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PĀRSKATS
PAR BAUSKAS REĢIONA NOVADU
BIBLIOTĒKU DARBU
2013. GADĀ
1. Bibliotēku darbības vispārējais raksturojums.
Bauskas reģiona novadu bibliotēku misija ir sekmēt sabiedrības intelektuālo un
ekonomisko attīstību, nodrošinot pieeju informācijai un būt par informācijas brokeri un
padomdevēju klientiem.
Bibliotēku darbības mērķis ir sniegt ikvienam bibliotēkas lietotājam kvalitatīvus
bibliotekāros un informacionālos pakalpojumus, veicinot to izglītības iespējas, konkurētspēju
darba tirgū, saturīgu brīvā laika izmantošanu saskaņā ar vietējo pašvaldību apstiprinātiem
bibliotēku lietošanas noteikumiem.
Bauskas reģionā ir 4 novadi: Bauskas novads – 19 bibliotēkas, Rundāles novads – 5
bibliotēkas, Iecavas novads – 6 bibliotēkas un Vecumnieku novads -10 bibliotēkas, no kurām
3 ir no bijušā Aizkraukles rajona – Valles pagasta, Valles pagasta Taurkalnes un Kurmenes
pagasta bibliotēkas.
Pavisam kopā Bauskas reģionā strādā 40 bibliotēkas: 37 pagastu, 2 bērnu
(Bauskā un Iecavā), Bauskas Centrālā bibliotēka, kurai pēc 2012.gadā veiktās
akreditācijas piešķirts reģiona galvenās bibliotēkas statuss (LR Bibliotēku akreditācijas
apliecība Nr. 76A, 2012.10.08). Reģiona funkciju realizēšanu finansē novadu domes, kuras
ar Bauskas novada domi noslēgušas vienošanās līgumus par veicamo darbu apjomu un
finansējumu.
Bauskas reģiona bibliotēkas veic informācijas, izglītības, izklaides, novadpētniecības
un sociālās funkcijas, balstoties uz ciešu sadarbību ar citām iestādēm. Nozīmīgākie
sadarbības partneri ir novadu domes, pagastu pārvaldes, skolas, tautas nami, nevalstiskās
organizācijas u.c.
Saskaņā ar Bauskas novada Domes 24.02.2011. lēmumu „Par Bauskas novada
pašvaldības institucionālās sistēmas pilnveidošanu „Bauskas Centrālā bibliotēka veic
Bauskas novada Centrālās bibliotēkas funkcijas un no 2011.gada 1.aprīļa un 17 pagastu
bibliotēkas ir Bauskas Centrālās bibliotēkas (turpmāk Bauskas CB) patstāvīgās
struktūrvienības. Bauskas CB pārziņā ir visa pagastu bibliotēku finansēšana un telpu
remonti, izņemot telpu uzturēšanu, kas ir pagastu pārvalžu vadītāju atbildība.
2013. gadā Bauskas reģiona novadu bibliotēku galvenie uzdevumi sekojoši:
1. Bibliotēku informācijas pakalpojumu darba attīstīšana.
2. Bibliotēkas krājumu kvalitātes pilnveidošana, tai skaitā datubāzu pieejamības
nodrošināšana un lietotāju konsultēšana.
3. Bibliotēku gatavošana akreditācijai.
4. Darba ar bērniem un jauniešiem attīstīšana.
5. Lasīšanas veicināšanas pasākumu un bibliotēkas publicitātes organizēšana.
6. Bibliotekāro procesu tālāka automatizācija.
7. Tālākizglītības procesa pilnveidošana.
8. Bibliotēkas infrastruktūras uzlabošana.
Bauskas reģionā dzīvo 50604 iedzīvotāji, no tiem Bauskas novadā – 27259, Iecavas
novadā 9693, Rundāles novadā– 4168, Vecumnieku – 9484.
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2013. gadā novadu bibliotēkas kā svarīgāko uzdevumu izvirzīja bibliotēkas
informācijas pakalpojumu darba attīstīšanu, bibliotēku gatavošanu akreditācijai, kā arī
bibliotekāro procesu tālāku automatizāciju un darba ar bērniem un jauniešiem attīstīšanu.
Bibliotekārā darba pilnveidei un attīstībai darbojas starpnovadu bibliotēku padome.
Novadu bibliotēkas organizēja pasākumus e-prasmju nedēļai un drošākai interneta
lietošanai, bet Bauskas CB piedalījās pārrobežu projekta „Uzņēmējdarbības atbalsta
biznesa bibliotēkas” aktivitāšu realizācijā – Bauskas CB bibliotēkas metu konkursa un
tehniskā projekta izstrāde, kā arī Biznesa atbalsta bibliotēku izveide 7 Bauskas novada
pagastu bibliotēkās un Rītausmu bibliotēkas remonta pabeigšana un aprīkošana.
Aktīvs darbs veikts Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākumu organizēšanā, bet
bibliotekārā darba publicitātei sagatavoti interesanti pasākumi lasītājiem Bibliotēku nedēļas
ietvaros. Iecavas novada Zorģu bibliotēkas vadītāja Aina Ezergaile ieguva „Eiropas Gada
Cilvēks 2013” titulu un Atzinības rakstu par ieguldījumu ES vērtību popularizēšanā un
aktīvu sabiedrisko darbu, bet Iecavas novada pašvaldība Eiropas Gada pašvaldība 2013.
Nozīmīgs pasākums – 12.Grāmatu svētki Bauskā, kuros piedalījās liels skaits iedzīvotāju.
Interesantas un saistošas darba formas izmantotas novadpētniecības darba
popularizēšanā. Bārbeles bibliotēka organizēja LTF 25.gadadienai veltītu konferenci
”Vakardiena šodien un rīt-LTF 25”.
Sirsnīga un emocionāli bagāta Bauskas CB organizētā tikšanās ar novadnieku – jubilāru
aktieri Uldi Dumpi.
Daudzveidīgas un interaktīvas ir bibliotēku organizētās izstādes. Interesantas un
saistošas darba formas izmantotas latviešu un citu tautu rakstnieku darbu popularizēšanā
bibliotēkās, piemēram, latviešu literātu R.Blaumaņa un E.Virzas u.c. Nozīmīga bibliotēku
darba sastāvdaļa ir dažādu radošo darbnīcu organizēšana, tādējādi veicinot iedzīvotāju radošo
aktivitāti.
Vērtīgi ir tematiskie pasākumi, kuru mērķis ir palīdzēt cilvēkiem labāk saprast sevi un
saskatīt izaugsmes un pilnveides iespējas.
Novadu bibliotēkas, aktīvi iesaistīja iedzīvotājus aktivitātē „Tautas grāmatu plaukts”, kā
arī papīrfabrikas „Līgatne” organizētajā makulatūras vākšanā.
„Kultūras informācijas sistēmu centra” organizētais 7 gadu jubilejas pasākums
Siguldā ir viens no nozīmīgākajiem pasākumiem daudzu bibliotēku darbinieku vērtējumā.
Bārbeles bibliotēka svinēja 90 gadu jubileju, bet Ceraukstes bibliotēka svinēja
110 gadu jubileju, un bibliotēkas vadītāja Valentīna Tarvide saņēma Bauskas novada
Atzinības rakstu.
Bibliotēku darba prioritāte gatavošanās akreditācijai un, kā atzīmē Bauskas
novada Jauncodes bibliotēkas vadītāja Inta Krieviņa, „akreditācija ir bibliotēkas darbības
kvalitātes vērtējums”.
Atkārtota akreditācija veikta visās Bauskas novada 17, Vecumnieku novada 10,
Iecavas novada 6 bibliotēkās (26.09.2013) un visas tika akreditētas, lielākai daļai iegūstot
atzinīgu darba vērtējumu (skat.piel.Nr.1). Bauskas Centrālā bibliotēkā veikta atkārtotā
akreditācija 2012.gada 10.augustā un tā akreditēta kā reģiona galvenā bibliotēka .
Bibliotēku infrastruktūras nozīmīgi uzlabojumi veikti Vecumnieku novada
Skaistkalnes bibliotēkā (skat.piel.Nr.2), Bauskas novada Mežotnes bibliotēkā
(skat.piel.Nr.3), jo ieguvusi jaunas, plašākas telpas, bet Ceraukstes bibliotēka papildus,
izremontētu telpu.
Novadu pašvaldības piešķīrušas vairāk līdzekļus grāmatām, jaunas datortehnikas
iegādei. Tiek risināts bibliotēku darbinieku atalgojuma jautājums un nākošā gadā tas tiks
paaugstināts Bauskas, Iecavas un Vecumnieku novadu bibliotēku darba speciālistiem.
Bauskas novada Rītausmu bibliotēkā darbu uzsācis otrs darbinieks, jo tika piešķirta
papildus štata vienība – bibliotekārs, bet Dāviņu bibliotēkā notikusi darbinieka maiņa sakarā
bibliotēkas vadītājas dzīves vietas maiņu.
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2. Krājuma komplektēšanas un organizēšanas politika
2.1. Krājuma komplektēšanas politikas dokuments.
Novadu bibliotēku 2013. gadā galvenais komplektēšanas uzdevums – veidot
kvalitatīvu, lietotāju pieprasītu krājumu, pievēršot uzmanību mainīgām lietotāju
vajadzībām, veicināt izglītības iespējas, konkurētspēju darba tirgū un saturīgu brīvā
laika izmantošanu.
Bauskas CB, komplektējot krājumu, vadās pēc izstrādātā dokumenta „Bauskas
Centrālās bibliotēkas krājuma attīstības koncepcija 2011. -2015.”, kurā noteikta bibliotēkas
krājuma veidošanas un papildināšanas politika (profila noteikšana), ir noteikti temati, par
kuriem iegādājami iespieddarbi u.c. dokumenti, dokumentu veidi, valodas, eksemplāru skaits
un citi parametri. To izstrādājot tika noteikti krājuma veidošanas politikas galvenie mērķi un
uzdevumi, vadoties pēc Bauskas novada attīstības programmā noteiktajām prioritātēm
(lauksaimniecība, tirdzniecība, uzņēmējdarbība, tūrisms, izglītība un kultūra, apstrādes
rūpniecība), kā arī literatūra uzņēmējdarbības atbalstam un dažādo lietotāju grupu
informacionālajām vajadzībām, iepriekšējās koncepcijas rezultātu analīzes, kā arī citu
bibliotēku pieredzes. 5 gadu laikā, kad tika sastādīta iepriekšējā koncepcija, mainījusies gan
ekonomiskā, gan sociālā situācija reģionā. Nedaudz mainījies arī bibliotēkas lietotāju
sastāvs.
Katrai novadu pagastu bibliotēkai izstrādāta krājuma komplektēšanas politika –
bibliotēkas krājuma attīstības koncepcija 2011.-2015., pēc kuras vadās papildinot
krājumu.
2.2. Krājuma komplektēšanas un organizācijas prioritātes šajā gadā.
Organizējot krājumu, Bauskas CB cenšas ņemt vērā visu lasītāju grupu intereses.
Skaitliski lielākā lietotāju grupa joprojām ir skolēni un studenti, kas kopā sastāda 37 % no
kopējā lietotāju skaita. Galvenās prioritātes 2013.gadā šai grupai – vēsture, filozofija,
psiholoģija, latviešu daiļliteratūra. Studentu vidū joprojām aktuālas nozares ir pedagoģija
,jurisprudence, ekonomika, psiholoģija un liels pieprasījums pēc izdevumiem transportā un
loģistikā. Tāpēc, ņemot vērā pieprasījumus, iepirkti jauni izdevumi un piekomplektēti
studentiem nepieciešamie iepriekš izdotie darbi.
2013.gadā Bauskas CB un 7 novada pagastu bibliotēkas (Jauncodes, Rītausmu,
Gailīšu, Codes, Ceraukstes, Brunavas, Grenctāles), piedaloties pārrobežu projektā par
biznesa atbalsta bibliotēkām papildināja krājumus ar vērtīgiem izdevumiem uznēmējdarbībā
un ar to saistītās nozarēs (psiholoģija, ekonomika, grāmatvedība, loģistika, tūrisms u.c).
Kopā projekta ietvaros saņemti 441 izdevums par summu Ls 3427. Iepriekš minēto
bibliotēku lasītājiem pieejamas nozaru e- grāmatas angļu valodā datu bāzē EBSCO, ko abonē
Bauskas CB.
Savukārt Bārbeles bibliotēkas vadītāja Brigita Krauze atzīmē, ka „bibliotēkas
krājumā nozīmīga vieta daiļliteratūrai, kas nodrošina gan izglītības, gan izklaides funkciju.
Daiļliteratūras krājuma moto: atpūšamies izglītojoties, izglītojamies atpūšoties, piebilstot, ka
lai to nodrošinātu, krājuma komplektēšanā piedalās bibliotēkas lietotāji, kopīgi veidojot
vēlamo jaunieguvumu sarakstu”.
Jauncodes bibliotēkā „prioritāte komplektēšanā dota latviešu oriģinālliteratūrai un
uzziņu izdevumiem.”
Rītausmu bibliotēka atzīmē, ka „vairāk iegādāta nozaru literatūra”.
Savukārt, Ceraukstes bibliotēkā „nozaru literatūra studentu atbalstam,
uzņēmējdarbība, grāmatas bērniem un jauniešiem.”
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Valles bibliotēkai prioritāte ir „krājuma dinamiskā attīstība, ievērojot bibliotēkas
pamatfunkcijas.”
Codes bibliotēka uzsver, ka „veidojot krājumu, tiek domāts par dažādām interesēm un
vecuma grupām.”
2.3. Pašvaldības finansiālais nodrošinājums, krājuma papildināšanas iespējas: projektu
līdzpiesaiste, dāvinājumi, ziedojumi.
2013.gadā novadu bibliotēkām pašvaldību finansējums krājuma iegādē ir palicis
iepriekšējā gada līmenī vai nedaudz palielinājies. Iecavas novada bibliotēkas atzīmē, ka
pašvaldības finansējums pieaudzis krājuma iegādē.
Kopā aizvadītajā gadā Bauskas reģiona bibliotēkās grāmatu iegādē izmantoti
pašvaldību līdzekļi Ls 47994.
Vidēji reģionā uz vienu lietotāju izmantoti Ls 3,29
Bauskas novadā - Ls 2,48
Iecavas novadā - Ls 5,18
Rundāles novadā - Ls 6,10
Vecumnieku novadā – Ls 3,39
Kvalitatīvs Bauskas reģiona novadu bibliotēkām krājuma papildinājums no
Vecumnieku Valles bibliotēkas un Bauskas CB izstrādātajiem projektiem „Latviešu
oriģinālliteratūra un autori bibliotēkās”, ko atbalstīja VKKF.
Bauskas CB saka lielu paldies LNB Bērnu literatūras centram par ieguldīto darbu
projektā „Bērnu un jauniešu žūrija” nodrošinot grāmatu kolekciju saņemšanu projektā
iesaistītajām bibliotēkām un Bibliotēku attīstības institūtam, īpaši Solvitai Ozolai, par darbu,
nodrošinot projektu „Nevalstisko organizāciju atbalsts un sabiedrības integrācijas politikas
īstenošana”, „Latvijas kultūras kanona vērtību popularizēšana pāsvaldības publiskajās
bibliotēkās visos Latvijas reģionos” realizāciju.
Nozīmīgs papildinājums 16 publiskajām un 1 skolu bibliotēkai – akcija „Atbalsts
lauku bibliotēkām”, kuru organizēja Lauku bibliotēku atbalsta biedrība. Izdevniecības,
politiskās partijas, Latvijas Valsts prezidents Andris Bērziņš, Zemkopības ministrija, Finanšu
ministrija, Jelgavas tipogrāfija, Latvijas Bērnu fonds, “Lattelecom”, SIA “Drukātava”,
Nacionālie bruņotie spēki, EPIB, SIA “Balta Eko”, SIA “VESTA–LK”, Fonds “Mammām
un tētiem”, Inese Vaidere, Dr. Pāvils Vasariņš, Mārtiņš Lasmanis, Jānis Lancers, Vilhelms
Mihailovskis, Krišjānis Kariņš, Aleksandrs Kiršteins, Bauskas novada dome dāvināja
bibliotēkām grāmatas un dāvanu kartes. Kopā bibliotēkas ieguva izdevumus par Ls 1500.
Novadu bibliotēkas atzīmē, ka daudzi iedzīvotāji dāvinājuši grāmatas, piemēram,
Mūsas bibliotēkas vadītāja Ruta Dubinska raksta, ka „dāsni krājumu papildinājuši mūsu pašu
ļaudis – bibliotēkas lietotāji uzdāvināja 57 grāmatas t.sk. lielformāta izdevumu „100 Latvijas
personības”". Savukārt Zorģu bibliotēka saņēmusi gada apmaksātu abonementu laikrakstam
„Laiks” no ASV dzīvojošās Arijas Breikšas, bet Valles bibliotēka laikraksta „Latvijas Avīze”
abonementu no Ingrīdas Meirovicas.
Kopā bibliotēkas saņēmušas - dāvinājumus 1131 eksemplāri par summu Ls 3788
projektos
632 eksemplāri par summu Ls 4501
kopā
1763 eksemplāri par summu Ls 8289
2.4. Preses pasūtīšanas iespējas.
Daudzas novadu bibliotēkas atzīmē, ka pieaugusi interese par preses izdevumiem.
Bibliotēkas piedāvā plašu spektru, organizē aptaujas pirms izdevumu pasūtīšanas, lai izzinātu
pieprasītos izdevumus. Tā, piemēram, Bauskas CB ievērtējot lasītāju pieprasījumus pasūtīja
jaunus izdevumus: Forbes, National Geografic Latvija, Uzņēmēja Biļetens, Biznesa

5
Psiholoģija. Presei atvēlētā summa sabalansēta ar iepirkto grāmatu summu t. i. 1/3 presei, 2/3
grāmatām. Tiek ievērotas arī bērnu intereses, jo pasūtīti vairāki izdevumi šai lasītāju grupai.
Kopā reģionā presei atvēlēti Ls 20468.
Vidēji reģionā uz 1 lietotāju – Ls 1,42
Bauskas novadā – Ls 1,01
Iecavas novadā - Ls 2,11
Rundāles novadā – Ls 2,13
Vecumnieku novadā – Ls 1,80.
2.5. Krājuma raksturojums, krājuma kustības raksturojums.
Bauskas CB joprojām liels pieprasījums pēc mācību literatūras pedagoģijā,
psiholoģijā, medicīnā. Medicīnas literatūra komplektēta, lai apmierinātu Bauskā izveidotās
Sarkanā Krusta koledžas audzēkņu pieprasījumu. Šie audzēkņi izmanto arī izdevumus
filozofijā, psiholoģijā, ētikā.
Bibliotēkas krājumā nozīmīgu vietu ieņem daiļliteratūra. 2013.gadā ienākusī
daiļliteratūra – 30% no kopējā jaunieguvumu skaita. Ļoti pieprasīta novadu bibliotēkās
latviešu literatūra, gan vidusskolēnu, gan strādājošo, gan bezdarbnieku un pensionāru vidū.
Pieprasītākie izdevumi latviešu oriģinālliteratūrā: I. Bauere” Piedod, Karolīna!”,, I.Ziedonis
”Leišmalīte”, N.Ikstena „Dievmātes draudzene”, L.Blaua „Dzīves stāsti”, A.Migla un
V.Rūmnieks „Trīs zvaigznes" u.c.
Kultūras projekta „Latviešu oriģinālliteratūra un autori bibliotēkās” Bauskas CB un
10 Bauskas novada pagastu bibliotēkas saņēmušas vērtīgus orģinālliteratūras darbus.
Bibliotēku lasītāji saka lielu paldies par iespēju iepazīt latviešu autoru darbus. Šobrīd
visvairāk pieprasītie kolekcijas izdevumi ir : M.Bērziņš „Sveiks, Dzintar Mihail!”, I.Ziedonis
„Leišmalīte”, O.Vācietis „Dzeja”, I.Bauere ”Marta, mana Andromeda” u.c.
Ar katru gadu pieaug pieprasījums pēc biogrāfiskās literatūras. 2013.gadā
vispopulārākās: I.Lagzdiņas „Izslāpums„ - par aktrisi Olgu Dreģi, I.Jēruma „No Zentas līdz
Zentai„ - par aktrisi Regīnu Devīti, V.Jaunzeme „Mana māte – Dieva lutekle„ u.c.
Jauniešu vidū augoša interese par fantāzijas žanra darbiem – gan ārzemju autoru, gan
latviešu rakstnieku darbiem. Daudz izmantota latviešu klasika.
Augstskolu studenti izmanto juridisko, ekonomisko, pedagoģisko literatūru. Novadu
bibliotēkas nopietni strādājušas pie krājuma pilnveides, kā, piemēram, Bauskas CB regulāri
veic krājuma vērtēšana un maz pieprasītie izdevumi no lasītavas pārvietoti uz abonementu,
savukārt no abonementa – uz krātuvi.
2013.gadā papildināts Bauskas reģiona repozitārijs +960 eks. un kopā krājumā uz
2014.gada 1.janvāri ir 7995 eks. Pavisam 13 bibliotēkas nodeva depozitārijam lieko vai
profilam neatbilstošo literatūru. Īpaši aktīvs darbs veikts sadarbībā ar Bauskas CB tajās
bibliotēkās, kuras gatavoja krājumu darbam ar sistēmu Alise (Strēlnieku, Grenctāles,
Mežotnes u.c.)
Jāatzīmē, ka bibliotēkas aktīvi izmanto repozitārija krājumu.
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2.6. Rādītāju analīze: izsniegums, krājuma apgrozība.
Reģionā
2013
Lietotāju
skaits

14582

Pagastu bibliotēkās
2013
2012 +/-

2012 +/14592

-10

10783

Apmeklējumu
skaits (fiziskais)

208369 202546

+5823

154540

Apmeklējums
(virtuālais)

104729 141296

-36563

19394

313098 343842

-30744

464938 475865

-10927

Apmeklējumu
skaits (fiziskais

10812

Bauskas CB
2013
2012 +/-29

2672

2662

+10

151075 +3465

20813

20525

+288

-874

74575 121028

-46453

188705

183683 +5022

95388 141553

-46165

286572

288061

118489 118401

+88

20268

+virtuālais)

