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PĀRSKATS
PAR BAUSKAS REĢIONA NOVADU
BIBLIOTĒKU DARBU
2012. GADĀ
1. Bibliotēku darbības vispārējais raksturojums.
Bauskas reģiona novadu bibliotēku misija ir sekmēt sabiedrības intelektuālo un
ekonomisko attīstību, nodrošinot pieeju informācijai un būt par informācijas brokeri un
padomdevēju klientiem.
Bibliotēku darbības mērķis ir sniegt ikvienam bibliotēkas lietotājam kvalitatīvus
bibliotekāros un informacionālos pakalpojumus, veicinot to izglītības iespējas, konkurētspēju
darba tirgū, saturīgu brīvā laika izmantošanu saskaņā ar vietējo pašvaldību apstiprinātiem
bibliotēku lietošanas noteikumiem.
Bauskas reģionā ir 4 novadi: Bauskas novads – 19 bibliotēkas, Rundāles novads – 5
bibliotēkas, Iecavas novads – 6 bibliotēkas un Vecumnieku novads -10 bibliotēkas, no kurām
3 ir no bijušā Aizkraukles rajona – Valles pagasta, Valles pagasta Taurkalnes un Kurmenes
pagasta bibliotēkas.
Pavisam kopā Bauskas reģionā strādā 40 bibliotēkas: 37 pagastu, 2 bērnu (Bauskā un
Iecavā), Bauskas Centrālā bibliotēka, kurai pēc 2012.gadā veiktās akreditācijas piešķirts
reģiona galvenās bibliotēkas statuss (LR Bibliotēku akreditācijas apliecība Nr. 76 A,
2012.10.08) (skat.piel.Nr.1). 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 24.02.11 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 CB patstāvīgās struktūrvienības. Bauskas CB pārziņā ir visa pagastu bibliotēku
finansēšana un telpu remonti, izņemot telpu uzturēšanu, kas ir pagastu pārvalžu vadītāju
atbildība. Jaunās izmaiņas strauji palielinājušas Bauskas CB administrācijas darba slodzi, jo
papildus štata vietas netiek piešķirtas, arī darba samaksa netiek palielināta.
Kā vērtēt šīs izmaiņas, nu jau pusotra gada griezumā? Lielākā daļa bibliotēku vadītājas ir
akceptējušas izmaiņas, jo kopīgi risinot problēmas, ātrāk nonāk pie gala rezultāta. Tā gada
nogalē izdevās 4 bibliotēku vadītājām paaugstināt darba algu ar 2013. gadu, kuru bibliotēkās
ieviesīs bibliotēku sistēmu ALISE, jo palielināsies darba apjoms un nepieciešamas jaunas
prasmes. Savukārt Rītausmu bibliotēkai piešķīra papildus bibliotekāra štata vietu, jo tiek
paplašinātas telpas un pēdējos gados strauji pieaudzis darba apjoms.
2012. gadā Bauskas reģiona novadu bibliotēku galvenie uzdevumi sekojoši:
1. Bibliotēku informācijas pakalpojumu darba attīstīšana.
2. Bibliotēkas krājumu kvalitātes pilnveidošana, tai skaitā datubāzu pieejamības
nodrošināšana un lietotāju konsultēšana.
3. Projekta „Trešais tēva dēls” aktivitāšu realizācija.
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5.
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Darba ar bērniem un jauniešiem attīstīšana.
Lasīšanas veicināšanas pasākumu un bibliotēkas publicitātes organizēšana.
Bibliotekāro procesu tālāka automatizācija.
Tālākizglītības procesa pilnveidošana.
Bibliotēkas infrastruktūras uzlabošana.

Bauskas reģionā dzīvo 51492 iedzīvotāji, no tiem Bauskas novadā – 27826, Iecavas novadā
9773, Rundāles novadā– 4255, Vecumnieku – 9638.
2012. gadā novadu bibliotēkas kā svarīgāko uzdevumu izvirzīja bibliotēkas informācijas
pakalpojumu darba attīstīšanu, darba ar bērniem un jauniešiem attīstīšanu, kā arī bibliotekāro
procesu tālāku automatizāciju un projekta „ Trešais tēva ” aktivitāšu realizācija.
Bibliotekārā darba pilnveidei un attīstībai darbojas starpnovadu bibliotēku padome. .
Novadu bibliotēkas organizēja pasākumus e-prasmju nedēļai un drošākai interneta
lietošanai, bet Bauskas CB iesaistījās pārrobežu projekta „ Uzņēmējdarbības atbalsta
biznesa bibliotēkas” aktivitāšu realizācijā – bibliotēkas metu konkursa un tehniskā
projekta izstrādes konkursa nolikums , kā arī Rītausmu bibliotēkas remonts.
Aktīvs darbs veikts Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākumu organizēšanā, bet
bibliotekārā darba publicitātei sagatavoti interesanti pasākumi lasītājiem Bibliotēku nedēļas
ietvaros. Iecavas novada Zorģu bibliotēkas vadītāja Aina Ezergaile Latvijas bibliotekāru
konkursā ieguva titulu ”Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs” (skat.piel.Nr.2). Nozīmīgs
pasākums – 11.Grāmatu svētki Bauskā, kuros piedalījās liels skaits iedzīvotāju (skat.piel.
Nr.3).
Interesantas un saistošas darba formas izmantotas novadpētniecības darba popularizēšanā.
Emocionāli bagāta tikšanās ar novadnieci –jubilāri Lāsmu Kugrēnu.
Daudzveidīgas un interaktīvas ir bibliotēku organizētās izstādes. Interesantas un saistošas
darba formas izmantotas latviešu un citu tautu rakstnieku darbu popularizēšanā bibliotēkās,
piemēram, latviešu literātu A. Eglīša, V. Ļūdēna atcerei un tikšanās Bauskā ar jubilāri dzejnieci Liju Brīdaku. Nozīmīga bibliotēku darba sastāvdaļa ir dažādu radošo darbnīcu
organizēšana, tādējādi veicinot iedzīvotāju radošo aktivitāti.
Vērtīgi ir tematiskie pasākumi, kuru mērķis ir palīdzēt cilvēkiem labāk saprast sevi un
saskatīt izaugsmes un pilnveides iespējas.
Novadu bibliotēkas aktīvi iesaistījās papīrfabrikas „Līgatne” un „Kultūras informācijas
sistēmu centra” sadarbības akcijā „Bibliotēka man, es bibliotēkai” makulatūras vākšanā,
iegūstot godalgotas vietas un saņemot dāvanā papīru. Vislabāk Zemgales reģionā veicās
Jauncodes, Valles un Misas bibliotēkām.
„Kultūras informācijas sistēmu centra” organizētie četru dienu apmācību kursi
„Bibliotēku interešu pārstāvniecība” ir nozīmīgs ieguldījums bibliotēku darbinieku
tālākizglītībā.
Jauncodes bibliotēka svinēja 65 gadu jubileju, un bibliotēkas vadītāja Inta Krieviņa
saņēma Bauskas novada Goda rakstu ( skat.piel.Nr.4), bet Bauskas Centrālās bibliotēkas
direktore Baiba Tormane aktivitātes- Eiropas Gada pašvaldība 2012 ietvaros saņēma
apbalvojumu Eiropas Gada cilvēks 2012.
Bijušā Bauskas rajona bibliotēkās veikta akreditācija, arī Aizkraukles rajona Valles un
Kurmenes bibliotēkās (29.09.2008), kuras tagad ir iekļautas Vecumnieku novadā, taču
akreditācija jāveic Valles pagasta Taurkalnes bibliotēkā (ieplānota 2013. gadā, jo 2012. gadā
notiek bibliotēkas remonts). Bauskas Centrālā bibliotēkā veikta atkārtotā akreditācija 2012.
gada 10. augustā un tā akreditēta kā reģiona galvenā bibliotēka, bet pārējās pašvaldību
bibliotēkas – 2007.gada 5.novembrī un 2008.gada 16.decembrī – Gailīšu 2. (tagadējā Pāces)
bibliotēka un atkārtota akreditācija novadu bibliotēkām plānota – 2013.gada 1.pusē.
Bibliotēku infrastruktūras nozīmīgi uzlabojumi veikti Iecavas novada Ziemeļu un Zālītes
bibliotēkās, kā arī Eiropas projekta ietvaros iegādātas informācijas tehnoloģijas, lai šīs
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bibliotēkas veidotu par nozīmīgiem vietējās kopienas aktivitāšu centriem, kā arī svarīgiem
atbalsta centriem Iecavas novada pašvaldībai.
Bauskas novada 2 bibliotēkās – Ceraukstes, Strēlnieku bibliotēkās veikti remonti
LEADER projekta ietvaros, iegādāts bibliotēku aprīkojums, pēdējais arī Brunavas, Ādžūnu,
Jaunsaules bibliotēkā, bet Bauskas novada Rītausmu bibliotēkā turpinās telpu remonts
pārrobežu projekta ietvaros.

2.

Krājuma komplektēšanas un organizēšanas politika

2.1. Krājuma komplektēšanas politikas dokuments.
2012. gadā Bauskas CB 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.
2.2. Krājuma komplektēšanas un organizācijas prioritātes šajā gadā.
Organizējot krājumu, Bauskas CB cenšas ņemt vērā visu lasītāju grupu intereses.
Skaitliski lielākā lietotāju grupa joprojām ir skolēni un studenti, kas kopā sastāda 39 % no
kopējā lietotāju skaita. Galvenās prioritātes 2012.gadā šai grupai – vēsture, filozofija,
psiholoģija, latviešu daiļliteratūra. Papildināta literatūra uzņēmējdarbības atbalstammārketings, menedžments, ekonomika, tiesības, loģistika, finanses, sabiedriskās attiecības.
Savukārt Vecsaules bibliotēka atzīmē, ka „aizvadītajā gadā skolā tika atvērta mazgadīgo
bērnu (2-4gadi) grupiņa un tāpēc lielāka uzmanība tika pievērsta grāmatu iegādei šai grupai”.
Jauncodes bibliotēkā „lielākais uzsvars likts uz daudzveidību krājuma komplektēšanā.
Prioritāte komplektēšanā dota latviešu oriģinālliteratūrai un uzziņu izdevumiem.”
Rītausmu bibliotēka atzīmē, ka „vairāk uzklausīju lietotāju vēlmes un vairāk iepirku
latviešu rakstnieku darbus, pirmskolas vecuma bērniem enciklopēdijas.”
Savukārt, Strēlnieku bibliotēkā „grāmatas un citi iespieddarbi iegādāti, maksimāli domājot
par lietotāju interesēm.”
Skaistkalnes bibliotēkai prioritāte ir uzziņu izdevumu iegāde –vārdnīcas, enciklopēdijas,
rokasgrāmatas. Rosmes bibliotēka vairāk iegādājās literatūru par lauksaimniecību,
rokdarbiem, mājturību, jo tāda ir lasītāju vēlme.
Vecumnieku bibliotēka uzsver, ka „ veidojot krājumu, īpaša vērība dārzkopībai,
zemkopībai un lopkopībai, jo mūsu lasītāji vidū ir daudz daiļdārzu, zemes un mājlopu
kopēji.”
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2.3. Pašvaldības finansiālais nodrošinājums, krājuma papildināšanas iespējas: projektu
līdzpiesaiste, dāvinājumi, ziedojumi.
2012. gadā novadu bibliotēkām pašvaldību finansējums krājuma iegādē ir palicis
iepriekšējā gada līmenī vai nedaudz palielinājies. Iecavas novada bibliotēkas atzīmē, ka
pašvaldības finansējums pieaudzis krājuma iegādē.
Kopā aizvadītajā gadā Bauskas reģiona bibliotēkās grāmatu iegādē izmantoti Ls 45685.
Vidēji reģionā uz vienu lietotāju izmantoti Ls 3,13
Bauskas novadā - Ls 2,48
Iecavas novadā - Ls 4,91
Rundāles novadā - Ls 4,78
Vecumnieku novadā – Ls 3,14
Kvalitatīvs Bauskas reģiona novadu bibliotēkām krājuma papildinājums no Bauskas CB
izstrādātā projekta „Vērtīgo grāmatu kopa”, ko atbalstīja VKKF.
Bauskas CB saka lielu paldies LNB Bibliotēku attīstības institūtam, īpaši Solvitai Ozolai,
par darbu, nodrošinot projekta „Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana grāmatu un citu
izdevumu iegādē nacionālās identitātes un sabiedrības saliedētības veicināšanā” realizāciju.
Nozīmīgs papildinājums 16 publiskajām un 1 skolu bibliotēkai – akcija „Atbalsts lauku
bibliotēkām”, kuru organizēja Lauku bibliotēku atbalsta biedrība. Izdevniecības, politiskās
partijas, LR Prezidenta kanceleja, Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, Ministru
prezidents Valdis Dombrovskis, Zemkopības ministrija, SIA „LDZ Cargo”, Latvijas Bērnu
fonds, Jelgavas tipogrāfija, SIA Drukātava, Pāvils Vasariņš, Mārtiņš Lasmanis dāvināja
bibliotēkām grāmatas un dāvanu kartes. Kopā bibliotēkas ieguva izdevumus par Ls 1500.
Vērtīgus izdevumus dāvinājusi Latvijas Banka, Juridiskā koledža, LU u.c.
Kopā bibliotēkas saņēmušas- dāvinājumus 1977 eksemplāri par summu Ls 5572
projektos
1223 eksemplāri par summu Ls 8498
kopā
3200 eksemplāri par summu Ls 14070
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 Ls 19127.
Vidēji reģionā uz 1 lietotāju – Ls 1,31
Bauskas novadā – Ls 0,90
Iecavas novadā - Ls 1,98
Rundāles novadā – Ls 1,89
Vecumnieku novadā – Ls 1,75.
2.5. Krājuma raksturojums, krājuma kustības raksturojums.
Bauskas CB joprojām liels pieprasījums pēc mācību literatūras pedagoģijā, psiholoģijā,
medicīnā. Bauskā 2008. gadā izveidotās Sarkanā Krusta koledžas audzēkņi aktīvi izmanto
izdevumus filozofijā, psiholoģijā, ētikā.
Bibliotēkas krājumā nozīmīgu vietu ieņem daiļliteratūra. 2012.gadā ienākusī daiļliteratūra
– 30 % no kopējā jaunieguvumu skaita. Ļoti pieprasīta novadu bibliotēkās latviešu literatūra,
gan vidusskolēnu, gan strādājošo, gan bezdarbnieku un pensionāru vidū. Pieprasītākie
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izdevumi latviešu oriģinālliteratūrā: Daina Avotiņa „Vīramāte”, Māra Svīre „Audums kāzu
kleitai”, Dace Judina „Dīvainais Līgovakars ”, Andris Kolbergs „Tas lielais diletantu laiks ”.
Joprojām populāra biogrāfiskā literatūra, piemēram - par aktieri Jāni Paukštello, aktrisi Veru
Singajevsku, hokejistu Kārli Skrastiņu, kā arī grāmatas par veselības uzlabošanu: „Reiki
iesācējiem”, „ Tautas dabas līdzekļi” u.c.( skat . piel . Nr.5)
Jauniešu vidū augoša interese par fantāzijas žanra darbiem – gan ārzemju autoru, gan
latviešu rakstnieku darbiem. Daudz izmantota latviešu klasika: Aspazija, Rainis, R.
Blaumanis , V. Plūdonis un no mūsdienu autoriem N. Ikstenas, I. Ābeles darbus.
Augstskolu studenti izmanto juridisko, ekonomisko, pedagoģisko literatūru. Novadu
bibliotēkas nopietni strādājušas pie krājuma pilnveides, kā, piemēram, Bauskas CB regulāri
veic krājuma vērtēšana un maz pieprasītie izdevumi no lasītavas pārvietoti uz abonementu,
savukārt no abonementa – uz krātuvi.
2012.gadā papildināts Bauskas reģiona repozitārijs +1111 eks. un kopā krājumā uz
2013.gada 01.01. ir 7065 eks.
Jāatzīmē, ka bibliotēkas aktīvi izmanto repozitārija krājumu.
2.6. Rādītāju analīze: izsniegums, krājuma apgrozība.
Aplūkojot tabulu, redzam, ka galvenie rādītāji ir samazinājušies un kopīgais samazinājums ir
Reģionā
2011
2012
14922
14592

+/-330

Pagastu bibliotēkās
2011.
2012
+/10344
10017
-327

Bauskas CB
2011.
2012
+/2806
2662
-144

Lietotāju
skaits
Apmeklējumu 355908 343842 -12066 183304 171343 -11961 141284 141553 +269
skaits
Izsniegumu
488816 475865 -12951 307988 288061 -19927 117797 118401 +604
skaits
Fonda
1,46
1,37
1,11
1,04
2,83
2,71
apgrozība
Lasītība
32,76
32,61
29,7
28,75
42,98
44,48
Vidējais
23,85
23,56
17,7
17,11
50,4
53,18
apmeklējums
sekojošs: lietotāju skaits -330, apmeklējumu skaits -12066, turpina samazināties izsniegums 12951. Tas skaidrojams ar to , ka 2012. gadā 5 pagastu bibliotēkās notika vērienīgi remonti
un bibliotēkas tika slēgtas 4-6 mēneši.
Lietotāju
skaits
Apmeklējumu
skaits
Izsniegumu
skaits
Fonda
apgrozība
Lasītība
Vidējais
apmeklējums

Bauskas novadā
2011
2012
8428
8275

+/-153

Iecavas novadā
2011
2012
2308
2323

+/+15

Rundāles novadā
2011
2012
836
759

+/-77

Vecumnieku novadā
2011
2012
+/3350
3235
-115

239492

235708

-3784

45512

42262

-3250

26100

24407

-1693

44804

41465

-3339

287627

287131

-496

81641

79152

-2489

29648

22555

-7093

89900

87027

-2873

1,62

1,57

1,8

1,66

0,85

0,63

1,17

1,09

34,13
28,42

34,70
28,48

35,37
19,72

34,07
18,19

35,46
31,22

29,72
32,16

26,84
13,4

26,90
12,82
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2.7. Rekataloģizācija
Aizvadītajā gadā novadu bibliotēkās turpinājās rekataloģizācija. No Bauskas reģiona 40
bibliotēkām viss krājums ievadīts 16 bibliotēkās, kuras strādā ar bibliotēku informācijas
sistēmu Alise i.
Bauskas novadā – 8 bibliotēkas (pavisam 19)
Iecavas novadā – 3 bibliotēkas (pavisam 6)
Rundāles novadā 1 bibliotēka (pavisam 5)
Vecumnieku novadā 4 bibliotēkas (pavisam 10)
2013. gadā paredzēts pilnībā krājumu rekataloģizēt 6 bibliotēkās, kuras jau uzsākušas
darbu ar Alisi (Brunava, Ceraukste, Skaistkalne) vai uzsāks gada beigās –Vecumnieki,
Mežotne, Ziemeļi.
Bauskas reģionā 83% no visa krājuma ievadīts Bauskas, Iecavas, Rundāles, Vecumnieku
novadu kopkatalogā (www.bauskasbiblioteka.lv)
2.8. Krājuma attīstības politikas novērtējums, analīze.
Novadu bibliotēkas no 2002. gada komplektē un apstrādā grāmatas patstāvīgi, bet datus
par iespieddarbiem iesniedz Bauskas CB Informācijas resursu attīstības nodaļai, kura tos
ievada novadu elektroniskā kopkatalogā, kā arī apstrādā dāvinājumus, ko centralizēti saņem
no LNB Bibliotēku attīstības institūta, izdevniecībām, kā arī izdevumus no Kultūrkapitāla
programmas “Jaunu grāmatu iegāde publiskām bibliotēkām”.
Uz 2013.gada 1.janvāri novadu bibliotēku krājumu lielums ir 346366 (+12363)
iespieddarbi. No novadu bibliotēku krājumiem izslēgti 16586 eks., bet ienākušas 28952
vienības.
Novadu bibliotēkas lielu vērību veltījušas krājuma kvalitātei un pieprasījumiem. Kopumā
novadu bibliotēku krājums ir labs, jo lietotāji to izmanto, krājuma apgrozība reģionā ir 1,37.
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3.

Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība.

