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Salaspils novada bibliotēkas un tās struktūrvienību 
darba pārskats par 2018.gadu 

 
 

Pārskata periodam izvirzītie un veiktie prioritārie uzdevumi:: 

1. K.Skujenieka multimediālās vietnes (digitālā muzeja) dizains, programmēšana, satura 

sagatavošana un ievadīšana - 2018. gadā ar VKKF un Salaspils novada pašvaldības 

piešķirto finansējumu tika realizēta multimediālās vietnes ”Knuts Skujenieks” izstrāde 

un publicēšana vietnē www.knutsskujenieks.lv (1.kārta). Vietne ir virtuāla ekskursija, 

kurā ikviens interesents var atrast koncentrētu un profesionāli veidotu izziņas 

materiālu par dzejnieku, atdzejotāju Knutu Skujenieku, viņa literāro mantojumu un 

dzīves telpu. 

2. Bibliotēkas akreditācija - 17.05.2018. veiksmīgi noritēja akreditācijas process un 

Salaspils novada bibliotēka atkārtoti nostiprināja Reģiona galvenās bibliotēkas statusu. 

3. LNB iniciētā projekta/konkursa “Nacionālā Skaļās lasīšanas sacensība” realizācija -  

2018. gadā turpinājās 2017. gadā uzsāktā konkursa Nacionālā Skaļās lasīšanas 

sacensība norise un 6. aprīlī Salaspils novada bibliotēkā tika organizēts Pierīgas 

reģiona fināls, kurā piedalījās 10 labākie sava novada čempioni. Gatavojoties konkursa 

2018./2019. posmam, 7. decembrī tika noskaidrots Salaspils novada Skaļās lasīšanas 

sacensības čempions. (skat. 7. sadaļu) Salaspils novada bibliotēka koordinē konkursa 

organizēšanu vietējā mērogā un Pierīgas reģionā. 

4. Reģiona funkciju veikšanas izmaksu aprēķins (cena katrai pašvaldībai) - Tika 

aprēķinātas RGB funkciju veikšanai nepieciešamās izmaksas un veikta finanšu sadale 

16 novadu  38 pašvaldību un 19 skolu bibliotēkām (Apstiprināts ar 01.11.2018. 

lēmumu „Par Salaspils novada pašvaldības iestādes “Salaspils novada bibliotēka” 

sniegto maksas pakalpojumu par reģiona galvenās bibliotēkas funkciju izpildi cenu 

apstiprināšanu”; protokols Nr.22, § 7.). Metodiskajā pakļautībā esošās pašvaldību 

bibliotēkas tika iedalītas kategorijās un, nosakot katrai bibliotēkai pakalpojuma cenu, 

tika ņemts vērā bibliotēkas statuss, organizatoriskā struktūra, krājumu apjoms, darbs 

BIS ALISE, metodiskais bibliotēkas vērtējums un PI “Komunālais dienests” 

aprēķinātās transporta izmaksas. Skolu bibliotēkām  sniegto pakalpojumu cenas 

sadalītas kategorijās, kuras veidotas, ņemot vērā skolu bibliotēku krājumu un skolas 

statusu. 

 

1.Vispārīgs bibliotēkas/reģiona bibliotēkas raksturojums 
 

Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes ziņām uz 01.07.2018. Salaspils novada 

iedzīvotāju skaits ir 23787, no kuriem aptuveni 47,4% norādījuši, ka ir latvieši. Salaspils novadā 

atrodas 2 vidusskolas, 6 pirmsskolas izglītības iestādes un 2 skolas, kas realizē profesionālās 

ievirzes izglītības programmas. Bibliotekāros pakalpojumus novadā nodrošina Salaspils novada 

pašvaldības iestāde Salaspils novada bibliotēka (turpmāk tekstā - Bibliotēka) un tās 

struktūrvienības: Dienvidu filiālbibliotēka – apkalpo mikrorajona iedzīvotājus, un Saulkalnes 

filiālbibliotēka Saulkalnes ciematā, kur Saulkalnes iedzīvotājiem ir pieejami arī Salaspils 

novada domes Apmeklētāju apkalpošanas centra filiāles pakalpojumi. Abas filiālbibliotēkas tika 

akreditētas 17.05.2018. kā vietējas nozīmes bibliotēkas. 

Saskaņā ar Salaspils novada bibliotēkas atkārtotu akreditāciju reģiona galvenās 

bibliotēkas statusā (LR KM Bibliotēkas akreditācijas apliecība Nr.256B, 21.06.2018.) un 

sadarbības līgumattiecībām starp Salaspils novada pašvaldību un 16 Pierīgas novadu 

pašvaldībām, Bibliotēka turpina darboties kā koordinācijas un metodiskais centrs 40 vietējas 

nozīmes bibliotēkām, kā arī nodrošina 21 skolas bibliotēku krājumu atspoguļošanu, datu 

iekļaušanu un pieejamību Pierīgas novadu bibliotēku kopkatalogā. 

http://www.knutsskujenieks.lv/
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Izmaiņas Bibliotēkas juridiskajā statusā vai struktūrā pārskata periodā nav. 

 

2.Finansiālais nodrošinājums 
 

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

 2016 2017 2018 

    

Kopā (EUR) 343977 357692 395144 

Pašvaldības finansējums 321731 334817 370225 

Citi ieņēmumi: 22246 22875 24919 

t. sk. maksas pakalpojumi 22098 22808 22954 

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi    

t. sk. VKKF finansējums   1965 

t. sk. citi piešķīrumi 148 67  

 

Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 
 2016 2017 2018 

Izdevumi kopā (EUR) 343977 357692 395144 

Darbinieku atalgojums (bruto) 204320 209573 242406 

Krājuma komplektēšana 18955 19298 19490 

 

Bibliotēkas budžets ir attīstību veicinošs, 2017. gadā tas pieaudzis par ~4%, savukārt 

2018. – par nedaudz vairāk kā 10%.  

Projekta „Multimediālā vietne „Knuts Skujenieks”” realizācijai saņemts VKKF 

līdzfinansējums 1965 EUR.  

 

3.Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 
 

2018. gadā nav veikta ne ēku, ne arī telpu rekonstrukcija vai remonts, jo Bibliotēka no 

2011.gada 2.septembra atrodas renovētās bibliotēkas vajadzībām piemērotās telpās.   

Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums” 
 Darbinieki

em 

(skaits) 

Lietotāji

em 

(skaits) 

Piezīmes 

Datori 17 22 darbiniekiem – nomainīti laika posmā 

no 2011. līdz 2016. gadam, 

lietotājiem: portatīvie ( 10gb) – 

2011.gads, stacionārie: 1gb-2016., 

4gb.- 2017., 7gb.-2018. 

Multifunkcionālās iekārtas 1 3 1gb – 2014., 3gb- 2008. 

Printeri 3 2 2 krāsu printeri – 2017., 2018. 

Skeneri 2 -  

Citas iekārtas  1 Grāmatu nodošanas iekārta 

 

Datortehnikas maiņa notiek plānveidīgi - pēdējo 6 gadu laikā ir nomainīti visi darbinieku, 

filiālbibliotēku un bērnu un jauniešu apkalpošanas nodaļas datori. 2018. gadā nomainīti 7 datori 

lietotājiem un iegādāts  krāsu printeris (A3). 
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4.Personāls 
 

Salaspils novada bibliotēkā (bez filiālbibliotēkām) strādā 20 darbinieki: 

- direktore – soc.zin.mag. 

- 13 pilnas slodzes bibliotekārie darbinieki, no tiem:  

o 11 ar bibliotekāro izglītību (4 – ar maģistra un 3 - ar bakalaura grādu,  

2- ar 1.līmeņa profesionālo augstāko un 2 ar III profesionālo kvalifikācijas 

līmeni), 

o  2 ar bakalaura grādu citā jomā, 

- 6 tehniskie darbinieki: 4 pilnas un 2 nepilnas (0,125 un 0,225)  slodzes. 

Bibliotēkas personāls regulāri un plānveidīgi pilnveido savas profesionālās iemaņas, 

kompetences un prasmes. Budžetā finansējumu profesionālajai pilnveidei plāno saskaņā ar 

darbinieku  pieteikumiem un profesionālo institūciju piedāvājumiem. Pārskata periodā apmeklēti 

Latvijas Nacionālas bibliotēkas, Tieto Latvia, Latvijas Bibliotekāru biedrības organizētie 

semināri, kursi, konferences un  pieredzes apmaiņas braucieni.  

 

Salaspils novada bibliotēkas darbinieku apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi 

Norises laiks Kursi, lekcijas u.c. pasākumi Iesaistītie 

darbinieki 

Stundas 

5.-6.02. Elektroniskie dokumenti: digitālā saglabāšana 1 16 

21.02. Kreatīva pieeja informācijas meklēšanai 1 4 

13.03. Skolu bibliotekāru seminārs 1 5 

14.03. Skolēnu literāro interešu veidošana 2 6 

22.03. Publisko bibliotēku apaļā galda diskusija 3 6 

12.04. Seminārs par darbu ar personas datiem bibliotēkās 2 6 

12.04. OiRA – interaktīvs rīks darba vides risku novērtēšanai 1 3 

17.04. EBSCO datubāzes resursi un to izmantošana informācijas darbā 1 3,5 

28., 29.03; 

25.04.; 8.05. 

Efektīvs un moderns reģionu galvenās bibliotēkas metodiskais 

darbs 
1 30 

29.,30. Reģiona galveno bibliotēku direktoru izbraukuma seminārs 1 10 

13.06. Digitālā saziņa ar valsti: dzīves situācijās noderīgi e-

risinājumi 

12 8 

27.08. X, Y, Z un A paaudzes: izaicinājumi darba devējiem, vecākiem 

un pedagogiem 
1 6 

9.10. Izglītības iestādes sadarbība ar muzeju un bibliotēku – 

metodiskās pieejas un risinājumi 

2 6 

9.10. EBSCO datubāzes resursi un to izmantošana informācijas darbā 1 3,5 

18.10. Reģionu galveno bibliotēku metodiķu seminārs 1 5 

2.11. Literatūras pamati bibliotekāriem māksla, kritika, process 1 6 

5.11. Dati: vienkārši par sarežģīto 2 6 

7.11. Seminārs krājuma komplektēšanas speciālistiem 2 5 

28.11. Latvijas akadēmisko, speciālo un publisko bibliotēku direktoru 

sanāksme 

1 5 

KOPĀ 19  140 

 
Apmeklētie:  

kongresi un konferences 

- Bērnu literatūras un bibliotēku speciālistu konference „Grāmatā mazais ir liels”, Rīga, 

LNB, 19.marts 

- Latvijas bibliotekāru 19. konference „Mainās bibliotēka, mainās sabiedrība”, Rīga, LNB, 

17.aprīlis 

- Bibliotēku ideju tirgus, Rīga, LNB, 18. aprīlis 
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- Konference „Literatūras zināšanas mūsdienīgam bibliotekāram”, Rīga, LNB, 16.maijs 

- Konference „21.gadsimta bibliotēka”, Rīga, LNB, 12.septembris  

- Bibliotēku novadpētniecības konference, Kuldīga, 19.-20.septembris 

 

pasākumi 

- „Tikšanās bibliotekāru stāvā” – pagasta bibliotēka – vieta, kur ikvienu gaida, uzklausa un 

saprot, Rīga, LNB, 28.februāris 

- Guntas Ancānes grāmatas „Vecākiem. Par sevi un bērniem: atziņas un ieteikumi, lai bērns 

augtu vesels un laimīgs” dāvinājums Latvijas bibliotēkām, pasākums LNB, 23.maijs 

- LU SZF Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes studentu bakalaura darba aizstāvēšana, 

Rīga, LU SZF, 4.jūnijs 

- Tīklošanas pasākums „Mana Latvija.lv. Dari digitāli”, Rīga, LNB, 28.jūnijs 

- Latvijas Skolas soma atklāšanas pasākums, Arēna Rīga, 6.septembris  

- Nacionālā Skaļās lasīšanas sacensība reģionālo kuratoru seminārs LNB, 8.septembris 

- RCB Ķengaraga filiāles atklāšana, Rīga, 1.oktobris 

- Izdevniecības Zvaigzne ABC pasākums „Grāmatu rudens ražas svētki”, Rīga, 4.oktobris 

- Informatīva tikšanās Ziemeļvalstu Literatūras nedēļas koordinatoriem, Rīga, 5.oktobris 

- Bibliotējas tikšanās Latvijas Grāmatā, Rīga, 30.oktobris  

- Virtuālās izstādes „Mana novada simtgades cilvēks” kolekcijas prezentācija, Ulbrokas 

bibliotēka, 21.novembris 

- „Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmata 2017” atvēršanas svētki, Rīga, RCB, 

19.decembris  

 

pieredzes apmaiņas braucieni 

- pieredzes apmaiņas brauciens uz Cēsīm, Raunu un Valmieru, 6.jūnijs. Organizē Salaspils 

novada bibliotēka 

- LBB profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas brauciens uz Dānijas bibliotēkām no 

2018. gada 11.–18.augustam 

 

5.Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 
 

2018. gadā Bibliotēka piedāvājusi savus resursus, internetu, maksas pakalpojumus, 

tehnoloģijas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, publicitātes pasākumus: skat. 

http://www.biblioteka.salaspils.lv/pakalpojumi  

Apmeklētāji padziļināti informēti par privātumu un drošību, kas atbilst Vispārējai datu 

aizsardzības Regulai, kā arī tā saucamo kiberhigiēnu - datoru „tīrību”. Lietotāja reģistrēšanai 

izstrādātas 2 jaunas formas – pieaugušajiem un bērniem. 

Pārskata periodā Bibliotēkas darba rādītāji, lai arī nedaudz, tomēr ir ar negatīvu ievirzi. 

Mainoties paaudzēm, mainās lasīšanas paradumi - jaunā paaudze izmanto digitālā laikmeta 

priekšrocības, skolēniem un studentiem mācību iestādēs ir pieeja datubāzēm. Uzlabojoties 

ekonomiskajai situācijai, iedzīvotāji atļaujas iegādāties periodiku un grāmatas.  

Grāmatu nodošanas iekārta, kas dod iespēju lasītājiem nodot grāmatas 24 h diennaktī, 

vasarā vienu mēnesi bojājumu dēļ nedarbojās un pakalpojums nebija pieejams (arī šis fakts 

ietekmē lietotāju apmeklējumu un izsniegumu). 

 

 

 

 

http://www.biblioteka.salaspils.lv/pakalpojumi
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Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

 2016 2017 2018 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 3037 3077 3047 +1.3% -0,9% 

t. sk. bērni 1239 1304 1288 +5% -1,2% 

Fiziskais apmeklējums 31936 33016 31547 +3,3% -4,6% 

t. sk. bērni 11094 12227 10762 +9.2% -11,9% 

*Virtuālais apmeklējums 21079 21956 20646 +4% -5,9% 

Izsniegums kopā 54629 54085 48097 -1% -11% 

t. sk. grāmatas 38059 40394 37498 +5.8% -7,1% 

t. sk. periodiskie izdevumi 13652 10781 8062 -26% -25% 

t. sk. bērniem 13405 12768 12108 -4.9% -5,1% 

**Kopējais lietotāju skaits  

(ar filiālēm) 

3758 3794 

(3550) 

3722 

(3494) 

+1%               

- 1.5% 

Lietotāji % no iedz. skaita 

apkalpes zonā 

13% 13% 13%   

Iedzīvotāju skaits   23393 
(01.07.2016.) 

23518 23787 
(01.07.2018.) 

  

 
* Salaspils novada bibliotēkas mājaslapas un Bibliotēka.lv portāla apmeklējums (visās struktūrvienībās), 

uzskaitē netiek iekļauti kopkataloga dati (WebPAC apmeklējums). 

** BIS Alise uzrādītais kopīgais Bibliotēkas un tās struktūrvienību lietotāju skaits ir 3494. Skaitļi ir 

atšķirīgi, jo daļa lietotāju ir reģistrēti gan Bibliotēkā, gan kādā no  filiālbibliotēkām 

 

Fakti par tematisko virtuālo apmeklējumu:  

 multimediālo vietni www.knutsskujenieks ir apmeklējuši 654 lietotāji (publiski pieejama 

no 20.11.2018.). Katrs lietotājs tur pavadījis vidēji 4 minūtes un 53 sekundes. Vietni  

skatījuši 86 % lietotāju no Latvijas,  5,2% no ASV, 2% no Lietuvas un 1% no Vācijas. 

No bibliotēkas mājaslapas  ir 203 skatījumi. 

 virtuālajai izstādei Dziesmu svētku tradīcija un kora dziedāšana Salaspilī  ir  203 

skatījumi, kur  katrs lietotājs pavadījis 2 minūtes un 42 sekundes. 

 bibliotēkas veidotās digitālās kolekcijas - 388 skatījumi, savukārt lietotājs pavadījis vidēji  

1 minūti un 15 sekundes. 

2018.gadā 211 lietotājiem piešķirti autorizācijas dati attālinātai dokumentu pasūtīšanai, 

rezervēšanai un pagarināšanai elektroniskajā katalogā.   

 

Ikviena pakalpojuma sniegšana orientēta  uz ātru tā izpildi un kvalitāti, kas  veicinājusi 

uzticēšanos bibliotēkai, tā  veidojot ilgtermiņa attiecības ar klientu. Bibliotēkas darbā ievērots 

kopienas princips, tā bijusi ne tikai informācijas un pakalpojumu saņemšanas vieta un  resursu 

krātuve, bet arī satikšanās, publicitātes un viedokļu apmaiņas vieta. 

Lai noskaidrotu lietotāju viedokli par bibliotēkas darba laiku, tika veikta aptauja, kurā 

piedalījās 140 respondenti. Aptuveni puse balsoja par vienāda darba laika ieviešanu darba 

dienās, savukārt daļa - par dažādu darba laiku, tas dod iespēju apmeklēt bibliotēku gan no rīta, 

gan vakaros.  Vairums atzīmēja, ka vasaras periodā sestdienās Bibliotēkai nav jābūt atvērtai. 

   

Bibliotēkai ir lifts, kas nodrošina pieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem un 

māmiņām ar bērnu ratiem. Cilvēkiem ar redzes traucējumiem ir pieejama palielināmā iekārta 

2018. gada nogalē (03.12.2018) Bibliotēka uzsāka sadarbību ar Latvijas Neredzīgo 

bibliotēku, lai pilnveidotu pakalpojumu nodrošināšanu pielāgotā formātā (audio formātā, 

palielinātā drukā, Braila rakstā) personām, kuras ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai 

http://www.knutsskujenieks/
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citām lasīšanas grūtībām. SBA kārtā tika pasūtītas 35 klausāmgrāmatas, nepilna mēneša laikā 

pakalpojumu izmantoja 3 lasītāji. 

  

Pārskata periodā lietotājiem nodrošināta jaunākā valsts institūciju, nevalstisko 

organizāciju un  Salaspils novada pašvaldības informācija - likumdošanas akti, publiskie 

pārskati, novada attīstības stratēģija un programmas, informācija par pilsētu, novada domi, 

pašvaldības iestādēm, uzņēmumiem novadā,  kā arī tūrisma, izglītības, kultūras un sporta 

informācija.  

Salaspils novada pašvaldība regulāri tikusi informēta par jaunākajām publikācijām presē 

par novadu un novadniekiem, nosūtot digitālās kopijas. 

Neraugoties uz sabiedrības izglītotību IT jomā, darbinieces sniegušas visdaudzveidīgāko 

palīdzību e-vidē - rakstījušas iesniegumus, vēstules, sūtījušas SMS, tulkojušas, palīdzējušas veikt 

maksājumus, aizpildījušas veidlapas, drukājušas aviobiļetes utt. Klienti orientēti nebraukt uz 

iestādi, nestāvēt rindā, bet veikt nepieciešamās darbības bibliotēkā e-pārvaldē. Sadarbībā ar 

Sociālo dienestu veiksmīgi risināts jautājums par banku izdruku saņemšanu sociāli mazaizsar-

gātajiem klientiem. Problēmu radīja fakts, ka lielai daļai apmeklētāju nav pat mazāko iemaņu 

darbā ar datoru, bet Bibliotēkas darbinieces nedrīkst veikt nekādas darbības klientu i-bankās. 

Joprojām lasītava ir stabils maksas pakalpojumu centrs - datorizdrukas, kopēšana (15198), 

skenēšana uz e-pastu (1363). Diemžēl, samazinājies to apmeklētāju un apmeklējumu skaits, kas 

izmanto lasītavas  resursus izglītības un mūžizglītības papildināšanai. 

  

Galvenais uzziņu un informācijas darba uzdevums - profesionāli orientēties 

informācijas resursu klāstā, nodrošināt bibliotēkas lietotājiem tās pieejamību un attīstīt viņu 

informācijpratību. Darbs ar informācijas resursiem virzīts uz lietotāju prasmi kritiski vērtēt 

dažādu portālu un mediju sniegto informāciju, izvēlēties autoritatīvus izdevumus zinātniskajiem 

darbiem, prasmi sastādīt izmantotās literatūras sarakstus u.c. 

Uzziņu informācijas darbā plaši izmantoti bibliotēkas veidotie informācijas resursi. 

Lasītavā joprojām tiek veidota novadpētniecības un  analītikas datubāze, iekļaujot tajā 

nozīmīgākos rakstus par novadu un novadniekiem, zinātniskos rakstus no krājumiem, 

monogrāfijām, preses u. c. Tematiski sistematizētās kopijas tiek izmantotas bieži, jo zinātņu 

nozarēs iznāk maz jaunu, vērtīgu izdevumu.  Uzziņu darbā  izmantotas  abonētās datubāzes - 

LURSOFT, LETONIKA, EBSCO, Britannica Online Library -   kā arī visvairāk izmantotais 

resurss - LNB digitālā bibliotēka.  Daudzi pakalpojumi un konsultācijas sniegtas portālā e-

Latvija u. c. 

Nozīmīgākie tematiskie pieprasījumi: „Saulkalnes dolomīta rūpnīcas vēsture”, „Dziesmu 

un deju tradīcijas Salaspilī’”, „Valgums-S”- vēsture un ūdens pakalpojumu tarifi”, „Skolas forma 

un tās vēsture”, Glezniecība Holandē 17.gs”,”Briseles penitenciārais kongress 1900 gadā”, 

„Ugunsgrēks Rīgā 1674. gadā”, Par privātdetektīvu darbību Latvijā” u. c.  

Lasītāji meklējuši atbildes par - deguna uzbūvi, migrēnu un nierakmeņiem (reizēm esam 

„ātrā palīdzība”), par ceļošanu, pensijām un nodokļiem,  par latviešu seriāliem  internetā, kad un 

cik liela būs piemaksa Barikāžu dalībniekiem, kas ir jirmūklis, kādi ir sporta spēļu rezultāti u .c. 

Atsevišķos gadījumos nācies sazināties ar Salaspils Tūrisma informācijas centru, pašvaldības 

klientu apkalpošanas centru un Daugavas muzeju. 

Bērnu un jauniešu nodaļā aizvadītājā gadā, saistībā ar Latvijas valsts simtgadi, 

padziļināta  interese bijusi par Latvijas vēsturi, mitoloģiju, folkloru,  tautas tērpiem, meklēti 

dzejoļi par Latviju,  par rakstniekiem, dzejniekiem un latviešu gleznotājiem.  Liela  interese 

bijusi arī par pasaules valstīm  un tautām, augu un dzīvnieku valsti, ķīmiķiem un to atklājumiem. 
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Pārskata gadā uzziņu un konsultāciju skaitliskie rādītāji ir tikai nedaudz mainīgi. 

Joprojām aktīvi sniegtas konsultācijas gan Pierīgas reģiona bibliotēku darbiniekiem, gan 

lietotājiem. Subjektīvs lielums ir konsultāciju un uzziņu uzskaite, 

kas atkarīga no darbinieku kompetences.  Atteikumi samazināti iegādājoties lietotāju  

pieprasītākos izdevumus vai saņemot tos SBA kārtā, kā arī  sadarbojoties ar citām iestādēm 

jautājuma noskaidrošanai.  

 

Bibliotēkas izglītojošā darbība 

 

Digitālā nedēļa Salaspils novada bibliotēkā notikusi  jau astoto gadu, sniedzot zināšanas 

un prasmes dažādām lietotāju grupām. Šķērslis iekļauties digitālajā telpā joprojām ir daudzu 

apmeklētāju zināšanu, ne tehnoloģiju trūkums. Nedēļās garumā jebkurš interesents bibliotēkas 

darba laikā varēja ierasties uz konsultāciju „ Internets- īsi un vienkārši”. Pēc lietotāju un 

darbinieku ierosinājuma organizētas praktiskās nodarbības par e- veselību, digitālās drošības 

dienā - konsultācijas par e-vides jautājumiem un e-pakalpojumiem.  

Izglītojošas nodarbības novadītas  Salaspils skolu 10.klašu skolēniem par informācijas 

meklēšanas iespējām. Daļai skolēnu zināšanas par internetu un mobilajām ierīcēm beidzas ar 

populārāko sociālo tīklu lietošanu. Nodarbībās skolēni iepazīstināti ar elektroniskajiem resursiem 

(kopkatalogs un datu bāzes), kuri varētu tikt izmantoti informācijas izguvei mācību procesā. Ar 

praktisko piemēru palīdzību demonstrēta kvalitatīvas informācijas meklēšana. Notikušas 3 

nodarbības, kurās kopumā piedalījās 53 vidusskolēni. 

 

 

Mācības vada I. Zariņa 
 

 Īpaši atsaucīgi bijuši bērni un jaunieši, tiem noorganizētas 8 nodarbības ar 162 bērnu 

dalību:  skat. Darbs ar bērniem un jauniešiem bibliotēkās.  

Kopā Digitālajā  nedēļā konsultēti un apmācīti vairāk kā 280 dažādu vecumu interesenti. 

Veicot Reģiona Galvenās bibliotēkas funkcijas, regulāri sniegtas konsultācijas par  

„BIS  Alise”, notikusi nemitīga kvalitātes uzturēšana, sūtīti e-mācību materiāli, kataloģizācijas 

346 

715 

2377 

96 116 
272 

997 

2566 

70 99 242 

1350 

2522 

54 116 

Tematiskās Faktu u.c. Konsultācijas Digitālās Atteikumi

Bibliogrāfiskās uzziņas un konsultācijas 

2016 2017 2018
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kļūdu labojumi. Bibliotekāri  īpaši daudz konsultēti par statistikas atskaitēm (datu uzskaite, 

finanšu sadaļa, personāls u. c.), teksta pārskatiem, BIS skolu „Alise” pieslēgšanu skolu 

bibliotēkām, aprakstu veidošana novadpētniecības datubāzē,  inventarizācijas veikšana,  aktīvais 

patapinājums, datu % aprēķināšana, amatu apraksti, budžeta sastādīšana, koplīgums u. c. Gada 

tēma - Fizisko personu datu aizsardzība - pasākumi, iesniegumi/reģistrācija, profesionālās 

izglītības nepieciešamības pamatojums bibliotēku informācijas speciālistam (…novada domei), 

autoratlīdzības līgumi. 

Bibliotēkas darbinieki sekmīgi apguvuši VARAM attīstības programmu - Mana 

Latvija.lv. Dari digitāli u.c. izglītojošos pasākumus.  

 

Apmeklētājiem 

Datorkursu apliecinājumu saņēmuši 8 krievu grupas klausītāji. Padziļinātas individuālās 

konsultācijas sniegtas vairāk kā 166 interesentiem par visdažādākajām tēmām -  dzīvesvietas 

deklarēšana, algas grāmatiņas atvēršana elektroniski vietnē www.latvija.lv, uzņēmuma gada 

pārskatam pievienojamo failu skenēšana un pievienošana vietnē www.vid.gov.lv, e-paraksta 

lietošana un dokumenta parakstīšana elektroniski, vietnes www.eveseliba.gov.lv  izmantošana – 

e -receptes, pieraksts pie ārsta, autorizēšanās rīka SMART - ID lietošanas apmācība, maksājumu 

veikšana un to paraugu izveide internetbankā u. c. 

Problemātiska izvērtusies sociālo klientu konsultēšana, jo apmeklētāji vairumā  ir bez 

datorprasmēm. Arī kursus apmeklēt daudziem no viņiem traucē veselības problēmas, datora un 

viedtālruņa trūkums. 

 

Elektroniskais katalogs  
Pierīgas novadu bibliotēku kopkatalogu veido 15 novadu 32 publiskās un 20 skolu 

bibliotēkas.  

Pierīgas novadu bibliotēku virtuālo kopkatalogu veido kopkatalogs un Ķekavas un 

Siguldas novadu e-katalogi (kopā 17 novadu 41 publiskā,  28 skolu bibliotēkas). 

 
Tabula “BIS ALISE izmantošana” 

Novads Bibliotēku 

skaits 

Bibliotēkas 

strādā ar 

BIS ALISE 

un ALISE-i 

Strādā ar moduļiem Autorizēti 

lietotāji 

(2018) 

Pasūtīts 

(Web) 

Eks. 

(2018) 

Cirkulāci

ja 

SBA Komplek

tēšana 

Salaspils  5 5 5 3 5 764 1487 

Ādažu  1 1 1 1 1 164 303 

Babītes  3 3 3 3 3 225 409 

Baldones  2 2 2 1 2 54 50 

Carnikavas  2 2 1 1 2 36 81 

Garkalnes 3 3 3 2 3 78 18 

Inčukalna 4 4 4 2 4 179 97 

Krimuldas 7 7 7  7 3 1 

Mālpils 3 2 2 1 2 5 2 

Mārupes 5 5 3 1 4 132 348 

Olaines 3 3 3 3 3 375 236 

Ropažu 4 4 3 2 4 42 43 

Saulkrastu 2 2 2 1 2 66 108 

Sējas 4 3   2   

Stopiņu 4 4 3 3 4 190 131 

Siguldas 9 9 8 5 9 1817 2197 

Ķekavas 8 8 7 4 8 850 776 

  

 

http://www.latvija.lv/
http://www.vid.gov.lv/
http://www.eveseliba.gov.lv/
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Pierīgas novadu publisko bibliotēku kopkatalogā: 

 30 publiskās un 15 skolu bibliotēkas nodrošina lietotājiem automatizētu krājuma 

izsniegšanu un saņemšanu BIS ALISE cirkulācijas modulī; 

 WebPAC autentificēto sesiju kopskaits – 8793;  

 9 publiskās bibliotēkas nepiedāvā publisko pieeju e-katalogam (WebPAC),    

1 bibliotēka nav uzsākusi lietotāju automatizēto apkalpošanu; 

 2 skolu bibliotēkas nestrādā BIS ALISE komplektēšanas modulī. 

 2 publiskajās bibliotēkās nav BIS ALISE (Sējas novada Ainavu  un Mālpils 

novada  Sidgundas bibliotēka). 

 

Pārskata periodā nodrošināts sistēmas darbs BIS ALISE i-bibliotēkām - datu apstrāde, ierakstu 

kontrole u.c. bibliotekārie darba procesi: 

 kopējais ierakstu skaits kopkatalogā  ir 91742, papildinājies par 3701 ierakstiem; 

 kopējais periodisko izdevumu  kopskaits ir 77109, papildināts ar 8584 

eksemplāriem.  

 veidoti ieraksti un pievienoti 151 eksemplāri bibliotēkām, kurām  nav BIS 

ALISE licence; 

 izveidotas BIS ALISE pieejas 2 skolu bibliotēkām (Carnikavas pamatskola, 

Murjāņu sporta ģimnāzija);  

 5 publiskajās un 1 skolu bibliotēkā veikta krājuma inventarizācija, lai 

salīdzinātu krājuma faktisko stāvokli ar bibliotēkas uzskaites dokumentiem 

(Krimuldas, Mālpils, Saulkrastu, Sauriešu (2 reizes), Inčukalna un Mālpils 

vidusskolas bibliotēka). 

 

Pierīgas publiskajās un skolu bibliotēkās inventarizācijas process tiek plānots un saskaņots ar 

vietējām pašvaldībām. Lai nodrošinātu inventarizācijas procesa ātru un kvalitatīvu rezultātu:  

 uz vietas bibliotēkā ierādīts  darbs ar  inventarizācijas programmu, 

 pēc vajadzības apgādātas ar  portatīvajiem datoriem un skeneriem, 

 apkopoti inventarizācijas rezultāti, 

 sniegta palīdzība Inventarizācijas akta formas aizpildīšanā u.c. 

Šī darba forma nostiprina darbinieku praktiskās iemaņas un novērš iespējamās kļūdas. 
 

Tabula „Reģiona kopkataloga dati” 

 2017 2018 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Kopējais ierakstu skaits 88041 91742 +4.2% 

Kopējais eks. skaits 536783 572570 +6.7% 

Kopējais turpinājumresursu eks. 

skaits 

68525 77109 +12.5% 

Autoritatīvā datubāze (kopējais 

ierakstu skaits) 

18505 19122 +3.3% 

Lasītāju datubāze (kopējais 

lasītāju skaits) 

37409 39377 +5.3% 

 

Digitalizācija  

Pārskata periodā turpināts darbs pie novadpētniecības materiālu digitalizācijas. Strādāts 

pie vairākiem vērienīgiem projektiem un papildinātas jau esošās digitālās kolekcijas (skat. 

Novadpētniecības sadaļā).  

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Digitālo objektu pārvaldības sistēmā DOM ievadīti visi 

2018.gadā iznākušie laikraksta „Salaspils Vēstis” elektroniskās versijas numuri (24). Izmantojot 

Adobe FineReader programmu, apstrādāti 95 laikraksta „Salaspils Vēstis” numuri, jeb 380 
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lappuses. Regulāri tiek papildināta  bibliotēkas vēsture un fotogrāfijas saglabātas uz ārējā cietā 

diska. 

 

Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2016 2017 2018 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

30 211 170 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

85 234 601 

 

SBA saņemto eksemplāru skaits ir pamatojams ar lielu pasākumu organizēšanu, 

piemēram - saņemti nošu materiāli no LNB izstādei „K. Skujenieka teksti mūzikā”.  

Nozīmīgi, ka pārskata gadā ievērojami pieaudzis SBA izsniegto materiālu skaits. Tas saistīts ar 

Bibliotēkas izveidoto ceļojošo izstādi „Vaira Vīķe-Freiberga. Ar Sauli.” - izsniegtas citām 

bibliotēkām 226 vienības, kā arī aktīvo SBA moduļa izmantošanu starp Salaspils novada 

bibliotēku, tās filiālbibliotēkām un Pierīgas publiskajām bibliotēkām. 

  

6.Krājums 
 

Bibliotēkas krājuma komplektēšana notiek vadoties pēc “Salaspils novada bibliotēkas 

Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika. 2015. - 2019.”, kurā ir noteikti Bibliotēkas 

un tās  struktūrvienību krājuma attīstības, saglabāšanas, komplektēšanas un rekomplektēšanas 

procesi. Krājumu komplektēšanu īsteno, ņemot vērā vairākus saistītos faktorus - lasītāju 

pieprasījumus, pašvaldības finansējuma iespējas un izdevēju vai grāmatu piegādātāju 

piedāvājumus. 

Krājuma komplektēšanas prioritātes pārskata periodā - visu vecuma grupu lasīšanas 

aktivitāšu atbalstīšana (ģimenes bibliotēka) un lietotāju pieprasījumu apmierināšana. Tādēļ arī 

2018. gadā lielākā jaunieguvuma daļa ir daiļliteratūra latviešu un krievu valodā, prioritāte - 

latviešu oriģinālliteratūra. Tuvojoties Latvijas simtgadei, lielāka  uzmanība veltīta izdevumiem 

par Latviju, tās vēsturi, kultūru, cilvēkiem. Tika atjaunots arī daiļliteratūras krājums angļu, vācu 

un citās svešvalodās. 

Nozaru literatūras jaunieguvumu prioritātes aizvadītajā gadā: 

 Māksla, 

 Sabiedriskās zinātnes, 

 Psiholoģija, 

 Vēsture. 

Jaunieguvumi tika komplektēti 1eks., pieprasītākie, vadoties pēc lasītāju rindas BIS Alise 

- 2 un vairāk eksemplāros. Joprojām Latvijā maz tiek izdotas nozaru literatūras grāmatas. 

 Bibliotēkas krājuma komplektēšanas iespējas nodrošina Salaspils novada pašvaldības 

piešķirtie budžeta līdzekļi, kā arī privātpersonu, iestāžu un organizāciju dāvinājumi. 

 

Pēdējos trijos gados pašvaldības finansējums būtiski nav mainījies (+1%) un ir  stabils 

un pietiekošs un nodrošina grāmatu un citu dokumentu iegādi. Salīdzinot ar pagājušo gadu 

pašvaldības finansējums periodikas iegādei nedaudz palielinājies. Par budžeta līdzekļiem iepirkts 

mazāks skaits  bērnu grāmatu, jo arī izdevniecību grāmatu piedāvājums ar katru gadu samazinās. 

Tāpat kā iepriekšējos gados arī 2018. gadā “Bērnu žūrijas” un “Vecāku žūrijas” kolekcijas 

grāmatas tika iepirktas par pašvaldības budžeta līdzekļiem.   
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Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” (ieskaitot filiālbibliotēkas) 

 2016 2017 2018 

Pašvaldības finansējums 

krājuma komplektēšanai 

18955 19298 19490 

t. sk. grāmatām 13648 14497 14353 

t. sk. bērnu grāmatām 3500 4168 3542 

t. sk.  periodiskajiem 

izdevumiem 

4959 4801 4994 

Finansējums krājumam uz 1 

iedz. apkalpes zonā 

(pašvaldības finansējums) 

0.81 0.82 0.82 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai kopā 

18955 19298 19490 

 

Pašvaldības 2018. gada finansējuma  sadalījums pa bibliotēkas struktūrvienībām: 

 Salaspils novada bibliotēka – 6546.35 EUR (648 eks.), 

 Salaspils novada bibliotēkas lasītava – 1436.75 EUR (85 eks.), 

 Bērnu un jauniešu nodaļa – 2999.74 EUR (388 eks.), 

 Dienvidu filiālbibliotēka – 1538.09 EUR (169 eks.), 

 Saulkalnes filiālbibliotēka – 1975.55 EUR (215 eks.). 

 

Periodikas iegādei visām struktūrvienībām iztērēts 4994.00 EUR. 

 

2018. gadā bibliotēkas krājuma pārbaude nevienā Bibliotēkas struktūrvienībā nav veikta. 

 

Tabula “Krājuma rādītāji” (ieskaitot filiālbibliotēkas) 

 2016 2017 2018 

Jaunieguvumi kopā 5156 4925* 4855* 

t. sk. grāmatas 2705 2815* 2153* 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 457 436 357 

t. sk. bērniem 596 874* 586* 

t. sk. periodiskie izdevumi 2376 2062 2675 

Izslēgtie dokumenti 3474 2562* 4249* 

Krājuma kopskaits 81030 82762 83368 

Grāmatu krājuma apgrozība 0,72 0,74 0,70 

Periodisko izdevumu 

apgrozība 

0,99 0,83 0,74 

* ieskaitot VKKF programmas „Bērnu un jauniešu žūrija” ietvaros saņemtos un  citām bibliotēkām nodotos eks. 

 

2018. gadā samazinājies grāmatu krājuma apgrozījums, jo samazinājies arī jaunieguvumu 

skaits. Grāmatu cenas turpina pieaugt, bet Latvijā izdoto grāmatu skaits ar katru gadu samazinās. 

Arī krājumā uzņemto dāvinājumu skaits ir samazinājies, jo tie tiek rūpīgāk izvērtēti. 

Krājuma kopskaits palielinājies pateicoties salīdzinoši lielākam periodisko izdevumu 

jaunieguvumu skaitam. 
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2018. gadā krājuma uzskaitē ņemti 2180 eks. jaunieguvumi (bez periodikas) par 

17214.00 EUR: 

 VKKF programmas „Bērnu žūrija” un “Vecāku žūrija” ietvaros no LNB saņemtie un pēc 

tam norakstītie 85 eks. par summu 651.11 EUR. Visi saņemtie eksemplāri nodoti 

Pierīgas reģiona skolu un publiskajām bibliotēkām. 

 Galvenais finansējuma avots - Salaspils novada pašvaldības finansētais bibliotēkas 

budžets - iepirkti 1505  eks. grāmatu un citu informācijas nesēju 14496.68 EUR  

 Dāvinājumi – 590 eks. par 2066.41 EUR 

 

Bibliotēkas jaunieguvumu sadalījums: 

pa nozarēm: 

 daiļliteratūra – 1521 eks.( 69%), 

 nozaru literatūra – 659 eks. (31%). 

pa dokumentu veidiem: 

 grāmatas – 2144 eks. (98%), 

 audiovizuālie dokumenti - 27 eks. (1,5%), 

 pārējie dokumenti (spēles, notis u.c.) – 9 eks. (0,5%). 

pa valodām: 

 latviešu valodā – 1615 (74%), 

 krievu valodā – 433(20%), 

 citās svešvalodās – 132(6%). 

 

 2018. gadā veikta arī krājumu attīrīšana no nolietotiem, saturā novecojušiem 

izdevumiem, liekajiem dubletiem, kā arī grāmatas nodotas citām reģiona bibliotēkām - kopumā 

norakstīti 4249 eks. par summu 4515.57 EUR: 

 2046 eks. monogrāfiskie izdevumi (3864.46 EUR), 

 2118 eks. periodisko izdevumu, 

 85 eks. nodoti citām Pierīgas reģiona publiskajām un skolu bibliotēkām. 

 

Salaspils novada bibliotēkas un tās struktūrvienību kopējais krājums (bez periodikas) 

2018. gada beigās ir 66637 eks. par summu 308915.53 EUR. Krājumu var vērtēt kā stabilu, 

daudzpusīgu un vērtīgu, jo pašvaldības finansējums uz 1 iedzīvotāju ir nemainīgs 0,82 EUR, bet 

uz 1 bibliotēkas lietotāju 3.90 EUR; dokumentu kopskaits uz 1 lietotāju ir 22.40 (ar 

periodiskajiem izdevumiem). 
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Datubāzes 
Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2016 2017 2018 

Letonika 624 648 1646 

News 1010 963 766 

EBSCO 185 698 6057 

Britannica  325 69111 

Analītika 9155 9871 10282 

 
Pārskata periodā ir pieaudzis lietotāju skaits, kuri izmanto bibliotēkā pieejamās datubāzes 

gan uz vietas, gan attālināti. Piemēram, Letonika –431 skatījumi (attālināti), EBSCO datubāzei 

attālināto pieeju lūguši 15 lietotāji.  Par Britannica Online Library datubāzi – lielāku interesi 

izrādījuši  studenti  - veiktas 154 sesijas. 
 

Darbs ar parādniekiem 

Parādnieku skaits diemžēl ir diezgan būtisks ~ 500, 1/3 no tiem kavē nodošanu ilgāk par 1 

mēnesi. Darbinieki regulāri zvana un sūta atgādinājumus. Parādnieki, kuri kavē grāmatu 

nodošanu ilgāk par 120 dienām jeb 4 mēnešiem, tiek atskaitīti no bibliotēkas. Nenodoto grāmatu 

čeki tiek izdrukāti un ielīmēti lasītāju iesniegumos (formulāros), kuri tiek glabāti atsevišķā 

kartotēkā sakārtoti pa atskaitīšanas gadiem, gada robežās - LKN secībā. Katra gada sākumā tiek 

izdrukāts un saglabāts iepriekšējā gada parādnieku grāmatu saraksts. Šī darba sistēma izveidota 

un sakārtota 2018.gadā. 

 

7.Darbs ar bērniem un jauniešiem 
 

Salaspils novada bibliotēkas Bērnu un jauniešu apkalpošanas nodaļa (turpmāk – Bērnu 

nodaļa) ir Bibliotēkas struktūrvienība, kas specializējas Salaspils novada bērnu un jauniešu 

apkalpošanā. Bērnu nodaļas galvenie uzdevumi ir nodrošināt neierobežotu piekļuvi kvalitatīvai 

informācijai, veicināt lasīšanu, nodrošināt saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas, izkopt 

iemaņas un prasmes informācijas tehnoloģiju apguvē. 

Bērnu nodaļas lasītāji lielākoties ir Salaspils Pirmsskolas izglītības iestāžu bērni, 

Salaspils divu vidusskolu audzēkņi, kā arī Salaspils vispārizglītojošo skolu pedagogi un skolēni, 

kas mācās Rīgas skolās. 

Salaspils novada bibliotēkas bērni un jaunieši veido ievērojamu daļu lasītāju – 42% no 

reģistrētajiem lasītājiem. 

Skaitliskie rādītāji 

 2016 2017 2018 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Datoru izmantošana Bērnu nodaļā 1697 1543 1253 -9%; -23% 

Lasīšanas veicināšanas pasākumi 29 37 42 +8%; +5% 

 

Darbā ar bērniem un jauniešiem galvenie rādītāji 3 gadu laikā  ir bijuši nedaudz svārstīgi 

- ja lietotāju skaits salīdzinoši ir stabils, tad apmeklējums un izsniegums skaitļos ir mainīgs, ja 

2017.gadā salīdzinot ar 2016. Izmaiņas bija ar „+” zīmi, tad 2018.gadā salīdzinot ar 2017. 

izsniegums ir par 5,2% un apmeklējums par nepilniem 12% mazāks. Datoru izmantošanas skaitļi 

no gada uz gadu turpina kristies (-23%).  

Bibliotēkā tiek organizēti dažādi pasākumi, izglītojošas nodarbības, radošas darbnīcas, 

rīkotas tikšanās ar rakstniekiem un radošām personībām, kā arī piedāvāta iespēja piedalīties 

valstiska  līmeņa projektos un konkursos, tomēr tas nav pietiekošs stimuls, lai  bibliotēkas 

apmeklēšana veidotos kā ieradums un grāmatu lasīšana kā nepieciešamība. Rūpīgs darbs tiek 
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veikts pie grāmatu krājuma komplektēšanas un tā dažādošanas, tiek iegādātas spēles, 

interaktīvie, audiovizuālie izdevumi. Diemžēl bērniem un jauniešiem arvien trūkst motivācija 

lasīt, viņi labprāt apmeklē bibliotēku, lai pavadītu savu brīvo laiku – spēlētu galda spēles, 

noskatītos DVD filmu, izmantotu sociālos tīklus un spēļu aplikācijas savos viedtālruņos. 

Apmeklējuma un izsnieguma svārstības ietekmē gan augošais iedzīvotāju materiālais labklājības 

līmenis- pērk grāmatas, datorus, gan arī pieaugošā jauno tehnoloģiju ienākšana un pieejamība, 

kas bērnus un jauniešus diemžēl attālina no grāmatas un viņi labprāt laiku pavada virtuālajā 

realitātē. Arī vasaras mēnešos, kad parasti lasīšanai tiek ņemtas Ieteicamās literatūras grāmatas, 

apmeklējums un izsniegums ir krities.  

 

Metodiskā un konsultatīvā darba organizācija  

Pierīgas reģiona bibliotēkām tiek sniegta konsultatīvā palīdzība darbam ar bērniem,  

krājuma sistematizēšanā pa vecuma grupām un novietojumu BIS Alise. 

Tiek koordinēts 2017. gadā uzsāktais Latvijas Nacionālās bibliotēkas iniciētais konkurss 

Nacionālā Skaļās lasīšanas sacensība. Notiek regulāra komunikācija un informācijas apmaiņa 

un sniegtas  nepieciešamās uzziņas. Apzināti nākošie konkursa rīkotāji Pierīgas reģionā, 

reģionālais fināls notiks Salaspilī (aprīlī). 

Darba semināra ietvaros Pierīgas reģiona publiskajām un skolu bibliotēkām tika 

nodrošināts LNB Bērnu literatūras centra piedāvātais seminārs - Nacionālās lasīšanas 

veicināšanas programmas. 

 

Bibliotēkas krājuma veidošana  

Bērnu nodaļa kārtējo krājuma komplektēšanu veic saskaņā ar Salaspils novada 

bibliotēkas izstrādāto krājuma komplektēšanas koncepciju, atbilstoši bērnu un jauniešu nodaļas 

profilam un uzdevumiem ar mērķi maksimāli apmierināt mērķauditorijas vajadzības. Regulāri 

tiek komplektētas jaunākās grāmatas, īpaša uzmanība veltīta skolēnu ieteicamās literatūras 

sarakstos esošo iespieddarbu nodrošinājumam. Piekomplektēšana notiek balstoties uz Atteikto 

pieprasījumu uzskaites burtnīcas un BIS Alise lasītāju rindas datiem.   

 Pārskata periodā krājums papildināts ar 411 iespieddarbiem, kas ir 45 % no kopējā 

jaunieguvumu skaita. Procentuālais sadalījums pa vecumgrupām ir: pirmsskolas vecuma bērniem 

22 %; jaunākā skolas vecuma bērniem 27 %; vidējā skolas vecuma bērniem 20 %; vecāko klašu 

skolēniem 30 %.  

 Lasīšanas veicināšanas programmas Bērnu un jauniešu žūrija kolekcija tika iegādāta 2 

eks. par Bibliotēkas budžeta līdzekļiem (41 eksemplārs par 360,92 EUR). 

Projektam “Mūsu mazā bibliotēka” tika iegādātas 6 grāmatas, pasūtot komplektu  no 

izdevniecības “Liels un mazs” par 35,00 EUR.  

Krājuma daudzveidībai tiek komplektētas arī spēles un audiovizuālie dokumenti 

(klausāmgrāmatas, spēlfilmas un animācijas filmas), rotaļu grāmatas vai grāmatas ar skaņu 

efektiem. 2018. gadā krājums papildināts: DVD -5, spēles -3, rotaļu grāmatas – 5. Bērniem un 

jauniešiem abonēti 14 nosaukumu žurnāli. 

Lai nodrošinātu krājuma optimālu izmantošanu, tiek turpināts darbs pie elektroniskā 

kataloga aprakstu pilnveidošanas – atspoguļots krājuma (grāmatas) saturs.   

 

Uzziņu un informācijas darbs tiek nodrošināts ikdienā apkalpojot lasītājus. Pārskata gadā ir 

sniegta 97 konsultācija, 46 tematiskās un 654 faktu uzziņas (kopā 797). Lietotāji izrādījuši 

interesi par šādām tēmām: pasaules valstis un tautas, mitoloģija, latviešu gleznotāji, ķīmiķi un to 

atklājumi u.c. Aizvadītājā gadā saistībā ar Latvijas valsts simtgadi pastiprināti lielāka interese 

bija par Latvijas vēsturi, mitoloģiju, folkloru,  tautas tērpiem, kā arī liels pieprasījums bija pēc 

dzejoļiem par Latviju. Veicot uzziņu un informācijas darbu, tiek izmantots uzziņu krājums, 

dažādi interneta resursi un abonētās datu bāzes. Skolēni regulāri tiek konsultēti un rosināti apgūt 

Bibliotēkā pieejamos resursus. 
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No 20. marta līdz 27. martam  Digitālās nedēļas laikā  abu Salaspils vidusskolu 

5. klasēm (kopā 8 klases - 169 apmeklētāji) novadītas nodarbības, kurās bērni iepazīstināti ar 

bibliotēkas veidotajām datubāzēm un abonētajām datubāzēm EBSCO un Letonika.lv. 

 

Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes 
Pārskata periodā Bērnu un jauniešu apkalpošanas nodaļa piedāvāja 25 literatūras un 

tematiskās izstādes un 42 tematiskus pasākumus. 

Atzīmējot Latvijas proklamēšanas simtgadi, 2018. gadā Bērnu nodaļā tika sagatavots 

plašs izzinošu izstāžu cikls „Latvijas novadi”, kurā tika apkopota uzziņu un daiļliteratūra par 

Latvijas kultūrvēsturiskiem novadiem, to vēsturi, etnogrāfiju, ievērojamiem cilvēkiem, apskates 

objektiem. Izstādē bija iespēja apskatīt arī Latvijas novadu lietišķās mākslas paraugus – 

audumus, rokdarbus, keramiku un rotājumus. Ekspozīcija tika papildināta ar interaktīviem 

elementiem, lai bērni varētu izzināt, izpētīt un aktīvi līdzdarboties. 

Jau par tradīciju ir kļuvušas ekskursijas „Pirmā iepazīšanās ar bibliotēku”, kuras aktīvi 

izmanto Salaspils pirmsskolas izglītības iestādes un īpaši aicināti pirmklasnieki - tiek sūtīti 

Ielūgumi apmeklēt bibliotēku (kopā 2018.gadā 269 apmeklētāji). 

Februārī Vispasaules drošāka interneta dienas ietvaros notika 5 informatīvi izglītojoši 

pasākumi, kurus apmeklēja Salaspils 1. vidusskolas otrklasnieki, kopā 105 skolēni un viņu 

skolotājas. 

Ik  gadu  aprīlī tiek atzīmēta  Bibliotēku nedēļa, kuras laikā notiek dažādas interesantas 

aktivitātes. Šogad Bērnu nodaļā viesojās biedrības “Droši un Koši” pārstāves, kuras 

iepazīstināja bērnudārza grupiņas bērnus ar Mazo Mulu un mazajiem bija iespēja līdzdarboties 

radošajā darbnīcā - ar pasteļkrītiņiem jāuzzīmē sava drauga portrets. “Mazā Mula pēta” ir 

izglītojošu grāmatu sērija bērniem par mākslu un ievērojamiem latviešu māksliniekiem. Mazā 

Mula ir meitenīte, kas kopā ar bērniem cenšas izzināt mākslas pasauli, mazajiem saprotamā 

veidā un valodā. 

Liels izaicinājums bija orientēšanās spēles “Literārais detektīvs” noorganizēšana 

sadarbībā ar Nacionālo botānisko dārzu. Sacensība tika balstīta uz zināšanām literatūrā, kas bija 

sasaistīta  ar meklējamajiem objektiem- augiem  dabā. Dalībniekiem tika  iedota Botāniskā dārza 

karte, pēc kuras bija jāapmeklē atzīmētie kontrolpunkti un jāsameklē atbildes uz 22 sagatavotiem 

jautājumiem. Kopā startēja 25 komandas, 64 dalībnieki. Īpaši  jāatzīmē, ka orientēšanās spēlē  

piedalījās gan tēti, gan mammas ar bērniem, patiess  prieks, ka spēlē iesaistījās arī jaunieši. 

Noslēgumā tika apbalvotas trīs orientēšanās spēles uzvarētāju komandas, kā arī  trīs komandām 

tika pasniegtas veicināšanas balvas. Vērtējumā maksimālo punktu skaitu neieguva neviena no 

komandām, taču divas sasniedza ļoti labus rezultātus iegūstot 30 punktus no 31 punkta. Šajā 

gadījumā ātrākais finiša laiks noteica uzvarētāju. Balvu fonda nodrošināšanai tika piesaistīti 

sponsori 

18. septembrī Bērnu nodaļā notika Dzejas dienu pasākums “Aiz vārdu iekavām, tur kaut 

kas ir”. Ar savu klātbūtni un dzejas lasījumiem klātesošos priecēja dzejniece Inga Gaile. 

Dzejniece lielākoties raksta pieaugušo auditorijai, taču 2014. gadā iznāca viņas pirmais dzejoļu 

krājums ģimenēm ar bērniem “Vai otrā grupa mani dzird?”, ko izdeva izdevniecība Liels un 

mazs un  jau nākamajā gadā tika atzīts par labāko oriģināldarbu bērnu literatūrā, saņemot 

Latvijas literatūras gada balvu. Dzejniece brīnišķīgi lasīja savus dzejoļus un viņas radītā 

nepiespiestā un pozitīvā gaisotne radīja patīkamu atmosfēru, jo skolēni klausījās un ar interesi 

uztvēra katra dzejoļa domu un būtību. Dzejniece pastāstīja arī par bērnu dzejas krājumu “Garā 

pupa”, kurā apkopoti gan klasiķu dzeja, gan jaundarbi, gan to papildina arī pašu bērnu radīti 

dzejoļi, kurus atlasa īpaša žūrija. 2018. gada krājumā ir ievietoti trīs Salaspils 1. vidusskolas 

audzēkņu - Noras Krūmiņas, Madaras Ozoliņas un Elzas Sīles dzejoļi. 

Ziemeļvalstu Literatūras nedēļai savijoties ar mūsu valsts svētkiem un nozīmīgo 

notikumu -Latvijas valsts simtgades svinībām, pasākumi iesākās patriotiskā gaisotnē. Īpašu 

pacilātības sajūtu sniedza skolotāja Anita Voras kopā ar audzēkni Elīzu Slokenbergu, norunājot 
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O. Vācieša dzejas rindas un rosinot katru apzināties, ka esam ļoti īpaša vēsturiskā notikuma 

liecinieki. 

