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1. Bibliotēku darbības vispārējais raksturojums.
Bauskas reģiona novadu bibliotēku misija ir sekmēt sabiedrības intelektuālo un
ekonomisko attīstību, nodrošinot pieeju informācijai un būt par informācijas brokeri
un padomdevēju klientiem.
Bibliotēku darbības mērķis ir sniegt ikvienam bibliotēkas lietotājam kvalitatīvus
bibliotekāros un informacionālos pakalpojumus, veicinot to izglītības iespējas,
konkurētspēju darba tirgū, saturīgu brīvā laika izmantošanu saskaņā ar vietējo
pašvaldību apstiprinātiem bibliotēku lietošanas noteikumiem.
Bauskas reģionā ir 4 novadi: Bauskas novads – 19 bibliotēkas, Rundāles novads –
5 bibliotēkas, Iecavas novads – 6 bibliotēkas un Vecumnieku novads -10 bibliotēkas,
no kurām 3 ir no bijušā Aizkraukles rajona – Valles pagasta, Valles pagasta
Taurkalnes un Kurmenes pagasta bibliotēkas.
Pavisam kopā Bauskas reģionā strādā 40 bibliotēkas: 37 pagastu, 2 bērnu
(Bauskā un Iecavā), Bauskas Centrālā bibliotēka, kurai pēc 2012.gadā veiktās
akreditācijas piešķirts reģiona galvenās bibliotēkas statuss (LR Bibliotēku
akreditācijas apliecība Nr. 76A, 2012.10.08). Reģiona funkciju realizēšanu finansē
novadu domes, kuras ar Bauskas novada domi noslēgušas vienošanās līgumus par
veicamo darbu apjomu un finansējumu.
Bauskas reģiona bibliotēkas veic informācijas, izglītības, izklaides,
novadpētniecības un sociālās funkcijas, balstoties uz ciešu sadarbību ar citām
iestādēm. Nozīmīgākie sadarbības partneri ir novadu domes, pagastu pārvaldes,
skolas, tautas nami, nevalstiskās organizācijas u. c.
Saskaņā ar Bauskas novada Domes 24.02.2011. lēmumu „Par Bauskas novada
pašvaldības institucionālās sistēmas pilnveidošanu „Bauskas Centrālā bibliotēka veic
Bauskas novada Centrālās bibliotēkas funkcijas un no 2011.gada 1.aprīļa un 17
pagastu bibliotēkas ir Bauskas Centrālās bibliotēkas (turpmāk Bauskas CB)
patstāvīgās struktūrvienības. Bauskas CB pārziņā ir visa pagastu bibliotēku
finansēšana un telpu remonti, izņemot telpu uzturēšanu, kas ir pagastu pārvalžu
vadītāju atbildība.
2013.gadā sekmīgi veikta Bauskas novada 18, Iecavas novada 6 un Vecumnieku
novada 10 vietējās nozīmes bibliotēku atkārtota akreditācija.
2014. 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.
4. Darba ar bērniem un jauniešiem attīstīšana.
5. Lasīšanas veicināšanas pasākumu un bibliotēkas publicitātes organizēšana.
6. Bibliotekāro procesu tālāka automatizācija.
7. Tālākizglītības procesa pilnveidošana.
8. Bibliotēkas infrastruktūras uzlabošana.
Bauskas reģionā dzīvo 50012 iedzīvotāji, no tiem Bauskas novadā 26841, Iecavas
novadā 9600, Rundāles novadā– 4157, Vecumnieku – 9414.
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2014. gadā novadu bibliotēkas kā svarīgāko uzdevumu izvirzīja bibliotēkas
informācijas pakalpojumu darba attīstīšanu, kā arī bibliotekāro procesu tālāku
automatizāciju un darba ar bērniem un jauniešiem attīstīšanu.
Bibliotekārā darba pilnveidei un attīstībai darbojas starpnovadu bibliotēku padome.
Novadu bibliotēkas organizēja pasākumus e-prasmju nedēļai un drošākai
interneta lietošanai, bet Bauskas CB piedalījās pārrobežu projekta
„Uzņēmējdarbības atbalsta biznesa bibliotēkas” aktivitāšu realizācijā – Bauskas
CB bibliotēkas tehniskā projekta izstrāde, Bauskas Biznesa atbalsta bibliotēkas,
kā arī Biznesa atbalsta bibliotēku izveide un aktivitāšu organizēšana 7 Bauskas
novada pagastu bibliotēkās.
Bauskas reģiona bibliotēkas jau iepriekš aktīvi iesaistījās akcijā ”Tautas grāmatu
plaukts”, kurā lasītāji dāvināja sev tuvu grāmatu Latvijas Nacionālai bibliotēkai,
tādēļ dalība akcijā ”Grāmata ceļā – grāmatu draugu ķēde” izvērtās īpaši
emocionāla.
Visnozīmīgākais notikums – Gaismas pils atklāšana un Novadu dienas –
daudzu gadu sapņu un ieceru piepildījums!!! (skat.pielikumu nr.1)
Apmeklētāji jaunatklātajā Gaismas pilī varēja aplūkot plašu ceļojošo izstādi
”Latvijas mazās gaismas pilis”, kurā lielformāta fotogrāfijās parādītas jaunuzceltās
vai renovētās publiskās bibliotēkas Latvijā. No Bauskas reģiona izstādē redzamas Bauskas novada Rītausmu bibliotēka, Vecumnieku novadā Bārbeles bibliotēka,
Iecavas novadā Zorģu bibliotēka. Izveidots izstādes katalogs, ko saņēma visas
Latvijas publiskās bibliotēkas. Uzteicams minēto pašvaldību ieguldījums paveiktajā
infrastruktūras uzlabošanā.
Bibliotēku lasītāji iesaistījās akcijā „Lielā lasīšana”, lai mīļākā grāmata iekļūtu
lasītāko grāmatu topā.
Aktīvs darbs veikts Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākumu organizēšanā, bet
bibliotekārā darba publicitātei sagatavoti interesanti pasākumi lasītājiem Bibliotēku
nedēļas ietvaros.
2014. gadā titulu „Pagasta bibliotekārs – Gaismas nesējs” un Vecumnieku
novada apbalvojumu „Gada cilvēks” ieguva Vecumnieku novada Valles
bibliotēkas vadītāja Ingūna Kļaviņa. Bauskas novada Goda rakstu par
ieguldījumu bibliotēku attīstībā novadā un Latvijā saņēma Bauskas Centrālās
bibliotēkas direktore Baiba Tormane (skat.pielikumu nr.2), bet Bauskas Bērnu
bibliotēkas vadītāja Sarmīte Freimane saņēma Atzinības rakstu par ieguldīto darbu
bērnu un jauniešu lasīšanas veicināšanas pasākumu organizēšanā. Bauskas novada
Pateicības rakstus saņēma Bauskas Centrālās bibliotēkas Biznesa bibliotēkas
vadītāja Ērika Pelcere un Bauskas Centrālās bibliotēkas direktora vietniece Māra
Kuļikauska par ieguldīto darbu pārrobežu projekta „Uzņēmējdarbības atbalsta
bibliotēkas” realizācijā, bet Brunavas pagasta bibliotēkas vadītāja Ilze Kursiša par
ieguldīto darbu un iniciatīvu dzīves kvalitātes uzlabošanā Brunavas pagastā.
Iecavas novada Zorģu bibliotēku apmeklēja Latvijas novadu pārstāvji, lai
iepazītos ar bibliotēku un veltīja tās darbam atzinīgus vārdus, jo 2013. gadā Iecavas
novads ieguva titulu - Eiropas Gada pašvaldība 2013, un te liels nopelns arī
bibliotēkas paveiktajam.
Zorģu bibliotēku apmeklēja Vjetnamas valsts un pašvaldības iestāžu un
bibliotēku darbinieki. Apmeklējuma vizīti organizēja KISC darbinieki.
(skat.pielikumu nr.3)
Nozīmīgs pasākums – 13.Grāmatu svētki Bauskā, kuros piedalījās liels skaits
iedzīvotāju. (skat.pielikumu nr.4)
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Interesantas un saistošas darba formas izmantotas novadpētniecības darba
popularizēšanā.
Bauskas reģionā organizēti daudzveidīgi pasākumi novadnieka Viļa Plūdoņa
140 jubilejas atzīmēšanai.
Bārbeles bibliotēka organizēja Baltijas ceļa 25.gadadienai tematisko
pasākumu.
Sirsnīga un emocionāli bagāta Bauskas CB tikšanās ar rakstnieci Māru Zālīti,
ko organizēja LNB projekta „Rakstnieks tuvplānā” ietvaros.
Daudzveidīgas un interaktīvas ir bibliotēku organizētās izstādes. Interesantas un
saistošas darba formas izmantotas latviešu un citu tautu rakstnieku darbu
popularizēšanā bibliotēkās, piemēram, latviešu literātu K. Skalbe un J.Petera u.c.
Nozīmīga bibliotēku darba sastāvdaļa ir dažādu radošo darbnīcu organizēšana,
tādējādi veicinot iedzīvotāju radošo aktivitāti.
Novadu bibliotēkas iesaistījās Monētu dienās, īpaši aktīvi Jauncodes bibliotēkas
lasītāji (nobalsoja 191 lasītājs) un viena dalībniece saņēma Lestenes zelta monētu.
Vērtīgi ir pasākumi, kuru mērķis ir palīdzēt cilvēkiem saglabāt veselību un uzlabot
darba spējas, tā piemēram vairākās bibliotēkās uzsākušas darbību veselīgās
vingrošanas grupas.
Bibliotēku infrastruktūras nozīmīgi uzlabojumi veikti Bauskas novada Ozolaines,
Bauskas Bērnu bibliotēka (lasītava), Pāce (kāpņu telpa) un Jauncodes bibliotēkai
siltināta ārsiena, jauns krāsojums, jauns jumtiņš virs ieejas.
Novadu pašvaldības piešķīrušas vairāk līdzekļus grāmatām, jaunas datortehnikas
iegādei. Paaugstināts atalgojums Bauskas, Iecavas un Vecumnieku novadu bibliotēku
darba speciālistiem.
Bauskas novada Ādžūnu bibliotēkā notikusi darbinieka maiņa sakarā bibliotēkas
vadītājas dzīves vietas maiņu, arī Rundāles novadā darbinieku maiņa notikusi šī paša
iemesla dēļ Vecrundāles, Bērsteles bibliotēkās, bet Svitenes bibliotēkas vadītāja
devusies pensijā.
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2. Krājuma komplektēšanas un organizēšanas politika
2.1. Krājuma komplektēšanas politikas dokuments.
Novadu bibliotēku 2014. gadā galvenais komplektēšanas uzdevums – veidot
kvalitatīvu, lietotāju pieprasītu krājumu, pievēršot uzmanību mainīgām lietotāju
vajadzībām, veicināt izglītības iespējas, konkurētspēju darba tirgū un saturīgu
brīvā laika izmantošanu.
Bauskas CB, komplektējot krājumu, vadās pēc izstrādātā dokumenta „Bauskas
Centrālās bibliotēkas krājuma attīstības koncepcija 2011. -2015.”, kurā noteikta
bibliotēkas krājuma veidošanas un papildināšanas politika (profila noteikšana), ir
noteikti temati, par kuriem iegādājami iespieddarbi u.c. dokumenti, dokumentu veidi,
valodas, eksemplāru skaits un citi parametri. To izstrādājot tika noteikti krājuma
veidošanas politikas galvenie mērķi un uzdevumi, vadoties pēc Bauskas novada
attīstības programmā noteiktajām prioritātēm (lauksaimniecība, tirdzniecība,
uzņēmējdarbība, tūrisms, izglītība un kultūra, apstrādes rūpniecība), kā arī literatūra
uzņēmējdarbības atbalstam un dažādo lietotāju grupu informacionālajām vajadzībām,
iepriekšējās koncepcijas rezultātu analīzes, kā arī citu bibliotēku pieredzes. 5 gadu
laikā, kad tika sastādīta iepriekšējā koncepcija, mainījusies gan ekonomiskā, gan
sociālā situācija reģionā. Nedaudz mainījies arī bibliotēkas lietotāju sastāvs.
Katrai novadu pagastu bibliotēkai izstrādāta krājuma komplektēšanas politika –
bibliotēkas krājuma attīstības koncepcija 2011.-2015., pēc kuras vadās papildinot
krājumu.
2.2. Krājuma komplektēšanas un organizācijas prioritātes šajā gadā.
Organizējot krājumu, Bauskas CB cenšas ņemt vērā visu lasītāju grupu intereses.
Aizvadītajā gadā vērojamas nelielas izmaiņas lasītāju sastāvā, palielinājies
strādājošo lasītāju skaits. Šobrīd tas sastāda 33% no kopējā lasītāju skaita. Šīs lietotāju
grupas vidū pieprasīta jaunākā ārzemju un latviešu daiļliteratūra, biogrāfijas par
Latvijā un pasaulē populāriem cilvēkiem. Reaģējot uz lasītāju pieprasījumiem,
iegādājamies vairākos eksemplāros, lai neveidotos rindas.
Tāpat kā iepriekšējos gados saglabājusies interese par brīvā laika pavadīšanas
iespējām – adīšanu, tamborēšanu, pērļošanu, ceļošanu, kā arī pašizglītojošiem
izdevumiem psiholoģijā, medicīnā.
Skaitliski lielākā lietotāju grupa joprojām ir skolēni un studenti, kas kopā sastāda
35% no kopējā lietotāju skaita. Galvenās prioritātes 2014.gadā šai grupai – vēsture,
filozofija, psiholoģija, latviešu daiļliteratūra. Studentu vidū joprojām aktuālas nozares
ir pedagoģija, jurisprudence, ekonomika, psiholoģija un liels pieprasījums pēc
izdevumiem transportā un loģistikā. Tāpēc, ņemot vērā pieprasījumus, iepirkti jauni
izdevumi un piekomplektēti studentiem nepieciešamie iepriekš izdotie darbi.
2013.gadā Bauskas CB un 7 novada pagastu bibliotēkas (Jauncodes, Rītausmu,
Gailīšu, Codes, Ceraukstes, Brunavas, Grenctāles), piedaloties pārrobežu projektā par
biznesa atbalsta bibliotēkām, papildināja krājumus ar vērtīgiem izdevumiem
uzņēmējdarbībā un ar to saistītās nozarēs (psiholoģija, ekonomika, grāmatvedība,
loģistika, tūrisms u.c).
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Aizvadītā gadā turpinājās darbs pie Biznesa atbalsta bibliotēku krājuma
papildināšanas un pilnveidošanas. Bauskas CB krājumu papildināja ar 79 jauniem
izdevumiem uzņēmējdarbībā.
Iepriekš minēto bibliotēku lasītājiem pieejamas nozaru e-grāmatas angļu valodā
datu bāzē EBSCO, ko abonē Bauskas CB. Vērojama lasītāju interese par e-grāmatām
un tās tiek aktīvi izmantotas..
Savukārt Ziemeļu bibliotēkas vadītāja Dzintra Maračkauska atzīmē, ka „lietotāju
intereses kļūst arvien specifiskākas, jo pat daiļliteratūrā dominē konkrētu interešu
literatūra - latviešu autoru darbi, fantastika, mīlas romāni, vēsturiski romāni u.c.”.
Zālītes bibliotēkā „krājumus veido mobilus un aktīvus, atbilstošus lasītāju vēlmēm
un vajadzībām, prioritāte komplektēšanā dota latviešu oriģinālliteratūrai, bērnu
literatūrai, sabiedriski politiskajai literatūrai, pieprasīti preses izdevumi.”
Zorģu bibliotēka atzīmē, ka „vairāk iegādāta nozaru literatūra - māksla, mājturība,
sabiedriski politiskā u.c.”.
Savukārt, Vecumnieku bibliotēkā uzziņu literatūra un nozaru literatūrā –
dārzkopība, lopkopība, ekonomika, bet Umpārtes bibliotēka atzīmē, ka vairāk
iegādājās latviešu oriģinālliteratūru, jo pieaugusi lasītāju interese par to, nozaru
literatūra studentu atbalstam, uzņēmējdarbība, grāmatas bērniem un jauniešiem.
Valles bibliotēkai prioritāte ir „krājuma dinamiskā attīstība, ievērojot bibliotēkas
pamatfunkcijas.”
Codes bibliotēka uzsver, ka „veidojot krājumu, tiek domāts par dažādām interesēm
un vecuma grupām.”
2.3. Pašvaldības finansiālais nodrošinājums, krājuma papildināšanas iespējas:
projektu līdzpiesaiste, dāvinājumi, ziedojumi.
2014.gadā novadu bibliotēkām pašvaldību finansējums krājuma iegādē ir palicis
iepriekšējā gada līmenī vai nedaudz palielinājies.
Kopā aizvadītajā gadā Bauskas reģiona bibliotēkās grāmatu iegādē izmantoti
pašvaldību līdzekļi Eur 73809.
Vidēji reģionā uz vienu lietotāju izmantoti Eur 5,01
Bauskas novadā – Eur 4,18
Iecavas novadā – Eur 7,77
Rundāles novadā – Eur 5,51
Vecumnieku novadā – Eur 5,00
Kvalitatīvs Bauskas reģiona novadu bibliotēkām krājuma papildinājums no
projektiem „Augstvērtīgā tulkotā un oriģinālliteratūra bibliotēkās” un „Publisko
bibliotēku kapacitātes stiprināšana grāmatu un citu izdevumu iegāde nacionālās
identitātes un sabiedrības saliedēšanas veicināšanai”.
Bauskas CB saka lielu paldies LNB Bērnu literatūras centram par ieguldīto darbu
projektā „Bērnu un jauniešu žūrija” nodrošinot grāmatu kolekciju saņemšanu projektā
iesaistītajām bibliotēkām un Bibliotēku attīstības institūtam, īpaši Solvitai Ozolai par
darbu.
Nozīmīgs papildinājums 18 publiskajām bibliotēkām – akcija „Atbalsts lauku
bibliotēkām”, kuru organizēja Lauku bibliotēku atbalsta biedrība. Izdevniecības,
politiskās partijas, Latvijas Valsts prezidents Andris Bērziņš, Lietuvas vēstniecība,
Zemkopības ministrija, Jelgavas tipogrāfija, Latvijas Bērnu fonds, A/S Dimela Veta
Latvija, SIA „Balta Eko”, SIA Drukātava, SIA VESTA-LK; partijas: Vienotība,
Latvijas attīstībai, Vienoti Latvijai, Latvijas Reģionu Apvienība, Inese Vaidere,
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Alfrēds Rubiks, Bauskas novada dome dāvināja bibliotēkām grāmatas un dāvanu
kartes.
Novadu bibliotēkas atzīmē, ka daudzi iedzīvotāji dāvinājuši grāmatas, bet visas
reģiona bibliotēkas saņēma dāvinājumu no Iecavas Sieviešu kluba „Liepas” –
basketbola veterāna Visvalža Eglīša grāmatu „ Mūža mīlestība - basketbols”. Bauskas
CB un Skaistkalnes bibliotēka saņēma īpašu dāvinājumu no LNB - krāšņo grāmatu
„Terra Marianna 1188-1888” (skat.pielikumu nr.5). Ilustratīvi bagāts izdevums, ar
ilustrāciju piezīmēm latīņu valodā ar izsmeļošiem skaidrojumiem latviešu valodā,
vēsta par kristīgās ticības izplatīšanos Māras zemē. Zorģu bibliotēka saņēmusi gada
apmaksātu abonementu laikrakstam „Laiks” no ASV dzīvojošās Ārijas Breikšas.
Par iedzīvotāju zināšanām labas pārvaldības un tiesiskās vienlīdzības jomā
parūpējies Tiesībsarga birojs, dāvinot humoristiskas grāmatzīmes un kalendārus.
2014.gadā bibliotēkas saņēmušas:
dāvinājumus 1631 eksemplārus par summu Eur 10024
projektos 84 eksemplārus par summu Eur 745
„Bērnu un jauniešu žūrijas” programmā 238 eksemplārus par summu Eur 1829
Kopā 3716 eksemplārus par summu Eur 12598
2.4. Preses pasūtīšanas iespējas.
Daudzas novadu bibliotēkas atzīmē, ka pieaugusi interese par preses izdevumiem.
Bibliotēkas piedāvā plašu spektru, organizē aptaujas pirms izdevumu pasūtīšanas, lai
izzinātu pieprasītos izdevumus.
Presei atvēlētā summa sabalansēta ar iepirkto grāmatu summu t. i. 1/3 presei, 2/3
grāmatām. Tiek ievērotas arī bērnu intereses, jo pasūtīti vairāki izdevumi šai lasītāju
grupai.
Kopā reģionā presei atvēlēti Eur 33844
Vidēji reģionā uz 1 lietotāju – Eur 2,30
Bauskas novadā – Eur 1,59
Iecavas novadā – Eur 3,03
Rundāles novadā – Eur 2,35
Vecumnieku novadā – Eur 1,80.
2.5. Krājuma raksturojums, krājuma kustības raksturojums.
Bauskas CB joprojām liels pieprasījums pēc mācību literatūras pedagoģijā,
psiholoģijā, medicīnā. Medicīnas literatūra komplektēta, lai apmierinātu Bauskā
izveidotās Sarkanā Krusta koledžas audzēkņu pieprasījumu. Šie audzēkņi izmanto arī
izdevumus filozofijā, psiholoģijā, ētikā.
Bibliotēkas krājumā nozīmīgu vietu ieņem daiļliteratūra. 2014.gadā ienākusī
daiļliteratūra – 27% no kopējā jaunieguvumu skaita. Ļoti pieprasīta novadu
bibliotēkās latviešu literatūra, gan vidusskolēnu, gan strādājošo, gan bezdarbnieku un
pensionāru vidū. Pieprasītākie izdevumi latviešu oriģinālliteratūrā: M.Zālīte ”Pieci
pirksti”, N.Ikstenas ”Dievmātes draudzene”, I.Ābeles „Klūgu mūks”, A.Jundzes
„Putekļi smilšu pulkstenī" u.c. Šie darbi iepirkti vairākos eksemplāros, lai neveidotos
rindas.
No projektiem „Augstvērtīgā tulkotā un oriģinālliteratūra bibliotēkās” un
„Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana grāmatu un citu izdevumu iegāde
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nacionālās identitātes un sabiedrības saliedēšanas veicināšanai” Bauskas CB un
Bauskas novada pagastu bibliotēkas saņēmušas vērtīgus oriģinālliteratūras darbus.
Bibliotēku lasītāji saka lielu paldies par iespēju iepazīt latviešu autoru darbus.
Šobrīd visvairāk pieprasītie kolekcijas izdevumi ir: „Latvijas novadu dārgumi”,
„Latviešu lidotāji zem svešiem karogiem”, „Pasakas par mīlestību”, ”Portrets Latvijā
19.gadsimts” u.c.
Ar katru gadu pieaug pieprasījums pēc biogrāfiskās literatūras. 2014.gadā
vispopulārākās: L.Blaua „Jānis Stradiņš”, A.Puče „Kambala…..āmen!”, L.Blaua
„Harijs Spanovskis. Nekas jau nebeidzas.”
Jauniešu vidū augoša interese par fantāzijas žanra darbiem – gan ārzemju autoru,
gan latviešu rakstnieku darbiem. Daudz izmantota latviešu klasika.
Augstskolu studenti izmanto juridisko, ekonomisko, pedagoģisko literatūru.
Novadu bibliotēkas nopietni strādājušas pie krājuma pilnveides, kā, piemēram,
Bauskas CB regulāri veic krājuma vērtēšana un maz pieprasītie izdevumi no lasītavas
pārvietoti uz abonementu, savukārt no abonementa – uz krātuvi.
2014.gadā papildināts Bauskas reģiona repozitārijs +1228 eks. un kopā krājumā uz
2015.gada 1.janvāri ir 8858 eks. Pavisam 10 bibliotēkas nodeva depozitārijam lieko
vai profilam neatbilstošo literatūru. Īpaši aktīvs darbs veikts sadarbībā ar Bauskas CB
tajās bibliotēkās, kuras gatavoja krājumu darbam ar sistēmu Alise (Jumpravas,
Ozolaines, Pāces, Beibežu, Bārbeles u.c.).
Vairāki lasītāji depozitārijam nodevuši labi saglabātu latviešu oriģinālliteratūru,
ārzemju daiļliteratūru, kā arī pirmskara Latvijā izdotus K. Skalbes, V. Plūdoņa,
A.Čaka, J.Raiņa u.c. darbus. No Sietlas (ASV) Latviešu baznīcas saņēmām 70
eksemplārus (J.Sarma, G. Janovskis, J.Janševskis, I.Grebzde u.c. darbus), ko nosūtīja
novadniece Vaira Pelēķe. Jāatzīmē, ka bibliotēkas aktīvi izmanto repozitārija krājumu
un izsniegums gadā 137 grāmatas. Bauskas CB izdevumus no depozitārija izmanto arī
tematisko izstāžu un pasākumu organizēšanā, piemēram, Vilim Plūdonim veltītajā
konferencē, Plūdoņa ielas svētkos mācību grāmatas, V.Plūdoņa un citu autoru
grāmatas, kuras izdotas no 1900.- 1930.gadam.
Šajā gadā nodibinājām sakarus ar Burtonas pilsētas informācijas centru (Anglija),
kurš vēlas sadarboties ar Svētdienas skolu un lūdza mūs palīdzēt ar grāmatām no
Latvijas. Nosūtījām 92 grāmatas no bibliotēkas apmaiņas krājuma, galvenokārt bērnu
literatūru, latviešu klasiku, folkloru.
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2.6. Rādītāju analīze: izsniegums, krājuma apgrozība
Aplūkojot tabulu, secināms, ka lietotāju skaits salīdzinot ar 2013.gadu ir stabils,
Nedaudz palielinājies (+162), kas skaidrojams ar iepriekšējā gada vairāku bibliotēku
remontiem, kuru dēļ bibliotēkas uz laiku bija slēgtas lietotājiem.
Nedaudz (-2235) samazinājies fizisko apmeklējumu skaits, bet ņemot vērā pagājušā
gada palielinājumu (+5823), arī uzskatāms par stabilu. Virtuālā apmeklējuma
palielinājums (+17388) skaidrojams ar bibliotēku jaunu mājas lapu izveidiaktualizāciju (Jauncode, Code, Iecavas Ed.Virzas b-kas) un aizvien aktīvāku
bibliotēku profilu izveidi portālā „draugiem.lv”. Novērojama neliela izsniegumu
skaita samazināšanās (-7996), Bauskas Centrālajā bibliotēkā +3303.