3.1. Pakalpojumu attīstība
Aizvadītajā gadā novadu bibliotēkas organizējušas dažādus pasākumus e-pakalpojumu
kvalitatīvākai izmantošanai. Piemēram, Bauskas CB Vispasaules drošāka interneta dienā
organizēja vairākus informatīvi izglītojošus pasākumus „Globālajā tīmeklī notvertie” ( par
interneta atkarību). Pasākumu galvenās varones - meitenes Kleo un Malda, kuras nepārtraukti
iepinas interneta pinekļos. Pasākumu mērķis informēt par datoratkarību un iepazīstināt ar
drošības pasākumiem, lietojot e-pastu, čatojot, reģistrējoties sociālajos tīklos utt. Pasākumos
piedalījās gan skolēni, gan pieaugušie (120 apmeklētāji). Pēc pasākumiem apmeklētāji
izpildīja interneta atkarības testu. Savukārt, e-prasmju nedēļā Bauskas CB apmeklētājiseniori iepazinās ar internetbankas lietošanu, ko apguva Swedbankas Bauskas filiāles
darbinieku vadībā. Savukārt VID Bauskas nodaļas darbinieki stāstīja un praktiski rādīja, kā
darboties ar Elektronisko Deklarēšanas sistēmu. Tika sniegta informācija arī par Gada
ienākumu deklarāciju. Minētās nedēļas ietvaros Bauskas CB speciālisti sagatavoja
individuālās konsultācijas – faktu medības „Pieliec punktu neziņai” - praktiskas nodarbības
par informācijas meklēšanu e-kopkatalogā un Novadnieku enciklopēdijā, bet skolu
jauniešiem konsultācija „Ap un par Bausku” - informācijas avoti par Bausku.
Beibežu bibliotēka organizēja apmācības senioriem „Maksājumi internetā”, bet 12 lasītāji
apguva prasmes programmas „Pieslēdzies. Latvija” ietvaros. Kurmenes bibliotēka organizēja
apmācības „Manas e- prasmes internetā ” ( skat.piel.Nr.6).
Tā kā 2012.gads Eiropas gads aktīvai novecošanai un paaudžu solidaritātei, tad tika
sniegtas individuālās konsultācijas un praktiskas nodarbības senioriem par bibliotēkas epakalpojumiem.
Iecavas Edvarta Virzas bibliotēka organizēja nodarbību iedzīvotājiem ar un bez
minimālām e-prasmēm „Zināšanas no paaudzes uz paaudzi”, kurā iepazīstināja ar datu
bāzēm un kopkatalogu.
Zorģu bibliotēka piedalījās radošo pasākumu konkursā „Par drošību internetā”,
organizējot gan atraktīvas diskusijas, gan radošo darbnīcu par minēto tēmu.
Zorģu bibliotēkas 10 jaunieši apguva animācijas videofilmu veidošanu par HIV/AIDS
tēmu radošā darbnīcā. Pasākums notika projekta „ Animē dzīvi” ietvaros, ko atbalsta Eiropas
Komisija.
Bauskas CB 2012.gadā piedāvāja pakalpojumu lietotājiem – iespēju pieteikties eparakstam. Savukārt Brunavas bibliotēka sadarbībā ar LAD organizēja kursus zemniekiem
par ES platību maksājumu apgūšanu.
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3.2. Galveno rādītāju analīze: lasītāju skaits, apmeklējums, izsniegums.
Aplūkojot rādītājus, redzam, ka tiem ir tendence samazināties un kopīgais samazinājums ir
sekojošs: lietotāju skaits – 330, apmeklējumu skaits - 12066, izsniegums – 12951.

Lietotāju skaits

Lietotāju skaits
2011.,2012.
Kopā pa reģionu lietotāju skaits 14592 (-330)
Lietotāju skaits
Iecavas novadā
2011.,2012.

Iecavas novadā lietotāju skaits palielinājies (+15) un visvairāk – Iecavas bērnu bibliotēkā
(+27), Zorģu bibliotēkā (+34)
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Lietotāju skaits
Rundāles
novadā
2011.,2012,

Rundāles novadā lietotāju skaits samazinājies (-77), visvairāk Svitenes (-28), Pilsrundāles
bibliotēkā (-39).
Lietotāju skaits
Vecumnieku novadā
2011.,2012.

Vecumnieku novadā lietotāju skaits samazinājies (-115) un visvairāk Umpārtē (-37), jo tika
remontēta ēka, kurā atrodas bibliotēka, Misā (-27), jo bibliotēka tika remontēta. Lietotāju
skaits palielinājies Stelpē (+20).
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Lietotāju skaits
Bauskas novadā
2011.,2012.

Bauskas novadā (-153) un visvairāk samazinājies Rītausmu (-85), Strēlnieku (-28), Ceraukste
(-18), jo bibliotēkas tika remontētas un uz laiku slēgtas. Bauskas bērnu bibliotēkā
palielinājies (+114).
Lasītāju skaita pieaugumu sekmējuši lasīšanas veicināšanas pasākumi, konsultācijas eprasmju apguvē u.c. pasākumi.
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Apmeklējumu skaits

Apmeklējumu skaits
2011.,2012.
Kopā pa reģionu apmeklējumu skaits 343842 (- 12066)

Apmeklējumu skaits
Iecavas novadā
2011.,2012,

Iecavas novadā apmeklējumu skaits samazinājies (-3250) un vislielākais Zālītes bibliotēkā 1511) un Ziemeļu bibliotēkā (-617), jo bibliotēkas slēgtas remonta laikā.
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Apmeklējumu skaits
Rundāles novadā
2011.,2012.

Rundāles novadā apmeklējums samazinājies (-1693) un vislielākais Svitenes bibliotēkā
(-2436).
Apmeklējumu skaits
Vecumnieku novadā
2011.,2012.

Apmeklējumu skaits samazinājies Vecumnieku novada bibliotēkās (-3339), bet visvairāk Vecumnieku (-1144), Skaistkalnes (-1188), jo ilgstoši slimojušas darbinieces.
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Apmeklējumu skaits
Bauskas novadā
2011.,2012.

Bauskas novadā apmeklējumu skaits samazinājies (-3784) visvairāk Strēlnieku (-1730),
Rītausmu (-1273), Ceraukste (-621), jo bibliotēkās remonts. Savukārt apmeklējuma
pieaugums vērojams Gailīšu ( +1441), Pāce (+761), jo mainīts darba laiks ņemot vērā
lietotāju ierosinājumus, Codē ( +2439), aktīvs lasīšanas veicināšanas darbs.
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Izsniegumu skaits

Izsniegumu skaits
2011.,2012.

Kopā pa reģionu izsniegumu skaits 475865 (-12951)

Izsniegumu skaits
Iecavas novadā
2011.,2012.

Iecavas novadā kopīgais izsniegums samazinājies (-2489) un vislielākais Zālītes
bibliotēkā (-2153) un Ziemeļu bibliotēkā (-1517), jo bibliotēkas remonta laikā slēgtas.
Izsniegums palielinājies Zorģu bibliotēkā (+1111).
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Izsniegumu skaits
Rundāles novadā
2011.,2012.

Arī Rundāles novadā kopīgais izsniegums samazinājies (-7093) un vislielākais Svitenes
bibliotēkā (-4792), Pilsrundāles bibliotēkā (-1358).

Izsniegumu skaits
Vecumnieku novadā
2011.,2012.

Vecumnieku novadā kopīgais izsniegums samazinājies (-2873) un visvairāk Vecumnieku
bibliotēkā (-2722), Umpārtes bibliotēkā (-872). Izsniegums palielinājies Skaistkalnes
bibliotēkā (+700), Stelpes bibliotēkā (+409).
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Izsniegumu skaits
Bauskas novadā
2011.,2012.

Arī Bauskas novadā ir izsnieguma samazinājums (-496) un vislielākais Strēlnieku (-1676),
Ceraukstes (-1483), Grenctāles (-2043), Jumpravas (-1315), Mežotnes (-1492),bet
izsniegumu skaita pieaugums Dāviņu (+2549), Pāces (+1431), Gailīšu (+552), Bauskas CB
(+6222).
Bibliotēku rādītāji samazinājušies galvenokārt tajās bibliotēkās , kurās notika remonti.

17
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.
Jauncodes bibliotēkas vadītāja Inta Krieviņa uzsver, ka „... uzziņu darbs ir regulārs , katru
dienu veicams darbs , ne tikai sameklējot jau gatavas atbildes , bet arī sniedzot iespēju un
resursus pašam uzziņas meklētājam rast atbildes uz viņam svarīgiem jautājumiem. Uzziņas
sniedzot varu izanalizēt savas bibliotēkas iespējas ”.
Bauskas CB specializētās lasītavas vadītāja Irēna Vadapāla atzīmē, ka studentu
pieprasītākās tēmas ir: „Jaunākais ekonomikā ”, „Pilsonības tiesiskie aspekti”, „Ražošanas
faktoru optimizācija uzņēmumā”, „Kultūras, estētikas, mākslas, pedagoģijas morālās
problēmas” u.c.
Savukārt vidusskolēni aktīvi interesējušies par sekojošiem tematiem: „Cilvēciskās
attiecības un seksualitāte dažādās kultūrās”, ’’Mana saskaršanās ar sociālo politiku”, „Par
lojalitātes kartēm”, ’’Valūtas tirgi ”.
Interese arī par jautājumiem, kuri saistīti ar ES „ Ārvalstnieku, bezpavalstnieku tiesiskais
statuss”, Eiro ieviešanas riski”, ”Darba iespējas ES”, „ Pašvaldību attīstība ES un Latvijā”
u.c.
Vidusskolēni izmanto analītiskos aprakstus no laikraksta „Bauskas Dzīve”, arī
novadpētniecības mapes. Meklēti šādi temati: „ Saudzējamiem dabas objekti”, „Bauskas
ielas, tilti, iestādes”; „Retromaršuts pa Bausku ”, „Par pilīm Bauskas novados” u.c.
Vecsaules bibliotēkas vadītāja Agrita Hatkēviča uzsver, ka „uzziņu iegūšanu nodrošina eresursi, gan arī diezgan lielais un kvalitatīvais enciklopēdiju, vārdnīcu un uzziņu literatūras
klāsts”.
Pavisam Bauskas CB sniegtas 2824 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. 2012.gadā notikuši izglītojoši
semināri par ES jautājumiem, Eiropas Savienības informācijas sniedzēju forums „ES
Komunikāciju darbnīca – idejas un risinājumi ”.
Bauskas ESIP organizēja izstādes par aktuālām tēmām „2012. gads Eiropā – Senioru
gads!”, „Eiropa Tavā ikdienā”, „Apzinies savas tiesības”, „Eiropas valodu
daudzveidība” u.c..
Novadu bibliotēkas organizējušas informatīvās stundas un apmācības, piemēram,
Ceraukstes bibliotēka informācijas stundu „Atklāsim digitālo pasauli kopā ar draugiem”, bet
Codes bibliotēkā lietotāji apmācīti lietot datubāzes, kopkatalogu, internetbanku, Dāviņu
bibliotēka organizē grupu konsultācijas „Lursoft – Tava laikrakstu bibliotēka!”, „Skype
senioriem” u.c.
Bauskas CB iegūt ikmēneša informāciju par jaunāko literatūru var gan sarakstos Jaunumu
informatīvajā
stendā,
gan
galda
statīvos,
arī
Bauskas
CB
mājaslapā
www.bauskasbiblioteka.lv
3.4. Sociāli mazaizsargāto un riska grupu bibliotekārā apkalpošana.
2012.gadā vēl vairāk novadu bibliotēkās aktualizējies darbs ar sociāli neaizsargāto un
riska grupu bibliotēkas lietotājiem. Gailīšu bibliotēkas vadītāja Ilga Pētersone atzīmē, ka
„palielinās to jauniešu skaits, kuri nāk no nelabvēlīgām ģimenēm un pavada laiku pie datora
katru dienu. Bet labāk, lai sēž pie datora vai spēlē dambreti nekā uz ielas pastrādā
palaidnības”.
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Bauskas CB viena no sociāli neaizsargāto grupām ir bezdarbnieki. Aizvadītajā gadā
pieaudzis šīs lietotāju grupas skaits, kas sastāda 29% no kopējā lietotāju skaita. (2011.gadā –
24%).
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, izprintēt
banku kontu pārskatus un noformēt SMS ātro kredītu noformēšanā, izmantojot internetu.
Apmeklējot bibliotēku, bezdarbnieki daudz izmantojuši literatūru par datoriem, jo
apmeklē kursus datorapmācībā. Ļoti pieprasīta ir sevi izzinoša literatūra (Mērfijs Dž. „Tavs
iekšējais spēks”, Sineļņikovs V. „Kā izprast savu slimību”, „Kā iemācīties mīlēt sevi”) u.c.
Bezdarbniekiem ieteikta arī literatūra par to, kā sagatavoties darba intervijai. Sniegta
individuālā palīdzība CV uzrakstīšanai un nosūtīšanai, darba meklēšanai internetā, Eiropass
CV sameklēšanai un aizpildīšanai Online.
Bauskas CB organizētās plauktu izstādes, kas veicina nodarboties ar dažādiem
rokdarbiem: „Taviem atpūtas brīžiem”, „Adīt adu raibus cimdus”, bet izstādes „Atveseļojies
pats”, „Tautas dabas līdzekļi” aicina izzināt un pilnveidot sevi. Savukārt, ar pensionāriem
veikts individuālais darbs, izmantojot portālu www.e-latvenergo.lv – sameklēt un aizpildīt
dažādus iesniegumus, pieteikties izlīdzinātajam maksājumam, veikt maksājumus i-bankā.
Veiksmīga izveidojusies Zorģu bibliotēkas un Bauskas CB sadarbība ar Zālītes speciālo
internātpamatskolu. Pie riska grupām pieskaitāmi skolēni, kas pārtraukuši mācības. Bauskas
CB apmēram 45 bibliotēkas lietotāji iekļaujas šajā grupā. Pārsvarā šīs grupas lietotāji
izmanto datoru, tādēļ organizētas pārrunas par datoratkarību, tās sekām un piedāvāti
materiāli par šo tēmu. Atsevišķiem cilvēkiem, kuri jau kļuvuši datoratkarīgi, piedāvātas
iespējas cīņai ar to, uzticības tālruņi sarunai ar psihoterapeitu un psihologu, kā arī cenšas
pievērst grāmatu un žurnālu lasīšanai.
Darbā ar veciem un vientuļiem cilvēkiem daudzas bibliotēkas organizē grāmatu piegādi uz
mājām (Bauskas CB, Ceraukstes, Jauncodes, Strēlnieku u.c.) Bauskas CB ilggadēji
sadarbības partneri ir Pestīšanas Armijas Bauskas nodaļa un pensionāru apvienība. Bauskas
CB galvenā bibliogrāfe Laimdota Ozoliņa sagatavoja interesantu priekšlasījumu un
prezentāciju par Liju Brīdaku tematiskā pēcpusdienā „Mūža dienas viršu violetās” Sociālajā
centrā „Ābele”.
3.5. Bibliotēkas pieejamība un lietošanas aprīkojums personām ar īpašām vajadzībām.
2011. gadā izbūvēta piebrauktuve, lai personas ar īpašām vajadzībām varētu iekļūt ēkā,
kur atrodas Ceraukstes pagasta bibliotēka, Tautas nams, pagasta pārvalde, bet Vecsaules
pagasta bibliotēkā realizēts projekts, izbūvējot uzbrauktuvi un kāpnes, lai bibliotēka būtu
pieejama ikvienam lasītājam.
2012. gadā otrā pusē uzsākts Rītausmu bibliotēkas remonts, kurā paredzēts izveidot
pacēlāju uz 2. stāvu.
Tomēr daudzviet bibliotēkas atrodas ēku 2. un 3.stāvos, tādēļ daudziem lasītājiem
nepieciešamības gadījumā pienes grāmatas mājās, piemēram, Mūsas, Gailīšu, Dāviņu,
Ozolaines, Strēlnieku, Grenctāles, Bauskas CB u.c. bibliotēkas.
Iecavas novada E.Virzas bibliotēkai laba sadarbība ar sociālās aprūpes namu. Ādžūnu
bibliotēkai aktīvi darbojas izsniegšanas pakalpojumu punkts pakalpojumu centrā „Bērzos”.
Bauskas CB pieejama iekārta vājredzīgajiem lasītājiem.
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3.6. Iekšzemes un starptautisko SBA pakalpojumu piedāvājums.
Bauskas CB SBA pakalpojumus izmantojuši 79 lietotāji. Saņemti 160 izdevumi.
Visvairāk pieprasīti no LNB iespieddarbi par vēstures tēmu.
Bauskas CB izsniegusi 667 vienības. To veicinājis Bauskas CB darbs ar ceļojošo grāmatu
kopu organizēšanu. Pagastu bibliotēkas pieprasījušas sekojošas grāmatu kopas:
1.
Jaunākā latviešu literatūra.
2.
Ievērojamas un populāras personības.
3.
Vēsture un vēsturiskas personības.
4.
Pavārgrāmatas un rokdarbi.
5.
Neparastas parādības un zinātnes sasniegumi.
Visvairāk grāmatas no CB ņēmušas Brunavas, Grenctāles, Pilsrundāles, Jumpravas,
Iecavas, Vecsaules 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 – 243 grāmatas krievu valodā. Vairākas bibliotēkas atzīmē Rosmes bibliotēkas
vadītājas Valentīnas Tiščenko atsaucību un profesionalitāti atlasītajām grāmatām krievu
valodā. Arī Iecavas novada Zālītes un E.Virzas bibliotēkas izsniegušas lielu skaitu grāmatu
citām bibliotēkām. Arī Bauskas CB depozitārija krājumu bibliotēkas izmanto lasītāju
pieprasījumu apmierināšanai.
Kopā bibliotēkas saņēmušas grāmatas no citām bibliotēkām 2270 eks. un nosūtījušas 1964
eksemplārus. SBA sekmē darba kvalitātes paaugstināšanos uzziņu un informācijas darbā un
tā izmantošana ar katru gadu palielinās.
3.7. Pasākumi bibliotēkas pakalpojumu un informācijas resursu pieejamības
uzlabošanai (darba laika atbilstība lasītāju interesēm u.c.)
Lai nodrošinātu bibliotēkas pakalpojumu un informācijas resursu pieejamību, vairākas
bibliotēkas pagarinājušas darbalaiku (Gailīšu, Pāces, Mežotnes u.c.)
Savukārt, atvērta sestdienās Bauskas CB, Codes, Vecrundāles, Vecumnieku bibliotēkas,
bet svētdienās – Viesturu, lai var apmeklēt tie, kuriem darbdienās tas nav iespējams lietotāju
bibliotekārā apkalpošanā.
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4.
1.

Darbs ar bērniem un jauniešiem
Galvenie darba uzdevumi:
 Bērnu bibliotekārā apkalpošana Bauskas bērnu, Iecavas bērnu un 38
Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu bibliotēkās,
 jaunu lasītāju (bērnu un jauniešu) iesaistīšana bibliotēkās,
 bibliotēkas darba organizēšana un popularizēšana, publicitāte, gatavošanās
bibliotēku akreditācijai,
 literatūras popularizēšana dažādos lasīšanas veicināšanas pasākumos,
 piedalīšanās mērķprogrammas ”Lasīšanas veicināšana un bibliotēkas pakalpojumu
attīstīšana” 1.posmā ”Bērnu/Jauniešu žūrija” un UNESCO Latvijas Nacionālās
komisijas organizētajā projektā ”Stāstu laiks bibliotēkās”,
 UNESCO projektā ”Pasaule T@vā bibliotēkā –UNESCO Pasaules mantojuma
izzināšana”,
 dalība Valsts aģentūras Kultūras informācijas sistēmas projektā JUŠI, biedrības
”Bērni- bērniem” pasākumos,
 piedalīšanās Bila&Melindas Geitsu fonda līdzfinansētā bibliotēku attīstības
projekta aktivitātēs un apmācībās,
 piedalīšanās konkursā ”Drošs internets”, E-prasmju nedēļā, u.c.,
 bibliotekāru izglītības procesa pilnveidošana apmeklējot kursus, seminārus,
piedaloties pieredzes apmaiņas braucienos.

