
Labiekārtota bibliotēka
bērniem un jauniešiem 

Baiba Karčevska
Jelgavas bērnu un jauniešu bibliotēkas “Zinītis” vadītāja



Bibliotēkas mājvietas



Pārmaiņas no 2017.gada

Projekts "Jelgavas pilsētas pašvaldības ēkas Zemgales prospektā 7 energoefektivitātes paaugstināšana" 
īstenots darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības 
integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu 
izmantošanu pašvaldību ēkās" gaitā. 

Projekta kopējās izmaksas ir 3 721 995,45 eiro, no kurām Jelgavas pašvaldības finansējums ir 3 238 070,34 
eiro, 219 462 eiro – Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, bet 264 463,11 eiro – valsts budžeta 
dotācija.

https://www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/dokumenti/projekti/2018-gads/jelgavas-pilsetas-pasvaldibas-ekas-zemgales-prospekta-7-e
nergoefektivitates-paaugstinasana/ 

https://www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/dokumenti/projekti/2018-gads/jelgavas-pilsetas-pasvaldibas-ekas-zemgales-prospekta-7-energoefektivitates-paaugstinasana/
https://www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/dokumenti/projekti/2018-gads/jelgavas-pilsetas-pasvaldibas-ekas-zemgales-prospekta-7-energoefektivitates-paaugstinasana/


Ēkas rekonstrukcija
1888. gadā, par tirgotāja un grāmatizdevēja Gustava Ādolfa Reiera ziedojumu, kas 
tika novēlēts Jelgavas pilsētai labdarīgiem mērķiem, pēc arhitekta Aleksandra Johana 
Frīdriha Baumana projekta, tika uzcelta patversmes ēka tirgotāju un amatnieku 
atraitnēm, ko nosauca Mildas Reieres vārdā. 



RFID tehnoloģijas
2019. gadā, īstenojot Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības projektu LLI-110 
"Inovatīvu risinājumu attīstība bibliotēkās dažādu paaudžu apmeklētājiem pierobežas reģionā", 
Jelgavas pilsētas bibliotēkā un  bērnu bibliotēkā "Zinītis"  ieviesti drošības vārti, interaktīvs spēļu 
galds un pašapkalpošanās iekārta, bet pie Jelgavas Pilsētas bibliotēkas - grāmatu nodošanas kaste.

https://selfservicelibraries.mozello.lv/ 

https://selfservicelibraries.mozello.lv/


Bibliotēkas telpu plāns

Daļēji atvērta tipa telpa, kas zonēta atbilstoši lasītāju 

kategorijām un vajadzībām:

1. Telpa pirmsskolas vecuma bērniem
2. Telpa skolēniem līdz 6.klasei
3. Datortehnikas zāle un galda spēles
4. Jauniešu telpa
5. Pieaugušo abonements un klusā lasītava
6. Gaitenis - mākslas galerija un nozaru literatūra



Labiekārtojot bibliotēkas, jāņem vērā MK noteikumi Nr. 395 „Bibliotēku materiālā un tehniskā pamata normatīvi”, kuros noteikts 

optimālais mākslīgā apgaismojuma līmenis, optimālais mikroklimats, minimālās pamatplatības lietotāju apkalpošanas nodrošināšanai, 

optimālais plaukteņu augstums un attālums starp tiem. 

Būtiska atšķirība attālumos ir jaunbūvējamās, rekonstruējamās un renovējamās telpās!



IFLA vadlīnijas - iedvesmas avots
Starptautiskā Bibliotēku asociāciju un institūciju federācija (International Federation of Library Associations and 

Institutions) 

ir izstrādājusi vadlīnijas, kas ir saistošas jebkurai publiskajai bibliotēkai un paredzētas bibliotēku pakalpojumu pilnveidošanai 

dažādās valstīs, ņemot vērā katras valsts vietējos apstākļus un bibliotēku iespējas.

Izmantoju šīs vadlīnijas:

●   IFLA Bērnu vecumā 0-18 gadiem bibliotēku pakalpojumu vadlīnijas (Guidelines for Library Services to Children aged 

0-18)

●   IFLA  Jauniešu bibliotēku pakalpojumu vadlīnijas (Guidelines for Library Services For Young Adults)
●   Jauniešu bibliotēku pakalpojumu asociācijas (Young Adult Library Services Association) YALSA Nacionālās tīņu telpu 

vadlīnijas (National Teen space Guidelines) 



Pinterest - iedvesmas avots



Pinterest - iedvesmas avots



Mūsdienu bibliotēkas loma

● Pāreja no pasīvas zināšanu glabātuves uz aktīvu, sabiedrisku notikumu un satikšanās vietu. 