Lietotāju skaits

Reģionā
2013
2014
14582
14744

Pagastu bibliotēkās
2013
2014
+/10783
11014
+231

+/+162

Bauskas CB
2013
2014
+/2672
2680
+8

Apmeklējumu skaits
(fiziskais)

208369

206134

-2235

169311

170407

+1096

20813

20309

Apmeklējums
(virtuālais)

104729

122117 +17388

19394

29298

+9904

74575

77432 +2857

313098
465130
1,31
31,88

328251 +15153
457134
-7996
1,28
31,00

188705
304707
1,03
28,74

199705 +11000
294470 -10237
1,00
26,74

95388
118489
2,64
44,34

97741 +2353
121792 +3303
2,65
45,44

-504

Apmeklējumu skaits
(fiziskais +virtuālais)

Izsniegumu skaits
Krājuma apgrozība
Lasītība
Vidējais
apmeklējums

21,47

22,26

Bauskas novadā

17,50

Iecavas novadā

18,13

35,70

Rundāles novadā

36,47

Vecumnieku novadā

2013

2014

+/-

2013

2014

+/-

2013

2014

+/-

2013

2014

+/-

Lietotāju
skaits
Apmeklējumu
skaits
(fiziskais)
Apmeklējumu
skaits
(fiziskais
+virtuālais)
Izsniegumu
skaits
Krājuma
apgrozība
Lasītība

8310

8273

-37

2371

2327

-44

734

761

+27

3167

3383

+216

111101

108158 -2943

38853 40891 +2038

15066 14291 -775

43349 42794 -555

202303

211788 +9485

47049 53047 +5998

20397 20622 +225

43349 42794 -555

277083

278595 +1512

77214 75051 -2163

23082 18866 -4216

87751 84622 -3129

1,50

1,50

1,91

1,50

0,61

0,50

1,07

1,24

33,34

33,68

32,57

32,25

31,45

24,79

27,71

25,01

Vidējais
apmeklējums

24,34

25,60

19,84

22,80

27,79

27,10

13,69

12,65
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2.7. Rekataloģizācija
Aizvadītajā gadā novadu bibliotēkās turpinājās rekataloģizācija. No Bauskas
reģiona 40 bibliotēkām viss krājums ievadīts 26 bibliotēkās, kuras strādā ar bibliotēku
informācijas sistēmu Alise i.
Bauskas novadā – 13 bibliotēkas (pavisam 19)
Iecavas novadā – 6 bibliotēkas (pavisam 6)
Rundāles novadā 1 bibliotēka (pavisam 5)
Vecumnieku novadā 6 bibliotēkas (pavisam 10)
2015. gadā paredzēts pilnībā krājumu rekataloģizēt 9 bibliotēkās, kuras jau
uzsākušas darbu ar Alisi (Vecumnieku, Bārbeles) un kuras uzsāks gada otrā pusē –
Pāces, Ozolaines, Jumpravas, Beibežu, Svitenes bibliotēkās vai uzsāks gada beigās Ādžūnu, Mūsas bibliotēkās.
Bauskas reģionā 96% no visa krājuma ievadīts Bauskas, Iecavas, Rundāles,
Vecumnieku novadu kopkatalogā (http://bauska.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx).
2.8. Krājuma attīstības politikas novērtējums, analīze.
Novadu bibliotēkas no 2002. gada komplektē un apstrādā grāmatas patstāvīgi, bet
datus par iespieddarbiem iesniedz Bauskas CB Informācijas resursu attīstības
nodaļai, kura tos ievada novadu elektroniskā kopkatalogā, kā arī apstrādā
dāvinājumus, ko centralizēti saņem no LNB Bibliotēku attīstības institūta,
izdevniecībām, kā arī izdevumus no projektiem.
Uz 2015.gada 1.janvāri novadu bibliotēku krājumu lielums ir 356167 (+2575)
iespieddarbi. No novadu bibliotēku krājumiem izslēgti 26059 eks., bet ienākušas
28231 vienības.
Krājuma inventarizācijas veiktas 6 bibliotēkās (Jumpravas, Ozolaines, Pāces,
Ādžūnu, Beibežu, Bārbeles)
Novadu bibliotēkas lielu vērību veltījušas krājuma kvalitātei un pieprasījumiem.
Kopumā novadu bibliotēku krājums ir labs, jo lietotāji to izmanto, krājuma apgrozība
reģionā ir 1,28.
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3. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība.
3.1. Pakalpojumu attīstība
Latvijas- Lietuvas pārrobežu projekta „ Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku
pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana” ietvaros izveidoja Bauskas CB Biznesa
atbalsta bibliotēku, kuras atklāšana notika 2014.gada 25.aprīlī (skat.pielikumu nr.6).
Projekta ietvaros izveidoja 7 Bauskas novada pagasta bibliotēkās biznesa atbalsta
punktus, kuru atbalsts un koordinācijas centrs ir Bauskas Biznesa bibliotēka. Biznesa
atbalsta bibliotēku galvenie darbības virzieni sekojoši:
1. radīt bibliotēkās inovatīvu uzņēmējdarbības atbalsta centra vidi,
2. izglītot sabiedrību par esošajām un iespējamām uzņēmējdarbības iespējām,
3. palīdzēt dažādām mērķa grupām atrast iespēju attīstīt jau esošās, kā arī
potenciālās uzņēmējdarbības jomas,
4. nodrošinot bibliotēkās kvalitatīvus biznesa atbalstošus pakalpojumus,
5. attīstīt uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku tīkla potenciālu un iespējas.
Galvenās mērķgrupas ir skolas jaunieši vecumā no 13 līdz 19 gadiem,
potenciālie uzņēmēji, tostarp daudzie iedzīvotāji, uzņēmējdarbības uzsācēji un
esošie uzņēmēji.
Esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem (skolēni, studenti, bezdarbnieki u.c.)
Biznesa atbalsta bibliotēkās pieejama daudzveidīga biznesa literatūra (ekonomika,
mārketings, psiholoģija u.c.). Lai popularizētu krājumu katru mēnesi organizē
tematiskās izstādes, Bauskas Biznesa atbalsta bibliotēkā informatīvais TV, kurš
pieslēgts pie mājas lapas jaunās sadaļas - Biznesam- reklamē jaunāko biznesa
literatūru un e- resursus (e-grāmatas, e-kopkatalogu, Novadu resursu katalogu,
Abonētās datu bāzes (Nozare.lv, NAIS, News.lv, EBSCO). Iegūt informāciju par sev
interesējošo biznesa tēmu ikviens var, piedaloties biznesa bibliotēku rīkotajos
pasākumos.
Lai gan Biznesa atbalsta bibliotēkas aktivitātes uzsāka realizēt 2014.gada otrā pusē,
paveikts ir daudz. Atsaucību guvušas izbraukuma radošās laboratorijas pie
uzņēmēja. Interesentu grupa kopā ar Biznesa atbalsta bibliotēkas vadītāju dodas pie
vietējā uzņēmēja uz viņa uzņēmumu un iepazīst praktiski visus darba procesus.
Brunavas un Grenctāles bibliotēkas apmeklēja z/s „Krišjāņi” un iepazina siera,
liellopu vītināto desu, saldējuma ražošanu, bet z/s „Sprīdīši” ar stādu audzēšanu
(skat.pielikumu nr.7). Savukārt, z/s „Kāpostnīca” ar kāpostu stādu audzēšanu un
pārstrādi, bet SIA „Kronis” ar dārzeņu un augļu pārstrādi (produkcija plaši pieejama
Latvijas veikalos). Interesants un saistošs Mēmeles jāšanas skolas apmeklējums, jo
audzē ne tikai zirgus, bet notiek bērnu apmācības jāšanas sportā.
Jauncodes Biznesa atbalsta bibliotēka organizēja izbraukuma radošo laboratoriju
pie vietējā SIA „Dūmiņu vīna darītava” un iepazinās ar vīna darināšanas
pamatprincipiem.
Daļa Biznesa atbalsta bibliotēkas organizē tikšanās, pārrunas uz vietas
bibliotēkā, jo tad interesentus var iepazīstināt ar izveidoto Biznesa atbalsta bibliotēku,
piemēram, Rītausmu bibliotēka organizēja pasākumu, kurā parādīja sagatavoto
prezentāciju par biznesa literatūru, pakalpojumiem. Organizētas praktiskas
prezentācijas, piemēram, Rītausmu bibliotēkā cepumu „Rudens roze” izgatavošana
vai sveču liešana (rāda uzaicinātais uzņēmējs, kurš ar to nodarbojās) vai tikšanās ar
aveņu audzētāju, kurš dod praktiskus padomus, gan arī dalās savā uzņēmējdarbības
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pieredzē (Ceraukste). Organizētas tikšanās ar NVA pārstāvjiem, kuri sniedz
informāciju uzņēmējiem un citiem interesentiem (Brunava, Rītausmu).
Biznesa atbalsta bibliotēkās uzaicināti mazie uzņēmēji, kuri dalījušies pieredzē,
piemēram, animatore Dace Rīdūze (Ceraukste, Gailīši), u.c.
Noderīga jaunajiem, topošajiem uzņēmējiem tikšanās Rītausmu Biznesa atbalsta
bibliotēkā ar a/s „Latvijas attīstības finanšu institūcijas ALTUM” pārstāvi, jo tēma
„Tavas idejas var kļūt par biznesu”.
Bauskas Biznesa atbalsta bibliotēka sadarbībā ar skolu komerczinību pedagogiem
organizēja informatīvās stundas skolēniem – „Biznesa vide e-resursu vidē”,
biznesmeņu stunda „Informācija par biznesu bibliotēkā”, bet sadarbībā ar „Mazo
biznesa skolu (2. un 4. klases) izzinošas stundas par reklāmu un krāsām.
Bauskas Biznesa atbalsta bibliotēka sadarbībā ar Bauskas novada Izglītības nodaļu
organizēja konkursu „Manas idejas jaunajai Bauskas bibliotēkai”, kurā piedalījās 1.12.klašu skolēni ar savu redzējumu par bibliotēku un tās pakalpojumiem, ko īsā
prezentācijā parādīja žūrijai. Labākie dalībnieki kā balvu saņēma iespēju apmeklēt
Ventspils Augsto Tehnoloģiju parku un piedalīties radošā laboratorijā un apmeklēt
Ideju studiju, gūstot pieredzi darbā ar potenciāliem investoriem (skat.pielikumu nr.8).
Bauskas Biznesa bibliotēka organizēja semināru uzņēmējiem „ES fondu piesaiste
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem”, kurā lektors U.Vītoliņš sniedza plašu ieskatu
par finansējuma piesaisti uzņēmējdarbībai. Izglītojošā pasākumā „Pieejamie
pakalpojumi e- vidē” Bauskas Biznesa atbalsta bibliotēka iepazīstināja uzņēmējus ar
VID piedāvājumu, Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta e-pakalpojumiem, eparaksta priekšrocībām u.c.
Bauskas Biznesa Atbalsta bibliotēkā notika uzņēmēju tikšanās ar ekonomikas
ministru Vjačeslavu Dombrovski (skat.pielikumu nr.9), bet 13.Grāmatu svētku
ietvaros notika diskusija par lauku uzņēmējiem svarīgu jomu – lauku ceļi, tādēļ
retorisks jautājums diskusijas nosaukumam „Kā pārvietoties pa lauku ceļiem?”
(skat.pielikumu nr.10)
Veiksmīga izveidojusies sadarbība ar uzņēmēju klubu „Bauskas 97”. Aizvadītā
gada nogalē kluba biedri tikās ar vietējiem uzņēmējiem Biznesa atbalsta bibliotēkās
Gailīšos un Brunavā. Vispirms notika tikšanās vietējo uzņēmēju uzņēmumos, lai
iepazītu katras konkrētās uzņēmējdarbības specifiku, bet pēc tam devās kopā uz
attiecīgo Biznesa atbalsta bibliotēku, kura savukārt iepazīstināja ar savu pakalpojumu
klāstu, pēc tam sarunas neformālā gaisotnē, tādējādi nostiprinot sadarbība starp
uzņēmējiem un Biznesa atbalsta bibliotēkām (skat.pielikumu nr.11).
Aizvadītajā gadā novadu bibliotēkas organizējušas dažādus pasākumus epakalpojumu kvalitatīvākai izmantošanai. Piemēram, Bauskas CB Vispasaules
drošāka interneta dienā organizēja informatīvi izglītojošo pasākumu – konkursu
skolēniem „Digitālā paaudze vērtē ” par drošību internetā, kurā piedalījās 67 skolēni,
bet pieaugušajiem pasākums „Drošā solī pa internetu”.
Savukārt, e-prasmju nedēļā Bauskas CB notika izglītojošs pasākums „Epakalpojumi jaunā kvalitātē ”. Pasākuma apmeklētāji iepazinās ar e-paraksta veidiem
un priekšrocībām, par VID e-pakalpojumiem un Lauku dienesta pakalpojumiem, par
vienoto valsts un pašvaldības portālu www.latvija.lv jauno veidolu, kā arī par eprasmju nedēļas aktivitātēm.
E-prasmju nedēļā Rosmes bibliotēka organizēja tematisko pēcpusdienu „Esi
zinošs” – datorzinību literatūras izstāde, pirmie soļi internetā un informācijas
meklēšana, bet Kurmenes bibliotēka piedāvāja izpildīt IT barometru, kurā ikviens
varēja novērtēt savas pamatprasmes informācijas tehnoloģijās. Savukārt Rītausmu
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bibliotēka mācīja, kā nosūtīt bildes foto izgatavošanai, kā apstrādāt fotoattēlus, bet
pensionāriem veidot e-pastu, ieiet i-bankā, veikt izdrukas no bankas kontiem.
Strēlnieku bibliotēka organizēja konsultāciju „Iepirksimies” par interneta veikalu
lietošanu, bet Vecsaules sniedza konsultācijas par dzīvesvietas deklerēšanu un portāla
e-latvenergo lietošanu un jaunu līgumu slēgšanu.
Valles bibliotēka individuāli apmācījusi interesentus aviobiļešu pasūtīšanā,
iepirkšanos interneta veikalos, internetbankas izmantošanā, EDS sistēmas
izmantošanā, e-latvenergo u.c.
Umpārtes bibliotēka sniegusi individuālās konsultācijas pa i-bankas
izmantošanu - elektrības maksājumi, automašīnu apdrošināšana, preses pasūtīšana
u.c.
Aizvadītā gada nogalē uzstādīja Bauskas CB iegādāto grāmatu nodošanas ierīci. Tā
atrodas vietā, kur paredzēts būvēt jauno Bauskas bibliotēku, pašā pilsētas centrā.
Jaunā ierīce ļaus operatīvāk veikt grāmatu apmaiņu, jo tā ir pieejama visām
iedzīvotāju grupām 24h (Bauskas CB atrodas 3. stāvā) (skat.pielikumu nr.12).
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3.2. Galveno rādītāju analīze: lasītāju skaits, apmeklējums, izsniegums.
Aplūkojot rādītājus, redzam, ka lietotāju skaits reģionā ir stabils (+162), apmeklējumu
skaits +15153, kas skaidrojams ar virtuālo apmeklējumu skaita palielināšanos
(+15153), fizisko apmeklējumu skaits ir samazinājies (-2235), bet ņemot vērā
iepriekšējā gada palielinājumu (+5823) uzskatāms par stabilu. Izsniegums
samazinājies (-7996).

Lietotāju skaits
Bauskas reģionā
2013., 2014.

Kopumā reģionā lietotāju skaits uzskatāms par stabilu 14774 (+162)

Lietotāju skaits
Iecavas novadā
2013., 2014.
Iecavas novadā lietotāju skaits samazinājies (-44) un visvairāk –Ed.Virzas Iecavas
bibliotēkā (-24), Zālītes bibliotēkā (-13) - bija slēgta uz darbinieka slimības laiku.
14

135

Bērsteles bibliotēka

141

257

Pilsrundāles bibliotēka

324

200

Svitenes bibliotēka

Vecrundāles bibliotēka

Viesturu bibliotēka

167

2013
2014

43
31

99
98

Lietotāju skaits
Rundāles novadā
2013., 2014.

Rundāles novadā lietotāju skaits palielinājies (+27), visvairāk Pilsrundāles bibliotēkā
(+67), Svitenes bibliotēkā (-33) – notikusi darbinieku maiņa.
Lietotāju skaits
Vecumnieku
novadā
2013., 2014.

Vecumnieku novadā lietotāju skaits palielinājies (+216) un visvairāk Skaistkalnē
(+167) - 2013.gadā remonta dēļ bibliotēka ilgstoši bija slēgta lietotājiem un tika
reģistrēts ievērojams lietotāju samazinājums, Vecumniekos (+27), Misā (+22).
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Lietotāju skaits
Bauskas
novadā
2013., 2014.

Bauskas novada pagastu bibliotēkās lietotāju skaits palielinājies (+32), visvairāk
Brunavas (+28), Rītausmu (+24), Dāviņu (+18). Samazinājies Mežotnes (-16),
Ozolaines (-12) – uz remonta laiku bija slēgta lietotājiem. Lasītāju skaita pieaugumu
sekmējusi Biznesa atbalsta bibliotēku izveide, lasīšanas veicināšanas pasākumi,
konsultācijas e-prasmju apguvē u.c. pasākumi.
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Apmeklējumu skaits

Apmeklējumu skaits
Bauskas reģionā
2013., 2014.

Kopā pa reģionu apmeklējumu skaits 328251 (+15153), kas skaidrojams ar virtuālo
apmeklējumu pieaugumu (+17388) – notikusi bibliotēku jaunu mājas lapu izveide,
aktualizācija (Jauncode, Code, Ed.Virzas Iecavas b-kas) un aizvien aktīvāka
bibliotēku profilu izveide portālā „draugiem.lv”. Fiziskais apmeklējums nebūtiski
samazinājies (-2235).

Apmeklējumu skaits
Iecavas novadā
2013., 2014.

Iecavas novadā apmeklējumu skaits palielinājies (+5998) un visvairāk Ed.Virzas
Iecavas bibliotēkā (+6230), jo veiksmīgi darbojas un tiek izmantota jaunizveidotā
bibliotēkas mājas lapa.
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Apmeklējumu skaits
Rundāles novadā
2013., 2014.

Rundāles novadā kopumā apmeklējums stabils (+225). Būtiski samazinājies
apmeklējums Svitenē (-1882), Vecrundālē (-184), savukārt palielinājies Pilsrundālē
(+1702), Bērstelē (+567)
Apmeklējumu skaits
Vecumnieku novadā
2013., 2014.

Apmeklējumu skaits nedaudz samazinājies Vecumnieku novada bibliotēkās (-555),
visvairāk – Bārbelē (-698), Vallē (-581), Beibežos (-405). Savukārt palielinājies
Skaistkalnē (+771), Misā (+456), Taurkalnē (+428) – no 2014.gada bibliotekārei pilna
slodze.
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Apmeklējumu skaits Bauskas
novadā
2013., 2014.

Bauskas novadā apmeklējumu skaits kopumā palielinājies (+9485) visvairāk
Rītausmu bibliotēkā (+3116), Bauskas CB (+2353), Jauncodē (+1069), Savukārt
apmeklējuma samazinājums Ceraukstes (-638), Mežotnes (-627), Strēlnieku (-425).
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Izsniegumu skaits

Izsniegumu skaits
Bauskas reģionā
2013., 2014.

Kopā reģionā izsniegumu skaits samazinājies nebūtiski 457134 (-7996) – vērtējams
kā stabils.

Izsniegumu skaits
Iecavas novadā
2013., 2014.

Iecavas novadā kopīgais izsniegums samazinājies (-2163), visvairāk Ed.Virzas
Iecavas bibliotēkā (-1029), Ziemeļos (-775) un Zālītē (-264). Pārējās bibliotēkās
izsnieguma rādītāji iepriekšējā līmenī.

20

Izsniegumu skaits
Rundāles novadā
2013., 2014.

Rundāles novadā kopīgais izsniegums samazinājies (-4216) praktiski visās
bibliotēkās: Svitenē (-2921), Viesturos (-707), Bērstelē (-639), Vecrundālē (-237) –
visās trijās bibliotēkās notikusi darbinieku maiņa. Neliels palielinājums Pilsrundāles
bibliotēkā (+288).
Izsniegumu skaits
Vecumnieku novadā
2013., 2014.

Vecumnieku novadā kopīgais izsniegums samazinājies (-3129), visvairāk Beibežos
(-1922), Vallē (-1563), Misā (-937). Izsniegums palielinājies Vecumniekos (+1498)
atgriežoties 2013.gada līmenī, tāpat neliels palielinājums Stelpē (+450).
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Izsniegumu skaits
Bauskas novadā
2013., 2014.