Svarīgākie darba rādītāji:
Bibliotēkas rada iespēju lasīt labas kvalitātes grāmatas un presi, nodrošina piekļūšanu
dažāda veida informācijai datu bāzēs. Kopumā novados 2012. gadā svarīgākie darba rādītāji
ir samazinājušies. Bibliotēku apmeklējumu skaits-7776, jo darba rādītājus iespaidojis
remonts un renovācija bibliotēkās (Zālītes, Rītausmu, Ceraukstes, Jaunsaules), bet Bauskas
bērnu, Iecavas bērnu bibliotēkās pieaudzis lietotāju skaits. Bauskas bērnu bibliotēka precīzi
uzskaita virtuālo apmeklējumu, jo 1.martā izveidota mājas lapa draugiem.lv Bauskas bērnu
bibliotēka (216 sekotāji, 3483 lapu skatījumi). Prieks, ka bērnu stūrīši izveidoti Dāviņu,
Ceraukstes, Vecsaules, Jumpravas, Stelpes, Skaistkalnes, Zorģu u. c. bibliotēkās un vairāk
PII iestāžu audzēkņu intensīvāk apmeklē bibliotēku, kopā ar audzinātājām un arī ar
vecākiem. Vecsaules skolā, blakus bibliotēkai atvērta 2.-4. gadīgo bērnu grupiņa. Mūsas
bibliotēkā bērnu un jauniešu īpatsvars 37,8%, izsniegums uz vienu lietotāju 23,6
iespieddarbi.

Lietotāju sk.
B+J līdz 18.g.v
Apmeklējums
(B+J)
Izsniegums
(B+J)
Izsnieg. sk. uz
1 lasīt.
Apmekl. sk. uz
1 lasīt.