Iepazīstinot ar zviedru bērnu rakstnieces A.Lindgrēnes bagātīgo daiļradi, lasījumos jau 

vairakkārt esam izmantojuši autores literāros darbus, un arī šoreiz izvēlējāmies lasīt fragmentus 

no grāmatas „Ronja – laupītāja meita.” Pasākuma noslēgumā tika izspēlēta spēle -jāizvēlas 

varonis, kuru raksturo atbilstošais priekšmets. Kā izrādās šis uzdevums bērniem nebija sarežģīts, 

jo skandināvu literārie varoņi ir labi atpazīstami. Ziemeļvalstu Literatūras nedēļas laikā tika 

noorganizēti 7 pasākumi, kurus kopumā apmeklēja 163 bērni. 

Jau 16 gadus Bērnu nodaļa piedalās lasīšanas veicināšanas programmā Bērnu un 

jauniešu žūrija. Tās ietvaros cenšamies aktualizēt interesi par lasīšanu sabiedrībā un  veicināt 

lasīšanu bērnu un jauniešu vidū. 16.martā notika  Bērnu, Jauniešu un Vecāku 

žūrijas  noslēguma pasākums, kurā bērniem un viņu vecākiem bija iespēja tikties ar 

mākslinieci, grāmatu ilustratori Agiju Staku Šajā dienā tika sveikti atsaucīgākie un aktīvākie 

Bērnu un jauniešu žūrijas dalībnieki, kā arī paldies tika teikts  lasošākajiem lasītājiem un 

ģimenēm, kuras ir ilggadējas Bibliotēkas atbalstītājas. Savukārt, rudens skolēnu brīvlaikā, 

oktobrī, bērniem bija iespēja tikties ar bijušajiem ekspertiem, kuri pastāstīja par savu pieredzi, 

dalījās atmiņās, kā arī esošos ekspertus iedvesmoja lasītpriekam un atgādināja par grāmatas 

nozīmīgumu cilvēka dzīvē. Turpinājumā, atzīmējot Latvijas simtgadi, tika izspēlēta erudīcijas 

spēle, kurā bija jāatbild uz 18 jautājumiem par Latviju. Noslēgumā katram bija iespēja izšūt 

sirsniņu un novietot uz Latvijas kartes kontūras, kā sveicienu mūsu valsts dzimšanas dienā, kas 

paspilgtināja Bērnu nodaļas izstādi veltītu valsts svētkiem. 15. decembra rītā  Bērnu un jauniešu 

žūrijas eksperti tikās, lai darinātu rotājumus Ziemassvētku eglītei. Bērni ar prieku un aizrautību, 

katrs ar savu radošo pieeju, izveidoja ļoti skaistus un individuālus darbiņus. Izrotāto eglīti varēja 

apskatīt Bērnu nodaļā. 

2018. gadā turpinājās Nacionālā Skaļās lasīšanas sacensības norise un  6. aprīlī 

Salaspils novada bibliotēkā notika Pierīgas reģiona fināls. Līdz konkursa finālam veiksmīgi bija 

tikuši 10 labākie sava novada čempioni. Bērni bija gatavojušies ļoti nopietni un apņēmības pilni 

parādīt savu labāko sniegumu. Katram dalībniekam līdzi ieradās līdzjutēji, kuri bija padomājuši 

par uzmundrinošiem plakātiem, daži izcēlās ar vienotu stilu. Čempiona titulu ieguva Ādažu 

novada pārstāvis Gustavs Hugo Joksts ar savu aizrautīgo lasījumu no E. Blaitones grāmatas 

“Piedzīvojumu pils” un 12. maijā pārstāvēja Pierīgas reģionu Gaismas pilī. 2018. gada  Salaspils 

novada Skaļās lasīšanas sacensības čempions tika noskaidrots 7. decembrī, kurā piedalījās 11 

labākie lasītāji  no Salaspils 1. un 2. vidusskolas. Šo čempiona titulu ieguva - Salaspils 1. 

vidusskolas audzēkne Elīza Slokenberga.  

Aizvadītajā gadā Bērnu nodaļa pieaicinot pirmsskolas izglītības iestādes „Jāņtārpiņš” 

divas grupiņas iesaistījās lasītveicināšanas projektā 4-8 gadus veciem bērniem „Mūsu mazā 

bibliotēka”. Projekts noris no 2018. gada maija līdz 2019. gada maijam, tā mērķis ir attīstīt 

bērnos lasītprasmi, veicināt lasīšanas kultūru, mudināt uz radošām izpausmēm, kā arī iepazīstināt 

ar projektā iesaistīto valstu kultūru.  

 

Lasīšanas veicināšanas aktivitātes Bērnu nodaļā 

Pirmā iepazīšanās 

ar bibliotēku 
Pirmsskola, 1.kl. 

 

12 

ekskursijas 

269 
apmeklētāji 

Iepazīstas ar bibliotēku un tās 

krājumā esošo grāmatu 

daudzveidību, pakalpojumiem, 

bibliotēkas lietošanas 

noteikumiem 

 

Vispasaules 

drošāka interneta 

diena 
Sākumskolas  2.kl.  

 

 

5 pasākumi 

105 bērni 
Informatīvi izglītojošs 

pasākums 

„Kopā par labāku internetu!” 
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Digitālā nedēļa 
5.kl 

 

8 

nodarbības 

161 bērni 

Iepazīstināšana ar datu bāzēm 

EBSCO, Letonika.lv un 

elektronisko katalogu 

 

Bibliotēku nedēļa 
Pirmsskola 

 

 

 

2 pasākumi 

40 bērni 

 

▪ Radošā darbnīca – Mazā 

Mula 

 

Dzejas dienas 
6.kl. skolēni 

42 bērni Tikšanās ar dzejnieci I.Gaili, 

 

 
Ziemeļvalstu 

literatūras nedēļa 
Sākumskolas  4.kl. un 

5.kl. 

 

7 pasākumi 

163 bērni 
▪ Rīta stundas lasījumi 

 
Lasīšanas 

veicināšanas 

programmas 

Bērnu / jauniešu 

žūrija aktivitātes 
1.-9.kl 

 

 

 

 

 

25 

dalībnieki 

 

 

17 

dalībnieki 

15 

dalībnieki 

Tikšanās notiek skolēnu 

brīvlaikos. 

▪ Noslēguma pasākums – 

tikšanās ar mākslinieci 

A.Staku  (marts) 

▪ tikšanās ar bijušajiem 

ekspertiem, radošā darbnīca 
(oktobris) 

▪ Ziemassvētku radošā 

darbnīca (decembris) 

 

 
 

 

VKKF  

Orientēšanās spēle 

“Literārais 

detektīvs” 
Salaspils iedzīvotāji 

 

   

64 

dalībnieki 
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Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā, nozīmīgākie partneri, 

sadarbības vērtējums 

Sadarbība veiksmīgi tiek praktizēta ar Salaspils pašvaldības pirmsskolas izglītības 

iestādēm un skolām. Sadarbība veidojas pēc savstarpējās ieinteresētības, pateicoties vienas vai 

otras puses iniciatīvai un entuziasmam. Aizvadītajā gadā nozīmīga un izcila sadarbība notika ar 

Nacionālo botānisko dārzu organizējot orientēšanās spēli “Literārais detektīvs”. 

 

Bibliotēku darbinieku tālākizglītības vērtējums specializācijā - regulāri tiek apmeklēti 

profesionālās pilnveides kursi un semināri. Visas Bērnu nodaļas darbinieces apmeklēja 

konferenci bērnu literatūras un bibliotēku speciālistiem "Grāmatā mazais ir liels" un LNB Bērnu 

literatūras centra piedāvāto semināru - Nacionālās lasīšanas veicināšanas programmas. 

Nodaļas vadītāja: piedalījās Latvijas Bibliotēku festivālā 2018: Latvijas bibliotekāru 19. 

konference “Mainās bibliotēka, mainās sabiedrība” un Latvijas Bibliotekāru biedrības 

profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas braucienā uz Dānijas bibliotēkām, “Skaļās 

lasīšanas sacensību reģionālo kuratoru seminārā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā”, Izglītības 

iestādes sadarbība ar muzeju un bibliotēku – metodiskās pieejas un risinājumi, Mūsdienīga 

lietišķā etiķete reālajā un virtuālajā vidē, Digitālā saziņa ar valsti: dzīves situācijās noderīgi e-

risinājumi. Nodaļas darbinieces apmeklēja konferences „ 21.gadsimta bibliotēka” un  

„Literatūras zināšanas mūsdienīgam bibliotekāram”, semināru Mūsdienīga lietišķā etiķete reālajā 

un virtuālajā vidē, OiRA – interaktīvs rīks darba vides risku novērtēšanai. 

 

Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem, to iespējamie risināšanas ceļi 

Viens no lielākajiem izaicinājumiem ir bērnu un jauniešu motivācijas trūkums - zūd 

interese lasīt. Iemesli noteikti ir dažādi – ir citas intereses un prioritātes, noslogoti skolās, ārpus 

skolas tiek piedāvātas plašas iespējas pavadīt brīvo laiku interešu pulciņos, mūzikas un mākslas 

skolā, sporta skolā un sporta namā. Būtiski ir tas, ka nepietiekama uzmanība tiek pievērsta 

kvalitatīvai informācijas ieguvei un lasīšanas tradīciju izkopšanai, kas varētu būt risināms ar 

daudzveidīgāku un  mūsdienīgāku pieeju lasīšanas mācīšanai un veicināšanai gan skolā, gan 

ģimenē. Vēl joprojām ir aktuāla problēma - bērni un jaunieši, kuri  izmanto internetu savos 

viedtālruņos bibliotēkas telpās, pavadot laiku kopā ar draugiem, ir skaļi un aizmirst par 

uzvedības normām.  
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nacionālā Skaļās 

lasīšanas sacensība 

5.-6.kl. skolēni 

 

10 

konkursanti 

 

11 

konkursanti 

 

6.apr.  Pierīgas reģiona fināls 

 

 

7.dec. notiek Salaspils Skaļās 

lasīšanas sacensības fināls (11 

finālisti) 
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8.Novadpētniecība 
 

Novadpētniecības darbs veikts, saskaņā ar „Pierīgas novadu bibliotēku novadpētniecības 

koncepciju (2015-2020)” un Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centra 

izdotajām „Latvijas novadpētniecības darba vadlīnijas” (2017). Turpināts vākt, apstrādāt un 

sistematizēt dažādus novadpētniecības resursus, galvenokārt, koncentrējoties uz iespiestajiem 

materiāliem. 

 

Pārskata perioda prioritātes: 

1. Noslēgts Knuta Skujenieka multimediālās vietnes www.knutsskujenieks.lv   

izveides 1.posms: 

 

 Sadarbībā ar mākslinieku un programmētāju Tomu Burānu un literatūrzinātnieku, 

literatūrkritiķi Arni Koroševski izstrādāta digitālās vietnes struktūra, vizuālais 

noformējums un saturs. Vietne sastāv no vairākām sadaļām un apakšsadaļām. 

 Apzinātas visas K.Skujenieka dzejas un atdzejas izdotās grāmatas, biogrāfiskie un 

literatūrkritikas izdevumi (sadarbībā ar A.Koroševski).  

 Ieskenēti K.Skujenieka personīgie fotoalbumi, kuri satur nozīmīgas liecības par 

dzejnieka dzīves un literārajām gaitām mūža garumā. Visām fotogrāfijām pievienoti 

nepieciešamie metadati. Audioierakstos fiksēta dzejnieka biogrāfija un komentāri par 

fotogrāfijām.  

 

Projekta realizācijas procesā digitalizētas 263 fotogrāfijas, 72 grāmatu vāciņi. Vietnē 

izmantotas arī 42 no 389 fotogrāfa Kaspara Suškeviča uzņemtajām fotogrāfijām. Pārējās 

saglabātas zibatmiņā, ar mērķi izveidot fotogaleriju lokālai lietošanai  Lasītavas e-kioskā. 

Multimediālā vietne satur 210 skaņu ierakstus (apm. 1h 40 min.): komentāri par telpās esošajiem 

objektiem, fotogrāfijām,  K.Skujenieka lasītā dzeja, biogrāfijas fragmenti. Izmantojot 

starpbibliotēku abonementa iespējas, uz laiku aizgūtas 4 Knuta Skujenieka atdzejotās grāmatas - 

tās ieskenētas (578 lpp.) un pieejamas Adobe Reader formātā Lasītavas e-kioskā lokālai 

lietošanai. 

 

Knuts Skujenieks ar bibliotēkas darbiniecēm 

 

http://www.knutsskujenieks.lv/
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2. Pierīgas reģiona publisko bibliotēku virtuālā izstāde „Mana novada simtgades cilvēks”: 

 
 

 Izstrādāta izstādes koncepcija un tehniskās prasības teksta un digitālajiem objektiem. 

 Uzsākts materiālu apzināšanas, apkopošanas un apstrādes process. 

 Virtuālās  izstādes vizuālā noformējuma un satura apstrāde.  

 

Virtuālās izstādes „Mana novada simtgades cilvēks” izstrādes procesā, apkopoti 

bibliotēku iesūtītie digitālie attēli (109), no tiem izstādē iekļauti 27. Izstāde veidota tiešsaistē, 

izmantojot Google Slides prezentāciju veidošanas vietni un sastāv no  28 slaidiem. 1 vai 2 

fotogrāfijas, īss raksturojums un hipersaite uz Pierīgas reģiona virtuālā kopkataloga aprakstiem 

vai videomateriāliem vietnē: www.youtube.com.     

3. Virtuālā izstāde „Dziesmu svētku tradīcija un kora dziedāšana Salaspilī ” 

Sagaidot XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkus, no jau esošām bibliotēkas 

digitālajām kolekcijām, atlasītas 16 fotogrāfijas, to metadati un izveidota virtuālā izstāde 

„Dziesmu svētku tradīcija un kora dziedāšana Salaspilī.” Izstāde aptver laika posmu no 20.gs. 

60.gadiem līdz 21.gs. sākumam. 

  

Novadpētniecības krājums papildināts, galvenokārt,  ar iespiestajiem materiāliem – 

preses klipu kopijām. Saistībā ar K.Skujenieka multimediālās vietnes www.knutsskujenieks.lv  

un Pierīgas reģiona publisko bibliotēku virtuālās izstādes „Mana novada simtgades cilvēks” 

izstrādi, ievērojami pieaudzis apkopotais fotogrāfiju (502) un skaņu ierakstu skaits (210). Preses 

klipu kopijas tiek aprakstītas un apkopotas tematiskajās novadpētniecības mapēs. Pierīgas 

reģionam domātās kopijas aprakstītas novadpētniecības datubāzē un atdotas attiecīgā novada 

bibliotēkām. Laikrakstiem, kuri publicēti Lursoft laikrakstu bibliotēkā www.news.lv, tiek 

pievienota hipersaite uz raksta elektronisko versiju. Digitālie attēli, skaņu ieraksti, video un 

elektroniskie dokumenti tiek aprakstīti novadpētniecības datubāzē un glabāti uz ārējā cietā diska.  

No Lasītavā esošā e-kioska ir iespēja piekļūt ar autortiesībām aizsargātajiem darbiem.  

Tabula „Novada datubāzes rādītāji.” 

 2017 2018 Ierakstu skaita 

starpība 

MARC21 ieraksti 1973 1929 -44 

Autoritatīvie ieraksti 68 72 +4 

Lokālās anotācijas 1 97 +96 

Kopējais ierakstu sk.NP DB 27846 29715 +1869 

 

2018. gadā Bibliotēkas veidoto aprakstu skaits ir nedaudz samazinājies salīdzinot ar 

pagājušo gadu. Tas skaidrojams gan ar pastiprinātu pievēršanos pārskata perioda prioritātēm, gan 

http://www.youtube.com/
http://www.knutsskujenieks.lv/
http://www.news.lv/
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darbinieku izmaiņām atsevišķās Pierīgas reģiona publiskajās bibliotēkās. Vairākās no tām 

aizgājuši darbinieki, kas līdz šim veica novadpētniecības darbu, līdz ar to samazinājies arī 

novadpētniecības datu bāzē ievadīto aprakstu skaits. Nedaudz palielinājies digitālo 

novadpētniecības resursu īpatsvars attiecībā pret drukātajiem materiāliem. 

Novadpētniecības mapes izmanto, galvenokārt, skolēni un studenti, pētniecisko darbu 

un projektu rakstīšanai. Pārskata periodā visvairāk interesējušas tādas tēmas kā Salaspils vēsture, 

seno iedzīvotāju apģērbs Salaspils teritorijā, pilsētas industriālā attīstība u.c. Interesi izraisījusi 

arī virtuālā izstāde „Dziesmu svētku tradīcija un kora dziedāšana Salaspilī.” – pieejama 

bibliotēkas tīmekļa vietnē.  

Turpināts papildināt jau esošās Salaspils novada bibliotēkas izveidotās digitālās kolekcijas un 

ierakstu kopas „Salaspils – Vietas. Notikumi. Cilvēki,” „Knuta Skujenieka biobibliogrāfija.” (15) 

Novadpētniecības datu bāzē izveidota jauna ierakstu kopas „Salaspils sakoptākie īpašumi” (36) 

un „Appludinātās mājas Doles salā” (15) .    

Novadpētniecības darba popularizēšanai izmantoti gan bibliotēku darba semināri, gan tematiskie 

pasākumi.  Arvien  vairāk tiek izmantotas tiešsaistes iespējas –  veidojot virtuālās izstādes, 

digitālās kolekcijas. Iespējai aizsniegt plašāku interesentu loku izmantots bibliotēkas profils 

Facebook vietnē.  

Sadarbība novadpētniecības jomā 

Multimediālās vietnes www.knutsskujenieks.lv izstrādes procesā notikusi ļoti aktīva 

sadarbība ar dzejnieku un viņa ģimeni. Kopā ar literatūrzinātnieku Arni Koroševski apzināts 

K.Skujenieka literārais mantojums. Vietnes  dizaina, struktūras izveidē notikusi sadarbība ar 

māksliniekam un programmētājam Tomu Burānu. Viņam uzticēta arī vietnes uzturēšana 

globālajā tīmeklī.     

Sadarbība ar Pierīgas reģiona publiskajām bibliotēkām notika veidojot virtuālo izstādi 

„Mana novada simtgades cilvēks.” 9. maijā sadarbībā ar Mālpils novada bibliotēku tika 

organizēts Novadpētniecības seminārs, kurā tika sniegts ieskats Mālpils novada bibliotēkas   

novadpētniecības darbā, kā arī iespēja iepazīties ar Mālpils novadu.   

Skaidrojot dažādus profesionālus jautājumus novadpētniecības darbā, notiek regulāra 

sadarbība ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas speciālistiem. 

Jauninājumi novadpētniecības darbā 

2018. gada septembrī, dzejniekam K.Skujeniekam veltītajā ikgadējā pasākumā „Citāda 

Knuta diena,” kas jau otro gadu tiek rīkota bibliotēkas telpās,  notika svinīga multimediālās 

vietnes www.knutsskujenieks.lv prezentācija. Dzejnieka digitālais muzejs no 20.11.2019. 

pieejams ikvienam interesentam jebkurā laikā un vietā, izmantojot globālo tīmekli. 

2018. gadā elektroniskajā katalogā izveidots novadpētniecības mapju kopīgais apraksts. 

Tas ļauj precīzāk veikt novadpētniecības materiālu izmantošanas uzskaiti sistēmā BIS ALISE un 

atklāj lietotājam materiālu saturisko aptvērumu.  

Uzsākta digitālo novadpētniecības resursu kopiju veidošana un uzglabāšana zibatmiņā. 

No 2018.gada rudens uzsākta  lokālo anotāciju (14) pievienošana preses rakstiem, kuri nav 

ievietoti Lursoft laikrakstu bibliotēkā www.news.lv .  

Gatavojoties bibliotēkas akreditācijai, uzlabota Galvenās autoritatīvās datubāzes kvalitāte 

– sakārtota Lokālo atslēgvārdu datubāze, Izveidoti 10 jauni institūciju un vietvārdu autoritatīvie 

ieraksti.  

Novadpētniecības darba problēmas un to risinājumi 

Vairāku Pierīgas reģiona publisko bibliotēku pasīvā attieksme, intereses trūkums un 

termiņu neievērošana virtuālās izstādes materiālu apzināšanas procesā. Bibliotekāru atšķirīgais 

zināšanu, prasmju un iespēju līmenis veicot novadpētniecības darbu Pierīgas reģionā. Katrai 

bibliotēkai nepieciešama atšķirīga pieeja. 

 

http://www.knutsskujenieks.lv/
http://www.knutsskujenieks.lv/
http://www.news.lv/
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Galvenie secinājumi pārskata periodā, nākotnes prognozes, vajadzības 

Turpināt K.Skujenieka multimediālās vietnes izstrādi un papildināšanu. Apzināt 

K.Skujenieka dzeju svešvalodās un atdzeju. 

Lai panāktu lielāku ieinteresētību par bibliotēkas novadpētniecības darbu un to rīcībā 

esošajiem daudzveidīgajiem novadpētniecības resursiem, nepieciešams vairāk domāt par jaunu 

formu un metožu izmantošanu. Vairāk jāizmanto globālā tīmekļa piedāvātās iespējas, izmantojot 

gan bibliotēkas tīmekļa vietni, gan jau esošas interneta platformas un to piedāvātās iespējas. 

 

9.Projekti 
  

Projekts Multimediālā vietne “Knuts Skujenieks” tika iesniegts VKKF un guva līdzfinansējumu 

1965 EUR apmērā, pašvaldības ieguldījums – 8487 EUR.  

Projekta aprakstu skat 8.nod. Novadpētniecība 

 

Bērnu un jauniešu apkalpošanas nodaļa darbojas lasīšanas veicināšanas programmā – Bērnu, 

Jauniešu un Vecāku žūrija 2018 un  „Mūsu mazā bibliotēka” 

 

10.Publicitāte 
 

Informācija par Bibliotēkas aktualitātēm ir pieejama Salaspils novada bibliotēkas mājaslapā 

www.biblioteka.salaspils.lv, sociālajos tīklos - https://www.facebook.com/salaspilsbiblioteka/ un 

https://twitter.com/Salaspilsb, Salaspils novada domes mājaslapā – www.salaspils.lv un 

izdevumā „Salaspils Vēstis”, kā arī laikrakstā „Rīgas Apriņķa Avīze”. 

Par lielākajiem pasākumiem informācija tiek ievietota Bibliotēku portālā www.biblioteka.lv. 

Pārskata periodā bibliotēkas mājaslapa tika pilnveidota: 

 nodrošinot iespēju sociālajos tīklos Facebook un Twitter dalīties ar jaunumiem un 

notikumiem  

 izmantot daudzveidīgus datņu formātus - JPEG, GIF, PNG un PDF 

 piedāvājot “ātrās” izvēlnes saites gan uz bibliotēkas veidoto e-katalogu, gan arī uz 

abonētajām datubāzēm 

Tiek turpināts darbs pie bērnu sadaļas izstrādes. 

 
Tabula „Masu medijos atspoguļotā informācija” 

 Publikācijas vieta Nosaukums, tēma Raksta autors 

08.03.2018. Facebook 

Bibliotēkas mājaslapa 

Tikšanās ar valodnieci Ilgu 

Jansoni 

Priedīte, Anda 

 Bibliotēkas mājaslapa Aizraujošs ceļojums grāmatu 

ilustrāciju pasaulē 

Siņica, Inita 

19.03.2018. Facebook  

Bibliotēkas mājaslapa 

„Digitālā Nedēļa 2018” Salaspils 

novada bibliotēkās 

 

10.04.2018. Bibliotēkas mājaslapa 

www.salaspils.lv  

Noskaidrots Skaļās lasīšanas 

sacensības Pierīgas reģiona 

čempions! 

Siņica, Inita 

24.04.2018. Bibliotēkas mājaslapa 

http://www.salaspils.lv  

Lielisks piedzīvojums 

orientēšanās spēlē “Literārais 

detektīvs” 

Siņica, Inita 

27.04.2018. Bibliotēkas mājaslapa Radošās darbnīcas „Mazā Mula 

pēta” 

Ozoliņa, Laura 

03.05.2018. Salaspils Vēstis. Nr.9  

Bibliotēkas mājaslapa 

Facebook  

Bibliotēku nedēļā par 

sadraudzību, vēsturi un ļoti 

personīgo 

Zariņa, Ilze 

http://www.biblioteka.salaspils.lv/
https://www.facebook.com/salaspilsbiblioteka/
https://twitter.com/Salaspilsb
http://www.salaspils.lv/
http://www.biblioteka.lv/
http://www.salaspils.lv/
http://www.salaspils.lv/
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16.05.2018. Bibliotēkas mājaslapa Pierīgas reģiona publisko 

bibliotēku bibliotekāru 

Novadpētniecības seminārs 

Mālpilī 9.maijā 

Čīma, Ausma 

12.08.2018. Bibliotēkas mājaslapa 

Facebook  

www.biblioteka.lv 

 

Tikai dziesma nenosalst Vilsone, Kristīne 

30.08.2018. Bibliotēkas mājaslapa 

www.salaspils.lv    

Pierīgas bibliotekāri gūst pieredzi 

Igaunijā 

Gleizde, Evita 

21.09.2018. Bibliotēkas mājaslapa  Dzejas dienas 2018 Siņica, Inita 

21.09.2018. Bibliotēkas mājaslapa 

Facebook  

www.biblioteka.lv 

 

Dzejas dienas 2018 Salaspilī Zariņa, Ilze 

05.10.2018. Salaspils Vēstis. Nr.19 

Bibliotēkas mājaslapa 

Bibliotēkā būs skatāma izstāde 

"Baltijas brīvības ceļš" 

Zariņa, Ilze 

05.10.2018. Salaspils Vēstis. Nr.19 

Bibliotēkas mājaslapa 

Sirsnīgā gaisotnē aizvadītas 

Dzejas dienas 

Zariņa, Ilze 

29.10.2018. Bibliotēkas mājaslapa 

www.biblioteka.lv 

Facebook  

Tikšanās ar rakstnieku un ceļotāju 

Pēteri Strubergu 

Vilsone, Kristīne 

29.10.2018. Bibliotēkas mājaslapa Iedvesmot lasītpriekam Ozoliņa, Laura 

27.11.2018. Bibliotēkas mājaslapa  

www.salaspils.lv  

Grāmatu lasīšana – nenovērtējams 

ieradums 

Siņica, Inita 

27.11.2018. Bibliotēkas mājaslapa 

 

Ziemeļvalstu literatūras nedēļa 

Salaspilī 

Siņica, Inita 

Grīblate, Anna 

Mosāne, Dace 

07.12.2018. Bibliotēkas mājaslapa Noskaidrots Salaspils novada 

Skaļās lasīšanas sacensības 

čempions! 

Siņica, Inita 

07.12.2018. Salaspils Vēstis. Nr.23 

www.salaspils.lv  

Facebook 

Jauna virtuālā ekskursija ļauj 

izstaigāt Knuta Skujenieka mājas 

Birzniece, Maruta 

14.12.2018. Bibliotēkas mājas lapa Inčukalna Tautas namā aizvadīts 

Pierīgas reģiona bibliotēku 

darbinieku gada noslēguma 

pasākums 

Pozņaks, Mārtiņš 

 

Pasākumi 

Simtgades gadā, organizējot izstādes, to saturā akcentētas latviešu tautas unikālās 

vērtības ar atšķirīgo un mums vien raksturīgo. Tās bijušas izstādes par literātu R.Blaumaņa, 

I.Ziedoņa, E.Zālītes un A.Auziņas daiļradi, par latviešu valodu, maizi un rakstainiem dūraiņiem. 

Tāpat interesentiem dota iespēja caur rakstīto vārdu ielūkoties mākslinieka, izcilā scenogrāfa 

I.Blumberga tēlu vēstījumā un „ieklausīties” komponista Jāzepa Vītola dzīvesstāstā.  

Kā Dzejas dienu akcija tika noorganizēta neparasta tikšanās:  Aklais randiņš ar grāmatu 

"Varbūt …būt …dzejā?!" 

Nozīmīgas bijušas divas izstādes, kuras veidotas gada izskaņā. Viena no tām „Rudzi ir 

pelēkā patiesība”, kurā stāstīts par vienu no Latvijas kultūras kanona vērtībām - rudzu maizi. 

Īpašu to padarīja ceptuvē ”Roga-Agro” ceptā rudzu rupjmaize, ar kuru cienāties varēja lasītāji. 

Savukārt decembrī, no pūra lādēm un kumodēm tika izcelti rakstainu dūraiņu pāri, kas kalpoja 

http://www.biblioteka.lv/
http://www.salaspils.lv/
http://www.biblioteka.lv/
http://www.biblioteka.lv/
http://www.salaspils.lv/
http://www.salaspils.lv/
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par svētku rotājumu gada nogalē un pildīja rekvizītu funkciju izstādē „Rakstainie dūraiņi – 

latviskās identitātes apliecinājums”. 

 

 
         Dūraiņi Lasītavas noformējumā Jaungada pasākumā 

 

Bez pašu veidotām izstādēm klientiem piedāvātas arī 3 ceļojošās izstādes. Gada pirmajā 

pusē bibliotēkā varēja apskatīt Latvijas Nacionālās bibliotēkas ceļojošo foto izstādi „Pieķerts 

lasot” - 14 foto planšetes par interesantiem mirkļiem un vietām grāmatas lasīšanas brīdī.  

Rudenī,  valsts dibināšanas jubilejas kontekstā, bibliotēkas lietotājiem rādījām Latvijas 

Nacionālā vēstures muzeja sagatavotu izstādi „Baltijas brīvības ceļš”. Izstādes vadmotīvs - 

mūsu zemes un tautas ceļš no Latvijas valstiskās neatkarības cauri okupācijām uz neatkarības 

atjaunošanu. To apmeklēja Salaspils 1.vidusskolas 9.klases un 11.klases un Salaspils 

2.vidusskolas 10.klases audzēkņi. 

Sadarbībā ar Salaspils 1.vidusskolu interesenti bibliotēkā aplūkoja konkursa „Es esmu 

eiropietis” skolēnu veidotus zīmējumus un esejas.   

  

                        
                                    Salaspils 1.v-sk. skolēnu zīmējumi 

 

Pozitīvi vērtējams, ka iepriekšējā gadā Bibliotēkas sagatavotā  izstāde „VairaVīķe-

Freiberga. Ar Sauli” viesojās 17 Latvijas bibliotēkās, ieskaitot Ideju tirgu Latvijas Nacionālajā 

bibliotēkā. 

 

 
Izstāde „Vaira-Vīķe-Freiberga. Ar Sauli” 
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Lielu apmeklētāju interesi radīja Ogres novada bibliotēkas mākslinieces Lienes Kābeles 

grāmatu  izstāde origami un orimoto tehnikā. 

Pārskata gadā tika sagatavota arī pirmā virtuālā izstāde „Dziesmu svētku tradīcija un 

kora dziedāšana Salaspilī” kā veltījums Simtgades Dziesmu un deju svētkiem- 

http://www.biblioteka.salaspils.lv/lv/events/dziesmu-svetku-tradicija-un-kora-dziedasana-

salaspili.  

Tradicionālais Jaungada pasākums organizēts kā brauciens uz Dailes teātra izrādi 

„Granātu krāsas aproce” bibliotēkas draugiem, labvēļiem, sadarbības partneriem un čaklākajiem 

grāmatu dāvinātājiem.  

 Pārējie pasākumi un tikšanās veltītas novadniekiem, ievērojamiem cilvēkiem un 

notikumiem. Bibliotēku nedēļā pie lasītājiem viesojās rakstniece Māra Zālīte, lielāku uzmanību 

pievēršot jaunākajam prozas darbam „Paradīzes putni” un pieskaroties autobiogrāfisko romānu 

pirmajai daļai „Pieci pirksti”. 

 

   
              Tikšanās ar Māru Zālīti 

 

Atzīmējot Starptautisko Dzimtās valodas dienu, bibliotēkā ar referātu par uzvārdu 

došanas vēsturi Vidzemē 19.gs sākumā, aicinājām novadnieci, valodnieci Ilgu Jansoni. 

Salaspilieši izrādīja lielu interesi par savu uzvārdu izcelsmi. 

Ceļojumu stāstu ciklā viesojās Salaspils novada mērs Raimonds Čudars. Viņš stāstīja  par 

Salaspils sadraudzības pilsētām - Finspongu, Finstervaldi un Veliševu, kā arī atbildēja uz 

klausītāju jautājumiem par pilsētu sadarbību ekonomikas un kultūras jomā. Ceļojumu stāstus 

papildināja rakstnieks un žurnālists Juris Lorencs, kurš dalījās iespaidos par bijušās Padomju 

Savienības valsti Kirgizstānu un nedaudz ieskicēja piedzīvoto Indijā, Pēteris Strubergs savukārt 

rekonstruēja ceļojumu pie aborigēniem uz Papua-Jaungvineju un Keniju. 

Sirsnības un smaidu gaisotnē Salaspils Novada svētku ietvaros bibliotēkā viesojās 

grāmatas „Tikai dziesma nenosalst. Mikrofons: Latvijas fenomens” autori Lia Guļevska un 

Gunārs Jākobsons, kuri caur emocionāli ekspresīvu sarunu aizveda atmiņu ceļojumā par 

Mikrofona laikiem. Pasākuma video pieejams:   

http://multinews.lv/gunars-jakobsons-un-lia-gulevska-tikai-dziesma-nenosalst-video/ 

Septembris bibliotēkā ir dzejas un dzejnieku laiks. Dzejas dienu pasākumu ciklā  

norisinājās tikšanās ar dzejnieci un mākslinieci Annu Auziņu. Autores lasījumā izskanēja dzejoļi 

no četriem dzejoļu krājumiem, kas novērtēti gan kolēģu, gan kritiķu saimē. Jaunākā grāmata 

„Annas pūra govs” iznākusi 2017.gadā , iegūstot O.Vācieša prēmiju, laikraksta „Diena” gada 

balvu kultūrā un AKKA/LAA Autora balvu.  

Viens no spilgtākajiem un nozīmīgākajiem veikumiem, vērtējot gadu kopumā - 

lietotājiem tika atvērta multimediālā vietne www.knutsskujenieks.lv , kuras mērķis ir dzejnieka 

literārā mantojuma un dzīves telpas saglabāšana un pieejamība virtuālajā vidē. Vietnes atvēršana 

norisinājās Dzejas dienu pasākuma „Citāda Knuta diena” ietvaros. Pasākumu ievadīja mūzikas 

apskatnieka Oresta Silabrieža koncertlekcija par skaņdarbiem, kuru neatņemama sastāvdaļa ir 

Knuta Skujenieka dzeja. Klātesošos ar savu dziedājumu priecēja mecosoprāns Ieva Parša. Knuta 

dienas kā allaž pulcēja kuplu draugu un daiļrades cienītāju pulku, līdz 100 pietrūka tikai 10. 

  

http://www.biblioteka.salaspils.lv/lv/events/dziesmu-svetku-tradicija-un-kora-dziedasana-salaspili
http://www.biblioteka.salaspils.lv/lv/events/dziesmu-svetku-tradicija-un-kora-dziedasana-salaspili
http://multinews.lv/gunars-jakobsons-un-lia-gulevska-tikai-dziesma-nenosalst-video/
http://www.knutsskujenieks.lv/
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Muzicē Orests Silabriedis un Ieva Parša  Multimediālās vietnes darba grupa 

 

2018. gadā  noorganizētas 18 literatūras izstādes, kurās izvietotas 358 ierakstu vienības – 

grāmatas, raksti, preses klipu kopas, notis, skaņu plates un skaņu ieraksti. Noorganizēti 6 

tematiskie pasākumi. Kopējais izstāžu un pasākumu apmeklējumu skaits -372 

 

11.Sadarbības tīkla raksturojums 
 

Ikdienā sadarbība notiek ar Salaspils vidusskolām, piemēram, ar Salaspils 1.vidusskolu 

veidojot konkursa „Es esmu eiropietis” skolēnu zīmējumu un eseju izstādi.  Ar pirmsskolas 

izglītības iestādēm ir izveidota tradīcija – nodarbība „Pirmā tikšanās ar bibliotēku”. Savukārt ar  

citām Latvijas bibliotēkām – piedāvājot Bibliotēkas veidoto izstādi „VairaVīķe-Freiberga. Ar 

Sauli” un  izmantojot citu bibliotēku resursus, piemēram, Ogres novada bibliotēkas mākslinieces  

grāmatu  izstādi origami un orimoto tehnikā. Sadarbībā ar Pierīgas pašvaldību bibliotēkām tika 

izveidota virtuālā izstāde. 

Orientēšanās spēle “Literārais detektīvs” tika organizēta sadarbībā ar Nacionālo 

botānisko dārzu, balvas tika nodrošinātas pateicoties sponsoriem SIA „Ozoliņa konditoreja” un 

A/S „Cēsu alus”. 

Multimediālās vietnes www.knutsskujenieks.lv  izstrāde notika sadarbībā ar 

K.Skujenieka ģimeni, salaspilieti literatūrzinātnieku A.Koroševski, mākslinieku programmētāju 

T.Burānu un SIA „Labā Fotostudija”.  

2018. gadā bibliotēka uzsāka sadarbību ar Latvijas Neredzīgo bibliotēku, tas rosināja 

aktivizēt sadarbību ar Salaspils Sociālo centru 

Kopā ar citām kultūras iestādēm Bibliotēka iesaistās novada svētku, Dzejas dienu un citās 

nozīmīgās aktivitātēs, kā arī, atsaucoties uz citu institūciju - Latvijas Interneta asociācija, 

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija, Latvijas Bibliotekāru biedrība, 

u.c. aicinājumiem. 

 

12.Metodiskais un konsultatīvais darbs 

Reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu un to finansēšanu attiecīgajā novadā 

nodrošina līgumattiecības starp Salaspils novada pašvaldību un 16 Pierīgas novadu pašvaldībām. 

2018.gada aprīlī Babītes novadā tiek atklāta Babītes novada pašvaldības bibliotēkas 

filiāle Babītes ciemā. Līdz ar to statistikas uzskaitē ir 40 vietējas nozīmes bibliotēkas un 1 

reģiona galvenā bibliotēka. 

Aizvadītā gada galvenie uzdevumi metodiskajā darbā:  

 profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas brauciena organizēšana uz Igaunijas 

bibliotēkām (2 dienas); 

 virtuālās izstādes „Mana novada simtgades cilvēks Latvijai” realizācija; 

 bibliotekāru kvalifikācijas paaugstināšana – apmācības, mācību semināri, konsultācijas; 

 Reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanas izmaksu aprēķins (detalizēta izcenojuma 

izstrādes katrai pašvaldībai) un sadarbības līgumu ar katru pašvaldību sagatavošana. 

 

http://www.knutsskujenieks.lv/
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Lai veicinātu Pierīgas reģiona bibliotēku tālāku attīstību, tika: 

1. veikta bibliotēku apmeklēšana un darba pamatprocesu vērtēšana (E.Gleizde, A.Ūberga, 

I.Vilcāne): 

 bibliotēku individuālās un summārās uzskaites dokumenti (bibliotēku SUG 3.d., BIS 

Alise krājuma stāvokļa atbilstībai ar grāmatvedības uzskaiti); 

 Komplektēšanas politikas korekta izstrāde; 

 Novadpētniecības krājums – izvietošana un pieejamība, preses klipu mapju struktūra; 

 Novadpētniecības datubāzei, ierakstu veidošanai; 

 darbs BIS Alise – WebPac, lasītāju datubāze u.c.; 

 krājums, tā izvietojuma funkcionalitāte; 

 informatīvi bibliogrāfiskais darbs; 

 darbs ar bērniem un jauniešiem – literatūras nodrošinājums, izdevumu novietojums 

plauktā un tā atbilstība eksemplāru ziņām BIS Alise-i, lasīšanas veicināšanas 

pasākumu organizēšana; 

 bibliotēkas atpazīstamība sabiedrībā. Publicitāte; 

 profesionālā pilnveide, kvalifikācijas paaugstināšana. 

 

2. sniegta metodiskā un konsultatīvā palīdzība reģiona bibliotekāriem par: 

 bibliotekārā darba procesiem (krājuma attīrīšana, norakstīšana un inventarizācija); 

 darbs BIS Alise-i, elektroniskā kopkataloga kvalitātes nodrošināšana; 

 bibliotēkas darbību reglamentējošo dokumentu sakārtošana; 

 telpu iekārtošanu, krājuma izvietošanu un noformēšanu u.c. 

 

2018.gada 22.janvārī, 5., 15., 19.martā, 7., 10.,  29.maijā, 25.septembrī, 9., 16. un 

30.oktobrī apmeklētas 17 novadu (t.sk. Salaspils novada bibliotēkas filiālbibliotēkas, Mālpils 

vidusskolas bibliotēka) 41 bibliotēka. Kopumā vizitācijās pavadītas 11 dienas. 

 

Īstenotie profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas pasākumi: 

N.p

.k 

Norises 

laiks 

Organizētājs(-i) Pasākuma nosaukums,  

galvenās tēmas 

Dalībnieku 

skaits 

Stundu 

skaits 

1. 7.02.2018. Salaspils novada 

bibliotēka 

Mūsdienīga lietišķā etiķete 

reālajā un virtuālajā vidē. 

Tikšanās ar rakstnieku un 

ceļotāju Pēteri Strubergu 

61 5 

2. 7.03.2018. Salaspils novada 

bibliotēka / LNB 

Informācijas meklēšana 

informācijas sistēmā Primo 

Valsts nozīmes kopkatalogā, 

LNB katalogā un Nacionālās 

bibliogrāfijas datubāzēs: 

praktiska nodarbība. 

Ekskursija Krājuma 

saglabāšanas centrā – no 

dezinfekcijas līdz grāmatu 

restaurācijai. Artotēkas – vai 

tām būt Latvijas kultūrtelpā? 

Pierīgas reģiona publiskās 

bibliotēkas - atskats uz 

2017.gadu, labākās pieredzes. 

Datu analīze BIS Alise 

 

54 5,5 
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3. 11.04.2018. Salaspils novada 

bibliotēka 

Grāmatu pārrakstītājas 

piezīmes. Ojārs Vācietis un 

viņa laiks. Elektroniskie 

dokumenti un to saglabāšana 

– riski un iespējas. SBA  

modulis publiskajās 

bibliotēkās 

39 5 

 

4. 9.05.2018. Salaspils novada 

bibliotēka 

sadarbībā  

Mālpils novada 

bibliotēku 

Sadarbībā ar Mālpils novada 

bibliotēku organizēts Pierīgas 

reģiona publisko bibliotēku 

novadpētniecības seminārs 

skat. Pielikumu Nr.10 

45 6 

5. 24.,25.08. 

2018. 

Salaspils novada 

bibliotēka; pēc 

pieprasījuma  

braucienu 

organizē tūrisma 

firma „IMPRO 

CEĻOJUMI” 

Profesionālas pieredzes 

apmaiņas braucienu  

uz Igauniju. 

Brauciena mērķis ir iepazīties 

ar  Igaunijas publisko 

bibliotēku darbu un 

kultūrvēsturiskām vietām, 

skat. Pielikumu Nr.11 

38 6 

6. 3.10.2018. Salaspils novada 

bibliotēka 

Datu aizsardzība bibliotēkās 

saistībā ar jauno Regulu. Datu 

aizsardzība BIS Alise. 

S!gulda aizrauj! S!iguldas 

novada bibliotēkas iedvesmo 

un aizrauj! Multimediālās 

vietnes „Knuts Skujenieks” 

prezentācija. Izstādes „Mana 

novada simtgades cilvēks/i” 

aktualitātes 

 

64 5,5 

7. 7.11.2018. 

 

Salaspils novada 

bibliotēka / LNB 

Lasīšanas veicināšanas 

programmas (LNB lasīšanas 

veicināšanas programmu un 

kampaņu aktualitātes; 

Grāmatu starts; Bērnu, 

jauniešu un vecāku žūrijas 

kolekcija, tās izvēles principi, 

rezultāti; 

Lasīšanas veicināšanas 

programmu publicitāte; 

Skaļās lasīšanas sacensības 

ieviešanas prakse, jaunie 

vērtēšanas kritēriji). 

Garamantas.lv Pierīgā. 

Profesionālās kvalifikācijas 

ieguves iespējas bibliotēku 

nozarē: trešais profesionālās 

kvalifikācijas līmenis. 

Seminārs piedāvāts apmeklēt 

skolu bibliotekāriem 

 

44 6 
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8. 12.12.2018. Salaspils novada 

bibliotēka 

sadarbībā ar 

Inčukalna novada 

bibliotēku 

Gada noslēguma pasākums 

skat. Pielikumu Nr.12 

 

75 5 

   KOPĀ 420 44 

 

Citas metodiskā darba aktivitātes: 

 Pārskatu gatavošana par bibliotēku darbu un ziņojumu sūtīšana pašvaldību vadītājiem. 

 Statistiskas ziņas un teksta pārskatu apkopošana par Pierīgas reģiona publiskajām 

bibliotēkām. 

 Sistematizēti un analizēti Salaspils novada bibliotēku darba plāni. 

 Līdzdalība dažādos konkursos un pasākumos: 

- 3 Pierīgas publiskās un 7 skolu bibliotēkas piedalās LNB Skaļās lasīšanas 

sacensībās. 2018.gadā aprīlī organizēts Pierīgas reģiona fināls. Čempiona titulu ieguva 

Ādažu novada pārstāvis. 

- 18 Pierīgas publiskās un 17 skolu bibliotēkas piedalās VKKF kultūras programmas 

„Lasīšanas veicināšana” apakšprogrammā „Bērnu un jauniešu žūrijā 2018”. 

- 10 Pierīgas publiskās un 6 skolu bibliotēkas pieteikušas dalību izdevniecības „Liels 

un mazs” izsludinātajā lasīšanas veicināšanas projektā „Mūsu mazā bibliotēka”. 

- 19 Pierīgas publiskās un 4 skolu bibliotēkas organizēja Ziemeļvalstu Literatūras 

bibliotēku nedēļas (12.11.-18.11.) pasākumus. 

- 7* bibliotēkas - Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas un 

LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas organizētajā pasākumā „Digitālā 

nedēļa Latvijā” (*dati ņemti no mājaslapas www.e-prasmes.lv); 

- 9** Pierīgas publiskās bibliotēkas organizēja izglītojošus pasākumus „Drošāka 

interneta dienas ietvaros (**dati ņemti no mājaslapas www.drossinternets.lv). 

 Pierīgas reģiona publisko bibliotēku darbiniekiem sniegtas konsultācijas gan telefoniski, 

gan elektroniski. Populārākās tēmas: statistikas atskaites (datu uzskaite, krājuma 

apgrozība, finanšu sadaļa, personāls u.c.) un teksta pārskati, informācijas aktualizācija 

Kultūras Kartē, fizisko personu datu aizsardzība (iesniegumi/reģistrācija), datu % 

aprēķināšana, norakstīšana un inventarizācijas aktu noformēšana  u.c. 

 2018. gadā mācīti 8 Pierīgas reģiona bibliotekāri darbā ar BIS Alise. Sniegtas 777 

konsultācijas un uzziņas BIS Alise moduļos - Kataloģizācija, Komplektēšana, Cirkulācija 

un Inventarizācija un Novada datubāzē 

 Vadīta prakse no 2018.gada 7.maija līdz 1.jūnijam Latvijas Kultūras koledžas studentei  

 Informācijas koordinēšana un citu institūciju pieprasīto datu apkopošana. 

 Pierīgas reģiona publisko bibliotēku un skolu bibliotēku darbinieki regulāri informēti par 

jaunākajiem metodiskajiem materiāliem un aktuālāko informāciju nozarē.   

 Sagatavota prezentācija Metodiķu seminārā. Uzstāšanās par tēmu „Metodiskais un 

konsultatīvais darbs Pierīgas reģionā: pieredzes un sadarbības akcents ” 

 

Izglītības iestāžu bibliotēkām tiek sniegtas konsultācijas un metodiskā palīdzība 

pārsvarā šādos jautājumos - BIS Skolu Alise - kataloģizācija, cirkulācija, MARC 21 apraksta 

lauki, komplektēšana, kā arī par krājuma inventarizāciju. 2018.gadā 20 Pierīgas skolu 

bibliotēkām tika nodrošināts veiksmīgs darbs BIS Skolu Alise (2018.gada februārī sistēmā darbu 

uzsākusi Carnikavas pamatskolas bibliotēka, oktobrī – Murjāņu Sporta ģimnāzija). 

2018.gadā 6 bibliotēkām veikta krājuma inventarizācija (t.sk. 1 skolas bibliotēkai).   

 

http://www.e-prasmes.lv/
http://www.drossinternets.lv/
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Visciešākā sadarbība BIS Alise darba jautājumos izveidojusies ar SIA Tieto Latvia 

speciālistiem, neskaidrību gadījumā tiek izmantots JIRA pieteikumu reģistrs. SIA Tieto Latvia ir 

viena no regulārākiem sadarbības partneriem bibliotēku sistēmas pilnveides darbā. 

Veiksmīga sadarbība metodiskā un konsultatīvā darba jautājumos izveidojusies ar 

Latvijas Nacionālo bibliotēku, LR Kultūras ministriju, Latvijas Bibliotēku Biedrību, Kultūras 

informācijas sistēmu centrs u.c. iestādēm. 

Salaspils novada bibliotēka aktīvi līdzdarbojas Salaspils kultūrpolitikas veidošanā, 

piedāvājot bezmaksas pasākumus un aktivitātes plašam apmeklētāju lokam.  

Kopā ar citām kultūras iestādēm Salaspils novada bibliotēka iesaistās novada svētku, 

Dzejas dienu un citās nozīmīgās aktivitātēs, kā arī, atsaucoties uz citu institūciju - Latvijas 

Interneta asociācijas, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas, Latvijas 

Bibliotekāru biedrības, UNESCO Latvijas Nacionālā komisijas u.c. aicinājumiem - Latvijas 

mēroga pasākumos, tādos kā „Nacionālā Skaļas lasīšanas sacensība”, „Drošs internets”, 

„Digitālā nedēļa” u.c. 

 

 

 

 

Izmantojot Salaspils novada bibliotēkas struktūrvienību vadītāju atskaites, pārskatu sagatavoja 

Salaspils novada bibliotēkas direktore Daiga Orbidāne 
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Salaspils novada bibliotēkas 
Dienvidu filiālbibliotēkas 

darba pārskats par 2018.gadu 
 

1.Bibliotēkas darbības vispārīgs raksturojums 

 

Dienvidu filiālbibliotēka ir Salaspils pašvaldības iestādes „Salaspils novada bibliotēka” 

struktūrvienība, tās darbības mērķis ir iedzīvotāju bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informacionālā 

apkalpošana. Filiālbibliotēkas attīstība tiek plānota kontekstā ar Salaspils novada bibliotēku un 

pārējām tās struktūrvienībām. 

Filiālbibliotēkas galvenais uzdevums – nodrošināt bibliotēkas lietotājiem mācību un brīvā 

laika pavadīšanas iespējas, piedāvājot arvien kvalitatīvākus pakalpojumus, izmantojot jaunās 

tehnoloģijas un informācijas resursus. 

Filiālbibliotēka atrodas Salaspils mikrorajonā, ko vēsturiski sauc par Zinātņu Akadēmijas 

ciematu. Par bibliotēkas pamatu var uzskatīt uz Dienvidu ielu pārcelto Doles ciema bibliotēkas 

krājumu 1982.gadā. Savu nosaukumu tā ieguvusi pateicoties atrašanās vietai. 

Filiālbibliotēka atkārtoti akreditēta 2018.gada jūnijā kā vietējas nozīmes bibliotēka. Citu 

izmaiņu bibliotēkas darbībā pārskata periodā nav. 

 

2.Finansiālais nodrošinājums 
 

Filiālbibliotēkas finansējums ir iekļauts kopīgajā Salaspils novada bibliotēkas budžetā. 

Tas nodrošina veiksmīgu bibliotēkas funkciju veikšanu. 

 

3.Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 
 

Filiālbibliotēka  renovēta 2007.gadā. Jauni remontdarbi pārskata periodā nav veikti. 

Filiālbibliotēkas integrētajā telpā izveidota zona bērniem ar piemērotām mēbelēm un plauktiem. 

2018.gadā iegādāti jauni pufi – sēžammaisi.  

 

Tabula „Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums” 

 Darbiniekie

m (skaits) 

Lietotājiem 

(skaits) 

Vērtējums 

(teicams/labs/ 

apmierinošs/neapmie

rinošs) 

Piezīmes 

(tehnika 

iegādāta) 

Datori 1 3 labi 2015 

Multifunkcionālā iekārta   1 laba 2016 

Printeris 1  labs 2005 

 

 

 

4.Personāls 

 

Filiālbibliotēkā strādā viena pilnas slodzes darbiniece – bibliotēkas vadītāja ar augstāko 

bibliotekāro izglītību, kuras izglītība (LU, 1986) pēc MK noteikumiem Nr.142 pielīdzināta 

profesionālajam maģistra grādam.  

2018.gadā darbiniece piedalījusies Salaspils novada bibliotēkas organizētajos 

profesionālās pilnveides pasākumos 26,5 stundu apmērā, kā arī apmeklējusi citus profesionālās 

pilnveides pasākumus, piem., Konferenci „21. gadsimta bibliotēka”, „Skolēnu literāro interešu 

veidošana”, „Digitālā saziņa ar valsti”. 
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5.Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

  

2016 

 

2017 

 

2018 

% salīdzinot 

ar iepr. gadu 

Lietotāju skaits 395 412 390 -5 

t. sk. bērni 131 132 116 -12 

Bibliotēkas apmeklējums 3944 4192 3923 -6 

t. sk. bērni 1085 1197 1050 -12 

Izsniegums kopā 5890 6557 5904 -10 

t. sk. grāmatas 4076 4632 4073 -12 

t. sk. periodiskie izdevumi 1804 1911 1816 -5 

t. sk. bērniem 937 1067 843 -21 

 

Galvenie rādītāji 

Triju gadu periodā dati ir mainīgi. Tomēr salīdzinot ar 2017.gadu, 2018.gadā tie visi ir 

negatīvu tendenci. Vislielākais samazinājums ir vērojams bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem 

(-12%). Tas ietekmējis arī apmeklējuma un izsniegumu datus. Tā izpaužas tendence, ka bērni 

labprātāk izmanto jaunās tehnoloģijas nevis tradicionālos informācijas iegūšanas veidus. Nav 

iespējams noteikt tikai bibliotēkas apkalpojošā teritorijā esošo iedzīvotāju skaitu.  

 

Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumu attīstība 

Filiālbibliotēkas krājums ir universāls, tas piedāvā daiļliteratūru pieaugušajiem un 

bērniem, nozaru literatūru, uzziņu izdevumus, periodiskos izdevumus, interneta pieeju un 

datubāzes. Jauno tehnoloģiju ieviešana bibliotēkā ļāvusi palielināt lietotājiem piedāvātās 

informācijas apjomu un kvalitāti. Automatizēta literatūras izsniegšana bibliotēkā notiek kopš 

2010.gada. Pieaug to bibliotēkas lietotāju skaits, kuri izmanto autorizēšanos e-katalogā, lai 

pilnvērtīgi izmantotu tā sniegtās iespējas: meklētu, pasūtītu vai pagarinātu iespieddarbus. 

 

Lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti 

 Filiālbibliotēkas lietotāju viedoklis par bibliotēkas darba kvalitāti tika izzināts veicot 

mutisku aptauju. Lielākā daļa aptaujāto ir apmierināti ar to literatūras klāstu, kāds pieejams 

bibliotēkā. Saņemti atsevišķi priekšlikumi par konkrētu grāmatu iegādi, par stratēģisko galda 

spēļu iegādi. 

 

Pakalpojumu pieejamība personām ar īpašām vajadzībām. 

Šobrīd cilvēkiem ar kustību traucējumiem pašiem nokļūt filiālbibliotēkā nav iespējams. 

To var izdarīt izmantojot asistentu pakalpojumus. Izsakot vēlmi saņemt šādu pakalpojumu, ir 

iespēja nodrošināt bibliotekāro apkalpošanu dzīvesvietā. 