Bauskas novadā izsniegums stabils ar nelielu palielinājumu (+1512). Izsniegumu
skaits palielinājies Bauskas CB (+3303), Ādžūnos (+951), Ceraukstē (+631),
Jaunsaulē (+622). Izsnieguma samazinājums Grenctālē (-860), Codē (-805), Dāviņos
(-578), Ozolainē (-431)
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3.3.Uzziņu un informācijas darbs.
Novadu bibliotēkās tiek sniegti un izpildīti visi pieprasījumu veidi: tematiskie,
faktogrāfiskie, precizējošie, adresālie, izmantojot uzziņu krājumu, tiešsaistes
datubāzes, LNB e-resursus u.c.
Bauskas CB specializētās lasītavas vadītāja Irēna Vadapāla atzīmē, ka studentu
pieprasītākās tēmas ir: „Par cilvēktiesībām”, ”Personālatlase, personālvadība”,
„Starptautiskā tirdzniecības organizācija” u.c.
Savukārt vidusskolēni aktīvi interesējušies par sekojošiem tematiem: „Eiropas
valstu „Saules zīme”, "Eiropas tiesības”, „Par uzvedības etiķeti kādā no ES valstīm”
u.c.
Vidusskolēni izmanto analītiskos aprakstus no laikraksta „Bauskas Dzīve”, arī
novadpētniecības mapes. Meklēti šādi temati: „Uzņēmējdarbība novadā”,
„Svarcelšana Bauskā sākot no 20- desmitajiem gadiem”, „Tūrisma perspektīva
Bauskā”, „Bauskas Rātsnams” u.c.
Rosmes bibliotēkas vadītāja Valentīna Tiščenko uzsver, ka „vairāk sniegtas uzziņas
par darba iespējā ES”. Savukārt Umpārtes bibliotēkā daudz uzziņu sniegts par
ārstniecības augiem, dārza dizainu, dārzeņu audzēšanu.
Pavisam Bauskas CB sniegtas 2812 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.
2014.gadā notikuši izglītojoši semināri par ES ekonomikas jautājumiem, Vispārējās
Eiropas aktivitātes, Latvijas prezidentūra ES Padomē, tās prioritātes un norise un
Bauskas ESIP organizēti informatīvi pasākumi, piemēram, diskusija „Eiropa Tavā un
Latvijas ikdienā”.
Bauskas ESIP organizēja izstādes par aktuālām tēmām „Aktīvs pilsonis –
veiksmes atslēga”, „Eiropas atbalsts iedzīvotāju idejām”, „Iespējas jauniešiem
Eiropā”, „Klāt Eiropas Kultūras mantojuma dienas”, „Eiropas Kultūras
galvaspilsētas gads ir sācies” u.c.
Bauskas CB iegūt ikmēneša informāciju par jaunāko literatūru var gan sarakstos
Jaunumu informatīvajā stendā, gan galda statīvos, arī Bauskas CB mājas lapā
www.bauskasbiblioteka.lv., kā arī informatīvajā TV, kurš novietots abonementā pie
sienas, labi redzamā vietā. TV savienots ar bibliotēkas mājas lapu un reklamē jaunās
grāmatas, kā arī ikmēneša grāmatu Topu 5, bibliotēkas mēneša tematiskos pasākumus.
Iegādāts otrs informatīvais TV, kas novietots Biznesa atbalsta bibliotēkā un
reklamē jauno mājas lapas www.bauskasbiblioteka.lv sadaļu - Biznesam. Minētā
sadaļa satur biznesa informāciju 12 apakšnodaļās: (Bibliotēkas biznesam, Pieejamie
resursi, Datubāzes, Drukātie resursi, Jaunākā lasāmviela, No idejas līdz biznesam,
Tālākizglītība, Apgūsti pats, Uzzini vairāk, Zelta graudi, Noderīga informācija, Saites
biznesa jomā), kuras aktīvi izmanto.
Bibliotēku lasītāji arī atzinīgi novērtē iespēju izmantot bibliotēkas e- katalogu
mobilo versiju, jo „viss ir ļoti vienkārši, saprotami un ērti, var e-katalogu izmantot
jebkurā diennakts laikā neatkarīgi no atrašanās vietas un laika”.
3.4. Sociāli mazaizsargāto un riska grupu bibliotekārā apkalpošana.
Jāatzīmē, ka pēdējos gados arvien vairāk novadu bibliotēkās aktualizējies darbs ar
sociāli neaizsargāto un riska grupu bibliotēkas lietotājiem. Iecavas novada Rosmes
bibliotēkas vadītāja Valentīna Tiščenko atzīmē, ka „palielinās to cilvēku skaits,
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kuriem nepieciešama palīdzība iesnieguma uzrakstīšanā par parāda atmaksu, CV
sastādīšanā, darba meklēšanā internetā, kā arī palielinās trūcīgā statusa apmeklētāju
skaits, kuriem nepieciešamas izdrukas no internetbankas un citi dokumenti.”
Iecavas novada Ziemeļu bibliotēkas vadītāja Dzintra Maračkauska raksta, ka
„bibliotēkā daudzi meklē darba piedāvājumus, izmanto iespēju deklarēties, citi meklē
lētāku dzīvesvietu.”
Vecumnieku novada Valles bibliotēka palīdz iegūt maznodrošinātās ģimenes
statusu iegūt, sniedzot praktisku palīdzību nepieciešamo dokumentu sagādē.
Bauskas CB Interneta lasītavas vadītāja Irēna Vadapāla atzīmē, ka sniegta
palīdzība vecākā gadagājuma lietotājiem, lai aizpildīti Latvenergo līgumus, izmantotu
interneta banku, veiktu izdrukas, kā arī sazināties ar draugiem, sazināties ar
mazbērniem, izmantojot portālu draugiem.lv.
Vairākas bibliotēkas organizējuša apmācības tieši senioriem datorprasmju
apgūšanā (E.Virzas Iecavas, Stelpes, Mūsas u.c.).
Vecsaules bibliotēka Labās gribas pasākumā „Mana roka tavējā” kopā ar
Svētdienas skolas dalībniekiem apciemo vecos, slimos, vientuļos ļaudis, iepriecinot ar
nelielu koncertu un sarūpētām dāvanām.
Bauskas CB organizēja izglītojošu pasākumu par drošu internetu (paroļu lietošana,
riski, kuri rodas čatojot un ievietojot personīgu informāciju sociālajos tīklos)
daudzfunkcionālā sociālās rehabilitācijas centrā „Ābele”, kurā piedalījās dalībnieki no
NVO „Ābuls” (ģimenes, kurās ir cilvēki ar funkcionālajiem traucējumiem), jaunieši ar
funkcionālajiem traucējumiem un cilvēki ar īpašām vajadzībām. Arī Bauskas CB
sagatavotā digitālā ceļojuma „Bauska no putna lidojuma” dalībnieki bija iepriekš
minētā pasākuma auditorija.
Bauskas CB, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir ievērojami mainījies interneta
lasītavas kontingents. Tas kļuvis vienveidīgāks. Pamatā internetu nāk lietot jaunieši,
kuri ieguvuši pamatizglītību un mācības vairs neturpina, gados jauni bezdarbnieki (2535), kuriem nepieciešami konta pārskati no internetbankas par ienākumiem un
izdevumiem pabalsta saņemšanai sociālajā dienestā. Daļai lietotāju nepieciešama
palīdzība, lai nokārtotu saistības ar Latvenergo par elektrības parāda samaksu.
Interneta lasītavu apmeklē arī bezdarbnieki, kuri attiecīgajās interneta adresēs
ievieto darba meklēšanas sludinājumus. Viņi arī veiksmīgi sameklē darbus, piemēram
sociālā aprūpētāja, palīgstrādnieka darbu laukos, auklītes u.c.
Daudz lietotāju prasījuši palīdzēt deklarēt dzīves vietu, invalīdi uzrakstīt
iesniegumu par atvieglojumu piešķiršanu maksājumiem, pensionāri un bezdarbnieki
aizpildīt iesniegumu par parāda atmaksu pa daļām, palīdzēt veikt elektroniskos
maksājumus e-latvenergo, izdrukāt banku kontu pārskatus un noformēt SMS ātro
kredītu noformēšanā, izmantojot internetu.
Veiksmīga izveidojusies Zorģu bibliotēkas un Bauskas CB sadarbība ar Zālītes
speciālo internātpamatskolu.
Darbā ar veciem un vientuļiem cilvēkiem daudzas bibliotēkas organizē grāmatu
piegādi uz mājām (Bauskas CB, Ceraukstes, Jauncodes, Strēlnieku, Gailīšu, Mūsas,
Ozolaines, Rītausmas u.c.). Bauskas CB ilggadēji sadarbības partneri ir Pensionāru
apvienība un represēto klubs „Rēta”. Bauskas CB galvenā bibliogrāfe Laimdota
Ozoliņa sagatavoja prezentāciju par Viļa Plūdoņa dzīvi un daiļradi Bauskas Sociālajā
centrā „Ābele” senioru apvienībai „Brūklenītes” un arī senioriem Rundāles novada
Saulaines Sociālajā centrā.
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3.5. Bibliotēkas pieejamība un lietošanas aprīkojums personām ar īpašām
vajadzībām.
2013.gada sākumā pabeigts Rītausmu bibliotēkas remonts un izbūvēts pacēlājs uz
2.stāvu, tādējādi nodrošinot bibliotēkas pieejamību visām mērķgrupām. Tomēr
daudzviet bibliotēkas atrodas ēku 2. un 3. stāvā, tādēļ daudziem lasītājiem
nepieciešamības gadījumā pienes grāmatas mājās, piemēram, Mūsas, Gailīšu, Dāviņu,
Ozolaines, Strēlnieku, Grenctāles, Bauskas CB u.c. bibliotēkas.
Iecavas novada E.Virzas bibliotēkai laba sadarbība ar sociālās aprūpes namu.
Ādžūnu bibliotēkai aktīvi darbojas izsniegšanas pakalpojumu punkts pakalpojumu
centrā „Bērzos”. Bauskas CB pieejama iekārta vājredzīgajiem lasītājiem.
3.6. Iekšzemes un starptautisko SBA pakalpojumu piedāvājums.
Bauskas CB SBA pakalpojumus izmantojuši 82 lietotāji. Saņemti 312 izdevumi.
Visvairāk pieprasīti no Bauskas Bērnu bibliotēkas, LNB iespieddarbi par dažādām
tēmām.
Bauskas CB izsniegusi 865 (+307 2013.g. 558 vienības). Jūtamo palielinājumu
veicinājis Bauskas CB darbs ar ceļojošo grāmatu kopu organizēšanu. Pagastu
bibliotēkas pieprasījušas sekojošas grāmatu kopas:
1. Jaunākā literatūra (latviešu un ārzemju daiļliteratūra).
2. Ievērojamas un populāras personības.
3. Pavārgrāmatas un rokdarbi.
4. Teātris un kino.
Visvairāk grāmatas no CB ņēmušas Brunavas, Grenctāles, Pilsrundāles, Jauncodes,
Mežotnes, Zorģu, Vecsaules, Jaunsaules u.c. bibliotēkas.
Ļoti aktīvi bibliotēkas savā starpā izmantojušas viena otras krājumus (Iecavas
novada bibliotēkas, Vecumnieku novada, no Bauskas novada – Brunavas, Grenctāles,
Ceraukstes, Mūsas bibliotēkas). Visvairāk grāmatu citām bibliotēkām izsniegusi
Iecavas novada Rosmes bibliotēka – 201 grāmatu krievu valodā. Vairākas bibliotēkas
atzīmē Rosmes bibliotēkas vadītājas Valentīnas Tiščenko atsaucību un profesionalitāti
atlasītajām grāmatām krievu valodā. Arī Iecavas novada Zālītes un E.Virzas
bibliotēkas izsniegušas lielu skaitu grāmatu citām bibliotēkām. Arī Bauskas CB
depozitārija krājumu bibliotēkas izmanto lasītāju pieprasījumu apmierināšanai
(izsniegtas 131 grāmatas).
Kopā bibliotēkas saņēmušas grāmatas no citām bibliotēkām 2475 eks. un
nosūtījušas 2487 eksemplārus. SBA sekmē darba kvalitātes paaugstināšanos uzziņu un
informācijas darbā un tā izmantošana ar katru gadu palielinās.
3.7. Pasākumi bibliotēkas pakalpojumu un informācijas resursu pieejamības
uzlabošanai (darba laika atbilstība lasītāju interesēm u.c.)
Lai nodrošinātu bibliotēkas pakalpojumu un informācijas resursu pieejamību,
vairākas bibliotēkas pagarinājušas darbalaiku (Gailīšu, Dāviņu, Rītausmu u.c.)
Savukārt, sestdienās atvērtas: Bauskas CB, Rītausmu, Vecumnieku bibliotēkas, bet
svētdienās – Viesturu, lai var apmeklēt tie, kuriem darbdienās tas nav iespējams.
Savukārt Codes bibliotēka izmainījusi darbalaiku, un bibliotēka atvērta pirmdienās,
bet slēgta sestdienās, jo samazinājās bibliotēkas lietotāju skaits. Izmaiņas jau devušas
pozitīvu rezultātu.
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4. Darbs ar bērniem un jauniešiem
4.1 Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums bibliotēku sistēmā, metodiskā
un konsultatīvā darba organizācija attiecībā uz šo darba virzienu.
Galvenie darba uzdevumi:
Bērnu bibliotekārā apkalpošana Bauskas bērnu, Iecavas bērnu un 33 Bauskas,
Iecavas un Vecumnieku novada bibliotēkās:
 jaunu lasītāju (bērnu un jauniešu) iesaistīšana bibliotēkās,
 bibliotēkas darba organizēšana un popularizēšana, publicitāte,
 literatūras popularizēšana dažādos lasīšanas veicināšanas pasākumos,
 piedalīšanās Lasīšanas veicināšanas mērķprogrammas projektos
”Bērnu/Jauniešu žūrija”, ”Grāmatu starts” un UNESCO Latvijas Nacionālās
komisijas organizētajā projektā ”Stāstu laiks bibliotēkās”
 dalība UNESCO nedēļā, UNESCO projektā nemateriālā mantojuma
izzināšana,
 dalība Valsts Aģentūras Kultūras informācijas sistēmas projektos,
 piedalīšanās Bila&Melindas Geitsu fonda līdzfinansētā bibliotēku attīstības
projekta aktivitātēs un apmācībās,
 piedalīšanās konkursā ”Drošs internets”, E-prasmju nedēļā, u.c.,
 bibliotekāru izglītības procesa pilnveidošana apmeklējot kursus, seminārus,
piedaloties pieredzes apmaiņas braucienos.
Svarīgākie darba rādītāji:
Kopumā reģionā 2014.gadā svarīgākie darba rādītāji B+J līdz 18.g.v.
samazinājušies. Visi bibliotēkas svarīgākie darba rādītāji ar pozitīvu bilanci Rītausmu
bibliotēkā, jo, kļūstot par Biznesa bibliotēku, aktīvi izvērš ekskursijas uz bibliotēku.
Misas, Valles, Vecumnieku bibliotēkās Skaistkalnes (+36) palielinājies lietotāju
skaits. Apmeklējums palielinājies Pāces bibliotēkā u.c. Stelpes bibliotēkā palielinājies
izsniegums, jo pēdējā laikā palielinājies arī 5 un 6 gadīgo bērnu skaits, kuri vēlas kļūt
par lasītājiem. Bibliotēkās izveidoti bērnu stūrīši un PII iestāžu audzēkņi kopā ar
audzinātājām, kā arī jaunās māmiņas ar bērniņiem intensīvāk apmeklē bibliotēku.
50% izsniegums Vecsaules bibliotēkā ir B+J literatūra līdz 18.g. vecumam, bet 2/3 no
kopējā apmeklējumu skaita ir B+J lietotāji, Strēlnieku bibliotēkā 40% apmeklējums
B+J, 17% izsniegums bērniem un jauniešiem, bet no izsniegtajiem izdevumiem 77%
tieši B+J nodaļās.
Bauskas bērnu bibliotēkā vērojama pozitīva dinamika +15 PII audzēkņi, precīzi
uzskaita virtuālo apmeklējumu (mājas lapa draugiem.lv 307 sekotāji, 15387 lapu
apmeklējumi), izsniegumu skaits uz 1 lasītāju 40,84, apmeklējumu skaits uz 1 lasītāju
15,33. Iecavas bērnu bibliotēkā kārtējie izdevumi uz 1 lasītāju 37,04 EUR
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Bauskas bērnu bibl.

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

Iecavas bērnu bibl.

