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1. Vispārīgs reģiona bibliotēkas raksturojums
•

Īss situācijas apraksts:
 bibliotēkas darbības teritoriālais un institucionālais raksturojums
 informācija par padotībā esošajām iestādēm, reģiona bibliotēku, izglītības iestāžu
bibliotēkām, ārējiem apkalpošanas punktiem
 pārskata perioda prioritātes

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, izņemot telpu uzturēšanu, kas ir pagastu pārvalžu vadītāju atbildība.
2016.gadā Bauskas reģiona novadu bibliotēku galvenās prioritātes sekojošas:
1. Bibliotēku informācijas pakalpojumu darba attīstīšana.
2. Bibliotēkas krājumu kvalitātes pilnveidošana, tai skaitā datu bāzu pieejamības
nodrošināšana un lietotāju konsultēšana.
3. Darba ar bērniem un jauniešiem attīstīšana.
4. Lasīšanas veicināšanas pasākumu un bibliotēkas publicitātes organizēšana.
5. Novadpētniecības darba pilnveide un attīstība
6. Bibliotekāro procesu tālāka automatizācija.
7. Tālākizglītības procesa pilnveidošana.
8. Bibliotēkas infrastruktūras uzlabošana.
Bauskas reģionā dzīvo 47735 iedzīvotāji, no tiem Bauskas novadā 25613, Iecavas novadā 9272,
Rundāles novadā– 3884, Vecumnieku – 89661.
2016. gadā novadu bibliotēkas kā svarīgāko uzdevumu izvirzīja bibliotēkas informācijas
pakalpojumu darba attīstīšanu, bibliotēkas krājuma kvalitātes pilnveidošana, lasīšanas veicināšanas
pasākumu un bibliotēkas publicitātes organizēšana, kā arī darba ar bērniem un jauniešiem
attīstīšanu.
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Šeit un turpmāk tekstā - Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Statistikas dati uz 2016.gada 1.janvāri
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Bibliotekārā darba pilnveidei un attīstībai darbojas starpnovadu bibliotēku padome.
Pārskata perioda noslēgumā (2017.gada 30.decembrī) reorganizējot Latvijas Tieslietu ministrijas
īpašumu - Vecumnieku atklāta tipa cietumu, kur atradās Vecumnieku novada Umpārtes bibliotēka,
pārņēma Vecumnieku novada pašvaldība un nodeva bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Kalna
svētības kopiena“. Jaunie īpašuma apsaimniekotāji piekrita bibliotēkas saglabāšanai, paredzot
bibliotēku pārcelt uz plašākām telpām. Līdz ar to mainīsies bibliotēkas lietotāju sastāvs, jo ēkās tiks
izvietotas sociāli mazaizsargātās ģimenes.
Novadu bibliotēkās notikusi darbinieku maiņa. Iecavas novada Zālītes bibliotēkā darbu uzsākusi
Velga Krūmiņa, tāpēc, ka iepriekšējā darbiniece Alise Broka pārnāca strādāt uz Bauskas Centrālo
bibliotēku, jo ilggadējā darbiniece Maija Šmite devās pensijā. Arī Bauskas novada Rītausmu
bibliotēkas ilggadējā bibliotēkas vadītāja Aina Pika devās pelnītā atpūtā, bet viņas vietā darbu
uzsāka LU Sociālo zinātņu fakultātes Bibliotēku zinātnes un informācijas nodaļas bakalaure Santa
Šarka.
Vecumnieku novada bibliotēka atzīmēja 95 gadu jubileju, un bibliotēkas vadītāja Mārīte Boša
saņēma Vecumnieku novada Domes apbalvojumu. Vecumnieku novada Skaistkalnes bibliotēka
piedaloties konkursā “Vecumnieku novada sakoptākais īpašums 2016” nominācijā Vecumnieku
bibliotēka saņēma novada apbalvojumu, bet Beibežu un Vecumnieku bibliotēkas šajā konkursā
Pateicības rakstus.
Novadu bibliotēkas organizēja daudzveidīgus pasākumus Baltā galdauta svētku tradīcijas
iedzīvināšanā, dažādu mērķgrupu aktivitāšu organizēšanā, novadpētniecības darba popularizēšanā,
kā arī bibliotēkas lietotāju prasmju un iemaņu pilnveidē.
Bauskas CB veica pārrobežu projekta „Uzņēmējdarbības atbalsta biznesa bibliotēkas”
aktivitāšu realizāciju – Bauskas Biznesa atbalsta bibliotēkas (3D printera iegāde, darba
aprobēšana un publicitātes darbs), kā arī Biznesa atbalsta bibliotēku aktivitāšu organizēšana
7 Bauskas novada pagastu bibliotēkās.
Nozīmīgs pasākums – 16.Grāmatu svētki Bauskā.
Aktīvs darbs veikts Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākumu organizēšanā, bet bibliotekārā
darba publicitātei sagatavoti interesanti pasākumi lasītājiem Bibliotēku nedēļas 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 J.Akurātera, J.Ezeriņa, A.Brigaderes, J.Poruka u.c. Nozīmīga bibliotēku darba
sastāvdaļa ir dažādu radošo darbnīcu organizēšana, tādējādi veicinot iedzīvotāju radošo aktivitāti.
Vērtīgi ir pasākumi, kuru mērķis ir palīdzēt cilvēkiem saglabāt veselību un uzlabot darba spējas,
tā piemēram vairākās bibliotēkās turpina darbību veselīgās vingrošanas grupas.
Novadu pašvaldības piešķīrušas vairāk līdzekļus grāmatām, jaunas datortehnikas iegādei.
Paaugstināts atalgojums Bauskas, Iecavas un Vecumnieku novadu bibliotēku darba speciālistiem.
Veikta automatizētā krājuma inventarizācija 6 Iecavas novada bibliotēkās.
Izstrādātas krājuma attīstības koncepcijas (2016-2020) novadu bibliotēkās un Bauskas CB
attīstības stratēģija ar rīcības plānu 2016.-2020. apstiprināta Bauskas novada domes sēdē.
•

Izmaiņas bibliotēku darbībā pārskata periodā
Pārskata periodā nav notikušas

•

Bibliotēku akreditācija
Pārskata periodā akreditācijas nav notikušas.
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2. Finansiālais nodrošinājums
Tabula “Bibliotēku finansiālais nodrošinājums”, Bauskas reģions
2014
2015
2016
865869
885050
951194
Kopā (EUR)
Pašvaldības finansējums
864453
883822
948820
Citi ieņēmumi:
1416
1228
2374
t. sk. maksas pakalpojumi
858
799
1055
t. sk. VKKF finansējums
558
429
1319

Tabula “Bibliotēku izdevumi”, Bauskas reģions
2014
2015
865869
885050
Izdevumi kopā (EUR)
Darbinieku atalgojums (bruto)
595492
625426
Krājuma komplektēšana
112629
113403

2016
951194
689105
115117

Bibliotēku izdevumi, Eur
Bauskas reģions
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Bibliotēku izdevumos lielāko daļu – 72% sastāda atalgojums (bruto), Krājumam atvēlēti 12%.
16% pārējiem izdevumiem nevar pilnībā tikt uzskatāmi par reprezentatīviem datiem, jo pašvaldībās
ir atšķirīga finansējuma plūsma uzturēšanas izdevumu nodrošināšanai (Bauskas novadā bibliotēku
uzturēšanas izdevumi ir pagastu pārvalžu ziņā un atsevišķi pa bibliotēkām netiek izdalīti, tādēļ šeit
netiek atspoguļoti)
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3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums
•

Veiktie un plānotie telpu un ēku rekonstrukcijas projekti un remontdarbi
2016. gadā Vecumnieku novada Skaistkalnes bibliotēkā labiekārtota bibliotēkas priekštelpa un
izbūvēta uzbrauktuve pie bibliotēkas, iekārtota terase ar āra lasītavu, bet pie Valles pagasta
bibliotēkas uzsākta gājēju celiņa rekonstrukcija, kuru pabeigs 2017.gada pavasarī.

•

Telpu paplašināšana vai bibliotēku pārvietošana uz citām telpām
2017.gadā ieplānots, ka realizējot ES atbalstīto Latvijas – Lietuvas pārrobežu projektu, Gailīšu
bibliotēku pārcels uz renovētām telpām Uzvaras vidusskolā, Jaunsaules bibliotēku pārcels uz
Jaunsaules skolu un izvietos pielāgotās, izremontētās telpās ar atsevišķu ieeju bibliotēkā, bet
Ozolaines bibliotēku pārcels no skolas uz citu ēku pielāgotās, izremontētās telpās ar atsevišķu
ieeju bibliotēkā.

•

Jaunu ēku būvniecība
2016.gadā Bauskas reģionā nav notikusi jaunu ēku būvniecība bibliotēkām.

•

Iekārtas, aprīkojums (t. sk. IKT nodrošinājums):

Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums”, Bauskas reģions
Darbiniekie Lietotājiem Vērtējums (teicams/labs/
Piezīmes
m (skaits)
(skaits)
apmierinošs/neapmierinošs)
Datori
59
257
labs
Multifunkcionāl
74
labs
ās iekārtas
Printeri
31
labs
Kopēšanas
13
labs
iekārtas
Skeneri
8
labs
Citas iekārtas
3D printeris
2016.gadā reģiona novadu bibliotēkas veikti nozīmīgi iekārtu un aprīkojuma uzlabojumi.
Bauskas Centrālā bibliotēkā iegādāts 3D printeris, jauns kases aparāts, printeris, 2 datori
darbiniekiem, 3 darbinieku krēsli un 69 vienpusīgie plaukti krātuves grāmatu izvietošanai (pēc
Būvniecības inspekcijas pārbaudes 2/3 jāpārceļ krātuves krājums no mobilajiem plauktiem uz citu
vietu).
Bauskas bērnu bibliotēkai iegādāti 4 Bērnu stūrīša galdi, 4 bērnu krēsli, 5 žalūzijas,
Bauskas novada Pāces bibliotēkai 10 apmeklētāju krēsli, darbinieka darba galds un plaukts,
Jumpravas bibliotēkai 5 apmeklētāju krēsli un grāmatu plaukts, Brunavas bibliotēkai paklājs bērnu
stūrītim, Codei - atpūtas krēsls bērnu un jauniešu telpā, Ādžūnu bibliotēkai žurnālu plaukts, izstāžu
siena Mūsas, Brunavas, Jauncodes bibliotēkām, fotokamera Pāces, Mežotnes, Strēlnieku
bibliotēkām, Vecsaules bibliotēkai iegādāti datorgaldi, apmeklētāju krēsli, informatīvais TV,
fotoaparāts, Ceraukstes bibliotēkai putekļu sūcējs, Jauncodes bibliotēkai portatīvais dators, bet
Grenctāles bibliotēkai 2 datori.
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Bauskas Centrālās bibliotēkas 2017.gada budžetā iekļauts finansējums Bauskas novada
bibliotēku aprīkojuma pilnveidei un datoru pakāpeniskai nomaiņai bibliotēkās, kuras nebija
ietvertas 2015.gada Publiskā interneta pieejas punktu (PIPP) izveides un atjaunošanas projektā.
Vecumnieku novada Stelpes bibliotēkā izveidots atpūtas stūrītis ar mīkstajām mēbelēm un
bērnu stūrītis papildināts ar jaunām mēbelēm, bet Misas bibliotēkā iegādāts plaukts bērnu un
jauniešu jaunieguvumu atklāsmei.
Iecavas novada Ziemeļu bibliotēkā iegādāta jauna multifunkcionālā iekārta, darba krēsls
darbiniekam, plaukts.
•

Problēmas un to risinājumi materiālā un tehniskā stāvokļa jomā

Vecumnieku novada bibliotēkas atzīmē, ka strauji noveco 3td projektā iegūtie datori, tādēļ
nepieciešams aktīvāk veikt datoru nomaiņu.
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4. Personāls
•

Personāla raksturojums (skaits, slodzes, izglītība, izmaiņas personāla sastāvā u. c.)
Pavisa
m

Nepilnas
slodzes
darbinieku
skaits

strādā
pusslodzē

Darbinieku kopskaits

65

4

1

1

t.sk.
bibliotekārie darbinieki
no tiem ar bibliotekāro izglītību
t.sk.ar maģistra grādu
ar bakalaura grādu

59

3

1

1

1

1

25

1

1

5
8

1

ar 1. līmeņa profesionālo augstāko
jeb koledžas izglītību

ar augstāko izglītību (līdz
1993.g)
ar profesionālo vidējo izglītību
no tiem ar izglītību citās jomās
t.sk.ar maģistra grādu
ar bakalaura grādu
ar 1. līmeņa profesionālo augstāko
jeb koledžas izglītību

ar augstāko izglītību (līdz
1993.g.)
ar profesionālo vidējo izglītību
no tiem ar vispārējo vidējo izglītību
no tiem zinātņu doktori
pārējie darbinieki
sievietes
studenti

No tiem
strādā
ceturtdaļslodzē

strādā
citā
slodzē

26
4
4
6
4
8

1

5
1
6

7
1
6

3

1

2

58
2

Viens darbinieks 2016.gadā beidzis studijas LLU Sociālo zinātņu maģistra programmā.
Viens darbinieks turpina mācības specialitātē Kultūras koledžā.


Apbalvojumi un pateicības
 Bauskas novada Goda raksts – Bauskas Centrālās bibliotēkas darbiniecei Maijai
Šmitei
 Bauskas novada Goda raksts – Rītausmu bibliotēkas vadītājai Ainai Pikai
 Atzinības raksts par dalību konkursā “Vecumnieku novada sakoptākais īpašums
2016”- Valles bibliotēkai
 Atzinības raksts par dalību konkursā “Vecumnieku novada sakoptākais īpašums
2016” nominācija Vecumnieku novada bibliotēka – Skaistkalnes bibliotēkai
 Domes apbalvojums par ieguldījumu Vecumnieku novada un izglītības attīstībā –
Vecumnieku bibliotēkas vadītājai Mārītei Bošai
 Pateicība no Nemunelio radviliskis bibliotēkas un lasītāju kluba “Ad Astra” –
Skaistkalnes bibliotēkai
 Skaistkalnes vidusskolas domes pateicība par atbalstu radošā pasākumā “Krāsaini
sapņi”- Skaistkalnes bibliotēkai
9

 Eiropas Parlamenta apmeklējums (nodrošināja: 2015.gadā saņemtāis Atzinības raksts
no EP deputātes I.Vaideres) – Valles bibliotēkas vadītāja Ingūna Kļaviņa, Ceraukstes
bibliotēkas vadītāja Valentīna Tarvide, Bauskas CB direktores vietniece Māra
Kuļikauska.

•

Finansējums personāla attīstībai (profesionālajai pilnveidei, pieredzes apmaiņas
braucieniem u. tml.) – situācijas apraksts, vērtējums

Finansējumu profesionālās pilnveides nodrošināšanai piešķir novadu domes ikgadējo budžeta
līdzekļu ietvaros. Mācību pieredzes izbraukuma seminārus nodrošina noslēgtie starpnovadu līgumi,
kuros paredzēts finansējums pieredzes braucieniem.
Finansējums pietiekams.
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5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība
•

Galvenie rādītāji (lietotāju skaits, apmeklējums, izsniegums u. c.):
Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji”, Bauskas reģions
Lietotāju skaits
t. sk. bērni
Fiziskais apmeklējums
t. sk. bērni
Virtuālais apmeklējums
Sociālo tīklu
apmeklējums (skatījumi)
Izsniegums kopā
t. sk. grāmatas
t. sk. periodiskie
izdevumi
t. sk. bērniem
Lietotāji % no iedz.
skaita apkalpes zonā
Iedzīvotāju skaits

% salīdzinot
ar iepr. gadu
+0,6%; -0,1%
-0,1%; -0,5%
-2 %; -3%
-11%; -4%

2014
14744
5355
206134
86158
1222117

2015
14838
5347
201741
77490
134248
21153

2016
14830
5320
195813
74292
62527
41933

457134
250827
206033

444417
246540
197384

453147
243013
204674

-3%; +2%
-2%; -1%
-4%; +4%

99386
30%

93358
31%

94743
31%

-6%; +2%

49068

48463

47735

-1%; -2%

Pamatrādītāji Bauskas reģionā

Reģionā kopumā bibliotēku pamatrādītāji uzskatāmi par stabiliem un noturīgiem.
Virtuālā apmeklējuma un sociālo tīklu apmeklējuma rādītāji attiecīgajā laika periodā nav
salīdzināmi, jo mainījušies uzskaites kritēriji.
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Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji”, Bauskas novads
Lietotāju skaits
t. sk. bērni
Fiziskais apmeklējums
t. sk. bērni
Virtuālais apmeklējums
Sociālo tīklu apmeklējums
(skatījumi)
Izsniegums kopā
t. sk. grāmatas
t. sk. periodiskie izdevumi
t. sk. bērniem
Lietotāji % no iedz. skaita
apkalpes zonā
Iedzīvotāju skaits

% salīdzinot ar
iepr. gadu
+1%; +1,5%
+1%; 0%
-0,7%; -2%
-11%; +3%

2014
8273
3041
108158
51273
103630

2015
8361
3070
107392
46013
90845
15353

2016
8492
3072
105241
47525
45493
30046

278595
161890
116523
68924
31%

267783
155522
111978
61628
32%

274911
154641
117587
65486
33%

-4%; +3%
-4%; -0,5%
-4%; +5%
-11%; +6%

26348

26016

25613

-1,5%; -2%

Bibliotēku
apmeklējumu skaits
Bauskas novadā

12
Izsniegumu skaits
Bauskas novada
bibliotēkās

Bibliotēku lietotāju skaits
Bauskas novadā
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14

15

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji”, Iecavas novads
Lietotāju skaits
t. sk. bērni
Fiziskais apmeklējums
t. sk. bērni
Virtuālais apmeklējums
Sociālo tīklu
apmeklējums (skatījumi)
Izsniegums kopā
t. sk. grāmatas
t. sk. periodiskie
izdevumi
t. sk. bērniem
Lietotāji % no iedz.
skaita apkalpes zonā
Iedzīvotāju skaits

% salīdzinot
ar iepr. gadu
0%; +1%
+1%; -4%
-7%; +1%
-6%; -14%

2014
2327
1019
40891
14912
12156

2015
2324
1032
37964
13981
19455

2016
2347
984
38237
12174
7645

75051
38155
36818

73779
39461
34260

74666
40454
32700

-2%; +1%
+3%; +2%
-7%; -4%

16703
25%

18504
25%

16690
25%

+9%; -9%

9463

9406

9272

-1%; -1%
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Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji”, Vecumnieku novads
% salīdzinot
2014
2015
2016
ar iepr. gadu
Lietotāju skaits
3383
3336
3183
-1%; -4%
t. sk. bērni
1005
942
948
-6%; -0,5%
Fiziskais apmeklējums
42794
43045
39813
+1%; -8%
t. sk. bērni
12997
11168
9213
-16%; -9%
Virtuālais apmeklējums
12006
763
Sociālo tīklu
830
982
apmeklējums (skatījumi)
Izsniegums kopā
84622
83569
83354
-1%; 0%
t. sk. grāmatas
41021
41374
37720
+1%; -9%
t. sk. periodiskie
43591
42068
44393
-3%; +5%
izdevumi
t. sk. bērniem
10324
10037
9606
-3%; -4%
Lietotāji % no iedz.
36%
36%
36%
skaita apkalpes zonā
Iedzīvotāju skaits
9190
9077
8966
-1%; -2%
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Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji”, Rundāles novads
Lietotāju skaits
t. sk. bērni
Fiziskais apmeklējums
t. sk. bērni
Virtuālais apmeklējums
Sociālo tīklu
apmeklējums (skatījumi)
Izsniegums kopā
t. sk. grāmatas
t. sk. periodiskie
izdevumi
t. sk. bērniem
Lietotāji % no iedz.
skaita apkalpes zonā
Iedzīvotāju skaits