 

Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām 

  Bibliotēku bieži apmeklē tādas lasītāju grupas kā bezdarbnieki, mājsaimnieces un 

seniori. Viņiem pēc pieprasījuma tiek individuāli palīdzēts tādos jautājumos, kā sniegtas adreses 

darba meklējumiem, CV rakstīšana, latviešu valodas apguve, sniegtas konsultācijas darbā ar 

datoru un internetu u.c. pieprasījumi. Jaunajām māmiņām sniegta palīdzība bērnu literatūras 

izvēlē. Palīdzēts atrast pašvaldību, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju mājaslapas un 

nepieciešamos dokumentus.  
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Uzziņu un informācijas darbs 

 Bibliotēkas apmeklētājiem 2018.gadā sniegtas: 38 tematiskās un faktu uzziņas, 36 

konsultācijas par datora, interneta un datubāzu lietošanu. Tās sniegtas izmantojot bibliotēkā 

esošos resursus, datubāzes: Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka, Salaspils novada bibliotēkas 

veidotās analītikas un novada datubāzes, kā arī citu bibliotēku elektroniskos katalogus, interneta 

resursus. Filiālbibliotēkā tiek papildinātas tematiskās mapes ar materiāliem par šādām tēmām: 

latviešu rakstnieki, latviešu mākslinieki, Latvijas valsts svētku un atceres dienas. Bibliotēkā 

iekārtots informācijas stends, kurā atrodas informācija par pakalpojumiem, datu bāzēm un 

jaunumiem.  

 

Iekšzemes un starptautiskais SBA 

SBA grāmatu apmaiņa ir labs veids, kā nodrošināt lietotāju pieprasījumus sadarbojoties 

ar citām bibliotēkām. Pieprasījums pēc SBA grāmatu apmaiņas Dienvidu filiālbibliotēkā 

saglabājas stabils.   

Tabula „SBA rādītāji” 

SBA 2016 2017 2018 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

 15 16 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

14 25 16 

Kopā 14 40 32 

 

 

6.Krājums 
 

Filiālbibliotēkas krājuma komplektēšana notiek sadarbībā ar Salaspils novada bibliotēku 

un izstrādāto komplektēšanas politiku 2015.-2019.gadam. Filiālbibliotēkas krājums ir universāls 

un tā attīstība balstās uz mērķtiecīgu dažādu lietotāju grupu informacionālo vajadzību 

apmierināšanu. 

Krājums tiek papildināts ne tikai par pašvaldības līdzekļiem, bet arī ar dāvinājumiem. 

2018.gadā par pašvaldības līdzekļiem pirkti 169 eksemplāri par summu 1538,09 eiro. 

Dāvinājumos no privātpersonām, organizācijām saņemti 68 eksemplāri par summu 205,15 eiro. 

Kopējais fonda lielums variē atkarībā no tā, kā tas tiek pārskatīts, atjaunināts. 2018.gadā nedaudz 

samazinājies jaunieguvumu skaits un samazinājusies krājuma apgrozība.  

Katru gadu bibliotēkas krājums tiek arī izvērtēts, attīrīts no novecojušās un maz 

izmantotās literatūras, kas norakstīta. Veikta krājuma optimizācija un sakārtošana. Bibliotēkas 

krājuma inventarizācija veikta 2014.gadā. 

 Regulāri tiek atzīmēti lasītāju pieprasījumi, lai piekomplektētu trūkstošo literatūru. 

Sniegti priekšlikumi krājuma komplektēšanai. 2018.gada prioritāte komplektēšanā bija 

papildināt fondu ar aktuālo latviešu daiļliteratūru, bērnu un jaunatnes literatūru. 

 

Tabula „Krājuma rādītāji” 

 2016 2017 2018 

Jaunieguvumi kopā 699 808 623 

t.sk. grāmatas 328 456 251 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 40 67 58 

t. sk. bērniem 76 97 70 

Izslēgtie dokumenti 762 748 700 

Krājuma kopskaits 9872 9932 9855 

Grāmatu krājuma apgrozība 046 0,5 0,47 

Periodisko izdevumu apgrozība 1,68 1,95 1,57 
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Tabula „Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

 2016 2017 2018 

Datubāzes sesijas  skatījumi sesijas  skatījumi sesijas  skatījumi 

Letonika 63 367 67 304 123 500 

News  75  58  86 

 

Filiālbibliotēka abonē Lursoft laikrakstu bibliotēku News.lv un datubāzi Letonika. 

Vajadzības gadījumā, saskaņojot ar Salaspils novada bibliotēku, ir iespēja izmantot arī EBSCO 

datu bāzi. Tāpat bibliotēkas lietotāji var izmantot Salaspils novada bibliotēkas darbinieku 

veidotās datubāzes: Analītika un Novads. Datubāzu izmantošana palielinājusies, jo bibliotēkas 

lietotāji regulāri tiek informēti par tām un kļūst zinošāki. Datubāzē News.lv visbiežāk tiek skatīti 

Rīgas Apriņķa avīzes raksti, jo papīra formā tā netiek abonēta. 

No 19.-29.03. Eiropas Digitālajā nedēļā bibliotēkā tika organizēts pasākums „Iepazīsti e-

pakalpojumus”, kurā apmeklētāji tika iepazīstināti ar bibliotēkā abonētajām datubāzēm: Lursoft 

laikrakstu bibliotēku, Letoniku; valsts portāliem: www.latvija.lv, www.vid.gov.lv; citām brīvi 

pieejamām datubāzēm, kā LNB kolekciju Periodika, u.c. Nedēļas laikā reģistrējās 19 

apmeklētāji.  

 

7.Darbs ar bērniem un jauniešiem 
 

Bērnu un jauniešu skaits ir nedaudz mazāks kā 1/3 no kopējā bibliotēkas lietotāju skaita. 

2018.gadā apmeklējumu skaits samazinājies par 12% un izsniegumu skaits samazinājies par 

21%. Šādus rādītājus iespējams izskaidrot ar vispārējām demogrāfiskām tendencēm, kā arī jauno 

tehnoloģiju ietekmi. Lai bērnus piesaistītu bibliotēkai, nepieciešamas kādas jauna veida 

aktivitātes, piemēram, tā varētu būt iesaistīšanās programmā „Grāmatu starts.” 

Bērnu literatūras krājums tiek komplektēts visām vecuma grupām un daudzpusīgi arī pēc 

veidiem: latviešu un ārzemju autoru daiļdarbi, enciklopēdiska satura grāmatas, klausāmgrāmatas 

CD formā, DVD filmas, spēļu grāmatas. Bērniem un jauniešiem tiek abonēti žurnāli: Avene, 

Avenīte, Pūcīte, Ilustrētā junioriem un Geo.  

2018.gadā bibliotēkā tika organizēti pasākumi bērniem un jauniešiem: 

 Droša interneta nedēļa no 1.-10.02., kurā notika pasākums „Drošāks internets sākas ar tevi”, 

lai vērstu bērnu uzmanību kritiskas pieejas veidošanai internetā pieejamam saturam. 

Dalībniekiem tika piedāvāti spēles „Foto detektīvs” materiāli. 

 Bibliotekārā stunda „Pirmā iepazīšanās ar bibliotēku” 02.03, kurā piedalījās PII „Saime” 

jaunākā bērnu grupa. 

 Ziemeļvalstu Literatūras nedēļas (12.11.-18.11.) ietvaros notika Rīta stundas lasījumi PII 

„Saime” bērniem par tēmu „Varoņi un antivaroņi”, kurā tika lasīti fragmenti no bērnu 

grāmatām: U. Grosfelde „Maija ielas peles”, T.Selli „Mia ir priecīga”, „Leģenda par veco 

Tomasu”. Pasākumu apmeklēja 3 grupas, kopā 63 bērni. 

 

Bibliotēkas darbības teritorijā atrodas pašvaldības PII iestāde „Saime”, ar kuru notiek 

sadarbība, saskaņoti sadarbības pasākumi. Bērnu grupiņas atnākot uz bibliotēku tiek 

iepazīstinātas ar bibliotēku un aicinātas kopā ar vecākiem kļūt par pastāvīgiem bibliotēkas 

lietotājiem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.latvija.lv/
http://www.vid.gov.lv/
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8.Novadpētniecība 
 

Filiālbibliotēkā ir neliels novadpētniecības materiālu krājums: grāmatas, vietējā avīze 

„Salaspils Vēstis” un mape ar nozīmīgākajiem žurnālu un avīžu rakstiem par Salaspili un 

salaspiliešiem. Dienvidu filiālbibliotēka apkopo novadpētniecības materiālus no tai pieejamās 

preses un pievieno novadpētniecības datubāzei. Novadpētniecības resursi tiek popularizēti 

veidojot izstādes un sniedzot uzziņas.  

 

9.Projekti 
 

Pārskata periodā projekti netika izstrādāti. 

 

10.Publicitāte 
 

Informācija par filiālbibliotēku pieejama portālos: 

 Salaspils novada bibliotēkas mājas lapā: www.biblioteka.salaspils.lv 

 Avīzē „Salaspils Vēstis” tiek publicēta informācija par Filiālbibliotēkā organizētajiem 

pasākumiem un izstādēm,  

 Informācija par Dienvidu filiālbibliotēku pieejama arī portālos: www.biblioteka.lv; 

www.kulturaskarte.lv; Twitter, Facebook. 

 

2018.gadā Filiālbibliotēkā tika veidotas 15 izstādes, kas veltītas: 

 valsts svētku un atceres dienām: Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas 

pasludināšanas dienai, Līgo svētkiem, Latvijas Republikas proklamēšanas dienai; 

 dažādām tēmām un literatūras popularizēšanai: Pasaules veselības diena, Bibliotēku 

nedēļa, Dzejas dienas, ANO cilvēktiesību diena u.c. 

Ziemeļvalstu literatūras nedēļā 12.novembrī tika organizēts pasākums Krēslas stundas 

lasījums pieaugušajiem „Varonis un laiks”, kurā iepazināmies ar mūsdienu igauņu rakstnieku, 

esejistu Mihkelu Mutu un viņa daiļradi. 

 

11.Sadarbības tīkla raksturojums 

 

Filiālbibliotēkas sadarbības partneri ir Salaspils novada bibliotēka un Saulkalnes 

filiālbibliotēka, ar kuru kopā tiek plānots un koordinēts bibliotekārais darbs, lielākie pasākumi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Salaspils novada bibliotēkas 

Dienvidu filiālbibliotēkas vadītāja Dace Mosāne 

 

 
 

 

http://www.biblioteka.salaspils.lv/
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Salaspils novada bibliotēkas 
Saulkalnes filiālbibliotēkas 

darba pārskats par 2018.gadu 
 
 

1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums 

 

Saulkalnes filiālbibliotēka ir Salaspils novada bibliotēkas struktūrvienība. Bibliotēka 

atrodas Salaspils novada Saulkalnes ciematā, 8 km attālumā no Salaspils. Saulkalnes ciematā 

darbojas pašvaldības Pirmsskolas izglītības iestāde Daugaviņa (turpmāk tekstā – PII Daugaviņa) 

un Salaspils novada Sociālā dienesta Saulkalnes Sociālais centrs. Saulkalnes filiālbibliotēkā 

iedzīvotājiem ir pieejami arī Salaspils novada domes Apmeklētāju apkalpošanas centra filiāles 

pakalpojumi. 

Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes ziņām, uz 01.01.2019. Saulkalnes ciematā ir 

deklarēti 1268 iedzīvotāji. Saulkalnes filiālbibliotēka nodrošina bibliotekāros pakalpojumus  

Saulkalnes ciemata, Salaspils pilsētas un tuvējo novadu (Ikšķiles, Ogres) iedzīvotājiem. 

Galvenie pārskata periodā izvirzītie un paveiktie uzdevumi: 

 sagatavoties bibliotēkas atkārtotai akreditācijai un to sekmīgi novadīt;  

 palielināt turpinājumizdevumu klāstu, tā sekmējot bibliotēkas lielāku apmeklētību un 

izsniegumu kopskaita palielināšanos. 

Izmaiņas bibliotēkas darbībā (juridiskajā statusā, struktūrā) nav notikušas. 

 

2018. gadā notika Salaspils novada bibliotēkas un tās filiālbibliotēku, tajā skaitā 

Saulkalnes filiālbibliotēkas, atkārtota akreditācija. Akreditācija notika ar pozitīvu vērtējumu. 

Gatavojoties atkārtotajai akreditācijai, tika paveikts liels darba apjoms, it īpaši dokumentu 

sakārtošanā un bibliotēkas vizuālā koptēla uzlabošanā. 

 

2. Finansiālais nodrošinājums 

 

Saulkalnes filiālbibliotēkas finansējums ir iekļauts kopīgajā Salaspils novada bibliotēkas 

budžetā, un tiek atspoguļots Salaspils novada bibliotēkas un tās struktūrvienību darba pārskatā 

par 2018. gadu. 

 

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

 

 Pārskata periodā nav veikta telpu paplašināšana vai remontdarbi. 

 

Tabula „Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums” 

 Darbiniekiem 

(skaits) 

Lietotājiem 

(skaits) 

Vērtējums (teicams/labs/ 

apmierinošs/neapmierinoš

s) 

Piezīmes 

Datori 1 2 Lasītājiem – labs, 

darbiniekam - labs 

 

Multifunkcionālās 

iekārtas 

1  Teicams  

 

 2018. gada vidū tika nomainīti divas iepriekš lietotās, novecojušās, multifunkcionālās 

iekārtas pret vienu jaunu. Šo iekārtu izmanto arī bibliotēkas lietotāji (printēšana), pārējos darbus 

(skenēšana, kopēšana) veic bibliotēkas darbinieks. 
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Pārskata periodā tika veikti arī nelieli uzlabojumi informācijas un dokumentu 

pieejamības nodrošināšanai (informatīvā tāfele, bērnu žurnālu stends, jauni plaukti saimniecības 

telpā (krātuvē)). 

 

4. Personāls 

 

Pārskata periodā Saulkalnes filiālbibliotēkā strādāja viens darbinieks - filiālbibliotēkas 

vadītāja (1 pilna slodze). Darbiniekam ir augstākā bibliotekārā izglītība (2011. gadā iegūts 

bakalaura grāds sociālajās zinībās).  

Darbinieka profesionālo izaugsmi nodrošina semināri un mācību kursi, kurus organizē 

un/vai finansē Salaspils novada bibliotēka. Pārskata perioda laika posmā darbinieks apmeklēja 5 

profesionālās pilnveides seminārus un kursus, piedalījās SNB darba sapulcēs.  

 

Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi” 
N.p.k. Norises 

laiks 

Norises 

vieta 

Organizētājs  Pasākuma nosaukums, galvenās tēmas Stundu 

skaits 

1. 07.02.18. Salaspils SNB Darba seminārs (Mūsdienīga lietišķā etiķete reālajā 

un virtuālajā vidē; u.c.) 

5 

2. 07.03.18. Rīga, 

LNB 

SNB Darba seminārs (Meklēšana informācijas sistēmā 

Primo; Ekskursija LNB Krājuma saglabāšanas 

centrā; u.c.) 

5.5 

3. 11.04.18. Salaspils SNB Darba seminārs (Elektroniskie dokumenti un to 

saglabāšana; u.c.) 

4.5 

4. 13.06.18. Salaspils SNB Mācību kurss “Ē! Digitālā saziņa ar valsti: dzīves 

situācijās noderīgi e-risinājumi” 

8 

4. 03.10.18. Salaspils SNB Darba seminārs (Datu aizsardzība bibliotēkās (DVI); 

Datu aizsardzība BIS Alise (Tieto Latvija); u.c.) 

5.5 

 

 

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

 

Tabula „Bibliotēkas pamatrādītāji” 
  

2016 

 

2017 

 

2018 

% salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 326 305 285 - 6,44 %    ; - 6,56 % 

  t. sk. bērni 100 98 106 - 2 %         ; + 8,16 % 

Bibliotēkas apmeklējums 2786 3195 3546 + 14,68 % ; + 10,99 % 

  t. sk. bērni 1015 1396 1570 + 37,54 % ; + 12,46 % 

Izsniegums kopā 5195 5186 6821 - 0,17 %   ; + 31,53 % 

  t. sk. grāmatas 4014 3930 4166 - 2.09 %   ; + 6,01 % 

  t. sk. periodiskie izdevumi 1098 1184 2615 + 7,83 %  ; +120,86 % 

  t. sk. bērniem 1083 1077 1125 - 0.55 %   ; + 4,46 % 

Bibliotekārais aptvērums % no 

iedz. skaita pašvaldībā 

25,57 % 24.02 % 22.48%  

Iedzīvotāju skaits 1275 1270 1268  

  

Vērtējot Saulkalnes filiālbibliotēkas galvenos skaitliskos statistikas pamatrādītājus – 

lietotāju skaitu un izsniegumu, jāsecina, ka, neraugoties uz nelielu lietotāju skaita samazināšanos   

(-6,56%), izsniegums kopā ir palielinājies gandrīz par trešdaļu (+31,53%); arī kopējais 

izsniegumu skaits lasītāju grupai bērni un jaunieši ir pozitīvs (+4,46%). Vērtējot izsniegumu 

sīkāk pa pozīcijām, ir redzams, ka grāmatu izsniegums ir palielinājies samērā nedaudz (+6,01%), 

toties uz pusi ir audzis periodisko izdevumu izsniegums (+120,86%). Tas skaidrojams ar to, ka 

šajā pārskata periodā bibliotēkas lasītājiem tika piedāvāts daudz plašāks un daudzpusīgāks 

turpinājumizdevumu klāsts, kas arī bija viens no iepriekšējā pārskata perioda izvirzītajiem 



41 

 

mērķiem. Secinājums ir viennozīmīgs - ir vērts palielināt finansējuma daļu periodisko izdevumu 

iegādei, jo tādējādi ir iespējams palielināt bibliotēkas apmeklētības un izsnieguma rādītājus. 

Nākamajā pārskata periodā būtu vēlams palielināt turpinājumizdevumu skaitu krievu valodā, it 

īpaši populārzinātnisko izdevumu žanrā.   

Bibliotēkas apmeklētība ir saglabājusies ar pozitīvu, nedaudz pieaugošu, tendenci: 

+10,99% apmeklējumu skaits kopā; +12,46% bērnu apmeklējumu skaits.  

Bibliotēkas apmeklētāji pozitīvi vērtē bibliotēkas iekārtojumu, dokumentu novietojumu 

un pieejamību. Pastāvīgi tiek domāts, kā vēl uzlabot un pilnveidot bibliotēkas sniegtos 

pakalpojumus un padarīt ērtāku un lietotājam draudzīgāku bibliotēkas vidi. 

Saulkalnes filiālibliotēka nav pieejama personām ar kustību traucējumiem (ratiņkrēslos), 

jo bibliotēka atrodas daudzdzīvokļu ēkas 1. stāvā; ēkā nav ierīkots lifts.  

 Saulkalnes filiālbibliotēkā, kopš 2012. gada, darbojas arī Salaspils novada domes 

Apmeklētāju apkalpošanas centrs (AAC). Šī centra speciālista darbu veic bibliotekārs vienlaicīgi 

ar saviem tiešajiem darba pienākumiem bibliotēkā. Apmeklētāju centrā iedzīvotājiem tiek 

sniegtas atbildes par lielu daļu ar pašvaldības pakalpojumiem saistītajiem jautājumiem, pieņemti 

un reģistrēti dažādi iesniegumi. Apmeklētājiem ir pieejami dažādi materiāli un informācija par 

pašvaldības darbu, projektiem, sociālo palīdzību; tiek palīdzēts apgūt šīs informācijas meklēšanu 

elektroniskā vidē. Visi AAC apmeklētāji tiek iepazīstināti arī ar pakalpojumiem un iespējām, ko 

sniedz bibliotēka. 

 Lielākus pasākumus Saulkalnes filiālbibliotēkā nav iespējams rīkot gan vietas trūkuma, 

gan tehniskā nodrošinājuma trūkuma dēļ. Tāpēc bibliotēkas apmeklētāji aktīvi tiek mudināti 

apmeklēt Salaspils novada bibliotēkas (SNB) rīkotos pasākumus. 2018. gada 31. janvārī SNB 

rīkoja Bibliotēkas labvēļu pasākumu – uzaicinātās personas, tajā skaitā divas Saulkalnes 

filiālbibliotēkas lasītājas, tika vestas uz Dailes teātra izrādi “Granātu krāsas aproce”. 2018. gada 

12. septembrī, Dzejas dienu ietvaros, Saulkalnes filiālbibliotēka organizēja savas filiāles lasītāju 

– senioru braucienu uz Latvijas Nacionālo bibliotēku. Pasākuma laikā notika ekskursija pa LNB, 

kā arī aplūkotas dažādas izstādes. Šis pasākums dalībniekos raisīja milzīgu sajūsmu, jo daudzi 

Nacionālajā bibliotēkā bija pirmo reizi. Iespēju robežās līdzīgs pasākums – labākajiem lasītājiem 

– senioriem doties kādā izzinošā ekskursijā – tiks rīkots arī nākamajā pārskata periodā.    

 
 Saulkalnes filiālbibliotēkā tiek veikts arī uzziņu un informācijas darbs. Jautājumu loks ir 

visai plašs; visbiežāk tiek jautāts par BIS Alise lietošanu un meklēšanas iespējām, e-pasta 

lietošanu, dažādu programmu instalēšanu un lietošanu mājas apstākļos. Nepieciešamības 

gadījumā bibliotēkā tiek veiktas individuālas apmācības un konsultācijas. Ņemot vērā sociāli 

ekonomisko situāciju Latvijā, bieži nākas sniegt palīdzību dažādu sociālu jautājumu 

noskaidrošanā, par dažādu internetbanku kontu pārvaldīšanas iespējām, u.tml. 

 

SBA sniegtās iespējas pārskata gadā tika izmantotas. 

  Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2016 2017 2018 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

9 126 55 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

22 27 18 
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 SBA saņemto dokumentu skaits ir samazinājies, jo šī pārskata perioda mērķis bija primāri 

izmantot Saulkalnes filiālbibliotēkas krājumā esošos dokumentus.   

 

 

6. Krājums 

 

 Krājuma komplektēšanas politika un organizācija tiek veikta, pamatojoties uz Salaspils 

novada bibliotēkas „Krājuma komplektēšanas un organizācijas politiku 2015.g.-2019.g.”, 

saskaņā  ar Saulkalnes filiālbibliotēkas profilu.  

Viena no galvenajām prioritātēm 2018. gadā bija nodrošināt periodisko izdevumu 

dažādību, kā arī turpināt veidot vispusīgu un dažādām interesēm atbilstošu krājumu.  

Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums tiek atspoguļots kopējā Salaspils 

novada bibliotēkas darba pārskatā. 

 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2016 2017 2018 

Jaunieguvumi kopā 806 1126 1134 

  t. sk.  grāmatas 381 733 476 

  t. sk. latviešu daiļliteratūra 1862 (kopā) 86 54 

  t. sk. bērniem 124 129 112 

Izslēgtie dokumenti 285 811 1042 

Krājuma kopskaits 8519 8834 8926 

Grāmatu krājuma apgrozība 0.6 0.59 0.76 

Periodisko izdevumu apgrozība 0.81 0.89 1.69 

 

 2018. gadā krājums tika papildināts ar 1134 jaunieguvumiem, no kuriem monogrāfiskie 

izdevumi ir 476, kas ietver: daiļliteratūru 368 eks. (77%), nozaru literatūru 108 eks. (23%). 

Jaunieguvumu sadalījums pa valodām: latviešu – 354 eks. (74%), krievu – 112 eks. (24%), angļu 

– 9 eks. (1.8%), citā valodā – 1 eks. (0.2%). 

 Galvenais finansējuma avots ir Salaspils novada domes finansētais bibliotēkas budžets. 

Pārskata periodā tika saņemti arī dāvinājumi no iedzīvotājiem, kuri tika izvērtēti atbilstoši 

Komplektēšanas politikai, kā rezultātā krājums tika papildināts ar daiļliteratūras grāmatām 

latviešu un krievu valodās, kā arī bērnu grāmatām. Pārskata periodā tika izmantota iespēja daļu 

(pagaidām nelielu) no grāmatām nenorakstīt, bet nodot citām SNB struktūrvienībām: 

Abonementa nodaļai tika nodotas 37, Dienvidu filiālbibliotēkai – 8 grāmatas. Kopā Saulkalnes 

filiālbibliotēkas krājums tika papildināts par 477 vienībām (no kurām 1 vienība ir audiovizuālais 

dokuments): pirkto eksemplāru skaits 215 (45%), nepirkto (dāvinājumi) – 255 eksemplāri 

(53.5%), no SNB Bērnu nodaļas saņemti 7 eksemplāri (1.5%). 

 2018. gadā Saulkalnes filiālbibliotēkā bija pieejamas abonētās datubāzes: Lursoft 

laikrakstu bibliotēka News.lv, Letonika, EBSCO, Britannica Online Library. 

 

Tabula „Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2016 2017 2018 

Letonika 72 18 30 

News 15 53 28 

 

Pārskata periodā datubāzu izmantošana vidēji joprojām ir neliela. Gada sākumā datubāze 

letonika.lv piedāvāja skatīt šo resursu, izmantojot attālinātās piekļuves paroli, bet diemžēl arī 

šāda iespēja bibliotēkas apmeklētāju interesi izmantot datubāzi nepalielināja.   
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7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 

 

 Saulkalnes filiālbibliotēka atrodas nelielā ciematā starp Salaspili un Ikšķili. Ciematā 

darbojas tikai PII Daugaviņa. Visi skolas vecuma bērni uz skolu brauc uz dažādām pilsētām – 

Salaspili, Ikšķili, Ogri, Rīgu. Pārskata periodā 37% no bibliotēkas aktīvajiem lietotājiem bija 

bērni un jaunieši līdz 18 gadiem. Lai gan kopējais bibliotēkas lietotāju skaits pārskata periodā ir 

samazinājies, lietotāju skaits lasītāju grupā bērni un jaunieši ir pieaudzis (+8%). Tas skaidrojams 

gan ar aktīvu darbu ar PII Daugaviņa vecāko grupu bērniem, gan ar to, ka šajā pārskata gadā ir  

sākts darbs pie lasītāju datu pārbaudes, precizēšanas un labošanas BIS Alise, ņemot vērā 

Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības – tādējādi lasītāju skaits skaitliski var nedaudz 

mainīties pa lasītāju kategorijām, taču nelielā bibliotēkā, kā Saulkalne, pat nelielas skaitliskās 

izmaiņas gala rezultātā dod lielas procentuālas izmaiņas.  

Tas, ka bērni un jaunieši lielāko dienas daļu pavada citās pilsētās, nozīmē to, ka ļoti bieži 

bērni un jaunieši arī bibliotekāros pakalpojumus izmanto tur – gan savu skolu, gan šo pilsētu 

pašvaldību publiskajās bibliotēkās. Tāpēc vērojama tendence, ka bieži Saulkalnes bibliotēka tiek 

apmeklēta, lai pavadītu brīvo laiku atpūšoties kopā ar draugiem (pusaudži), spēlētu galda vai 

tiešsaistes spēles (jaunākā skolas vecuma bērni), izmantotu sociālos tīklus. Bibliotēka spēj 

bērnus un jauniešus ieinteresēt arī uz grāmatu lasīšanu (ar nosacījumu, ka piedāvāto grāmatu 

klāstā ir jaunas un/vai populāras grāmatas), tomēr strauji mainās arī lasīšanas paradumi bērnu un 

jauniešu vidū – iepriekš daudz lasījušie bērni, sasniedzot pusaudžu vecumu, priekšroku dod 

citām brīvā laika pavadīšanas iespējām, ne vairs lasīšanai; joprojām lasošie pusaudži pēc 9. 

klases beigšanas dodas mācīties uz citām Latvijas vietām (piemēram, sāk mācīties kādas citas 

(ne tuvāko) pilsētas tehnikumā, līdz ar to ciematā Saulkalne atgriežas reti) vai mācību grafika un 

slodzes dēļ tik bieži bibliotēku vairs neapmeklē; jaunāko klašu skolēni lasīt vēlas aizvien mazāk. 

Ņemot vērā to, ka ciematā Saulkalne iedzīvotāju mainība nav augsta, prognozējams, ka 

nākošajos gados izsniegumu skaits šai lasītāju kategorijai varētu samazināties.   

 Pārskata gada statistikas dati gan ir vērtējami pozitīvi: apmeklējumu skaits pieaudzis par 

12.46%, kopējais izsniegumu bērniem un jauniešiem arī nedaudz palielinājies (+4.46%). 

 Bērnu un jauniešu literatūras krājums bibliotēkā tiek veidots tā, lai iespēju robežās 

nodrošinātu visas šīs grupas lasītāju vēlmes – tiek komplektēta gan pati jaunākā un pieprasītākā, 

gan Bērnu un jauniešu žūrijas grāmatas. Diemžēl jāatzīst, ka Saulkalnes filiālbibliotēkā nav 

iespējams nokomplektēt visas šai lasītāju kategorijai interesējošās grāmatas.   

Pārskata gadā tika komplektēta literatūra samērīgi visiem lasītāju vecumiem šajā lasītāju 

kategorijā. Papildus tika piekomplektēta literatūra no trūkstošajām sēriju grāmatām. Kopumā 

bērnu un jauniešu literatūras krājums tika papildināts par 112 vienībām, kas sastāda 24% no 

visām iegādātajām grāmatām. Alternatīvo lietu (spēles, puzles, diski u. c.) komplektēšana 2018. 

gadā netika veikta. Bibliotēkā 2018. gadā tika abonēti 4 nosaukumu žurnāli bērnu un jauniešu 

auditorijai.  

Uzziņu un informācijas darbs tiek veikts pēc pieprasījuma, izmantojot visus bibliotēkā 

pieejamos resursus, LNB datubāzes, interneta resursus un abonētās datubāzes.  

2018. gadā bibliotēkā ir notikuši 5 tematiskie pasākumi un lasīšanas veicināšanas 

aktivitātes bērnu un jauniešu vecuma grupai, it īpaši turpinot attīstīt sadarbību ar PII Daugaviņa: 

 16. martā PII Daugaviņa vecākajai grupai bibliotēkā notika Ēnu diena (pārcelta no 

februāra uz martu bērnudārzā esošās karantīnas dēļ). Ēnu dienā bērnudārza audzēkņi 

iepazinās ar bibliotekāra profesiju. Bērniem tika stāstīts, kā uzvesties bibliotēkā, kas 

tur notiek. Bērni pildīja dažādus uzdevumus, kā arī iejutās bibliotekāra lomā, saņemot 

un izsniedzot grāmatas. 
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 29. martā bibliotēkā notika Bērnu žūrijas gada noslēguma pasākums. Bērnu žūrijas 

dalībnieki (kā arī daži tie, kas par tādiem plānoja kļūt 2018. gadā), tika aicināti uz BŽ 

gada noslēguma pasākumu. Dalībnieki, kuri bija aizpildījuši anketas, saņēma 

diplomus un LNB balvu (rokassprādzi). Pārējie saņēma šokolādes veicināšanas 

balvas. Saulkalnes bibliotēka apbalvoja 3 visvairāk grāmatu izlasījušos bērnus. 

 
 23.maijā PII Daugaviņa vecākajām grupām notika ārpustelpu (brīvā dabā) bibliotēkas 

rīkotā tematiskā bibliotekārā stunda “Iepazīsties – esmu koks”, kurā bērni mācījās, 

no kā sastāv koks, kas tajā dzīvo. Bērni arī uzzināja, kas ir dižkoks, kā tas tiek mērīts, 

un praktiski atveidoja gan Latvijas, gan pasaules resnākos kokus.   

        
 17. septembrī Saulkalnes PII Daugaviņa viesojās dzejniece Maija Laukmane, kura 

pazīstama arī kā burvīgu bērnu dzejoļu autore. Kā tikšanās vadmotīvs tika izvēlēts 

viņas dzejoļu krājums “Par ko sapņo 7 vārnas” – jo mazās vārniņas ir kustīgas un 

krāsainas kā rudens lapiņas. Pasākums notika sirsnīgā gaisotnē, dzejniece lasīja 

dzejolīšus, un bērni ar prieku piedalījās dzejnieces rosinātajās vārdu rotaļās. Bērni 

bija iemācījušies dažus dzejnieces dzejoļus, un bija sagatavojuši arī pārsteigumu – 

dziesmu ar viņas dzejoļa vārdiem, kā arī savu zīmēto grāmatiņu, par kuru autore bija 

patiesi iepriecināta. 
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 21. novembrī Ziemeļvalstu literatūras nedēļas ietvaros tika rīkots pasākums PII 

Daugaviņa vecākajai grupai. Šī gada vadmotīvs bija izvēlēts „Varoņi ziemeļvalstīs”. 

Projekta veidotāji šogad jaunākajai lasītāju grupai piedāvāja zviedru autoru Agneses 

un Eliasa Volundu darbu „Rokasgrāmata supervaroņiem”. Latviešu valodā šī grāmata 

vēl nav tulkota, toties bija pieejams oriģināls pdf formātā. Par cik grāmata veidota kā 

komikss, tas arī tika izvēlēts šī gada pasākumam bērnudārzā – uz interaktīvās tāfeles 

tika “izlasīta” visa grāmata. Bērni ar patiesu interesi skatījās oriģinālās grāmatas bilžu 

stāstu, vienlaicīgi klausoties bibliotekāres brīvas formas teksta atstāstījumu. 

     
 

Saulkalnes filiālibliotēka kopš 2002. gada ir iesaistījusies lasīšanas veicināšanas 

programmā „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. Šīs programmas īstenošana bibliotēkā tika 

turpināta arī 2018. gadā. Žūrijā, kā ierasts, tika aicināti piedalīties arī vecāki un vecvecāki.   

Galvenās problēmas darbā ar bērniem un jauniešiem saistītas ar nepietiekošu telpu 

platību, kā arī ar daļēji ierobežotiem finansu resursiem. Vispārējā tendence – ka bērni lasīt vēlas 

aizvien mazāk – kļūst aizvien aktuālāka. 

 

8. Novadpētniecība 

 

Novadpētniecības pamatdarbs tiek veikts Salaspils novada bibliotēkā. Saulkalnes 

filiālbibliotēkā novadpētniecības darbs tiek balstīts uz materiālu par Saulkalni apzināšanu – tiek 

vākta informācija no dažādiem resursiem par Saulkalni, tās vēsturi, apkārtni, attīstību. Šie 

dokumenti tiek kārtoti tematiskajās mapēs. Materiālu bāze tiek papildināta ar kopijām no 

reģionālajiem laikrakstiem Salaspils Vēstis, Rīgas Apriņķa avīze, Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

digitālās bibliotēkas kolekcijas Periodika.lv un laikrakstu bibliotēkas Lursoft.lv.  

Lai saglabātu nemateriālo mantojumu par Saulkalnes ciematu, tiek uzklausīti bibliotēkas 

apmeklētāji, mudinot tos dalīties atmiņās un iespaidos par Saulkalnes vēsturi.  

Darbs ar novadpētniecības materiālu papildināšanu ir izvirzīts kā viens no nākamā 

pārskata perioda prioritāri veicamajiem uzdevumiem.   
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9. Projekti 

 

 Pārskata periodā Saulkalnes filiālbibliotēka piedalījās projektā Bērnu, jauniešu un vecāku 

žūrija 2018. Šis ir lasīšanas veicināšanas projekts, kas paredzēts, lai veicinātu lasīšanas 

paradumus visās vecuma grupās bērnu vidū, dodot iespēju piedalīties arī pieaugušajiem ģimenes 

locekļiem. 

 

 

10. Publicitāte 

 

 Bibliotēkas publisko tēlu veido gan jebkura bibliotēkas rīkota aktivitāte, gan tas, cik 

funkcionāli un lasītāju vēlmēm atbilstoša ir iekārtota un nodrošināta pati bibliotēka. Publicitāti 

nodrošina informācijas par bibliotēkā notiekošajām izstādēm un pasākumiem izvietošana avīzē 

Salaspils Vēstis un Salaspils novada bibliotēkas mājas lapā: http://www.biblioteka.salaspils.lv/lv 

 Pārskata periodā Saulkalnes filiālbibliotēkā notikuši 6 tematiskie pasākumi un izveidotas 

13 tematiskās izstādes. 

  

11. Sadarbības tīkla raksturojums 

 

 Primārā sadarbība, ņemot vērā Saulkalnes filiālbibliotēkas attālināto atrašanās vietu, ir ar 

Salaspils novada bibliotēkas dažādu nodaļu darbiniekiem, ņemot vērā to, ka Salaspils novada 

bibliotēka veic reģiona metodisko un konsultatīvo darbu. 

 Saulkalnes ciematā galvenais sadarbības partneris ir PII Daugaviņa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Salaspils novada bibliotēkas  

Saulkalnes filiālbibliotēkas vadītāja Anna Grīnblate 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblioteka.salaspils.lv/lv
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Pierīgas reģiona publiskās bibliotēkas 

2018.gadā 
 

2018.gada pārskatu kopsavilkums 
  

Darba prioritātes 

- pārskata perioda darba prioritātes tika iezīmētas Latvijas valsts 100gades svinību 

gaisotnē, un bibliotēkas ar saviem pasākumiem veiksmīgi iekļāvās sava novada  kopējos 

pasākumos; 

- profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas brauciena organizēšana uz Igaunijas 

bibliotēkām (augusts, 2 dienas); 

- sadarbības līgumu pārslēgšana ar katru pašvaldību par reģiona funkciju veikšanu un 

izmaksu aprēķins (detalizēta izcenojuma izstrāde katrai pašvaldībai); 

- virtuālās izstādes „Mana novada simtgades cilvēks Latvijai” realizācija; 

- bibliotekāru kvalifikācijas paaugstināšana – apmācības, mācību semināri, konsultācijas 

u.c.  

 

Jauni pakalpojumi 

Babītes novada pašvaldības bibliotēka - 2018.gada 6.aprīlī jaunās telpās tiek atklāta 

Babītes novada pašvaldības bibliotēkas filiāle Babītes ciemā (iepriekš nodaļa „Strazdi”). 

Baložu pilsētas bibliotēkā inovācija - stends „Baložu bibliotēkas labo vārdu koks”, kurā 

katrs bibliotēkas lietotājs varēja izteikt savu vēlējumu vai pateicību bibliotēkai, uzrakstot to uz 

stilizētas koka lapas un piestiprinot kokam. „Koks lapoja” no bibliotēku nedēļas aprīlī līdz Valsts 

svētkiem novembrī.  

Mārupes novada Domes Mazcenas bibliotēka - mūsdienīgas bibliotēkas tēla veidošanā 

veiksmīga bija 3D virtuālās tūres izveide mājaslapā www.marupe.lv  - KULTŪRA. Tagad 

visiem interesentiem ir iespēja iepazīties ar bibliotēku attālināti, operatīvi piekļūt katalogam un 

apskatīt bibliotēkas atrašanās vietu kartē. 

Siguldas novada bibliotēkas pagalmā pie bibliotēkas tika iekārtota vasaras āra lasītava, 

kur svaigā gaisā pieaugušajiem nesteidzīgi palasīt grāmatas un žurnālus vai arī izvēlēties kādu 

grāmatu līdzi ņemšanai no lasītavas „grāmatu namiņa”. Savukārt bērniem tika piedāvātas radošas 

papīra plastikas aktivitātes „Grāmatas māca darīt”. Vasaras lasītava bija atvērta labvēlīgos 

laikapstākļos līdz pat vasaras beigām.  

Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēka - Ulbrokas ezermalas lasītava. Bibliotēka piecas 

dienas nedēļā jūlija mēnesī nodrošina iespēju literatūras lasīšanai atpūtas zonā. Novada 

iedzīvotājiem ir pieejamas izklaidējoša un izzinoša satura grāmatas no bibliotēkas dāvinājumu 

krājuma un iepriekšējo gadu žurnālu klāsta. Bērni lasītavā - ne tikai lasa, zīmē, krāso, bet arī 

risina dažādus atjautības uzdevumus, iesaistās kustību rotaļās. Pakalpojumu atbalsta p/a 

“Saimnieks” transporta daļa un vasaras jauniešu darbs pašvaldības iestādēs.  

Siguldas novada Allažu pagasta bibliotēka – 2018.gadā sociālās aprūpes mājā 

„Gaismiņas” atklāts ārējais apkalpošanas punkts. 

 

Nozīmīgi / jauni projekti 

Salaspils novada bibliotēka - Viens no spilgtākajiem un nozīmīgākajiem veikumiem, 

vērtējot gadu kopumā - lietotājiem tika atvērta multimediālā vietne www.knutsskujenieks.lv, 

kuras mērķis ir dzejnieka literārā mantojuma un dzīves telpas saglabāšana un pieejamība 

virtuālajā vidē. Vietnes atvēršana norisinājās Dzejas dienu pasākuma „Citāda Knuta diena” 

ietvaros. 

http://www.marupe.lv/
http://www.knutsskujenieks.lv/
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Mārupes novada Domes Mazcenas bibliotēka - pēc straujā iedzīvotāju pieauguma aizvien 

vairāk jūtama nepieciešamība pēc jaunām kultūras infrastruktūrām, tai skaitā – bibliotēkas. 

Aizvadītajā gadā tika gūts pašvaldības akcepts vēl vienas bibliotēkas celtniecībai Mārupē.  

 

Problēmas, to risinājumi 

Olaines bibliotēkā samilzusī problēma – Bibliotēkas nodrošināšana ar platības un 

aprīkojuma ziņā atbilstošām telpām, – lai tā atrastos zem viena jumta un būtu pieejama visiem 

lietotājiem: bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem, kā arī lietotājiem ar īpašām vajadzībām. 

 
Kā atzīst vairākas bibliotēkas (attālākos novados) - faktiskais iedzīvotāju skaits novadā 

ir samazinājies (iedzīvotāji ir aizbraukuši uz ārzemēm), kaut gan skaitās deklarēti konkrētā 

pagastā. 
 

Citi aktuāli jautājumi 

Baložu pilsētas bibliotēkas novadpētniecības materiāli izmantoti divu grāmatu tapšanā - 

Dzintras Maļinovskas Ķekavas novada personības un Pētera Apiņa Latvijai 100. UNESCO LNK 

jaunākajā izdevumā „Stāstnieks. Kopiena. Kultūrtelpa” publicēts darbinieces A.Lemeševskas 

raksts „Baložu pilsētas bibliotēkas veiksmes stāsts”, kas atspoguļo bibliotēkas darbošanos 

novadpētniecības jomā un stāstu pasākumu pieredzi.  

Ķekavas pagasta bibliotēkas nospraustais mērķis – jauniešu piesaiste bibliotēkai – 

realizēts projekts „Bibliomūza” ietvaros. Vairāk skatīt sadaļā Darbs ar bērniem un jauniešiem. 

 

1.Vispārīgs bibliotēkas/reģiona bibliotēku raksturojums 
 

Īss situācijas apraksts: 

Pierīgas reģionu veido 17 novadi un statistikas uzskaitē 2018.gada beigās ir 1 reģiona 

galvenā bibliotēka (Salaspils novada bibliotēka) un 40 vietējas nozīmes publiskās bibliotēkas. 

Pierīgas reģionā trīs bibliotēkām - Inčukalna novada bibliotēkai, Ropažu novada 

bibliotēkai un Siguldas novada Allažu pagasta bibliotēkai (no 2018.gada) ir ārējie apkalpošanas 

punkti, kopumā 6. 

Bibliotēkas ir pašvaldības iestādes, kuras nodrošina izglītības, kultūras, informācijas 

apmaiņu starp iedzīvotāju grupām, iestādēm un institūcijām. Sakārtotas informācijas veidā 

iestādes rūpējas par bibliotēku resursiem, nodrošina pakalpojumu daudzveidību un darbības 

atspoguļojums redzams novadu informatīvajā izdevumā un interneta resursos. 

Pierīgas novadu publiskās bibliotēkas nodrošina kvalitatīvu bibliotekāro, bibliogrāfisko 

un informatīvo apkalpošanu ikvienam novada iedzīvotājam un visiem interesentiem. Bibliotēkas 

ir vietējās sabiedrības informācijas aprites vietas, kuras veicina novada sabiedrības izaugsmi un 

piedalās mūžizglītības procesā. Tās ir arī vietējās sabiedrības socializācijas un informācijas 

aprites centri, kas veicina novada sabiedrības izaugsmi.  

Bibliotēkas strādā pie kultūras mantojuma vērtību apzināšanas, saglabāšanas, 

popularizēšanas un lietošanas, veidojot harmonisku telpu dzīves vietai. Bibliotēkas piedalās 

novada iedzīvotāju garīgo vērtību attīstīšanā, veidojot novada identitāti un atbalstot inteliģentu 

sabiedrisko un daudzveidīgo kultūras dzīvi. Tās nodrošina novada iedzīvotāju informācijas, 

izglītības, kultūras intereses, ir vietējās kopienas nozīmīga saskarsmes vietas, novada kultūrvides 

veidotājas un mantojuma glabātājas. 

Iedzīvotājiem tiek piedāvāti daudzveidīgi pakalpojumi, attīstīti elektroniskie resursi. 

Pakalpojumu nodrošināšanā bibliotēkas aktīvi sadarbojas ar dažādām organizācijām un 

privātpersonām. Tās nodrošina piekļuvi e-pakalpojumiem visa vecuma apmeklētājiem neatkarīgi 

no prasmēm informācijas tehnoloģiju jomā. Vienlaikus bibliotēkas darbinieki nodrošina 

individuālās vai grupu apmācības elektroniskā kataloga lietošanā. 
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Izmaiņas bibliotēku darbībā pārskata periodā  
Babītes novads - 2018. gada 6.aprīlī Babītes ciemā atklāta Babītes novada pašvaldības 

daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra filiāle „Babīte” un Babītes novada pašvaldības 

bibliotēkas filiāle Babītes ciemā. 

Siguldas novads - 2018.gada 6.septembra Siguldas novada pašvaldības dome pieņem 

lēmumu „Par Siguldas novada pašvaldības iestādes „Siguldas novada Kultūras pārvalde” 

reorganizāciju un apstiprina Siguldas novada pašvaldības iestādes „Siguldas novada Kultūras 

centrs” nolikuma (prot. Nr.13, 38§), no 2018. gada 8.oktobra Bibliotēka un tās pakļautībā esošās 

filiālbibliotēkas darbojās Siguldas novada Kultūras centra pakļautībā. 

 

Pārskata periodā paveiktais no bibliotēkas stratēģijā (attīstības plānā) definētajiem 

virzieniem un uzdevumiem 

Pārskata periodā Pierīgas reģiona bibliotēkas ir īstenojušas definētos uzdevumus savas 

bibliotēkas stratēģijās: sniegti pakalpojumi, veikta novadpētniecības materiālu atlase, 

sistematizēšana un arī atsevišķas bibliotēkās šo materiālu digitalizācija, īstenoti lasīšanas 

veicināšanas pasākumi, regulāri veikts iestādes darbības atspoguļojums pašvaldības tīmekļa 

vietnē, uzturēta saikne un sadarbība ar pašvaldības institūcijām un dažādās mērķauditorijās. 

 

Bibliotēku akreditācija  

Pārskata periodā akreditēta Salaspils novada bibliotēka. Vairāk skatīt Salaspils novada 

bibliotēkas atskaitē. 

Reģiona bibliotēku akreditācija pārskata periodā nav notikusi. 
 

2.Finansiālais nodrošinājums 
 

Bibliotēkas tiek finansētas ar „Likumā par budžetu un finanšu vadību” un likumā „Par 

pašvaldību budžetiem” noteiktajā kārtībā.  

Bibliotēku pamatbudžetu pamatā veido vietējo pašvaldību piešķirtie finansu līdzekļi 

personāla atalgojumam, krājuma komplektēšanai, komunālo maksājumu, sakaru un pārējo 

pakalpojumu apmaksai, pamatlīdzekļu iegādei, kā arī visas iestādes uzturēšanai nepieciešamajām 

izmaksām.  

Finansējums atbilst LR MK noteikumu Nr. 415 ,,Bibliotēku darbībai nepieciešamā 

finansējuma normatīvi” prasībām. Tas ir attīstību veicinošs, nodrošina bibliotēku pamatfunkciju 

veikšanu. Tas ļauj iegādāties lietotāju vajadzībām atbilstošus iespieddarbus, abonēt pietiekami 

plašu un daudzveidīgu preses izdevumu klāstu un resursus, kā arī veikt bibliotēku saimniecisko 

darbību. Salīdzinot ar 2017.gadu reģiona bibliotēkas nodrošinājušas pakalpojumu līdzvērtīgu 

piedāvājumu. Bibliotēkas ir materiāli nodrošinātas savu funkciju veikšanai līdzšinējā līmeni. 

 

Tabula „Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums – Pierīga kopā” 

 2016 2017 2018 

Kopā (EUR) 1 891 554  2 051 199  2 209 872 

Pašvaldības finansējums 1 863 921   2 021 620  2 179 549 

Citi ieņēmumi: 27 636  29 579  31 323 

t. sk. maksas pakalpojumi * * 28358 

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi - - - 

t. sk. VKKF finansējums * * 2965 

t. sk. citi piešķīrumi - - - 

*Nav datu par iepriekšējiem gadiem 

 

Pamatfinansējums Pierīgas reģiona publiskajām bibliotēkām ir pašvaldības budžets, 

neliela daļa „Citi ieņēmumi” ir maksas pakalpojumi – datorizdrukas, kopēšana, skenēšana, faksu 

sūtīšana. 
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Tabula „Bibliotēkas izdevumi – Pierīga kopā” 
 2016 2017 2018 

Izdevumi kopā (EUR) 1 891 454  2 050 424  2 210 867 

Darbinieku atalgojums (bruto) 1 058 227  1 130 730  1 227 082 

Krājuma komplektēšana 213 814  226 472  233 009 

 

 

 
 

2018.gadā no pašvaldību budžeta publiskajām bibliotēkām piešķirti 2 179 549 EUR 

bibliotēku darba nodrošināšanai. Pēdējo gadu griezumā tas ir lielākais pašvaldību piešķirtais 

finansējums publiskajām bibliotēkām. Salīdzinot ar 2017.gadu pieaugums ir par 7,25% jeb 

157 929 EUR. Finansējums krājuma komplektēšanai palielinājies par 2,8% jeb 6 537 EUR.  

No krājuma komplektēšanai paredzētiem līdzekļiem 177 985 EUR tērēti grāmatu iegādei, 

54 873 EUR izlietoti periodikas pasūtīšanai, bet par 151 EUR iegādāti citi dokumenti, savukārt 

elektroniskie dokumenti pārskata periodā nav iegādāti. Sadalījums starp grāmatu un periodikas 

iegādi ievērotas attiecības 1:3. Skatīt Pielikums Nr.1., 2. un 3.  

56,88% no kārtējiem izdevumiem iztērēts atalgojumam (bez valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām un pabalstiem).  

Piešķirtais finansējums nodrošina bibliotēku pamatfunkciju veikšanu labā kvalitātē un 

veicina pakalpojumu attīstību. 

 

3.Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 
 

Veiktie un plānotie telpu un ēku rekonstrukcijas projekti un remontdarbi 

 
Bibliotēka Veiktie remontdarbi 

Garkalnes novada bibliotēka Izbūvēti pakāpieni uz otru ieeju bibliotēkā un pārbūvēti pakāpieni pie 

galvenās ieejas ēkā. 

Garkalnes novada 

Upesciema Tautas bibliotēka 

Pie bibliotēkas ieejas uzstādīta marga. 

Mālpils novada bibliotēka No jauna izveidots apgaismojums pie bibliotēkas ieejas. 

Olaines novada Gaismu 

bibliotēka 

Veikts plānotais kopīgo kāpņu telpas remonts. 

 

 

 

 

 

2016.gads 2017.gads 2018.gads

1863921 
2021620 

2179549 

213814 226472 233009 

Finansu līdzekļi 2016 - 2018 

Pašvaldību līdzekļi Krājuma komplektēšanai
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Telpu paplašināšana vai bibliotēku pārvietošana uz citām telpām 

Babītes novada pašvaldības bibliotēkas filiāle Babītes ciemā – 2018.gada 6.aprīlī 

pārvietota uz jaunām un plašākām telpām vienā ēkā kopā ar sociālā dienesta struktūrvienību – 

daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centru. 

Siguldas novada Allažu pagasta bibliotēka 2018. gada vasarā tika pārcelta uz citām 

telpām tās pašas  ēkas citā stāvā. Ieguvums - telpas ir 1. stāvā un pieejamas cilvēkiem ar kustību 

traucējumiem. Zaudējums – mazāk vietas  izstādēm un bērnu literatūras nodaļai.  

 

Aktuāls telpu jautājums joprojām ir vairākām bibliotēkām: 

Baldones novada bibliotēka – šobrīd novada pašvaldībai nav telpu, kurās varētu pārvietot  

bibliotēku, novadā nav arī kultūras nama, ar kuru sadarbojoties bibliotēka varētu rīkot 

pasākumus. Bet ir vīzija, ka, renovējot veco Baldones kultūras namu, tajā varētu izvietot 

bibliotēku. Diemžēl, jāatzīst, ka mainoties pašvaldības vadībai, mainās arī pašvaldības attīstības 

plāni, kas, savukārt, kavē iestāžu nākotnes plānus. Bibliotēkas ēkas labiekārtošanas darbus 

apgrūtina īpašuma forma – kopīpašums - pašvaldības/privātais. 

Babītes novada pašvaldības bibliotēkas filiāle Salas pagastā – pārcelšanās uz jaunām, 

renovētām telpām plānota 2020.- 2021.gadā  

Garkalnes novada Upesciema Tautas bibliotēkā joprojām ir aktuāls jautājums par telpu 

paplašināšanu. 2018.gadā domes deputāti pieņēma lēmumu atbrīvot ēkas Skolas ielā 10 (tajā 

atrodas bibliotēka) no iedzīvotājiem (izmitināti ēkas 2.stāvā), tādejādi rastos iespēja paplašināt 

bibliotēkas telpas. Bet dzīvokļos dzīvo veci, slimi cilvēki, tāpēc process ir apstājies, jo nav atrasti 

piemēroti dzīvokļi, ko iedzīvotājiem piedāvāt atbrīvoto vietā. 

Krimuldas novada Turaidas bibliotēkas telpas šobrīd ir nelielas (30 m
2
), tumšas un to 

piemērotība bibliotēkas funkciju izpildei ir vērtējama kā gandrīz apmierinoša. Lai gan novada 

attīstības plāni paredzēja, ka bibliotēka tiks pārcelta uz jaunām telpām jau 2016. gadā, tas netika 

izpildīts. Bibliotēka turpina runāt ar pašvaldības vadību par iespējām ierādīt bibliotēkai jaunas 

telpas, bet tā kā sarunu iznākums ir atkarīgs no pašvaldības iespējām, termiņu nav iespējams 

noteikt. Tika uzrakstīta vēstule novada domei par nepieciešamību celt jaunu ēku bibliotēkas 

vajadzībām. 

 

Jaunu ēku būvniecība 

Mārupes novada Domes Mazcenas bibliotēka - pēc straujā iedzīvotāju pieauguma aizvien 

vairāk jūtama nepieciešamība pēc jaunām kultūras infrastruktūrām, tai skaitā – bibliotēkas. 

Aizvadītajā gadā tika gūts pašvaldības akcepts vēl vienas bibliotēkas celtniecībai Mārupē.  

Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēka - 2018.gadā turpināta Stopiņu novada Kultūras 

centra būvniecība, paredzot jaunas, modernas un ērtas Ulbrokas bibliotēkas telpas ar kopējo 

platību līdz 500 m
2
.
 

 

Iekārtas, aprīkojums (t. sk. IKT nodrošinājums) 
  

Tabula „Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums – Pierīga kopā” 
 Kopā Darbiniekiem (skaits) Lietotājiem (skaits) 

Datori 354 123 231 

Printeri 39   

Skeneri 16   

Kopēšanas iekārtas 16   

Multifunkcionālās iekārtas 62   

 Skatīt Pielikumu Nr.8.  

 

Reģiona bibliotēkas pārskata periodā iegādājušās iesiešanas iekārtu ar spirāli, projektoru, 

portatīvo datoru, magnētisko tāfeli, dokumentu smalcinātāju, ugunsdrošu seifu dokumentiem.  
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Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums bibliotēkās kopumā vērtējam kā labs. 

Datortehnikas nomaiņa notiek pakāpeniski, plānveidīgi. Lietotāji ir nodrošināti ar kvalitatīvu 

informācijas komunikācijas tehniku. 

 

Pārskata periodā: 

Ādažu bibliotēkā iegādāti papildus vienpusējie grāmatu plaukti ērtākai krājuma 

izvietošanai. 

Baložu pilsētas bibliotēkā atjaunots un modernizēts bibliotēkas signalizācijas aprīkojums, 

darbiniekiem iegādāti divi jauni datori un ledusskapis.  

Garkalnes novada bibliotēkas vadītājam iegādāts jauns dators. 

Ķekavas novada Daugmales pagasta bibliotēka saņēmusi datorkomplektu kā dāvinājumu 

no Lattelecom. 

Krimuldas novada Inciema bibliotēkā daļēji nomainīti grāmatu plaukti. 