2013
14582
5536
96456

2014
14744
5355
86158

+/+162
-181
-10298

2013
1127
957
16781

2014
1050
899
13779

+/-77
-58
-3002

2013
818
784
11495

2014
821
744
11160

+/+3
-40
-335

107190

99386

-7804

36617

36711

+94

15095

13637

-1458

19,36

18,56

38,26

38,93

40,84

19,25

18,33

17,42

16,09

17,53

29,33

15,33

14,66

15,00

Metodiskais centrs darbā ar bērniem ir LNB BLC, Bauskas bērnu bibliotēka.
Bauskas Centrālā bibliotēkā notikuši semināri, apmācības (KISC izstrādāts mācību
seminārs par elektronisko vidi un e-pakalpojumiem), kursi, pieredzes apmaiņas
braucieni. Bauskas, Iecavas, Vecumnieku novadu bibliotēkām regulāra sadarbība ar
pašvaldību, pirmskolas iestādēm, dažādām nevalstiskām organizācijām, skolām,
bibliotekārēm, skolotājām, u. c.
4.2 Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana, jaunieguvumu
proporcionalitāte, salīdzinot visu iegādāto un bērnu/jauniešu literatūras
krājumu un lasītāju sastāvu.
Komplektējot krājumu novadu bibliotēkas vadās pēc katras bibliotēkas izstrādātas
krājuma attīstības koncepcijas 2012.-2016.gadam, kurā noteikta bibliotēkas krājuma
veidošanas un papildināšanas politika, ir noteikti temati, par kuriem iegādājami
iespieddarbi u. c. dokumenti, dokumentu veidi, valodas, eksemplāru skaits un citi
parametri.
Bauskas bērnu bibliotēkā fondā uz 2014.gadu 15154 vienības, ienākušas 1076,
izslēgtas 688 vienības. Krājums uz 2015.gadu 15542 vienības. No 13918 grāmatām
4329 bērnu grāmatas, 1553 seriālizdevumu eksemplāri, 49 audiovizuālie dokumenti,
18 elektroniskie dokumenti, 4 kartogrāfiskie dokumenti.
Finansiālie rādītāji:
1) no pašvaldības budžeta krājuma komplektēšanai izlietoti: grāmatām EUR 4807,
periodiskiem izdevumiem EUR 915 (pasūtīti 34 izdevumi).
2) KKF BŽ projekts 13 eks. par EUR 98,61, dāvinājumi 48 eks. par EUR 183,84,
3) lasītāju aizvietotās 27 eks. par EUR 62,72.
Iecavas novada bērnu bibliotēkā pašvaldības finansējums nedaudz palielinājies, t.i.
EUR 3700 grāmatu iegādei un EUR 783 preses izdevumiem. Krājums papildināts ar
522 grāmatām, 9 DVD filmām un 200 seriālizdevumiem par EUR 4544,00, pasūtīti
29 periodiskie izdevumi.
Vecsaules bibliotēkai salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kopējā summa grāmatu
iegādei lielāka (+131 eiro). 14 grāmatas, jeb ½ no jaunās B/J žūrijas kolekcijas
bibliotēkai dāvājusi LNB, saņemtas 8 grāmatas projekta ”Augstvērtīga tulkotā un
oriģinālliteratūra bibliotēkās” un 2 grāmatas ”Publisko bibliotēku kapacitātes
stiprināšana grāmatu un citu izdevumu iegādē nacionālās identitātes un sabiedrības
saliedēšanas veicināšana” ietvaros.
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Par 79% no pašvaldības līdzekļiem krājums iepirkts Pāces bibliotēkā, prioritāte
daiļliteratūra (61%), bērnu grāmatas 13%, vairāk uzmanības pievērsts tam, lai
krājums būtu aktuāls, Valles bibliotēkā 44 % lietotāji ir bērni un jaunieši vecumā līdz
18 gadiem, tāpēc komplektējot jaunieguvumu krājumu 25% sastāda B+J literatūra,
Zālītes bibliotēkā 14,2%. Mūsas bibliotēkā 30,8% (B+J grupā 14,85%), Jumpravas
bibliotēkā bērnu literatūra sastāda 17%.
Jaunieguvumu izstādēs (Bauskas bērnu, u.c. b-kās) regulāri aplūkojami jaunumi,
vienu reizi ceturksnī notiek literatūras apskati Vecsaules bibliotēkā. Ieteicamās
literatūras sarakstos pedagogi piedāvā lasīt jaunāko bērnu/jauniešu literatūru, kā arī
B/J žūrijas grāmatas. Trūkstošo literatūru novadu bibliotēkas rezervē SBA, piem.,
Bauskas bērnu bibliotēkā nosūtīti 314 eks., saņemti 11 eks. 2013.gadā Bauskas CB
izsniegtā grāmatu kopa pirmskolas vecuma bērniem (23 eks.) joprojām tiek aktīvi
izmantota.
Krājumi papildināti projekta ”Biznesa bibliotēka” ietvaros. Pateicoties Bauskas,
Iecavas, Vecumnieku novadu domju un pagastu pārvalžu piešķirtajiem budžeta
līdzekļiem, LNB Konsultatīvajam centram, dāvinājumiem no KKF, projektam
Bērnu/jauniešu žūrija, akcijai ”Grāmatu svētki”, privātpersonām u.c. bibliotēkas
saņēmušas jaunas vērtīgu grāmatu kolekcijas. Grāmatas tiek apstrādātas patstāvīgi un
dati par iespieddarbiem tiek iesniegti Bauskas CB informācijas attīstības resursu
nodaļai, lai tos ievadītu elektroniskajā kopkatalogā.
4.3 Uzziņu darbs, informācijas pakalpojumi, informācijas prasmju un iemaņu
attīstīšana.
Bibliotēkas sniedz tematiskas, faktogrāfiskas, precizējošas, adresālas ziņas.
Visvairāk uzziņu sniegušas Bauskas bērnu - 1351, Misas - 442, Pāces - 370,
Ceraukstes - 271, bibliotēkas. Īpaši daudz uzziņu meklēts saistībā ar 2014.gada
notikumiem kultūrā, rakstnieku, dzejnieku jubilejām, par pasaules izgudrojumiem,
mītiem par zvaigznēm, par Skaistkalni. UNESCO projekta nedēļā par Baltijas ceļu un
Pasaules grāmatu un autortiesību dienu sniegtas uzziņas Iecavas novada E.Virzas
bibliotēkā. Uzziņu darbā tiek izmantots internets, uzziņu literatūra, novadpētniecības
materiāli, LNB un Bauskas reģiona bibliotēku elektroniskie katalogi, bezmaksas datu
bāzes Letonika, EBSCO E-grāmatas Biznesa atbalsta bibliotēkās (Codes, Gailīšu,
Rītausmu, Jauncodes, Brunavas, Grenctāles, Ceraukstes), Lursoft, laikraksta ”Bauskas
Dzīve” analītikas datu bāze. Interesentiem iespēja bez maksas noskatīties filmas
portālā www.filmas.lv un lasīt www.pasakas.net. Bibliotēkās pieejami informatīvi
bukleti, ceļveži par informācijas resursiem. Bibliotekārajās stundās (Misas bibliotēkā
1x nedēļā, Bauskas bērnu, Stelpē, Vecsaulē), skolēni iepazīstināti ar dažādām datu
bāzēm, grāmatu portālu www.lasamkoks.lv. Kurmenē bērniem ”Rūķu skola”,
Vecsaules bibliotēkā 1x ceturksnī skolēniem tiek lasīti ”Jaunākās literatūras apskati”,
par jaunajām un B/J žūrijas grāmatām regulāri informē Mūsas, Jauncodes, Vecsaules,
Rosmes, Ceraukstes u.c. bibliotekāres. Skaistkalnes bibliotekāre uzskata, ka Bauskas
Bērnu bibliotēkas lapā draugiem.lv, gūst noderīgu informāciju par aktualitātēm darbā
ar bērniem, aplūko foto no pasākumiem, lapu skatās Zorģu u.c. citas bibliotekāres.
Bibliotēkā pieejamo bezvadu internetu skolēni izmanto savos viedtālruņos arī ārpus
bibliotēkas telpām un darba laika. Par drošu internetu un E-prasmju nedēļā 20
skolēniem Bauskas bērnu bibliotēkā 2 pasākumi, aktivitātes Rītausmu, Ziemeļu
bibliotēkās, pārrunas Strēlnieka, Valles, Umpārtes bibliotēkās. Skaistkalnē
anketēšana, virtuālais konkurss ”Izzini Skaistkalni”, veltīts Skaistkalnes 525.jubilejai,
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sadarbībā ar novadpētniecības krātuvi ”Novadnieki” un vidusskolu, kā arī konkurss
”Atklāj monētu noslēpumus”.4.klašu skolēniem Ozolainē konkurss ”Stiķi un Niķi
bibliotēkā”, kā atrast informāciju par rakstniekiem. Ceraukstes bibliotēkā digitalizēti,
papildināti materiāli par B/J žūrijas ekskursijām, Codē izveidota Jauno talantu mape,
Bauskas bērnu bibliotēkā papildināta BBB vēstures Baltā grāmata - dienasgrāmata
(19. sējums 2014. gads), DVD ”Viļa diena Lejeniekos 2014.g. 28.maijā”
(S.Freimanes foto); mapes I.Līdaka, Plūdons, domraksti u.c. Bibliotēkas regulāri
veido Jauno grāmatu sarakstus. Bibliotēku informācija un ziņas atspoguļotas novadu
pašvaldību mājas lapās, bibliotēku mājas lapās un laikrakstos. Par Bauskas bērnu
bibliotēku 27 informācijas un ziņas laikrakstos. ”Iecavas ziņās” publicē aktuālo
informāciju Iecavas novada bibliotēku darbā, arī informācija par novadnieka V.Eglīša
viesošanos Bauskas bērnu bibliotēkā. S.Freimane tiešraidē RīgaTV24 sniedz īsu
informāciju par projektu 16 trīsgadīgajiem bērniem un viņu vecākiem ”Grāmatu
starts”.
4.4 Pasākumi dažādām vecuma grupām: pirmskolas vecuma bērniem un
vecākiem, jaunākā un vidējā skolas vecuma bērniem, pusaudžiem.
Nozīmīga bibliotekārā darba daļa ir veiksmīgi lasīšanas veicināšanas pasākumi
dažādām vecuma grupām (Codes bibliotēkā 60 pasākumi, 45 no tiem B+J, Bauskas
bērnu bibliotēkā 119 izstādes un 58 pasākumi, Ozolaines bibliotēkā 16 izstādes, 12
pasākumi).
Bibliotēkas organizē aktuālas literāras izstādes: 2014.gads -Plūdoņa gads,
K.Skalbem 135, Pasaku vecmāmiņai M. Stārastei 100, Trollīšu Muminu Māmiņai100, J. Baltvilkam 70 u.c. (Codes bibliotēkā 30 izstādes, Ceraukstes bibliotēkā 25
izstādes, Vecumnieku bibliotēkā izstāde ”Sapņu un teiku dzejnieks” veltīta
K.Skalbem). Foto izstādes Codē, Bauskas bērnu bibliotēkā u.c., bet sēņu izstādi
Īslīces skolā organizē Rītausmu bibliotēka. Notiek tematiskas un literāras
pēcpusdienas, lasījumi, pārrunas, konkursi, ekskursijas, tikšanās ar rakstniekiem.
Dzejas dienā Misā 10.klašu skolēniem par radošo darbu stāsta bibliotekāre S.Cīrule
un dzejniece L.Skudra.
Tiek strādāts ar PII audzinātājām, pirmskolas iestāžu audzēkņiem, vecākiem un
viņu mazuļiem, skolotājiem, interneta lietotājiem, studentiem.
Ģimenes iesaistīšanā Bauskas bērnu bibliotēkā pirmo reizi īstenots projekts
”Grāmatu starts” 16 trīsgadīgiem bērniem un viņu vecākiem.
Taurkalnē dzīvo 6 jaunās māmiņas ar mazuļiem, tiek risināts jautājums par
ģimenes iesaistīšanu bibliotēkas apmeklēšanā. Pirmskolas iestāžu audzēkņiem
priekšstats par bibliotēku rodas no ekskursijām uz bibliotēku. Kurmenes bibliotēkā,
sadarbībā ar PII ”Rūķu skola” 1x divos mēnešos nodarbības ”Kāda esi grāmatiņa?”
Burtu mācīšanas rotaļnodarbība ”Klausaties nu,…” bērni apskatījās A.Pumpura
muzeja ceļojošo izstādi ”Latviešu tautas tradīcijas. Lielvārdes josta”, uzzina, ka
alfabēts ir burtu zīmju josta, klausoties dzejoļus saprot, ka burti patiesībā ir kā dzīvi
tēli. Klausās bibliotekāres G.Skadiņas lasīto L.Locānes grāmatu ”Alfabēta un ciparu
skaitāmpantiņi”. Rītausmu bibliotēkā PII audzēkņiem 2 ekskursijas uz bibliotēku,
bērni veido no pogām M.Stārastes pasaku tēlu mozaīku.
Bauskas bērnu bibliotēkai veiksmīga sadarbība ar PII ”Zīlīte” un ”Pasaulīte”:102
bērnus, 4 ekskursijās sagaida lielā lelle Zane, kas iepazīstina ar sevi un ”Zanes
bibliotēkas” skanošo grāmatu kolekciju. Iecavas bērnu bibliotēkai PII ”Cālītis”
nestacionārs apkalpošanas punkts, 5 ekskursijās uz Gailīšu bibliotēku dodas PII
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”Lācītis” bērni. Valles bibliotekārei, viesojoties PII ”Cielaviņa”, 3 pasākumi kopā ar
lelli Zani - viešņu no Bauskas bērnu bibliotēkas. Bet bērnu ekskursija uz bibliotēku kā
ceļojums vilcieniņā ar pieturvietām. Dzejas dienā klausās par Raini, stāsta par savām
rotaļlietām, notiek fotosesija ar mākonīšiem, zīmē ar krītiņiem uz trotuāra. Misas
bibliotekāre S.Šlikate, lai palielinātu izsniegumu, ar ”Ceļojošo čemodānu” dosies arī
uz bērnudārzu. PII ”Mūsa” pasākumā Mārtiņdienas noskaņās bibliotekāre R.Dubinska
iepazīstina bērnus ar bikibuks grāmatu V.Ļūdēns ”Kartupeli, kartupeli”, min mīklas,
lasa E.Karla ”Ēdelīgo tārpiņu”, samīļo bibliotēkas grāmattārpiņu, uzdāvina bērniem
2008.gada projekta ”Pirmā tikšanās ar bibliotēku” grāmatas.
Dāviņu bibliotekāre A.Moiseičenko, aktīvi iesaista māmiņas ar maziem bērniem
radošās darbnīcās - tiek veidoti no kartona koki, bet Rītausmu bibliotēkā 2 sveču
liešanas darbnīcas, cepumiņa ”Rudens roze” cepšana un cepuru pīšana no rudens
lapām, nodarbības bērniem kopā ar pieaugušajiem.
Ceraukstes bibliotēkā PII bērni iepazīst Ugunsdzēsēju un Glābēju profesiju,
visvairāk pārsteigti, kā tiek glābti dzīvnieki.
Pasākumi 1.-4. klašu skolēniem. Tematiskie pasākumi, tikšanās, ekskursijas,
dzejas dienas, literatūras apskati, lasījumi, bibliotekārās stundas, grāmatu zīmējumu,
rokdarbu izstādes, pārrunas, animācijas filmiņu skatīšanās, konkursi, bērnu rīti,
radošās darbnīcas u.c.
1x ceturksnī jaunākās literatūras apskatus sākumskolas klasēm sniedz Vecsaules
bibliotekāre A.Hatkeviča. Aptauja par bibliotēkas pakalpojumiem veikta Skaistkalnē,
visi Mūsas bibliotēkas 34 aptaujātie (7.- 10. g.) lietotāji anketās atbild, ka ir izlasījuši
vismaz 1 grāmatu! Jaunsaules bibliotēkā literārā stunda par M.Stārasti, pēcpusdienā
Jaunsaules skolā ”Dižais zemgalietis-Vilis Plūdonis”, sagatavota viktorīna, stāstīts par
autora darbiem, noslēgumā teatralizēts uzvedums par zaķīšu pirtiņu, dziesmas. Dzejas
pēcpusdienā Stelpē bērni paši sacer dzejoļus, dažiem tas izdodas pavisam labi, rada
”Dzejas brīnumu”.
Dzejas dienas svinības Valles bibliotēkā veltītas J.Baltvilkam, bērni sacer dzejoļus,
min mīklas, ārā uz trotuāra raksta dzejoļus, zīmē un sūta ūdens burbuļus mākoņiem.
Novadnieces G.Viegliņas–Vallietes bērnu grāmatas ”Gaidot Ziemassvētkus”
prezentācijas pasākums PII bērniem, 4.klases skolēni dzied dziesmas ar autores
vārdiem, skolotājas A.Voveres vadībā.
Grāmatu svētku ietvaros Rītausmu bibliotēka Īslīces vidusskolā organizē tikšanos
ar valodas pareizrakstības grāmatu autori, redaktori Rūtu Kolužu, viņa prezentē savu
tikko izdoto grāmatu ”Sakārnīši”, aplūkojama ļoti plaša sēņu un sakārnīšu izstāde.
Bauskas bērnu bibliotēkā 13.Grāmatu svētku ietvaros literāra tikšanās ar daudzu
grāmatu autori G.Sēju ”Kā es ar opi braucu Latviju lūkoties”. Piedalās 39 Bauskas
pamatskolas 3.klašu skolēni un 3 pieaugušie. Skolēni liek puzles, Latvijas kartē
atzīmē savus ekskursiju maršrutus. Autore aicina skolēnus mīlēt Latviju, ceļot un lasīt
grāmatas par dabu. Pasākumu papildina plaša ceļojumu grāmatu izstāde. Barikāžu
atceres diena Ceraukstē- tikšanās ar Bauskas rajona TF priekšsēdētāju D.Vanagu,
bērni aplūko barikāžu piemiņas, zīmi, barikādes atcerei veltīts pasākums arī
Jauncodes bibliotēkā.
Latvijas republikas proklamēšanas 96.gadadienai veltīts dzejoļu konkurss notiek
sadarbojoties Gailīšu un Pāces bibliotēkām, krustvārdu mīklu konkurss un viktorīna
Umpārtē, bet patriotu nedēļā Jauncodē raksta domrakstus. Priecē, ka bērni ar
aizrautību meklē atbildes un skaita dzejoļus. Izzinoša tikšanās ar suņu skolas
pasniedzēju Ingūnu un viņas mīluļiem labradoriem Bri un Gerdu Zālītes bibliotēkā.
Jāņu ielīgošana Codes bibliotēkā notiek kopā ar folkloras kopu ”Dreņģeri”.
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Zibakcija bibliotēkas telpās ”Lasīšanas diena” Bauskas bērnu bibliotēkā arī veicina
interesi par lasīšanu, bet Codē pēc bērnu ierosinājuma grāmatu lasīšana notiek brīvā
dabā ar stafetes sacensībām.
Ozolainē radošās darbnīcās 3.,4.klašu skolēni veido Helovīnu dienai lukturīšus.
Rosmes bibliotēkā gatavošanās Miķeļdienai notiek kopā ar vecākiem, kuri palīdz
darināt brīnumus no dabas materiāliem, ko pārdot tirdziņā. Zālītes bibliotēkā ”Pet
pudeļu pārvērtības”, bērni var izvērsties un no pet pudelēm veidot visdažādākos tēlus.
Vecsaules bibliotēkā bērni zīmē reklāmu savai mīļākajai grāmatai. Mežotnes
bibliotēkā top maskas un puzuri, Jauncodes bibliotēkā tin bišu vaska sveces,
Jumpravas bibliotēkā gatavo sveces no vaska plāksnēm, Beibežos gatavo rotas no
pērlītēm un polimēra. Codes bibliotēkā florstikas nodarbības laikā top zvaigznes no
papīra. Ozolainē gaidot Ziemassvētkus notiek Rūķu darbnīca1.-6.klasei, Vallē veido
grāmatzīmes, Vecsaules bibliotēkā gatavo apsveikumus jaunajiem vecākiem ”Mēs par
dzīvību!”
Konkursi. Codes bibliotēkā ilustrāciju konkurss Plūdoņa un M.Stārastes pasakām,
Rosmes bibliotēkā tiek zīmēta daba ziemā, bet Skaistkalnes bibliotēka organizē
konkursu, veltītu Skaistkalnes 525. dzimšanas dienai.
Izstādes. Bauskas bērnu bibliotēkā jautrību ievieš bērnu jauniešu centra
improvizācijas teātra ”Magno” atraktīvie aktieri un 10 karsējmeitenes, svinīgi atklājot
keramikas darbu izstādi ”Gliemežu parāde”, ko papildina plaša grāmatu izstāde.
Misas bibliotēkā pēc remonta ierīkota neliela skatuvīte, bibliotekāre S.Šlikaite kopā ar
skolotāju S.Liniņu un 1.klašu skolēniem bibliotekārajās stundās, iestudē leļļu izrādi
”Trīs laimīgi zaķi”. Skaistkalnes bibliotēkas Saulainajā stūrītī 4.klases sagatavo izrādi
”Garā pupa”. Valentīna dienā Ozolaines bibliotēkā darbojas ”Amora pasts”, Rītausmu
bibliotēkā izveidots mīļvārdiņu plakāts. Jauncodes bibliotēkā Bibliotēku nedēļā liek
puzles LNB un Bauskas jaunā bibliotēka. Sporta dienas aktivitātes, šogad telpās: riņķa
sistēma dambretē (12 skolēni), velosipēdu parāde, velo tests, novusa turnīrs. Pasta
dienā raksta vēstuli vēstuļu draugam, klausās Raiņa un Aspazijas vēstuļu lasījumu.
Pasākumi 5.-7.klašu skolēniem. Tikšanās ar rakstniekiem, stāstīšanas
pēcpusdienas, tematiskās stundas, lasījumi, pārrunas, anketēšana, plakātu izstādes,
konkursi, radošās darbnīcas, grāmatu, zīmējumu izstādes, Dzejas dienas, zibakcijas,
Helovīna nakts bibliotēkā. u. c.
Vecsaules un Jaunsaules bibliotekāres Patriotu nedēļas ietvaros organizē literāro
stundu ”Latvis”, prezentācijā skolēnus ar Gothardu Frīdrihu Stenderu viņa
300.jubilejas gadā iepazīstina Bauskas CB galvenā bibliotekāre M.Maslova.
LBB Atbalsta biedrības konkursā ”Lielā Lasītāju balva” par Latvijas bibliotēkās
lasītāko oriģināllautora darbu atzīst R. Skrebeles stāstu ”Jāņa B. dienasgrāmata”. Šī
grāmata daudzās bibliotēkās ir lasītāko grāmatu vidū, jo šogad bibliotekāres apkopo
ziņas par 3 iepriekšējos gados bibliotēkā lasītākajām grāmatām.
7.-8.klašu skolēniem UNESCO LNK autortiesību dienā 23.aprīlī Iecavas kultūras
namā viesojās rakstnieks - publicists J.Ūdris. Sarunā par jaunāko - pusaudžu
vecumam adresēto grāmatu ”Meldras un Matīsa noslēpumainais ceļojums” piedalās
Dzimtmisas, Iecavas internātpamatskolas audzēkņi. Tikšanos kuplina E.Virzas
bibliotekāru sarūpēta grāmatu izstāde un apgāda Zvaigzne ABC grāmatu tirdzniecība.
Valles saieta namā 7.-12.klašu skolēniem tikšanos ar jauno dzejnieku Mārtiņu
Dubovski no Daudzevas, organizē bibliotekāre I.Kļaviņa. Saruna notiek par dzīvi un
par grāmatu ”Švīka uz spoguļa”.
Pasākumi 8.-9.klašu skolēniem. Tikšanās ar rakstniekiem, bibliotekārās stundas,
Dzejas dienas, konkursi, lasījumi, tematiskie pasākumi, Sporta diena, grāmatu,
zīmējumu, plakātu izstādes.
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Valentīdienā Codē tikšanās ar dzejnieci, kolēģi S.Cīruli, jaunieši lasa mīlas dzeju.
Rakstnieka novadnieka J.Sarmas 130.gadu jubilejas tematiskā pasākumā dzimtajā
Spolnieku kalnā Vecsaulē, sadarbībā ar bibliotekāri A.Hatkēviču piedalās 8.klases
skolēni, iestudē etīdi pēc rakstnieka stāsta motīviem.
Grāmatu svētku ietvaros, viesojoties Bauskas KC, pusaudžu vidū ievērību izpelnījās
R. Ūdrīša muzicēšana un rakstnieces, aktrises I.Balodes ceļojuma prezentācija.
Barikāžu atceres dienas piemiņas pasākums-tikšanās ar dziedātāju I.Akurāteri un
tikšanās ar publicisti M.Kosteņecku sadarbībā ar Skaistkalnes bibliotēku notiek
Skaistkalnes vidusskolā. Atmodas un ”Baltijas ceļa ”dalībnieks U.Godainis tiekas ar
Ed.Virzas Iecavas bibliotēkas lasītājiem un skolēniem sarīkojumā, kurš veltīts
UNESCO nedēļai, lai dalītos atmiņās un liktu pie sirds skolēniem būt lepniem par
savu nāciju un sargāt tās neatkarību.
Bauskas bērnu bibliotēkas vadītāja S.Freimane vērtē skolēnu darbus konkursa
”Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobežu
sadarbības
tīkla projektā”
(bibliotēka kā partnere), jo viena no mērķa grupām projektā ir skolēni. Jāvērtē
skolēnu biznesa ideja konkursā ”Manas idejas jaunajai Bauskas bibliotēkai” :1.4.klasei ”MANA SAPŅU TELTS”, 5.-9.klasei ”INTERAKTĪVĀ LASĪTAVA
jauns.lv ”, 10.-12.klasei- „”BIZNESA CENTRS”. Priecē skolēnu aktuālās idejas un
ļoti pamatotas prezentācijas.
Pusaudži-jaunieši. Ed.Virzas Iecavas bibliotēkā 2 karjeras izglītības stundas
sadarbojoties bibliotēkas vadītājai A.Rācenājai ar kultroloģijas pasniedzēju I.Ceru
12.klašu skolēnus iepazīstināja ar bibliotēkas darbu, dārzniece S.Avota stāsta par
florista un dārzkopja profesiju, zēnus aicina veidot pavasara kompozīciju. Ar 11.klašu
skolēniem runā karjeras skolotāja, bibliotekāre I.Belinska, notiek tikšanās ar 2
studentiem, stāstījums par viesmīļa profesiju, arī bezalkoholisko kokteiļu gatavošana
un degustēšana, bet grāmatu izstādē grāmatas par viesmīlības jomu.
Skaistkalnes bibliotēka atbalsta un piedalās skolēnu domes organizētā pasākumā
”Jampadracis”’, jeb Popiela-2014.
Codē 13.gadu darbojas grāmatu draugu klubiņš ”Ekspertiņš”(9 skolēni). Nebijis
pirmreizējs notikums ”Helovīna nakts bibliotēkā” lielāko klašu skolēniem ar šausmu
filmu skatīšanos, šausmu stāstu lasīšanu, katrs pats fantazēja par spokiem.
Grāmatu lasītāju klubs Stelpē jau otro gadu, tiekas 1x mēnesī, kā vienu no
interesantākajiem pasākumiem min Hellovīnu ballīti, kad noslēgumā iet lāpu gājienā
un apciemo pagasta iedzīvotājus. Misā pulciņš 1.-4.klašu 7 skolēniem ”Pūcēni” gada
sākumā rīko Pūcēnu salidojumu, jāplāno un jādomā vairāk pasākumi, lai veicinātu
lasīšanu. Vecsaulē interešu grupā Svētdienas skolas pulciņš darbojas 45 bērni no 1.7.klasei. Iepazīst Vecrīgas vēsturiskās vietas, apmeklē Rīgas domu. Ziemassvētku
laikā dāvina pagasta vecajiem, vientuļajiem ļaudīm koncertu, dāvanas. Līdzīga akcija
Strēlnieku bibliotēkai kopā ar Mežotnes pamatskolas 6.klasi, Gailīšu bibliotēkā tusiņš
pie eglītes un modes skate, Jumpravu bibliotēkā dāvanas čaklākajiem lasītājiem,
Valles bibliotēkā cienastā kliņģeris, Jausaulē dāvanas saņem B/J žūrijas eksperti,
Ceraukstes ekspertiņi tiekas pie eglītes Jaungadā.
Ekskursijās pa Latviju dodas žūrijas eksperti no dažādām bibliotēkām. Ceraukstes
un Mūsas eksperti iepazīst Cēsu apkārtni, Zālītes un Ziemeļu bibliotēkas eksperti
apmeklē Rīgā Laimas šokolādes muzeju, Jaunsaules un Vecsaules eksperti iepazīst
A.Upīša muzeju, īpaši aizraujoši bērniem liekas orientēšanās rakstnieka dārzā. Codes
ekspertiem izzinoša ekskursija uz Ventspili. Bauskas bērnu bibliotēkas eksperti jau
tradicionāli apmeklē teātri Rīgā, 36 eksperti noskatās Latvijas Nacionālā teātra izrādi
”Sarkangalvīte un vilks” un 35 izrādi ”Sudraba slidas”. Čaklākie Beibežu lasītāji
Kurzemes pusē cep sklandaraušus, bauda ūdenspriekus Pāvilostas Jūrmalā, bet Misas
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čaklākie lasītāji dodas uz Jelgavas pusi, Ozolnieku novadu. Izzinošs, izglītojošs ir
Ķīpsalas apmeklējums Lielajos lasīšanas svētkos, jeb 2 vienā, jo tiek apmeklēta
grāmatu izstāde un izstāde ”Skola”, savākti dažādu mācību iestāžu bukleti, pēc tam
veidotas izstādes bibliotēkās (Jauncodē izstāde ”Tava jaunā skola”).
Pārgājienā talkā sakopt Pliekšānu dzimtas kapus dodas Stelpes pagasta bibliotēkas
lasītāji, talko Zorģu bibliotēkas lasītāji, iestāda birztaliņu ar dažādiem kokiem, bet
Umpārtes bibliotēkas lasītāji Lielajā talkā sakopj Klīvu kapus. Skaistkalnes lasītāji
pavasarī talko Dz.Šulces mājās ”Zeltkalni”. Zaļajā dienā (14.martā) Ziemeļu
bibliotēkā viesos Dzimtmisas skolēni, savāc tur atstātās beterijas un makulatūru.
Bērni ar īpašām vajadzībām. Zālītes un Zorģu bibliotēkas sadarbojas ar Zālītes
speciālās internātskolas filiāli, kur mācās bērni ar īpašām vajadzībām no 1. līdz
4.klasei. Skolēni apmeklē Zorģu bibliotēku, ar bibliotekāri A.Ezergaili dodas kopīgā
ekskursijā uz Vecsaules saieta namu, noskatās izrādi I.Ziedoņa ”Krāsainās pasakas”,
pārbauda savus spēkus konkursā ”Ko tu zini par Latviju”. Dzejas dienā lasa dzejoļus
un ilustrē tos, Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā lasa grāmatas un zīmē troļļus, klausās
žurnālistes J.Šķipares stāstījumā par Indiju, un vēlējumā, lai arī Zālītes skolēnu sapņi
piepildās. M.Stārastes jubileju svin bibliotēkā, klausās pasakas portālā pasakas.net,
zīmē un zīmējumus dāvina bibliotēkai. Sadarbībā ar Bauskas CB speciālisti L.Ozoliņu
– Plūdoņa tēlā un S.Samsoni- Zaķu mātes lomā iepazīst Plūdoņa daiļradi, skatās
animācijas filmu, cienājas ar zaķu „konfektēm”- burkāniem. Trešo gadu iesaistās
makulatūras vākšanas konkursā ”Tīrai Latvijai”, savāc 1 tonnu makulatūras, pasargā
14 kokus, lai nākotnē būtu iespējams dzīvot zaļā Latvijā.
4.5 Bibliotēkas sadarbības tīkls, partneri attiecībā uz šīm mērķa grupām.
Sadarbības vērtējums.
Vislielāko finansiālo atbalstu krājuma kvalitatīvai komplektēšanai bibliotēkas
saņem no novadu domēm.
Veiksmīga sadarbība ar LNB BLC kolēģēm, jo bibliotekāres uzzina aktuālāko
darbā ar bērniem, atbalsta lasīšanas veicināšanas programmas un tās realizē.
Bibliotēkām regulāra sadarbība ar Lauku bibliotēku atbalsta biedrību, aktīva
darbošanās UNESCO LNK ”UNESCO pasākumu nedēļā. Veiksmīgs sadarbības
piemērs bibliotēkām ar Ziemeļu ministru padomi - tradīcija, ka Ziemeļvalstu
bibliotēku nedēļā aktīvi tiek rīkoti lasījumi, iepazīta dažādu zemju literatūra.
Pieredzes apmaiņa Skaistkalnes bibliotēkai par darbu ar bērniem notikusi Lietuvā
Germanišku sādžas bibliotēkā, apmeklēta Rīgas CB filiālbibliotēka ”Pārdaugava”.
Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības projekta uzņēmējdarbības atbalsta
bibliotēkas turpina sadarboties ar dažādu profesiju cilvēkiem, veido kopīgus
pasākumus. Informāciju par jaunāko literatūru iegūst sarakstē internetā ar L-Grāmata,
izdevniecību darbiniecēm. Sadarbības partneri Bauskas Centrālā bibliotēka, mākslas
skolas, muzeji, bērnu un jauniešu centri, kultūras centri, skolas. PII iestādes vadītājas,
metodiķes, audzinātājas un skolotājas aktīvi atbalsta un palīdz veidot radošus
lasīšanas veicināšanas pasākumus. Zorģu bibliotēka turpina Iecavas novada domes
programmu par jauniešu darbu vasarā, iesaista darbā 3 brīvpprātīgos, organizē radošas
darbnīcas jaunajām māmiņām, sadarbībā ar floristi V.Lamberti, Bauskas novada
Īslīces SOS ciemata psiholoģi I.Nagurāviču un kolēģi Dubultu bērnu bibliotēkas
vadītāju I.Radziņu. Iecavas bērnu bibliotēkai turpinās sakari ar sadraudzības pilsētas
Pasvales Centrālo bibliotēku Lietuvā, cieši kontakti ar PII iestādi ”Cālītis”, darbojas
grāmatu izsniegšanas punkts. Rītausmu bibliotēkai sadarbība ar Bauskas Mūzikas
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skolu. Codes, Vecsaules bibliotēkām sadarbība ar pamatskolu, kultūras darba
organizatorēm. Tradicionāla sadarbība starp novada bibliotēkām, organizējot kopīgas
ekskursijas B/J žūrijas ekspertiem Ceraukstes un Mūsas, Jaunsaules un Vecsaules,
Ziemeļu un Zālītes bibliotēkas. Strēlnieka bibliotēka sadarbojas ar Mežotnes
internātvidusskolas bibliotekāri, veido kopīgus pasākumus. Bauskas bērnu
bibliotekāres, veiksmīgi sadarbojoties ar bērnu un jauniešu centra speciālistēm atklāj
keramikas izstādi ”Gliemežu parāde”, saka paldies, par aktīvu dalību skolēnu
domrakstu konkursa vērtēšanā Bauskas CB bibliogrāfei L.Ozoliņai, Bauskas valsts
ģimnāzijas skolotājai V.Cerusai (latviešu valodas un literatūras metodiskās apvienības
vadītājai) un dzejniecei I.Baltgalvei! Bibliotekāres pasākumos aicina piedalīties
rakstniekus, žurnālistus, foto studijas ”Bauska” fotogrāfus, kolēģes (L.Ozoliņu,
M.Maslovu, S.Freimani). Plūdoņa jubilejas gadā kopīgajos bibliotēku pasākumos
piedalās S.Samsone - Zaķu māte, Plūdoņa muzeja vadītāja.
4.6 Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes: Dzejas ekspresis.
Bauskas bērnu bibliotēkā dalība trīsgadīgo bērnu lasīšanas veicināšanas projektā
”Grāmatu starts”. Interesants un saistošs projekts, jo tiek strādāts ar vecākiem un viņu
mazuļiem, vecvecākiem u. c. ģimenes locekļiem. 6 mēnešu laikā 16 trīsgadniekiem un
viņu vecākiem notiek 11 ”Jauno Pūcēnu skoliņas” nodarbības (klausās grāmatas
fragmenta lasījumu, muzikālās grāmatas, krāso zīmējumus, skatās filmu studijas
”Animācijas brigāde” filmas). 8 individuālās tikšanās reizēs 8 bērni un vecāki svinīgi
saņem ”Pirmo Liecību”, projekta dāvanas, fotografējas, skatās filmas, 8 bērni un
vecāki svinīgi tiekas pie Ziemassvētku eglītes un virtuāli iepazīst projekta simbolu
Pūčulēnu, kas mīt LNB BLC, un protams saņem dāvanas. Paši mazākie iepazinuši
aizraujošo grāmatu pasauli, vēlas arī turpmāk apmeklēt bibliotēku. Informatīvā stendā
ievietoti foto ar projekta aktivitātēm. Darbs pie projekta noteikti tiks turpināts, jo
bibliotekāres guvušas jaunu un vērtīgu pieredzi.
Radošās darbnīcas. Zorģu bibliotēkā četrās A.Ezergailes sarīkotajās darbnīcās
(piedalās 20 skolēni), palīdz jaunajai paaudzei apgūt radošās un izzinošās domāšanas
paņēmienus. Aktrise M.Mennika stāsta par savu profesiju, kopā ar bērniem izpilda
runas vingrinājumus, Dubultu bibliotēkas vadītāja I.Radziņas nodarbībā bērni no
vecām avīzēm darina lelles un uzved ludziņu, teātra dienā pilnveido prasmi sevi
pasniegt, darbnīcās darina dekupāžas darbus no salvetēm, veido stikla dekorus, bet
sporta dienā atpūtas centrā ”Labirinti” stafetes, vislabāk patīk spēle ”Ķeriet astes!”
Iecavas bērnu un Bauskas bērnu bibliotēkās radoša leļļu animācijas darbnīca
”Kraukšķīša draugi” un video filmēšanas process. Bauskā piedalās 26 Bauskas
sākumskolas 1.a klases skolēni, skolotāja, skolas bibliotekāre, bibliotekāres.
Animācijas filmstudijas ”Animācijas brigāde” projekts tapis ar VKKF atbalstu.
Skolēniem un bibliotekārēm vienreizēja iespēja redzēt kā top filmiņa, pašiem
darboties ar tēliem. Bērni ar aizrautību zīmē animācijas figūras, pēc pasākuma
bibliotēkā aplūkojama zīmējumu izstāde. Tikšanās ar režisori D.Rīdūzi, sarunas par
animācijas filmu veidošanu notikušas ar Ceraukstes PII bērniem, 1.-4.klašu
skolēniem, Gailīšu bibliotēkas lasītājiem, bet Rītausmu bibliotekārei sadarbojoties ar
Īslīces vidusskolu 2 tikšanās 1.-4., 5.- 9.klašu skolēniem. Stāstījums izraisa vēlmi lasīt
M.Stārastes grāmatas. Ziemeļu bibliotēka vasarā piedalās skolēnu vasaras darbu
programmā vietējā pašvaldībā, vairāk laika velta bērnu pasākumiem. Lasa grāmatas,
gatavo rokasssprādzes Līgo svētkiem, spēlē spēles, nāk uz bibliotēku kopā ar saviem
mīļajiem, tiem, kuri lasa priekšā, vai tiem, kuri paši lasa priekšā. Kopā ar bērniem bija
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atnākušas māmiņas, vecmāmiņas, brālis, draugi, divi kaķi, rotaļu panda, lācis….
Ikviens lasīja vai klausījās fragmentus no K.Lorēna grāmatiņas ”Vistiņa iemīlējusies”,
vēlāk atraktīvas stafetes un spēles laukumā pie bibliotēkas”.
”Dzejas ekspresis” ar 10 pieturām, veltīts dzejnieka Plūdoņa 140 dzimšanas
dienai. Pēc CB speciālistes L.Ozoliņas scenārija, sadarbojoties skolotājai V.Cerusai,
muzeja vadītājai S.Samsonei un Ceraukstes bibliotēkas vadītājai V.Tarvidei, Bauskas
bērnu bibliotēkas vadītājai S.Freimanei, eksperimentālajam teātrim ”MAGNO”. u. c.
Tiek apmeklētas Bauskas bērnu bibliotēka, visas Bauskas pilsētas skolas, PII
”Dzirnaviņas un Griķu pamatskola, sniegti grāmatu apskati, lasīti fragmenti, notikuši
konkursi un muzicēšana akardeonista R.Sirmaņa pavadījumā. Sirsnīga, aizkustinoša
tikšanās ar Ceraukstes bērnudārzniekiem, jo ļoti cītīgi gatavots priekšnesums par
Zaķumāti, Zaķutēti un pīpi. Bibliotēkas gūst milzu publicitāti, liela uzmanība arī
Plūdoņa darbiem bērniem un skolēniem, tiek pastiprināti pieprasītas un lasītas autora
grāmatas.
Tematiski muzikāli pasākumi, veltīti Plūdoņa 140.gadskārtai Ceraukstes bibliotēkā
2., 3. klasēm. 1.- 4. klašu skolēniem sadarbībā ar Plūdoņa muzeja ”Lejenieki” vadītāju
S.Samsoni - Zaķu māti, Bauskas CB bibliogrāfi L.Ozoliņu, notikuši Skaistkalnes,
Iecavas bērnu un Bauskas bērnu bibliotēkā. Skaistkalnes 525 gadu jubilejai pasākuma
cikls ”Bibliotēka brīvā dabā”. Bibliotēka improvizēti iekārtota tirgus laukumā,
Komandām dažādi pārbaudījumi, izzinošs jautrs pasākums, kurā bērni var izkustēties
un uzzināt daudz ko jaunu par Skaistkalnes pagātni un tagadni. Autors literāts,
politiķis I.Līdaka grāmatu svētku ietvaros viesojas Bauskas KC, atraktīvajā sarunā
piedalās Bauskas sākumskolas, Bauskas valsts ģimnāzijas skolēni un pilsētnieki, bet
plašo izstādi kopīgi izveido Bauskas CB un bērnu bibliotēkas speciālistes. Zorģu
bibliotēkā saruna ar tējas pauzi 4 stundu garumā un aizraujoši stāsti kopā ar I.Līdaku.
Dāvanā bibliotēka saņem autora grāmatu ar veltījumu: ”Mana tēta dzimtajiem
Zorģiem no Ingmāra Līdaka. Dzīvojiet zaļi!” Saistoša aizraujoša tikšanās ar dabas
pētnieku, sadarbībā ar Valles bibliotekāri notiek arī Valles vidusskolā 1.-12.klašu
skolēniem. Atziņa: jāmīl, jāsaudzē daba!
Bibliotēkas aktīvi piedalās Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā. Šogad tēma ”Troļļi
ziemeļos”. T.Jansones darbu fragmenta lasījums, troļļu zīmēšana un ”Briesmonīšu
tracis” lasījumi. Skolēni daudz uzzina par trollīšiem Muminiem u.c pasaku tēliem,
iepazīst ziemeļu zemes. Lasījumi papildināti ar aktivitāti- bērni gatavo troļļu mīklu un
veido trollīšu figūriņas Codes, Ceraukstes, Jauncodes, Vecsaules, Ozolaines
bibliotēkās. Misas bibliotēka mīklas gatavošanai izlieto 6 kg miltu. Bauskas
2.vidusskolas visi 1.-4.klašu skolēni divās dienās apmeklē lasījumu Bauskas bērnu
bibliotēkā, aplūko plašo grāmatu izstādi, klausās Bauskas CB bibliogrāfes L.Ozoliņas
prezentāciju ”Troļļi ziemeļos”, piedalās dažādās citās aktivitātēs (krāso, min mīklas).
Unikālais lasīšanas veicināšanas projekts ”Bērnu/Jauniešu žūrija” 13 gadu laikā
papildinājis ekspertu vērtētāju kategorijas + vecāku žūrija(Vīrieši. Tēvi. Lasītāji)!
Valles bibliotēkas Tēvu akcijas dalībnieks M.Baturovičs laimē un saņem dāvanā žurnāla ”Planētas noslēpumi” gada abonementu. Tas rada lielāku bērnu interesi lasīt,
ja ģimenē lasa arī vecāki. No Bauskas, Iecavas un Vecumnieku novada projektā
iesaistās 27 bibliotēkas, (10 skolas bibliotēkas). Iecavas bērnu bibliotēkā 120 eksperti
(6 vecāki), Misas bibliotēkā 42 eksperti, lai zinātu, kura grāmata ieguvusi 1. vietu,
katrai grāmatai bibliotekāre izveido lapu, kurā atzīmē, kādu vietu par šo grāmatu
lasītājs ielicis. Bauskas bērnu bibliotēkā 75 eksperti (4 vecāku žūrijā: 2 mammas + 2
Vīrieši. Tēvi. Lasītāji). Ceraukstes bibliotēkā no 30 ekspertiem 7 ir zēni, un B/J
/vecāku žūrija ir veiksmīgākā aktivitāte, tieši jaunāko skolēnu iesaistīšanā
programmā!
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Domrakstu konkurss un karnevāla gājiens. Aktīvākie Bauskas, Iecavas,
Vecumnieku novada žūrijas eksperti (dalībnieku vecums 10-14 gadi) raksta
domrakstu ”Kā atmodināt Saulcerīti?”. Pavisam iesūtīti 34 domraksti. (3 no 6
konkursam aizsūtītajiem darbiem ievietoti grāmatā ”Atmodināt Saulcerīti”).
8.septembrī kopīgs ekspertu brauciens uz Rīgu, piedalīšanās karnevāla gājienā ”Gribu
iet uz bibliotēku”. Iecavas internātpamatskolas 6.klases skolniece Laura Novicka,
konkursa laureāte no Zemgales savu darba fragmentu ”DROŠĀK KĀPT KOPĀ AR
KOMANDU” svinīgi nolasa no Rātslaukuma balkona. 12 darbus iesūta Bauskas
pilsētas pamatskolas 3.a klases 8 skolēni. Alena Ioņina domraksts ar nosaukumu
”KATRA GRĀMATA –PAKĀPIENS” izdots krājumā. 30.maijā, skolas svinīgajā
līnijā bibliotekāre klases audzinātājai Aijai Dūmiņai izsniegusi ”Diplomu” Ginesa
rekordu nominācijā ”Lasošāka klase 100%”, 8 ”Diplomi” izsniegti arī domrakstu
autoriem, un 7 Pateicības 2.-8.klašu žūrijas ekspertiem. Skolēniem patīk būt šajos
saturiski organizētajos pasākumos. Skolotāja V.Cerusa, kura vērtēja domrakstus, par
8. un 9.klašu skolēnu zināšanām latviešu valodas un literatūras olimpiādē:
”…panākumus var gūt bērni, kuriem kultūras un mākslas pasākumu apmeklēšana,
grāmatu lasīšana ir dzīvesveids.”1
4.7 Bibliotēkas darbinieki tālākizglītības vērtējums specializācijā. Vajadzības.
Bibliotēku darbinieki piedalās Starptautiskos, vietējos semināros, konferencēs,
kursos, pieredzes apmaiņas braucienos. 8.janvārī Rīgā, LNB jaunajā ēkā bibliotekāres
piedalās ļoti īpašā saviļņojošā notikumā - Grāmatu ķēdes akcijā un 28.augustā
Gaismas pils atklāšanas svētkos, novadu dienās. 2.aprīlī notiek Starptautiskā
konference ”Pasaule bilžu grāmatā” (L.Šteinberga, S.Freimane u.c.) un kvadriennāle
„Attēlu
stāsts”
atklāšana.
Bibliotekāres
29.aprīlī
apmeklē
Latvijas
Bibliotekāru11.kongresu, gūst vērtīgas atziņas, kopā ar ekspertiem piedalās Lielajos
lasīšanas svētkus Ķīpsalā, 8. septembrī dodas karnevāla gājienā uz LNB atmodināt
Saulcerīti. S.Freimane apmeklē bibliotēkas Portugālē, citām bibliotēkām un skolām
sniedz individuālas konsultācijas par aktuāliem bibliotēkas darba jautājumiem un
lasīšanas veicināšanas programmu ”Bērnu žūrija”. Trešo gadu UNESCO LNK
iniciatīvas ”Stāstu laiks bibliotēkās” semināru ”Gāž podus Rundālē” organizē un
piedalās A.Ramane. Par 5.novembrī Zemgales reģionālajā publisko bibliotēku
seminārā gūto informāciju K.Čakāne sniedz interviju žurnālistam V.Auzānam.
Projekta ”Pārobežu uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku tīkls” novada Biznesa
bibliotēku dalībnieces piedalās pieredzes braucienos uz Lietuvas bibliotēkām. Mācību
pieredzes braucienā apmeklētas un iepazītas Pierīgas bibliotēkas Siguldas novada
bibliotēka, Jūdažu un Allažu bibliotēka. Svinīgā ceremonijā Salacgrīvā ”Lielā lasītāju
balva 2014” bibliotekāres svin svētkus un satiek klātienē grāmatu autorus, tulkotājus
un izdevējus. Notikuši mācību– pieredzes izbraukuma semināri uz Bauskas novada
bibliotēkām, apmeklēta Pāces, Codes, Jumpravas, Mežotnes un Strēlnieku bibliotēkas.
Telpu problēma - Vecsaules bibliotēkai būtu noderīgs telpu kosmētiskais remonts,
plašākas telpas. Ja trūkst daudzfunkcionālas telpas, tad pasākumus rīko citur
(Skaistkalnes vidusskolas IC telpās, Vecsaules Saieta namā). Bibliotēku (Vecsaules,
Ozolaines) atrašanās vienā ēkā ar skolu ir gan pozitīvi, gan arī negatīvi vērtējama.
1

