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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 sekmīgi veikta Bauskas novada 18, Iecavas novada 6 un Vecumnieku
novada 10 vietējās nozīmes bibliotēku atkārtota akreditācija.
2015. gadā Bauskas reģiona novadu bibliotēku galvenie uzdevumi sekojoši:
1. Bibliotēkas krājumu kvalitātes pilnveidošana, tai skaitā datubāzu
pieejamības nodrošināšana un lietotāju konsultēšana.
2. Bibliotēku informācijas pakalpojumu darba attīstīšana.
3. Darba ar bērniem un jauniešiem attīstīšana.
4. Lasīšanas veicināšanas pasākumu un bibliotēkas publicitātes organizēšana.
5. Bibliotekāro procesu tālāka automatizācija.
6. Tālākizglītības procesa pilnveidošana.
7. Bibliotēkas infrastruktūras uzlabošana.
Bauskas reģionā dzīvo 49068 iedzīvotāji, no tiem Bauskas novadā 25897, Iecavas
novadā 9600, Rundāles novadā– 4157, Vecumnieku – 9414.
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2015. gadā novadu bibliotēkas kā svarīgāko uzdevumu izvirzīja bibliotēkas
informācijas pakalpojumu darba attīstīšanu, bibliotēkas krājuma kvalitātes
pilnveidošana, lasīšanas veicināšanas pasākumu un bibliotēkas publicitātes
organizēšana, kā arī darba ar bērniem un jauniešiem attīstīšanu.
Bibliotekārā darba pilnveidei un attīstībai darbojas starpnovadu bibliotēku padome.
“Kopumā izvērtējot 2015.darba gadu, jāsecina, ka tas ir bijis bagāts ar iespaidīgiem
dzīves notikumiem, vietējās kultūras mantojuma apzināšanu un popularizēšanu gan
individuāli, gan publiskos pasākumos’’, tā raksta Kurmenes bibliotēkas vadītāja Gita
Skadiņā. Savukārt Vecumnieku bibliotēkas vadītāja Mārīte Boša uzsver, ka
„2015.gads Latvijā pasludināts par Raiņa un Aspazijas gadu. Viņu literārais
mantojums ir aktuāls arī šodien – 21. gadsimtā. Tā ir abu dzejnieku personību
daudzpusība, domu spēks un plašums, kas sniedzas pāri ikdienībai”.
Novadu bibliotēkas organizēja daudzveidīgus pasākumus Raiņa un Aspazijas 150
gadu jubilejas atzīmēšanai, e-prasmju nedēļai un Drošākai interneta lietošanai,
bet Bauskas CB veica pārrobežu projekta „Uzņēmējdarbības atbalsta biznesa
bibliotēkas” aktivitāšu realizāciju – Bauskas Biznesa atbalsta bibliotēkas, kā arī
Biznesa atbalsta bibliotēku aktivitāšu organizēšana 7 Bauskas novada pagastu
bibliotēkās.
Nozīmīgs pasākums – 14.Grāmatu svētki Bauskā, kuros piedalījās Latvijas
Valsts prezidents Andris Bērziņš un apmeklēja liels skaits iedzīvotāju.
Polijas prezidents Broņislavs Komarovskis, apmeklējot Kurmeni, uzdāvināja
Kurmenes bibliotēkai grāmatu par Polijas vēsturi, vērtīgu izdevumu par savas dzimtas
saknēm Kurmenē.
Bauskas novada Mūsas bibliotēkas lasītāji un biedrība „Rudenāji” izveidoja
grāmatu draugu ķēdi, lai pārvietotu bibliotēkas grāmatas uz jaunajām telpām blakus
ēkā. Tā izvērtās īpaši emocionāla, jo piedalījās gan lieli, gan mazi bibliotēkas draugi.
Pēc 18 gadiem bibliotēka Mūsas ciematā pieejama visām iedzīvotāju grupām.
Aktīvs darbs veikts Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākumu organizēšanā, bet
bibliotekārā darba publicitātei sagatavoti interesanti pasākumi lasītājiem Bibliotēku
nedēļas ietvaros.
2015.gadā Latvijas Valsts apbalvojumu Atzinības Krustu saņēma Bauskas
Centrālās bibliotēkas direktore Baiba Tormane par nopelniem bibliotēku nozares
darbā, lielo personīgo un profesionālo ieguldījumu bibliotēku tradicionālās lomas
attīstībā, kultūras un zinātnes vērtību apkopošanā, saglabāšanā un popularizēšanā.
/skat.pielikumu nr.1/ Brunavas pagasta bibliotēkas vadītāja Ilze Kursiša saņēma
Brunavas pagasta pārvaldes Pateicības rakstu par ieguldījumu kultūras dzīves
uzlabošanā un Bauskas novada Pateicības rakstu par latvisko tradīciju saglabāšanu un
veselīga dzīvesveida popularizēšanu Brunavas pagastā. Bauskas novada Atzinības
rakstus saņēma Bauskas bērnu bibliotēkas vadītāja Sarmīte Freimane un
Jaunsaules bibliotēkas vadītāja Ilga Nagle.
Zorģu bibliotēku atkārtoti apmeklēja Vjetnamas valsts un pašvaldības iestāžu
un bibliotēku darbinieki. Apmeklējuma vizīti organizēja KISC darbinieki.
Interesantas un saistošas darba formas izmantotas novadpētniecības darba
popularizēšanā.
Sirsnīga un emocionāli bagāta Vecumnieku bibliotēkas tikšanās ar rakstnieku
Arno Jundzi, ko organizēja LNB projekta „Rakstnieks tuvplānā” ietvaros.
Daudzveidīgas un interaktīvas ir bibliotēku organizētās izstādes. Interesantas un
saistošas darba formas izmantotas latviešu un citu tautu rakstnieku darbu
popularizēšanā bibliotēkās, piemēram, latviešu literātu Fr. Bārdas, E.Stērstes,
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A.Grīna u.c. Nozīmīga bibliotēku darba sastāvdaļa ir dažādu radošo darbnīcu
organizēšana, tādējādi veicinot iedzīvotāju radošo aktivitāti.
Novadu bibliotēkas iesaistījās Monētu dienās, īpaši aktīvi Jauncodes bibliotēkas
lasītāji (nobalsoja 186 lasītājs) un viena dalībniece saņēma piemiņas monētu.
Vērtīgi ir pasākumi, kuru mērķis ir palīdzēt cilvēkiem saglabāt veselību un uzlabot
darba spējas, tā piemēram vairākās bibliotēkās uzsākušas darbību veselīgās
vingrošanas grupas.
Bauskas novada 12 bibliotēkas ieguva jaunus datorus un multifunkcionālās
iekārtas, jo tika iekļautas novada projektā “Publisko interneta pieejas punktu attīstība
Bauskas novadā”.
Bibliotēku infrastruktūras nozīmīgi uzlabojumi veikti Bauskas Bērnu bibliotēkā
(abonementā), bet Bauskas novada Mūsas bibliotēka pārcelta uz jaunām telpām,
bibliotēkas vajadzībām pielāgotā un izremontētā ēkā. /skat.pielikumu nr.2/
Novadu pašvaldības piešķīrušas vairāk līdzekļus grāmatām, jaunas datortehnikas
iegādei. Paaugstināts atalgojums Bauskas, Iecavas un Vecumnieku novadu bibliotēku
darba speciālistiem.
Bauskas novada Jaunsaules bibliotēkā notikusi darbinieka maiņa sakarā ar
ilggadējās bibliotēkas vadītājas Ilgas Nagles došanos pensijā un darbu uzsākusi Linda
Šņore. Vecumnieku bibliotēkā par bibliotēkas vadītāju kļuvusi ilggadējā bibliotekāre
Mārīte Boša, jo mūžībā aizvadīta pēc smagas slimības vadītāja Hedviga Linīte un
darbu uzsākusi bibliotekāre Baiba Škrjaba. Arī Iecavas novada Zālītes bibliotēkas
ilggadējā bibliotēkas vadītāja Regīna Fiļimonova pēc grūtas slimības aizvadīta
mūžībā un darbu uzsākusi Alise Broka.
.
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2. Krājuma komplektēšanas un organizēšanas politika
2.1. Krājuma komplektēšanas politikas dokuments.
Novadu bibliotēku 2015.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.
2015. gadā Bauskas CB turpināts darbs bibliotēkas krājuma papildināšanā un
kvalitātes uzlabošanā. Bibliotēkas krājums tiek papildināts regulāri, tematiski,
selektīvi un pēc dokumentu veidiem. Lai veidotu kvalitatīvu, dažādu lietotāju grupu
pieprasītu krājumu, komplektēta dažāda veida literatūra.
Komplektēšanas procesā vadās pēc bibliotēkas krājuma attīstības koncepcijas, kurā
noteikti krājuma veidošanas politikas galvenie mērķi un attīstības pamatprincipi,
bibliotēku nozares vadošajiem dokumentiem, Bauskas novada attīstības programmā
noteiktajām prioritātēm (lauksaimniecība un produkcijas pārstrāde, tirdzniecība,
uzņēmējdarbība, loģistika, tūrisms un ar to saistītie pakalpojumi, izglītība un kultūra,
apstrādes rūpniecība), dažādo lietotāju grupu informacionālajām vajadzībām.
Aizvadītajā gadā krājuma komplektēšanas procesā nav vērojamas būtiskas
izmaiņas. Galvenais uzdevums - krājuma saturiskās kvalitātes pilnveidošana.
Organizējot krājumu, ievēro lasītāju intereses. Aizvadītajā gadā vērojamas
nelielas izmaiņas lasītāju sastāvā, palielinājies strādājošo lasītāju skaits. Šobrīd tas
sastāda 37% no kopējā lasītāju skaita. Šīs lietotāju grupas vidū pieprasīta jaunākā
ārzemju un latviešu daiļliteratūra, biogrāfijas par Latvijā un pasaulē populāriem
cilvēkiem. Reaģējot uz lasītāju pieprasījumiem, iegādājamies vairākos eksemplāros,
lai neveidotos rindas.
Tāpat kā iepriekšējos gados saglabājusies interese par brīvā laika pavadīšanas
iespējām – adīšanu, tamborēšanu, pērļošanu, ceļošanu, kā arī pašizglītojošiem
izdevumiem psiholoģijā, medicīnā.
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Jāsecina, ka politiskā un sociālā situācija valstī un pasaulē, migrācija, bēgļu skaita
pieaugums atspoguļojās arī bibliotēkas lietotāju pieprasījumos. Pieaug interese par
austrumu reliģijām, korānu.
Skaitliski otra lielākā lietotāju grupa joprojām ir skolēni un studenti, kas kopā
sastāda 30% no kopējā lietotāju skaita. Galvenās prioritātes 2015.gadā šai grupai –
vēsture, filozofija, psiholoģija, latviešu daiļliteratūra.
Novadu vidusskolu un Bauskas Valsts ģimnāzijas audzēkņi 2015.gadā plaši
izmanto bibliotēkas nozaru literatūras krājumu, izstrādājot zinātniski pētnieciskos
darbus par dažādām tēmām, piemēram: „Celiakijas ietekme uz cilvēka ikdienu un tās
kvalitāti”, „Ķimikāliju lietošanas tendences lauksaimniecības kultūrām”, „Skolēna
intelekts”, „Kultūras menedžments” u.c.
Jauniešu vidū arī aizvadītajā gadā saglabājusies interese par fantāzijas žanra
darbiem – gan ārzemju autoru, gan latviešu rakstnieku darbiem. Pieprasīta arī Greja
piecdesmit nokrāsu triloģija, Džona Grīna romāni „Papīra pilsētas”, „Mūsu zvaigžņu
vaina”, „Meklējot Aļasku”. Lai apkopotu lasītāju pieprasījumus un secinātu, kādi
populāri izdevumi jāpiekomplektē, katru mēnesi bibliotēkā veidots pieprasītāko
grāmatu tops.
Lai piesaistītu jauniešu auditoriju un veicinātu interesi par lasīšanu, bibliotēkā
izveidots jauniešu grāmatu klubiņš. Katra mēneša pirmajā trešdienā sadarbībā ar
Bauskas jauniešu organizāciju “Apvienība Jums” notiek tematisks pasākums „Šelfijs
par grāmatām un ne tikai…”, kurā notiek pārrunas par iemīļotākajām grāmatām,
tikšanās ar autoriem, mēģinājums rakstīt impulsīvo dzeju un citas aktivitātes.
Studentu vidū joprojām aktuālas nozares ir pedagoģija, jurisprudence, ekonomika,
psiholoģija. 2015.gadā studentu vidū daudz pieprasīti bijuši arī izdevumi filozofijā,
transportā un loģistikā. Tāpēc, ņemot vērā pieprasījumus, iepirkti jauni izdevumi un
piekomplektēti studentiem nepieciešamie iepriekš izdotie darbi šinīs nozarēs.
Joprojām ir pieprasījums pēc izdevumiem mārketingā, menedžmentā, sabiedriskajās
attiecībās. Jāsecina, ka šīs nozares ir populāras gadu no gada, tāpēc iegādājamies šo
literatūru vairākos eksemplāros, jo tos izmanto gan skolēni, gan studenti.
Medicīnas literatūra komplektēta, lai apmierinātu Bauskā izveidotās Sarkanā
Krusta koledžas filiāles audzēkņu pieprasījumus. Šie audzēkņi izmanto arī izdevumus
filozofijā, psiholoģijā, ētikā.
Pārsvarā iegādāti izdevumi latviešu valodā. Ir pieprasījums pēc krievu un ārzemju
mūsdienu autoru darbiem krievu valodā. Tāpēc 8-10% no iegādātās literatūras ir darbi
krievu valodā. Pēc lasītāju lūguma pagājušogad iegādājāmies arī ezotērisko literatūru
krievu valodā. Jaunieši labprāt lasa arī angļu valodā, tāpēc abonementā pieejami
populāru autoru darbi angļu valodā: Džona Grīna “Papīra pilsētas”, Lorensas Keitas
“Eņģeļu nakts”, Stefānijas Meijeres “Krēslas” sēriju u.c.
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
uzņēmējdarbībā un ar to saistītās nozarēs (psiholoģija, ekonomika, grāmatvedība,
loģistika, tūrisms u.c).
Aizvadītajā gadā turpinājās darbs pie Biznesa bibliotēkas krājuma papildināšanas
un pilnveidošanas. CB krājums papildinājās ar jauniem izdevumiem uzņēmējdarbībā
un ar to saistītās nozarēs (psiholoģijā, ekonomikā, grāmatvedībā, loģistikā, tūrismā,
lauksaimniecībā u.c.) - pavisam 32 eksemplāri.
Jauncodes bibliotēka atzīmē, ka vairāk tika pirktas grāmatas, kuras varēja izmantot
jaunie un mazie biznesmeņi, sevis izglītošanai. Arī Ceraukstes bibliotēkai prioritāte
krājuma komplektēšanā literatūrai uzņēmējdarbības atbalstam.
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Iepriekš minēto bibliotēku lasītājiem pieejamas nozaru e-grāmatas angļu valodā
datu bāzē EBSCO, ko abonē Bauskas CB. Vērojama lasītāju interese par e-grāmatām
un tās tiek aktīvi izmantotas.
Savukārt Misas bibliotēkas vadītāja Sarmīte Šlikaite atzīmē, ka „prioritāte krājuma
komplektēšanā tika piešķirta latviešu oriģinālliteratūrai. Aktualizējās pieprasījums pēc
vēsturiska satura grāmatām, lasītāji interesējās par Latvijas vēsturi, Latvijas pilsētu un
novadu ģerboņiem u.c.” Vecumnieku bibliotēkā īpašu interesi piesaistīja grāmatas par
latviešu tautas tērpiem, to darināšanu un valkāšanu.
Skaistkalnes bibliotēkā „…grāmatu krājuma papildināšanā noteicošais ir
bibliotēkas lietotāju pieprasījums, vēlmes un vajadzības. Liela lasītāju daļa lasītāju ir
skolēni un studenti, tādēļ uzmanība nozaru literatūrai – psiholoģija, ekonomika,
politika, vēsture, medicīnai.”
Zorģu bibliotēka atzīmē, ka „vairāk iegādāta nozaru literatūra - māksla, mājturība,
sabiedriski politiskā u.c.”.
Savukārt, Vecumnieku bibliotēkā uzziņu literatūra un nozaru literatūrā –
dārzkopība, lopkopība, ekonomika, bet Umpārtes bibliotēka atzīmē, ka lasītāji vairāk
interesējās par veselīgu dzīvesveidu. Īpaši aktualizējies jautājums par liekā svara
problēmām, tika pieprasītas grāmatas par pareizu uzturu.
Valles bibliotēkai prioritāte ir „krājuma dinamiskā attīstība, ievērojot bibliotēkas
pamatfunkcijas.”
2.3. Pašvaldības finansiālais nodrošinājums, krājuma papildināšanas iespējas:
projektu līdzpiesaiste, dāvinājumi, ziedojumi.
2015.gadā novadu bibliotēkām pašvaldību finansējums krājuma iegādē ir palicis
iepriekšējā gada līmenī vai nedaudz palielinājies.
Kopā aizvadītajā gadā Bauskas reģiona bibliotēkās grāmatu iegādē izmantoti
pašvaldību līdzekļi Eur 76078
Vidēji reģionā uz vienu lietotāju izmantoti Eur 5,13
Bauskas novadā – Eur 4,11
Iecavas novadā – Eur 7,53
Rundāles novadā – Eur 7,70
Vecumnieku novadā – Eur 5,37
Kvalitatīvs Bauskas reģiona novadu bibliotēkām krājuma papildinājums no
projekta „Augstvērtīgā tulkotā un oriģinālliteratūra bibliotēkās”. Bibliotēku lasītājiem
pieejami vērtīgi izdevumi- „Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Zemgalē”,
„Miervaldis Polis”, „Nezināmā Latvija”, „Latviešu skaņuplašu vēsture” u.c.
Bauskas CB un novadu bibliotēkas saka lielu paldies LNB Bērnu literatūras
centram par ieguldīto darbu projektā „Bērnu un jauniešu žūrija”, nodrošinot grāmatu
kolekciju saņemšanu projektā iesaistītajām bibliotēkām un Bibliotēku konsultatīvajam
centram, īpaši Solvitai Ozolai par darbu.
Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, mazāk dāvinājumu saņemts no Lauku
bibliotēku atbalsta biedrības. Savukārt LNB Atbalsta biedrība visām bibliotēkām
dāvinājusi grāmatu „Latvijas Nacionālā bibliotēka. Arhitekts Gunārs Birkerts”,
biedrība „ASCENDUM” - bērnu dzejas grāmatu „Garā pupa”, apgāds „Mansards”
sadarbībā ar fondu „Viegli” grāmatu – „Imants Ziedonis. Mūžības temperaments”,
Rundāles pils atbalsta fonds – grāmatu „Imants Lancmanis. Rundāles pils. 1.d.
Vēsture.” Nacionālais Kino centrs dāvinājis „Latvijas filmu izlasi” - apjomīgu filmu
kolekciju DVD formātā (25 diski), kurā apkopotas 70 Latvijas filmas. „Īpašs
dāvinājums, kas priecē sirdis lieliem un maziem tika saņemts no Nacionālā Kino
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centra – 25 disku Latvijas filmu kolekcija, to atzinīgi novērtējuši lietotāji” , raksta
Ziemeļu bibliotēkas vadītāja Dzintra Maračkauska. Šo dāvinājumu saņēmušas visas
novadu lielākās bibliotēkas .
Vērtīgi dāvinājumi saņemti no dažādiem individuāliem dāvinātājiem.
2015.gadā bibliotēkas saņēmušas:
dāvinājumus par summu Eur 9050
projektos 68 eksemplārus par summu Eur 611
„Bērnu un jauniešu žūrijas” programmā 336 eksemplārus par summu Eur 2222
Kopā par summu Eur 11883
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.
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 Eur 32394
Vidēji reģionā uz 1 lietotāju – Eur 2,18
Bauskas novadā – Eur 1,57
Iecavas novadā – Eur 3,00
Rundāles novadā – Eur 2,71
Vecumnieku novadā – Eur 3,02.
2.5. Krājuma raksturojums, krājuma kustības raksturojums.
Viena no komplektēšanas prioritātēm – latviešu un tulkotā daiļliteratūra. 2015.gadā
Bauskas CB ienākusī daiļliteratūra - 28% no kopējā jaunieguvumu skaita. (2014.gadā
– 27%).
Komplektējot daiļliteratūru, ievērotas visu lasītāju grupu intereses: iepirkta gan
klasika, gan bestselleri, gan detektīvi. Liela uzmanība veltīta latviešu autoru darbiem.
Jaunākā latviešu literatūra iepirkta vairākos eksemplāros, jo pieprasīta gan skolēnu
vidū, gan starp strādājošiem, bezdarbniekiem un pensionāriem. Bibliotēkas veidotā
lasītāko grāmatu topa augšgalā 2015.gadā vairākus mēnešus pēc kārtas nokļuva Ingas
Ābeles „Klūgu mūks”, Noras Ikstenas „Runā manis vainadziņš”, Skaidrītes Gailītes
„Tilts starp horizontiem”, Māras Zālītes „Pieci pirksti”. Labas atsauksmes saņemtas
par Noras Ikstenas gada beigās iznākušo romānu „Mātes piens”, kuru ar īpašu interesi
lasa vidējās un vecākās paaudzes lasītāji. Nila Saksa un Jurģa Liepnieka trilleri “Nāve
– tās nav beigas” – ar interesi lasījuši dažāda vecuma lasītāji. Šie darbi iepirkti
vairākos eksemplāros, lai neveidotos rindas.
Ar katru gadu aug interese par biogrāfisko literatūru. 2015.gadā vispopulārākās:
L.Blaua „Harijs Spanovskis. Nekas jau nebeidzas”, Valdis Zatlers „Kas es esmu”,
gada beigās iznākušās biogrāfijas – par novadnieku aktieri Uldi Dumpi, komponistu
Uldi Stabulnieku u.c.
Labprāt tiek lasīti vēsturiski darbi, kas populāri gan strādājušo, gan bezdarbnieku
un mājsaimnieču vidū, gan arī pensionāru vidū. `
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Vērojama lasītāju interese par e-grāmatām. Angļu valodā, līdztekus periodisko
izdevumu pilnu tekstu datubāzēm, bibliotēkā pieejama dažādu nozaru e-grāmatu
abonētā datubāze “eBook Academic Collection (EBSCOhost).” Datubāzes lietotāji var
izmantot arī attālināti. 2015.gadā EBSCO datubāzes izmantojuši 285 lietotāji. Ir
lasītāji, kas interesējas par bibliotēkas piedāvājumu e-grāmatām daiļliteratūrā. Šobrīd
bibliotēkā tāds piedāvājums nav pieejams. 2015.gadā pieaudzis to lietotāju skaits, kuri
izmanto grāmatu rezervēšanas iespēju tiešsaistē.
Mūsdienu bibliotēkas lietotājs ir zinošs, izglītots, prasīgs, interesējas par izdotajām
grāmatām, informāciju gūstot presē, internetā, bibliotēkas mājas lapā, kur regulāri tiek
ievietoti jaunumi ar grāmatas attēliem un anotācijām, bibliotēkas informācijas stendā,
kā arī sarunā ar bibliotekāru. Bibliotēkas lietotāji atzinīgi novērtē abonementā
novietoto TV informatīvo ekrānu, kurā redzama informācija par jaunākajām
grāmatām, bibliotēkas pasākumiem un lasītāko grāmatu topu. Biznesa un specializētās
lasītavas TV informatīvajā ekrānā atspoguļojas Biznesa bibliotēkas aktualitātes.
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. Lielas problēmas
sagādā grāmatu izvietojums abonementā, telpas ir mazas, visām grāmatām nepietiek
vietas. Nākamajā gadā vēlreiz jāizvērtē viss abonementa un krātuves krājums,
pārvietojot mazāk lasītos izdevumus no abonementa uz krātuvi, vienlaikus atzīmējot
arī elektroniskajā kopkatalogā.
2015.gadā papildināts Bauskas reģiona depozitārijs +768 eks. un kopā krājumā uz
2016.gada 1.janvāri ir 9523 eks. Pavisam 9 bibliotēkas nodeva depozitārijam lieko
vai profilam neatbilstošo literatūru. Īpaši aktīvs darbs veikts sadarbībā ar Bauskas CB
tajās bibliotēkās, kuras gatavoja krājumu darbam ar BIS Alise (Mūsas, Jaunsaules,
Umpārtes u.c.).
Vairāki lasītāji depozitārijam nodevuši labi saglabātu latviešu oriģinālliteratūru,
ārzemju daiļliteratūru, kā arī pirmskara Latvijā izdotus. Jāatzīmē, ka bibliotēkas aktīvi
izmanto depozitārija krājumu un izsniegums gadā 190 grāmatas. Bauskas CB
izdevumus no depozitārija izmanto arī tematisko izstāžu un pasākumu organizēšanā,
piemēram, Rainim veltītajos pasākumos.
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2.6. Rādītāju analīze: izsniegums, krājuma apgrozība
Aplūkojot tabulu, secināms, ka lietotāju skaits, salīdzinot ar 2014.gadu ir stabils.
Nedaudz palielinājies (+94), visvairāk Bauskas bērnu bibliotēkā (+109), jo tiek veikts
aktīvs darbs ar pirmsskolas vecuma bērniem projekta „Grāmatu starts” ietvaros un
izglītības iestāžu klašu kolektīviem. Nedaudz (-12717 = 3%) samazinājies izsniegumu
skaits, bet ņemot vērā 2013.gada palielinājumu (+5823), arī uzskatāms par stabilu.
Virtuālā apmeklējuma palielinājums (+33284) skaidrojams ar jauno uzskaites kārtību
un apmeklējuma uzskaiti portālā biblioteka.lv. un aizvien aktīvāku bibliotēku profilu
izveidi portālā „draugiem.lv”. Novērojama neliela apmeklējumu skaita samazināšanās
(-7612= 2%), kas arī uzskatāms par stabilu.
Reģionā
2015
2014
14838 14744