% salīdzinot
ar iepr. gadu
+7%; -1%
+4%; +4%
-7%; -6%
-10%; -17%

2014
761
290
14291
6976
6331

2015
817
303
13340
6328
11942
9470

2016
808
316
12522
5380
8626
10805

18866
9761
9101

19286
10183
9078

20216
10198
9994

+2%; +5%
+4%; 0%
0%; +9%

3435
19%

3189
21%

2961
21%

-8%; -8%

4067

3964

3884

-2%; -2%
20
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Bauskas CB galvenie rādītāji stabili, ko sekmējuši bibliotēkas rīkotie pasākumi: tematiskās
pēcpusdienas, Grāmatu svētki, prezentācijas, izstādes.
Vecumnieku novada Umpārtes bibliotēkas (atrodas Vecumnieku atklātā tipa cietuma
teritorijā) rādītāju samazinājums izskaidrojams ar to, ka līdz ar Vecumnieku cietuma reorganizāciju
un slēgšanu, samazinājies lietotāju skaits un apmeklējumi, jo samazinājies notiesāto skaits.
Beibežu bibliotēka atzīmē, ka paplašinoties abonētās preses klāstam, palielinājušies visi
bibliotēkas rādītāji. Arī Kurmenes bibliotēka uzsver, ka palielinājies uz vietas lasošo skaits un
preses izmantošana.
No Bauskas CB daudzveidīgā pakalpojumu klāsta pēdējos gados populārāki kļūst attālinātie
pakalpojumi.
2016.gadā palielinājies attālināti pasūtīto eksemplāru skaits, pieaudzis arī lietotāju skaits,
kuri izmanto izdevumu rezervēšanu tiešsaistē. 2016.gadā attālināti ir veikta 308 eksemplāru
pasūtīšana (2015. gadā. - 131) Šo pakalpojumu ir izmantojuši 130 lasītāji. (2015.gadā – 83)
Pieaugumu sekmējusi regulāra lasītāju informēšana gan sociālajos tīklos, gan arī bibliotēkā,
mutiski izstāstot un praktiski pamācot, kā tas darāms.
Studenti un vidusskolēni izmanto iespēju attālināti izmantot datubāzi EBSCO, visbiežāk
attālināti izmantota e-grāmatu abonētā datubāze “eBook Academic Collection (EBSCOhost).”
•

Pakalpojumu attīstība, jauninājumi – kopaina, piemēri, vērtējums

 Karjeras dienas pasākumi. Visā valstī no 10. -14. oktobrim norisinājās “Karjeras nedēļa 2016”.
Pirmo reizi šajā akcijā piedalījās arī Bauskas Biznesa bibliotēka ar divām aktivitātēm (Pielikums
nr.1). Karjeras dienu pasākums norisinājās Bauskas Valsts ģimnāzijā, kurā piedalījās Bauskas
Biznesa bibliotēka un tās sadarbības partnere Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa
administrācijas augstskola (RISEBA). Pasniedzēji un studenti 10.-12. klašu skolēniem pastāstīja
par pārdomātu karjeras izvēli, par augstākās izglītības iegūšanas nepieciešamību un par
augstskolas studiju programmām. Savukārt Biznesa bibliotēka piedāvāja iepazīties ar
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pieejamajiem info un tehno resursiem, ar jaunākās tehnoloģijas 3D printera iespējām, kā arī
atraktīvi darbojoties vairāk uzzināt par Biznesa bibliotēku. Nepiespiestā gaisotne rosināja
skolēnos interesi par augstskolu un bibliotēku. Karjeras nedēļas laikā jauniešiem bija iespēja
plānot savu nākotnes nodarbošanos, tikties ar dažādas profesijas pārstāvji. Biznesa bibliotēka
noorganizēja skolēniem tikšanos ar vienu no Bauskas uzņēmējiem. Bauskas Valsts ģimnāzijas
audzēkņi tikās ar uzņēmēju Ģirtu Donerblicu. Uzņēmuma – specializētā remonta centra – veikala
“Velosēta” vadītājs audzēkņiem pastāstīja par to, kad un kā radās uzņēmums, kā radies
nosaukums, ar ko nodarbojas uzņēmums, kas ir galvenie uzņēmuma klienti, kāds ir uzņēmuma
mērķis utt. Tāpat skolēni uzzināja, ka uzņēmums piedalās vairākās akcijās, sponsorējot
dalībniekus ar balvām. Ļoti pozitīvi audzēkņiem bija dzirdēt to, ka uzņēmums ar savu darbību
popularizē aktīvu dzīvesveidu Bauskā. Speciāli šim pasākumam bibliotēka bija sagatavojusi
īpašu informatīvu mapi par uzņēmēja Ģirta Donerblica darbību.
 Novembrī Bauskas Biznesa bibliotēka pirmo reizi piedalījās seminārā “Biznesa ideju
akselerators”. Pasākums notika Bauskas biznesa inkubatora telpās sadarbībā ar apvienību “BM
studio Zemgale”. Uz semināru bija sapulcējušies jaunieši no Bauskas, Rundāles un Tērvetes
novada, lai ģenerētu biznesa idejas. Sagatavotajā prezentācijā jaunieši uzzināja, kas ir atšķirīgs
Biznesa bibliotēkai no citām – informācijas resursi, abonētās datubāzes, sadarbības mērķgrupas
un inovācijas, kā izmantot šos pakalpojumus.
 Bauskas Biznesa bibliotēka nepārtraukti pilnveido savus pakalpojumus. Viena no jaunākajām
inovācijām ir iegādātais 3D printeris. Vidusskolu audzēkņi informatīvajās stundās ieradās
bibliotēkā, lai tuvāk iepazītos ar minēto inovāciju. Jaunieši vispirms ieguva teorētisku
informāciju par to, kādas ir 3D printera funkcijas, kāds ir to iedalījums un kam tie ir paredzēti.
Ar īpašu interesi audzēkņi vēroja printera darbības procesu, printējot izvēlēto prototipu. Visiem
pasākuma apmeklētājiem bija ļoti pozitīvi iespaidi. Vairākiem skolēniem domās radās jau savi
prototipi, kurus varētu printēt, izmantojot Biznesa bibliotēkā esošo 3D printeri. Tāpat
audzēkņiem tika pastāstīts arī par pašu Bauskas Biznesa bibliotēku – tās izveidošanu un
pakalpojumiem.
 2016.gada sākumā tika izveidots Biznesa bibliotēkas konts sociālajā tīklā Facebook. Gada beigās
šai Facebook lapai bija 102 sekotāji. Tajā tiek ievietota informācija par bibliotēkas pasākumiem,
par dažādām apmācībām, semināriem, konferencēm, kuras notiek ne tikai Bauskā, bet arī Rīgā.
Katru mēnesi notiek regulārs darbs ar bibliotēkas mājas lapas www.bauskasbiblioteka.lv cilni –
Biznesam, kura tiek papildināta ar jaunāko, aktuālāko informāciju, veikta neeksistējošo adrešu
rediģēšana, papildināta sadaļa – Zelta graudi utt.
 Šogad tika izveidota jauna prezentācija “Viss par un ap naudu”, kas ir saistoša gan skolēniem,
gan pieaugušajiem.
•

Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām – īss situācijas
raksturojums

Bauskas CB atrodas 3.stāvā, kas apgrūtina nokļūšanu bibliotēkā vecākiem cilvēkiem, ģimenēm
ar maziem bērniem un cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Nepieciešamības gadījumā bibliotēkas
darbinieki nogādā grāmatas uz mājām tiem lasīt gribētājiem pilsētā, kuri paši uz bibliotēku nespēj
atnākt. Nu jau divus gadus bibliotēkas pakalpojumi tiek piedāvāti arī ārpus bibliotēkas telpām –
iespēja izlasītās bibliotēkas grāmatas novietot Grāmatu nodošanas iekārtā. Pakalpojums kļūst
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aizvien populārāks. 2016.gadā ar iekārtas starpniecību nodota 3351 grāmata. Tas ir 2 reizes vairāk
nekā 2015.gadā (1650).
Lietotājiem ir iespēja attālināti izmantot bezmaksas Abonētās datubāzes: EBSCO, News,
Nozare.lv, Letonika. Biznesa bibliotēka savus pakalpojumus sniedz arī personām ar īpašām
vajadzībām. Kaut gan bibliotēka atrodas 3.stāvā, tomēr iepazīties ar bibliotēku un piedalīties
pasākumā neatteica sieviešu invalīdu biedrības “Aspazijas” dalībnieces. Bibliotēku nedēļas ietvaros
(no 18.-22.aprīlim) Bauskas biznesa bibliotēkā 21.aprīlī notika izzinošs seminārs "Naudas pasaules
pieturzīmes". Informatīvajā pēcpusdienā invalīdu biedrības dalībnieces ar interesi noklausījās
stāstījumu par naudu, jo naudas pasaule ir plaša un līdz galam neizzināta. Tematiskais aptvērums
bija samērā plašs - no naudas rašanās pirmsākumiem Latvijas teritorijā līdz naudas reformām
mūsdienās. Klausītājas ieguva daudz interesantas informācijas arī par tēmām, kas saistās ar naudu,
piemēram, kolekcionēšanu, nodokļiem u.c. Apmeklētāju uzmanību saistīja arī reālas papīra
naudaszīmes un monētas, kuras rosināja daudz atmiņu par aizgājušajiem laikiem.
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. 2013.gada sākumā pabeigts Rītausmu bibliotēkas
remonts un izbūvēts pacēlājs uz 2.stāvu, tādējādi nodrošinot bibliotēkas pieejamību visām
mērķgrupām.2015.gada beigās pārcēla Mūsas bibliotēku uz blakus vienstāvu ēku ar pielāgotām
telpām bibliotēkai. Tomēr daudzviet bibliotēkas atrodas ēku 2. un 3. stāvā, tādēļ daudziem
lasītājiem nepieciešamības gadījumā pienes grāmatas mājās, piemēram, Gailīšu, Dāviņu, Ozolaines,
Strēlnieku, Grenctāles, u.c. bibliotēkas.

•

Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām (uzņēmēji, bezdarbnieki,
imigranti, mājsaimnieces, seniori, ģimenes u. c.)

2016.gadā turpinājās aktīvs darbs Latvijas - Lietuvas pārrobežu projekta „Uzņēmējdarbības
atbalsta bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana” ietvaros izveidotajām Biznesa atbalsta
bibliotēkām. Projekta ietvaros izveidoja 7 Bauskas novada pagasta bibliotēkās biznesa atbalsta
punktus, kuru atbalsts un koordinācijas centrs ir Bauskas Biznesa bibliotēka. Biznesa atbalsta
bibliotēku galvenie darbības virzieni sekojoši:
1. radīt bibliotēkās inovatīvu uzņēmējdarbības atbalsta centra vidi,
2. izglītot sabiedrību par esošajām un iespējamām uzņēmējdarbības iespējām,
3. palīdzēt dažādām mērķa grupām atrast iespēju attīstīt jau esošās, kā arī potenciālās
uzņēmējdarbības jomas,
4. nodrošinot bibliotēkās kvalitatīvus biznesa atbalstošus pakalpojumus,
5. attīstīt uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku tīkla potenciālu un iespējas.
Galvenās mērķgrupas ir skolas jaunieši vecumā no 13 līdz 19 gadiem, potenciālie uzņēmēji,
tostarp daudzie iedzīvotāji, uzņēmējdarbības uzsācēji un esošie uzņēmēji.
Esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem (skolēni, studenti, bezdarbnieki u.c.) Biznesa atbalsta
bibliotēkās pieejama daudzveidīga biznesa literatūra (ekonomika, mārketings, psiholoģija u.c.). Lai
popularizētu krājumu katru mēnesi organizē tematiskās izstādes, Bauskas Biznesa atbalsta
bibliotēkā informatīvais TV, kurš pieslēgts pie mājas lapas jaunās sadaļas – Biznesam - reklamē
jaunāko biznesa literatūru un e-resursus (e-grāmatas, e-kopkatalogu, Novadu resursu katalogu,
Abonētās datu bāzes (Nozare.lv, NAIS, News.lv, EBSCO). Iegūt informāciju par sev interesējošo
biznesa tēmu ikviens var, piedaloties biznesa bibliotēku rīkotajos pasākumos.
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Atsaucību guvušas izbraukuma radošās laboratorijas pie uzņēmēja. Interesentu grupa kopā ar
Biznesa atbalsta bibliotēkas vadītāju dodas pie vietējā uzņēmēja uz viņa uzņēmumu un iepazīst
praktiski visus darba procesus. Ceraukstes biznesa atbalsta bibliotēka organizēja interesentiem
mācību pieredzes braucienu uz z/s “Krišjāņi” (piensaimniecība, aitkopība), SIA “Kazas piens”
(produkcija kazas piens), SIA “Poļu nams” (saldumi). Arī Jauncodes biznesa bibliotēka organizēja
radošo laboratoriju uz SIA “Poļu nams”, bet Codes biznesa atbalsta bibliotēka organizēja tematisko
pēcpusdienu “Mēs paši par sevi” par Codes pagasta uzņēmēju darbību.
Brunavas un Grenctāles bibliotēkas organizēja vietējiem uzņēmējiem un interesentiem radošās
laboratorijas uz Tērvetes alus darītavu, iepazina Bērzes ūdensdzirnavas un apmeklēja mājražotāju
Loritu Miķelsoni, kā arī organizēja mācību pieredzes braucienu uz Biržu alus darītavu (Lietuva).
Bauskas Biznesa bibliotēka organizēja saistošu radošo laboratoriju mākslas salonā “Meistars
Gothards”, kura atrodas Bauskas vecpilsētā. Tas vienlaikus ir arī uzņēmums ar nosaukumu SIA
“Marta & Emīlija”. Salona īpašniece iepazīstināja ar uzņēmuma rašanās vēsturi, pastāstīja par to, kā
radās nosaukums, ar ko nodarbojas uzņēmums, kas ir tā galvenie klienti, kādos pasākumos un
akcijās piedalījies, kādas nodarbības notiek pieaugušajiem. Pasākuma dalībnieki varēja piedalīties
radošā nodarbībā, radot nelielu mākslas darbiņu savam priekam.
Savukārt “Bauskas alus” ražotnes pārstāve visus klātesošos iepazīstināja ar uzņēmuma vēsturi, tā
attīstību gadu gaitā, pastāstīja par produkcijas daudzveidību, izmantotajām izejvielām, kā arī par
iegūtajiem apbalvojumiem. Audzēkņu īpašu uzmanību saistīja pati ražošana, kur varēja vērot
dzērienu pildīšanas procesu pudelēs. Apmeklējums noslēdzās ar bezalkoholisko dzērienu
degustāciju un novērtēšanu.
Biznesa atbalsta bibliotēkas organizē izglītojošus pasākumus uz vietas bibliotēkā, jo tad
interesentus var iepazīstināt ar izveidoto Biznesa atbalsta bibliotēku, piemēram, Bauskas biznesa
bibliotēkā norisinājās informatīvā stunda Bauskas Valsts ģimnāzijas 10.c klases skolēniem, kuri
iepazinās ar bibliotēkas resursiem un organizētajām aktivitātēm, bet izglītojošs seminārs 11.
un 12. klases audzēkņiem (Bauskas Valsts ģimnāzija un 2.vidusskola) pilnveidoja zināšanas par
kredītiem. Šī tēma audzēkņiem ir īpaši aktuāla , uzsākot studijas augstskolās. RISEBAs prorektors
Ilmārs Kreituss sagatavotajā prezentācijā par tēmu "Kredīts jaunam cilvēkam - iespēja vai slazds?"
iepazīstināja ar kredītu veidiem un to atšķirībām, plusiem un mīnusiem.
Attīstības finanšu institūcija ALTUM iepazīstināja semināra “Valsts atbalsta finansējums
uzņēmējdarbības uzsācējiem. Biznesa plāna sagatavošana” dalībniekus par valsts atbalstu visās
uzņēmuma attīstības stadijās, ALTUM aizdevumu priekšrocībām, par biežāk pieļautajām uzsācēju
kļūdām, izmantojot Starta programmu. Svarīgs ir biznesa plāns, kā arī citas programmas biznesa
uzsācējiem (tiem, kuri vēlas darboties uzņēmējdarbības laukā, kā arī tiem, kuriem ir 3 gadu pieredze
biznesā). Lektore stāstījumu papildināja ar piemēriem, kas padarīja tēmu, vieglāk saprotamu un
uztveramu.
Bauskas novada uzņēmējiem organizēts Bauskas Biznesa bibliotēkā seminārs “Izcils produkts,
bet pārdošana neiet. Ko darīt?”, ko vadīja uzņēmējs, uzņēmēja gēns BOSI uzņēmuma vadības un
biznesa akselerācijas metodoloģijas ieviesējs, Academia Baltijas reģiona vadītājs, viens no
vadošajiem patērētāju un pētījumu ekspertiem Latvijā Jānis Skrūzkalns. Pasākums tika organizēts ar
Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras atbalstu. Lektors semināra sākumā noteica problēmas
rašanās iemeslus, kuri kavē veiksmīgāku produktu pārdošanu. Pasākuma gaitā uzņēmēji tika
iepazīstināti ar Uzņēmēja gēnu BOSI, sīki izklāstot par katru no gēnu sistēmas sastāvdaļām,
pievēršot uzmanību katra gēna raksturīgākajām īpatnībām, kuras atklājas konkrētam indivīdam,
darbojoties uzņēmējdarbības vidē. Semināra 2.daļā J.Skrūzkalns izkristalizēja tos iemeslus, kāpēc
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pircējiem nerodas vēlme iegādāties saražoto produkciju, sniedza atbildes uz jautājumu, ko darīt tādā
situācijā, pamatojot to ar konkrētiem piemēriem. Pasākums bagātināja uzņēmējus ar jaunām un
vērtīgām idejām.
Izglītojošus pasākumus uzņēmējiem - lauksaimniekiem sadarbībā ar Lauku konsultāciju un
izglītības centra Bauskas nodaļas speciālistiem un Lauku atbalsta dienestu organizēja Rītausmu
biznesa atbalsta bibliotēka.
Bauskas Biznesa atbalsta bibliotēka sadarbībā ar Bauskas novada Izglītības nodaļu organizēja
konkursu „Manas idejas par jauniem /inovatīviem pakalpojumiem biznesa bibliotēkā” (Pielikums
nr.2), kurā piedalījās skolēni. Piedalījās bērni un jaunieši no vairākām Bauskas novada skolām –
Bauskas Valsts ģimnāzijas, Bauskas sākumskolas, Īslīces vidusskolas u.c. Audzēkņi ar aizrautību
prezentēja savas idejas par jauniem pakalpojumiem – automāts ar skolēnu ražotām precēm, grāmatu
robots, grāmatu automāts u.c., kuri ieguva diplomus un vērtīgas balvas. Pārsteigumu balvas
pasniedza arī uzņēmēju kluba „Bauska`97” prezidents Indulis Pētersons. Visi noslēdzošā pasākuma
dalībnieki devās mācību pieredzes braucienā uz eksperimentu centru “Lielvārdi”, kur ar aizrautību
piedalījās nodarbībās un eksperimentos.
Veiksmīga izveidojusies sadarbība ar uzņēmēju klubu „Bauska`97”. Aizvadītā gadā Gailīšu
bibliotēka auto orientēšanās sacensībām izveidoja punktu karti un uzdevumus pārrobežu
pasākumam ar uzņēmēju klubu “Veislo Žiedas” (Lietuva), Bauskas Biznesa bibliotēka sadarbojās
biznesa ideju konkursa organizēšanā. Biznesa bibliotēka, piedaloties Bauskas Vecpilsētas VI
Pagalmu svētkos, organizēja aktivitātes dažādām iedzīvotāju grupām, kuru devīze “Cipari nav
pipari, nāc un izdari!”. Notika atrakcijas, spēles lieliem un maziem, “fitness" biznesa uzsākšanai,
kur tika plašākai publikai izrādīta biznesa spēle – biznesa rūnas, kas ir jauna alternatīva garlaicīgai
biznesa plānošanai. Interesentiem bija arī iespēja no SMU (skolēnu mācību uzņēmumiem)
iegādāties dažādas ekskluzīvas lietas.
No 19.-23. septembrim Bauskas CB, Rītausmu biznesa atbalsta bibliotēka u.c. piedalījās akcijā
„Dienas bez rindām”, kur konsultēja topošos un esošos uzņēmējus par e-pakalpojumiem. Tāpat
tika sagatavots informatīvs materiāls ar informāciju par pakalpojumiem un konkrētām adresēm, kā
arī uzaicinājums minētajos datumos apmeklēt bibliotēku. Šie materiāli uzņēmējiem tika sūtīti
elektroniski.
Aizvadītajā gadā novadu bibliotēkas organizējušas dažādus pasākumus e-pakalpojumu
kvalitatīvākai izmantošanai. Piemēram, Kurmenes, Valles, Dāviņu bibliotēkas u.c. Vispasaules
drošāka interneta dienā organizēja informatīvi izglītojošo pasākumus.
E-prasmju nedēļā Stelpes bibliotēka organizēja apmācības “Nāc, iemācies un uzzini”, bet
Kurmenes bibliotēka piedāvāja izpildīt IT barometru, kurā ikviens varēja novērtēt savas
pamatprasmes informācijas tehnoloģijās, senioriem organizēja datorapmācību. Savukārt Rītausmu
bibliotēka mācīja, kā nosūtīt bildes foto izgatavošanai, kā apstrādāt fotoattēlus, bet pensionāriem
veidot e-pastu, ieiet i-bankā, veikt izdrukas no bankas kontiem. Bauskas CB organizēja nodarbības
“Izmantosim i- bankas iespējas!” un konsultācijas interesentiem “E- pakalpojumi Tev“, un darbs ar
EDS, ko sniedza VID speciālisti (Pielikums nr.3).
Valles bibliotēka individuāli apmācījusi interesentus aviobiļešu pasūtīšanā, iepirkšanos
interneta veikalos, internetbankas izmantošanā, EDS sistēmas izmantošanā, e-latvenergo u.c.
Ziemeļu bibliotēka palīdzējusi atjaunot telefona kartes, virszemes TV kartes u.c., Umpārtes
bibliotēka konsultējusi, lai zemnieki elektroniski pieteiktos LAD platībmaksājumiem
26