(Auzāns. V. Latviešu valodas olimpiādes uzdevumi sagādā grūtības.-”Bauskas
Dzīve”, 2015.g. 30.janv., 11.lpp.)
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Jaunās telpās (Dāviņu bibliotēkā) vairāk laiku bibliotēkā pavada bērni un skolēni.
Ceraukstes bibliotēka atrodas tālu no skolas, skolēniem jāšķērso Starptautiskā
maģistrāle, pati bibliotekāre problēmu risina, apmeklējot skolu un piegādājot
grāmatas. Rītausmu bibliotēka praktiski darbojas kā jauniešu centrs, Zālītes
bibliotekāre L.Bite uzskata, ka bibliotēka ir kā sociālais centrs, bet bibliotekārs
psihologs, audzinātājs, skolotājs. Skaistkalnes bibliotēkā ieguvums uz 0,75% slodzi
strādā Z.Saulīte, zinoša, precīza un atsaucīga darbiniece. Bibliotekārus semināros
Bauskas CB, Codē un Bauskas bērnu bibliotēkā S.Freimane informē par B/J žūrijas
aktivitātēm. S.Šlikaite uzsver, ka trūkst metodiskā literatūra darbā ar bērniem,
I.Pētersonei ļoti patīk semināri Bauskas bērnu bibliotēkā par darbu ar bērniem.
Bibliotēkas publicitāti gūst bibliotekārēm piedaloties Zemgales reģiona
bibliotekāru biedrības II Sporta spēlēs Codē, Pilsētas svētku gājienā, Pagalmu svētku
aktivitātēs, Plūdoņa ielas svētkos, Viļa dienā Lejeniekos u.c. LBN Mācību kursos
piedalās S.Freimane un K.Čakāne.
Dubults novērtējums Vecumnieku novada Valles bibliotēkas vadītājai I.Kļaviņai,
saņēmusi apbalvojumu ”Gada cilvēks” un augstāko vērtējumu konkursā ”Pagasta
bibliotekārs - gaismas nesējs” Zemgales reģionā.2 Bauskas bērnu bibliotēkas vadītāja
S.Freimanei par ilggadēju radošu ieguldījumu Bauskas bērnu bibliotēkas attīstībā
piešķirts Bauskas novada domes ”Atzinības raksts”. Zorģu bibliotēka- labs piemērs
Vjetnamas delegācijai, jo A.Ezergaile ir aktīva bibliotekāre, rīko radošas darbnīcas un
saņem pašvaldības atbalstu”.
4.8 Problēmas darbā ar bērniem un jauniešiem, to iespējamie risināšanas ceļi.
Problēmu nelasīšanā atrisināt varēs tikai komandas darbs: ģimene, skola,
bibliotēka. Ja arī vasarās skolotājs bērniem uzdod lasīt grāmatas, tad izlasīt noteiktu
lappušu skaitu. Jārīko pasākumi, kur bērni var izpaust savu iniciatīvu, kā arī pasākumi
kopā ar vecākiem, radošas darbnīcas. Ļoti svarīgi atsākt grāmatu lasīšanu ģimenē, jo
tikai tradīcijas ir tās, kas veicina šo lasīšanas prieku! Straujāk attīstoties IT zūd vesela
lasītāju paaudze. Lasītāju pieprasījumi kļuvuši saturiski sarežģītāki, jāprecizē tēma un
darba mērķi. Spēlējot datorspēles, bērni kļūst agresīvi, sakāpināti reaģē uz
zaudējumiem, dusmas izgāž uz citiem bērniem. Bibliotēkas lietošanas noteikumos
iestrādā kritēriju, cik ilgi skolēns drīkst pavadīt pie datora. Jāiepērk kvalitatīvas galda
spēles, lai skolēni attīsta domāšanu (Monopols, Katanas ieceļotāji u.c.). Ar kavētājiem
bibliotekāres strādā tradicionāli un ar www.draugiem.lv starpniecību, izmanto
Aptaujas lapas skolās. Bauskas bērnu bibliotēkas u.c. novada bibliotēku lietotājiem
lieliska iespēja nodot grāmatas jebkurā diennakts laikā, jo kopš 22. decembra
iekārtota grāmatu nodošanas ierīce –kaste!

2

Varnevičs U.” Gaismas gada zīmē”.-Bauskas Dzīve.-2014.g. 21.nov., 6.lpp.
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5. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums
5.1. Bibliotēkas informācijas tīmeklī: bibliotēkas mājas lapa, blogi, sociālie tīkli
un citas tīmekļa vietnes.
No 2011.gada pieejams Bauskas CB speciālistu izveidotais bibliotēku portāls:
www.bauskasbiblioteka.lv, kurā informācija par pakalpojumiem, pasākumu kalendārs,
40 bibliotēku elektroniskais kopkatalogs, aktualitātes, slīdošā lenta ar jaunākajām
grāmatām Bauskas CB. Atsevišķa sadaļa ar pamatinformāciju par novada bibliotēkām
un titullapā interaktīvā karte ar bibliotēku atrašanās vietu un adresi. Sākumlapā
pieejams saraksts ar katra mēneša novadnieku jubilejām, kurš sakārtots pa atsevišķiem
novadiem, kā arī sadarbības partneru logo un saites, Web mobilā versija. Atsevišķa
sadaļa izveidota novadu bibliotekāriem par nozares aktualitātēm.
2014. gadā Bauskas CB izveidoja jaunu sadaļu Biznesa atbalsta bibliotēku
publicitātei Biznesam (skat. vairāk sadaļā 3.3) un izveidots bilžu arhīvs.
Bibliotēkas darba popularizēšanai pievērsta lielāka uzmanība miniblogu vietnei
twiter.com/bauskabiblio, kur informācija par aktualitātēm nonāk automātiski līdz
publicēšanai mājas lapā, kā arī veidojot ierakstus individuāli. Kopš individuālās
ierakstu uzsākšanas ir iespēja attīstīt personalizētāku komunikāciju internetvidē, kā arī
vērojams lielāks to ierakstu skaits, ko citas iestādes, personas ir pārpublicējušas,
padevušas tālāk (retweet), kas nozīmē, ka bibliotēkas aktualitātēm veltītos ierakstus
izlasa vairāk cilvēku.
Iecavas novada Zorģu bibliotēka aktuālo informāciju ievieto bibliotēkas mājaslapā
www.zorgi.lv, bet twiter.com. izveidots Zorģu bibliotēkas profils.
Iecavas Ed.Virzas bibliotēkai 2013.gadā, izmantojot brīvprātīgo ieguldījumu,
izveidota mājas lapa http://iecavasbiblioteka.weebly.com/.
Iecavas novada bibliotēkas informāciju par pasākumiem ievieto novada mājaslapā
www.iecava.lv, savukārt Vecumnieku novada bibliotēkas – novada mājaslapā
www.vecumnieki.lv, kurā ievietots DVD par Bārbeles bibliotēkas 90 gadu jubileju.
Bauskas CB katra mēneša pasākumu plānu, arī Bauskas novada pagasta bibliotēku,
nosūta ievietošanai novada mājaslapā www.bauska.lv visu iestāžu kopīgajā darba
plānā. Daudzas novadu bibliotēkas izmanto sociālo tīklu www.draugiem.lv. Pāces
bibliotēkas vadītāja Iveta Rācināja atzīmē, ka „manuprāt „draugos” ir ļoti ērti veidot
savu lapu, komunicēt ar lasītājiem, jo gandrīz visi bērni un jauniešu izmanto šo
interneta vietni katru dienu, vai vismaz reizi nedēļā.”

5.2. Darbs ar elektronisko kopkatalogu.
Bijušajā Bauskas rajonā no 1998.gada tiek veidots elektroniskais kopkatalogs, kurā
ievadīti visu 40 bibliotēku iespieddarbu dati. 2014.gadā datubāzē ALISE ievadīti
2134 jauni grāmatu apraksti. Tādējādi izveidots elektroniskais kopkatalogs ar
54449 aprakstiem. No pagastu bibliotēkām elektroniskajam katalogam pievienoti
16591 eksemplāri. Daudzas novadu bibliotēkas uzsver, ka Bauskas CB Informācijas
resursu attīstības nodaļā ātri ievada iespieddarbu datus kopkatalogā. Kopīgais
eksemplāru skaits elektroniskajā kopkatalogā – 278406 t.i. 96 % (2013.gadā 93%) no
visu novadu bibliotēku krājuma. Bauskas CB turpināja to pagastu bibliotēku, kuras
strādā ar Alise-i sistēmu, krājumu rekataloģizāciju. Turpinājām, pievienojot
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rekataloģizēto krājumu, rediģēt esošos grāmatu aprakstus, pievienot priekšmetus,
autorības un citas aprakstus papildinošas ziņas.
2014. gadā nozīmīgs darbs veikts Biznesa atbalsta bibliotēkas krājuma pieejamībā
kopkatalogā, jo tika izveidots tematiskais priekšmets Biznesa bibliotēka, kā arī
plaukta šifrs Biznesa bibliotēka. Alisē, veicot labojumus, uz šo plaukta šifru tika
pārvietotas 1200 grāmatas. Ar tematiskā priekšmeta terminu tika papildināts katras
grāmatas bibliogrāfiskais apraksts. Tādi paši labojumi veikti Alisē jau esošajiem, uz
Biznesa bibliotēkas krājumu pārvietotajiem grāmatu eksemplāriem visām 7 Biznesa
atbalsta bibliotēkām pagastos. Katra grāmata tika nomarķēta ar speciālu Biznesa
bibliotēkas uzlīmi.
Bauskas reģiona kopkatalogā ievadītais krājums
BAUSKAS NOVADA BIBLIOTĒKAS
Bauskas Centrālā bibliotēka
Bauskas bērnu bibliotēka
Brunavas bibliotēka
Grenctāles bibliotēka
Ceraukstes bibliotēka
Mūsas bibliotēka
Codes bibliotēka
Jauncodes bibliotēka
Dāviņu bibliotēka
Gailīšu bibliotēka
Pāces bibliotēka
Rītausmu bibliotēka
Ādžūnu bibliotēka
Strēlnieku bibliotēka
Jumpravas bibliotēka
Mežotnes bibliotēka
Vecsaules bibliotēka
Jaunsaules bibliotēka
Ozolaines bibliotēka

100%
100%
100%
100%
100%
70%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
91%
100%
100%
100%
100%
65%
100%

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

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

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

100%
100%
91%
56%
100%
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VECUMNIEKU NOVADA BIBLIOTĒKAS
Skaistkalnes bibliotēka
100%
Stelpes bibliotēka
100%
Bārbeles bibliotēka
100%
Vecumnieku bibliotēka
77%
Beibežu bibliotēka
78%
Misas bibliotēka
100%
Umpārtes bibliotēka
60%
Kurmenes bibliotēka
100%
Valles bibliotēka
100%
Taurkalnes bibliotēka
100%

Uz 2015.gada 1.janvāri iespieddarbu automatizētā izsniegšana/saņemšana notiek
24 pagastu bibliotēkās: Brunavas, Grenctāles, Codes, Jauncodes, Dāviņu, Rītausmu,
Gailīšu, Pāces, Vecsaules, Ceraukstes, Pilsrundāles, Iecavas Edvarta Virzas, Iecavas
bērnu, Zorģu, Misas, Stelpes, Skaistkalnes, Valles, Kurmenes, Mežotnes, Strēlnieku,
Ziemeļu, Rosmes, Zālītes bibliotēkās, bet ar 2015.gada otro pusi automatizēto
izsniegšanu uzsāk Ozolaines, Jumpravas, Vecumnieku novada Bārbeles bibliotēkas.
Turpinās krājuma rekataloģizācija Vecumnieku bibliotēkā, kur darbinieka ilgstošās
slimības dēļ tas ir iekavējies, bet Rundāles novada Viesturu bibliotēkā tas vadītājai ir
jāaktivizē.
Viss krājums rekataloģizēts Taurkalnes, Vecrundāles, Bērsteles bibliotēkās.
Plānots 2015.gadā uzsākt 6.kārtu Alises ieviešanā sekojošās bibliotēkās: Bauskas
novada Ādžūnu, Jaunsaules, Mūsas un Vecumnieku novada Beibežu bibliotēkās un
Rundāles novada Svitenes bibliotēkā.
No 2012.gada 1.marta sistēmā Alise strādā Bauskas Valsts Ģimnāzijas bibliotēka
(BVĢ). Līdz 2015.gada 1.janvārim rekataloģizācijas procesā kopkatalogā ievadīti
6904 grāmatas. Darbs tika uzsākts ar aktīvo Lasītavas krājumu, tas, Alise katalogā,
ievadīts pilnībā, turpinās darbs ar Abonementa krājumu. Diemžēl, uzsākot jauno
2014./2015. mācību gadu, nebija pabeigta vasarā BVĢ ēkas renovācija, un vairākus
mēnešus bibliotēkas telpas tika izmantotas mācību procesā, tajās notika mācību
stundas. Līdz ar to darbs ar Alisi tika pārtraukts un atsākās tikai gada nogalē, uzsākot
lasītāju apkalpošanu.
Bauskas CB veidoja aprakstus tām grāmatām, kurām nav aprakstu. Pavisam 66
apraksti.
Jauno grāmatu aprakstus, izmantojot z39.50 serveri, importējam no LNB
datubāzes. Priekšmetu un personvārdu veidošana un pievienošana notiek caur
priekšmetu un personvārdu importu no Autoritatīvās datubāzes. Paralēli joprojām
pievienojam priekšmetus no lokālās datubāzes.
Galvenā autoritatīvā datubāze mūsu elektroniskajā katalogā sastāv no 16838
terminiem (2014.gadā papildināti ar 1233 terminiem). No tiem personvārdi 11533,
priekšmeti 4385, institūcijas 278 un vietvārdi 598. Lokālo priekšmetu katalogs sastāv
no 1386 terminiem. Atslēgvārdu terminu katalogs, kurš sastāv no Bauskas reģiona
novadiem, pagastiem un ievērojamām vietām, sastāv no 79 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
2014.gadā strādājām pie grāmatu izvērtēšanas, norakstīšanas un datu izņemšanas
no sistēmas ALISE – izņemti 4363 (2013.g. izņemti 6718 eks.).
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BIS Alise Komplektēšanas modulī piedāvā arī pārvietot grāmatu eksemplārus no
fonda uz fondu saglabājot inventāra numuru un svītrkodu (to izmantojam vienas
bibliotēkas ietvaros). Tā kā Bauskas Centrālā bibliotēka savu grāmatu fondu uzskaita
3 fondos: Abonements, Krātuve un Lasītava, tad šo iespēju izmantojam tad, kad
Lasītava vai Abonements atsakās no savām grāmatām, jo tās nav tik aktuālas un
pieprasītas, tomēr grāmatas ir ar izsniegšanas perspektīvu un netiek norakstītas, bet
tiek pārvietotas no Lasītavas uz Abonementu vai Krātuvi.
2014.gadā šādi tika pārvietoti 153 grāmatu eksemplāri.
5.3. Elektronisko datubāzu (tiešsaistē, CD) piedāvājums, pašu veidotās
elektroniskās datubāzes.
Bauskas Centrālā bibliotēka veido novadu novadpētniecības datubāzi. 2013.gadā
novadpētniecības datubāze ir papildināta ar 1469 jauniem analītikas aprakstiem no
rajona laikraksta „Bauskas Dzīve”, kuri arī nosūtīti Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Bibliogrāfijas institūtam. Kopīgais aprakstu skaits novadu novadpētniecības datubāzē
15979. Sadarbībā ar LNB un Bauskas novadpētniecības un mākslas muzeju turpinās
darbs pie projekta „Zudusī Latvija”. Izveidoti 7 jauni diski - „Sibīrijas stāsti III„ (par
Jāni Zemtauti. Latvieši Vorkutā), novadniekiem: Eduards Smilškalns. Ar sirdi pret
varu., Reinis Ādmīdiņš, literāts Arnolds Apse, Plūdons -140, Plūdoņa ģimenes
raduraksti, Viļa diena Lejeniekos u.c.
Turpinās darbs pie CD „Atmodas laiks” u.c.
Novadu bibliotēkās bezmaksas pieejamas datubāzes: Letonika, Lursoft laikrakstu
bibliotēka (www.news.lv). Bauskas CB abonē NAIS, Nozare.lv, EBSCO pilnteksta
žurnālu un EBSCO – e grāmatas (pēdējā pieejama Jauncodes, Gailīšu, Codes,
Rītausmu bibliotēkām – biznesa atbalsta bibliotēkas).
5.4. Informāciju un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūras vērtējums.
Novadu bibliotēkas atzīmē, ka pamazām notiek datortehnikas nomaiņa. 2014.gadā
Bauskas CB nomainīti 3 datorkomplekti, bet Bauskas novada pagastu bibliotēkās
nomainīti 17 monitori un 5 multifunkcionālās iekārtas. Bauskas novada Mūsas
bibliotēkas vadītāja uzsver, ka „apmeklētāji loti atzinīgi novērtē kopēšanas,
skenēšanas un izdruku saņemšanas iespējas, ja nav jātērē līdzekļi un laiks, lai dotos
pēc pakalpojuma uz Bausku”.
Vecsaules bibliotēkai iegādāts video projektors un skeneris digitālo
novadpētniecības materiālu popularizēšanai..
Latvijas - Lietuvas pārrobežu projekta „Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku
pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana” ietvaros izveidotā Bauskas CB Biznesa
atbalsta bibliotēka lietotājiem saņēma 3 datorkomplektus, mobilo mācību klasi (6
portatīvie, virtuālā tāfele, video projektors), bet 7 biznesa atbalsta bibliotēkas pagastos
– katra portatīvo datoru, video projektoru, tāfeli, multifunkcionālo iekārtu).
Bauskas CB 2015.gadā ieplānojusi vairāku datorkomplektu nomaiņu novada
pagastu bibliotēkās. Vecumnieku novada bibliotēkās arī notiek pakāpeniska
datortehnikas nomaiņa, tā Umpārtei iegādāts jauns dators un multifunkcionālā iekārta,
bet Bārbeles bibliotēkai multifunkcionālā iekārta un skeneris.
Iecavas novada bibliotēkas ir nodrošinātas ar jaunu datortehniku, jo jau 2012.gadā
pašvaldības Attīstības nodaļa izstrādāja projektu „Sabiedrisko aktivitāšu darbības
41