Izsniegumu
skaits
Fonda
apgrozība
Lasītība
Vidējais
apmeklējums

-1681

1,36

1,37

1,03

1,04

2,64

2,71

31,88

32,61

28,74

28,76

44,34

44,48

21,48

23,56

17,50

16,99

35,70

53,18

Aplūkojot tabulu, var secināt, ka lietotāju skaits, salīdzinot ar 2012.gadu ir stabils
(tikai -10). Ir palielinājies fiziskais bibliotēku apmeklējums (+5823), bet samazinājies
virtuālais apmeklējums (-36563), kas skaidrojams ar iepriekšējos gados izveidoto jauno
bibliotēkas mājas lapu, kuru daudz vairāk apmeklēja "ziņkārīgie", kur tagad acīmredzot
palikuši "stabilie" apmeklētāji. Pagastu bibliotēkām virtuālais apmeklējums palielinājies, jo
daudzas bibliotēkas uzsākušas bibliotēku sekotāju uzskaiti portālā "draugiem.lv".
Samazinājies izsniegums -10927. Tas skaidrojams ar to, ka 2013. gadā vairākās pagastu
bibliotēkās notika vērienīgi remonti un bibliotēkas tika uz laiku slēgtas. (Skaistkalnes,
Vecumnieku, Mežotnes, Rītausmas)
Bauskas novadā
2013
Lietotāju skaits

2012

Iecavas novadā
+/-

2013

2012

Rundāles novadā
+/-

2013

2012

Vecumnieku novadā
+/-

2013

2012

+/-

8310

8275

+35

2371

2323

+48

734

759

-25

3167

3235

-68

111101

110027

+1074

38853

35895

+2958

15066

15159

-93

43349

41465

+1884

202303

235708

-33405

47049

42262

+4787

20397

24407

-4010

43349

41465

+1884

277083

287131

-10240

77214

79152

-1938

23082

22555

+527

87751

87027

+724

1,50

1,57

1,91

1,95

0,61

0,63

1,07

1,09

Lasītība

33,34

34,70

32,57

34,07

31,45

29,72

27,71

26,90

Vidējais
apmeklējums

24,71

28,48

19,84

18,19

27,79

32,16

13,69

12,82

Apmeklējumu
skaits (fiziskais)
Apmeklējumu
skaits (fiziskais+
virtuālais)

Izsniegumu
skaits
Fonda
apgrozība

7
2.7. Rekataloģizācija
Aizvadītajā gadā novadu bibliotēkās turpinājās rekataloģizācija. No Bauskas reģiona
40 bibliotēkām viss krājums ievadīts 22 bibliotēkās, kuras strādā ar bibliotēku informācijas
sistēmu Alise i.
Bauskas novadā – 12 bibliotēkas (pavisam 19)
Iecavas novadā – 3 bibliotēkas (pavisam 6)
Rundāles novadā 1 bibliotēka (pavisam 5)
Vecumnieku novadā 6 bibliotēkas (pavisam 10)
2014. gadā paredzēts pilnībā krājumu rekataloģizēt 9 bibliotēkās, kuras jau uzsākušas
darbu ar Alisi (Ziemeļu, Zālītes, Rosmes) vai uzsāks gada beigās – Vecumnieku, Pāces,
Ozolaines, Jumpravas, Jaunsaules, Bārbeles bibliotēkās.
Bauskas reģionā 93% no visa krājuma ievadīts Bauskas, Iecavas, Rundāles,
Vecumnieku novadu kopkatalogā (http://bauska.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx).
2.8. Krājuma attīstības politikas novērtējums, analīze.
Novadu bibliotēkas no 2002. gada komplektē un apstrādā grāmatas patstāvīgi, bet datus
par iespieddarbiem iesniedz Bauskas CB Informācijas resursu attīstības nodaļai, kura tos
ievada novadu elektroniskā kopkatalogā, kā arī apstrādā dāvinājumus, ko centralizēti saņem
no LNB Bibliotēku attīstības institūta, izdevniecībām, kā arī izdevumus no projektiem.
Uz 2014.gada 1.janvāri novadu bibliotēku krājumu lielums ir 353592 (+7226)
iespieddarbi. No novadu bibliotēku krājumiem izslēgti 18307 eks., bet ienākušas 25562
vienības.
Novadu bibliotēkas lielu vērību veltījušas krājuma kvalitātei un pieprasījumiem. Kopumā
novadu bibliotēku krājums ir labs, jo lietotāji to izmanto, krājuma apgrozība reģionā ir 1,59.
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3.

Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība.

3.1. Pakalpojumu attīstība
Aizvadītajā gadā novadu bibliotēkas organizējušas dažādus pasākumus epakalpojumu kvalitatīvākai izmantošanai. Piemēram, Bauskas CB Vispasaules drošāka
interneta dienā organizēja informatīvi izglītojošo pasākumu – pārrunu skolēniem
„Neaizmirsti par cieņu internetā”, izmantojot video materiālus.
Savukārt, e-prasmju nedēļā Bauskas CB apmeklētāji - seniori iepazinās ar
internetbankas lietošanu, ko apguva Swedbankas Bauskas filiāles darbinieku vadībā, bet
izglītojošs pasākums „E-prasmes tavas dzīves ikdienai„ iepazīstināja ar bibliotēkas
pakalpojumiem e-vidē. Skolēniem organizēta nodarbība par e- grāmatām angļu valodā, ko
piedāvā bibliotēkā datubāzē EBSCO (skat.piel.Nr.4). Bauskas CB e-prasmju nedēļā
organizēja apmācību „LMT Mobilā piektdiena ir klāt!". Apmācību dalībnieki apguva
teorētiskas un praktiskas zināšanas par dažādu tematu aplikācijām, kas bija pieejamas
planšetdatorā (Ipad), ko šajā apmācību dienā nodrošināja LMT. Dalībnieki praktiski varēja
izveidot savas aplikācijas, izmantojot interneta pārlūkprogrammu Safari, izmantot
fotokameru u.c. Planšetdatora lietošanā apmācīti 22 cilvēki.
Kurmenes bibliotēka organizēja apmācības „Manas e-prasmes internetā”, bet
Rosmes bibliotēka organizēja pasākumu tiem, kas internetu neizmanto” Atnāc pastāstīsim un parādīsim”, bet apmācībā „Meklē ar mērķi” apguva prasmes informācijas
meklēšanai datubāzēs.
Ceraukstes bibliotēka organizēja radošu pasākumu par drošību internetā, bet Codes
bibliotēka iepazīstināja ar datubāzēm.
Valles bibliotēka individuāli apmācījusi interesentus aviobiļešu pasūtīšanā,
iepirkšanos interneta veikalos, internetbankas izmantošanā, EDS sistēmas izmantošanā, elatvenergo u.c.
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3.2. Galveno rādītāju analīze: lasītāju skaits, apmeklējums, izsniegums.
Aplūkojot rādītājus, redzam, ka lietotāju skaits reģionā ir stabils (tikai -10), apmeklējumu
skaits -30744, kas skaidrojams ar virtuālo apmeklējumu skaita samazināšanos (-36563),
fizisko apmeklējumu skaits ir palielinājies (+5823), izsniegums samazinājies -10735.

Kopumā reģionā lietotāju skaits uzskatāms par stabilu 14582 (-10)

Lietotāju skaits
Iecavas novadā
2012.,2013,
Iecavas novadā lietotāju skaits palielinājies (+48) un visvairāk – Iecavas bērnu bibliotēkā
(+23), Zālītes bibliotēkā (+32), Ed.Virzas Iecavas bibliotēkā samazinājies (-23)
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Rundāles novadā lietotāju skaits samazinājies (-25), visvairāk Pilsrundāles bibliotēkā (-36),
Vecrundāles bibliotēkā (-16)

Vecumnieku novadā lietotāju skaits samazinājies (-68) un visvairāk Skaistkalnē (-41), jo
bibliotēka bija slēgta uz remonta laiku, Bārbelē (-33), joprojām jūtamas skolas slēgšanas
sekas. Lietotāju skaits palielinājies Stelpē (+15), Vallē (+11), Misā (+10).
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Bauskas novadā lietotāju skaits palielinājies (+35), visvairāk Strēlnieku (+18), Rītausmu
(+15). Samazinājies Brunavā (-13) bibliotēkas vadītājas slimības dēļ.
Lasītāju skaita pieaugumu sekmējuši lasīšanas veicināšanas pasākumi, konsultācijas eprasmju apguvē u.c. pasākumi.
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Apmeklējumu skaits

Kopā pa reģionu apmeklējumu skaits 316128 (-30744), kas skaidrojams ar virtuālo
apmeklējumu samazināšanos (-36563) – iepriekšējā gadā tas bija lielāks, jo tika izveidota
jaunā Bauskas CB mājas lapa.

Iecavas novadā apmeklējumu skaits palielinājies (+4787) un visvairāk Ed.Virzas Iecavas
bibliotēkā (+2773), jo izveidota jauna bibliotēkas mājas lapa, Ziemeļu (+742), Zālītes (+495)
– bibliotēkas lietotājiem atvērtas pēc remonta, gaišas, plašas, Zorģu (+786)
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Rundāles novadā apmeklējums samazinājies (-4010) un visvairāk Pilsrundālē (-4156).
Apmeklējums palielinājies Viesturos (+361)

Apmeklējumu skaits nedaudz palielinājies Vecumnieku novada bibliotēkās (+1884),
visvairāk – Bārbelē (+1249), samazinājies Vecumniekos (-838) – bibliotēka uz remonta laiku
bija slēgta.
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Apmeklējumu skaits
Bauskas novadā
2012.,2013.

Bauskas novadā apmeklējumu skaits samazinājies (-33405) visvairāk Bauskas CB (-46165),
ko sastāda virtuālo apmeklējumu samazinājums, fizisko apmeklējumu skaits ir stabils,
Grenctālē (-945), jo ēkas ārpuses remontdarbu dēļ bija apgrūtināta piekļuve bibliotēkai,
Jauncode (-341) – arī virtuālo apmeklējumu samazinājums. Savukārt apmeklējuma
pieaugums vērojams Rītausmu (+2591), Strēlnieku (+979), Mežotnes (+379) – bibliotēkas
atvērtas pēc remontiem – gaišas, jaunas telpas, Codes (+760) – veiksmīgi realizē lasīšanas
veicināšanas darbu.
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Izsniegumu skaits

Kopā pa reģionu izsniegumu skaits 465130 (-10735) – skaidrojams ar kopsakarību starp
apmeklējumu un izsniegumu.

Iecavas novadā kopīgais izsniegums samazinājies (-1938), visvairāk Ed.Virzas Iecavas
bibliotēkā (-1541) un Zorģu (-909) – izsniegums atgriezies 2011.gada līmenī. Izsniegums
palielinājies Ziemeļu bibliotēkā (+472), Zālītē (+398) un Rosmē (+181) – jaunas
izremontētas telpas – vairāk apmeklējumu = lielāks izsniegums.
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Rundāles novadā kopīgais izsniegums palielinājies +527) – visvairāk Viesturu bibliotēkā
(+617), samazinājies Bērstelē (-154).

Vecumnieku novadā kopīgais izsniegums nedaudz palielinājies (+724), visvairāk Bārbelē
(+1141), Beibežos (+884), Vallē (+620) – veiksmīga lasīšanas veicināšanas darba rezultāts.
Izsniegums samazinājies Vecumniekos (-1498), Skaistkalnē (-500) – bibliotēkas uz remonta
laiku tika slēgtas.
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Bauskas novadā ir izsnieguma samazinājums (-10048) un vislielākais Bauskas bērnu
bibliotēkā (-8795), Grenctālē (-1978), Jumpravas (-1315), Mežotnes (-1492),bet izsniegumu
skaita pieaugums Dāviņu (+2549), Pāces (+1431), Gailīšu (+552), Bauskas CB (+6222).
Bibliotēku rādītāji samazinājušies galvenokārt tajās bibliotēkās, kurās notika remonti.
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3.3.Uzziņu un informācijas darbs.
Novadu bibliotēkās tiek sniegti un izpildīti visi pieprasījumu veidi: tematiskie,
faktogrāfiskie, precizējošie, adresālie, izmantojot uzziņu krājumu, tiešsaistes datubāzes, LNB
e-resursus u.c.
Bauskas CB specializētās lasītavas vadītāja Irēna Vadapāla atzīmē, ka studentu
pieprasītākās tēmas ir: „Latvijas attīstības perspektīvas graudkopība, rapsis.”, ”Latvijas
Kultūras fonda nozīme Latvijas kultūras attīstībā”, „Informācija kā svarīgs resurss
mūsdienās”, „Feminisms” u.c.
Savukārt vidusskolēni aktīvi interesējušies par sekojošiem tematiem: „Vērtību
sistēma, vērtību orientācija”, "ES tiesu svarīgākie spriedumi”, „Pašvaldību kompetence un
finanses”, „Par uzvedības etiķeti kādā no ES valstīm” u.c.
Vidusskolēni izmanto analītiskos aprakstus no laikraksta „Bauskas Dzīve”, arī
novadpētniecības mapes. Meklēti šādi temati: „Par deportācijām Bauskas novadā
1949.gadā”, „Kultūras dzīve Bauskā 80., 90., gados”, „Par daiļamata meistari Annu
„Šnitki”, kā arī par Bauskas, Mežotnes pilīm u.c.
Vecsaules bibliotēkas vadītāja Agrita Hatkēviča uzsver, ka „uzziņu iegūšanu
nodrošina e-resursi, gan arī diezgan lielais un kvalitatīvais enciklopēdiju, vārdnīcu un uzziņu
literatūras klāsts”.
Pavisam Bauskas CB sniegtas 2841 uzziņas, aktīvi izmantojot datu bāzes: Letonika,
Lursoft, EBSCO, Nozare.lv u.c. Turpinās sadarbība ar Ārlietu ministriju, Eiropas Parlamenta
Informācijas biroju, Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā. 2013.gadā notikuši izglītojoši
semināri par ES jautājumiem, Eiropas pilsoņu gadu Latvijā, par eiro ieviešanu Latvijā un
Bauskas ESIP organizēti informatīvi pasākumi.
Bauskas ESIP organizēja izstādes par aktuālām tēmām „No lata uz eiro”, „Eiropas
pilsoņiem – Eiropas gads”, „Eiropa, kultūra un mēs” u.c.
Bauskas CB iegūt ikmēneša informāciju par jaunāko literatūru var gan sarakstos
Jaunumu informatīvajā stendā, gan galda statīvos, arī Bauskas CB mājaslapā
www.bauskasbiblioteka.lv. Gada nogalē Bauskas CB iegādāts TV, kas novietots pie sienas,
labi redzamā vietā. TV savienots ar bibliotēkas mājas lapu un reklamē jaunās grāmatas.
3.4. Sociāli mazaizsargāto un riska grupu bibliotekārā apkalpošana.
Jāatzīmē, ka pēdējos gados arvien vairāk novadu bibliotēkās aktualizējies darbs ar
sociāli neaizsargāto un riska grupu bibliotēkas lietotājiem. Gailīšu bibliotēkas vadītāja Ilga
Pētersone atzīmē, ka „palielinās to trūcīgā statusa apmeklētāju skaits, kuriem nepieciešamas
izdrukas no internetbankas un citi dokumenti. Ir cilvēku grupa, kuriem nav mājās apkures,
citam ūdens, tad nāk no agra rīta un būtībā pavada visu dienu bibliotēkas lasītavā vai pie
datora.”
Iecavas novada Ziemeļu bibliotēkas vadītāja Dzintra Maračkauska raksta, ka
„bibliotēkā daudzi meklē darba piedāvājumus, izmanto iespēju deklarēties, citi meklē lētāku
dzīvesvietu.
Vecākā gadagājuma lietotājiem jāpalīdz pareizi izdrukāt izziņas sociālās palīdzības
saņemšanai, dažreiz sarunā jārosina palīdzības meklēšanai, jāmeklē likumi un noteikumi.
Apmācīta viena kundze arī īpašām vajadzībām datora un interneta lietošanā ar vienu roku un
bija prieks, ka cilvēks spēj un vēlas mācīties.”
Bauskas CB, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir ievērojami mainījies interneta lasītavas
kontingents. Tas kļuvis vienveidīgāks. Pamatā internetu nāk lietot jaunieši, kuri ieguvuši
pamatizglītību un mācības vairs neturpina, gados jauni bezdarbnieki (25-35), kuriem
nepieciešami konta pārskati no internetbankas par ienākumiem un izdevumiem pabalsta
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saņemšanai sociālajā dienestā. Daļai lietotāju nepieciešama palīdzība, lai nokārtotu saistības
ar Latvenergo par elektrības parāda samaksu.
Daudz lietotāju prasījuši palīdzēt deklarēt dzīves vietu, invalīdi uzrakstīt iesniegumu
par atvieglojumu piešķiršanu maksājumiem, pensionāri un bezdarbnieki aizpildīt iesniegumu
par parāda atmaksu pa daļām, palīdzēt veikt elektroniskos maksājumus e-latvenergo, izdrukāt
banku kontu pārskatus un noformēt SMS ātro kredītu noformēšanā, izmantojot internetu.
Apmeklējot bibliotēku, bezdarbnieki daudz izmantojuši literatūru par datoriem, jo
apmeklē kursus datorapmācībā. Bezdarbniekiem ieteikta arī literatūra par to, kā sagatavoties
darba intervijai. Sniegta individuālā palīdzība CV uzrakstīšanai un nosūtīšanai, darba
meklēšanai internetā, Eiropass CV sameklēšanai un aizpildīšanai Online.
Bauskas CB organizētās plauktu izstādes, kas veicina nodarboties ar dažādiem
rokdarbiem: „Tavām čaklām rokām”, „Latvju raksti adījumos”, bet izstādes „Kā tikt galā ar
stresu”, „Veselībai, enerģijai, spēkam” aicina izzināt un pilnveidot sevi. Veiksmīga
izveidojusies Zorģu bibliotēkas un Bauskas CB sadarbība ar Zālītes speciālo
internātpamatskolu.
Darbā ar veciem un vientuļiem cilvēkiem daudzas bibliotēkas organizē grāmatu
piegādi uz mājām (Bauskas CB, Ceraukstes, Jauncodes, Strēlnieku, Gailīšu, Mūsas,
Ozolaines, Rītausmas u.c.). Bauskas CB ilggadēji sadarbības partneri ir Pestīšanas Armijas
Bauskas nodaļa un Pensionāru apvienība. Bauskas CB galvenā bibliogrāfe Laimdota Ozoliņa
sagatavoja Dzejas dienās Rūdolfa Blaumaņa dzejas un dzīves prezentāciju Sociālajā centrā
„Ābele”.
3.5. Bibliotēkas pieejamība un lietošanas aprīkojums personām ar īpašām vajadzībām.
2013. gada sākumā pabeigts Rītausmu bibliotēkas remonts un izbūvēts pacēlājs uz
2.stāvu, tādējādi nodrošinot bibliotēkas pieejamību visām mērķgrupām ( skat.piel. Nr.5).
Tomēr daudzviet bibliotēkas atrodas ēku 2. un 3. stāvā, tādēļ daudziem lasītājiem
nepieciešamības gadījumā pienes grāmatas mājās, piemēram, Mūsas, Gailīšu, Dāviņu,
Ozolaines, Strēlnieku, Grenctāles, Bauskas CB u.c. bibliotēkas.
Iecavas novada E.Virzas bibliotēkai laba sadarbība ar sociālās aprūpes namu. Ādžūnu
bibliotēkai aktīvi darbojas izsniegšanas pakalpojumu punkts pakalpojumu centrā „Bērzos”.
Bauskas CB pieejama iekārta vājredzīgajiem lasītājiem.
3.6. Iekšzemes un starptautisko SBA pakalpojumu piedāvājums.
Bauskas CB SBA pakalpojumus izmantojuši 79 lietotāji. Saņemti 142 izdevumi.
Visvairāk pieprasīti no LNB iespieddarbi par vēstures tēmu.
Bauskas CB izsniegusi 558 vienības. To veicinājis Bauskas CB darbs ar ceļojošo
grāmatu kopu organizēšanu. Pagastu bibliotēkas pieprasījušas sekojošas grāmatu kopas:
1.
Jaunākā latviešu literatūra.
2.
Ievērojamas un populāras personības.
3.
Pavārgrāmatas un rokdarbi.
4.
Neparastas parādības un zinātnes sasniegumi.
Visvairāk grāmatas no CB ņēmušas Brunavas, Grenctāles, Pilsrundāles, Jauncodes,
Zorģu, Vecsaules, Jaunsaules u.c. bibliotēkas.
Ļoti aktīvi bibliotēkas savā starpā izmantojušas viena otras krājumus (Iecavas novada
bibliotēkas, Vecumnieku novada, no Bauskas novada – Brunavas, Grenctāles, Ceraukstes,
Mūsas bibliotēkas). Visvairāk grāmatu citām bibliotēkām izsniegusi Iecavas novada Rosmes
bibliotēka – 207 grāmatas krievu valodā. Vairākas bibliotēkas atzīmē Rosmes bibliotēkas
vadītājas Valentīnas Tiščenko atsaucību un profesionalitāti atlasītajām grāmatām krievu
valodā. Arī Iecavas novada Zālītes un E.Virzas bibliotēkas izsniegušas lielu skaitu grāmatu
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citām bibliotēkām. Arī Bauskas CB depozitārija krājumu bibliotēkas izmanto lasītāju
pieprasījumu apmierināšanai (izsniegtas 126 grāmatas).
Kopā bibliotēkas saņēmušas grāmatas no citām bibliotēkām 2055 eks. un nosūtījušas
1979 eksemplārus. SBA sekmē darba kvalitātes paaugstināšanos uzziņu un informācijas
darbā un tā izmantošana ar katru gadu palielinās.
3.7. Pasākumi bibliotēkas pakalpojumu un informācijas resursu pieejamības
uzlabošanai (darba laika atbilstība lasītāju interesēm u.c.)
Lai nodrošinātu bibliotēkas pakalpojumu un informācijas resursu pieejamību,
vairākas bibliotēkas pagarinājušas darbalaiku (Gailīšu, Dāviņu, Rītausmu u.c.)
Savukārt, sestdienās atvērtas: Bauskas CB, Codes, Rītausmu, Vecrundāles,
Vecumnieku bibliotēkas, bet svētdienās – Viesturu, lai var apmeklēt tie, kuriem darbdienās
tas nav iespējams lietotāju bibliotekārā apkalpošanā.
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4. Darbs ar bērniem un jauniešiem
4.1Galvenie darba uzdevumi:
Bērnu bibliotekārā apkalpošana Bauskas bērnu, Iecavas bērnu un Bauskas,
Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu pagastu bibliotēkās:
- jaunu lasītāju (bērnu un jauniešu) iesaistīšana bibliotēkās,
- bibliotēkas darba organizēšana un popularizēšana, publicitāte,
- gatavošanās bibliotēku akreditācijai, bibliotēku akreditācija,
- literatūras popularizēšana dažādos lasīšanas veicināšanas pasākumos,
- piedalīšanās mērķprogrammas ”Lasīšanas veicināšana un bibliotēkas pakalpojumu
attīstīšana” I.posmā ”Bērnu/Jauniešu žūrija” un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas
organizētajā projektā ”Stāstu laiks bibliotēkās”,
- dalība UNESCO nedēļā UNESCO projektā nemateriālā mantojuma izzināšana,
- dalība Valsts Aģentūras Kultūras informācijas sistēmas projektos,
- piedalīšanās Bila& Melindas Geitsu fonda līdzfinansētā bibliotēku attīstības projekta
aktivitātēs un apmācībās,
- piedalīšanās konkursā ”Drošs internets”, E-prasmju nedēļā, u.c.,
- bibliotekāru izglītības procesa pilnveidošana apmeklējot kursus, seminārus, piedaloties
pieredzes apmaiņas braucienos.
Aizvadītā gadā nozīmīgs notikums, jo tika akreditētas 6 Iecavas novada, 10
Vecumnieku pagasta un 18 Bauskas novada bibliotēkas. Jāatzīmē, ka ļoti atzinīgi tika
novērtēts bibliotēku darbs, bet ieteikumi saistās tikai ar infrastruktūras uzlabojumiem.
Svarīgākie darba rādītāji:
Bibliotēkas rada iespēju lasīt labas kvalitātes grāmatas un presi, nodrošina piekļūšanu dažāda
veida informācijai datu bāzēs. Kopumā reģionā 2013. gadā svarīgākie darba rādītāji B+J
līdz 18.g.v. palielinājušies. Bibliotēku apmeklējumu skaits +4981, darba rādītājus nav
iespaidojis remonts un renovācija bibliotēkās, bet Bauskas bērnu, Iecavas bērnu bibliotēkās
pieaudzis lietotāju skaits. Prieks, ka bibliotēkās izveidoti bērnu stūrīši, jo PII iestāžu
audzēkņi kopā ar audzinātājām, kā arī jaunās māmiņas ar bērniņiem intensīvāk apmeklē
bibliotēku. Ceraukstes bibliotēkā jaunas telpas atvēršanas svētki, visi rādītāji ar + zīmi un
bērnu un jauniešu īpatsvars 46%, bet Valles bibliotēkā no kopējā lietotāju skaita 43% ir bērni
un jaunieši. Bauskas bērnu bibliotēka precīzi uzskaita virtuālo apmeklējumu (mājas lapa
draugiem.lv 260 sekotāji, 10760 lapu apmeklējumi). Gailīšu bibliotēkā izsniegums uz vienu
lietotāju 24,4 iespieddarbi.