Lietotāju skaits

+/+94

Pagastu bibliotēkās
2015
2014
+/10998 11014
-16

Bauskas CB
2015
2014
+/2681
2680
+1

Apmeklējumu skaits
(fiziskais)

198532 206134

-7602 163697 170407

-6710

20324

20309

+15

155401 122117 +33284 75955 29298 +46657 77448 77432
444417 457134 -12717 287764 294470
-6706 122410 121792
1,24
1,28
0,97
1,00
1,98
1,98
30,00
31,00
26,17
26,74
45,66
45,44

+16
+618

Apmeklējums
(virtuālais + sociālie
tīkli)

Izsniegumu skaits
Krājuma apgrozība
Lasītība
Vidējais
apmeklējums

23,85

22,26

Bauskas novadā

21,79
Iecavas novadā

18,13

36,47

Rundāles novadā

36,47

Vecumnieku novadā

2015

2014

+/-

2015

2014

+/-

2015

2014

+/-

2015

2014

+/-

Lietotāju
skaits
Klātienes
apmeklējumu
skaits

8361

8273

+88

2324

2327

-3

817

761

+56

3336

3383

-47

104183

108158

-3975

37964

40891

-2927

13340

14291

-951

43045

42794

+251

Apmeklējumu
skaits
(virtuālais
+sociālie tīkli)
Izsniegumu
skaits
Krājuma
apgrozība
Lasītība

106198

103630

+2568

19455

12156

+7299

16912

6331

+10581 12836

0

+12836

267783

278595

-10812

73779

75051

-1272

19286

18866

+420

83569

84622

-1053

1,43

1,50

1,46

1,50

0,50

0,50

1,01

1,24

32,03

33,68

31,75

32,25

23,61

24,79

25,05

25,01

Vidējais
apmeklējums

25,16

25,60

24,71

22,80

37,02

27,10

16,75

12,65
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2.7. Rekataloģizācija
Aizvadītajā gadā novadu bibliotēkās turpinājās rekataloģizācija. No Bauskas
reģiona 40 bibliotēkām viss krājums ievadīts 33 bibliotēkās, kuras strādā ar bibliotēku
informācijas sistēmu Alise i.
Bauskas novadā – 17 bibliotēkas (pavisam 19)
Iecavas novadā – 6 bibliotēkas (pavisam 6)
Rundāles novadā 2 bibliotēka (pavisam 5)
Vecumnieku novadā 8 bibliotēkas (pavisam 10)
2016. gadā paredzēts pilnībā rekataloģizēt krājumu un ar BIS Alise uzsāks strādāt
Vecumnieku, Bārbeles, Adžūnu, Mūsas bibliotēkas.
Bauskas reģionā 98 % 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 konsultatīvā centra, kā arī
izdevumus no projektiem.
Uz 2016.gada 1.janvāri novadu bibliotēku krājumu lielums ir 359571 (+3406)
iespieddarbi. No novadu bibliotēku krājumiem izslēgti 24329 eks., bet ienākušas
27734 vienības.
Krājuma inventarizācijas veiktas 3 bibliotēkās (Jaunsaules, Mūsas, Umpārtes)
Novadu bibliotēkas lielu vērību veltījušas krājuma kvalitātei un pieprasījumiem.
Kopumā novadu bibliotēku krājums ir labs, jo lietotāji to izmanto, krājuma apgrozība
reģionā ir 1,24.
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3. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība.
3.1. Pakalpojumu attīstība
Aizvadītā gadā turpinājās aktīvs darbs Latvijas - Lietuvas pārrobežu projekta
„Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana” ietvaros
izveidotajām Biznesa atbalsta bibliotēkām. Projekta ietvaros izveidoja 7 Bauskas
novada pagasta bibliotēkās biznesa atbalsta punktus, kuru atbalsts un koordinācijas
centrs ir Bauskas Biznesa bibliotēka. Biznesa atbalsta bibliotēku galvenie darbības
virzieni sekojoši:
1. radīt bibliotēkās inovatīvu uzņēmējdarbības atbalsta centra vidi,
2. izglītot sabiedrību par esošajām un iespējamām uzņēmējdarbības iespējām,
3. palīdzēt dažādām mērķa grupām atrast iespēju attīstīt jau esošās, kā arī
potenciālās uzņēmējdarbības jomas,
4. nodrošinot bibliotēkās kvalitatīvus biznesa atbalstošus pakalpojumus,
5. attīstīt uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku tīkla potenciālu un iespējas.
Galvenās mērķgrupas ir skolas jaunieši vecumā no 13 līdz 19 gadiem,
potenciālie uzņēmēji, tostarp daudzie iedzīvotāji, uzņēmējdarbības uzsācēji un
esošie uzņēmēji.
Esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem (skolēni, studenti, bezdarbnieki u.c.)
Biznesa atbalsta bibliotēkās pieejama daudzveidīga biznesa literatūra (ekonomika,
mārketings, psiholoģija u.c.). Lai popularizētu krājumu katru mēnesi organizē
tematiskās izstādes, Bauskas Biznesa atbalsta bibliotēkā informatīvais TV, kurš
pieslēgts pie mājas lapas jaunās sadaļas – Biznesam - reklamē jaunāko biznesa
literatūru un e-resursus (e-grāmatas, e-kopkatalogu, Novadu resursu katalogu,
Abonētās datu bāzes (Nozare.lv, NAIS, News.lv, EBSCO). Iegūt informāciju par sev
interesējošo biznesa tēmu ikviens var, piedaloties biznesa bibliotēku rīkotajos
pasākumos.
Atsaucību guvušas izbraukuma radošās laboratorijas pie uzņēmēja. Interesentu
grupa kopā ar Biznesa atbalsta bibliotēkas vadītāju dodas pie vietējā uzņēmēja uz viņa
uzņēmumu un iepazīst praktiski visus darba procesus.
Ceraukstes biznesa atbalsta bibliotēka organizēja interesentiem mācību pieredzes
braucienu uz vietējām Ribes dzirnavām, lai programmā „Grauda ceļš” iepazītu maizes
cepšanas procesu un cepēja amatu. Savukārt Gailīšu biznesa atbalsta bibliotēka ar
interesentu grupu apmeklēja individuālo uzņēmēju - audēju un adītāju, kā arī
uzņēmumus, kas ražo zivju barību un ziedu audzētavu.
Bauskas Biznesa bibliotēka organizēja saldumu ražotnes „Poļu nams”
apmeklējumu. Interesentus laipni sagaidīja uzņēmuma līdzīpašniece Gunita Pole, kura
pastāstīja, ka SIA „Poļu nams” ir ražotne ar 15 gadu ilgu vēsturi, kur tiek ražoti
saldumi „Saldā brunete”, „Saldā blondīne”, „Saldā pērle” un „Jaunā blondīne”, un
visa gatavotā produkcija ir roku darbs. Tika piedāvāta arī produkcijas degustācija.
Savukārt, apmeklējot uzņēmuma SIA „Gusto” ražotni varēja iepazīt, ka uzņēmums
ražo dabīgo kosmētiku – sejas, roku, pēdu krēmus, ķermeņa skrubjus, lūpu balzāmus
u.c. Tajā strādā uzņēmējas Andra Katkeviča un Līga Elmane. Radošajā laboratorijā
interesenti ieguva informāciju par uzņēmuma izveidošanos, attīstības iecerēm un
jauniem produktiem. Skolēniem bija iespēja notestēt jau esošo produkciju, iepazīt tās
komponentus. Uzņēmēja Andra Katkeviča aicināja audzēkņus jau tagad sākt domāt
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par nākotnes profesiju, apgūt arvien jaunas zināšanas, kas varētu noderēt nākotnē,
dibinot savus uzņēmumus.
Brunavas un Grenctāles bibliotēkas organizēja vietējiem amatniekiem radošo
laboratoriju uz Brīvdabas muzeju, lai smeltos idejas savu ražojumu izstrādei, bet
vietējiem uzņēmējiem radošo laboratoriju pie uzņēmējiem Jelgavas tipogrāfijā un
Jelgavas keramikā.
Daļa Biznesa atbalsta bibliotēkas organizē tikšanās, pārrunas uz vietas
bibliotēkā, jo tad interesentus var iepazīstināt ar izveidoto Biznesa atbalsta
bibliotēku, piemēram, Bauskas biznesa bibliotēkā norisinājās tikšanās ar SIA „Iveta”
valdes locekli, Bauskas uzņēmēju kluba „Bauska ‘97” prezidentu Induli Pētersonu.
Bauskas Valsts ģimnāzijas 10.c klases skolēnu interesi saistīja uzņēmēja saistošais
stāstījums par SIA „Iveta” darbību daudzu gadu garumā, par uzņēmēja ikdienu un
dažādiem izaicinājumiem komercdarbības laikā. Īpaši uzņēmējs uzsvēra izglītošanās
nozīmi, lai dibinātu un veiksmīgi attīstītu savu uzņēmumu. Audzēkņi uzdeva arī
daudzus viņus interesējošus jautājumus par komercdarbības uzsākšanu, par sava
uzņēmuma perspektīvām, par uzņēmējam nepieciešamajām īpašībām u.c.
Bauskas Valsts ģimnāzijas 7.b klases skolēni bija ieradušies bibliotēkā, lai tiktos ar
vietējo uzņēmēju. IU “Novads” īpašniece Solveiga Ikerte jauniešiem atklāja, kas
sākotnēji jāņem vērā, ja rodas vēlme kļūt par uzņēmēju. Uzņēmēja arī atbildēja uz
vairākiem skolēnus interesējošajiem jautājumiem, piemēram, kā rodas produkta cena,
kur viņa smeļas jaunās idejas u.c. Tāpat S.Ikerte audzēkņiem stāstīja arī par
uzņēmuma vēsturi un darbības virzieniem. Ar lielu aizrautību viņa vēstīja par foto
materiāliem, kuros bija fiksēti svarīgākie un interesantākie notikumi uzņēmuma 23
gadu darbībā.
Codes bibliotēka organizēja tikšanos ar izdevniecības ABC redaktori E. Brazausku
un z/s „Mediņi” vadītāju.
Bauskas Biznesa atbalsta bibliotēka sadarbībā ar skolu komerczinību pedagogiem
organizēja informatīvās stundas skolēniem – par tirdzniecību un uzņēmumiem
senajā Bauskā 19.gs. beigās un 20.gs., par finanšu drošību e- vidē, cenu un tās
veidošanos u.c.
Bauskas Biznesa atbalsta bibliotēka sadarbībā ar Bauskas novada Izglītības nodaļu
organizēja konkursu „Biznesa galda /digitālās spēles”, kurā piedalījās 1.-12.klašu
skolēni. Tajā piedalījās bērni un jaunieši no vairākām Bauskas novada skolām –
Bauskas Valsts ģimnāzijas, Bauskas sākumskolas, Īslīces vidusskolas, Jaunsaules un
Mežgaļu pamatskolām u.c. Audzēkņi ar aizrautību prezentēja pašu veidotās biznesa
galda spēles, un žūrijas komisija to vērtēja. Pretendentus uz nominācijām noteica 3
klašu grupās: 1.-4.klase, 5.-9.klase, 10.-12.klase. Katrā klašu grupā bija savi
uzvarētāji, kuri ieguva diplomus un vērtīgas balvas. Pārsteigumu balvas pasniedza arī
uzņēmēju kluba „Bauska ‘97” prezidents Indulis Pētersons. Visi noslēdzošā pasākuma
dalībnieki devās mācību pieredzes braucienā uz Cēsīm, kur viens no galvenajiem
pieturas punktiem Bērnu Zinātnes centrs Z(in)oo. /skat.pielikumu nr.3/
Bauskas Biznesa bibliotēka organizēja seminārus uzņēmējiem „Bizness
internetā”, kuru vadīja biznesa konsultants Uldis Vītoliņš. Bauskas novada uzņēmēji
ar interesi sekoja līdzi lektora stāstītajam. Apmeklētāji ieguva daudz vērtīgas
informācijas par to, kā izveidot savu mājas lapu, kurā tīmekļa vietnē ir
visdraudzīgākais piedāvājums mājas lapu izveidē, kādus kritērijus jāņem vērā,
veidojot tīmekļa vietni, kuras ir tās adrese, kurās var pārbaudīt izveidotās lapas
efektivitāti, par norēķiniem internetā, kā var sekot līdzi konkurentiem utt. Arī Bauskas
Valsts ģimnāzijas 10.komercklases skolēniem bija jautājumi par mājas lapu izveidi, jo
daudziem no viņiem jau ir savi mācību uzņēmumi.
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Bauskas Biznesa bibliotēkā oktobra mēnesī pulcējās Bauskas novada uzņēmēji, lai
piedalītos izglītojošā seminārā “Netradicionālie komunikācijas risinājumi. No idejas
līdz realizācijai”. Pasākums tika organizēts, sadarbojoties ar Latvijas Tirdzniecības un
rūpniecības kameru. Semināru vadīja – eksperts Mārtiņš Kossovičs. Viņš ir
līdzīpašnieks un cilvēks - mārketings straujāk attīstošos optikas uzņēmumos Latvijā:
Optika „Metropole”, „Outlet Optika”, „Manaslecas.lv”. Lektors savu stāstījumu
veidoja, bāzējoties uz personīgo pieredzi, kas iegūta, vadot vairākus uzņēmumus, kas
nodarbojas ar optikas produkciju. Auditorija pauda neviltotu pārsteigumu par
visdažādākajiem netradicionālajiem reklāmas risinājumiem (trikiem), ko M.Kossovičs
izmanto, lai piesaistītu pircēju uzmanību. Par to, ka minētie risinājumi ir efektīvi,
liecināja demonstrētie video sižeti. Uzņēmējus eksperts saistīja ar neakadēmiskām
atziņām un savu pieredzi. Seminārā uzstājās arī Ilze Brice – Valdes padomniece
reģionālajos jautājumos, kura iepazīstināja klausītājus ar to, kas ir Latvijas
Tirdzniecības un rūpniecības kamera, ar ko nodarbojas, kādi ir darbības veidi, kādus
eksporta pakalpojumus tā veic utt.
Izglītojošus pasākumus uzņēmējiem - lauksaimniekiem sadarbībā ar Lauku
konsultāciju un izglītības centra Bauskas nodaļas speciālistiem un Lauku atbalsta
dienestu organizēja Rītausmu biznesa atbalsta bibliotēka. Savukārt Bauskas Biznesa
bibliotēka organizēja RPIVA Bauskas filiāles studiju programmas „Komercdarbības
organizācija” studentiem virkni pasākumus: par Biznesa bibliotēkas pakalpojumiem,
e- resursiem un aktuālām biznesa tēmām.
Bauskas Biznesa bibliotēka organizēja informatīvus pasākumus daudzfunkcionālā
rehabilitācijas centra „Ābele” dažādu biedrību apmeklētājiem. Sadarbībā ar Bauskas
novada sieviešu invalīdu biedrību „Aspazija” organizēta rokdarbu izstāde Bauskas
Biznesa bibliotēkā. Izstāde apmeklētājus aizrāva ar savu daudzveidību. Ar sirds
mīlestību darinātās lietas noderēja kā dāvanas mīļajiem, priecējot ar savu oriģinalitāti.
Tie bija dekupāžas tehnikā darināti trauki un greznuma lādītes, apgleznotas un tapotas
šalles, tamborētas cepures, kā arī dažāda izmēra un krāsu krelles un rokassprādzes.
Veiksmīga izveidojusies sadarbība ar uzņēmēju klubu „Bauskas 97”. Aizvadītā
gada nogalē kluba biedri tikās ar vietējiem uzņēmējiem Biznesa atbalsta bibliotēkās
Codē un Jauncodē. Vispirms notika tikšanās vietējo uzņēmēju uzņēmumos, lai
iepazītu katras konkrētās uzņēmējdarbības specifiku, bet pēc tam devās kopā uz
attiecīgo Biznesa atbalsta bibliotēku, kura savukārt iepazīstināja ar savu pakalpojumu
klāstu, pēc tam sarunas neformālā gaisotnē, tādējādi nostiprinot sadarbība starp
uzņēmējiem un Biznesa atbalsta bibliotēkām
No 21.-25. septembrim Bauskas Biznesa bibliotēka, Rītausmu biznesa atbalsta
bibliotēka u.c. piedalījās akcijā „Dienas bez rindām”, kur konsultēja topošos un
esošos uzņēmējus par e-pakalpojumiem. Tāpat tika sagatavots informatīvs materiāls ar
informāciju par pakalpojumiem un konkrētām adresēm, kā arī uzaicinājums minētajos
datumos apmeklēt bibliotēku. Šie materiāli uzņēmējiem tika sūtīti elektroniski.
Aizvadītajā gadā novadu bibliotēkas organizējušas dažādus pasākumus epakalpojumu kvalitatīvākai izmantošanai. Piemēram, Kurmenes, Valles, Dāviņu
bibliotēkas u.c. Vispasaules drošāka interneta dienā organizēja informatīvi
izglītojošo pasākumus (lietotāju aptauju par interneta lietošanu, kas ir e-pasta dēmoni
u.c.) /skat.pielikumu nr.4/
E-prasmju nedēļā Stelpes bibliotēka organizēja apmācības, bet Kurmenes
bibliotēka piedāvāja izpildīt IT barometru, kurā ikviens varēja novērtēt savas
pamatprasmes informācijas tehnoloģijās. Savukārt Rītausmu bibliotēka mācīja, kā
nosūtīt bildes foto izgatavošanai, kā apstrādāt fotoattēlus, bet pensionāriem veidot epastu, ieiet i-bankā, veikt izdrukas no bankas kontiem.
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Valles bibliotēka individuāli apmācījusi interesentus aviobiļešu pasūtīšanā,
iepirkšanos interneta veikalos, internetbankas izmantošanā, EDS sistēmas
izmantošanā, e-latvenergo u.c.
2014.gada decembrī pie Bauskas novada administrācijas ēkas ieejas tika atklāta
Grāmatu nodošanas iekārta. Gada griezumā varam teikt - jauno pakalpojumu
labprāt izmanto gan jaunieši, gan seniori, gan pilsētas, gan novada ļaudis. Grāmatu
nodošanas iekārtas plusi ir iespējas bibliotēkas grāmatas tajā ievietot visas nedēļas
dienas un jebkurā diennakts laikā, tādā veidā nekavējot nodošanas termiņu. Lai arī pēc
jaunām grāmatām jāmēro ceļš uz bibliotēku, bez izlasītajām grāmatām tas ir vieglāks.
Esam novērojuši, ka, cītīgākie lasītāji bibliotēkā paņem vairākas grāmatas, un ik pa
laikam kādu no tām atstāj grāmatu ierīcē, šādi ļaujot grāmatai ātrāk nonākt nākamā
lasītāja rokās. Grāmatas vairākas reizes nedēļā no grāmatu nodošanas iekārtas tiek
izņemtas un aizgādātas uz bibliotēku. Gada laikā grāmatu nodošanas iekārtā ievietotas
1650 grāmatas.
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3.2. Galveno rādītāju analīze: lasītāju skaits, apmeklējums, izsniegums.
Aplūkojot rādītājus, redzam, ka lietotāju skaits reģionā ir stabils (+94), kopīgais
apmeklējumu skaits, (+25682), fizisko apmeklējumu skaits ir samazinājies (-7602),
bet ņemot vērā iepriekšējos gados novēroto palielinājumu (+5823) uzskatāms par
stabilu. Izsniegums samazinājies (-12717).

Kopumā reģionā lietotāju skaits uzskatāms par stabilu 14838 (+94)
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Bauskas novada pagastu bibliotēkās lietotāju skaits palielinājies (+88), visvairāk
Bauskas bērnu bibliotēkā (+109), jo tiek veikts aktīvs darbs ar pirmsskolas vecuma
bērniem un izglītības iestāžu klašu kolektīviem. Jumpravas bibliotēkā (+12)
Salīdzinājumā ar 2014.gadu nedaudz samazinājies darbinieku slimības dēļ Brunavas (21), Dāviņu (-19) – atgriezies 2013.gada līmenī. Līdz ar to uzskatāms par stabilu.
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Iecavas novadā lietotāju skaits stabils (-3). Nedaudz palielinājies Bērnu bibliotēkas
lietotāju skaits (+8)

Rundāles novadā lietotāju skaits palielinājies (+56), visvairāk Bērsteles bibliotēkā
(+32), Vecrundāles bibliotēkā (+16), Pilsrundāles bibliotēkā (+10).
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Vecumnieku novadā lietotāju skaits nedaudz samazinājies (-47), bet salīdzinot ar
2013.gadu – stabils. Visvairāk Skaistkalnē (-23), bet ņemot milzīgo iepriekšējā gada
lietotāju pieaugumu (+144– saistīts ar iepriekšējā gada remontu bibliotēkā) uzskatāms
par tādu, kas stabilizējas. Vecumnieku bibliotēkā (-8) – 2013.gadā +27.
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Apmeklējumu skaits

Kopā pa reģionu fizisko apmeklējumu skaits minimāli samazinājies 198532, (-7602 =
3%), darbinieku slimības dēļ uz laiku slēgtas bibliotēkas.
Virtuālais apmeklējums audzis, jo sākta bibliotēku profilu apmeklējumu uzskaite
bibliotēka.lv.
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Bauskas novadā apmeklējumu skaits kopumā nedaudz samazinājies (-3975), visvairāk
darbinieka slimības dēļ Dāviņu bibliotēkā (-900), bet atgriežoties 2013.gada līmenī,
Grenctāles bibliotēkā (-408) - 2014.gadā (+779)., Vecsaules bibliotēkā (-420).
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Iecavas novadā apmeklējumu skaits samazinājies (-2927) un visvairāk Ed.Virzas
Iecavas bibliotēkā (-3102), Zālītes bibliotēkā (-934), bibliotēka ilgstoši bija slēgta
darbinieka slimības dēļ. Apmeklējumu skaita palielināšanās notiek Zorģu bibliotēkā,
kur realizējot jaunas aktivitātes palielinās interesentu skaits (+1644)

Rundāles novadā kopumā nedaudz samazinājies (-951). Samazinājies apmeklējums
Pilsrundālē (-639), Bērstelē (-604) – atgriezies 2013.gada līmenī. Savukārt būtiski
palielinājies Vecrundālē (+358) – arī atgriežoties 2013.gada līmenī.
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Apmeklējumu skaits nedaudz samazinājies Vecumnieku novada bibliotēkās (-7602),
visvairāk – Vallē (-727), Stelpē (-231). Savukārt palielinājies Bārbeles bibliotēkā
(+637), Misā (+456), Taurkalnē (+364), Vecumnieku bibliotēkā (+674).
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Izsniegumu skaits

Kopā reģionā izsniegumu skaits samazinājies nebūtiski 457134 (-7996) – vērtējams
kā stabils.
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Bauskas novadā izsniegums stabils ar nelielu samazinājumu (-10812). Izsniegumu
skaits samazinājies Bauskas Bērnu bibliotēkā (slēgta uz remonta laiku 1 mēnesi) (6629) Codes bibliotēkā (-2191) bibliotekāres slimības dēļ bibliotēka bija slēgta.
Izsniegums stabils saglabājas Bauskas CB, Brunavas, Ceraukstes, Dāviņu, Rītausmu,
Jaunsaules, Mežotnes, Jumpravas bibliotēkās.
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Iecavas novadā kopīgais izsniegums samazinājies (-1272), nebūtisks samazinājums
Ed.Virzas Iecavas bibliotēkā (-440), Rosmē (-173) un Zorģos (-139). Pārējās
bibliotēkās izsnieguma rādītāji iepriekšējā līmenī.

