
Kā klājas Liepājas 
reģiona bibliotēkām?

KRISTĪNE STUĻĢE

LCZB BIBLIOTĒKU DIENESTA VADĪTĀJA



LIEPĀJAS REĢIONA BIBLIOTĒKU TĪKLS
Bijušā Liepājas raj. teritorija, kur pēc reģionālās reformas (2008.g.) tika 
izveidoti 8 novadi:
1. Aizputes novads (6 bibliotēkas);
2. Durbes novads (5 bibliotēkas);
3. Grobiņas novads (5 bibliotēkas + bibliobuss);
4. Nīcas novads (2 bibliotēkas);
5. Pāvilostas novads (7 bibliotēkas);
6. Priekules novads (8 bibliotēkas + 2 bibliot. ārējās apkalpošanas punkti);
7. Rucavas novads (2 bibliotēkas);
8. Vaiņodes novads (2 bibliotēkas);



STATISTIKA
39 bibliotēkās – 56 bibliotekārie darbinieki 
 Ar bibliotekāro izglītību – 11, ar izglītību citās jomās – 33, 
ar augstāko izglītību līdz 1993.g. – 3, ar vispārējo vidējo izglītību – 11, 
studē – 2 .
30 bibliotēkās strādā BIS Alise, 7 bibliotēkas sūta eksemplāru ziņas 
pievienošanai e-kopkatalogā. 
 JAUNIEGUVUMI (2015. gadā) – 9635 eks., mācību grām. – 122 eks., 
bērnu un jauniešu literatūra – 2534 eks., 15 364 seriālizdevumu eks.
 NO KRĀJUMA IZSLĒGTI (2015. gadā) – 14 701 monogrāfiskie 
izdevumi.

Dati uz 01.01.2016.



BIBLIOTĒKU AKREDITĀCIJA
Akreditētas visas Liepājas reģiona bibliotēkas. 
 2015. gadā akreditētas 28 novadu bibliotēkas, 
 2014. gadā akreditētas 6 novadu bibliotēkas,
 2016.gadā akreditēta viena pagasta bibliotēka, jo notikusi 
darbinieku maiņa, 
 2017. gadā plānots akreditēt 2 bibliotēkas.



BIBLIOTĒKU TEHNISKAIS STĀVOKLIS
 Jaunuzceltas vai rekonstruētas bibliotēkas – Grobiņas pilsētas 
bibliotēka (atrodas skolas ēkā);

 Renovētas bibliotēkas 3 gadu laikā (veikts kosmētiskais remonts) –
7 bibliotēkas;

 Paplašinātas bibliotēku telpas – Grobiņas pagasta bibliotēka (telpas 
bērniem/jauniešiem);
 Nepieciešams remonts – 2 bibliotēkas (Rucavas pag. bibliot., 
Dunalkas pag. Rāvas bibliot.);



Grobiņas pilsētas bibliotēka
Atrodas izglītības iestādes ēkā pilsētas centrā
Sakārtota infrastruktūra, autostāvvieta
Plašs, pārredzams iekārtojums
Pieejama lietotājiem ar kustību traucējumiem
Atsevišķa bērnu literatūras nodaļa
Iegādāti 2 jauni grāmatu plaukti, 3 datorgaldi, 
dokumentu skapis, atpūtas stūrītis foajē telpā, 6 
jauni pufi, 10 lasītavas krēsli. 
Projekta ietvaros saņemti 9 jauni datori un 
multifunkcionālā iekārta.
Projekta izmaksas – 334 012 euro.



Grobiņas pilsētas bibliotēka jaunās telpās



Grobiņas pilsētas bibliotēka



Grobiņas pilsētas bibliotēka
BIBLIOTĒKAS / SKOLAS FOAJĒ LIETOTĀJU APKALPOŠANAS ZĀLE



Priekules novada Virgas pagasta bibliotēka
Pozitīvs piemērs – Priekules novada
Virgas bibliotēka:
no 2015. gada rudens strādā jauna
bibliotēkas vadītāja.
Ar vadītājas iniciatīvu panākta
bibliotēkas iekšējo telpu sakārtošana
mūsdienu prasībām: vienkāršotais
bibliotēkas telpu remonts, jauni logi,
jaunu grāmatu plauktu un citu
bibliotēkas aprīkojuma iegāde no
pašvaldības budžeta.