centru attīstība Iecavas novada attālinātās apdzīvotās vietās” un saņemot ELFLA
atbalstu, projekta ietvaros katra Ziemeļu, Zālītes, Rosmes bibliotēkas saņēma datorus,
video projektoru, videokameru, diktofonu, TV, DVD atskaņotāju, kas vērtīgs atbalsts
bibliotēku darbam.
Nepieciešamības gadījumā novadu bibliotēkas veic remontus 3td datoriem,
multifunkcionālajām iekārtām un citai tehnikai.
Novadu bibliotēkas atzīmē, ka interneta tīkls darbojas labi, arī bezvadu, kas ļauj
lietotājiem izmantot savus portatīvos datorus.
Bauskas CB Biznesa atbalsta bibliotēkas reklāmai iegādājas TV, kurš pieslēgts
bibliotēkas mājas lapas sadaļai- Biznesam.
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6. Novadpētniecības darbs
Novadu bibliotēkas turpina aktīvu un daudzpusīgu novadpētniecības darbu. Tā
mērķis – izzināt, fiksēt, apkopot, saglabāt un popularizēt dzimto pagastu, novadu un tā
ļaudis. Tieši ar novadpētniecības krājumu, ar tā popularizējošiem pasākumiem ikviena
bibliotēka ir atšķirīga no citām un interesanta lietotājiem. Bārbeles bibliotēkas vadītāja
Brigita Krauze atzīmē, ka „novadpētniecības darbs ir kļuvis par neatņemamu
bibliotēkas darba daļu. Bārbeles bibliotēka ir pagasta atmiņas krātuve.”
2014. gads Bauskas novadā tika pasludināts par Plūdoņa gadu, jo atzīmējām
mūsu dižā novadnieka 140 jubileju. Bauskas CB aktīvi iesaistījās pasākumu cikla
organizēšanā, lai godinātu mūsu izcilo literātu.
Plūdoņa Dzejas ekspresis 10 pieturās - jubilejas ievada pasākums sastāvēja no 10
savienotiem pasākumiem, jo publika un saturs katrā pieturā mainījās. Autobusā 55
dalībnieki, bet pieturās kopā ap 300. Sešās pieturās programma bērniem (skolās,
bērnudārzos, Bērnu bibliotēkā), bet četrās pieaugušajiem (novada dome, autoosta,
autobusa pietura, Lejenieku muzejs). Pieturās Plūdoņa dzejas ekspreša dalībnieki
stāstīja par Plūdoni, lasīja un improvizēja viņa dzeju, dziedāja tautasdziesmas un senas
ziņģes, stāstīja par Plūdoņa grāmatām bibliotēkās, bet dažās pieturās bērni un jaunieši
sniedza savus priekšnesumus. Sadarbības partneri - Bauskas un Ceraukstes skolas un
latviešu valodas skolotāji, jauniešu improvizācijas teātris „Magno”, Lejenieku muzejs,
Bauskas, Ceraukstes un Mūsas bibliotēkas (skat.pielikumu nr.13).
Programma skolām un bērniem bibliotēkās - Plūdons un Zaķu mamma. Tika
izveidota teatralizēta programma jaunākā skolas vecuma bērniem, kurā piedalās
Plūdons (Bauskas CB galvenā bibliogrāfe Laimdota Ozoliņa) un atraktīvi stāsta par
Plūdoņa dzeju bērniem, ģimeni un bērniem. Zaķu mamma (muzeja vadītāja Signe
Samsone) bērniem stāsta dažādus interesantus notikumus „Lejeniekos” un uzdod
jautājumus, bet cienastā našķi. Kopā ar programmu viesojās 3 skolās un 3 bibliotēkās
Bauskas, Iecavas un Vecumnieku novados.
Tematiskā pēcpusdiena „Cel, latviet, galvu augstāku!” veltīta Plūdoņa
patriotiskai dzejai- dzejas lasījumi, dziesmas ar Plūdoņa tekstiem, stāstījums par
Plūdoni – Latvijas patriotu, pulcēja lielu skaitu apmeklētāju Bauskas kultūras centrā.
Pasākumu kuplināja Bauskas Valsts ģimnāzijas koris, deju kolektīvs un aktieris
novadnieks Jēkabs Reinis.
Plūdoņa ielas svētkos Bauskas CB iesaistījās reprezentējot agrāko bibliotēkas
atrašanās vietu Plūdoņa ielā - buklets un info par Plūdoni, konkurss Plūdoņa dzejas
lasīšanā bērniem un pieaugušajiem pie „brīvā mikrofona”, atrakcijas utt.
Viļa dienā „Lejeniekos” sadarbībā ar muzeju Bauskas CB prezentē jaunizveidotos
CD par Plūdoni, notiek sadziedāšanās un rotaļas ar Ceraukstes folkloras kopu
„Laukam pāri”, Plūdoņa dzejas lasīšana un mīklu minēšana. Dalībnieki kopīgi
iestiprinās ar „Lejenieku” pļavā augušo skābeņu zupu.
Plūdoņa jubilejas gada noslēguma pasākums „Virs zemes nezinu es mīlamāku
vietu, par zemes stūrīti, kur dzimis, uzaudzis” tika organizēts kā Plūdoņa gada
noslēgums, kurā katrs pagasts parādīja, ar ko ļaudis lepojās. Tika izveidota plaša
izstāde, kurā tika pārstāvēti 9 pagastu un Bauskas novadnieki – literāti un gleznotāji,
fotogrāfi. Pasākumu veiksmīgi papildināja pagasta bērnu un jauniešu zīmējumu
izstāde, rokdarbnieču veikums.
Pasākumu atklāja Plūdoņa dzimtā pagasta Ceraukstes folkloras kopa „Laukam
pāri”, Bauskas Valsts ģimnāzijas jaunieši pauda savu redzējumu par Bausku, tad
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dzimtos pagastus pārstāvēja novada literātu apvienība un pagastu dzejnieki
(skat.pielikumu nr.14).
Bauskas CB organizēja atceres vakarus Plūdoņa dzimto māju atjaunotājam un
muzeja dibinātajam Eduardam Šmilškalnam un Plūdoņa dzīves un daiļrades
popularizētājam novadniekam Reinim Ādmīdiņam (skat.pielikumu nr.15).
Bauskas CB kopā ar Ed.Virzas Iecavas bibliotēku organizēja tematisku
pēcpusdienu „Novadniekam Arnoldam Apsem 100”.
Bauskas CB un Vecsaules, Ozolaines, Dāviņu bibliotēkas kopīgi organizēja
pasākumus novadnieka literāta Jāņa Sarmas 130 jubilejai - literārā stunda „Kaut
mostos tēva sētā rīt” ar braucienu uz Lielvārdi pa rakstnieka dzīvesvietu pēdām, bet
Dzejas dienu ietvaros rakstnieka dzimtajā Sīpolnieku kalnā notika tematisks
pasākums „Reiz mājās sēdīšos pie galda, zem kura liepās bites san” – lasījumu
fragmenti, iestudētas etīdes no Jāņa Sarmas literārajiem darbiem.
Bārbeles bibliotēka organizēja tematisko pēcpusdienu „Zināt. Atcerēties.
Pieminēt” veltītu 1949. gada 25. marta represijām.
Vecumnieku bibliotēka organizēja novadnieces Ginas Viegliņas – Vallietes
grāmatas ”Pa Votu un Sēļu pēdām Zemgalē” atklāšanas svētkus. Pasākumā
piedalījās gan autore, gan izdevniecības pārstāvji. Grāmatā aprakstīta dzimtu vēsture
arī no Vecumnieku novada.
Bārbeles bibliotēkas organizētajā pasākumā „Mūsu Latvijas patriots – Juris
Ziemelis” tikšanās ar grupas „Helsinki 86” dalībniekiem, atbalstītajiem un Jura
„kolēģiem” no soda nometnēm, bet neklātienes ceļojums „Represijas Bārbelē”
iepazīstina ar skaudrajām lappusēm Bārbeles pagasta vēsturē.
Aizvadītajā gadā Skaistkalne atzīmēja 525 jubileju, tādēļ Skaistkalnes bibliotēka
aktīvi iesaistījās dažādu pasākumu organizēšanā: plaša novadpētniecības materiālu
izstāde, konkurss „Izzini Skaistkalni”, kurā dažādi jautājumi pārbaudīja
dalībnieku zināšanas, jaunrades konkurss - zīmējumi un literārie darbi par
Skaistkalni. Bibliotēka veica mutvārdu avotu apzināšanu un fiksēšanu, jo tika
aptaujāti Skaistkalnes vecākā paaudze, vēstures notikumu aculiecinieki, apzinātas
dzimtas, viņu likteņi.
Turpinās Vecsaules bibliotēkas projekta darbs „Pagasta stāsti” un transkriptēts
iedzīvotājas R.Kizikovas atmiņu stāsts „Dzīve trauc ātri”, saņemti 2 dāvinājumi,
drukātā formā iesieta dzimtu vēsture (skat.pielikumu nr.16).
Misas bibliotēka aicināja iedzīvotājus, kuri dzīvo ciematā vairāk kā 40 gadus uz
tikšanos, izsūtot ielūgumus. Pasākuma dalībnieki dalījās atmiņās, kā paši veidojuši
ciematu. Atnesa apbalvojumus un citus nozīmīgus dokumentus, kurus nodeva
bibliotēkas novadpētniecības ekspozīcijai, bet Dzejas dienās, uzaicināja dzejnieces
Sandru Cīruli, Liliānu Skudru, kuras strādājušas Misā.
Kurmenes bibliotēka organizēja lasītāju tikšanos ar Kurmenes baznīcas draudzes
mācītāju un Polijas vēstniecības pārstāvi, kura uzdāvināja grāmatu par Kurmenes
muižas grāfu Komarovsku vēsturi un arī Kurmenes vēsturi. Bibliotēka organizēja
atraktīvu, izzinošu izstādi „Kurmenes muiža”, kuras veidošanā iesaistījās pagasta
iedzīvotāji (fotogrāfijas, atmiņas par muižas ansambli).
Kurmenes bibliotēka organizējusi sadarbībā ar vietējo novadnieci gleznotāju un
operdziedātāju Annu Grisi – Grundmani gleznu izstādi ar dabas skatiem.
Codes bibliotēka organizēja vietējās iedzīvotājas I. Andrejevas gleznu izstādi un
rokdarbnieču izstādi..
Novadu bibliotēkas organizējušas novadu materiālu izstādes, piemēram, Beibežu
bibliotēka „Beibežu vēsture”, kurā izvieto savāktās un ieskanētās fotogrāfijas par
ciemata veidošanos. Valles bibliotēka veidoja izstādi „Valles skolai 50”.
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Ziemeļu bibliotēka filmējusi iedzīvotāju atmiņu stāstus par Baltijas ceļu un
barikāžu laiku.
Dāviņu bibliotēka vietējo iedzīvotāju arhīvā atrada un ierakstīja filmu par Dāviņu
pagastu 80- gados.
Ceraukstes bibliotēka digitalizējusi materiālus par folkloras ansambli „Laukam
pāri”, sieviešu klubu „Mikslis”, Ceraukstes pagasta vēsturi.
Ed.Virzas Iecavas bibliotēka izveidoja materiālu mapes par biedrību RaDam,
LNB, Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014, bet Vecumnieku bibliotēka par
mūziķi Eviju Sloku un nacionālā teātra aktieri Ainaru Ančevski.
Brunavas bibliotēkai palielinājies materiālu apjoms par sovhoza „Brunava”
vēsturi, jo bijusī direktore bibliotēkai atdevusi materiālus.
Visu četru novadu ievērojamākie novadnieki ir apkopoti „Novadnieku
enciklopēdijā” un Bauskas CB portālā www.bauskasbiblioteka.lv galvenajā lapā katru
mēnesi pa novadiem parādās novadnieki – mēneša jubilāri. Tā ir lieliska iespēja
reklamēt savus novadniekus. Tradicionāli bibliotēkas iesaistās novadnieku kapu
sakopšanā, piemēram, Iecavas novada Zorģu bibliotēka kopā ar sieviešu kopu devās
uz dzejnieka Edvarta Virzas dzimtas atdusas vietu – Rumbu kapiem, bet Vecumnieku
novada Stelpes bibliotēka – uz Pliekšānu dzimtas kapiem. Skaistkalnes bibliotēka
aktīvi iesaistījās talkā rakstnieces Dzintras Šulces mājās.
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7. Projektizstrāde
2014.gadā kvalitatīvs Bauskas reģiona novadu bibliotēkām krājuma papildinājums no
projektiem „Augstvērtīgā tulkotā un oriģinālliteratūra bibliotēkās” un „Publisko
bibliotēku kapacitātes stiprināšana grāmatu un citu izdevumu iegāde nacionālās
identitātes un sabiedrības saliedēšanas veicināšanai”.
„Augstvērtīgā tulkotā un oriģinālliteratūra bibliotēkās” iesaistījās Bauskas CB,
iegūstot 6 Bauskas novada bibliotēkām grāmatas. Tika saņemti kultūrai svarīgi,
vērtīgi izdevumi. Tas ir nozīmīgs novadu bibliotēku krājumu papildinājums.
17 novadu bibliotēkas darbojās Bērnu žūrijas projektā un 2 turpina darbu
UNESCO Nacionālās komitejas projektā „Stāstu laiks bibliotēkā”.
Vecumnieku novada Bārbeles bibliotēka piedalījās Zemgales kultūras
programmā 2014 ar projektu „ Saules meita Bārbaliņa” (izveidot koka skulptūru
(totēmstabu) dievietes Bārbalas tēlu, kas liecina par apdzīvotās vietas senvēsturi, ko
apvij folklora).
Vecumnieku novada Valles bibliotēka sadarbībā ar biedrību „Valles klēts”
iesaistījās Zemgales kultūras projektu konkursā par Valles baznīcas vēsturi, bet
Kurmenes bibliotēka sadarbībā ar biedrību „Kurmenes viļņi” iesaistījās projekta
izstrādē un vadīja datorkursus iedzīvotājiem.
Iecavas novada Zorģu bibliotēka piedaloties projektā „Sabiedrisko aktivitāšu
dažādošana Iecavas novada” organizē vingrošanas nodarbības „Gribam būt veseli un
skaisti”. Zorģu bibliotēka guva atbalstu pašvaldības organizētajā konkursā
„Iedzīvotāji veido savu vidi 2014” projektam „Asini prātu - kustini pirkstus - mācoties
daudz”, bet dalība projektā „Jauniešu darbs vasarā” nodrošināja iespēju 3 jauniešiem
strādāt bibliotēkā.
2014. gadā turpinās Bauskas novada Attīstības nodaļas sadarbībā ar Bauskas CB,
Rundāles novada Attīstības nodaļu un partneriem no Lietuvas – Biržu, Pasvales un
Pakrojas pašvaldībām izstrādātā pārrobežu projekta „Uzņēmējdarbības atbalsta
bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana” un atbalstītā 2012.gadā,
aktivitāšu realizācija – Biznesa atbalsta bibliotēku bukleta un afišu izstrāde, radošo
izbraukuma laboratoriju organizēšana Bauskas novada Biznesa atbalsta bibliotēkās
un Biržu, Pakrojas, Pasvales rajonos, kā arī veiksmīgo uzņēmējdarbības uzņēmumu
apmeklēšana Lietuvā (skat.pielikumu nr.17a,17b).
Jaunajai Bauskas bibliotēkai tehniskā projekta izstrāde, kura pabeigta 2014.gada
nogalē, kā arī biznesa bibliotēkas izveide Bauskas CB un 7 Bauskas novada
bibliotēkās (Jauncode, Gailīši, Rītausmu, Code, Brunava, Grenctāle, Ceraukste) –
mēbeles, IT un aktivitāšu organizēšana dažādām mērķgrupām (skat.pielikumu nr.18).
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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;
 apkopot un analizēt Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu
pašvaldību bibliotēku darbu.
Bibliotekāru kvalifikācijas paaugstināšanai organizēti 9 semināri.
Viens no tiem Zemgales reģionālais publisko bibliotēku seminārs – aktualitātes
bibliotēku nozarē, kas Bauskā pulcēja ap 100 bibliotēku nozares speciālistus no
Zemgales reģiona – Bauskas, Dobeles, Jelgavas, Ogres – publisko bibliotēku
darbiniekus, pašvaldību vadītājus un darbiniekus. Seminārā reģionu pārstāvji
iepazīstināja ar savu novadu radošajām inovācijām pakalpojumu darbā.
Bauskas novada administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas vecākā
speciāliste Māra Dēliņa-Kalniņa un Bauskas Biznesa bibliotēkas vadītāja Ērika
Pelcere klātesošos iepazīstināja ar projekta „Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku
pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana” norisēm un realizācijas gaitu.
Saistoši par tēmu Inovācijas bibliotēkās stāstīja LNB BAI Bibliotēku konsultatīvā
centra galvenā bibliotekāre Marlēna Krasovska. Klausītājus uzrunājoša bija Kultūras
informācijas sistēmu centra Mācību centra vadītājas Ingas Niedras uzstāšanās par
efektīvu apmācību organizēšanu bibliotēkā. Savukārt LNB BAI Bibliotēku
konsultatīvā centra galvenā bibliotekāre Kristīne Deksne aizrautīgi stāstīja par
bibliotēku lomu un iespējām vietējā kultūras mantojuma attīstībā un iedzīvināšanā.
Semināru noslēdza Latvijas Bibliotekāru biedrības prezidentes Kristīnes Pabērzas
uzruna „Publiskās bibliotēkas šodien un rīt: pasaulē un Latvijā” un LBB Zemgales
nodaļas vadītāja Līga Strazdiņa ar „Pārskats par Latvijas Bibliotekāru biedrības
Zemgales nodaļas darbu 2014”.
Semināra izskaņā – Bauskas pils apmeklējums.
5 semināri – tradicionāli katra mēneša pirmajā trešdienā.
Bauskas Centrālās bibliotēkas speciālisti semināros runāja par:
 bibliotēkas darba pārskatu sagatavošanu;
 par publisko bibliotēku darba teksta atskaišu kvalitāti;
 statistikas datu ievadīšanu Kultūras kartē;
 novadu bibliotēku darbu un darbu ar bērniem, apkopojot un analizējot
iepriekšējā gada darba rādītājus;
 bibliotēku nozares aktualitātēm;
 Grāmatu ķēdi;
 E-prasmju nedēļu;
 aktualitātēm izdevniecību piedāvājumos;
 radošo pasākumu par drošību manā bibliotēkā;
 bibliotēku nedēļas norisēm;
 12.Grāmatu svētku norisi Bauskā;
 Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļu;
 Dažādi organizatoriski jautājumi.
Visa gada garumā, semināros tika izmantota iespēja ieklausīties kolēģu pieredzē un
viņu veiksmes stāstos. Tā 2014.gada semināros ar savu pieredzi dalījās:
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 Bauskas novada Vecsaules bibliotēkas vadītāja Agrita Hatkēviča
(Novadpētniecība Vecsaules bibliotēkā),
 Ceraukstes bibliotēkas vadītāja Valentīna Tarvide (Ceraukstes bibliotēkai
110 – pagātne, tagadne, nākotne),
 Bārbeles bibliotēkas vadītāja Brigita Krauze (Aktualitātes Bārbeles
bibliotēkā),
 Valles bibliotēkas vadītāja Ingūna Kļaviņa (Darbs ar bērniem Valles
bibliotēkā).
2014.gada organizētie semināri bijuši daudzveidīgi un visaptveroši. Nozīmīgākie
temati:
 Novadpētniecības aktuālie jautājumi mūsdienu bibliotēkā, LNB Letonikas un
Baltijas centra vadītāja Kristīne Zaļuma;
 Novadpētniecības digitālās kolekcijas – vēstījums nākotnei par vietu,
notikumu un cilvēku vēsturi, Bauskas CB galvenā bibliogrāfe Laimdota
Ozoliņa;
 Lasīšanas veicināšanas aktivitātes pirmsskolas un sākumskolas bērniem,
lektore Sarmīte Galsa;
 Manas bibliotēkas vizuālais noformējums, lektors Tālivaldis Langenfelds;
 Starptautiska konference „Pasaule bilžu grāmatā”. Atziņas un ierosmes,
Iecavas bērnu bibliotēkas vadītāja Ludmila Šteinberga;
„Iepazīsti tuvo un tālo” – tā vienā teikumā var nosaukt kultūrizglītojošo tēmu
aptvērumu semināros:
 Cilvēka dzīves atklāsme – I.Ziedonis „Krāsainās pasakas” - Vecsaules
amatierteātra versija;
 Izstāde „Vecsaules Saieta nams vakar un šodien”;
 Ķīna tuvā un tālā – Solveiga Ikerte, Anita Rozentāle;
 Mūža mīlestība – basketbols. Višuka stāsts – tikšanās ar autoru Visvaldi Eglīti;
 Joprojām dzīvs latviešu valodā – Stenderam 300, Bauskas CB speciāliste
Madara Maslova;
 ViļaPlūdoņa muzeja jaunās ieceres, Bauskas muzeja vēsturnieks Aigars
Urtāns;
Gada sākuma seminārā Bauskas CB direktore Baiba Tormane iepazīstināja ar
pārskatu par novadu bibliotēku darbu 2013.gadā.
Aelita Biķerniece (Bauskas CB) regulāri iepazīstināja ar jaunāko grāmatu apskatu.
2014.gadā notikuši 3 izbraukuma semināri.
Mācību – izbraukuma seminārā 21.maijā bibliotekāri iepazinās ar Bauskas
novada bibliotēkām.
18.jūnijā tika organizēts mācību – pieredzes izbraukuma seminārs uz Rēzeknes un
Rēzeknes novada bibliotēkām. Apmeklēta Rēzeknes centrālā bibliotēka – nozīmīgs
novada kultūras un informācijas centrs. Rēzeknes bibliotēkas direktore iepazīstināja ar
bibliotēku, tās galvenajiem darba virzieniem un aktivitātēm. Apmeklējām Audriņu
pagasta bibliotēku. Rēzeknē tikām laipni uzņemti Austrumlatvijas radošo
pakalpojumu centrā „Zeimuļs” un Latgales vēstniecībā „Gors”. Pirms mājupceļa
baudījām kultūrvēsturisko programmu „Latgales kulinārais mantojums” viesmīlīgajā
z/s Zvejnieki. Paldies saimniekiem Annai un Joņam par uzņemšanu!
8.oktobrī tika organizēts vēl viens mācību - pieredzes izbraukuma seminārs uz
Pierīgas bibliotēkām. Šoreiz apmeklējām rudens zeltīto Siguldas pusi – iepazinām
Siguldas novada bibliotēku – novada kultūras un informācijas centru darbā ar bērniem
un pieaugušajiem, Siguldas novada Jūdažu bibliotēku un Allažu bibliotēku, kas ir
nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabātāja – lapās prakses paraugs
48