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. Novadu bibliotēkas sadarbojās ar sociālajiem
dienestiem, tā piemēram. Bauskas novada Pāces bibliotēkā sadarbības rezultātā izveidota interešu
grupa, kura 2x mēnesī tiekas ar psihologu.
Bauskas CB organizēja individuālu apmācību bezdarbniekiem, maznodrošinātajiem par Europass
CV izveidi, e-pasta izveidošana, deklarēšanās, iesniegumi Latvenergo, daži izmantoja iespēju
vingrināties jautājumu apgūšanā, lai nokārtotu eksāmenu auto vadītāja tiesību iegūšanai vai iegūtu
apsardzes darbinieka sertifikātu.
Bauskas Biznesa bibliotēkā sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru notiek reģistrēto
bezdarbnieku, kuri ietverti programmā par komercdarbības un pašnodarbinātinātības uzsākšanu,
tikšanās ar programmas mentoriem – biznesa plāna realizēšanas konsultantiem. Pavisam programmā
piedalījās 6 cilvēki.
Vecumnieku novada Valles bibliotēka palīdz iegūt maznodrošinātās ģimenes statusu iegūt,
sniedzot praktisku palīdzību nepieciešamo dokumentu sagādē.
Bauskas CB Interneta lasītavas vadītāja Irēna Vadapāla atzīmē, ka sniegta palīdzība vecākā
gadagājuma lietotājiem, lai aizpildīti Latvenergo līgumus, izmantotu interneta banku, veiktu
izdrukas, kā arī sazināties ar draugiem, sazināties ar mazbērniem, izmantojot portālu draugiem.lv.
Vairākas bibliotēkas organizējuša apmācības tieši senioriem datorprasmju apgūšanā (E.Virzas
Iecavas, Stelpes, Mūsas u.c.).
Interneta lasītavu apmeklē arī bezdarbnieki, kuri attiecīgajās interneta adresēs ievieto darba
meklēšanas sludinājumus. Viņi arī veiksmīgi sameklē darbus, piemēram, sociālā aprūpētāja,
palīgstrādnieka darbu laukos, auklītes u.c.
Daudz lietotāju prasījuši palīdzēt deklarēt dzīves vietu, invalīdi uzrakstīt iesniegumu par
atvieglojumu piešķiršanu maksājumiem, pensionāri un bezdarbnieki aizpildīt iesniegumu par parāda
atmaksu pa daļām, palīdzēt veikt elektroniskos maksājumus elektrum.lv, izdrukāt banku kontu
pārskatus un noformēt SMS ātro kredītu noformēšanā, izmantojot internetu.
Veiksmīga izveidojusies Zorģu bibliotēkas un Bauskas CB sadarbība ar Zālītes speciālo
internātpamatskolu.
Bauskas CB ilggadēji sadarbības partneri ir Pensionāru apvienība un represēto klubs „Rēta”.
Organizētas tematiskās pēcpusdienas sociālajā centrā “Ābele” par latviskajām tradīcijām, par
Bauskas tiltiem un upēm, bet dzejas dienās plaša prezentācija par Knuta Skujenieka dzīvi, daiļradi,
dzejas lasījumi un pārrunas par to. Represēto klubam “Rēta“ organizēta tematiskā pēcpusdiena
“Latviskās identitātes meklējumos”. Aktīvi Bauskas CB organizētajos pasākumos iesaistās biedrība
“Ābulis”, kurā apvienojušies cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem.
Darbā ar veciem un vientuļiem cilvēkiem daudzas bibliotēkas organizē grāmatu piegādi uz
mājām (Bauskas CB, Ceraukstes, Jauncodes, Strēlnieku, Gailīšu, Mūsas, Ozolaines, Rītausmu u.c.).
•

Uzziņu, informācijas un izglītojošais darbs

Mūsdienās bibliotēkas ir ne tikai grāmatu krātuves, bet arī informācijas centri, tāpēc
informācijas pakalpojumi bibliotēkā ir bibliotekāra ikdiena. Uzziņu izpildē izmanto ne tikai
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tradicionālo krājumu, bet arī elektronisko katalogu, internetu, tiešsaistes datu bāzes: Letonika,
Nozare, Lursoft (Laikrakstu bibliotēka), EBSCO. Raksturīga uzziņu darba tendence ir pāreja no
tradicionālajām uzziņām uz digitālām uzziņām, kuras tiek pieprasītas un sniegtas ar interneta
palīdzību, parasti e-pastu.
Bauskas Centrālajā bibliotēkā uzziņu un informācijas darbs tiek sniegts vairākās nodaļās:
abonementā, Periodikas un interneta lasītavā, Biznesa bibliotēkā.
Abonementā vienkāršas uzziņas tiek sniegtas izmantojot grāmatu krājumu, bet sarežģītākas,
izmantojot elektronisko kopkatalogu, Latvijas Nacionālās bibliotēkas katalogu.
Periodikas un interneta lasītavā uzziņu meklētāji ir dažādi: periodikas lasītāji, skolēni, studenti,
bezdarbnieki, interneta lietotāji. Iepazīstoties ar jaunākajiem žurnāliem, avīzēm, lasītāji gūst
informāciju visās dzīves jomās, bet daudzkārt nepieciešams izpildīt pieprasījumus: tās ir tematiskās,
precizējošās, adresālās, faktogrāfiskās uzziņas. Pa telefonu lasītāji vēlas noskaidrot, vai viņu
pieprasītā grāmata, svarīgs arī konkrēta gada izdevums, ir mūsu bibliotēkā, citreiz grāmatas
nosaukums nav precīzs. Šādas adresālās uzziņas sniedzam bieži, ja lietotājam nav pieejams
elektroniskais katalogs, vai arī ātrāks ceļš ir tūdaļ pazvanīt.
Skolēni un studenti ir steidzīgi: grāmatas izmanto, bet aizmirst piefiksēt izdošanas gadu,
lappuses, izdevumus, no kuriem ņemtas kopijas.
Vairāk uzziņas ir par kādu tematiku, tad aicinām izmantot tiešsaistes datu bāzes. Katrā reizē
nepieciešama individuāla konsultācija, ko tajā var un kā meklēt.
Nākas sniegt arī digitālās uzziņas. Petras Juknevičus no Lietuvas e-pastā interesējās par Korfa
dārza atjaunošanu, atklāšanu. Konsultējāmies arī ar Bauskas novadpētniecības muzeju, ieskenējām
materiālus un nosūtījām pa e-pastu.
2016. gadā ir sniegtas apmēram 2000 uzziņas. Gada garumā ir bijušas tādas tematiskās uzziņas,
kuru izpildīšanai bija nepieciešams veltīt vairāk laika, kā citām uzziņām, piemēram, par kazas piena
un siera vērtību, par dabas liegumiem, rotaļlietas kaleidoskops vēsturi, par bezmugurkaulnieku
(slieku) attīstību (ZPD), par ES struktūrfondiem, par Japāņu dārziem (EBSCO). Bija arī vairākas
faktogrāfiskās uzziņas, piemēram, jāsameklē internetā konkrētas bioenerģētiķes telefona numurs,
Bauskas Lietuviešu biedrības “Astra” telefona numurs u.c. Bija nepieciešamība sniegt uzziņu arī pa
telefonu, jo bija pazaudēti pieejas kodi e-grāmatām datubāzē EBSCO. Uzziņas tika sniegtas uz
vietas bibliotēkā, telefoniski, kā arī rakstiski, sūtot skenētus materiālus (no periodika.lv) uz e-pastu.
Bibliotēkā regulāri notiek informācijas darbs ar studentiem, lai popularizētu e-grāmatas angļu
valodā, kuras pieejamas datubāzē EBSCO. Tās ir kā labs papildinājums tai literatūrai, ko izvēlas
Specializētajā lasītavā.
Regulāri tiek strādāts ar jauniešu auditoriju uz vietas bibliotēkā, informējot viņus par iespēju
izmantot bibliotēkas e-kopkatalogu, LNB analītikas datubāzi. Ir sagatavots informatīvs buklets par
e-pakalpojumiem, kas pieejams ikvienam interesentam.
Novadu bibliotēkās tiek sniegti un izpildīti visi pieprasījumu veidi: tematiskie, faktogrāfiskie,
precizējošie, adresālie, izmantojot uzziņu krājumu, tiešsaistes datubāzes, LNB e-resursus u.c.
Pagastu bibliotēkās uzskaitītas 6500 sniegtās uzziņas
Bauskas CB specializētās lasītavas vadītāja Irēna Vadapāla atzīmē, ka lietotāji aktīvi
interesējušies par sekojošiem tematiem: „Saskarsme sākumskolā”, "Radošums zināšanu vadībā”,
„Stresa regulācija” u.c.

28

Kurmenes bibliotēkas vadītāja Gita Skadiņa atzīmē, ka sniegtas uzziņas par Lattelecom kodu
iegādi, e- Latvenergo, darba meklējumi, arī Skaistkalnes bibliotēka uzsver, ka pieaugušas uzziņas
par darba meklējumiem Latvijā un ārzemēs.
Ziemeļu bibliotēka uzsver, ka aizvadītā gadā sniegta aktuālā informācija par Rail Baltica trasi, jo
tās plānojums aktuāls iedzīvotājiem. Savukārt Umpārtes bibliotēkā daudz uzziņu sniegts par
ārstniecības augiem, dārza dizainu, dārzeņu audzēšanu. Jauncodes bibliotēka visvairāk uzziņu
sniedz studējošai jaunatnei, kas saistītas ar izvēlētās profesijas jomu, bakalauru un maģistru darbu
izstrādes laikā. Daudz uzziņu nākas sniegt skolēniem zinātnisko darbu izstrādei, sakarā ar
uzdotajiem uzdevumiem- par dabu, vēsturi, ES, tautu tradīcijām un kultūru un mākslu.
Pavisam Bauskas CB sniegtas 2000 uzziņas, aktīvi izmantojot datu bāzes: Letonika, Lursoft,
EBSCO, Nozare. lv u.c. Turpinās sadarbība ar Ārlietu ministriju, Eiropas Parlamenta Informācijas
biroju, Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā, kuri 2016.gadā organizējuši izglītojošus
seminārus par ES politikas aktualitātēm „ES nākotne”, “Terorisms un drošība Latvijā un ES“
u.c.. Bauskas ESIP organizēja izstādes par aktuālām tēmām „Būt sievietei Eiropā”, „ES atbalsts
modernizācijā” u.c.
Sadarbībā ar VID organizēts informatīvs seminārs “VID EDS- Gada ienākumu deklarācija”.
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.

•

Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas pieejamība
iedzīvotājiem

Novadu bibliotēkās pieejama pašvaldību aktuālā informācija- gada pārskati, novadu izdevumi,
bukleti, info lapas. No Bauskas CB mājas lapas saites uz visu 4 novadu mājas lapām.
Iecavas novadā pašvaldību darbinieki ik gadu organizē tikšanos ar iedzīvotājiem visās 6
bibliotēkās, tādējādi iegūstot tiešu, nepastarpinātu informāciju par nepieciešamajiem uzlabojumiem.
Bibliotēkas aktīvi iesaistās šo tikšanos organizēšanā.
•

Elektroniskais katalogs kā pakalpojums – īsi, aprakstoši (vai visām reģiona bibliotēkām ir
“ALISE”, kataloga veidošanas dinamika, lietotāju iespējas katalogā u. tml.)

Novadu bibliotēkas no 2002.gada komplektē un apstrādā grāmatas patstāvīgi, bet datus par
iespieddarbiem iesniedz Bauskas CB Informācijas resursu attīstības nodaļai, kura tos ievada
novadu elektroniskā kopkatalogā, kā arī apstrādā dāvinājumus, ko centralizēti saņem no LNB
Bibliotēku konsultatīvā centra, kā arī izdevumus no projektiem.
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Uz 2017.gada 1.janvāri novadu bibliotēku krājumu lielums ir 361945 (+2363) iespieddarbi. No
novadu bibliotēku krājumiem izslēgti 26494 eks., bet ienākušas 29456 vienības.
Novadu bibliotēkas lielu vērību veltījušas krājuma kvalitātei un pieprasījumiem. Kopumā
novadu bibliotēku krājums ir labs, jo lietotāji to izmanto, krājuma apgrozība reģionā ir 1,24.
Bauskas CB turpina veidot elektronisko kopkatalogu, kurā ievadīti visu 40 Bauskas reģiona
bibliotēku iespieddarbu dati. 2016.gadā datubāzē ALISE ievadīti 3020 jauni grāmatu apraksti.
Tādējādi izveidots elektroniskais kopkatalogs ar 59844 aprakstiem. Datubāzē ALISE aprakstiem
pievienoti 18742 iepirkto un rekataloģizēto eksemplāru.
Eksemplāru skaits elektroniskajā katalogā 309132 monogrāfijas un 25751 turpinājuma resursi.
Pavisam kopkatalogs ietver ziņas par 334833 iespieddarbu eksemplāriem t.i. 98% no visu novadu
bibliotēku krājuma.
Analītisko aprakstu kopskaits ir 166862 apraksti. 2016. gadā tika ievadīti ne tikai laikraksta
“Bauskas Dzīve” analītiskie apraksti, bet arī Bauskas novada pašvaldības izdotā mēnešraksta
“Bauskas novada Vēstis” analītiskie apraksti. Darbs tiek veikts, ievadot jaunākos laikraksta
numurus un tad hronoloģiski ejot uz vecākajiem laikraksta numuriem.
2016.gadā ievadīto analītisko aprakstu skaits novadpētniecības datu bāzē:
Bauskas Dzīve
Bauskas Novada Vēstis

1631 apraksti
417 apraksti

Ar 2006.gada aprīli uz Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliogrāfijas institūtu tiek nosūtīti
rajona laikraksta „Bauskas Dzīve” analītiskie apraksti. 2016.gadā šādi ir nosūtīti 1631 analītiskie
apraksti.
No datu bāzes ALISE ir izņemti norakstītie 11835 iespieddarbu apraksti.
Uz 2017.gada 1. janvāri iespieddarbu automatizētā izsniegšana /saņemšana notiek visās Iecavas
novada bibliotēkās 6 (Iecavas Bērnu, Ed.Virzas, Rosmes, Zālītes, Ziemeļu), Bauskas novada 17
(Bauskas CB, Bauskas Bērnu, Brunavas, Grenctāles, Ceraukstes, Codes, Jauncodes, Gailīšu, Pāces,
Rītausmu, Strēlnieku, Jumpravas, Mežotnes, Vecsaules, Jaunsaules, Ozolaines), Rundāles novada 2
(Svitene, Pilsrundāle), Vecumnieku novada 8 (Skaistkalne, Stelpes, Beibežu, Misas, Umpārtes,
Kurmenes, Valles, Taurkalnes). 2017.gada otrā pusē plānots, ka darbu ar automatizēto sistēmu
Alise uzsāks Bauskas novada Ādžūnu un Mūsas bibliotēkas, kā arī Vecumnieku novada
Vecumnieku un Bārbeles bibliotēkas.
Netiks ieviesta sistēma Rundāles novada Bērsteles, Vecrundāles un Viesturu bibliotēkās. Viss
krājums ievadīts kopkatalogā Bērsteles un Vecrundāles bibliotēkām, bet Viesturu vēl turpinās.
•

Iekšzemes un starptautiskais SBA:
 Tabula “SBA rādītāji”
SBA
No citām Latvijas
bibliotēkām saņemto
dokumentu skaits

Uz citām Latvijas
bibliotēkām nosūtīto
dokumentu skaits

Novads
Bauskas novads
Iecavas novads
Rundāles novads
Vecumnieku novads

2014
1428
552
189
306

2015
1464
512
312
264

2016
1703
450
257
301

Kopā:

2475

2552

2711

Bauskas novads
Iecavas novads
Rundāles novads
Vecumnieku novads

1565
582
102
238

1659
511
166
183

1802
461
134
233

Kopā

2487

2519

2630

30

Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, Bauskas Centrālajā bibliotēkā no citām bibliotēkām
pasūtīto izdevumu skaits samazinājies. Tas liecina, ka uzlabojies bibliotēkas krājuma saturs, un
biežāk tiek pasūtītas tikai iepriekšējos gados izdotas grāmatas, kas Centrālajā bibliotēkā ir jau
nolietotas vai arī ir pieejamas tikai Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. No LNB pasūtīti 10 izdevumi –
par kultūras menedžmentu, kā arī vairākas lugas Tautas teātra repertuāram. Daudz izdevumu CB
saņēmusi no Bauskas bērnu bibliotēkas. Tos izmantojuši, galvenokārt, bibliotēkas lasītāji, kuriem
darba vai mācību procesā bija nepieciešamas bērnu grāmatas. Vairākas grāmatas par fotografēšanu,
vēsturi u.c. izmantotas no Ed.Virzas Iecavas bibliotēkas krājuma.
Uz citām bibliotēkām nosūtīto dokumentu skaita pieaugumu sekmējušas pēc pagastu bibliotēku
pieprasījuma CB veidotās ceļojošās grāmatu kolekcijas par dažādām tēmām. Kopā SBA
izmantojuši 78 lietotāji.
Aizvadītajā gadā izmantotas kolekcijas par šādām tēmām:
• Jaunākā literatūra (Mežotnes, Gailīšu, Ceraukstes, Brunavas, Grenctāles bibl.)
• Ievērojamu cilvēku dzīve ( Jumpravas, Ādžūnu, Grenctāles bibl.)
• Ceļojumi (Pāces, Gailīšu bibl.)
• Jaunākie detektīvi (Pāces, Brunavas bibl.)
• Dārzkopība ( Brunavas, Grenctāles bibl.)
• Fantāzijas pasaulē (Pāces bibl.)
• Tautas tradīcijas un svētki – Lieldienas ( Brunavas bibl.)
• Detektīvi krievu valodā ( Jumpravas, Brunavas bibl.)
Visvairāk grāmatas no CB ņēmušas Brunavas, Grenctāles, Pilsrundāles, Jauncodes, Mežotnes,
Zorģu, Vecsaules, Jaunsaules u.c. bibliotēkas. Aktīvi SBA izmantojusi Jauncodes bibliotēka – 142
grāmatas no 16 bibliotēkām.

•

Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti, to rezultāti (pētījumi,
aptaujas, anketas u. tml.)

