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2015.gada galvenās atziņas un secinājumi

• Bibliotēku darba rādītāji stabili

• Pilnveidojās bibliotēku resursi

• Jauni sadarbības partneri veicina jaunu lietotāju piesaisti –
sabiedrībā nostiprinās  bibliotēku nozīmība

• Tālākizglītība veicinājusi bibliotēku speciālistu profesionalitātes
izaugsmi



2015.gada jauninājumi

• Lasītāju klubi
• Grāmatu klubs jauniešiem «Šelfijs» (Bauskas CB)
• Tik un tā (Codes bibliotēka)
• Noruna (Ceraukstes bibliotēka)

• Plūdoņa dzimšanas diena un vārda dienas svinēšana
• Konkurss «Biznesa galda / digitālās spēles»
• Grāmatu nodošanas iekārta
• Atalgojums +



2015.gada problēmas un risinājumi

• Izstrādāts Bauskas CB tehniskais projekts. 
Realizācija?

• Bauskas novada Mūsas bibliotēka pārvietota 
uz ēku, kas nodrošina pieejamību visām iedzīvotāju grupām

• IT nodrošinājums lietotājiem
(Vecumnieki, Bauska – 2015.gadā PIPP projekts)

• Bauskas novada Jaunsaules bibliotēkas 
pārvietošana uz skolas ēku (remonts, apkure, pieejamība)

• Bauskas novada Ozolaines 
bibliotēkas pārvietošana
uz blakus ēku (1.stāvs, plašākas telpas,
pieejamība)



Novadpētniecība
1. Nozīmīgi pasākumi:

– 9.marts - Plūdoņa dzimšanas diena (Bauskas CB)
– Viļa diena Lejeniekos (Bauskas CB, Ceraukste)
– E.Stērstei 130 (Ed.Virzas Iecavas b-ka, Zorģu, Bauskas CB)
– T.Karašam 100 (Rītausmu)
– Rainim 150 (Bārbele, Stelpe, Bauskas CB)
– 1949.gada marta represiju atcere (Bārbele)
– Barikāžu atcere (Bārbele)
– Kurmenes muiža (Kurmene)

2. Atmiņu krājuma «Pagasta stāsti» kārtējais izdevums
Vecsaules bibliotēkā «Viss, kas ilgots - piepildīts», «Savas
dzīves karaliene».
3. Bauskas CB jauni materiāli CD par novadniekiem:
Sibīrijas stāsti IV, Sports Bauskā, Diriģents Kārlis Hammers,
Mūsas upe, Lielupe un tilts, Mēmele un tilts
4. Tikšanās ar novadniekiem (Skaistkalne, Ziemeļi)
5. Dāviņu bibliotēkā filma par 80tajiem gadiem Dāviņu
ciemā



2015.gada veiksmes stāsts (1)
• Patriotisms un dzimtenes mīlestība Bauskas novada bibliotēkās

– A.Grīna 140 gadu un latviešu strēlnieku ciņu 100 gades atcere Bauskā
– Lāčplēša diena Brunavā
– Mūsas bibliotēkas Jurģi



2015.gada veiksmes stāsts (2)
• Iecavas novada bibliotēkas – vietējā kopienas aktivitāšu centri

• Brīvdabas teātra izrādes Zorģu bibliotēkā
• Vietējo mākslinieku izstādes Ed.Virzas Iecavas bibliotēkā



2015.gada veiksmes stāsts (3)
• Radošums Vecumnieku novada bibliotēkās

• Skaistkalnes bibliotēkas pavasara pārvērtības Bibliotēku nedēļā
• Video sveiciens Latvijai no Valles bibliotēkas



2016.gada prioritātes
• ES fondu piesaiste Bauskas bibliotēkas jaunās ēkas celtniecībai
• Bibliotēku informācijas pakalpojumu darba attīstīšana:

• Biznesa atbalsta bibliotēku aktivitātes:
– Sadarbībā ar - augstskolu RISEBA, finanšu institūciju « ALTUM», 

Tirdzniecības un rūpniecības kameru
– Atbalsts programmai komercdarbības uzsākšanai bezdarbniekiem
– aktivitātes izmantojot 3D printeri

• E-pakalpojumi
• Krājuma kvalitātes pilnveidošana un popularizēšana: krājuma 

vērtēšana, informatīvo klipu veidošana un translēšana, grāmatu 
rotācijas kopas, ikmēneša lasītāko grāmatu top 5, info sociālajos 
mēdijos

• Lasīšanas veicināšanas pasākumi un to publicitāte:
– Atceres pasākumi jubilāriem (J.Akurateram , J.Ezeriņam, A.Brigaderei, 

J.Porukam u.c.)
– 15. Novadu Grāmatu svētki Bauskā
– Jauniešu grāmatu kluba «Šelfijs» aktivitātes
– Informācijas aktualizācija www.bauskasbibliotēka.lv, twitter, facebook, 

draugiem.lv u.c.
• Novadpētniecības darbs (CD, tematiskās pēcpusdienas, iedzīvotāju atmiņu 

fiksācija u.c.)
• Latvijas 100 gades ieskaņas pasākumi (Atmodas laiks, Viļa diena, Patriotu 

nedēļa u. c) 
• Bibliotekāro procesu tālāka automatizācija (Umpārte,  Mūsa, Bauskas 

2.vidusskola)
• Tālākizglītības procesa pilnveide (LNB kursi, BIS ALISE u.c.)
• Bibliotēku infrastruktūras attīstība (Jaunsaules un Ozolaines  b-ku pārcelšana 

uz jaunām, izremontētām telpām )

Paldies par uzmanību!

http://www.bauskasbibliot%C4%93ka.lv/
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