eiropas Parlamenta rīkotā konkursa uzvarētāji



....Jauncodes bibliotēkas dāmu klubiņš “Austras koks”,



...Bauskas Valsts ģimnāzijas jaunieši un bērnu bibliotēkas jaunie lasītāji, u.t.t.



MAZAM IESKATAM



Pilsētas ielas gadu gaitā

• Tagadējā Plūdoņa iela 
pirms I Pasaules kara 
un divdesmito gadu 
nogalē saukta gan par 
Pils, gan Cūku ielu...Pils, gan Cūku ielu...



Kalna ielā
• Viena no vecpilsētas ielām, 

kura visvairāk izmainījusi 
savu izskatu - Kalna iela. 
Šeit piecdesmitie un 
sešdesmitie



Uzvaras iela
• Jaunuzceltā Bauskas 

pamatskola (BVĢ) 
divdesmito nogale

• Maija svētku gājiens 
sešdesmito vidus



Dīķis, kura vairs 
nav...

• Dīķis trīsdesmitajos
un septiņdesmitajos



Sabiedriskais 
transports

Divdesmito gadu nogale

Kursē autobuss līdz Rīgai un 
mazais bānītis līdz Elejai



Uzņēmumi un 
tirgotavas

• Zankevica 
mehāniskā darbnīca

• Saldējuma 
pārdevējs

Divdesmito gadu nogale



Plostnieki un pludināšana

• Plostnieki Mēmelē pie 
Bauskas 1945. gads

Pludina baļķus cauri 
aizsprostam 
sešdesmito gadu vidus



Tiltu vēsture
• Jaunuzceltais tilts pār 

Mēmeli Bauskā 
trīsdesmito sākums

• Ceļ Mūsas tiltu 1959. 
gadsgads



Plostnieku nolaidības 
rezultāts 1928. gada 

22. jūnijs



Kā aizbrauca Ļeņins...



No kolekcijas “Bauska no 
putna lidojuma”

*1935.g.

*



Ceļojam arī pa Bauskas, Iecavas 
un Vecumnieku novadu

• Mežotnes pārceltuve • Skats uz Skaistkalni 
no Lietuvas puses 

Trīsdesmito gadu vidus



Stikla plašu kolekcija

fotogrāfi T. Bidega un Ģ.Ramans



Zudušās ēkas
• Leģenda un īstenība par Grīšļa namu

Un vēl par ļoti daudz ko citu...



TEMATISKĀS PĒCPUSDIENAS



Diski par novadam nozīmīgiem cilvēkiem

• Novadniekiem veltītas tematiskās 
pēcpusdienas radās, kad sākām veidot diskus 
par novada cilvēkiem,

• Tematiskās pēcpusdienas veidojam sakarā ar • Tematiskās pēcpusdienas veidojam sakarā ar 
novadnieku jubilejām, daiļradi, disku 
atvēršanai u.c.

• Pasākumam izveidotās prezentācijas vēlāk 
pievienojam disku kolekcijai



Gleznotājam Ruņģim veltīta 
tematiska pēcpusdiena

š.g. 25. aprīlī

Sadarbībā ar Bauskas Mākslas 
skolu un BVĢ jaunajiem 
māksliniekiem. Lasītavā bija 
izvietotas skolu audzēkņu 
darbu izstādes.



Līdztekus Ruņģu ģimenes gaitām varēja iepazīt arī viņu draugus 
– sešdesmitos gados Bauskā labi pazīstamus inteliģences 

pārstāvjus. Attēlā pedagogi – Atis Vītols, Irma Vītola, Antonija 
Smilškalne un Pēteris Ruņģis



P.Ruņģa glezna“Ceriņi”



„Drīz atkal Bauskas d ārzos violetos kr āsu to ņos sazied ēs ceri ņi, 
mākslinieka Ru ņģa mīļākā krāsa, bet vi ņa ota vairs nepieskarsies 
nevienam dz īves tonim. Tikai vi ņa glezn ās saglab āsies Dzimtenes 

skaistuma slavin ājums. ”
/ Mārtiņš Zaurs/



“Dainas Ziemeles marta pieturas” tematiskajā pēcpusdienā 
2013.g. aprīlī

• Pasākums rīkots 
represēto kluba 
“Rēta” biedriem



Rakstnieka Jāņa Sarmas dzejas dienas viņa dzimtajās mājās “Spolnieku sādžā”
rīkots kopā ar Vecsaules skolu un bibliotēku 2012.g. septembrī



Pasākumā “Iecava, Zemgale,  
– mana vienīgā dzimtene” 
2013.g Bibliotēku nedēlā 

Iecavas bibliotēkā



Tikšanās ar radošām personībām 
– novadniekiem, kurās izmantoti 

CB digitalizētie materiāliCB digitalizētie materiāli

Tikšanās organizētas sadarbībā ar 
Bauskas Valsts ģimnāzijas 

pedagogiem un audzēkņiem



Tikšanās ar dzejnieci Liju Brīdaku 



BVĢ audzēknes kopā ar skolotāju dzied dziesmu ar 
dzejnieces vārdiem, kura tapusi BAUSKĀ



Tematiska pēcusdiena “Ziedēšanas priekā”, veltīta 
aktrises – novadnieces LĀSMAS KUGRĒNAS jubilejai





Skolnieku zīmēti ziedu akvareļi, kurus vēlāk dāvāja 
māksliniecei



Tematiska pēcpusdiena
“Es esmu latvietis”

tikšanās ar novadnieku Knutu Skujenieku





Diska “Bauskas novada literātu apvienībai -50” un 4. dzejoļu  grāmatas “Sirds dzirde” 
atvēršana š.g. 14. septembrī  organizēts kopā ar Bauskas novada literātu apvienību



Diska “Skolotāja Milda Ruņge”atvēršana
paredzēta Ceraukstes bibliotēkā š.g. 25.septembrī



Nākotnes ieceres
� Izveidot digitālās kolekcijas par novadniekiem  TDA 

“Jandāls” vadītāju Birutu Hegenbarti un Edvīnu 
Hegenbartu, dzejnieku Ziedoni Purvu /oktobrī paredzēts  
tematisks pasākums/ u.c.

� Sakarā ar nozīmīgu dzīves jubileju izveidot disku aktierim –
novadniekam Uldim Dumpim

� Turpināt represēto novadnieku kolekcijas veidošanu� Turpināt represēto novadnieku kolekcijas veidošanu
� Turpināt tematiskās digitālās kolekcijas veidošanu par 

novada vietām /Bauskas tilti, Bauskas ielu vēsture u.c/
� Sadarbībā ar skolām turpināt kolekciju “Reiz bija Bauskā” 

un “Sen zudusī Bauska” u.c. popularizēšanu skolēnu vidū.
� Turpināt bibliotēkas digitālo kolekciju popularizēšanu 

dažādos tematiskos pasākumos Bauskas, Iecavas, 
Vecumnieku novados



PALDIES PAR 
UZMANĪBU!UZMANĪBU!