2011
14922
5600

Novados
2012
14592
5468

+/-330
-132

Bauskas bērnu bibl.
2011
2012
+/1004
1118
+114
928
947
+19

Iecavas bērnu bibl.
2011
2012
+/768
795
+27
739
723
-16

99251

91475

-7776

15904

14588

-1316

12017

11407

-610

109064

105484

-3580

28313

34712

+6399

17689

16780

-909

19,48

19,29

30,5

36,66

23,94

23,21

17,7

16,73

17,1

17,14

16,26

15,78
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Metodiskais centrs darbā ar bērniem ir LNB BLC, Bauskas bērnu bibliotēka.
Bauskas Centrālā bibliotēkā notikuši 7 semināri, apmācības (BIP), kursi, pieredzes
apmaiņas braucieni. Bauskas bibliotēkām regulāra sadarbība ar pirmskolas iestādēm, skolām,
bibliotekārēm, skolotājām.
2.Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana.
Bauskas bērnu bibliotēkā fondā uz 2012. gadu 14172 vienības, ienākušas1102, izslēgtas
594 vienības. No 763 grāmatām 541 bērnu grāmata, 333 seriālizdevumi, 6 audiovizuālie
dokumenti. Finansiālie rādītāji:1) no pašvaldības budžeta Ls 2585,89 2) KKF-18 eks. par Ls
135, 57,3)dāvinājumi 88 eks. Ls 195,60, 4)BŽ 35 eks. Ls 94,85, pasūtīti 25 preses izdevumi
par Ls 587,84
Iecavas novada bērnu bibliotēkā pašvaldību finansējums iepriekšējā gada līmenī: Ls
2500 grāmatu iegādei un Ls 500 presei. Krājums papildināts ar 619 grāmatām, 19 DVD
filmām un 358 seriālizdevumiem par Ls 2755,61. Pasūtīti 28 preses izdevumi. Novadu
bibliotēkās krājuma komplektēšanu veic vadoties pēc bērnu un jauniešu lietotāju skaita, lielu
vērību pievēršot kvalitatīvai nozaru, latviešu, tulkotai bērnu un jauniešu literatūrai. Fondu
pārskatīt veicināja tas fakts, ka 2013. gadā bibliotēkām jāveic akreditācija. Labas ziņas no
novadiem, piem., Vecsaules bibliotēkai budžetā līdzekļi palielināti par 485 Ls, iegādātas
+108 grāmatas, liela uzmanība pievērsta komplektējot fondu 2.-4. gadīgajiem bērniem.
Skaistkalnes bibliotēkā Saulainajam stūrītim mazākajiem lasītājiem iegādātas 2x vairāk (40)
bilžu grāmatas, jo gada nogalē ļoti izdevīgi pasūtīt bērnu grāmatas L-grāmatā, to piegāde
bezmaksas un pasūtījumu saņem nākamajā dienā. Ceraukstes bibliotēkā 39,5 % lietotāji B+
J, kuriem iepirktas grāmatas 28,3%, Pāces bibliotēkā bērnu grāmatas sastāda 16%, no
iegādātajām B+ J grāmatām 45% daiļliteratūra. Rītausmu bibliotēkā iepirktas 46 B+J
grāmatas, Jaunsaules bibliotēkai 35% no kopējā grāmatu skaita sastāda bērnu +J grāmatas.
Zorģu bibliotēkā bērniem un jauniešiem abonētas11 periodikas vienības, kā arī nopirktas
intelektuālās galda spēles. Jaunieguvumu izstādēs (Stelpe, Bauskas bērnu, u.c. b-kās)
regulāri aplūkojami jaunumi. Ieteicamās literatūras sarakstos (Ozolainē, Bauskas bērnu b-kā,
u.c.) pedagogi piedāvā lasīt jaunāko bērnu/jauniešu literatūru, kā arī B/J žūrijas grāmatas.
Trūkstošo literatūru novadu bibliotēkas rezervē SBA, piem., Iecavas bērnu b-kai nosūtīti 95
eks., saņemti 76, Bauskas bērnu bibliotēkā nosūtīti 202 eks., saņemti 6 eks. Pateicoties
Bauskas un Iecavas novada domes un pašvaldību piešķirtajiem budžeta līdzekļiem, LNB
Konsultatīvajam centram, advokātu birojam ”Boreniuss” (Bauskas bērnu, Iecavas bērnu
bibliotēka), biedrībai ”Bērni- bērniem”, kustībai ”JUŠI”, Somijas vēstniecībai, dāvinājumiem
no KKF, projektam Bērnu/jauniešu žūrijai, akcijai ”Grāmatu svētki”, privātpersonām u.c.
bibliotēkas saņēmušas jaunas un vērtīgas grāmatu kolekcijas. Mūsas bibliotēka secina, ka
fondā trūkst grāmatas par mēbelēm, ātrās palīdzības un ugunsdzēsēju mašīnām, līdzekļu
trūkuma dēļ abonēti tikai 10 preses izdevumi.
Lasītākās grāmatas 2012. gadā: latviešu daiļliteratūra: M. Rungulis. Aste ko luncināt,
V. Rūmnieks. Atnācēji, J. Zvirgzdiņš. Mufa, E.Gulbe. Koko un Riko, I. Zandere. Diegu
burti.
Tulkotā literatūra: Dž. Kinnijs. Grega dienasgrāmata, P.Rauda. Princese Skella un Leta
kungs, A. Havukainena. Tatu un Patu ērmīgās ierīces, U. Poznanski. Erebos, M. Ložiņskis.
Būtnes bēg.
Jauniešu vidū fantastikas un fantāzijas žanra literatūra: I. Enģele. 75 dienas; T. Kreicbergs.
Dubultnieki; P.K. Kasta. Iezīmētā. Nodotā; R. Mīda. Vampīru akadēmija; L. Keita. Kaislība.
3.Uzziņu darbs, informācijas pakalpojumi, informācijas prasmju un iemaņu
attīstīšana.
Bauskas bērnu bibliotēka sniegusi 1341 (Iecavas bērnu - 569, Dāviņu - 211, Mūsas - 203,
Vecsaules - 181, Ādžūnu - 60) uzziņas. Masu pasākumi skolās un PII iestādēs pārsvarā
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veicina uzziņu meklēšanu bibliotēkās. Īpaši daudz uzziņu meklēts saistībā ar UNESCO
projektu par objektiem pasaulē un Latvijā. Svarīgākās uzziņas dokumentē Uzziņu uzskaites
burtnīcās (Bauskas bērnu, Ozolaines b-kās, u. c), Uzziņu darbā tiek izmantots internets,
uzziņu literatūra, novadpētniecības materiāli, LNB un Bauskas reģiona bibliotēku
elektroniskie katalogi, (Iecavas bērnu bibliotēkai ievadīti 9043 dokumenti kopš 1998.gada)
bezmaksas datu bāzes Letonika un Lursoft, laikraksta ”Bauskas Dzīve” analītikas datu bāze.
Interesentiem iespēja bez maksas noskatīties filmas portālā www.filmas.lv un lasīt
www.pasakas.net (Codes bibliotēkā bibliotēku nedēļā). Bibliotēkās pieejami informatīvi
bukleti (Vecsaules, Dāviņu, Bauskas bērnu), ceļveži par informācijas resursiem.
Bibliotekārajās stundās (Iecavas bērnu, Bauskas bērnu) skolēni iepazīstināti ar dažādām
datu bāzēm (Vecsaulē grāmatu portāls www.lasamkoks.lv) Skaistkalnes bibliotēka par
noderīgu uzskata Bauskas Bērnu bibliotēkas lapu draugiem. lv, kur gūst noderīgu
informāciju par aktualitātēm darbā bērniem, kā arī aplūko foto no pasākumiem, lapu skatās
arī Gailīšu bibliotēkā, bet kopā ar PII Lācītis audzēkņiem vietnē www.jurjans.lv/kaste spēlē
spēles, lai iemācot skaitīt. Anketēšana par drošu internetu notikusi Beibežos, Bauskas
bērnu bibliotēkā (7 pasākumi, 5 anketēšanas, 109 dalībnieki), Iecavas bērnu (2 pasākumi, 50
dalībnieki, digitālajā fotoaparātā 6 video stāsti,- ko dod internets, skatīt, mājas lapā),
Skaistkalnē, Codē. Ziemeļu b-kā pilda testu, raksta kolektīvu solījumu internetā rīkoties
droši, apzinīgi, dāvanā saņem ”Ilustrētās Zinātnes” drauga karti. Zālītes bibliotēkā veido
plakātu, Zorģu bibliotēkā notikusi Digitālā briesmu nakts kopā ar Digitālis. Codē notikušas
pārrunas, Zālītes bibliotēkā konkurss.1x www.delfi.lv balsojums J. Baltvilka balvai
Lasītāju simpātiju balva (Bauskas bērnu bibliotēka). Novadpētniecībā plašs darbības lauks
E-prasmju nedēļā jābalso www.letonika.lv Konkursā Ziemeļu bibliotēkā balso par
Dzimtmisas taku, bet Bauskas bērnu bibliotēkā, Rundāles bibliotēkā par Rundāles novadu.
Darbojoties UNESCO LNK projektā jāmeklē daudz materiāli (Iecavas bērnu bibliotēka
pēta Iecavas parku, Bauskas bērnu bibliotēka salīdzina Ķīnas mūri ar Bauskas pils
apkārtmūri, pēta Venecijas kanālus, salīdzina ar Bauskas upēm). Akcijā piedalās Iecavas
novada E.Virzas bibliotēka, Rundāles bibliotēka un noformē planšetes. Misas bibliotēkā
veido prezentāciju, mācās veidot blogus. Iecavas 520. gada dienai veltīta plaša izstāde
Iecavas bērnu bibliotēkā un sadarbībā ar RCB bibliogrāfi L. Ozoliņu notikusi prezentācija
”Iecava senajās fotogrāfijās”, tematiskās mapes papildinātas ar Ē. Kivilanda 2.grāmatu par
Iecavu. Ceraukstes bibliotēkā vākti, digitalizēti un papildināti materiāli par B/J žūrijas
ekskursijām, to var aplūkot globālajā tīklā. Codē izveidota Jauno talantu mape, Bauskas
bērnu bibliotēkā papildināta BBB Baltā grāmata- dienasgrāmata( 17. sējums 2012. gads),
Ievērojami novadnieki, Bauskas valsts ģimnāzijas jumta jaunais tornītis. Bibliotēku
informācija un ziņas atspoguļotas novadu pašvaldību mājas lapās, bibliotēku mājas lapās,
blogos, memuāros (Rundāles bibliotēka) un laikrakstos. Par Bauskas bērnu bibliotēku 18
ziņas laikrakstos: 2 S. Freimanes raksti, 1x sniegta intervija LA, intervija Latvijas radio
Kultūras rondo par UNESCO projekta aktivitātēm.1x Somijas vēstniecības mājas lapā plaša
informācija par Starptautiskās izstādes atklāšanu Bauskā.
4.Bibliotēkas lasītāju interešu izpēte. Diferencēta lasītāju grupu apkalpošana:
Tiek strādāts ar pirmskolas iestāžu audzēkņiem, jaunajiem vecākiem un viņu
mazuļiem, b/d audzinātājām, skolotājiem, interneta lietotājiem, studentiem.
 Projekti „B/J žūrija” (Pavisam darbojās 15 novadu bibliotēkas un 4 skolu bibliotēkas,
pozitīvi, ka 1x iespēja lasīt vecākiem) un ”Stāstu laiks bibliotēkās ”(Iecavas bērnu,
Rundāles bibliotēka) veicina lasīšanu dažādu vecuma grupu apmeklētāju vidū.
 Codē darbojas jau 11. gadu grāmatu draugu klubiņš ”Ekspertiņš.”
 Grāmatu lasītāju aktīvistu grupa Dāviņos.
 Misā ”Pūcēni” palīdz arī bibliotekāram ikdienas darbā.
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 Bauskas bērnu bibliotēkā aktīvistu- animācijas skatītāju pulciņš(28 filmu pēcpusdienas,
katrā ~ no 5-10 skatītāji)
Pirmskolas iestāžu audzēkņiem priekšstats par bibliotēku rodas no ekskursijām uz
bibliotēku. (Iecavas bērnu bibliotēka un PII ”Cālītis”, kurā atrodas nestacionārs apkalpošanas
punkts, tikšanās ar 2.-3. gadīgajiem bērniņiem veicina ģimenes iesaistīšanu lasīšanā),
Bauskas bērnu bibliotēkai veiksmīga sadarbība ar PII ”Zīlīte” un ”Pasaulīte”.) Priecē, ka
daudzas bibliotēkas izveidojušas no jauna vai arī uzlabojušas bērnu stūrīša iekārtojumu
(Iecavas bērnu bibliotēka rotaļu stūrītis bērniem un vecākiem, Kurmenē Rūķu skolā rīta
nodarbības ar zīmēšanu, līmēšanu un izstāde bērnu stūrītī plauktiņi- vagoniņi. Rundālē cer,
ka dīvāns-pufs un 3 pufiņi radīs vēlmi ieritināties un palasīt grāmatiņas. Stelpē 5.6.gadīgajierm ”Tikšanās vieta bibliotēka”, Vecsaulē Mazo pētnieku skola tin lielo kamolu,
skatās multenes, veido radošo darbu izstādes, Valles bibliotēkā projekts ” Pirmā tikšanās ar
bibliotēku” sadarbībā ar PII ”Cielaviņa” skatās multenes). Grāmatu izstādes bērniem:
Skaistkalnē grāmatu sērijas:” Es lasu zilbi pa zilbei”, Ceraukstē izstāde uz platās palodzes 5.
gadīgajiem PII audzēkņiem un 2 pasākumi regulāri (godina ražas vīru Miķeli, izveido
dārzeņu izstādi ar nogaršošanu,- uzvar burkāns; izlaidumā pasniedz sagatavotu Ielūgumu uz
bibliotēku). Grenctālē 1 reizi mēnesī Lasīšanas pēcpusdiena ” Es ar savu grāmatiņu”.
Ģimenes iesaistīšana. Jauncodē ”Bitītes” kopā ar māmiņām vēro ledus iešanu Mēmelē,
ceļ sniegavīru, aplūko ar lupu sniegpārsliņas, skatās animācijas filmas, skaļi lasa stāstus.
Ziemeļu bibliotēkā gan lieli, gan mazi apmeklētāji veido sveces no vaska. Zorģos mazie
kārumnieki un māmiņas saldā darbnīcā kopīgi gatavo šokolādes čipsus, Mūsas bibliotēkā
19 mazie bērni lasa BŽ grāmatas kopā ar mammām, Ceraukstē 4 māmiņas un 1 vecmāmiņa
veiksmīgi iesaistās BŽ darbā, tā veicinot bērnu lasīšanu, Ozolaines pirmsskolnieki
pēcpusdienās ar audzinātājām nāk uz bibliotēku, bet brīvdienā, bieži liek mammām iet uz
bibliotēku spēlēties un šķirstīt grāmatas, Ziemeļu bibliotēkā gaiša ģimenes istabiņa pēc
renovācijas rosina kopīgi ar bērniem spēlēties, atpūsties. Arī Vallē vecmāmiņas ar
mazbērniem centīgi apmeklē Rotaļu stūrīti, bet Taurkalnes renovētais bērnu stūrītis
bibliotēkā rosina lasīt 6 jaunās māmiņas ar mazuļiem! Rītausmu bibliotēkā bērni izrāda
skeču Mātes dienā, kopīgi strādā darbnīcās, Umpārtē kopā ar pieaugušajiem uzklausa bērnu
stāstus, kā vākti ārstniecības augi, Vecsaulē Svētdienas skolas bērni un bibliotekāre sniedz
pagasta vientuļajiem cilvēkiem un ģimenēm savu Ziemassvētku programmu.
Pasākumi 1.-4. klašu skolēniem. Ekskursijas, konkursi, bērnu rīti, grāmatu izstādes,
literatūras apskati, radošās darbnīcas. Zālītē mīļākās grāmatas prezentācija-uzvar plakāts
Grega dienasgrāmata. Vecumniekos tradicionāli konkurss ”Mans dzejolis ziemai”, liela
atsaucība. Zīmējumu konkurss Brunavā Mana mīļākā multenīte. Sēņu un grāmatu izstādes
par sēnēm Umpārtē un Rītausmu bibliotēkā. Radošajā darbnīcā Vecsaulē gatavo katrs savu
Mūmammu. Stelpē vāc Jāņu zāles, veido kompozīciju- apsveikumu Māmiņai. Misā radošā
darbnīca, Lieldienu zaķi veidoti no salmiem, zeķēm un zeķubiksēm, galvas daļā iesēta zālīte
uzdīgst Lieldienās.
Pasākumi 5.-7.klašu skolēniem. Tikšanās ar rakstniekiem, tematiskās stundas,
konkursi, radošās darbnīcas grāmatu izstādes, Dzejas dienas, izstādes u. c. Tērpu
konkurss ”Makulatūras jaunā dzīve”. Jauncodē Botāniskā dārza ceļojošā izstāde ”Purva
noslēpumi”, ”J. Bites Putnu un dzīvnieku izstāde”. Izstādes nāk skatīt daudzi apmeklētāji, 1x
tādi, kas vispār nekad nebija vēruši bibliotēkas durvis! Misā meitenes parodē elkus, viņu
tērpus, matu sakārtojumu. Bauskas bērnu bibliotēkā jauku dzejas montāžu, veltītu V.
Ļūdēnam, sniedz Bauskas sākumskolas 6a.klases audzēkņi, viesos dzejnieka brālis
D.Ļūdēns.
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Pasākumi 8.-9.klašu skolēniem. Tikšanās ar rakstniekiem, bibliotekārās stundas,
Dzejas dienas, konkursi, lasījumi. Vecsaulē Dzejas dienas J. Sarmas dzimtajās mājās
”Ruģēnos” 8. klašu skolēni tematiskajā pasākumā sagatavo montāžu” Es atgriezīšos tēva
mājās”, bet 9.klasei jaunākie īsprozas lasījumi konkursam Valodu dienas ietvaros. Misā
Dzejas dienās viesojas kolēģe A. Pika no Rītausmu bibliotēkas un G. Viegliņa –Valliete no
Valles skaita dzeju. Projekta ”Zudusī Latvija ” ietvaros, sadarbībā ar RCB bibliogrāfi L.
Ozoliņu Codē (u.c. bibliotēkās) dažādām vecuma grupām tematiski pasākumi, kurus cer
turpināt, jo liela interese no skolotāju puses un arī audzēkņiem ļoti patīk.
Pusaudži-jaunieši.
Valles pagastā tematiskā literatūra izvietota pēc jauniešu interesēm, atzinīgi tiek novērtēts,
aktīvi izmantots "Lasāmplaukts jauniešiem – no 15 gadiem līdz….” Jauncodes bibliotēkā
skolēnu pavasara brīvdienās dambretes nedēļa. Zorģu bibliotēkā paplašinātas telpas,
lasītavā- studijā notiek aktīvs darbs ar jauniešiem. Ievērības cienīgs notikums Zemgalē,
projekts, kuru atbalsta Eiropas Komiteja animācijas filmiņu veidošana ”Animē dzīvi!”
Radošajā darbnīcā 10 jaunieši apguva filmas veidošanu par smago HIV/AIDS tēmu.
Darbnīcu apmeklēja TV Spektrs žurnāliste S. Leitāne un operators A. Pāns. Foršo sižetu
rāda LTV I Novadu ziņas: portālā youtybe.com var noskatīties HIV-AIDS-KAITE
03.05.2012 Jaunieši saņēma apliecinājumu par dalību projektā.
5.decembrī Izglītības un zinātnes ministrijas konkursā ”Brīvprātīgais 2012” kā reģionālie
uzvarētāji 3TD balvu saņēma par projektu ”Iecavas novada literārais mantojums”.
Ieguvums Zorģu mantojums E-grāmata bibliotēkai, iesaistās 3 jaunieši, paredz, ka būs
turpinājums.
Bērni ar īpašām vajadzībām. Zālītes ciemā atrodas Zālītes speciālās internātpamatskolas filiāle, kur mācās bērni ar īpašām vajadzībām. Notiek ekskursijas uz
bibliotēku, bet sadarbībā ar Zorģu bibliotēku ~50 audzēkņi apmeklēja Bauskas bērnu
bibliotēkas Ceļojošo Muminu izstādi. Stāstījumu S. Freimane veidoja 2 vecuma grupām
atšķirīgu, ņemot vērā uztveres īpatnības, 1.-4.klašu skolēni īpaši rūpīgi un aizrautīgi krāsoja
Muminu tēlus, paldies skolotājai Zauerei un klasei par pašu veidotu māla Trollīšu ģimeni.
Skolēni apmeklē Zorģu bibliotēku, Dzejas dienu svin kopā ar Dubultu bibliotekāres
I.Radziņas gatavotajām lellēm, tikšanās kā jautra mono izrāde, apmeklē Rīgas zoodārzu.
Bauskas bērnu bibliotēku apmeklēja 16 ”Vasaras nometnes” dalībnieki 1.-2. klašu skolēni no
mazturīgām ģimenēm, spēlēja spēles, veidoja papīra ziedus, klausījās muzikālās grāmatas.
5.Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu
un jauniešu pakalpojumu organizācijā,
sadarbības partneri, vērtējums.
Vislielāko finansiālo atbalstu fonda kvalitatīvai komplektēšanai bibliotēkas saņem no
novada Domēm un pašvaldībām. Gailīšu pagasta bibliotēkas vadītāja I.Pētersone uzsver, ka
bibliotēka ir ieguvēja, jo vietējā mēroga reformu rezultātā, kad bibliotēku nodeva CB
pakļautībā, CB vadība labāk saprot bibliotēku vajadzības, ir vairāk pretimnākoši, un
kopīgi risina sasāpējušos jautājumus. Bauskas bērnu bibliotēka, veiksmīgi sadarbojoties ar
Bauskas novada Domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāju un RCB direktori, 1x
noorganizēja Starptautisku plašu, izglītojošu izstādes atklāšanu, ko apmeklēja Somijas
vēstniece. Vislielākie ieguvēji ir pirmskolas vecuma bērni, jo apmeklēja bibliotēku 1x un
uzzināja daudz par Muminiem, aplūkoja izstādi un grāmatas. Bibliotekāres guva vērtīgu
pieredzi, kā pašiem pirmajiem Latvijā veidot tik plaša mēroga pasākumu. Veiksmīga
sadarbība ar LNB BLC kolēģēm, uzzinām jaunāko, aktuālāko darbā ar bērniem (Zorģu
bibliotēkā, Bauskas bērnu bibliotēkā notiek novadu bibliotekāru semināri, Iecavas bērnu
bibliotēkā). Iecavas bērnu bibliotēka cieši sadarbojas ar UNESCO Latvijas nacionālo
komisiju (projektu koordinatore M.Kāne). Pateicoties līdzdalībai projektā ”Stāstu laiks
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bibliotēkās” nodibināti kontakti ar projektā iesaistītām Latvijas bibliotēkām, folkloristiem M.
Mellēnu un G. Pakalnu, turpinās sakari ar sadraudzības pilsētas Pasvales Centrālo bibliotēku
Lietuvā, cieši kontakti ar PII iestādi ”Cālītis”, darbojas grāmatu izsniegšanas punkts.
Pieredzes apmaiņa Skaistkalnes bibliotēkai par darbu ar bērniem un jauniešiem notikusi ar
Germanišku sādžas bibliotēku Lietuvā. Veiksmīgs sadarbības piemērs: Codes
bibliotēka un Jauncodes bibliotēka piedalījās projektu konkursā ”Iedzīvotāji veido
savu vidi” (biedrība ”Bauskas lauku partnerība” un Bauskas novada dome, sadarbībā ar
Nīderlandes fondu( KNHM). Abas bibliotēkas guva atbalstu Ls 700, iegādājoties gan galda,
gan individuālās spēles, kā arī folkloristikas materiālus radošajām darbnīcām. Dažādoja brīvā
laika pavadīšanu~ 90 bērniem, novēršot bērnu atkarību no pārmērīgas datoru lietošanas.
Bibliotēkām aktuāla sadarbība ar Ziemeļu ministru padomi, jo tā jau kļuvusi par tradīciju,
ka Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā aktīvi tiek rīkoti lasījumi, iepazīta dažādu zemju literatūra,
tradīcijas( Bauskas bērnu, Iecavas bērnu bibliotēkās). Bibliotēkas aktīvi sadarbojās ar
UNESCO LNK projektā ”Pasaule T@vā bibliotēkā”, (iesaista skolēnus, mudina izteikt
savas domas, vērtēt un salīdzināt, 1x noformēt planšeti). Projektā –kustībā JUŠI darbojas
Bauskas bērnu un Misas bibliotēka- ļoti veiksmīga sadarbība. Vēlējums, lai tikpat veiksmīgs
projekta turpinājums! Sekmīga sadarbība (Bauskas bērnu bibliotēkā, piedalās mammas, tēti,
vecmammas, SOS Kinderdorf audzēkņi un mammas, audžuģimenes, bērnu nama bērni,
skolas psihologs) ar biedrību Bērni-bērniem. Tradicionāla sadarbībā starp novada
bibliotēkām, organizējot kopīgas ekskursijas B/J žūrijas ekspertiem (Ziemeļu un Rosmes
bibliotēka, Ceraukstes un Mūsas bibliotēka, Jaunsaules un Vecsaules bibliotēkas). Gailīšu un
Pāces bibliotēkām savā starpā veiksmīgi sadarbojoties, pievienojas arī skola un PII iestāde
”Cālītis”.
Bibliotekāres pasākumos aicina piedalīties kolēģes (S.Cīruli, L.Ozoliņu, S.Freimani),
rakstniekus, žurnālists, foto studijas ”Bauska” fotogrāfus. Bauskas bērnu bibliotēka 1x
sadarbojās ar Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības Zemgales reģiona inspektori
M.Putniņu, bet regulāra sadarbība ar Bauskas Mākslas skolu, muzejiem, bērnu un jauniešu
centru, kultūras centru, skolām , PII iestādēm, skolotājām. Internetā iegūstam informāciju
par jaunāko literatūru, jo notiek sarakste ar L-Grāmata un Globuss.
6. Veiksmīgākās lasīšanas aktivitātes:
Nozīmīga bibliotekārā darba daļa ir veiksmīgi lasīšanas veicināšanas pasākumi dažādās
vecuma grupās. Bibliotēkas organizē aktuālas izstādes (Bauskas bērnu bibliotēkā 95 izstādes,
Iecavas bērnu 52), tematiskas un literāras pēcpusdienas (Bauskas bērnu bibliotēkā - 16,
Iecavas bērnu - 15), lasījumus, pārrunas, konkursus, ekskursijas, tikšanos ar rakstniekiem.
Izstādes. Bauskas bērnu bibliotēkas veiksmes stāsts Starptautiska ceļojoša grāmatu
izstāde ”Muminu ģimene no Somijas”. To aplūkoja ~400 interesenti, svarīgi, ka visvairāk to
apmeklēja pirmskolas vecuma bērni, kurus aicināja iesaistīties lasīšanas procesā. Tā bija arī
ļoti veiksmīga sadarbība ar cita novada skolām (Zālītes internātpamatskola, Jaunsaules
pirmsskolnieki), kas veicināja bibliotēkas atpazīstamību, jo izstādi atklāja Somijas vēstniece.
Izstāde Latvijā atklāta 1x un tieši Bauskā. Bibliotēkas B+ J lietotāju skaits palielinājās par
+19. Kā veiksmes stāstu Iecavas bērnu bibliotēka min atzinību par paveikto darbu UNESCO
LNK iniciatīvas ”Stāstu laiks bibliotēkās” ietvaros un bibliotekāres Z.Stūrmanes
piedalīšanos Zemgales stāstnieku pirmajā festivālā ”Gāž podus Rundālē” (28.09-30.09). Bija
lieliska iespēja tikties ar kolēģēm, iepazīties ar GRUNDTVIG ārzemju partneriem,
piedalīties stāstīšanas aktivitātēs, dalīties savā pieredzē, ar plakātu par savas bibliotēkas
darbu uzstāties sesijā ”Stāstu bibliotēku prezentācijas” Bibliotēka saņēma ”Stāstu
bibliotēkas” atpazīstamības zīmi-plāksni.
UNESCO LNK un LNB kampaņā ”Pasaule T@vā bibliotēkā-UNESCO pasaules
mantojuma izzināšana” veiksmīgi darbojās vairākas bibliotēkas (Pilsrundāles, Strēlnieku,
E.Virzas Iecavas, Ādžūnu). Bauskas bērnu bibliotēka sagatavoja 3 tematiskas pēcpusdienas,
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kas piesaistīja skolēnu uzmanību ar radošām izpausmēm, meklēt internetā objektus,
salīdzināt un noformēt planšeti. Svarīgi, ka pastiprināta uzmanība pievērsta
novadpētniecībai, piem., kādas zivis dzīvo 3 Bauskas upēs, cik plats pils apkārtmūris.
Iecavas bērnu bibliotēka salīdzināja Vācijas, Polijas un Iecavas muižas parku. Akcijas
noslēgumā Kongresa namā izveidotās planšetes kļuva par vizuālu akcijas darbības rezultātu
un par vizītkarti bibliotēkas darbības atspoguļošanai. Daudzu gadu garumā bibliotēkas
veiksmīgi un aktīvi piedalās Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā, notiek gan Rītausmas stundas
(Iecavas bērnu, Bauskas bērnu, Valles, Codes), gan Krēslas stundas lasījumi (Iecavas bērnu).
Šī gada tēma Dažādība Ziemeļos, pārsvarā bibliotēkās tiek lasīti fragmenti par
Šurumburummeža iemītniekiem. Iecavas bērnu bibliotēkā tiekas ar futbola treneri
A.Tiščenko, klausās pasaulslavena futbolista dzīvesstāstu, iepazīstas ar bibliotekāru
sagatavotu prezentāciju. Gada vistumšākajā laikā Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa rada
cilvēkos kopības sajūtu arī Baltijas valstīs, vienlaicīgi iededzot sveces un kopīgi lasot
izvēlētās grāmatas.
Unikālais lasīšanas veicināšanas projekts ”Bērnu/Jauniešu žūrija” 1x aicina vecākus
lasīt un aizpildīt anketu. Tas rada lielāku bērnu interesi lasīt, ja ģimenē lasa arī vecāki.
(Iecavas bērnu bibliotēkā 105 eksperti, 6 ekskursijas uz bibliotēku; Bauskas bērnu bibliotēkā
92 eksperti). Ceraukstes bibliotēkā no 36 ekspertiem 14 ir zēni, un B/J žūrija ir
veiksmīgākā aktivitāte! Nenovērtējams ieguvums, jeb balva par lasīšanu ir vairāku
bibliotēku ekspertu kopīgas ekskursijas (Vecsaules un Jaunsaules bibliotēku eksperti
”Rudkalniņos” taisa strazdu būrīšus). Izzinošs, izglītojošs ir Ķīpsalas apmeklējums Lielie
Lasīšanas svētki, jeb divi vienā, jo tiek apmeklēta izstāde ”Skola”.
Tikšanās ar rakstniekiem veicina lasīšanu, jo rodas iespēja satikt un izjautāt autoru par
grāmatas tapšanu. Sirsnīgi bija kolēģes Sandras Cīrules 1. Grāmatas ” 12+ 1 pasaka par
Rūķi pūķi” atvēršanas svētki Bauskas bērnu bibliotēkā. Skolēni uzdāvināja autorei savus
pūķu zīmējumus un uzzināja atbildes uz interesējošajiem jautājumiem. Grāmatu svētku
ietvaros bibliotēkā viesojās gados jauna, radoša 5 grāmatu autore I. L. Muižzemniece
(viesojās arī Codes bibliotēkā). Tas ir īsts veiksmes stāsts, ko skolēni ar lielu apbrīnu
klausījās, jo autore gandrīz vienaudze! Ierosinājām pat Ginesa Rekordu grāmatai nominēt
autores veikumu! Prieks, ka autorei ļoti patika bibliotekāru iestudētais ”Kaķu meitenes”
fragmenta lasījums. Pēc tikšanās skolēni aktīvi izvēlējās lasīt autores darbus. Iecavas bērnu
bibliotēkā rakstnieka A. D. Deģa grāmatas ”Mellsila pirāti” prezentācija izvērtās par īstu
pirātu šovu. Spēles veidā skolēni uzzināja interesantus faktus, un rakstnieks uzskata, ka
pirātu būšana varētu būt jauka aizraušanās zēniem. Ļoti atraktīvs un sirsnīgs sarīkojums
2.klašu audzēkņiem bija tikšanās ar grāmatas ”Koko un Riko” autori E. Gulbi. Grāmata
iekļauta B/J žūrijas kolekcijā 1.- 2.klasēm. Autores ģimenē dzīvo īsts žurku puika Riko, kurš
bija atbraucis iepazīties ar lasītājiem, bet bērni, gatavojoties pasākumam lasījuši grāmatiņas
un zīmējuši ilustrācijas.
Bauskas bērnu un Misas bibliotēkas iesaistījušās projektā kustībā ”JUŠI”. Ļoti daudzas
saistošas, izzinošas, atraktīvas aktivitātes notikušas gan bibliotēkā, gan ārpus tās. Bauskas
bērnu bibliotēkā tematisko pēcpusdienu ar savu klātbūtni pagodināja pats JUSIS AUŠA,liela izmēra, brīnišķīga lelle. Ciemos bija arī 2 projekta koordinatores no Rīgas. Skolēni
pamatīgi izzināja Ziemas Saulgriežu tradīcijas, dāvanā saņēma vērtīgas grāmatas. Divās
radošajās darbnīcās ”Pavasara-vasaras misija” interesenti zīmēja un meklēja materiālus par
tēmu, ko izlozēja koordinatori Siguldā, Bauskas bibliotēkai tēma ”Jāņi. Kukaiņi, dzīvnieki”.
”Ādu darbnīcā” tapa brīnišķīgas rokassprādzes. Misijas noslēguma pasākums notika Rīgā
Dabas muzejā, 3 aktīvisti apmeklēja izzinošas nodarbības un aplūkoja ekspozīcijas, veicot arī
konkrētus uzdevumus. Īpaši uzmanību piesaistīja zemestrīces imitācija. Misas bibliotēkas
JUŠI pētīja Papardes ziedu, un pat devās tā meklējumos.
Sadarbojoties ar biedrību ”Bērni bērniem” Bauskas bērnu bibliotēkā notika 2 pasākumi
(apmeklē 60 bērni un 17 pieaugušie). Pavadām divus brīnišķīgus Pasaku vakarus kopā ar
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SOS Bērnu ciema bērniem un audžu mammām, u. c. Klausāmies topošā aktiera pasakas
lasījumu, bērni zīmē zīmējumus, kurus izliek pēc pasākuma izstādē. Noslēguma pasākumā
iestudē teātra izrādi ”Apburtā meitene”. Bērni saņem dāvanā grāmatu un cienastā ”Kāruma”
sieriņu, cepumus un tēju. Ļoti veiksmīga lasīšanas aktivitāte!
Codes bibliotēkā Miķeļdienas gadatirgus, piedalās klubiņš ”Ekspertiņš” rīko
Šausmonīšu vakaru, cer, ka tā būs jauka tradīcija. Rundālē ”Saulgriežu nakts bibliotēkā”,
iet bradāt pa upi, meklē jāņtārpiņus, met upē vainagus un visu nakti sarunājas. Rītausmas
bibliotēkā ”Īsto sēņu un sēņu izstāde” + ekskursijas uz bibliotēku + stāstījums par sēņu
gatavošanu + grāmatu izstāde = ļoti daudz pozitīvu atsauksmju no bērniem Atsauksmju
grāmatā. Radošās darbnīcas Zorģu bibliotēkā vasaras brīvlaikā 3 dienu garumā ir veiksmes
stāsts, jo bibliotekāre A. Ezergaile ir radoša, zinoša un ieguva Zemgales titulu ”Pagasta
bibliotekāre- Gaismas nesēja”.
Skolēnu brīvdienās Brunavas bibliotēkā pat veselas ģimenes ”Grauž ledu”, jeb spēlē
galda hokeju. Šī ir neatņemama sportiska aktivitāte jau sen, bet Jauncodes bibliotēkā ir
dambretes nedēļa. Bauskas bērnu bibliotēkā zīmējumu konkurss + anketēšana ”Uzzīmē
savu sapņu bibliotēku” (bibliotēku zīmē pat kā kuģi, kā telti, grāmatas izkārtotas pa spirāli,
mākslīgas grāmatas-flīzes).
7. Bibliotēkas darbinieki tālākizglītības vērtējums.
Bibliotēku darbinieki piedalās Starptautiskos semināros, semināros, konferencēs, kursos,
pieredzes apmaiņas braucienos.12.aprīlī Rīgā Bibliotekāru biedrības konferencē piedalās
(S. Freimane, A. Rācenāja) gūtas vērtīgas atziņas par bibliotekāra profesijas misiju un
būtību. Prieks, par kolēģi A. Ezergaili, ieguva titulu ”Gaismas nesēja”. 25.aprīlī Net- SafeDrošāka interneta centra Apbalvošanas ceremonijas pasākuma laikā (S.Freimane,
K.Čakāne) bija iespēja piedalīties radošās darbnīcās (apgleznot porcelāna krūzīti, apdrukāt
audekla maisiņu un cept mufinus). 25.maijā Kongresa namā noslēguma pasākumā ”Pasaule
T@vā bibliotēkā-UNESCO Pasaules mantojuma izzināšana” (S.Freimane, A.Rācenāja,
A.Ramane) notika planšetes izstādes atklāšana. Vērtīgi bija aplūkot citu Latvijas bibliotēku
darbus, iepazīt dažādus objektus visā pasaulē un bezgala jauka bija ekskursija Rīgas
Jugendstils. UNESCO LNK iniciatīvas ”Stāstu laiks bibliotēkās” plānošanas seminārā
un ”Gāž podus Rundālē” piedalās Z. Stūrmane. VA KIS organizētajos mācību kursos
”Bibliotēkas interešu pārstāvniecība” guva ieskatu, kā pārstāvēt savu bibliotēku, kā
pamatot vajadzības, mērķus, kā prezentēt kursos apgūto. Praktiski kursi, kuros iegūti jauni
sadarbības partneri, tuvāk apzinātas citu bibliotēku vajadzības. Seminārā Bauskas RCB un
Zemgales reģionālo publisko bibliotēku darbinieki noklausījās kursa noslēguma lekcijas.
Notikuši pieredzes apmaiņas braucieni uz Jūrmalas CB, Dubultu bērnu bibliotēku, Līvānu
novada CB –Gaismas pili. Patīkami pārsteidza Turku pagasta bibliotēkas interjers. S.
Freimane izbraukuma seminārā Vecumniekos stāstīja par Gētes institūta kursos gūto
pieredzi kā strādāt ar lielo rokas lelli Zani, bet CBB seminārā informēja par
Starptautiskajiem bērnu literatūras lasījumiem ”Ceļojošais zirneklis” un J. Baltvilka
balvas pasniegšanu. Ļoti vērtīgi Gētes institūta kursi, prieks par to, ka mūsu bibliotēkā tagad
dzīvo ZANE! Lelle jau 3x paviesojās (Code, Jauncode) bibliotēkās, arī Bauskas bērnu
bibliotēkas apmeklētāji Zani iepazina pasākumā.
8. Problēmas darbā ar bērniem un jauniešiem, to risināšanas ceļi.
Daļa skolēnu nevēlas lasīt, grūtības sagādā atstāstīt un pat rakstīt, novērota racionālā
patērētāju attieksme pret apkārtējo pasauli, iesaistoties pasākumos jautā: ”Kas man par to
būs?” Jūtama atkarība no cīņu spēlēm datorā. Jāorganizē dažādi pasākumi, jācenšas pievērst
žurnālu un grāmatu lasīšanai, jāpiedalās dažādos projektos un akcijās, jāievieš jaunas un
interesantas darba formas.
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9. Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums.
Prieks, ka daudzās bibliotēkās veikti plaši remonti (Strēlnieku, Ceraukstes), izveidoti
bērnu stūrīši (Ziemeļu), iepirkti mēbeļu komplekti (Bauskas bērnu bibliotēkai 2 oranži
dīvāni) un spēles (Code, Jauncode). Tas palielina bērnu un skolēnu lasītāju skaitu
bibliotēkās. Iecavas bērnu un Bauskas bērnu bibliotēkās neviena no būtiskajām bibliotēkas
jomām netika ierobežota finansiālo apstākļu dēļ. Bauskas bērnu bibliotēkai nepieciešamas
lielākas plašākas telpas, jo telpu šaurība ierobežo pasākumu apmeklētāju skaitu. Ziemas
sezonā nepietiek vietas ģērbtuvē, kur novietot somas un apģērbu skolēniem, kuri apmeklē
bibliotēku uzreiz pēc stundām.
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5. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums
5.1. Bibliotēkas informācijas tīmeklī: bibliotēkas mājas lapa, blogi, sociālie tīkli un citas
tīmekļa vietnes.
No 2011.gada pieejams Bauskas CB speciālistu izveidotais bibliotēku portāls:
www.bauskasbiblioteka.lv, kurā informācija par pakalpojumiem, pasākumu kalendārs, 40
bibliotēku elektroniskais kopkatalogs, aktualitātes, slīdošā lenta ar jaunākajām grāmatām
Bauskas CB. Atsevišķa sadaļa ar pamatinformāciju par novada bibliotēkām un titullapā
interaktīvā karte ar bibliotēku atrašanās vietu un adresi. Sākumlapā pieejams saraksts ar katra
mēneša novadnieku jubilejām, kurš sakārtots pa atsevišķiem novadiem, kā arī sadarbības
partneru logo un saites, Web mobilā versija. Atsevišķa sadaļa izveidota novadu
bibliotekāriem par nozares aktualitātēm. Bauskas CB atrodama sociālajā tīklā TWITER –
twiter.com/bauskabiblio.
Iecavas novada Zorģu bibliotēka aktuālo informāciju ievieto bibliotēkas mājaslapā
www.zorgi.lv, bet twiter.com. izveidots Zorģu bibliotēkas profils.
Iecavas novada bibliotēkas informāciju par pasākumiem ievieto novada mājaslapā
www.iecava.lv, savukārt Vecumnieku novada bibliotēkas – novada mājaslapā
www.vecumnieki.lv.
Bauskas CB katra mēneša pasākumu plānu, arī Bauskas novada pagasta bibliotēku, nosūta
ievietošanai novada mājaslapā www.bauska.lv visu iestāžu kopīgajā darba plānā. Novadu
bibliotēkas izmanto sociālo tīklu www.draugi.lv, lai sazinātos ar bibliotēkas kavētājiem,
piemēram, Bērstele.
5.2. Darbs ar elektronisko kopkatalogu.
Bijušajā Bauskas rajonā no 1998. gada tiek veidots elektroniskais kopkatalogs, kurā
ievadīti visu 37 bibliotēku iespieddarbu dati. 2009. gada 2. pusē izveidojās 4 novadi –
Bauskas, Iecavas, Rundāles, Vecumnieku, kurā tika iekļautas 3 bibliotēkas (Valle, Kurmene,
Taurkalne) no Aizkraukles rajona. Konsultējoties ar Alises speciālistiem, 2010. gadā tika
pieņemts lēmums, ka šo trīs bibliotēku datus vadīs no jauna un vienlaikus Valles un
Kurmenes bibliotēkā ieviesīs BIS ALISE i. 2011.gadā sadarbībā ar Bauskas CB Informācijas
resursu attīstības nodaļas speciālistiem 100% ievadīti dati par Taurkalnes, Valles, Kurmenes
bibliotēku krājumiem. Abas pēdējās bibliotēkas no 2012.gada uzsāka automatizēto
izsniegšanu/saņemšanu.
2012. gadā datubāzē ALISE ievadīti 2839 jauni grāmatu apraksti. Tādējādi izveidots
elektroniskais kopkatalogs ar 49989 aprakstiem. No pagastu bibliotēkām elektroniskajam
katalogam pievienoti 26930 eksemplāri. Daudzas novadu bibliotēkas uzsver, ka Bauskas CB
Informācijas resursu attīstības nodaļā ātri ievada iespieddarbu datus kopkatalogā. Kopīgais
eksemplāru skaits elektroniskajā kopkatalogā –245772 t.i. 83 % (2011.gadā 75%) no visu
novadu bibliotēku krājuma. Bauskas CB turpināja to pagastu bibliotēku, kuras strādā ar
Alise-i sistēmu, krājumu rekataloģizāciju. Turpinājām, pievienojot rekataloģizēto krājumu,
rediģēt esošos grāmatu aprakstus, pievienot priekšmetus, autorības un citas aprakstus
papildinošas ziņas.
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Bauskas reģiona kopkatalogā ievadītais krājums
BAUSKAS NOVADA BIBLIOTĒKAS
Bauskas Centrālā bibliotēka
Bauskas bērnu bibliotēka
Codes bibliotēka
Jauncodes bibliotēka
Dāviņu bibliotēka
Gailīšu bibliotēka
Rītausmu bibliotēka
Vecsaules bibliotēka
Ādžūnu bibliotēka
Mežotnes bibliotēka
Jumpravas bibliotēka
Mūsas bibliotēka
Ceraukstes bibliotēka
Ozolaines bibliotēka
Jaunsaules bibliotēka
Brunavas bibliotēka
Pāces bibliotēka
Grenctāles bibliotēka
Strēlnieku bibliotēka