Mālpils novada bibliotēkā iegādāti 2 grāmatu plaukti bērnu grāmatu lasītavai un viens 

žurnālu glabāšanas plaukts. Nomainīti 3 datori (mazlietoti no Lattelecom) un 12 krēsli lasītavā.  

Mālpils novada Sidgundas bibliotēkā vadītājai nomainīts dators.  

Olaines novada Gaismu bibliotēkā iegādāts viens jauns dators un pufi bērnu stūrītī. 

Olaines novada Jaunolaines bibliotēkā nomainīti bērnu grāmatu plaukti, bērnu stūrītim 

izgatavots galdiņš un plaukts galda spēļu izvietošanai, kā arī iegādāts datorgalds stāvdatora 

novietošanai. 

Saulkrastu novada bibliotēkā pārskata periodā iegādātas jaunas informācijas un 

komunikāciju tehnoloģijas - portatīvie un stacionārie datori; multifuncionālās iekārtas; skeneris, 

digitālā spoguļkamera, telekomunikāciju iekārtas. Iegādāts arī jauns aprīkojums - biroja krēsli; 

vadītājas darba kabinetam atvilkņu bloks uz riteņiem, apaļš apspriežu galds, dokumentu skapji; 

Bērnu nodaļā neregulāras formas bērnu galdi un cilindra formas bērnu krēsli, bērnu grāmatu 

plaukti, datorgaldi, izstāžu un preses plaukts; Interneta lasītāvā printera skapis un pārvietojams 

projekcijas ekrāns; Lasītavā vienpusējs, neregulāras formas moduļu tipa grāmatu plaukts 

nestandarta mākslas grāmatām un datorgaldi.  

Siguldas novada bibliotēkā Bērnu un jauniešu literatūras nodaļā pilnveidots rotaļu stūrītis 

pirmskolas vecuma bērniem, iegādāts paklājs. Veikti uzlabojumi 3td datoriem, uzlabota 

operatīvā atmiņa, veikta tehniskā apkope. 

 

Tīkla ātrdarbības vērtējumu 

Bieži vien bērni un jaunieši pēc skolas aktīvi izmanto bibliotēku publiskos datorus 

izklaidei un mācībām, kā arī bibliotēkas WiFi tīklu savām viedierīcēm.  

Bieži bibliotēkas saskaras ar interneta ātruma problēmām, īpaši tas attiecas uz lietotāju 

tīklu. Tā ātrums bieži vien nav atbilstošs un ir nepietiekams 21.gadsimta informācijas un 

komunikācijas tehnoloģijām (ITK) valsts e- pārvaldē. Turklāt tīkla kopējais ātrums tiek 

nodrošināts uz visiem datoriem kopā, ja ātrumu izdala uz konkrētas bibliotēkas esošo datoru 

skaitu, tas dramatiski samazinās, tiek bremzēta datoru darbība. Interesējoties par iespēju 

palielināt tīkla ātrdarbību, bibliotekāri saskaras ar pārlieku lielām papildus izmaksām, ko nevar 

atļauties.  

Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkā pārskata periodā ir veikti uzlabojumi, izpēte un 

tehniski risinājumi: nodrošināts pārslēgums un nomaiņa uz 3 play tehnoloģiju ar interneta ātrumu 

10 MBit/sec. Bibliotēkā ar internetu tiek nodrošināti vēl četri darbinieku datori (pieeja no 

Lattelecom interneta), ko nodrošina pašvaldība ar aptuveni 60 MBit/sec.  

 

Problēmas un to risinājumi materiālā un tehniskā stāvokļa jomā 

Joprojām liela problēma Pierīgas reģiona bibliotēkām saistībā ar IT tehniskā 

nodrošinājumu ir 3 tēva dēla datoru nolietojums. Lielākā daļa bibliotēku to nomaiņu plāno un 

iekļauj budžeta līdzekļos jaunas datortehnikas iegādi. Saskaņā ar noteikumiem, nolietotai, 
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bezatlīdzības lietošanā nodotiem datoriem tiek sastādīts akts un tie atgriezti Kultūras 

informācijas sistēmu centrā.  

Lai uzraudzītu bibliotēkās datortehnikas kvalitāti un novērstu radušās problēmas, 

bibliotēkas sadarbojas ar pašvaldību IT speciālistu, bieži vien speciālists apkalpo domes visu 

struktūrvienību rīcībā esošo datortehniku. 

Atsevišķos novados / pagastos bibliotēkas ir vienīgās institūcijas, kuras sniedz kopēšanas 

un printēšanas pakalpojumus, tāpēc bibliotēku darbinieki cenšas nodrošināt labu kvalitāti. Ņemot 

vērā to, ka arī šī tehnika noveco, ir pašvaldības, kuras apsver iespēju šo tehniku nevis pirkt, bet 

nomāt, līdz ar to nevar prognozēt, kā šis pakalpojums ietekmēs bibliotēkas lietotāju IKT 

nodrošinājumu. 

Problēmas rada arī klientiem domāto datoru ekspluatācija, jo daudzi lietotāji nepievērš 

uzmanību drošībai internetā un apmeklē tādas tīmekļa vietnes, kurās ir izplatīti dažādi vīrusi. Ar 

šo problēmu varētu cīnīties, uzstādot programmatūru, kas ierobežo nevēlamas darbības. 

Liela problēma, kā uzskata bibliotēku darbinieki, ir dažu bērnu un jauniešu uzvedība, kas 

īpaši izpaužas nevērīgā un tīši huligāniskā attieksmē pret bibliotēkas aprīkojumu. Ļoti liela 

darbinieku enerģija tiek ieguldīta uzvedības koriģēšanā, nekārtību novēršanā un aprīkojuma, 

inventāra uzturēšanā un atjaunošanā. 

 

4.Personāls 
 

Personāla raksturojums  
Iestādes darba kvalitāti veicina darbinieku atbilstošās izglītības, atbildības un attieksmes 

jautājums darba pienākumu un uzdevumu izpildē, augstu vērtētas profesionālās zināšanas un 

personīgās iezīmes. Vadības darba kvalitāti nosaka – iestādes vadītāja sadarbības prasmes, 

plānošanas un kontroles prasme, komunikācijas prasme, orientācija uz attīstību. Darbaspēka 

kompetence un radošais potenciāls ir nozīmīgākais faktors, kas saglabā profesionalitāti darbībai 

nozares jomā. Bibliotēkas veiksmīgu darbību nosaka bibliotēku darbinieki, viņu kvalifikācija, 

redzesloks. Dinamiskās pārmaiņas bibliotēku nozarē izvirza uzdevumu katram bibliotekāram 

nemitīgi papildināt savas zināšanas.  

Bibliotēkās strādājošie kolēģi ir pilnveidojuši un papildinājuši izglītības un zināšanu 

līmeni, piedaloties dažādos semināros, konferencēs, kursos, kuros dalība ir rūpīgi plānota 

atbilstoši darba specifikai un nepieciešamībai. 

Iegūtās zināšanas tiek aktīvi pielietotas darbā, veicinot darba kvalitātes paaugstināšanu, 

strādājot pie krājuma kvalitātes uzlabošanas, bibliotekārā darba procesu sakārtošanas un 

pakalpojumu klāsta palielināšanu. Profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas braucienā uz 

Dānijas bibliotēkām, kuru organizēja LBB, piedalījās 5 kolēģi no Pierīgas reģiona bibliotēkām 

(Garkalne, Mārupe, Carnikava, 2 no Salaspils bibliotēkas). 

Darbinieku profesionālo pilnveidošanu nodrošina dažādi kursi, semināri un pieredzes 

apmaiņas braucieni, ko regulāri organizē reģiona galvenā bibliotēka. Iespēju robežās tiek 

apmeklēti visi piedāvātie kursi un semināri, jo tajos, daloties pieredzē ar citām novada 

bibliotēkām, gūta informācija, vairotas zināšanas un prasmes tiešajam darbam, smeltas idejas par 

bibliotēkas krājumu izvietojumu un datorpakalpojumu organizēšanu, paplašināts redzesloks. 

Regulāri tiek apmeklēti Tieto Latvia organizētie padziļinātie kursi BIS Alise, kā arī zināšanas 

papildinātas LNB Kompetenču attīstības centra organizētajos semināros / kursos. 

 

Pierīgas reģionā 2018.gadā Baldones novada bibliotēkā, Inčukalna novada bibliotēkā un 

Stopiņu novada Sauriešu bibliotēkā notikusi bibliotēku vadītāju maiņa.  

Kopumā pārskata periodā darba attiecības pārtraukuši 4 bibliotekārie darbinieki, 

bibliotēkās sākuši strādāt 6 jauni kolēģi.  
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 Darbinieku 

kopskaits 

t.sk. 

bibliotekārie 

darbinieki 

no tiem ar 

bibliotekāro 

izglītību 

no tiem ar 

izglītību citās 

jomās 

no tiem ar 

vidējo 

izglītību 

t.sk. pārējie 

darbinieki 

2014.gads 134 107 59 41 7 27 

2015.gads 131 106 61 37 8 25 

2016.gads 131 106 62 35 9 25 

2017.gads 134 108 65 37 6 26 

2018.gads 133 109 66 26 17 24 

 

2018.gadā Pierīgas reģiona publiskajās bibliotēkās strādā 133 darbinieki, no tiem 109 

bibliotekārie darbinieki. No tiem 66 ir bibliotekārā izglītība. Skatīt Pielikumu Nr.9. 

No bibliotekārajiem darbiniekiem 12 kolēģi strādā nepilnā slodzē. 

 

Babītes novada pašvaldības bibliotēkas filiāle Babītes ciemā - no 2018.gada 1.februāra 

izveidota filiāles vadītāja amats un viena pilna darba slodze. 

Garkalnes novada bibliotēkā un Garkalnes novada Upesciema Tautas bibliotēkā - saskaņā 

ar 2017.gadā notikušo bibliotēku akreditācijas ieteikumu – 2018.gadā abu bibliotēku darbinieki 

ir noformēti par bibliotēku vadītājiem (iepriekš – bibliotekāri) atbilstoši Amatu katalogam. 

Saulkrastu novada bibliotēkā izveidota jauna štata vieta - bibliotēku informācijas 

speciālists darbam ar novadpētniecības materiālu izpēti, atlasi un digitalizāciju, kā arī jaunu 

brīvpieejas digitālo kolekciju izveidi. 

 

2018.gadā 6 kolēģi pabeiguši: 

- LU Sociālo zinātņu fakultāte Informācijas un bibliotēku studiju programma - Maģistra 

(1) un Bakalaura (2) grāds; 

- Latvijas kultūras koledžas Bibliotēku un informācijas specialitāte (1);  

- LNB Kompetenču attīstības centra 240 stundu programma „Informācijas un bibliotēku 

zinību pamati” (1); 

- Ieguvis trešo profesionālo kvalifikācijas līmeni bibliotēku zinātnē (1) (sekmīgs 

kvalifikācijas eksāmens LNB Kompetenču attīstības centrā). 

 

4 kolēģi turpina profesionālo pilnveidi: 

- turpina studijas Latvijas kultūras koledžas Bibliotēku un informācijas specialitātē (1); 

- uzsāktas mācības LNB tālākizglītības 960 stundu programmā „Bibliotēku zinības” (3). 

 

Apbalvojumi un pateicības 

Vairākām Pierīgas reģiona kolēģēm 2018.gadā pasniegti apbalvojumi un izteiktas 

pateicības: 

Babītes novada pašvaldības bibliotēka - darbinieki saņēma pateicības rakstus no 

Daugavas Vanagiem Latvijā par aktīvu līdzdalību DVL Jaunrades centra Gaisma” projekta 

„Tēvzeme Latvija” trīs gadu izstāžu cikla „Latvieši” īstenošanā, kas veltīts Latvijas simtgadei. 

Ķekavas pagasta bibliotēka saņēmusi Pateicības rakstu par iesaistīšanos novada svētku 

organizēšanas aktivitātēs. 

Ķekavas novada Katlakalna bibliotēkai izteikta pateicība par līdzdarbošanos Ķekavas 

novada svētkos 2018. 

Ķekavas novada Daugmales pagasta bibliotēkai piešķirta pateicība par līdzdarbošanos 

novada svētkos, realizējot kopējo novada bibliotēku pasākumu – foto orientēšanos „Ķekavas 

novads fotomirkļos vīts”. 

Baložu pilsētas bibliotēkā pārskata periodā ir saņemtas pateicības no Latvijas 

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) un Vides Aizsardzības un 

reģionālās attīstības Ministrijas (VARAM) par aktīvu līdzdalību Digitālā nedēļa 2018 

organizēšanu, Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja un Latvijas Nacionālās bibliotēkas par 
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piedalīšanos Ziemeļvalstu Literatūras nedēļa 2018 norisēs, Ķekavas novada domes 

priekšsēdētajas pateicība bibliotēkas vadītājai Dainuvīte Markelovai par līdzdarbošanos Ķekavas 

novada svētkos 2018. 

Krimuldas novada bibliotēkas vadītāja saņēmusi Goda rakstu par mūža ieguldījumu 

bibliotēkas darbā (pasniegts 2018.gada 12.decembrī, Inčukalnā, Pierīgas novadu publisko 

bibliotēku gada noslēguma seminārā). 

Krimuldas novada Lēdurgas bibliotēka saņēmusi Krimuldas domes pateicību par 

līdzdalību projektā „Atceries, Lēdurga, savus novadniekus”. 

Olaines novada Gaismu bibliotēka saņēmusi Olaines novada domes atzinību DIŽI 

ĻAUDIS OLAINES STĀSTĀ par sabiedriskā darba organizēšanu un ideju atbalstīšanu Olaines 

novadā. 

Saulkrastu novada bibliotēkas vadītāja  Ilze Dzintare - Goda raksts „Gada bibliotekārs 

2018” par aktīvu un mērķtiecīgu darbu bibliotēkas attīstības veicināšanā pasniegts 2018.gada 

12.decembrī, Inčukalnā, Pierīgas novadu publisko bibliotēku gada noslēguma seminārā).  

Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēka – darbiniecei D.Kalmanei izteikta pateicība par 

brīvprātīgā darba veikšanu projektā „Radošās darbnīcas bērniem” Rīgas Centrālajā bibliotēkā. 

 

Finansējums personāla attīstībai  
Ik gadu bibliotēkas savā budžetā paredz finansējumu personāla profesionālajai pilnveidei. 

Tas tiek izmantots atbilstoši profesionālās pilnveides pasākumu piedāvājumam, piemēram, 

dalība konferencēs, kursu un semināru apmeklējumam, kurus organizē LNB, LU, Tieto Latvia 

un dažādi mācību centri. 

Vadoties pēc piedāvājuma atbilstoši savai darba specifikai, darbinieki plānveidīgi tiek 

deleģēti dalībai mācību kursos, semināros, konferencēs. Iespēju robežās ikviens darbinieks 

iesaistījies sava novada / pagasta kultūras pasākumu organizēšanā un piedalījies arī sava novada / 

pagasta kultūras darbiniekiem organizētajos semināros, diskusijās, lekcijās. 

Pierīgas reģiona galvenās bibliotēkas organizētie darba semināri un pieredzes apmaiņas 

braucieni bibliotēku darbiniekiem ir bezmaksas. Izmaksas lektoriem, transportam u.c. tiek 

iekļautas sadarbības līgumā par reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu un finansēšanu. 

Līgums tiek slēgts ar katru novadu. 

 

Problēmas un to risinājumi personāla jomā 

Lielākoties problēmas personāla jomā sagādā personāla maiņa, ja attiecīgā pašvaldībā  

jaunais bibliotekārais darbinieks tiek pieņems bez izglītības specialitātē un darba pieredzes šajā 

nozarē. 

Risinājums šajā gadījumā ir tikai viens – jaunajam  darbiniekam tiek ieteikts uzsākt 

mācības 240 vai 960 stundu programmās, ko piedāvā LNB Kompetenču attīstības centrs vai 

studijas Latvijas Kultūras koledžas Bibliotēku un informācijas specialitātē, vai LU Sociālo 

zinātņu fakultātē Informācijas un bibliotēku studiju nodaļā. Šādā veidā tiek risināts jautājums par 

darbinieka profesionālo pilnveidi un kompetenču un prasmju uzlabošanu. 95% gadījumos 

reģiona galvenā bibliotēka (RGB) ir viena no prakses bibliotēkām, kur students iziet obligāto 

praksi. RGB šajā gadījumā nodrošina prakses uzdevumu izpildi atbilstoši studiju programmas 

noteiktiem uzdevumiem. 
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5.Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 
 

Bibliotēku pamatpakalpojumi jau gadiem balstās uz stabili izstrādātām, lasītāju 

pārbaudītām un iecienītām vērtībām, īpašu vērību veltot pakalpojumu kvalitātes nostiprināšanai. 

Daudzveidīgie pasākumi radījuši interesi par bibliotēku, tas vērtību un nozīmi, padarot to par 

draudzīgu ģimenei. Arvien biežāk bibliotēku apmeklē vienas ģimenes vairāku paaudžu lasītāji. 

 

Galvenie rādītāji  
 

Tabula „Bibliotēkas pamatrādītāji – Pierīga kopā” 
 2016 2017 2018 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 28572 30025 30593 +5% ; +2% 

t. sk. bērni 10746 11780 12034 +10% ; +2% 

Bibliotēkas apmeklējums 424539 419049 404370 +1% ; -3,5% 

t. sk. bērni 145001 137218 128566 -5% ; -6% 

Virtuālais apmeklējums 82382 80469 112820 -2% ; +40% 

Izsniegums kopā 714524 632722 609249 -11% ; -4% 

t. sk. grāmatas 407830 407502 408897 +0,08% ; +0,34% 

t. sk. periodiskie izdevumi 198282 209702 189598 +6% ; -10% 

t. sk. bērniem 134350 130908 114436 -3% ; -13% 

Lietotāji % no iedz. skaita 

Pierīgas reģionā 

15% 15% 15%  

Iedzīvotāju skaits* 

Pierīgas novados – KOPĀ 

193676 197823 

 

200149 

 

+2% ; +2% 

* Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati 

 

  

 
 

 

Bibliotēkas darba pamatrādītāji savstarpēji ir saistīti un tos ietekmē vairāki faktori – kā 

sociālie un ekonomiskie, tā finansiālie.  

Jau vairākus gadus stabili aug lietotāju skaits, salīdzinot ar 2017.gadu gan minimāli - par 

2% (+568), t.sk. bērnu un jauniešu skaits par 2% (+ 257). No visiem reģistrētajiem lietotājiem 

39% ir bērni un jaunieši līdz 18 gadiem. Pārskata periodā secināms, ka aktīvo bibliotēkas 

lietotāju, arī bērnu / jauniešu, skaits nedaudz palielinās. Daļa iedzīvotāju var atļauties paši abonēt 

periodiskos izdevumus un nopirkt pa kādai grāmatai. Savukārt, bērni bibliotēku izvēlas vairāk kā 

brīvā laika pavadīšanas vietu, taču lasa mazāk. 
 

2016.gads 2017.gads 2018.gads

28572 30025 30593 

10746 11780 12037 

Lasītāju skaits 2016 - 2018 

Lasītāju skaits t.sk. bērni un jaunieši
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Fiziskā apmeklējuma skaits gadu no gada sarūkt - salīdzinot ar 2017.gadu ir par 3,5% (-

14 679). Gadu no gada sarūk arī apmeklējums bērniem un jauniešiem, 2018.gada piedzīvojot 

zemāko atzīmi pēdējo gadu griezumā par 8652 jeb 6%. Apmeklējuma datus ietekmē gan skolu 

reorganizācija / slēgšana, iedzīvotāju skaita samazināšanās tajās pašvaldībās, kuras teritoriāli 

atrodas tālāk no galvenajiem centriem, gan veselības stāvokļa pasliktināšanās dēļ, gan jauno 

tehnoloģiju ēras dēļ – tagad apmeklētāji vairāk informācijas lasa un atrod interneta vietnēs 

(apgūstot datora iemaņas vairs netiek neapmeklēta bibliotēka), kā arī bērnu neieinteresētība lasīt 

un vecāku motivācijas trūkums tos mudināt lasīt. Atsevišķas bibliotēkas uz laiku slēgtas krājuma 

inventarizācijas un telpu remonta dēļ. 

 
 

 
 

 

61% 

39% 

Lasītāju sastāvs 2016 - 2018 

Lasītāju skaits t.sk. bērni un jaunieši

2016.gads 2017.gads 2018.gads

424539 419049 404370 

145001 137218 128566 

Apmeklējums 2016 - 2018 

Apmeklējums t.sk. bērni un jaunieši
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2018.gadā piedzīvots arī izsnieguma datu samazinājums – par 23 473 jeb 4%, sasniedzot 

2015.gada līmeni. Samazinājums ir vērojams arī datiem, kas saistās ar izsniegumu bērniem un 

jauniešiem (-16 472 jeb par 13%). Skat. Pielikums Nr.4 

Fiziskā apmeklējuma un izsniegumu skaita samazinājumu var skaidrot arī ar informācijas 

tehnoloģiju nostiprināšanās vidējās paaudzes iedzīvotāju ikdienā un līdz ar to bibliotēkas retāku 

apmeklējumu. Labklājības līmenim augot, daļa iedzīvotāju paši abonē periodiskos izdevumus. 

Jāatzīmē, ka datoru izmantošanas nozīme bibliotēkās bērnu / jauniešu vidū arvien 

samazinās. 

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (datoru, mobilo telefonu, planšetdatoru u.c.) 

straujā attīstība un ekonomiski izdevīgs piedāvājums, plašāka interneta (t.sk. wi–fi) pieejamība, 

ekonomiski aktīvo iedzīvotāju – strādājošo noslodze darbā, citas brīvā laika pavadīšanas 

intereses un iespējas ir minami kā iemesli statistikas rādītāju lejupslīdei. Tāpat arī ilggadīgo un 

aktīvo bibliotēku lietotāju – senioru – veselības problēmas, kas apgrūtina pārvietošanos vai liedz 

enerģiski lasīt, jo pasliktinās redze. 

 

Pakalpojumu attīstība, jauninājumi – kopaina, piemēri, vērtējums 

Bibliotēkas nodrošina lietotājiem informacionālos pakalpojumus gan tradicionālā veidā, 

gan izmantojot informācijas tehnoloģijas. Pārskata periodā bibliotēkas regulāri rīkoja krājuma 

popularizēšanas pasākumus: izstādes, tematiskās pēcpusdienas, tikšanās ar literātiem, 

informatīvās stundas skolēniem. Pasākumu rīkošanā bibliotēkas sadarbojas ar skolām, 

pirmsskolas izglītības iestādēm, kultūras namiem, pensionāru padomēm, nevalstiskām 

organizācijām, sociāliem centriem u.c . 

Bibliotēkas mērķis ir daudzveidīgu resursu un pakalpojumu piedāvājums, lai pilnībā 

apmierinātu atsevišķu cilvēku un grupu izglītības, informācijas un personības pilnveides 

vajadzības, ieskaitot atpūtu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu. 

 

Bibliotēkas sniegtie pamatpakalpojumi ir bez maksas. Tie ir sekojoši: 

 bibliotēkas krājuma izmantošana: grāmatu un žurnālu izsniegšana/saņemšana lasīšanai 

mājās, novadpētniecības materiālu, tematisko mapju, laikrakstu, audiovizuālo u.c. materiālu 

izmantošana uz vietas bibliotēkā; 

 abonētās tiešsaistes datubāzes (Lursoft laikrakstu bibliotēka, Letonika.lv) un resursi (LNB 

digitālās kolekcijas, Filmas.lv, Diva.lv u.c.); 

 Bibliotēkas elektroniskais katalogs (pieejams uz vietas bibliotēkā un attālināti) un 

autorizācijas datu saņemšana grāmatu elektroniskai rezervēšanai, pasūtīšanai, izmantošanas 

termiņa pagarināšanai; 

2016.gads 2017.gads 2018.gads

714524 
632722 609249 

134350 130908 114436 

Izsniegums 2016 - 2018 

Izsniegums t.sk. bērniem un jauniešiem
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 grāmatu pasūtīšana, rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana uz vietas bibliotēkā, pa 

tālruni vai pa e-pastu; 

 datoru un interneta (t.sk. wi–fi) izmantošana; 

 konsultācijas un apmācība bibliotēkā pieejamo resursu izmantošanā; 

 informācijas ierakstīšana dažādos informācijas nesējos; 

 uzziņas; 

 dalība Bibliotēkas organizētajos pasākumos un aktivitātēs, bibliotēkā izvietotās tematiskās 

izstādes.  

Pieejami maksas pakalpojumi: kopēšana, skenēšana un izdruku veikšana. Maksas 

pakalpojumi tiek sniegti atbilstoši katras pašvaldības noteiktajam cenrādim. 

 

Kopš 2018.gada janvāra reģistrētiem lietotājiem bibliotēkās ir iespēja saņemt 

autorizācijas datus vietnes Letonika.lv izmantošanai no mājām. Lai arī tas lietotājiem sniedz 

ērtāku piekļuvi pašizglītošanās, mācību un/vai citām vajadzībām nepieciešamajai informācijai, 

šis pakalpojums ir vairāk jāpopularizē.  

 

Attīstīt bibliotēku kā nozīmīgu sabiedrības saskarsmes centru, piedāvājot dažādus 

izglītojošus un tematiskus pasākumus, kvalitatīvas un saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas 

dažāda vecuma apmeklētājiem, īpaši akcentējot ģimeņu aktivitātes. Tikšanās ar māksliniekiem, 

radošo profesiju pārstāvjiem, mūziķiem. Interešu grupu tikšanās vieta, ģimeņu aktivitātes. Tiek 

radīta iespēja veidot dažādus pulciņus bibliotēkā, kas arī sekmīgi darbojās – adīšanas, rokdarbu, 

galda spēles. Ir iegādātas attīstošas galdu spēļu kolekcijas - ģimeņu, bērnu un jauniešu saturīga 

brīvā laika pavadīšanao. Bibliotēkās ir iedibināta tradīcija – katru gadu tiek organizēta ekskursija 

bibliotēkas lasītājiem. 

 

Spilgtākie piemēri 

Babītes novada pašvaldības bibliotēkas filiāle Babītes ciemā – pārvietojot bibliotēku 

uz jaunām telpām 2018.gada aprīlī, bibliotēkas krājums ir ērti pārlūkojams, apmeklētāji var 

brīvi piekļūt interesējošiem materiāliem, atsevišķa zonā bibliotēkā izvietota literatūra bērniem un 

jauniešiem, periodiskie izdevumi izvietoti speciālos plauktos, tāpat jaunajā filiālē ir palielināts 

publiski pieejamo datoru skaits. Pozitīvi vērtējams fakts, ka bibliotēka ir kļuvusi pieejama 

cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 

 

Sējas novada Pabažu bibliotēka pārskata periodā ir piesaistījusi četrus brīvprātīgos, lai 

piegādātu grāmatas un presi brīvprātīgo kaimiņiem, radiem un draugiem. 

 

Siguldas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā pilnveidots rotaļu stūrītis 

pirmsskolas vecuma bērniem, kur bērniem iespēja iespēja lasīt, rotaļāties un pavadīt laiku aktīvi 

un izzinoši. Tai pat laikā, vecāki netraucēti var apmeklēt bibliotēku vai bibliotēkas lasītavā 

palasīt.  

Pagalmā pie bibliotēkas tika iekārtota vasaras āra lasītava, kur svaigā gaisā pieaugušajiem 

nesteidzīgi palasīt grāmatas un žurnālus vai arī izvēlēties kādu grāmatu līdzi ņemšanai no 

lasītavas „grāmatu namiņa”. Savukārt bērniem tika piedāvātas radošas papīra plastikas aktivitātes 

„Grāmatas māca darīt”. Vasaras lasītava bija atvērta labvēlīgos laikapstākļos līdz pat vasaras 

beigām.  

 

Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkā jaunu pakalpojumu attīstība saistīta ar Ezermalas 

lasītavas darbību jūlija mēnesī. Piecas dienas nedēļā, piedāvājot jaunu pakalpojumu, tika radīta 

iespēja dažādot savu atpūtu ar grāmatu vai žurnālu no ezermalas lasītavas, kuru atpūtniekiem 

piedāvāja bibliotekāri un jaunieši - vasaras darba veicēji. Piedāvājumā - izklaidējoša un izzinoša 

satura grāmatas no bibliotēkas dāvinājumu krājuma un iepriekšējo gadu žurnālu klāsta. Jaunākā 
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vecuma bērnu darbībai tika sagatavoti krāsojami attēli, zīmējumi, klausāmgrāmatas un 

līdzdarbība kustību rotaļās.  

Ezermalas lasītavas darbība pierādīja, ka bibliotēkas pakalpojums un bezmaksas lasīšanas 

iespējas, ir jaunums vecākiem ar bērniem, pusaudžiem. Salīdzinoši ar citiem darbības mēnešiem 

trīs reizes vairāk pieauga apmeklējums un interese par iestādes darbību. 

 

Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti, to rezultāti; jaunu 

lasītāju piesaiste 

Bibliotēkas darbs nav iedomājams bez tās lietotāju viedokļa, interešu un vajadzību 

izzināšanas gan krājuma komplektēšanas jautājumā, gan pasākumu plānošanā un norisēs. 

Bibliotēkas lietotāji regulāri tiek aicināti izteikt vēlmes un uzklausīti par izdevumiem, kurus viņi 

vēlētos, kā arī informēti par jaunieguvumiem, rosināti vērtēt jaunākas grāmatas, tādejādi būt 

līdzatbildīgiem par bibliotēkas krājuma veidošanu. Un parasti bibliotēkām ir bijusi iespēja 

lasītāju vēlmes piepildīt. 

Savstarpējā komunikācija starp bibliotēkas darbiniekiem un tās apmeklētājiem notiek 

katru dienu un nav iespējams izvairīties no abpusējām sarunām par dažādām tēmām, tajā skaitā 

izteikto viedokli par bibliotēkas darbu, krājumu un arī par pakalpojumu sniegšanu, tāpēc 

bibliotēkas darbs nav iedomājams bez tās lietotāju viedokļa, interešu un vajadzību izzināšanas 

gan krājuma komplektēšanas jautājumā, gan pasākumu plānošanā un norisēs. 

Lai uzzinātu viedokli par bibliotēkai dažādiem aktuāliem jautājumiem, lietotāji/lasītāji 

tiek aptaujāti. Vērtējumi par bibliotēku ir ierakstīti arī atsauksmju un ierosinājumu burtnīcā. 

 

Ādažu bibliotēkā pārskata gadā veiktas atsevišķas lokālas aptaujas, lai noskaidrotu 

bibliotēkas apmeklētāju viedokli par viņu interesēm, pasākumu tēmām, izlasītajām grāmatām, 

pieprasītākos periodikas izdevumus u.c. 

Olaines bibliotēkā 2017.gada 2.pusgadā tika veikta bibliotēkas apmeklētāju un lietotāju 

anketēšana, aicinot savu viedokli izteikt arī Olaines pilsētas iedzīvotājiem, kuri nav bibliotēkas 

lietotāji. Aptaujas mērķis bija izzināt viedokli par Olaines Bibliotēkas krājumu, pakalpojumu 

klāstu un kvalitāti.  Aptaujas anketa ar 14 jautājumiem bija pieejama uz vietas Olaines Bibliotēkā 

(Zemgales ielā 24) papīra formātā un tiešsaistē.  Kopumā tika saņemtas 85 aizpildītas apstrādei 

derīgas aptaujas anketas. 2018.gada 1.ceturksnī dati tika apkopoti, veikta rezultātu analīze, 

izdarīti secinājumi. 

 

Ārējie apkalpošanas punkti kā pakalpojums  

Pierīgas reģionā trīs bibliotēkām ir ārējie apkalpošanas punkti, kopumā 6: 

Inčukalna novada bibliotēkas ārējais apkalpošanas punkts izvietots Dienas centrā „Gauja”, kas 

atrodas astoņu kilometru attālumā no bibliotēkas. Gaujas iedzīvotāji katru dienu var gan saņemt, 

gan nodot grāmatas, kā arī pasūtīt tās. 

 

Ropažu novada bibliotēkai kopumā izveidoti 4 ārējie apkalpošanas punkti. 

2013. gadā Ropažu novada Silakrogā un Tumšupē tika atvērti multifunkcionālie centri, 

kuros ir izveidoti bibliotēkas ārējie apkalpošanas punkti. Savukārt 2014.gadā Kākciema 

bibliotēku reorganizēja par Ropažu novada bibliotēkas ārējās apkalpošanas punktu. 2017.gadā 

vēl viens multifunkcionālais centrs tika atvērts Muceniekos, kurā arī tika izveidots bibliotēkas 

ārējās apkalpošanas punkts. 

Šobrīd visapmeklētākais ir ārējās apkalpošanas punkts Silakroga multifunkcionālajā 

centrā, lai gan 2018.gadā tajā ir krities kopējais apmeklējumu skaits. Ārējās izsniegšanas punktos 

tiek piedāvātas arī bibliotēkas veidotas grāmatu izstādes un dažādi tematiskie pasākumi, gan 

bērniem, gan pieaugušajiem.  

 

Siguldas novada Allažu pagasta bibliotēka – 2018.gadā sociālās aprūpes mājā „Gaismiņas” 

atklāts ārējais apkalpošanas punkts. 
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Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām – īss situācijas 

raksturojums 

Bibliotēku pakalpojumus izmanto dažādu sociālo grupu iedzīvotāji, ja slimības vai 

ierobežotas pārvietošanās dēļ, lasītājs nevar izmantot bibliotēkas pakalpojumus. Bibliotēkas 

sadarbībā ar novadu Sociālās aprūpes dienestu, turpina grāmatu piegādi mājās cilvēkiem ar 

kustību traucējumiem un vecāku gadagājumu lasītājiem. Kā arī paši bibliotēku darbinieki 

grāmatu un preses izdevumu apmaiņu pēc pieprasījuma veic bibliotēkas lietotāju apkalpošanu 

dzīves vietās. Informācija vai pakalpojuma pieteikšana pa tālruni vai e-pastu. Pakalpojums ir 

bezmaksas, 

Lasītājiem ar redzes traucējumiem lasīšanai uz vietas lasītavā tiek piedāvāta lupa.  

 

2018.gadā publisko bibliotēku skaits Pierīgas reģionā, kuras var izmantot cilvēki ar 

funkcionāliem traucējumiem un jaunās māmiņas, ir 24 bibliotēkas – Babītes novada pašvaldības 

bibliotēka, Babītes novada pašvaldības bibliotēkas filiāle Babītes ciemā (no 2018.gada), Babīte 

novada pašvaldības filiālbibliotēka Salas pagastā, Baldones novada bibliotēka, Carnikavas 

novada bibliotēka, Garkalnes novada Upesciema Tautas bibliotēka, Inčukalna novada bibliotēka, 

Krimuldas bibliotēka, Krimuldas novada Inciema bibliotēka, Krimuldas novada Atmodas 

bibliotēka, Ķekavas pagasta bibliotēka, Ķekavas novada Daugmales pagasta bibliotēka, Ķekavas 

novada Katlakalna bibliotēka, Mālpils novada bibliotēka, Mārupes novada Domes Mazcenas 

bibliotēka, Olaines novada Gaismu bibliotēka, Ropažu novada bibliotēka, Ropažu novada 

bibliotēkas Zaķumuižas filiālbibliotēka, Salaspils novada bibliotēka, Sējas novada Pabažu 

bibliotēka, Siguldas novada bibliotēka, Siguldas novada Allažu pagasta bibliotēka (no 

2018.gada), Siguldas novada Jūdažu bibliotēka un Stopiņu novada Sauriešu bibliotēka. 

 

Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām vai interešu grupām, 

tematiskie pasākumi – situācijas raksturojums 

Arī 2018.gadā tika domāts par bibliotēku lietotāju daudzveidīgajām interesēm un 

pasākumu norišu kopu, ne vienmēr noteiktai lietotāju grupai, bet gan interesentu lokam ar 

vienojošu tēmu, rīkojot daudzveidīgus pasākumus dažādām interešu un vecuma grupām. Par 

tiem iedzīvotāji informēti ar afišu, izdales lapiņu palīdzību, publicējot informāciju vietējā 

novada pašvaldības vietnē, kā arī informējot individuāli. 

Pārskata periodā, joprojām pastāvot pieprasījumam, tika papildināta bibliotēkās pieejamā 

informācija mērķgrupai – nestrādājošām personām. Darba meklētāji tika nodrošināti ar 

informāciju un paraugiem: aizpildītām un tukšām veidlapu sagatavēm CV un motivācijas vēstuļu 

rakstīšanai, noformēšanai. Šis pieprasījums saglabājas jau vairākus gadus. Mērķgrupā lielākoties 

ietilpst jaunieši bez darba pieredzes, ilgstoši bezdarbnieki, cilvēki pirmspensijas vecumā, arī 

bijušie ieslodzītie (piem, Olainē atrodas ieslodzījuma vieta – Olaines cietums). Darbā ar darba 

meklētājiem novērots, ka, lai sekmētu iespējas nestrādājošām personām iekļauties darba tirgū, 

nepieciešams veikt konsultatīvo darbu ilgtermiņā, kas paredz regulāru situatīvo apmācību 

nodrošināšanu par dažāda veida jautājumiem, sākot ar pamatprasmēm. Ikdienas darbā tas paredz 

saskarsmi ar visdažādāko līmeņu informācijpratību bibliotēku apmeklētāju un lietotāju vidū. Šo 

prasmju pilnveidošana norisinās ilgtermiņā, mācību procesa gaitā vairākkārt lietotājam saņemot 

konsultācijas un pakāpeniski turpinot darbu daļēji vai pilnībā patstāvīgi. Vecāka gada gājuma 

cilvēkiem, mājsaimniecēm, bezdarbniekiem u.c. individuāli tika sniegtas konsultācijas darbā ar 

datoriem: par informācijas meklēšanu, CV un citu dokumentu elektronisko noformēšanu ( 

rakstīšanu un nosūtīšanu), e-pasta lietošanu u.c. interesējošiem jautājumiem. 

Digitālās nedēļas laikā, visas nedēļas garumā bibliotekāri interesentiem (īpaši senioriem) 

sniedz konsultācijas par informācijas meklēšanu elektroniskajos katalogos un datubāzēs, kā arī 

apmāca veikt rēķinu apmaksu. Lietotājus iepazīstināti  bibliotēkās pieejamiem e – 

pakalpojumiem. 
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Bibliotēkas min, ka 

uzņēmēji izmanto: 

- dokumentu skenēšanu, printēšanu un nosūtīšanu; 

- izmanto datorus bibliotēkas darba laikā biznesa darījumu kārtošanai vai WI-FI  ārpus 

bibliotēkas telpām un darba laika. 

bezdarbnieki : 

- nāk uz bibliotēku meklējot darba vietu periodikas sludinājumu sadaļās vai arī internetā – 

ss.lv, nva.gov.lv, visidarbi.lv.; 

- izmanto arī abonementa un lasītavas pakalpojumus. 

mājsaimnieces: 

- abonementa, lasītavas pakalpojumus; 

- apmeklē dažādu rokdarbnieču interešu pulciņus. 

seniori: 

- seniori ir vieni no aktīvākajiem bibliotēkas lietotāju grupām, kuri izmanto abonementu, 

lasītavas piedāvājumus, kā arī paši piedāvā savu palīdzību; 

- aktīvi piedalās bibliotēkas rīkotajos pasākumos; 

- bibliotēkā izvietoto izstāžu apmeklētāji un vērtētāji. 

ģimenes: 

- vecāki ar mazajam atvasēm bērnu stūrīti kopīgi spēlē dažādas spēles; 

- notiek kopīga grāmatu lasīšana; 

- bērniem tiek dota  iespēja zīmēt, krāsot, izkrāsot bibliotēkas darbinieču sagādātās 

krāsojamo bilžu  lapas un šīm nodarbībām ir  viss nepieciešamais aprīkojums. 

 

imigranti – nav apmeklējuši un izmantojuši bibliotēku pakalpojumus. 

 

Baldones novada bibliotēkas telpās jau 2017.gadā tika atklāts Valsts un pašvaldību 

vienotā klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC), kas vietējiem iedzīvotājiem nodrošina piekļuvi 

VPVKAC pakalpojumiem. Izveidošanas mērķis ir nodrošināt iedzīvotājiem iespējas klātienē 

pieteikt Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, kā arī konsultācijas 

par 7 valsts iestāžu e-pakalpojumiem un praktisku palīdzību darbā ar datoru, internetu un eID 

kartes lasītāju. Tika piešķirti – dators, eID lasītājs, multifunkcionālā iekārta darbam ar 

apmeklētājiem.  

 

Siguldas novada bibliotēka min, ka arvien biežāk bibliotēkas lasītavu apmeklētāji 

izmanto kā biroju un darbavietu – veic darījumus, izmanto bezvadu internetu, izdrukā un skenē 

dokumentus, kā arī nereti izmanto bibliotēkas piedāvātās datubāzes. 

 

Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēka, sagaidot Latvijas simtgadi, atbildīgi piedalījās  

Pierīgas reģiona publisko bibliotēku vienotās virtuālās izstādes „Mana novada simtgades 

cilvēks” veidošanā. Darba procesā Ulbrokas bibliotēka ir apzinājusi ilggadīgā Latvijas 

Lauksaimniecības Mehanizācijas un elektrifikācijas zinātniski pētnieciskā institūta direktora, 

zinātnieka, konsultanta-vadošā pētnieka, Goda doktora Edgara Lāčgalvja (1930-2008) dzīves un 

darba stāstu. 

Latvijas Svētku mēnesī - novembrī Ulbrokas bibliotēkā un Ulbrokas zinātnes centra ēkā 

notika virtuālās izstādes materiālu prezentācija. Tajā piedalījās Edgara Lāčgalvja ģimenes 

locekļi, kolēģi un līdzgaitnieki visi, kas dalījās atmiņās, uzticēja fotogrāfijas un sniedza 

intervijas. Būdams talantīgs vadītājs un labs saimnieks, Edgars Lāčgalvis daudz paveicis institūta 

darbinieku un Stopiņu iedzīvotāju dzīves apstākļu uzlabošanā. Viņa darbības laikā uzceltas 

daudzas dzīvojamās mājas, veikta Ulbrokas ciemata infrastruktūras attīstība. Svētrīts paliekošiem 

darbiem, cilvēka lielumam un līdzcilvēku stāstiem. Stopiņu novada kultūras kanons rakstu 

zīmēs, interviju ieraksti https://www.youtube.com/user/ulbbibl08. 

https://www.youtube.com/user/ulbbibl08
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Pavasara un ziedoņa svētki viensētā „Brasliņas” ir muzeja nakts dzīvotgriba vietējā 

sabiedrībā – pasākumā pulcējas tuvāki un tālāki novada ļaudis, lai atsauktu atmiņā kolhoza 

„Ļeņina ceļš” bibliotēkas darbības laiku, lai, savulaik, tik ierastā viensētā „Brasliņas” atgādinātu 

sen aizmirstus notikumus. Ziedoņa svētki izskan kā kultūras mantojuma apvienojums mākslā, 

mūzikā un atmiņu stāstos. Edvarda Šmite, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja speciāliste 

mākslas vēsturniece un gandrīz vai novadniece, norāda, ka ir pareizi, ja, uz nākotni ejot, 

atgādinām par bijušo. Reibinoša pavasara ziedu elpa uzvirmo, kad mākslas vēsturniece Vita 

Banga uzbur personību un notikumu radošo bohēmu vai kultūrvides darbību “Brasliņās”. Stāsts 

par tērpiem, glezniecību ir brīva radošā gara izpausme, kas tiecas atspoguļoties radniecīgās 

formās. 

Simtgades gadu noslēdzot, domājam par Raini. Literārs vakars „Lielie UN Raiņa 

daiļradē”. Par Latvijas Kultūras kanona vērtībām - Liegas Piešiņas saruna ar rakstnieku 

Roaldu Dobrovenski un saruna ar Ulbrokas bibliotēkas lasītājiem. Cilvēks – personība, kas 

biogrāfiskajā monogrāfijā portretējot Raini un viņa laiku, neraksturīgā veidā iezīmē Latvijas 

vēstures gaitu.  

 

Uzziņu un informācijas darbs – īsi, aprakstoši (situācijas apraksts, vērtējums) 

 Galvenais uzziņu un informācijas darba uzdevums – profesionāli orientēties lietotājiem 

plašajā resursu klāstā, attīstīt viņu prasmes meklēt informāciju un nodrošināt informācijas 

pieejamību. 

Informacionālās darbības priekšnoteikums ir organizēts uzziņu aparāts – tradicionālo un 

elektronisko uzziņu un bibliogrāfisko izdevumu kopums, kuru izmanto lasītāju apkalpošanā 

viņiem nepieciešamās informācijas meklēšanā. Uzziņu avoti bibliotēkā pēc satura, tipiem un 

tematikas ir ļoti daudzveidīgi. 

Uzziņu darbā tiek izmantots bibliotēkas uzziņu literatūras krājums, bibliotēkas veidotā 

novadpētniecības datubāze, tiešsaistes, lokālās datubāzes, interneta resursi, SBA, u.c. Biežāk tiek 

izmantota LNB Analītikas datubāze, kurā tiek meklēti tematisko uzziņu informācijas avoti, gan 

materiāli izstādēm, gan tajā pievienotā saite uz Lursoft laikrakstu bibliotēkas pilntekstiem. Tiek 

izmantoti tiešsaistes resursi – LNB digitālā bibliotēka, datubāzes „Zudusī Latvija”, Periodika.lv 

u.c. resursus. 

Lasītavā un interneta lasītavā uzziņu un konsultāciju pakalpojums vairāk saistīts ar 

lietotāju jautājumiem par nozaru literatūras pieejamību, elektronisko resursu izmantošanu 

(piemēram, e-pasta izveide inbox.lv platformā, dažādu maksājumu veikšana internetbankā, foto 

nosūtīšana elektroniski), virtuālās informācijas caurlūkošanu un iesaistīšanos tiešsaistes satura 

veidošanā. Ieskats pārskata periodā sniegto uzziņu tematikā:  

 jautājumi par periodisko izdevumu publikāciju pieejamību (piemēram, izdevumi par 

lauksaimniecību, žurnāli par tamborēšanu vācu valoda, kā atspoguļota presē pāvesta 

Franciska vizīte Latvijā, Latvija simtgadei veltīto pasākumu programmas u.c.); 

 jautājumi pēc nepieciešamajām grāmatām (piemēram, grāmatas par bērnu audzināšanu, 

iespieddarbi par Latviju, Latvijas apceļošanas iespējām : ceļveži, kartogrāfiskie izdevumi, 

konkrētu autoru darbi); 

 novadpētniecības materiālu pieprasījums (piemēram, zinātniski-pētnieciskam darbam 

nepieciešama izsmeļoša informācija);  

 uzziņas un konsultācijas informācjpratības nostiprināšanai, paaugstināšanai 

(piemēram, kā internetā nodot Latvenergo skaitītāja radījumus, kur  meklēt informāciju par 

darba iespējām ārzemēs).   

 

Bibliotēka mūsdienās nav tikai grāmatu krātuve, bet arī informācijas centrs. Tomēr 

galvenais uzziņu un informācijas darbs ir profesionāli palīdzēt bibliotēkas lietotājam orientēties 

plašajā iespiestajā un elektroniskajā klāstā, kā arī nodrošināt to pieejamību. Novērojumi liecina, 

ka arvien vairāk ir tādi, kuri paši prot atrast informāciju dažādos informācijas avotos. Iespēja 

ikvienam apmeklētājam izmantot bibliotēkā esošos iespieddarbu resursus un elektronisko 
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kopkatalogu, pateicoties valsts finansējumam, bibliotēkā brīvi ir pieejamas tādas datubāzes kā 

„Letonika”, kas ir latviska uzziņu un tulkošanas sistēma, kura ietver Latvijas Enciklopēdisko 

vārdnīcu, Terminu vārdnīcu, tulkojošās un skaidrojošās datorvārdnīcas, Datorenciklopēdiju 

Latvijas vēsturē, interneta katalogu. „Lursoft” laikrakstu bibliotēka ir visapjomīgākais Latvijas 

laikrakstu publikāciju krājums internetā, kas ik dienas tiek papildināts ar simtiem jaunu 

publikāciju no laikrakstu jaunākajiem numuriem. „Filmas.lv” ir Nacionālā kino centra (NKC) 

uzturēta interneta vietne, kurā ikvienam Latvijas iedzīvotājam ir iespēja noskatīties tautā 

iemīļotās filma, kā arī pēc pieprasījuma EBSCO. Lai atvieglotu meklēšanu ir sagatavoti 

informācijas resursu adrešu saraksti. 

Uzziņas par bibliotēku un tās sniegto pakalpojumu lietošanas iespējām var saņemt 

klātienē – uz vietas bibliotēkā, pa tālruni vai saziņā virtuāli ar e-pasta starpniecību 

2018.gadā sniegtas gan vienkāršas uzziņas, gan sarežģītākas, kuru apstrādei nepieciešams 

ilgāks laiks. Svarīgākās un sarežģītākās uzziņas tiek atzīmētas uzziņu uzskaites burtnīcā, kur tiek 

atzīmēti arī informācijas avoti, no kuriem informācija iegūta. Uzziņas tiek sniegtas arī pa 

telefonu un ar e-pasta starpniecību. 

 

Sniegto uzziņu TOP 2018.gadā:  

➢ Skolēniem, studentiem –zinātniski pētnieciskajiem darbiem, referātiem, bakalaura un 

maģistra darbiem.  

➢ Teātra, aviobiļešu un citu transporta biļešu iegāde, reģistrācija.  

➢ E-pakalpojumu portālu (elektrum.lv, latvija.lv u.c.) piedāvātās iespējas. Dzīvesvietas 

deklarēšana. Gada ienākuma deklarāciju iesniegšana EDS sistēmā (pēc 1.marta). Rindu 

pieteikšana pie ārsta.  

➢ Informācija par banku pakalpojumiem, kontu izdrukas, maksājumi. 

➢  Sporta sacensību nolikumi, programmas, rezultāti.  

 ➢ Vasaras mēnešos - informācija par tūrismu, kartes, ceļveži, maršrutu sastādīšana, 

apdrošināšana. 

➢ Informācija no Uzņēmumu reģistra par dažādiem uzņēmumiem, amatpersonām, gada 

pārskati, citi finanšu dati, sludinājumus ievietošanā, iepazīstinām ar darba meklēšanas iespējām 

internetā u.c.  

➢ Pie sarežģītākiem un laikietilpīgākiem pieprasījumiem var minēt šādas tēmas: Juridiskā 

obstrukcija; Darbinieka adaptācija uzņēmumā; Deontoloģija; par filozofiem Anaksagoru un 

Eratostenu u.c. 

 

Bibliotēkā klientiem notiek individuālās datoru izmantošanas apmācības ar un bez 

priekšzināšanām. Apmācībās konsultē par lietotājiem nepieciešamajiem jautājumiem (piem., 

darbs ar internetbanku, e-pasta izveidošana, VID deklarācijas), par pakalpojumiem, kas pieejami 

interneta vidē (maksājumu kārtošana, deklarāciju aizpildīšana, CV un motivācijas dokumenti). 

Darbojoties interneta vidē, tiek iepazīts ar novadu un pagastu saistītās interneta vietnes. 

Lietotāji tiek individuāli konsultēti par bibliotēkas krājuma un elektroniskā kopkataloga 

izmantošanu, kā arī tiek sniegtas konsultācijas, kas nepieciešamas, lai lietotājs mācētu meklēt 

vajadzīgo interneta vietnēs. Periodiski notiek datubāzes popularizēšana un individuālās datora 

apmācības. 

 

Bibliotēkas izglītojošā darbība  

Bibliotēkai, kā zināšanu un literatūras mantojuma mājvietai, ir iespējas sniegt lielu 

devumu sabiedrībai, aktīvi veidojot daudzpusīgu informācijas saturu, organizējot tematiskas, 

izzinošas aktivitātes. 

Bibliotēkai ir iespēja veikt izglītojošo darbu gan bērniem, gan senioriem. Senioriem 

vajadzības gadījumā tiek palīdzēts izmantot datorus un internetu, konsultācijas sniegtas, kā 
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sazināties ar pašvaldību un citām svarīgām institūcijām palīdzības saņemšanai, kā lietot i-banku, 

kā iegādāties biļetes internetā, nebraucot uz Rīgu u.c. 

 

Saulkrastu novada bibliotēka piedāvāja jaunu pakalpojumu tiem lietotājiem, kuri vēlētos apgūt 

no jauna vai pilnveidot jau esošās datorprasmes. Datorapmācībām tika komplektētas vairākas 

grupas, nodarbībām notiekot vienu reizi nedēļā. Datorapmācības noris pēc „Pieslēdzies, Latvija!” 

bezmaksas datorapmācību materiāliem, kuros ietverti arī praktiskie vingrinājumi zināšanu 

nostiprināšanai. 

 

Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkā jaunums e – prasmes gada garumā. Pēc speciāli izstrādāta 

tematiska plānojuma katru mēnesi 2x nedēļā notiek dator-apmācības. Gada pirmajos mēnešos pie 

bibliotēkas datoriem tika aicināti tie cilvēki, kuriem nebija absolūti nekādas līdzšinējas 

informācijas par datora un tā programmu lietošanu. 

 

Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas pieejamība 

iedzīvotājiem 

Bibliotēkas nodrošina pieeju tiešsaistē publicētajiem novadu pašvaldību,  valsts 

institūciju, nevalstisko un dažādu sabiedrisko organizāciju informatīvajiem materiāliem. Uz 

vietas bibliotēkās drukātā formā pieejama novada pašvaldības un tās struktūrvienību, iestāžu 

sagatavotā un publicētā informācija – novada pašvaldības gada publiskie pārskati, attīstības 

plāni un programmas, vietējie laikraksti, izglītības iestāžu bukleti, informatīvas skrejlapas u.tml.  

Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācija pieejama jebkuram 

interesentam. Savas kompetences ietvaros bibliotekāri palīdz un konsultē apmeklētājus par 

iespējām veikt dažādas aktivitātes interneta vietnēs, palīdz veikt maksājumus, aizpildīt VID 

dokumentus, izmantot vietnē www.latvija.lv piedāvātos pakalpojumus. 

 

Elektroniskais katalogs kā pakalpojums  
 

Tabula „BIS ALISE izmantošana – Pierīga kopā” 
Reģions/ 

Pilsēta/ 

Novads 

Bibliotēku 

skaits 

 

Cik 

bibliotēkas 

strādā ar BIS 

ALISE un 

ALISE-i 

Strādā ar moduļiem Autorizēti 

lietotāji 

(2018) 

Pasūtīts 

(Web) 

eksemplāru 

(2018) 
Cirkulācija SBA Komplektēšana 

Salaspils novada bibliotēka (15 novadi) 

Pierīgas novadu 

publiskās bibliotēkas 

32 BIS ALISE -1 

BIS ALISE-i -31 

30 23 30 2313 3314 

 

Pierīgas novadu 

skolu bibliotēkas 

20 20 15  18   

Ķekavas novads 

Ķekavas novada 

bibliotēkas 

8 BIS ALISE -1 

BIS ALISE-i - 7 

7 4 8 850 776 

Siguldas novads 

Siguldas novada 

bibliotēkas 

9 BIS ALISE -1 

BIS ALISE-i - 8 

8 5 9 1817 2197 

 

 Pierīgas novadu bibliotēku kopkatalogu veido 15 novadu 32 publiskās un 20 skolu 

bibliotēkas  (bijušais Rīgas rajons). 

 Pierīgas novadu bibliotēku virtuālo kopkatalogu veido - 17 novadu 41 publiskās, 28 

skolu bibliotēkas. Virtuālais kopkatalogs nodrošina informācijas meklēšanu/izguvi no Pierīgas 

novadu bibliotēku elektroniskajiem katalogiem un novadpētniecības datubāzēm. 

 

http://www.latvija.lv/
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Salaspils novada bibliotēka nodrošina bibliotēku un informācijas pakalpojumus, veido un 

ir atbildīga par attiecīgās administratīvās teritorijas bibliotēku krājumu kopkatalogu, kā arī seko 

datu atbilstībai nozares standartiem, vadlīnijām un normatīvajiem dokumentiem. 