novadpētniecības darbā. Ar Allažu bibliotekāres starpniecību iepazinām Allažu
apkārtnes daudzveidību (skat.pielikumu nr.19).
Izbraukuma semināri tiek ļoti labi apmeklēti, jo bibliotekāri izmanto iespēju
smelties iedvesmu, idejas, darba formas no kolēģiem citviet Latvijā.
2014.gadā organizēts Kultūras informācijas sistēmu centra izstrādātais mācību
seminārs Latvijas publisko bibliotēku bibliotekāriem par elektronisko vidi un epakalpojumiem. Apmācības notika Bauskas Centrālajā bibliotēkā un tās apmeklēja
visi Bauskas reģiona bibliotēku darbinieki.
Pagastu bibliotekāriem sniegtas konsultācijas par bibliotēkas krājuma pārbaudi,
norakstīšanu, seriālizdevumu uzskaiti, norakstīšanu, lasītāju, interneta lietotāju
reģistrācijas uzskaiti, par Latvijas digitālās kultūras kartes aizpildīšanu, par
tehnoloģiju izmantošanu datu konvertēšanai, par datu bāzes Lursoft laikrakstu
bibliotēkas, Letonika lietošanu, kopkatalogu u.c.
Vecumnieku novadā tradicionāli veiksmīga sadarbība pieredzes apmaiņā notiek
Valles, Kurmenes un Taurkalnes bibliotēku vadītājām, sadarbojoties arī ar Valles
vidusskolu. Vecumnieku novada Misas bibliotēkai veiksmīga profesionālā sadarbība
ar Misas vidusskolu un tās bibliotēku. Skaistkalnes bibliotēkas sadarbības partnere Bārbeles bibliotēka. Reģionā notiekot kādas bibliotēkas darbinieku maiņai, veiksmīgi
tiek uzsākts metodiski konsultatīvais darbs starp bibliotēkām, jo kolēģes ir atsaucīgas,
zinošas un izpalīdzīgas. Tā Ādžūnu un Dāviņu bibliotēku vadītājas atzīst, ka kolēģu
padomi leti noder, jo daudz jautājumu rodas tieši darba procesā.
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. Bauskas Centrālajai bibliotēkai
veiksmīga sadarbība ar Šilutes Fridiriha Bojaraiša rajona bibliotēku (Lietuva)
(skat.pielikumu nr.20).
Ceraukstes bibliotēkas, Jaunsaules, Vecsaules, Ozolaines bibliotēku vadītājām
turpinās veiksmīgā sadarbība ar skolām kopīgu pasākumu organizēšanā. Ceraukstes
un Mūsas bibliotēka, Jaunsaules un Vecsaules bibliotēkas sadarbojas kopīgu „Bērnu/
jauniešu žūrijas” dalībnieku ekskursiju organizēšanā. Gailīšu bibliotēkai tradicionāli
cieša sadarbība ar Pāces bibliotēku un Gailīšu pagasta kultūras darba organizatori
kopīgu pasākumu organizēšanā. Mežotnes pagasta Jumpravas, Strēlnieku un
Mežotnes bibliotēkas tradicionāli sadarbojas metodiskā un konsultatīvā jomā. Gailīšu
pagasta bibliotēkas vadītājai radoša sadarbība ar sociālo darbinieci un sporta darba
organizatoru, ar Pensionāru padomi kopīgu tematisko pasākumu veidošanā.
Apkopota informācija konkursam „Lielā lasītāju balva”, bibliotēkās veiktas
aptaujas un datu apkopošana par dažādām bibliotekārā darba jomām, kuras iesniegtas
Kultūras ministrijai, LNB Bibliotēku Attīstības institūtam, v/a Kultūras informācijas
sistēmas u.c.
2014.gadā katra bibliotēka apmeklēta vidēji 2-3 reizes gadā.
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9. Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums.
9.1. Veiktie un plānotie telpu un ēku rekonstrukcijas projekti un remontdarbi
2014.gadā Bauskas novada Ozolaines bibliotēkā veikts remonts, iegādāts
aprīkojums un bibliotēkas vadītāja Zaiga Stankēviča atzīmē, ka „daudz jauku vārdu
dzirdēts no bibliotēkas lasītājiem, jo ir ļoti svarīgi, lai apmeklētāji justos ne vien
gaidīti bibliotēkā, bet arī ērti un labi”, bet Bauskas Bērnu bibliotēkā izremontēta
lasītava un Pāces bibliotēkā izremontēta kāpņu telpa. Codes bibliotēkā iekārtota
atsevišķa telpa bērniem un jauniešiem, bet Jauncodes bibliotēkas ārsienai veikta
siltināšana, jauns apmetums, krāsojums, jauns jumtiņš virs ieejas, un noasfaltēts
piebraucamais ceļš uz bibliotēku.
Vecumnieku novadā Beibežu bibliotēkā iekārots bērnu stūrītis, Vecumnieku
bibliotēkā izremontēta lasītava, priekškoridors, bet Stelpē iekārtots stūrītis
mazajiem, un atpūtas zona pieaugušajiem lasītājiem. 2014. gada nogalē pabeigta
Bauskas Centrālās bibliotēkas jaunās ēkas tehniskā projekta izstrāde.
2015.gadā ieplānots, ka Bauskas Bērnu bibliotēkā veiks kosmētisko remontu
abonementam.
9.2. Telpu nodrošināšana vai bibliotēku pārvietošana uz citām telpām
Nav notikusi bibliotēku pārvietošana uz citām telpām
9.3. Jaunu ēku būvniecība
2014. gadā Bauskas reģionā nav notikusi jaunu ēku būvniecība bibliotēkām.
9.4. Iekārtas, aprīkojums, apstākļi.
Bauskas novada Ozolaines bibliotēkai tika iegādātas mēbeles - (darba galds
vadītājai, plaukti mazajiem lasītājiem, dokumentu skapji, žurnālu plaukts u.c.).
Bauskas Bērnu bibliotēkai iegādāti apmeklētāju krēsli, bet Codes bibliotēkai
iegādāts dīvāniņš, 2 pufi, tepiķis.
Vecumnieku novada Valles bibliotēka iegādājusies sēžammaisus bērnu stūrītī.
Visi šie pasākumi uzlabo bibliotēkas pakalpojumu pieejamību un kvalitāti. Šobrīd
vissliktākie apstākļi Bauskas reģionā ir Bauskas novada Mūsas bibliotēkai, jo atrodas
šaurās telpās, kuras atrodas ēkas 2.stāvā un pieejamību nodrošina ārējās kāpnes, kuras
ir ļoti stāvas. 2015.gadā plānots pārcelt uz blakus esošo ēku, izremontējot to
bibliotēkas vajadzībām. Bibliotēka atradīsies 1.stāvā, plašākās telpās, pieejama visām
iedzīvotāju grupām.

50

10. Bibliotēkas personāls.
Latvijas bibliotekāru biedrības 11 kongress „Nākotnes bibliotēkas – neierobežotas
iespējas” Bauskas reģionam atnesa vēl vienu nomināciju „Pagasta bibliotekārs –
Gaismas nesējs”. Šoreiz Vecumnieku novada Valles pagasta bibliotēkas vadītājai
Ingūnai Kļaviņai, kuras ieguldījumu šogad novērtējusi arī Vecumnieku novada Dome,
piešķirot apbalvojumu „Gada cilvēks” par ilggadēju, godprātīgu darbu veicinot
Vecumnieku novada atpazīstamību. Ingūna saka: „Tas uzliek pienākuma un atbildības
izjūtu, taču darot darbu, kuru mīlu, un veidojot pagasta kultūrvidi, redzu arvien jaunas
iespējas pilnveidot iestādes funkcijas un sniegtos pakalpojumus”. Šādi notikumi un
cilvēki palīdz pārējiem nepazaudēt „spārnu” sajūtu.
Viena no ikdienas darba sastāvdaļām ir darbinieku tālākizglītība, kas ļauj saredzēt
arvien jaunas iespējas darba pilnveidošanai.Bauskas reģionā pavisam 53 bibliotēku
darbinieki piedalījās dažādos kursos, mācību semināros, apmācībās, pieredzes
apmaiņā, ko organizēja V/a KIS, it Alise, ESIA, LNB Mācību centrs, Bauskas CB u.c.
Bibliotēku darbinieces piedalījušās:
 LBB 11. Kongresā „Nākotnes bibliotēkas – neierobežotas iespējas” (Bauskas
CB, Bauskas BB, Iecavas Ed.Virzas Iecavas bibliotēka, Zorģu bibliotēka, Valles
bibliotēka, Taurkalnes bibliotēka)
 Seminārs “Latvijas un starptautisko datu bāzu resursi bibliotēku informācijas
darbam” (Buskas CB)
 Seminārs “Digitālās kolekcijas, digitalizācija un autortiesības” (Bauskas CB)
 Seminārs “Digitālās tehnoloģijas aprūpei un senioru dzīves kvalitātes
uzlabošanai” (Bauskas CB)
 Apmācību seminārs “Elektroniskā vide un e- pakalpojumi” (Visi darbinieki)
 Apmācību seminārs “Elektronisko iepirkumu process valsts un pašvaldību
iestādēs” (Bauskas CB)
 Kursi “Elektronisko informācijas resursu komplektēšana” (Bauskas CB)
 Seminārs “E-prasmju nedēļa 2014” (Bauskas CB)
 Seminārs “Juristu dienas Ventspilī” (Bauskas CB)
 Projekta noslēguma konference Biržu pilī “Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku
pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana” (Bauskas CB, Bauskas BB, Jauncodes,
Codes, Gailīšu, Rītausmu, Brunavas, Grenctāles, Ceraukstes bibliotēkas)
 Sanāksme “Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa 2014” (Bauskas CB, Ed.Virzas
Iecavas bibliotēka)
 Akcijas “Atbalsts lauku bibliotēkām” noslēguma sarīkojums (Bauskas CB,
Bauskas BB, Codes, Jauncodes, Rītausmu, Mežotnes, Gailīšu, Pāces,
Ceraukstes, Mūsas, Brunavas, Grenctāles, Ādžūnu bibliotēkas)
 Kursi LNB „Autortiesības bibliotēku darbā” (Bauskas CB)
 Bibliotēku novadpētniecības konference Dobeles novadā (Bauskas CB)
 Projekta „Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla
izveide” konference – pieredzes brauciens (Pasvale, Pakroja, Birži) (Bauskas
CB, Bauskas BB, Codes, Jauncodes, Rītausmu, Mežotnes, Gailīšu, Pāces,
Ceraukstes, Mūsas, Brunavas, Grenctāles, Ādžūnu bibliotēkas)
 Projekta „Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla
izveide” konference – pieredzes brauciens (Druskinieki, Birštona, Alita)
(Bauskas CB, Bauskas BB, Codes, Jauncodes, Rītausmu, Mežotnes, Gailīšu,
Pāces, Ceraukstes, Mūsas, Brunavas, Grenctāles, Ādžūnu bibliotēkas
 3 td Apaļā galda diskusija (Bauskas CB)
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Apmācību seminārs „EBSCO datu bāzes” (Bauskas CB)
ES Informācijas sniedzēju forums 2014 (Bauskas CB)
ESIP seminārs (Bauskas CB)
Forums “Atbalsts uzņēmējiem” (Bauskas CB)
Grāmatas “Portrets Latvijā 19. gadsimts” atvēršanas svētki (Bauskas CB)
BIS ALISE padziļināti kursi „Informācijas izguve” (Bauskas CB)
Konference “Attālinātais darbs- jaunas iespējas reģioniem” (Bauskas CB)
LBAB kopsapulce (Bauskas CB)
LNB BAI metodiķu seminārs (Bauskas CB)
LNB BAI direktoru rudens sanāksme (Bauskas CB)
Seminārs LNB „Grāmatu starts” (Bauskas BB)
Seminārs – diskusija “Iepazīsti Latviju bibliotēkā” (Bauskas CB)
Seminārs “Investīciju piesaistes indekss pašvaldībām un to pielietojums”
(Bauskas CB)
 LNB BAI seminārs krājuma komplektēšanas speciālistiem (Bauskas CB)
 Konference „Pasaule bilžu grāmatā” (Bauskas BB, Iecavas BB, Rosmes
bibliotēka)
 Starpresoru forums “Karjeras attīstības atbalsts un motivācijas mācīties
veicināšana pieaugušajiem” (Bauskas CB)
 Starptautiska konference Šilutē „Baltijas valstu grāmatniecība” (Lietuva)
(Bauskas CB)
 “Novadu dienas” Gaismas pilī
 “Grāmatu ķēde” Gaismas pilī ( Bauskas CB, Bauskas BB, Brunavas,
Grenctāles, Ceraukstes, Dāviņu, Gailīšu, Pāces, Ādžūnu, Jumpravas, Mežotnes,
Strēlnieku, Vecsaules, Mūsas, Jauncodes, Ozolaines, Zorģu, Iecavs bērnu,
Ed.Virzas Iecavas, Valles, Misas, Stelpes, Umpārtes bibliotēkas)
 Lielie lasīšanas svētki Ķīpsalā (Bauskas BB, Bauskas CB, Rītausmu,
Ceraukstes, Mūsas, Pāces, Jauncodes, Mežotnes, Jaunsaules, Ozolaines,
Vecsaules, Codes, Strēlnieku bibliotēkas)
 Latvijas skolu bibliotekāru biedrības konference „Topi cieta, doma, topi skanīgs
vārds!” (Zorģu bibliotēka)
 LNB Mācību centra kursi „Fotoattēlu pēcapstrāde” (Ed.Virzas Iecavas
bibliotēka)
 LNB Mācību centra kursi „Bibliotēka un sabiedrība: ētiskais aspekts”
(Ed.Virzas Iecavas, Zālītes bibliotēka)
 LNB Mācību centra kursi „Tulkotā literatūra: ieskats vēsturē un mūsdienu
tendences” (Ed.Virzas Iecavas bibliotēka)
 Izglītojoši kursi „Māksla cauri gadsimtiem”( Ed.Virzas Iecavas bibliotēka)
 LNB Mācību centra kursi „Saskarsmes veidošana ar desocializētiem klientiem”
(Ziemeļu bibliotēka)
Bibliotēku vadītājas devušās starptautiskos profesionālos mācību braucienos: uz
Austrijas, Horvātijas un Portugāles bibliotēkām.
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11. Finansiālais nodrošinājums

Kopā reģionā bibliotēku finansēšanai izmantoti Eur 865869, no kuriem 99%
sastāda kārtējie izdevumi, un 1% finansējuma izlietoti kapitālajiem ieguldījumiem.
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Salīdzinājumā ar 2013.gadu finansējums krājuma komplektēšanai palielinājies:
grāmatu iegādei par Eur 5520, periodikas iegādei par Eur 4464, elektronisko un citu
dokumentu iegādei par Eur 245.

54

12. Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana
par bibliotēkas funkcijām, pakalpojumiem.
Novadu bibliotēkas aktīvi sadarbojas ar novadu preses izdevumiem un mājas
lapām, piemēram, Bauskas novadā - Ceraukstes, Mūsas, Gailīšu, Vecsaules u.c.
bibliotēkas, bet Vecumnieku novadā Misas, Beibežu, Kurmenes, bet Valles
bibliotēkai laba sadarbība ar laikrakstiem „Bauskas dzīve” (Bauskas reģions),
„Staburags” (Aizkraukles reģions).
Informācija par Iecavas novada Zorģu bibliotēku izskanējusi ne tikai vietējā presē,
bet arī Latvijas radio 1.programmā par pakalpojumiem un pasākumiem.
Informācija par Bauskas CB dalību Šilutes (Lietuva) konferencē atspoguļota
Šilutes reģionālajā presē. Latvijas TV 1.programmā panorāmas „Novadu ziņās”
intervijas ar Bauskas CB darbiniekiem par jauno grāmatu nodošanas ierīci un
bibliotēkas pakalpojumiem.
Bauskas CB veidoja ielūgumus un informatīvas lapiņas, lai aicinātu iedzīvotājus uz
bibliotēkas organizētajiem pasākumiem. Jauncodes bibliotēka, lai popularizētu
pieejamo periodiku bibliotēkā, sagatavojusi un izplatījusi iedzīvotāju vidū info
lapiņas. Avīze „Bauskas Dzīve” regulāri atspoguļo bibliotēku darba aktualitātes.
Bauskas CB regulāri sniedz mēneša pasākumu plānu Bauskas novada portālam
www.bauska.lv un aktīvi sadarbojās ar novada izdevumu „Novada Vēstis”. Valles
bibliotēkā iegādāts stends informācijai lietotājiem, izgatavots kalendārs ar bibliotēkas
logo un piezīmju blociņi publicitātei.
Bibliotēkas atzīmē, ka tas palielina lielākas publicitātes iespējas.
Novadu bibliotēkas bibliotēku publicitātei veidojušas jaunus bukletus un
informācijas lapas. Bauskas CB iegādājās TV Biznesa atbalsta bibliotēkai, lai
reklamētu jauno sadaļu – Biznesam - mājaslapā www.bauskasbiblioteka.lv, kuru
pieslēdz TV.

12.2. Darbs ar pašvaldību un kopdarbība ar pašvaldības institūcijām.
Novadu bibliotēkas atzīmē, ka darbs ar pašvaldībām un tās institūcijām vērtējams
pozitīvi.
Ziemeļu bibliotēka atzīmē, ka „laba sadarbība ar Iecavas novada pašvaldību, jo
notiek regulāras tikšanās bibliotēkā ar pašvaldības pārstāvjiem. Vadība atskaitās par
paveikto, uzklausa ierosinājumus. Arī pārējās Iecavas novada bibliotēkas (Ed.Virzas,
Bērnu, Zorģu, Rosmes,) atzīmē pašvaldības ieinteresētību, atsaucību un atbalstu
bibliotēkas darba organizēšanā.
Bauskas novada vairāki deputāti (I.Nagņibeda, A.Jātnieks, D.Jātniece u.c.) tikās ar
pagastu iedzīvotājiem novada bibliotēkās, ieklausījās arī bibliotēku vajadzībās.
Vecumnieku novada bibliotēkas atzīmē, ka laba sadarbība ar novada pašvaldību
(Bārbele, Valle).
Bauskas CB atzīmē veiksmīgo sadarbību ar Bauskas novada Attīstības nodaļu
projektu izstrādē novadu bibliotēku infrastruktūras uzlabošanā un aprīkojuma iegādē,
kā arī pārrobežu projekta realizācijā par biznesa atbalsta bibliotēkām.
Gailīšu bibliotēka atzīmē, ka laba sadarbība izveidojusies ar kultūras darba
organizatoriem, sporta dzīves organizatoru, bet Pāces bibliotēkai ar bērnudārzu.
Vecsaules bibliotēkai veiksmīga sadarbība ar kultūras dzīves organizatori.
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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.
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 Ed.Virzas Iecavas bibliotēka – ar jaunatvērto dienas centru
„Iecavnīca”, sieviešu klubu „Liepas” un biedrībām „RaDam”, „Arhīvs”, bet
Vecumnieku bibliotēka ar pansionātu „Atvasara”, Ceraukstes bibliotēka – ar
sieviešu klubu „Mikslis”, Viļa Plūdoņa muzeju u.c., Vecsaule - ar sieviešu grupu,
Ozolaine – ar daudzfunkcionālo centru „Lilijas”, Mūsas bibliotēka – doktorāts,
pārtikas preču veikals, Pāces bibliotēka –foto klubs „Perspektīva”, Brunavas
bibliotēka ar NVO „Stīga” bet Valles bibliotēka - ar luterāņu draudzi un
pensionāru klubiņu „Brūklenājs”, A.Amtmaņa–Briedīša muzeju, Jumpravas
bibliotēkai ar sieviešu klubu „Baudi dzīvi”, Dāviņu bibliotēka – ar Bruknas Kalna
kopienu, Kurmenes bibliotēkai – NVO „Kurmuiža” un izglītības biedrību
„Kurmenes viļņi”, Misas bibliotēkai jauns sadarbības partneris - NVO „Lietišķās
mākslas studija” u.c.
Bauskas CB cieši sadarbojās ar vidusskolu latviešu valodas skolotājiem, skolu
bibliotekāriem informatīvo stundu veidošanā, kā arī organizējot tikšanās ar
rakstniekiem, politiķiem par aktuālām tēmām.
Laba sadarbība ar Zemgales reģiona bibliotēkām. Jau par tradīciju kļuvuši
Zemgales reģionu bibliotēku kopīga semināra organizēšana rudens pusē. Bibliotēku
speciālisti atzinīgi vērtē šo pasākumu, jo tas dod iespēju iepazīt katra reģiona
(Jelgava, Dobele, Aizkraukle, Bauska, Ogre) galvenos darba virzienus, kā arī uzzināt
bibliotēku darba aktualitātes Latvijā un pasaulē, uzaicinot galvenos nozares
speciālistus. Nozīmīga ir starptautiskā sadarbība. Iecavas novada bibliotēkas
sadarbojas ar Pasvales bibliotēku (Lietuva), bet Bauskas CB ar Šilutes (Lietuva) un ar
Biržu, Pasvales, Pakrojas bibliotēkām pārrobežu projekta ietvaros.