Lietotāju sk.
B+J līdz 18.g.v

Novados
2013
14582
5536

+/-10
+68

Bauskas bērnu bibl.
2013
2012
1127
1118
957
947

+/+9
+10

Iecavas bērnu bibl.
2013
2012
+/818
795
+23
784
723
+61

2012
14592
5468

Apmeklējums (B+J)

96456

91475

+4981

16781

14588

+2193

11495

11407

+88

Izsniegums (B+J)
Izsnieg.sk.uz 1 lasīt.
Apmekl.sk.uz1 lasīt.

107190
19,36
17,42

105484
19,29
16,73

+1706

36617
38,26
17,53

34712
36,66
17,14

+1905

15095
19,25
14,66

16780
23,21
15,78

-1685

Metodiskais centrs darbā ar bērniem ir LNB BLC, Bauskas bērnu bibliotēka.
Bauskas Centrālā bibliotēkā notikuši 6 semināri, apmācības (BIP), kursi, pieredzes apmaiņas
braucieni. Bauskas, Iecavas, Vecumnieku novadu bibliotēkām regulāra sadarbība ar
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pašvaldību, pirmskolas iestādēm, dažādām nevalstiskām
bibliotekārēm, skolotājām, u. c.
.
4.2 Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana

organizācijām,

skolām,

Komplektējot krājumu novadu bibliotēkas vadās pēc katras bibliotēkas izstrādātas
krājuma attīstības koncepcija 2012.-2016.gadam, kurā noteikta bibliotēkas krājuma
veidošanas un papildināšanas politika, ir noteikti temati, par kuriem iegādājami iespieddarbi
u. c. dokumenti, dokumentu veidi, valodas, eksemplāru skaits un citi parametri.
Bauskas bērnu bibliotēkā fondā uz 2013.gadu 14680 vienības, ienākušas 968,
izslēgtas 494 vienības. Krājums uz 2014.gadu 15154 vienības. No 13549 grāmatām 4012
bērnu grāmatas, 1536 seriālizdevumi, 48 audiovizuālie dokumenti.
Finansiālie rādītāji:
1) no valsts un pašvaldības budžeta krājuma komplektēšanai izlietoti grāmatām Ls 2446,
periodiskiem izdevumiem Ls 666, pasūtīti 29 preses izdevumi. 2) KKF BŽ projekts 19 eks.
par Ls 85,23, dāvinājumi 14 eks. par Ls 44,69, 3) VABPSTI projekts 16 eks. par Ls 76,10.
Iecavas novada bērnu bibliotēkā pašvaldību finansējums nedaudz palielinājies, t. i.
Ls 2630 grāmatu iegādei un Ls 530 preses izdevumiem. Krājums papildināts ar 504
grāmatām, 10 DVD filmām un 205 seriālizdevumiem par Ls 3160, pasūtīti 29 periodiskie
izdevumi.
Novadu bibliotēkas, gatavojoties akreditācijai cītīgi izvērtēja krājuma atbilstību
bibliotēkas vajadzībām. Labas ziņas no novadiem, piem., Pāces bibliotēkā nopirktas 28%
bērnu grāmatas no kopējo iepirkto grāmatu skaita, 51% daiļliteratūra. Skaistkalnes
bibliotekārei gada nogalē ļoti izdevīgi pasūtīt bērnu grāmatas L-grāmatā, to piegāde
bezmaksas un pasūtījumu saņem nākamajā dienā. Jaunsaules bibliotēkā skolas vecuma
bērniem 37% no kopējā iegādāto grāmatu skaita. Jaunieguvumu izstādēs (Stelpe, Bauskas
bērnu, u.c. b-kās) regulāri aplūkojami jaunumi. Ieteicamās literatūras sarakstos (Ozolainē,
Bauskas bērnu b-kā, u.c.) pedagogi piedāvā lasīt jaunāko bērnu/jauniešu literatūru, kā arī B/J
žūrijas grāmatas. Vecsaules bibliotekārei prieks par LBB dāvāto pilnībā nokomplektēto B/Ž
kolekciju Ls 91,73 apmērā. Trūkstošo literatūru novadu bibliotēkas rezervē SBA, piem.,
Iecavas bērnu b-kai nosūtīti 59 eks., saņemti 62, Bauskas bērnu bibliotēkā nosūtīti 154 eks.,
saņemti 5 eks. Grāmatu kopa pirmskolas vecuma bērniem izsniegta Bauskas CB. Dāviņu
pagasta bibliotekāre iegādājusies grāmatas no apmaiņas krājuma. Krājumi papildināti
projekta ”Biznesa bibliotēka” ietvaros (Bauskas bērnu bibliotēkai 16 eks.) Pateicoties
Bauskas, Iecavas, Vecumnieku novada domes un pašvaldību piešķirtajiem budžeta
līdzekļiem, LNB Konsultatīvajam centram, dāvinājumiem no KKF, projektam
Bērnu/jauniešu žūrija, akcijai ”Grāmatu svētki”, privātpersonām u.c. bibliotēkas saņēmušas
jaunas vērtīgu grāmatu kolekcijas.
Lasītākās grāmatas 2013. gadā: latviešu daiļliteratūra: Zvirgzdiņš J. Rīgas Runča
Maurīcija piedzīvojumi; Rungulis M. Nekrietnais Alfrēds; Cielēna M. Krupītes kurpītes;
Zandere I. Līze Analīze un citi slimnīcas skaitāmpanti; Sproģe I. Māci mani, Degunlāci!
Tulkotā literatūra: Kivirehks A. Kaka un pavasaris; Kreica I.Punktiņa un Antons;
Kerenens M. Nozagts oranžs divritenis; Mellings D. Kur ņemt vienu apkampienu?;
Štefensmeijers A. Līzelotei nenāk miegs; Kinnijs Dž. Grega dienasgrāmata.7.
Jauniešu vidū gadu no gada populārākā ir latviešu un ārzemju fantāzijas žanra
literatūra: Dreiže L.Nakststauriņš; Vilka L. Dana un Medaljons; Riordans R. Zibens zaglis;
Klēra K. Pelnu pilsēta; Olivera L. Pirms es krītu.
Grāmatas tiek apstrādātas patstāvīgi, un dati par iespieddarbiem tiek iesniegti
Bauskas CB informācijas attīstības resursu nodaļai, lai tos ievadītu elektroniskajā
kopkatalogā.
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4.3 Uzziņu darbs, informācijas pakalpojumi, informācijas prasmju un iemaņu
attīstīšana.
Bibliotēkas sniedz tematiskas, faktogrāfiskas, precizējošas, adresālas ziņas.
Bauskas bērnu bibliotēka sniegusi 1341 (Iecavas bērnu 493, Pāces 405, Beibežu 102,
Rosmes 178, Mūsas 248, Ādžūnu 68) uzziņas. Lasīšanas veicināšanas pasākumi pasākumi
skolās un PII iestādēs pārsvarā veicina uzziņu meklēšanu bibliotēkās. Īpaši daudz uzziņu
meklēts saistībā ar 2013.gada notikumiem kultūrā, rakstnieku, dzejnieku jubilejām, slavenu
cilvēku ģērbšanās stilu, lauku tūrismu, iedzīvotāju nodarbošanos novados, UNESCO
projekta nedēļā par Dziesmu un deju svētkiem. Uzziņu darbā tiek izmantots internets, uzziņu
literatūra, novadpētniecības materiāli, LNB un Bauskas reģiona bibliotēku elektroniskie
katalogi, bezmaksas datu bāzes Letonika, EBSCO E-grāmatas Biznesa atbalsta bibliotēkām
(Codes, Gailīšu, Rītausmu, Jauncodes, Brunavas, Grenctāles, Ceraukstes), Lursoft, laikraksta
”Bauskas Dzīve” analītikas datu bāze. Interesentiem iespēja bez maksas noskatīties filmas
portālā www.filmas.lv un lasīt www.pasakas.net Bibliotēkās pieejami informatīvi bukleti
(Vecsaules, Dāviņu, Bauskas bērnu), ceļveži par informācijas resursiem. Bibliotekārajās
stundās (Vecsaulē, Iecavas bērnu, Bauskas bērnu) skolēni iepazīstināti ar dažādām datu
bāzēm, grāmatu portālu www.lasamkoks.lv. Kurmenē bērniem ”Rūķu skola”, Vecsaules
bibliotēkā 1x ceturksnī skolēniem tiek lasīti ”Jaunākās literatūras apskati”, Stelpes bibliotēkā
tematisks pasākums ”Enciklopēdijas un vārdnīcas palīgi pasaules izzināšanā”. Skaistkalnes
bibliotēkā izzinoša spēle Latvijas monētās iekaltās kultūrzīmes, par noderīgu uzskata
Bauskas Bērnu bibliotēkas lapu draugiem.lv, kur gūst noderīgu informāciju par
aktualitātēm darbā ar bērniem, kā arī aplūko foto no pasākumiem, lapu skatās arī Gailīšu
bibliotēkā, bet kopā ar PII Lācītis audzēkņiem vietnē www.jurjans.lv/kaste spēlē spēles, lai
iemācot skaitīt. Bibliotēkā pieejamo bezvadu internetu skolēni izmanto savos viedtālruņos
arī ārpus bibliotēkas telpām laikā, kad bibliotēka slēgta. Par drošu internetu notikuši 4
pasākumi Bauskas bērnu bibliotēkā, anketēšana Iecavas bērnu (35 respondenti). E-prasmju
nedēļā Zorģu bibliotēka piedalās konkursā par drošu internetu ”Animē savu virtuālo
dzīvi”. Darbojoties UNESCO nedēļas projektā Bauskas bērnu bibliotēkai internetā jāmeklē
materiāli par Dziesmu un deju svētkiem. Sadarbojoties CB bibliogrāfei L. Ozoliņai ar
novadu bibliotekārēm sniegtas 5 prezentācijas novadpētniecības jomā. Ceraukstes
bibliotēkā digitalizēti un papildināti materiāli par B/J žūrijas ekskursijām, to var aplūkot
globālajā tīklā. Codē izveidota Jauno talantu mape, Bauskas bērnu bibliotēkā papildināta
BBB vēstures Baltā grāmata - dienasgrāmata (18. sējums 2013. gads); Ievērojamais
novadnieks U.Dumpis; ”Mans Dziesmu un deju stāsts” (4 mapes). Bibliotēkas regulāri veido
Jauno grāmatu sarakstus (Iecavas bērnu, Bauskas bērnu u. c.). Bauskas bērnu bibliotēka
izveido mapi ”Tautas grāmatu plaukts”, kurā 28 grāmatu dāvinātāju personisko stāstu
kopijas. Bibliotēku informācija un ziņas atspoguļotas novadu pašvaldību mājas lapās,
bibliotēku mājas lapās un laikrakstos. Par Bauskas bērnu bibliotēku 19 ziņas laikrakstos,
Latvijas Bibliotēku portālā ziņa par Zibakciju, UNSESCO mājas lapā ziņa par Bauskas bērnu
bibliotēkas aktivitāti + 2 foto. ”Iecavas ziņās” publicē aktuālo informāciju Iecavas novada
bibliotēku darbā.
4.4 Bibliotēkas lasītāju interešu izpēte. Diferencēta lasītāju grupu apkalpošana
Tiek strādāts ar PII audzinātājām, pirmskolas iestāžu audzēkņiem, jaunajiem
vecākiem un viņu mazuļiem, skolotājiem, interneta lietotājiem, studentiem.
*Projekti: ”B/J žūrija” projektā darbojās 19 novadu bibliotēkas un 4 skolu bibliotēkas,
pozitīvi, ka iespēja lasīt vecākiem, (iesaistās pedagogi), vēl jaukāk, ka speciāls uzaicinājums
darboties tēviem, vectētiņiem, lielajiem brāļiem. ”Stāstu laiks bibliotēkās ”(Iecavas bērnu,
Pilsrundāles bibliotēka) veicina lasīšanu dažādu vecuma grupu apmeklētāju vidū.
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Bauskas bērnu bibliotēka piesaka savu dalību jaunam projektam trīsgadīgiem bērniem
Bauskas pilsētā ”Bērnu starts”.
*Codē 12. gadu darbojas grāmatu draugu klubiņš ”Ekspertiņš”, grāmatu lasītāju klubs
Stelpē, bet Misā ”Pūcēni” palīdz arī bibliotekāram ikdienas darbā. Svētdienas skolas
pulciņš Vecsaulē dāvina pagasta vecajiem, vientuļajiem ļaudīm koncertu, dāvanas.
Dalībnieki brauc ekskursijā uz Bruknas muižu, tur arī talko. Bauskas bērnu bibliotēkā
aktīvistu klubiņš darbojas 9 radošās darbnīcās, u. c. pasākumos (5-10 skolēni).
Ģimenes iesaistīšana. Taurkalnes bibliotēkā renovētais bērnu stūrītis bibliotēkā rosina lasīt
7 jaunās māmiņas ar mazuļiem. Kurmenes bibliotēkā, sadarbībā ar Izglītības un iniciatīvu
centru interesants pasākums ģimenēm ar bērniem ”Nezinītis apceļo pasauli”. Nedēļas laikā
ģimene bibliotēkā sagatavo materiālus par vienu valsti, ko prezentē noslēdzošā pasākumā.
Beibežos u. c. bibliotēkās bērniem jau no 2 gadu vecuma vecāki ņem piemērotas
grāmatiņas- rotaļlietas, aktīvi lasa mazajiem priekšā, līdz pakāpeniski nonāk līdz bērnu
žūrijas grāmatām. Rītausmu bibliotēkā pasākumā ”Dienas bez datora” lasot P. Raudas stāstu
”Berts un otrā B” notiek pārrunas par tēva lomu ģimenē, jo daudzi bērni savu tēvu
nepazīst. Vallē projekta ”Pirmā tikšanās ar bibliotēku” galvenā aktivitāte rotaļu stūrīša
izveide sevi attaisno, jo sasniegts mērķis. Bibliotēku apmeklē ģimenes ar bērniem,
vecmāmiņas ar mazbērniem, aplūko grāmatas, parotaļājas. 8 vecāki Iecavas bērnu
bibliotēkā aktīvi iesaistās Bērnu/žūrijas darbā.
Pirmskolas iestāžu audzēkņiem priekšstats par bibliotēku rodas no ekskursijām uz
bibliotēku. (Iecavas bērnu bibliotēka un PII „Dartija” , PII ”Cālītis” (zibakcija ”Lasīsim
kopā” rotaļu laukumā, kurā atrodas nestacionārs apkalpošanas punkts, tikšanās 2-3
trīsgadīgajiem bērniņiem veicina ģimenes iesaistīšanu lasīšanā), Bauskas bērnu bibliotēkai
veiksmīga sadarbība ar PII ”Zīlīte” un ”Pasaulīte”: 4 ekskursijas, 102 bērni. Bibliotēkas
izveidojušas no jauna vai arī uzlabojušas bērnu stūrīša iekārtojumu, kas veicina omulību
un labsajūtu lasot grāmatas, Skaistkalnes bibliotēkā ”Saulainais stūrītis”. Bibliotekāre
I.Kļaviņa uzskata, ”ka bibliotēku uzdevums ir kā dārznieka darbs-kopt, lolot un stimulēt
attīstīties un pilnveidoties.”
Pasākumi 1.-4. klašu skolēniem. Ekskursijas, Dzejas dienas, lasījumi, grāmatu
zīmējumu, rokdarbu izstādes, tikšanās, tematiskie pasākumi, pārrunas, animācijas
filmiņu skatīšanās, konkursi, bērnu rīti, grāmatu izstādes, literatūras apskati, radošās
darbnīcas u. c.
Iecavas bērnu bibliotēkā tikšanās ar mākslinieci Agiju Staku, tematiska
pēcpusdiena ”Ieskandinām pavasari”, Dzejas plakātu izstāde; Bauskas bērnu bibliotēkā
mīļdzīvnieka fotokonkurss, tikšanās ar Līgatnes dabas parka zvērkopi Velgu Vītolu,
grāmatu autori Indru Sproģi, radošā darbnīca ”Izgreb ķirbi!”; Grenctāles bibliotēkā literāri
muzikāla pēcpusdiena O.Vācietim 80 ”Reiz bija”, bērni dzied dziesmas kopā ar vokālo
ansambli ”Tirlibums”; Zālītes bibliotēkā filcē ziepes, dekupē Lieldienu putuplasta olas;
Beibežu bibliotēkā veido rotas no pērlītēm, bet Skaistkalnē konkurss ”Kā orientēties
bibliotēkā?”
Pasākumi 5.-7.klašu skolēniem. Tikšanās ar rakstniekiem, stāstīšanas
pēcpusdienas, tematiskās stundas, lasījumi, pārrunas, anketēšana, plakātu izstādes,
konkursi, radošās darbnīcas, grāmatu, zīmējumu izstādes, Dzejas dienas, zibakcijas
u.c.
Iecavas bērnu bibliotēkā lasījums Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā ”Klimata
pārmaiņas”, anketēšana par drošu internetu, nodarbība ”Iepazīsim mājas lapas!”; Bauskas
bērnu bibliotēkā ceļojošas izstādes ”Bauska toreiz un tagad” atklāšana bibliotēkā un
Bauskas autoostā: Brunavas bibliotēka Mežgaļu skolā 5.klasei Muminu darbu lasījums,
Ceraukstes bibliotēkā Letonikas konkurss ”E-prasmes” 5.-7. klasei.
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Pasākumi 8.-9.klašu skolēniem. Tikšanās ar rakstniekiem, bibliotekārās stundas,
Dzejas dienas, konkursi, lasījumi, tematiskie pasākumi, Sporta diena, grāmatu,
zīmējumu, plakātu izstādes.
Iecavas bērnu bibliotēkā bibliotekārā stunda par grāmatu meklēšanu un
novadniekiem e-katalogā, anketēšana par drošu internetu, nodarbība ”Kur mācīties tālāk?”;
Vecsaules bibliotēkā Dzimtās valodas diena tematisks pasākums ”Es, Lūcija Zamaič, un
mani vārdi”, veltīts dzejnieces 120. dzimšanas dienai.
Pusaudži-jaunieši.
Viena no visaktīvākajām bibliotēkām Skaistkalnes bibliotēka. Sadarbojoties ar
Skaistkalnes vidusskolu, Barikāžu atceres dienai veltīta tikšanās ar Jaunā Rīgas teātra
aktieri Vili Daudziņu; tikšanās ar teoloģijas doktoru, mācītāju Gunti Kalmi; interaktīvas
pārraides-diskusijas skatīšanās ”Jauniešu IKT zināšanu pilnveide un iesaiste darba tirgū”;
tikšanās ar režisori Virdžīniju Lejiņu un rakstnieku Jāni Lejiņu; atbalsts Skolēnu domes
organizētajam pasākumam Adamsu ģimenes svētki jeb Popiela -2013.
Bērni ar īpašām vajadzībām. Zālītes bibliotēka sadarbojas ar Zālītes speciālās
internātskolas filiāli, kur mācās bērni ar īpašām vajadzībām no 1. līdz 4.klasei. Notiek
ekskursijas uz bibliotēku, organizē pasākumu par O.Vācieša dzejoļiem bērniem, skatās
multenīti ”Kabata”. Skolēni apmeklē Zorģu bibliotēku, sadarbojoties ar bibliotekāri A.
Ezergaili dodas kopīgā ekskursijā uz Rīgas LNB BLC, aplūko izstādi ”Bērnu grāmata2012”, klausās galvenās bibliogrāfes S. Galsas stāstījumu, lasa dzejoļus, izspēlē klucīšu spēli
”Uzcel Gaismas pili!”. Bauskas bērnu bibliotēku apmeklē Vasaras nometnes sociālā
riska mazturīgām ģimenēm 22 dalībnieki 7- 9 gadus veci bērni, kuri spēlē spēles, klausās
muzikālās grāmatas. Vecumnieku bibliotēkai laba sadarbība ar Vecumnieku sociālajiem
pedagogiem. Pēc sociālo pedagogu ierosinājuma oktobrī skolas brīvlaikā notika kopīga
praktiska nodarbība grūti audzināmiem bērniem. Tēma - skolēna brīvi izvēlētas
grāmatas prezentācija. Dāviņu bibliotekāre pagasta jaunietei ar īpašām vajadzībām, kurai
grūti pārvietoties, rezervē savlaicīgi kādu īpašu grāmatu. Saziņa notiek telefoniski. Agrāk
jauniete pati nāca uz bibliotēku, tagad grāmatas izņem mamma.
4.5. Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu pakalpojumu organizācijā,
sadarbības partneri, vērtējums
Vislielāko finansiālo atbalstu fonda kvalitatīvai komplektēšanai bibliotēkas saņem
no novada domes un pašvaldībām. Kurmenes bibliotēka sadarbojas ar vietējo Izglītības un
iniciatīvas centru, piedalās NVO projektu aktivitātēs.
Veiksmīga sadarbība ar LNB BLC kolēģēm, uzzina aktuālāko darbā ar bērniem
(Bauskas bērnu, Iecavas bērnu bibliotēka). Zorģu bibliotēka sadarbībā ar Zālītes speciālās
internātskolas pedagogiem un skolēniem Rīgā apmeklē BLC, organizē radošas darbnīcas
jaunajām māmiņām, lai izveidotu draudzību starp Zorģu jaunajām ģimenēm. Iecavas bērnu
bibliotēka cieši sadarbojas ar UNESCO Latvijas nacionālo komisiju. Pateicoties
līdzdalībai projektā ”Stāstu laiks bibliotēkās” nodibināti kontakti ar projektā iesaistītām
Latvijas bibliotēkām, turpinās sakari ar sadraudzības pilsētas Pasvales Centrālo bibliotēku
Lietuvā, cieši kontakti ar PII iestādi ”Cālītis”, darbojas grāmatu izsniegšanas punkts.
Bibliotēkām regulāra sadarbība ar Lauku bibliotēku atbalsta biedrību, Bauskas
mākslas skolu, muzejiem, bērnu un jauniešu centru, kultūras centru, skolām, PII
iestādēm, skolotājām. Rītausmu bibliotēkai sadarbība ar Bauskas Mūzikas skolu un
Bauskas jauniešu centru. Codes, Vecsaules bibliotēkām sadarbība ar pamatskolu,
kultūras darba organizatorēm. Informāciju par jaunāko literatūru iegūst sarakstē internetā
ar L-Grāmata darbiniecēm. Bauskas bērnu bibliotēka veiksmīgi sadarbojoties ar biedrību
Bauskas Vecpilsēta, Bauskas NM muzeju u. c. iestādēm, atklāj izglītojošu izstādi ārpus
bibliotēkas telpām autoostā. Pieredzes apmaiņa Skaistkalnes bibliotēkai par darbu ar bērniem
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un jauniešiem notikusi Lietuvā Germanišku sādžas bibliotēkā, apmeklēta Rīgas CB
Pārdaugavas filiāle, laba sadarbība ar Skolēnu domi. Veiksmīgs sadarbības piemērs
bibliotēkām ar Ziemeļu ministru padomi. Tā jau kļuvusi par tradīciju, ka Ziemeļvalstu
bibliotēku nedēļā aktīvi tiek rīkoti lasījumi, iepazīta dažādu zemju literatūra, tradīcijas(
Bauskas bērnu, Iecavas bērnu bibliotēkās u.c.).
Bibliotēkas aktīvi darbojās UNESCO LNK ”UNESCO nedēļā”. Bauskas bērnu
bibliotēka apzina nemateriālo mantojumu ”Mans Dziesmu un deju svētku stāsts” iesaista
skolēnus, skolas un Iecavas novada bibliotekāres, tiekas ar divām svētku dalībniecēm.
Projekts– kustība JUŠI diemžēl beidzās, bet Bauskas bērnu bibliotēkai, KISC un Rīgas
Neredzīgo bibliotēkai ir iestrādnes jauna sadarbības projekta ”Ieraugi pasauli dažādi”
konkursā, plāno bibliotēka dalību arī projektā ”Bērnu starts”. Tradicionāla sadarbība starp
novada bibliotēkām, organizējot kopīgas ekskursijas B/J žūrijas ekspertiem Ceraukstes
un Mūsas bibliotēka, Jaunsaules un Vecsaules bibliotēkas (Ziemeļu un Zālītes bibliotēkas
eksperti apmeklē Rīgā Multikino). Gailīšu un Pāces bibliotēkām savā starpā veiksmīgi
sadarbojoties, pievienojas arī skola un PII iestāde ”Cālītis”. Bibliotekāres pasākumos aicina
piedalīties kolēģes (S.Cīruli, L.Ozoliņu, S.Freimani), rakstniekus, žurnālistus, foto
studijas ”Bauska” fotogrāfus. Strēlnieka bibliotēka sadarbojas ar Mežotnes
internātvidusskolas bibliotekāri, Zorģu bibliotekāre rīko kopīgu pasākumu ar Iecavas
vidusskolas bibliotekāri. Rosmes bibliotēkā sadarbības rezultātā tikšanās ar kinologuekspertu Ingūnu Mediņu un 2 viņas labradoriem, bet darbnīcā veidot no dabas materiāliem
palīdz mammas un tēti!
4.6. Veiksmīgākās lasīšanas aktivitātes:
Nozīmīga bibliotekārā darba daļa ir veiksmīgi lasīšanas veicināšanas pasākumi
dažādās vecuma grupās. Bibliotēkas organizē aktuālas izstādes (Bauskas bērnu
bibliotēkā 100 izstādes, Iecavas bērnu 41), tematiskas un literāras pēcpusdienas (Bauskas
bērnu un Iecavas bērnu bibliotēkās 15), lasījumus, pārrunas, konkursus, ekskursijas,
tikšanos ar rakstniekiem.
Izstādes. Neparasta grāmatu un tomātu šķirņu izstāde + degustācija Ziemeļu
bibliotēkā. 25 bērni izgaršo tomātus, pēc 2 nedēļām ievēl tomātu Karali- visgaršīgākais
CINDEL F1.
Kā gada galveno notikumu Iecavas bērnu bibliotēka min tematisko pēcpusdienu