Rundāles novadā kopīgais izsniegums nebūtiski palielinājies (+420). Pilsrundālē
(+765), Vecrundālē (+111). Neliels samazinājums Svitenē (-207), Viesturos (-161).
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Vecumnieku novadā kopīgais izsniegums nedaudz samazinājies (-1053), visvairāk
Skaistkalnē (-940), Misā (-664), Stelpē (-687), Vecumniekos (-866). Izsniegums
būtiski palielinājies Bārbeles bibliotēkā (+1968) tāpat neliels palielinājums Valles
bibliotēkā (+383).
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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 lietotāji
aktīvi interesējušies par sekojošiem tematiem: „Otrais pasaules karš”, "Bēgļi un to
integrācija ES”, „Austrumu reliģijas”, kā arī par Aspazijas un Raiņa biogrāfijas
datiem, Latvijas vēsturi, par latvisko šūpulīti, pēc kādiem izmēriem uztaisīt
līnījdrošku u.c.
Vidusskolēni izmanto analītiskos aprakstus no laikraksta „Bauskas Dzīve”, arī
novadpētniecības mapes. Meklēti šādi temati: „Ribes dzirnavas”, „Imants
Lancmanis”, „Bauskas kinoteātris”, „Bauskas uzņēmumi” u.c.
Kurmenes bibliotēkas vadītāja Gita Skadiņa atzīmē, ka sniegtas uzziņas par
Lattelecom kodu iegādi, e- Latvenergo, darba meklējumi, arī Skaistkalnes bibliotēka
uzsver, ka pieaugušas uzziņas par darba meklējumiem Latvijā un ārzemēs.
Ziemeļu bibliotēka uzsver, ka aizvadītā gadā sniegta aktuālā informācija par Rail
Baltica trasi, jo tās plānojums aktuāls iedzīvotājiem.
Savukārt Umpārtes bibliotēkā daudz uzziņu sniegts par ārstniecības augiem, dārza
dizainu, dārzeņu audzēšanu.
Jauncodes bibliotēka visvairāk uzziņu sniedz studējošai jaunatnei, kas saistītas ar
izvēlētās profesijas jomu, bakalauru un maģistru darbu izstrādes laikā. Daudz uzziņu
nākas sniegt skolēniem zinātnisko darbu izstrādei, sakarā ar uzdotajiem uzdevumiempar dabu, vēsturi, ES, tautu tradīcijām un kultūru un mākslu.
Pavisam Bauskas CB sniegtas 2500 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,
kuri 2015.gadā organizējuši izglītojošus seminārus par ES politikas aktualitātēm.
Bauskas ESIP organizēja izstādes par aktuālām tēmām „Rīgas samits - ES jaunā
iespēja”, „Attīstības gada idejas autore - Latvija”, „Iepazīsim ES prezidējošo
valsti Latviju” u.c. /skat.pielikumu nr.5/
Bauskas CB iegūt ikmēneša informāciju par jaunāko literatūru var gan sarakstos
Jaunumu informatīvajā stendā, gan galda statīvos, arī Bauskas CB mājas lapā
www.bauskasbiblioteka.lv., kā arī informatīvajā TV, kurš novietots abonementā pie
sienas, labi redzamā vietā. TV savienots ar bibliotēkas mājas lapu un reklamē jaunās
grāmatas, kā arī ikmēneša grāmatu Topu 5, bibliotēkas mēneša tematiskos pasākumus.
Iegādāts otrs informatīvais TV, kas novietots Biznesa atbalsta bibliotēkā un
reklamē jauno mājas lapas www.bauskasbiblioteka.lv sadaļu - Biznesam. Minētā
sadaļa satur biznesa informāciju 12 apakšnodaļās: (Bibliotēkas biznesam, Pieejamie
resursi, Datubāzes, Drukātie resursi, Jaunākā lasāmviela, No idejas līdz biznesam,
Tālākizglītība, Apgūsti pats, Uzzini vairāk, Zelta graudi, Noderīga informācija, Saites
biznesa jomā), kuras aktīvi izmanto.
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. Iecavas novada Rosmes
bibliotēkas vadītāja Valentīna Tiščenko atzīmē, ka „sociāli neaizsargātā grupa ir
bezdarbnieki. Viņiem tiek sniegta palīdzība CV sastādīšanā, darba meklēšanā
internetā, materiāli profesiju apgūšanai kursos.”
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Umpārtes bibliotēkas vadītāja Inese Dātava uzsver, ka „bibliotēku apmeklē gan
vietējie, gan notiesātie (bibliotēka atrodas cietuma teritorijā), kuri atzinuši, ka
vislabākā vieta resocializācijai ir tieši bibliotēka, jo šeit var paplašināt savu garīgo
apvārsni, nepiespiestā gaisotnē komunicēt un lasīt jaunāko informāciju”. Bibliotēkas
vadītāja atzīmē, ka ziemas laikā lasītāji, kuri mērojuši garāku ceļu gabalu līdz
bibliotēkai, tiek pacienāti ar tēju.
Bauskas CB organizēja individuālu apmācību bezdarbniekiem, maz
nodrošinātājiem „Palīdzi sev” (konta pārskatu sagatavošana), bet konsultācijās „epakalpojumi Jūsu ērtībām” (e-pasta izveidošana, deklarēšanās, iesniegumi
Latvenergo.
Bauskas Biznesa bibliotēkā sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru notiek
reģistrēto bezdarbnieku, kuri ietverti programmā par komercdarbības un
pašnodarbinātinātības uzsākšanu, tikšanās ar programmas mentoriem – biznesa plāna
realizēšanas konsultantiem.
Mūsas bibliotēkas vadītāja Ruta Dubinska uzsver, ka „aktīvākie bibliotēkas
lietotāji, grāmatu lasītāji ir tieši maznodrošinātie ļaudis. Ļoti noderīga bija dalība
kursos “Saskarsmes veidošana ar desocializētiem klientiem”, jo uzzinātais palīdzēja
uzklausīt un saprasties ar bibliotēkas apmeklētāju, kurai mentālas problēmas”.
Vecumnieku novada Valles bibliotēka palīdz iegūt maznodrošinātās ģimenes
statusu iegūt, sniedzot praktisku palīdzību nepieciešamo dokumentu sagādē.
Bauskas CB Interneta lasītavas vadītāja Irēna Vadapāla atzīmē, ka sniegta
palīdzība vecākā gadagājuma lietotājiem, lai aizpildīti Latvenergo līgumus, izmantotu
interneta banku, veiktu izdrukas, kā arī sazināties ar draugiem, sazināties ar
mazbērniem, izmantojot portālu draugiem.lv.
Vairākas bibliotēkas organizējuša apmācības tieši senioriem datorprasmju
apgūšanā (E.Virzas Iecavas, Stelpes, Mūsas u.c.).
Interneta lasītavu apmeklē arī bezdarbnieki, kuri attiecīgajās interneta adresēs
ievieto darba meklēšanas sludinājumus. Viņi arī veiksmīgi sameklē darbus, piemēram,
sociālā aprūpētāja, palīgstrādnieka darbu laukos, auklītes u.c.
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.
Veiksmīga izveidojusies Zorģu bibliotēkas un Bauskas CB sadarbība ar Zālītes
speciālo internātpamatskolu.
Bauskas CB ilggadēji sadarbības partneri ir Pensionāru apvienība un represēto
klubs „Rēta”. Bauskas CB galvenā bibliogrāfe Laimdota Ozoliņa sagatavoja
prezentāciju par Aspazijas un Kr.Barona dzīvi un daiļradi Bauskas Sociālajā centrā
„Ābele” senioru apvienībai „Brūklenītes”.
Darbā ar veciem un vientuļiem cilvēkiem daudzas bibliotēkas organizē grāmatu
piegādi uz mājām (Bauskas CB, Ceraukstes, Jauncodes, Strēlnieku, Gailīšu, Mūsas,
Ozolaines, Rītausmas u.c.).
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.
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2015. gada beigās pārcēla Mūsas bibliotēku uz blakus vienstāvu ēku ar pielāgotām
telpām bibliotēkai. Bibliotēkas vadītāja Ruta Dubinska raksta, ka „pēc 18 gadu
pārtraukuma Mūsas bibliotēka atrodas 1.stāvā, pieejama cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām, cienījamos gados esošiem ļaudīm, māmiņām ar maziem bērniem un
visiem, visiem. Uz bibliotēku ved bruģēts celiņš!”
Tomēr daudzviet bibliotēkas atrodas ēku 2. un 3. stāvā, tādēļ daudziem lasītājiem
nepieciešamības gadījumā pienes grāmatas mājās, piemēram, 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 85 lietotāji. Saņemti 210 izdevumi.
Visvairāk pieprasīti no Bauskas Bērnu bibliotēkas, LNB iespieddarbi par dažādām
tēmām.
Bauskas CB izsniegusi 959 (+94 2014.g. 865 vienības). Jūtamo palielinājumu
veicinājis Bauskas CB darbs ar ceļojošo grāmatu kopu organizēšanu. Pagastu
bibliotēkas pieprasījušas sekojošas grāmatu kopas:
1. Jaunākā literatūra (latviešu un ārzemju daiļliteratūra).
2. Ievērojamas un populāras personības.
3. Vingrošana.
4. Ceļojumi.
Visvairāk grāmatas no CB ņēmušas Brunavas, Grenctāles, Pilsrundāles, Jauncodes,
Mežotnes, 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 – 227 grāmatu 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 citām bibliotēkām. Arī Bauskas CB
depozitārija krājumu bibliotēkas izmanto lasītāju pieprasījumu apmierināšanai
(izsniegtas 190 grāmatas).
Kopā bibliotēkas saņēmušas grāmatas no citām bibliotēkām 2552 eks. un
nosūtījušas 2519 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 (Umpārtes, Beibežu, Gailīšu, Dāviņu,
Rītausmu u.c.)
Savukārt, sestdienās atvērtas: Bauskas CB, Rītausmu, Vecumnieku bibliotēkas, bet
svētdienās – Viesturu, lai var apmeklēt tie, kuriem darbdienās tas nav iespējams.
Savukārt Codes bibliotēka izmainījusi darbalaiku, un bibliotēka atvērta pirmdienās,
bet slēgta sestdienās, jo samazinājās bibliotēkas lietotāju skaits un izmaiņas devušas
pozitīvu rezultātu.
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4. Darbs ar bērniem un jauniešiem
4.1 Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums bibliotēku sistēmā,
metodiskā un konsultatīvā darba organizācija attiecībā uz šo darba virzienu.
Galvenie darba uzdevumi:
Bērnu bibliotekārā apkalpošana Bauskas bērnu, Iecavas bērnu un 38 Bauskas,
Iecavas un Vecumnieku novada bibliotēkās:
 jaunu lietotāju (bērnu un jauniešu) iesaistīšana bibliotēkās,
 bibliotēkas darba organizēšana un popularizēšana, publicitāte,
 literatūras popularizēšana dažādos lasīšanas veicināšanas pasākumos,
 piedalīšanās mērķprogrammas „Lasīšanas veicināšana un bibliotēkas
pakalpojumu attīstīšana” „Bērnu/Jauniešu žūrija” ,”Grāmatu starts”
 dalība UNESCO nedēļā nemateriālā mantojuma izzināšana,
 dalība Valsts Aģentūras Kultūras informācijas sistēmas projektos,
 piedalīšanās konkursā „Drošs internets”, E-prasmju nedēļā, u.c.,
 bibliotekāru izglītības procesa pilnveidošana apmeklējot kursus, seminārus,
piedaloties pieredzes apmaiņas braucienos.
Svarīgākie darba rādītāji:
Kopumā reģionā 2015.gadā svarīgākie darba rādītāji ar mīnuss zīmi, tikai
lietotāju skaits + 94, B+J līdz 18.g.v. rādītāju samazinājums izskaidrojams ar to, ka
novados paplašinājās bērnu un jauniešu interešu izglītības un saturīga brīva laika
pavadīšanas iespējas (jauna Mūzikas un mākslas skola Iecavā, Jauniešu centri,
interešu pulciņi un sporta sekcijas), Bauskas bērnu un Mūsas bibliotēkās veikts
remonts. Pozitīvi, ka bibliotēkās izveidoti bērnu stūrīši un PII iestāžu audzēkņi kopā
ar audzinātājām, kā arī jaunās māmiņas ar bērniņiem intensīvāk apmeklē bibliotēku.
Bauskas bērnu bibliotēkā vērojama pozitīva dinamika, B+J lietotāju skaita
pieaugums palielinājies par 66, arī Skaistkalnē, Iecavas bērnu u.c. bibliotēkās
vērojama pozitīva tendence. Stelpes bibliotēkā pēdējā laikā palielinājies arī 5 un 6
gadīgo bērnu skaits, kuri vēlas kļūt par lasītājiem. Apmeklējums un izsniegums
palielinājies Kurmenes un Ziemeļu bibliotēkās u.c. Ceraukstes, Misas un Valles
bibliotēkā lietotāji B+ J līdz 18.gadu vecumam sastāda 42, 46 un 44 %

Lietotāju
skaits
(Kopā)
B+J līdz 18.g.v
Klātienes
apmeklējumu skaits
(Kopā)
Klātienes
apmeklējumu skaits
(B+J)
Izsniegumu
skaits
(Kopā)
Izsniegums (B+J)
Vidējais izsniegums
(B+J)
Vidējais
apmeklējums (B+J)