Virgas bibliotēka



Grobiņas pag. bibliotēkas  
BIBLIOBUSS



BIBLIOTĒKU IZKĀRTNES 
BĀRTAS PAG. BIBLIOTĒKA AIZPUTES PILS. BIBLIOTĒKA GROBIŅAS PAG. BIBLIOTĒKA



METODISKAIS DARBS 2015. GADĀ
 4 tikšanās par bibliotekāro darbu, 8 profesionālās pilnveides kursi sadarbībā ar 
LCZB un reģionālo mācību centru, 2 dienu pieredzes apmaiņas brauciens uz 
Līgatnes pilsētas bibliotēku, Cēsu Centrālo bibliotēku un Siguldas novada 
bibliotēkām (piedalījās 28 bibliotēku darbinieki),
 bibliotekāriem sniegtas 444 konsultācijas (galvenokārt pa tālruni vai klātienē) -
dāvinājumi, BIS Alise lietotāju datubāze un cirkulācija, inventarizācija. 
 Bibliotekāri sagatavoti bibliotēku akreditācijai.
 dāvinājumi – LNB Bibliotēku attīstības centra un atbalsta biedrības,  LNB Bērnu 
literatūras centra, Lauku bibliotēku atbalsta biedrības, Liepājas valsts tehnikuma, 
Nacionālā kino centra.
 sagatavoti līgumi ar novadu pašvaldībām par BIS ALISE.



PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES KURSI
Ar LCZB Reģionālā mācību centra atbalstu 2015. gadā organizēti kursi:

1. Finanšu izglītības seminārs: Internetbanku drošība, pensiju sistēma Latvijā (51 dalībnieki)

2. “Mobilās aplikācijas”; BIS Alise mobilā aplikācija (24 cilv.)

3. BIS ALISE un informācijas meklēšana datubāzēs Letonika, News.lv, Periodika.lv (19 cilv.)

4. CERT seminārs “Virtuālā realitāte” par informācijas tehnoloģisko drošību (48 cilv.)

5. Bērnu un jauniešu bibliotekārā apkalpošana un lasīšanas veicināšana (37 cilv.)

6. Padziļinātie ALISES kursi datu apstrādē, izmantojot MARC21 (20 cilv.)

7. LCZB 238. gadskārtas konference “Veiksmes atslēga – spēja mainīties” (57 cilv.)



PROBLĒMAS…
1. NOZĪMĪGA PROBLĒMA – LĒNS INTERNETA ĀTRUMS. 

2. VECIE DATORI, KAS IR NOKALPOJUŠI UN NEATBILST 
MŪSDIENĪGĀM PRASĪBĀM – datoru jauda, programmatūra, 
ietekmē bibliotēku ikdienas darba procesu).

3. PIEAUGUŠO TĀLĀKIZGLĪTĪBAS IESPĒJAS MAZPILSĒTĀS UN 
PAGASTOS



… un RISINĀJUMI
1. PIRKT INTERNETA PAKALPOJUMUS NO PAŠVALDĪBAS LĪDZEKĻIEM.

2. IESPĒJU ROBEŽĀS IEGĀDĀTI JAUNI DATORI UN DATORTEHNIKA NO
BIBLIOTĒKAS BUDŽETA VAI PROJEKTA IETVAROS (GROBIŅAS UN
PRIEKULES NOVADĀ).

3. BIBLIOTEKĀRI IESNIEDZ PROJEKTUS, LAI SAŅEMTU FINANSIĀLU
ATBALSTU IEDZĪVOTĀJU TĀLĀKIZGLĪTĪBAS VEICINĀŠANAI – iespēja
apgūt saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas, jaunas dzīves
kvalitātes uzlabošanas prasmes.



UZLABOJUMI BIBLIOTĒKĀS
Aizputes pilsētas bibliotēkai atjaunota izkārtne pie ēkas.
Kosmētiskais remonts, nomainīti vecie žurnālu un grāmatu plaukti -
Durbes novada Dunalkas pagasta un Rāvas bibliot., Vaiņodes novada 
Embūtes pag. bibliotēka.
Priekules novada Gramzdas pagasta bibliotēkā - iekārtota atsevišķa telpa 
bērniem (4 m2): paklājs, galds, pufi, mīkstās rotaļlietas.
Vērgales pag. Saraiķu bibliotēkā pilnībā pabeigti remontdarbi, iegādāti 
jauni grāmatu plaukti (2015.g.).



Mazākajiem bibliotēkas lasītājiem

MEDZES PAG. BIBLIOTĒKA

GRAMZDAS PAG. BIBLIOTĒKA



Mazākajiem bibliotēkas lasītājiem

PĀVILOSTAS BIBLIOTĒKA
BĀRTAS PAG. BIBLIOTĒKA



Vizuālais noformējums



VEIKSMES STĀSTI
1. GROBIŅAS PILSĒTAS BIBLIOTĒKA PĀRVIETOTA UZ JAUNĀM, RENOVĒTĀM

TELPĀM. Īstenots projekts ”Grobiņas pilsētas izglītības iestāžu funkcionalitātes
uzlabošana”, izbūvēts ģimnāzijas ēku savienojošs korpuss. Bibliotēka atrodas
jaunās, savienojošā skolas ēkas korpusa telpās 1. stāvā.