”Mūsu Latvijai-95”.Pasākumā piedalās sešgadīgie bērni no 2 bērnudārziem, Dzimtmisas un
Zālītes speciālās internātpamatskolas skolēni. Bibliotekāre Z.Stūrmane sirsnīgi un interesanti
stāsta par Latviju, par grāmatām un enciklopēdijām, bērni velta labus vārdus savai valstij,
dzied himnu, deklamē dzeju, muzikāli ceļo pa Latviju ”Welcome to Latvia”. Pasākums
stiprina bērnu patriotismu un valstisko identitāti.
UNESCO LNK projektā ”Stāstu bibliotēkas” Iecavas bibliotēka piedalās no
2009.-2013.gadam. Apmeklē seminārus, lekcijas, Stāstnieku festivālus, gūst zināšanas un
pieredzi par stāstīšanas tradīciju izzināšanu, saglabāšanu, pasākumu organizēšanu.
Bibliotekāres apmeklē ”Gāž podus Rundālē”, otro Zemgales stāstnieku festivālu, bibliotēkā
notiek 4 stāstīšanas pēcpusdienas. (Izvērtējot darba apjomu un prioritātes, pieteikumu
atkārtotai dalībai no 2014.gada bibliotēka neiesniedza un izstājās no projekta.)
UNESCO nedēļā Bauskas bērnu bibliotēkai aktīva radoša darbošanās: anketēšana
(36 skolu bibliotekāriem un bibliotēkas lasītājiem; pārrunas (bērnudārza audzēkņiem)
”Dziedot dzima dejai spēks”; pasākums ”Mans dziesmu un deju svētku stāsts”, kurā tautas
tērpus demonstrē kolēģe - koriste A.Biķerniece un folkloras kopas dalībniece I.Tomsone; 9
dalībnieku ”Stāsti” par iespaidiem svētkos; senu fotogrāfiju aplūkošana.
Daudzu gadu garumā bibliotēkas veiksmīgi un aktīvi piedalās Ziemeļvalstu
bibliotēku nedēļā. Vecsaules bibliotēkā neparastas aktivitātes. Vispirms lasa Grenlandes
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rakstnieces L. Hansenas pasakas par klimata izmaiņām ”Sīla” fragmentu. Prezentācijā aplūko
populārākos ziemeļvalstu vides objektus, dabu, nacionālos ēdienus. Noskatās vides filmu par
pasaulē labāko surstroming (pūdētās siļķes) meistaru un balto klaunu zviedru Rūbenu
Madsenu. Bērni, atbildot uz viktorīnas jautājumiem, var pārbaudīt savas zināšanas par
ziemeļvalstīm, ziemeļvalstu bērnu rakstniekiem un viņu darbiem. Nobeigumā mielojas ar
Norvēģijas laša maizītēm un krāsnī, avīžpapīrā, ceptām siļķēm latviešu gaumē. Tās visiem
garšo lieliski un pāri paliek tikai asakas!
Unikālais lasīšanas veicināšanas projekts ”Bērnu/Jauniešu žūrija” + vecāku
žūrija. Tas rada lielāku bērnu interesi lasīt, ja ģimenē lasa arī vecāki. Iecavas bērnu
bibliotēkā 100 eksperti+ 8 mammas, Bauskas bērnu bibliotēkā 85 eksperti +4 mammas+ 1
lielais brālis. Ceraukstes bibliotēkā no 43 ekspertiem 17 ir zēni, un B/J /vecāku žūrija ir
veiksmīgākā aktivitāte! Lasīšanu veicina tas, ka katru nedēļu jaunās (arī žūrijas) grāmatas
bibliotekāre nes uz skolu apmaiņai. Vallē 19 eksperti skolēni + 3 vecāki (1tētis!) noslēguma
pasākumā apbalvo lasošās Brazausku un Baturoviču ģimenes. Radošā aktivitāte ”Recepte
grāmatas lasīšanai”: noskaņojums- īpašs, grāmatai labvēlīgs; sastāvdaļas: grāmata, kas
interesē, rokas, kas nav nogurušas, acis, kas nav aizmigušas, galva, kas spēj domāt
līdzi…” u. c.
Izzinošs, izglītojošs ir Ķīpsalas apmeklējums Lielie Lasīšanas svētki, jeb 2 vienā, jo
tiek apmeklēta grāmatu izstāde un izstāde ”Skola”, savākti dažādu mācību iestāžu bukleti,
pēc tam veidota izstāde bibliotēkā. Bērniem patīk būt šajos saturiski organizētajos
pasākumos. Arī zēni bija priecīgi par dāvanām, skaisto koncertu, labi, interesanti pavadīto
dienu. Bauskas novada grāmatu ekspertiem īsts sadraudzības brauciens! Jaunas akcijas
ārpus bibliotēkas telpām zibakcija ”Lasīsim kopā!”. ”Lasīšanas diena” iedzīvotāju vidū
veicina interesi par lasīšanu!
LB Atbalsta biedrības konkursā ”Lielā Lasītāju balva” par Latvijas bibliotēkās
lasītāko grāmatu, kas izdota 2013.gadā oriģinālliteratūras autoru vidū nominē R. Skrebeles
stāstu ”Jāņa B. dienasgrāmata”. Šī grāmata daudzās bibliotēkās (Bauskas bērnu) ir lasītāko
grāmatu vidū, jo bibliotēkas apkopo ziņas par bibliotēkā lasītākajām grāmatām iepriekšējā
gadā.
Tikšanās ar rakstniekiem veicina lasīšanu, rada iespēju satikt un izjautāt autoru par
grāmatas tapšanu. Sirsnīgi bibliotēkās (Bauskas bērnu, Ziemeļu, Iecavas bērnu) viesos
uzņemta populārā māksliniece un rakstniece Indra Sproģe. Jau pirms un joprojām pēc
tikšanās skolēni aktīvi izvēlas lasīt autores darbus. Piedalīties pasākumā Grāmatu svētku
ietvaros Bauskas bērnu bibliotēkā vēlējās daudzas PII bērnu grupiņas, bet laimīgās noteica
pat ar izlozes palīdzību. 52 pirmsskolnieki aktīvi un atraktīvi apguva lasītprasmi, bet
audzēkne J.Sunaika nodziedāja solo ”Bērnudārznieku himnu”. (BBB lasa 94 pirmskolnieki,
jeb +11 salīdzinot ar 2012.gadu!) Autores atraktivitāti iepazina arī 110 Bauskas sākumskolas
1.-2.klašu skolēni. Pasākumi veicina arī bibliotēkas publicitāti! Autore Viesu grāmatā
ieraksta: ”Paldies BB bibliotēkai par gaismiņām, kas bērnu sirsniņās! Par radošumu un
lielo brīnumu! Par grāmatu mīlēšanas prieku! Liels prieks bij to sajust pie Jums!”
11.februārī Droša interneta dienā interesants pasākums Zorģu bibliotekārei Zālītes
skolas bibliotēkā. Pārrunas, ko nedrīkst darīt sociālajos tīklos, kā arī noslēgumā aizraujoša
nodarbība. Veido kopīgu kartona ”māju” ar moto ”Māku uzvesties internetā”. Katrs skolēns
izveido savu logu, tajā ieraksta, ko viņš nekad nedarītu internetā. 20 skolēni elektroniski
aizpilda tiešsaistes anketu ”Vai tu māki uzvesties internetā?”, radot labu izpratni par pareizu
uzvedību internetā, veido zīmējumus. Skolas mājas lapā tiek ievietota prezentācija. Zorģu
bibliotēkā četras dienas A.Ezergailes sarīkotas darbnīcas 20 skolēniem. Uzrakstīts
Nīderlandes projekts ”Ideju darbnīca”, atbalstīts, (iegūti Ls 500) un realizēts. Noslēgumā
atpūtas centrā ”Labirinti” grupas ”Tumsa” vokālista V.Frīdenberga koncerts, sadziedoties ar
vairāk nekā 60 cilvēku publiku. Vērtējuma anketās par aizraujošāko atzīta I.Radziņas
(Dubultu bērnu bibliotēkas vadītājas) vadītā leļļu darbnīca. Bibliotēkās Helovīna svētkus
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aktīvi svinēt rosina paši skolēni. Gailīšu bibliotēkā tradīcija Latvijas Valsts Neatkarības
svētkiem par godu rīkot bērniem dzejoļu konkursu, lai radītu interesi par Latviju un cieņu
pret valsti. Bauskas bērnu bibliotēkā zīmējumu konkursā ”Kāds varētu izskatīties
baušķenieks pēc 30-40 gadiem” iesūtīti 39 darbi. R. Lauča burvja tēls iedvesmoja atklāt,
jeb uzburt foto izstādi autoostā. Bibliotēkā mīļdzīvnieka fotokonkursam iesūtīti 13 skolēnu
darbi. Jauks konkursa noslēgums kopā ar zvērkopi V.Vītolu. 20 skolēni (+10 pieaugušie)
klausās ”Lāču mammas” stāstījumu, konkursa laureāti saņem dāvanā grāmatas. 8 darbnīcās
57 skolēni aktīvisti pēc Grega darbu grāmatas anketām sniedz dažādas atbildes, mācās
domāt par nākotnes profesiju u. c. Kas jārada, pirms kļūsi pieaudzis?- Jāizlasa grāmata bez
ilustrācijām; jāuzraksta kādam īsta vēstule; jādodas uz nometni, jāpiedalās īstā talantu šovā,
jānogriež mati.
Regulāras ekskursijas 1x nedēļā ceturtdienās 1.klasei uz Misas bibliotēku, kur
notiek bibliotekārās stundas. Vecumnieku bibliotēkā skolēni divas reizes dodas ekskursijā
uz bibliotēku. Bibliotēka piedalās skolas rīkotā pasākumā 1.-4.klašu skolēniem ”Grāmatu
diena”, kura norise vesela mēneša garumā, veidota kā vilciens ar pieturām-katrā pieturā
cita grāmatu tematika. Bibliotekāre rīko izstādes un stāsta par jaunākajām grāmatām, kuras
pieejamas skolas un pagasta bibliotēkās. Ekskursijā uz Bauskas bērnu bibliotēku ar mērķi
dāvināt grāmatu LNB akcijai ”Tautas grāmatu plaukts” ierodas Bauskas pilsētas pamatskolas
3.b klase, klases audzinātāja un skolas bibliotekāre. Uzdāvina 25 grāmatas ar ierakstiem,
akcijā iesaistās arī Ponomarjovu ģimene (5 cilvēki). Skolēna M.Bluša dāvinātā grāmatā
”Džūkstes pasakas” īss ieraksts: ”Pasakas ļauj mums sapņot. Pasakas māca labākiem kļūt.”
Ekskursijās pa Latviju dodas žūrijas eksperti no dažādām bibliotēkām. Iecavas
bērnu bibliotēkas 4.-7. klašu 55 ekspertiem tematiska ekskursija ”Strēlnieku piedzīvojumi un
īsta rudzu maize” Maizes ceptuvē ”Lāči” cep maizi, piedalās nodarbībās Ziemassvētku kauju
muzejā. Jaunsaules un Vecsaules eksperti Lielvārdē izspēlē eposa ”Lāčplēsis” ainas, bet
Beibežu eksperti apmeklē Skaistkalnes katoļu baznīcu un Rokišku pilsmuižas ansambli
Lietuvā. Degustē sieru, apskata dravniecības muzeju, redz kā top un paši piedalās lietuviešu
nacionālā kēksa ”Šakotis” gatavošanā. Bauskas bērnu bibliotēkas eksperti jau tradicionāli
apmeklē teātri Rīgā, 36 skolēni noskatās NT izrādi ”Sarkangalvīte un vilks”. PII iestāžu
audzēkņu ekskursiju laikā Bauskas bērnu bibliotēkā lasītavas telpā apmeklētājus sagaida
lielā lelle Zane, kas iepazīstina ar sevi un ”Zanes bibliotēkas” skanošo grāmatu kolekciju.
Pārgājienā sakopt Pliekšānu dzimtas kapus talkā dodas Stelpes pagasta bibliotēkas lasītāji.
Ziemassvētku laikā bibliotēkas gada noslēguma pasākumu aktivitātēs piedalās daudzi
lasītāji. Misas bibliotēkā ar 1.klasi iestudē Ziemassvētku pasaku, Pāces bibliotēkā skatās
multfilmu, Gailīšu bibliotēkā notiek modes skate, Iecavas bērnu bibliotēkā gatavo porolona
eglītes un apsveikuma kartiņas. Bauskas bērnu bibliotēkā jautrību ievieš skolēnu un jauniešu
improvizācijas teātra ”Magno” atraktīvie aktieri, bet Jumpravas bibliotēkā darbojas
ķekatnieki, ierodas Ziemassvētku vecītis, bērni, kopā ar pieaugušajiem dziedādami velk
bluķi ap bibliotēku, bet pēc tam to sadedzina.
4.7. Bibliotēkas darbinieki tālākizglītības vērtējums.
Bibliotēku darbinieki piedalās Starptautiskos semināros, vietējos semināros,
konferencēs, kursos, pieredzes apmaiņas braucienos. Sniedz individuālas konsultācijas par
aktuāliem bibliotēkas darba jautājumiem un lasīšanas veicināšanas programmu ”Bērnu
žūrija” citām bibliotēkām un skolām (Z.Stūrmane, L.Šteinberga, S.Freimane u. c.).
S.Freimane 27.februārī Rīgā Apaļā galda konferencē prezentē reģiona bibliotēku darbu ar
bērniem.18.aprīlī Rīgā Bibliotekāru biedrības konferencē piedalās (S.Freimane,
A.Rācenāja u. c.) gūst vērtīgas atziņas par bibliotekāra profesijas misiju un būtību, apmeklē
Kerkoviusa namu, izzinošu konkursa ”Zelta ābele” grāmatu izstādi MA, piedalās LBB 90
gadu noslēguma sarīkojuma jaukā ballē ar sirtaki dejām. 30.aprīlī Net- Safe- Drošāka
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interneta centra Apbalvošanas ceremonijas pasākumā Bauskas bērnu bibliotēka saņem
DIPLOMU par dalību konkursā, (S.Freimane, K.Čakāne) piedalās radošā ekskursijā ”Tikai
gudrie tiek Āfrikā”, restorānā Kilimandžāro” darina rotas, un iesaistās citās aktivitātēs. Otro
gadu UNESCO LNK iniciatīvas ”Stāstu laiks bibliotēkās” seminārā un ”Gāž podus
Rundālē” organizē un piedalās A. Ramane.
13.novembrī seminārā Bauskas CB un Zemgales reģionālo publisko bibliotēku darbinieki
gūst ieskatu bibliotēku radošo inovāciju darbā, bibliotēku specializācijā pakalpojumu
ieviešanā bērniem un jauniešiem, uzzina bibliotēku attīstības institūta prioritātēs, VVBIS
aktualitātes. Bauskas, Iecavas, Vecumnieku novadu bibliotēkas saņem BIBLIOTĒKAS
AKREDITĀCIJAS APLIECĪBAS. Izzinošs un izglītojošs seminārsun pēc tam tematiskā
pēcpusdienā sirsnīga tikšanās ar novadnieku aktieri Uldi Dumpi.
Notikuši mācību pieredzes apmaiņas braucieni uz Kuldīgas novada bibliotēkāmSkrundas bērnu un pilsētas, Kuldīgas Galveno un Padures pagasta bibliotēkām. Mācību
pieredzes braucienā apmeklētas Pierīgas un Salaspils bibliotēkas. Rīgas CB interesants
Bērnu bibliotekāres stāstījums. Mācību – pieredzes izbraukuma seminārs uz Bauskas
novada bibliotēkām - Brunavas, Grenctāles, Ceraukstes, Gailīšu, Rītausmu un Ādžūnu
bibliotēkām (L. Šteinberga, A. Rācenāja u. c.). Semināros 11.septembrī CB un 9.oktobrī
skolu bibliotekāriem S.Freimane informēja par izzinošiem pasākumiem Starptautiskajiem
bērnu literatūras lasījumiem Jaunajā Rīgas teātrī” un J. Baltvilka balvas pasniegšanu.
Bibliotekāres piedalās projekta 3TD noslēguma pasākumā Siguldā, kur jūtas
gaidītas, novērtētas pēc 7 gadu radoša darba. Seminārā ”Pārobežu uzņēmējdarbības atbalsta
bibliotēku tīkla stratēģijas izstrādnes” piedalās novada bibliotekāres, kuras ir projekta
Biznesa bibliotēkas dalībnieces. LBN Mācību kursos piedalās L.Šteinberga (”Pasākums
bērniem vai sev?”), Z.Stūrmane (”Verbālās un neverbālās komunikācijas kultūra”),
S.Freimane ("Fotogrāfijas pamati"), K.Čakāne (Mediju pedagoģija: Bērni un mediji”) u.c.
S.Freimane fotografē CB un Bauskas bērnu bibliotēkas pasākumus, izmantojot kursos apgūto
praksē, iesniedz foto mēdijiem. Apmeklētas bibliotēkas ārzemju braucienos uz Skotijas
(A.Rācenāja, S.Freimane) un Polijas bibliotēkām (B.Kopilova, L.Ozoliņa, S.Freimane),
iegūta pieredze darbā ar bērniem.
Bibliotēkas publicitāti gūst bibliotekārēm, piedaloties Bauskas novada gājienā,
Pagalmu svētku aktivitātēs, sporta svētkos. Bauskas bērnu bibliotēka sveica Tautas foto
studiju „Bauska” 55. dzimšanas dienā, jo laba sadarbība ~ 5 gadu garumā. Skaistkalnes
bibliotēkā uz 0,75% slodzi strādā Z.Saulīte, zinoša, precīza un atsaucīga darbiniece. Prieks,
par kolēģi A.Ezergaili, kura ieguva Eiropas Gada cilvēka 2013 titulu: ”Mans veiksmes
stāsts sākās ar Zorģiem un tās Gaismas pili- bibliotēku! Eiropas gada cilvēks, tā neesmu es,
bet gan cilvēki ap mani!”. Stelpes bibliotekāre R.Matuševa uzsver, ka CB rīkoto semināru
saturs vienmēr pārdomāts, tiek apspriestas pašas aktuālākās tendences bibliotēku darbā.
Turpmāk vēlas pilnveidot savas zināšanas par BIS Alise, kā arī kā izmantot Bibliotēku
portālu ievietot tajā informāciju par savu bibliotēku. Bibliotekāri ir tie, kas patstāvīgi savas
zināšanas pilnveido, attīstoties pašai bibliotēku sistēmai, tehnoloģijām un bibliotēku
iespējām.
4.8. Problēmas darbā ar bērniem un jauniešiem, to risināšanas ceļi.
Daļa skolēnu nevēlas lasīt, grūtības sagādā atstāstīt un pat rakstīt, novērota racionālā
patērētāju attieksme pret apkārtējo pasauli, iesaistoties pasākumos jautā: ”Kas man par to
būs?” Jūtama atkarība no cīņu spēlēm datorā. Jāorganizē dažādi pasākumi, jācenšas pievērst
žurnālu un grāmatu lasīšanai, jāpiedalās dažādos projektos un akcijās, jāievieš jaunas un
interesantas darba formas.
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4.9. Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums.
Prieks, ka daudzās bibliotēkās veikti plaši remonti (Mežotnes, Rītausmu,
Ceraukstes), izveidoti bērnu stūrīši (Skaistkalnē), iepirkti mēbeļu komplekti un spēles. Tas
palielina bērnu un skolēnu lasītāju skaitu bibliotēkās. Iecavas bērnu un Bauskas bērnu
bibliotēkās neviena no būtiskajām bibliotēkas jomām netika ierobežota finansiālo apstākļu
dēļ. Iecavas bērnu bibliotēkai iegādātas attīstošās spēles, paklājs bērnu stūrītim un putekļu
sūcējs. Bibliotēkā veikti remontdarbi, kosmētiskais remonts. Bauskas bērnu bibliotēkai
nepieciešamas lielākas plašākas telpas, jo telpu šaurība ierobežo pasākumu apmeklētāju
skaitu. Ziemas sezonā nepietiek vietas ģērbtuvē, kur novietot somas un apģērbu skolēniem,
kuri apmeklē bibliotēku uzreiz pēc stundām. 2014.gadā plānots lasītavas remonts. Pie
bibliotēkas nav iekārtu, kur pieslēgt velosipēdus. Bibliotēkai nopirkts jauns Informācijas
stends, jauns telefona aparāts, norakstīta nolietotā datortehnika.
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5. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums
5.1. Bibliotēkas informācijas tīmeklī: bibliotēkas mājas lapa, blogi, sociālie tīkli un citas
tīmekļa vietnes.
No 2011.gada pieejams Bauskas CB speciālistu izveidotais bibliotēku portāls:
www.bauskasbiblioteka.lv, kurā informācija par pakalpojumiem, pasākumu kalendārs, 40
bibliotēku elektroniskais kopkatalogs, aktualitātes, slīdošā lenta ar jaunākajām grāmatām
Bauskas CB. Atsevišķa sadaļa ar pamatinformāciju par novada bibliotēkām un titullapā
interaktīvā karte ar bibliotēku atrašanās vietu un adresi. Sākumlapā pieejams saraksts ar katra
mēneša novadnieku jubilejām, kurš sakārtots pa atsevišķiem novadiem, kā arī sadarbības
partneru logo un saites, Web mobilā versija. Atsevišķa sadaļa izveidota novadu
bibliotekāriem par nozares aktualitātēm. Bauskas CB atrodama sociālajā tīklā TWITER –
twiter.com/bauskabiblio.
Iecavas novada Zorģu bibliotēka aktuālo informāciju ievieto bibliotēkas mājaslapā
www.zorgi.lv, bet twiter.com. izveidots Zorģu bibliotēkas profils.
Iecavas Ed.Virzas bibliotēkai 2013.gadā, izmantojot brīvprātīgo ieguldījumu,
izveidota mājas lapa http://iecavasbiblioteka.weebly.com/.
Iecavas novada bibliotēkas informāciju par pasākumiem ievieto novada mājaslapā
www.iecava.lv, savukārt Vecumnieku novada bibliotēkas – novada mājaslapā
www.vecumnieki.lv , kurā ievietots DVD par Bārbeles bibliotēkas 90gadu jubileju.
Bauskas CB katra mēneša pasākumu plānu, arī Bauskas novada pagasta bibliotēku,
nosūta ievietošanai novada mājaslapā www.bauska.lv visu iestāžu kopīgajā darba plānā.
Daudzas novadu bibliotēkas izmanto sociālo tīklu www.draugiem.lv. Pāces bibliotēkas
vadītāja Iveta Rācināja atzīmē, ka „manuprāt „draugos” ir ļoti ērti veidot savu lapu,
komunicēt ar lasītājiem, jo gandrīz visi bērni un jauniešu izmanto šo interneta vietni katru
dienu, vai vismaz reizi nedēļā.”
5.2. Darbs ar elektronisko kopkatalogu.
Bijušajā Bauskas rajonā no 1998.gada tiek veidots elektroniskais kopkatalogs, kurā
ievadīti visu 37 bibliotēku iespieddarbu dati. 2009.gada 2.pusē izveidojās 4 novadi –
Bauskas, Iecavas, Rundāles, Vecumnieku, kurā tika iekļautas 3 bibliotēkas (Valle, Kurmene,
Taurkalne) no Aizkraukles rajona. Konsultējoties ar Alises speciālistiem, 2010. gadā tika
pieņemts lēmums, ka šo trīs bibliotēku datus vadīs no jauna un vienlaikus Valles un
Kurmenes bibliotēkā ieviesīs BIS ALISE i. 2011.gadā sadarbībā ar Bauskas CB Informācijas
resursu attīstības nodaļas speciālistiem 100% ievadīti dati par Taurkalnes, Valles, Kurmenes
bibliotēku krājumiem. Abas pēdējās bibliotēkas no 2012.gada uzsāka automatizēto
izsniegšanu/saņemšanu.
2013.gadā datubāzē ALISE ievadīti 2326 jauni grāmatu apraksti. Tādējādi
izveidots elektroniskais kopkatalogs ar 52315 aprakstiem. No pagastu bibliotēkām
elektroniskajam katalogam pievienoti 15043 eksemplāri. Daudzas novadu bibliotēkas uzsver,
ka Bauskas CB Informācijas resursu attīstības nodaļā ātri ievada iespieddarbu datus
kopkatalogā. Kopīgais eksemplāru skaits elektroniskajā kopkatalogā – 270516 t.i. 93 %
(2012.gadā 83%) no visu novadu bibliotēku krājuma. Bauskas CB turpināja to pagastu
bibliotēku, kuras strādā ar Alise-i sistēmu, krājumu rekataloģizāciju. Turpinājām, pievienojot
rekataloģizēto krājumu, rediģēt esošos grāmatu aprakstus, pievienot priekšmetus, autorības
un citas aprakstus papildinošas ziņas.
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Bauskas reģiona kopkatalogā ievadītais krājums
BAUSKAS NOVADA BIBLIOTĒKAS
Bauskas Centrālā bibliotēka
Bauskas bērnu bibliotēka
Codes bibliotēka
Jauncodes bibliotēka
Dāviņu bibliotēka
Gailīšu bibliotēka
Rītausmu bibliotēka
Vecsaules bibliotēka
Brunavas bibliotēka
Grenctāles bibliotēka
Mežotnes bibliotēka
Strēlnieku bibliotēka
Ceraukstes bibliotēka
Ādžūnu bibliotēka
Jumpravas bibliotēka
Jaunsaules bibliotēka
Mūsas bibliotēka
Ozolaines bibliotēka
Pāces bibliotēka