Reģionā
2014

2015

+/-

14744

14838

+94

1050

1159

+109

821

829

+8

5355
206134

5347
198532

-8
-7602

899
15418

965
14511

+66
-907

744
12383

748
12268

+4
-115

86158

77490

-8668

13779

12487

-1292

11160

10358

-802

457134
99386

444417
93358

-12717
-6028

40872

34243

-6629

18032

17608

-424

36711

32164

-4547

13637

13416

-221

18,56

17,45

40,84

33,33

18,33

17,94

15,33

12,94

15,00

13,85

16,09

Bauskas bērnu bibl.
2014
2015
+/-

Iecavas bērnu bibl.
2014
2015

+/-
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Metodiskais centrs darbā ar bērniem ir LNB BLC, Bauskas bērnu bibliotēka,
Bauskas Centrālā bibliotēkā notikuši semināri, apmācības (BIP), kursi, pieredzes
apmaiņas braucieni. Bauskas, Iecavas, Vecumnieku novadu bibliotēkām regulāra
sadarbība ar pašvaldību, pirmskolas iestādēm, dažādām nevalstiskām organizācijām,
skolām, bibliotekārēm, skolotājām, u.c.
4.2. Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana, jaunieguvumu
proporcionalitāte, salīdzinot visu iegādāto un bērnu/jauniešu literatūras
krājumu un lasītāju sastāvu.
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 krājumā uz 2015.gadu 15542 vienības, ienākušas 1028,
izslēgtas 862 vienības. Krājums uz 2016.gadu 15708 vienības. No 13978 (15,11%
daiļlit.) grāmatām 4642 (61,47%) bērnu grāmatas, 1632 seriālizdevumu eksemplāri,
76 audiovizuālie dokumenti, 18 elektroniskie dokumenti, 4 kartogrāfiskie dokumenti.
Finansiālie rādītāji:1) no valsts un pašvaldības budžeta krājuma komplektēšanai
izlietoti: grāmatām EUR 3481, periodiskiem izdevumiem EUR 671 (pasūtīti 33
izdevumi). 2) KKF BŽ projekts 22 eks. par EUR 131,94, dāvinājumi 60 eks. par EUR
491,44, 3) lasītāju aizvietotās 22 eks. par EUR 77,23. Dokumentu skaits (fizisko
vienību) uz vienu lasītāju 13,55, kārtējie izdevumi uz vienu lasītāju EUR 55,13
Iecavas novada bērnu bibliotēkā pašvaldības finansējums EUR 3700 grāmatu
iegādei un EUR 780 periodiskajiem izdevumiem. Krājums papildināts ar 487
grāmatām, 26 DVD filmām un 246 seriālizdevumiem par EUR 4851,35, nedaudz
samazinājies jaunieguvumu skaits (-19). Ienākusī daiļliteratūra - 15,96% un bērnu
literatūra - 46,70% no kopējā jaunieguvuma skaita. Vecsaules bibliotēkai salīdzinot
ar iepriekšējo gadu, kopējā summa periodisko izdevumu iegādei lielāka (+30 EUR).
Krājumu komplektē sistemātiski un plānveidīgi, regulāri iegādājoties 1/3 B+J, jeb 90
grāmatas, ievērota nepārtrauktība to autoru darbiem, kuri iznāk turpinājumos. LNB un
LBB B/J žūrijai dāvināja lielāko daļu (24 no 28) kolekcijas grāmatām. Sirsnīgu
paldies par kolekciju (160 EUR) saka Mūsas bibliotekāre R.Dubinska, jo tā sastāda
35% no jaunieguvuma skaita. Jauncodes bibliotekā veic anketēšanu pasūtot preses
izdevumus, bet Codes bibliotekāre konsultējas ar skolas kolēģi, lai nedublētu žurnālu
un grāmatu krājumu. Pāces bibliotēkā prioritāte daiļliteratūrai (57%), bērnu grāmatas
25%, veic aptauju preses izdevumu pasūtīšanai. Tērēti 80% pašvaldības līdzekļu, 20%
dāvinājumi un dažādu fondu piešķīrumi. Valles bibliotēkā 44 % lietotāju ir bērni un
jaunieši vecumā līdz 18 gadiem, tāpēc, komplektējot jaunieguvumu krājumu (70
grāmatas), 28% sastāda B+J literatūra. Misas bibliotēkā 22,69 % sastāda B+J
literatūra, jau 2.gadu populārākās ir „Grega dienasgrāmatas” sērijas grāmatas.
Jumpravas u.c. bibliotēkās dāvinājumā no BKC saņemta „Garā pupa”.
Jaunieguvumu izstādēs (Bauskas bērnu, u.c. b-kās) regulāri aplūkojami jaunumi,
notiek literatūras apskati. Īpašu uzmanību Rosmes u.c. bibliotēkas velta ieteicamās
literatūras sarakstos esošo iespieddarbu nodrošinājumam, jo pedagogi piedāvā lasīt
jaunāko bērnu/jauniešu literatūru, kā arī B/J žūrijas grāmatas. Komplektējot krājumu
izpēta lasītāju intereses dažādās vecuma grupās, dominē pasakas, spēļu grāmatas,
spoku stāsti, fantastika, enciklopēdijas, vampīru un mīlestības tēmas. Lasītāko
grāmatu topā B/J žūrijas kolekcijas grāmatas. Trūkstošo literatūru novadu bibliotēkas
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rezervē SBA, piem., Bauskas bērnu bibliotēkā nosūtīti 224 eks., saņemti 11 eks.
2013.gadā Bauskas CB izsniegtā grāmatu kopa pirmskolas vecuma bērniem (23 eks.)
joprojām tiek aktīvi izmantota. Pateicoties Bauskas, Iecavas, Vecumnieku novadu
domju un pagastu pārvalžu 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.
Krājumi papildināti projekta ”Biznesa bibliotēka” ietvaros, dāvinājumā no Latvijas
Kino centra iegūtas 25 DVD filmas. Grāmatas tiek apstrādātas patstāvīgi, un dati par
iespieddarbiem tiek iesniegti Bauskas CB informācijas attīstības resursu nodaļai, lai
tos ievadītu elektroniskajā kopkatalogā. Umpārtes bibliotēkā sākts sagatavošanās
process darbam ar BIS ALISE, veikta krājuma inventarizācija, ievadīts krājums
elektroniskajā kopkatalogā, iepriekš to pastiprināti izvērtējot.
4.3. Uzziņu darbs, informācijas pakalpojumi, informācijas prasmju un iemaņu
attīstīšana. Par virtuāliem apmeklējumiem statistika biblioteka.lv)
Bibliotēkas sniedz tematiskas, faktogrāfiskas, precizējošas, adresālas uzziņas.
Visvairāk uzziņu sniegušas Bauskas bērnu (1320), Misas (436), Iecavas bērnu (289),
Pāces (216), Mūsas (164) bibliotēkas. Īpaši daudz uzziņu meklēts saistībā ar
2015.gada notikumiem kultūrā, par ES, par Latviju, vēsturi, ģeogrāfiju, tūrisma
objekti, eksperimentiem, dažādu tautu nodarbošanos un dzīvesveidu, rakstnieku,
dzejnieku jubilejām (Aspazija un Rainis), par pasaules izgudrojumiem, kosmosu,
sēnēm u.c. Uzziņas dokumentē uzskaites burtnīās. Uzziņu darbā tiek izmantots
internets, uzziņu literatūra, novadpētniecības materiāli, LNB un Bauskas reģiona
bibliotēku elektroniskie katalogi, bezmaksas datu bāzes Letonika, EBSCO Egrāmatas Biznesa atbalsta bibliotēkās (Codes, Gailīšu, Rītausmu, Jauncodes,
Brunavas, Grectāles, Ceraukstes), Lursoft, laikraksta „Bauskas Dzīve” analītikas datu
bāze. Interesentiem iespēja bez maksas noskatīties filmas portālā www.filmas.lv un
lasīt www.pasakas.net. Producentu apvienības „Hansa Media” grupa veido
videoapsveikumu „Latvijai 97!Vārdi” Vecsaules un Zorģu bibliotēkās, skolēni
iepazīst filmēšanas gaitu. Bibliotēkās pieejami informatīvi bukleti, ceļveži par
informācijas resursiem. Bibliotekārajās stundās skolēni iepazīstināti ar dažādām
datu bāzēm, grāmatu portālu, tiek lasīti „Jaunākās literatūras apskati” (1x ceturksnī
Vecsaules bibliotēkā), par jaunajām un B/J žūrijas grāmatām regulāri informē
bibliotekāres (Ceraukstes bibliotekāre gan bibliotēkā, gan Griķu skolā). Bibliotēkas
regulāri veido Jauno grāmatu sarakstus. Bibliotēkā bezvadu internetu WiFi skolēni
izmanto savos viedtālruņos arī ārpus bibliotēkas telpām un darba laika. UNESCO
nedēļas ietvaros Iecavas bērnu bibliotēkā L.Ozoliņa iepazīstina skolēnus ar Iecavas
vēsturi projektu „Zudusī Latvija”. Par drošu internetu pasākumi: anketēšana,
skaitīšana, īsfilmu skatīšanās, etiķetes apgūšana, Iecavas bērnu, Bauskas bērnu,
Valles, Skaistkalnes u.c. bibliotēkās. E-prasmju nedēļā dažādi pasākumi,
konsultācijas. Iecavas bērnu bibliotēkā aplūkoti Letonikas resursi par Raini un
Aspaziju, bibliotekārās stundas, anketēšana (Skaistkalnes, Ziemeļu bibliotēkā, testi
Vallē.) Bauskas bērnu, Iecavas bērnu u.c. bibliotēkās balso par Latvijas skaistāko
monētu. Ceraukstes bibliotēkā digitalizēti, papildināti materiāli par B/J žūrijas
ekskursijām, Codē papildināta Jauno talantu mape, laba sadarbība ar Codes skolas
novadpētniecības pulciņu, Bauskas bērnu bibliotēkā papildināta BBB vēstures Baltā
grāmata - dienasgrāmata (20. sējums 2015.gads), mapes Aspazija un Rainis, Plūdons,
u.c. Bibliotēku informācija un ziņas atspoguļotas novadu pašvaldību mājas lapās,
bibliotēku mājas lapās un laikrakstos. Par Bauskas bērnu bibliotēku 15 informācijas
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un ziņas laikrakstos. S.Freimane tiešraidē Latvijas Radio 1 sniedz īsu interviju par
„Bērnu grāmatas nedēļas” aktivitātēm „Iecavas ziņās” publicē aktuālo informāciju
Iecavas novada bibliotēku darbā.
4.4. Pasākumi dažādām vecuma grupām: pirmskolas vecuma bērniem un
vecākiem, jaunākā un vidējā skolas vecuma bērniem, pusaudžiem.
Nozīmīga bibliotekārā darba daļa ir veiksmīgi lasīšanas veicināšanas
pasākumi dažādām vecuma grupām (Iecavas bērnu bibliotēkā 44 izstādes, 36
pasākumi, Codes bibliotēkā 43 pasākumi, 35 no tiem B+J, Bauskas bērnu bibliotēkā
110 izstādes un 40 pasākumi, Ozolaines bibliotēkā 12 izstādes, 15 tematiski
pasākumi). Bibliotēkas organizē aktuālas literāras izstādes: 2015.gads – Aspazijas
un Raiņa 150.dzimšanas gads! Jubilejas izstādes bērnu rakstniekiem, dzejniekiem,
māksliniekiem: K.Baronam, R.Ezerai, M.Čaklajam, Z.Ērglei, A.Grīnam,
J.Janševskim, M.Rungulim A.Saksei, E.Stērstei, J.Širmanim, gleznotājam T.Karašam,
H.K.Andersenam, D.Darelam, D.R.Kiplingam, M.Tvenam. Tematiskās izstādes:
„Plašā Apvāršņa” konkursa dalībnieku darbi, Ābece un alfabēts (Codes b.),
Tautastērps (Misas b.), „Nē - klimata pārmaiņām” (Ziemeļu b.), L.Šņores
Ziemassvētku kartiņu kolekcija (Umpārtes b.), Aso zobu un nagu valstība
(Kurmenes), Vinnijam Pūkam 80, Pepijai 70. Foto, zīmējumu, rokdarbu un gleznu
izstādes Codē (23), Bauskas bērnu bibliotēkā (8), Iecavas bērnu bibliotēkā(5),
piem., „Jokainie dārzeņi” Ceraukstes u. c.
Notiek tematiskas un literāras pēcpusdienas, lasījumi, pārrunas, konkursi,
ekskursijas, tikšanās ar rakstniekiem, radošas darbnīcas. u.c.
Tiek strādāts ar PII audzinātājām, pirmskolas iestāžu audzēkņiem, vecākiem un
viņu mazuļiem, skolotājiem, interneta lietotājiem, studentiem.
Ģimenes iesaistīšanai bibliotēkās vecākiem kopā ar bērniem notiek dažādi
pasākumi, ko papildina grāmatu izstādes. Bauskas bērnu bibliotēkā turpinās
projekts „Grāmatu starts”, 5 mēnešu laikā notikušas 9 „Jauno Pūcēnu skoliņas”
nodarbības 10 trīsgadīgiem bērniem un viņu vecākiem. Tikšanās ar 2-3 gadīgiem
bērniņiem un viņu vecākiem veicina ģimenes iesaistīšanu lasīšanā. Rotaļu stūrītis
sniedz iespēju mazuļiem kopā ar vecākiem, vecvecākiem, brāļiem un māsām
rotaļāties ar attīstošām spēlēm. Iecavas bērnu bibliotēkā 8 vecāki veiksmīgi
iesaistījās Bērnu žūrijas darbā. Beibežu meitenes žūrijā 5+ un 1 vecāks arī lasa žūrijā.
Ceraukstes bibliotēkā 4 vecāki žūrijā, ģimene iesaistās lasīšanā, bet bibliotekāre
mazajiem ekspertiem sagatavo novērtēšanas lapu, jo nemāk to aizpildīt elektroniski
un vecāki aizņemti darbā. Misā 4 gadīga meitenīte jaunākā žūrijas eksperte, vecāku
žūrijā 5 māmiņas un 1 bibliotekāre, sarežģītāk iesaistīt tēvus un vectēvus, ir vēlme
pasniegt Diplomu „Lasošākā ģimene” - neizdevās. Mūsas bibliotēkā 5.reizi Vecāku
žūrija, grāmatu savdabības dēļ tikai 2 māmiņas finišē, citiem traucē lielā slodze darbā,
aizņemtība, citai nepatīk šāda satura grāmatas. Gailīšu bibliotēkā 6 pieaugušie
Vecāku žūrijā, 2 bērni iesaista savas mammas, vecāsmātes un pat vectēvu grāmatu
lasīšanā! Jauks Dzejas vakars „Aicinājums”, kas veltīts Aspazijai, pulcē kopā vecākus
un bērnus Grenctāles bibliotēkā, vakara gaitā Jurgita un Artis Červinski lasa
Aspazijas dzeju un muzicē, skatās multfilmu „Sēd uz sliekšņa pasaciņa”. Umpārtē
aktivitāte pēc sentēvu tradīcijām, sagaidot Meteņus un Pelnu dienu, piedalās bērni,
kopā ar jauniešiem un vecākiem, Ādžūnu bibliotēka radošā darbnīcā „Mans
Lieldienu stāsts” sagādā dažādas aktivitātes, pārsteidz pozitīvi lielais apmeklētāju
skaits, pat no citiem pagastiem sarodas interesenti. Rītausmu bibliotēkā Dzejas
pēcpusdiena: „Mūza mājās” veltīta bērnu dzejas lasījumiem kopā ar māmiņām un
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vecmāmiņām. T.Mickēviča lasa savas mātes mīlas dzeju, kopīgi skatās multfilmu.
Jauncodes jaunākie lasītāji iepazīst LNB Lasāmkoka spēles, pirmo reizi izspēlē kopā
ar māmiņu, pēc tam mēģina paši. Rudens pusē „Pankūku balle” Grenctālē, kurā bērni
degustē māmiņu izceptās pankūkas, nosakot garšīgāko un ar pilnu muti cenšas nolasīt
pankūku recepti, bet Strēlnieka bibliotēkā rīkotajā kulinārijas šovā „Miķelīša
vainadziņš” degustē rudens veltes, cep ābolus ar medu un riekstiem.
Pirmskolas iestāžu audzēkņiem priekšstats par bibliotēku rodas no ekskursijām
uz bibliotēku. Ceraukstes bibliotēkā ekskursijā, kura veltīta Dzīvnieku aizsardzības
dienai. Bērni bibliotēkā satiek mājas trusi Tošu, vēl iepazīst maizes cepēja profesiju,
jo apmeklē Ribbes dzirnavas. Bauskas bērnu bibliotēkai veiksmīga sadarbība ar
PII „Pasaulīte” un „Mārpuķīte”. 3 ekskursijās „Zilās”, „Zaļās” un „Mārītes” grupiņas
48 bērnus un 10 pieaugušos sagaida lielā lelle Zane, kas iepazīstina ar sevi un „Zanes
bibliotēkas” skanošo grāmatu kolekciju, bet 14.Grāmatu svētku ietvaros 2 grupiņu
„Dzirnaviņas” un „Dzīpariņi” (27 bērni un 4 pieaugušie) audzēkņiem radošā darbnīcā
tikšanās ar daudzu grāmatu ilustratori S.Ērmani-Ļitvinu. Iecavas bērnu
bibliotēkai PII „Cālītis” nestacionārs apkalpošanas punkts, tētis K.Mediņš lasa
priekšā bērniem savas bērnības mīļākās grāmatas, bet 3.klases skolēni sagatavo
mazajiem bērniem īsludziņu „Medus kūka”, notiek pasākums veltīts Latvijai,
patriotisma audzināšanai, pasākums par zaļo dzīvesveidu sešgadniekiem, kā šķirot
atkritumus. Pasaku meistaram H.K.Andersenam veltītu pasākumu Brunavas
bibliotēkā apmeklē Mežgaļu pamatskolas bērnudārza audzēkņi. Grenctāles mazie
bērni 1x3 mēnešos nāk uz lasīšanas veicināšanas pasākumu “Es ar savu grāmatiņu”.
Mūsas bibliotekāre, 2-3 gadus vecus bērnus, aicina uz bibliotēkas jauno telpu
iestaigāšanu, aktivitātes par burtiņu B, pēta putnu balsu skaņas, vēro tiešraidi no jūras
ērgļa ligzdas. Gailīšu bibliotēku 4x gadā iepazīst PII “Lācītis” bērni, „Rūķu skolā”
Kurmenē rotaļnodarbības, dzejolīšu diena „Pārvērtiņi”, bērni iepazīst mīklu pantus,
mazo putnu dienas kārtību, spēlē pirkstiņspēles.
Pasākumi 1.-4. klašu skolēniem. Tematiskie pasākumi, tikšanās, ekskursijas,
dzejas dienas, literatūras apskati, lasījumi, bibliotekārās stundas, grāmatu
zīmējumu, rokdarbu izstādes, pārrunas, animācijas filmiņu skatīšanās,
konkursi, bērnu rīti, radošās darbnīcas u. c. Pirmoreiz pirmklasniekiem video
apsveikuma filmēšana „Latvijai 97”, projektu filmē Zorģos un Vecsaulē.1.-4.klašu
skolēni piedalās Aspazijas daiļradei bibliotēkas veltītos pasākumus: Bauskas bērnu,
Iecavas bērnu, Vecsaules, Valles, Ozolaines u.c., gan pieaicinot Bauskas CB kolēģi
L.Ozololiņu, (prezentācija un kopīga karaoke), gan skatoties animācijas filmas,
skaitot dzeju. Literatūras apskatā 1.-4.klašu skolēniem „Mate ne! Uz drīzu
tikšanos” Vecsaules bibliotekāre A.Hatkeviča aplūko japāņu valodu un rakstību.
Valentīndienas pasts darbojas Dāviņu un Ozolaines bibliotēkās. Jāņu ielīgošana
Codes bibliotēkā notiek kopā ar folkloras kopu „Dreņģeri”, Jāņu zāles vāc un veido
izstādi Ādžūnu bibliotēkā, modes skate „Trakais Rokoko stils” notiek tematiskā
pasākumā Zālītē.
Aptaujā par bibliotekāra darbu Misā respondenti secina, ka, „es kā bibliotekārs
būtu vienkāršs, sirsnīgs, vienmēr smaidošs”, notikušas 17 bibliotekārās stundas,
kopīgs Ziemeļvalstu lasījums 1.-2.klašu skolēniem, bet Ziemassvētkos 3.klases
parāda bibliotēkā I.Zanderes lugu „Smaržu rūķis”. Ceraukstes un Jauncodes
bibliotēkās Pepijas rīta lasījumi, Iecavas bērnu bibliotēkā zīmējumu konkurss
„Perpijai-70”, atklāta 7 gadus jaunas iecavnieces zīmējumu izstāde par zirgiem, jo
viņas aizraušanās zīmēšana un jāšanas sports, bet Valles bibliotēkā top foto Pepijas
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stūrītī un viktorīna par slaveniem dzīvniekiem bērnu grāmatās. Ozolainē un Bauskas
bērnu bibliotēkā lasa žūrijas grāmatu „Mana skaistā dzīve”, bet 14.Grāmatu svētku
ietvaros tikšanās ar daudzu bērnu grāmatu ilustratori S.Ērmani – Ļitvinu, piedalās
Bauskas pamatskolas 140 1.-2.klašu skolēni un 10 skolotāji, uzzina kā top ilustrācijas
grāmatām. Pasākumā ļoti daudz jautājumu māksliniecei, un plaša grāmatu izstāde.
Radošās darbnīcās Misā no vienreizējiem šķīvjiem top sejas maskas, Ādžūnu
bibliotēkā filcē krelles, Rītausmu bibliotēkā 2.klases skolniece izstādē parāda savas
rotas, veidotas no mazajām gumijām LoomBands.
Konkursi. Biznesa ideju konkurss 1.-12.klašu skolēniem „Biznesa
spēles/digitālās spēles” notiek reģiona mērogā izglītības pārvaldē. Liela daļa no
dalībniekiem ir Bauskas bērnu bibliotēkas lietotāji, bet Bauskas bērnu bibliotēka
(S.Freimane) piedalās kā partnere, darbu vērtēšanā. Prieks, ka skolēnu darbi atzinīgi
novērtēti pat Latvijas mērogā (brāļi Kalēji). Latvijas Republikas proklamēšanas
97.gadadienai veltīts dzejoļu konkurss notiek, sadarbojoties Gailīšu un Pāces
bibliotēkām.
Izstādes. Bauskas bērnu bibliotēkā Bērnu un jauniešu centra zīmējumu izstāde
veltīta Plūdoņa darbiem. Vecumnieku bibliotēkā Vecumnieku mūzikas un mākslas
skolas radošo darbu izstāde “Tautastērps”. Ādžūnu bibliotēkā zīmējumu konkurss
„Kādu es redzu savu bibliotēku?”, arī Ziemeļu bibliotekāre aicina lietotājus uzzīmēt,
kādu redz savu sapņu bibliotēku Dimzukalnā. Izstādē ”Ābece un alfabēts”
Jauncodes bibliotēkā aplūkojamas senās ābeces no 1926.gada, bet atcerēties
bērnību var skatoties foto izstādi “Manas bērnības atmiņas”. Jaunsaules ekoskolas
plakāti par tēmu “Dzīvosim tīrā vidē “aplūkojami Jaunsaules bibliotēkā.
Bibliotēkas iziešana ārpus bibliotēkas telpām notiek Skaistkalnes bibliotēkai
sadarbojoties ar sākumskolu. Atraktīvi- izglītojoša spēle veltīta Starptautiskajai bērnu
dienai “Dabas taka H.K. Andersena pasaku pasaulē”. Sporta dienas aktivitātes
veiklības stafetes notiek Codē, 1x ceturksnī novusa un dambretes turnīri pa klašu
grupām Jauncodē, Rosmes bibliotēka pasākuma “Visums” ietvaros spēlē spēles
svaigā gaisā, bet Zorģu bibliotēkas lasītāji un Zālītes speciālās skolas audzēkņi vāc
makulatūru.
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, Helovīns, “Plašā Apvāršņa” konkurss, Grega festivāls,
Patriotu nedēļa, Ziemassvētku pasākumi u.c.
Bērnu/jauniešu žūrijas čaklākie eksperti Ķīpsalā piedalās Lielajos lasīšanas
svētkos, notiek dažādu novadu ekspertu brauciens kopā ar skolu ekspertiem. Šogad
mazāk bibliotēkas iesaistījušās žūrijas projektā. Bauskas bērnu žūrijas 3 ekspertu
vidū 12.klases skolniece A.Varkale, par ko sevišķs lepnums, jo jauniete piedalās arī
56.starptautiskajā matemātikas olimpiādē Taizemē (vienīgā meitene 6 jauniešu
komandā no Latvijas). „Plašā Apvāršņa konkurss” piedalās Valles, Misas, Mūsas,
Beibežu, Bauskas bērnu u. c. bibliotēkas ar dažādiem rezultātiem, bet galvenais
ieguvums, - skolēni var salīdzināt savas zināšanas, paplašināt redzesloku, dibināt
savstarpējus kontaktus, tikties ar rakstniekiem, veidot pozitīvu lasošā bērna tēlu.
Konkurss ir veiksmes stāsts Iecavas bērnu bibliotēkai, bet 5.-7.klašu skolēniem
sagādā prieku tikšanās ar iluzionistu Edžu Kauķi. Bauskas bērnu bibliotēka iesūta
I.Zanderei vērtēšanai Bauskas pamatskolas skolēnu dzejoļu mapi. Rezultāts: 2 zēnu
(5.klases skolēnu) radošie darbi ievietoti gadagrāmatas „Garā pupa” krājumā!
Bibliotēkas iesaistās “Bērnu grāmatu nedēļas “aktivitātēs Rīgā, Vērmanes dārzā, ko
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veido izdevniecības, bibliotēkās veido izstādes, Skaistkalnē bibliotēkā notiek
ceļojošais mazo lasītāju zibteātris. Jumpravas lasītāji pieredzes braucienā apmeklē
Rīgas Botānisko dārzu, bet Misas lasītāji Vidzemē viesojas A.Burova Vasaras leļļu
mājā, vizinās ar plostu pa Kāla ezeru, bauda dabu un iepazīst dzīvniekus. K.
Baronam-180 veltīti pasākumi vairākās bibliotēkās, piem., Vallē tautas dziesmu
viktorīna un rēbuss, Grenctālē skolēni sacer savu tautas dziesmu. Patriotu nedēļā
Ādžūnu bibliotēkā krustvārdu mīklu konkurss, Ozolainē zīmējumu konkurss,
Jauncodē radošas darbnīcas, bet Umpārtē pasākums senās latvju rakstu zīmes rada
lielu interesi. Helovīnu ballītes un spoku stāstu lasījumi ļoti iecienītas Misas,
Ozolaines, Rītausmu, Jaunsaules, Pāces, Gailīšu, Codes, Stelpes, Iecavas bērnu
bibliotēkās. Jauncodes bibliotēkā pirmo reizi šausmu nakts bibliotēkā, visu nakti
gaida bibliotēkas spoku,-neatnāk! LNB notiek Grega festivāls un konkursam iesūtīto
plakātu apbalvošana. Bauskas bērnu bibliotēku individuāli pārstāv 6.klases
skolniece K.Kuļikauska, saņem Diplomu par vienu no 10 labākajiem darbiem 100
darbu konkurencē. Pēc Klēras ierosinājuma 2013.gadā bibliotēkā notiek radošas
Grega darbnīcas un necerēts rezultāts, jo piepildījies sapnis un klātienē satikts
iemīļotais rakstnieks, pusaudžu elks ASV rakstnieks Dž.Kinnijs! LB Atbalsta
biedrības konkursā „Lielā Lasītāju balva” par Latvijas bibliotēkās lasītāko
oriģinālautora darbu atzīst R.Skrebeles stāstu „Jāņa B. dienasgrāmata”. Šī grāmata
daudzās bibliotēkās ir lasītāko grāmatu vidū, jo arī šogad bibliotekāres apkopo ziņas
par 3 iepriekšējos gados bibliotēkā lasītākajām grāmatām. Ziemassvētku labdarības
pasākumi Jumpravas bibliotēkā un Strēlnieku bibliotēkā „Dzejas dienu pēcgarša”
kopā ar Mežotnes pamatskolas 7.klasi un audzinātāju, Ziemassvētku pasaku raksta un
stāsta Rosmes bibliotēkā, bet Pācē tusiņš un prieki par kopā būšanu un paldies par
lasīšanu!
Pasākumi 7.--9.klašu skolēniem. Tikšanās ar rakstniekiem, bibliotekārās
stundas, Dzejas dienas, konkursi, lasījumi, tematiskie pasākumi, Sporta diena,
grāmatu, zīmējumu, plakātu izstādes.
Tikšanās ar dzejnieci, kolēģi S.Cīruli notikusi Iecavas bērnu bibliotēkā, kurā
autore prezentēja savu grāmatu „Kaķu māja”, dāvanā autorei daži skolēnu zīmējumi.
Grāmatu svētku ietvaros, viesojoties Bauskas KC pusaudžiem tikšanās ar A.Jundzi.
Svētku moto „Grāmata veicina domāšanas procesu”, saruna par grāmatu „Kristofers
un ēnu ordenis”. Codē tikšanās ar E.Mārtužu: „Autore ļoti labi notur publikas
uzmanību, skolēni nelabprāt gāja projām…”, bet Skaistkalnē dziesminieka I.Ziedoņa
fonda „Viegli” pārstāvja J.Holšteina–Upmaņa (Goran-Gora) dziedātās dziesmas rada
pozitīvas emocijas. Bibliotēku nedēļā Ādžūnos pusaudži iejutās bibliotekāra lomā,
Ozolainē tikšanās ar skolu absolventiem, tēma nākotnes profesijas, mediķis,
dārzkopis. Jaunsaulē Dzejas dienas noskaņās tests par Raiņa daiļradi un krustvārdu
mīkla, bet Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā literāra stunda par M.S.Šelnesas grāmatu
„Raksti smiltīs”. Tikšanās Valles bibliotēkā ar grāmatas „Poga. Pasakas maziem un
lieliem” autoriem Z. un J. Radziņiem. Notiek Atbildības stunda kopā ar suņu meiteni
Loti. E.Grolles dziedājumu pavada J. Radziņš, tad foto sesija ar Loti. Valles saieta
namā bibliotēkas grāmatu maiņas punkts, starta kapitāls 60 grāmatas, populārākās
žūrijas grāmatas.
Pusaudži-jaunieši.
Skaistkalnes bibliotēka atbalsta un piedalās skolēnu domes organizētā pasākumā
„Jampadracis”, jeb Popiela - 2015, Zorģu bibliotēkāre A.Ezergaile stāda kokus
„Billītēs”, ar pašvaldības atbalstu (850 EUR), pateicoties jauniešu līdzdalībai, zālienā
pie bibliotēkas uzstādīti trenažieri, notiek jauniešu darbs vasarā, ar pašvaldības
budžeta atbalstu, piesaista 3 jauniešus. B.Celitāne apgūst prasmes bibliotekāres darbā.
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11.septembrī 2 jaunieši improvizācijas teātra „Artis” dalībnieki sniedz iecavniekiem
režisores V.Karnītes iestudētu G.Priedes lugas izrādi.
4.5. Bibliotēkas lasītāju interešu izpēte. Interešu grupu darbs.
Bauskas bērnu bibliotēka turpināja darbu „Jauno Pūcēnu skoliņā” ar 10
trīsgadniekiem un viņu ģimenēm projekta „Grāmatu starts” ietvaros, ir liela vēlēšanās
projektu turpināt! Codē 14. gadu darbojas grāmatu draugu klubiņš „Ekspertiņš”,
(9 skolēni) aktīvi piedalās arī citos pasākumos, ir eksperti bērnu žūrijā, gatavo
apsveikuma kartiņas lasītājiem svētkos. Pavasaris pienācis ar jaundibinātu mazulīšu
klubiņu bērniem no 10 mēnešu vecuma. Grāmatu lasītāju klubs Stelpē (10 bērni)
tiekas 1x mēnesī, kopīgi lasa grāmatas, piedalās tematiskos pasākumos, iet
pārgājienos. Misā pulciņš 7 1.-4.klašu skolēniem „Pūcēni”, lai veicinātu lasīšanu,
gada sākumā rīko Pūcēnu salidojumu, palīgs 11.klases skolniece I.Ašmane. Mūzika
un teātris ienāk bibliotēkās! Vecsaulē interešu grupā Svētdienas skolas pulciņš
darbojas 35 bērni no 1.-7.klasei. Ziemassvētku laikā notiek labas gribas pasākums
„Mana roka tavējā”, apciemo pagasta vientuļos, vecos ļaudis, iepriecina ar koncertu
un jaukām dāvanām, notiek pārgājieni, Teivenu kapsētā sakopj un noliek ziedus uz
dzejnieka Plūdoņa vecmāmiņas Senītes kapu kopiņas. Teātra pulciņa aktīvisti divreiz
nedēļā sanāk kopā Gailīšu bibliotēkā, iestudē 2 ludziņas, 4x izrāda vietējiem
cilvēkiem un vēl dodas viesizrādēs uz Pāci, Rītausmu bibliotēku un pat uz Sesavas
pagastu! Misas bibliotēkā aktiermākslas nodarbības leļļu teātra dalībniekiem.
Tradīcija „Jaunie talanti” pasākums Rītausmu bibliotēkā, kad savu mākslu spēlēt
dažādus mūzikas instrumentus un lugas uzvedumu rāda pagasta bērnu dramatiskais
pulciņš. Katru dienu 1 stundu 3 bērni bibliotēkā spēlē klavieres, iegādāts smilšu kino,
bet novusa spēles spēlē brīvlaikos! Biznesa bibliotēkas ciklā “Profesijas” rīko
dažādus pasākumus interešu grupām. Ceraukstes bibliotēka dod iespēju bērniem
apgūt izglītojošu programmu Ribbes dzirnavās „Grauda ceļš”, pašiem cept pīrāgus.
Rītausmu bibliotēkas jaunie uzņēmēji iepazīst manikīra, friziera, tulka profesiju, paši
veido un noformē Mārtiņdienas tirdziņa stendu „Skaistums un veselība”, spēlē
biznesa spēles. Bibliotēkas “Bērnu/Jauniešu žūrijas 2015” dalībnieces rīko
ekspertiem izzinošas mācību ekskursijas pa Latvijas dažādām vietām. Ceraukstes
un Mūsas eksperti iepazīst Vidusdaugavas un Sēlijas reģionu. Rītausmu eksperti
dodas ekskursijā uz Tērvetes dabas parku, Zālītes un Ziemeļu bibliotēkas eksperti
apmeklē Fantasy Park Rīgā, Multikino, boulinga spēlē pavada 1 stundu, Ozolaines,
Jaunsaules un Vecsaules eksperti apmeklē Aspazijas māju Dubultos un piedalās
„Tintes stundas” nodarbībās, apgūst rakstību, neizpaliek arī atpūta pie jūras.
Jauncodes ekspertiem izzinoša ekskursija uz LNB, Baldones observatoriju un
„Dobuļiem”. Iecavas bērnu bibliotēkas ekspertiem (110 bērniem) multikino
apmeklējums, bet vecāku žūrijas 8 dalībnieki saņem dāvanā biļetes uz
koncertprogrammu „Sirds dziesma”. Edvarta Virzas Iecavas bibliotēkā darbojas
tikai Jauniešu/Vecāku žūrija (4+16), dāvanā ekspertiem koncerta biļetes. Bauskas
bērnu bibliotēkas eksperti dodas ekskursijā uz Bauskas CB, piedalās Plūdoņa
dzimšanas dienas svinību aktivitātēs. Izzinošs, izglītojošs ir Ķīpsalas apmeklējums
Lielajos lasīšanas svētkos, jeb 2 vienā, tiek apmeklēta grāmatu izstāde un izstāde
„Skola”, savākti dažādu mācību iestāžu bukleti, pēc tam veidotas izstādes bibliotēkās.
Arī Misas bibliotēkas čaklākie lasītāji 1 meitene un 5 zēni tajos piedalās, jo skolā
mācās ļoti daudz zēnu. Ozolaines eksperti noskatās grāmatas prezentāciju par
patversmes suni Rufi, kurš atrod mājas. Ļoti jauks ir A.Rakovskas un draugu
muzikālais priekšnesums. Paldies par iespēju karnevāla „Gribu iet uz bibliotēku”
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dalībniecei S.Freimanei, apmeklēt jauko izzinošo ekskursiju Cēsīs Z(in)oo un Lotes
ciemu! Redzētais tiek reklamēts bibliotēkas lietotājiem ģimenēm ar bērniem, ieteikts
lasīt grāmatas par Loti, trīsgadnieku projektā tiek rādīta filmiņa, grāmata u. c
materiāli,
Bērni ar īpašām vajadzībām. Zālītes un Zorģu bibliotēkas sadarbojas ar Zālītes
speciālās internātskolu, kur mācās bērni ar īpašām vajadzībām. 5.-9.klašu skolēni
apmeklē literāro stundu Zorģu bibliotēkā Aspazijas jubilejas mēnesī „Sēd uz sliekšņa
pasaciņa”, klausās Bauskas CB speciālistes L.Ozoliņas prezentāciju par Aspaziju,
kopīgi dzied dziesmas (karaoki) ar Aspazijas vārdiem, gatavo radošajās darbnīcās
grāmatzīmes. Aspazijas 150 gadskārtā grupa Zālītes speciālās internātskolas bērnu
piedalās pēcpusdienā „Jāj pa ceļu pasaciņa”, skatās multfilmu, veido dekupāžas
darbiņus, skaita dzejoļus, diskutē, kas tad īsti ir „šī zilā ilgu puķe.” Zālītes skolas
bibliotēkā Bauskas CB speciāliste M.Maslova sniedz prezentāciju par Raiņa bērnību
un dzīves gaitām, skolēni uzmanīgi klausās un atbild uz sagatavotajiem jautājumiem.
Zālītes skolēni apmeklē Viļa dienas svinības Ceraukstes pagasta Lejeniekos, atbild uz
jautājumiem viktorīnā un meklē puķes Plūdoņu mājas apkārtnē, mielojas ar gardo
Plūdoņa pļavās lasīto skābeņu zupu, noskatās teātra izrādi. Ar bibliotekāri A.Ezergaili
maijā dodas kopīgā ekskursijā uz Dubultu bērnu bibliotēku pie aktīvās pašdarināto
leļļu meistares I.Radziņas. Spraigais asprātīgais, pārsteidzošām vārdu spēlēm
bagātais teksts, ko Ingūna lieliski papildina ar leļļu tēliem ieved bērnus Osumposuma
pasaulē. Bērni ir sajūsmā par leļļu tēliem, kurus var samīļot. Stāstu stāstīšana ar lellēm
attīsta un veicina lasītprasmi, izraisa vēlmi pašam izlasīt stāstu, palīdz bērniem,
atraisīties, ieklausīties, uzdot jautājumus un smieties.1.septembrī skolēni un skolotājas
apmeklē LNB Bērnu literatūras centru - Gaismas pili, bērni apskata izstādes, lasa
dzejoļus, iepazīstas ar bērnu žūrijas grāmatām, saņem dāvanā grāmatzīmes.
A.Ezergaile saka paldies S. Galsai, I. Čilipānei I. Krūmiņai par atsaucību, iepazīstinot
skolotājus ar Gaismas pili! Zālītes skolas audzēkņi bieži kopā ar skolotājām apmeklē
Zālītes bibliotēku, bērni ņem līdzi grāmatiņas un žurnālus lasīšanai un skatīšanai.
Viesojoties bibliotēkā audzēkņi iepazīstināti ar zonu bērniem un jaunākajām
grāmatām. Liekas, ka šiem bērniem kopīga nākšana uz bibliotēku ir kā svētki, jo
vienmēr durvis atver smaidīgi un enerģiski bērni. Bauskas bērnu bibliotēku apmeklē
2 skolēni no Pamūšas speciālās internātpamatskolas, ar vecāku un bibliotekāru
atbalstu un gādību abi skolēni paveica bērnu žūrijas ekspertu darbu, tika palīdzēts,
aizpildot elektronisko anketu. Gailīšu bibliotēkā meitene ar īpašām vajadzībām, jo
grūti pārvietoties grāmatas saņem no bibliotēkas ar mammas palīdzību, kontaktējas
telefoniski, ja vajag konkrētu grāmatu.
4.6. Bibliotēkas sadarbības tīkls, partneri attiecībā uz šīm mērķa grupām.
Sadarbības vērtējums.
Vislielāko finansiālo atbalstu krājuma kvalitatīvai komplektēšanai bibliotēkas
saņem no novadu domēm un pagastu pārvaldēm..
Veiksmīga sadarbība ar LNB BLC kolēģēm, jo bibliotekāres uzzina aktuālāko
darbā ar bērniem, atbalsta lasīšanas veicināšanas programmas un tās realizē.
Bibliotēkām regulāra sadarbība ar Lauku bibliotēku atbalsta biedrību, aktīva
darbošanās UNESCO LNK ”UNESCO pasākumu nedēļā. Veiksmīgs sadarbības
piemērs bibliotēkām ar Ziemeļu ministru padomi- tradīcija, ka Ziemeļvalstu
bibliotēku nedēļā aktīvi tiek rīkoti lasījumi, iepazīta dažādu zemju literatūra.
Pieredzes apmaiņa Skaistkalnes bibliotēkai par darbu ar bērniem notikusi ar
Germanišku sādžas bibliotēku Lietuvā, kā arī metodiskajā dienā apmeklēta Biržu
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rajona Nemuneļa Radvilišķa pamatskolā, notikusi N.Radvilišķu bibliotēkas
darbinieku un lasītāju kluba viesošanās Skaistkalnes bibliotēkā. Iecavas bērnu
bibliotēkai turpinās sakari ar sadraudzības pilsētas Pasvales Centrālo bibliotēku
Lietuvā. Latvijas- Lietuvas pārrobežu sadarbības projekta uzņēmējdarbības
atbalsta bibliotēkas turpina sadarboties ar dažādu profesiju cilvēkiem, veido
kopīgus pasākumus.
Informāciju par jaunāko literatūru iegūst sarakstē internetā ar L-Grāmata,
izdevniecību darbiniecēm. Sadarbības partneri Bauskas Centrālā bibliotēka,
mākslas skolas, muzeji, bērnu un jauniešu centri, kultūras centri, skolas. PII
iestādes vadītājas, metodiķes, audzinātājas un skolotājas aktīvi atbalsta un palīdz
veidot radošus lasīšanas veicināšanas pasākumus. Zorģu bibliotēka organizē radošas
darbnīcas sadarbībā Bauskas novada Īslīces SOS ciemata psiholoģi I.Nagurāviču un
kolēģi Dubultu bērnu bibliotēkas vadītāju I. Radziņu. Iecavas bērnu bibliotēkai
cieši kontakti ar PII iestādi „Cālītis”, darbojas grāmatu izsniegšanas punkts.
Rītausmu bibliotēkai sadarbība ar Bauskas Mūzikas skolu., Bauskas muzeju,
Codes, Vecsaules bibliotēkām sadarbība ar pamatskolu, kultūras darba
organizatorēm. Tradicionāla sadarbība starp novada bibliotēkām, organizējot
kopīgas ekskursijas B/J žūrijas ekspertiem Ceraukstes un Mūsas, Jaunsaules un
Vecsaules, Ziemeļu un Zālītes bibliotēkas. Strēlnieka bibliotēka sadarbojas ar
Mežotnes internātvidusskolas bibliotekāri, veido kopīgus pasākumus. Bauskas bērnu
bibliotekāres, veiksmīgi sadarbojas ar bērnu un jauniešu centra speciālistēm, ar
Bauskas CB bibliogrāfi L.Ozoliņu, Bauskas valsts ģimnāzijas skolotāju
V.Cerusu, Bauskas 2.vidusskolas skolotāju A.Jurgelāni, u.c. Bibliotekāres pasākumos
aicina piedalīties rakstniekus, žurnālistus, foto studijas „Bauska” fotogrāfus,
kolēģes (S.Cīruli, M.Maslovu, S.Freimani). Plūdoņa dzimšanas dienas un Viļa dienas
kopīgajos bibliotēku pasākumos piedalās S.Samsone - Zaķu māte, Plūdoņa muzeja
vadītāja.
4.7. Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes.
Par galveno valsts mēroga gada notikumu kļuva Aspazijas un Raiņa 150. gadu
jubilejas. Piedalīšanās Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Latvijas Bērnu un jaunatnes
literatūras padomes organizētajā „Plašā apvāršņa” konkursā” deva iespēju iesaistīt
bērnus aizrautīgā lasīšanā un radošu uzdevumu veikšanā. Konkurss veiksmīgs
iecavniekiem, un ir Iecavas novada bērnu bibliotēkas veiksmes stāsts.
Bibliotekāres gandarītas, ka spēja ieinteresēt, iedrošināt bērnus piedalīties un
pārbaudīt savas zināšanas par Aspazijas un Raiņa daiļradi, priecājas par lasītāju
panākumiem šajā projektā. Izturējuši konkursu trijās kārtās, 24 labākie bērni un
jaunieši no visas Latvijas no 15. līdz 21.augustam tikās nometnē, kuras gaitā tika
apmeklēti muzeji, veiktas dažādas aktivitātes. Viņu vidū arī četri iecavnieki I.Putniņa,
A.Balodis, pārstāv Iecavas novada bērnu bibliotēku. A.Balodim nometne bija ļoti
interesanta, bija daudz jādarbojas. Patika taisīt teātri no Raiņa lugas „Zelta Zirgs”,
I.Putniņai “Plašā Apvāršņa “ nometnē paticis viss. M.Bolšteins un E.Strazdiņa
pārstāvēja Iecavas vidusskolu.
Tematisks Dzejas dienas sarīkojums notika ar Raiņa klātbūtni Stelpes
bibliotēkā un „Pliekšānos”. 16.septembrī Stelpes bibliotēkā ciemiņi, no Vecsaules un
Ozolaines bibliotēkām. Bibliotekāres A.Hatkēviča un Z.Stankeviča līdzi bija
atvedušas krietnu pulciņu, dzejas mīļotāju. Sākumā apmeklē Ķēkutu kapus, kur uz
Raiņa piederīgo kapu kopiņām noliek ziedus, tad dodas uz „Pliekšāniem”. Senie koki
ap klētiņu varētu būt Raiņa tēva laikabiedri, kur vēl labāku atmosfēru dzejas
40