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
72%
100%
63%
56%
99%
51%
56%
59%
39%
35%
40%

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

100%
100%
100%
93%
90%
74%

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

100%
100%
100%
45%
42%

VECUMNIEKU NOVADA BIBLIOTĒKAS
Stelpes bibliotēka
100%
Misas bibliotēka
100%
Taurkalnes bibliotēka
100%
Skaistkalnes bibliotēka
99%
Beibežu bibliotēka
70%
Valles bibliotēka
100%
Vecumnieku bibliotēka
65%
Kurmenes bibliotēka
100%
Bārbeles bibliotēka
51%
Umpārtes bibliotēka
48%
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Uz 2013.gada 1.janvāri iespieddarbu automatizētā izsniegšana/saņemšana notiek jau 15
bibliotēkās: Codes, Jauncodes, Dāviņu, Rītausmu, Gailīšu, Vecsaules, Ceraukstes,
Pilsrundāles, Iecavas Edvarta Virzas, Iecavas bērnu, Misas bibliotēkā, Stelpes, Zorģu, Valles,
Kurmenes bibliotēkās, bet Vecumnieku, Skaistkalnes, Bārbeles, Brunavas, Grenctāles
turpinās krājuma rekataloģizācija.
Plānots 2013. gadā uzsākt 4.kārtu Alises ieviešanā sekojošās bibliotēkās: Iecavas novada
Ziemeļu, Zālītes un Bauskas novada Mežotnes, Strēlnieku bibliotēkās. 2012.gadā esam
konsultējuši Bauskas pilsētas skolas (Bauskas Valsts ģimnāziju, 2.vidusskolu), iepazinušas
krājuma stāvokli. Minēto skolu bibliotēku darbinieki strādājuši pie krājuma vērtēšanas,
norakstot novecojušus, nolietotus, liekos dubletu eksemplārus. Darbinieki pabeiguši
apmācības Alises skolu bibliotekāru kursos. Ir iegādāta nepieciešamā materiālā bāze –
skeneri, svītrkodu papīrs, lai varētu uzsākt darbu ar sistēmu Alise i. Bauskas ģimnāzijas no
2012. gada marta strādā ar sistēmu ALISE un ievadīti ap 3000 eksemplāri.
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 14079 terminiem.
No tiem personvārdi 9674, priekšmeti 3623, institūcijas 248 un vietvārdi 493. Lokālo
priekšmetu katalogs sastāv no 1389 terminiem. Atslēgvārdu terminu katalogs, kurš sastāv no
Bauskas reģiona novadiem, pagastiem un ievērojamām vietām, sastāv no 73 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
2012. gadā strādājām pie grāmatu izvērtēšanas, norakstīšanas un datu izņemšanas no
sistēmas ALISE (izņemti 3505 eks.).
5.3. Elektronisko datubāzu (tiešsaistē, CD) piedāvājums, pašu veidotās elektroniskās
datubāzes.
Bauskas Centrālā bibliotēka veido novadu novadpētniecības datubāzi. 2012. gadā
novadpētniecības datubāze ir papildināta ar 1149 jauniem analītikas aprakstiem no rajona
laikraksta „Bauskas Dzīve”, kuri arī nosūtīti Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliogrāfijas
institūtam. Kopīgais aprakstu skaits novadu novadpētniecības datubāzē 13440. Sadarbībā ar
LNB un Bauskas novadpētniecības un mākslas muzeju turpinās darbs pie projekta „Zudusī
Latvija”. Izveidoti 14 jauni diski - „Bauska no putna lidojuma”, „Bauskas Centrālās
bibliotēkas vēsture (60., 70., 80.gadi), „Sibīrijas stāsti I” (par Ausmu Saukumu
(skat.piel.Nr.7), „Ziedēšanas priekā” (par aktrisi – novadnieci Lāsmu Kugrēnu),
videoieraksts par Lāsmu Kugrēnu u.c.
Turpinās darbs pie CD „ Latvijas Armija ( 1935-1937 ), „Sibīrijas stāsti II”, „Atmodas
laiks” u.c.
5.4. Informāciju un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūras vērtējums.
Novadu bibliotēkas atzīmē, ka Gaismas tīkla datori strauji noveco, bet tie ir galvenie
bibliotēku darbinieku darba rīki. Pamazām notiek datortehnikas nomaiņa. 2012.gadā Bauskas
CB nomainīti 3 sistēmbloki un Bauskas novada pagastu bibliotēkās nomainīti 6 sistēmbloki.
No „ Kultūras informācijas sistēmu centra” saņemti 6 datori un tos saņēmuši Vecumnieku,
Bauskas un Rundāles novada bibliotēkas. Bauskas CB 2013.gadā ieplānojusi 2 sistēmbloku
nomaiņu CB un 11 pagastu bibliotēku darbiniekiem.
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Iecavas novada pašvaldības Attīstības nodaļa izstrādāja projektu „Sabiedrisko aktivitāšu
darbības centru attīstība Iecavas novada attālinātās apdzīvotās vietās” un saņemot ELFLA
atbalstu, projekta ietvaros katra Ziemeļu, Zālītes, Rosmes bibliotēkas saņēma datorus,
videoprojektoru, videokameru, diktafonu, TV, DVD atskaņotāju, kas vērtīgs atbalsts
bibliotēku darbam.
Nepieciešamības gadījumā novadu bibliotēkas veic remontus 3td datoriem,
multifunkcionālajām iekārtām un citai tehnikai.
Novadu bibliotēkas atzīmē, ka interneta tīkls darbojas labi, arī bezvadu, kas ļauj
lietotājiem izmantot savus portatīvos datorus.