Novadu bibliotēkas organizējušas aptauju par krājumu (Umpārte, Ed.Virzas Iecavas u.c.), lai
noskaidrotu pieprasītākos periodiskos izdevumus un vērtējums par bibliotēkas pakalpojumiem
(Skaistkalne, Stelpe).
Bauskas Centrālās bibliotēkas apmeklētāju viedokļa izzināšanai abonementā, brīvi pieejamā
vietā atrodas Atsauksmju un ierosinājumu grāmata. 2016.gadā tajā atstātas piezīmes par grūtībām
sasniegt bibliotēku trešajā stāvā, par vēlmi bibliotēku redzēt citviet pilsētā, pozitīvi uzteikta
bibliotēkas vide (ērti sēžamkrēsli), lasāms ierosinājums pēc dzeramā ūdens izvietošanas, kā arī
izteikta pateicība bibliotekāriem par viņu atsaucību un izpalīdzīgumu.
Katru mēnesi bibliotēkas mājas lapā tiek publicēts viens aktuāls jautājums par notiekošajiem
pasākumiem, pakalpojumiem, bibliotēkas lietotāju ieradumiem.
Uz jautājumu “Vai izmantojat grāmatu rezervēšanas iespēju tiešsaistē?” 45% aptaujas
dalībnieku atbildēja “Jā”, kas nozīmē, ka aptuveni puse bibliotēkas mājas lapas apmeklētāju
izmanto šo iespēju. Jautājumā “Kādam nolūkam galvenokārt jūs izmantojat bibliotēkas
pakalpojumus?” 42% respondentu sniedza atbildi “mācībām”, kas skaidrojams ar tuvumu Rīgas
augstskolām, kā arī augstskolas filiāles esamību pilsētā. 29% aptaujas dalībnieku bibliotēkas
pakalpojumus izmanto atpūtai, 21% - darbam, 8% norādījuši “cits variants”.
Pērn aktuālas bija ikmēneša lasītāju kluba tikšanās, tālab tika jautāts “Vai zinājāt, ka bibliotēka
kopā ar jauniešu "Apvienību Jums" katra mēneša pēdējā ceturtdienā rīko grāmatu kluba "Shelfijs"
tikšanās reizes?” uz ko 67% aptaujas dalībnieku atbildēja apstiprinoši.
Plašs interesentu loks apliecinājis sevi aptaujā un klātienē pasākumā “Vai apmeklēsiet Novadu
15. Grāmatu svētkus 29. aprīlī Bauskā?” - 67% respondentu atbildēja ar “Jā”. Bibliotēkai kā
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zināšanu un informācijas nesējai jāseko līdzi valstiski nozīmīgiem notikumiem, un tālab bibliotēkas
mājas lapas apmeklētājiem tika jautāts “Kā jūs vērtētu savu informētību par Baltā galdauta
koncepciju, gaidot Latvijas simtgadi?” - 56% aptaujas dalībnieku norādījuši “esmu pietiekami
informēts”, savukārt 33% “vēlētos zināt vairāk”, kas apliecina vēl gana plašu darba lauku.
Bibliotēknozarē aktuāls arī šogad bijis Tautas grāmatu plaukts. Vaicājot “Kā vērtējat savu
informētību par akciju- Tautas grāmatu plaukts?”, atbildes bija salīdzinoši viendabīgas – pilnībā
informēti jūtas 33%, vēlētos zināt vairāk 27%, neieinteresēti ir 20% respondentu.
Mainoties gadalaikiem, novērojamas vairākas lasīšanas tendences. Jautājumā “Vai un kā vasara
ietekmē Jūsu lasīšanas paradumus?” tika noskaidrots, ka 67% respondentu vasara ietekmē lasīšanas
paradumus (no tiem 47% lasa vairāk, 20% - mazāk), 27% aptaujas dalībnieku vasara neietekmē
lasīšanu. Mājaslapā tiek publicēti arī izklaidējoša, atjautības rakstura jautājumi, piemēram, “Kāds ir
bibliotēkas moto VI Pagalmiņu svētkos Bauskā?”, uz ko 60% respondentu prata izvēlēties pareizo
atbildi - moto “Cipari nav pipari – nāc un izdari”. Mazu ekspresaptauju publicēšana palīdz
noskaidrot lasītāju vēlmes – tā kā 67% respondentu atbildēja apstiprinoši uz jautājumu “Vai Jūs
vēlētos ieteikt iegādei konkrētas grāmatas?”, nākamgad tiks veidotas atbilstošas aktivitātes to
noskaidrošanai. Vienlaikus aptaujas jautājumi informē par tuvākajiem pasākumiem, iesaista, jo liek
meklēt pareizo atbildi, kā arī ļauj mājas lapas lietotājiem izteikt viedokli un līdzdarboties.
Pa vienam jautājumam katrā ziņā ļauj publicēt miniblogu vietne twitter.com, kas nereti tiek
izmantota, lai papildinātu mājas lapā publicētā aptaujas jautājuma respondentu skaitu un paplašinātu
viedokļu dažādību.
2016. gada Bibliotēkas nedēļas ietvaros, tika rīkota aptauja, lai noskaidrotu bibliotēkas lietotāju
viedokli par tās darba laiku, apmeklētības biežumu un citiem parametriem, tajā skaitā iekļaujot arī
jautājumus par tā gada aktualitātēm, piemēram, bibliotēkas grāmatu novietošanas ierīci.
Tika noskaidrots, ka lielākā daļa aptaujas dalībnieku (75%) bibliotēku apmeklē 1-2 reizes
mēnesī. Aptaujas dati pārliecinoši rāda, ka visbiežāk apmeklētākā bibliotēkas struktūra ir
abonements un 94% gadījumu bibliotēka ir apmeklēta, jo tiek izmantots bibliotēkas piedāvāto
grāmatu klāsts. Taču redzama pārklāšanās bibliotēkas pakalpojumu lietošanā, jo tie, kuri izmanto
grāmatu piedāvājumu, norādījuši, ka lasa arī presi (9%) vai izmanto interneta pakalpojumus. Tie,
kuri atzīmējuši, ka telpu pieejamība neapmierina, kā iemeslu min neapmierinātību ar bibliotēkas
izvietojumu 3. stāvā. Augsts respondentu skaits - 94% norādījuši, ka tos apmierina pieejamais
grāmatu klāsts. Tomēr vēlams vairāk grāmatas angļu valodā, kā arī kāda respondentaprāt, grāmatu
skaits esot nepietiekams. Tikpat augsts procents (94%) ir to, kurus apmierina pašreizējais
bibliotēkas darbs laiks (Pr.-Pk. plkst. 11-18; S. plkst. 10-16).
Bibliotēka ir starpnieks citu Bauskas novada iestāžu aptaujām. 2016.gadā bibliotēkas lietotāji
tika aicināti piedalīties aptaujā par Bauskas novada zīmola attīstības stratēģiju, azartspēļu kluba
izvietošanu pilsētā, simtgades parka izveides nepieciešamību, “Gada monētas 2015” noteikšanu.
Bauskas Centrālā bibliotēka apkopo novada bibliotēku darbinieku semināru novērtēšanas
anketas, lai veiksmīgi turpinātu sadarbību un pilnveidotu semināru norises gaitu. Novērtēšanas
anketu rezultāti tiek apkopoti Microsoft Office Excel failos un tas ļauj ātri reaģēt uz priekšlikumiem
citām semināru tēmām, atskatīties uz to, kas semināra dalībniekiem šķitis noderīgais vai kas būtu
uzlabojams semināra procesā.
•

Problēmas un risinājumi bibliotēkas pakalpojumu un pieejamības jomā.

Bauskas Centrālā bibliotēka atrodas 3.stāvā, kas apgrūtina nokļūšanu bibliotēkā vecākiem
cilvēkiem, ģimenēm ar maziem bērniem un cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Bibliotēkas
pakalpojumu un pieejamības nodrošināšanas risinājums – jaunas bibliotēkas celtniecība. Šobrīd, lai
nodrošinātu bibliotēkas pieejamību, lietotājiem ir iespēja izlasītās bibliotēkas grāmatas novietot
Grāmatu nodošanas iekārtā. Bibliotēkas darbinieki nogādā grāmatas uz mājām tiem lasītgribētājiem,
kuri paši uz bibliotēku nespēj atnākt.
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6. Krājums
•

Krājuma komplektēšanas politika un organizācija:
 informācija par krājuma komplektēšanas politikas dokumentu

2016. gadā novadu bibliotēku galvenais komplektēšanas uzdevums – veidot kvalitatīvu,
lietotāju pieprasītu krājumu, pievēršot uzmanību mainīgām lietotāju vajadzībām, veicināt
izglītības iespējas, konkurētspēju darba tirgū un saturīgu brīvā laika izmantošanu.
Vecumnieku novada Valles bibliotēka atzīmē, ka “krājuma komplektēšanas uzdevums ir
komplektēt literatūru, kas nostiprina un akcentē latvisko identitāti“.
Bauskas CB, komplektējot krājumu, vadās pēc izstrādātā dokumenta „Bauskas Centrālās
bibliotēkas krājuma attīstības koncepcija 2016.-2020.” (Pielikums nr.4) - jāieskenē, 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. Jaunajā
dokumentā uzmanība veltīta uzmanība izdevumiem par Latviju , tās vēsturi , kultūru , cilvēkiem –
veltījums Latvijas simtgadei.
Katrai novadu pagastu bibliotēkai izstrādāta krājuma komplektēšanas politika – bibliotēkas
krājuma attīstības koncepcija 2016.-2020., pēc kuras vadās papildinot krājumu.
 krājuma komplektēšanas un organizācijas prioritātes pārskata periodā
Bauskas novada Vecsaules bibliotēkas komplektēšanas prioritātes ir “vērtīgā uzziņu literatūra,
nozaru literatūra, izdevumi studentu atbalstam”.
Bauskas CB turpinās darbs bibliotēkas krājuma papildināšanā un kvalitātes uzlabošanā.
Bibliotēkas krājums tiek papildināts regulāri, tematiski, selektīvi un pēc dokumentu veidiem. Lai
veidotu kvalitatīvu, dažādu lietotāju grupu pieprasītu krājumu, komplektēta dažāda veida literatūra.
Aizvadītajā gadā krājuma komplektēšanas procesā nav vērojamas būtiskas izmaiņas.
Galvenais uzdevums - krājuma saturiskās kvalitātes pilnveidošana. Organizējot krājumu,
ievēro lasītāju intereses. Lielākā lasītāju grupa strādājošie - 37% no kopējā lasītāju skaita.
Lietotāju grupas vidū pieprasīta jaunākā ārzemju un latviešu daiļliteratūra, biogrāfijas par Latvijā un
pasaulē populāriem cilvēkiem. Reaģējot uz lasītāju pieprasījumiem, iegādājās 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.
Jāsecina, ka politiskā un sociālā situācija valstī un pasaulē, migrācija, bēgļu skaita pieaugums
atspoguļojās arī bibliotēkas lietotāju pieprasījumos. Pieaug interese par austrumu reliģijām, korānu.
Skaitliski otra lielākā lietotāju grupa joprojām ir skolēni un studenti, kas kopā sastāda 30% no
kopējā lietotāju skaita. Galvenās prioritātes 2016.gadā šai grupai –Latvijas vēsture, filozofija,
psiholoģija, latviešu daiļliteratūra.
Novadu vidusskolu un Bauskas Valsts ģimnāzijas audzēkņi 2016.gadā plaši izmanto bibliotēkas
nozaru literatūras krājumu, izstrādājot zinātniski pētnieciskos darbus par dažādām tēmām,
piemēram: „Kultūras mantojuma saglabāšana”, „Jāņu tradīcijas Latvijā”, „Skolēnu atkarības” u.c.
Lai piesaistītu jauniešu auditoriju un veicinātu interesi par lasīšanu, bibliotēkā izveidots jauniešu
grāmatu klubiņš. Katra mēneša pirmajā trešdienā sadarbībā ar Bauskas jauniešu organizāciju
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“Apvienība Jums” notiek tematisks pasākums „Šelfijs par grāmatām un ne tikai…”, kurā notiek
pārrunas par iemīļotākajām grāmatām, tikšanās ar autoriem, mēģinājums rakstīt impulsīvo dzeju un
citas aktivitātes.
Studentu vidū joprojām aktuālas nozares ir pedagoģija, jurisprudence, ekonomika, psiholoģija.
2016.gadā studentu vidū daudz pieprasīti bijuši arī izdevumi filozofijā, transportā un loģistikā.
Tāpēc, ņemot vērā pieprasījumus, iepirkti jauni izdevumi un piekomplektēti studentiem
nepieciešamie iepriekš izdotie darbi šinīs nozarēs. Joprojām ir pieprasījums pēc izdevumiem
mārketingā, menedžmentā, sabiedriskajās attiecībās. Jāsecina, ka šīs nozares ir populāras gadu no
gada, tāpēc iegādājamies šo literatūru vairākos eksemplāros, jo tos izmanto gan skolēni, gan
studenti.
Medicīnas literatūra komplektēta, lai apmierinātu Bauskā izveidotās Sarkanā Krusta koledžas
filiāles audzēkņu pieprasījumus. Šie audzēkņi izmanto arī izdevumus filozofijā, psiholoģijā, ētikā.
Pārsvarā iegādāti izdevumi latviešu valodā. Ir pieprasījums pēc krievu un ārzemju mūsdienu
autoru darbiem krievu valodā. Tāpēc 8-10% no iegādātās literatūras ir darbi krievu valodā. Pēc
lasītāju lūguma pagājušogad iegādājāmies arī ezotērisko literatūru krievu valodā. Jaunieši labprāt
lasa arī angļu valodā, tāpēc daiļliteratūra angļu valodā. Nozaru angļu valodā nekomplektē, jo
lietotājiem pieejamas e- grāmatas datu bāze EBSCO.
2013.gadā Bauskas CB un 7 novada pagastu bibliotēkas (Jauncodes, Rītausmu, Gailīšu, Codes,
Ceraukstes, Brunavas, Grenctāles), piedaloties pārrobežu projektā par biznesa atbalsta bibliotēkām,
papildināja krājumus ar vērtīgiem izdevumiem uzņēmējdarbībā un ar to saistītās nozarēs
(psiholoģija, ekonomika, grāmatvedība, loģistika, tūrisms u.c).
Aizvadītajā gadā turpinājās darbs pie Biznesa bibliotēkas krājuma papildināšanas un
pilnveidošanas. CB krājums papildinājās ar jauniem izdevumiem uzņēmējdarbībā un ar to saistītās
nozarēs (psiholoģijā, ekonomikā, grāmatvedībā, loģistikā, tūrismā, lauksaimniecībā u.c.)
Vecumnieku novada Kurmenes bibliotēka atzīmē, ka no nozaru literatūras visvairāk pieprasa
vēsturi, dārzkopību, veselīgu dzīvesveidu, rokdarbiem.
Mūsdienu bibliotēkas lietotājs ir zinošs, izglītots, prasīgs, interesējas par izdotajām grāmatām,
informāciju gūstot presē, internetā, bibliotēkas mājas lapā, kur regulāri tiek ievietoti jaunumi ar
grāmatas attēliem un anotācijām, bibliotēkas informācijas stendā, kā arī sarunā ar bibliotekāru.
Bauskas CB bibliotēkas lietotāji atzinīgi novērtē abonementā novietoto TV informatīvo ekrānu,
kurā redzama informācija par jaunākajām grāmatām, bibliotēkas pasākumiem un lasītāko grāmatu
topu. Biznesa un specializētās lasītavas TV informatīvajā ekrānā atspoguļojas Biznesa bibliotēkas
aktualitātes. Bauskas novadā vairākās pagastu bibliotēkās ir informatīvais TV ekrāns, kurā reklamē
krājumu un pasākumus.
Novadu bibliotēkas nopietni strādājušas pie krājuma pilnveides, kā, piemēram, Bauskas CB
regulāri veic krājuma vērtēšana un maz pieprasītie izdevumi no lasītavas pārvietoti uz abonementu,
savukārt no abonementa – uz krātuvi. Lielas problēmas sagādā grāmatu izvietojums abonementā,
telpas ir mazas, visām grāmatām nepietiek vietas. 2016.gadā rūpīgi uzvērtēts viss abonementa un
krātuves krājums, pārvietojot mazāk lasītos izdevumus no abonementa uz krātuvi, vienlaikus
atzīmējot arī elektroniskajā kopkatalogā.
Bauskas CB Informācijas resursu un attīstības nodaļas Depozitārija vadītāja Astra Daila
Jaudzema regulāri piedalās reģionu novadu bibliotēku krājuma vērtēšanā, tādējādi, palīdzot atlasīt
bibliotēkām nolietoto, maz izmantoto literatūru, kuru izvērtējot, pārvieto uz Depozitārija vai
Apmaiņas krājumu. 2016.gadā no Depozītbibliotēkas dažādu pasākumu organizēšanā tika
izmantotas vairāk kā 200 grāmatas.
Uz 2017.gada 1.janvāri Depozitārija krājums ir 8781 eksemplāri.
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Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums:
Finansējums krājuma komplektēšanai
t. sk. pašvaldības finansējums
grāmatām
t. sk. bērnu grāmatām
periodiskajiem izdevumiem
Iedzīvotāju skaits reģionā
Finansējums krājumam uz 1 iedz.
apkalpes zonā (pašvaldības finansējums)

2014
114355
114335
75109
11786
34270

2015
113403
113403
76078
11800
32394

2016
115117
115117
79036
13119
30548

49068

48463

47735

2,30

2,34

2,41

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums”, Bauskas novads
Finansējums krājuma komplektēšanai
t. sk. pašvaldības finansējums
grāmatām
t. sk. bērnu grāmatām
periodiskajiem izdevumiem
Iedzīvotāju skaits novadā
Finansējums krājumam uz 1 iedz.
apkalpes zonā (pašvaldības finansējums)

2014
52554
52554
34600
5929
13133
26348
1,99

2015
52325
52325
34371
5584
13133
26016
2,01

2016
53208
53208
34701
6060
13188
25613
2,08

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums”, Iecavas novads
Finansējums krājuma komplektēšanai
t. sk. pašvaldības finansējums
grāmatām
t. sk. bērnu grāmatām
periodiskajiem izdevumiem
Iedzīvotāju skaits novadā
Finansējums krājumam uz 1 iedz.
apkalpes zonā (pašvaldības finansējums)

2014
25286
25286
18086
2834
7060

2015
24589
24589
17507
2683
6972

2016
26582
26582
19276
3479
7100

9463

9406

9272

2,67

2,62

2,87
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Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums”, Rundāles novads
Finansējums krājuma komplektēšanai
t. sk. pašvaldības finansējums
grāmatām
t. sk. bērnu grāmatām
periodiskajiem izdevumiem
Iedzīvotāju skaits novadā
Finansējums krājumam uz 1 iedz.
apkalpes zonā (pašvaldības finansējums)

2014
7707
5981
5494
801
2213

2015
8505
8505
6291
1052
2214

2016
8714
8714
6494
1080
2220

4067

3964

3884

1,90

2,15

2,24

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums”, Vecumnieku novads
Finansējums krājuma komplektēšanai
t. sk. pašvaldības finansējums
grāmatām
t. sk. bērnu grāmatām
periodiskajiem izdevumiem
Iedzīvotāju skaits reģionā
Finansējums krājumam uz 1 iedz.
apkalpes zonā (pašvaldības finansējums)

2014
28808
28808
16929
2222
11864

2015
27984
27984
17909
2481
10075

2016
26613
26613
18565
2500
8040

9190

9077

8966

3,14

3,08

2,97

2016.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 79036
Vidēji reģionā uz vienu iedzīvotāju izmantoti EUR 2,41
Bauskas novadā – EUR 2,08
Iecavas novadā – EUR 2,87
Rundāles novadā – EUR 2,24
Vecumnieku novadā – EUR 2,97
Kvalitatīvs krājuma papildinājums Bauskas reģiona novadu bibliotēkām saņemts no projekta
„Augstvērtīgā tulkotā un oriģinālliteratūra bibliotēkās”. Bibliotēku lasītājiem pieejami vērtīgi
izdevumi - „Bēru tradīcijas Latvijā pēc arheoloģiski pētīto 14.-18. gadsimta apbedīšanas vietu
materiāla“, Žune Inese “Vijole Latvijas mūzikas kultūras vēsturiskajā attīstībā”, „Māksla un
Latvijas valsts 1918-1940”, „Romāns Suta”, Toms Kreicenbergs “Lopu ekspresis” u.c.
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 30548
Vidēji reģionā uz 1 lietotāju – Eur 2,06
Bauskas novadā – Eur 1,55
Iecavas novadā – Eur 3,03
Rundāles novadā – Eur 2,75
Vecumnieku novadā – Eur 2,53
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•

