
Ventspils bibliotēka
2015.gads

Astra Pumpura
Ventspils bibliotēkas direktore

Apaļā galda diskusija
Rīga, 09.03.2016.



Galvenās atziņas un secinājumi

 Bibliotēku tīkls un infrastruktūra
 Bibliotēkas komanda
 Pārbaudītas vērtības un ilgtspēja
 Tehnoloģijas 
 Pakalpojumi
 Sadarbības partneri
 Pasākumi un Lasītāju grupas 



Ventspils bibliotēkas 2015.gada jauninājumi
 E-aptauja bibliotēkas lasītājiem sadarbībā ar Balti Dati aptauju sistēmu
 Jauns pakalpojums – Grāmatu ievākošana
 Pārventas un Galvenās bibliotēkas lasīšanas programma 3-4 gadus veciem bērniem 

“Grāmatu starts” «Pūcīšu skola»
 Gāliņciema bibliotēkas  CSDD eksāmens 10 bērniem un velo brauciens “Iepazīsim 

Ventas kreisā krasta bibliotēkas!” 
 Bērnu bibliotēkas lasītājiem lasīšanas stunda kopā ar Lebro un viņa saimnieci 

kanisterapeiti S.Neimani
 Augstskolas bibliotēkā dzejnieks un tulkotājs G. Godiņš tulkošanas darbnīcā „Prozas 

teksta un dzejas tulkošana – grūtības un izaicinājumi”
 2015.gads  Ventspils bibliotēkas 95.jubilejas gads:

Seminārs “Bibliotēka un mūžizglītība”, Kurzemes bibliotēku speciālistiem
Konkurss bibliotēkas tīmekļa vietnē  
“VentasBalss TV“ radošā komanda izveidoja dokumentālo filmu “Gaismas kapsula. 

Ventspils bibliotēkai 95”
 VKKF mērķprogrammas “Raiņa un Aspazijas gads”  projektu konkursā tika atbalstīts 

Ventspils   bibliotēkas projekts “Uz ko lai es runāju šodien?” (2015. gadā Valsts Kultūrkapitāla fonda 
finansējumu EUR 5460 apmērā saņēma 11 Ventspils bibliotēkas projekti)

 Sagaidot Lāčplēša dienu, sadarbībā ar Ventspils jauniešiem, Jaunrades nama tēlotājas 
mākslas studiju “Art Planet” un Zemessardzes 46.kājnieku bataljonu, tika organizēts 
eseju konkurss jauniešiem “No vēstures līdz mūsdienām”  (2015.gadā Ventspils bibliotēkā notikuši 
806 pasākumi, tajā skaitā 329 pasākumi bērniem)

 Buklets lasītājiem par nedēļas pasākumiem Ventspils bibliotēkā



2015.gada problēmas un risinājumi
Kas traucē/palīdz attīstīties
 Cilvēks – Ideja - komanda – idejas realizācija un 

ilgtspēja
Dinamisks (aktīvs, darbīgs, enerģisks u.tml.) un 

profesionāls un motivēts darbinieks
 RMC & Ventspils Digitālais centrs & LNB  = 

Kurzemes reģionālais kompetenču attīstības 
centrs ?

Konkrētas  problēmas  veiksmīgs atrisinājums
 Pasākumi, tematika, lektoru personības–

radošiem, praktiskiem, zinātkāriem, 
uzņēmējiem…. 



2015.gada novadpētniecības darba 
kopsavilkums

 Periodiskā izdevuma «Ventspils Novadnieks» numuru 
elektronisko versiju ievietošana LNB Digitālajā bibliotēkā

 Ventspils ģimnāzijas absolventes, dzejnieces Annas Dagdas 
simtgadei, sadarbībā ar Literatūras, folkloras un mākslas 
institūtu, Annas Dagdas fondu un literatūrzinātnieci 
A.Kubuliņu

 Pārventas, Bērnu un Gāliņciema bibliotēkas aktīvi darbojas 
UNESCO programmā „Stāstu laiks bibliotēkā”

 Literārās jaunrades konkurss “Mani 725 vārdi Ventspilij”

Novadpētniecības elektroniskās datubāzes veidošana uzsākta 1999.gadā. Šobrīd tajā 
ievadīti 28034 ieraksti. No 2009.gada tiek digitalizēti Ventspils pilsētas un novada 
laikraksta „Ventas Balss” izdevumi latviešu un krievu valodās, kuri pieejami lokālā tīklā

Izaicinājumi
 Novadpētniecība un Latvijas simtgade



2015.gada veiksmes stāts
 Daudzfunkcionālais pakalpojumus centrs Gāliņciemā
 Reģionālā mācību centrs –apmācības un veiksmīga 

dalība pasākumā “E-līdzdalības diena 2015”
 Starptautisks projekts “The Great Story” - tapa 

animācijas filma par I Pasaules karu 
 Ventspils bibliotēkai -95  Filma «Gaismas  kapsula» 

http://www.ventasbalss.lv/video/ventas-balss-tv/1981

http://www.ventasbalss.lv/video/ventas-balss-tv/1981


2016.gada prioritātes

 Bērnu bibliotēkas paplašināšanās
 Daudzfunkcionālais pakalpojumus centrs Gāliņciemā
 Akreditācija
 Jauni pakalpojumi:
RMC - apmācības sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas 
un tehnikuma skolēniem- animāciju, datorspēļu un 
aplikāciju izveide, datoru dakteris u.c.
 3dprinteris u.c.
 e-grāmatas 



•

Paldies par uzmanību!
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