 

Pārskata periodā nodrošināts sistēmas darbs BIS ALISE i-bibliotēkām - datu apstrāde, 

ierakstu kontrole u.c. bibliotekārie darba procesi: 

 kopējais ierakstu skaits kopkatalogā  ir 91742, papildināts ar 3701 ierakstiem; 

 kopējais periodisko izdevumu  kopskaits ir 77109, papildināts ar 8584 eksemplāriem.  

 veidoti ieraksti un pievienoti 151 eksemplāri bibliotēkām, kurām  nav BIS ALISE licence; 

 izveidotas BIS ALISE pieejas 2 skolu bibliotēkām (Carnikavas pamatskola, Murjāņu sporta 

ģimnāzija);  

 5 publiskajās un 1 skolu bibliotēkā veikta krājuma inventarizācija, lai salīdzinātu krājuma 

faktisko stāvokli ar bibliotēkas uzskaites dokumentiem (Krimuldas, Mālpils, Saulkrastu, 

Sauriešu (2 reizes), Inčukalna un Mālpils vidusskolas bibliotēka). 

 

Regulāri tiek veikti BIS ALISE daudzveidīgie integritātes testi, kuri palīdz novērst 

kļūdas.  

Skolu bibliotēkas turpina interesēties par sistēmu un pievienoties Pierīgas novadu 

bibliotēku kopkatalogam. Skolu bibliotēku vājās vietas – slikta aprakstu kvalitāte, atšķirīgas 

prasības krājuma uzskaitē, nesakārtoti krājumi. Viena no lielākajām problēmām – personāls, jo 

reti tur strādā bibliotēku nozares speciālisti.  

2009.gadā darbu BIS Skolu Alise-i uzsāka Salaspils 1.vidusskolas un Salaspils 

2.vidusskolas bibliotēkas, 2010.gadā - Baldones vidusskolas, Krimuldas vidusskolas un Vangažu 

vidusskolas bibliotēkas, 2011.gadā - Mālpils vidusskolas un Garkalnes novada Berģu mūzikas un 

mākslas pamatskolas bibliotēkas, 2012. gadā – Ulbrokas vidusskolas un Inčukalna pamatskolas 

bibliotēkas, 2013. gadā – Saulkrastu novada Zvejniekciema vidusskolas bibliotēka, 2015.gadā – 

Stopiņu novada Upesleju internātpamatskola - rehabilitācijas centrs, Garliba Merķeļa Lēdurgas 

pamatskolas bibliotēka, Mārupes pamatskolas bibliotēka, Ropažu vidusskolas informatīvi 

metodiskais centrs – bibliotēka, 2016.gadā - Mārupes vidusskolas bibliotēka un Jaunmārupes 

pamatskolas bibliotēka, 2017.gadā - Ropažu novada Zaķumuižas pamatskolas bibliotēka un 

Mārupes novada Skultes pamatskolas bibliotēka, 2018.gadā – Carnikavas pamatskolas un 

Murjāņu Sporta ģimnāzijas bibliotēkas. 

 

Baložu pilsētas bibliotēkas e-katalogā, kas tiek veidots kopš 2001.gada, datu ievade 

notiek regulāri, un e-katalogs ir pieejams internetā adresē: http://balozi.biblioteka.lv. Lietotājiem 

e-katalogā iespējama izdevumu attālā pasūtīšana/rezervēšana, lietošanas termiņa pagarināšana. 

No 2010.gada Baložu bibliotēkā tiek veidots Ķekavas novada četru publisko un 4 skolu 

bibliotēku e-kopkatalogs. Rūpējoties par ierakstu kvalitāti katalogā, jaunus bibliogrāfiskus un 

autoritatīvus ierakstus e-katalogā veido tikai Baložu bibliotēkas speciālisti. Baložos tiek 

apstrādāti jaunieguvumi visām novada publiskajām bibliotēkām, ievadot eksemplārus caur 

Komplektēšanas moduli. Visi bibliotekārie procesi novada publiskajās bibliotēkās noris 

automatizēti. Publiskās bibliotēkas izmanto visus tabulā minētos BIS ALISE moduļus, ieskaitot 

arī Inventarizācijas moduli. Publiskās bibliotēkas aktīvi reklamē bibliotēku e-kopkatalogu un 

piedāvā autorizācijas datus saviem lietotājiem, līdzi dodot Baložu bibliotēkas izstrādāto bukletu 

„Palīdzība autorizētiem lietotājiem”. Lasītāji labprāt izmanto e-kopkatalogu, pārsvarā veicot 

izdevumu lietošanas termiņa pagarināšanu (2018.gadā pieprasīti 2008 pagarinājumi) un 

pasūtījumus. WebPac apmeklējumu kopskaits 2018.gadā nedaudz audzis un sastāda 23862, no 

tiem autentificējušies lietotāji 2045.  

No skolu bibliotēkām divas strādā pilnībā automatizēti - Daugmales pamatskolas 

bibliotēka (no 2012.g.) un Ķekavas vidusskolas bibliotēka (no 2016.g.). Baložu vidusskolas 

bibliotēkā 2018.gadā tika veikta inventarizācija, rudenī darbinieces apguva Cirkulāciju, bet aktīvi 

to vēl neizmanto. Pļavniekkalna sākumskolas bibliotēkā Cirkulācija vēl nav uzsākta. Skolu 
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bibliotēkas noslodzes dēļ neizmanto SBA moduli, kā arī neizsniedz autorizācijas datus saviem 

lietotājiem. 

 

Siguldas novada bibliotēka veido Siguldas novada bibliotēku krājumu elektronisko 

kopkatalogu un nodrošina datu atbilstību nozares standartiem un normatīvajiem dokumentiem. 

Siguldas novada virtuālo kopkatalogu veido – Siguldas novada bibliotēka un 4 filiālbibliotēkas, 4 

skolu – Siguldas Valsts ģimnāzijas, Pilsētas vidusskolas, Laurenču sākumskolas un Allažu 

pamatskolas bibliotēkas. 

Skolu bibliotēkas arvien vairāk izrāda interesi kopējā darbā, tomēr viņu vājās vietas – 

nepilnīga aprakstu kvalitāte, atšķirīgas prasības krājumu uzskaitē, nepilnības krājumu uzskaites 

dokumentācijā. 2018.gadā pabeigta Siguldas pilsētas vidusskolas sākumposmu bibliotēkas 

krājuma sakārtošana, lasītāju apkalpošanā pielieto cirkulācijas moduli. Sistēmbibliotekāre 

regulāri sniedz konsultācijas skolu bibliotekāriem par darbu BIS Alise sistēmā. 

Gada laikā katalogs papildināts par 1457 vienībām vai 4,5%. Jaunie ieraksti pārsvarā tiek 

veidoti Siguldas novada bibliotēkā, izveidoti 232 un rediģēti 721 MARC ieraksti. Importēti 913 

MARC ieraksti, rediģēti 223 autoritatīvie ieraksti. Skolu bibliotēkas dalēji pašas importē 

aprakstus, izmantojot Z39.50, līdz ar to, Siguldas novada bibliotēka regulāri rediģē jaunos 

kataloga ierakstus, lai tie atbilstu MARC apraksta standartam. BIS Alise izmanto 4 pagastu 

bibliotēkas, visās tiek izmantots cirkulācijas un komplektēšanas moduļus, reģistrē 

jaunieguvumus, līdz ar to veidojas arī individuālā un summārā resursu uzskaite. Lietotāji 

iecienījuši Web Pac Mobilo versiju, kurā saskarne pielāgota visiem viedtālruņu veidiem. 

 

Digitalizācija – kopaina, īss situācijas apraksts 

Digitalizācijas process Pierīgas reģiona bibliotēkās tiek aktivizēts iespēju robežās. 

Sadarbībā ar LNB vairākas reģiona bibliotēkas krājumā esošus pašvaldības periodikas 

izdevumus digitalizē un sūta saglabāšanai.  

 

Baložu pilsētas bibliotēka digitalizē tikai novadpētniecības materiālus. Jau vairākus gadus 

Bibliotēka veido novadpētniecības digitālās kolekcijas – „Baloži attēlos”, šobrīd ievadītas 198 

vēsturiskas fotogrāfijas par Baložu izveidi, iedzīvotāju ikdienas dzīvi, darbu, izklaidi, un 

„Baložu vēsture presē” šobrīd tiešsaistē pieejams 98 digitalizēts avīžu raksts. Kolekcijas 

pieejamas Ķekavas novada bibliotēku kopkataloga sākumlapas saišu sadaļā.  

LNB Digitālajā bibliotēkā „Zudusī Latvija” ir ievietoti 76 Baložu bibliotēkas iesūtītie 

attēli un to apraksti.  

Lietotājiem informācija par Bibliotēkas novadpētniecības resursiem tiek piedāvāta 

Bibliotēkas mājaslapas sadaļā Novadpētniecība: http://parkulturu.lv/balozu-bibliotekas-

novadpetnieciba. 

 

Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēka - digitālie resursi un to veidošana attiecināma uz 

novadpētniecības materiālu kolekciju par Edgaru Lāčgalvi, kur kopējais dokumentu skaits ir 90.  

 

Iekšzemes un starptautiskais SBA 

 

Tabula „SBA rādītāji – Pierīga kopā” 

SBA 2016 2017 2018 

No citām Latvijas bibliotēkām 

saņemto dokumentu skaits 

814 1263 1114 

Uz citām Latvijas bibliotēkām 

nosūtīto dokumentu skaits 

908 1377 1411 

 

http://parkulturu.lv/balozu-bibliotekas-novadpetnieciba
http://parkulturu.lv/balozu-bibliotekas-novadpetnieciba
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Starpbiblioteku abonementa galvenā funkcija ir nodrošināt bibliotēkas lietotājiem 

pieprasīto iespieddarbu, ja tā nav bibliotēkas krājumā, kā arī veikt pieprasītās grāmatas 

nosūtīšanu uz citām bibliotēkām.  

Bibliotēkām ir izveidojusies laba sadarbība ar kaimiņu novada bibliotēkām, šādā veidā 

operatīvi un ietaupot laiku, nepieciešamā literatūra tiek saņemta tuvāko dienu laikā. SBA sekmē 

darba kvalitātes paaugstināšanos uzziņu un informācijas darbā, tās izmantošana ar katru gadu 

uzlabojās. 

Pasūtījumi SBA kārtā tiek veikta, izmantojot arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) 

elektronisko izdevumu pasūtīšanu, ievērojot LNB prasības uz savstarpējo līgumu pamata. SBA 

kārtā galvenokārt tiek pieprasīta literatūra, kuras pielietojums ir šauram lasītāju lokam, visbiežāk 

pasūtījumu veic studenti. 

Pozitīvi vērtējams arī piedāvātais BIS Alise SBA modulis, ko Pierīgas reģiona 

bibliotēkas arī 2018.gadā aktīvi ir izmantojušas, tādejādi kopkataloga ietvaros bibliotēkām ir 

iespēja veikt izdevumu eksemplāru apmaiņu uz laiku, nodrošinot darbību pārskatāmību un 

statistiku. 

Pašu bibliotekāru ziņā paliek loģistika – izdevumu piegāde un saņemšana, lai nodrošinātu 

lietotājus ar viņu interesējošiem izdevumiem. 

SBA skaita samazinājumu (salīdzinot ar 2017.gadu) vērtējama kā pozitīva, jo bibliotēkas 

izvērtējot pieprasījumus var savu lasītāju intereses nodrošināt ar esošo krājumu. 

 

2018. gadā saņemtas 1114 (-149), bet nosūtītas 1411 (+34) vienības, kopā  vienības 2525 

(2017. gadā - 2640). Skatīt Pielikumu Nr.5. 

Starptautiskā SBA pakalpojumi nav sniegti, jo nav bijis pieprasījuma. 

 

Problēmas un risinājumi bibliotēkas pakalpojumu un pieejamības jomā 

Aizvadītajā gadā tika fiksēti vairāki gadījumi, kuru ietvaros darbu BIS ALISE-i nācās uz 

laiku pārtraukt, jo nebija pietiekams interneta ātrums vai traucējumi BIS ALISE-i darbībā. 

Risinājums – datu pārraides lielāka ātruma nodrošinājums. Bibliotēkas pieejamo pakalpojumu 

efektivitātes rādītāji (precizitāte, ātrums) ir saistīti ar vairākiem faktoriem. Lai veiktu operatīvu 

apmeklētāju un lietotāju apkalpošanu BIS ALISE-i, nepieciešams sistēmas darbības nepārtraukts 

nodrošinājums un pietiekami jaudīgs interneta ātrums. Tiklīdz nav pieejams vai pasliktinās kāds 

no šiem faktoriem, tiek traucēta darba norise, kas būtiski ietekmē pakalpojumu sniegšanas 

ātrumu un iespējas.  

Baložu pilsētas bibliotēka - lai visiem būtu pieejami bibliotēkas pakalpojumi labā 

kvalitātē, būtu jāatrisina bibliotēkas pieejamība. Diemžēl tehnisku iemeslu dēļ lifta iebūve nav 

iespējama. 

Mālpils novada Sidgundas bibliotēka – problēma, ar kuru bibliotēkai ir jāsaskaras katru 

dienu ir vajadzība mainīt bibliotēkas atrašanās vietu, jo patlaban telpas atrodas daudzdzīvokļu 

mājas otrajā stāvā. Sidgundas bibliotēka ir palikusi vienīgā Mālpils pašvaldības institūcija 

Sidgundā. Joprojām nav atrastas citas telpas, kuras būtu plašākas, ērtākas un atrastos pirmajā 

stāvā.  

Olaines bibliotēkai nepieciešamas vienkopus izvietotas, daudz plašākas telpas gan 

Bibliotēkas krājuma un tehnoloģisko iekārtu izvietošanai, gan darbinieku, apmeklētāju un 

lietotāju darba vietām. Nodrošināta piekļuve bibliotēkai – uzbrauktuves, lifti u.tml. sniegtu 

iespēju bibliotēkas pakalpojumus saņemt viegli un ērtā formā, t.sk. arī novada iedzīvotājiem ar 

pārvietošanās grūtībām, kā arī vecākiem ar maziem bērniem bērnu ratiņos. 
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6.Krājums 
 

Krājuma komplektēšanas politika un organizācija 

Bibliotēku krājuma komplektēšanas koncepcijas mērķis ir radīt kvalitatīvu un lietotāju 

pieprasītu krājumu, pievēršot uzmanību mainīgajām lietotāju vajadzībām. Ar aktuālu un 

mūsdienīgu bibliotēkas krājumu tiek veicinātas izglītības iespējas, konkurētspēja darba tirgū un 

saturīga brīvā laika izmantošana. 

Krājuma situācijas raksturojums saistīts ar tā saturisko izvērtējumu, jaunieguvumu iegādi 

un kvalitātes izpēti. Satura krājuma pamatā ir pašvaldību publisko bibliotēku darbības 

reglamentējošie dokumenti, ņemot vērā lietotāju intereses, vajadzības un pieprasījumu, 

aktualitāti, autoritātes un lasāmības, kā arī cenas kritērijus. Jaunieguvumu un dāvinājumu 

koncepcija ir papildināt bibliotēkas krājumu, ievērojot nepieciešamā dokumenta aktualitāti, 

saistību ar krājumu, faktu vai konkrētā grāmata pieejama vēl kādā citā tuvākā reģiona bibliotēkā. 

Ievērojot krājuma komplektēšanas dokumentus, tiek pieņemti dāvinājumi no sadarbības 

organizācijām un privātpersonām. Bibliotēkām tiek piedāvāts ļoti liels dāvinājumu klāsts, bet 

krājumu papildināšanai tiek ņemti tikai tie, kas nav krājumā un ir labi saglabāti, pārējie tiek 

izlikti dāvinājumu plauktā „Lasītājs lasītājam”, kur katrs bibliotēkas apmeklētājs var izvēlēties 

sev patīkamāko izdevumu. 

 

Bibliotēkas krājums tiek komplektēts, balstoties uz pašvaldību publisko bibliotēku 

darbību reglamentējošiem un saistošiem dokumentiem, ņemot vērā lietotāju intereses, vajadzības 

un pieprasījumu. Krājuma komplektēšana Pierīgas reģiona publiskajās bibliotēkās balstās uz 

Krājuma attīstības un komplektēšanas politikas dokumentu un 30.03.2010. MK noteikumiem 

Nr.317 „Nacionālā bibliotēku krājuma noteikumi”. Vadoties pēc Krājuma attīstības un 

komplektēšanas politikas, bibliotēku galveno krājuma kodolu veido daiļliteratūra un nozaru 

literatūra, gan bērniem, gan pieaugušajiem un periodiskie izdevumi.  

Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums ir pietiekams un atļauj iegādāties 

bibliotēkas komplektēšanas politikai atbilstošu literatūru. 

Bibliotēku krājumi tiek papildināti regulāri, tematiski un ar dažādiem dokumentu 

veidiem, ņemot vērā novada iedzīvotāju un bibliotēkas lasītāju sastāva analīzi. Kā atzīst 

bibliotēku darbinieki, joprojām aug pieprasījums pēc literatūras svešvalodās, pēc nozaru 

literatūras un latviešu daiļliteratūras, līdz ar to arī šis aspekts tiek ņemts vērā komplektējot 

krājumu. Jaunieguvumi pārstāvēti visās nozarēs, to var vērtēt kā daudzpusīgu un labu, kas 

kvalitatīvi papildina esošo bibliotēkas krājumu. 

 

Krājuma veidošana nebeidzas tikai ar dokumentu atlasi, tas paredz arī tā strukturēšanu, 

izvietošanu un krājuma popularizēšanu. Komplektēšanai ir nozīme, ja tā kļūst par neatņemamu 

visas bibliotēkas darba daļu, kas skar visus bibliotekāros procesus un galveno uzdevumu 

sasniegšanu - bibliotēkas lietotāju informacionālo vajadzību apmierināšanu. 

Bibliotēka veido universālu un aktuālu, dažādam lietotāju vecumam un izglītības līmenim 

atbilstošu, dažādu veidu, nozaru un valodu dokumentu krājumu, ievērojot Bibliotēkas krājuma 

veidošanas politiku. Bibliotēkās, kur telpas ir pietiekami plašas, tiek izveidota krātuve. Tā parasti 

ir lasītājiem nepieejama telpa, aprīkota ar mobilajiem plauktiem. 

 

Prioritātes 2018.gadā saistītas ar bērnu grāmatu (īpaši uzmanība tiek veltīta pirmskolas, 

jaunākā un vidējā skolas vecuma bērniem adresētiem izdevumiem), labākās uzziņas literatūras 

un  tulkotās daiļliteratūras iegādi. Ir palielinājusies interese par latviešu daiļliteratūru, tāpēc arī 

komplektēšanā tas tiek ņemts vērā - 2018.gads bija arī Latvijas simtgades gads un tika iegādāti 

izdevumi, kuri saturiski veltīti šim notikumam. Domāts arī par studējošo jaunatni, kuriem 

nepieciešama dažādu nozaru literatūra  psiholoģijā, pedagoģijā, menedžmentā, ekonomikā. 
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Krājumu komplektēšanas pamatprincipi ir sekojoši: 

 Kvalitāte – bibliotēkas krājuma veidošana atbilstoši lietotāju vajadzībām un interesēm – 

bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem; 

 Daudzveidība – iespējami plašs dokumentu un elektronisko izdevumu klāsts dažādām 

lasītāju grupām un zināšanu līmeņiem; 

 Aktualitāte – regulāra krājuma papildināšana ar jaunākajiem izdevumiem; 

 Valodas aspekts – pamatā resursi tiek komplektēti latviešu un krievu valodā. Minimālā 

apmērā arī citās valodās; 

 Izdevuma kvalitāte – pēc iespējas grāmatas cietajos vākos; labi mākslinieciski 

noformētas; 

 Cena. 

 

Komplektēto dokumentu veidi – grāmatas, periodiskie izdevumi, tiešsaistes datubāzes, 

novadpētniecības materiālu krājums. 

Komplektēšanas galvenie avoti – pirkumi, abonēšana, dāvinājumi. 

Atlases principi – jaunākie pieejamie daiļliteratūras izdevumi, lasītāju pieprasīti izdevumi, 

nozarēm aktuāli izdevumi  

Bibliotēkas krājuma daudzveidību un kvalitāti nodrošina: 

 iepirkumi – tiek iegādāta uzziņu literatūra, dažādu nozaru literatūra, daiļliteratūra, bērnu 

grāmatas; 

 grāmatu dāvinājumi;  

 preses izdevumu abonēšana; 

 norakstīšana – no krājuma tiek izņemtas aktualitāti zaudējušās un nolietotās grāmatas un 

periodika; norakstīšanas vērtēšanas pamatkritēriji – grāmatas fiziskais stāvoklis, atbilstība 

pieprasījumam, kultūrvēsturiskā nozīme un vērtība. 

 

Bibliotēka komplektē savu krājumu tā, lai veidotu universālu un  aktuālu, dažādam 

lietotāju vecumam un izglītības līmenim atbilstošu, dažādu veidu, nozaru un valodu dokumentu 

krājumu, lai varētu sniegt mūsdienīgus informācijas pakalpojumus un veicināt sabiedrības 

mūžizglītību. Krājums komplektēts, ņemot vērā arī iedzīvotāju intereses, vajadzības, pieaugušo 

mācību specifiku. Iespēju robežās iepirkta jaunākā nozaru literatūra (medicīnā, psiholoģija, 

uzņēmējdarbībā, vides zinātnē un mājsaimniecībā). 

 

Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums 

 

Tabula „Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums – Pierīga kopā” 

 2016 2017 2018 

Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 

213814 226472 233009 

t. sk. grāmatām 160938 169751 177985 

t. sk. bērnu grāmatām* - - - 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 52124 55978 54873 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. Pierīgas 

reģionā (pašvaldības finansējums)  

1,10 1,14 1,16 

Finansējums krājuma komplektēšanai kopā 213814 226472 233009 

* Finansējums bērnu grāmatām nav uzrādīts, jo statistikas veidlapā tas nav atspoguļots. 

 

Finansējums krājumam ir stabils, 2018.gadā pieaugums ir neliels - par  3 %  jeb 

6537 EUR. Arī grāmatām paredzētās finanses gadu no gada palielinās, pieaugums ir stabils, 

salīdzinot ar 2017.gadu par 8234 EUR vairāk jeb 5%. Finansējums uz 1 Pierīgas reģiona 

(200149) iedzīvotāju ir 1,16 EUR.  
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Analizējot krājuma komplektēšanas proporcionalitāti, vērojama sabalansēta un stratēģiski 

izvērtēta visa veida izdevumu iegāde. Proporcionāli ⅔ no finansējuma krājumam tiek atvēlēts 

grāmatu iegādei, ⅓ - periodikas iegādei, savukārt bērnu literatūras iegādei tērēti ~ 30% no kopējā 

finansējuma. 

 

Rekataloģizācija  

2018.gadā rekataloģizācijas procesu pabeidza Sējas novada Pabažu bibliotēka, Krimuldas 

bibliotēka un Mālpils vidusskolas bibliotēka, bet turpināja Sējas novada bibliotēka. 

Mālpils novada Sidgundas bibliotēka un Sējas novada „Ainavas” bibliotēka krājuma 

rekataloģizāciju veic ar Salaspils novada bibliotēkas palīdzību – reģiona galvenajai bibliotēkai 

tiek sūtīti jaunieguvumu un rekataloģizējamo grāmatu saraksti.  

Kopumā 38 Pierīgas reģiona publiskās bibliotēkas rekataloģizācijas procesu ir pabeigušas 

un lasītājus apkalpo automatizēti. 

 

Krājuma pārbaude (inventarizācija)  
Pierīgas publiskajās un skolu bibliotēkās inventarizācijas process tiek plānots un 

saskaņots ar vietējām pašvaldībām.  

Informācijas un resursu nodaļas darbinieki brauc uz bibliotēku ierādīt  darbu ar  

inventarizācijas programmu, kā arī pēc nepieciešamības nodrošina ar portatīvajiem datoriem un 

svītrkodu lasītājiem. Lai nodrošinātu inventarizācijas procesa ātru un kvalitatīvu rezultātu:  

 uz vietas bibliotēkā ierādīts  darbs ar  inventarizācijas programmu, 

 pēc vajadzības apgādātas ar  portatīvajiem datoriem un skeneriem, 

 apkopoti inventarizācijas rezultāti, 

 sniegta palīdzība Inventarizācijas akta formas aizpildīšanā u.c. 

Šī darba forma nostiprina darbinieku praktiskās iemaņas un novērš iespējamās kļūdas. 

Problēmas turpina sagādāt rezultātu salīdzināšana ar bibliotēkas SUG 3.daļu, 

grāmatvedības datu sakritība ar BIS ALISE krājuma stāvokli un vēl arvien Inventarizācijas akta 

formas aizpildīšana. 

5 publiskajās un 1 skolu bibliotēkā veikta krājuma inventarizācija, lai salīdzinātu krājuma 

faktisko stāvokli ar bibliotēkas uzskaites dokumentiem - Krimuldas, Mālpils, Saulkrastu, 

Sauriešu (2 reizes) un Inčukalna novadu bibliotēkas, kā arī Mālpils vidusskolas bibliotēka. 

 

Krājuma rādītāji 

 

Tabula „Krājuma rādītāji – Pierīga kopā” 

 2016 2017 2018 

Jaunieguvumi kopā 51104 55079 51266 

t. sk. grāmatas 22573 24674 23417 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 5427 4566 4454 

t. sk. bērniem 7958 8934 7957 

Krājums pārskata perioda beigās  524176 544963 554981 

t.sk. grāmatas 447414 455480 442708 

t.sk. seriālizdevumi 86635 86842 86916 

Izslēgtie dokumenti 38582 45252 46857 

Grāmatu krājuma apgrozība 0,91 0,89 0,92 

Periodisko izdevumu apgrozība 2,28 2,41 2,18 

 

Grāmatu krājuma apgrozība palielinājusies par 0,3, savukārt periodisko izdevumu 

apgrozība samazinājusies par 0,23. Lai arī periodiskie izdevumi ir iecienīta literatūra bibliotēku 

apmeklētāju vidū, tā apgrozījums ir samazinājies. Pārskata periodā darbību pārtraukuši vairāki 

kvalitatīvi nozaru preses izdevumi, piem., „Iespiedgrafika”, „Literatūra. Teātris. Kino”, 

„Psiholoģija”, „Psiholoģija Skolai un ģimenei”, „Studija”. To vietā abonēti citi resursi vai arī 
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žurnālu digitālās versijas. Arī izdevumu sadārdzināšanās ietekmē bibliotēku iespēju iegādāties 

konkrētus periodiskos izdevumus.  

Katru gadu bibliotēkas īpašu vērību pievērš krājuma kvalitātes nodrošināšanai, līdz ar to 

bibliotēkas apmeklētājiem tiek piedāvāts aktuāls, lietotāju prasībām atbilstošs krājums. 

Veiksmīga un daudzpusīga krājuma analīze ir iespējama, izmantojot BIS ALISE moduļus. 

Ir pastiprināti izvērtēti krājumi -  kvalitāte, atbilstība un laikmetīgums – tie uzskatāmi par 

atslēgas vārdiem grāmatu krājuma apgrozības pieaugumam. Skatīt Pielikumus Nr.6 un Nr.7. 

2018.gadā vērojama spēcīga tendence jaunieguvumu skaita samazinājumam, par 38 135 

eksemplāriem jeb 7% mazāk nekā iepriekšējā gadā, mazāk iegādāta arī daiļliteratūra - par 112 

jeb 2%, kā arī bērnu literatūra par 977 jeb 12% . Lai arī finansējums krājumam ir stabils un pēc 

būtības krājumu lielums pat palielinās, jaunieguvumu skaita samazināšanās iezīmē to, ka 

grāmatu un periodisko izdevumu dārdzība liedz iegādāties visu, kas būtu nepieciešams, 

respektīvi, pa to pašu finansējumu tiek iegādāti mazāk izdevumu. 

 

 

 
Publisko bibliotēku galvenais finansējuma avots krājuma papildināšanai ir vietējās 

pašvaldības apstiprinātais budžets. Skatīt Pielikumu Nr.2. Pārējie krājuma papildināšanas avoti ir 

dāvinājumi. 

Dokumentu skaits uz vienu lasītāju 18,14. 

Krājuma komplektēšanā tiek ievērots plānveidīgums, sistemātiskums un koordinācijas 

princips. Jaunās grāmatas komplektētas no 1x mēnesī – 1x ceturksnī, jauno grāmatu dienas tiek 

organizētas pēc jaunieguvumu apstrādes. 

Bibliotēkas krājuma papildināšanai izdevumus komplektē galvenokārt grāmatu bāzēs 

(piem., Latvijas grāmata), izdevniecību bāzēs, pērkot no individuālajiem komersantiem, 

izdevējiem vai to izplatītājfirmu pārstāvjiem, vai saņemot dāvinājumus no biedrībām vai 

sabiedriskām organizācijām - tas dod iespēju komplektēt augstvērtīgu literatūru vairākos 

eksemplāros, kā arī pilnveidot grāmatu krājumu svešvalodās. Atzinīgi vērtējami izdevēju un 

autoru dāvinājumi, kas saņemti no LNB Bibliotēku attīstības centra. 

 

Datubāzes 

„Kultūras informācijas sistēmu centra” (KISC) projekta „Elektroniskās publikācijas 

Latvijas bibliotēkām” ietvaros tiek nodrošināta pieeja resursiem Letonika.lv un Lursoft 

laikrakstu bibliotēka. 

Programmas „Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” mērķis ir veicināt 

datubāzu izmantošanu bibliotēkā, pilnveidot lasītāju prasmi izmantot bibliotēkas jaunās iespējas 

Jaunieguvumi

Izslēgtie

Krājums pārskata perioda
beigās

51104 

38582 

524176 

55079 

45252 

544963 

51266 

46857 

554981 

Krājums 2016 - 2018 

2018.gads 2017.gads 2016.gada
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– elektroniskos uzziņu resursus un, protams, dot lasītājiem iespēju uzzināt daudz jauna un 

interesanta par Latviju. 

Datubāzes tiek popularizētas un izmantotas bibliogrāfisko uzziņu un literāri tematisko 

izstāžu materiālu atlasē. Daudznozaru datubāzes ir būtisks faktors darbā ar informācijas ieguvi 

un izpēti. Galvenokārt šīs datubāzes izmanto studenti, skolotāji, skolēni, lai vienkārši un ātri 

iegūtu vajadzīgo informāciju visdažādākajās jomās.  

 

Uzziņu sniegšanai noder datubāzes, kuru brīvpieeju no publisko bibliotēku datoriem vai 

lietojot bibliotēku wi–fi  nodrošina Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma (VVBIS) jeb 

Gaismas tīkls. Tie ir: 

 LNB digitālās kolekcijas: grāmatu, laikrakstu, attēlu, karšu, skaņu ierakstu, kā arī citi 

digitalizētie materiāli – https://www.lnb.lv/lv/digitala-biblioteka.  

 Nacionālā Kino centra (NKC) virtuālā platforma Filmas.lv (https://www.filmas.lv/), kas 

piedāvā Latvijas kino un Latvijā radīto filmu katalogu un aktuālāko Latvijas filmu nozares 

informāciju, t.sk. portālā ir skatāmas visas 12 Kultūras kanonā iekļautās Latvijas filmas  

 Latvijas digitalizēto video un audio ierakstu piekļuves portāls (http://www.diva.lv/), kurā 

bez maksas iespējams noskatīties digitalizētos Latvijas Televīzijas raidījumus un ierakstus 

(1963.-2012. gadam) un noklausīties digitalizētos Latvijas Radio raidījumus un ierakstus (1940.-

2004. gadam).  

 

Noderīgs rīks – datubāze tematisko uzziņu sniegšanā ir publiski pieejamā Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas (LNB) Nacionālās bibliogrāfijas datubāze (https://lnb.lv/lv/katalogi-un-

datubazes/nacionala-bibliografija). 

Pieejamo datubāzu pieprasījums atkarīgs no vairākiem faktoriem. Lielākoties 

pieprasījums palielinās, sākoties mācību gadam izglītības izstādēs, kā arī tuvojoties ieskaišu un 

eksāmenu laikam. 

Noderīga ir LNB digitālā grāmatu kolekcija gadījumos, ja bibliotēkās nav pieejams kāds 

nozaru literatūras izdevums, no kura nepieciešams skatīt tikai atsevišķu nodaļu vai tās 

fragmentu. Tādā gadījumā bibliotēkas lietotājam tiek ieteikts digitālais resurss, lai operatīvi 

atrastu un iepazītos ar nepieciešamo informāciju, vajadzības gadījumā teksta fragmentu citējot. 

Gadījumos, kad nepieciešama papildus informācija, bibliotēkas izmanto arī EBSCO un 

Britannica. Bibliotēkās ikdienā ar portālu Latvija.lv vistiešāk saskaras projekta 3TD datoru 

lietotāji. Tāpat ikdienas darbā tiek popularizēts un izmantots mašīntulkošanas serviss hugo.lv 

(www.hugo.lv), Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas Letonica projekts „Zudusī Latvija”. 

Datubāzes tiek izmantotas uzziņu sagatavošanai, informācijas meklēšanai un atlasei 

skolēnu projektu darbu izstrādē. Bibliotēkas izmanto datubāzes izstāžu materiālu sagatavošanā. 

 

Tabula „Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums – Pierīga kopā” 

Dabubāze 2016 2017 2018 

Letonika* 7839 6721 7767 

*KISC dati; uzrādīti skatījumi 

 

 Attīstot informācijpratību, tiek organizētas bibliotekārās stundas. Terminu meklēšanā un 

tulkošanā tika izmantotas: termini.lza.lv, tezaurs.lv, vvc.gov.lv terminu datubāze. 

Pašu veidotās elektroniskās datubāzes ir elektroniskais kopkatalogs, Analītikas datubāze 

un novadpētniecības materiālu datubāze „Novads”. 

Siguldas novada bibliotēkas reģistrētiem lietotājiem no 21.septembra līdz 11.novembrim 

bez maksas piedāvāja četras EBSCO pilnteksta datubāzes – MasterFILE Premier, Consumer 

Health Complete, Science Reference Center un Hobbies & Crafts Reference Center –, izmantojot 

Siguldas novada bibliotēkas IP adresi vai arī attālināto piekļuvi no mājas datoriem un mobilajām 

ierīcēm, bibliotēkā saņemot piekļuvei izsniegtu kodu. 

 

https://www.filmas.lv/
http://www.diva.lv/
https://lnb.lv/lv/katalogi-un-datubazes/nacionala-bibliografija
https://lnb.lv/lv/katalogi-un-datubazes/nacionala-bibliografija
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Krājuma un datubāzu popularizēšana  

Lai veicinātu datubāzu izmantošanu, popularizētu LNB, KISC aktivitātes, bibliotēkās ir 

pieejama informācija par šīm norisēm un jaunumiem (konkursiem, informatīviem pasākumiem, 

iespējām), par to ievietota informācija arī novada mājas lapā un sociālajos tīklos. 

Pievēršot apmeklētāju uzmanību grāmatu jaunieguvumiem un citiem krājumā 

pieejamajiem izdevumiem, kā arī uzsverot nozīmīgo Latvijas valsts dibināšanas100.jubilejas 

gadu, pārskata periods bibliotēkās aizvadīts ar vairākām aktivitātēm, t.sk. interesantām 

iespieddarbu izstādēm. Radošo aktivitāšu (izstāžu, viktorīnu, akciju u.tml.) sagatavošanas darbi 

tika plānoti savlaicīgi. Pieaugošo auditorijai tiek piedāvāti arī tādi pasākumi kā digitālā nedēļa, 

bibliotekārās stundas, Bibliotēku nedēļa, kad ir iespēja mācīties lietot internetu, datorus, 

datubāzes, kā arī tiek veiktas apmācības informācijas meklēšanā bibliotēkas veidotajā datubāzē.  

Krājuma un datubāzu popularizēšana tiek veikta: 

 ievietojot informāciju pašvaldības tīmekļa vietnē un novadu informatīvajā izdevumā, 

 pasākumu ietvaros informējot lietotājus par dažādu resursu pieejamību bibliotēkā, 

 individuāli lietotāju kārtēja apmeklējuma reizē. 

Bibliotēkas katru mēnesi izliek literatūras un/vai tematiskās izstādes, kas lietotājiem 

sniedz informāciju par noteiktu tēmu, personu, notikumu. Sagatavotie materiāli tiek glabāti 

mapēs, un pēc lietotāju pieprasījuma tie izmantojami kā uzziņu avots. Materiālu sagatavošanā 

bibliotēkas izmanto gan bibliotēkas krājumu, gan abonētās datubāzes, gan brīvpieejas resursus. 

Piemēram, Babītes novada pašvaldības bibliotēka - dažādu krāsu grāmatu izstādes - lai 

paplašinātu krājuma popularizēšanu, katru mēnesi tika izvēlētas noteiktas krāsas grāmatas 

(piem., dzelteno, balto, oranžo sarkanbaltsarkano, zilo u.c.) un izveidotas izstādes. Apmeklētājus 

ļoti ieinteresēja šīs izstādes, jo tur varēja atrast ļoti labus, sen aizmirstus rakstnieku izdevumus. 

Atzīmējot „Babītes ziņas” 100-tā numura iznākšanu, apmeklētāju apskatei rudenī tika izveidota 

izstāde, kurā izstādīti visi „Babītes ziņas” 100 numuri.  

 

Darbs ar parādniekiem  

Bibliotēkās darbs ar lasītājiem – parādniekiem tiek veikts saskaņā ar katras bibliotēkas 

lietošanas noteikumiem. Darbs ar lasītājiem - parādniekiem ir veicams regulāri un sistemātiski. 

Gadījumos, kad izdevumi tomēr netiek laikā atgriezti, bibliotēku darbinieki (attiecīgi darbinieks 

abonementā, lasītavā vai bērnu literatūras nodaļā) sazinās ar parādnieku telefoniski vai ar e-pasta 

starpniecību, atgādina izdevumu nodošanas termiņu un vienojas par atgriešanas laiku. Problēmas 

rodas, ja lasītājam ir mainījusies kontaktinformācija un ar viņu sazināties nav iespējams, nereti 

šāda situācija rodas ar ilgstošiem parādniekiem (izdevumu/us bibliotēkā nav atgriezuši ilgāk par 

vienu gadu). Novērojumi liecina, ka izdevumus vieglāk atgūt, ja lasītājs atgādinājumu saņem ar 

nelielu nokavēšanas termiņu.  

Kopš lietotājiem pieejama iespēja attālināti izmantot elektronisko kopkatalogu, daudzi 

veic izdevumu nodošanas termiņa pagarinājuma pieprasījumu attālināti, kā arī izmanto iespēju 

sazināties elektroniski e-pastā vai telefoniski. 

Salaspils novada bibliotēka kā RGB ir izstrādājusi metodiku, kura ir ieteicama reģiona 

bibliotēkām – lasītājiem - parādniekiem, kuri kavē izdevumu nodošanas termiņu vairāk par 120 

dienām jeb 4 mēnešiem, BIS Alise Lasītāja datos pievieno lauku „Parādnieks”. Reģiona 

bibliotēkas ir tiesīgas šo termiņu mainīt saskaņā ar savas bibliotēkas lietošanas noteikumiem.  

Bibliotēkas piedāvā arī akcijas, kad aizmāršīgie lasītāji, kuri nav savlaicīgi nodevuši 

grāmatas, nodot tās, nemaksājot kavējuma naudu. Bibliotēku darbinieki aicina izmantot šo 

iespēju. 

Arvien vairāk bibliotēku savā attīstības plānā paredz nākotnē iegādāties un uzstādīt pie 

bibliotēkas ieejas grāmatu nodošanas iekārta. Tas būtu labākais risinājums kā atgūt grāmatas, ja 

lasītājs to atnes ārpus bibliotēkas darba laika. 
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Ar bibliotēkas krājumu saistītās problēmas un to risinājumi, vajadzības 

Veidojot kvalitatīvu krājumu reizēm ir grūtības sabalansēt visu interesentu un bibliotēkas 

vajadzības starp daiļliteratūru, klasiskas atkārtotiem izdevumiem, dzeju un jauno nozaru 

literatūru, jo starp lasītājiem ir tādi, kuriem interesē izklaidējoša rakstura literatūra piem., 

bestselleri, grāmatas izklaidei. 

Kā atzīst dažas bibliotēkas, kuras izvietotas šaurās telpās, galvenā problēma ir telpu 

plašuma trūkums, krājums plauktos kārtots ļoti saspiesti, ir grūti rīkot pasākumus un nav 

iespējams izvietot plašākas izstādes.  

Piemēram, Olaines Bibliotēkā telpu šaurība ierobežo bibliotēkas krājuma ērtu 

izmantošanu, kā arī mēbeļu un tehniskā aprīkojuma izvietošanu. Tieši šis ir ierobežojošs faktors, 

lai bibliotēkas krājums tiktu vēl vairāk papildināts ne tikai ar iepirktajiem izdevumiem, bet arī ar 

individuālo dāvinātāju grāmatām. Risinājums – jaunas, plašākas telpas, kurās Bibliotēka un tās 

bērnu literatūras nodaļa būtu vienā ēkā, nodrošinot iespēju izmantot piedāvātos pakalpojumus 

ikvienam un ērtāk. 

Problēmas sagādā arī grāmatu loģistika, ja tā SBA kārtā tiek pieprasīta no kādas 

bibliotēkas. 

7.Darbs ar bērniem un jauniešiem 
 

 

Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji Jūsu bibliotēkas 

sistēmā 

Darbā ar bērniem galvenie uzdevumi ir nodrošināt neierobežotu piekļuvi kvalitatīvai 

informācijai, veicināt lasīšanu, nodrošināt saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas, izkopt 

iemaņas un prasmes informācijas tehnoloģiju apguvē. 

Pierīgas reģionā ir 17 novadi un 41 publiskā bibliotēka. 

Vadoties pēc atskaitēm var secināt, ka vietējas nozīmes publiskām bibliotēkām ir 

izveidojusies laba sadarbība ar apkārtnē esošam skolām un pirmsskolas izglītības iestādēm un 

tāpēc bērni un jaunieši bieži vien ir aktīvākie apmeklētāji. 

Aizvadītajā gadā aktīvi tika organizēti dažādi pasākumi un dalība Latvijas mēroga 

projektos: 

-  3 Pierīgas publiskās un 7 skolu bibliotēkas piedalās LNB Skaļās lasīšanas 

sacensībās. 2018.gadā aprīlī organizēts Pierīgas reģiona fināls. Čempiona titulu ieguva 

Ādažu novada pārstāvis. 

-  18 Pierīgas publiskās un 17 skolu bibliotēkas piedalās lasīšanas veicināšanas 

programmā „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā 2018”. 

-  10 Pierīgas publiskās un 6 skolu bibliotēkas pieteikušas dalību izdevniecības „Liels 

un mazs” izsludinātajā lasīšanas veicināšanas projektā „Mūsu mazā bibliotēka”. 

-  19 Pierīgas publiskās un 4 skolu bibliotēkas organizēja Ziemeļvalstu Literatūras 

nedēļas (12.11.-18.11.) pasākumus. 

- 7* bibliotēkas - Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas un 

LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas organizētajā pasākumā „Digitālā 

nedēļa Latvijā” (*dati no mājaslapas www.e-prasmes.lv); 

- 9** Pierīgas publiskās bibliotēkas organizēja izglītojošus pasākumus „Drošāka 

interneta dienas ietvaros (**dati no mājaslapas www.drossinternets.lv). 

 

Bibliotēku ikdienas darbā, kā arī plānojot pasākumus un tematiskās izstādes, tiek ņemti 

vērā gan valstī, gan novadā, gan pilsētā nozīmīgi notikumi. Tiek domāts, lai bibliotēka būtu 

saistoša ne tikai pasākumu apmeklētājiem, bet arī ikdienas bibliotēkas lietotājiem, jo tieši 

ikdienas darbs bibliotekāriem ir ļoti nozīmīgs – spēt radīt vidi, piedāvājot kvalitatīvu grāmatu 

krājumu, palīdzēt informācijas meklēšanā, tās izvērtēšanā un pielietojumā. 

https://mail.online.lv/redir.hsp?url=http%3A%2F%2Fwww.e-prasmes.lv%2F
https://mail.online.lv/redir.hsp?url=http%3A%2F%2Fwww.drossinternets.lv%2F
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Lasītāju sastāvs 2016 - 2018 

Lasītāju skaits t.sk. bērni un jaunieši
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Analizējot statistikas rādītājus, redzams, ka lasītāju skaits ir audzis par 2,18%. Bērni un 

jaunieši veido (39%) ievērojamu daļu lasītāju no reģistrētajiem lasītājiem.  

Apmeklējumu skaits atskaites gadā ir 128566 un izsniegums sastāda 114436 vienību. 

Salīdzinot ar aizvadīto gadu apmeklējuma skaitliskie rādītāji ir kritušies par 6,3% un izsnieguma 

rādītāji par 12,6%. 

Kopumā Pierīgas reģionā iedzīvotāju skaits palielinājies, izņemot atsevišķus novadus 

(Sējas, Krimuldas, Mālpils), tam par iemeslu ir skolu tīklu optimizācija vai slēgšana, kas 

veicinājusi cilvēku aizbraukšanu no šīm vietām. Līdz ar to bibliotēku skaitliskie rādītāji ir ļoti 

atšķirīgi. Salīdzinoši liels lasītāju skaita pieaugums vērojams Baložu pilsētas bibliotēkā, kurā 

2018.gadā bērni un jaunieši veido ievērojamu lasītāju daļu - 50,8% no reģistrētajiem lasītājiem. 

No kopējā Baložu pilsētas bērnu skaita aptuveni 35% apmeklē Baložu bibliotēku un pārējie 10% 

bērnu ir no citām apdzīvotām vietām Ķekavas pagastā. Mārupes novada domes Mazcenas 

bibliotēkas bērnu un jauniešu skaits ir audzis par 13%, kas sastāda 51% no kopējā lasītāju skaita. 

Arī Ādažu bibliotēkā vērojams liels lasītāju pieaugums 31,2%. Augošu un pozitīvu tendenci  

uzrāda nedaudzas bibliotēkas – Babītes novada pašvaldības bibliotēka 11%, Siguldas novada 

bibliotēka 3%, Ropažu novada bibliotēka 3,35%.  

Lai radītu bērnos interesi par grāmatām un attīstītu lasītprasmi, kā arī vēlmi savu brīvo 

laiku pavadīt bibliotēkā, bibliotēkas ir gājušas gan tradicionālo ceļu, gan meklējušas jaunus 

risinājumus. Skaitliskie apmeklējuma rādītāji pieaug tām bibliotēkām, kuras organizē vairāk 

pasākumus un nodarbības. Taču izsnieguma rādītāji joprojām lielākai daļu bibliotēku ir ar 

lejupslīdošu tendenci.  

 

Metodiskā un konsultatīvā darba organizācija attiecībā uz šo darba virzienu 

Sadarbojoties ar Pierīgas reģiona bibliotēkām, tiek sniegtas nepieciešamās konsultācijas  

par darbu ar bērniem. Piedāvājam ieteikumus un priekšlikumus krājuma sistematizēšanā pa 

vecuma grupām un novietojumu BIS Alise sistēmā. Tiek sniegtas konsultācijas un atbalsts – gan 

par bibliotekārā darba organizatoriskajiem jautājumiem, gan par BIS Alise problēmsituācijām, 

moduļu jauninājumiem un papildinājumiem. 

 Salaspils novada bibliotēka koordinē 2017.gadā uzsākto Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

iniciēto konkursu Nacionālā Skaļās lasīšanas sacensība. 2018.gada 6.aprīlī Salaspils novada 

bibliotēkā notika Skaļās lasīšanas sacensības Pierīgas reģiona fināls. Līdz Pierīgas reģiona 

finālam veiksmīgi bija tikuši 10 labākie sava novada čempioni (kopumā piedalījās 14 skolu un 

publiskās bibliotēkas). Čempiona titulu ieguva Ādažu novada pārstāvis. 2019.gada pavasarī 

(aprīlī) notiks Pierīgas reģiona fināls.  
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Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana, jaunieguvumu proporcionalitāte, 

salīdzinot iegādāto pieaugušo un bērnu un jauniešu literatūru un lasītāju sastāvu, 

alternatīvo lietu komplektēšana (spēles, puzles, diski u.c.) 

Bibliotēkās krājums ir universāls un tiek veidots tā, lai maksimāli apmierinātu šīs 

mērķauditorijas vajadzības. Pamatuzdevums ir saglabāt, pilnveidot un daudzveidot krājumu, lai 

būtu kvalitatīva tēmu, materiālu, formātu un valodu dažādība. 

Komplektējot bērnu grāmatas, tiek domāts par visām vecuma grupām, lai krājums būtu 

daudzpusīgs un interesants gan mazākiem, gan lielākiem bērniem. 

Regulāri tiek sekots līdzi gan jaunākajam Latvijas izdevniecībās, gan pašu lasītāju 

interesēm un pieprasījumam. Bibliotēkas cenšas iepirkt kvalitatīvāko, labāko literatūru no šobrīd 

pieejamā izdevniecību piedāvājuma. Iegādājas latviešu rakstnieku oriģināldarbus, ārzemju autoru 

tulkojumus, populāras atkārtoti izdotas grāmatas, daiļliteratūru angļu valodā. Kā arī neliels skaits 

bibliotēkas piekomplektē audiovizuālo materiālus. Īpaša uzmanība tiek veltīta skolēnu ieteicamās 

literatūras sarakstos esošo iespieddarbu nodrošinājumam. Komplektējot daiļliteratūru bērniem un 

jauniešiem, tiek ņemti vērā skolotāju ieteikumi, kuras grāmatas bērniem būs lasīšanai ieteicamās 

vasarā. Iegādājoties šīs grāmatas, tiek iepirkti vairāki vienādi šādu izdevumu eksemplāri. Ir arī 

bibliotēkas, kas, sadarbojoties ar vietējās skolas skolotājiem, cenšas  pēc iespējām nodrošināt 

literatūru, kas nepieciešama arī mācību procesā. 

Bibliotēkas, kuras piedalās lasīšanas veicināšanas programmā Bērnu un jauniešu žūrija 

atvēl līdzekļus šī projekta grāmatu kolekcijas iegādei. 

Baložu pilsētas bibliotēka ievērojamu papildinājumu grāmatām, žurnāliem, galda spēlēm 

un attīstošām rotaļlietām guva Ķekavas novada fonda konkursā „Savam novadam” projektā 

„Spēles un rotaļas bibliotēkas grāmatu vidē - lasīšanas veicināšanas instruments”. 

Bibliotēkās tiek abonēti preses izdevumi, kas ir saistoši un aktuāli bērniem un jauniešiem. 

Analizējot krājuma komplektēšanas proporcionalitāti, vērojama sabalansēta un stratēģiski 

izvērtēta visa veida izdevumu iegāde. Pēdējos gados dokumentu iegādes lielāko daļu procentuāli 

sastāda daiļliteratūra. 

 

Uzziņu darbs, pakalpojumi, prasmju un iemaņu attīstīšana, pasākumi dažādām vecuma 

grupām 

Uzziņu darbs, informācijas pakalpojumi, informācijas prasmju un iemaņu attīstīšana 

darbā ar bērniem un jauniešiem ir ikdienas darbs, kad tiek sniegtas dažādas uzziņas referātiem, 

pētniecisko darbu izstrādei un interešu izglītības pilnveidošanai. 

Veicot uzziņu un informācijas darbu, tiek izmantoti visi bibliotēkā pieejamie resursi- 

uzziņu krājums, dažādi interneta resursi un abonētās datu bāzes.  

Vajadzības gadījumā bibliotēkas darbinieces apmāca un konsultē skolēnus vajadzīgās 

informācijas meklēšanā internetā, bibliotēkas e-katalogā un abonētajās datubāzēs, tādejādi 

veicinot informācijas izguves prasmes. Daudzveidīgākus informācijas pakalpojumus skolēni 

galvenokārt izmanto projektu nedēļu laikā. Tad tiek pieprasīti novadpētniecības materiāli, uzziņu 

literatūra, meklētas tēmas internetā.  

Ik gadu iesaistoties Digitālās nedēļas aktivitātēs, ar bērniem un jauniešiem tiek runāts par 

informācijas meklēšanu, tās ticamību, drošību interneta vidē, popularizētas gan bibliotēkā 

abonētās, gan brīvpieejas datu bāzes, kurās pieejama informācija, lai nodrošinātu viņu 

informacionālās vajadzības izglītības un atpūtas nolūkā. 

Bērniem un jauniešiem tiek organizētas informatīvas nodarbības, lai iepazīstinātu ar e-

katalogu, bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantošanas iespējām, kā arī tiek piedāvāta iespēja 

saņemt autorizācijas datus.  

Siguldas novada bibliotēka ir atradusi brīnišķīgu veidu kā pašiem mazākajiem bibliotēkas 

apmeklētājiem pasniegt bibliotekārās stundas - noorganizējot izzinošu nodarbību „Zaķis – lielais 

cilpotājs”. Tajā bērni iepazīstas ar bibliotēkā pieejamo informācijas klāstu par dzīvniekiem, 

noskaidro, kuros bibliotēkas plauktos tas meklējams, analizē pieejamo informāciju, izvērtē 

svarīgāko, kopīgi rodot atbildes un pilnīgu priekšstatu par sev aktuālo jautājumu: kā ziemā 
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izdzīvo meža zvēriņi? Bērniem bija iespēja noskatīties leļļu teātri un dziedāt dziesmas par zaķi. 

Šādi izglītojoši pasākumi jaunākā vecuma bērniem notiek visa gada garumā, tie viņus neviļus 

iemāca orientēties bibliotēkas piedāvājumu klāstā, neapmulst plašajā informācijas apjomā, 

komunicēt un saņemt nepieciešamo informāciju. 2018.gadā nodarbības par bibliotēkas 

sniegtajām iespējām dažādu uzziņu un informācijas meklēšanā apmeklēja ap 400 bērni  no 

vairākām Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm.  

 

 
 

Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes 

 Pasākumi pašiem mazākajiem: 

- Tiek piedāvātas un labi apmeklētas ir tradicionālās bibliotekārās stundas „Iepazīsim 

bibliotēku” un „Pirmā tikšanās ar bibliotēku”. Šo tikšanos rezultātā mazākajos apmeklētājos 

veidojas gan interese par grāmatām un lasīšanu, gan tiek uzsākta sadarbība ar bibliotēku kā tās 

lasītājam, kā arī tiek nostiprināta sadarbība ar pirmsskolas izglītības iestādēm un atsevišķām 

grupiņām. 

- Ķekavas pagasta bibliotēkā darbu turpina grāmatu klubiņš „Grāmatu Tārpiņš” bērniem 

vecumā no 0 līdz 5 gadiem, kurš 2018.gadā kļūst apmeklētāks, taču ar tendenci, ka uz klubiņu 

tiek vesti aizvien mazāki bērni, 2 gadi un jaunāki bērni. Uz klubiņa nodarbībām tiek vesti arī 

bērni no Katlakalna privātā bērnu dārza, kas liecina par klubiņa veiksmīgu darbību un tā 

nepieciešamību. 

- Arī Baložu pilsētas bibliotēku arvien vairāk apmeklē pirmsskolas vecuma bērni ar vecākiem. 

Pirmsskolas vecuma bērnu skaits strauji palielinās, jo to sekmē 2014.gadā uzsāktais pasākumu 

cikls mazuļiem „Ķiparu piparu rīta stunda” un arī dalība projektā „Grāmatu Starts”, kas jau 

notiek ceturto gadu.  
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- 2018.gadā Saulkrastu novada bibliotēka aktīvi aicinājuši uz nodarbību ciklu „Mazo 

pūčulēnu skola”, kas iekļauts lasīšanas veicināšanas programmā „Grāmatu starts”, trīsgadniekus 

kopā ar vecākiem, lai mazākos bibliotēkas lasītājus iepazīstinātu ar grāmatām, izglītojošām 

spēlēm un radošām nodarbēm. 

- Sējas novada Pabažu bibliotēka turpina aizsākto tradīciju, projekta ietvaros „Pirmā tikšanās 

ar bibliotēku”, kad tiek dāvināta grāmata pirmsskolas vecuma bērniem, kuri pirmoreiz apmeklē 

bibliotēku.  

- Ropažu novada bibliotēka, kā vienu no veiksmīgākajiem lasītveicināšanas projektiem 

2018.gadā,  min „Lupatiņu skolu”. Šajā projektā piedalījās pirmsskolas bērni kopā ar vecākiem. 

Caur „Lupatiņu” stāstiem, filmiņām, spēlēm un radošām aktivitātēm mazie bērni iepazina 

Lupatiņus, mācījās sadarboties, klausīties un rotaļāties. „Lupatiņu skolas” pēdējā nodarbībā 

mazajiem dalībniekiem bija īpašs pārsteigums - bibliotēkā ciemojās Inese Zandere. Nodarbības 

notika 5 reizes, katra mēneša pēdējā sestdienā. Bērni un viņu vecāki bija ļoti apmierināti, tāpēc 

arī turpmāk Ropažu novada bibliotēka organizēs līdzīgas skoliņas.   