lasīšanai? Skolēni sniedz dzejas kompozīciju „Dzeja nemelo”, mazie lasītāji runā
Raiņa dzejoļus, bet Vecsaules un Ozolaines dzejnieki iepazīstina ar saviem
dzejoļiem.
Bauskas bērnu bibliotēkā veiksmes stāsts lasīšanas veicināšanas projekts
”Bērnu/Jauniešu žūrijas 2015”: “Eksperti „Aiz puķu lodziņa”, jo šogad
rekordliels ekspertu skaits 90 (pieteicās 117). 85 eksperti (5 vecāku žūrijā: 4
mammas+ 1 Vīrieši. Tēvi. Lasītāji). Ikkatrā no pasākumiem šogad iznāk saskarsme
ar kādu no žūrijas grāmatām, vispirms jau kopīgas Plūdoņa dzimšanas dienas svinības
un aktivitātes Bauskas CB, tad uzmanību piesaista grāmatu izstāde ar veiksmīgo
nosaukumu “Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrijas eksperti atver puķu lodziņu”. ”Bērnu
grāmatu nedēļā” 1. jūnijā S. Freimane tiešraidē sarunā ar Z.Muktupāvelu Latvijas
radio1 Kultūras rondo” sniedz īsu interviju par aktualitātēm Pepijas lasījumiem
bibliotēkā un līgumu slēgšanu ar ekspertiem. Tas veicina grāmatu lasīšanas
popularizēšanas kampaņu, tad Ziemeļvalstu bibliotēkas nedēļā žūrijas grāmatas
R.Lāgerkranca “Mana laimīgā dzīve” fragmentu lasījums Bauskas pamatskolas
4.klases skolēniem un noslēguma pasākums Ziemassvētku eglīte „Aiz puķu lodziņa”.
Prieks, ka aktīvi lasīšanas veicināšanu atbalsta skolotājas V.Cerusa un A. Jurgelāne.
Ceraukstes bibliotēkā no 36 ekspertiem 9 ir zēni, un B/J /Vecāku žūrija ir
veiksmīgākā aktivitāte, tieši jaunāko skolēnu iesaistīšanā programmā! Katru
nedēļu nes uz skolu arī bērnu žūrijas grāmatas, trūkstošās SBA iegūst no Rītausmu un
Mūsas bibliotēkas. Noslēguma pasākumu ekspertiem rīko Ceraukstes kluba zālē, bet
kopīgu ekskursiju uz Latvijas skaistākajām vietām rīko kopā ar Mūsas bibliotēkas
ekspertiem - šī ir noturīga tradīcija! Braucienā uz Sēlijas reģionu apmeklē A.Pumpura
muzeju Lielvārdē, Izziņas un eksperimentu centru „Lielvārdi”, Pļaviņu novada
Klintaines pagasta „Liepsalās” vizinās pa Daugavu ar vikingu laivu „Lāčplēsis”,
iepazīst dolomīta raktuves, kur ražo dolomīta šķembas.
Arī Beibežu bibliotēkā veiksmīgā lasīšanas aktivitāte „Bērnu žūrija”, pieteicās
18 skolēni un 1 vecāks, visi darbiņu paveica līdz galam. Noslēguma pasākumā
nominē labāko grāmatu, bet kā balva ekskursija, kurā iepazīst Malēniju (Alūksnes
novadu), Jaunlaicenes vietējā gide māca vārdus malēniešu izloksnē, ar plostu vizinās
pa ezeru, saimniecībā „Ezerlejas” aplūko fazānus, strausus, dambriežus u. c.
dzīvniekus.
Bērnu grāmatu nedēļa Valles bibliotēkā no 1.-5. jūnijam. Kopā ar dzejnieci
G.Viegliņu–Vallieti dalība Vērmanes parkā atklāšanas pasākumā pēc izdevniecības
„Jumava “ uzaicinājuma, tad darbu uzsāk Bērnu žūrija, skaļās lasīšanas pēcpusdienā
lasa jubilāra M.Runguļa „Kaķu ģenerālis” fragmentu, palīdz lasīt māmiņa, kas kopā ar
bērniem piedalās bērnu žūrijā, tikšanās ar dzejnieci G.Viegliņu-Vallieti –
„Klausāmies un zīmējam dzejoli!” un grāmatu labošanas darbnīca.
Gleznošanas plenērs 35 skolēniem, izstādes atklāšana Bauskas muzejā, un
ceļojoša plenēra darbu izstāde skolās un klubos ir Rītausmu bibliotēkas veiksmes
stāsts, saistīts ar novadnieka gleznotāja T.Karaša simtgadi.
Jau par tradīciju kļuvušas radošās darbnīcas, kas notiek jau ceturto gadu Zorģu
bibliotēkā. Četrās A.Ezergailes rīkotās darbnīcās piedalās 19 bērni līdz 13 gadiem.
Bērni var radoši izpausties, draudzēties un vienkārši atpūsties. Tēma „Saulainā
stūrīša darbnīca”, nodarbības kopā ar psiholoģi I.Naguraviču, darbnīcas „Ciku
Cakas” vadītāju V.Lamberti, Jūrmalas teātra aktrisi I.Radziņu u.c. bet pēcpusdienas
pavada atpūtas centrā „Labirinti”, noslēguma pasākumā par muzikālo noformējumu
parūpējās D.Zāģers un B.Celitāne. Tas ir labs veids, kā vecāki un viņu atvases var
satuvināties.
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4.8. Bibliotēkas
darbinieki
Vajadzības.

tālākizglītības

vērtējums

specializācijā.

Bibliotēku darbinieki piedalās Starptautiskos, vietējos semināros,
konferencēs, kursos, pieredzes apmaiņas braucienos. I.Nagle un S.Freimane
apmeklē Svēto zemi Izraēlu, iepazīst Bībelē pieminētās svētvietas. Pieredzes
apmaiņas braucienā uz Pasvales bibliotēku Lietuvā dodas Z.Stūrmane un
L.Šteinberga.13.oktobrī Rīgā LNB bibliotekāres piedalās „Ideju tirgū”, prezentē savu
ideju, iepazīst citu bibliotēku pieredzi. 5.novembrī Bauskā notiek Zemgales
reģionālais publisko bibliotēku seminārs. Vērtīgs publisko bibliotēku mācību
pieredzes brauciens uz skaisto Cēsu bibliotēku, mācību pieredzes braucienā
apmeklētas un iepazītas arī Pierīgas bibliotēkas Mārupes Mazcenas novada bibliotēka,
Babītes novada un Kauguru pilsētas bibliotēka. Svinīgā ceremonijā Jaunolainē „Lielā
lasītāju balva 2015” bibliotekāres svin svētkus un satiek klātienē grāmatu autorus,
tulkotājus un izdevējus. Notikuši mācību – pieredzes izbraukuma semināri uz
Bauskas novada bibliotēkām, apmeklēta Jauncodes, Vecsaules, Ozolaines un Dāviņu
bibliotēkas (S.Freimane, D.Karlsone, L.Šteinberga, A.Rācenāja u.c.). Bibliotekārus
semināros Bauskas CB un Bauskas bērnu bibliotēkā S.Freimane informē par B/J
žūrijas aktivitātēm, bibliotēkām un skolām sniedz individuālas konsultācijas par
aktuāliem bibliotēkas darba jautājumiem un lasīšanas veicināšanas programmu
„Bērnu žūrija”, kopā ar bibliotekārēm no novadiem un ekspertiem piedalās Lielajos
lasīšanas svētkus Ķīpsalā, prezentē novadu bibliotēku darbu ar bērniem Rīgā Apaļā
galda konferencē, par trīsgadnieku „Grāmatu starts” projektu stāsta Jelgavas ZB, bet
K.Čakāne sniedz prezentāciju par šo tēmu LNB BLC. S.Šlikaite uzsver, ka trūkst
metodiskā literatūra darbā ar bērniem, I.Pētersonei ļoti patīk semināri Bauskas
bērnu bibliotēkā par darbu ar bērniem. LBN Mācību kursos piedalās K.Čakāne
saņem KISC Apliecību par mācību semināra tēmas “Saskarsmes veidošana ar
desocializētiem klientiem” 12 akadēmisko stundu apjoma apguvi, Z.Stūrmane
„Stress un profesionālā izdegšana”, L.Šteinberga apgūst kursus „Pozitīvas
domāšanas nozīme mūsdienu saskarsmē”, un mācību centrā „Sociālo interešu
institūts” kursos „Bērnu tiesību aizsardzība”. S.Freimane apmeklē konferenci
“Sievietes loma 21.gadsimtā – iespējas un izaicinājumi”, lai uzzinātu par atbalstu
ģimenēm ar bērniem. Skaistkalnes bibliotekāre I.Pavlovska LNB Mācību centrā
apgūst 2 kursus –“Pasākumu veiksmīgas norises nosacījumi”, „Maketēšanas pamatiAdobe in Desing”. Vjetnamā labi zināma Zorģu bibliotēka, jo viesojas jau otrā
delegācija. A. Ezergaile ir aktīva bibliotekāre, rīko radošas darbnīcas un saņem
pašvaldības atbalstu. Telpu problēma, Vecsaules bibliotēkai, ja trūkst
daudzfunkcionālas telpas, tad pasākumus rīko citur Vecsaules Saieta namā
(Skaistkalnes vidusskolas IC telpās). Bibliotēku (Vecsaules, Ozolaines) atrašanās
vienā ēkā ar skolu ir gan pozitīvi, gan arī negatīvi vērtējama, Ceraukstes bibliotēka
atrodas tālu no skolas, skolēniem jāšķērso Starptautiskā maģistrāle, pati bibliotekāre
problēmu risina, apmeklējot skolu un piegādājot grāmatas. Bauskas bērnu bibliotēka
cer uz jauno bibliotēkas projektu, kopā ar Bauskas CB! Bibliotēkas publicitāti gūst
bibliotekārēm S.Freimanei, D.Karlsonei u.c. kolēģēm piedaloties Zemgales reģiona
bibliotekāru biedrības III Sporta spēlēs Vilcē, Pilsētas svētku gājienā, Pagalmu
svētku aktivitātēs, Plūdoņa ielas svētkos, Viļa dienā Lejeniekos u. c
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4.9. Problēmas darbā ar bērniem un jauniešiem, to iespējamie risināšanas
ceļi.
Latviešu valodas skolotāji vairs nespēj pretoties mūsu dzīves visaptverošai
datorizācijai, ģimenē bērni netiek īpaši ieinteresēti lasīšanai. Ģimenes ar bērniem
pārceļas dzīvot uz pilsētu, kur lielākas darba iespējas, izeja, - tie bērni, kas lasa,
salīdzinoši vairāk ņem grāmatas vienā reizē, jo nopirktas jaunas (Kurmene), citādi ir
Jumpravas bibliotēkā, jo nāk lasīt ģimenes ar bērniem. Aizvien vairāk skolu
bibliotēkas iesaistās Bērnu žūrijā, (Mežgaļu, Jaunsaules, Codes), tādēļ Brunavas,
Jauncodes bibliotēkās problēmas ar ekspertu piesaisti. Jauncodes bibliotēkā lasa
grāmatas priekšā maziem bērniem, Codes bibliotēka vairs neplāno dalību Bērnu žūrijā
2016, Mūsas bibliotēkā 6 grāmatas izlasīt vairs nav pat stimuls,- apmaksāta vasaras
ekskursija, bet Pāces bibliotēkā jautā, kas man par to būs? Misas bibliotēka cīnās ar
datoratkarīgiem lietotājiem, Vallē problēmas ar uzvedību pusaudžiem, Rītausmu
bibliotēkā šaušanas un vardarbības spēles, video, kur ierakstīts kā pensionāri runā
rupjus vārdus, kā to aizliegt, ja visi šos videoklipus var brīvi atrast? Gailīšu un
Vecumnieku bibliotēkās savlaicīgi nenodod grāmatas (Bauskā lieliska iespēja nodot
grāmatas jebkurā diennakts laikā, grāmatu nodošanas ierīce –kaste). Vallē manāma
pavirša attieksme pret grāmatām, Zālītē brīvlaikos skolēni gandrīz visu dienu uzturas
bibliotēkā, grūti kontrolēt uzvedību. Vairāk budžeta līdzekļus grāmatām, kuras kļūst
dārgākas vēlas Ceraukstes, Beibežu bibliotēkas, risinājums - SBA un vispirms nopirkt
Bērnu žūrijas kolekcijas grāmatas. Ziemeļu bibliotēkā vajadzētu telpu bērnu radošam
darbam un ģimeņu atpūtai, Umpārtes bibliotēkā (atrodas Vecumnieku atklātā cietuma
teritorijā) nav atsevišķas telpas bērniem, kur uzturēties, spēlēt galda spēles, bet
Bauskas bērnu bibliotēka joprojām sapņo par jaunu bibliotēku! Jāapvienojas
ģimenei, skolai, bibliotēkai, lai šīs problēmas risinātu un vērstu par labu mūsu
bērniem! Jārīko pasākumi, kur bērni var izpaust savu iniciatīvu, pasākumi kopā ar
vecākiem, jāplāno vasaras aktivitātes, piemērotas lietotāju dzīves ritmam, lai bērni
varētu apmeklēt pasākumus, tos rīkot arī pēcpusdienās, sestdienās, brīvlaikos, skolēnu
uzmanību piesaistīt ar galda spēlēm, radošām darbnīcām. No brīža, kad Dāviņu
bibliotēka pārcelta uz jaunām telpām brīvo laiku pavada bērni kopā ar vecākiem,
jauniešiem. Mūsas bibliotēku pārvietojot uz jaunām telpām grāmatu pārvietošanā
izmantota LNB pieredze: grāmatu ķēde, - pat 2 ķēdes! Saņemts ļoti liels iedzīvotāju
atbalsts. Bibliotekārei ļoti laba brīnišķīga pleca sajūta: “Tas bija tik latviski, tik
vienojoši, tik emocionāli silti!”.
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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.
2014.gadā Bauskas CB izveidoja jaunu sadaļu Biznesa atbalsta bibliotēku
publicitātei Biznesam, kuru aizvadītā gadā papildināja un izveidoja jaunu sadaļu
„Aktualitātes” un izveidots bilžu arhīvs.
Bibliotēkas darba popularizēšanai pievērsta lielāka uzmanība miniblogu vietnei
twiter.com/bauskabiblio, kur informācija par aktualitātēm nonāk automātiski līdz
publicēšanai mājas lapā, kā arī veidojot ierakstus individuāli. Kopš individuālās
ierakstu uzsākšanas ir iespēja attīstīt personalizētāku komunikāciju internetvidē, kā arī
vērojams lielāks to ierakstu skaits, ko citas iestādes, personas ir pārpublicējušas,
padevušas tālāk (retweet), kas nozīmē, ka bibliotēkas aktualitātēm veltītos ierakstus
izlasa vairāk cilvēku. Twitter apmeklējums 2015.gadā 5370.
2015.gada otrā pusē Bauskas CB lapa izveidota sociālajā tīklā www.facebook.com.
Lapai ir 125 pastāvīgie sekotāji, un tā informē par aktualitātēm un interesantiem
notikumiem Bauskā, reģiona bibliotēkās, literatūrā, mūžizglītībā, biznesā.
Portāla www.draugi.lv Misas bibliotēkai sava lapa (par jaunieguvumiem,
pasākumiem, notikumiem bibliotēkā), kurai 270 sekotāji (+30) salīdzinot ar
iepriekšējo gadu. Arī Valles bibliotēkai tur ir sava lapa, kurai 150 sekotāji.
Codes pagasta bibliotēkas informāciju ievieto pagasta pārvaldes mājas lapā
www.code.lv
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 video par Bārbeles bibliotēkas 90 gadu 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.”
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5.2. Darbs ar elektronisko kopkatalogu.
Bijušajā Bauskas rajonā no 1998.gada tiek veidots elektroniskais kopkatalogs, kurā
ievadīti visu 40 bibliotēku iespieddarbu dati. 2015.gadā datubāzē ALISE ievadīti
2375 jauni grāmatu apraksti. Tādējādi izveidots elektroniskais kopkatalogs ar
56824 aprakstiem. No pagastu bibliotēkām elektroniskajam katalogam pievienoti
18760 eksemplāri. Daudzas novadu bibliotēkas uzsver, ka Bauskas CB Informācijas
resursu attīstības nodaļā ātri ievada iespieddarbu datus kopkatalogā. Kopīgais
eksemplāru skaits elektroniskajā kopkatalogā – 297389 t.i. 98 % (2014.gadā 96%) 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.
2015.gadā turpinājām strādāt ar Biznesa bibliotēkas krājumu. Bez tā, ka tika
iepirkti jauni iespieddarbi par dažāda veida biznesa tēmām, psiholoģiju un praktiskiem
padomiem, uz Biznesa bibliotēkas krājumu joprojām tika pārvietotas Bauskas CB
Lasītavā un Abonementā jau esošas grāmatas, gan mazākā skaitā kā Biznesa
bibliotēkas izveidošanas 2014.gadā. Katra grāmata tika nomarķēta arī ar speciālu
Biznesa Bibliotēkas uzlīmi. Tāpat apstrādājam arī pagastu Biznesa atbalsta bibliotēku
jaunieguvumus un esošā krājuma pārvietošanu uz Biznesa atbalsta bibliotēku.
Bauskas reģiona kopkatalogā ievadītais krājums
BAUSKAS NOVADA BIBLIOTĒKAS
Bauskas Centrālā bibliotēka
Bauskas bērnu bibliotēka
Brunavas bibliotēka
Grenctāles bibliotēka
Ceraukstes bibliotēka
Mūsas bibliotēka
Codes bibliotēka
Jauncodes bibliotēka
Dāviņu bibliotēka
Gailīšu bibliotēka
Pāces bibliotēka
Rītausmu bibliotēka
Ādžūnu bibliotēka
Strēlnieku bibliotēka
Jumpravas bibliotēka
Mežotnes bibliotēka
Vecsaules bibliotēka
Jaunsaules bibliotēka
Ozolaines bibliotēka