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
76%
70%
62%
56%
53%
44%

IECAVAS NOVADA BIBLIOTĒKAS
Iecavas bibliotēka
Iecavas bērnu bibliotēka
Zorģu bibliotēka
Ziemeļu bibliotēka
Rosmes bibliotēka
Zālītes bibliotēka

100%
100%
100%
99%
97%
92%

RUNDĀLES NOVADA BIBLIOTĒKAS
Pilsrundāles bibliotēka
Bērsteles bibliotēka
Vecrundāles bibliotēka
Viesturu bibliotēka
Svitenes bibliotēka

100%
100%
100%
50%
46%

VECUMNIEKU NOVADA BIBLIOTĒKAS
Stelpes bibliotēka
Misas bibliotēka
Taurkalnes bibliotēka
Skaistkalnes bibliotēka
Valles bibliotēka
Kurmenes bibliotēka
Beibežu bibliotēka
Vecumnieku bibliotēka
Umpārtes bibliotēka
Bārbeles bibliotēka

100%
100%
100%
100%
100%
100%
74%
70%
56%
51%
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Uz 2014.gada 1.janvāri iespieddarbu automatizētā izsniegšana/saņemšana notiek 17
pagastu bibliotēkās: Brunavas, Codes, Jauncodes, Dāviņu, Rītausmu, Gailīšu, Vecsaules,
Ceraukstes, Pilsrundāles, Iecavas Edvarta Virzas, Iecavas bērnu, Zorģu, Misas, Stelpes,
Skaistkalnes, Valles, Kurmenes bibliotēkās, bet ar 2014. gada janvāri automatizēto
izsniegšanu uzsāk Grenctāles, Mežotnes, Strēlnieku, Ziemeļu bibliotēkas un līdz gada
pirmajai pusei to uzsāks arī Rosmes, Zālītes bibliotēkas. Vecumnieku, Bārbeles bibliotēkas
turpinās krājuma rekataloģizācija.
Viss krājums rekataloģizēts Taurkalnes, Vecrundāles, Bērsteles bibliotēkās.
Plānots 2014. gadā uzsākt 5.kārtu Alises ieviešanā sekojošās bibliotēkās: Bauskas
novada Pāces, Ozolaines, Jumpravas, Jaunsaules un Vecumnieku novada Beibežu
bibliotēkas.
No 2012.gada 1.marta sistēmā Alise strādā Bauskas Valsts Ģimnāzijas bibliotēka.
Līdz 2014.gada 1.janvārim rekataloģizācijas procesā kopkatalogā ievadīti 5152 grāmatas.
Aizvadītā gadā darbs tik ātri neveicās, jo tika samazināta otra darbinieka slodze. Bauskas CB
veidoja aprakstus tām grāmatām, kurām nav aprakstu. Pavisam 130 apraksti.
2013.gadā Bauskas CB sadarbībā ar Vecumnieku novada skolu bibliotēku metodisko
apvienību organizēja semināru, kurā iepazīstinājām ar darba procesiem, kas veicami pirms
darba uzsākšanu ar BIS Alise un prezentēja visus darba procesus, kurus veic ar sistēmu
Alise.
Jauno grāmatu aprakstus, izmantojot z39.50 serveri, importējam no LNB datubāzes.
Priekšmetu un personvārdu veidošana un pievienošana notiek caur priekšmetu un
personvārdu importu no Autoritatīvās datubāzes. Paralēli joprojām pievienojam priekšmetus
no lokālās datubāzes.
Galvenā autoritatīvā datubāze mūsu elektroniskajā katalogā sastāv no 15605
terminiem (2013.gadā papildināti ar 1526 terminiem). No tiem personvārdi 10738,
priekšmeti 4009, institūcijas 265 un vietvārdi 550. Lokālo priekšmetu katalogs sastāv no
1392 terminiem. Atslēgvārdu terminu katalogs, kurš sastāv no Bauskas reģiona novadiem,
pagastiem un ievērojamām vietām, sastāv no 76 terminiem.
Turpinām pievienot anotācijas un grāmatu vāku attēlus jauniepirktajām grāmatām, lai
tās interesenti varētu apskatīt mūsu jaunajā mājas lapā www.bauskasbiblioteka.lv ar izvēli
Elektroniskais katalogs > Anotācijas
2013.gadā strādājām pie grāmatu izvērtēšanas, norakstīšanas un datu izņemšanas no
sistēmas ALISE – izņemti 6718 (2012.g. izņemti 3505 eks.).
5.3. Elektronisko datubāzu (tiešsaistē, CD) piedāvājums, pašu veidotās elektroniskās
datubāzes.
Bauskas Centrālā bibliotēka veido novadu novadpētniecības datubāzi. 2013.gadā
novadpētniecības datubāze ir papildināta ar 1070 jauniem analītikas aprakstiem no rajona
laikraksta „Bauskas Dzīve”, kuri arī nosūtīti Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliogrāfijas
institūtam. Kopīgais aprakstu skaits novadu novadpētniecības datubāzē 14510. Sadarbībā ar
LNB un Bauskas novadpētniecības un mākslas muzeju turpinās darbs pie projekta „Zudusī
Latvija”. Izveidoti 6 jauni diski - „Sibīrijas stāsti I„ (par Dainu Ziemeli) (skat.piel.Nr.6),
novadniekiem: aktierim Uldim Dumpim, dzejniekam Ziedonim Purvam, gleznotājam
Pēterim Runģim, skolotājai Mildai Ruņģei un jubilejas disks „Bauskas novada literātu
apvienībai -50”.
Turpinās darbs pie CD „Atmodas laiks” u.c.
Novadu bibliotēkās bezmaksas pieejamas datubāzes: Letonika, Lursoft laikrakstu
bibliotēka (www.news.lv). Bauskas CB abonē NAIS, Nozare.lv, EBSCO pilnteksta žurnālu
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un EBSCO – e grāmatas (pēdējā pieejama Jauncodes, Gailīšu, Codes, Rītausmu bibliotēkām
– biznesa atbalsta bibliotēkas).
5.4. Informāciju un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūras vērtējums.
Novadu bibliotēkas atzīmē, ka pamazām notiek datortehnikas nomaiņa. 2013.gadā
Bauskas CB nomainīts 1 datorkomplekts, bet Bauskas novada pagastu bibliotēkās nomainīti
11 sistēmbloki. Bauskas CB 2014.gadā ieplānojusi 3 datorkomplektu nomaiņu un 5
multifunkcionālo iekārtu nomaiņu pagastu bibliotēkās.
Vecumnieku novada bibliotēkās arī notiek pakāpeniska datortehnikas nomaiņa.
Iecavas novada bibliotēkas ir nodrošinātas ar jaunu datortehniku, jo jau 2012.gadā
pašvaldības Attīstības nodaļa izstrādāja projektu „Sabiedrisko aktivitāšu darbības centru
attīstība Iecavas novada attālinātās apdzīvotās vietās” un saņemot ELFLA atbalstu, projekta
ietvaros katra Ziemeļu, Zālītes, Rosmes bibliotēkas saņēma datorus, videoprojektoru,
videokameru, diktafonu, TV, DVD atskaņotāju, kas vērtīgs atbalsts bibliotēku darbam.
Nepieciešamības gadījumā novadu bibliotēkas veic remontus 3td datoriem,
multifunkcionālajām iekārtām un citai tehnikai.
Novadu bibliotēkas atzīmē, ka interneta tīkls darbojas labi, arī bezvadu, kas ļauj
lietotājiem izmantot savus portatīvos datorus.
Bauskas CB jaunieguvumu reklāmai iegādājas TV, kurš pieslēgts bibliotēkas mājas
lapas jaunieguvumu sadaļai.
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6. Novadpētniecības darbs
Novadu bibliotēkas turpina aktīvu un daudzpusīgu novadpētniecības darbu. Tā mērķis
– izzināt, fiksēt, apkopot, saglabāt un popularizēt dzimto pagastu, novadu un tā ļaudis.
Bārbeles bibliotēkas vadītāja Brigita Krauze uzsver, ka „novadpētniecība nākotnei ļoti
nozīmīgs bibliotēku darbības virziens. Tieši ar novadpētniecības krājumu ikviena bibliotēka
ir atšķirīga no citām un interesanta lietotājiem.”
Bauskas CB aktīvi turpināja organizēt digitālos ceļojumus - ”Bauska: Vecpilsētas
stāsti”, kuros pasākuma dalībnieki iepazinās ar prezentāciju par Bausku un tās
interesantākajām vietām, ar pilsētas vecāko daļu – Vecpilsētu. Tematiskās pēcpusdienas par
šo tēmu organizētas sadarbībā ar Bauskas skolām. Savukārt, Iecavas vidusskolā tematiskās
pēcpusdienās „Iecavas vēsture senajās fotogrāfijās” dalībnieki iepazinās ar Bauskas CB
sagatavoto prezentāciju par Iecavas vēsturi, izmantojot digitalizētos materiālus. Pavisam
kopā piedalījās 250 skolēni.
Bauskas CB organizētajā novadnieka, dzejnieka Ziedoņa Purva 90 gadu atceres
pasākumā „...lai paliek nezūdošais mūžam zaļš” skanēja dziesmas ar dzejnieka vārdiem,
jaunāko klašu skolēnu izpildījumā bērnu dzejas kompozīcija, radinieku, laikabiedru un viņa
audzēkņu atmiņas. Publikas interesi izpelnījās Bauskas CB savāktās fotogrāfijas, kurās
redzami gan skolotājs Ziedonis Purvs un viņa audzēkņi Bauskas pamatskolā, gan Bauskas
teātra kolektīva foto no izrādēm, kurās viņš pats piedalījās. Daudzi klātesošie atrada sevi, gan
citas pazīstamas sejas. Pasākuma apmeklētāji atzinīgi vērtēja plašo izstādi par Ziedoni Purvu
un līdzi paņemšanai veidoto bukletu par viņu.
Arī emocijām bagāto un sirsnīgo tematisko pēcpusdienu „ Ar saknēm un sirdi
Bauskas novadā” veltītu novadnieka aktiera Ulda Dumpja 70 gadu jubilejai, Bauskas CB
veidoja sadarbībā ar Bauskas Valsts ģimnāziju (skat.piel.Nr.7) (par pasākumu sadaļā
Veiksmes stāsti).
Tematisko pasākumu „Ziemassvētki Edvarta Virzas „Straumēnu” noskaņās...”
Bauskas CB organizēja kopā ar folkloras ansambli „Trejupe”, tādējādi atzīmējot dzejnieka
130 gadu jubileju un ieskandējot Ziemassvētkus. Pasākumā piedalījās tuvs E.Virzas radinieks
- baušķenieks Daumants Ļūdēns, kurš dalījās atmiņās, jo ne tikai dzīvē ticies ar izcilo
dzejnieku, bet sēdējis arī viņam klēpī...
Iecavas Edvarta Virzas bibliotēka aktīvi iesaistījās novadnieka rakstnieka,
dzejnieka Edvarta Virzas 130 gadu jubilejas pasākuma „Ar saknēm zaļajā Zemgalē„
organizēšanā. Plaša prezentācija un izstāde iepazīstināja ar Edvarta Virzas dzīvi un daiļradi.
Pasākumā piedalījās dzejnieka mazmeita rakstniece, tulkotāja Anna Žīgure, tika apbalvoti
skolēni, literārā konkursa uzvarētāji, noskaņu radīja Iecavas mūzikas skolas audzēkņu
priekšnesumi.
Vecsaules bibliotēkā atzīmēta novadnieces, rakstnieces Lūcijas Zamaičas 120
gadu atceres jubileja.
Strēlnieku bibliotēka sadarbībā ar Bauskas CB organizēja novadnieka, gleznotāja
Pētera Ruņģa 120 gadu atceres pasākumu, kurā prezentēja jaunizveidoto CD par viņa
dzīvi un daiļradi.
Bārbeles bibliotēka organizēja 1991.gada barikāžu atceres pasākumu „Barikādestas ir Latvijas neatkarības atjaunošanas simbols” un 1949.gada 25.marta represijām
tematisko pasākumu „Ar Latviju sirdī”.
Vairākas bibliotēkas organizēja tikšanos ar literātiem – novadniekiem, piemēram,
Codes bibliotēka ar dzejnieci Sandru Cīruli, bet Ziemeļu bibliotēka ar novadnieci, skolotāju,
dramaturģi I.Salgrāvi. Pasākuma laikā skatījās autores lugas iestudējumu, klausījās un lasīja
fragmentus no sarakstītajiem darbiem.
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Iecavas Edvarta Virzas bibliotēka organizēja Ata Silarozes krājuma atvēršanas
svētkus. Krājums veltīts Martai Rācenei jeb Zilā kalna Martai, kura mūža pēdējos gadus
aizvadīja Iecavā un arī guldīta Iecavas Sila kapos.
Savukārt Ziemeļu bibliotēka organizēja tikšanos senioriem „Feldšera stāsti”, kur
savās atmiņās dalījās ilggadējā feldšera punkta vadītāja. Atzīstami, ka atmiņas uzrakstītas un
atrodas bibliotēkas novadpētniecības materiālu krājumā.
Brunavas bibliotēkas organizētās tikšanās viesis - pazīstama pagasta uzņēmēja zemniece Iveta Ļekūne, kuras uzņēmums dod vietējiem iedzīvotājiem darbavietas.
Bauskas CB galvenā bibliogrāfe Laimdota Ozoliņa izveidoja plašu retrospektīvo
prezentāciju par Bauskas literātu apvienības 50 darbības gadiem (skat.piel.Nr.8).
Darbu pie vecsauliešu atmiņu krājuma „Pagasta stāsti” turpina Vecsaules
bibliotēka. Tās vadītāja Agrita Hatkēviča raksta, ka „aizvadītā gadā transkripcēti divu cilvēku
atmiņu stāsti un iesieti drukātā formā. Bibliotēka saņēmusi novadnieces Ausmas Saukumas
dāvinājumu – trīs interesantus, drukātā formā materiālus: „Manas atmiņas” (par bērnību
Vecsaulē, par kaimiņiem, par izsūtījumu Sibīrijā, kā arī „Villerušu dzimta Vecsaulē”, kas ir
dzimtas pārstāves Vaidas Villerušas divdesmit gadu pētījums un aptver laika posmu no
1782.-1995.gadam.
Aktīvi, radoši novadpētniecības darbu veic Skaistkalnes bibliotēka, jo organizēts
piemiņas brīdis Lāčplēša dienā Skaistkalnes patriotam un novadpētniekam Pēterim
Lukašēvičam atdusas vietā, kā arī turpinās darbs pie materiālu papildināšanas par
novadniekiem.
Vecumnieku bibliotēka sadarbībā ar kultūras namu turpina iesākto iniciatīvu
„Atjaunojam Vecumnieku parku” un šogad koku stādīšanā piedalījās Saeimas
priekšsēdētāja Solvita Āboliņa, politiķis, žurnālists Dainis Īvāns, admirālis Andrejs Mežals,
Vecumnieku novada domes priekšsēdētājs Rihards Melgailis, kuri pēc tam tikās ar novada
iedzīvotājiem.
Rosmes bibliotēka organizēja tikšanos senioriem pie kafijas tases „Rosme vakar un
šodien”, lai iepazītu savas puses kultūrvēsturisko mantojumu.
Savukārt Jauncodes bibliotēka atzīmē, ka „ar jauncodiešu palīdzību uzsāk dižkoku
meklēšanu. Jauncodē atrasti 4 koki - melnā priede, ozols, vītols, ieva, kura atbilst dižkoku
prasībām, tāpēc nofotografējām un uzrakstījām nelielu aprakstu.”
Bauskas CB sadarbībā ar Bauskas novadpētniecības un mākslas muzeju un Šilutes
Fridriha Bojaraiša rajona bibliotēku organizēja starptautisku gleznu izstādi
„Donelaitim – 300” , kurā tika eksponētas starptautiskā plenēra mākslinieku darbi – apcere ,
skatījums par dzejojumu „Gadalaiki” un vietām, kur ievērojamais literāts, filozofs un
mākslinieks dzīvojis.
Kurmenes bibliotēka organizējusi sadarbībā ar vietējo novadnieci gleznotāju un
operdziedātāju Annu Grisi – Grundmani gleznu izstādi ar dabas skatiem.
Rītausmu bibliotēkā pēc remonta izvietota novadnieka, gleznotāja Teodora
Karašas gleznu patstāvīgā izstāde.
Iecavas Edvarta Virzas bibliotēkā novadnieces Martas Tamules dzejas un gleznu
izstāde.
Biedrības „Bauskas Vecpilsēta” organizētā ceļojošā izstāde „Bauska toreiz un
tagad”, kuru atklāja Bauskas autoostā, apceļoja 10 Bauskas reģiona bibliotēkas.
Novadu bibliotēkas organizējušas novadu materiālu izstādes, piemēram, Vecsaules
bibliotēka Patriotu nedēļā apmeklētājus iepazīstināja ar izstādi „Tas notika Vecsaulē”, bet
Valles bibliotēka veidoja tematiskās izstādes „Bibliotēka agrāk un tagad” un foto izstādi
„Valles pagasts toreiz un tagad”. Savukārt Skaistkalnes bibliotēka iemūžina pagasta
nozīmīgākos pasākumus fotogrāfijās (Kanepenes svētki, ledus iešana Mēmelē).
Ziemeļu bibliotēka nofilmēja vienu no skaistākajām Dimzukalna mājām „Lejas Upuri”. Materiālā cilvēku atziņas par dzīvi, radošās aktivitātes, stāstījumi.
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Zorģu bibliotēka papildina bibliotēkas mājas lapu www.zorgi.lv ar novadnieces
jaunās dzejnieces Betijas Celitānes jaunākajiem dzejoļiem.
Turpinās darbs pie materiālu papildināšanas par novadniekiem - literātiem
Skaistkalnē. Nozīmīgs darbs tiek ieguldīts pie seno pastkaršu kolekcijas kārtošanas. Jau
vairākus gadus bibliotēku apmeklē fotogrāfs un ceļotājs J.Naudžūns. Tikšanās reizē
dalībniekiem pastāstīja par ceļojuma iespaidiem Somijā.
Visu četru novadu ievērojamākie novadnieki ir apkopoti „Novadnieku enciklopēdijā”
un Bauskas CB portālā www.bauskasbiblioteka.lv galvenajā lapā katru mēnesi pa novadiem
parādās novadnieki – mēneša jubilāri. Tā ir lieliska iespēja reklamēt savus novadniekus.
Tradicionāli bibliotēkas iesaistās novadnieku kapu sakopšanā, piemēram, Iecavas novada
Zorģu bibliotēka kopā ar sieviešu kopu devās uz dzejnieka Edvarta Virzas dzimtas atdusas
vietu – Rumbu kapiem, bet Vecumnieku novada Stelpes bibliotēka – uz Pliekšānu dzimtas
kapiem. Skaistkalnes bibliotēka aktīvi iesaistījās talkā rakstnieces Dzintras Šulces mājās.