 Bibliotēku darbā nozīmīgu pozīciju ieņem lasīšanas veicināšanas programma Bērnu, 

jauniešu un vecāku žūrija. Tiek rīkotas dažādas aktivitātes:  

ekskursijas. Lai pateiktu paldies par aktīvo dalību, un lai gūtu jaunas emocijas un, protams, arī 

gandarījumu par apzinīgu un čaklu līdzdalību pagājušā gada Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrijā 

Ādažu bibliotēka, kā noslēguma pasākumu visiem dalībniekiem, noorganizēja ekskursiju  uz 

„Likteņdārzu” monumentālo ainavu arhitektūras ansambli uz Daugavas salas Koknesē, Ķekavas 

pagasta bibliotēka noorganizēta ekskursija uz Cēsu zinātnes centru bērniem „ZINOO”, Baložu 

pilsētas bibliotēka piedāvāja ekskursiju  uz Lielvārdi A.Pumpura muzeju, uz Lēdmani, Trušu 

karalisti un ekskursija noslēdzās Sajūtu takā. Krimuldas novada Krimuldas bibliotēka apmeklēja 

atjaunoto vēsturisko Ungurmuižas kompleksu, Olaines Kultūras centra Jaunolaines bibliotēka 

visiem projekta dalībniekiem noorganizēta ekskursiju uz Ādolfa Alunāna muzeju Jelgavā un uz 

Engures novada Smārdes pagasta baskāju taku pie atpūtas centra „Valguma pasaule”, Ropažu 

novada čaklākie lasītāji pabija Nila Īles organizētajā „Bungu ballītē”. 

noslēguma pasākumi. Babītes novada pašvaldības bibliotēkas rīkoto pasākumu kuplināja 

Dubultu bērnu bibliotēkas vadītāja, Jūrmalas leļļu teātra studijas režisore un leļļu meistare 

Inguna Radziņa. Pasākuma noslēgumā notika žūrijas ekspertu apbalvošana un radoša kopīgas 

pasakas sacerēšana, iesaistoties visiem klātesošajiem. 

Olaines bibliotēkā notika noslēguma sarīkojums ,,Lasītprieks nav zudis!” Jau ceturto gadu 

žūrijas noslēguma pasākumu bagātināja bibliotēkas darbinieku režisēts žūrijas grāmatas 

iestudējums. Šoreiz - Ievas Samauskas „Skaļā klase”. Aktieri - žūrijas aktīvākie eksperti, kuri 

tēloja sevi skolas dzīvē. Skatītāji vēroja skolas ikdienu, kurā skolēni nevar iztikt bez saviem 

viedtālruņiem, kā rezultātā pietrūkst komunikācija tiešā saskarsmē. Dzejolī un izrādē tika 

uzsvērts, ka katrs skolēns ir personība, kuru bieži vien saprot tikai sociālais pedagogs, kurš 

vienmēr ir laipns, iejūtīgs un atsaucīgs. Pēc teatralizētā uzveduma kopā ar mūziķi olainieti 

Renāru Mastiņu tika dziedātas dziesmas, kā arī kopīgi radīta dziesma „Ābeces pūce”, kuras 

pirmatskaņojumu visi kopā izpildīja. Svinīgās daļas noslēgumā tika sumināti Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrijas 2017 eksperti. 

Siguldas bibliotēkā jau par tradīciju kļuvis, ka, noslēdzoties šim projektam, februārī visu 

Siguldas novada bibliotēku čaklajiem lasīšanas ekspertiem kā balva par padarīto tiek sniegta 

iespēja tikties ar kādu no žūrijas kolekcijā iekļautās latviešu grāmatas autoru vai ilustratoru. 

2018.gadā uz tikšanos bija aicināts iemīļots bērnu grāmatu autors Māris Rungulis, kura sarakstītā 

un mākslinieka Kristiana Brektes ilustrētā grāmata „Pastaiga mirušo pilsētā” tika augstu 

novērtēta bērnu un jauniešu vidū.  
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 Arī 2018.gadā turpinās konkursa Skaļās lasīšanas sacensība un 6.aprīli Salaspils novada 

bibliotēkā notika Skaļās lasīšanas sacensības Pierīgas reģiona fināls. Līdz Pierīgas reģiona 

finālam veiksmīgi bija tikuši 10 labākie sava novada čempioni (kopumā piedalījās 14 skolu un 

publiskās bibliotēkas). Čempiona titulu ieguva Ādažu novada pārstāvis. 

 Pasākumi -tikšanās ar radošām personībām: 

Ļoti veiksmīga notikusi tikšanās ar bērnu grāmatu rakstnieci Luīzi Pastori Ķekavas 

pagasta bibliotēkā. Ropažu novada bibliotēkā – „Literārās studijas ietvaros” kopā ar 

literatūrzinātnieku Edgaru Mucenieku vecāko klašu skolēni varēja  iepazīt latviešu dzejnieka 

Harija Heislera dzeju. Labprāt paši to lasīja un pārrunāja dzejnieka personības šķautnes. Pavasarī 

jaunieši tika aicināti uz tikšanos ar latviešu rakstnieci Andru Manfeldi. Ropažu novada 

bibliotēkas Zaķumuižas filiālbibliotēka noorganizēja tikšanos ar bērnu grāmatu autori Eviju 

Gulbi. Saulkrastu novada bibliotēka īstenoja ar Saulkrastu novada domes un Valsts 

Kultūrkapitāla fonda finansiāli atbalstītu projektu „Lasītava krustojumā” 1. kārtu un 2. kārtu. 

Projekta īstenošanas gaitā tika organizēti deviņi lasīšanas veicināšanas pasākumi Saulkrastu 

novada bibliotēkā, pieaicinot literātus. Pārskata periodā bibliotēkā notikuši 7, projekta „Lasītava 

krustojumā” 1.kārtas pasākumi: tikšanās ar rakstniecē Ievu Melgalvi, Liliju Berzinsku, Eviju 

Gulbi, Luīzi Pastori, Lauru Dreiži, Lindu Nemieru un rakstnieku Juri Zvirgzdiņu un 

projekta 2.kārtas 2 pasākumi: tikšanās dzejnieku Tomu Treibergu un rakstnieci Andru 

Manfeldi. 

 

 
 Citi interesanti pasākumi bibliotēkās: 

Vairākas bibliotēkas ir iesaistījušās Starptautiskajā lasīšanas veicināšanas projektā „Mūsu 

mazā bibliotēka”. Sestdienās Ādažu bibliotēkā mazie dalībniekiem  tiek aicināti  uz nodarbībām 

„Palasīsim kopā!”. Notiek kopīga grāmatu lasīšana, sarunas un jautājumi par izlasīto, darba 

burtnīcu aizpildīšana, bilžu krāsošana, animācijas filmu skatīšanās. Savukārt Mālpils novada 

bibliotēka sadarbībā ar Mālpils pirmsskolas izglītības iestādi noorganizēja aktivitātes iesaistot 40 

bērnus un šī kopā darbošanās novērtēta no pedagogu puses. Par aktīvu dalību „Mūsu mazā 
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bibliotēka” projektā, Saulkrastu novada bibliotēkā un Siguldas novada bibliotēkā viesojās un 

tikās ar bērniem slovēņu bērnu grāmatu ilustrators Damjans Stepančičs. 

 

 
 

Kā jaunievedums Babītes novada pašvaldības bibliotēkā ir ieviesta pasaku pēcpusdiena 

jaunākā skolas vecuma bērniem. Katru mēnesi sava tēma un krājuma popularizēšana caur dažādu 

tautu pasaku grāmatām – „Latviešu tautas pasakas”, „Brīnumu pasakas”, „Citu tautu 

pasakas”, „Ziemassvētku pasakas”. 

Babītes novada pašvaldības bibliotēkai veiksmīga sadarbība ir izveidojusies ar 

zemessargiem. Aizvadītajā gadā bibliotēkā notika tikšanās ar Zemessardzes 17. Pretgaisa 

aizsardzības bataljona zemessargu veterāniem Leniju Krūmiņu un Aigaru Dadzi. Viņi jaunajai 

paaudzei pastāstīja par zemessardzes rašanās un dibināšanas laiku, aprīkojumu, mācībām, 

pienākumiem, misijām. Zemessargi pastāstīja arī par savu jaunāko biedru – jaunsargu 

organizāciju un darbu. No jauniešu puses bija daudz interesantu jautājumu, uz kuriem vīri centās 

atbildēt. 

Ļoti aktīvu un mērķtiecīgu darbu ar jauniešu auditoriju ir uzsākusi Ķekavas pagasta 

bibliotēka. Kā vienu no 2018.gada veiksmīgākajiem projektiem vērtē projektu „Bibliomūza”, 

kas veidots sadarbībā ar Ķekavas Jaunatnes iniciatīvu centru (JIC) ar mērķi piesaistīt bibliotēkai 

jauniešus un iesaistīt tos bibliotēkas rīkotajās aktivitātēs. Projekta rezultātā bibliotēkā tiek 

sarīkoti četri koncerti, kuros uzstājas jaunie mūziķi, kuri paši raksta dzeju - Renārs Veļičko, 

Jonas Lindberg, Lauris Valters, Elīzabeta  Krēģere. 

Īpaši jauniešiem tiek organizēti pasākumi par drošāka interneta izmantošanu, pievēršoties 

jauniešiem aktuālām tēmām (sekstings, kibermobings u.c.) Te jāpiebilst, ka darbiniece Sanda 

Zālamane turpina aktīvi vadīt nodarbības par drošāka interneta izmantošanu ne tikai savā 

bibliotēkā, bet arī pie kolēģiem Baložu un Katlakalna bibliotēkās. Kopumā novadītas 9 

nodarbības. Pārskata periodā Sanda piedalās „Drossinternets” kārtējā seminārā un gūst Atzinību 

par ievērojamu pasākumu skaita novadīšanu.  

Vēl viena veiksmīga sadarbība ar JIC jauniešiem notiek, kad tiek veidoti, nu jau 

tradicionālo Dzejas dienu pasākumu. Aktivitātes norit visas dienas garumā. Rīta pusē tiek dota 

iespēja ar krāsainiem krītiņiem uzrakstīt savas mīļākās dzejas rindas uz asfalta, stāvlaukumā pie 

Doles Tautas nama. Rezultāts ir krāsai dzejisks līdz brīdim, kad lietus visu aizskalo. Ābeļdārzā 

nejaušus garāmgājējus izbrīna un iepriecina, traucē vai pārsteidz grāmatplaukts, kurā izliktās 

grāmatas var droši ņemt līdzi, palasīt turpat uz vietas vai iemainīt pret savām. Noslēdzošais 

pasākums notiek vakarā Ķekavas pagasta bibliotēkā, kurā piedalās četri vārda burvji: „Stāvu 

zemāk”, IRAARI, Eli, Viktorija Upesleja, kuri uz brīvā mikrofona iespēju ir pieteikušies jau 

iepriekš. Četri autori ir tik dažādi, cik dažāda un diametrāli pretēja ir klausītāju reakcija – sākot 

no prieka līdz pilnīgam mulsumam, ausu sarkšanai un zāles pamešanai. Pasākumā piedalās arī 

jaunie dzejnieki no Ķekavas, kuru dzejoļi ir iekļauti JIC īpašajā dzejoļu grāmatā. Pasākuma 
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otrajā daļā uzstājas nu jau bibliotēkā iemīļotais mūziķis Jonas Lindberg. Puisis no Zviedrijas ar 

lielisku balsi, bezgala sirsnīgs, profesionāls un ar krāsainu ģitāru!  

Veiksmīga sadarbība atzīmējama Mārupes novada domes Mazcenas bibliotēkai ar 

Mārupes jauniešu biedrību CAELUM, kad tika sarīkots tematiskais vakars ,,Čaks iet uz kino”, 

kura laikā bija apskatāma arī Aleksandra Čaka muzeja ceļojošā izstāde. Kā arī daudzi pasākumi 

tiek veidoti kopā ar Mārupes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem. Par godu Latvijas 

simtgadei notika zīmējumu konkurss un izstāde ,,Man viņa ir visskaistākā”.  Zīmējumi tapa kopā 

ar mākslinieci un grāmatu ilustrācijau autori Agiju Staku. Interesanta bija arī izstāde ,,Ilustrāciju 

un teksta vizualizēšana grāmatu grafikā un dizainā”. 

Baložu pilsētas bibliotēka ar uzsvaru par nozīmīgu tēva lomu ģimenē jau piekto gadu pēc 

kārtas bibliotēkā organizē Tēva dienu, kad tēti lasa bērniem pasakas, atbild uz dažādiem 

āķīgiem un ne tik āķīgiem jautājumiem, kopīgi veic radošus uzdevumus un spēlē galda spēles. 

Aizvadītais gads bija nozīmīgs Latvijas simtgades svinību gads, kurā Olaines bibliotēka 

aktīvi aicināja piedalīties savās rīkotajās aktivitātēs. Gada sākumā tika uzsākts projekts „100 

grāmatas”. Dalībnieki - 3.-6. klašu skolēni. Mērķis - Latvijas simtgadē izlasīsim 100 grāmatas. 

12 nodarbībās visa gada garumā tika kopīgi lasītas grāmatas, pildīti dažādi uzdevumi, piemēram, 

pēc grāmatas vāka izvērtēt, par ko varētu būt grāmata, sameklēt  bibliotēkas  plauktos grāmatas 

par dabu pavasarī un, lasot grāmatu, atrast  vārdus ,,saule” u.c. Savukārt, nodarbībā, kurā tika 

lasītas pasakas par dzīvniekiem, bērniem bija jāsalīdzina dzīvnieku rakstura īpašības. Pārskata 

periodā īpaši gribas izcelt Latvijas simtgadei veltītās marta, aprīļa un jūlijā mēnešos notikušās 3 

radošās darbnīcas ,,Saktas Latvijai”. Vispirms bērniem tika pastāstīts par saktām un stiprajām 

latvju zīmēm. Vēlāk katrs pēc izvēles izrotāja saktu ar Dieva, Māras, Laimas, Jumja, Zalkša un 

citām zīmēm. Katrs veidoja 2 saktas: vienu dāvināja bibliotēkai, otru sev. Piedalījās 57 

dalībnieki. Izveidotās un izrotātās saktas tika izliktas izstādē, kas rotā bērnu literatūras nodaļu. 

 
Siguldas novada bibliotēka, kā veiksmīgu un jauno lasītāju piesaistošu aktivitāti atzīmē 

Bibliotēku nedēļas laikā  norisošo akciju „Atved savu bērnu uz bibliotēku!” Tās galvenais 

mērķis – ieinteresēt vecākus bibliotēkas piedāvājumā, kas aktuāls un saistošs viņu bērniem jau 

pavisam mazā vecumposmā. Šīs akcijas laikā  bērniem izsniedz īpašu bibliotēkas piederības zīmi 

– lasītaja karti - akcijas „Atved savu bērnu uz bibliotēku” dalībnieks. Būtiski, ka tieši šajā dienā 

bibliotēkā kā pastāvīgie lasītāji tika reģistrēti 12 bērni. Bez tam, arī, ja vecāki vēl nebija gatavi 

savu bērnu reģistrēt bibliotēkas lasītājos, iepazīšanās aktivitāšu piedāvājums saistīja ikvienu. 

Visas dienas garumā apmeklētājiem tika piedāvātas bibliotekāru sagatavotas spēles vecākiem. 

Vecākiem ar bērniem saistoši šķita noklausīties grāmatu fragmentus, minēt to nosaukumus un 

salikt tos no zilbēm. Arī sava un iemīļotā grāmatas varoņa vārda meklēšana īpaši izveidotā 

krustvārdu mīklā iepatikās ne vienam vien potenciālajam bibliotēkas lietotājam. 

Jāpiemin arī nozīmīgs notikums Siguldas novada bibliotēkā, kad Ziemeļvalstu Literatūras 

nedēļas ietvaros viesojās Islandiešu bērnu grāmatu autore un grāmatu ilustratore Ausloiga 

Jonsdotira (Áslaug Jónsdóttir). Rakstniece divās nodarbībās tikās ar vairāk nekā 80 mazajiem 

lasītājiem. Ausloiga Jonsdotira ir viena no autorēm, kas veidojusi bilžu grāmatu sēriju (kopumā 

jau izdotas 9 grāmatas) par Mazo briesmonīti un Lielo briesmonīti.  
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Rakstniece pasākuma apmeklētājus iepazīstināja ar grāmatu Briesmonītis teica NĒ!” un tās 

varoņiem. Pasākuma otrajā daļā viese vadīja radošo nodarbību, kurā lasīja grāmatu islandiešu 

valodā un kopā ar bērniem no papīra uzmeistaroja stāsta varoņus – savus briesmonīšus. 

 
 

Turpinoties Siguldas novada bibliotēkas veiksmīgai sadarbībai ar Dabas aizsardzības 

pārvaldes speciālisti Andu Andrušaiti tiek organizētas ceļojošas izstādes un interaktīvas 

nodarbības. 2018.gadā aktīvi tika apmeklēta ceļojošā izstāde „Dzīvība kokā”, kurā 

apmeklētājiem bija iespēja aktīvi līdzdarboties un gūt jaunas zināšanas par dabas daudzveidību. 

Kopumā šīs nodarbības apmeklēja 254 Siguldas skolu un pirmsskolu audzēkņi. Ļoti labas 

atsauksmes par šīm izstādēm un nodarbībām tika saņemtas gan no pedagogiem, gan vecākiem. 

Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkā, pateicoties sadarbībai un darbinieku atsaucībai, 

divus mēnešus, bibliotēkas telpās bija skatāma bērnu veidoto grāmatu izstāde. Tas ir izstādes 

cikls ar jauno ilustrāciju autoriem no Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas. Vizuāli plastiskās 

mākslas nodaļas Grāmatas tapušas Latvijas Nacionālā kultūras centra organizētā Valsts konkursa 

Latvijas profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņiem pirmās 

kārtas ietvaros.  

Apsveicami ir Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas centieni radīt lasīt rosinošu vidi – 

Ezermalas lasītavas izveide. Pirmo reizi Ulbrokā, jūlija mēneša darbdienās, ir iespēja apmeklēt 

Ezermalas lasītavu. Ezermalas lasītavas apmeklētājiem ir iespēja lasīt grāmatas, žurnālus un 

avīzes, zīmēt un krāsot, klausīties dziesmas un pasakas, kā arī spēlēt dažādas galda spēles un pa 

reizei aktīvi uzspēlēt bumbu. Lasītavas galvenie apmeklētāji ir bērni un jaunieši, kas 

apmeklējumu, iestādē un lasītavā apkopotā veidā, sastāda skaitliski augošu. 721 klātienes 

apmeklējums vienā mēnesī, pārsniedz jebkurus citus statistikas rādītājus visa gada garumā.  

 Radošās darbnīcas 

Skolēni veiksmīgi tiek iesaistīti bibliotēkas rīkotos pasākumos,  it sevišķi viņiem patīk 

radošās darbnīcas, kur ir iespējas pašiem mākslinieciski izpausties. Babītes novada pašvaldības 

bibliotēkā – „Lieldienu dekori”, „Dāvana māmiņai”, „Ziemassvētku kartītes atspiedumu 

tehnikā”, pērļošanā „Latvju zīmes”. Baložu pilsētas bibliotēkā tradicionālas kļuvušas radošās 

darbnīcas pirms Sveču dienas, Lieldienām un Ziemassvētkiem. Radoši darbojoties, bērni pamana 

arī grāmatas, ejot mājās izvēlas arī kādu lasāmvielu. Īpašākas nodarbības kļūst, kad to vada sava 

amata meistars, piem. Olaines bibliotēkā radošo darbnīcu ,,Ziemassvētku pārsteigums” vadīja 

ādas priekšmetu meistare Agita Lūse, kura pastāstīja par sevi un parādīja savus darbus - dažādus 

ādas izstrādājumus. Meistares vadībā katrs dalībnieks sev pagatavoja Ziemassvētku dāvanu - 

rakstāmpiederumu turētāju. Jau piekto gadu augustā tiek svinēti Mores pagasta svētki, kuru 

ietvarā bērni tika aicināti piedalīties „Sapņu karuseļa” radošajās darbnīcās. Mores bibliotēka bija 
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izveidojusi savu radošas darbnīcas pieturu, kurā bērni varēja pagatavot savu sapņu grāmatiņu un 

iepazīties ar grāmatu tārpiņu. Darbnīcu visas dienas garumā apmeklēja 96 bērni. 

 

 
 

Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā, nozīmīgākie partneri, 

sadarbības vērtējums 

Bibliotēkas veiksmīgi praktizē sadarbību ar pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm 

un skolām. Sadarbība veidojas, galvenokārt, organizējot literatūru un lasīšanu popularizējošus 

pasākumus atbilstoši vecumposmiem, arī lasītprasmei un lasīt vēlmei. 

Sadarbībā ar skolu, skolēnu grupām pēc pieprasījuma tiek veiktas ekskursijas pa 

bibliotēku, iepazīstināšana ar bibliotēku darbību un informācijas tehnoloģijām, pakalpojumiem, 

pieejamo informāciju.  Sadarbība veidojas pēc savstarpējās ieinteresētības. Pateicoties vienas vai 

otras puses iniciatīvai un entuziasmam. 

 

Bibliotēku darbinieku tālākizglītības vērtējums specializācijā 

Regulāri tiek apmeklēti profesionālās pilnveides kursi un semināri.  

Salaspils novada bibliotēka organizē profesionālās pilnveides pasākumus Pierīgas reģiona 

publisko un skolu bibliotēku darbiniekiem. 

Regulāri tiek apmeklēti Tieto Latvia organizētie padziļinātie kursi BIS Alise, kā arī 

zināšanas papildinātas LNB Kompetenču attīstības centra organizētajos semināros. 

 

Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem, to iespējamie risināšanas ceļ 

Situācija darbā ar bērniem ir ļoti dažāda.  

- Vairākas bibliotēkas kā problēmu min bibliotēku šaurās telpas, kurās nav iespējams rīkot 

plašus pasākumus bērniem un jauniešiem. 

- Dažas bibliotēkas kā vienu no būtiskām problēmām min bērnu skaita samazināšanos 

pagastā un līdz ar to arī skolās, kā arī skolu slēgšanu, kas ietekmē  bibliotēkas lietotāju skaitu. 

- Kaut arī internets ir viens no informācijas un zināšanu ieguves veidiem, tas samērā maz 

tiek lietots tieši mācību procesa vajadzībām. 

- Grūtības sagādā neapzinīgie bibliotēkas lietotāji, kuri neatnes savlaicīgi paņemtās 

grāmatas. 

- Aktuāla ir arī vispārējā tendence, ka bērni lasīt vēlas aizvien mazāk.  

- Bērniem nepārtraukti ir nepieciešamas dažādas novitātes un interesanti piedāvājumi, kas 

spētu noturēt viņu uzmanību, pievērstu uzmanību lasīšanai un spēlēm, nevis datoram un 

telefonam.  

- Nereti bibliotēka kalpo kā dienas centrs, vieta, kur bērni gaida autobusu un pavada brīvo 

laiku pēc skolas. 

- Joprojām aktuāls jautājums  ir bērnu un jauniešu uzvedības problēmas bibliotēkā. 

- Pēdējos gados ir strauji audzis bērnu un jauniešu īpatsvars, kuri  izmanto internetu savos 

viedtālruņos. Tā ir kļuvusi par aktuālu problēmu bibliotēkā, jo tā viņi izmanto bibliotēkas telpas, 

lai pavadītu laiku kopā ar draugiem, taču tajā brīdī viņi ir skaļi un aizmirst par uzvedības 

normām.  
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- Nepieciešami metodiskie materiāli darbā ar bērniem un jauniešiem, kuros būtu interesantu, 

netradicionālu pasākumu, literatūru un lasīšanu popularizējošu aktivitāšu ideju apkopojums. 

Turklāt diferencētas metodes atbilstoši bērnu un jauniešu vecumiem. 

- Galvenā problēma darbā ar bērniem un jauniešiem ir apmeklētība. 

- Lielākā problēma būtu uzskatāma, ka ir pavisam neliels jauniešu skaits, kurš aktīvi izmanto 

bibliotēkas sniegtos pakalpojumus. Jauniešiem ir salīdzinoši neliela interese par literatūru. Lai šo 

problēmu spētu kaut nedaudz risināt, vispirms jau skolai būtu nepieciešams vairāk iesaistīties, 

rosinot jauniešus. Kā arī lai piesaistītu bērnu un jauniešu auditoriju jau šobrīd bibliotēkā cenšas 

ieviest vairāk modernās tehnoloģija, kas ir saistošākas jaunajai paaudzei - Ropažu novada 

bibliotēka 

- Nepieciešama ciešāka sadarbība un lielāka ieinteresētība no literatūras pasniedzēju puses.  

 

Darbam ar jauniešiem dažādās vecuma grupās paplašināmas darba formas gan tēmu 

piesaistē, gan sadarbības pilnveidē. Nepieciešama alternatīvo dokumentu iegāde - 

komplektēšana, kārtojums un aktivitātes - Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēka. 

 

8.Novadpētniecība 
 

Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda prioritātes 

Bibliotēkām ir svarīgi apzināt sava novada / pagasta vēsturi un to saglabāt, apkopojot 

materiālus un padarot tos pieejamus iedzīvotājiem. Papildus informācijas apkopošanai tiek 

sniegtas uzziņas un nodrošināta iespēja kopēt un skenēt dažādus materiālus.  Bibliotēkas piedāvā 

daudzveidīgu, pašu veidotu, kā arī no citiem resursiem apkopoto informatīvo piedāvājumu par 

vietējo apkārtni, vidi un vēsturi. 

Bibliotēku galvenie virzieni novadpētniecības jomā saistīti ar novada vēstures un 

kultūrvēsturisko objektu izpēti, novadnieku apzināšanu, materiālu vākšanu un apkopošanu. 

 

Arī 2018.gadā aktīvi turpināts darbs ar novadpētniecības darba pamatuzdevumiem – 

izzināt, fiksēt, apkopot, saglabāt un popularizēt novadu un novadniekus. 

Novadpētniecības darbs veikts, vadoties pēc „Pierīgas novadu bibliotēku 

novadpētniecības koncepcijas (2015-2020)” un Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku 

attīstības centra izdotajām „Latvijas bibliotēku novadpētniecības darba vadlīnijām” (2017). 

Turpināts vākt, apstrādāt, sistematizēt un darīt pieejamu novada cilvēku, vietējās dzīves un 

kultūras mantojuma dokumentētās liecības drukātajos, elektroniskajos u.c. medijos. 

Jau vairākus gadus (no 2015.gada) visās Pierīgas reģiona bibliotēkās ir aktualizēts 

novadpētniecības darbs, daudzas bibliotēkas pievērsušas uzmanību materiālu atspoguļojumam 

BIS Alise Novadpētniecības datubāzē, tādejādi darot materiālus pieejamus attālināti. Pastiprināti 

pievēršot uzmanību šim darba aspektam, Novadpētniecības datubāzē tiek pievienoti jauni 

analītiskie apraksti un rediģēti iepriekš izveidotie. 
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Pārskata periodā īstenota viena no darba prioritātēm - Pierīgas reģiona publisko 

bibliotēku virtuālā izstāde „Mana novada simtgades cilvēks”: 

 
 Izstrādāta izstādes koncepcija un tehniskās prasības teksta un digitālajiem objektiem. 

 Veikts materiālu apzināšanas, apkopošanas un apstrādes process. 

 Virtuālās  izstādes vizuālā noformējuma un satura apstrāde.  

Pierīgas novadu  publisko bibliotēku virtuālā izstāde „Mana novada simtgades cilvēks” ir stāsts 

par personībām, kuras atstājušas neizdzēšamas pēdas sava novada attīstībā.   Šos cilvēkus – 

zinātniekus, politiķus, māksliniekus, pedagogus, uzņēmējus, sabiedriskos un kultūras 

darbiniekus  vieno nesavtīgs darbs un rūpes Latvijas labā. 

Izstādes mērķis ir apzināt sava novada lielākās vērtības  - cilvēkus un  atgādināt par 

viņiem plašākai sabiedrībai. 

 

Virtuālās izstādes „Mana novada simtgades cilvēks” izstrādes procesā apkopoti 109 

bibliotēku iesūtītie digitālie attēli, no tiem izstādē iekļauti 27. Izstāde veidota tiešsaistē, 

izmantojot Google Slides prezentāciju veidošanas vietni un sastāv no  28 slaidiem. 1 vai 2 

fotogrāfijas, īss raksturojums un hipersaite uz Pierīgas reģiona virtuālā kopkataloga aprakstiem 

vai videomateriāliem vietnē: www.youtube.com.     

 

Sadarbība starp Pierīgas publiskajām bibliotēkām (sarakste e-pastā, telefoniski un 

apmeklējot bibliotēkas) notiek regulāri. Pārskata periodā Salaspils novada bibliotēkā tika 

organizētas mācības darbā BIS Alise Novadpētniecības datubāzē Sauriešu, Ādažu (2 reizes), 

Saulkrastu bibliotēku darbiniecēm. 

 

Savukārt reizi gadā Pierīgas reģiona publisko bibliotēku darbiniekiem sadarbībā ar kādu 

no Pierīgas novadu bibliotēkām tiek rīkots izbraukuma novadpētniecības seminārs. 2018.gada 

maijā Mālpils novada bibliotēka organizēja Pierīgas reģiona publisko bibliotēku 

novadpētniecības semināru, kurā bija iespēja gūt ieskatu par Mālpils novada bibliotēkas paveikto 

novadpētniecības darbā, savukārt par Mālpils novada vēsturi uzstājās kultūrvēsturniece Dr.art. 

Ieva Pauloviča. Novada teikas un leģendas stāstīja Mālpils vidusskolas skolēni. Skatīt Pielikumu 

Nr.10. 

 

Bibliotēkās novadpētniecības darba popularizēšanai izmantoti gan bibliotēku darba 

semināri, gan tematiskie pasākumi. Arvien vairāk tiek izmantotas tiešsaistes iespējas –  veidojot 

virtuālās izstādes, digitālās kolekcijas. Iespējai aizsniegt plašāku interesentu loku izmantots 

bibliotēkas profilu Facebook vietnē.  

Olaines bibliotēkā 2018.gadā izstrādāts bibliotēkas iekšējais dokuments 

„Novadpētniecības krājuma veidošanas koncepcija 2018.-2020.gadam”, nosakot 

novadpētniecības krājuma veidošanas uzdevumus, materiālu atlases, apstrādes, apkopošanas un 

sistematizēšanas principus.  

 

 

http://www.youtube.com/
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Novadpētniecības krājums  
Pierīgas reģiona bibliotēkās novadpētniecības materiālu krājumu veido: 

 novadpētniecības materiālu kopas – mapes ar publikāciju kopijām no preses izdevumiem 

par novadu / pilsētu / pagastu, notikumiem, novada iedzīvotājiem, iestādēm un uzņēmumiem 

u.tml.; mapēs materiāli ir kārtoti apgriezti hronoloģiskā secībā, tajās ietverta arī nekonvencionālā 

jeb „pelēkā literatūra”; 

 iespieddarbi – grāmatas par novadu un novadniekiem, grāmatas ar autogrāfiem no 

rakstnieku viesošanās reizēm bibliotēkā; 

 novada pašvaldības informācijas un publiski pieejamos dokumentus – pilsētas / novada / 

pagasta attīstības plāni un programmas, teritorijas plānojumi, novada domes publiskie gada 

pārskati u.c. dokumenti, vietējie laikraksti (bezmaksas izdevumi). Tāpat arī informatīvi bukleti 

par iestādēm novadā / pagastā, to piedāvātajiem pakalpojumiem, izglītības iestādēm un 

pašvaldībā apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem iedzīvotājiem; 

 tematiskās mapes par rakstniekiem, sabiedriskajiem un kultūras darbiniekiem, kultūras 

dzīves aktualitātēm un vēsturiskiem notikumiem; 

 vietējie novadu / pagastu laikraksti. Tāpat arī informatīvi bukleti par iestādēm pilsētā / 

novadā / pagastā, to piedāvātajiem pakalpojumiem, izglītības iestādēm un pašvaldībā 

apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem novada iedzīvotājiem; 

 kvalifikācijas darbi, fotoalbumi ar aprakstiem rokrakstā un attēli ar aprakstiem u.c. 

materiāli. 

Novadpētniecības krājums ir izvietots atsevišķi no pārējā bibliotēkas krājuma, lasītājiem 

pieejamā vietā. Tas regulāri tiek papildināts ar publikāciju kopijām no preses izdevumiem 

(laikraksti un žurnāli latviešu un krievu valodās); ievērojot izveidoto tematisko dalījumu. 

Nepieciešamības gadījumā, ja materiāls ir cietis (ieplēsts, locījuma vietās grūti salasāms teksts), 

tas tiek kopēts un atvietots.  

Novadpētniecības krājumā esošo materiālu nozīmība digitalizācijai tiek izvērtēta. 

Sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku tiek digitalizēts (atsevišķās reģiona bibliotēkas) 

krājumā esošais pašvaldības periodikas izdevums mūžsaglabāšanai un pieejamībai Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas elektroniskajā katalogā. Aktīva novadpētniecības materiālu digitalizācija 

nav uzsākta.  

 

Baložu pilsētas bibliotēka ir vienīgā institūcija Baložos, kas rūpējas par novadpētniecības 

materiālu apzināšanu, vākšanu, apstrādi, glabāšanu un popularizēšanu un līdz ar to bibliotēkas 

rīcībā esošā kolekcija ir arī visplašākā. Bibliotēkas novadpētniecības kolekcija satur: 9 preses 

rakstu kopiju albumus sākot no 1946.g., 6 novadnieku mapes, 22 dzīvessstāstus un intervijas ar 

Baložu iedzīvotājiem, kas stāsta par pilsētas vēsturi, ciemata celtniecību un izveidi. Dzīvesstāsti 

glabājas gan skaņu ieraksta, gan transkripta veidā, un ir ievadīti arī DB Novads. Kolekcijā 

pieejami arī 3 Baložu fotoattēlu DVD, Latvijas Radio1 raidījuma „Mazpilsētu stāsti" ieraksts par 

Baložiem, maģistra darbs „Baložu kultūrvide” un pētījums „Baložu pilsētas bibliotēkas 

automatizācijas vēsture”, kā arī citi nepublicētie materiāli. Apzinot augstskolu beidzēju darbu 

tēmas, esam ieguvuši 2 darbus par Baložiem: prakses atskaite lauka kursā „Cilvēka ģeogrāfijā - 

Baloži” un bakalaura darbs „Iedzīvotāju ģeogrāfiskā mobilitāte Pierīgas reģionā: Baložu 

piemērs”. Darbu autori deva atļauju izmantot tos novadpētniecībā.  

Visi Bibliotēkas novadpētniecības materiāli ir ievadīti DB „Novads”, kas šobrīd sastāda 

9782 ierakstu. 2018.gadā izveidoti 455 ieraksti un rediģēti 439 iepriekš izveidotie nepilnīgie 

ieraksti.  

Jau vairākus gadus bibliotēka veido novadpētniecības digitālās kolekcijas – „Baloži 

attēlos”, šobrīd ievadītas 198 vēsturiskas fotogrāfijas par Baložu izveidi, iedzīvotāju ikdienas 

dzīvi, darbu, izklaidi, un „Baložu vēsture presē” šobrīd tiešsaistē pieejams 98 digitalizēts avīžu 

raksts. Kolekcijas pieejamas Ķekavas novada bibliotēku kopkataloga sākumlapas saišu sadaļā.  

LNB Digitālajā bibliotēkā „Zudusī Latvija” ir ievietoti 76 Baložu bibliotēkas iesūtītie 

attēli un to apraksti.  
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Siguldas novada bibliotēka - 2018.gadā veikta 30 fotomateriālu skenēšana un apstrāde, 

daļa no tām ievadīta Novadpētniecības datubāzē. Krājums papildināts ar kvalitatīvi izveidoto, 

pārvietojamo novadpētniecības izstādi „Siguldai – 90. Pilsētas vadība no 1928. gada līdz 2018. 

gadam” uz 10 planšetēm, kas tapusi Turaidas muzejrezervātam sadarbojoties ar Siguldas novada 

bibliotēku un Siguldas zonālo valsts arhīvu. 

 

Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkā tiek turpināts darbs pie novadpētniecības datubāzes 

veidošanas. Novada datubāzē kopējais ierakstu skaits ir 1683 (dati uz 31.12.2018), no tiem 

pārskata periodā par Stopiņu novadu izveidoti/papildināti 394 ieraksti - 15 lokālās anotācijas  un 

97 anotācijas, kopskaitā 112 ieraksti.  

 

Novadpētniecības darba popularizēšana 

Novadpētniecības darbs tiek veikts un materiālu krājums tiek popularizēts ikdienas darbā 

ar bibliotēkas apmeklētājiem un lietotājiem, sniedzot uzziņas un konsultācijas, papildinot 

izstādes ar novadpētniecības materiāliem. Novadpētniecības materiālu popularizēšanai tiek 

organizētas tematiskās izstādes, kā arī pārējās izstādes tiek papildinātas ar krājumā esošiem 

izstāžu tematikai atbilstošiem  materiāliem.  

Novērojumu rezultātā secināts, ka biežāk novadpētniecības materiālu krājumu izmanto 

skolotāji (mācību stundu materiālu bagātināšanai un pasākumu organizēšanā), skolēni 

(projektiem un referātiem), bibliotekāri uzziņu sniegšanā un vietējie iedzīvotāji – interesenti, kuri 

vēlas uzzināt konkrētu informāciju. 

Novadpētniecības materiāliem ir izzinošs un praktisks pielietojums. Bibliotēkas 

novadpētniecības resursi tiek popularizēti un izmantoti dažādos veidos: novadpētniecības 

tematiskajos pasākumos, e-prasmju apmācībās piemēri un uzdevumi tiek izraudzīti saistībā ar 

DB „Novads”, vācot dzīvesstāstus, veidojot viktorīnas un konkursus, tiek iekļauti ar 

novadpētniecības resursiem saistīti jautājumi. Skolēni un individuāli interesenti izmanto 

novadpētniecības materiālus, meklējot informāciju par sev aktuālām tēmām. 

Novadpētniecības materiālu popularizēšanas veidi:  

 izstādēs par novadniekiem, kultūras objektiem un kultūrvēsturiskajiem pieminekļiem; 

 bibliotekārajās stundās;  

 informācijas stendos;  

 bibliotēkas nedēļas pasākumos;  

 konkursos;  

 projektu nedēļās; 

 rakstos vietējā pašvaldības presē, pašvaldības tīmekļa vietnē, sociālajos tīklos (facebook, 

twitter);  

 bibliotēkas abonementa vai lasītavas krājumā ar novadpētniecības tēmām saistītajiem 

iespieddarbiem tiek pievienotas atšķirīgas uzlīmes (piem., zaļas) par piederību 

novadpētniecībai.  

 

Iedzīvotāji par esošo novadpētniecības krājumu, kā arī tā nepieciešamību papildināt ar 

viņu līdzdalību, tiek informēti gan ikdienas komunikācijā, gan pasākumos. 

 

Babītes novada pašvaldības bibliotēka, gaidot Latvijas valsts simtgadi aicināja novada 

iedzīvotājus  piedalīties bibliotēkas izsludinātajā akcijā „Pāršķirstot fotoalbumus…” un dalīties 

savās atmiņās un materiālos par Babītes novadu, cilvēkiem, notikumiem, ietverot neierobežotu 

laika posmu, tādejādi apzinot novada kultūrvēsturisko mantojumu un atklājot tā unikalitāti. 

Atnestie materiāli tika sagrupēti tematiski, izkārtoti uz planšetēm un izlikti bibliotēkā izstādē. 

Tika izveidotas divas novadpētniecības izstādes. 
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Baložu pilsētas bibliotēka - 2018.gada nogalē apgādā „Jumava” izdota Dzintras 

Maļinovskas grāmata Ķekavas novada personības. Grāmatā apkopota informācija par Ķekavas 

novada cilvēkiem, kuri ir saņēmuši apbalvojumus un devuši nozīmīgu pienesumu novada 

attīstībā. Baložu pilsētas bibliotēkas darbinieki šīs grāmatas tapšanai sagatavoja un apkopoja 

materiālus par Baložu slavenākajiem iedzīvotājiem – vēstnieku Mārtiņu Virsi, ilggadējo Baložu 

pilsētas domes priekšsēdētāju Juri Klaku, pirmo Baložu pilsētas bibliotēkas vadītāju Vairu 

Lorbergu un ilggadējo pasta darbinieci – Mariju Kursišu.  

Sakarā ar Valsts policijas 100 gadu svinībām, Baložu bibliotēkas darbinieces, izmantojot 

novadpētniecības krājumu un datubāzi, palīdzēja policijas darbiniekiem informācijas meklēšanā 

par policijas darbību Baložos un Ķekavas novadā padomju laikos un 1990-jos gados.  

Sadarbībā ar biedrību „Solis tuvāk”, Baložu bibliotēkas darbiniece iepazīstināja ar Baložu 

vēsturi vasaras nometnes dalībniekus (7-12 gadi) - 2 grupas (42 dalībnieki). 

 

Olaines bibliotēka oktobrī pulcināja visus interesentus uz pasākumu „Olainiešu 

likteņstāsti – Latvijai”. Tā bija lasītāju tikšanās gan ar grāmatas „Ar Olaini sirdī” autori, 

rakstnieci Anitu Mellupi, gan ar grāmatas vēstījumu autoriem/varoņiem.  Šī grāmata ir sava 

veida emocionālā enciklopēdija, kurā ikviena lapaspuse atklāj kāda olainieša dzīves ceļu, 

veidojot Olaines vēsturi – tā ir nenovērtējams ieguvums un papildinājums novadpētniecības 

krājumam. 

 

Siguldas novada bibliotēkā 2018.gadā bibliotēkas novadpētniecības krājums tika 

popularizēts izstāžu un pasākumu ciklā „Sajūti Latviju lasot!”. Notika gan tikšanās ar 

novadniekiem, gan novadnieku grāmatu atvēršanas svētki. 21.janvārī notika tikšanās ar ilggadējo 

Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības inspektoru Māri Ansi Mitrevicu un sarunas par viņa 

jauno grāmatu „Izvēle. Gauja”. 

Februārī tika veidota Latvijas simtgades cikla „Sajūti Latviju lasot” izstāde „Siguldiešu 

atmiņas par pilsētu. Siguldai – 90”, kurā apkopoti atmiņu raksti par Siguldu, kā arī arhīvā iegūtie 

materiāli (atmiņu pieraksti). Martā cikla ietvaros tika izlikta izstāde „Siguldas dabas īpašā 

smarža”. 

 Novadpētniecības krājums un darbs tika popularizēts arī ārpus bibliotēkas telpām 

plašākai auditorijai – piedaloties Siguldas pilsētas svētkos „Pieslēdzies vasarai”. Pilsētas svētku 

svinētājiem tika piedāvāta iespēja pārbaudīt zināšanas, atminot krustvārdu mīklu par Siguldas 

novadu, kas bija jāsaliek no lielformāta finiera burtu plāksnēm uz zemes. Tika piedāvāta arī 

novadpētniecības spēle, kurā spēlētājam ir jāatrod kādas Siguldas novada vietas senā un 

mūsdienīgā fotogrāfijā, šī spēle vairākiem spēlētājiem raisīja pārsteigumu, jo ne visi zināja, kā 

mūsdienās ierastās ēkas un vietas novadā ir izskatījušās senāk. 

Oktobrī bibliotēkas lasītavā bija skatāma novadpētniecības izstāde „Kā dzima Siguldas 

Bobsleja un kamaniņu trase”. Lai sagatavotu izstādi, notika tikšanās ar novadnieku Juri Čivču, 

kurš ir viens no trases celtniekiem – bijušais Siguldas PMK priekšnieks. J.Čivča kungs 

digitalizācijai nodeva unikālus fotomateriālus no trases celtniecības un atklāšanas laika (1982. -

1988.gads). 

Pārskata periodā tika izveidots neliels video klips, lai popularizētu novadpētniecības 

darbu, krājumu, kā arī Siguldas novada bibliotēkas Novadpētniecības datubāzi. Klips 

galvenokārt paredzēts skolēniem, jo visai bieži ikdienas darbā nākas saskarties ar problēmu, ka 

skolēniem grūtības sagādā informācijas meklēšana dažādos informācijas avotos. 

 

Siguldas novada Mores pagasta bibliotēkā 2018.gadā īpaša uzmanība tika pievērsta 

novadnieka, valodnieka J.Endzelīna skolnieka – valodnieka, Triju zvaigžņu ordeņa Sudraba goda 

zīmes saņēmēja Pētera Kļaviņa dzīves gājuma izpētei.   

Sadarbībā ar Siguldas novada bibliotēku tika vākti daudzveidīgi  materiāli par Pēteri 

Kļaviņu. Materiāli tika vizualizēti izveidojot planšeti un prezentēti 2018.gada 29.jūnijā Siguldas 

novada pašvaldības atbalstītajā projektā „Vasaras tradīciju radošās darbnīcas-Pēterdiena”. 



91 

 

„Kalna Vaizuļu” saimnieku istabā stāstā par dzimtas vēsturi un saglabātajām teikām un 

nostāstiem par šo vietu, tika iekļauts piemiņas brīdis novadniekam, izcilam valodniekam, RLB 

Latviešu valodas attīstības kopas dalībniekam Pēterim Kļaviņam, kurš studiju gados ir vācis 

folkloras materiālus „Kalna Vaizuļos”, tādējādi rosinot novērtēt Mores kultūrvēsturisko 

mantojumu.  

 

Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas elektroniskā kataloga WebPac lapā ir izdalīta sadaļa 

Novadpētniecība, kurā ievietotas tematiskās saites uz atsevišķiem aktuāliem novadpētniecības 

tematiem. Šajā gadā tika izveidota saite uz materiālu kopu par Edgaru Lāčgalvi. Te atrodama arī 

saite uz materiālu kopu par bibliotēkas novadpētniecības projektu „Senās mājvietas Stopiņu 

novadā”, novada dzejnieks Pēters Brūveris un saite LNB Digitālās bibliotēkas portālu „Zudusī 

Latvija”, kurā Ulbrokas bibliotēka ir ievietojusi apjomīgu digitālo materiālu kopumu par Stopiņu 

novadu. 

Tiek turpināts 2016. gada iesāktais Stopiņu novada kultūras kanons rakstu zīmēs faktu 

apkopojums un stāstu izstrāde. Pārskata periodā īstenots seno māju viensētas stāsts - mākslinieku 

kultūrvide mājās „Brasliņas” un virtuālās izstādes „Mana novada simtgades cilvēks” digitālā 

materiālu kopa, kas ataino Edgara Lāčgalvja personības stāstu. 

 

Vairākas reģiona bibliotēkas piedalījušās Pētera Apiņa grāmatas „Latvijai 100” veidošanā 

– savas bibliotēkas novadpētniecības materiāli iesūtīti grāmatu autoram, tie arī izmantoti un 

iekļauti grāmatā. 

 

Sadarbība novadpētniecības jomā 

Sadarbība ar Pierīgas reģiona publiskajām bibliotēkām notiek regulāri visu gadu. Gan 

veicot aprakstu veidošanas kvalitātes kontroli, apmācības, konsultācijas, gan apmeklējot un 

organizējot novadpētniecības darba seminārus un  strādājot pie virtuālās izstādes „Mana novada 

simtgades cilvēks”.  

Reģiona bibliotēkām sadarbības partneri novadpētniecības darbā un materiālu krājuma 

papildināšanā, informācijas un resursu apzināšanā par pilsētas un novada vēsturi ir vietējās 

novada institūcijas, organizācijas, skolas, skolotāji, vietējie iedzīvotāji.  

 

Baložu pilsētas bibliotēkai veiksmīga sadarbība turpinās ar biedrību „Bānīša draugu 

klubs” un tā valdes priekšsēdētāju Dāvi Bušu. Lai veicinātu Baložu kūdras muzejdzelzceļa 

attīstību un tūrisma objekta atpazīstamību, biedrība vāc materiālus un fotogrāfijas par bijušo 

Baložu kūdras fabrikas šaursliežu dzelzceļu, sadarbojoties ar bibliotēku.  

 

Krimuldas novada Lēdurgas bibliotēka lielu darbu ieguldījusi līdzdarbojoties biedrības 

„Kamolītis” projektā „Lēdurga, atceries savus izcilākos novadniekus”. Tapa paliekoša 12 stendu 

izstāde, kas veltīta izcilākajām personībām, kuru dzīve un darbība saistīta ar Lēdurgu. Tā vēsta 

par cilvēkiem sākot ar G. Merķeli līdz šodienai. Materiāli un fotogrāfijas apzinātas klātienē, 

apmeklējot novada iedzīvotājus mājās, intervējot piederīgos, kuri labprāt dalījās atmiņās.  

 

Siguldas novada bibliotēkai pārskata periodā veiksmīga sadarbība izveidojās ar Turaidas 

muzejrezervāta un Siguldas zonālā valsts arhīva speciālistiem, kopīgi gatavojot izstādi „Siguldai 

– 90. Pilsētas vadība no 1928.gada līdz 2018.gadam” par godu Siguldas pilsētas 90.gadskārtai 

kopš pilsētas tiesību iegūšanas. Izstādē sniegta informācija par Siguldas pilsētas 

priekšsēdētājiem, kas 90 gados mainījušies 28 reizes, kā arī iezīmēta Siguldas attīstība 

ekonomikā, izglītībā, kultūrā utt.  

Bibliotēkai laba sadarbība izveidojusies arī ar privātpersonām, kā rezultātā Siguldas 

novada bibliotēkas novadpētniecības krājums papildināts ar interviju ierakstiem, vērtīgiem 

videomateriāliem un fotogrāfijām. 
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Siguldas novada Allažu pagasta bibliotēkā 2018.gadā notika intensīvāka sadarbība ar von 

Blankenhagenu dzimtas piederīgajiem ārzemēs  un šīs dzimtas muižu pētniekiem Latvijā, kā arī 

ar „Allažu Ķimeļa” ražotājiem ārzemēs. Iegūti jauni materiāli, un tie prezentēti pasākumos. 

 

Jauninājumi novadpētniecības darbā 

Pierīgas reģiona publisko bibliotēku kolēģi no Salaspils novada bibliotēkas (2 cilvēki), 

Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas, Baložu pilsētas bibliotēkas un Siguldas novada bibliotēkas 

ir iesaistījušies darba grupā Latvijas bibliotēku novadpētniecības darba rokasgrāmatas izstrādes 

noslēguma fāzē, kas galvenokārt tiek veltīta novadpētniecības praktiskā darba aspektiem, 

procesam un metodēm. Novadpētniecības darba speciālistu - praktiķu pārstāvniecības darbība un 

līdzatbildība. 

 

Salaspils novada bibliotēkai 2018.gada sākumā izveidota lapa sociālajā tīklā Facebook. 

Tajā regulāri tiek atspoguļoti bibliotēkas rīkotie pasākumi, jaunākā informācija par bibliotēkas 

darbu un pakalpojumiem.  

2018.gadā elektroniskajā katalogā izveidots novadpētniecības mapju kopīgais apraksts. 

Tas ļauj precīzāk veikt novadpētniecības materiālu izmantošanas uzskaiti sistēmā BIS ALISE un 

atklāj lietotājam materiālu saturisko aptvērumu. Uzsākta arī  digitālo novadpētniecības resursu 

kopiju veidošana un uzglabāšana zibatmiņā. 

Ķekavas novada Katlakalna bibliotēka - tapšanas stadijā ir „Katlakalna 100 stāsti” 

1.burtnīca, senvēstures un vietu stāsti, sakārtojusi Aija Vitmane. Bibliotēka piedalās materiālu 

atlasē. 

Saulkrastu novada bibliotēka - 2018.gadā bibliotēkas mājaslapas Novadpētniecības 

sadaļā izveidota saskarne dažādiem resursiem, kas tiek regulāri papildināti. Interesi raisījušas 

tādas pašu veidotās datubāzes kā „Novada resursu datubāze”, „Novadpētniecības kalendārs”, 

„Simtgade Latvijai, Simtgade Saulkrastiem”. 

2018.gadā Saulkrastu novada bibliotēkas mājaslapas Novadpētniecības sadaļā tika 

izveidots blogs – „Novadpētniecība Saulkrastos”, kurā tika veikti 146 ieraksti no laikrakstiem 

„Saulkrastu Avīze”, „Darba balss”, kā arī žurnāliem, grāmatām un elektroniskajiem resursiem, 

arī materiāliem, kas apkopoti PERIODIKA.LV. No tiem 106 ieraksti digitalizēti no jauna, 40 

ieraksti sasaistīti no periodika.lv. 

Siguldas novada bibliotēkā 2018.gadā tika izmantotas jaunas darba formas - sagatavota 

fotogrāfiju izstāde „Viena diena Siguldā”, taču izstādes autores nebija, kā ierasts, bibliotekāres, 

bet gan 8.klases skolēni, tādējādi skolēni varēja iejusties novadpētnieku lomā un paraudzīties uz 

savu pilsētu vērīgāk. Skolēnu uzdevums bija uzņemt vienu fotogrāfiju pusstundas laikā, 

piemēram, no 7:00 līdz 7:30, laiku pirms tam izlozējot, kā arī savai fotogrāfijai bija jāpievieno 

neliels apraksts ar sajūtām par savu pilsētu latviešu un angļu valodā. Fotogrāfijas un apraksti tika 

noformēti uz 10 lielām planšetēm, izstādes atklāšana tika organizēta Siguldas pilsētas svētku 

laikā. 

Savukārt augustā lasītājiem tika piedāvāts vēl nebijis notikums bibliotēkā – brīvdabas 

kino–, kas pulcēja lielu interesentu loku. Mēneša garumā lasītavā bija skatāma novadpētniecības 

izstāde par kinoamatieru studijas „Sigulda” darbību, savukārt izstādes noslēgumā novadpētniece 

Laura Kļaviņa stāstīja par savu pētījumu „Kinoamatierisms kā radošās izpausmes veids padomju 

laikos Latvijā. 

Par jauninājumu novadpētniecības darbā uzskatāms arī bibliotēkas rīkotais izglītojošais 

pasākums Siguldas novada bibliotēku darbiniekiem, kā arī citiem interesentiem. Lai darbinieki 

papildinātu zināšanas par novadpētniecības materiālu vākšanu, apstrādi un saglabāšanu, 

bibliotēkā tika rīkots seminārs „Vēstures pētnieciskās metodes”, kurā ar zināšanām un pieredzi 

dalījās novadpētnieces Laura Kļaviņa un Anita Mellupe. 

Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēka, iesaistoties Pierīgas reģiona publisko bibliotēku 

vienotās virtuālās izstādes „Mana novada simtgades cilvēks” izstrādē, sagatavoja 

novadpētniecības materiālu kopu par ilggadīgu LLU LTZI direktoru Edgaru Lāčgalvi (1930 -
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2008).  Apkopotais materiāls aptver Edgara Lāčgalvja publikācijas, darba vietas un ģimenes 

fotogrāfijas, darba kolēģu atmiņu stāstījumus, Edgara Lāčgalvja rokrakstus, goda un atzinības 

rakstus, diplomus. Rezultātā tapusi apjomīga un vērtīga novadpētniecības materiālu kolekcija par 

Edgaru Lāčgalvi, institūtu, līdztekus ietverot arī novada vēsturi atspoguļojošus materiālus. 

Izstrādāto novadpētniecības materiālu kopumu par LLMEZP institūtu un tā ilggadējo direktoru 

Edgaru Lāčgalvi iespējams skatīt Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas elektroniskā kataloga 

https://salaspils.biblioteka.lv/Alise/lv/6/home.aspx novadpētniecības sadaļā, kā arī uz vietas 

Ulbrokas bibliotēkā novadpētniecības mapē.  

 

Novadpētniecības darba problēmas un to risinājumi 

Novadpētniecības darbs prasa lielus laika un darba resursus. 

Veidojot virtuālo izstādi „Mana novada simtgades cilvēks”, saskārāmies ar vairāku 

Pierīgas reģiona publisko bibliotēku pasīvo attieksmi, intereses trūkumu un termiņu 

neievērošanu virtuālās izstādes materiālu apzināšanas procesā. Veicot novadpētniecības darbu 

Pierīgas reģionā, vērojams bibliotekāru atšķirīgais zināšanu, prasmju un iespēju līmenis. Katrai 

bibliotēkai nepieciešama atšķirīga pieeja. 