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.
Bauskas CB aktīvi organizēja digitālos ceļojumus: ” Reiz bija Bauskā”, kurā pasākuma
dalībnieki iepazinās ar prezentāciju par Bausku un tās interesantākajām vietām, bet
„Vecpilsētas stāsti” ar pilsētas vecāko daļu – Vecpilsētu. Tematiskās pēcpusdienas par šo
tēmu organizētas sadarbībā ar Codes, Vecsaules, Jaunsaules bibliotēkām un biedrību
„Vecpilsēta". Savukārt, Iecavas bērnu bibliotēkā tematiskā pēcpusdienā „Iecavas vēsture
senajās fotogrāfijās” dalībnieki iepazinās ar Bauskas CB sagatavoto prezentāciju par
Iecavas vēsturi, izmantojot digitalizētos materiālus.
Bauskas Centrālā bibliotēka sadarbībā ar Bauskas ģimnāziju organizēja latviešu valodai
un novadniekam Vitautam Ļūdēnam veltīto tematisko pasākumu „...mātes valodai es
esmu dzimis ”. Pasākums notika referenduma par latviešu valodu laikā, kurā piedalījās arī
dzejnieka meita Laima, kura ne tikai kavējās atmiņās par tēvu, bet izteiksmīgi lasīja savus
mīļākos tēva rakstītos dzejoļus. Dzeju skandēja ģimnāzijas audzēkņi un latviešu valodas
skolotājas. Bauskas CB sagatavoja prezentāciju par ievērojamā novadnieka dzīvi un daiļradi,
bukletu ar maz zināmām dzejnieka fotogrāfijām, dzejnieka vēlējuma ierakstiem Bauskas CB
viesu grāmatā un patriotiskām dzejas rindām. Pasākuma apmeklētāji atzinīgi vērtēja līdzi
paņemšanai veidoto bukletu.
Arī emocijām bagāto un sirsnīgo tematisko pēcpusdienu „Ziedēšanas priekā” veltītu
novadnieces aktrises Lāsmas Kugrēnas 60 gadu jubilejai, Bauskas CB veidoja sadarbībā ar
Bauskas Valsts ģimnāziju ( skat. piel. Nr. 8) (par pasākumu sadaļā Veiksmes stāsti).
Bauskas CB sadarbībā ar Vecsaules bibliotēku, pamatskolu, Dāviņu pagasta zemnieku
saimniecību „ERIŅI” īpašnieci Birutu Grantiņu, un Dāviņu bibliotēku organizēja rakstnieka
novadnieka Jāņa Sarmas I dzejas dienas, ar domu padarīt tās tradicionālas un izveidot
rakstnieka māju vietā piemiņas zīmi. Priecē tas, ka bibliotēkas un skolu aktīvi atbalsta
tagadējie zemes īpašnieki. Pirmās Jāņa Sarmas dzejas dienas interesantas ar to, ka šeit
piedalījās arī vietējie dzejnieki, bet Vecsaules skolas audzēkņi savukārt interpretēja Jāņa
Sarmas daiļradi. Plānots, ka nākošās, Jāņa Sarmas dzejas dienas, notiks 2014. gadā –
rakstnieka 130. gadskārtā.
Ziemeļu bibliotēka organizēja tikšanos ar novadnieci Terēziju Lasmani, kura stāstīja
par brīvprātīgo darbu pie smagi slimajiem Indijā.
Iecavas jaunieši sadarbībā ar Zorģu un E.Virzas bibliotēkām realizēja projektu „Iecavas
novada literārais mantojums „e- grāmata”, kurā apkopota 18 novadnieku dzejas un
miniatūras, kā arī autoru bildes un rokrakstu paraugi. Tajā ir lasāmi, gan vēsturiskas liecības,
gan emociju pilni dzīves jēgas meklējumi. Pavisam kopā 117 virtuālās lappuses (skat. piel.
Nr.9).
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Iecavas novadpētnieka Ē.Kivilanda grāmata „Iecavai 520” veltītai novada vēsturei un
būs labs palīgs bibliotēkām novadpētniecības darbā.
Codes bibliotēka organizēja novadnieces Irēnas Andrejevas gleznu izstādi, bet Ziemeļu
bibliotēka novadnieces Birutas Rūsiņas jaunāko gleznu izstādi. Savukārt, Jauncodes
bibliotēkā novadnieku Jadvigas un Gunta Šlosbergu foto izstāde „Neparastā ziema” un
novadnieka V.Manavicka gleznu izstāde.
Kurmenes bibliotēka organizējusi sadarbībā ar vietējo novadnieci gleznotāju un
operdziedātāju Annu –Grisi – Grundmani gleznu izstādi ar dabas skatiem.
Savukārt novadpētniecības - fotogrāfiju izstādē „Muzikanti Kurmenē” aplūkojamas
fotogrāfijas par saspēlēšanās tradīcijām Kurmenē, kā arī biezā albūmā atmiņu pieraksti.
Aktīvi, radoši novadpētniecības darbu veic Skaistkalnes bibliotēka, jo organizēts
piemiņas brīdis Skaistkalnes patriotam un novadpētniekam Pēterim Lukašēvičam atdusas
vietā, kā arī turpinās darbs pie materiālu papildināšanas par novadniekiem. Sadarbībā ar
novadnieci izdevēju Dz. Šulci turpinās Skaistkalnes kultūrmantojuma – seno
rokdarbnieču apzināšana un rokdarbu vākšana. Skaistkalniešiem tiek piedāvāta izdevība
iemūžināt savu māju ģimenes vēsturiskos materiālus – rokdarbus, kuri tiks apkopoti un
apstrādāti, lai veidotu grāmatu par Skaistkalnes senajiem rokdarbiem.
Turpinās darbs pie materiālu papildināšanas par novadniekiem literātiem Skaistkalnē.
Nozīmīgs darbs tiek ieguldīts pie seno pastkaršu kolekcijas kārtošanas. Jau vairākus gadus
bibliotēku apmeklē fotogrāfs un ceļotājs J.Naudžūns. Tikšanās reizē dalībniekiem pastāstīja
par ceļojuma iespaidiem Belģijā, Luksemburgā, Vācijā un Polijā.
Vecsaules bibliotēka turpina darbu pie projekta „Pagastu stāsti”, pierakstot iedzīvotāju
atmiņas.
Bārbeles bibliotēka jaunajās, renovētajās telpās izveidojusi jaunu novadpētniecības
ekspozīciju. Iegādāti jauni plaukti tās izvietošanai.No bibliotēkas plakātu arhīva veidota
izstāde „ Pirms atmodas ideoloģiskā telpa”,, bet 1949. gada 25. marta represijām organizēts
tematiskais pasākums „Rētas”, Bārbeles baznīcas 445 gadu atcerei sagatavota prezentācija
„Bārbeles baznīca gadu simtos”.
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 Dz. Šulces mājās.
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7. Projektizstrāde
2012.gadā Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammā „Jaunu grāmatu iegāde publiskām
bibliotēkām” iesaistījās Bauskas CB, izstrādājot projektu „Vērtīgo grāmatu kopa ” un
iegūstot novadu bibliotēkām līdzekļus krājuma iegādei. Tika iegādāti kultūrai svarīgi, vērtīgi
izdevumi. Tas ir nozīmīgs novadu bibliotēku krājumu papildinājums.
15 novadu bibliotēkas darbojās Bērnu žūrijas projektā un 2 turpina darbu UNESCO
Nacionālās komitejas projektā „Stāstu laiks bibliotēkā”.
Jauncodes un Codes bibliotēkas sadarbībā ar biedrību „ Bauskas rajona lauku partnerība ”
iesaistījās Nīderlandes fonda (Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappi) KNHM
projektu „ Sabiedrība ar dvēseli ” (Kern mit Pit) konkursa projektā „ Esi radošs un
zinošs”– iegūtas intelektuālās un sporta spēles, grāmatas un floristikas materiāli darbam ar
bērniem un jauniešiem.
Ziemeļu, Zālītes, Rosmes bibliotēkas Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) projektā „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana Iecavas novada attālinātās
apdzīvotās vietas iedzīvotājiem” ieguva datortehniku, projektoru, diktofonu, TV u.c.
Valles bibliotēka sadarbībā ar biedrību „Valles klēts” piedalījās projekta izstrādē par
piemiņas vietas izveidi izsūtītajiem vallēniešiem.
2012. gadā tiek veikta realizācija Bauskas novada Attīstības nodaļas un Bauskas CB
izstrādātajam projektam „Bauskas novada bibliotēku rekonstrukcija un aprīkošana”
par telpu paplašināšanas remontiem un aprīkojuma iegādi Ceraukstes, Strēlnieku bibliotēkām
( skat.piel.Nr.10)(Rītausmu bibliotēka tiks aprīkota 2013. gadā), bet Grenctāles, Ādžūnu un
Jaunsaules – par bibliotēku aprīkojuma iegādi. Projekts tiek finansēts no Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA).
Bauskas novada Attīstības nodaļa sadarbībā ar Bauskas CB, Rundāles novada Attīstības
nodaļu un partneriem no Lietuvas – Biržu, Pasvales un Pakrojas pašvaldībām izstrādāja
pārrobežu projektu „Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla
izveidošana”(skat. piel. Nr.11), kurš tika atbalstīt un 2012. gadā tika realizēta daļa no
projektā paredzētajām aktivitātēm – mācību pieredzes brauciens uz Somijas bibliotēkām
(skat. piel . Nr.12) Rītausmu bibliotēkas remonts, Biznesa ideju konkursa nolikuma izstrāde,
Metu un tehniskā projekta konkursa nolikuma izstrāde jaunas bibliotēkas ēkas būvniecībai
Bauskā un Biržos u.c. Projekta realizācija turpināsies 2013.gadā.
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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;
 gatavošanās Bauskas Centrālās bibliotēkas akreditācijai;
 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 90 bibliotēku nozares speciālistus no Zemgales reģiona –
Bauskas, Dobeles, Jelgavas, Ogres – publisko bibliotēku darbiniekus, pašvaldību vadītājus
un darbiniekus. Seminārā reģionu pārstāvji iepazīstināja ar sava novada bibliotēku
aktualitātēm. Bauskas novada administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas vecākā
speciāliste Egija Stapkēviča prezentēja projektu "Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku
pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana". Semināra dalībniekus ar Radošā Latvija 2014.2020. Politikas nostādnēm iepazīstināja Latvijas KM kultūrpolitikas departamenta Stratēģijas
un reģionālās kultūrpolitikas nodaļas vadītāja Dace Ziemele. Par digitālā kultūras mantojuma
pamatnostādnēm „eKultūra 2020” stāstīja Pamatnostādņu izstrādes darba grupas pārstāve
Jana Ķikāne. V/a „Kultūras informācijas sistēmas” VVBIS projekta direktors Aldis Liepa
iepazīstināja ar VVBIS 2.kārtas koncepciju, ar projekta „Trešais tēva dēls” aktualitātēm –
V/a „Kultūras informācijas sistēmas” direktors Armands Magone. Semināra laikā uzklausīts
pārskats par LBB Zemgales nodaļas darbu, notika jaunas valdes vēlēšanas. LBB prezidente
Silvija Tretjakova informēja par IFLA`s ģenerālkonferenci Helsinkos 2012: jauni
pakalpojumi bibliotēkās. Semināra noslēgumā ar autora, izdevēju un projekta vadītāju
klātbūtni tika prezentēta grāmata „Spirta jūra. Kontrabanda Baltijas jūrā”.
Pēc semināra dalībnieki apmeklēja atjaunoto Bauskas Rātsnamu.
6 semināri – tradicionāli katra mēneša pirmajā trešdienā.
Bauskas Centrālās bibliotēkas speciālisti semināros runāja par:
 bibliotēkas darba pārskatu sagatavošanu par 2011.gadu;
 statistikas datu ievadīšanu Kultūras kartē;
 novadu bibliotēku darbu un darbu ar bērniem, apkopojot un analizējot iepriekšējā
gada darba rādītājus;
 bibliotēku nozares aktualitātēm;
 aktualitātēm izdevniecību piedāvājumos;
 akciju „Pasaule t@vā bibliotēkā”;
 radošo pasākumu par drošību manā bibliotēkā;
 bibliotēku nedēļas norisēm;
 11.Grāmatu svētku norisi Bauskā;
 Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļu;
 Apmācībām „Bibliotēkas interešu pārstāvniecība;
Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēku attīstības institūta (BAI) speciāliste
Ilze Kļaviņa stāstīja par Krājuma komplektēšanas vadlīnijām. Karīna Bandere (LNB Digitālā
bibliotēka) iepazīstināja ar Digitālās bibliotēkas jaunajiem e-pakalpojumiem.
Sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu tika organizēts seminārs par Elektronisko
deklarēšanās sistēmu un tās lietošanu. Ar atjaunoto Bauskas Rātsnamu neklātienē
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iepazīstināja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Zemgales nodaļas
inspektore Mārīte Putniņa. Semināros izmantojām iespēju ieklausīties kolēģu pieredzē un
viņu veiksmes stāstos. Tā 2012.gada semināros ar savu pieredzi dalījās Bauskas bērnu
bibliotēkas vadītāja Sarmīte Freimane, Zorģu bibliotēkas vadītāja Aina Ezergaile,
Pilsrundāles bibliotēkas vadītāja Aelita Ramane, Misas bibliotēkas vadītāja Sarmīte Šlikaite,
Codes bibliotēkas vadītāja Antra Ģēvele stāstīja par iespaidiem profesionālās pieredzes
braucienā uz Somijas bibliotēkām. Par dalību starptautiskajos bērnu literatūras lasījumos
„Ceļojošais zirneklis” un J.Baltvilka balvas pasniegšanā stāstīja Sarmīte Freimane (Bauskas
bērnu bibliotēka), par Zemgales stāstnieku festivālu Aelita Ramane (Pilsrundāles bibliotēka).
2012.gadā notikuši divi izbraukuma semināri.
Mācību – izbraukuma seminārā bibliotekāri iepazinās ar Vecumnieku novada Bārbeles,
Kurmenes, Taurkalnes, Valles bibliotēkām, tikās ar Vecumnieku novada domes
priekšsēdētāja vietnieku Jāni Kalniņu, Valles un Kurmenes pagastu pārvalžu vadītājiem.
Apmeklēja muzeju „Zvanītāju Bukas”, Taurkalnes bibliotēkā bija organizēta rotu
mākslinieces Guntas Brolišas rotaslietu izstāde – tirdziņš. Semināra programmā tika iekļauts
Andas Rācenājas (Iecavas Ed.Virzas bibliotēka) stāstījums par LBB 15.konferences
„Bibliotēka aiz bibliotēkas: Integrācija, inovācijas un informācija visiem” norisi un Sarmītes
Freimanes (Bauskas bērnu bibliotēka) stāstījums par dalību zinātniski praktiskajā konferencē
„Literatūra, teātris un mūzika bērniem”.
Jūnijā mācību – pieredzes izbraukuma seminārs uz Līvānu novada bibliotēkām.
Iepazīta Līvānu novada Centrālā bibliotēka kā nozīmīgs kultūras un informācijas centrs, tās
galvenie darba virzieni un aktivitātes. Līvānu novada Turku bibliotēka – jauna ēka, jaunas
telpas bibliotēkai, jaunas iespējas un izaicinājumi. Apmeklējām mācību stundu Latgales
mākslas un amatniecības centrā, iepazināmies ar Līvānu stikla muzeja unikālo stikla mākslas
darbu ekspozīciju. (skat.piel.Nr.13).
Pagastu bibliotekāriem sniegtas konsultācijas par bibliotēkas krājuma pārbaudi,
norakstīšanu, seriālizdevumu uzskaiti, lasītāju, interneta lietotāju reģistrācijas uzskaiti, par
Latvijas digitālās kultūras kartes aizpildīšanu, par tehnoloģiju izmantošanu datu
konvertēšani, par datu bāzes Lursoft laikrakstu bibliotēkas, Letonika lietošanu, kopkatalogu
u.c.
Vecumnieku novadā tradicionāli veiksmīga sadarbība pieredzes apmaiņā notiek Valles,
Kurmenes un Taurkalnes bibliotēku vadītājām, sadarbojoties arī ar Valles vidusskolu. Arī
Vecumnieku bibliotēka uzsver veiksmīgo sadarbību ar novada un reģiona bibliotēkām,
konsultējoties par bibliotekārajiem procesiem. Beibežu bibliotēkas vadītāja darba procesā
gūtās atziņas un ierosmes konsultāciju veidā sniedz kolēģiem un pašvaldības darbiniekiem.
Vecumnieku novada Misas bibliotēkai veiksmīga sadarbība ar Misas vidusskolu,
Skaistkalnes bibliotēkas sadarbības partnere - Bārbeles bibliotēka.
Visos novados bibliotēkām ir izveidojusies ļoti laba sadarbība ar tuvumā esošajām
skolām, skolotājiem, skolēniem.
Iecavas novada bibliotēku darbinieces savstarpēji konsultējas bibliotekārajā darbā,
kopīgi apmeklē Latvijas Grāmatu bāzi. Iecavas novada bibliotēkām izveidojusies ilgstoša
sadarbība ar Pasvales Centrālo bibliotēku Lietuvā. Maijā Pasvales kolēģes apmeklēja Iecavu,
iepazinās ar jaunumiem bibliotēku darbā, aktivitātēm. Iecavas novada bibliotekāres
organizēja pieredzes apmaiņas braucienu uz Jūrmalas pilsētas bibliotēkām, lai iepazītos ar
kolēģu darbu Bērnu un Centrālajā bibliotēkā. Iecavas Ed.Virzas un Zorģu bibliotēkas turpina
sadarbību ar Bauskas Centrālās bibliotēkas galveno bibliogrāfi Laimdotu Ozoliņu tematisko
pasākumu kopīgā organizēšanā. Iecavas novada Zorģu bibliotēkas vadītāja uzsver
veiksmīgās sadarbības ar LNB Bērnu literatūras centru nozīmi bibliotēkas darbā, sadarbojas
arī ar Iecavas sieviešu klubu „Liepas”, Dubultu bērnu bibliotēku.
Ceraukstes bibliotēkas, Jaunsaules, Vecsaules, Ozolaines bibliotēku vadītājām turpinās
veiksmīgā sadarbība ar skolām kopīgu pasākumu organizēšanā. Ceraukstes un Mūsas
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bibliotēka, Jaunsaules un Vecsaules bibliotēkas sadarbojas kopīgu „Bērnu/ jauniešu žūrijas”
dalībnieku ekskursiju organizēšanā. Gailīšu bibliotēkai tradicionāli cieša sadarbība ar Pāces
bibliotēku un Gailīšu pagasta kultūras darba organizatori kopīgu pasākumu organizēšanā.
Vecsaulei jauna sadarbības partnere – Dāviņu bibliotēka: organizētas Pirmās J.Sarmas dzejas
dienas – vai tiks iedzīvināta jauna tradīcija? Laiks rādīs. Mežotnes pagasta Jumpravas,
Strēlnieku un Mežotnes bibliotēkas tradicionāli sadarbojas metodiskā un konsultatīvā jomā.
Gailīšu pagasta bibliotēkas vadītājai radoša sadarbība ar sociālo darbinieci un sporta darba
organizatoru, ar Pensionāru padomi kopīgu tematisko pasākumu veidošanā.
Apkopota informācija konkursam „Lielā lasītāju balva” un „Zelta ābele”, bibliotēkās
veiktas aptaujas un datu apkopošana par dažādām bibliotekārā darba jomām, kuras iesniegtas
LNB Bibliotēku Attīstības institūtam, v/a Kultūras informācijas sistēmas u.c.
2012.gadā katra bibliotēka apmeklēta vidēji 2 reizes gadā, bet 11 bibliotēkas 3 reizes
un vairāk.
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9. Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums.
9.1. Veiktie un plānotie telpu un ēku rekonstrukcijas projekti un remontdarbi
2012.gada nogalē pabeigta bibliotēkas telpu pārbūve Iecavas novada Ziemeļu
bibliotēkā. Bibliotēkas lietotāji ieguvuši gaišas, ērtas, izremontētas un aprīkotas telpas, bet
turpinās Zālītes telpu pārbūve un remonts, ko pabeigs 2013. gada sākumā.
Bauskas novadā izremontētas un aprīkotas telpas Ceraukstes bibliotēkai un jaunas
daudz plašākas izremontētas un aprīkotas telpas ieguvusi Strēlnieku bibliotēka. Telpu
remonts un paplašināšana notiek Rītausmu bibliotēkā( skat.piel.Nr. 14) un 2013. gada
pirmajā pusē plānota bibliotēkas atvēršana. Bibliotēkas lasītāji iegūs ne tikai ērtas un
aprīkotas telpas, bet pacēlājs nodrošinās bibliotēkas pakalpojumus ikvienam iedzīvotājam.
Vecumnieku novadā 2012. gada pirmā pusē durvis vēra renovētajās telpās pārvietotā
Taurkalnes bibliotēka, pilnībā aprīkota ar jaunām mēbelēm ( skat.piel.Nr.15). Vecumnieku
bibliotēkā izremontēta datorlietotāju telpa, bet Misas bibliotēkai izremontēta otrā telpa
un izveidota skatuvīte bērnu radošām aktivitātēm – leļļu teātrim. Stelpes bibliotēkai
izremontēta kāpņu telpa.
Uzsākta nolikuma izstrāde Bauskas CB jaunās ēkas metu un tehniskā projekta
izstrādes konkursam.
9.2. Telpu nodrošināšana vai bibliotēku pārvietošana uz citām telpām
2012.gadā izremontēta un aprīkota Strēlnieku bibliotēka, arī ēka, kurā atrodas bibliotēka,
tika renovēta. Savukārt Ceraukstes bibliotēkai izremontēta telpa, kuru pievienoja.. Rundāles
novadā jaunas telpas citā ēkā izremontēja Svitenes bibliotēkai, bet Taurkalnes bibliotēka pēc
ēkas renovācijas un telpu remonta pārcēlās uz jaunām, ērtām telpām. Plānots, ka 2013. gadā
tiks izremontētas jaunas telpas Mežotnes bibliotēkai.
9.3. Jaunu ēku būvniecība
2012. gadā Bauskas reģionā nav notikusi jaunu ēku būvniecība bibliotēkām.
9.4. Iekārtas, aprīkojums, apstākļi.
Novadu bibliotēkās veikti uzlabojumi. Tā Vecumnieku novada Beibežu bibliotēkai veikta
daļēja plauktu nomaiņa, bet Vecumnieku bibliotēkā iegādāti gan jauni plaukti, gan iekārtots
neliels bērnu stūrītis. Plaukti nomainīti Valles bibliotēkai, bet Bārbeles bibliotēkai iegādāti
40 krēsli pasākumu telpai. Kurmenes bibliotēka ieguva bērnu stūrīša plauktus – vilcieniņu.
Skaistkalnes bibliotēkai iegādāti plaukti, galds bērnu stūrītim u.c. mēbeles, bet tās izvietos
pēc remonta, kurš plānots 2013. gada pirmajā pusē.
Iecavas novada Ziemeļu un Zālītes bibliotēkas ieguva jaunu telpu aprīkojumu – plaukti,
galdi, krēsli , bērnu stūrītis u.c.
Bauskas novadā jaunu aprīkojumu ieguva Brunavas bibliotēka – atpūtas stūrīti, plauktus,
bet Jaunsaules bibliotēka grāmatu plauktus, krēslus, bērnu stūrīti un Ādžūnu bibliotēka
grāmatu plauktu. Jauns aprīkojums izremontētajai Ceraukstes bibliotēkai – plaukti, bērnu
stūrītis ( skat.piel.Nr.16) ,bet Strēlnieku bibliotēkai plaukti, lasītāju galdi, krēsli, bērnu
stūrītis, izstāžu siena, pufi, atpūtas dīvāns.
Visi šie pasākumi uzlabo bibliotēkas pakalpojumu pieejamību un kvalitāti.
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10. Bibliotēkas personāls.
LBB 15. konferences „Bibliotēka aiz bibliotēkas: Integrācija, inovācijas un informācija
visiem” pirmās sesijas noslēgumā visus klātesošos bibliotekārus uzrunāja organizāciju
psiholoģe Iluta Krūmiņa, kura bibliotēku nosauc par “labo sajūtu vietu”, kurā bibliotekārs ir
“vērtību izgaismotājs” un uzsver, ka bibliotēkas ir kā aisbergi, jo virspusē redzama tikai
maza daļa, bet zem ūdens ir ieguldīts daudz darba, ko apmeklētāji neredz.
Bauskas reģionā pavisam 56 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. (skat.piel.Nr.17).
Bibliotēku darbinieces piedalījušās:
 LBB 15. konference „Bibliotēka aiz bibliotēkas: Integrācija, inovācijas un informācija
visiem” Bauskas CB, Bauskas BB, Iecavas Ed.Virzas bibliotēka, Misas bibliotēka,
Zorģu bibliotēka)
 Konference „Līderi par bibliotēkām: 119+119” (Bauskas CB, Iecavas Ed.Virzas
bibliotēka, Pilsrundāles bibliotēka, Misas bibliotēka)
 Seminārs „Bibliotēkas interešu pārstāvniecība”: efektivitātes un ilgtspējas
nodrošināšana (Bauskas CB)
 Kursi „Ievads sistēmā ALISE-i, Informācijas atlase (OPAC,WebPAC), Cirkulācija un
mācību modulis” (Ceraukstes bibliotēka, Brunavas bibliotēka)
 Seminārs „Bērnu/Jauniešu žūrija 2011”, „Pasaule t@vā bibliotēkā – UNESCO
Pasaules mantojuma izzināšana” un UNESCO LNK iniciatīvas „Stāstu bibliotēkas”
bibliotēku tikšanās (Bauskas BB, Iecavas BB, Misas bibliotēka, Ādžūnu bibliotēka)
 Europe Direct IC, ESIP un ES informācijas tīklu seminārs (Bauskas CB)
 EBSCO datu bāzu apmācību seminārs (Bauskas CB)
 Seminārs: Latvijas bibliotēku portāls - (Bauskas CB)
 3td apmācības bibliotekāriem „Bibliotēkas interešu pārstāvniecība” (13 stundas)
(Bauskas CB, Bauskas BB, Iecavas Ed.Virzas bibliotēka, Iecavas BB, Vecumnieku
bibliotēka)
 3td apmācības bibliotēku vadītājiem „Bibliotēkas interešu pārstāvniecība” (18 stundas)
(40 bibliotēku vadītājas)
 3td apmācības reģionu bibliotēku vadītājiem „Bibliotēkas interešu pārstāvniecība” (18
stundas) (Bauskas CB)
 3td apmācību programmas „Bibliotēku interešu pārstāvniecība” Zemgales reģiona
noslēguma seminārs Bauskā (Bauskas, Iecavas, Rundāles, Vecumnieku novadu
bibliotēkas)
 Europe Direct IC, ESIP un ES informācijas tīklu seminārs (Bauskas CB)
 Praktiska konference „Literatūra, teātris un mūzika bērniem” (Bauskas BB)
 Seminārs „Lasīšanas veicināšana ar leļļu palīdzību” (Bauskas BB)
 „Pasaule t@vā bibliotēkā – UNESCO Pasaules mantojuma izzināšana” noslēguma
seminārs (Bauskas BB, Ādžūnu bibliotēka, Iecavas BB)
 IFLA Pasaules bibliotēku un informācijas kongress Helsinkos (Bauskas CB)
 Informatīvs seminārs „Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa” (Bauskas CB, Iecavas
Ed.Virzas bibliotēka)
 3td mācību kurss „Komandas darbs attālināti” (Bauskas CB)
 LBAB kopsapulce par Grāmatu svētkiem (Bauskas CB)
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 Izglītojošs seminārs publisko bibliotēku krājuma komplektēšanas speciālistiem
(Bauskas CB)
 Kursu programmu „Ko vēlas lasītājs? Uzziņu intervija lasītāju apkalpošanā”, (Iecavas
Ed.Virzas bibliotēka)
 Kursu programmu „Bibliotekāra dzīves kvalitāte (psiholoģija)” (Iecavas Ed.Virzas
bibliotēka)
 ES informāciju sniedzēju forums „ES komunikācijas darbnīca-idejas un risinājumi”
(Bauskas CB)
Bibliotēku vadītājas devušās profesionālos mācību braucienos: uz Somijas un Igaunijas
bibliotēkām (Bauskas CB, Codes bibliotēka, Beibežu bibliotēka, Jaunsaules
bibliotēka), uz Somijas bibliotēkām (Bauskas CB), Uz IFLA`s kongresu Helsinkos
(Bauskas CB)
Bauskas novada bibliotēkas apmeklēja kolēģi no Latvijas Universitātes bibliotēkas.