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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IECAVAS NOVADA BIBLIOTĒKAS
Iecavas bibliotēka
Iecavas bērnu bibliotēka
Rosmes bibliotēka
Zālītes bibliotēka
Zorģu bibliotēka
Ziemeļu bibliotēka

100%
100%
100%
100%
100%
100%

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

100%
100%
100%
60%
100%

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

100%
100%
100%
80%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Uz 2016.gada 1.janvāri iespieddarbu automatizētā izsniegšana/saņemšana notiek
31 pagastu bibliotēkās: Brunavas, Grenctāles, Codes, Jauncodes, Dāviņu, Rītausmu,
Gailīšu, Pāces, Vecsaules, Ceraukstes, Ozolaines, Jumpravas, Pilsrundāles, Svitenes,
Iecavas Edvarta Virzas, Iecavas bērnu, Zorģu, Misas, Stelpes, Skaistkalnes, Valles,
Kurmenes, Mežotnes, Strēlnieku, Ziemeļu, Rosmes, Zālītes bibliotēkās, bet ar
2016.gada pirmo pusi automatizēto izsniegšanu uzsāks Jaunsaule, Beibeži, Umpārte,
bet otrā pusē Ādžūnu, Mūsas, Bārbeles bibliotēkas. Turpinās krājuma rekataloģizācija
Vecumnieku bibliotēkā, kur darbinieka ilgstošās slimības dēļ tas ir iekavējies, bet
Rundāles novada Viesturu bibliotēkā tas vadītājai ir jāaktivizē.
Viss krājums rekataloģizēts Taurkalnes, Vecrundāles, Bērsteles bibliotēkās.
No 2012.gada 1.marta sistēmā Alise strādā Bauskas Valsts Ģimnāzijas bibliotēka
(BVĢ). Līdz 2016.gada 1.janvārim rekataloģizācijas procesā kopkatalogā ievadīti
9450 grāmatas. Darbs tika uzsākts ar aktīvo Lasītavas krājumu, tas Alise katalogā
ievadīts pilnībā, turpinās darbs ar Abonementa krājumu. Diemžēl, uzsākot jauno
2015./2016 mācību gadu, nebija pabeigta vasarā BVĢ ēkas renovācija, un vairākus
mēnešus bibliotēkas telpas tika izmantotas mācību procesā, tajās notika mācību
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stundas. Līdz ar to darbs ar Alisi tika pārtraukts un atsākās tikai gada nogalē, uzsākot
lasītāju apkalpošanu.
Bauskas CB veidoja aprakstus tām grāmatām, kurām nav aprakstu. Pavisam 142
apraksti.
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 17572
terminiem (2015.gadā papildināti ar 734 terminiem). No tiem personvārdi 12044,
priekšmeti 4556, institūcijas 298 un vietvārdi 629. Lokālo priekšmetu katalogs sastāv
no 1386 terminiem. Atslēgvārdu terminu katalogs, kurš sastāv no Bauskas reģiona
novadiem, pagastiem un ievērojamām vietām, sastāv no 103 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
2015.gadā strādājām pie grāmatu izvērtēšanas, norakstīšanas un datu izņemšanas
no sistēmas ALISE – izņemti 5155 (2014.g. izņemti 4363 eks.).
BIS Alise Komplektēšanas modulī piedāvā arī pārvietot grāmatu eksemplārus no
fonda uz fondu saglabājot inventāra numuru un svītrkodu (to izmantojam vienas
bibliotēkas ietvaros). Tā kā Bauskas Centrālā bibliotēka savu grāmatu fondu uzskaita
3 fondos: Abonements, Krātuve un Lasītava, tad šo iespēju izmantojam tad, kad
Lasītava vai Abonements atsakās no savām grāmatām, jo tās nav tik aktuālas un
pieprasītas, tomēr grāmatas ir ar izsniegšanas perspektīvu un netiek norakstītas, bet
tiek pārvietotas no Lasītavas uz Abonementu vai Krātuvi.
2015.gadā šādi tika pārvietoti 38 grāmatu eksemplāri.
5.3. Elektronisko datubāzu (tiešsaistē, CD) piedāvājums, pašu veidotās
elektroniskās datubāzes.
Bauskas Centrālā bibliotēka veido novadu novadpētniecības datubāzi. 2015.gadā
novadpētniecības datubāze ir papildināta ar 1459 jauniem analītikas aprakstiem no
rajona laikraksta „Bauskas Dzīve”, kuri arī nosūtīti Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Bibliogrāfijas institūtam. Kopīgais aprakstu skaits novadu novadpētniecības datubāzē
17438. Sadarbībā ar LNB un Bauskas novadpētniecības un mākslas muzeju turpinās
darbs pie projekta „Zudusī Latvija”. Izveidoti 7 jauni diski - „Sibīrijas stāsti IV” (par
Margaritu Martinsoni-Ozoliņu), Sports Bauskā: Vieglatlēts Jānis Zviedris, Novusa
čempions Vilnis Pelcers, novadnieki: diriģents Kārlis Hammers, Plostu tilts,
Mūsas upe, tilts un Lielupe, Mēmeles upe un tilts u.c.
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 un EBSCO – e grāmatas (pēdējā pieejama Jauncodes, Gailīšu, Codes,
Rītausmu bibliotēkām – biznesa atbalsta bibliotēkas).
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5.4. Informāciju un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūras vērtējums.
2015.gadā Bauskas novada domes Attīstības nodaļas izstrādātais projekts
“Publisko interneta pieejas punktu attīstība Bauskas novadā” guva atbalstu un tā
rezultātā
12 novada bibliotēkas ieguva jaunus datorus lietotājiem un
multifunkcionālās iekārtas .Bauskas CB interneta lasītavas vadītāja atzīmē, ka
lietotāji atzinīgi vērtē ātro internetu, kvalitatīvās kopijas.
2014.gadā Latvijas - Lietuvas pārrobežu projekta „Uzņēmējdarbības atbalsta
bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana” ietvaros izveidotā Bauskas CB
Biznesa atbalsta bibliotēka lietotājiem saņēma 3 datorkomplektus, mobilo mācību
klasi (6 portatīvie, virtuālā tāfele, video projektors), bet 7 biznesa atbalsta bibliotēkas
pagastos – katra portatīvo datoru, video projektoru, tāfeli, multifunkcionālo iekārtu).
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,
video projektoru, videokameru, diktofonu, 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.
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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. Tieši ar novadpētniecības krājumu, ar tā popularizējošiem pasākumiem ikviena
bibliotēka ir atšķirīga no citām un interesanta lietotājiem
2014.gads Bauskas novadā tika pasludināts par Plūdoņa gadu, jo atzīmējām dižā
novadnieka 140.jubileju. Bauskas CB un novada bibliotēkas organizēja daudz
pasākumus, tādēļ aizvadītā gadā tika nolemts katru gadu organizēt pasākumus, lai
Plūdoņa vārds izskanētu ne tikai lielās jubilejās.
Pasākums „9.marts - Plūdoņa dzimšanas diena bibliotēkā”, ko organizēja
Bauskas CB sadarbībā ar Bauskas valsts ģimnāziju, Bauskas sākumskolu, Bauskas
pamatskolu, Plūdoņa muzeju, Bērnu bibliotēku, Bauskas Mākslas skolu, visas dienas
garumā dažādās aktivitātēs iesaistīti bibliotēkas apmeklētāji (dzejas skandēšana, mini
konkursi, priekšnesumi, apsveikuma kartiņas u.c) Pasākumā piedalījās vairāk kā 200
dalībnieki. /skat.pielikumu nr.6/
Maija beigās sadarbībā ar Plūdoņa muzeju atzīmēja Viļa dienu Lejeniekos ar
konkursu, prezentāciju par Plūdoni, teātri „Eža kažociņš”, literāro darbnīcu, dzejas
lasījumiem verandā un skābeņu zupu no Lejenieku pļavās augušām skābenēm.
Pasākumu ciklu novadnieka – gleznotāja Teodora Karašas 100 gadu jubilejai
organizēja Rītausmu bibliotēka: gleznošanas plenērs, kurā piedalījās Bauskas novada
labākie zīmētāji, un to darbus izstādīja Bauskas mākslas skolā, bet pēc tam citās
skolās, tika veidoti atmiņu pieraksti par mākslinieku. /skat.pielikumu nr.7/
Bauskas CB kopā ar Ed.Virzas Iecavas, Zorģu bibliotēkām un Bauskas Valsts
ģimnāziju, Iecavas bibliotēku organizēja tematisku pēcpusdienu „Elzai Stērstei 130” literātes mājās „Billītēs” ar mazmeitas rakstnieces Annas Žīgures aktīvu
līdzdalību. Piecas literārās pieturas mājā un pagalmā iezīmēja galvenos punktus Elzas
Stērstes dzīvē un literārajā darbībā. /skat.pielikumu nr.8/
Aizvadītais gads pasludināts par Raiņa gadu, jo atzīmējām dižā dzejnieka 150.
jubileju. Vecumnieku novada Bārbeles un Stelpes pagasti saitīti ar Raiņa dzimtu, jo
Raiņa māte Dārta Grikovska dzimusi Bārbelē un kristīta un uzsaukta Bārbeles baznīcā
ar Krišu Pliekšānu. Bārbeles bibliotēkas vadītāja Brigita Krauze svinīgā pasākumā
pārstādīja jasmīnu no Tadenavas „Griķmalējos” (Raiņa mātes dzimto māju vieta).
Ikgadējā Dzejas dienu pasākumā „Griķmalējos” Bārbeles bibliotēka organizēja dzejas
lasījumus - Raiņa vēstules mātei, dziesmas ar Raiņa vārdiem, bet pie 100 gadīgā ozola
atklāja piemiņas plāksni mātei. /skat.pielikumu nr.9/
Bārbeles bibliotēka organizēja tematisko pēcpusdienu „Zināt. Atcerēties.
Pieminēt” veltītu 1949. gada 25. marta represijām.
Aizvadītajā gadā Skaistkalnes bibliotēka organizēja vairākas tikšanās.
Skaistkalniete - brīvprātīgā Laura Kalēja sarunā ar tikšanās dalībniekiem pastāstīja par
postījumiem zemestrīcē Nepalā un dalību to likvidēšanā, bet tikšanās ar azartisku
ceļotāju, novadnieku J. Naudžūnu aizveda uz Ķīnu, Maroku u.c.
Ziemeļu bibliotēka organizēja tikšanos ar Bauskas muzeja vēstures nodaļas
vadītāju A.Urtānu un Iecavas novadpētnieku Ē.Kivilandu, lai iepazīstinātu pasākuma
dalībniekus ar Iecavas novada kultūrvēsturiskā mantojuma vērtībām.
Dāviņu bibliotēka pulcināja tikšanās pasākumā tos pagasta iedzīvotājus, kuri
dalījās atmiņās par dzīvi Dāviņu pagastā. Visi kopīgi noskatījās filmu par
saimniecības dzīvi 80.gados, ko uzņēmuši profesionāli dokumentālisti. /skat.pielikumu
nr.10/
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Turpinās Vecsaules bibliotēkas projekta darbs „Pagasta stāsti” un transkriptēti
iedzīvotāju A.Kolberga atmiņu stāsts „Viss, kas ilgots- piepildīts” un L.Tamulēnas
„Savas dzīves karaliene”, izveidots fotoalbums „Trīsdesmito gadu lauku darbi
Vecsaules sētā”. Savukārt Mežotnes bibliotēka apkopojusi atmiņas par selekcionāru
E.Fridrihsonu.
Kurmenes bibliotēka organizēja interesantu kultūrvēsturisku izstādi „Pēterdiena
Kurmenē”. To veidoja iedzīvotāju atnestās fotogrāfijas un atmiņu stāstījums par
Pēterdienas svinībām agrāk Kurmenē. Ar izstādi iepazinās Polijas vēstniecības
darbinieki un Polijas prezidents Broņislavs Komarovskis, kurš bibliotēkai uzdāvināja
grāmatu par Polijas vēsturi, vēsturisku izdevumu par savas dzimtas saknēm Kurmenes
pagastā un vēsturisku pagasta karti.
Valles bibliotēka organizēja plašu izstādi Starptautiskajai teātra dienai, jo Vallē
senas un stipras teātra spēlēšanas tradīcijas. Izstādes materiālus palīdzēja sarūpēt paši
iedzīvotāji. Bibliotēkas vadītāja izveidoja prezentāciju „Teātra spēlēšanas tradīcijas
Vallē”. Ziemeļu bibliotēka organizēja R.Konošonokas novadpētniecības fotoizstādi
„Sports – 20.gs. astoņdesmitie”. Savukārt Skaistkalnes bibliotēka organizēja vairākas
novadnieku izstādes: A.Šimaško pulksteņu izstādi „Tik Tak”, literātes Dz.Šulces
grāmatu, avīžu, kalendāru un vietējo rokdarbnieču spilvenu izstāde u.c.
Novadu bibliotēkas organizējušas novadu materiālu izstādes, piemēram, Beibežu
bibliotēka par zudušajām ēkām.
Vecumnieku bibliotēka izveidoja materiālu mapi par novadnieci - dziedātāju Elzu
Rozentāli.
Skaistkalnes bibliotēka veica anketēšanu par dzīvi un darbu padomju gados
kolhozā „Skaistkalne”.
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.
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7. Projektizstrāde
2015.gadā kvalitatīvs Bauskas reģiona novadu bibliotēkām krājuma papildinājums
no projekta „Augstvērtīgā tulkotā un oriģinālliteratūra bibliotēkās”.
„Augstvērtīgā tulkotā un oriģinālliteratūra bibliotēkās” iesaistījās Bauskas CB,
iegūstot novadu bibliotēkām grāmatas. Tika saņemti kultūrai svarīgi, vērtīgi izdevumi.
Tas ir nozīmīgs novadu bibliotēku krājumu papildinājums.
18 novadu bibliotēkas darbojās Bērnu žūrijas projektā un 2 turpina darbu
UNESCO Nacionālās komitejas projektā „Stāstu laiks bibliotēkā”.
Vecumnieku bibliotēka piedalījās VKKF programmas „Profesionālās mākslas
pieejamība Latvijas reģionos” projektā „Tikšanās Latvijas novadu bibliotēkās” un
organizēja tikšanos ar žurnālistu, rakstnieku Arno Jundzi.
Bārbeles bibliotēka projekta „Zemgales krieviņu tautas tērpa
rekonstrukcija” ietvaros organizēja izstādi „Voti mūsu pusē” sadarbībā ar Misiņa
bibliotēku.
Bauskas novada 12 bibliotēkas ieguva 40 datorus lietotājiem un 6
daudzfunkcionālās iekārtas Bauskas novada Attīstības nodaļas izstrādātajā atbalstu
guvušajā projektā “ Publisko interneta pieejas punktu attīstība Bauskas novadā”.