 

Galvenie secinājumi pārskata periodā, nākotnes prognozes, vajadzības 

Lai panāktu lielāku ieinteresētību par bibliotēkas novadpētniecības darbu un to rīcībā 

esošajiem daudzveidīgajiem novadpētniecības resursiem, nepieciešams vairāk domāt par jaunu 

formu un metožu izmantošanu. Vairāk jāizmanto globālā tīmekļa piedāvātās iespējas, izmantojot 

gan bibliotēkas tīmekļa vietni, gan jau esošas interneta platformas un to piedāvātās iespējas. 

Ilgstošs, pacietīgs darbs novadpētniecības krājuma veidošanā vainagojas ar redzamiem 

panākumiem tā izmantošanā pēc vairākiem gadiem. Joprojām aktuāla ir vēsturisko fotoattēlu 

ieguve no iedzīvotājiem un to digitalizācija, ilggadējo iedzīvotāju dzīvesstāstu vākšana un 

aprakstīšana. 

Turpmāk vairāk jāstrādā pie novadpētniecības popularizēšanas pasākumiem un 

publicitātes vietējā laikrakstā un novada tīmekļa vietnē, kā arī sadarbības ar atmiņu institūcijām, 

kā arī jāmeklē jaunas darbības iespējas ar novada iedzīvotājiem un vietējiem novadpētniecības 

entuziastiem. Jāveido izstādes un pasākumi par savu novadu. 

Kā atzīst vairākas bibliotēkas, pēdējos  gados ir pieaugusi interese par bibliotēku krājumā 

esošajiem novadpētniecības materiāliem. Novadpētniecības materiālu izstādes un pasākumi 

veicina pilsētas / novada / pagasta atpazīstamību gan viesu vidū, gan arī pastāvīgo bibliotēkas 

apmeklētāju un lietotāju vidū (vairākkārt ir gadījies redzēt neviltotu prieku par kādu sen 

aizmirstu notikumu, fotogrāfiju vai avīzes rakstu). 

Bieži vien novadpētniecības darbā bibliotēku vadītāji saskaras ar darbinieku trūkumu, jo 

veicamo pienākumu daudzums ir pārāk apjomīgs vienam darbiniekam, tāpēc pašlaik 

novadpētniecības darbs / digitalizācijas process notiek lēnāk. 
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9.Projekti 
 

Tabula „Projektu apkopojums– Pierīga kopā” 
Projekta 

nosaukums 

Finansētājs Finansējuma 

apjoms 

Projekta apraksts (īss 

kopsavilkums) 

Atbalstīts/ 

neatbalstīts 

Ādažu bibliotēka 
„Mūsu mazā 

bibliotēka” 

Ādažu novada 

dome 

Pašvaldība 

30 EUR 

Projektā iesaistījušies 18 dalībnieki Atbalstīts 

Ādažu bibliotēka 
„Vietējās 

sabiedrības 

veselības veicinošas 

aktivitātes Ādažu 

novadā” -2017.-

2019 gads” 

ESF, Valsts, 

Ādažu novada 

pašvaldība 

Projekta 

budžets 114336 

EUR  

(ESF -  95346 

EUR) 

(Valsts – 16826 

EUR) 

(Pašvaldība - 2164 

EUR) 

Sabiedrības veselības 

pamatnostādnes veselības 

veicināšanā Ādažu novada 

iedzīvotājiem, it īpaši sociālās 

atstumtības un nabadzības riska 

pakļautajām iedzīvotāju grupām. 

Atbalstīts 

Baložu pilsētas 

bibliotēka 

„Grāmatu starts”  

 

LNB Atbalsta 

biedrība,  

Baložu kultūras 

centrs  

250 EUR  

 

250 EUR  

Ģimenes pasākuma laikā iesaista 

lasīšanā, piedāvā radošas un 

attīstošas nodarbības. Katram 

mazajam dalībniekam tiek dāvināts 

īpaši veidots „Grāmatu starts” pūču 

komplektiņš – mugursoma, 

lasāmgrāmata, mīļlietiņa un noderīgs 

materiāls vecākiem par lasīšanu. 

„Grāmatu starts“ rosina, lai arī 

turpmāk bibliotēku durvis 

visjaunākajiem . 

Atbalstīts 

Daugmales pagasta 

bibliotēka  

Nāves sala – 

kultūrvēsturiskā 

mantojuma 

glabātāja 

Biedrība 

„Daugavas 

Savienība”, 

līdzfinansētājs – 

Ķekavas novada 

pašvaldība, 

Daugmales 

pagasta pārvalde 

1125 EUR Mērķis - sakopt un saglabāt 

kultūrvēsturisko vidi Nāves salā, 

Daugmalē, Ķekavas novadā.  

Apraksts: Nāves salas apmeklētāju 

skaits ar katru gadu tikai pieaug, 

tāpēc nepieciešams ieguldīt vairāk 

darba vides labiekārtošanā un 

sakārtošanā.  

Atbalstīts 

Mālpils novada 

bibliotēka kā 

sadarbības 
partneris 

„Sociālā iekļaušanās 

caur digitālo 

prasmju apguvi un 

starppaaudžu 

mācīšanos (SINDI)” 

Mālpils 

pašvaldība 

 ES finansētā Erasmus+ programmas 

projekts „Sociālā iekļaušanās caur 

digitālo prasmju apguvi un 

starppaaudžu mācīšanos (SINDI)”. 

Bibliotēkas telpās notika senioru 

apmācība un bibliotēkas dalībnieki 

palīdzēja apmācības īstenošanā. 

Atbalstīts 

Olaines bibliotēka 
kā partneris 
„Nodarbinātības 

pasākumi vasaras 

brīvlaikā personām, 

kuras iegūst 

izglītību vispārējās, 

speciālās vai 

profesionālās 

izglītības iestādēs” 

NVA 

organizētais, 

Olaines novada 

pašvaldības 

atbalstītais 

pasākums  

 Bibliotēka divus mēnešus kā 

partneris piedalījās NVO 

organizētajā un Olaines novada 

pašvaldības atbalstītajā pasākumā 

„Nodarbinātības pasākumi vasaras 

brīvlaikā personām, kuras iegūst 

izglītību vispārējās, speciālās vai 

profesionālās izglītības iestādēs”. 

Bibliotēkas darbinieku uzraudzībā 

dažādus uzdevumus veica 

12 skolēni.  

Atbalstīts 

Olaines novada 

Gaismu bibliotēka 
Kā sadarbības 

Olaines novada 

pašvaldības 

 Gaismu bibliotēkā īstenots 

pašvaldības projekts skolēnu vasaras 

brīvlaikā „Pasākumi bērniem” – 

Atbalstīts 
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partneris 

„Pasākumi bērniem” 

organizētas 4 aktivitātes. 

Olaines novada 

Jaunolaines 

bibliotēka 

„Mūsu mazā 

bibliotēka” 

Izdevniecība 

„Liels un mazs” 

 Lasītveicināšanas programma 

4-8 gadus veciem bērniem (42).  

Atbalstīts 

Saulkrastu novada 

bibliotēka 
Lasītava 

krustojumā. 2.kārta  

 

VKKF 1000 EUR Projekta mērķis ir kopā ar grāmatu 

autoriem popularizēt latviešu 

oriģinālliteratūru bērniem un 

jauniešiem, piesaistot mērķauditorijas 

uzmanību bērnu literatūrai, lasīšanai, 

kā arī veicināt viņu lasītprasmi un 

interesi par iespieddarbiem.  

Atbalstīts 

Siguldas novada 

bibliotēka 

„Mūsu mazā 

bibliotēka” 

Izdevniecība 

„Liels un mazs” 

 Lasītveicināšanas programma 

4-8 gadus veciem bērniem.  

Atbalstīts 

Stopiņu novada 

Ulbrokas 

bibliotēka 

„Ziedoņa svētki: 

radošo personību 

tikšanās 

„Brasliņas”” 

Stopiņu novada 

dome 

450 EUR Projekta mērķis: Saglabāt un nodot 

nākamajām paaudzēm nemateriālo 

kultūras mantojumu kā Stopiņu 

novada kultūras savdabību un 

daudzveidību apliecinošu notikumu 

kopu. Veidot radošo personību 

tikšanos vēsturiski apzinātos 

apstākļos, kas rosina dialogu ar 

vietējo sabiedrību un turpina iestādes 

pētniecisko darbību. 

Tēmas prioritāte ir kultūrvēsturiskā 

mantojuma apzināšana - caur 

jaunradītu saturu runājam par lietām, 

kas kopumā ir kultūras identitātes 

jautājums, labvēlīga vide ar kultūras 

vērtībām valsts līmenī. Sagaidām 

labvēlīgu attieksmi, kas izglīto, 

nostiprina, veicina pētniecisko 

darbību un raksturo nemateriālā 

kultūras mantojuma nacionālās 

vērtības kā dažādu vēsturisku 

mantojumu kopumu. 

Atbalstīts 

 

Pārdomas, secinājumi par darbu ar projektiem 

Saulkrastu novada bibliotēka - iesaistīšanās projektos dod ne tikai materiālu ieguvumu, 

bet arī palielina aktīvo bibliotēkas pakalpojumu lietotāju skaitu un palīdz informēt sabiedrību par 

bibliotēkas piedāvātajiem pakalpojumiem. Tas dod iespēju gan bibliotekāriem, gan bibliotēkas 

lietotājiem uzzināt daudz jauna, pilnveidot un attīstīt sevi.  

Iespējas piedalīties projektos un piesaistīt finansējumu ir daudz plašākas nekā personāla 

kapacitāte. Jāvērtē iespējas turpmākajos gados plānot projektus arī citām mērķauditorijām. 

Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēka - jāturpina radīt interesi par tematiskiem 

pasākumiem viensētās, kur definētas kultūrvēsturiskā mantojuma vērtības, kas atspoguļo novada 

identitāti un  kultūrtelpas daudzveidību. 
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10.Publicitāte 
 

 

„Regulāri atcerēties, ka par savu darbu ir jāmāk pastāstīt, sniegt arī citiem iespēju ieraudzīt cik 

patiesībā unikāli mēs esam un cik labi savu darbu veicam” Ropažu novada bibliotēka 

 

Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par bibliotēkas funkcijām, 

pakalpojumiem 

Bibliotēkas pozicionē sevi kā kultūras, izglītības, informācijas un sociālās komunikācijas 

centrus ar izziņu rosinošu vidi dinamiski mainīgajā mūsdienu sabiedrībā.  

Sabiedrības informēšana par bibliotēkas darbības funkcijām, pakalpojumiem ir 

sistemātisks darbības atainojums novada informatīvajā izdevumā un novada tīmekļa vietnē 

sadaļā Kultūra, kur regulāri tiek atjaunināta informācija par jaunumiem izdevējdarbības un 

grāmatniecības nozarē, bibliotēkā notiekošajiem pasākumiem, bibliotēkas jaunajām grāmatām, 

abonētajiem laikrakstiem un datubāzēm. 

Tēla veidošanai pārskata periodā izmantotie rīki bija gan sakārtota un iespēju robežās 

vizuāli pievilcīga vides nodrošināšana – telpu vizuālais noformējums, izstāžu un pasākumu 

afišas bibliotēkās un ārpus tām, gan bibliotēku darbinieku līdzdalība dažādos novada pasākumos, 

gan arī informācija par bibliotēku  tiešsaistē.  

Svarīga nozīme Bibliotēkas tēla veidošanā ir vairākiem komunikācijas veidiem. 

Bibliotēkas praksē visbiežāk tiek izmantoti:  

 komunikācija klātienē – ikdienā ar bibliotēkas apmeklētājiem un lietotājiem, sniedzot 

bibliotekāros pakalpojumus;  

 informācijas stendi bibliotēkas telpās – sabiedrības informēšanai par aktualitātēm – 

jaunajām grāmatām, darba laika izmaiņām, jauniem pakalpojumiem, pasākumiem un 

tematiskajām izstādēm u.c. informāciju; 

 drukātie mediji – novada pašvaldības izdevums, kur tiek ievietota informāciju par 

bibliotēkas piedāvātajiem pakalpojumiem, kā arī nozīmīgākiem notikumiem bibliotēkas 

dzīvē; 

 komunikācija internetā –  tiek veikta, izmantojot portāla biblioteka.lv piedāvātās 

iespējas, kā arī facebook.com vietnē. 

 

Reģiona bibliotēkas regulāri strādā pie bibliotēku tēla popularizēšanas un sabiedrības 

informēšanas par pakalpojumiem un organizētajiem pasākumiem. Visas bibliotēkas sabiedriskās 

un sadarbības aktivitātes ir vērstas uz to, lai tās būtu noderīgas, cienītas un atpazīstama novadā, 

vietas, kas ir modernas, vispusīgi un laikmeta attīstībai atbilstoši aprīkotas, kuras var un spēj 

nodrošināt lietotāju informacionālās, tālākizglītības un saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas 

un vajadzības. 

Bibliotēkas aktīvi iesaistās novada / pagasta pasākumos un tā ir svarīga kultūras dzīves 

sastāvdaļa. Bibliotēkas tēla veidošana notiek ikdienas darbā, komunicējot ar lietotājiem, 

nodrošinot viņiem kvalitatīvu pakalpojumu saņemšanu, organizējot dažādas radošas aktivitātes. 

Vietējā sabiedrība tiek informēta par bibliotēkas funkcijām, pasākumiem, grāmatu iepirkumiem 

u.c. Par visiem bibliotēkas aktuālajiem pasākumiem Bibliotēkā tiek sagatavotas nelielas 

informācijas „skrejlapiņas” un tās tiek piedāvātas ikvienam lasītājam. Tās ir ērti ielikt kabatā, 

makā vai citur un labi noder kā atgādinājums par konkrēto pasākumu. 

Vienlaikus bibliotēkas publicitāti veicina tās organizētie literārie sarīkojumi – tikšanās ar 

rakstniekiem un novadniekiem, bibliotēkas lasītāju ekskursijas pa Latvijas kultūrvēsturiskām 

vietām. 
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Mārupes novada Domes Mazcenas bibliotēka - aizvadītajā gadā tika uzfilmēta bibliotēkas 3D 

virtuālā tūre un ievietota mājaslapā. Tas vairoja bibliotēkas publicitāti, jo jaunajiem klientiem ir 

iespēja tagad attālināti iepazīties ar bibliotēku, izstaigājot to virtuāli, ērti piekļūt katalogam  un 

atrast bibliotēkas atrašanās vietu kartē. 

 

Bibliotēkas informācija tīmeklī: 

 bibliotēkas tīmekļa vietne (mājaslapa) 

Salaspils novada bibliotēkas mājaslapa www.biblioteka.salaspils.lv, kurā regulāri tiek 

atspoguļotas Salaspils novada bibliotēkas un Pierīgas reģiona bibliotēku aktualitātes, kā arī pēc 

nepieciešamības papildināta informācija bibliotēkas mājaslapas sadaļās.  

Mājaslapa izveidota arī Saulkrastu novada bibliotēkai, kura tīmekļa vietnē 

www.saulkrastubiblioteka.lv sistemātiski aktualizē informāciju par dažādiem bibliotekārā darba 

aspektiem. 

Pārējās reģiona bibliotēkas izmanto iespēju informāciju izvietot pašvaldības mājaslapā, 

atsevišķā sadaļā par bibliotēku. 

 sociālie tīkli 

Ņemot vērā sociālo tīklu nozīmību, arvien vairāk Pierīgas reģionu bibliotēku  aktīvi 

darbojas sociālajā tīklā Facebook – 2018.gadā Facebook strādāja Ādažu, Babītes, Baldones, 

Carnikavas, Garkalnes, Upesciema, Inčukalna, Katlakalna, Baložu, Krimuldas, Mālpils, Olaines, 

Ropažu, Salaspils, Saulkrastu, Siguldas, Siguldas pagasta Centra un Ulbrokas bibliotēkas. 

Facebook ievietotā informācija ir papildināta ar krietni plašāku vizuālo materiālu, 

izmantojot šīs interneta vietnes piedāvāto iespēju klāstu. 

 

Ādažu bibliotēka tēla veidošanai, publicitātei, sabiedrības informēšanai par 

pakalpojumiem, pasākumiem, izstādēm tiek izmantoti sociālie tīkli, kā piem. 

https://twitter.com/Adazubiblioteka,  

Saulkrastu novada bibliotēka - pārskata periodā no jauna izveidota tīmekļa vietne 

digitalizētajiem novadpētniecības materiāliem https://saulkrastubiblioteka.blogspot.com/ un 

twitter konts aktualitātēm - https://twitter.com/SNB_lv. 

Siguldas novada bibliotēka - aktuālākie pasākumi un notikumi tiek atspoguļoti gan 

Siguldas novada pašvaldības mājaslapas Kultūras sadaļā, gan arī bibliotēkas Twitter kontā. 

Siguldas novada bibliotēkas informācija atrodama sociālajos tīklos TWITTER – 

https://twitter.com/Siguldas_biblio. Kontam uz ir 208 sekotājs, sekotāju skaits 2018. gada laikā 

palielinājies par 57 sekotājiem. Vidēji nedēļā tiek publicētas 4 ziņas par aktualitātēm un 

gaidāmajiem pasākumiem. Sociālajā vietnē FACEBOOK bibliotēkas kontam jau ir 191 sekotājs. 

Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēka saziņai sociālajos tīklos ir reģistrējusies divās 

adresēs – Facebook.com (https://www.facebook.com/ulbrbiblioteka/) un Twitter 

(https://twitter.com/Ulbrokas_biblio) 

Plašāka informācija par bibliotēkā notikušo un turpmākajiem bibliotēkas pasākumiem 

lasāma tīmekļa vietnē Facebook, kur tiek ievietoti raksti, fotoattēli, informācija par izmaiņām 

bibliotēkas darba laikā un jaunumi. Pie bibliotēkas Facebook lapas 2018.gada nogalē izveidota 

„Ulbrokas bibliotēkas draugu grupa”, kas vērsta uz virtuālu domu apmaiņu, atsauksmēm, 

ierosinājumiem un vēlmju izteiksmēm Ulbrokas bibliotēkas draugiem. Izveidota arī grupa 

„Lasīšanas gardēži”, kurā aicinām dalīties viedokļos un emocijās par izlasītajām grāmatām. 

Notiek darbs pie grupu popularizēšanas. Šobrīd bibliotēkas Facebook lapai ir 95 sekotāji. 

Bibliotēkas Twitter vietne izveidota bibliotēkas informācijas īsam kopsavilkumam un 

norādei uz publikācijām citās vietnēs, kā arī dažu fotoattēlu izvietošanai. Tā kā šī vietne 

izveidota jau 2011. gadā, tai ir 230 sekotāji. 

 citas tīmekļa vietnes 

Bibliotēkas savā pamatdarbībā orientējas uz vietējo iedzīvotāju interešu apmierināšanu, 

tādēļ informācija par bibliotēku, pirmkārt, atrodama pašvaldības mājaslapā sadaļā Kultūra. 

Regulāri tiek sekots līdzi, lai ievietotā informācija vienmēr būtu aktuāla un korekta. 

http://www.biblioteka.salaspils.lv/
http://www.saulkrastubiblioteka.lv/
https://twitter.com/Adazubiblioteka
https://saulkrastubiblioteka.blogspot.com/
https://twitter.com/SNB_lv
https://twitter.com/Siguldas_biblio
https://www.facebook.com/ulbrbiblioteka/
https://twitter.com/Ulbrokas_biblio
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Baložu pilsētas bibliotēka - Pamatinformācija par Bibliotēku un aktualitātes tiek 

atjaunotas arī bibliotēku portālā http://www.biblioteka.lv/libraries/balozu-pilsetas-

biblioteka/default.aspx. Portālā ir saite uz bibliotēkas mājaslapu.  

Bibliotēkas pasākumi, kuri tiek rīkoti Unesco LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas” ietvaros, 

tiek atspoguļoti arī Unesco LNK mājas lapas aktualitātēs. 

Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēka vietnē Youtube bibliotēka publicē video, kas saistīti 

ar Ulbrokas bibliotēkas pasākumiem un atsevišķiem notikumiem novada dzīvē. Tāpat tiek 

iekļauti ar novadpētniecību saistīti svarīgi audioieraksti. Ulbrokas bibliotēkas profila adrese - 

(https://www.youtube.com/user/ulbbibl08) 

Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēka regulāri papildina informāciju par visiem 

notikumiem un paveikto arī Latvijas Bibliotēku portālā, skatījums 1879 reizes. Jāatzīmē, ka arī 

šis avots tiek regulāri izmantots informācijas izguvei, kā no Ulbrokas bibliotēkas darbinieku, tā 

citu bibliotēku darbinieku un vietnes lietotāju puses. 

 

Darbā ar sabiedrību, lai nodrošinātu informācijas pieejamību tīmeklī, bibliotēkas izmanto 

Latvijas Bibliotēku portāla www.biblioteka.lv platformu, kurā regulāri un sistemātiski publicē 

aktuālu informāciju par darba laika izmaiņām, pasākumiem – afišas un atskatus uz pasākumiem, 

tematiskajām izstādēm, grāmatu jaunumiem bibliotēkā u.tml. Latvijas Bibliotēku portāla 

platformas vietni sabiedrības informēšanai tiešsaistē aktīvi izmanto arī Olaines bibliotēka, 

Saulkrastu novada bibliotēka, Siguldas novada bibliotēka. 

 

Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi 

Veiksmes stāsts ir bibliotēku darbinieku pārskata periodā padarītais – ieguldītais darbs un 

gūtās atsauksmes. Tas veido ķēdes reakciju – mudina un motivē radoši darboties – organizēt 

pasākumus, tematiskās izstādes un aktivitātes, sadarboties; mudina pilnveidot darbu tur, kur tas 

nepieciešams, uzlabot un paplašināt komunikācijas formas un kanālus.  

 

Babītes novada pašvaldības bibliotēka 

 Tikšanās ar aktieri Uldi Reini Dumpi - par godu Starptautiskajai teātra dienai,  bibliotēka uz 

tikšanos ar skatītājiem un klausītājiem bija aicinājusi tautā iemīļotu un godātu aktieri Uldi Reini 

Dumpi. Pasākumu ieskandināja Babītes mūzikas skolas audzēkņi ar skaņdarbu akordeoniem un 

klavierēm. Lai aktivizētu publiku, bibliotekāre bija sagatavojusi dažus viktorīnas jautājumus par 

mākslinieka dzīves gaitām. Izvērsās interesanta diskusija. Skatītāji bija sagatavojuši sev 

interesējošus jautājumus, uz ko aktieris centās atbildēt. Sarunas ritēja gan par teātra lomām, gan 

kino lomām caur humoru un nopietnību. Pašlaik notiek darbs teātrī pie jaunās izrādes 

„Mežainis”, kā arī pie vienas no Latvijas simtgadei veltītajā filmām. 

 Lekcija par alveju - jūnijā bibliotēkā notika lekcija par alveju, tās dziedniecisko dabu, 

veselības stiprināšanu un saglabāšanu. Savās zināšanās un kompetencē dalījās lektores Solvita 

Mertena un Dace Jurjāne. Savā prezentācijā lektores iepazīstināja ar alvejas ārstnieciskajām 

īpašībām, ķīmisko sastāvu un to, kā izvairīties no dažādām saslimšanām, būt veseliem ar dabas 

produktu palīdzību. 

 Izstāde „Cimdotā Latvija” un balto darbu izstāde „Sagaidot Baltā galdauta svētkus”. 

 

Baložu pilsētas bibliotēkas aizvadītā gada veiksmīgākais bibliotēku popularizējošais pasākums 

bija bibliotēkas 60 gadu jubileja kopā ar Guntaru Raču un viņa pavadošo grupu. Uz bibliotēkas 

jubileju tika izgatavoti lieli stendi, kuros attēlota bibliotēkas vēsture un attēli no pasākumiem 

dažādos laika posmos. Šie stendi pastāvīgi apskatāmi visiem bibliotēkas kāpņu telpā. Pirms 

pasākuma bija aplūkojami stendi ar bibliotēkas afišām no dažādiem pasākumiem cauri laikiem 

un fotoattēliem no pasākumu galerijām. 

Pagājušā gada inovācija bija stends „Baložu bibliotēkas labo vārdu koks”, kurā katrs 

bibliotēkas lietotājs varēja izteikt savu vēlējumu vai pateicību bibliotēkai, uzrakstot to uz 

https://www.youtube.com/user/ulbbibl08
http://www.biblioteka.lv/
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stilizētas koka lapas un piestiprinot kokam. „Koks lapoja” no bibliotēku nedēļas aprīlī līdz Valsts 

svētkiem novembrī. 

UNESCO LNK jaunākajā izdevumā „Stāstnieks. Kopiena. Kultūrtelpa” publicēts 

A.Lemeševskas raksts „Baložu pilsētas bibliotēkas veiksmes stāsts”, kas atspoguļo bibliotēkas 

darbošanos novadpētniecības jomā un stāstu pasākumu pieredzi.  

Bibliotēku popularizē arī literārie pasākumi, proti, tikšanās ar autoriem. Pagājušogad 

visvairāk apmeklētie bija tikšanās ar ārstu, cigun skolotāju Igoru Kudrjavcevu, bijušo žurnālisti 

un politiķi Lindu Mūrnieci un rakstnieku Ēriku Hānbergu. Jauno ģimeņu vidū bibliotēku 

popularizē bērnu pasākumi un bibliotekārās stundas.  

 

Krimuldas bibliotēka - labas atsauksmes un lasītāju sajūsmu ieguva tikšanās ar rakstnieku Andri 

Grīnbergu - grāmatas „Skolotāji” autoru. Pasākuma beigu daļā bija iespēja uzdot jautājumus 

pašam rakstniekam. Visus pārsteidza, ja tā var izteikties, mūsu vidusskolēnu interese par 

literatūru un tās jaunākajām tendencēm. Izrādījās, ka arī mums ir jaunie cilvēki, kuri paši kaut ko 

jau ir mēģinājuši rakstīt. Tas ir mūsu prasmīgo literatūras skolotāju nopelns, arī viņu atsaucībai 

sadarbībā ar bibliotēku. 

 

Mārupes novada Domes Mazcenas bibliotēkā veiksmīgi turpinājās arī iepriekšējos gados 

aizsāktais projekts  Grāmatu maiņas punkta ,,Lasītājs lasītājam” aktivitātes, kas tapa sadarbībā ar 

Mārupes jauniešiem. Pirmais maiņas punkts tika izveidots Mārupes novada rīkotā pasākuma 

,,Balto galdautu svētku” ietvaros. Nākamie grāmatu maiņu galdus arī tika organizēti Mārupes 

novada Kultūras nama rīkoto pasākumu ietvaros. Pasākums izraisīja lielu iedzīvotāju interesi un 

atsaucību, kā arī veicināja bibliotēkas publicitāti un sabiedrības ieinteresētību par bibliotēkas 

darbu un pakalpojumiem.  Nu jau tas kļuvis par tradīciju un arī nākamajā gadā iecerēts šo 

aktivitāti turpināt. 

 

Olaines bibliotēkā 2018.gadā notika 8 lielāki tematiskie pasākumi, vairākas interesantas akcijas 

gan pieaugušajiem, gan bērniem un jauniešiem. Daži no tiem ir kļuvuši par ikgadēju tradīciju un 

no bibliotēkas apmeklētāju puses ir ļoti gaidīti. Veiksmīgākie un plašākie no tiem: 

 februārī Bibliotēkas bērnu literatūras nodaļas pasākums „Lasītprieks nav zudis!”. 

Klātesošie baudīja teatralizētu uzvedumu un tikās ar olainieti un mūziķi Renāru Mastiņu. 

 martā ar interesantu un saistošu akciju „Dzejojam dzeju”, kas noritēja Digitālās nedēļas 

2018 ietvaros tika atzīmēta Pasaules dzejas diena. Bibliotēkas apmeklētāji klātienē un interesenti 

sociālā tīkla Facebook platformā – Olaines Bibliotēkas lapā zem publicētās akcijas aicinājuma 

veidot kopīgu dzejoli – varēja komentārā turpināt iesākto dzejoli, uzrakstot 1-2 rindiņas. 

Rezultātā tika radīts neparasts dzejolis par dzeju.  

 oktobrī Olaines Bibliotēkā norisinājās pasākums „Olainiešu likteņstāsti – Latvijai”. 

Tika organizēta tikšanās ar grāmatas „Ar Olaini sirdī” autori Anitu Mellupi un daudziem (12) 

grāmatas vēstījumu autoriem. Grāmata tika izdota Latvija valsts 100 gadu jubilejas zīmē, arī tās 

atvēršanas svētki notika zīmīgā datumā - 4.maijā). 

 Ziemeļvalstu literatūras nedēļas ietvaros, 15.novembra pēcpusdienā bibliotēkā pulcējās 

apmeklētāji, lai krēslas stundā piedalītos pasākuma „Laika prognoze: pūtīs ziemeļvējš” lasījumā 

un erudīcijas spēlē.  

 decembrī bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā jaunākā vecuma bērniem notika radošās 

darbnīcas „Ziemassvētku pārsteigums”, kuras vadīja ādas priekšmetu meistare Agita Lūse. 

 decembrī bibliotēkā pulcējās grāmatu un bibliotēkas draugi, lai kopīgi piedalītos 

gadumijas noslēguma pasākumā. Pasākums noritēja Latvijas simtgades zīmē, tāpēc 

apmeklētājiem (prezentācijas formā) tika piedāvāts neliels ieskats Latvijas valsts vēsturē. 

Neizpalika arī čaklāko lasītāju godināšana. Pasākuma noslēguma daļa izvērtās par aizraujošām 

sarunām pie kafijas un tējas tases – apmeklētāji dalījās savās domās par interesantākajām un 

aktuālākajām grāmatām, apmainījās ar sirsnīgiem un gaišiem  veiksmes vēlējumiem nākošajam 

darba cēlienam, laimes vēlējumiem Jaunā gada priekšvakarā. 
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Saulkrastu novada bibliotēka - īpaši jāuzsver publikācija „Lasītājs un Latvijas reģionu 

bibliotēkas” 2018.gada oktobra numura laikrakstā „konTEKSTS” par Latvijas reģionu bibliotēku 

nākotni, kurā interviju sniedza Saulkrastu novada bibliotēkas vecākā bibliotekāre Daina 

Miķelsone. 

 

Sējas novada Pabažu bibliotēkas apmeklētākais pasākums pārskata periodā bija audio 

dzejkoncerts, kur savus dzejas lasījumus ierunāja novada iedzīvotāji. Audio ieraksta ilgums 1,20 

stundas un tas tika atskaņots pie Pabažu kultūras nama un bibliotēkas.  

 

Siguldas novada bibliotēka, lai ieinteresētu un piesaistītu apmeklētājus bibliotēkai, tiek rīkoti 

pasākumi dažādiem vecumposmiem, organizētas tematiskās pēcpusdienas un tikšanās. 2018. 

gads bijis īpaši bagāts ar tematiskām izstādēm un pasākumiem. Literatūras popularizēšanai 

regulāri tiek veidotas tematiskās izstādes, bibliotēkas abonementā izveidotas 13 izstādes, kas 

veltītas rakstnieku, dzejnieku, mākslinieku un sabiedrisko darbinieku dzīves jubileju atcerei. 

Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi 2018.gadā: 

 2018.gadā bibliotēkas darbā ir ieviestas jaunas pasākumu un sadarbības formas. 24.aprīļa 

vakarā svinīgā gaisotnē Bibliotēku nedēļas „Mainās bibliotēka, mainās sabiedrība” ietvaros 

pirmo reizi tika pasniegts Siguldas novada bibliotēkas apbalvojums „Laiks lasīšanai” 12 

nominācijās, kurā tika godināti gan bibliotekāri, jo kas gan būtu bibliotēka bez bibliotekāriem, 

gan bibliotēkas lasītāji. 2017.gada nominācijas: „Daudzlasītājs” bērnu un pieaugušo auditorijā, 

„Aktīvākais periodikas lasītājs”, „Vērīgākais bibliotēkas lietotājs digitālajā vidē”, „Aktīvākais 

bibliotēkas apmeklētājs”, „Lasīšanas eksperts”, „Lasošākā ģimene”, „Bibliotēkai draudzīgākā un 

lasošākā grupa/klase”, „Sadarbības partneris”, „Labdaris”, „Jaunākais lasītājs”, 

„Lasītveicinošākie vecāki: mamma”, „Lasītveicinošākie vecāki: tētis”, kā arī „Goda lasītājs”. 

Pasākumu kuplināja muzikāls sveiciens no Siguldas Mākslu skolas “Baltais Fīģelis” – audzēknes 

Annas Reiznieces izpildījumā. 

Savukārt pasākuma otrajā daļā klātesošie tika iepazīstināti ar bibliotēkas grāmatu 

jaunumiem un notika pirmā tikšanās ciklā „Diskusiju laiks bibliotēkā” – diskusija par M.Zālītes 

grāmatām „Pieci pirksti” un „Paradīzes putni”. Šajā dienā bija pagarināts darba laiks, un 

apmeklētājiem bija iespēja apmeklēt bibliotēku līdz plkst.20.00. Cikla „Diskusiju laiks 

bibliotēkā” nākamā tikšanās notika 13.jūnijā – sarunas par attiecību tēmu daiļliteratūrā kopā ar 

rakstnieci – bestselleru „Saplēstās mežģīnes” un „Debesis pelnos” autori Karīnu Račko.  

 Iedzīvotāju atsaucību guva, mūsuprāt, ļoti veiksmīgi noorganizētais novadpētniecības 

pasākums ārpus bibliotēkas telpām Siguldas pilsētas svētkos.Veiksmīga darba forma bija arī 

iekārtotā vasaras āra lasītava.  

Siguldas novada bibliotēka aktīvi, viena no pirmajām, iesaistījās lasītveicināšanas 

projektā „Mūsu mazā bibliotēka”, kuras rezultātā bibliotēku apciemoja slovēņu bērnu grāmatu 

ilustrators Damjans Stepančičs.  

 11.septembrī Siguldas novada bibliotēkā notika Dzejas dienai veltīti pasākumi, kuros bija 

iespēja piedalīties gan gleznu izstādes, gan dzejas grāmatas atvēršanas svētkos. Tika atklāta 

mākslinieces Aidas Skalbergas gleznu izstāde „Es tikai mirklim pieskāros…”. Savukārt krēslas 

stundā notika novadnieka – komponista, dzejnieka, dziesmu tekstu autora un jauno talantu 

skolotāja Andra Marta (īstajā vārdā Ata Priedīša) dzejas grāmatas „12 stāsti par mīlestību” 

atvēršana ar dzejas lasījumiem.  

 Ziemeļvalstu literatūras nedēļu Siguldā pirmo reizi atklājām jau 30.oktobra vakarā, 

izejot ārpus bibliotēkas telpām, ar Lasīšanas zibakciju Siguldas dzelzceļa stacijā. Zibakcijas 

mērķis bija popularizēt lasīšanu, kā arī Ziemeļvalstu literatūru un kultūru. Klātesošajiem 

apmeklētājiem par pārsteigumu zibakciju ieskandināja skanīgas ziemeļnieku melodijas 

akordeonu skaņās. Pēc tam ikviens tika aicināts piedalīties ziemeļu autoru darbu lasījumos. 

Izskanēja fragmenti no zviedru rakstnieka Frēdrika Bakmana romāna „Vīrs, vārdā Ūve”, 

Astridas Lindgrēnes daiļdarba „Pepija Garzeķe” un Tūves Jansones stāsta „Vasaras sala”. 
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Bibliotēka gandarīta par sadarbību ar Siguldas Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” audzēkņiem 

Valtu Ziemeli un Kristianu Leli un viņu pedagoģēm Vinetu Golubkovu un Elīnu Gruzniņu par 

ziemeļnieku melodijām, kā arī Āriju Liepiņu - Stūrnieci un Elzu Rūtu Jordāni par skanīgo 

„Pepijas Garzeķes” lasījumu! 

 1.novembrī notika stāstu vakars par Ziemeļvalstīm kopā ar žurnālisti Sandru Kropu 

un producenti Paulu Gulbinsku. Bibliotēkā viesojās Latvijas Radio 1 populārzinātniskā 

raidījuma „Zināmais nezināmajā” žurnāliste Sandra Kropa, producente Paula Gulbinska un 

fotogrāfs Gints Ivuškāns ar stāstiem un bagātu vizuālo materiālu par ekspedīcijām uz 

Ziemeļvalstīm. Pasākuma laikā tika atklāta izstāde „Zināmās un nezināmās Ziemeļvalstis”, kas 

bija aplūkojama bibliotēkā līdz 28.decembrim. 2016.gadā raidījuma komanda devās iepazīt 

Ziemeļvalstis, lai atklātu nezināmo un no jauna apzinātos zināmo Norvēģijā, Islandē, Somijā, 

Zviedrijā un Dānijā, bet fotogrāfs Gints Ivuškāns braucienos piedzīvoto, sastapto un redzēto 

fiksēja fotogrāfijās, bet 2018.gada februārī abas žurnālistes devās ekspedīcijā uz tālo ziemeļu 

teritoriju Svalbāru, kur rada iedvesmu lieliskiem raidījumiem un interesantiem stāstiem. 

 Šogad bibliotēkā notika arī vēl viena tikšanās ar ārzemju autoru, pateicoties aktīvai 

dalībai Ziemeļvalstu literatūras nedēļas projektos, – 13. novembrī Ziemeļvalstu Literatūras 

nedēļas ietvaros Siguldas novada bibliotēkā viesojās islandiešu bērnu grāmatu autore un grāmatu 

ilustratore Ausloiga Jonsdotira (Áslaug Jónsdóttir) un Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja 

pārstāvji. 

 

Siguldas novada Mores pagasta bibliotēka iesaistījās Latvijas valsts simtgades biroja izveidotajā 

akcijā „Cimdotā Latvija”. Mores čaklākās adītājas visu rudeni sestdienās satikās bibliotēkā un 

Gundegas Pētersones vadībā adīja autentiskus latvju cimdus. Rakstu izvēlei tika izmantotas 

dažādas adīšanas grāmatas. Ar noadītajiem cimdiem 18.novembrī adītājas dižojās. Cimdi visu 

rudeni tika izstādīti izstādē un 2019.gadā aizceļoja uz Siguldas jauno kultūras namu „Siguldas 

devons”.  

 

Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēka - iestādei apstiprināts logo lietošanas statuss - grāmatu 

bruņurupucis, kas kalpo iestādes darbības atpazīstamībai, funkciju un uzdevumu īstenošanai un 

nosaka iestādes darbību, to izmantojot un pielietojot lietvedības dokumentos pēc nomenklatūras, 

iestādes iekšējos dokumentos un veidlapās, kā arī iestādes prezentācijas materiālos un tiešsaistes 

internetresursos. Pēc pasūtījuma logotipu veidojusi māksliniece Gundega Muzikante.  

 

Ar publicitātes darbu saistītās problēmas un to risinājumi 

Ar katru gadu aktuālāka kļūst komunikācija ar sabiedrību, izmantojot tiešsaistes rīkus – 

mājaslapa, e-pasts, specializētas elektroniskās saziņas sistēmas – bibliotēkas elektroniskais 

katalogs, sociālie tīkli u.c. Līdz ar to, ka paplašinās izejošās informācijas lauks – klātienē un 

tiešsaistē –, kur jāatspoguļo un jāuztur bibliotēkas kā unikālas kultūras un izglītības iestādes tēls, 

pastiprināta uzmanība pievēršama informācijas sagatavošanai (tekstam, vizuālajam 

noformējumam) pirms publicēšanas tīmeklī. Bibliotēkās tiek nopietni strādāts pie informatīvo 

materiālu noformēšanas 

Publicitātes veidošanai nepieciešams laiks un resursi, bet bibliotēkās nav speciāli tam 

paredzēti darbinieki, tādējādi, jo vairāk veic publicitātes pasākumus, tiek atrauts laiks no 

pamatdarbiem. Šodien bibliotēkas jau ir secinājušas, ka publicitāte ir nepieciešama gan izstādēm, 

gan pieejamiem resursiem un pasākumiem. Tehnoloģiju laikmets strauji attīstās un bibliotēkai 

tam jāiet līdzi. Jāpiesaista lasītāji arī plašāk sociālajos tīklos (facebook, instagram, whatsapp u.c. 

vietnēs). 

Izaicinājums ir saglabāt pozitīvu bibliotēkas tēlu mainīgajā sabiedrībā un informācijas 

pārbagātībā, turpināt mērķtiecīgu sabiedrības informēšanu par bibliotēku unikālajiem 

pakalpojumiem gan uz vietas bibliotēkās (klātienē), gan tiešsaistes resursos. Uzmanību 

piesaistoša tēla un vizuāli uztveramas informācijas publicēšana sniedz iespēju arī piesaistīt 
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jaunus apmeklētājus un lietotājus. Turklāt bibliotēkas apmeklētāju un lietotāju skaits ir viens no 

nozīmīgākajiem bibliotēkas darba statistiskajiem rādītājiem.  

Vairākām bibliotēkām lielākās problēmas sagādā telpu šaurība, liedzot izvietot krājumu 

lietotājiem ērti pieejamu (t.sk. pieeju bibliotēkai un tās krājumam cilvēkiem ar pārvietošanās 

grūtībām), veidot plašākas lasītāju un interneta lietotāju vietas. Šī telpu šaurība apgrūtina arī 

bibliotēku, tās pakalpojumu, krājumu, pasākumu un aktivitāšu popularizējošas informācijas 

izvietošanu. 

Baložu pilsētas bibliotēka  - Pašvaldības kultūras iestāžu portālam www.parkulturu.lv, kurā ir 

informācija par visām novada bibliotēkām, sākas problēmas ar administrēšanu un uzturēšanu. 

2018.gada beigās Baložu bibliotēkas sistēmbibliotekārei zuda iespēja labot bibliotēku statisko 

informāciju, to var veikt tikai noslogotie pašvaldības datorspeciālisti. 2019.gadā datorspeciālisti 

plāno portālu slēgt un informāciju pievienot pašvaldības mājaslapai. 

 

11.Sadarbības tīkla raksturojums 
 

Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām 

Bibliotēkas sadarbība ar pašvaldību, vietējo kopienu un institūcijām palīdz īstenot 

labvēlīgu uz zināšanām, informācijas un interešu izglītības balstītu pakalpojumu īstenošanu. 

Bibliotēkām ir izveidojusies laba sadarbība ar sava novada pašvaldību, Kultūras 

informācijas sistēmu centru, LNB Atbalsta biedrību, LNB Bērnu literatūras centru, Rīgas 

Centrālo bibliotēku un tās filiālēm, Tieto Latvia, Unesco LNK, reģiona galveno bibliotēku 

(Salaspils novada bibliotēku), Pierīgas reģiona bibliotēkām un citām radniecīgām 

partnerinstitūcijām. 

Informācijas apmaiņas līmenī laba sadarbība minama arī ar sava novada / pagasta 

pašvaldības institūcijām – pagasta pārvaldi, pirmsskolas izglītības iestādēm, novada publiskajām 

un skolu bibliotēkām, Dienas centriem, Pensionāru biedrību, Represēto biedrību, Kultūras 

namiem, novada muzeju, daudzbērnu ģimeņu biedrību u.c. organizācijām un iestādēm. 

Sadarbojoties ar vietējās pašvaldības sociālo dienestu un dienas centru, apzinot 

informācijas iegūšanas grūtības cilvēkiem ar veselības problēmām un īpašām vajadzībām, kā arī, 

lai veicinātu jauno māmiņu, bezdarbnieku socializāciju un dzīves kvalitātes pozitīvu ievirzi, 

piedāvāti bibliotēkas resursi. Invalīdi un lasītāji, kuri dažādu iemeslu dēļ nevar atnākt uz 

bibliotēku, tiek apkalpoti mājās. Bibliotēkās pamazām krājas 

 

Mārupes novada Domes Mazcenas bibliotēkas darbs cieši saistīts ar pašvaldību un tās 

institūcijām. Turpinājās sadarbība ar  biedrību ,,Pierīgas Partnerība”. Bibliotēkā regulāri notika 

jauno uzņēmēju un mājražotāju tikšanās. Laba sadarbība izveidojās ar Mārupes novada Domes 

mārketinga konsultatīvo padomi. Turpinājās sadarbība ar Mārupes novada Jauniešu domi. 

Bibliotēkā regulāri tika rīkoti jauniešu pasākumi.   

Aizvadītajā gadā bibliotēka kļuva par Latvijas Bibliotekāru biedrības institucionālo 

biedru.  

 

Siguldas novada bibliotēka sadarbībā ar Turaidas muzejrezervātu izveidota kvalitatīva izstāde – 

„Siguldas – 90. Pilsētas vadība no 1928.gada līdz 2018.gadam”. Sadarbībā ar Siguldas skolām un 

pirmskolas izglītības iestādēm realizēti lasītveicināšanas projekti un noorganizēti grāmatu 

popularizēšanas pasākumi. Sadarbībā ar Mākslu skolu „Baltais Flīģelis” bibliotēkā tika 

eksponēta audzēkņu mākslas darbu izstāde „Jūra” gleznojumi uz finiera plāksnēm un skolēnu 

darbu izstāde „Tekstils”. Bibliotēkai izveidojusies sadarbība ar mūzikas pedagoģēm Vinetu 

Golubkovu un Elīnu Gruzniņu, teātra nodaļas vadītāju Āriju Liepiņu – Stūrnieci, mākslas 

skolotāju Ievu Vanagu, kuru audzēkņi ar savu māksliniecisko pienesumu: muzikālo izpildījumu, 

kuplinājuši un veidojuši saturīgākus bibliotēkas pasākumus.  
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Vairāku gadu garumā sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldes speciālisti Andu 

Andrušaiti, tiek organizētas ceļojošās izstādes un vadītas interaktīvas nodarbības. Aktīvi tika 

apmeklēta ceļojošā izstāde „Dzīvība kokā”, kurā apmeklētājiem bija iespēja aktīvi līdzdarboties 

un gūt jaunas zināšanas par dabas daudzveidību. Kopumā šīs nodarbības apmeklēja 254 Siguldas 

skolu un pirmsskolu audzēkņi. Ļoti labas atsauksmes par šīm izstādēm un nodarbībām saņēmām 

gan no pedagogiem, gan vecākiem. 

 

Siguldas novada Allažu pagasta bibliotēka - pēc pašvaldības norādījuma bibliotēkā 5 reizes 

nedēļā 1 stundu pakalpojumus sniedz pasta darbiniece.  

 

Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēka - novada publiskās un skolu bibliotēkas īsteno jaunu darba 

formu profesionālās darbības sadarbībai un pilnveidei – novada bibliotekāru diena „Kalēju” 

mājas pagalmā - talka un radošs dzejas vakars. Ilggadīga ir bibliotēkas sadarbība ar Pirmsskolas 

izglītības iestādes „Pienenīte” sešgadīgiem audzēkņiem. Bibliotekārā stunda ir apliecinājums 

bērnu lasītprasmei un interesei par lietām, kas atrodamas tepat mums apkārt. Iepazīšanās un 

pirmā tikšanās ir saruna par bibliotēkas darbu un grāmatu lietām bibliotēkā. 

Bibliotēkas lasītājam reizi mēnesī tiek piedāvāts vismaz viens interesējošs tematisks pasākums 

un literāri tematiska izstāde. Lasītāju iecienīti ir tradicionālie pasākumi – literārie lasījumi, teātra 

izrādes, koncertprogrammas un vasaras ekskursija.  

 

Citi sadarbības partneri reģionā un Latvijā, veiktās sadarbības aktivitātes 

Garkalnes novada Upesciema Tautas bibliotēkā  viesojās Talsu novada bibliotekāri, kuri bija 

devušies pieredzes apmaiņas braucienā uz Pierīgas reģionu. 

 

Mārupes novada Domes Mazcenas bibliotēkā pieredzes apmaiņas vizītēs bibliotēkā ciemojās 

Alojas novada bibliotēku bibliotekāri. 

 

Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkā vasaras mēnešos tradicionāli notiek bibliotekāru pieredzes 

braucieni. 2018.gada 26.jūlijā Ulbrokas bibliotēkā viesojās Ogres reģiona (Ogres, Ikšķiles, 

Lielvārdes un Ķeguma novadu) bibliotekāri. Vairāk kā 40 kolēģiem Ulbrokas bibliotēkas 

vadītāja Daiga Brigmane stāstīja par bibliotēkas attīstības, pētnieciskās pieredzes un sadarbības 

iespējām. 

2018.gada 14.augustā Ulbrokas bibliotēkā viesojās Talsu reģiona publisko bibliotēku 

darbinieki, lai gūtu citādu pieredzi un idejas profesionālai pilnveidei, galvenokārt, 

novadpētniecības darbā. Talsu Galvenās bibliotēkas direktores Vijas Nagles vadībā 37 

bibliotekārie darbinieki iepazinās ar Stopiņu novada kultūrvidi, Ulbrokas bibliotēkas pētniecisko 

pieredzi. Ulbrokas bibliotēkas vadītāja Daiga Brigmane sarunā uzsvēra sava novada vērtības un 

atklāja bibliotēkas netradicionālās darba formas – institūciju sadarbību, pašvaldības finansēto 

projektu pieredzi, kultūras kanona un novadpētniecības resursu daudzveidību. Viesošanās 

noslēdzās viensētā/muzejā „Krīvu klēts”, kur Džuljeta un Dzintars Āboliņi klātesošos 

iepazīstināja ar kolekcijas saturu, daudziem stāstiem un pastāstiem no dzimtas dokumentētiem 

materiāliem, tradicionāli viesus cienājot ar Cira kāta zupu. 

 

Pārrobežu sadarbība, starptautiskā sadarbība 

Siguldas novada Allažu pagasta bibliotēka - Rīgas rajona Lauku attīstības biedrībai 

sniegta palīdzība starptautisko sakaru uzturēšanā  un nodrošināti gidu pakalpojumi pagasta 

viesiem. 2018.gadā bibliotekāre sniegusi gida pakalpojumus Lietuvas Leader projektu grupām 

no Ukmerģes un Salčininkiem, bibliotēkā uzņemta senioru kopa no Renko Somijā. 

 

Bibliotēku interešu aizstāvības darbs 

Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēka - Latvijas Nacionālās bibliotēkas Kompetenču 

attīstības centra Tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programma Eiropas Sociālā 
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fonda projekts īstenošanā dažāda līmeņa profesionālo prasmju lekciju kursā Daiga Brigmane lasa 

lekcijas par tēmu „Bibliotēku zinības”. Kursa klausītāji ir profesionālās tālākizglītības un 

profesionālās pilnveides izglītības programmas publisko, zinātnisko, speciālo un izglītības 

iestāžu bibliotēku darbinieki no dažādām mērķgrupām, kā arī izglītojamie citās nozarēs. 

 

12.Metodiskais un konsultatīvais darbs 
 
Salaspils novada bibliotēkas veikto metodisko un konsultatīvo darbu skatīt Salaspils novada bibliotēkas 

atskaites 12.nodaļā. 

Arī Baložu pilsētas bibliotēka un Siguldas novada bibliotēka veic pārraudzību pār sava 

novada publiskajām un skolu bibliotēkām. Bibliotēkas sava novada bibliotēkām veido 

elektronisko kopkatalogu. Lai sekmētu bibliotēku darba kvalitāti, tās regulāri organizē semināru, 

apmācības un pieredzes apmaiņas braucienus.  

 

Baložu pilsētas bibliotēka ir Ķekavas novada galvenā bibliotēka un tās pārraudzībā ir 4 

publiskās un 4 skolu bibliotēkas. Gada laikā tiek organizēti metodiski semināri, apmācības, kas 

notiek bibliotēku Spodrības dienā, lai visi bibliotekāri varētu semināru apmeklēt. Ikdienā 

visbiežāk konsultācijas tiek sniegtas telefoniski un ar e-pasta starpniecību. Lai sekmētu darba 

kvalitāti, Bibliotēka izstrādā dažādus metodiskus materiālus (piem., Darbs ar parādniekiem, 

Palīdzība autorizētiem lietotājiem u.c.), ko vienoti izmanto visas novada bibliotēkas. 

Sistēmbibliotekārs regulāri iepazīstina visas bibliotēkas ar BIS ALISE jauninājumiem.  

2018.gadā noorganizēti četri semināri ar praktiskām apmācībām novada bibliotekāriem 

(skat.tabulā) un pieredzes apmaiņas braucienu.  

Ķekavas novada bibliotekāri no publiskajām bibliotēkām brauca smelties pieredzi un 

interesantas idejas uz Jūrmalas un Engures novada bibliotēkām. 

 
N.p.k. Norises laiks 

un vieta 

Organizētājs  
 

Pasākuma nosaukums, galvenās tēmas  Dalībnieku 

skaits  

Stundu 

skaits 

1. 30.01.2018.  

Baložu 

bibliotēka 

Baložu 

bibliotēka  

Seminārs novada bibliotekāriem. Jaunumi 

BIS Alise jaunākajā versijā, izmaiņas BIS 

Alise lasītāja redaktora šablonā, datu labošana 

un dzēšana, ieraksti piezīmju laukā. Darbs ar 

ilgstošiem parādniekiem, grāmatu 

rezervācijas kontrole, eksemplāru atrašanās 

pozīcijas.  

12 4 

2. 12.03.2018.  

Baložu 

bibliotēka  

Baložu 

bibliotēka  

 

Seminārs novada skolu bibliotekārēm. 

Aktualitātes, noteikumi personas datu 

aizsardzībā. BIS ALISE praktiskās apmācības 

Cirkulācija: grāmatu saņemšana, grāmatu 

izsniegšana, darbs ar parādniekiem, mācību 

grupas, izsniegumu vēsture, mazpieprasītie 

izdevumi, skolēnu atlase pa klasēm. 

Komplektēšana:  

par inventāra grāmatām, norakstīšana, 

nodošana uz citu fondu, atskaites.  

Ķekavas bibliotēku kopkatalogs  

8 4 

3. 29.05.2018.  

Baložu 

bibliotēka  

Baložu 

bibliotēka  

 

Seminārs novada bibliotekāriem. Vispārīgā 

datu aizsardzības regula – LNB semināra 

materiāli, izmaiņas bibliotēku darbā, BIS 

ALISE jaunā versija, Virtuālā izstāde "Mana 

novada simtgades cilvēks/i", Fotoorientēšanās 
konkurss bibliotēkās Novada svētkos, KISC 

datortehnika norakstīšana 2018.g., par lasītāju 

kartēm. 

12 3 
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4. 26.06.2018.  

Jūrmala, 

Engure  

Baložu 

bibliotēka  

 

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Jūrmalas un 

Engures novada bibliotēkām.  

 

14 8 

5. 27.11.2018.  

Baložu 

bibliotēka  

Baložu 

bibliotēka  

 

Seminārs novada bibliotekāriem. Salaspils 

bibliotēkas apmeklējums un Ķekavas 

bibliotēku novērtējums, darbs ar 

novadpētniecības retrospektīvajiem 

materiāliem, ieteikumu izpilde, Iesniegums 

lasītāja reģistrācijai bibliotēkā un Galvojums 

bērna reģistrācijai bibliotēkā,  

izmaiņas lasītāju datos Cirkulācijas modulī.  

10 4 

 

 

Baložu pilsētas bibliotēkas pārraudzībā ir četras skolu bibliotēkas, divas no tām strādā 

pilnībā automatizēti (Daugmales pamatskola un Ķekavas vidusskola), 2- daļēji automatizēti. 

Metodiskais darbs ar skolu bibliotēkām ir vissarežģītākais - palīdzam uz vietas izprast krājuma 

kārtojumu, rekataloģizēt un komplektēt, izveidot grāmatu aprakstus, kas nav pieejami e-katalogā. 

Mācību gada sākumā sistēmbibliotekārs ievada un labo skolu bibliotēku skolēnu datus BIS 

ALISE. 

2018.gadā īpaša uzmanība tika veltīta Baložu vidusskolas bibliotēkai, jo ar Baložu 

bibliotēkas speciālistu iesaistīšanos tika pabeigta krājuma rekataloģizācija un veikta krājuma 

inventarizācija. Rudenī sistēmbibliotekārs ievadīja sistēmā skolotāju un skolēnu datus, līdz ar to 

visi Ķekavas novada skolēnu dati ir kopējā datubāzē, un Baložu bibliotēkai ir atvieglots darbs ar 

skolēnu datiem. Oktobrī sistēmbibliotekāre apmācīja bibliotekāres darbā ar Cirkulācijas modeli. 

Ķekavas vidusskolas bibliotēkai palīdzēja uzsākt mācību grāmatu izsniegšanu elektroniski 

sākumskolas skolēniem.  