Rekataloģizācija (ierakstu skaits + % no kopējā)

Aizvadītajā gadā novadu bibliotēkās turpinājās rekataloģizācija. No Bauskas reģiona 40
bibliotēkām viss krājums ievadīts 38 bibliotēkās :
Bauskas novadā – 19 bibliotēkas (pavisam 19)
Iecavas novadā – 6 bibliotēkas (pavisam 6)
Rundāles novadā 4 bibliotēka (pavisam 5)
Vecumnieku novadā 9 bibliotēkas (pavisam 10)
2017. gadā paredzēts pilnībā rekataloģizēt krājumu un ar BIS Alise izsniegšanu / saņemšanu
uzsākt Vecumnieku, Bārbeles, Adžūnu, Mūsas bibliotēkas.
Bauskas reģionā kopkatalogā ievadītais krājums
BAUSKAS NOVADA BIBLIOTĒKAS
Bauskas Centrālā bibliotēka
Bauskas bērnu bibliotēka
Brunavas bibliotēka
Grenctāles bibliotēka
Ceraukstes bibliotēka
Mūsas bibliotēka
Codes bibliotēka
Jauncodes bibliotēka
Dāviņu bibliotēka
Gailīšu bibliotēka
Pāces bibliotēka
Rītausmu bibliotēka
Ādžūnu bibliotēka
Strēlnieku bibliotēka
Jumpravas bibliotēka
Mežotnes bibliotēka
Vecsaules bibliotēka
Jaunsaules bibliotēka
Ozolaines bibliotēka

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

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

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

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

100%
100%
100%
82%
100%
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VECUMNIEKU NOVADA BIBLIOTĒKAS
Skaistkalnes bibliotēka
100%
Stelpes bibliotēka
100%
Bārbeles bibliotēka
100%
Vecumnieku bibliotēka
83%
Beibežu bibliotēka
100%
Misas bibliotēka
100%
Umpārtes bibliotēka
100%
Kurmenes bibliotēka
100%
Valles bibliotēka
100%
Taurkalnes bibliotēka
100%
Turpinās skolu bibliotēku darbs ar sistēmu Alise. Krājumu rekataloģizācija notiek Bauskas
Valsts ģimnāzijā un Bauskas 2. vidusskolā. Bauskas Valsts ģimnāzijā, sakarā ar darbinieces dekrēta
atvaļinājumu, darbs kļuvis lēnāks, bet Bauskas 2.vidusskolā 98% no pamatkrājuma ievadīts
kopkatalogā. 2017.gadā plānots, ka Iecavas vidusskola uzsāks krājuma rekataloģizāciju. Bauskas
novadā notiek skolu optimizācija un plānota nozīmīga skolu tīkla samazināšana, tādēļ ar tālāku
skolu Alises ieviešanu jānogaida.
•

Krājuma pārbaude (inventarizācija)

2016.gada sākumā tika veikta elektroniskā inventarizācija visās 6 Iecavas novada bibliotēkās.
Inventarizāciju veica Bauskas CB Informācijas resursu attīstības nodaļas darbinieki sadarbībā ar
Iecavas novada bibliotēku darbiniekiem. Kopā noskenēti 40894 eksemplāri. Inventarizācijas laiks
vidēji bibliotēkā 3 dienas. Pavisam neliels grāmatu iztrūkums inventarizācijā.
•

Krājuma rādītāji (jaunieguvumi, apgrozība u. c.):
 tabula “Krājuma rādītāji”
Tabula “Krājuma rādītāji”, Bauskas reģions
Jaunieguvumi
Grāmatas
t. sk. latviešu daiļliteratūra
t. sk. bērniem
Izslēgtie dokumenti
Krājuma kopskaits
t. sk. grāmatas
t. sk. preses izdevumi
Izsniegums, grāmatas
Izsniegums, preses izdevumi
Grāmatu krājuma apgrozība
Periodisko izdevumu apgrozība

2014
28231
12146
2336
2929
26059
356167

2015
27734
11208
2318
2780
24329
359571

2016
29456
10751
2301
2636
26494
361934

291339
63366
250827
206033

292591
65163
246540
197384

291818
68258
243013
204674

0,86
3,25

0,84
3,03

0,83
3,00
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Tabula “Krājuma rādītāji”, Bauskas novads
Jaunieguvumi
Grāmatas
t. sk. latviešu daiļliteratūra
t. sk. bērniem
Izslēgtie dokumenti
Krājuma kopskaits
t. sk. grāmatas
t. sk. preses izdevumi
Izsniegums, grāmatas
Izsniegums, preses izdevumi
Grāmatu krājuma apgrozība
Periodisko izdevumu apgrozība

2014
13561
6141
1259
1676
13561
185147

2015
13143
5372
1132
1538
10827
187463

2016
13225
4985
1139
1421
12467
188063

153269
30996

153890
32537

154042
32965

161890
116523
1,06
3,76

155522
111978
1,01
3,44

154641
117587
1,00
3,57

Tabula “Krājuma rādītāji”, Iecavas novads
Jaunieguvumi
Grāmatas
t. sk. latviešu daiļliteratūra
t. sk. bērniem
Izslēgtie dokumenti
Krājuma kopskaits
t. sk. grāmatas
t. sk. preses izdevumi
Izsniegums, grāmatas
Izsniegums, preses izdevumi
Grāmatu krājuma apgrozība
Periodisko izdevumu apgrozība

2014
4537
2280
292
580
3076
49955

2015
4677
2180
298
522
4157
50473

2016
5238
2250
329
607
5208
50503

42242
7474
38155
36818

43267
6839
39461
34260

42768
7339
40454
32700

0,90
4,93

0,91
5,00

0,94
4,46
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Tabula “Krājuma rādītāji”, Rundāles novads
Jaunieguvumi
Grāmatas
t. sk. latviešu daiļliteratūra
t. sk. bērniem
Izslēgtie dokumenti
Krājuma kopskaits
t. sk. grāmatas
t. sk. preses izdevumi
Izsniegums, grāmatas
Izsniegums, preses izdevumi
Grāmatu krājuma apgrozība
Periodisko izdevumu apgrozība

2014
3233
1062
217
177
1495
38915

2015
3073
999
279
180
3022
38966

2016
3157
1025
204
198
1667
40015

27785
11035
9761
9101

28272
10574
10183
9078

27773
12131
10198
9994

0,35
0,82

0,36
0,86

0,37
0,82

Tabula “Krājuma rādītāji”, Vecumnieku novads
Jaunieguvumi
Grāmatas
t. sk. latviešu daiļliteratūra
t. sk. bērniem
Izslēgtie dokumenti
Krājuma kopskaits
t. sk. grāmatas
t. sk. preses izdevumi
Izsniegums, grāmatas
Izsniegums, preses izdevumi
Grāmatu krājuma apgrozība
Periodisko izdevumu apgrozība

•

2014
6900
2663
568
496
7927
82150

2015
6841
2657
609
540
6323
82669

2016
7836
2491
629
410
7152
83353

68043
13861
41021
43591

67162
15213
41374
42068

67235
15823
37720
44393

0,60
3,14

0,62
2,77

0,57
2,81

Datubāzes:
 abonētās tiešsaistes datubāzes (t. sk. ar piekļuvi ārpus bibliotēkas telpām)

Neaizvietojams palīgs informācijas meklēšanā ir ne tikai drukātie materiāli, bet arī e-resursi, t.i.
abonētās datubāzes. Bauskas CB lasītājiem piedāvā 5 abonētās pilntekstu datubāzes: Letonika,
news.lv, www.nozare.lv, NAIS, EBSCO.
Informācijas meklēšanai datubāzē Letonika pievēršas galvenokārt skolēni, kuriem
nepieciešama specifiskāka informācija par kādu no tēmām, piemēram, kāds unikāls attēls par kādu
no Latvijas vietām, uzzināt vairāk par to, kas ir Kultūras kanons, vai arī, ja jāsameklē kāda vārda
skaidrojums, kas nav atrodams citur, vai arī e-avotu papildināšanai. Pēc palīdzības datubāzē
vērsušies arī krustvārdu minētāji. No pašu bibliotekāru puses bieži ir izmantots jubilāru kalendārs
kārtējam gadam.
Datubāze news.lv ir izcils palīgs informācijas meklēšanai tieši Latvijā izdotajos laikrakstos. To
izmanto kā skolēni, tā arī studenti, piemēram, par piena nozari, vardarbību, jaundibinātiem
uzņēmumiem, graudu uzglabāšanu, lielveikaliem u.c. Tā ļoti ietaupa laiku apmeklētājiem, jo
steidzīgajā laikmetā nav laika sēdēt bibliotēkā un meklēt informāciju laikrakstos.
Īpaši intensīvi tiek izmantota datubāze EBSCO, kurā var lasīt e-grāmatu un e-žurnālu pilnus
tekstus angļu valodā. Šīs datubāzes izmantojamība ir samērā augsta, jo to var izmantot ārpus
bibliotēkas telpām, kas ir ļoti ērti. Šogad pieejas kodi tika izsniegti 23 studējošajiem. Kaut gan
skaits nav nemaz tik liels, tomēr 22 pieejas kodi tika iedoti arī 2015.gadā, kas nozīmē, ka datubāzes
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izmantotāji – studenti ir tie, kuri iepriekšējā gadā apmeklējuši bibliotēku. Galvenokārt tie ir
studenti, kuri studē pēdējā kursā, un viņiem nepieciešama literatūra svešvalodās bakalaura vai
maģistra darbam. Ir tādi studējošie, kuri e-grāmatas vēlas izmantot arī kursa darba rakstīšanai.
Netiek aizmirsti arī e-žurnāli, kuros ir daudz informācijas kopā ar diagrammām, grafikiem un
ilustrācijām. Tāpat šo datubāzi izmanto arī kādi no vidusskolēniem, kuri vēlas plašāku informāciju
sameklēt saviem ZPD darbiem.
Datubāzi www.nozare.lv ir vērtīga ar to, ka var iegūt informāciju par visām tautsaimniecības
nozarēm. To iecienījuši tie studenti, kuri veic pētījumus par kādu uzņēmumu un ar to saistītu nozari,
piemēram, pārtiku, tūrismu, tirdzniecību u.c. Tiek meklēta vispirms informācija par uzņēmumu, pēc
tam ar nozari saistītā likumdošana utt. šo informāciju meklē uzņēmējdarbības studiju studenti,
uzņēmēji u.c.
Datubāze NAIS lietotājiem bija pieejama tikai līdz 1.jūnijam. Minētajā datubāzē tika meklēta
informācija par likumdošanu. To bija ļoti ērti izmantot, jo bija pieejami likumu grozījumu
salīdzinājumi, likums skatāms dažādās redakcijās, kā arī varēja piekļūt Igaunijas likumiem. To
aplūkoja galvenokārt tie iedzīvotāji, kuriem bija svarīgi salīdzināt Latvijas likumu dažādas
redakcijas, kā arī ieskatīties likumos veiktajās pēdējās izmaiņās.
 datubāzu izmantojuma rādītāji – tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu
izmantojums”
Pēc datiem redzam, ka vairāk izmanto datubāzi EBSCO tāpēc, ka tā pieejama ārpus bibliotēkas
telpām un tas ir ļoti ērti. Salīdzinoši ar iepriekšējo gadu, datubāzes Letonika apmeklētāju skaits ir
samazinājies, tāpēc vajadzētu piestrādāt pie minētās datubāzes reklamēšanas, jo tas ir unikāls
resurss par Latviju un latviešiem, kā arī pieejami mācību literatūras pilni teksti. Datu bāzes
Letonika izmantošana ļoti saistīta ar Letonikas organizētajiem konkursiem, kas ir aizraujoši un
azartiski. Datubāze News.lv 3 gadu skatījumā ir izmantota diezgan vienmērīgi. Iegūtie datubāzu
apmeklējuma dati rosina domāt par vēl pārdomātāku datubāzu reklamēšanas kampaņu nākotnē.
Bibliotēkas pievienotā vērtība ir pilntekstu abonētās datubāzes ar savu unikālo saturu, kura ietver
kvalitatīvu un pārbaudītu informāciju, kas ir ļoti nozīmīgs faktors salīdzinājumā ar “guglēto”
informācijas vidi.
Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums”, Bauskas reģions
Dabubāze

2014

2015

2016

Letonika

1424

3382

1852

News

1438

2020

1584

285

394

Ebsco



Krājuma un datubāzu popularizēšana

Bauskas CB regulāri tiek popularizēts Biznesa bibliotēkas krājums, tāpēc katru mēnesi tiek
izliktas izstādes par kādu no tēmām, kas saistās ar uzņēmējdarbību, piemēram, mārketingu,
menedžmentu, grāmatvedību, tūrismu, ekonomiku utt. Izstādēs tiek izmantotas kā grāmatas, tā arī
žurnāli, kas saistās ar uzņēmējdarbības tēmu. Tāpat katra mēneša otrajā sestdienā, kad bibliotēkā
notiek Jauno grāmatu diena, arī Biznesa bibliotēka regulāri papildinās ar jaunu lasāmvielu, kura ir
izlikta izstādē “Biznesa literatūra”.
No biznesa bibliotēkas grāmatām ir izveidota biznesa literatūras kopa “Saistoša lasāmviela
līdzņemšanai”, kura ceļo pa Bauskas novada biznesa atbalsta bibliotēkām.
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Bibliotēkā notiek arī abonēto pilntekstu datubāzu popularizēšana. Biznesa bibliotēkā ir izveidoti
statīvi ar informāciju par e-grāmatu un nozare.lv pieejamību, sagatavotas informatīvās lapiņas par
EBSCO datubāzi, izlikta informācija pie bibliotēkas ziņojumu dēļa. Visietekmīgākais ir sacītais
vārds, tāpēc datubāzu reklamēšanas kampaņa visu gadu notiek sasaistē “cilvēks - cilvēkam”, kur
bibliotēkas speciālisti stāsta par datubāzēm iestādes apmeklētājiem. Tāpat par tām informācija ir
pieejama arī mājas lapas cilnē – Biznesam www.bauskasbiblioteka.lv/biznesam. Notiek
informatīvas pēcpusdienas vidusskolēniem, kur viņi tiek iepazīstināti ar Bibliotēkas
pakalpojumiem, abonētajām datubāzēm utt.
Krājuma popularizēšanai un lasīšanas veicināšanai izvietotas 36 izstādes abonementā , no tām
tematiskās - 14
informējošas izstādes -10
jubileju un atceres dienu -12
Lasītājus visvairāk interesējušas izstādes : “Svaigēšana – novitāte virtuvē”, “Sagādā sev
neaizmirstamus mirkļus – ceļosim!”, “Daudz laimes, Latvija!”, kā arī Imantam Lancmanim,
Knutam Skujeniekam veltītās izstādes.
Katra mēneša otrajā sestdienā lasītājus sagaida Jauno grāmatu diena. Informācija par jaunajām
grāmatām ievietota grāmatu sarakstos informācijas stendā, informatīvajā TV ekrānā abonementā,
BCB mājaslapā. Aizvadītajā gadā uzmanība pievērsta krājuma popularizēšanai sociālajos tīklos.
Informācija par grāmatu jaunumiem un pieprasītāko grāmatu topu regulāri atspoguļojas Facebook
un Draugiem.lv.


Darbs ar parādniekiem

Bibliotēkā regulāri tiek veikts darbs ar parādniekiem. Tiem lasītājiem, kuri izmanto e-pastus,
tiek sūtīti elektroniski atgādinājumi, informējot par abonētajām grāmatām un iespēju izdevumus
ievietot grāmatu nodošanas iekārtā, kura atrodas ārpus bibliotēkas.
Regulāri tiek zvanīts un atgādināts par paņemtajām grāmatām. Daudzreiz problēma ir tā, ka
gados jaunākie lasītāji maina telefonus un bieži vien tiek nomainīti arī numuri. Līdz ar to nav
iespējams sazvanīt. Citreiz lasītāji aizbraukuši darba meklējumos uz ārvalstīm un nav iespējams
sazvanīt. Bauskas CB atzīmē, ka grāmatu nodošanas iekārtas izmantošana nedaudz sekmējusi cīņu
ar parādniekiem, jo grāmatas tiek ievietotas grāmatu kastē, arī pagastu bibliotēku.


Ar bibliotēkas krājumu saistītās problēmas un to risinājumi, vajadzības

Bauskas CB uzsver, ka krājums ir plašs un daudzveidīgs, atbilstošs lietotāju vajadzībām un
vēlmēm.
Krājuma komplektēšanā ievērotas šādas proporcijas: 50% - grāmatas, 25% - prese, 25% - eresursi. Aizvadītajā gadā uzlabojies bibliotēkas krājuma sastāvs vairākās nozarēs: pedagoģijā,
psiholoģijā, vēsturē, īpaši izceļot uzņēmējdarbību un ar to saistītās nozares. Jāmeklē iespējas
iegādāties jaunāko juridisko literatūru, jo grāmatu bāzē “Latvijas Grāmata” ne vienmēr iespējams
iegādāties jaunākos izdevumus jurisprudencē.
Problēmas sagādā arī bibliotēkas telpu šaurība un krājuma izvietojums pa vairākām telpām.
Aizvadītajā gadā abonementā tika ievietoti papildus plaukti, lai būtu iespējam ievietot vairāk
grāmatu, jo Būvniecības inspekcija atļāva krātuvē atstāt tikai 1/3 no krājuma (zema starpstāvu
nestspēja).
2016.gadā vēlreiz izvērtējām visu abonementa un krātuves krājumu, pārvietojot mazāk lasītos
izdevumus no abonementa uz jaunizveidoto krātuvi darbinieku telpās , vienlaikus atzīmējot arī
elektroniskajā kopkatalogā. Nolietoti un ilgstoši nepieprasīti izdevumi izslēgti no bibliotēkas
krājuma.
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7. Darbs ar bērniem un jauniešiem


Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums bibliotēku sistēmā, metodiskā un
konsultatīvā darba organizācija attiecībā uz šo darba virzienu.