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.
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Tradicionāla ir izstāžu organizēšana bibliotēkās, ko veic visas novadu bibliotēkas.
Izstāžu tematika aptver :
 nozīmīgas atceres dienas vēsturē: Lāčplēša diena, Barikāžu atcere diena
u.c.
 ievērojamu cilvēku jubilejas:
 īpaši rakstniekiem un dzejniekiem: V. Plūdonim K.Skalbem,
J.Peteram, J.Baltvilkam, J.Klīdzējam, Vikam, B.Mārtuževai,
Kr.Baronam u.c.
 ievērojamiem aktieriem, mūziķiem, māksliniekiem: E.Pāvulam,
V.Artmanei, Ē.Valteram u.c.
 gadskārtu ieražu svētkus: Ziemassvētki, Lieldienas, Līgo, Meteņi u.c.
 dažādu nozaru literatūru.
Novadu bibliotēkās aktīvs darbs veikts tematisko izstāžu organizēšanā.
Sagaidot Starptautisko muzeja nakti Valles bibliotēka sadarbībā ar vietējiem
iedzīvotājiem organizēja izstādi „Iepazīsti dzintaru”- grāmatas par dzintaru, saules
akmens dzejā un prozā un iedzīvotāju atnestie dzintara izstrādājumi.
Populāras izstādes, kurās piedāvātā literatūra ar praktisku ievirzi – dārzkopība
un konservēšana, tā, piemēram – „Dārzs krāsainai un veselīgai dzīvei”, „Vasara manā
burciņā”, „Veido uzkrājumus ziemai”, „Pavasaris savvaļā un dārzā”, „Palīgs
saimniecēm virtuvē”, „Rudens nāk sētiņā ”, „Kas izauga dārziņā, tas nonāca burciņā”,
„Garšīgi rudens kārumi” vai svētku noformējuma izveide „Adventes vainaga idejas”,
„Sveču diena klāt”, vai veselības uzlabošana – „Sāc vingrot” , „Veselības ABC”,
„Veselā miesā vesels gars” u.c.
Novadu bibliotēkas organizējušas arī gleznu izstādes. Strēlnieku bibliotēka labprāt
sadarbojās ar novada māksliniekiem, un apmeklētāji iepazina R. Trinska, A. Kļaviņas
gleznu izstādi, Ed.Virzas bibliotēkā radošo mākslinieku darbu izstāde „Diena bez
otām”, bet Bārbeles bibliotēkā izstādīti salona „Meistars Gothards” mākslinieku
darbi.
Ed.Virzas Iecavas bibliotēka sadarbībā ar radošo apvienību RaDam eksponēja foto
izstādes „Sinerģija” un „Pasaule vīriešu acīm”. Jauncodes bibliotēka aktīvi sadarbojās
ar foto studiju „Bauska” un organizētas vairākas izstādes: „Nepazaudēt cilvēku”,
„Laimoņa Šulca zelta fonds”, ”Dubultportrets”, „Zelta rudens”, bet Jadviga Šlosberga
ir autore izstādei „Fotomirkļi no Grāmatu ķēdes”.
Populāras ir vietējo rokdarbnieču izstādes un Valles bibliotēkas apmeklētāji
iepazina spilgtu izstādi „Vienas vasaras zieds” un vallietes Mirdzas Marinskas 40 pāri
adītu dūraiņu izstādē „Zvaigžņu raksti dūraiņos”, bet Beibežu bibliotēkā floristikas
pulciņa „Nojausma” darbu izstāde un rotu izstāde „Rotas no pērlēm”.
Floristikas pulciņa „Nojausma” darbi izstādīti ceļojošā izstādē Vallē. Dāviņu
bibliotēkā organizēta vietējo rokdarbnieču izstāde „Adīšanas un tamborēšanas
māksla”, arī Jauncodes bibliotēkā organizēta rokdarbnieču darbu izstāde.
Kurmenes bibliotēkā izstādīta ceļojošā izstāde sadarbībā ar A. Pumpura muzeju
„Lielvārdes josta”. Skaistkalnes bibliotēkā izstādītas LNB ceļojošās izstādes „Puķu
pasaule”, „Sievietes foto mirklis”.
Novadu bibliotēkas atzīstamu darbu veikušas tematisko pasākumu organizēšanā.
Literārās pēcpusdienas organizēja Bauskas CB sadarbībā ar Bauskas Valsts ģimnāziju.
Ģimnāzijas audzēkņu iesaistīšana literāro pasākumu organizēšanā piedod krāsainu un
interesantu skatījumu uz agrāko gadu literātiem un viņu darbiem. Aizvadītajā gadā
Bauskas Centrālā bibliotēka sadarbībā ar Bauskas Valsts ģimnāziju organizēja
tematisko pēcpusdienu „Kāpēc vairot sāpes? Lai labāk vairojās prieks!” Kārļa
Skalbes 135 gadu atcerei - klātesošie iepazina literāta un publicista dzīvi un daiļradi,
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jo Bauskas CB galvenā bibliogrāfe Laimdota Ozoliņa sniedza tajā plašu ieskatu, bet
audzēkņi sagatavoja literāro darbu fragmentus.
V.Šekspīra 450 jubilejai un Valentīna dienai Bauskas CB sadarbībā ar Bauskas
Valsts ģimnāzijas audzēkņiem organizēja tematisku pēcpusdienu „Svētki Šekspīram
un mīlestībai” - prezentācija par izcilā literāta dzīvi un daiļradi, fragmentu iestudējumi
no „Romeo un Džuljetas”, sonetu fragmenti un Amora pasts. Pasākums izdevās
daudzkrāsains un interesants (skat.pielikumu nr.21).
Ceraukstes bibliotēka organizēja tematiskās pēcpusdienas rakstnieku - jubilāru
atcerei - Vikam, J.Peteram, E.Mārtužai.
Bārbeles bibliotēka organizēja tematisko pēcpusdienu ”Baltijas ceļš – Brīvības
ceļš” veltītu Baltijas ceļa 25.gadadienai, bet Lāčplēša dienā noorganizēja iespēju
noskatīties filmu „Rīgas sargi”. Skaistkalnes bibliotēka organizēja piemiņas brīdi
Lāčplēša dienā pie novadpētnieka, ar Triju Zvaigžņu ordeņa Goda zīmi apbalvotā,
Pētera Lukašēviča atdusas vietas.
Novadu bibliotēkas organizējušas gadskārtu ieražām veltītas tematiskās
pēcpusdienas - Stelpe Ziemassvētkiem „Aiz šīm durvīm gaida svētkus” literārā
gaisotnē, Vecumnieki Vecgada pasākums „Svētku vakars gaidīts ilgi, lai iedvesmo ar
smaidu tevi” - literāri lasījumi, pārrunas par aizvadīto gadu.
Jaunsaules organizētā tematiskā pēcpusdiena kopā ar sieviešu klubu „Krāsojam
raibas olas” veltītas Lieldienām - olu krāsošana, Lieldienu ēdieni, ticējumi.
Tematiskās pēcpusdienas organizētas veselīga dzīvesveida popularizēšanai Stelpes bibliotēkā „Kā labāk dzīvot” - par pareizu uzturu, par savlaicīgām veselības
pārbaudēm, Jaunsaulē „Augi mūsu veselībai” - par augu vākšanu un izmantošanu
veselībā, bet Strēlnieku bibliotēkā „Dabas spēks veselībai” piedalās pirtniece
I.Matveja un zāļu zinātāja D.Jātniece. Strēlnieku bibliotēkā tematiskā pēcpusdienā
„Miķelīša torte” uz vietas bibliotēkā izcep ābolkūku un dalībnieki degustē.
Tematiskā pēcpusdienā Jaunsaules bibliotēkā „Sveču maģija” iepazīstina
dalībniekus ar sveču nozīmi un emocionālo nozīmi, tematiskā pēcpusdienā „Vārda
spēks” Jauncodes bibliotēkā dalībnieki izzina vārda spēku un burta nozīmi vārdā un
uzvārdā.
Jau vairākus gadus turpinās dzejas dienām veltītais Bārbeles bibliotēkas
organizētās „Griķmalēju dzejas dienas”, kurās piedalījās literāti no Bārbeles,
Bauskas, Jelgavas – dzejas lasījumi, mūzika, foto izstāde. Pasākumā darbojās grāmatu
galds. Bibliotēka izdeva speciālizdevumu „Dzejas dienas Bārbelē 2014”.
Ciklā „Interesanta grāmata” Vecsaules bibliotēka iepazīstināja ar Lornas Bernes
grāmatu „Enģeļi manos matos”.
Vairākas bibliotēkas organizējušas tikšanos ar rakstniekiem un dzejniekiem.
Iecavas novada Zorģu bibliotēka organizēja tikšanos ar rakstnieku un zoologu
Ingmāru Līdaku - 4 stundu garumā aizraujoši stāsti, domu apmaiņa. Arī Valles
bibliotēkā notika tikšanās ar Ingmāru Līdaku.
Brunavas bibliotēku organizēja tikšanos ar rakstnieci Noru Ikstenu, kura
izvērtās ļoti sirsnīga un aizraujoša, jo viešņa stāstīja ne tikai par savu daiļradi, bet
kavējās atmiņas par bērnību, skolu un dzīvi Gruzijā.
Ed.Virzas Iecavas bibliotēka organizēja skolu jauniešiem tikšanos ar publicistu
un rakstnieku Jāni Ūdri, bet Vecumnieku bibliotēkā viesojās dzejnieks Arveds
Dinnijs Deģis.
Ed.Virzas Iecavas bibliotēkā notika tikšanās ar žurnāla „Vides Vēstis” redaktori
Anitru Toomu.
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Vairākas novada bibliotēkas organizējušas tikšanos ar aktieriem un par viņiem
izdoto grāmatu autoriem. Vecumnieku bibliotēka organizēja tikšanos ar aktrisi Ilzi
Vazdiku un rakstnieci Ingu Jērumu (grāmatas autori par iepriekš minēto aktrisi).
Bārbeles bibliotēka organizēja tikšanos aktrisi un grāmatas „Nakts sarunas” varoni
Guntu Virkavu. Viņa kopā ar meitu Elizabeti Zagorsku un mūziķi Valdi Zilveri
uzstājās muzikālajā uzvedumā „Maigums”. Zorģu bibliotēkas lasītājus priecēja
tikšanas ar dziedošo aktieri Juri Hiršu.
Beibežu bibliotēka organizēja tikšanos ar dziesminieci Ilzi Fārtu, lai radītu
noskaņu Ziemassvētku gaidīšanai.
Rosmes un Ed.Virzas Iecavas bibliotēkas organizēja tikšanos ar 22.Ziemas
olimpiādes Sočos brīvprātīgo Katrīnu Mertsu un UNESCO projekta „Baltijas ceļa
stāsti” Baltijas ceļa koordinatoru Uldi Godaini, bet tikšanās laikā ar sociālo
darbinieci Helgu Pīlādzi dalībnieki saņēma praktiskus padomus moža gara
uzturēšanai.
Aktīvi darbojās pie bibliotēkām organizētie klubiņi. Jauncodes dāmu klubs
„Austras koks”, kurā darbojas 22 dāmas jau kopā ir vairāk nekā 10 gadus.
Daudzveidīgs un aktīvs ir kluba darbs un augstu vērtējams ir Jauncodes bibliotēkas
vadītājas Intas Krieviņas ieguldītais darbs aktivitāšu organizēšanā. 2014.gadā kluba
dalībnieces devās neklātienes eksotiskā ceļojumā uz Apvienotajiem Arābu Emirātiem
un uz apbrīnojamo Austrāliju.
Pie bibliotēkas darbojās arī strādājošo sieviešu klubs „Magonītes”, kurā darbojās
10 dalībnieces. Iecavas Edvarta Virzas bibliotēkā darbojās lasītāju klubs „Sāga”,
kurā lasītāji dalās iespaidos par lasīto. Zorģu bibliotēkā darbojās jauno māmiņu
klubs un izveidojusies veselības vingrošanas grupa „Būsim sportiski, vingri un
veseli”. Arī Jauncodes bibliotēkā darbojās veselības vingrošanas grupa.
Dāviņu bibliotēkā darbu uzsācis rokdarbnieču pulciņš ”Sudraba pavedieni”.
Vērtīgas ir bibliotēku organizētās ekskursijas čaklākajiem bibliotēkas
lasītājiem, piemēram, Iecavas novada bibliotēkas (Ziemeļi, Zālīte, Rosme) organizēja
ekskursiju uz Ziemeļvidzemi.
Iecavas Edvarta Virzas un Zorģu bibliotēkas šoreiz devās iepazīt Vidzemes
interesantākās vietas - Sigulda, Rauna, Smiltene, bet Stelpes bibliotēkas lasītāji devās
uz Kuldīgu (skat.pielikumu nr.22).
Beibežu bibliotēka devās uz Kurzemi – Alsungas suitu centrs (sklandaraušu
cepšana, suitu sievu muzicēšana), bet Jūrkalne dalībniekus priecēja ar dabas
skaistumu un stāvkrastu.
Brunavas un Grenctāles bibliotēku lasītāju ceļš šoreiz veda uz Rīgu - Biržas
muzejs, Vecrīga, Nacionālais teātris, bet Zorģu bibliotēka organizēja lasītāju
ekskursiju uz jauno Gaismas pili un kino „Splendid Palace”.
Nozīmīgs pasākums 2014.gadā 13.Grāmatu svētki Bauskā, kuros svētku
dalībnieki tikās ar partiju pārstāvjiem „karstajā diskusijā’’ par aktuālu tēmu „Kā
pārvietoties pa lauku ceļiem?”. Diskusijā piedalījās politiķi –Vladimirs Reskājis
(LA), Aigars Kalvītis (VL), Dainis Liepiņš (LRA). Klausītāji uzdeva jautājumus par
iespējām uzlabot ceļa kvalitāti un uzņēmējdarbības aktualitātēm.
Pēc diskusijas svētku dalībnieki tikās ar populāro zoologu un grāmatas „Zoodārzs
manā pagalmā” Ingmāru Līdaku, kuras emocionālais un izzinošais stāstījums aizrāva
ikvienu pārpildītās zāles klausītāju. Pēc tam klausītājus muzikālā ceļojumā „Rīga –
Pekina” aizveda grāmatas autori aktrise Ilona Balode un mūziķis Rolands Ūdrītis
(skat.pielikumu nr.23).
Bērni tikās ar grāmatas „Kā es ar opi braucu Latviju lūkoties” autori Gundegu Sēju
Bauskas bērnu bibliotēkā un Codes bibliotēkā, bet skolēni Bauskas pamatskolā tikās
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ar ekstrēmceļotāju grāmatas „Velokāpiens Muzgatā ” autoru Bruno Šulcu, bet
audzēkņi Bauskas Valsts ģimnāzijā iepazinās ar grāmatas „ Iespējamā Eiropa ” autoru
franču rakstnieku Bernāru Sordē un tulkotāju Kristīni Našenieci.
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 - 2014 pasākumu
Salacgrīvā.
Bauskas CB piedalījās biedrības „Bauskas Vecpilsēta” organizētajos
4.Pagalmiņu svētkos. Bibliotēkas un Kultūras centra kopīgajā pagalmiņā Bauskas
CB Biznesa atbalsta bibliotēka organizēja dažādām iedzīvotāju grupām uzdevumus un
atrakcijas, kuras saistās ar biznesu - „Biznesa metiens”, „Apslēptās bagātības”,
„Laimes aka”, bet paši mazākie dalībnieki varēja izkrāsot savu bibliotēku. Skolēnu
mācību uzņēmumi piedāvāja savu saražoto produkciju – koka izstrādājumus,
kosmētiku, sapņu ķērājus, zāļu tējas, palīglīdzekļus mācībām u.c. Pavisam svētkos
piedalījās 19 Vecpilsētas pagalmi un mūsu pagalmu apmeklēja ap 200 interesentu.
Pēdējos gados iemīļotas ir radošās darbnīcas bibliotēku darbā. Bibliotēkas
organizē darbnīcas par šādām tēmām: sveču veidošana un dekorēšana, pērļošana,
rotas lietu gatavošana, floristika u.c.
Bārbeles bibliotēka organizēja „Adītāju diena Bārbelē”, kurā izadīja Imanta
Ziedoņa ”Krāsainās pasakas”, pēc tam notika meistarklase mežģīņu šaļļu un adītu
jaku izšūšanā.
Bibliotēku nedēļas pasākumi organizēti sniegto pakalpojumu publicitātei,
piemēram, praktiskas nodarbības par datubāzēm, kopkatalogu i-banku (Code),
savukārt Valles bibliotēkā 1 dienu mērīja asinsspiedienu un organizēja plašu
literatūras izstādi „Informēts un vesels„”, bet Zālītes bibliotēkā lasītājas rokdarbu
izstāde „Mans vaļasprieks”.
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas tēma aizvadītajā gadā „Iepazīsimies - troļļi”.
Bauskas CB organizēja pasākumu, kurā parādīja prezentāciju par Ziemeļvalstu
folkloras varoņiem troļļiem.
Novadu bibliotēkās organizēti Rīta lasījumi bērniem un Krēslas lasījumi.
12.5. Sabiedrības, bibliotēkas lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba
kvalitāti, to rezultāti, (pētījumi, aptaujas, anketas u. c.)
Novadu bibliotēkas organizējušas aptauju par krājumu (Rosme, Ed.Virzas Iecavas,
Brunava), lai noskaidrotu pieprasītākos periodiskos izdevumus un vērtējums par
bibliotēkas pakalpojumiem (Skaistkalne, Stelpe), bet Codes bibliotēka par darba laiku
un aptaujas rezultātā to izmaina.
Bauskas CB organizēja virtuālās aptaujas mājas lapā. Visaktīvāk lietotāji
piedalījās aptaujā par bibliotēkas darbinieku profesionalitāti un apkalpošanas kultūru
un 73% atzina par labu.
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13. Veiksmes stāsti
Bauskas novads
Bauskas Centrālā bibliotēka
Plūdoņa gads Bauskas novadā
Par Latvijas kultūras vērtībām reizēm
domājam pārāk globāli, piemirstot katrā
novadā esošās kultūras pērles, kuras visas
kopā veido to, ko dēvējam par Latvijas
kultūras mantojumu. Tieši tāpēc 2014.
gads Bauskas novadā aizritēja dzejnieka
Plūdoņa zīmē, jo tieši Plūdons, viņa
dzimtā māja „Lejenieki” un Plūdoņa
Bauskas pilsētā atstātās pēdas ir viens no
Bauskas novada lielākajiem dārgumiem.
Lai
popularizētu
izcilā
dzejnieka
140.gadskārtu
Bauskas
Centrālā
bibliotēka sadarbojoties ar mācību
iestādēm, novada bibliotēkām un Plūdoņa
muzeju izveidoja plašu pasākumu ciklu
gada garumā, lai parādītu izcilā dzejnieka
dzīvi un daiļradi pēc iespējas plašākai un
auditorijai. Pasākuma ciklu uzsāka Plūdoņa dzejas ekspresis „Bauska – Lejenieki”,
kura desmit pieturās pulcējās visdažādākā vecuma interesenti, sākot no pirmskolas
bērniem līdz aktīvajiem novada senioriem. Pēc šāda principa tika veidoti arī pārējie
daudzskaitlīgie Plūdonim veidotie pasākumi, bija gan viesošanās skolās, Plūdoņa
patriotiskās dzejai un Latvijai veidota pēcpusdiena, vairāki pasākumi noritēja Plūdoņa
mājās, no kuriem populārākais – Viļa diena, iecerēta turpmāk atzīmēt katru gadu.
Visdažādākā auditorija pulcējās Plūdoņa ielas svētkos, kur vislielāko interesi izraisīja
iespēja Plūdoņa dzejas ikvienam publiski lasīt pie brīvā mikrofona. Jaunākajai
lasītājai bija 4, vecākajai 88 gadi. Lielu popularitāti ieguva Plūdoņa gada noslēguma
pasākums „Virs zemes nezinu es mīlamāku vietu, par zemes stūrīti kur dzimis,
uzaudzis”. Katrs Plūdonim veltītais pasākums bija apmeklēts un publikas pozitīvi
novērtēts.
Iedvesmas braucieni
2014.gads Bauskas novada bibliotēkām
lielā mērā aizritējis, īstenojot Biznesa
atbalsta bibliotēku tīkla izveidi. Viena no
projekta realizācijas sastāvdaļām bija
mācību pieredzes braucieni pie projekta
dalībniekiem
partnervalstī
Lietuvā.
Biznesa atbalsta bibliotēku vadītājas,
Bauskas CB speciālisti un projekta
vadītāji apmeklēja bibliotēkas Biržos,
Pakrojā un Pasvalē. Lietuviešu kolēģu
organizētais pieredzes brauciens uz
Birštonu un Druskininkiem izvērtās par neatsveramu labās prakses paraugu un
iedvesmas avotu bibliotekārajam darbam. Tiešais kontakts ar kolēģiem un klātienē
skatītās idejas kalpo par virzītājspēku mūsu ikdienā.
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Bauskas novada Brunavas bibliotēka
2013.gadā Brunavas bibliotēkas
telpās sāka darboties gleznošanas
pulciņš, tas guva lielu atsaucību,
tas bija Brunavas bibliotēkas
veiksmes stāsts 2013.gadā. Mans
nākamais mērķis bija palīdzēt
topošajiem
māksliniekiem
iegādāties molbertus un organizēt
plenēru. 2014.gadā sadarbojoties ar
NVO Biedrība „Stīga”, tika
uzrakstīts un iesniegts projekts Nīderlandes fondam KNHM par 12 molbertu iegādi un
plenēra organizēšanu. Projekts tika apstiprināts, un no 16.jūnija līdz 21.jūnijam notika
jauno mākslinieku plenērs „ Divi krasti”, kura norisi atspoguļoja laikraksti „Bauskas
dzīve” un „ Bauskas novada vēstis”. Ik dienu bija cita tēma, cita vieta. Plenērs sākās
ar došanos uz Jaunsaules tiltu, lai no otra krasta mācītos gleznot skaistos Mēmeles
lokus Brunavas pusē. Otrdien, dalībnieki darbojās Brunavas pagasta Ērgļu ciemata
centrā cenšoties atainot savos darbos skaisto, simtgadīgo liepu aleju. Trešdien, plenēra
dalībnieki devās uz Mežgaļu pamatskolu, kur skaistās dabas ainavas ir ik uz soļa.
Ceturtdiena sākās ar akmeņu apgleznošanu un turpinājās ar iepriekšējo dienu darbu
uzlabošanu un pabeigšanu, jo piektdien bija plenēra noslēgums un darbi tika gatavoti
izstādei. Šo plenēru atbalstīja Biedrība „Stīga”, Mežgaļu pamatskola, veikali „ Lats”
un „ Aibe”.
Iecavas novads
Rosmes bibliotēka
Šogad mums ļoti paveicās, ka lasītājiem
bibliotēkā bija iespēja tikties ar Katrinu
Mertsu – Soču olimpisko spēļu brīvprātīgo
darbu veicēju, ļoti daudzpusīgu, ļoti
interesantu meiteni, LU ķīmijas fakultātes
studenti, kura atrada laiku un atbrauca uz
mūsu bibliotēku, lai dalītos ar saviem
iespaidiem par Soču olimpiādi un piedāvātu
mūsu uzmanībai interesantu prezentāciju.
Ed.Virzas Iecavas bibliotēka
Visas Latvijas sabiedrības un bibliotekāru veiksmes stāsts nenoliedzami ir jaunā
Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēka, GAISMAS PILS!
Arta Riekstiņa, Iecavas vidusskolas skolniece eseju grāmatā “Atmodināt Saulcerīti”
raksta: “Es redzu, ka Saulcerīte šobrīd dus Stikla kalnā. Šis stikla kalns ir Daugavas
pašā malā – Gaismas pilī. Ir tikai jāatrod īstie vārdi, kas pamodinās mūsu Saulcerīti.
Latviešu tautai ir jāuzvar nevis ar fizisku spēku, bet ar dvēseles spēku, jo jāspēj atdot
“sevi visu, savu dzīvi, savu gribu”. Mēs varam to pierādīt. Ik dienu. Ik stundu. Arī
lasot un izzinot. Arī domājot un realizējot savas radošās idejas. Jūs un tu. Es un mēs.”
Lai mūsu ikdienas veiksmes stāsti dod mums spārnus!
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Vecumnieku novads
Vecumnieku novada Skaistkalnes bibliotēka
t.dz.
Dod, Dieviņi, kalnā kāpt(i), kalnā kāpt(i),
Ne no kalna lejiņā(i), lejiņā.
Dod, Dieviņi, otram dot(i), otram dot(i),
Ne no otra mīļi lūgt(i), mīļi lūgt.

Krišjānis Barons bija folklorists,
publicists un viens no izcilajiem
jaunlatviešu darbiniekiem, kas bijis
pirmais latviešu autors, kas sarakstījis
Baltijas ģeogrāfijas grāmatu “Mūsu
tēvzemes aprakstīšana” (1859), viņš
rakstījis arī stāstus, dzeju un tulkojis.
Krišjāņa Barona mūža darbs ir
akadēmiskais tautasdziesmu krājums “Latvju dainas” 6 sējumos (1894 -1915), kurā
publicētas 217 996 tautasdziesmas, kas sistematizētas vienotā sistēmā, kuras pamatā
ir cilvēka mūža ritējums, darbs, sadzīves attiecības un kurā ir izzināma latviskā
dzīvesziņa.
Godinot folkloristu Krišjāni Baronu viņa 179. dzimšanas dienā, Skaistkalnes pagasta
bibliotēkā 31.oktobrī no plkst.09.00 - 12.00 apmeklētājus sagaidīja pārsteigums, lai
iesāktu rītu ar dzīvespriecīgajām latviešu tautasdziesmām, katram apmeklētājam tika
sagatavots dziedamais pantiņš, kuru kopīgiem spēkiem nodziedāja ikviens.
Kopš senseniem laikiem mūsu senči tautasdziesmās smēlušies dzīvesziņu, spēku un
izturību, mācījušies mīlēt dabu, visu dzīvo un pasauli sev apkārt. Arī mums visiem
dažādās dzīves situācijās, steigā, pienākumu un rūpju pilnajā ikdienā var palīdzēt
mūsu tautasdziesmas, kuras iedvesmo, sniedz spēku, mierinājumu, prieku, laimi un
aizsardzību… Jo vārdam taču piemīt spēks! Bijām gandarītas, ka mums kopīgi
izdevās sniegt un saņemt pozitīvas emocijas mūsu bibliotēkas apmeklētājiem.
Vecumnieku novada Bārbeles bibliotēka
17. maijā notika tematiska pēcpusdiena
„Mūsu Latvijas patriots - Juris Ziemelis”
(„Bauskas Dzīve” Nr. 54 (10 558),
16.05.2014).
Tā bija tikšanās ar grupas „Helsinki-86”
dalībniekiem, viņu atbalstītājiem un Jura
„kolēģiem” no soda nometnēm.
Tikšanās
dalībnieki
iepazinās
ar
novadpētniecības materiālu un literatūras
izstādi - „Vīrus, kuru kapus aizber ar rokām,
neaizmirst”.
Dailes teātra aktrise Lilija Pupure, disidenta
Konstantīna Pupura (izraidīts no PSRS) māsa
lasa J.Ziemeļa vēstules no soda nometnēm.
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Vecumnieku novada Stelpes bibliotēka
Bibliotēkās veiksmes stāsti mēdz būt dažādi. Kādam tas varbūt saistīts ar labu telpu
remontu, jaunām mēbelēm vai skaistām grāmatām, kas arī ir ļoti svarīgi. Tomēr
galvenais un svarīgākais katram bibliotekāram ir viņa apmeklētājs – cilvēks, kurš
griežas pie mums katrs ar savu vajadzību, katrs ar savu jautājumu.
Stelpes bibliotēkā šogad notika senioru datorapmācības. Zelmas tantei ir 84 gadi, viņa
ļoti gribēja reģistrēties Draugos, lai iemācītos sarakstīties ar saviem mazbērniem, jo
mazmeita dzīvo ārzemēs, mazdēli – Rīgā, un satikties sanāk ļoti reti. Mēs abas
apbruņojāmies ar lielu pacietību un katru dienu pa pusstundiņai pastrādājām. Toties
tagad vecmāmiņa sazinās ar saviem mazbērniem, apskata fotogrāfijas un ir ļoti
priecīga un laimīga. Turpmāk esam nolēmušas apgūt skype, lai varētu ar bērniem un
mazbērniem sazvanīties. Es domāju, ka tas ir labs veiksmes stāsts, jo prieks par citiem
vairo arī mūsu laimi!
Vecumnieku novada Misas bibliotēka
Mans šī gada veiksmes stāsts varētu būt, par to, ka bibliotēkā šajā laika periodā ir
iegādātas vairākas tehnoloģijas iekārtas, nomainot vecās un nolietotās pret jaunām.
Mana vislielākā veiksme ir mans jaunais darba dators, ar kuru patiešām ir milzīgs
prieks strādāt, to gan izbaudu pavisam vēl īsu laika sprīdi, bet ļoti to novērtēju. Darbs
veicas daudz raitāk un patīkamām, darbā ar Alise tam ir būtiska nozīme, jo ar ātru
interneta pieslēgumu un labu datoru es varu savu lasītāju apkalpot ātrāk un
kvalitatīvāk. Man sirdij tuva lieta ir fotografēšana un esmu pateicīga, ka bibliotēka
saņēma jaunu digitālo fotokameru, lai pēc iespējas labāk varētu atspoguļot savu darbu
fotogrāfijās, visu to digitalizējot un apkopojot, veidot kvalitatīvu novadpētniecības
materiālu.
Bibliotēkas vadītāja Sarmīte Šlikaite: ”Pirms
atskaišu nodošanas izlasīju preses izdevumā par
jaunāko zinātnisko pētījumu, ka lasīšana ir
veselīga. Tad novēlu ikvienam iegūt veselību
apmeklējot bibliotēku un lasīt, jo esot trīs
nozīmīgi iemesli, kāpēc to ir vērts darīt. Lasīšana
samazina stresu, aizkavē smadzeņu novecošanos
un palīdz pārvarēt bezmiegu.”

2014.gada 27.februāris

Baiba Tormane

Bauskas CB direktore
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PIELIKUMI

Bauskas reģions Gaismas pils atklāšanas pasākumos
Apbalvojumi novadu bibliotēku speciālistiem
Vjetnamas delegācija Iecavas novada Zorģu bibliotēkā
Publiskā diskusija 13.Novadu Grāmatu svētkos Bauskā
Unikālā izdevuma „Terra Marianna” dāvinājums
Bauskas Biznesa atbalsta bibliotēkas atklāšana
Brunavas pagasta Biznesa atbalsta bibliotēku aktivitātes
Ideju konkurss jaunajai Bauskas bibliotēkai
Tikšanās Bauskas Biznesa atbalsta bibliotēkā ar ekonomikas ministru
V.Dombrovski
10. Politiķu diskusija ar iedzīvotājiem„ Kā pārvietoties pa lauku ceļiem?”
11. Bauskas uzņēmēju kluba sadarbība ar Biznesa atbalsta bibliotēkām pagastos
12. Bauskas Centrālās bibliotēkas grāmatu nodošanas ierīce
13. Viļa Plūdoņa Dzejas ekspresis
14. Viļa Plūdoņa Gada noslēgums
15. Novadnieka literāta Reiņa Ādmīdiņa atceres pasākums
16. Novadpētniecības aktualitātes Vecsaules bibliotēkā
17a. Biznesa nedēļas aktivitātes
17b. Biznesa atbalsta bibliotēku radošās laboratorijas
18. Biznesa atbalsta bibliotēkas Bauskas novadā
19. Pieredzes brauciens uz Siguldas novada bibliotēkām
20. Bauskas Centrālās bibliotēkas Starptautiskā sadarbība Šilutē (Lietuva)
21. Tematiskā pēcpusdiena „Svētki Šekspīram un mīlestībai”
22. Iecavas aktīvākie lasītāji Bibliotēku nedēļā ekskursijā uz Smiltenes pusi
23. Literāti 13. Novadu Grāmatu svētkos Bauskā
1.
2.
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4.
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8.
9.
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