51

8. Metodiskā, konsultatīvā darba un sadarbības raksturojums.
Aizvadītā gada galvenie uzdevumi metodiskajā darbā:
 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 9 semināri.
Viens no tiem Zemgales reģionālais publisko bibliotēku seminārs – aktualitātes
bibliotēku nozarē, kas Bauskā pulcēja ap 100 bibliotēku nozares speciālistus no
Zemgales reģiona – Bauskas, Aizkraukles, Dobeles, Jelgavas, Ogres – publisko
bibliotēku darbiniekus, pašvaldību vadītājus un darbiniekus. Seminārā reģionu
pārstāvji iepazīstināja ar savu bibliotēku darbu vietējo kopienu sociālo aktivitāšu un
komunikāciju veidošanas kontekstā.
Rīgas Centrālās bibliotēkas direktores vietniece Doloresa Veilande dalījās
iespaidos un atziņās par Pasaules bibliotekāru kongresa – 2015 norisi un aktivitātēm.
Aktuālu informāciju saņēmām no LNB Mācību centra vadītājas Dženijas Dzirkales
– Maļavkinas, viņas tēma „Daudzveidīgas izvēles iespējas bibliotekāru profesionālajā
pilnveidē un tālākizglītībā.
Reģiona bibliotekāriem lekciju un diskusiju par „Informācijas drošību bibliotēkās”
vadīja Fizisko datu aizsardzības speciāliste Agnese Boboviča.
Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas direktores vietniece Dzintra Punga apkopoja
Latvijas Bibliotekāru biedrības Zemgales nodaļas aktualitātes un noslēgumā Kultūras
centra Izstāžu zālē plašākam bibliotekāru lokam bija aplūkojami LBB 17.konferences
Ideju tirgus materiāli.
5 semināri – tradicionāli katra mēneša pirmajā trešdienā.
Bauskas Centrālās bibliotēkas speciālisti semināros runāja par:
 bibliotēkas darba pārskatu sagatavošanu;
 bibliotekārā darba plānošana;
 izglītības kvalitātes prasības bibliotekāriem;
 par publisko bibliotēku darba teksta atskaišu kvalitāti;
 statistikas datu ievadīšanu Kultūras kartē;
 novadu bibliotēku darbu un darbu ar bērniem, apkopojot un analizējot
iepriekšējā gada darba rādītājus;
 bibliotēku nozares aktualitātēm;
 E-prasmju nedēļu;
 aktualitātēm izdevniecību piedāvājumos;
 bibliotēku nedēļas norisēm;
 14.Grāmatu svētku norisi Bauskā;
 Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļu;
 Latvijai 100. Baltā galdauta forums.
 Dažādi organizatoriski jautājumi, par ikdienas darbu bibliotēkā, par
pasākumiem un norisēm.
Visa gada garumā, semināros tika izmantota iespēja ieklausīties kolēģu pieredzē un
viņu veiksmes stāstos. Tā 2015.gada semināros ar savu pieredzi dalījās:
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 Ceraukstes bibliotēkas vadītāja Valentīna Tarvide (Ceraukstes bibliotēkai
110 – pagātne, tagadne, nākotne),
 Rītausmu bibliotēkas vadītāja Aina Pika (Lasīšanas veicināšanas darba
formas Rītausmu bibliotēkā),
 Strēlnieku bibliotēkas vadītāja Sandra Cīrule („Kaķu māja”- pasakas
bērniem no 5 -95 gadiem),
 Kurmenes bibliotēkas vadītāja Gita Skadiņa (Darbs ar pirmsskolas bērniem
Kurmenes bibliotēkā),
 Iecavas bērnu bibliotēkas vadītāja Ludmila Šteinberga (Interesantākie
pasākumi bērniem un jauniešiem Iecavas novada bērnu bibliotēkā),
 Bauskas bērnu bibliotēkas vadītāja Sarmīte Freimane ( Pavasara konference
bērnu literatūras speciālistiem),
 Brunavas bibliotēkas vadītāja Ilze Kursiša (Es daru tā)
 Gailīšu bibliotēkas vadītāja Ilga Pētersone (Es daru tā)
 Valles bibliotēkas vadītāja Ingūna Kļaviņa (Krājuma komplektēšanas
koncepcija Valles bibliotēkā)
 Dāviņu bibliotēkas vadītāja Anna Miseičenko (Novadpētniecība Dāviņu
bibliotēkā)
2015.gada organizētie semināri bijuši daudzveidīgi un visaptveroši. Nozīmīgākie
temati:
 Kultūras kanons un bibliotēka, LNB BKC galvenā bibliotekāre Māra
Jēkabsone;
 „Latvijas iedzīvotāju kultūras patēriņš un līdzdalība kultūras aktivitātēs 20072014”, Bauskas CB galvenā bibliotekāre Madara Maslova;
 Finanšu izglītības nedēļa, SEB bankas lektore Elza Jurēviča;
 Nākotnes bibliotēkas. Attīstības tendences un prognozes, LNB BKC galvenā
bibliotekāre Māra Jēkabsone;
 Pasākumu programma un interaktīvās idejas lasīšanas veicināšanā, LNB BLC
vadītāja Silvija Tretjakova;
 Mainies uz augšu: Rainim – 150, Bauskas CB galvenā bibliotekāre Madara
Maslova;
 Zvaigžņu diena folklorā, Folkloras kopa „Laukam pāri” un vadītāja Elīna
Kūla-Braže;
Gada sākuma seminārā Bauskas CB direktore Baiba Tormane iepazīstināja ar
pārskatu par novadu bibliotēku darbu 2014.gadā.
Turpinājām tradīciju tikties ar „Latvijas grāmata” darbiniekiem, kā arī Bauskas CB
Informācijas resursu attīstības nodaļas vadītāja Aelita Biķerniece (Bauskas CB)
regulāri iepazīstināja ar jaunāko grāmatu apskatiem.
2015.gadā notikuši 3 izbraukuma semināri.
Mācību – izbraukuma seminārā 20.maijā bibliotekāri iepazinās ar Bauskas novada
Jauncodes, Vecsaules, Ozolaines un Dāviņu bibliotēkām, noslēgumā apmeklējot
Bruknas muižu.
17.jūnijā tika organizēts mācību – pieredzes izbraukuma seminārs uz Cēsu reģiona
bibliotēkām. Apmeklēta jaunā Cēsu centrālā bibliotēka – nozīmīgs novada kultūras un
informācijas centrs. Cēsu bibliotēkas darbinieki iepazīstināja ar bibliotēkas jaunajām
brīnumainajām pārvērtībām, tās galvenajiem darba virzieniem un aktivitātēm.
Piedalījāmies izzinošā Cēsu vecpilsētas vēstures stundā un apmeklējām Vidzemes
koncertnamu „Cēsis”- tradīciju godināšanas un jaunu mākslas brīnumu radīšanas,
klasisko vērtību un pārsteidzošas mūsdienības oāzi. Apmeklējām Priekuļu pagasta
bibliotēku un Amatas novada Līvu bibliotēku. Pirms mājupceļa baudījām
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kultūrvēsturisko programmu Āraišu vējdzirnavās – Latvijā darbojošās holandiešu tipa
vējdzirnavas. /skat.pielikumu nr.11/
30.septembrī tika organizēts vēl viens mācību - pieredzes izbraukuma seminārs uz
Pierīgas reģiona bibliotēkām. Zeltītas saules pielietā diena pagāja I.Ziedoņa
„Kukainīt, re kā saule spīd...” zīmē. Apmeklējām Mārupes novada Mazcenas
bibliotēku, Babītes novada bibliotēku, Kauguru bibliotēku. Dienas noslēgumā
pievienotā vērtība – kultūras programma Jūrmalas pilsētā: Aspazijas māja, Jūrmalas
pilsētas muzeja brīnišķīgā ekspozīcija un Raiņa telpa. Un protams, rudens saules
pielieta jūra. Jumpravas bibliotēkas vadītāja Aija Zoliņa uzsver, ka jebkuram viena
darbinieka bibliotēkas vadītājam neatsverams ir kopā būšanas faktors.
Izbraukuma semināri tiek ļoti labi apmeklēti, jo bibliotekāri izmanto iespēju
smelties iedvesmu, idejas, darba formas no kolēģiem citviet Latvijā.
Pagastu bibliotekāriem sniegtas konsultācijas par bibliotēkas krājuma pārbaudi,
norakstīšanu, BIS Alise lietošanu, seriālizdevumu uzskaiti, norakstīšanu, lasītāju,
interneta lietotāju reģistrācijas uzskaiti, par Latvijas digitālās kultūras kartes
aizpildīšanu, 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
vidusskolas bibliotēku. Vecumnieku novada Misas bibliotēkai veiksmīga profesionālā
sadarbība ar Misas vidusskolu un tās bibliotēku. Skaistkalnes bibliotēkas sadarbības
partnere - Bārbeles bibliotēka, kura aktīvi sadarbībā iesaistījusi arī Bauskas novada
Jauncodes bibliotēku. Ādžūnu bibliotēkas vadītāja atzinīgi vērtē sadarbību ar
Rītausmu un Dāviņu bibliotēku profesionālo jautājumu risināšanā. Gailīšu bibliotēka
uzteic metodisko sadarbību ar Bauskas CB un Pāces bibliotēku. Iecavas novada
Ziemeļu bibliotēku apmeklējuši kolēģi no Ventspils novada Ances bibliotēkas, lai
iepazītu bibliotēkas darbu un tā virzienus, lai dalītos pieredzē. Iecvas Ed.Virzas
bibliotēkas vadītāja Anda Rācenāja uzteic veiksmīgo sadarbību ar Bauskas Centrālās
bibliotēkas speciālistiem, ar Zorģu bibliotēku un Iecavas vidusskolas bibliotēku tieši
metodiskajā darbā. Iecavas novada bibliotēku darbinieces savstarpēji konsultējas
bibliotekārajā darbā, kopīgi apmeklē Latvijas Grāmatu bāzi. Reģionā notiekot kādas
bibliotēkas darbinieku maiņai, veiksmīgi tiek uzsākts metodiski konsultatīvais darbs
starp bibliotēkām, jo kolēģes ir atsaucīgas, zinošas un izpalīdzīgas. Visos novados
bibliotēkām ir izveidojusies ļoti laba sadarbība ar tuvumā esošajām skolām,
skolotājiem, skolēniem.
Ceraukstes un Mūsas bibliotēka, Jaunsaules un Vecsaules bibliotēkas sadarbojas
kopīgu „Bērnu/jauniešu žūrijas” dalībnieku ekskursiju organizēšanā. Ceraukstes
bibliotēkas, Jaunsaules, Vecsaules, Ozolaines bibliotēku vadītājām turpinās veiksmīgā
sadarbība ar skolām kopīgu pasākumu organizēšanā.
Bauskas CB direktore B.Tormane Latvijas akadēmisko, speciālo un publisko
bibliotēku direktoru sanāksmē Cēsīs uzstājusies ar prezentāciju par biznesa atbalsta
bibliotēku darbu. Bauskas CB galvenā bibliotekāre Madara Maslova par lasītāju klubu
„Šelfijs” aizrautīgi stāstīja metodiķu seminārā LNB.
Bauskas Centrālajai bibliotēkai turpinās veiksmīga sadarbība ar Šilutes Fridiriha
Bojaraiša rajona bibliotēku (Lietuva). 2015.gadā sveicām bibliotēku nozīmīgā
jubilejā. Sadarbības rezultātā ir iegūti jauni kontakti un izveidojusies jauna sadarbība
ar Kaļiņingradas apgabala bērnu bibliotēku un tās darbiniekiem.
Pavasarī kolēģus uzņēmām Latvijā. Bet rudenī tikām uzaicināti piedalīties
starptautiskā konferencē „Bērna draudzība ar grāmatu”. Konferenci organizēja un tā
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norisinājās Kaļiņingradas apgabala bērnu bibliotēkā. Konferencē ar prezentācijām par
Latvijas un Bauskas bibliotēku darbību bērnu lasīšanas veicināšanas projektos
uzstājās Bauskas CB direktore Baiba Tormane un direktores vietniece Māra
Kuļikauska. Konferences ietvaros noklausījāmies un diskusiju sadaļā pārrunājām
aktuālus jautājumus bērnu un jauniešu lasīšanas problēmu risināšanā ar kolēģiem no
Krievijas, Baltkrievijas, Lietuvas, Vācijas.
Apkopota informācija konkursam „Lielā lasītāju balva”, bibliotēkās veiktas
aptaujas un datu apkopošana par dažādām bibliotekārā darba jomām, kuras iesniegtas
Kultūras ministrijai, LNB BKC, v/a Kultūras informācijas sistēmas u.c.
2015.gadā katra bibliotēka apmeklēta vidēji 2-3 reizes gadā.
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9. Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums.
9.1. Veiktie un plānotie telpu un ēku rekonstrukcijas projekti un remontdarbi
2015.gadā Bauskas novada Mūsas bibliotēka pārcelta uz blakus ēku bibliotēkas
vajadzībām pielāgotās un izremontētās telpās. Bibliotēkas vadītāja Ruta Dubinska
raksta, „bibliotēka jaunajās telpās ieguvusi papildus jaunus plauktus, avīžu un žurnālu
plauktu, datorgaldus, krēslus, darbinieka darba galdu, spoguli, dokumentu skapjus,
drēbju pakaramos, paklāju bērnu stūrītī u.c.”
Bauskas bērnu bibliotēkā veikts remonts abonementam un iegādāti papildus
plaukti bērnu krājumam, krēsli lietotājiem un krāsainas logu žalūzijas.
2016.gadā ieplānots, ka Jaunsaules bibliotēku pārcels uz Jaunsaules skolu un
izvietos pielāgotās, izremontētās telpās ar atsevišķu ieeju bibliotēkā, bet Ozolaines
bibliotēku pārcels no skolas uz citu ēku pielāgotās, izremontētās telpās ar atsevišķu
ieeju bibliotēkā.
9.2. Telpu nodrošināšana vai bibliotēku pārvietošana uz citām telpām
2015.gadā ir pārcelta Bauskas novada Mūsas bibliotēka uz blakus vienstāvu ēku,
kurā bibliotēkas vajadzībām pielāgotas, izremontētas plašākas telpas. Bibliotēka
beidzot pieejama visām iedzīvotāju grupām.
9.3. Jaunu ēku būvniecība
2015. gadā Bauskas reģionā nav notikusi jaunu ēku būvniecība bibliotēkām.
9.4. Iekārtas, aprīkojums, apstākļi.
Dāviņu bibliotēkai iegādāti 2 žurnālu plaukti, bet Rītausmu bibliotēkai izstāžu
sliede un smilšu kino.
Vairākas bibliotēkas veikušas uzlabojumus bērnu stūrīšos: Mežotnes bibliotēkā
iegādāti 2 pufi, paklājs Gailīšu bibliotēkā, Codes bibliotēkā plaukts bērnu literatūrai,
divi pufi, bet Brunavas bibliotēkā papildināta jauniešu zona ar 3 pufiem un paklāju.
Stelpes bibliotēkā iekārtots stūrītis mazajiem lasītājiem par domes līdzekļiem, bet
Skaistkalnes bibliotēkā datortelpa papildināta ar iespaidīgu sienas gleznojumu magones.
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10. Bibliotēkas personāls.
Viena no ikdienas darba sastāvdaļām ir darbinieku tālākizglītība, kas ļauj saredzēt
arvien jaunas iespējas darba pilnveidošanai. 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.
 Latvijas bibliotekāru 17. konference ”Dinamiskas bibliotēkas: piekļuve, attīstība
un pārmaiņas” (Bauskas CB, Bauskas BB, Rītausmu, Ceraukstes, Dāviņu,
Brunavas, Grenctāles, Gailīšu, Pāces, Jaunsaules, Iecavas Ed.Virzas, Zorģu,
Valles, Taurkalnes bibliotēkas)
 Ideju tirgus Latvijas bibliotekāru 17.konferences ”Dinamiskas bibliotēkas:
piekļuve, attīstība un pārmaiņas” ietvaros (Bauskas CB, Bauskas bērnu
bibliotēka, Brunavas, Rītausmu, Iecavas Ed.Virzas, Zorģu, Bārbeles bibliotēka)
 Sanāksme “Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa 2015” (Bauskas CB, Ed.Virzas
Iecavas bibliotēka)
 Starptautiska konference „Bērna draudzība ar Grāmatu” (Bauskas CB)
 Akcijas “Atbalsts lauku bibliotēkām” noslēguma sarīkojums (Bauskas CB,
Bauskas BB, Codes, Jauncodes, Mežotnes, Gailīšu, Pāces, Ozolaines,
Ceraukstes, Mūsas, Misas, Vecumnieku, Valles bibliotēkas)
 Konference „Saule pati bērnu vada. Rainis. Aspazija. Savas debestiņas”
(Bauskas CB, Bauskas BB)
 Latvijas akadēmisko, speciālo un publisko bibliotēku direktoru pavasara
sanāksme Cēsis (Bauskas CB)
 Latvijas akadēmisko, speciālo un publisko bibliotēku direktoru rudens sanāksme
(Bauskas CB)
 Šilutes bibliotēkai – 70 gadu darba pasākumi Lietuvā (Bauskas CB)
 LNB seminārs krājuma komplektēšanas speciālistiem (Bauskas CB)
 BIS ALISE padziļināti kursi „BIS ALISE – palīgs bibliotēkas darba pārvaldībā”
(Bauskas CB)
 BIS ALISE padziļināti kursi „BIS Padziļinātais kurss informācijas meklēšanā
un izguvē” (Bauskas CB)
 BIS ALISE kursi „Ievads sistēmā ALISE, informācijas atlase (OPAC,
WEBPAC), Cirkulācija (Bauskas CB, Dāviņu, Taurkalnes, Umpārtes, Beibežu,
Vecumnieku, Jaunsaules, Mūsas, Ādžūnu)
 BIS ALISE kursi „Jaunie MARC21 lauki autoritatīvajos ierakstos” (Bauskas
CB)
 BIS ALISE kursi „LNB priekšmetu saraksts un tā izmantošana”(Bauskas CB)
 Seminārs – sapulce „PIPP projekta ieviešana un realizācija bibliotēkās”
(Bauskas CB, Bauskas BB, Brunavas, Ceraukstes, Mūsas, Gailīšu, Pāces,
Rītausmu, Strēlnieku, Ozolaines, Codes bibliotēkas)
 Reģionu galveno bibliotēku metodiķu seminārs (Bauskas CB)
 LBAB kopsapulce (Bauskas CB)
 Seminārs “IKL prasmju loma jauniešu nodarbinātībai un attīstībai (Bauskas CB)
 Apmācību programma „Latvijas pašvaldību darbiniekiem vietējās ekonomikas
attīstības sekmēšanai „Zināšanu eņģeļi” (Bauskas CB, Rītausmu, Ceraukstes)
 Konference „Sievietes loma 21.gadsimtā – iespējas un izaicinājumi. Bauskas
pils” (Bauskas CB)
 Apmācību seminārs EDIP un ESIP un citiem ES informācijas sniedzējiem
(Bauskas CB)
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 Seminārs “E-prasmju nedēļa 2015” (Bauskas CB)
 ES informācijas sniedzēju forums (Bauskas CB)
 Konference „Novada literatūras vērtību iepazīšana mācību procesā un
ārpusstundu darbā” (Bauskas CB)
 LNB Mācību centra kursi „Saskarsmes veidošana ar desocializētiem klientiem”
(visas Bauskas reģiona bibliotēkas)
 LBB Zemgales nodaļas vasaras seminārs Vilcē (Bauskas CB, Brunavas,
Grenctāles, Rītausmu, Pāces, Gailīšu, Ozolaines, Ādžūnu, Dāviņu, Misas
bibliotēkas)
 Lielie lasīšanas svētki Ķīpsalā (Bauskas BB, Bauskas CB, Rītausmu,
Ceraukstes, Mūsas, Pāces, Jauncodes, Mežotnes, Jaunsaules, Ozolaines,
Vecsaules, Codes, Strēlnieku bibliotēkas)
 „Digitālo krājumu pārvaldība un digitalizācijas projekti” (Iecavas Ed.Virzas
bibliotēka)
 „Informācijas drošība bibliotēkā” (Iecavas Ed.Virzas bibliotēka)
 „Bibliotēkas vide un vizuālā informācija” (Iecavas Ed.Virzas bibliotēka)
 „Pasākumu veiksmīgas norises nosacījumi” (Iecavas Ed.Virzas bibliotēka)
 „Pozitīvas domāšanas nozīme mūsdienīgā saskarsmē” (Ziemeļu bibliotēka)
 „Kā veicināt bērnu un jauniešu interesi par bibliotēku” (Bauskas bērnu, Gailīšu,
Pāces, Rītausmu bibliotēka)
Bibliotēku vadītājas devušās starptautiskos profesionālos mācību braucienos: uz
Izraēlas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas bibliotēkām.
Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā, 4.maijā, Melngalvju namā
notika Triju Zvaigžņu ordeņa, Viestura ordeņa un Atzinības krusta pasniegšanas
svinīgā ceremonija. Par nopelniem Latvijas valsts labā par Atzinības krusta virsnieci
tika iecelta Bauskas Centrālās bibliotēkas direktore Baiba Tormane.
Bauskas Centrālās bibliotēkas direktore Baiba Tormane, apgalvojumu saņēma
par nopelniem bibliotēku nozares darbā, lielo personīgo un profesionālo ieguldījumu
bibliotēku tradicionālās lomas attīstībā, kultūras un zinātnes vērtību apkopošanā,
saglabāšanā un popularizēšanā.
Brunavas bibliotēkas vadītāja Ilze Kursiša saņēmusi divus pateicības rakstus: par
neizsīkstošu enerģiju un lielo ieguldījumu kultūras dzīves uzlabošanā, bibliotēkas un
tās sniegto pakalpojumu modernizēšanā un attīstībā, Brunavas vārda nešanu ārpus
pagasta robežām, un par latvisko tradīciju saglabāšanu un veselīga dzīvesveida
popularizēšanu.
2015.gada 4.decembrī Ceraukstes bibliotēkas vadītāja Valentīna Tarvide, Valles
bibliotēkas vadītāja Ingūna Kļaviņa, Bauskas Centrālās bibliotēkas direktores
vietniece Māra Kuļikauska saņēma Eiropas Parlamenta deputātes Ineses Vaideres
Atzinības rakstus par izcilu bibliotekārā darba veikšanu novados.
Bauskas novada pašvaldības Atzinības rakstus saņēmušas: Bauskas Bērnu
bibliotēkas vadītāja Sarmīte Freimane, ilggadēja Jaunsaules bibliotēkas vadītāja Ilga
Nagle.
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11. Finansiālais nodrošinājums
Kopā reģionā bibliotēku finansēšanai izmantoti Eur 879898, no kuriem 99,5%
sastāda kārtējie izdevumi, un 0,5% finansējuma izlietoti kapitālajiem ieguldījumiem.
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Salīdzinājumā ar 2014.gadu finansējums krājuma komplektēšanai saglabājas
stabils. Palielinājies grāmatu iegādei par Eur 2269, periodikas un citu dokumentu
iegādei tādā pašā apmērā kā 2014.gadā..
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12. Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana
par bibliotēkas funkcijām, pakalpojumiem.
Novadu bibliotēkas aktīvi sadarbojas ar novadu preses izdevumiem un mājas
lapām, piemēram, Bauskas novadā - Ceraukstes, Mūsas, Gailīšu, Vecsaules u.c.
bibliotēkas, bet Vecumnieku novadā Misas, Beibežu, 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 radio 1.programmā par pakalpojumiem un pasākumiem.
Informācija par Bauskas CB dalību Šilutes (Lietuva) jubilejas pasākumos
atspoguļota Šilutes reģionālajā presē un TV.
Bauskas CB veidoja ielūgumus un informatīvas 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”. Valles
bibliotēkā iegādāts stends informācijai lietotājiem, izgatavots kalendārs ar bibliotēkas
logo un piezīmju blociņi publicitātei.
Bibliotēkas atzīmē, ka tas palielina lielākas publicitātes iespējas.
Novadu bibliotēkas bibliotēku publicitātei veidojušas jaunus bukletus un
informācijas lapas.
12.2. Darbs ar pašvaldību un kopdarbība ar pašvaldības institūcijām.
Novadu bibliotēkas atzīmē, ka darbs ar pašvaldībām un tās institūcijām vērtējams
pozitīvi.
Ziemeļu bibliotēka atzīmē, ka „laba sadarbība ar Iecavas novada pašvaldību, jo
notiek regulāras tikšanās bibliotēkā ar pašvaldības pārstāvjiem. Vadība atskaitās par
paveikto, uzklausa ierosinājumus. Arī pārējās Iecavas novada bibliotēkas (Ed.Virzas,
Bērnu, Zorģu, Rosmes,) atzīmē pašvaldības ieinteresētību, atsaucību un atbalstu
bibliotēkas darba organizēšanā.
Bauskas novada vairāki deputāti (I.Nagņibeda, A.Jātnieks, D.Jātniece,
A.Feldmanis u.c.) tikās ar pagastu iedzīvotājiem novada bibliotēkās.
Vecumnieku novada bibliotēkas atzīmē, ka laba sadarbība ar novada pašvaldību
(Bārbele, Valle).
Bauskas CB atzīmē veiksmīgo sadarbību ar Bauskas novada Attīstības nodaļu un
Saimniecisko nodaļu, kā arī Izglītības nodaļu novada pagastu bibliotēku
infrastruktūras jautājumu risināšanā. Pateicoties šai sadarbībai, izdevās aizvadītā gadā
atrisināt Mūsas bibliotēkas ieilgušo telpu jautājumu, jo Izglītības nodaļa pārrunu
rezultātā panāca, ka pirmsskolas iestāde „Mūsa” atteicās no savas saimniecības ēkas,
lai varētu uz to pārcelt bibliotēku un medpunktu.
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 muzeju, Viļa Plūdoņa
Lejenieku muzeju, biedrību „Bauskas Vecpilsēta”, Pensionāru padomi u.c.
61

