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Gada vērtējums
Stabils bibliotēkas lietotāju un apmeklējumu skaits visos 

novados 

*30 % no visiem novadu iedzīvotājiem apmeklē bibliotēku!

Valsts mērogā izskan pagasta bibliotēku vārds! 

*Pāvilostas novada Pāvilostas, Ziemupes, Ulmales bibliotēkas, 

*Grobiņas novada Grobiņas pagasta bibliotēka Bibliobuss.

Atbalsts no pašvaldības saglabāt stabilu esošo 
bibliotēku finansējumu 

*2017. gadā krājumam +1,4%, atalgojuma +5,5%)
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Atziņas
Mazās pagastu bibliotēkas jābūt, jo 

apdzīvotā vietā iedzīvotājiem ir 
pieprasījums pēc bibliotēkas un tās 
pakalpojumiem!

Bibliotēku vadītāji aktīvi iesaistās sava 
novada/pagasta sabiedriskās dzīves 
organizēšanā.

Bibliotekāri piedalās novada pašvaldību 
iestāžu sapulcēs, kur pārstāv bibliotēkas 
intereses.
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Secinājumi

Bibliotekāri – kvalitatīvas un izglītojošas 
informācijas sniedzēji savā pagastā, 
informācijas nodošanas starpnieks.

Iedzīvotāju skaits samazinās proporcionāli 
valstī esošajam iedzīvotāju skaitam.

Visām pašvaldību iestādēm pilsētā/pagastā 
tiek veidots kopējs pasākumu kopums 
novada iedzīvotājiem.
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Jauninājums 1
Mazās brīvdabas lasītavas 

Cīravas pagastā

Cīravas pagasta atpūtas zonās

– Sienāžu parkā un Mežaparkā

tika uzbūvētas 5 mazās

brīvdabas lasītavas ar

šūpuļtīkliem saturīgai un

komfortablai atpūtai dabā.

Projekts “Ej dabā un lasi!” realizēts

sadarbībā ar Cīravas pagasta attīstības

biedrību.

Avots internetā : 
https://www.youtube.com/watch?v=OHalwYW7Uy4
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Jauninājums 2

Projekta “Sikšņu bibliotēkas darba modernizācija” 

ietvaros renovētas Rucavas novada Dunikas pagasta 

Siksņu bibliotēkas telpas. 

*Projekts iesniegts Liepājas rajona partnerības projektu konkursā (projekta 

izmaksas - 89 % , 11 % - Rucavas novada Domes līdzfinansējums)

http://www.rucava.lv/index.php/projekti/leader-projekti/2752-siksnu-bibliotekas-darba-

modernizacija

 Ieguvumi – uzlabota piekļuve bibliotēkai, lasītājiem estētiski 

pievilcīgs telpu dizains, labiekārtota telpa mazākajiem)
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Sikšņu bibliotēka pēc remonta7



Sasniegumi
Novērtēts bibliotekāru ieguldījums pozitīva bibliotēkas 

tēla veidošanā un bibliotēkas pakalpojumu 

popularizēšanā 

*Apbalvojums «Pagasta bibliotekārs – Gaismas nesējs» 

ieguvēja Kurzemē – Mairita Vītola

*Apbalvojums «Laiks Ziedonim» par dzīvi literatūrā, 

kategorijā Bize – Laima Liepiņa
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Sasniegumi
Cīravas pagasta bibliotēkā uzsākts veidot materiālu 

kopu «Atmodas laika stāsti». 

Kopā ar Cīravas pagasta pārvaldi un Senlietu krātuvi 

izsludināts iedzīvotāju fotokonkurss “Cīrava Latvijas 

simtgadē”, kas noslēgsies 2018. gada novembrī 

Cīravas bibliotēkā notiks labāko darbu apbalvošana 

un fotoizstāde.
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Sasniegumi
 2017. gadā tapusi otrā filma par Kroti – “Krote Latvijas simtgadē”, 

sadarbībā ar filmētāju Intu Folkmani. 

 Filma veidota par Krotes bibliotēkas finansējumu. 