38

7. Projektizstrāde
2013.gadā projektā „Latviešu oriģinālliteratūra un autori” iesaistījās Bauskas CB,
iegūstot 10 Bauskas novada bibliotēkām grāmatas. Īpaši jāatzīmē Valles bibliotēkas vadītājas
Ingūnas Kļaviņas veikums, izstrādājot projekta pieteikumu un iegūstot grāmatas visām 10
Vecumnieku novada bibliotēkām. Tika saņemti kultūrai svarīgi, vērtīgi izdevumi. Tas ir
nozīmīgs novadu bibliotēku krājumu papildinājums.
19 novadu bibliotēkas darbojās Bērnu žūrijas projektā un 2 turpina darbu UNESCO
Nacionālās komitejas projektā „Stāstu laiks bibliotēkā”.
Vecumnieku novada Bārbeles bibliotēka saņēma Kultūras ministrijas organizētā
projektu konkursa finansējumu LTF 25. gadadienas konferences organizēšanai Bārbelē.
Iecavas novada Zorģu bibliotēka piedaloties Nīderlandes projektā ieguva
finansējumu 4 dienu radošai darbnīcai „ Ideju darbnīca 2013”.
Turpinās Bauskas novada Attīstības nodaļas sadarbībā ar Bauskas CB, Rundāles
novada Attīstības nodaļu un partneriem no Lietuvas – Biržu, Pasvales un Pakrojas
pašvaldībām izstrādātā pārrobežu projekta „Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku
pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana” un atbalstītā 2012.gadā , aktivitāšu realizācija –
Biznesa atbalsta bibliotēku stratēģijas izstrāde, biznesa literatūras iegāde Bauskas CB un 7
atbalsta bibliotēkām, biznesa ideju konkursa realizācija un uzvarētāju vasaras nometne Biržu
rajonā, projektā iesaistīto rajonu uzņēmēju forums Bauskā un uzņēmēju pieredzes brauciens
pa uzņēmumiem Bauskas un Rundāles novados, kā arī Biržu, Pakrojas un Pasvales rajonos,
metu konkurss jaunai Bauskas bibliotēkai un tehniskā projekta izstrāde, kura vēl turpināsies
2014. gadā, kā arī biznesa bibliotēkas izveide Bauskas CB un 7 Bauskas novada bibliotēkās
(Jauncode, Gailīši, Rītausmu, Code, Brunava, Grenctāle, Ceraukste) – mēbeles, IT.
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8. Metodiskā, konsultatīvā darba un sadarbības raksturojums.
Aizvadītā gada galvenie uzdevumi metodiskajā darbā:
gatavošanās Bauskas reģiona pagastu bibliotēku akreditācijai;
bibliotekāru kvalifikācijas paaugstināšana – apmācības, mācību semināri,
konsultācijas, pieredzes braucieni, kursi u.c.
 konsultācijas un praktiska palīdzība darbam ar moduli „ Alise-i” pašvaldību
bibliotēkās;
 konsultācijas par bibliotēkas krājuma rekataloģizāciju;
 apkopot un analizēt Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu pašvaldību
bibliotēku darbu.
Bibliotekāru kvalifikācijas paaugstināšanai organizēti 8 semināri.
Viens no tiem Zemgales reģionālais publisko bibliotēku seminārs – aktualitātes bibliotēku
nozarē, kas Bauskā pulcēja ap 100 bibliotēku nozares speciālistus no Zemgales reģiona –
Bauskas, Dobeles, Jelgavas, Ogres – publisko bibliotēku darbiniekus, pašvaldību vadītājus
un darbiniekus. Seminārā reģionu pārstāvji iepazīstināja ar savu novadu radošajām
inovācijām pakalpojumu darbā.
Kultūras ministrijas Bibliotēku un arhīvu nodaļas vecākā referente Vanda Bērziņa sniedza
pārskatu par bibliotēku darba kvalitātes vērtējumu Bauskas, Iecavas un Vecumnieku novadu
bibliotēkās atkārotajā akreditācijā. Bibliotēkām tika izsniegtas akreditācijas apliecības.
Bauskas novada administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas vecākā speciāliste Egija
Stapkēviča ziņoja par paveikto projektā „Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobežu
sadarbības tīkla izveidošana”.
Ar VVBIS aktualitātēm iepazīstināja VVBIS projekta vadītājs Aldis Liepa.
Saistoša bija LNB izpilddirektores Dzintras Mukānes un LNB Pakalpojumu departamenta
direktores Andas Lamašas prezentētā tēma: „Ceļā uz jauno Latvijas Nacionālo bibliotēku”
Semināra apmeklētāji uzklausīja LNB Bibliotēku attīstības institūta direktora Andra Eglāja
uzstāšanos „Bibliotēku attīstības institūta prioritātes 2014.gadā un turpmākajos gados”.
LNB Bērnu literatūras centra vadītāja, Latvijas Bibliotekāru biedrības priekšsēdētāja Silvija
Tretjakova runāja par bibliotēku specializāciju pakalpojumu ieviešanā bērniem un
jauniešiem: starptautiskā un nacionālā perspektīva.
Par Latvijas bibliotekāru biedrības Zemgales nodaļas aktualitātēm ziņoja LBB Zemgales
nodaļas valdes priekšsēdētāja Līga Strazdiņa ( skat.piel.Nr.9).
Semināra otrajā daļā visi semināra dalībnieki piedalījās tematiskajā pēcpusdienā „Ar saknēm
un sirdi Bauskas novadā”- tikās ar novadnieku Uldi Dumpi.
5 semināri – tradicionāli katra mēneša pirmajā trešdienā.
Bauskas Centrālās bibliotēkas speciālisti semināros runāja par:
 bibliotēkas darba pārskatu sagatavošanu par 2012.gadu;
 par publisko bibliotēku darba teksta atskaišu kvalitāti;
 statistikas datu ievadīšanu Kultūras kartē;
 gatavošanos bibliotēku atkārtotai akreditācijai;
 novadu bibliotēku darbu un darbu ar bērniem, apkopojot un analizējot iepriekšējā
gada darba rādītājus;
 bibliotēku nozares aktualitātēm;
 Par tautas grāmatu plauktu;
 Grāmatu ķēdi;
 Europeana Baltijas ceļa digitālo arhīvu;
 aktualitātēm izdevniecību piedāvājumos;
 akciju „Pasaule t@vā bibliotēkā”;
 radošo pasākumu par drošību manā bibliotēkā;
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 bibliotēku nedēļas norisēm;
 12.Grāmatu svētku norisi Bauskā;
 Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļu;
Galvenais veicamais darbs 2013.gadā bija gatavošanās bibliotēku atkārtotai
akreditācijai, kas veiksmīgi noritēja maijā. Atkārtoti tika akreditētas Bauskas novada 18
bibliotēkas, Iecavas novada 6 bibliotēkas un Vecumnieku novada 10 bibliotēkas.
Gatavojoties pagastu bibliotēku akreditācijai semināros tika runāts par akreditācijai aktuālām
tēmām: Stratēģiskā plānošana (Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) izpilddirektore
Dz.Mukāne), Fizisko personu datu aizsardzība (Datu valsts inspekcijas Administratīvās daļas
vadītāja Solvita Zagorska).
Visa gada garumā, semināros tika izmantota iespēja ieklausīties kolēģu pieredzē un
viņu veiksmes stāstos. Tā 2013.gada semināros ar savu pieredzi dalījās Bauskas novada
Strēlnieku bibliotēkas vadītāja Sandra Cīrule, Jauncodes bibliotēkas vadītāja Inta Krieviņa,
Iecavas novada Ziemeļu bibliotēkas vadītāja Dzintra Maračkauska, Iecavas Ed.Virzas
bibliotēkas vadītāja Anda Rācenāja, Zālītes bibliotēkas vadītāja Regīna Fiļimonova,
Vecumnieku novada Valles bibliotēkas vadītāja Ingūna Kļaviņa.
Gada sākuma seminārā Bauskas CB direktore Baiba Tormane iepazīstināja ar pārskatu
par novadu bibliotēku darbu 2012.gadā.
LNB Bērnu literatūras centra vadītāja Silvija Tretjakovas tēma seminārā bija
„Nākotnes bibliotēkas: neierobežotas iespējas”.
Par Starptautisko J.Baltvilka balvu bērnu literatūrā un grāmatu mākslā stāstīja Bauskas
bērnu bibliotēkas vadītāja Sarmīte Freimane.
Bauskas CB interneta lasītavas vadītāja Ērika Pelcere iepazīstināja ar Ebsco e-grāmatu
piedāvājumu un iespējām lietošanā. Publisko bibliotēku krājuma komplektēšanas tendences
un sadarbību iezīmēja Bauskas CB krājuma speciāliste Aina Mūrniece. Aelita Biķerniece
(Bauskas CB) regulāri iepazīstināja ar jaunāko grāmatu apskatu. Gada noslēguma semināra
izskaņā notika tikšanās ar grāmatas par Kārli Zāli „Trīs zvaigznes” autoriem V.Rūmnieku un
A.Miglu.
2013.gadā notikuši 3 izbraukuma semināri.
Mācību – izbraukuma seminārā 5.jūnijā bibliotekāri iepazinās ar Bauskas novada
Grenctāles, Brunavas, Ceraukstes, Gailīšu, Ādžūnu un Rītausmu bibliotēkām.
26.jūnijā tika organizēts mācību – pieredzes izbraukuma seminārs uz Kuldīgas reģiona
bibliotēkām. Apmeklēta Skrundas bibliotēka – nozīmīgs kultūras centra darbā ar bērniem,
Iepazīta Kuldīgas galvenā bibliotēka – mūsdienīga, plašai sabiedrībai pieejama kultūras un
informācijas vieta, tūrisma objekts. Kuldīgas bibliotēkas direktore iepazīstināja ar bibliotēku,
tās galvenajiem darba virzieniem un aktivitātēm. Viesmīlīgas Kuldīgas gides pavadībā no
jauna iepazinām Kuldīgas pilsētu. Apskatījām mūsdienīga telpu risinājuma piemēru pagasta
bibliotēkā – Padures bibliotēku. Noslēgumā izbaudījām izglītojošu kultūrvēsturisku
programmu „Ciemos pie klētnieka Kriša” Padures klētī, kas ir valsts nozīmes arhitektūras
piemineklis.
23.oktobrī tika organizēts vēl viens mācību - pieredzes izbraukuma seminārs uz Rīgas
un Pierīgas bibliotēkām. Apmeklējām Salaspils bibliotēku un Rīgas Centrālo bibliotēku.
Izbraukuma semināri tiek ļoti labi apmeklēti, jo bibliotekāri izmanto iespēju smelties
iedvesmu, idejas, darba formas no kolēģiem citviet Latvijā.
Pagastu bibliotekāriem sniegtas konsultācijas par gatavošanos akreditācijai,
bibliotēkas krājuma pārbaudi, norakstīšanu, seriālizdevumu uzskaiti, norakstīšanu, lasītāju,
interneta lietotāju reģistrācijas uzskaiti, par Latvijas digitālās kultūras kartes aizpildīšanu, par
tehnoloģiju izmantošanu datu konvertēšanai, par datu bāzes Lursoft laikrakstu bibliotēkas,
Letonika lietošanu, kopkatalogu u.c.
Vecumnieku novadā tradicionāli veiksmīga sadarbība pieredzes apmaiņā notiek Valles,
Kurmenes un Taurkalnes bibliotēku vadītājām, sadarbojoties arī ar Valles vidusskolu.
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Vecumnieku novada Misas bibliotēkai veiksmīga profesionālā sadarbība ar Misas vidusskolu
un tās bibliotēku. Skaistkalnes bibliotēkas sadarbības partnere - Bārbeles bibliotēka. Bauskas
novada Strēlnieku bibliotēkas vadītāja sniegusi metodisko atbalstu Mežotnes
internātvidusskolas jaunajai bibliotēkas darbiniecei. Bauskas novada Ceraukstes bibliotēkas
vadītāja sniegusi konsultācijas par bibliotekāro darbu Griķu pamatskolas bibliotekārei
Visos novados bibliotēkām ir izveidojusies ļoti laba sadarbība ar tuvumā esošajām
skolām, skolotājiem, skolēniem.
Iecavas novada bibliotēku darbinieces savstarpēji konsultējas bibliotekārajā darbā,
kopīgi apmeklē Latvijas Grāmatu bāzi. Iecavas novada bibliotēkām izveidojusies ilgstoša
sadarbība ar Pasvales Centrālo bibliotēku Lietuvā. Bauskas Centrālajai bibliotēkai veiksmīga
sadarbība ar Šilutes Fridiriha Bojaraiša rajona bibliotēku (Lietuva) ( skat. piel. Nr.10 un
Nr.11).
Ceraukstes bibliotēkas, Jaunsaules, Vecsaules, Ozolaines bibliotēku vadītājām turpinās
veiksmīgā sadarbība ar skolām kopīgu pasākumu organizēšanā. Ceraukstes un Mūsas
bibliotēka, Jaunsaules un Vecsaules bibliotēkas sadarbojas kopīgu „Bērnu/ jauniešu žūrijas”
dalībnieku ekskursiju organizēšanā. Gailīšu bibliotēkai tradicionāli cieša sadarbība ar Pāces
bibliotēku un Gailīšu pagasta kultūras darba organizatori kopīgu pasākumu organizēšanā.
Mežotnes pagasta Jumpravas, Strēlnieku un Mežotnes bibliotēkas tradicionāli sadarbojas
metodiskā un konsultatīvā jomā. Gailīšu pagasta bibliotēkas vadītājai radoša sadarbība ar
sociālo darbinieci un sporta darba organizatoru, ar Pensionāru padomi kopīgu tematisko
pasākumu veidošanā.
Apkopota informācija konkursam „Lielā lasītāju balva” un „Zelta ābele”, bibliotēkās
veiktas aptaujas un datu apkopošana par dažādām bibliotekārā darba jomām, kuras iesniegtas
Kultūras ministrijai, LNB Bibliotēku Attīstības institūtam, v/a Kultūras informācijas
sistēmas u.c.
2013.gadā katra bibliotēka apmeklēta vidēji 3 reizes gadā, bet 11 bibliotēkas 3 reizes
un vairāk.
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9. Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums.
9.1. Veiktie un plānotie telpu un ēku rekonstrukcijas projekti un remontdarbi
2013.gada sākumā pabeigta bibliotēkas telpu pārbūve Iecavas novada Zālītes
bibliotēkā (skat.piel.Nr.13). Bibliotēkas lietotāji ieguvuši gaišas, ērtas, izremontētas un
aprīkotas telpas. Bērniem iekārtota atsevišķa telpa ar piemērotu aprīkojumu. Arī Rosmes
bibliotēkā veikts kosmētiskais remonts, uzlabots apgaismojums, ēkas ārpusē pielikta
sensora lampa, lai apmeklētājiem būtu gaišāk.
Ar 2013.gada martu pēc rekonstrukcijas savas durvis vēra Bauskas novada lielākā
pagasta bibliotēka – Rītausmu bibliotēka. Bibliotēkas lasītāji ieguva ne tikai ērtas un
aprīkotas telpas, bet arī pacēlāju uz 2.stāvu, kas nodrošina bibliotēkas pakalpojumu
pieejamību ikvienam iedzīvotājam.
2013.gada decembrī izremontēta vēl viena papildus telpa Ceraukstes bibliotēkai
(izdevās iegūt likvidētā pasta telpu). Vecsaules bibliotēka pieslēgta centrālapkurei, un
ierīkota automātiskā ugunsgrēka trauksmes sistēma un apsardzes sistēma. Izlīmētas tapetes
Ādžūnu bibliotēkas koridorā un apkalpošanas telpā. Arī Jumpravas bibliotēkā
pārkrāsotas tapetes, nolakota grīda.
Vecumnieku novadā 2013.gada otrā pusē durvis vēra kapitāli izremontētā
Skaistkalnes bibliotēka - siltinātas sienas, nomainīta elektroinstalācija, grīda un pilnībā
aprīkota ar jaunām mēbelēm. Bibliotēkas logos žalūzijas ar Skaistkalnes panorāmas aerofoto
bildēm.
Vecumnieku bibliotēkā izremontēta apkalpošanas telpa, iegādātas jaunas
mēbeles.
2013.gada vidū notika Bauskas CB jaunās ēkas metu konkurss, kurā piedalījās 12
dalībnieki. Uzvarēja lietuviešu mets – galvenais arhitekts Aurimas Sasnauskas, kurš
sadarbībā ar latviešu speciālistiem izstrādā jaunās ēkas tehnisko projektu (skat.piel.Nr.14).
Tehniskā projekta izstrāde tiks pabeigta 2014.gada pirmā pusē (skat.piel.Nr.15).
2014.gadā ieplānots, ka Bauskas novada sekojošās bibliotēkās tiks veikti kosmētiskie
remonti: Ozolaine - visa bibliotēkas telpa, Bauskas bērnu - lasītava, Pāce - koridors.
9.2. Telpu nodrošināšana vai bibliotēku pārvietošana uz citām telpām
Bauskas novadā gada nogalē uz jaunām, plašākām, izremontētām un aprīkotām
telpām pārcēlās Bauskas novada Mežotnes pagasta bibliotēka. Tagad tā atrodas Mežotnes
centrā, vienā ēkā ar Mežotnes pagasta pārvaldi.
9.3. Jaunu ēku būvniecība
2013. gadā Bauskas reģionā nav notikusi jaunu ēku būvniecība bibliotēkām.
9.4. Iekārtas, aprīkojums, apstākļi.
Novadu bibliotēkās veikti uzlabojumi. Tā Vecumnieku novada Beibežu bibliotēkai
veikta visu plauktu nomaiņa un ierīkots mājīgs bērnu stūrītis. Arī Vecumnieku un Stelpes
bibliotēkās iegādāti jauni plaukti. Valles bibliotēkā veikta apgaismes ķermeņu nomaiņa,
iegādāti plaukti lasītavā, preses plaukts un krēsli, bet bērnu nodaļā galdi.
Plaukti nomainīti Misas bibliotēkā, bet nepieciešamas jaunas mēbeles bērnu stūrītī.
Skaistkalnes bibliotēkai iegādāti plaukti, galds bērnu stūrītim u.c. mēbeles, kuras palīdz
veidot modernas bibliotēkas veidolu.
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Iecavas novada Zālītes un Ziemeļu bibliotēkas ieguva jaunu telpu aprīkojumu –
plaukti, galdi, krēsli, bērnu stūrītis u.c. ( skat.piel.Nr.16).
Bauskas novada Mežotnes bibliotēkai tika iegādātas mēbeles, pārceļoties uz jauno
mājvietu preses plaukts, krēsli, grāmatu plaukti bērniem un jauniešiem, ierīkots bērnu
stūrītis.
Visi šie pasākumi uzlabo bibliotēkas pakalpojumu pieejamību un kvalitāti.
Šobrīd vissliktākie apstākļi Bauskas reģionā ir Bauskas novada Mūsas bibliotēkai, jo
atrodas šaurās telpās, kuras atrodas ēkas 2.stāvā un pieejamību nodrošina ārējās kāpnes,
kuras ir ļoti stāvas. Apdzīvotā vietā nav piemērotu telpu bibliotēkas vajadzībām, vienīgā
cerība, ja nelielais bērnudārzs tiek likvidēts.
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10. Bibliotēkas personāls.
LBB 16.konferences „Bibliotēkas tagad! – Iedvesmojošas, pārsteidzošas iedrošinošas”
ietvaros notiekošajā informācijas stendu „Bibliotēkas veiksmes stāsti” skatē smeltās idejas
un gūtās atziņa, ka viss notiek, rosinājušas tālākai veiksmes stāstu dzimšanai pagastu
bibliotēkās.
Katrs bibliotekārs, kurš piedalījās 3td organizētajā pasākumā Siguldā jutās patiesi
gaidīts, novērtēts. Bauskas novada Codes bibliotēkas vadītāja Antra Ģēvele: „Ļoti jauks un
sirsnīgs pasākums notika Siguldā, ko organizēja publisko bibliotēku attīstības projekta
ietvaros „Trešais tēva dēls”. Pasākumā valdīja sirsnīga, pretimnākoša attieksme pret
bibliotēku darbu, patiesi varējām justies novērtēti. Paldies, vēlreiz visiem pasākuma
organizētājiem!” Vecumnieku novada Misas bibliotēkas vadītāja Sarmīte Šlikaite : „...bijām
ļoti pārsteigtas un apmierinātas par jauko uzņemšanu Siguldas pils brīvdabas estrādē Siguldā.
Milzīgs paldies par to pasākuma organizatoriem.”
„Atmiņas silda skaistais ugunskurs 3td septiņgades svinībās Siguldā. Paldies par jauko
pasākumu un ceļamaizi nākamam darba cēlienam.”- tā Dzintra Maračkauska, Iecavas novada
Ziemeļu bibliotēkas vadītāja. Arī Zālītes bibliotēkas vadītāja saka „paldies” 3td komandai:
„Bija patīkami uzklausīt atzinīgus vārdus par bibliotekāra darbu, ka mūsu profesija ir
cienījama un augstu novērtēta. Īpašu noskaņu radīja svētku ugunskurs. Guvām jaunu
enerģiju un darba sparu turpmākiem jauniem sasniegumiem”( skat. piel. Nr. 12).
Bauskas reģionā pavisam 53 bibliotēku darbinieki piedalījās dažādos kursos, mācību
semināros, apmācībās, pieredzes apmaiņā, ko organizēja V/a KIS, it Alise, ESIA, LNB
Mācību centrs, Bauskas CB u.c.
Bibliotēku darbinieces piedalījušās:
 LBB 16. konference „Bibliotēkas tagad! - Iedvesmojošas, pārsteidzošas,
iedrošinošas” (Bauskas CB, Bauskas BB, Iecavas Ed.Virzas bibliotēka, Zorģu
bibliotēka, Ziemeļu bibliotēkas vadītāja Dzintra Maračkauska sagatavoja
ziņojumu)
 Semināru cikls "Virtuālā stunda bibliotekāriem" (Bauskas CB, Valles, Iecavas
Ed.Virzas, Umpārtes)
 Novadpētniecības konference "Lokālās kultūras vērtības nacionālās identitātes
stiprināšanai" Balvos (Bauskas CB galvenā bibliogrāfe Laimdota Ozoliņa
sagatavoja ziņojumu)
 Seminārs - apmācības "Mūsdienīga bibliotēka - atbalsta punkts uzņēmējiem"(Bauskas
CB, Jauncodes, Codes, Rītausmu, Brunavas, Grenctāles, Ceraukstes, Gailīšu, Pāces,
Strēlnieku, Mežotnes, Ādžūnu bibliotēkas)
 Novadpētniecības seminārs "Zemgales bibliotēkas - sava novada vēstures izpētei"
Jelgavā (Ed.Virzas Iecavas, Bārbeles, Ceraukstes, Vecsaules bibliotēkas, Bauskas CB
galvenā bibliogrāfe Laimdota Ozoliņa sagatavoja ziņojumu)
 Europe Direct IC, ESIP un ES informācijas tīklu seminārs (Bauskas CB)
 reģionālo koordinatoru "Latvijas Mobilā telefona mobilās piektdienas" sagatavošanas
seminārs (Bauskas CB)
 Informatīvs seminārs „Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa” (Bauskas CB, Iecavas
Ed.Virzas bibliotēka)
 Pārrobežu uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku tīkla stratēģijas publiskā apspriede
(Bauskas CB, Jauncodes, Codes, Brunavas, Grenctāles, Ceraukstes, Gailīšu, Rītausmu
bibliotēkas)
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 3td noslēguma pasākums Siguldā (Bauskas CB, Ceraukstes Mūsas, Codes, Dāviņu,
Gailīšu, Pāces, Rītausmu, Ādžūnu, Jauncodes, Iecavas bērnu, Ed.Virzas Iecavas,
Zorģu, Ziemeļu, Misas, Taurkalnes, Valles bibliotēkas)
 Starptautiskie bērnu literatūras lasījumi "Tumšās lietas, gaišās lietas" un Jāņa Baltvilka
balvas pasniegšana (Bauskas bērnu bibliotēka)
 Kursi "Mediju pedagoģija: Bērni un mediji"(Bauskas bērnu, Misas bibliotēka)
 Kursi "Jaunākā literatūra pieaugušo auditorijai"(Bauskas CB, Iecavas Ed.Virzas)
 Seminārs "Ebsco datu bāzes" (Bauskas CB)
 Konkursa "Radošas aktivitātes par drošību internetā manā bibliotēkā 2013"noslēguma
pasākums (Bauskas CB)
 LBAB kopsapulce par Grāmatu svētkiem (Bauskas CB)
 Seminārs LNB krājuma komplektēšanas speciālistiem (Bauskas CB)
 3td seminārs "Bibliotēkas interešu pārstāvniecība: ilgtspēja un iespējas"(Bauskas CB)
 Seminārs un meistarklase "Stresa pārvarēšana un stresa noturības attīstīšana" (Bauskas
CB)
 BIS ALISE kursi "Padziļinātie kursi komplektēšanā" (Bauskas CB)
 BIS ALISE kursi "Padziļinātie kursi cirkulācijā" (valles
 BIS ALISE kursi „Ievads sistēmā ALISE-i, Informācijas atlase (OPAC,WebPAC),
Cirkulācija un mācību modulis” (Grenctāles, Strēlnieku, Rītausmu, Dāviņu, Ziemeļu,
Rosmes, Zālītes, Mežotnes, Strēlnieku bibliotēkas)
 Seminārs "Lasīšanas veicināšana pirmsskolas vecumā. Programma "Grāmatu starts""
(Bauskas CB, Bauskas bērnu bibliotēka)
 Kursi "Fotogrāfijas pamati"(Bauskas CB)
 Seminārs "E-grāmatas - starp vēlmēm un realitāti" (Bauskas CB)
 Šilutes bērnu grāmatu gadatirgus "Ielūdz grāmatas baltās buras" (Bauskas CBprezentācija par pārrobežu projekta ”Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku
pārrobežu sadarbības tīkla izveide” realizāciju)
 Starptautiska konference Šilutē (Lietuva) "K.Donelaitim -300" (Bauskas CB)
 Starptautiska konference Kišiņevā (Moldova) (Bauskas CB - prezentācija:
"Bibliotēkas - iedvesmojošas, pārsteidzošas, iedrošinošas")
 Kursi LNB "Pasākums bērniem, vai pasākums sev?" (Zālītes, Ādžūnu bibliotēka)
 Kursi LNB "Autortiesības" (Rosmes bibliotēka)
 Kursi LNB "Google un citu bezmaksas tiešsaistes rīku izmantošana darba
vidē"(Iecavas Ed.Virzas bibliotēka)
 Kursi "Efektīva datoru lietošana"(Misas bibliotēka)
Bibliotēku vadītājas devušās profesionālos mācību braucienos: uz Polijas bibliotēkām
(Bauskas CB, Bauskas bērnu, Grenctāles, Jaunsaules bibliotēkas), uz Skotijas bibliotēkām
(Bauskas bērnu, Ed.Virzas Iecavas bibliotēka)
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11. Finansiālais nodrošinājums