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.
Arī Bārbeles bibliotēkai ilggadīgi, stabili partneri – Misiņa bibliotēka,
Skaistkalnes bibliotēka, Jauncodes 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”, sieviešu klubu „Liepas” un biedrībām „RaDam”,
„Arhīvs”, 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”,
Brunavas bibliotēka ar NVO „Stīga” 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, kā arī ar
Kaļiņingradas (Krievija) apgabala bērnu bibliotēku.
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.
2015. gads Latvijā tika pasludināts par Aspazijas un Raiņa gadu, jo atzīmējām
mūsu literatūras dižgaru 150.jubileju. Bauskas CB aktīvi iesaistījās pasākumu
organizēšanā ne tikai Bauskā, bet arī novadu bibliotēkās, lai godinātu mūsu izcilos
literātus.
Tradicionāla ir izstāžu organizēšana bibliotēkās, ko veic visas novadu bibliotēkas.
Izstāžu tematika aptver :
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 nozīmīgas atceres dienas vēsturē: Lāčplēša diena, Barikāžu atcere diena
/skat.pielikumu nr.12/, 18. novembris, u.c.
 Latvijas vēsturi vēstošas: Latviešu leģionu pieminot, 4.Maija republika,
Saules kauja vieno baltus, Rētas, kuras nesadzīst u.c.
 ievērojamu cilvēku jubilejas:
 īpaši rakstniekiem un dzejniekiem: Aspazijai, Rainim,
Kr.Baronam, J.Janševskim, Auseklim, E.Dārziņam, Fr.Bārdam,
R.Ezerai,
M.Čaklajam,
J.Baltvilkam,
M.Kosteņeckai,
A.Bergmanim, M. Rungulim u.c.
 ievērojamiem aktieriem, mūziķiem, māksliniekiem: J.Hiršam
u.c.
 gadskārtu ieražu svētkus: Ziemassvētki, Lieldienas, Līgo, Meteņi u.c.
 dažādu nozaru literatūru.
Novadu bibliotēkās aktīvs darbs veikts tematisko izstāžu organizēšanā.
Ziemeļvalstu biroja ceļojošā izstāde „Līva Ulmane. Ingmārs Bergmans”
iepazīstināja Misas un Strēlnieku bibliotēku lasītājus ar izcilo kino mākslinieku dzīvi
un daiļradi.
Izstādē „Lai nu taurenis pa ziedu pļavu lido” Ed.Virzas bibliotēkā apmeklētāji
varēja iepazīt vietējo mākslinieku veidotos taureņus tekstīlijās, bet Bārbeles bibliotēkā
taureņus dažādās tehnikās varēja aplūkot izstādē „Pavasaris ienāk bibliotēkā”.
Novadu bibliotēkas organizējušas arī gleznu izstādes. Jauncodes bibliotēka labprāt
sadarbojās ar novada māksliniekiem, un apmeklētāji iepazina A.Linkevičas akvareļu
ziedu izstādi, kā arī Bauskas Mākslas skolas audzēkņu darbu izstādi un šīs skolas
direktores mākslinieces M.Šulces gleznu izstādi. Arī mākslinieces I.Ķeberes darbi tika
izstādīti šajā bibliotēkā. Ed.Virzas Iecavas bibliotēka organizēja Laimas HilmanesZaķes personālizstādi „Mēs esam tik dažādas...” /skat.pielikumu nr.13/
Jauncodes bibliotēkas apmeklētāji varēja iepazīt foto izstādēs fotomākslinieku
M.Kreitenberga un N.Ševirjova darbus.
Populāras ir vietējo rokdarbnieču izstādes, un Misas bibliotēkas apmeklētāji
iepazina cimdus, šalles, cepures, ko darinājušas vietējās rokdarbnieces, kā arī rotas
lietas no polimēra un floristikas pulciņa „Nojausma”, ko vada L.Lauriņa, darbus.
Misas bibliotēkas lasītāja izstādīja savu zvaniņu kolekciju.
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 „Es esmu kā roze, kā uguns starp sausiem žagariem”
Aspazijas 150 gadu atcerei – klātesošie iepazina kaismīgās dzejnieces dzīvi un
daiļradi, jo Bauskas CB galvenā bibliogrāfe Laimdota Ozoliņa sniedza tajā plašu
ieskatu, bet audzēkņi sagatavoja dzejas darbu fragmentus. Pasākumu lieliski
papildināja Uzvaras amatierteātra Aspazijas dzejas uzvedums un seniora kora
„Sarma” dziedātās dziesmas ar Aspazijas vārdiem.
Bauskas CB bibliogrāfe Laimdota Ozoliņa sagatavoto prezentāciju par Aspazijas
dzīvi un daiļradi sniedza tematiskajās pēcpusdienās Bauskas novada Gailīšu,
Ceraukstes, Codes, Jauncodes bibliotēkās un pensionāru apvienībā „Brūklenītes”,
invalīdu apvienībā „Aspazijas”, kā arī Vecumnieku novada Beibežu un Iecavas
novada Ed.Virzas bibliotēkās, tādējādi nodrošinot plašāku interesentu loku tēmas
iepazīšanai.
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Bauskas CB sagatavoja prezentāciju par Aspazijas bērnu literatūru, kuru
izmantoja tematiskā pēcpusdienā „Jāj pa ceļu pasaciņa” Bauskas bērnu bibliotēkā un
Zorģu bibliotēkā, kur pasākumu dalībnieki Zālītes speciālās internātpamatskolas
audzēkņi.
Skaistkalnes bibliotēka organizēja Aspazijas 150 gadu atceres nedēļu (seno
pastkaršu kolekcija ar Aspazijas un Raiņa vārdiem muzikālā prezentācijā, pastkaršu
izstāde, multiplikācijas filmu „Nebēda” , „Sēd uz sliekšņa pasaciņa” demonstrējumi).
Valles bibliotēka izveido stendu ar Aspazijas un Raiņa aforismiem.
Septembra Dzejas dienu organizēšanā pie Plūdoņa pieminekļa „Raini, kas tu
esi?” iesaistījās Bauskas CB, Bauskas Tautas teātris, pilsētas skolas, novada literāti un
pilsētas iedzīvotāji. Tika skandēta Raiņa dzeja, savu dzeju lasīja novada literāti,
skolēni sniedza priekšnesumus. Pasākumā piedalījās 316 apmeklētāji. /skat.pielikumu
nr.14/
Raiņa 150 gadu atcerei veltīta tematiskā pēcpusdiena “Ko zaļai jaunībai, lai
saka sirmais…”, kura notika Bauskas kultūras centra Lielajā zālē, pulcināja lielu
skaitu apmeklētāju (pie 200). Pasākumu norisē iesaistīti Bauskas CB ar galvenās
bibliotekāres Madaras Maslovas sagatavoto prezentāciju „Raini, kas tu esi?”, skolu
audzēkņu sagatavotie dzeju lasījumi (Valsts ģimnāzija, Uzvaras un Īslīces
vidusskolas, Bauskas 2.vidusskola) un lieliskais jauniešu zvanu ansamblis
„PRIMUS”.
Bauskas CB sagatavotā prezentācija „Raini, kas tu esi?” papildināja tematiskās
pēcpusdienas par Raini Bauskas novada Codes, Ceraukstes, Gailīšu, Dāviņu, kā arī
Ed.Virzas Iecavas bibliotēkās.
Vairākas bibliotēkas organizēja pasākumus veltītus Krišjāņa Barona 180 gadu
atcerei. Bauskas CB sadarbībā Valsts ģimnāziju un Bauskas literātu apvienību
organizēja tematisko pasākumu „Dar` man labu, es tev arī, tad mēs mīļi dzīvosim…”,
kurā iepazina Kr.Barona dzīvi un literāro mantojumu, skanēja latviešu tautas
dziesmas, notika saruna ar novadu literātēm - Aigu Ludvigu un Ginu ViegliņuVallieti. /skat.pielikumu nr.15/
Gailīšu bibliotēka tematiskajā pasākumā veltītu Kr. Baronam uzaicināja uz sarunu
Kr.Barona muzeja speciālistu Andri Ērgli, kurš saistoši un interesanti atainoja izcilā
kultūras mantojuma krājēja dzīves un daiļrades lappuses.
Tematiskā pēcpusdienā Strēlnieku bibliotēkā „Pastāvēs, kas pārvērtīsies; atpakaļ
pie vecām vērtībām” Bauskas muzeja speciālists A.Urtāns iepazīstināja par saviesīgo
dziesmu saistību ar vēsturi.
Izzinoša, informējoša tikšanās ar aktrisi, astroloģi Akvelīnu Līvmani notika
Brunavas bibliotēkā, kas pulcēja lielu apmeklētāju skaitu, bet tikšanās un saruna ar
Latvijas Dabas muzeja speciālisti - mikoloģi I.Dānieli ļāva noskaidrot visu par
sēnēm.
Vecsaules bibliotēka organizēja literāru stundu veltītu Fr.Bārdas atcerei, bet
Brunavas bibliotēka tematisko pēcpusdienu U.Stabulnieka piemiņai. Savukārt
Strēlnieku bibliotēkā organizēts, tās vadītājas dzejnieces Sandras Cīrules, dzejas
pasākums „Krāsas dzīvē un dzejā”. Aizvadītajā gadā S.Cīrule izdeva jau otro bērnu
grāmatu. /skat.pielikumu nr.16/
Grāmatas „Vasaras kalnā” (par liliju selekcionāru novadnieku Jāni Vasarieti)
atvēršanas svētki notika Vecumnieku bibliotēkā. Grāmatas autore Māra Svīre, bet
Beibežos novadnieces Ginas Viegliņas- Vallietes grāmatas „Pa votu un sēļu
pēdām” autores saruna ar pasākuma dalībniekiem. Savukārt, Skaistkalnes bibliotēkā
novadnieces Dzintras Šulces jaunās grāmatas „Māsa” atvēršanas svētki - tikšanās ar
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autori, sarunas, jaunās grāmatas dāvinājumi lasītājiem ar autores autogrāfiem.
/skat.pielikumu nr.17/
Aktīvi darbojās pie bibliotēkām organizētie klubiņi. Jauncodes dāmu klubs
„Austras koks”, kurā darbojas 22 dāmas jau kopā ir vairāk nekā 10 gadus.
Daudzveidīgs un aktīvs ir kluba darbs un augstu vērtējams ir Jauncodes bibliotēkas
vadītājas Intas Krieviņas ieguldītais darbs aktivitāšu organizēšanā. Pie bibliotēkas
darbojās arī strādājošo sieviešu klubs „Magonītes”, kurā darbojās 10 dalībnieces.
Iecavas Edvarta Virzas bibliotēkā darbojās lasītāju klubs „Sāga”, kurā lasītāji dalās
iespaidos par lasīto. Zorģu bibliotēkā darbojās jauno māmiņu klubs un izveidojusies
veselības vingrošanas grupa „Būsim sportiski, vingri un veseli”. Arī Jauncodes
bibliotēkā darbojās veselības vingrošanas grupa „Vingri”. Otro gadu Ceraukstes
bibliotēkā darbojas lasītāju klubiņš „Noruna”, kurā pārrunā mēneša jubilāru
literāros darbus, lasa fragmentus no grāmatām, skaita dzeju un iepazīstina ar saviem
atradumiem literatūrā. Aizvadītā gadā darbu uzsācis lasītāju klubiņš “Tik un tā“
Codes bibliotēkā.
Ir izveidota jauna ikmēneša tradīcija – grāmatu klubs „Šelfijs”, ko iniciēja
jauniešu organizācija „Apvienība Jums” sadarbībā ar Bauskas Centrālo bibliotēku.
Jaunieši nepiespiestā gaisotnē dalās iespaidos par pēdējo izlasīto grāmatu, iepazīst
dažādus literatūras veidus, aicina ciemos autorus gan jaunos, gan ar vārdu, piemēram,
Jurģi Liepnieku u.c. /skat.pielikumu nr.18/
Dāviņu bibliotēkā turpina darbu rokdarbnieču pulciņš „Sudraba pavedieni”.
Vērtīgas ir bibliotēku organizētās ekskursijas čaklākajiem bibliotēkas
lasītājiem, piemēram, Iecavas novada bibliotēkas (Ziemeļi, Zālīte, Rosme) organizēja
ekskursiju uz seno lībiešu novadu –Staicele – Aloja - Alūksne.
Beibežu bibliotēka devās uz Malēniju – Jaunlaicenes muiža –Alūksnes ezers Alūksnes Dabas muzejs - mājsaimniecība „Ezerlejas” ar fazāniem, strausiem un
dambriežiem, bet Stelpes bibliotēka devās uz Kuldīgu.
Izglītojošu braucienu uz Jūrmalu organizēja Vecsaules bibliotēka (Aspazijas māja,
Jūrmalas brīvdabas muzejs un izstāžu zāles u.c.), bet Jauncodes bibliotēka devās
mācību pieredzes braucienā „Mazā Holande” uz Tulpju ziedēšanas svētkiem
Burbišķos ( Lietuva) un Mežotnes, Jumpravas bibliotēkas devās uz Botānisko dārzu.
Savukārt Zorģu bibliotēka organizēja Bauskas tautas teātra brīvdabas izrādi, kas
pulcēja lielu skaitu apmeklētāju. /skat.pielikumu nr.19/
Nozīmīgs pasākums 2015.gadā 14.Grāmatu svētki Bauskā, kuros svētku
dalībnieki tikās ar Latvijas Valsts prezidentu Andri Bērziņu. Iedzīvotāji uzdeva
jautājumus par dažādām norisēm sabiedrībā, un prezidents labprāt sniedza izsmeļošas
atbildes. Tikšanās notika sirsnīgā gaisotnē. Pasākuma noslēgumā prezidents
nofotografējās ar Bauskas Centrālās bibliotēkas kolektīvu.
Pēc diskusijas svētku dalībnieki tikās ar grāmatas ”Mūsu karoga stāsti” sastādītāju
Antu Bergmani. Žurnālists, rakstnieks Arno Jundze grāmatas “Putekļi smilšu
pulkstenī“ autors pastāstīja par savu literāta ceļu, ļāva klausītājiem ielūkoties savā
radošajā laboratorijā.
Bērni tikās ar mākslinieci Signi Ļitvinovu, kura ilustrē bērnu grāmatas un kopīgi ar
pasākuma dalībniekiem Bauskas sākumskolā un Bauskas Bērnu bibliotēkā devās
krāsu pasaulē, praktiski darbojoties.
Aizrautīga un interesanta saruna izvērtās jauniešiem Bauskas pamatskolā un Codes
bibliotēkā ar grāmatas „Bize vētras acī“ autori Evu Mārtužu.
Ļoti daudz apmeklētāju izbraukuma komercizstādei, apmeklētājus priecēja iespēja
piedalīties grāmatu loterijā.
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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 - 2015 pasākumu
Jaunolainē.
Bauskas CB piedalījās biedrības „Bauskas Vecpilsēta” organizētajos
5.Pagalmiņu svētkos. Bibliotēkas un Kultūras centra kopīgajā pagalmiņā Bauskas
CB Biznesa atbalsta bibliotēka organizēja dažādām iedzīvotāju grupām uzdevumus un
atrakcijas, kuras saistās ar biznesu – „Veiklais baņķieris”, „Biznesa soļi”, „Biznesa
zelta graudi”, kur apmeklētāji pie mikrofona varēja lasīt vērtīgas atziņas no biznesa
grāmatām.
Biznesa pagalmiņa dalībnieku skaitu kuplināja arī skolēnu mācību uzņēmumi
(SMU) no Bauskas Valsts ģimnāzijas “A-Z-K” (ražo koka intelektuālās un atjautības
spēles) un Īslīces vidusskolas “Color Magic” (ražo kartiņas un matu aksesuārus),
“Health and Beauty” (ražo dabīgos skrubjus). Pagalmu svētkos aktīvi piedalījās arī
Rītausmu biznesa atbalsta bibliotēka ar atrakciju „Veca dziesma jaunās skaņās” un
Brunavas un Grenctāles biznesa atbalsta bibliotēkas ar atrakciju “Katram savs naudas
podiņš”.
Pavisam svētkos piedalījās 20 Vecpilsētas pagalmi un mūsu pagalmu apmeklēja
ap 200 interesentu.
Pēdējos gados iemīļotas ir radošās darbnīcas bibliotēku darbā. Bibliotēkas
organizē darbnīcas par šādām tēmām: sveču veidošana un dekorēšana, pērļošana,
rotas lietu gatavošana, floristika u.c.
Bārbeles bibliotēka organizēja „Adītāju diena Bārbelē”
Bibliotēku nedēļas pasākumi organizēti sniegto pakalpojumu publicitātei,
piemēram, praktiskas nodarbības par datubāzēm, kopkatalogu i-banku u.c.
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas tēma aizvadītajā gadā „Draudzība ziemeļos”.
Bauskas CB organizēja pasākumu, kurā lasīja un pārrunāja. A.Lindgrēnas darbu
„Brāļi Lauvassirdis“ un meklēja kopīgo un atšķirīgo starp Skandināvijas valstīm un
Latviju
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 par krājumu (Rosme, Ed.Virzas Iecavas,
Brunava), lai noskaidrotu pieprasītākos periodiskos izdevumus un vērtējums par
bibliotēkas pakalpojumiem (Skaistkalne, Stelpe), bet Codes bibliotēka par darba laiku
un aptaujas rezultātā to izmaina.
Bauskas CB organizēja virtuālās aptaujas mājas lapā. Visaktīvāk lietotāji
piedalījās aptaujā par bibliotēkas par grāmatu nodošanas ierīces izmantošanu.
Bauskas CB darba kvalitātes un sadarbības ar lasītājiem pilnveidošanai Bibliotēku
nedēļas ietvaros veikta lasītāju anketēšana. Lasītāji tika aptaujāti par bibliotēkas
apmeklēšanas biežumu, grāmatu un preses izdevumu klāstu, darba laiku, bibliotēkas
pieejamību, pasākumu apmeklēšanu, grāmatu rezervēšanas izmantošanu tiešsaistē,
grāmatu nodošanas iekārtu u.c. Apkopojot un analizējot aptaujas datus, secinām, ka
visvairāk lasītājiem ir iebildumi par bibliotēkas pieejamību – 60% lietotāju
neapmierina tas, ka bibliotēka atrodas 3.stāvā. Ar bibliotēkas darba laiku apmierināti
90% no aptaujātajiem. 10% vēlētos garāku darba laiku un arī svētdienās. 89%
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apmierināti ar bibliotēkas grāmatu un periodikas klāstu. 30% no aptaujātajiem
izmanto grāmatu rezervēšanu tiešsaistē, 10% vēlētos, bet nezina, kā.
Tāpat arī grāmatu nodošanas iekārtu izmanto 35% no aptaujātajiem, 5% vēlētos,
bet nezina kā. Bibliotēkas rīkotos pasākumus izmanto 40% no respondentiem, 60% neapmeklē. Informāciju par pasākumiem 80% uzzina bibliotēkā un tās mājas lapā,
20% - presē.
Noslēgumā jāsaka, ka pārsvarā lietotāji ir apmierināti ar bibliotēkas piedāvātajiem
pakalpojumiem, izdevumu klāstu, pasākumiem. Vēl vairāk būtu jāstrādā pie lasītāju
informēšanas par jauniem pakalpojumiem, iespējām, pieejamajām datubāzēm, kaut
gan aizvadītājā gadā daudz šajā jomā ir darīts: bibliotekāri mutiski informē katru
lietotāju par gaidāmajiem pasākumiem, iespējām rezervēt grāmatas tiešsaistē, atstāt
grāmatas nodošanas iekārtā. Šī informācija arī pieejama TV informatīvajā ekrānā
abonementā, izdoti bukletiņi, grāmatzīmes utt. Arī vietējā presē regulāri parādās
informācija par jaunumiem bibliotēkā.
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13. Veiksmes stāsti
Bauskas novads
Bauskas Centrālā bibliotēka
2015. gadā bija vairāki veiksmīgi
noorganizēti
pasākumi
gan
Aspazijai, gan Rainim, gan dainu
tēvam Krišjānim Baronam, u.c.
tomēr vislielāko publikas atsaucību
šai gadā ieguva Aleksandra Grīna
120. Gadskārtai, un latviešu
strēlnieku
simtgadei
veidots
pasākums tūlīt pēc Patriotu nedēļas
„MIRDZOT
ŠĶĒPIEM
ZELTSAULES
STAROS”.
Pasākums notika Bauskas Kultūras
centra Lielajā zālē, un veiksmīgi
apvienoja Aleksandra Grīna trauksmainās un traģiskās dzīves atspoguļojumu Bauskas
Centrālās bibliotēkas veidotajā prezentācijā ar vēstures skolotāja Daiņa Cipuļa
emocionālo stāstījumu par latviešu strēlnieku cīņu gaitām un Bauskas Valsts
ģimnāzijas audzēkņu un literatūras skolotāju V.Cerusas un I.Graudiņas veidotu
literāru kompozīciju pēc Aleksandra Grīna un Aleksandra Čaka darbu par latviešu
strēlniekiem motīviem. Daži vidusskolas puiši ar lepnumu uzvilka no kinostudijas
īrētos strēlnieku tērpus un sprauda pie cepures baltu puķi. Uzvedums izpelnījās lielu
publikas atsaucību. Pasākuma noslēgumā strēlnieku dziesmas dziedāja vīru kopa
VILKI, kuri kā vienmēr ar savu vīrišķīgo stāju un dziesmu emocionālo izpildījumu
saviļņoja klausītājus, radot savos klausītājos patriotisku pacēlumu. Drosmīgākie
dziedāja līdzi, aplausi nerimās un netrūka arī aizkustinājuma asaru. Lieki piebilst, ka
Lielā Kultūras centra zāle bija skatītāju pārpilna, pulcējot teju ap 250 apmeklētājiem.
Bauskas Centrālās bibliotēkas galvenā bibliogrāfe Laimdota Ozoliņa
Brunavas bibliotēka
Aizvadītā gada Patriotu
nedēļā tika organizēts
pasākums,
veltīts
Lāčplēša dienai. Pagasta
iedzīvotāji
pulcējās
Ērgļu estrādē, kur tos
uzrunāja
Brunavas
bibliotēkas vadītāja Ilze
Kursiša.
Pēc
tam
klātesošie tika aicināti
paņemt lāpas un āra
sveces un doties lāpu
gājienā uz bibliotēkas
pagalmu, kur zem ozola
bija izveidota Latvijas kontūra. Nonākot pagalmā, lāpu gājiena dalībnieki sveces un
lāpas izvietoja pa Latvijas kontūru, mūziķi A.Urtāns un R.Sirmanis izpildīja dziesmu
“Zem ozola kuplajiem zariem...” dziesmai pievienojās arī klātesošie. Pēc tam visi
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devās uz klubu, kur sekoja kora „Grenctāle” koncerts. Pasākums bija ļoti skaists, lāpu
gājienā piedalījās gan liels, gan mazs, nāca ģimenēm, draugu pulkiem. Visiem
klātesošajiem bija ļoti patriotiska sajūta, par ko viņi dalījās ar citiem.
Redzot šo iedzīvotāju atsaucību un lieliskās sadarbības rezultātu, ir nolemts, ka šo
svētku svinēšana un lāpu gājiens turpmāk būs kā tradīcija, ik gadu 11.novembrī
pulcēties Ērgļu estrādē uz lāpu gājienu.
Brunavas bibliotēkas vadītāja Ilze Kursiša
Mūsas bibliotēka
2015.gads
–
lielo,
brīnišķīgo
pārmaiņu
gads!
Tagad, kad bibliotēkas
mājvieta ir jaunajās
telpās, kuras atrodas
1.stāvā /līdz šim tā bija
pieejama 2. stāvā pa
vaļējām āra kāpnēm/,
gandrīz kā ar burvja
mājienu tā ir kļuvusi
pieejama pilnīgi visiem!
Mūsas
bibliotēkas
pārvietošana uz jaunajām
telpām nupat aizvadītā
gada 13.novembrī bija skaista dāvana ne vien mūsu pagasta iedzīvotājiem, bet
Latvijai tās 97.dzimšanas dienā, varbūt pat simtgadē… Ja tikai jūs zinātu, cik jaunajās
telpās ir patīkami silti, gaišs, viss aprīkojums, mēbelējums, izņemot metāla plauktus,
ir pilnīgi jauns! Galdi! Krēsli! Plaukti bērnu un jauniešu grāmatām! Laikrakstu un
žurnālu stends! Tematisko izstāžu plaukti! Datorlietotāju krēsli! Biroja mēbeles!
Žalūzijas! Apgaismojums ar pavisam 20 dienasgaismas lampām griestos! Bibliotēkā
tagad ir arī nekad agrāk nebijušas ērtības: grāmatu ratiņi, ģērbtuves siena un spogulis,
personāla telpa ar plauktiem, galdu un izlietni! Sēžamie pufi!
Putekļu sūcējs! Iegādāts jauns tālrunis - radiotelefons. Un miniet, kādā krāsā ir grīda!
Rozā! Tumši brūnā josla te ir nedaudz.
Ar noformējumu un atbilstošām mēbelēm bibliotēkā ir izveidota pievilcīga zona
bērniem. Vismazākajiem ir iegādāts krāsains un ļoti skaists paklājs. Turpat līdzās
atrodas žurnālu un laikrakstu aicinošais plaukts, un galds ar krēsliem, kur piesēst, ja ir
vēlme, kādu no preses izdevumiem palasīt. Telpas lielākajā ceturtdaļā vienpusējos un
divpusējos plauktos ir izvietots krājums. Citā telpas daļā atrodas 4 datori. Romantisku
vietu sev bibliotēkā var atrast dzejas mīļotāji.
Paldies visiem, visiem, visiem, kuri saprata, atbalstīja, rīkojās, panāca, veica Mūsas
bibliotēkas lielās pārmaiņas! Lai ikvienam laba veselība!
Mūsas bibliotēkas vadītāja Ruta Dubinska
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Iecavas novads
Zorģu bibliotēka
Zorģu bibliotēkai 2015.gadā
izdevās pārsteigt lietotājus ar
jaunu sarīkojumu, kas pārtop
tradīcijā – amatieru teātra
izrādēm.
Pirmajā
brīvdabas
izrādē
„Debešķīgā
tikšanās
sievišķībā”, ko sniedza Bauskas
tautas
teātris,
piedzīvojām
pārsteigumu. Sākumā likās, ka
zālienā salikto krēslu rindas
paliks patukšas, taču cilvēki
siltajā augusta vakarā nāca un
nāca.
Gaidot izrādi, klājām galdu ar
baltu galdautu, simboliski ievadot gaidāmos Latvijas simtās jubilejas Baltā galdauta
svētkus. Kaut sākumā tas likās parasts bibliotēkas sarīkojums, cilvēku iedvesma un
atvērtība sirsnīgām, viedām sarunām to padarīja brīnišķīgi aizkustinošu, vārdiem
neaprakstāmi bagātinošu. Emociju apmaiņa starp skatītājiem un amatieru
māksliniekiem pēc izrādes vainagoja savstarpējo gandarījumu, pēc lugas nosaukuma
līdzības pārvēršot vakaru par zorģenieku un baušķenieku „debešķīgo tikšanos”.
Otra izrāde „Tētis un māmiņa jeb Niklāva Rimšas noslēpums” Zorģos piedzīvoja
pilna iestudējuma pirmizrādi Iecavas jauniešu trupas „Artis” izpildījumā un ciematā
pulcēja divreiz vairāk skatītāju nekā pēc tam sezonas atklāšanā Iecavā.
Zorģu bibliotēkas vadītāja Aina Ezergaile
Vecumnieku novads
Valles bibliotēka
2015.gada oktobrī neaizmirstams notikums bija
Latvijas televīzijas viesošanās Valles bibliotēkā,
jo no daudzajām bibliotēkām mūs izvēlējās, lai
filmētu video sveiciena klipu “Latvijai-97!
Vārdi”. Tajā piedalījās 1.klases visčaklākais
lasītājs Kristiāns Cīrulis un lasīja rindu no Raiņa
lugas “Zelta zirgs”. Lai arī klipā mūsu
bibliotēkas skats un lasītais vārds kadrā aizzibēja
ātri un teju nepamanāmi, tomēr lepnums par to,
ka esam piedalījušies tik nozīmīgā un vēsturiski
svarīgā projektā, kas visus mūs ved ceļā uz
Latvijas simtgadi.
Vēl bibliotēkai ir ļoti paveicies, ka ar mūsu
novadnieces Ingrīdas Meierovicas dāsnu atbalstu
jau trešo gadu bibliotēkai tiek dāvināts žurnāls
„Mājas Viesis”, ko labprāt lasa krātuves
apmeklētāji. Ne visiem izdevumiem pietiek
līdzekļu, tāpēc liels prieks par papildinājumu
preses izdevumu klāstā.
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Valles bibliotēkas vadītāja Ingūna Kļaviņa
Skaistkalnes bibliotēka
Katru gadu aprīlī
notiek
Bibliotēku
nedēļa, kuras laikā
bibliotēkas organizē
informatīvus
pasākumus un dažādas
aktivitātes,
lai
piesaistītu
vietējās
sabiedrības uzmanību
iespējām, ko sniedz
bibliotēka. Šī gada
Bibliotēku
nedēļas
moto Raiņa vārdi “Pastāvēs,
kas
pārvērtīsies” mudināja Skaistkalnes bibliotēku uz atraktīvu aktivitāti pagasta tirgus
laukumā “Bibliotēkas pavasara pārvērtības”. Piektdien, 24.aprīlī iknedēļas tirgus
dienas agrā rītā Bibliotēka iekārtojās tirgus atbilstoši noformētā tirgus nojumē.
Bibliotekāres Daiga un Inga saposušās pavasarīgi – puķainas, pie izstādes „Grāmatu
otrā dzīve”, kurā no savu laiku nokalpojušām grāmatām izgatavotas noderīgas lietas pulkstenis, trauciņš, paliktnis rakstāmlietu piederumu turētājs, pat putnu būrītis un
puķu podiņš.
Grāmatu apmaiņas plauktā sev noderīgu lasāmvielu varēja atrast gan lieli, gan
mazi. Savukārt jauno grāmatu galdā vienuviet varēja iepazīties ar pēdējā laikā
iepirktajām grāmatām – gan nozaru literatūru, gan bērnu grāmatas un lasītāju
pieprasīto daiļliteratūru.
Vislielāko uzmanību piesaistīja krāsainā momentloterija, kuru uz spārniem bija
atnesušas bezdelīgas. Katram bija iespēja izvēlēties laimīgo lozi, kurā atradās
vēlējums un mazs pārsteigums - pildspalva, zīmulis, blociņš vai pat auduma maisiņš
grāmatu nešanai. Priecēja fakts, ka visas biļetes bija pilnas!
Vairāku gadu garumā bibliotēkai izveidojusies sadarbība ar senioru kopas
“Saulgriezes” dalībniecēm. Viņu gatavotie rokdarbi - tamborējumi, adījumi, pinumi
rotājuši gan bibliotēkas telpas, gan izvietoti izstādēs. “Saulgriezes” dalībnieces ir
bibliotēkas pasākumu, talku, ekskursiju un citu pasākumu atbalstītājas, arī cītīgas
lasītājas. Tirgus laukumā lieliski iederējās senioru kopas vaļasprieku izstāde
“Rokdarbi, kā zāles pret vientulību”.
Klātesošie tika pacienāti ar karstu tēju, barankām un kliņģeri. Ikviens varēja
izvēlēties sev grāmatzīmi, bija pieejami bukleti par bibliotēkas piedāvātajiem
pakalpojumiem.
Bibliotēkas piedāvātās aktivitātes ienesa pavasarīgu prieku tirgus laukumā,
noskaņojums bija priecīgs gan tirgotājiem, gan pircējiem.
Ceram, ka, izejot ārā no telpām, izmantojot radošu pieeju bibliotēkas darbam, esam
ieguvuši jaunus draugus - zinātkārus, lasīt un darboties gribošus, mērķtiecīgus
nākamos bibliotēkas apmeklētājus!
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Paldies par Jūsu
radošumu! Tā
turpināt, jo
visiem ir
prieks!

Iecietību, pacietību
uzklausot
apmeklētājus!
Paldies!

Paldies par Jūsu

Vislabākā
bibliotēka vieta
Skaistkalnē,
kur atpūsties

prieku visās lietās
un prasmi sagādāt
prieku visiem.
Paldies par Jūsu
sirsnību,
labestību un
vienmēr iespēju
saņemt palīdzību
jebkurā jomā!

“Mājīgas bibliotēkas noslēpums ir siltums, kas plūst caur sirdīm,
sienas, kas gudri runā, atsaucīgi un mīļi cilvēki, kuri nesavtīgi
palīdz. Galvenais ir sirds siltums, kurš plūst no cilvēkiem.”
Daiga Jakuška Skaistkalnes pagasta bibliotēkas vadītāja
Inga Pavlovska Skaistkalnes pagasta bibliotēkas bibliotekāre

2015.gada 22.februāris

Baiba Tormane

Bauskas CB direktore
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PIELIKUMI

1. Apbalvojumi novadu bibliotēku speciālistiem
2. Bauskas novada Mūsas bibliotēka jaunajās telpās
3. Ideju konkurss biznesa galda un digitālām spēlēm
4. Vispasaules drošākā interneta diena novadu bibliotēkās
5. Pasākums par Latvijas prezidentūru Bauskas Centrālā bibliotēkā
6. Plūdoņa dzimšanas diena
7. Novadnieka gleznotāja Teodora Karašas 100 gadu atcere
8. Novadnieces dzejnieces Elzas Stērstes 130 gadu atcere
9. Bibliotēku nedēļas pasākumi novadu bibliotēkās
10. Novadpētniecības aktivitātes Dāviņu bibliotēkā
11. Pieredzes brauciens uz Cēsu reģiona bibliotēkām
12. 1991. gada Barikāžu atcere Bārbelē
13. Novadnieces izstāde Edvarta Virzas bibliotēkā
14. Dzejas dienas – Raiņa 150. jubilejas dienas
15. Krišjāņa Barona 180 gadu atcere
16. Strēlnieku bibliotēkas vadītājas Sandras Cīrules jaunā grāmata bērniem
17. Novadnieces Dzintras Šulces grāmatas „Māsas” atvēršanas svētki Skaistkalnes
bibliotēkā
18. Tikšanās ar Jurģi Liepnieku grāmatu klubā „Šelfijs”
19. Teātra izrāde Zorģu bibliotēkā
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