 Filmas tapšanas gaitā uzklausītas un ierakstītas daudzu pagasta 

iedzīvotāju atmiņas, kā arī fotografētas vēsturiskās vietas un 

Krotes dabasskati. 

 Video un foto materiāli glabājas Krotes bibliotēkā - iegādāts 

datora ārējais cietais disks materiālu drošai glabāšanai. 

 Novadpētniecības materiālu klāsts, kas atrodas Krotes bibliotēkā, 

tiek paplašināts un pamazām arī digitalizēts. 
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GADA mirklis
Latvijas simtgades ieskaņas pasākumi 

bibliotēkās
Gatavojoties Latvijas simtgadei svinībām 2018. gadā, vairākos 

novados organizēti pasākumi, kuros aktīvi iesaistījušies vietējie 

novadu iedzīvotāji.

 Cīravas pagasta bibliotēka organizēja Baltā galdauta svētkus un kopā ar pagasta 

senioru kopu 4. maijā iestādīja Simtgades ozoliņu, tas tika atvests no Cīravas pagasta

pirmās vēsturiski apdzīvotās vietas – Blieķu pilskalna. 

 Ziemupes bibliotēkas darbinieces piedalījušās 100-gades ozoliņa stādīšanā Ziemupē, 

pārgājiena 1836 Pāvilostas posma noslēguma pasākumā. 
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Problēmas un risinājumi

Novecojuši 3TD datori – par pašvaldības līdzekļiem 

iepirkta jauna datortehnika lietotājiem

Tīkla ātrdarbības traucējumi:

bibliotēku atrašanās vieta, kur tehniski nevar nodrošināt tīkla 

pārklājumu, 

 ietekmē tiešsaistes piekļuvi elektroniskajiem resursiem Latvijas 

bibliotēku tīklā, 

neapmierināti lasītāji un darbinieki.
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Bibliotēku iesaiste ANO 

mērķu sasniegšanā
NODROŠINĀT VESELĪGU DZĪVES VIDI UN SEKMĒT 

VISU VECUMU CILVĒKU LABKLĀJĪBU

NODROŠINĀT IEKĻAUJOŠU UN KVALITATĪVU 

IZGLĪTĪBU UN VEICINĀT MŪŽIZGLĪTĪBAS IESPĒJAS
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ANO mērķis – laba veselība

Organizēti tematiskie pasākumi par veselīgu uzturu un 

dzīvesveidu. 

 Vairākās bibliotēkās viesojušies ārsts, gastroenterologs profesors 

Anatolijs Danilāns un grāmatas “Anatolijs Danilāns. Dakteris ar 

atvērtu sirdi” autors Pēteris Strubergs.

 Tikšanās ar floristi un ziedu dizaina studijas “Liepzars” vadītāju Vairu 

Kārkliņu (Liepājas Universitātes docenti un pedagoģijas zinātņu 

doktori), kas sarakstījusi grāmatu “Savvaļas augu virtuve” un “Augu 

hidrolāti veselībai, labsajūtai un uzturam”.

 Tējas pēcpusdiena kopā ar stāstnieci, zāļu sievu Līgu Reiteri
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Bibliotēku iesaiste ANO mērķu sasniegšanā

ANO mērķis – kvalitatīva izglītība
Organizēti mūžizgītības pasākumi mazāk aizsargātiem 

iedzīvotājiem un darba meklētājiem 

 Pieejamie kursi – datorkursi, rokdarbu apguve, lasītāju klubi, senioru 

prasmju pilnveidošana un jaunu iemaņu apgūšana (rokdarbnieču 

pulciņš).

 Iemesls - iedzīvotāju pieprasījums pēc bezmaksas datorkursiem, bet 

novadā tie netiek organizēti,

 Bezmaksas kursi – izdevīgi iedzīvotājiem pagastos,

 E-pakalpojumu un Internetbankas apguve – jo novados nav pieejami 

banku pakalpojumi (banku filiāles, bankomāti).
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Paldies par uzmanību!
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