● Bibliotēkas atmosfērai, jāatbalsta bibliotēkas lietotāju un telpu mijiedarbība, apmierinot konkrētu mērķgrupu 

vajadzības. Telpām jābūt elastīgām, jāatbalsta mobilitāte un transformācija.

● Bibliotēkas interjera dizaina virsmērķis ir atbalstīt skaidru un pieejamu materiālu izvietojumu.

● Bibliotēkas aktivitāšu plānošanā ir jāiesaista paši lietotāji, jāuzticās un jāļauj vaļa radošām idejām.



Četru telpu modelis - iedvesmas katalogs 
https://modelprogrammer.slks.dk/en/challenges/zones-and-spaces/ 

https://modelprogrammer.slks.dk/en/challenges/zones-and-spaces/


Četru telpu modelis (The four space model)

Modeļa telpas nav uzskatāmas par konkrētām telpām fiziskā nozīmē,

 bet gan par iespējām, kuras var realizēt bibliotēkā. 

Ideālā bibliotēkā šīs četras telpas atbalsta viena otru un veicina veiksmīgu 
bibliotēkas mērķu īstenošanu. 

Bibliotēkai kopumā ir jāpiedāvā lietotājiem iespējas aizrauties ar kaut ko 
(excite), atklāt (explore), piedalīties (participate) un radīt (create). 
(Jochumsen, 2012).

Modeļa autori:

Henrik Jochumsen, 

Casper Hvenegaard Rasmussen, 

Dorte  Skot‐Hansen.



Četru telpu modelis - Iedvesmas telpa

Šī telpa ir paredzēta, lai apmeklētājs gūtu nozīmīgu pieredzi, kas viņu 
iedvesmotu. Iedvesmas avots ir atrodams bibliotēkas krājumā un 
bibliotekāriem jārūpējās par to, lai iedvesmotu lietotājus izvēlēties neparastu 
izvēli. Liela nozīme ir radīt bibliotēkas apmeklētājos aicinošu pieredzi.

  



Četru telpu modelis - Mācību telpa
Bibliotēka ir neformālās mācīšanās vieta darbam individuāli vai grupās. Tas ir arī Skola 2030 uzstādījums. 
Uzdevums ir izveidot atvērtas, aicinošas telpas, kas piemērotas dažādām mācību situācijām, un izveidot norobežotas 
mācību telpas, kas joprojām mijiedarbojas ar pārējo bibliotēku. 

Mācību darba vietas, kas aicina cilvēkus uzkavēties ilgāk, bieži atrodas pie logiem, stūros vai nišās, ar vai bez 
personālajiem datoriem. Grupu darba vietas izkārtotas tā, lai nodrošinātu, ka sarunas rada pēc iespējas mazāk 
traucējumu citiem apmeklētājiem. Pielāgojami galdi un krēsli ļauj pielāgot mācību telpu dažāda vecuma lietotājiem 
(“The Learning Space”,08. Jun 2016). 

Ideālā gadījumā mācību telpai jābūt funkcionālai (functional), pielāgojamai (adaptable), pieejamai (accessible), 
daudzveidīgai (varied), interaktīvai (interactive), ar labvēlīgu vidi mācībām, drošai, efektīvai un ar piemērotām 
informācijas tehnoloģijām. Mācību telpai vajadzētu aizraut lietotāju prātus un garu. Lielāka uzmanība ir jāpievērš 
dienasgaismai, dabīgai ventilācijai, kultūras mākslas darbiem, trokšņa vadībai, drošībai, piekļuvei invalīdiem, 
informācijas prasmju apmācībai un e-pakalpojumu nodrošināšanai. 



Četru telpu modelis - Satikšanās telpa

Bibliotēka kā satikšanās telpa ir atvērta, publiska telpa, kurā ir iespējams satikt līdzīgi 
domājošus cilvēkus, bet jo īpaši tos, kuri tādi nav.

 

Piekļuvei jābūt pēc iespējas skaidrākai un vienkāršākai ar pašsaprotamu izkārtojumu, kas veicina 

apmeklētāju neatkarību. 

Brīvība vietas izvēlē un laika pavadīšanas veidā ir svarīgs faktors patīkamas un ērtas vides 

veidošanā.



Četru telpu modelis - Performatīvā telpa

Tās mērķis ir aktīva radīšana, tā var būt arī radoša un estētiska mācību telpa. Bibliotēkas performatīvā telpa atbalsta lietotāju 
radošumu un inovācijas. 

Performatīvajā telpā lietotāji var piekļūt arī rīkiem un materiāliem, kas atbalsta viņu radošās darbības, un, ja iespējams, viņi 
var saņemt atbalstu no profesionāliem māksliniekiem, dizaineriem, multivides izstrādātājiem utt. 