Kopā reģionā bibliotēku finansēšanai izmantoti Ls 559152, no kuriem 98% sastāda kārtējie
izdevumi, un 2% finansējuma izlietoti kapitālajiem ieguldījumiem.
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Salīdzinājumā ar 2012.gadu palielinājies finansējums grāmatu iegādei par Ls 1879
(5%). Periodikas iegādei salīdzinājumā ar 2012.gadu finansējums saglabājies pagājušā gada
līmenī, salīdzinot ar 2012.gadu palielinājies finansējums elektronisko dokumentu iegādei,
kas 2013.gadā ir Ls 5894 (2012.gadā – Ls 2621)
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12. Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par
bibliotēkas funkcijām, pakalpojumiem.
Novadu bibliotēkas aktīvi sadarbojas ar novadu preses izdevumiem un mājaslapām,
piemēram, Bauskas novadā - Ceraukstes, Mūsas, Gailīšu, Vecsaules u.c. bibliotēkas, bet
Vecumnieku novadā Misas, Kurmenes, bet Valles bibliotēkai laba sadarbība ar laikrakstiem
„Bauskas dzīve” (Bauskas reģions), „Staburags” (Aizkraukles reģions).
Informācija par Iecavas novada Zorģu bibliotēku izskanējusi ne tikai vietējā presē,
bet arī Latvijas Pašvaldību savienības izdevumā „Logs” un reģionālajā televīzijā.
Informācija par Bauskas CB dalību Šilutes (Lietuva) bērnu grāmatu gadatirgū atspoguļota
Šilutes reģionālajā presē. Bauskas CB veidoja ielūgumus un info lapiņas, lai aicinātu
iedzīvotājus uz bibliotēkas organizētajiem pasākumiem. Jauncodes bibliotēka, lai
popularizētu pieejamo periodiku bibliotēkā, sagatavojusi un izplatījusi iedzīvotāju vidū info
lapiņas. Avīze „Bauskas Dzīve” regulāri atspoguļo bibliotēku darba aktualitātes. Bauskas CB
regulāri sniedz mēneša pasākumu plānu Bauskas novada portālam www.bauska.lv un aktīvi
sadarbojās ar novada izdevumu „Novada Vēstis”.
Bibliotēkas atzīmē, ka tas palielina lielākas publicitātes iespējas.
Novadu bibliotēkas bibliotēku publicitātei veidojušas jaunus bukletus un informācijas
lapas. Bauskas CB iegādājās TV, kuru pieslēdzot bibliotēkas mājas lapai, reklamē jaunās
grāmatas.
12.2. Darbs ar pašvaldību un kopdarbība ar pašvaldības institūcijām.
Novadu bibliotēkas atzīmē, ka darbs ar pašvaldībām un tās institūcijām vērtējams
pozitīvi.
Bārbeles bibliotēka uzsver, ka „Vecumnieku novada finansiālais nodrošinājums ir
labs. Piešķirtie budžeta līdzekļi nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un attīstību”.
Iecavas novada bibliotēkas (E.Virzas, Bērnu, Zorģu, Rosmes, Ziemeļu) atzīmē
pašvaldības ieinteresētību, atsaucību un atbalstu bibliotēkas darba organizēšanā.
Bauskas CB atzīmē veiksmīgo sadarbību ar Bauskas novada Attīstības nodaļu
projektu izstrādē novadu bibliotēku infrastruktūras uzlabošanā un aprīkojuma iegādē, kā arī
pārrobežu projekta realizācijā par biznesa atbalsta bibliotēkām.
Gailīšu bibliotēka atzīmē, ka laba sadarbība izveidojusies ar kultūras darba
organizatoriem, sporta dzīves organizatoru, bet Pāces bibliotēkai ar bērnudārzu. Vecsaules
bibliotēkai veiksmīga sadarbība ar kultūras dzīves organizatori.
Bauskas CB ilggadēja sadarbība ar Bauskas Kultūras centru, īpašs atbalsts pasākumu
organizēšanā, arī ar Bauskas Valsts ģimnāziju un Bauskas 2.vidusskolu. Pēdējos gados cieša
sadarbība izveidojusies ar Bauskas novadpētniecības un mākslas muzeju, biedrību „Bauskas
Vecpilsēta”, Pensionāru padomi, Pestīšanas armiju.
12.3. Bibliotēku sadarbības tīkla raksturojums, partneri. Pārrobežu sadarbība.
Novadu bibliotēku galvenie sadarbības partneri ir skolas, kultūras nami un kultūras
darba organizatori, bērnudārzi, pagasta bibliotēkas, pensionāru padomes, sieviešu klubi.
Plašs sadarbības partneru loks – Skaistkalnei – Paulīniešu Ordeņa mūki, pensionāru kopa
„Saulgriezes”, sociālais dienests, kaimiņu (Bārbele) bibliotēkas, pagasta muzejs
„Novadnieki” u. c.
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Arī Bārbeles bibliotēkai ilggadīgi, stabili partneri – Misiņa bibliotēka, Skaistkalnes
bibliotēka, Sieviešu klubs, pagasta biedrība „Jaunatne smaidam”, Vecumnieku
Mūzikas un Mākslas skola. Zorģu bibliotēka aktīvi sadarbojās z/s „Bērziņi”, bet Ed.Virzas
Iecavas bibliotēka – ar jaunatvērto dienas centru „Iecavnīca”, bet Vecumnieku bibliotēka
ar pansionātu „Atvasara”, Ceraukstes bibliotēka – ar sieviešu klubu „Mikslis”, Viļa
Plūdoņa muzeju u.c., Vecsaule - ar sieviešu grupu, Ozolaine – ar daudzfunkcionālo
centru „Lilijas”, Mūsas bibliotēka – doktorāts, pārtikas preču veikals, Pāces bibliotēka –
foto klubs „Perspektīva”, bet Valles bibliotēka - ar luterāņu draudzi un pensionāru
klubiņu „Brūklenājs”, „A.Amtmaņa–Briedīša muzeju, Jumpravas bibliotēkai ar sieviešu
klubu „Baudi dzīvi”, Dāviņu bibliotēka – ar Bruknas Kalna kopienu, Kurmenes
bibliotēkai – NVO „Kurmuiža” un izglītības biedrību „Kurmenes viļņi”, Misas
bibliotēkai jauns sadarbības partneris - NVO „Lietišķās mākslas studija” u.c.
Bauskas CB cieši sadarbojās ar vidusskolu latviešu valodas skolotājiem, skolu
bibliotekāriem informatīvo stundu veidošanā, kā arī organizējot tikšanās ar rakstniekiem,
politiķiem par aktuālām tēmām.
Laba sadarbība ar Zemgales reģiona bibliotēkām. Jau par tradīciju kļuvuši Zemgales
reģionu bibliotēku kopīga semināra organizēšana rudens pusē. Bibliotēku speciālisti atzinīgi
vērtē šo pasākumu, jo tas dod iespēju iepazīt katra reģiona (Jelgava, Dobele, Aizkraukle,
Bauska, Ogre) galvenos darba virzienus, kā arī uzzināt bibliotēku darba aktualitātes Latvijā
un pasaulē, uzaicinot galvenos nozares speciālistus. Nozīmīga ir starptautiskā sadarbība.
Iecavas novada bibliotēkas sadarbojas ar Pasvales bibliotēku (Lietuva), bet Bauskas CB ar
Šilutes (Lietuva) un ar Biržu, Pasvales, Pakrojas bibliotēkām pārrobežu projekta ietvaros.
12.4. Informācijas resursus popularizējoši pasākumi (izstādes, tikšanās, tematiskie
pasākumi u. t.).
Nozīmīga bibliotekārā darba daļa ir informācijas resursu popularizēšanas un lasīšanas
veicināšanas pasākumi. Bibliotēkas organizē: aktuālas izstādes, tematiskas pēcpusdienas,
pārrunas, radošās darbnīcas, informācijas stundas, konkursus, ekskursijas, tikšanās ar
rakstniekiem, izdevējiem, politiķiem, organizētas apmācības un sniegtas konsultācijas
bibliotekāriem un lietotājiem darbam ar e-resursiem.
Tradicionāla ir izstāžu organizēšana bibliotēkās, ko veic visas novadu bibliotēkas.
Izstāžu tematika aptver :
1)nozīmīgas atceres dienas vēsturē: Lāčplēša diena, Barikāžu atcere diena u.c.
2)ievērojamu cilvēku jubilejas:
 īpaši rakstniekiem un dzejniekiem: R. Blaumanim, Ā,Elksnei,
Ē.Hānbergam, Z.Purvam, M. Laukmanei, I. Zanderei, O. Vācietim,
E. Virzam u.c.
 ievērojamiem aktieriem, mūziķiem, māksliniekiem: U.Dumpim,
O.Dreģei, V.Līnei, K.Zālem u.c.
3) gadskārtu ieražu svētkus: Ziemassvētki, Lieldienas, Jāņi, Meteņi u.c.
4) dažādu nozaru literatūru.
Novadu bibliotēkas organizējušas arī gleznu izstādes. Piemēram, Jauncodes
bibliotēka labprāt sadarbojās ar vietējiem māksliniekiem, un apmeklētāji iepazina
D.Jātnieces darbu izstādi „Dejojošie ziedi”, I.Ķebures „ Spānijas ritmi”, kā arī Mākslas
skolas audzēkņu darbus „Bauska bērnu acīm”, bet Zorģu bibliotēkā mākslinieces,
autodidaktes R.Bārsdeles zīmējumi. Savukārt Beibežu bibliotēkā notika B.Šmites un
R.Rūsiņas gleznu izstāde un A. Gapijenko rotu izstāde.
Valles un Taurkalnes bibliotēkās portāla „Staburags” redaktora I.Burkas niansēm
bagāta foto izstāde. R.Ābelnieka „Kustīgais spogulis„ un L.Kaufmanes foto izstādes
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Jauncodes bibliotēkā ieinteresēja apmeklētājus. Arī Strēlnieku bibliotēkā foto izstāde „Sirds
dzirde” veltīta Bauskas literātu apvienības 50 gadu jubilejai.
Bibliotēku darbinieki un lasītāji piedalījās Zemgales reģiona bibliotekāru biedrības
foto konkursā „PirmsJāņu laiks Zemgalē”.
2013.gadā populāras rokdarbu izstādes - filcējumi, tamborējumi, floristika - tā ir
tikai neliela daļa no vietējo iedzīvotāju radošuma. To visu skatīja un izbaudīja Valles,
Vecumnieku, Misas, Skaistkalnes u.c. bibliotēku lasītāji.
Aizvadītā gadā lielu atsaucību guva tomātu izstāde Valles bibliotēkā, tādēļ sadarbībā
ar z/s „ Andriņi” īpašnieci 2013.gadā veidoja „Tomātu parādi” kā dialogizstādi, aicinot
apmeklētājus līdzi ņemt savu lielo, neparasto tomātu un konsultēties par tomātu audzēšanu.
Bibliotēkā izlika literatūras izstādi „Saglabā vasaru burciņā”.
Novadu bibliotēkas atzīstamu darbu veikušas tematisko pasākumu organizēšanā.
Literārās pēcpusdienas organizēja Bauskas CB sadarbībā ar Bauskas Valsts ģimnāziju.
Ģimnāzijas audzēkņu iesaistīšana literāro pasākumu organizēšanā piedod krāsainu un
interesantu skatījumu uz agrāko gadu literātiem un viņu darbiem. Aizvadītajā gadā Bauskas
Centrālā bibliotēka sadarbībā ar Bauskas Valsts ģimnāziju organizēja tematisko
pēcpusdienu „Tā nu reiz ir tā dzīve” Rūdolfa Blaumaņa 150 gadu atcerei. Pasākums
izdevās daudzkrāsains un klātesošie (ap 100 apmeklētāju) iepazina rakstnieka dzīvi un
daiļradi, jo Bauskas CB galvenā bibliogrāfe Laimdota Ozoliņa sniedza tajā plašu ieskatu, bet
audzēkņi sagatavoja vairāku lugu un noveļu fragmentus, skanēja tā laika dziesmas, avīžu
zēns dalīja „Pēterburgas Avižu” kopijas. Blaumaņa jubilejas svinēšana beidzās improvizētā
„Braku” viesistabā pie kliņģera un tējas (skat.piel.Nr.17).
Pasākumu ciklā „Interesanta grāmata” dalījās pārdomās Vecsaules bibliotēkas
lasītāji par grāmatu „Blaumaņu dzimtas līkloči”, tādējādi vienlaikus atzīmējot rakstnieka
nozīmīgo dzīves jubileju.
„Domājam Ziedoni. Klausāmies Ziedoni. Lasām Ziedoni.”- tādu moto dzejnieka
Imanta Ziedoņa dzimšanas dienas atzīmēšanai izvēlējās Valles bibliotēka, jo visas dienas
garumā bibliotēkā skanēja dziesmas ar dzejnieka vārdiem, autora balss ieraksti, epifāniju
lasījumi.
Dzejas pasākums „ Un nevis laiks jāsapin, bet sevi jāatpin” veltīts dzejnieka Ojāra
Vācieša jubilejas atcerei, ko organizēja Valles bibliotēka sadarbībā ar A.Amtmaņa –
Briedīša muzeju.
Jau vairākus gadus turpinās dzejas dienām veltītais Bārbeles bibliotēkas organizētās
„Griķmalēju dzejas dienas”, kurās piedalījās ne tikai literāti no Bārbeles, Bauskas,
Jelgavas, bet arī mākslinieki no darbnīcas „Meistars Gothards”. Pasākumā darbojās grāmatu
galds. Savukārt, bibliotēkas organizētajā floristu „Zaļā plenērā” dzejnieces- novadnieces
S.Gausiņas- Elksnes jaunās dzeju grāmatas „Bites piezīmes” atvēršanas svētki.
Kurmenes Dzejas dienās piedalījās dzejniece – novadniece G.Viegliņa-Valliete.
Dzejas dienām veltītu pasākumu organizēja Ceraukstes bibliotēka „Dzejas svētki
Ceraukstē”, kurā piedalījās novada dzejnieki, bet pasākumu dzejas lasīšanā „Maza mana
tēvu zeme” organizēja Gailīšu bibliotēka. Arī Rītausmu un Iecavas Edvarta Virzas
bibliotēkas organizēja Dzejas dienas.
Vairākas bibliotēkas organizējušas tikšanos ar rakstniekiem un dzejniekiem.
Iecavas novada Zorģu bibliotēka organizēja tikšanos ar rakstnieku Jāni Lejiņu un režisori
Vidžīniju Lejiņu, bet Gailīšu bibliotēka ar dzejnieci Kornēliju Apšukrūmu.
Skaistkalnes bibliotēka sadarbībā ar Skaistkalnes vidusskolu un Zorģu bibliotēka
organizēja emocionālu un sirsnīgu tikšanos ar Rīgas Jaunā teātra aktieri Vili Daudziņu.
Skaistkalnes bibliotēka organizēja tikšanos ar farmaceitu Jurģi Siliņu.
Strēlnieku bibliotēka organizēja tematisko pēcpusdienu „ Dancis ap cepuri”, kura
veltīta franču modes karalienei Koko Šanelei - sarunas par modi, vintedžu, fotosesija ar
cepuri.
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Aktīvi darbojās pie bibliotēkām organizētie klubiņi. Jauncodes dāmu klubs
„Austras koks” nosvinēja savu pastāvēšanas 10 gadu jubileju ( skat. piel.Nr.18). Klubā
darbojas 22 dāmas. Daudzveidīgs un aktīvs ir kluba darbs un augstu vērtējams ir Jauncodes
bibliotēkas vadītājas Intas Krieviņas ieguldītais darbs aktivitāšu organizēšanā. 2013.gadā
kluba dalībnieces devās neklātienes ceļojumā uz Horvātiju un Kataloniju, ekskursijā pa
Bauskas novadu, organizēja veselības pasākumus u.c. Pie bibliotēkas darbojās arī strādājošo
sieviešu klubs „Magonītes”, kurā darbojās 10 dalībnieces. Interesantākie pasākumi – mans
hobijs, 15 minūtes vingrosim, 10 lietas, kas jāzina par svecēm u.c.
Iecavas Edvarta Virzas bibliotēkā darbojās lasītāju klubs „Sāga”, kurā lasītāji dalās
iespaidos par lasīto. Zorģu bibliotēkā izveidojies jauno māmiņu klubs.
Vērtīgas ir bibliotēku organizētās ekskursijas čaklākajiem bibliotēkas lasītājiem,
piemēram, Iecavas novada bibliotēkas (Ziemeļi, Zālīte, Rosme) organizēja ekskursiju uz
Lietuvu „Ziedu un dārzu svētki tepat kaimiņos”.
Iecavas Edvarta Virzas un Zorģu bibliotēkas šoreiz devās iepazīt Ziemeļvidzemes
interesantākās vietas.
Misas bibliotēka organizēja braucienu uz Ogres novadu, bet Bārbeles bibliotēka
organizēja vairākus teātra apmeklējumus Rīgā.
Nozīmīgs pasākums 2013.gadā 12.Grāmatu svētki Bauskā, kuros svētku dalībnieki
tikās ar partiju pārstāvjiem „karstajā diskusijā’’ par aktuālu tēmu „Kas traucē un kas
palīdz uzņēmējdarbībai?”. Diskusijā piedalījās politiķi - EP deputāts Krišjānis Kariņš,
Aleksandrs Kiršteins (NA), Ekonomikas ministra padomniece Ilona Platonova, LTRK
valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš. Klausītāji uzdeva jautājumus par uzņēmējdarbības
aktualitātēm (skat.piel.Nr.19).
Pēc diskusijas svētku dalībnieki tikās ar populāro Līgatnes zvēru kopēju Velgu
Vītolu, kuras emocionālais un izzinošais stāstījums aizrāva ikvienu pārpildītās zāles
klausītāju. Pēc tam klausītājus ar darbu populārajā seriālā „Ugunsgrēks” iepazīstināja
Valmieras teātra aktrise Regīna Devīte, Zentas lomas atveidotāja. Savukārt žurnāliste,
rakstniece Inga Jēruma stāstīja par grāmatas „No Zentas līdz Zentai” tapšanu.
Bērni tikās ar populāro autori un ilustratori Ingu Sproģi Bauskas bērnu bibliotēkā.
Ļoti daudz apmeklētāju izbraukuma komercizstādei, apmeklētājus priecēja iespēja
piedalīties grāmatu loterijā.
Atzinīgi jāvērtē Bauskas novada, novadu pagastu bibliotekāru u. c. atbalsts.
Vislielākā pateicība Lauku bibliotēku atbalsta biedrībai par labu sadarbību Grāmatu svētku
organizēšanā, kā arī brīnišķīgo Lielās lasītāju balvas -2013 pasākumu Aizkrauklē.
Bibliotēkas organizējušas Gadskārtu ieražu pasākumus. Umpārtes bibliotēka
organizēja Lieldienu un Līgo pasākumus, bet Jauncodes bibliotēka ar lasītājiem piedalījās
vasaras Saulgriežu uguns rituālā. Savukārt Jumpravas, Ceraukstes, Jaunsaules u.c.
bibliotēkas aicinājušas savus lasītājus uz Ziemassvētku pasākumu.
Bauskas CB piedalījās biedrības „Bauskas Vecpilsēta” organizētajo 3.Pagalmiņu
svētkos. Bibliotēkas un Kultūras centra kopīgajā pagalmiņā izlika visus 12 jaunās bibliotēkas
ēkas metus, dodot iespēju ikvienam svētku dalībniekam aplūkot arhitektu piedāvājumus.
Gandrīz visi 100% piekrita komisijas vērtējumam par metu konkursa uzvarētāju - lietuviešu
arhitekta Aurimas Sasnauska un viņa kolēģu darbu, jo to atzina par vispiemērotāko pilsētas
arhitektūrai.
Bibliotēkas darbinieki svētku dalībniekiem sagatavoja uzdevumu kompleksu „Sper
pirmos 5 biznesa soļus”, kas saistīts ar biznesu – uzņēmēja gēna noteikšanas tests, prāta
vingrinājumi, pirmais randiņš ar EBSCO utt., bet mazākie bērni „Burtu rūpnīcā” no burtu
klucīšiem lika vārdus, kas saistīti ar uzņēmējdarbību un lika puzli „Uzcel jauno Bauskas
bibliotēku” . Pagalmiņa aktivitātēs piedalījās vairāk nekā 100 apmeklētāji.
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Pēdējos gados iemīļotas ir radošās darbnīcas bibliotēku darbā. Bibliotēkas organizē
darbnīcas par šādām tēmām: zīda apgleznošana, kļavu lapu cepuru pīšana, tekstilmozaīkas,
šallīšu adīšana un kreļļu tamborēšana, tapošana u.c.
Bārbeles bibliotēka organizēja „Adītāju diena Bārbelē”, kurā piedalījās adītājas no
Bārbeles, Misas, Skaistkalnes, Ozolaines, Bauskas, ņemot līdzi noadītu zeķu pāri, kurus
dāvināja labdarībai. Pasākumu kuplināja tītavu izstāde, seno rokdarbu un grāmatu izstāde,
notika dziju tirdzniecība. Dziedāja un dejoja folkloras kopa „Vecsaule”.
Bibliotēku nedēļas pasākumi organizēti sniegto pakalpojumu publicitātei,
piemēram, praktiskas nodarbības interneta lietošanai senioriem (Gailīši) informatīvs
pasākums par datubāzēm (Umpārte), savukārt Stelpes bibliotēka organizēja Atvērto durvju
dienas, kas iepazīstināja ar bibliotēkas darbu un pakalpojumiem. Bauskas CB organizēja
nodarbības interesentiem nodarbības „Esi prasmīgs e-grāmatu izmantošanā”, kurās jaunieši
apguva –praktiskas iemaņas informācijas meklēšanā e-grāmatās.
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas tēma aizvadītajā gadā „Ziema Ziemeļos”. Bauskas
CB organizēja pasākumu, kurā piedalījās Bauskas Bērnu un jauniešu teātris „Magno”,
sniedzot interesantas improvizācijas par doto tēmu.
Novadu bibliotēkās organizēti Rīta lasījumi bērniem un Krēslas lasījumi.
12.5. Sabiedrības, bibliotēkas lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba
kvalitāti, to rezultāti, (pētījumi, aptaujas, anketas u. c.)
Novadu bibliotēkas organizējušas aptauju, lai noskaidrotu pieprasītākos periodiskos
izdevumus un pieprasītākās nozaru literatūras tēmas (Rītausmas, Jauncode u. c.). Bauskas
CB organizēja virtuālās aptaujas mājaslapā. Visaktīvāk lietotāji piedalījās aptaujā par
bibliotēkas darbinieku profesionalitāti un apkalpošanas kultūru un 67% atzina par labu.
Bārbeles bibliotēka organizēja aptauju par darba laiku, pakalpojumiem, bet Jaunsaules
bibliotēka par preses un grāmatu klāstu, Skaistkalnes bibliotēka par drošību internetā.
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13. Veiksmes stāsti
Bauskas novads
Ceraukstes pagasta Ceraukstes bibliotēka
Kā veiksmīgākais 2013.gada stāsts Ceraukstes pagasta Ceraukstes bibliotēkas 110 gadu
jubilejas pasākums. Lai izdotos tāds, brīnišķīgs
pasākums bija jāstrādā komandā. Viens cilvēks to
izdarīt nevar.
Vispirms tā bija sadarbība ar pagasta kultūras
darba organizatori, jo tas notika tautas nama zālē un
bija apvienoti divi pasākumi: Latvijas 95. dzimšanas
diena un bibliotēkas 110 gadu jubileja. Līdz ar to,
tika iesaistīti pašdarbības kolektīvi. Pasākumā
piedalījās folkloras kopa „Laukam pāri”, bērnu vokālais ansamblis „Sākumiņš”, senioru deju
kopa „Sendienas”, un pasākuma nobeigumā dziedāja viena no dziedošajām ģimenēm Baumaņu ģimene.
Noformējums - Roberta Trinska - neatkārtojams. Visu pasākuma laiku
slaidrādē varēja skatīties bibliotēkas vēsturi gan par darbiniekiem, gan pasākumiem
bibliotēkā daudzu gadu griezumā. Katram pasākumu dalībniekam bija padomāts par
suvenīru: breloku ar bibliotēkas foto un uzrakstu (paldies Mārai – Bauskas CB), zīmuļus ar
bibliotēkas uzrakstu. Visi pasākuma apmeklētāji tika cienāti ar mūsu senču iecienītu ēdienu gardu putraimu biezputru. Lai sagatavotu dāvanas lūgtajiem viesiem - konfekšu pušķus, arī
bija jāstrādā komandai.
Par gala rezultātu visi bija gandarīti. Kopā čakli strādājot bija paveikts milzīgs darbs,
par ko priecājas visi: gan pasākuma organizētāji, tā palīgi, gan pasākuma apmeklētāji.
Bauskas Centrālā bibliotēka
2011.gadā Bauskas novada Attīstības nodaļa,
sadarbībā ar bibliotēku un partneriem no Lietuvas
(Birži, Pasvale, Pakroja) un Rundāles novadu,
izstrādāja projektu uzņēmējdarbības atbalstam, kurā
paredzēja projekta ietvaros izstrādāt tehniskos
projektus jaunu bibliotēku ēku celtniecībai Bauskā
un Biržos. Projekts tika atbalstīts.
2013. gadā tika izsludināts jaunās bibliotēkas metu
konkurss, kurā piedalījās 12 dalībnieki.
Bauskas bibliotēkas konkursā par uzvarētāju
tika atzīts lietuviešu biroja A2SM darbs Satikšanās krustcelēs¸ kas prasmīgi un organiski
iekļāva iecerēto ēku pilsētas centra situācijā, pārliecinoši traktējot to kā jaunu pilsētas
vietzīmi, publiskās, kultūras un sociālās dzīves centru, un blakus grāmatu lasīšanai piedāvā
dažādas citas publiskas izmantošanas iespējas un veidus.
Bauska ir slavena ar savu dabu, vēsturisko arhitektūru, tomēr mūsdienīgas ēkas —
simbola — tai nav. Cerams, ka jaunā bibliotēka varētu kļūt par vienu no pilsētas simboliem
tagadnes vēsturiskajā vidē.
Ēkas kompozīciju diktēja apkārt esošā mazstāvu apbūve un vēlme saglabāt kokus zemes
gabala teritorijā. Mēģināts panākt, lai ēka dabīgi un netraucēti iekomponētos vidē, tādēļ
izvēlēta tās forma — nevis viena liela, bet vairākas mazākas, savā starpā savienotas ēkas.
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Bauskas Centrālai bibliotēkai tāpat kā citām mūsdienīgām bibliotēkām ir misija – būt par
sabiedrības zināšanu bāzi un arī sociālās saskarsmes centru. Tajā pašā laikā pastāv virkne
apstākļu, kas traucē informācijas un socializācijas brīvai pieejamībai: traucējošākie apstākļi ir
bibliotēkas šaurās, mūsdienu apstākļiem nepiemērotās telpas un to grūtā sasniedzamība
/bibliotēka atrodas Kultūras centra trešajā stāvā/. Tāpēc jaunās bibliotēkas ēkas būve pilsētā ir
vitāli nepieciešama un ne tikai atrisinās daudzas bibliotēkas darba problēmas, bet arī lieliski
iekļausies pilsētas ainavā.