2. ĪSTENOTS ERAF PROJEKTS “PUBLISKO INTERNETA ATTĪSTĪBAS PUNKTA
IZVEIDE”, kurā visām Priekules un Grobiņas novadu bibliotēkām iegādāti jauni
datorkomplekti.

3. PALIELINĀTS FINANSĒJUMS BIBLIOTĒKĀM NOVADOS:
 krājuma komplektēšanai (+ 6397 Eiro),
 bibliotekāru atalgojumam (+ 17 384 Eiro),
 pašvaldību kopējais piešķirtais finansējums bibliotēkām (+ 420 994 Eiro).



VEIKSMES STĀSTI
4. CĪRAVAS PAG. BIBLIOTĒKA SADARBĪBĀ AR DZĒRVES PAMATSKOLU (EKOSKOLU)–

PROJEKTS“ IEPAZĪSTI DABU UN TĀS NORISES!”. Bērni un jaunieši biškopes vadībā
iepazinās ar bišu dzīvi un biškopības nozari mācību dravā “Strops”, viesojās z/i
“Vīnkoki”, kur tikās ar vīnogu un valriekstu audzētāju – selekcionāru Gunvaldi
Vēsmiņu.

5. IESNIEDZOT PROJEKTU AIZPUTES NOVADA DOMĒ, TAPUSI BIOGRĀFISKĀ VĀRDNĪCA
PAR AIZPUTES NOVADA ĻAUDĪM „AR AIZPUTI UN NOVADU SAISTĪTIE” –
http://vardnica.aizpute.lv. Skolotājas un novadpētnieces Mirdzas Birznieces projektā
iesaistījās Aizputes pilsētas bibliotēkas darbinieki. Vārdnīcā atrodamas ziņas par
cilvēkiem, sākot no 16. līdz 21. gadsimtam, kuri saistīti ar Aizputi un novadu.

http://vardnica.aizpute.lv/


INOVĀCIJAS
1. PĀVILOSTAS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ - FINANSĒJUMS PROJEKTAM “PĀVILOSTAS NOVADA

POPULARIZĒŠANA CAUR FOTOOBJEKTĪVU” (finansējums 405 EUR):
projekta mērķis: prast pareizi fotografēt, bilžu apstrāde un saglabāšana Adobe Photoshop
Lightroom programmā, izstāžu iekārtošana un Pāvilostas novada, bibliotēkas
popularizēšana.

2. AIZPUTES NOVADA CĪRAVAS PAG. BIBLIOTĒKA SAŅEM FINANSIĀLU ATBALSTU
PROJEKTU KONKURSĀ IEDZĪVOTĀJU TĀLĀKIZGLĪTĪBAS VEICINĀŠANAI:
ar Aizputes novada domes finansējumu (400 EUR) realizēts nūjošanas pamatiemaņu
apgūšanas projektu “ Esi aktīvs un vesels, dzīvo ar prieku!”. Projektā piedalījās 20 seniori,
vecumā no 55 – 80 gadiem, tika iegādātas nūjas, organizētas nodarbības instruktora
vadībā un apgūtas pareizas nūjošanas iemaņas.

3. CĪRAVAS PAG. BIBLIOTĒKĀ TIEK VEIDOTI NOVADPĒTNIECĪBAS MATERIĀLI
ELEKTRONISKĀ FORMĀTĀ: videomateriāli par bibliotēkas rīkotajiem pasākumiem,
Cīravnieku dzīves stāsti audioformātā.



AKTUALITĀTES
 2016. gada aprīlī atzīmēta Aizputes novada Kalvenes pagasta bibliotēkas 
dibināšanas 70. gadadiena – apkopoti vēsturiskie materiāli par bibliotēkas 
vēsturi un izveidota elektroniska prezentācija publicēšanai tiešsaistē.
 2016. gadā plānots aktualizēt un papildināt informāciju par novadu 
bibliotēkām LCZB tīmekļa vietnē www.liepajasczb.lv sadaļā Novadu bibliotēkas.
 SBA modulis BIS ALISE
 15. Novadu grāmatu svētki Pāvilostas novada Vērgalē 
 Pieredzes apmaiņas brauciens uz Vidzemes novada bibliotēkām š. g. 27. un 
28. jūnijā (Limbaži, Tūjas bibliotēka, Ādažu bibliotēka)

http://www.liepajasczb.lv/


Bibliotekāru pieredzes apmaiņa Briselē

Atzinība par aktīvu un radošu 
darbu maijā divas dienas Briselē 
viesojās bibliotekāres G. 
Strazdiņa, R. Ābelīte un G. 
Jansone. Tika apskatīta Briseles 
vecpilsēta, Brige, izbrauciens ar 
laivu.



PALDIES PAR UZMANĪBU!
Kristīne Stuļģe

Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka
Bibliotēku dienesta vadītāja

E-pasts: kristines@liepajasczb.lv
Tālr. 63489535

mailto:kristines@liepajasczb.lv
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