11. Finansiālais nodrošinājums

Kopā reģionā izdevumi bibliotēku finansēšanai izmantoti Ls 574365, no kuriem 93% sastāda
kārtējie izdevumi, un 7% finansējuma izlietoti kapitālajiem ieguldījumiem.
Kārtējie izdevumi
Bauskas reģions,
2012
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Krājuma komplektēšana
Bauskas reģions, 2012

Salīdzinājumā ar 2011.gadu palielinājies finansējums grāmatu iegādei par LS 1879 (5%).
Periodikas iegādei salīdzinājumā ar 2011.gadu finansējums saglabājies pagājušā gada līmenī,
salīdzinot ar 2011.gadu palielinājies finansējums elektronisko dokumentu iegādei, kas
2012.gadā ir Ls 2621 (2011.gadā – Ls 928)

12. Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par
bibliotēkas funkcijām, pakalpojumiem.
Novadu bibliotēkas aktīvi sadarbojas ar novadu preses izdevumiem un mājaslapām,
piemēram, Bauskas novadā - Ceraukstes, Mūsas., Gailīšu, Vecsaules u.c. bibliotēkas, bet
Vecumnieku novadā Misas, Kurmenes, bet Valles bibliotēkai laba sadarbība ar laikrakstiem
„Bauskas dzīve” (Bauskas reģions), „Staburags” (Aizkraukles reģions), jo pavisam kopā 14
publikācijas tapušas par bibliotēkas darbu, kā arī sižets Latvijas TV ”Novadu ziņas”.
Bauskas CB izveidoja grāmatzīmi-info lapu par bibliotēkas pakalpojumiem, kuru izplatīja
gan lasītāju, gan pasākumu apmeklētāju vidū. 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 un aktīvi sadarbojās ar novada
izdevumu „ Novada Vēstis ” ( skat.piel.Nr.18) un 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.
Bārbeles bibliotēka uzsver, ka „pozitīvi jāvērtē bibliotēkas budžeta apspriešana novada
Domē ar Domes priekšsēdētāju, izpilddirektoru un ekonomistu”.
Iecavas novada (E.Virzas, Bērnu, Zorģu, Rosmes, Ziemeļu) atzīmē pašvaldības
ieinteresētību, atsaucību un atbalstu bibliotēkas darba organizēšanā.
Bauskas CB atzīmē kā veiksmīgu sadarbību ar Bauskas novada Attīstības nodaļu projektu
izstrādē novadu bibliotēku infrastruktūras uzlabošanā un aprīkojuma iegādē, kā arī pārrobežu
projekta izstrādē par biznesa atbalsta bibliotēkām.
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Gailīšu bibliotēka atzīmē, ka laba sadarbība izveidojusies ar kultūras darba
organizatoriem, sporta dzīves organizatoru, bet Pāces bibliotēkai ar bērnudārzu. Vecsaules
bibliotēkai veiksmīga sadarbība ar kultūras dzīves organizatori.
Bauskas CB ilggadēja sadarbība ar Bauskas Kultūras centru, īpašs atbalsts pasākumu
organizēšanā, arī ar Bauskas Valsts ģimnāziju un Bauskas 2.vidusskolu. Pēdējos gados cieša
sadarbība izveidojusies ar Bauskas Novadpētniecības un Mākslas muzeju, biedrību „Bauskas
Vecpilsēta”, Pensionāru padomi, Pestīšanas armiju.
12.3. Bibliotēku sadarbības tīkla raksturojums, partneri. Pārrobežu sadarbība.
Novadu bibliotēku galvenie sadarbības partneri ir skolas, kultūras nami un kultūras darba
organizatori, bērnudārzi, pagasta bibliotēkas, pensionāru padomes, sieviešu klubi. Plašs
sadarbības partneru loks – Skaistkalnei – Paulīniešu Ordeņa mūki, pensionāru kopa
„Saulgriezes”, sociālais dienests, kaimiņu (Bārbele) bibliotēkas, pagasta muzejs
„Novadnieki” u. c.
Arī Bārbeles bibliotēkai ilggadīgi, stabili partneri – Misiņa bibliotēka, Skaistkalnes
bibliotēka, Sieviešu klubs, pagasta biedrība „Jaunatne smaidam”, Vecumnieku
Mūzikas un Mākslas skola. Zorģu bibliotēka aktīvi sadarbojās z/s „Bērziņi”, bet E. Virzas
Iecavas bibliotēka – ar sieviešu klubu „Liepas”, bet Vecumnieku bibliotēka – ar
pansionātu „Atvasara”, Ceraukstes bibliotēka – ar sieviešu klubu „Mikslis” un Daugavas
vanagi Latvijā Ceraukstes nodaļu, Viļa Plūdoņa muzeju u.c., Vecsaule- ar sieviešu
grupu, Ozolaine – ar daudzfunkcionālo centru „Lilijas”, bet Valles bibliotēka - ar
luterāņu draudzi un pensionāru klubiņu „Brūklenājs”, Jumpravas bibliotēkai ar sieviešu
klubu „Baudi dzīvi”, Dāviņu bibliotēka – ar Bruknas Kalna kopienu.
Bauskas CB cieši sadarbojās ar vidusskolu latviešu valodas skolotājiem, skolu
bibliotekāriem informatīvo stundu veidošanā, kā arī organizējot tikšanās ar rakstniekiem,
politiķiem par aktuālām tēmām.
Laba sadarbība ar Zemgales reģiona bibliotēkām. Jau par tradīciju kļuvuši Zemgales
reģionu bibliotēku kopīga semināra organizēšana rudens pusē. Bibliotēku speciālisti atzinīgi
vērtē šo pasākumu, jo tas dod iespēju iepazīt katra reģiona (Jelgava, Dobele, Aizkraukle,
Bauska, Ogre) galvenos darba virzienus, kā arī uzzināt bibliotēku darba aktualitātes Latvijā
un pasaulē, uzaicinot galvenos nozares speciālistus. Nozīmīga ir starptautiskā sadarbība.
Iecavas novada bibliotēkas sadarbojas ar Pasvales bibliotēku (Lietuva), bet Bauskas CB ar
Šilutes (Lietuva) un ar Biržu, Pasvales, Pakrojas bibliotēkām pārrobežu projekta ietvaros.
12.4. Informācijas resursus popularizējoši pasākumi (izstādes, tikšanās, tematiskie
pasākumi u. t.).
Nozīmīga bibliotekārā darba daļa ir informācijas resursu popularizēšanas un lasīšanas
veicināšanas pasākumi. Bibliotēkas organizē: aktuālas izstādes, tematiskas pēcpusdienas,
pārrunas,radošās darbnīcas, informācijas stundas, konkursus , ekskursijas , tikšanās ar
rakstniekiem, izdevējiem, politiķiem, organizētas apmācības un sniegtas konsultācijas
bibliotekāriem un lietotājiem darbam ar e-resursiem.
Tradicionāla ir izstāžu organizēšana bibliotēkās, ko veic visas novadu bibliotēkas.
Izstāžu tematika aptver :
1)nozīmīgas atceres dienas vēsturē: Lāčplēša diena, Barikāžu atcere diena u.c.
2)ievērojamu cilvēku jubilejas:
 īpaši rakstniekiem un dzejniekiem: E. Lukjanskim, V. Ļūdēnam, M. Zālītei,
A.Skalbem, V. Strēlertei, A. Kronenbergam, Z. Mauriņai, I. Indrānei, L. Brīdakai
A. Eglītim u.c.
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ievērojamiem aktieriem, mūziķiem, māksliniekiem: L.Kugrēnai, N.Bumbierei
u.c.
3) gadskārtu ieražu svētkus: Ziemassvētki, Lieldienas, Jāņi, Meteņi u.c.
4) dažādu nozaru literatūru.
Bibliotēkas organizējušas izstādes sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, piemēram,
Vecumnieku novada Kurmenes bibliotēkas apmeklētāji iepazinuši ceļojošo izstādi „Vīriešu
skats: vīrietis senajās fotogrāfijās”, bet Skaistkalnes bibliotēkā izstādi veltītu pirmajam
latviešu kartogrāfam Matīsam Siliņam. Savukārt Rakstniecības un mūzikas muzeja ceļojošo
izstādi „Dzīves pabērni latviešu literatūrā” iepazina Iecavas novada Edvarta Virzas un
Bauskas novada Grenctāles bibliotēku apmeklētāji.
Lasītāju no Vecumnieku novada Valles bibliotēkas iedvesmojusi I. Kreituses grāmata
„Pagājušo gadu Latvija ” izveidot bibliotēkā izstādi „Grāmata iedvesmotāja ”, kurā
izvietoti padomju laika sadzīves priekšmeti.
Bibliotēku lasītāji ir čakli zemes kopēji, tādēļ patīkami, ka izaudzēto cenšas parādīt
pārējiem. Piemēram, Valles bibliotēkā z/s „ Andriņi” īpašniece kopā ar bibliotēkas vadītāju
organizēja izstādi „Krāsainie, veselīgie, garšīgie”, kurā eksponēti 45 šķirņu tomāti. Par šo
izstādi ieinteresējusies TV, un materiāls parādīts raidījumā „ Novadu ziņas.”
Arī Bauskas novada Jumpravas bibliotēkā organizēta lasītājas T. Čornajas tomātu izstāde
– degustācija. Rītausmu bibliotēkas apmeklētājus priecēja ķirbju un ķirbīšu izstāde, kā arī
ķirbju ēdienu baudīšana. Bibliotēkas vadītāja Aina Pika ir liela sēņu lasītāja, tādēļ viņas
organizētā sēņu izstāde ( pati salasīja 61 šķirni) pulcēja lielu skaitu interesentu.
Novadu bibliotēkās populāras ir vietējo mākslinieku darbu izstādes, piemēram, Codes
bibliotēka organizēja I. Andrejevas gleznu izstādi, bet Beibežu bibliotēka Vecumnieku
Mūzikas un Mākslas skolas audzēkņu grafikas darbu izstādi un A. Špoģes gleznu un G.
Vucānes krustdūrienu gleznu izstādes.
Skaistkalnes bibliotēka sadarbībā ar Vecumnieku novada floristu studiju organizēja
izstādi” Laika uzrunāšana ”.
Veiksmīgas sadarbības rezultātā Jauncodes bibliotēkā lasītājiem bija iespēja iepazīties ar
LU Botāniskā dārza ceļojošo fotoizstādi „Purva noslēpumi”, kura stāsta par Latvijas purvu
vērtībām un to aizsardzību. Savukārt Meža dienās lasītāji iepazina J. Bites putnu un
dzīvnieku kolekciju.
Novadu bibliotēkas organizējušas daudzveidīgas tematiskās izstādes. Vecsaules
bibliotēkas organizētā izstāde jaunatvērtajā pagasta Saieta namā „Mana balta villainīte,
sarkaniem rakstiņiem” veltīta latviešu tautas tērpiem un rotām, bet „Ko mēs zinām viens
par otru” latviešu un lietuviešu grāmatu izstāde veltīta pagasta sadarbības partneriem
Lietuvā.
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
atzīmējām dzejnieka Andreja Eglīša simtgadi un tematiskajā pēcpusdienā „....un esi tur
kur karogs tavs un tauta tava ” Bauskas CB sagatavoja prezentāciju par dzejnieka dzīvi,
bet ģimnāzijas audzēkņi uzrunāja klātesošos ar patriotiski emocionālu kompozīciju. Patiess
prieks par aizrautību ar kādu puiši skandēja A. Eglīša latviskās vārsmas, par to, ka
jauniešiem rūp Latvijas nākotne, mūsu nacionālā identitāte un tās saglabāšana.
Dzejnieces Lijas Brīdakas 80 gadu jubilejai veltītā dzejas un sarunu pēcpusdienā
„Mūža dienas viršu violetās ” Bauskas CB aicināja pasākuma dalībniekus ielūkoties
literātes daiļradē , bet ģimnāzijas audzēkņi skandēja dzeju. Pasākuma gaitā dzejniece Lija
Brīdaka lasīja ne tikai savu dzeju, bet kavējās atmiņās par darba gaitām Bauskas
1.vidusskolā 60. gadu sākumā. Pasākumā bija ieradusies L. Brīdakas audzināmā klase un
kopā ar savu skolotāju kavējās atmiņās pie kafijas tases (skat.piel.Nr.19).
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Vairākas bibliotēkas organizējušas tikšanos ar rakstniekiem un dzejniekiem. Iecavas
E.Virzas bibliotēka organizēja tikšanos ar novadnieci-rakstnieci Annu Žīguri, zinātņu doktori
Andu Kubuliņu , un mākslinieci Anitu Jansoni – Zirnīti tematiskajā pēcpusdienā
(skat.piel.Nr. 20).
„Sarunas”, lai klausītājus iepazīstinātu ar novadnieka Edvarta Virzas nepublicēto daiļradi.
Emocionāli bagāta un sirsnīga izvērtās E. Virzas bibliotēkas lasītājiem tikšanās ar literāti
ar Maiju Laukmani un rakstnieci, ceļotāju, teoloģi Daci Priedi.
Bārbeles bibliotēka organizēja „Griķmalēju dzejas dienas”, kurās piedalījās ne tikai
literāti no Bārbeles, Bauskas, Jelgavas, bet arī mākslinieki no darbnīcas „Meistars Gothards„.
Pasākumā darbojās grāmatu galds.
Savukārt Poēzijas vakarā „Zvaigžņu atspulgā”, kurš notika Bārbeles bibliotēkā
klausītājus priecēja Bauskas literāti un koklētāju ansamblis „Skandīne”.
Dzejas dienām veltītu pasākumu organizēja Ceraukstes bibliotēka „Dzejas svētki
Ceraukstē”, kurā piedalījās novada dzejnieki, bet pasākumu dzejas lasīšanā „Maza mana
tēvu zeme” organizēja Gailīšu bibliotēka.
Pasākumu ciklā „Interesanta grāmata” dalījās pārdomās Vecsaules bibliotēkas lasītāji
par Toda Bērpo grāmatu „Debesis ir” un novadnieka Jāņa Sarmas „Kalnakūļu Vikta”, jo
grāmatā aprakstītās vietas, mājas un dzimtu nosaukumi pagastā saglabājušies vēl līdz
šodienai.
Tematiskā pēcpusdiena „Sauc to par mīlestību” Grenctāles bibliotēkas lasītāji tikās ar
dzejnieci Laimdotu Vištati – Leimanti.
Skaistkalnes bibliotēka organizēja tikšanos ar filmas „Sibīrijas bērni” režisori Dz.Geku
pasākumā, kurš veltīts 25.marta represijām.
Interesanta un aizraujoša izvērtās tikšanās Skaistkalnes bibliotēkā ar M.Mūrmani –
pasaules apceļotāju, kurš ar velosipēdu izbraukājis Austrāliju, Dienvidameriku, un pabijis aiz
Polārā loka ņencu zemē.
Tematiski praktiskā pēcpusdiena „Par veselīgu dzīvesveidu” I. Zinģītes vadībā
izkustināja un rosināja uz veselīgu dzīvesveidu Zorģu bibliotēkas lietotājus, kā arī tikšanās
ar autodidakti – mākslinieci Rozmariju Bārsdeli rosināja uz aktīvu darbošanos ( skat.piel.
Nr.21). Arī Beibežu bibliotēka organizēja pasākumu „Kā iegūt veselību bez zālēm”, iesakot
izmantot augus un bezkontakta masāžu.
Interesanta stunda par fotogrāfijas vēsturi sadarbībā ar Bauskas fotostudiju organizēta
E. Virzas bibliotēkā.
Strēlnieku bibliotēka organizēja tematisku pasākumu „Valentīndiena”, kurā pasākuma
dalībniekus iepazīstināja ar šīs dienas vēsturi un tradīcijām pasaulē, skanēja mīlas dzeja, tai
skaitā bibliotēkas vadītājas Sandras Cīrules dzeja, Mežotnes pagasta amatierteātra
dalībnieku izpildījumā, grāmatu apskats par mīlestību un dzīves seksuālajiem aspektiem un
pasākuma dalībnieku dalīšanās pārdomās par līdzi atnestajām fotogrāfijām no privātajiem
arhīviem , kurās viņuprāt redzama mīlestība.
Vērtīgas ir bibliotēku organizētās ekskursijas čaklākajiem bibliotēkas lasītājiem,
piemēram, Iecavas novada bibliotēkas (Ziemeļi, Zālīte, Rosme) organizēja ekskursiju uz
Dobeles ceriņu dārzu, Babītes rododendru dārzu, „Rūķīšu” tējas ražotni, bet (E.Virzas,
Zorģu) uz ziedu un dārza svētkiem Lietuvā. Vecumnieku novada Misas bibliotēka organizēja
ekskursiju uz Pūri, Tukumu un Valgundi, bet Beibežu bibliotēka aicināja baudīt un skatīt
Vidzemes jaukumus, kā arī organizēja 3 teātru apmeklējumus (vienā spēlēja novadnieks
Aivars Siliņš), Ziemeļu bibliotēka organizēja braucienu uz Ventspils svētkiem.
Jauncodes bibliotēkas čaklākie lasītāji iepazina ekskursijā tuvāko apkārtni – Skaistkalnes
Romas katoļu baznīcu, Ausekļu muzeja dzirnavas, vīngliemežu audzēšanas z/s „ Kreiči ” bet
z/s „Stopiņi” vēroja zilo govi, kazas u. dzīvniekus, kā arī iepazina Latvijas klasicisma pērli –
Mežotnes pili.
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Neklātienes ceļojumā uz Ķīnu, Ņujorku (ASV) un Eiropas valstīm devās Jauncodes
pensionāru klubiņš „Austras koks”.
Nozīmīgs pasākums 2012.gadā 11.Grāmatu svētki Bauskā, kuros svētku dalībnieki
pārpildītā zālē tikās ar partiju pārstāvjiem ‘’karstajā diskusijā’’ par aktuālu tēmu „Kāpēc
eiro?”. Diskusijā piedalījās politiķi- EP deputāti Krišjānis Kariņš un Kārlis Šadurskis,
Saeimas deputāti Vjačeslavs Dombrovskis, Edgars Tarvāns, LB prezidents Ilmārs
Rimševičs un eiro projekta vadītāja Dace Kalsone. Klausītāji uzdeva jautājumus par eiro
ieviešanas nepieciešamību, par izmaiņām cenu politikā, par eiro ieviešanas kārtību u.c.
Pēc diskusijas svētku dalībnieki tikās ar populāro pasaules apceļotāju un daudzu ceļojumu
grāmatu autoru Pēteri Strubergu, kura emocionālais un izzinošais stāstījums aizrāva
ikvienu pārpildītās zāles klausītāju. Pēc tam savus klausītājus ar dzejas lasījumiem,
dziesmām un pārdomām par dzīvi priecēja populārais aktieris, grāmatas „Tintē, bet balts,
varonis Jānis Paukštello. Žurnāla „36,6” radošā komanda iepazīstināja pasākuma
apmeklētājus ar populārā žurnāla radošajām iecerēm un nākotnes plāniem.
Bērni un jaunieši tikās ar jauno un populāro autori Ilzi Muižzemnieci Codes un
Bauskas bērnu bibliotēkā.
Ļoti daudz apmeklētāju izbraukuma komercizstādei, apmeklētājus priecēja iespēja
piedalīties grāmatu loterijā.
Atzinīgi jāvērtē Bauskas novada, novadu pagastu bibliotekāru u. c. atbalsts. Vislielākā
pateicība Lauku bibliotēku atbalsta biedrībai par labu sadarbību Grāmatu svētku
organizēšanā, kā arī brīnišķīgo Lielās lasītāju balvas -2012 pasākumu Mālpilī.
Bibliotēkas organizējušas Gadskārtu ieražu pasākumus. Vecsaules bibliotēka - „Nu
izbrīnā palieku kluss” Lieldienām veltītu pasākumu ar Svētdienas skolas bērnu koncertu,
mācītāja uzrunu, sarunām pie tējas. Savukārt Jumpravas, Jaunsaules, Dāviņu bibliotēkas
aicinājušas savus lasītājus uz Ziemassvētku pasākumu.
2012.gadā vairākās novadu bibliotēkās organizēti konkursi par drošību internetā,
piemēram, Ceraukstes, Zorģi u. c., bet Bauskas CB organizēja konkursu „ Ko Tu zini par
savu pilsētu?” sadarbībā ar Bauskas skolām.
Pēdējos gados iemīļotas ir radošās darbnīcas bibliotēku darbā. Rītausmu bibliotēka
organizējusi darbnīcas par šādām tēmām: zīda apgleznošana, kļavu lapu cepuru pīšana,
tekstilmozaīkas, šallīšu adīšana un kreļļu tamborēšana, bet Ceraukstes bibliotēkā jaunas
prasmes apguva tapošanā, izmantojot apmācībām interneta resursus, un 3 mēnešu laikā
izgatavoti krāšņi darbi, kurus izvietoja noslēgumā plašā izstādē, Beibežu bibliotēka
organizēja tapošanas kursus. Jauncodes bibliotēkas sieviešu klubs „Magonītes” apguva
kartiņu izšūšanu simegrāfijas tehnikā. Strēlnieku bibliotēka organizēja pērļu auskariņu
darināšanu ar devīzi – „Izdaiļo sevi – izdaiļo Latviju”. Daudzpusīgas radošās darbnīcas
notikušas Zorģos: „Seniori zīmē pavasari un gatavo konfektes”, „Valentīndienas svečturi”
u.c.
Codes bibliotēkā organizēta pagasta rokdarbu studijas dalībnieku darbu izstāde, bet
Valles bibliotēkā sagaidot Ģimeņu dienu rokdarbu izstāde „Divas paaudzes” (mātes un
meitas darbi).
Bibliotēku nedēļas pasākumi organizēti sniegto pakalpojumu publicitātei, piemēram,
praktiskas nodarbības interneta lietošanai senioriem (Gailīši) informatīvs pasākums par
datubāzēm (Umpārte), savukārt Stelpes bibliotēka organizēja Atvērto durvju dienas, kas
iepazīstināja ar bibliotēkas darbu un pakalpojumiem. Bauskas CB organizēja sadarbībā ar
Vecsaules bibliotēku prezentāciju par Bausku.
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas tēma aizvadītajā gadā ‘’Mainīgās Ziemeļvalstis’’.
Bauskas CB organizēja pasākumu „Mainīgas kā Ziemeļblāzma” – iespaidi, atmiņas par
redzēto Skandināvijas valstīs..
Kurmenes bibliotēkā organizēts Krēslas lasījums, bet Bārbeles bibliotēkā gan izstāde, gan
lasījums.
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Jauna aktivitāte „Atjaunojam Vecumnieku parku – stādam kokus” uzsākta Vecumnieku
novadā. Tās iniciatori – Vecumnieku Tautas nams, selekcionārs un liliju audzētājs Jānis
Vasarietis un Vecumnieku bibliotēka. Stādus iegādā Baltezera stādu audzētavā, sabiedrībā
pazīstami cilvēki tiek uzaicināti iedēstīt parkā kokus un tad notiek tikšanās ar uzaicinātajiem
viesiem. Pasākumos jau piedalījušies Sandra Kalniete, Ina Druviete, Raimonds Grauba,
Vaira Vīķe – Freiberga un Imants Freibergs.
12.5. Sabiedrības, bibliotēkas lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba
kvalitāti, to rezultāti, (pētījumi, aptaujas, anketas u. c.)
Novadu bibliotēkas organizējušas aptauju, lai noskaidrotu pieprasītākos periodiskos
izdevumus un pieprasītākās nozaru literatūras tēmas (Misa, Jauncode u. c.). Bauskas CB
organizēja virtuālās aptaujas mājaslapā. Pavisam 10 aptaujas. Visaktīvāk lietotāji piedalījās
aptaujā par mājas lapu, pavisam 50 respondenti. Uz jautājumu, kā vērtējat bibliotēkas Web
mobilo versiju 95% atzīmēja kā labu ideju, arī video ievietošanu par pasākumiem 65% vērtē
pozitīvi. Savukārt 75 % vērtē bibliotēkas internetu kā drošu, bet 60% nāk uz bibliotēku ar
savu portatīvo datoru.
Bauskas CB organizēja aptauju „Par mūsdienīgu bibliotēku Bauskā”, kurā piedalījās 150
respondenti, kuri izteica savu redzējumu par jauno bibliotēku un tās pakalpojumiem.
Bārbeles bibliotēka organizēja aptauju par bibliotēkas darba laiku.
Bauskas CB aizvadītajā gadā atbalstīja pētījumu par publisko bibliotēku ietekmi uz
sabiedrību, kas ietverts Bila un Melindas Geitsu projekta ietvaros. Bauskas CB piedalījās
pētījuma daļā, kur aptaujā bibliotēkas vadītāju un apmeklētāju diskusiju grupas.