Galvenie darba uzdevumi 2016.gadā - Bērnu bibliotekārā apkalpošana Bauskas bērnu,
Iecavas bērnu un Bauskas, Iecavas un Vecumnieku novada bibliotēkās:
 jaunu lietotāju (bērnu un jauniešu) iesaistīšana bibliotēkās,
 bibliotēkas darba organizēšana un popularizēšana, publicitāte,
 literatūras popularizēšana dažādos lasīšanas veicināšanas pasākumos,
 piedalīšanās mērķprogrammās ”Lasīšanas veicināšana un bibliotēkas pakalpojumu
attīstīšana” ”Bērnu/Jauniešu žūrija” ,”Grāmatu starts”,
 dalība UNESCO nedēļā,
 dalība Valsts Aģentūras Kultūras informācijas sistēmu centrs projektos,
 dalība Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektā “Uzņēmējdarbības
atbalsta bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana”, sadarbība ar Bauskas Biznesa
bibliotēku,
 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 2016.gadā galvenie darba rādītāji ir stabili, ar nelielu samazinājumu
atsevišķos rādītājos: B+J izsniegums (+ 1385), lietotāju skaits B+J līdz 18.g.v. (-27), klātienes
apmeklējumi B+ J (-3198). Rādītāju samazinājums izskaidrojams ar to, ka novados paplašinājās
bērnu un jauniešu interešu izglītības un saturīga brīva laika pavadīšanas iespējas (mūzikas, mākslas
skolas, jauniešu centri, interešu pulciņi un sporta sekcijas), veikta inventarizācija vai remonts
bibliotēkās, skolu reorganizācija, slēgšana. Jaunsaules bibliotēkā lietotāju skaits samazinājies par
22%, jo notikusi Jaunsaules skolas reorganizācija, 7.-9.klases pārceltas uz Vecsauli, no
sākumskolas palikusi tikai 1., 2.klase, kā arī pirmskolas grupas, līdz ar to arī par 20%
samazinājies apmeklējumu skaits. Arī Brunavas bibliotēkā izsniegums (-86) Jaunsaules skolā slēgto
klašu dēļ, kā arī samazinājies audzēkņu skaits Mežgaļu skolā, tādēļ pasākumus organizē ārpus
bibliotēkas telpām. Vecsaules bibliotēkā palielinājies
lietotāju skaits Jaunsaules skolas
reorganizācijas dēļ, pozitīvi, ka lasa 100% skolēnu, jo bibliotēka atrodas vienā ēkā ar skolu, taču
samazinājies apmeklējums, nav vairs arī tik aktīvi datoru lietotāji, pusaudži un jaunieši to skaidro
ar lielo noslogotību un laika trūkumu. Valles bibliotēkā rādītāji ar mīnuss zīmi, netika atvērta
10.klase vidusskolā, nav nekādas laika rezerves bibliotēkas apmeklējumam, jo pēc stundām ir
skolas autobusa reiss, bērni dodas mājās.
Pozitīvi, ka bibliotēkās izveidotajos bērnu stūrīšos PII iestāžu audzēkņi kopā ar audzinātājām,
kā arī jaunās māmiņas ar bērniņiem intensīvāk apmeklē bibliotēku, (Gailīši, Kurmene) Skaistkalnes
bibliotēkas “Saulainais stūrītis” piesaista bērnu un māmiņu vēlmi to apmeklēt. Stelpes pamatskolā
izveidotas mazo bērnu grupiņas, kuras regulāri bibliotēkas nedēļas ietvaros tiek aicinātas apmeklēt
bibliotēku, arī Codes bibliotēkā sadarbība ar bērnudārza bērnu grupiņu no 3-5 gadiem. Aktīva
sadarbība ar pirmsskolniekiem Iecavas bērnu bibliotēkai. Stabils pirmsskolnieku skaits Bauskas
bērnu bibliotēkā, pozitīvi darba rādītāji salīdzinot ar 2015.gadu, kad abonementā notika remonts,
taču ja salīdzina rādītājus ar 2014.gadu, tad visi pamatrādītāji ar – zīmi. Pozitīva dinamika B+J
lietotāju skaitam Ceraukstes bibliotēkā, lasa 48 %. Darbs ar bērniem prasa daudz vairāk laika
nekā darbs ar citiem bibliotēkas lietotājiem, nepārtraukti vajag ko interesantu, neparastu, kas
piesaista uzmanību, tā uzsver bibliotekāre I. Pētersone, - jāpiekrīt.
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Metodiskais centrs darbā ar bērniem ir LNB BLC, Bauskas bērnu bibliotēka, Bauskas
Centrālā bibliotēkā notikuši semināri, apmācības, kursi, pieredzes apmaiņas braucieni. Bauskas,
Iecavas, Vecumnieku novadu bibliotēkām regulāra sadarbība ar pašvaldību, pirmskolas iestādēm,
dažādām nevalstiskām organizācijām, skolām, bibliotekārēm, skolotājām, u. c.


Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana, jaunieguvumu proporcionalitāte,
salīdzinot visu iegādāto un bērnu/jauniešu literatūras krājumu un lasītāju sastāvu.

Komplektējot krājumu novadu bibliotēkas vadās pēc katras bibliotēkas izstrādātas krājuma
attīstības koncepcija 2012.-2016.gadam, kurā noteikta bibliotēkas krājuma veidošanas un
papildināšanas politika, ir noteikti temati, par kuriem iegādājami iespieddarbi u. c. dokumenti,
dokumentu veidi, valodas, eksemplāru skaits un citi parametri.
Bauskas bērnu bibliotēkā krājumā uz 2017.gadu 15842 vienības, ienākušas 1060, izslēgtas
926 vienības. Krājums uz 2016.gadu 15708 vienības. No 13978 grāmatām 4642 (61,47%) bērnu
grāmatas, 15,11% daiļliteratūra, 1632 seriālizdevumu eksemplāri, 76 audiovizuālie dokumenti, 18
elektroniskie dokumenti, 4 kartogrāfiskie dokumenti.
Finansiālie rādītāji:1) no valsts un pašvaldības budžeta krājuma komplektēšanai izlietoti:
grāmatām EUR 4150, periodiskiem izdevumiem EUR 610 (abonēti 36 izdevumi). 2) KKF BŽ
projekts 5 eks. par EUR 29,93, dāvinājumi 25 eks. par EUR 156,33), lasītāju aizvietotās 39 eks. par
EUR 101,24, LBB augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra 1 eks. par EUR 10,00. Dokumentu
skaits (fizisko vienību) uz vienu lietotāju 12,46, kārtējie izdevumi uz vienu lasītāju EUR 55,83.
Ienākusī daiļliteratūra - 70 % un bērnu literatūra 90% no kopējā jaunieguvuma skaita.
Iecavas novada bērnu bibliotēkā pašvaldības finansējums EUR 3700,00 grāmatu iegādei un
EUR 674,00 periodiskajiem izdevumiem. Krājums papildināts ar 487 grāmatām, 15 DVD filmām
un 304 seriālizdevumiem par EUR 4521, nedaudz samazinājies jaunieguvumu skaits (-125).
Ienākusī daiļliteratūra 13,03% un bērnu literatūra 66,32% no kopējā jaunieguvuma skaita.
2016.gadā no 4.marta līdz 11.martam veikta krājuma inventarizācija. Pēdējo reizi krājums tika
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pārbaudīts 2008.gadā. Pateicoties Bauskas CB Informācijas resursu attīstības nodaļas darbinieču
kompetencei un palīdzībai, izmatojot BIS ALISE iespējas, darbs noritēja raiti, operatīvi un precīzi.
Rezultātā konstatēts 24 iespieddarbu iztrūkums. Arvien vairāk bērni no Ķīnas un Vjetnamas lasa
bibliotēkā, pieprasītas grāmatas ar paralēliem tekstiem latviešu - angļu valodā.
Vecsaules bibliotēkai salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kopējā summa periodisko izdevumu
iegādei nemainīga (572 EUR). Krājumu komplektē sistemātiski un plānveidīgi, regulāri (6x gadā)
iegādājoties 1/2 B+J grāmatas, veic aptauju skolēnu vidū par preses izdevumiem. Mūsas
bibliotekā B+J literatūra 27% no jaunieguvuma. Jauncodes bibliotēkā 18,4% no jaunumiem B+J
literatūra, krājumu papildina 1x mēnesī, bet Codes bibliotekāre konsultējas ar skolas kolēģi, lai
nedublētu žurnālu un grāmatu krājumu. Jaunsaules bibliotēkā 25% jaunieguvumu B+J, bez
atlīdzības saņemtas 84 grāmatas no Bauskas bērnu bibliotēkas. Pāces bibliotēkā prioritāte
daiļliteratūrai (85%), bērnu grāmatas 15%. Strēlnieku bibliotēkai 31% jaunieguvumi B+J,atbilstoši konkrētas bibliotēkas situācijai. Valles bibliotēkā 44% lietotāju ir bērni un jaunieši
vecumā līdz 18 gadiem, tāpēc, komplektējot jaunieguvumu krājumu 23% sastāda B+J literatūra.
Misas bibliotēkā 33% sastāda B+J literatūra, prieks, ka parādījušās saistošas grāmatas bērniem,
iecienītākie varoņi Nindzja Timijs, Apakšbiksis un Gregs. Jāveido universāls un aktuāls, dažādam
vecumam un izglītības līmenim, dažādām interesēm atbilstošs krājums. Krājuma papildināšanu
iespaido bērnu grāmatu dārdzība un budžets.
Bibliotēkās dāvinājumā no BKC saņemta “Garā pupa”. Jaunieguvumu izstādēs regulāri
aplūkojami jaunumi, notiek literatūras apskati. Ar īpašu uzmanību, komplektējot krājumu, izpēta
lasītāju intereses dažādās vecuma grupās, dominē pasakas, spēļu grāmatas, spoku stāsti, fantastika,
enciklopēdijas, vampīru un mīlestības tēmas. Lasītāko grāmatu topā B/J žūrijas kolekcijas grāmatas.
Vairs neiznāk žurnāli “Zīlīte” un “Ezis”, 2017.gadā vairs neiznāks ”Sīrups”, “Sīrups Girl”.
pieprasīta literatūra par psiholoģiju, pedagoģiju, kulināriju, modes vēsturi, rokdarbiem, zīmēšanu,
eksperimentiem, trikiem. Trūkstošo literatūru novadu bibliotēkas rezervē SBA, piem. Bauskas
bērnu bibliotēkā nosūtīti 210 eks., saņemti 15 eks. 2013.gadā Bauskas CB izsniegtā grāmatu kopa
pirmskolas vecuma bērniem (23 eks.) joprojām tiek aktīvi izmantota. Pateicoties Bauskas, Iecavas,
Vecumnieku novadu domju un pagastu pārvalžu piešķirtajiem budžeta līdzekļiem, LNB
Konsultatīvajam centram, dāvinājumiem no KKF, projektam Bērnu/jauniešu žūrija, akcijai
”Grāmatu svētki”, privātpersonām u.c. bibliotēkas saņēmušas jaunas vērtīgu grāmatu kolekcijas.
Krājumi papildināti projekta ”Biznesa bibliotēka” ietvaros.
Grāmatas tiek apstrādātas patstāvīgi un dati par iespieddarbiem tiek iesniegti Bauskas CB
informācijas attīstības resursu nodaļai, lai tos ievadītu elektroniskajā kopkatalogā.


Uzziņu darbs, informācijas pakalpojumi, informācijas prasmju un iemaņu attīstīšana.