Baložu pilsētas bibliotēkai visciešākā sadarbība bibliotekārajos un BIS Alise darba 

jautājumos ir ar Pierīgas reģiona galveno bibliotēku Salaspilī. Sazināmies gan elektroniski, gan 

telefoniski, apmeklējam rīkotos seminārus. Neskaidrību gadījumā saistībā ar BIS Alise lietošanu 

konsultējamies ar SIA Tieto Latvia speciālistiem, izmantojot JIRA pieteikumu reģistru, kā arī ar 

kolēģiem no citām RGB. Darbā ar skolu bibliotekāriem problēma ir bibliotekārās izglītības 

trūkums, pārslodze un laika trūkums, atsevišķos gadījumos arī vājas datorprasmes. 

 

Sigulda novada bibliotēka pārrauga filiālbibliotēku darbu, veicina novada bibliotēku 

attīstību un veido kopējo novada bibliotēku tēlu. Starp bibliotēkām norit regulāra informatīvā 

saikne – aktuālas informācijas nodošana (e- pasts un telefons).  

Veiktās darbības:  

 veikta filiālbibliotēku apsekošana klātienē pēc nepieciešamības vismaz 2 reizes gadā;  

 sniegta palīdzību darba jautājumu risināšanā, darbā ar BIS Alise-i, krājumu organizēšanā, 

budžeta veidošanā, bibliotēku telpu labiekārtošanā;  

 izvērtēta ikviena bibliotēkas darbinieka profesionālās prasmes, sniegti ieteikumi 

turpmākajai darbībai.  

 informācijas koordinēšana un valstisko institūciju pieprasīto statistisko datu apkopošana.  

Bibliotēkā organizētas darba sanāksmes, kurās:  

 analizēti bibliotēkas darba kvalitātes rādītāji;  

 reizi gadā, pārrunāti darba drošības pasākumi;  

 apspriestas bibliotēku nozares aktualitātes novadā;  

 izvērtēta sadarbības lietderība ar grāmatu izdevējiem, piegādātajiem; 

 analizēta bibliotēku krājumu veidošana un tā aktualitāte.  

 

Lai paaugstinātu darbinieku profesionālo līmeni, Siguldas novada bibliotēku 

darbiniekiem 21.februārī Bibliotēkā tika rīkots seminārs „Vēstures pētnieciskās metodes”, kurā 

ar zināšanām un pieredzi dalījās novadpētnieces Laura Kļaviņa un Anita Mellupe. Abas ir 
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novadnieces, kas ieguldījušas apjomīgu darbu novada izpētē. Seminārā L.Kļaviņa klausītājus 

iepazīstināja ar dažādām vietām, kur iespējams meklēt vēsturiskus materiālus, piemēram, izstāžu 

gatavošanai, savukārt A.Mellupe dalījās intervēšanas pieredzē. Šis seminārs īpaši noderīgs 

bibliotēku novadpētniecības darbam.  

28.aprīlī novada bibliotekāriem bija iespēja noklausīties Dr. philol. prof. Ilzes Stikānes 

lekciju „Lasītveicināšana: Jaunākās tendences bērnu un pusaudžu literatūrā” un iesaistīties 

diskusijā par literatūru bērniem un pusaudžiem. 6.janvārī darbiniekiem tika organizēts pārgājiens 

Allažu dabas takās un dabas objektu izzināšana ar mērķi iepazīt novada nozīmīgākos dabas 

objektus. Atskaite par iegūto pieredzi tika iesniegta netradicionāli - dzejas formā. 

Jebkuru darba sanāksmi var nosaukt par pieredzi Es daru tā, jo tā ir pieredzes apmaiņa. 

Tradicionālajās ikmēneša apspriedēs kolēģi, kuri apmeklējuši kursus un seminārus, dalās 

pieredzē, un sava darba labās prakses piemēros. Atgriezeniskā saite no semināros dzirdētā, 

redzētā nav izmērāma skaitļos, jo no ikkatras tikšanās reizes ikviens gūst to, kas katram 

nepieciešams. Smelt ierosmes, jaunas idejas ir īpaši nepieciešams pagastu bibliotekāriem, kuri 

vieni strādā savā mazā bibliotēkā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izmantojot Pierīgas reģiona  

bibliotēku atskaites, apkopoja: 

Evita Gleizde 

galv.bibliotekāre-metodiķe 

 

Inita Siņica 

Bērnu un jauniešu apkalpošanas 

nodaļas valdītāja 
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Pielikums Nr.1 Izdevumi 

N.p.k. 
 

Bibliotēka 
Izdevumi 

kopā 
Kārtējie 

izdevumi 
t.sk. 

atalgojums 

t.sk. 
krājuma 

komplekt. 

t.sk.                
preces un 

pakalpojumi 

t.sk. inform. 
tehn. 

pakalpojumi 

t.sk. pārējie 
kārtējie izd. 

Kapitālie 
izdevumi 

  Salaspils novads  395144 387890 242406 19490 34868 4828 14149 7254 

1. Salaspils novada bibliotēka    
 

            

2. Dienvidu filiālbibliotēka    
 

            

3. Saulkalnes filiālbibliotēka                  

4. Ādažu bibliotēka 83401 82491 41794 5915 22438 380 2281 910 

  Babītes novads 224587 214158 122231 21293 19035 369 16044 10429 

5. Babītes novada pašvaldības b-ka 
 

  
 

  
 

  
 

  

6. filiāle Salas pagastā 
 

  
 

  
 

  
 

  

7. filiāle Babītes ciemā                 

8. Baldones novada bibliotēka 69644 68892 38081 10471 8342 458 2017 752 

9. Carnikavas novada bibliotēka 48476 48476 27489 8038 4035 0 1289 0 

  Garkalnes novads 68613 68613 29924 10625 11205 4286 4187 0 
10. Garkalnes novada bibliotēka 36508 36508 13213 5522 6408 3822 3732 0 
11. Upesciema Tautas bibliotēka 32105 32105 16711 5103 4797 464 455 0 

  Inčukalna novads  105239 104934 55644 19335 5459 2360 3836 305 

12. Inčukalna novada bibliotēka                 

13. Vangažu pilsētas bibliotēka                 

  Krimuldas novads 75103 73856 41238 12501 5096 1660 4045 1247 

  
 

49487 48240 28097 7911 1941 996 3007 1247 
14. Krimuldas bibliotēka                 
15. Inciema bibliotēka                 

16. Turaidas bibliotēka                 
  

 
25616 25616 13141 4590 3155 664 1038 0 

17. Lēdurgas bibliotēka 19033 19033 10241 2760 2700 332 699 0 
18. Atmodas bibliotēka 6583 6583 2900 1830 455 332 339 0 

  Ķekavas novads 261532 258496 164506 29126 8316 3010 5452 3036 
19. Baložu pilsētas bibliotēka 133670 132314 88774 8082 2861 2428 2360 1356 
20. Ķekavas pagasta bibliotēka 63058 61938 38369 8686 2435 0 1301 1120 
21. Katlakalna bibliotēka 47432 46872 26482 8488 3020 582 1791 560 
22. Daugmales pagasta bibliotēka 17372 17372 10881 3870 0 0 0 0 

  Mālpils novads 44879 44879 25440 6894 3393 369 1230 0 

23. Mālpils novada bibliotēka 32088 32088 17955 4640 2296 369 1230 0 

24. Sidgundas bibliotēka 12791 12791 7485 2254 1097 0 0 0 

25. Mārupes novada Mazcenas b-ka 64305 64305 34022 9082 10637 0 792 0 

  Olaines novads 197964 190645 101037 19955 20583 1256 13709 7319 

26. Olaines bibliotēka 134819 131448 75990 11841 12303 480 4466 3371 
27. Gaismu bibliotēka 27274 26472 13043 3674 4130 406 1099 802 
28. Jaunolaines bibliotēka 35871 32725 12004 4440 4150 370 8144 3146 

  Ropažu novads 104481 104481 55904 13817 11798 0 8485 0 
29. Ropažu novada bibliotēka  84078 84078 43760 10186 11008 0 7573 0 
30. Zaķumuižas filiālbibliotēka  20403 20403 12144 3631 790 0 912 0 

31. Saulkrastu novada bibliotēka 121849 102382 52570 9695 8315 434 14462 19467 

  Sējas novads 41520 41520 19288 5730 6134 1069 4138 0 
32. Sējas novada bibliotēka 17213 17213 8547 2222 2207 369 1777 0 
33. Ainavas bibliotēka 12210 12210 6440 1466 657 350 1303 0 
34. Pabažu bibliotēka 12097 12097 4301 2042 3270 350 1058 0 

  Siguldas novads 202774 200213 116121 23169 12748 4541 8870 2561 
35. Siguldas novada bibliotēka  119316 118071 73419 11906 4255 3125 2740 1245 
36. Siguldas pagasta bibliotēka 17263 16091 9086 3703 155 354 430 1172 
37. Jūdažu bibliotēka 33115 32971 14455 2684 6253 354 4624 144 
38. Mores pagasta bibliotēka 15256 15256 8374 2005 1064 354 897 0 
39. Allažu pagasta bibliotēka 17824 17824 10787 2871 1021 354 179 0 

  Stopiņu novads 101356 100861 59387 7873 9636 738 4026 495 

40. Sauriešu bibliotēka 28276 27781 15229 3329 2359 369 1161 495 

41. Ulbrokas bibliotēka 73080 73080 44158 4544 7277 369 2865 0 

 
KOPĀ 2210867 2157092 1227082 233009 202038 25758 109012 53775 
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Pielikums Nr.2 Ieņēmumi 

N.p.k. Bibliotēka 
Ieņēmumi 

kopā  

t.sk. 
pašvaldību 

līdzekļi 

t.sk. citi 
ieņēmumu 

veidi 

no tiem 
maksas 

pakalpojumi 

no tiem 
VKKF 

finansējums 

  Salaspils novads  395144 370225 24919 22954 1965 

1. Salaspils novada bibliotēka    
 

      

2. Dienvidu filiālbibliotēka    
 

      

3. Saulkalnes filiālbibliotēka            

4. Ādažu bibliotēka 83401 83401 0 0 0 

  Babītes novads 224587 223749 838 838 0 

5. Babītes novada pašvaldības b-ka 
 

        
6. filiāle Salas pagastā 

 
        

7. filiāle Babītes ciemā           

8. Baldones novada bibliotēka 69644 69644 0 0 0 

9. Carnikavas novada bibliotēka 48476 47984 492 492 0 

  Garkalnes novads 68613 68613 0 0 0 
10. Garkalnes novada bibliotēka 36508 36508 0 0 0 
11. Upesciema Tautas bibliotēka 32105 32105 0 0 0 

  Inčukalna novads  105239 104429 810 810 0 
12. Inčukalna novada bibliotēka           
13. Vangažu pilsētas bibliotēka           

  Krimuldas novads 75103 75103 0 0 0 

  
 

49487 49487 0 0 0 

14. Krimuldas bibliotēka           
15. Inciema bibliotēka           

16. Turaidas bibliotēka           
  

 
25616 25616 0 0 0 

17. Lēdurgas bibliotēka 19033 19033 0 0 0 
18. Atmodas bibliotēka 6583 6583 0 0 0 

  Ķekavas novads 261532 260846 686 686 0 
19. Baložu pilsētas bibliotēka 133670 133255 415 415 0 
20. Ķekavas pagasta bibliotēka 63058 62923 135 135 0 
21. Katlakalna bibliotēka 47432 47296 136 136 0 
22. Daugmales pagasta bibliotēka 17372 17372 0 0 0 

  Mālpils novads 44879 44569 310 310 0 

23. Mālpils novada bibliotēka 32088 31822 266 266 0 

24. Sidgundas bibliotēka 12791 12747 44 44 0 

25. Mārupes novada Mazcenas b-ka 64305 63828 477 477 0 

  Olaines novads 197964 197835 129 129 0 

26. Olaines bibliotēka 134819 134690 129 129 0 

27. Gaismu bibliotēka 27274 27274 0 0 0 
28. Jaunolaines bibliotēka 35871 35871 0 0 0 

  Ropažu novads 104481 104481 0 0 0 

29. Ropažu novada bibliotēka  84078 84078 0 0 0 

30. Zaķumuižas filiālbibliotēka  20403 20403 0 0 0 

31. Saulkrastu novada bibliotēka 121854 119622 2232 1232 1000 

  Sējas novads 41520 41520 0 0 0 
32. Sējas novada bibliotēka 17213 17213 0 0 0 
33. Ainavas bibliotēka 12210 12210 0 0 0 
34. Pabažu bibliotēka 12097 12097 0 0 0 

  Siguldas novads 202774 202464 310 310 0 
35. Siguldas novada bibliotēka  119316 119194 122 122 0 
36. Siguldas pagasta bibliotēka 17263 17248 15 15 0 
37. Jūdažu bibliotēka 33115 32971 144 144 0 
38. Mores pagasta bibliotēka 15256 15237 19 19 0 
39. Allažu pagasta bibliotēka 17824 17814 10 10 0 

  Stopiņu novads 100356 101236 120 120 0 

40. Sauriešu bibliotēka 27276 28241 35 35 0 

41. Ulbrokas bibliotēka 73080 72995 85 85 0 

 
KOPĀ 2209872 2179549 31323 28358 2965 
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Pielikums Nr.3 Krājuma komplektēšana 

N.p.k. Bibliotēka 
Krājuma 

komplektēšanai 
t.sk. 

grāmatām 

t.sk. 
periodiskajiem 
izdevumiem 

t.sk. 
elektroniskiem 
dokumentiem 

t.sk. citi 
dokumenti 

  Salaspils novads  19490 14353 4994 0 143 

1. Salaspils novada bibliotēka    
 

      

2. Dienvidu filiālbibliotēka    
 

      
3. Saulkalnes filiālbibliotēka            

4. Ādažu bibliotēka 5915 4241 1674 0 0 

  Babītes novads 21293 17666 3627 0 0 
5. Babītes novada pašvaldības b-ka 

 
  

 
    

6. filiāle Salas pagastā 
 

  
 

    
7. filiāle Babītes ciemā           

8. Baldones novada bibliotēka 10471 8749 1722 0 0 

9. Carnikavas novada bibliotēka 8038 6156 1882 0 0 

  Garkalnes novads 10625 8430 2195 0 0 
10. Garkalnes novada bibliotēka 5522 4408 1114 0 0 
11. Upesciema Tautas bibliotēka 5103 4022 1081 0 0 

  Inčukalna novads  19335 16300 3035 0 0 
12. Inčukalna novada bibliotēka           
13. Vangažu pilsētas bibliotēka           

  Krimuldas novads 12501 9107 3394 0 0 
  

 
7911 5516 2395 0 0 

14. Krimuldas bibliotēka           
15. Inciema bibliotēka           

16. Turaidas bibliotēka           

  
 

4590 3591 999 0 0 

17. Lēdurgas bibliotēka 2760 2091 669 0 0 

18. Atmodas bibliotēka 1830 1500 330 0 0 

  Ķekavas novads 29126 22787 6339 0 0 

19. Baložu pilsētas bibliotēka 8082 5989 2093 0 0 

20. Ķekavas pagasta bibliotēka 8686 7000 1686 0 0 

21. Katlakalna bibliotēka 8488 6798 1690 0 0 

22. Daugmales pagasta bibliotēka 3870 3000 870 0 0 

  Mālpils novads 6894 4602 2292 0 0 

23. Mālpils novada bibliotēka 4640 3222 1418 0 0 

24. Sidgundas bibliotēka 2254 1380 874 0 0 

25. Mārupes novada Mazcenas b-ka 9082 7436 1646 0 0 

  Olaines novads 19955 14026 5921 0 8 

26. Olaines bibliotēka 11841 8489 3344 0 8 

27. Gaismu bibliotēka 3674 2537 1137 0 0 

28. Jaunolaines bibliotēka 4440 3000 1440 0 0 

  Ropažu novads 13817 8220 5597 0 0 

29. Ropažu novada bibliotēka  10186 5924 4262 0 0 
30. Zaķumuižas filiālbibliotēka  3631 2296 1335 0 0 

31. Saulkrastu novada bibliotēka 9695 7500 2195 0 0 

  Sējas novads 5730 4059 1671 0 0 

32. Sējas novada bibliotēka 2222 1316 906 0 0 
33. Ainavas bibliotēka 1466 1119 347 0 0 
34. Pabažu bibliotēka 2042 1624 418 0 0 

  Siguldas novads 23169 18417 4752 0 0 
35. Siguldas novada bibliotēka  11906 9656 2250 0 0 
36. Siguldas pagasta bibliotēka 3703 2963 740 0 0 
37. Jūdažu bibliotēka 2684 2089 595 0 0 
38. Mores pagasta bibliotēka 2005 1509 496 0 0 
39. Allažu pagasta bibliotēka 2871 2200 671 0 0 

  Stopiņu novads 7873 5936 1937 0 0 
40. Sauriešu bibliotēka 3329 2437 892 0 0 
41. Ulbrokas bibliotēka 4544 3499 1045 0 0 

 
KOPĀ 233009 177985 54873 0 151 
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Pielikums Nr.4 Bibliotēku izmantošana 
 

N.p.k. Bibliotēka 
Aktīvo 

lietotāju 
kopskaits 

t.sk. bērni 
un jaunieši 

līdz 18 
gadiem 

Fizisko 
apmeklējumu 

kopskaits 

t.sk. 
pieaugu

-šie 

t.sk. bērni 
un jaunieši 

līdz 18 
gadiem 

Virtuālais 
apmeklē-

jums 

Izsniegumu 
skaits 

t.sk. 
grāmatas 

no tām 
bērnu 

grāmatas 

t.sk. 
seriāl-

izdevumi 

t.sk. bērniem 
un jauniešiem 
līdz 18 gadiem 

  Salaspils novads  3722 1510 39016 25634 13382 20646 60822 45737 11746 12493 14076 

1. Salaspils novada bibliotēka  3047 1288 31547 20785 10762 20646 48097 37498 9915 8062 12108 

2. Dienvidu filiālbibliotēka  390 116 3923 2873 1050 0 5904 4073 800 1816 843 

3. Saulkalnes filiālbibliotēka  285 106 3546 1976 1570 0 6821 4166 1031 2615 1125 

4. Ādažu bibliotēka 1581 891 19249 10867 8382 2590 28495 19745 6852 8467 5358 

  Babītes novads 2580 1029 83076 57733 25343 38335 87100 50339 12430 31065 20600 

5. Babītes novada pašvaldības b-ka 1894 825 69564 46376 23188 32960 61156 35320 9856 20140 18346 

6. filiāle Salas pagastā 254 81 7587 6368 1219 0 10453 6588 930 3865 956 

7. filiāle Babītes ciemā 432 123 5925 4989 936 5375 15491 8431 1644 7060 1298 

8. Baldones novada bibliotēka 1107 467 10994 7209 3785 2749 24210 18836 5719 5320 6568 

9. Carnikavas novada bibliotēka 1001 361 13890 10493 3397 1953 13730 9764 2944 3960 1966 

  Garkalnes novads 639 224 4855 3885 970 1269 10899 7836 713 3063 2042 

10. Garkalnes novada bibliotēka 317 97 1613 1466 147 915 2987 1686 174 1301 203 

11. Upesciema Tautas bibliotēka 322 127 3242 2419 823 354 7912 6150 539 1762 1839 

  Inčukalna novads  3019 772 49202 39782 9420 3120 36472 23603 4545 12805 3796 

12. Inčukalna novada bibliotēka 2025 452 30421 25564 4857 1600 23153 14932 2740 8213 1871 

13. Vangažu pilsētas bibliotēka 994 320 18781 14218 4563 1520 13319 8671 1805 4592 1925 

  Krimuldas novads 766 224 7806 6154 1652 106 16878 11282 2468 5596 2480 

14. Krimuldas bibliotēka 200 72 2335 1890 445 60 4433 2631 860 1802 1336 

15. Inciema bibliotēka 164 41 1326 1033 293 0 3245 2030 476 1215 202 

16. Turaidas bibliotēka 123 6 1098 1079 19 0 1790 715 10 1075 9 

17. Lēdurgas bibliotēka 231 89 2847 1986 861 46 6996 5628 1079 1368 903 

18. Atmodas bibliotēka 48 16 200 166 34 0 414 278 43 136 30 

  Ķekavas novads 3628 1649 35426 19543 15883 10181 85371 61605 19545 22137 22171 

19. Baložu pilsētas bibliotēka 1566 796 19218 8686 10532 5244 42973 30913 11712 10569 15525 

20. Ķekavas pagasta bibliotēka 1171 509 9985 6586 3399 2713 24484 17488 4250 6866 3848 

21. Katlakalna bibliotēka 726 302 4791 3006 1785 1984 13827 10795 3390 3024 2527 

22. Daugmales pagasta bibliotēka 165 42 1432 1265 167 240 4087 2409 193 1678 271 

  Mālpils novads 583 273 8214 5518 2696 0 11379 8310 931 3069 703 

23. Mālpils novada bibliotēka 500 248 7327 4971 2356 0 10401 8101 896 2300 624 

24. Sidgundas bibliotēka 83 25 887 547 340 0 978 209 35 769 79 

25. Mārupes novada Mazcenas b-ka 1467 712 8090 5642 2448 0 18935 15203 4641 3732 2650 
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  Olaines novads 2037 909 32702 23385 9317 8959 58806 32192 7695 26608 6892 

26. Olaines bibliotēka 1578 733 24626 17105 7521 8214 45897 25568 6184 20323 5096 

27. Gaismu bibliotēka 230 64 4845 4201 644 0 7006 2614 479 4392 814 

28. Jaunolaines bibliotēka 229 112 3231 2079 1152 745 5903 4010 1032 1893 982 

  Ropažu novads 2276 789 22454 11914 10540 246 25734 13725 5025 11998 4338 

29. Ropažu novada bibliotēka  1628 524 13847 5896 7951 246 16635 8568 2581 8056 1904 

30. Zaķumuižas filiālbibliotēka  648 265 8607 6018 2589 0 9099 5157 2444 3942 2434 

31. Saulkrastu novada bibliotēka 1443 492 20529 13793 6736 6070 31779 21375 5863 10324 4003 

  Sējas novads 586 180 6662 4277 2385 604 9621 4610 731 5011 1182 

32. Sējas novada bibliotēka 329 103 3116 1747 1369 302 4264 2981 531 1283 711 

33. Ainavas bibliotēka 61 22 784 573 211 0 653 376 143 277 154 

34. Pabažu bibliotēka 196 55 2762 1957 805 302 4704 1253 57 3451 317 

  Siguldas novads 3138 1158 31693 22909 8784 9474 72074 52018 10352 19887 12669 

35. Siguldas novada bibliotēka  2049 777 21315 15313 6002 8872 54964 40182 8789 14673 10835 

36. Siguldas pagasta bibliotēka 436 135 3758 3061 697 602 7206 5574 799 1631 944 

37. Jūdažu bibliotēka 182 54 2530 1721 809 0 3896 2004 172 1884 354 

38. Mores pagasta bibliotēka 153 92 1957 1281 676 0 3106 1929 410 1127 389 

39. Allažu pagasta bibliotēka 318 100 2133 1533 600 0 2902 2329 182 572 147 

  Stopiņu novads 1020 397 10512 7066 3446 6518 16944 12717 3390 4063 2942 

40. Sauriešu bibliotēka 317 106 3389 2415 974 727 6458 4479 1219 1897 771 

41. Ulbrokas bibliotēka 703 291 7123 4651 2472 5791 10486 8238 2171 2166 2171 

 
KOPĀ 30593 12037 404370 275804 128566 112820 609249 408897 105590 189598 114436 
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Pielikums Nr.5 SBA 
 

N.p.k. Bibliotēka SBA 
t.sk. saņemti t.sk. nosūtīti 

  Salaspils novads  876 241 635 

1. Salaspils novada bibliotēka  771 170 601 

2. Dienvidu filiālbibliotēka  32 16 16 

3. Saulkalnes filiālbibliotēka  73 55 18 

4. Ādažu bibliotēka 234 158 76 

  Babītes novads 18 7 11 
5. Babītes novada pašvaldības b-ka 8 1 7 
6. filiāle Salas pagastā 4 0 4 
7. filiāle Babītes ciemā 6 6 0 

8. Baldones novada bibliotēka 12 6 6 

9. Carnikavas novada bibliotēka 14 2 12 

  Garkalnes novads 29 16 13 
10. Garkalnes novada bibliotēka 12 7 5 
11. Upesciema Tautas bibliotēka 17 9 8 

  Inčukalna novads  56 14 42 
12. Inčukalna novada bibliotēka 26 4 22 
13. Vangažu pilsētas bibliotēka 30 10 20 

  Krimuldas novads 43 23 20 
14. Krimuldas bibliotēka 5 3 2 
15. Inciema bibliotēka 4 3 1 
16. Turaidas bibliotēka 0 0 0 
17. Lēdurgas bibliotēka 17 6 11 
18. Atmodas bibliotēka 17 11 6 

  Ķekavas novads 514 262 252 
19. Baložu pilsētas bibliotēka 211 107 104 
20. Ķekavas pagasta bibliotēka 175 113 62 
21. Katlakalna bibliotēka 114 38 76 
22. Daugmales pagasta bibliotēka 14 4 10 

  Mālpils novads 5 3 2 

23. Mālpils novada bibliotēka 5 3 2 

24. Sidgundas bibliotēka 0 0 0 

25. Mārupes novada Mazcenas b-ka 0 0 0 

  Olaines novads 44 20 24 

26. Olaines bibliotēka 12 1 11 

27. Gaismu bibliotēka 18 10 8 

28. Jaunolaines bibliotēka 14 9 5 

  Ropažu novads 39 27 12 

29. Ropažu novada bibliotēka  2 2 0 

30. Zaķumuižas filiālbibliotēka  37 25 12 

31. Saulkrastu novada bibliotēka 179 54 125 

  Sējas novads 28 12 16 

32. Sējas novada bibliotēka 6 2 4 

33. Ainavas bibliotēka 17 7 10 

34. Pabažu bibliotēka 5 3 2 

  Siguldas novads 223 137 86 

35. Siguldas novada bibliotēka  97 54 43 

36. Siguldas pagasta bibliotēka 39 35 4 

37. Jūdažu bibliotēka 23 2 21 

38. Mores pagasta bibliotēka 18 18 0 
39. Allažu pagasta bibliotēka 46 28 18 

  Stopiņu novads 211 132 79 

40. Sauriešu bibliotēka 133 94 39 

41. Ulbrokas bibliotēka 78 38 40 

 
KOPĀ 2525 1114 1411 
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Pielikums Nr.6 Bibliotēku krājumi 

N.p.k. Bibliotēka 
Jauniegu-

vumi 
Izslēgtie 

dokumenti t.sk. 
grāmatas 

Krājums 
pārskata 
perioda 
beigās 

t.sk. 
gramatas 

t.sk. 
seriālizdevumi 

  Salaspils novads  5061 4930 2778 83512 65778 16875 

1. Salaspils novada bibliotēka  3304 3188 1667 64731 49823 14168 

2. Dienvidu filiālbibliotēka  623 700 510 9855 8643 1155 

3. Saulkalnes filiālbibliotēka  1134 1042 601 8926 7312 1552 

4. Ādažu bibliotēka 2343 476 76 19539 16302 3181 

  Babītes novads 4048 12122 5734 36771 34705 1993 

5. Babītes novada pašvaldības b-ka 1946 10958 5418 21984 20958 964 

6. filiāle Salas pagastā 881 596 205 8584 8140 434 

7. filiāle Babītes ciemā 1221 568 111 6203 5607 595 

8. Baldones novada bibliotēka 1847 327 327 21372 17825 3453 

9. Carnikavas novada bibliotēka 1655 1538 256 11418 10842 508 

  Garkalnes novads 2036 1395 142 13502 11830 1663 

10. Garkalnes novada bibliotēka 1082 987 142 8157 7001 1155 

11. Upesciema Tautas bibliotēka 954 408 0 5345 4829 508 

  Inčukalna novads  3854 3818 2374 37787 34103 3510 

12. Inčukalna novada bibliotēka 1814 2344 1533 20560 18798 1695 

13. Vangažu pilsētas bibliotēka 2040 1474 841 17227 15305 1815 

  Krimuldas novads 3101 2441 492 29973 26335 3609 

14. Krimuldas bibliotēka 874 631 108 8442 7668 772 

15. Inciema bibliotēka 597 399 49 6467 5284 1177 

16. Turaidas bibliotēka 702 560 0 6042 4915 1126 
17. Lēdurgas bibliotēka 556 641 335 5768 5435 323 
18. Atmodas bibliotēka 372 210 0 3254 3033 211 

  Ķekavas novads 6505 5236 1635 70562 57110 12944 

19. Baložu pilsētas bibliotēka 1841 1902 574 32873 28226 4463 

20. Ķekavas pagasta bibliotēka 1458 1446 544 13698 11147 2252 
21. Katlakalna bibliotēka 1405 559 400 15346 12032 3301 
22. Daugmales pagasta bibliotēka 1801 1329 117 8645 5705 2928 

  Mālpils novads 1638 1760 633 14407 12701 1706 

23. Mālpils novada bibliotēka 1016 1153 523 9848 8514 1334 

24. Sidgundas bibliotēka 622 607 110 4559 4187 372 

25. Mārupes novada Mazcenas b-ka 1608 813 0 15963 14188 1744 

  Olaines novads 4388 3170 1426 53350 18957 11698 
26. Olaines bibliotēka 1984 802 651 34854 2511 9651 
27. Gaismu bibliotēka 1172 1359 424 8091 6887 1201 
28. Jaunolaines bibliotēka 1232 1009 351 10405 9559 846 

  Ropažu novads 2783 1386 420 25088 19420 5574 
29. Ropažu novada bibliotēka  1584 1375 409 17649 13836 3719 
30. Zaķumuižas filiālbibliotēka  1199 11 11 7439 5584 1855 

31. Saulkrastu novada bibliotēka 2038 1316 519 18591 15569 2961 

  Sējas novads 1705 2376 1566 22460 18122 4313 
32. Sējas novada bibliotēka 528 458 458 13645 9968 3666 

33. Ainavas bibliotēka 256 760 587 3857 3726 126 
34. Pabažu bibliotēka 921 1158 521 4958 4428 521 

  Siguldas novads 5084 2637 880 58057 50890 6759 

35. Siguldas novada bibliotēka  2285 395 0 32380 29077 3044 
36. Siguldas pagasta bibliotēka 876 579 0 8284 6855 1357 
37. Jūdažu bibliotēka 631 451 51 5585 4964 586 
38. Mores pagasta bibliotēka 577 300 300 5092 3801 1272 
39. Allažu pagasta bibliotēka 715 912 529 6716 6193 500 

  Stopiņu novads 1572 1116 731 22629 18031 4425 

40. Sauriešu bibliotēka 773 798 420 8524 6807 1670 

41. Ulbrokas bibliotēka 799 318 311 14105 11224 2755 

 
KOPĀ 51266 46857 19989 554981 442708 86916 
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Pielikums Nr.7 Jaunieguvumi  

 
N.p.k. Bibliotēka Jaunieguvumi grāmatas 

seriāliz-
devumi 

audioviz. 
dok. 

kartogrāfiskie 
izd. 

nošu dok. attēlizdevumi 
pārējie 

dok. 
elektron. 

dok. 

  Salaspils novads  5061 2801 2223 27 4 0 1 5 0 

1. Salaspils novada bibliotēka  3304 2074 1198 24 4 0 1 3 0 

2. Dienvidu filiālbibliotēka  623 251 368 2 0 0 0 2 0 

3. Saulkalnes filiālbibliotēka  1134 476 657 1 0 0 0 0 0 

4. Ādažu bibliotēka 2343 1520 823 0 0 0 0 0 0 

  Babītes novads 4048 2034 1993 20 0 0 0 0 1 

5. Babītes novada pašvaldības b-ka 1946 961 964 20 0 0 0 0 1 

6. filiāle Salas pagastā 881 447 434 0 0 0 0 0 0 

7. filiāle Babītes ciemā 1221 626 595 0 0 0 0 0 0 

8. Baldones novada bibliotēka 1847 915 923 2 3 0 1 3 0 

9. Carnikavas novada bibliotēka 1655 880 774 0 0 1 0 0 0 

  Garkalnes novads 2036 905 1131 0 0 0 0 0 0 

10. Garkalnes novada bibliotēka 1082 474 608 0 0 0 0 0 0 

11. Upesciema Tautas bibliotēka 954 431 523 0 0 0 0 0 0 

  Inčukalna novads  3854 1957 1891 0 3 1 0 2 0 

12. Inčukalna novada bibliotēka 1814 917 891 0 3 1 0 2 0 

13. Vangažu pilsētas bibliotēka 2040 1040 1000 0 0 0 0 0 0 

  Krimuldas novads 3101 938 2163 0 0 0 0 0 0 

14. Krimuldas bibliotēka 874 212 662 0 0 0 0 0 0 

15. Inciema bibliotēka 597 190 407 0 0 0 0 0 0 

16. Turaidas bibliotēka 702 142 560 0 0 0 0 0 0 

17. Lēdurgas bibliotēka 556 233 323 0 0 0 0 0 0 

18. Atmodas bibliotēka 372 161 211 0 0 0 0 0 0 

  Ķekavas novads 6505 2707 3768 12 5 5 0 8 0 

19. Baložu pilsētas bibliotēka 1841 909 920 4 0 0 0 8 0 

20. Ķekavas pagasta bibliotēka 1458 745 709 3 0 1 0 0 0 

21. Katlakalna bibliotēka 1405 717 675 4 5 4 0 0 0 

22. Daugmales pagasta bibliotēka 1801 336 1464 1 0 0 0 0 0 

  Mālpils novads 1638 537 1101 0 0 0 0 0 0 

23. Mālpils novada bibliotēka 1016 365 651 0 0 0 0 0 0 

24. Sidgundas bibliotēka 622 172 450 0 0 0 0 0 0 

25. Mārupes novada Mazcenas b-ka 1608 760 848 0 0 0 0 0 0 
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  Olaines novads 4388 1556 2799 6 0 0 0 0 0 

26. Olaines bibliotēka 1984 931 1047 6 0 0 0 0 0 

27. Gaismu bibliotēka 1172 267 905 0 0 0 0 0 0 

28. Jaunolaines bibliotēka 1232 358 847 0 0 0 0 0 0 

  Ropažu novads 2783 1033 1750 0 0 0 0 0 0 

29. Ropažu novada bibliotēka  1584 689 895 0 0 0 0 0 0 

30. Zaķumuižas filiālbibliotēka  1199 344 855 0 0 0 0 0 0 

31. Saulkrastu novada bibliotēka 2038 1243 787 5 3 0 0 0 0 

  Sējas novads 1705 658 1041 6 0 0 0 0 0 

32. Sējas novada bibliotēka 528 134 394 0 0 0 0 0 0 

33. Ainavas bibliotēka 256 124 126 6 0 0 0 0 0 

34. Pabažu bibliotēka 921 400 521 0 0 0 0 0 0 

  Siguldas novads 5084 2255 2796 11 2 0 0 17 0 

35. Siguldas novada bibliotēka  2285 1301 962 11 2 0 0 6 0 

36. Siguldas pagasta bibliotēka 876 342 529 0 0 0 0 5 0 

37. Jūdažu bibliotēka 631 224 401 0 0 0 0 6 0 

38. Mores pagasta bibliotēka 577 173 404 0 0 0 0 0 0 

39. Allažu pagasta bibliotēka 715 215 500 0 0 0 0 0 0 

  Stopiņu novads 1572 718 847 6 0 1 0 0 0 

40. Sauriešu bibliotēka 773 338 431 3 0 1 0 0 0 

41. Ulbrokas bibliotēka 799 380 416 3 0 0 0 0 0 

 
KOPĀ 51266 23417 27658 95 20 8 2 35 1 
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Pielikums Nr.8 Informāciju tehnoloģijas 

N.p.k. Bibliotēka 
Datoru 

kopskaits 
t.sk. 

darbiniekiem 
t.sk. 

lasītājiem 
Printeri Skeneri 

Kopējamās 
iekārtas 

Multifunk. 
iekārtas 

  Salaspils novads  46 19 27 5 2 0 6 

1. Salaspils novada bibliotēka  39 17 22 4 2 0 4 

2. Dienvidu filiālbibliotēka  4 1 3 1 0 0 1 

3. Saulkalnes filiālbibliotēka  3 1 2 0 0 0 1 

4. Ādažu bibliotēka 10 4 6 2 0 0 2 

  Babītes novads 26 10 16 0 1 1 5 

5. Babītes novada pašvaldības b-ka 15 7 8 0 1 1 3 

6. filiāle Salas pagastā 6 1 5 0 0 0 2 

7. filiāle Babītes ciemā 5 2 3         

8. Baldones novada bibliotēka 10 5 5 2 0 0 3 

9. Carnikavas novada bibliotēka 9 3 6 0 0 0 1 

  Garkalnes novads 6 2 4 0 0 0 3 

10. Garkalnes novada bibliotēka 4 1 3 0 0 0 1 

11. Upesciema Tautas bibliotēka 2 1 1 0 0 0 2 

  Inčukalna novads  20 6 14 5 3 3 3 

12. Inčukalna novada bibliotēka 10 3 7 1 2 0 2 

13. Vangažu pilsētas bibliotēka 10 3 7 4 1 3 1 

  Krimuldas novads 30 5 25 0 0 2 8 

14. Krimuldas bibliotēka 7 1 6 0 0 0 2 

15. Inciema bibliotēka 6 1 5 0 0 0 2 

16. Turaidas bibliotēka 4 1 3 0 0 0 1 

17. Lēdurgas bibliotēka 8 1 7 0 0 2 1 

18. Atmodas bibliotēka 5 1 4 0 0 0 2 

  Ķekavas novads 37 15 22 5 2 2 2 

19. Baložu pilsētas bibliotēka 15 9 6 3 1 1 0 

20. Ķekavas pagasta bibliotēka 10 3 7 0 0 0 1 

21. Katlakalna bibliotēka 8 2 6 1 1 1 1 

22. Daugmales pagasta bibliotēka 4 1 3 1 0 0 0 

  Mālpils novads 13 3 10 2 1 2 1 

23. Mālpils novada bibliotēka 9 2 7 2 1 1 1 

24. Sidgundas bibliotēka 4 1 3 0 0 1 0 

25. Mārupes novada Mazcenas b-ka 10 3 7 2 1 0 1 

  Olaines novads 37 11 26 5 1 3 7 

26. Olaines bibliotēka 22 9 13 1 1 1 5 

27. Gaismu bibliotēka 5 1 4 1 0 1 1 

28. Jaunolaines bibliotēka 10 1 9 3 0 1 1 

  Ropažu novads 10 5 5 1 0 1 3 

29. Ropažu novada bibliotēka  7 4 3 1 0 0 2 

30. Zaķumuižas filiālbibliotēka  3 1 2 0 0 1 1 

31. Saulkrastu novada bibliotēka 18 8 10 1 1 0 5 

  Sējas novads 14 3 11 1 1 0 3 

32. Sējas novada bibliotēka 5 1 4 0 0 0 1 
33. Ainavas bibliotēka 2 1 1 0 0 0 1 
34. Pabažu bibliotēka 7 1 6 1 1 0 1 

  Siguldas novads 44 15 29 6 2 0 8 
35. Siguldas novada bibliotēka  20 9 11 3 1 0 4 
36. Siguldas pagasta bibliotēka 5 1 4 1 0 0 1 
37. Jūdažu bibliotēka 5 1 4 1 0 0 1 
38. Mores pagasta bibliotēka 8 2 6 0 0 0 1 
39. Allažu pagasta bibliotēka 6 2 4 1 1 0 1 

  Stopiņu novads 14 6 8 2 1 2 1 

40. Sauriešu bibliotēka 5 2 3 0 0 1 1 

41. Ulbrokas bibliotēka 9 4 5 2 1 1 0 

 
KOPĀ 354 123 231 39 16 16 62 
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Pielikums Nr.9 Darbinieku kopskaits 
N.p.k. Bibliotēka 

Darbinieku 
kopskaits 

t.sk. bibl-
kārie darb. 

no tiem ar 
bib-kāro 

izgl.  

no tiem izgl. 
citās jomās 

no tiem ar 
vid. izgl. 

pārējie 
darbinieki 

  Salaspils novads  22 15 13 2 0 7 

1. Salaspils novada bibliotēka  20 13 11 2 0 7 

2. Dienvidu filiālbibliotēka  1 1 1 0 0 0 

3. Saulkalnes filiālbibliotēka  1 1 1 0 0 0 

4. Ādažu bibliotēka 4 4 2 1 1 0 

  Babītes novads 13 11 4 7 0 2 

5. Babītes novada pašvaldības b-ka 11 9 3 6 0 2 

6. filiāle Salas pagastā 1 1 0 1 0 0 

7. filiāle Babītes ciemā 1 1 1 0 0 0 

8. Baldones novada bibliotēka 7 4 2 0 2 3 

9. Carnikavas novada bibliotēka 2 2 2 0 0 0 

  Garkalnes novads 3 2 2 0 0 1 

10. Garkalnes novada bibliotēka 1 1 1 0 0 0 

11. Upesciema Tautas bibliotēka 2 1 1 0 0 1 

  Inčukalna novads  6 4 1 1 2 2 

12. Inčukalna novada bibliotēka 3 2 1 0 1 1 

13. Vangažu pilsētas bibliotēka 3 2 0 1 1 1 

  Krimuldas novads 5 5 2 1 2 0 

14. Krimuldas bibliotēka 1 1 1 0 0 0 

15. Inciema bibliotēka 1 1 0 1 0 0 

16. Turaidas bibliotēka 1 1 0 0 1 0 

17. Lēdurgas bibliotēka 1 1 1 0 0 0 

18. Atmodas bibliotēka 1 1 0 0 1 0 

  Ķekavas novads 14 13 11 1 1 1 

19. Baložu pilsētas bibliotēka 8 7 6 0 1 1 

20. Ķekavas pagasta bibliotēka 3 3 2 1 0 0 

21. Katlakalna bibliotēka 2 2 2 0 0 0 

22. Daugmales pagasta bibliotēka 1 1 1 0 0 0 

  Mālpils novads 3 3 2 0 1 0 

23. Mālpils novada bibliotēka 2 2 2 0 0 0 

24. Sidgundas bibliotēka 1 1 0 0 1 0 

25. Mārupes novada Mazcenas b-ka 2 2 1 1 0 0 

  Olaines novads 15 10 5 4 1 5 

26. Olaines bibliotēka 11 8 3 4 1 3 
27. Gaismu bibliotēka 2 1 1 0 0 1 
28. Jaunolaines bibliotēka 2 1 1 0 0 1 

  Ropažu novads 8 7 3 4 0 1 

29. Ropažu novada bibliotēka  6 5 3 2 0 1 

30. Zaķumuižas filiālbibliotēka  2 2 0 2 0 0 

31. Saulkrastu novada bibliotēka 7 6 4 0 2 1 

  Sējas novads 3 3 0 1 2 0 
32. Sējas novada bibliotēka 1 1 0 0 1 0 
33. Ainavas bibliotēka 1 1 0 0 1 0 
34. Pabažu bibliotēka 1 1 0 1 0 0 

  Siguldas novads 14 13 8 2 3 1 
35. Siguldas novada bibliotēka  9 8 6 1 1 1 
36. Siguldas pagasta bibliotēka 1 1 1 0 0 0 
37. Jūdažu bibliotēka 1 1 0 0 1 0 
38. Mores pagasta bibliotēka 1 1 1 0 0 0 
39. Allažu pagasta bibliotēka 2 2 0 1 1 0 

  Stopiņu novads 5 5 4 1 0 0 

40. Sauriešu bibliotēka 1 1 0 1 0 0 

41. Ulbrokas bibliotēka 4 4 4 0 0 0 

 
KOPĀ 133 109 66 26 17 24 
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Pielikums Nr.10 Novadpētniecības seminārs 

Pierīgas reģiona publisko bibliotēku bibliotekāru 

Novadpētniecības seminārs Mālpilī 9.maijā 
 

 

Maijā Pierīgas reģiona  publisko bibliotēku bibliotekāri viesojās Mālpils novada 

bibliotēkā. Novadpētniecības seminārā bija iespēja gūt ieskatu par Mālpils novada bibliotēkas 

paveikto novadpētniecības darbā, kā arī ar Mālpils novadu. Novada domes priekšsēdētāja Solvita 

Strausa savā uzrunā atzinīgi novērtēja bibliotēkas kā iedzīvotāju socializācijas centra darbu un 

uzteica visu Mālpils kultūras iestāžu veiksmīgo sadarbību. Seminārā ar interesantu tēmu „Senā 

Mālpils novada teikās un vēstures 

avotos” uzstājās lektore - 

kultūrvēsturniece Dr.art. Ieva 

Pauloviča. Novada teikas un leģendas 

stāstīja Mālpils vidusskolas skolēni. 

Daudziem kolēģiem tā bija pirmā 

viesošanās Mālpilī, tāpēc ļoti izzinoša 

bija  ekskursija pa novada 

kultūrvēsturiskajām vietām- 

„Skulmju”  māju-muzeju un Mālpils 

muižu. Atraktīvo un zinošo  gidu 

stāstījums ekskursiju padarīja vēl 

aizraujošāku. Ceram, ka viesošanās 

rosinās kolēģus apmeklēt Mālpili kopā 

ar savām ģimenēm un bibliotēku 

lasītājiem. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mālpils novada bibliotēkas vadītāja 

Ausma Čīma 
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Pielikums Nr.11 Pieredzes apmaiņas brauciens 

Pierīgas bibliotekāri gūst pieredzi Igaunijā 
 

 

Kā jau katru gadu 

ierasts, augusta nogale 

Pierīgas publisko bibliotēku 

darbiniekiem ir laiks, kad 

doties profesionālās 

pieredzes apmaiņas 

braucienā. Šoreiz 

izvēlējāmies doties ārpus 

Latvijas – iepazītas 2 lielas 

pilsētas bibliotēkas Igaunijā.  

 

Pērnavas Centrālā 

bibliotēka ir pilsētas 

bibliotēka ar divām filiālēm, 

kura pilda reģiona galvenās 

bibliotēkas funkcijas, tās 

metodiskajā pakļautībā ir 50 

vietējas nozīmes bibliotēkas. Lai veiktu metodisko un konsultatīvo darbu, bibliotēkas speciālisti 

regulāri apmeklē pārraudzībā esošās bibliotēkas un sniedz konsultācijas. Profesionālai pilnveidei 

tiek organizēti semināri, diskusijas, pieredzes apmaiņas braucieni. Igaunijas bibliotēkās netiek 

veikta akreditācija. 

Pērnavas Centrālajā bibliotēkā strādā 35 bibliotekārie darbinieki. 2019.gadā bibliotēka 

svinēs 110 jubileju. Bibliotēku ikdienā apmeklē 700-800 lasītāju. Bibliotēkas krājumu veido ~ 

300 030 vienību,  lasītāju skaits (kopā ar filiālēm) aptuveni 16 000. Bibliotēka izvietota 

2009.gadā celtā ēkā, tās plānojumā ir ievērota atvērtība un pieejamība. Ēkas pirmajā stāvā 

atrodas izstāžu un periodikas zāles, un  info punkts, kur apmeklētāji var pierakstīties bibliotēkā 

un gūt ātras uzziņas. Pamatkrājums izvietots otrajā un trešajā stāvā. Viss bibliotēkas krājums ir 

ievadīts elektroniskajā kopkatalogā un tiek izsniegts automatizēti. Krājumu aizsargā pie izejas 

uzstādītie drošības vārti.  

Kā jau katrā bibliotēkā, arī šeit notiek dažādas tikšanās, radošās darbnīcas un citas 

aktivitātes visiem vecumposmiem. Kā interesantākā minama kanisterapija – bērni ar lasīšanas 

grūtībām tiek aicināti apgūt lasītprasmi, šim procesam piesaistot īpaši apmācītus suņus. Šī prakse 

plaši tiek izmantota daudzās valstīs un arī Latvijā atsevišķas bibliotēkas īsteno šo terapijas 

metodi.  

 

Tartu publiskā bibliotēka, kura izvietota pilsētas centrā, ir pilsētas bibliotēka ar 5 filiālēm 

un 2 ārējās izsniegšanas punktiem. Bibliotēkā un tās struktūrvienībās strādā 100 darbinieki. Kopā 

ar filiālēm krājuma kopskaits sasniedz ~ 60 000 grāmatu eksemplārus, izsniegums vairāk kā 1 

miljons vienību, reģistrēto lasītāju skaits ~ 36 000. Vidēji dienā bibliotēku apmeklē ~ 2000-2500 

cilvēku. Bibliotēkas darbinieki ir sava darba entuziasti un seko līdzi laikmeta tendencēm – 

bibliotēkā var reģistrēties attālināti, izmantojot savu ID karti, tiek veidotas dažādas datubāzes, 

piem., novadpētniecības datubāzei pieeja ir caur mobilā telefona aplikāciju, tiek veidoti blogi 

saistībā ar kultūras notikumiem pilsētā. Arī darbā ar bērniem un jauniešiem vērojamas 

interesantas aktivitātes, piem., saistībā ar pilsētas populāriem apskates objektiem ir veidota 

interaktīva karte Tartu in Fiction –  katram objektam pievienots citāts un atsauce, kurā grāmatā 

tas lasāms, savukārt datubāzē Arkadia ar atslēgas vārdu palīdzību var meklēt dzejoļu pilnos 

tekstus.  
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Bibliotēkas Mūzikas nodaļā ir aptuveni 7000 audio kompaktdisku (CD, skaņu kasetes, 

vinila ieraksti, mūzikas videoklipi). DVD vai VHS kasetes netiek izsniegtas uz  mājām, tās var 

skatīties uz vietas bibliotēkā. Projekta rezultātā bibliotēkas krājumā ir iegūti arī mūzikas 

instrumenti, kuri bez maksas tiek iznomāti bibliotēkas lietotājiem. 

 

Igaunijā ir trīs e-katalogu bibliotēku informācijas sistēmas : ESTER, URRAM un RIKS. 

Pērnavas Centrālā bibliotēka izmanto publiskajām bibliotēkām paredzēto e-katalogu URRAM. 

Tartu publiskā bibliotēka izmanto e-katalogu ESTER, kas ir 18 zinātnisko un augstskolu 

bibliotēku kopkatalogs. Šajā katalogā ir informācija arī par koledžu grāmatu krājumiem. RIKS e-

katalogi Igaunijā paredzēti darbam skolu bibliotēkās. 

Abas bibliotēkas piedāvā iespēju cilvēkiem ar īpašām vajadzībām bibliotēkas grāmatas 

saņemt mājās. Šis pakalpojums ir paredzēts arī tiem cilvēkiem, kuriem ir grūtības apmeklēt 

bibliotēku veselības apsvērumu dēļ (tiek prasīta ārsta izziņa). Bibliotekārs grāmatas mājās ieved 

reizi mēnesī. Tāpat grāmatu kopas tiek nogādātas arī uz pansionātiem, dienas centriem un 

bērnudārziem. Pakalpojums ir bez maksas. 

Pērnavas Centrālā bibliotēka pārsteidza ar gaišām un plašām telpām, savukārt Taru 

publiskā bibliotēka ar daudzveidīgām datubāzēm un publicitātes pasākumiem. Esam guvuši 

apstiprinājumu tam, ka strādājam līdzvērtīgi un mūsdienīgi, jo bibliotēku sistēma un darba 

procesi ir ļoti līdzīgi. Šajā braucienā guvām iedvesmu un interesantas idejas savai tālākai 

profesionālai darbībai. 

 

Esot Tartu, izmantojām iespēju apmeklēt Igaunijas Nacionālo muzeju. Muzeja kolekcija, 

kas iekārtota jaunā, modernā ēkā, ļauj cauri laika griežiem no jauna palūkoties uz igauņu tautas 

dzīves stilu un ikdienas paradumiem. 

Muzeja veidotāji iepazīstina ar igauņu vēsturi, tautas kultūru un dzīves stilu, uzsver tās 

nepārtraukto virzību uz priekšu. Lai ceļojums cauri gadsimtiem būtu saistošs, muzeja kolekcija 

papildināta ar spilgtiem video stāstiem, koncentrējoties tieši uz „parasto” cilvēku un viņa dzīves 

gājumu.  

Šeit pieejamas arī divas pastāvīgās ekspozīcijas: Igaunijas kultūrvēsturei veltīta 

„Tikšanās”, tā ietver laika taku no ledus laikmeta līdz mūsdienām. Izstāde „Urāla atskaņas” ir 

veltīta somugru un ziemeļu tautām un tā sniedz detalizētu ieskatu tradīcijās un rituālos šo tautu 

dabiskajā dzīves vidē. 

Mainīgo izstāžu zālē izvietota lielākā igauņu tautastērpu oriģinālu izstāde vēsturē no 

visiem Igaunijas novadiem.   

Apmeklējot Igauniju, guvām priekšstatu par Igaunijas vēsturi, ģeogrāfiju, nacionālajām 

īpatnībām un kultūru. 

  

 

 

 

 

 

Evita Gleizde 

galv. bibliotekāre-metodiķe 

Salaspils novada bibliotēka 
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Pielikums Nr.12 Gada noslēguma pasākums 

 

Inčukalna Tautas namā aizvadīts Pierīgas reģiona  

bibliotēku darbinieku gada noslēguma pasākums 
 

 

Šī gada 12. decembrī 

Inčukalna Tautas namā uz gada 

noslēguma pasākumu pulcējās 

vairāk nekā 83 Pierīgas reģiona 

bibliotēku darbinieki. 

Noslēguma pasākuma galvenais 

mērķis bija atskatīties un izvērtēt 

aizvadītā – 2018.gada laikā 

iespēto un sasniegto Pierīgas 

bibliotēku attīstībā, kā arī 

uzslavēt un godinātu tos 

bibliotekārus, kuri snieguši 

neatsveramu ieguldījumu sava 

novada bibliotēku darbībā. 

 

Pirms svinīgā pasākuma Inčukalna viesiem bija iespēja aplūkot nelielo muzeju, kurš 

šobrīd ir ierīkots vecajā Pastā ēkā, iepretī Tautas namam, kā arī varēja aplūkot Inčukalna novada 

bibliotēku.  Savukārt jau pasākuma laikā ar saviem priekšnesumiem klātesošos sveica jaunieši un 

skolotāji no Inčukalna novada pamatskolas un Mūzikas skolas. Inčukalna pamatskolas 8.klases 

skolniece Arta Kerna pasākuma apmeklētājus sveica ar dzejas vārdiem, pūtēju orķestra 

dalībnieks Kārlis Circens un Inčukalna novada Mūzikas un Mākslu skolas direktore Ievai 

Kikustei priecēja klausītājus ar skaistiem skaņdarbiem, skanīgas balss īpašniece Sniedze Onskule 

priecēja klausītājus ar dziesmām.  Pēc nelielā muzikālā un dzejas lasīšanas sveiciena sekoja 

Inčukalna novada domes priekšsēdētāja Aivara Nalivaiko un viņa vietnieces Ludmilas 

Vorobjovas uzrunas. Noslēdzot svinīgās runas un apsveikumus, Pierīgas bibliotēku darbiniekiem 

tika demonstrēta neliela īsfilmas par Inčukalna novada un Vangažu pilsētas vēsturi laika posmā 

no 16.gadsimta līdz mūsdienām. 

Pasākumā svinīgā ceremonijā tika pasniegts apbalvojums "Gada bibliotekārs", ko šogad 

par radošu pieeju un mērķtiecīgu darbu saņēma Saulkrastu bibliotēkas vadītāja Ilze Dzintare, 

kura ar savu entuziasmu un paveikto veicinājusi ne tikai sava novada, bet arī kopējo Pierīgas 

reģiona bibliotēku tēlu 

Pasākumā tika sveikti arī Pierīgas reģiona darba jubilāri - 50 darba gadu jubilejā - Rita Rudzīte 

(Krimuldas bibliotēka); 40 -Aina Gribnere (Saulkrastu novada bibliotēka); 35 - Inese Einika 

(Saulkrastu novada bibliotēka), Sarma Jurgelāne (Inciema bibliotēka), Vija Onskule (Inčukalna 

novada bibliotēka); 30 - Guna Gabrāne  (Olaines novada Gaismu bibliotēka); 25 - Jadviga 

Brokāne (Baložu pilsētas bibliotēka); 20 - Dace Mosāne (Salaspils novada bibliotēka), Daiga 

Dinsberga (Ķekavas novada Katlakalna bibliotēka), Mirdza Dzirniece  (Ādažu bibliotēka). 

Šogad trīs reģiona bibliotekāres ir absolvējušas Latvijas Universitāti  un bibliotekāru 

saimei pievienojušies seši jauni darbinieki. 

 

Patiess prieks par kopā būšanu un pavadīto dienu Inčukalnā! 

Mārtiņš Pozņaks 

Inčukalna novada 

Sabiedrisko attiecību daļas vadītājs 