13. Veiksmes stāsti
Bauskas novads
Ceraukstes pagasta bibliotēka
Izremontēt un aprīkot ar jaunām mēbelēm bibliotēku 2,5 mēnešu laikā – tas tiešām ir
veiksmes stāsts.
Pateicoties ELFLA projektam „Bauskas novada bibliotēku rekonstrukcija un aprīkošana”
bibliotēka ir ieguvusi glītas telpas jaunas mēbeles, par ko LIELS PALDIES Bauskas novada
pašvaldības iestādes „Bauskas novada Administrācija” izpilddirektorei D. Ludrikai,
speciālistiem: E. Stapkēvičai, A. Kapkalnam, kā arī SIA „Kvēle” būvdarbu vadītājam D.
Aunkrogeram un SIA „Salons Arka” speciālistiem. Protams, vissirsnīgākais PALDIES
Bauskas CB direktorei Baibai Tormanei un direktores vietniecei Mārai Kuļikauskai par
atbalstu, izpratni, padomu projekta norises laikā. Kopā čakli strādājot ir paveikts milzīgs
darbs, par ko priecājas ne tikai bibliotēkas vadītāja, bet arī visi bibliotēkas lietotāji.
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Mūsas bibliotēka
Veiksmes stāsts ir bibliotēkas lietotājas, 7. klases skolnieces Elzas Sējējas uzvara konkursā.
Šopavasar, 13. aprīlī laikrakstā “Latvijas Avīze” /LA/ pamanīju informāciju par laikraksta
“Latvijas Avīze” un organizācijas ”Daugavas vanagi” kopīgi rīkoto vēstuļu konkursu
Latvijas skolēniem “Katrs pats savas laimes kalējs”. Devu ziņu par to 2 meitenēm, aktīvām
grāmatu lasītājām, un elektroniski nosūtot konkursa noteikumus, e – pastā uzrakstīju:
”Novēlu vinnēt un ģimenītei piedzīvot šo jauko notikumu!” Jo konkursa uzvarētājam bija
iespēja nopelnīt brīnišķīgu balvu - Ls 250 vērtu ceļazīmi visai ģimenei (pašam, mammai,
tētim, brāļiem, māsām) uz nometni “3x3” Kandavā , laikā no 22. – 29. jūlijam. Elza
iesaistījās konkursā un savu vēstuli nosūtīja, un vinnēja galveno balvu! Iesūtītais darbs
17.05.2012. tika publicēts arī LA slejās.
Bauskas Centrālā bibliotēkas veiksmes stāsts ir aktrises – novadnieces LĀSMAS
KUGRĒNAS jubilejas tematiska pēcpusdiena
„Ziedēšanas priekā” maijā Bauskas Kultūras centra
zālē. Lielā telpa bija pilna ne tikai ar publiku, bet arī ar
ziediem – gan dabīgi ziedošiem, gan Bauskas Valsts
ģimnāzijas audzēkņu zīmējumos. Foajē varēja aplūkot
fotoizstādi par ziediem, tie bija arī ielūgumos un
afišās. Aktrisi zālē ieveda un savā vidū nosēdināja
jaunieši, kuri sniedz aktrisei īsu apsveikuma
priekšnesumu un ziedus.
Kugrēnu dzimtai Bauskā ir senas saknes. Te labi
atceras Lāsmas vecāsmātes brāļus Latvijas Armijas
pulkvežus, Latvijas patriotus Edvardu, Rūdolfu un Jāni
Ceplīšus, Lāsmas tēvu režisoru Raimondu Kugrēnu,
māmuļu Veltu Kugrēnu, un arī brāli Gunāru Kugrēnu.
Pasākuma ievada prezentācija tika veltīta Lāsmas Kugrēnas dzimtai, pieminot arī to, ka
aktrises tēvam 2012. gadā aprit 100 gadskārta. Tā turpinājās parādot Lāsmas Kugrēnas vietas
Bauskā, tad pastāstot arī par viņas dzīvi un veikumu teātra mākslā. Tas bija iespējams,
pateicoties CB apkopotajām bagātīgajām digitālajām kolekcijām. Tad tika dots vārds
Lāsmai, kuras priekšnesumā skanēja kristīgā dzeja, vēlāk pasākums turpinājās kā publikas
dialogs ar aktrisi. Pasākuma noslēgumā Lāsma Kugrēna saņēma dāvinājumā ne tikai ziedu
klēpjus, bet arī skolnieku ziedu zīmējumus, par ko bija īpaši iepriecināta. Pasākums tika
filmēts, un aktrise vēlāk dāvinājumā no bibliotēkas saņēma diskos ierakstītu gan vakara
norisi, gan arī BCB digitalizētos materiālus par viņu un viņas dzimtu. Savukārt aktrise, kura
ir Bauskas Centrālās bibliotēkas ilggadēja lasītāja, dāvināja savu jubilejas svinību ierakstu no
Nacionālā teātra.
Bauskas CB izvirzīja aktrisi Bauskas Goda pilsoņa titula iegūšanai, kuru aktrise arī
saņēma, tā kļūdama par Bauskas pilsētas PIRMO GODA PILSONI.

48
Vecumnieku novads
Beibežu bibliotēka
Aizvadītajā gadā bibliotēkas lasītājiem ļoti patika piedalīšanās 11.Grāmatu svētkos Bauskā
un Lasītāju gada balvas pasākumā Mālpilī, par kuriem lasītāji izteica pateicību par rasto
iespēju piedalīties.
Vecumnieku bibliotēka
Veiksmīga doma bija veidot pasākumus, kas saistās ar koku stādīšanu parkā. Tas radījis
interesi un atsaucību cilvēkos. Arī mums, darbiniecēm, tie sagādā prieku, jo katra tāda
tikšanās saistās ar jaunu interesantu informāciju. Ļoti sirsnīga un neaizmirstama tikšanās bija
ar eksprezidenti Vairu Vīķi – Freibergu un profesoru Imantu Freibergu. Eksprezidente
bibliotēkai uzdāvināja savas grāmatas. Viņa bija ļoti iepriecināta, ka bibliotēkas grāmatu
krājumā ir arī trimdas autoru grāmatas, kā arī par daudzveidīgo grāmatu klāstu. Imantam
Freibergam interesēja viss, kas saistīts ar datoriem. Mūsu viesi priecājās par skaisti
izremontēto datortelpu, kā arī atzinīgi novērtēja mūsu bibliotēkas mājīgumu.
Valle
Bibliotēkas interešu pārstāvniecības mācību kursa laikā bija jāuzraksta vēstījums par
bibliotēku, kurš atklātu kādu bibliotēkas problēmu, kas ir ļoti aktuāla un būtu jānovērš. Tā kā
mums bija aktuāls plauktu jautājums, tad uzrakstījās šis vēstījums, kas diezin vai atbilda
kursu nozīmētajam formātam, bet tika atzinīgi novērtēts un kuru ļoti labi apspēlēju ar
bērniem Bibliotēku nedēļā – pēc stāsta noklausīšanās mazie lasītāji dzirdēto ilustrēja. Ilgi
gan vairs nesanāca šo vēstījumu izmantot, jo pēc neilga laika tika iegādātas jaunas mēbeles.
Puteklis
Vēršos pie augstāk stāvošām personām, jo pats esmu tikai bibliotēkas puteklis – sīks, vecs un
sirms, kurš veiksmīgi izvairās no slapjā putekļu drānas un dzīvo plauktu virspusē. Tieši tur –
visaugstākos grāmatu plauktos, par kuriem mana telpu saimniece nupat ir ļoti sašutusi un
grasās jaukt ārā manu omulīgo dzīvesvietu.
Kā nu ne?
Es viņu tīri labi saprotu – plaukti ir veci un piedzīvojuši garu mūžu! Pieredzējuši vēl tos
laikus, kad grāmatu krātuve mitinājās vecajā muižas ēkā, kas tika pārveidota par tautas
namu. Liktenīgas kļūmes dēļ klubā izcēlās ugunsgrēks, bibliotēka tika izglābta, ar visām
mēbelēm un grāmatām aizceļoja uz jaunām mājām, mēbeles šā tā samontēja un tās mierīgi
pildīja savas funkcijas vēl 20 gadus, līdz kādā dienā mana saimniece sapakoja grāmatas un
atbrīvoja plauktus – tie atkal tika izjaukti, jo mana bibliotēka piedzīvoja pārvērtības, ko gudri
cilvēki mēdz saukt par telpu renovāciju. Pēc remonta mēbeles ar lielām mokām atkal stellēja
augšā, bet pilnvērtīgi tās kalpot vairs nevar, jo liekas, ka šķobās pie katras caurvēja plūsmas.
Kā gan mūsu bibliotēkā nav gājis šos gadus! No sava slēpņa augstu pie griestiem esmu
vērojis, kā maziem bērniem patīk spēlēt paslēpes garajās plauktu rindās, kāds noteikti
mēģina izlīst pa apakšu, un kāda mamma sarāja knēveli, ka nevajag tēlot grīdas lupatu!
Vēl man ļoti patīk vērot, kā mana saimniece kārto plauktu izstāde! Ar izdomu un lai
pārsteigtu lasītājus. Kāda sieviņa no tālās lauku sētas ikvienā apmeklējuma reizē vispirms
dodas pie „Lata romānu” plauktiņa – reiz dzirdēju, kā sieviņa teica bibliotekārei, ka visa
dzīves sāls esot šamajās grāmatās!
Tā mums klājas, bet nu mana saimniece vēlas uzlabojumus, lai cilvēkiem labi un acij
tīkamāk – pilnīgi piekrītu – sen vajag jaunus plauktus. Kā nu ne – stipri esmu noilgojies pēc
svaigas tipogrāfijas smaržas, varbūt jaunajos plauktos rindosies vairāk nesen izdotu un jaunu
grāmatu!
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Iecavas novads
Zorģu bibliotēka
2012. gada veiksmes stāsts - sadarbībā ar Iecavas novada Sociālā dienesta darbiniecēm,
kuras Eiropas projekta ietvaros sadarbojās ar Iecavas novada senioriem. Nodarbības notika
Zorģu bibliotēkā. Bija prieks redzēt šo cilvēku mirdzošās acis, piektdienas rītos satiekoties,
tā visus trīs jaukos mēnešus. Priecājos, ka cilvēki arī senioru vecumā vēlas ko izzināt. Ļoti
aizkustināja man sagatavotie pārsteigumi – zieds uz rakstāmgalda, blakus kāds nejaušs
gliemežvāks, šokolādīte u.c. Mažānes kundzes dāvāto pūpola koka zaru iestādījām blakus
lapenei. Liels bija mans pārsteigums, kad vasarā mans ,,kociņš” bija paaudzies un salapojis.
It kā nieks, bet tas lika aizdomāties par senioru labestību, sirds siltumu, mīlestību, ko sajutu
katrā tikšanās reizē. Tas bija patiess prieks ar viņiem sadarboties un pašai justies garīgi
bagātākai. Pūpolkociņš man katru pavasari atgādinās par šiem mīļajiem cilvēkiem un kopā
pavadītām stundām.
Atskatoties uz aizvadīto gadu, tas bija patīkamu pārsteigumu un jauku emociju pilns.
Pateicos visiem sadarbības partneriem- Novada Domei, Bauskas CB metodiskajam centram,
bibliotēkām, ar kurām sadarbojos, maniem bibliotēkas aktīvistiem. Bez Jūsu sadarbības un
atbalsta mans darbs nebūtu tik radošs un atzīts.
Paldies!
,,Ir jābūt ļoti, ļoti lielam, lai kaut kur tu nekļūtu mazs. Un vajag arī būt tik mazam, lai paliek
neaizsniegts kaut kas” (Dz. Rinkule – Zemzare).
Iecavas Edvarta Virzas bibliotēka
Kā veiksmes stāstu aizvadītajā gadā varētu minēt uzsākto sadarbību ar Domes jaunatnes lietu
speciālisti Gintu Zaumani un kopīgi realizēto projektu „Iecavas novada literārais mantojums.
e-grāmata”. Tas bija jauniešu brīvprātīgais darbs un atzinīgi tika novērtēts arī Latvijas
mērogā.
Turpinās sadarbība un sirsnīgas attiecības ar publicisti, rakstnieci, tulkotāju Annu Žīguri, kas
labprāt viesojas bibliotēkā, tiekas ar mūsu lasītājiem, ir dāvinājusi bibliotēkai grāmatas.
Iepriecinošs notikums Iecavas novadā bija kultūras un vēstures izzinātāja Ēvalda Kivilanda
grāmatas „Iecavai 520” izdošana. Ar Ē. Kivilanda kungu arī izveidojusies nozīmīga
sadarbība.
Domāju, mūsu darbu labi raksturo atziņa, ko teikusi kāda Latvijas bibliotēkas apmeklētāja:
„.. viss bibliotēkas darbs tiek veltīts man, vienkāršai lasītājai. Atliek tikai atvērt šīs durvis,
savu sirdi un prast to visu labo uzņemt sevī un kļūt bagātākai” (no izdevuma „12 iemesli
kādēļ atbalstīt bibliotēkas”).
Lai kopīgiem spēkiem un optimismu mums viss izdodas!

2013.gada 26.februārī

Baiba Tormane

Bauskas CB direktore
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PIELIKUMI
1. Bauskas Centrālās bibliotēkas akreditācija.
2. Latvijas Bibliotekāru konkursa „ Pagasta bibliotekārs –Gaismas nesējs” laureāte Iecavas
novada Zorģu bibliotēkas vadītāja Aina Ezergaile.
3. 11. Grāmatu svētki Bauskā .
4. Bauskas novada Jauncodes bibliotēkai 65 gadu jubileja .
5 . Par lasīšanu Bauskas CB.
6. e- prasmju dienas novadu bibliotēkās.
7. Bauskas CB disks „ Sibīrijas stāsti I” .
8. Novadnieces Lāsmas Kugrēnas jubileja pasākums Bauskā .
9. Iecavas e- grāmata.
10. Telpu paplašināšana un remonts Bauskas novada Strēlnieku bibliotēkā.
11. Pārrobežu projekts” Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla
izveide”.
12. Pieredzes brauciens uz Somijas bibliotēkām..
13. Mācību pieredzes brauciens uz Līvānu novada bibliotēkām.
14.Ēkas un telpu remonts Bauskas novada Rītausmu bibliotēkā.
15.Jaunas telpas Vecumnieku novada Taurkalnes bibliotēkai.
16.Telpu remonts Bauskas novada Ceraukstes bibliotēkā.
17.Bibliotekāru apmācības 3dt projekta ietvaros „ Bibliotēku interešu aizstāvība”.
18.Bauskas CB sadarbība ar izdevumu „Bauskas Novada Vēstis”.
19. Tikšanās ar dzejnieci Liju Brīdaku Bauskā.
20.Tikšanās ar Annu Žīguri un Andu Kubuliņu Iecavas novada Ed. Virzas bibliotēkā.
21.Tikšanās ar māksliniece Rozmariju Bārsdeli Iecavas novada Zorģu bibliotēkā.