Novembrī notika gada centrālais tematiskais pasākums. Pārpildītā Kultūras centra zālē
(ap 200 apmeklētāju) baušķenieki atzīmēja sava izcilā novadnieka Ulda Dumpja
70.gadskārtu „Ar saknēm un sirdi Bauskas novadā”.
Novadnieku sagaidīja „Limuzīna Jāņu nakts krāsā” personāži un kopīgi dziedāta dziesma
„Te ir tava Dzimtene”. BCB parādīja prezentāciju par aktiera dzīvi, pārsteidzot viņu ar
dažām senām fotogrāfijām no baušķenieku albumiem. Tad skolotāja Cerusa „eksaminēja”
publiku, ko viņi zina par mākslinieku, un mākslinieka kādreiz spēlētais kolorītais Ķencis,
šoreiz BVĢ audzēkņa tēlojumā, aizlūdza par aktiera tālāko dzīvi un daiļradi. Pēc kopīgas
„Lilioma dziesmas” nodziedāšanas vārdu deva Uldim Dumpim, kā teica V. Cerusa – „lai
runā, kas vien ienāk prātā...” Pēc tam – sirsnīgas sarunas un ziedu klēpji mūsu novadniekam
Uldim Dumpim. Varēja aplūkot izstādi, prezentāciju par mākslinieka dzīves gājumu CD.
Bauskas CB izvirzīja aktieri Uldi Dumpi Bauskas Goda pilsoņa titula iegūšanai, kuru aktieris
saņēma , kļūstot par Otro Goda pilsoni. Pirmo saņēma 2012. gadā aktrise novadniece Lāsma
Kugrēna.

Vecumnieku novads
Skaistkalnes bibliotēka
Skaistkalnes pagasta bibliotēkā šovasar notika ilgi
gaidītais remonts.
Saulainajā 9. septembra dienā bibliotēkā pulcējās
sveicēji, bibliotēkas sadarbības partneri, palīgi un
atbalstītāji. Pateicības vārdi un sveicieni par
bibliotēkas finansiālo atbalstu
tika veltīti
Vecumnieku novada Domei un Skaistkalnes
pagasta
pārvaldei.
Skaistkalnes
pagasta
novadpētniecības krātuves vadītājai Laimai
Indriķei pateicāmies par atļauju izvietot grāmatu
maisus muzeja telpās, Sociālā dienesta vadītājai
Nitai Briedei un
Lauku atbalsta dienesta
speciālistei Aigai Saldābolai teicām paldies par sagādātajām neērtībām visas vasaras
garumā. Ikviens, kurš piedalījās bibliotēkas remontā un iekārtošanās darbos, saņēma
atzinības rakstu par sapratni, atsaucību, atbalstu, sadarbību un ieguldīto darbu, iekrāsojot
Skaistkalnes pagasta bibliotēku ar cerības, mīlestības, sapņu piepildīšanās un prieka krāsām.
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Bārbeles bibliotēka
Tāpat kā pirms 5 gadiem, arī šajā gadā LTF 25.
gadadienā, organizēju konferenci „Vakardiena šodien
un rīt – LTF 25”.
Konferencē piedalījās bijušā Bauskas rajona
tautfrontieši. To vadīja visu LTF kongresu delegāts
S.Drozdovs. Ar politisko lasījumu „Trešā Atmoda
Latvijas vēsturē” uzstājās politikas zinātņu maģistrs
E.Šnore un „Janvāra barikādes” – bijušais LTF
priekšsēdētājs un Saeimas deputāts R.Ražuks.
Konferences noslēgumā tika pieņemts aicinājums
Latvijas iedzīvotājiem, Saeimai un prezidentam.
Uzskatu, ka viss 2013. gads bibliotēkai bija veiksmes stāsts. Tas bija radošs, saturīgs!
Bibliotēka tika atkārtoti akreditēta!

Iecavas novads
Iecavas Ed.Virzas bibliotēka
Kā veiksmes stāstu aizvadītajā gadā varētu minēt Edvarta Virzas 130.dzimšanas dienai
veltīto radošo darbu konkursu. Ir doma to turpmāk organizēt ik gadu, iesaistot visas Latvijas
skolēnus, lai rosinātu jauniešus apzināties savu piederību Zemgalei un Latvijai, mudinātu
skolēnus iepazīt Edvarta Virzas daiļradi un dot iespēju radošai izpausmei vārda mākslā.
Zorģu bibliotēka
Mans veiksmes stāsts pamatā sākas ar Zorģiem un tās Gaismas
pili – bibliotēku.
Bibliotēkas lietotāji ir galvenie iedvesmotāji, kas mani stimulē
radoši izpausties, meklēt jaunas idejas pasākumu veidošanā un
organizēšanā.
Dzīve piespēlē lieliskus kolēģus un draugus, kuri rada ap šo
gaismas pili to gaismu, ko pamana ne tikai vietējie iedzīvotāji,
bet arī bibliotēkas viesi, kas ienes savu vērtējumu, sākot ne tikai
ar telpām, bet arī ar apkārtējo vidi. Eiropas gada cilvēka tituls,
tā neesmu es, bet gan cilvēki ap mani.

Šī gada Zorģu bibliotēkas moto ir „Laiki nav
svarīgi. Svarīgs ir cilvēks" (Imants Ziedonis).

2014.gada 21.februāris

Baiba Tormane

Bauskas CB direktore
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