Visbeidzot, performatīvā telpa var kalpot kā platforma saziņai, lietotāju darbu un produktu publicēšana un izplatīšana, kā arī 
viņu dažādu darbību organizēšana.



Apmeklētāju labsajūtu bibliotēkā veicina:
● Pozitīvi noskaņoti, laipni, viesmīlīgi un zinoši bibliotekāri

● Ērti pieejamas plašas, mājīgas telpas

● Pārskatāms, saprotams krājuma izvietojums (skaidras norādes), kas veicina lasītāju patstāvību. Krājuma 

tematisks vai žanru iedalījums (piktogrammas uz grāmatām) un norādes par literārajiem apbalvojumiem atvieglo 

lasāmvielas izvēli

● Telpu zonējums atbilstoši lasītāju vajadzībām - iespēja norobežoties vienatnē; strādāt grupās klusajā lasītavā vai 

radoši pavadīt brīvo laiku ar draugiem

● Mobilas mēbeles un brīva pārvietošanās ar tām, paredzot iespēju lasītājiem strādāt, lasīt sev vēlamā veidā un 

vietā

● Iespēja piedalīties bibliotēkas darbā - ieteikt literatūru iegādei, vēlamos pasākumus, vai izlikt publikas apskatei 
savus radošos darbus



Partnerība



Brīvprātīgo darbs
Bibliotēku likumā bibliotēkas lietotājiem ir noteiktas tiesības “piedalīties bibliotēkas darba organizatorisko jautājumu 
risināšanā un bibliotekāru profesionālo organizāciju darbā” (“Bibliotēku likums”, 1998). 

Bibliotēkām kā valsts un pašvaldību iestādēm ir tiesības būt brīvprātīgā darba organizētājām. Savukārt jaunieši, kas  

sasnieguši 13 līdz 16 gadu vecumu, ir tiesīgi veikt brīvprātīgo darbu, ja to likumiskais pārstāvis devis rakstveida piekrišanu 

(“Brīvprātīgā darba likums”, 2015).



Kaimiņu būšana

Mūsdienu tendence - bibliotēka atrodas zem viena jumta ar kādu citu iestādi un tam ir daudz ieguvumu.

+          =   koprade un abpusējs atbalsts!

Mēs kopīgi esam rīkojuši pasākumus, izstādes un atbalstam viens otru arī ar telpām - mums ir kopīga Svinību zāle, 
vecāki bērnus pēc pulciņiem gaida bibliotēkā. 

 



Jaunietis jaunietim



Labvēlīgu vidi 
bibliotēkā veido 

atvērts, pozitīvs un 
laipns bibliotekārs!



2020.gada 1.septembris

http://www.jelgavniekiem.lv/?act=4&art=49866 

http://www.jelgavniekiem.lv/?act=4&art=49866


Izmantotie informācijas resursi:
4 telpu modelis - iedvesmas katalogs https://modelprogrammer.slks.dk/en/challenges/zones-and-spaces/ 

Bibliotēku likums https://likumi.lv/ta/id/48567-biblioteku-likums  

Brīvprātīgā darba likums https://likumi.lv/ta/id/275061-brivpratiga-darba-likums 

Bibliotēku materiālā un tehniskā pamata normatīvi 
https://likumi.lv/ta/id/53872-biblioteku-materiala-un-tehniska-pamata-normativi 

Guidelines for Library Services for Young Adults  
(Revised)https://www.ifla.org/files/assets/libraries-for-children-and-ya/publications/ya-guidelines2-en.pdf  

Jochumsen, H., Rasmussen, C., & Hansen, D. (2012). The four spaces – a new model for the public library. New Library 
World, Vol. 113 Issue: 11/12, p.586-597, https://doi.org/10.1108/03074801211282948 

The Four spaces of the public library https://blogs.ifla.org/public-libraries/2016/03/29/the-four-spaces-of-the-public-library/
 

https://modelprogrammer.slks.dk/en/challenges/zones-and-spaces/
https://likumi.lv/ta/id/48567-biblioteku-likums
https://likumi.lv/ta/id/275061-brivpratiga-darba-likums
https://likumi.lv/ta/id/53872-biblioteku-materiala-un-tehniska-pamata-normativi
https://www.ifla.org/files/assets/libraries-for-children-and-ya/publications/ya-guidelines2-en.pdf
https://doi.org/10.1108/03074801211282948
https://blogs.ifla.org/public-libraries/2016/03/29/the-four-spaces-of-the-public-library/


Paldies par uzmanību!

Kontaktinformācija saziņai: baiba.karcevska@biblioteka.jelgava.lv
Jelgavas BJB “Zinītis” Zemgales prospekts 7, Jelgava

https://www.facebook.com/bibliotekazinitis 

mailto:baiba.karcevska@biblioteka.jelgava.lv
https://www.facebook.com/bibliotekazinitis