Bibliotēkas sniedz tematiskas, faktogrāfiskas, precizējošas, adresālās uzziņas. Visvairāk uzziņu
sniegušas Bauskas bērnu (1340), Misas (729), Iecavas bērnu (370), Vecsaules (78) bibliotēkas.
Īpaši daudz uzziņu meklēts saistībā ar 2016.gada notikumiem kultūrā, par ES, par Latviju, vēsturi,
ģeogrāfiju, tūrisma objektiem, eksperimentiem, dažādu tautu nodarbošanos un dzīvesveidu,
rakstnieku, dzejnieku jubilejām (A. Brigadere, J. Zvirgzdiņš), par pasaules izgudrojumiem,
kosmosu, sēnēm u.c. Uzziņas dokumentē uzskaites burtnīcās. Uzziņu darbā tiek izmantots internets,
uzziņu literatūra, novadpētniecības materiāli, LNB un Bauskas reģiona bibliotēku elektroniskie
katalogi, abonētās datu bāzes Letonika, News, EBSCO E-grāmatas Biznesa atbalsta bibliotēkās
(Codes, Gailīšu, Rītausmu, Jauncodes, Brunavas, Grenctāles, Ceraukstes), 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 skolēni iepazīstināti ar dažādām datu bāzēm,
grāmatu portālu, tiek lasīti ”Jaunākās literatūras apskati” (1x ceturksnī Vecsaules bibliotēkā), par
jaunajām un B/J žūrijas grāmatām regulāri informē bibliotekāres (Ceraukstes bibliotekāre gan
bibliotēkā, gan Griķu skolā). Bibliotēkā bezvadu internetu WiFi skolēni izmanto savos viedtālruņos
arī ārpus bibliotēkas telpām un darba laika. Pasākumi par drošu internetu, anketēšana, skaitīšana,
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īsfilmu skatīšanās, etiķetes apgūšana, Iecavas bērnu, Bauskas bērnu, Valles, Rosmes, Ozolaines,
Vecsaules u.c. bibliotēkās. Informatīva klases stunda Valles vidusskolas 2. un 3.klasei “Uz
barikādēm par brīvu Latviju”. Pēc klašu audzinātāju lūguma bibliotekāre I.Kļaviņa bērniem
saprotami izklāsta janvāra notikumus pirms 25 gadiem, to hronoloģiju un nozīmīgumu. Skatās
video, kurā bija redzama apšaude Rīgā un vēstījums par bojā gājušajiem. E-prasmju nedēļā dažādi
pasākumi, konsultācijas, bibliotekārās stundas, anketēšanas testi (Valles, Bauskas bērnu) u.c.
bibliotēkās, balso par Latvijas skaistāko monētu (Iecavas bērnu). Ceraukstes bibliotēkā
digitalizēti, papildināti materiāli par B/J žūrijas ekskursijām. Sakarā ar Iecavas vidusskolas
140.jubileju, Iecavas bērnu bibliotēkas krājums papildināts ar skolotāju izdoto „Labo darbu
burtnīcu: no jubilejas līdz jubilejai”. Codē papildināta Jauno talantu mape, laba sadarbība ar Codes
skolas novadpētniecības pulciņu, Bauskas bērnu bibliotēkā papildināta BBB vēstures Baltā
grāmata - dienasgrāmata (21.sējums 2016.gads), mapes Bauskas rātsnams, Jauno talantu autogrāfi,
u.c. Bibliotēku informācija un ziņas atspoguļotas novadu pašvaldību mājas lapās, bibliotēku mājas
lapās un laikrakstos. Par Bauskas bērnu bibliotēku 14 informācijas un ziņas laikrakstos.
Pasākumi dažādām vecuma grupām: pirmskolas vecuma bērniem un vecākiem, jaunākā un
vidējā skolas vecuma bērniem, pusaudžiem.
Nozīmīga bibliotekārā darba daļa ir veiksmīgi lasīšanas veicināšanas pasākumi dažādām
vecuma grupām (Iecavas bērnu bibliotēkā 50 izstādes, 34 pasākumi; Codes bibliotēkā 48
pasākumi; Bauskas bērnu bibliotēkā 130 izstādes un 45 pasākumi; Ceraukstes bibliotēkā 12
pasākumi u.c.). Veidojot izstādes un pasākumus šogad uzmanība pievērsta tēmai ”Latvijas simtgadi
gaidot” - notiek konkursi Ozolainē, Gailīšos, Īslīces vidusskolā, Iecavas vidusskolā. Bibliotēkas
organizē aktuālas literāras izstādes un pasākumus, veltītus 2016.gada jubilāriem: A.Brigaderei,
J.Porukam, U.Auseklim, J.Zvirgzdiņam, Hjū Loftingam u.c. Novadpētniecības jomai veltīti
pasākumi: Bauskas rātsnamam 400, Iecavas vidusskolai 140, Iecavas brīvības piemineklim-50.
Tematiskās izstādes: ”Vinnijam Pūkam 90” (Bauskas bērnu, Iecavas bērnu bibliotēkas),
Skaistkalnē “Muminu ģimene no Somijas”, zinātkāres centra “Zili brīnumi” ceļojoša interaktīva
izstāde, foto, zīmējumu, rokdarbu, gleznu izstādes u.c. izstādes. Bauskas bērnu bibliotēkā 3
fotoizstādes, lai palīdzētu izkopt skolēnu māksliniecisko gaumi, Bauskas Mākslas skolas audzēkņu
kaligrāfijas darbu izstāde “Vārdi”. Iecavas bērnu bibliotēkā zīmējumu, apsveikuma kartiņu, vizuālās
mākslas olimpiādes dalībnieku zīmējumu izstāde u.c. Notiek tematiskas un literāras pēcpusdienas,
lasījumi, pārrunas, konkursi, ekskursijas, tikšanās ar rakstniekiem, radošas darbnīcas u.c. Rudens
gleznošanas plenērs veltīts novadniekam T.Karašam Rītausmu bibliotēkā, Grenctāles bibliotēkā
izvietota Brunavas gleznošanas pulciņa darbu izstāde “Pašu acīm redzams” u.tml.
Tiek strādāts ar PII audzinātājām, pirmskolas iestāžu audzēkņiem, vecākiem un viņu mazuļiem,
skolotājiem, interneta lietotājiem, studentiem.
Ģimeņu iesaistīšanai bibliotēkās notiek dažādi pasākumi vecākiem kopā ar bērniem, ko
papildina grāmatu izstādes. Bauskas bērnu bibliotēkā turpinās projekts “Grāmatu starts”,
notikušas 5 “Jauno Pūcēnu skoliņas“ nodarbības 14 trīsgadīgiem bērniem un viņu vecākiem.
Tikšanās ar 2-3 gadīgiem bērniņiem un viņu vecākiem veicina ģimenes iesaistīšanu lasīšanā.
Rotaļu stūrītis sniedz iespēju mazuļiem kopā ar vecākiem, vecvecākiem, brāļiem un māsām
rotaļāties ar attīstošām spēlēm. Mūsas bibliotēkā 1-3 gadus jauni bērni pasākumā skatās Marikas
Armuševicas leļļu teātri par meža dzīvniekiem ar pirkstiņlellēm - gadās visādi, gan ir, gan nav
uzmanība, bet ir bailes, raudāšana un sēdēšana divatā gan auklītēm, gan skolotājām klēpī. Iecavas
bērnu bibliotēkā 4 vecāki, Bauskas bērnu bibliotēkā 6 vecāki veiksmīgi iesaistījās Bērnu žūrijas
darbā. Lielos lasīšanas svētkos LNB no Valles bibliotēkas nominācijā Mātes -“Lasīšanas
vēstneses” no Zemgales nominēta Irina Brazauska. Lai turpinātu kopīgo lasīšanas un diskusiju
tradīciju sabiedrībā, saņemts jaunāko grāmatu dāvinājums. Ģimenē daudz lasa, bērni apmeklē
Vecumnieku mūzikas un mākslas skolas nodarbības, mamma iesaistās bibliotēkas rīkotajos
pasākumos, atbalsta radošās darbnīcasvisas vasaras garumā. Grenctāles bibliotēkā radošās
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darbnīcas palīdz organizēt vecāki un vecvecāki, kopā ar kultūras nama vadītāju J.Červinsku muzicē,
svin ielīgošanas svētkus, pin vainagus, veido Adventes vainagus, spēlē galda spēles.
Pirmskolas iestāžu audzēkņiem priekšstats par bibliotēku rodas no ekskursijām
uz bibliotēku. Vecumnieku, Rītausmu, Gailīšu, Taurkalnes u.c. bibliotēkās viesojas pirmsskolnieki,
jo Bauskas reģionā šim vecuma posmam tiek pievērsta īpaša uzmanība. Mazākajiem lasītājiem ļoti
svarīga ir kopā darbošanās, tieši tāpēc tika rīkotas radošās darbnīcas, kuras gan attīsta bērnu
iemaņas, gan rosina bērnus apgūt kaut ko jaunu, rosina tieši grāmatās smelties kādas idejas vai
atrast kādu atbildi uz sev interesējošu jautājumu. Kurmenē 5 radošas rotaļnodarbības. Misā
bibliotekāre pārģērbusies par lācēnu līdzi ņem pašas gatavotu lācēnu, grāmatas, apmeklē
sākumskolas mazākos audzēkņus, iet rotaļās. Bauskas bērnu bibliotēkai veiksmīga sadarbība ar PII
”Pasaulīte” bērniem, ekskursijās sagaida lielā rokas lelle Zane, kas iepazīstina ar sevi un ”Zanes
bibliotēkas” skanošo grāmatu kolekciju, bet 15.Grāmatu svētku ietvaros 21 bērnam radošajā
darbnīcā tikšanās ar ilustratori Melāniju Vilku, uzzīmēts savs burtiņš. Iecavas bērnu bibliotēkai PII
”Cālītis” nestacionārs apkalpošanas punkts, sadarbībā ar PII “Dartija” zibakcija “Ēd atbildīgi” un
“Iecavai tīrai un zaļai būt!” Brunavas bibliotekāre Mežgaļu bērniem māca iepazīt putnu balsis.
Valles bibliotekārei un PII “Cielaviņa” audzēkņiem daudz aktivitāšu, vidējai grupiņai dzeju lasa un
ilustrē dzejniece G. Viegliņa –Valliete.
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. Valles bibliotēkā svin
J.Zvirgzdiņa 75.dzimšanas dienu. Jaunsaules bibliotēkā J.Zvirgzdiņa grāmatas lasa gan skolēni, gan
skolotāji. Pasākumā piedalās Beibežu bibliotēkas lasītājas Annijas Tamanes Lieldienu zaķis –īsts
trusis. Ceraukstes bibliotēkā A. Brigaderes pasākuma noslēgumā top liels kopīgs zīmējums “Kas
tev nepieciešams LAIMEI?” Ādžūnu bibliotēkā Starptautiskās bērnu grāmatu dienas ietvaros
kopīga grāmatas lasīšana, diskusijas, plakātu zīmēšana ar novēlējumiem pasaules bērniem, kas lasa.
Iecavas bērnu un Bauskas bērnu bibliotēkā tikšanās ar literāti S.Cīruli, praktiska nodarbība kā top
dzeja un grāmata. Bibliotekāre S.Cīrule Strēlnieka bibliotēkā vada tematiski praktisku nodarbību
“Griezēju - līmētāju diena” - vēlmju kolāža un vēlmju stāsta veidošana. Literāte uzskata: “Jebkura
aktivitāte piesaista bērnu uzmanību bibliotēkai, un jebkura aktivitāte vedina bērnu lasīt un iepazīties
ar dažādiem materiāliem, kas pieejami bibliotēkā”. Codes bibliotēkai konkursa “Grāmatnieks”
noslēguma Ziemassvētku pasākums ar labāko lasītāju apbalvošanu. Rītausmu bibliotēka
22.decembri pavada bez datoriem, lasot grāmatas un spēlējot spēles. Ozolainē apgūst prasmes datu
bāzē Letonika. Helovīnu ballīte notiek Codes, Mežotnes bibliotēkās, Gailīšu bibliotēkā jau 3.gadu,
Pāces bibliotēkā bērni piedalās pasākuma organizēšanā, veido scenāriju, sadala pienākumus,
bibliotekārs brīžiem ir kā asistents, bet Strēlnieku bibliotēkā Baiļu stunda. Ziemeļvalstu bibliotēkas
rīta lasījumi Beibežu, Bauskas un Iecavas bērnu bibliotēkās, Codes, Jauncodes, Ādžūnu, Jaunsaules,
Vecsaules un Ceraukstes bibliotēkās, lasa norvēģu autora darbu “Gārmana vasara”. Ozolainē katrs
savas bailes izveido no plastilīna, Bauskas bērnu bibliotēkā top grāmatas fotostāsts. 15.Grāmatu
svētku ietvaros tikšanās Bauskā un Codē ar bērnu grāmatu ilustratori Vitu Štelmaheri, mākslinieku
Zinti Štelmaheru un suni Rafī. Bauskas pamatskolas 3.-4.klašu skolēni, 10 skolotāji un Codes
pamatskolnieki uzzina kā top ilustrācijas grāmatām. Pasākumā ļoti daudzi jautājumi māksliniekiem
un plaša grāmatu izstāde. Pasākums ieinteresē un rosina lasīt grāmatas, mīlēt dzīvniekus un cerams,
ka iedrošinās uzrakstīt savu grāmatu. Vasarā Ziemeļu bibliotēkā lasīšanas darbnīca kopā ar
rakstnieci Andru Rušmani. Autore mācīja rakstīt īsu stāstu. Izmēģinot rakstnieka amatu, bērni
izvēlējās rakstīt un ilustrēt komiksu.
Radošās darbnīcas. Valentīna dienas pasts darbojas Dāviņu un Ozolaines bibliotēkās,
Grenctāles bibliotēkā kolēģe I.Kursiša māca liet sveces, Pasaules ūdens dienā veic eksperimentus ar
ūdeni, rudens pusē “Pankūku balle”, kurā bērni cep māmiņai un sev pankūkas. Strēlnieku bibliotēkā
kulinārijas nodarbība “Miķelīša virtuve”. Nodarbībās izmantoti bibliotēkas resursi, aplūkojamas
plašas grāmatu izstādes.
Konkursi. Biznesa ideju konkurss 1.- 9.klašu skolēniem “Manas idejas par
jauniem/inovatīviem pakalpojumiem Biznesa bibliotēkā” notiek novada mērogā sadarbībā ar
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Izglītības nodaļu. Liela daļa no dalībniekiem ir Bauskas bērnu bibliotēkas lietotāji, bet Bauskas
bērnu bibliotēka (S. Freimane) jau trešo gadu kā partnere piedalās darbu vērtēšanā. Prieks, ka
Bauskas sākumskolas skolēnu darbi atzinīgi novērtēti, jo visi dalībnieki ir arī bibliotēkas lietotāji.
Kopīgi ar bibliotekārēm apmeklē izziņas un eksperimentu centru “Lielvārdi”. Lepnums par
Zvaigznes ABC Lasīšanas stafetes 2.vietas ieguvēju Bauskas bērnu bibliotēkas lietotāju Janu
Zvirbuli! Latvijas Republikas proklamēšanas 98.gadadienai veltīts dzejoļu konkurss kā tradīcija
notiek Gailīšu bibliotēkā. Ozolainē Patriotu nedēļā pasākums ar daudz aktivitātēm ”Es pazīstu
Latviju”. Codes bibliotēkai konkurss “Grāmatnieks” ar noslēguma Ziemassvētku pasākumu un
labāko lasītāju apbalvošanu.
Izstādes. Bauskas bērnu bibliotēkā Bauskas mākslas skolas audzēkņu kaligrāfijas izstāde
“Vārdi” ieinteresē ne tikai baušķeniekus, bet arī pilsētas viesus, jo ir neparasti, saistoši un
uzrunājoši, eksponēti bibliotēkas logos.
Pasākumi 5.-7.klašu skolēniem. Tikšanās ar rakstniekiem, stāstīšanas pēcpusdienas, Lielie
Lasīšanas svētki, tematiskās stundas, lasījumi, pārrunas, anketēšana, plakātu izstādes, konkursi,
radošās darbnīcas, grāmatu, zīmējumu izstādes, Dzejas dienas, zibakcijas, Helovīns, Patriotu
nedēļa, Ziemassvētku pasākumi u.c.
Bērnu/jauniešu žūrijas čaklākie eksperti piedalās Lielajos lasīšanas svētkos, kuri šogad notiek
LNB, šis ir dažādu novadu bibliotēku un skolu ekspertu kopīgs brauciens. Iecavas bērnu bibliotēkai
novadpētniecības pasākums – ekskursija pa maršrutu Bibliotēka – Virzas ielas ozols – Dievdārziņš
un radošo darbu konkurss „Mana Iecava”. Jaunsaules skolēni bibliotēkā iepazīst Annas Brigaderes
daiļradi. Apskata autores darbu izstādi ar pasaku lugām. Salīdzina lugas “Sprīdītis” veco izdevumu,
kurš izdots 1904.gadā vecajā drukā ar jauno, meklē atšķirības. Bērni skatās multfilmu “Sprīdītis” un
beigās pārrunā notikumus.
Pasākumi 7.--9.klašu skolēniem. Tikšanās ar rakstniekiem, bibliotekārās stundas, Dzejas
dienas, konkursi, lasījumi, tematiskie pasākumi, Sporta diena, grāmatu, zīmējumu, plakātu izstādes.
Iecavas bērnu bibliotēkai Lielie Lasīšanas svētki notiek Iecavas vidusskolā, veltīti Pasaules grāmatu
un autortiesību dienai. Tikšanās ar dzejnieci un prozaiķi Inesi Zanderi. Plaša grāmatu izstāde,
skolēnu veidotas reklāmas I. Zanderes grāmatām.
Pusaudži-jaunieši. Ziemeļu bibliotēkai Ziemeļvalstu nedēļas pasākums pusaudžiem “Nākotne
Ziemeļos” – iepazīstas ar prezentāciju par ūdens dažādību un nepieciešamību, lasa fragmentus no
E.Iterantas grāmatas “Ūdens atmiņa”, veido interaktīvas dzīvās bildes. Zorģu bibliotekāre
A.Ezergaile turpina Iecavas novada domes programmu par jauniešu darbu vasarā. Angelika
Matulēviča turpina apgūt prasmes bibliotēku darbā, apsverot domu turpināt izglītību bibliotēku
zinātnē. Brīvprātīgajā darbā piedalās Līna Anspoka. Viņa iejutās dārznieces lomā. Angelika veido
virtuālo datubāzi Zorģu bibliotēkas arhīvam. Ir ļoti svarīgi nezaudēt saikni ar pagātni, saglabāt tās
liecības nākamajām paaudzēm. Jaunieši ieguva darba pieredzi katrs savā jomā un par padarīto
saņēma atalgojumu 160 eiro no pašvaldības līdzekļiem. Rītausmu bibliotēka Īslīces vidusskolas 8.11.klasei Bauskas grāmatu svētku ietvaros organizē tikšanos ar rakstnieci Lauru Dreiži. Vasaras
brīvlaikā Mūsas bibliotēkā pirmoreiz organizēta stāstu pēcpusdiena jauniešiem “Mani
piedzīvojumi”.
Bibliotēkas lasītāju interešu izpēte. Interešu grupu darbs.
Bauskas bērnu bibliotēka turpina darbu ”Jauno Pūcēnu skoliņā” ar 14 trīsgadniekiem un viņu
ģimenēm projekta “Grāmatu starts” ietvaros. Bauskas Biznesa bibliotēkas vadītāja Ē.Pelcere un
Bauskas bērnu bibliotēkas vadītāja S.Freimane kopā ar skolēniem, topošajiem biznesmeņiem, kuri
piedalās biznesa ideju konkursā, apmeklē izziņas un eksperimentu centru “Lielvārdi” un vēro 3D
printera darbību Bauskas CB, lai rastu ideju savu prototipu izstrādei nākotnē. Biznesa bibliotēkas
ciklā “Profesijas” rīko dažādus pasākumus. Ceraukstes bibliotēkā 1.-4.klašu skolēni tiekas ar
zvērkopi Velgu Vītolu, kopā ar vecākiem savāc 15 kg zīļu. Codē 15 gadus darbojas grāmatu draugu
klubiņš ”Ekspertiņš”, skolēni aktīvi piedalās arī citos pasākumos, ir eksperti bērnu žūrijā, gatavo
apsveikuma kartiņas lasītājiem svētkos. Otro gadu darbojas Grāmatu lasītāju klubs (10 bērni)
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Stelpē, dalībnieki tiekas 1x mēnesī, kopīgi lasa grāmatas, organizē dažādus tematiskos pasākumos,
iet pārgājienos. Mūzika un teātris ienāk bibliotēkās! Zorģu bibliotēkā tradīcija radošo dienu
rīkošana bērniem (7.-12.g.v.) vasarā kopā ar leļļu meistari I.Radziņu, tiek izrādīta pašu režisēta
izrāde. Vecsaulē “Svētdienas skolas” pulciņš (1.-7.klase) gaidot Latvijas simtgadi krāj labos darbus
Latvijai. Ziemassvētku laikā notiek labas gribas pasākums “Mana roka tavējā”, skolēni kopā ar
bibliotekāri A.Hatkēviču apciemo pagasta vientuļos, vecos ļaudis iepriecina ar sagatavotu
priekšnesumu un dāvaniņām, notiek pārgājieni, Lieldienu pasākumi, piedalās Vecsaules baznīcas
uzkopšanas talkā. Teātra pulciņa aktīvisti Gailīšu bibliotēkā katru nedēļu sanāk kopā mācīties
ludziņas. Vasarā apguvuši 2 ludziņas, 4x parāda izrādi vietējiem cilvēkiem un brauc viesizrādē uz
Mūsu. Tradīcija jau otro gadu ir “Jauno talantu” pasākums Rītausmu bibliotēkā ”Mūzika un teātris
ienāk bibliotēkā”, jo skolēni rāda savas prasmes, dzied, spēlē klavieres, rāda teātri. Novusa u.c.
galda spēļu interesenti apvienojas interešu grupās Grenctāles, Bauskas bērnu u.c. bibliotēkās,
brīvlaikos Jauncodes bibliotēkā sena tradīcija, jo tiek organizēti dambretes un novusa turnīri pa
vecuma grupām. Daudzās bibliotēkās notiek animācijas u.c. filmu skatīšanās. Bibliotēku lietotāji
dzīvniek mīļi satiek pasākumos neparastus dalībniekus: suni Rafī, suni Pertišu, melno kaķi Melni un
vienkārši trusi.
Bibliotēkas “Bērnu/Jauniešu žūrijas 2016” dalībnieces rīko ekspertiem izzinošas mācību
ekskursijas pa Lietuvas un Latvijas dažādām vietām. Tradicionāli Ceraukstes un Mūsas eksperti
dodas ik vasaras Latvijas iepazīšanas ekskursijā, jo redzētais un iepazītais izglīto un paplašina
skolēnu redzesloku. Apmeklē Jelgavas pils salu, pļavas, iepazīst Jelgavas Svētās trīsvienības
baznīcu, aplūko J.Čakstes pieminekli, kā arī Ģ.Eliasa vēstures un mākslas muzeju, karameļu
darbnīcā izgatavo savu karameli, aplūko strausus fermā “Mazzariņi” Glūdas pagastā. Rītausmu
eksperti dodas ekskursijā uz Rīgas zoodārzu, Strēlnieku bibliotēkas eksperti ekskursijā brauc uz
Talsiem, bet Jaunsaules, Vecsaules un Ozolaines ekspertiem izglītojošs brauciens uz Tukuma
Salmu muzeju, pasaku muzeju Džūkstē, noslēgumā brīvais laiks pie jūras. Ziemeļu bibliotēkas,
Iecavas bērnu bibliotēkas un Bauskas bērnu bibliotēkas eksperti apmeklē Multikino Rīgā. Bauskas
bērnu bibliotēkas eksperti dodas ekskursijā uz Bauskas CB, piedalās Plūdoņa dzimšanas dienas
svinību aktivitātēs, svin Viļa dienu Lejeniekos, kā arī kopīgi apmeklē Rīgā teātra izrādi. Ekspertiem
no trīs novadiem izzinošs, izglītojošs ir kopīgs Lielo lasīšanas svētku apmeklējums LNB. Misas
bibliotēkas čaklākie lasītāji ciemojas Saldū pie Bitenieka, apmeklē gotiņu kombinātu, vēro
rupjmaizes cepšanu, aplūko Dobeles skaistāko daiļdārzu, neizpaliek sportiskas aktivitātes.
Pretimnākoša Brunavas bibliotekāre I.Kursiša Mežgaļu skolas ekspertiem, jo aizved skolēnus
ekskursijā uz Rīgu. Codes eksperti pastaigājas pa Jomas ielu, ielūkojas Jūrmalas koncertzālē un
atpūšas Līvu akvaparkā. Beibežu eksperti apmeklē Lietuvā Anuksčiu taku, (vienīgo Austrumeiropā,
34 m virs koku galotnēm) Taujienes muižu un zirgu muzeju, kur var doties arī izjādē ar zirgiem.
Apmeklē dzejnieka A.Baranauska (Lietuvas himnas autors) klētiņu-muzeju. Edvarta Virzas Iecavas
bibliotēkā darbojas Jauniešu/Vecāku žūrija (5+21), dāvanā ekspertiem Igo Ziemassvētku koncerta
biļetes Iecavas kultūras namā.
Bibliotēkas iziešana ārpus bibliotēkas telpām notiek Skaistkalnes bibliotēkā . Bērnu
aizsardzības dienai veltīts izbraukums uz pasākumu Rīgā Vērmanes dārzā “Bērnība ar piena garšu”,
āra lasītava vasarā ierīkota iestādes pagalmā, piedāvājumā laikraksti un žurnāli, pieejams Wi- Fi
pieslēgums, nosaukums lapenei “Pie gudrās pūces”, radoša nodarbība “Putnu diena” tirgus
laukumā, izbraukuma izrāde “Brīnumdaris”. Sporta dienas aktivitātes veiklības stafetes un Jāņu
ielīgošana Codes bibliotēkā notiek kopā ar folkloras kopu ”Dreņģeri” .1x ceturksnī novusa un
dambretes turnīri pa klašu grupām Jauncodē. Valles bibliotēkā darbīgās ceturtdienās vasarā nojumē
un zālienā darbojās sporta disciplīnu stacijas, iepazīst olimpisko spēļu vēsturi, min krustvārdu
mīklas. Zorģu bibliotēkas lasītāji un Zālītes speciālās skolas audzēkņi vāc makulatūru organizācijas
“Zaļā josta” projektā, talkā sakopj Zorģu ciematu, Jaunsaules lasītāji Mārtiņdienā iet ķekatās kopā
ar skolotājiem. Brunavas bibliotekārei I. Kursišai sadarbojoties ar Mežgaļu pamatskolu un Bauskas
VUGD darbiniekiem īsi pirms vasaras brīvlaika organizēta izglītojoša un informatīva tikšanās, lai
atgādinātu par drošību uz ūdeņiem, mežā, aicinātu saudzēt apkārtējo vidi. Beibežu bibliotēkai āra
lasītava, bet pasākumā par profesijām, piedalās policists-kinologs E. Vanags un dienesta suns
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Pertiss, demonstrē pazudušu mantu atrašanu, kā pēdas meklē ar suni policija u.c. trikus. Īslīces
parkā pasākums 1.4.klašu skolēniem kopā ar Rītausmu bibliotēku “Mežs mūsu bagātība”.
Bērni ar īpašām vajadzībām. Zālītes un Zorģu bibliotēkas sadarbojas ar Zālītes speciālo
internātskolu, kur mācās bērni ar īpašām vajadzībām, kopīgi ar Zālītes speciālās skolas audzēkņiem
vāc makulatūru. Jau trešo gadu svin Viļa dienu, apmeklē Viļa dienas svētkus Bauskas novada
Ceraukstes pagasta Lejeniekos. Muzejs saņēma audzēkņu darinātus koka zaķus no koka ripām.
Skolēni apskata ēkas, izstaigā Dzejas taku, kur gaida dažādi pārbaudījumi. Uzdevumi saistīti ar V.
Plūdoņa daiļradi un latvisko dzīvesziņu. Nojumē Mēmeles krastā muzicē Bauskas sākumskolas
folkloristi, trikus demonstrē iecavnieks Edžus Kauķis. Lielajā šķūnī noskatās Gunāra Priedes lugu
«Tētis un māmiņa jeb Niklāva Rimšas noslēpums». To izrāda Iecavas teātris «Artis». Runas dienas
ar dzejnieci 5.- 9.klašu skolēniem norisinājās reizē ar dzejnieces Ineses Zanderes viesošanos skolā.
Tā notiek neparastā gaisotnē pie klātiem galdiņiem ar arodklases audzēkņu sarūpētajiem cepumiem,
smalkmaizītēm pie tējas tases skolas zālē. Arnis un Laima Miltiņi atskaņo skaņdarbu. Dzejniece
pastāsta, ka dzimusi Dobelē, bet dzimtas saknes nāk no Iecavas novada ‘’Spradžiem”. Atceļā uz
mājām skolotāja Elīna Klāsupa aicināja Inesi Zanderi apskatīt senās mājas, kurās vairākās paaudzēs
dzīvojusi Viduleju dzimta. Šeit zem vecās bumbieres atdusas dzejnieces vecvecmāmiņa. Dzejniece
brīdi pabija pie vecās bumbieres un nofotografēja pāris bildes, lai parādītu savai māmuļai, kurai ir
jau pāri deviņdesmit gadiem, lai kavētos atmiņās. Dzejniece pastāstīja par savām skolas gaitām,
somā līdzi atvedusi zeķīti, cimdiņu, spilventiņu un turpat uz vietas top interesants stāsts, kurš
aizrauj kā bērnus, tā arī pieaugušos, interesanti noskatīties autores filmiņas. Gudrs, inteliģents, bet
pavisam vienkāršs cilvēks šodien sarunājas, stāsta, bet skolas bērni skaita dzejoļus un iepriecē
rakstnieci ar ilustrācijām dzejoļiem. Sveču dienā skolas zālē audzēkņi kopā ar salona "Ciku –
cakas" vadītāju Vinetu Lamberti izzina sveču liešanas pamatprincipus. Katram dalībniekam iespēja
pagatavot savu sveci dažādās tehnikās – tītas no vaska plāksnēm vai izlietas dažādās formās. Vineta
iepazīstina ar sveču darināšanas pamatprincipiem un izejvielām. Sveci gatavo un pēc izvēles
pievieno kaltētas ziedlapiņas, smaržvielas. Vestibilā izvieto skolēnu sveču izstādi. Tradicionāli
skolā norit Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas sarīkojumi. Šogad tēma Norvēģija, un Grīga mūzikas
noskaņās bērni apglezno akmeņus. Kopīgi izveido izstādi skolas bibliotēkā. Godinot latviešu
rakstnieces A.Brigaderes 155.dzimšanas dienu, dodas mācību ekskursijā uz Tērveti. Apmeklē
rakstnieces māju – muzeju “Sprīdīši”, kur iepazīst rakstnieces dzīves gājumu un daiļradi. Bērniem
iespēja pavadīt pēcpusdienu pasaku mežā ar rūķīti Sisī. Bauskas bērnu bibliotēku apmeklē 2 skolēni
no Pamūšas speciālās internātpamatskolas, ar vecāku un bibliotekāru atbalstu un gādību abi skolēni
paveica bērnu žūrijas ekspertu darbu, tika palīdzēts aizpildīt elektronisko anketu. Noticis pasākums
Sociālā riska ģimeņu bērniem, jo vairākus gadus bibliotēkai veiksmīga sadarbība šajā jomā ar
Bauskas novada Sociālo dienestu. Trūcīgo, maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu bērnu vasaras
nometnē 5.jūlijā sadarbībā ar sociālo darbinieci D.Romanovsku speciāliste K.Čakāne 20 skolēniem
(7.-8.g.v.) sniedza ieskatu par pakalpojumiem, kurus piedāvā bibliotēka, kopīgi skatās animācijas
filmas, klausās muzikālās grāmatas. Sadarbībā ar Jāņa un Lilitas Seržānu audžuģimeni (kura izveido
audžuģimeņu atbalsta centru “Spēlmaņi”, lai rūpētos par bērniem, cerētu uz sabiedrības atbalstu)
skolēniem abonēta no LNB Dz.Rinkules –Zemzares grāmata “Kapteiņa pulkstenis”, kuru kopīgi
izlasīja visa ģimene. Prieks, ka palīdzējām ar uzziņu par filmas scenārija autori un vārda Enriko
izcelsmi, jo ģimenē skolēnam šāds rets vārds. Sagaidot pirmo adventi Grenctāles bibliotēkā
uzaicināti ciemos Pamūšas speciālās internātpamatskolas skolēni, lai kopīgi piedalītos radošā
darbnīcā, ciemiņi iepriecina ar sagatavotu nelielu koncertu. Skaistkalnē kristīgās bērnu nometnes
nodarbības bibliotēkā.
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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
Skaistkalnes bibliotēkai pieredzes apmaiņa, par darbu ar bērniem notikusi ar Biržu rajona
N.Radvilišķa bibliotēkas darbiniekiem un tikšanās ar lasītāju klubu “Ad Astra”. Laba sadarbība ar
skolēnu un vecāku padomi, pagasta sociālo dienestu, kaimiņos esošajām Bārbeles, Valles,
Kurmenes un Stelpes bibliotēku bibliotekārēm kopīgu literāru pasākumu rīkošanā, turpinās sakari ar
sadraudzības pilsētas Pasvales Centrālo bibliotēku Lietuvā. Iecavas bērnu bibliotēka vislielāko
finansiālo un morālo atbalstu saņem no Iecavas novada domes, visas vēlmes un problēmas tiek
pozitīvi risinātas. Bibliotēkai cieši kontakti ar PII iestādi ”Cālītis”, darbojas grāmatu izsniegšanas
punkts. Bibliotēkai ir visas iespējas turpināt uzsākto darbu ar sadarbības partneriem, pilnveidot to.
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. Bauskas bērnu bibliotēkai arī sekmīga
sadarbība ar pirmskolas iestādēm, skolām, novada domi, Bauskas CB u.c., iestādēm, lai sekmīgi
turpinātu bērnu un jauniešu apkalpošanu bibliotēkā. Prieks, ka turpinās sadarbība ar skolotāju
V.Cerusu, A.Jurgelāni un jauno sadarbības partneri skolotāju I.Hiršfeldi, jo ieinteresē skolēnus
iesaistīties lasīšanas programmā, kļūt par žūrijas ekspertiem. Veiksmīgi sadarbojas ar bērnu un
jauniešu centra speciālistēm, ar Bauskas CB bibliogrāfi L.Ozoliņu. Bibliotekāres pasākumos aicina
piedalīties rakstniekus, žurnālistus, foto studijas ”Bauska” fotogrāfus, kolēģes (S.Cīruli,
M.Maslovu-Konrādi). Plūdoņa dzimšanas dienas un Viļa dienas kopīgajos bibliotēku pasākumos
piedalās S.Samsone - Zaķu māte, Plūdoņa muzeja vadītāja.
Latvijas- Lietuvas pārrobežu sadarbības projekta uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēkas turpina
sadarboties ar dažādu profesiju cilvēkiem, veido kopīgus pasākumus. Ceraukstes bibliotekāre
V.Tarvide kopā ar bērniem un viņu vecākiem salasa 15 kg zīļu meža zvēriem, uzdāvina ”lāču
mammai” zvērkopei Velgai Vītolai.
Zorģu bibliotēka organizē radošas darbnīcas sadarbībā Bauskas novada Īslīces SOS ciemata
psiholoģi I.Nagurāviču un kolēģi Dubultu bērnu bibliotēkas vadītāju I.Radziņu. Rītausmu
bibliotēkai sadarbība ar Bauskas Mūzikas skolu, Bauskas muzeju, Vecsaules bibliotēkām sadarbība
ar pamatskolu, kultūras darba organizatorēm. Tradicionāla sadarbība starp novada bibliotēkām,
organizējot kopīgas ekskursijas B/J žūrijas ekspertiem Ceraukstes un Mūsas, Jaunsaules, Vecsaules
un Ozolaines. Kad slikta piekļūšana Misas bibliotēkai tautas nama remonta dēļ pasākumi notiek
Misas vidusskolā, arī Codes pamatskola atvēl telpas Codes bibliotēkas lielākajiem pasākumiem, jo
laba sadarbība ar skolas vadību.


Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes.

Iecavas bērnu bibliotēkā novada Dzejas dienām veltīts skolēnu radošo darbu konkurss „Mana
Iecava” (Iecavas 525.gadu jubilejai). Konkursu organizēja Latviešu valodas un literatūras skolotāju
apvienība. Darbu vērtēšanā piedalījās Bērnu, Ed.Virzas Iecavas bibliotēkas, kā arī laikraksta
„Iecavas Ziņas” redakcija. Bērnu bibliotēka vērtēja 5.-6.klašu un 7.-8.klašu skolēnu darbus. Žūrijas
vadītāja Maruta Lasmane atzina, ka vērtēt iesniegtos darbus bijis grūti, tie rakstīti dažādos žanros,
taču it visos manāms, ka skolēni mīl savu Iecavu: „Iepriecināja, ka darbi ir tēlaini un oriģināli, tajos
aprakstīti dažādi Iecavas novada objekti, un katrā darbā ir pašu jauniešu klātbūtne”. Bibliotekāre
Zoja Stūrmane pasniedza balvas Bērnu bibliotēkas favorītiem. Par godu konkursa laureātiem skolu
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pedagoģes nolasīja vārsmas no nesen iznākušajiem M.Cielēnas, Vika un M.Zālītes dzejoļu
krājumiem. Savam novadam veltītie un interesanti noformētie darbi ir laba velte Iecavas
525.gadskārtai, ko svinēs 2017.gadā.
Bauskas bērnu bibliotēkā veiksmes stāsts lasīšanas veicināšanas projekts ”Bērnu/Jauniešu
žūrijas 2016” Šogad rekordliels ekspertu skaits 120 ( pieteicās 145). 114 eksperti B+J vecuma grupā
(vecāku žūrijā: 5 mammas + 1 Vīrieši. Tēvi. Lasītāji). Ikkatrā no pasākumiem šogad iznāk
saskarsme ar kādu no žūrijas ekspertiem, vispirms jau kopīgas Plūdoņa dzimšanas dienas svinības
un aktivitātes Bauskas CB, tad 3.Viļa dienas “Lejeniekos”, teātra izrādes “Pīters Pens” un 3D kino
filmas “Džungļu grāmata” apmeklējums. Konkursā jaunajiem lasītājiem Nindzja Timijs mūsu vidū
veicināšanas balva ekspertiem E. un J.Zvirbuļiem, kuri arī veiksmīgi startē Zvaigznes ABC
lasīšanas stafetē, - Janai 2.vieta. Tas veicina grāmatu lasīšanu, popularizē kampaņu un noslēguma
pasākums ekspertu Ziemassvētku eglīte ”Buram, buram, kamēr klimpas un pankūkas putrā” ir kā
salds ķirsītis kliņģerī, kas motivē gaidīt nākamo gadu, lai turpinātu lasīt un vērtēt izlasīto. Par savu
pieredzi grāmatas izdošanā pieredzē dalījās bibliotekāre literāte S.Cīrule, apbalvojumā ekspertiem
uzburtas vērtīgas grāmatas, bet dzejoļus u.c. priekšnesumus pie eglītes vēroja kaķis Melnis. Prieks,
ka aktīvi lasīšanas veicināšanu atbalsta skolotāja V.Cerusa no Bauskas sākumskolas, Bauskas
2.vidusskolas skolotāja A.Jurgelāne, šogad viņām pievienojas arī I.Hiršfelde. Codes bibliotēkā
veiksmīgākā aktivitāte aprīļa mēnesī sadarbībā ar skolas 3. līdz 9. klasēm, kā arī skolotājām Ingu
Eglīti un Mairitu Ostrovsku notikušais tematiskais pasākums Grāmatu svētku ietvaros, tikšanās ar
rakstnieci Vitu Štelmaheri. Autore spēja aizraut pat vislielākos nelasītājus, pēc pasākuma bērni
gribēja izlasīt ieteiktās grāmatas. Autore ļoti labi notur publikas uzmanību, laiks paskrēja nemanot,
pirmo reizi pēc tikšanās ar rakstnieci bērni nelabprāt gāja projām Bija arī neliels pārsteigums, jo
autore ieradās kopā ar savu labāko draugu čau čau šķirnes sunīti Rafīti. Misas bibliotēkai viens no
veiksmīgākajiem lasīšanas veicināšanas pasākumiem ir piedalīšanās Bērnu, jauniešu žūrijas darbā
un pateicoties LNB bērnu centram par šādu iespēju, tiek veicināta lasīšana bērnu vidū. Lai stimulētu
bērnus lasīt, bibliotēkā izveidoju gaumīgi noformētu vietu, kurā ir visu kolekciju grāmatas un
atspoguļots lasīšanas process. Šoreiz uz vienas no bērnu stūrīša sienām salidojuši putniņi, katram
lasītājiem savs putniņš, uz kura pabeidzot lasīšanas procesu, tiek atzīmēts kārtas skaitlis, kurš pēc
kārtas beidzis un vārds uzvārds. Plauktu kur izvietotas grāmatas papildina 5 ligzdiņas katrai vecuma
grupai, kurā ir oliņas un uz katras oliņas ir bērna vārds un kādu grāmatu izlasījis. Sadarbībā ar
Misas vidusskolu uzaicināti skolēni no 3.un 4. klases piedalīties konkursā jaunajiem lasītājiem
Nindzja Timijs mūsu vidū. Konkursa uzdevums bija radošs, izveidot nelielu 1-2 minūšu garu filmas
sižetu. Uz finālu LNB tika izvirzīti divi skolēni no 3. Klases - Patrīcija Felicita Pavāre un Markuss
Miklaševičs, kuri ar labiem rezultātiem atgriezās no Rīgas. Skolēni saņēma galveno balvu - jūras
ceļojumu četrām personām maršrutā Rīga – Stokholma- Rīga, ko dāvāja a/s ,,Tallink”. Katra
komanda, kas iesūtīja kopīgu darbu, dāvanā saņēma jaunāko grāmatu ,,Nindzja Timijs un baltā
pērtiķa noslēpums”. Valles bibliotēkā Dzejas dienas 2016. Dzejas dienu pasākumi notika visās 3 PII
“Cielaviņa” grupās: “Nāc, dzejoļus tev lasīšu!”- dzejas rīts pašiem mazākajiem bērniem. Lasīju
dzejoļus par dažādiem labi pazīstamiem priekšmetiem, kurus bērni var nosaukt - dzīvnieki,
rotaļlietas utt. “Nāk dzejolis kā brīnums!”- vidējās grupas bērniem savus dzejoļus lasīja un ilustrēja
dzejniece G.Viegliņa- Valliete; Dzejas rīts “Runcis Francis Zīļu krelles ver”- vecākās grupas
bērniem dzejoļi rudens noskaņās. Bērni klausījās dzejoļus, dziesmas, skatījām multfilmu,
izspēlējām dzejoļa animāciju. Noslēgumā katram bērnam dāvināju zīles. Rakstnieces Annas
Brigaderes 155 jubilejas gadā jaunākā skolas vecuma bērniem Vecsaules bibliotēkā notika
tematisks pasākums „Uz zemi laimīgo”. Bērnus iepazīstināju ar rakstnieces dzīvi un daiļradi, viņas
pasaku tēliem, noskatījāmies animācijas filmu par Sprīdīti, tad devāmies līdzi Sprīdītim ceļojumā uz
Laimīgo zemi. Katrā apstāšanās vietā bērnus sagaidīja kāds atraktīvs uzdevums - gan apslēptās
naudas meklēšana, gan vēja virziena noteikšana, gan Meža mātes sagatavotie viktorīnas jautājumi,
staigāšana pa čiekuriem, mīklu minēšana un citas jautras izdarības. Zorģu bibliotēkas ilggadējā
tradīcija – radošo dienu rīkošana bērniem vasarā – pierādījusi efektivitāti, tāpēc šogad
līdzfinansējumu 600 eiro tām piešķīra no pašvaldības budžeta. Pasākums Zorģu bibliotēkā vasarā ir
gaidītākais, šogad norisinās 19.-22.jūlijā. Tajā pulcējās 22 bērni vecumā no septiņiem līdz
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divpadsmit gadiem, lai baudītu «Emociju virpuli laukos», kas ir notikuma nosaukums un moto.
Četru dienu laikā bērniem iespēja uzzināt un iemācīties daudz jauna. Katra diena sākās ar rīta apli
psiholoģes Ilzes Naguravičas vadībā, pēc tam notiek dažādas radošās nodarbības. Kopā ar
mākslinieci Daili Feldmani tapa māla pūces, mākslinieku darbnīcas «Pūra lāde» vadītāja Dagnija
Lauva bērnus iepazīstināja ar krāsu pasauli gleznošanas nodarbībā. Salona «Ciku Cakas» vadītājas
Vinetas Lambertes vadībā nometnes dalībnieki izveidoja svečturus, kuros kā pamata sastāvdaļa tika
izmantotas flīzes, savukārt Agnese Zariņa bērniem iemācīja, kā izgatavot rokassprādzes no ādas
gabaliņiem. «Katru dienu darījām kaut ko jaunu, bet visvairāk patika gleznošana, jo arī ikdienā man
patīk zīmēt,» teic pasākuma dalībniece Elza. Vienpadsmit gadīgais Jānis piebilda ka interesantāk
bija taisīt ādas aproces: «Nometnes laikā ieguvu daudz draugu un jaunas zināšanas.». Vadīt
nodarbības uzaicināta leļļu meistare Inguna Radziņa no Dubultu bērnu bibliotēkas. Viņa kopā ar
bērniem izveidoja dzīvniekus, kuriem par pamatu izmanto plastmasas pudeles. Vēlāk dzīvnieki tiek
izrādīti pašu režisētā teātra izrādē. Bērniem patika tikšanās ar rakstnieci un grāmatas «Ucipuci
meklē mājas» autori Zani Zusti. Viņa stāstīja par grāmatas tapšanu, kā arī ļāva ieklausīties lasījumā.
Vēlāk nometnes dalībnieki paši mēģināja uzrakstīt stāstu. Noslēguma dienā bērnus apciemoja
mūziķis un TV spēles «Gudrs, vēl gudrāks» vadītājs Valters Frīdenbergs.


Bibliotēkas darbinieki tālākizglītības vērtējums specializācijā. Vajadzības.

Bibliotēku darbinieki piedalās Starptautiskos, vietējos semināros, konferencēs, kursos,
pieredzes apmaiņas braucienos.
Novada Biznesa bibliotēku pārstāvji vērtīgu pieredzi par sadarbību ar dažādu iestāžu vadītājiem
gūst Lietuvā apmeklējot Zarasai bibliotēku.
Šajā gadā daudz uzmanības veltīts darbam ar bērniem bibliotēkās. S.Freimane prezentē novadu
bibliotēku darbu ar bērniem Rīgā Apaļā galda konferencē, gūst vērtīgas atziņas no kolēģu
pieredzes, kā arī par darbu ar bērniem, sniedz pārskatu Bauskas reģiona publisko bibliotēku
seminārā. Paldies, S.Tretjakovai par sniegto pieredzi un aktualitātēm darbā ar bērniem. Novadu
bibliotekāres kopā ar ekspertiem piedalās Lielajos lasīšanas svētkus LNB, šogad pirmo reizi
pasākums notika Gaismas pilī. Ieskatu svētku gaisotnē var interaktīvi aplūkot pateicoties LNB BLC
sociologam M.Trapencierim, skatīt Ievas Zanderes fotogrāfijās. 9.novembrī Bauskā notiek
Zemgales reģionālais publisko bibliotēku seminārs, kas veltīts darbam ar bērniem. Tajā S.Freimane
prezentācijā ”No Zanes līdz Pūcēniem” stāsta par trīsgadnieku projektu “Jauno Pūcēnu skoliņa” u.c.
pasākumiem pirmsskolniekiem, tiek gūts plašs ieskats citu bibliotēku darbā ar bērniem Zemgales
reģionā. Mežotnes bibliotekāre E.Nagliša:” Mani iedvesmoja un aizrāva Zemgales reģionālais
seminārs, kur runāja par bibliotēkām bērniem un jauniešiem. Visi stāstījumi bija gana aizraujoši, bet
visvairāk patika Kokneses novada Kokneses pagasta bibliotēkas Bērnu nodaļas vecākās
bibliotekāres Antras Vasiļevskas stāstījums kā uzņemt filmu, kāda programma tam ir nepieciešama,
kur var dabūt mūziku”.
Vērtīgs publisko bibliotēku mācību pieredzes brauciens 1.jūnijā uz Liepājas un Grobiņas
bibliotēkām, prieks par bērniem un jauniešiem paredzētajām telpām Grobiņas bibliotēkā, aplūkots
spožais dārgakmens koncertzāle ”Liepājas dzintars”, bet muzeja apmeklējums dod iespēju iepazīt
mūsu tautas vienu no spēcīgākajām personībām-sievietēm Zentu Mauriņu. 17.augustā Vasaras
seminārā Latvijas Bibliotekāru biedrības Zemgales nodaļas bibliotekāri apmainās darba
aktualitātēm, apmeklē Tīreļu bibliotēku un Ziemassvētku kauju vietu pie mājām” Mangaļi”, gūst
ieskatu vēsturiskajos notikumos, paplašina savu redzesloku. Mācību pieredzes braucienā 5.oktobrī
apmeklētas un iepazītas arī Pierīgas reģiona bibliotēkas. Aplūkota jaunā un modernā LU
Dabaszinātņu Akadēmiskā centra bibliotēka, sevišķi iespaido modernās tehnoloģijas, E-resursi,
nakts abonements, pašapkalpošanās skeneri u.c. ekstras, telpu dizains. Apmeklēta LU bibliotēka, kā
arī Rīgas Centrālās bibliotēkas filiāle Daugava, kur bērniem un skolēniem dažādas izzinošas
radošas aktivitātes un ieviestas modernas tehnoloģijas. Svinīgā ceremonijā skaistajā Cēsu
koncertzālē notiek “Lielā lasītāju balva 2016”. Bibliotekāres svin svētkus un satiek klātienē grāmatu
autorus, tulkotājus un izdevējus 8.jūnijā Bauskas un Vecumnieku novada bibliotekāres mācību–
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pieredzes izbraukuma seminārā apmeklē Iecavas novada Zorģu, Zālītes, Ziemeļu, Edvarta Virzas un
bērnu bibliotēkas, secinājums, ka ikvienā bibliotēkā ne tikai radoši strādā ar bērniem un jauniešiem,
bet rūpējas arī par patīkamu vidi. L.Šteinberga sniedz kolēģēm sniedz ieskatu par lasīšanas
veicināšanas pakalpojumiem bibliotēkā. S.Freimane semināros bibliotekārus Bauskas CB un
Bauskas bērnu bibliotēkā informē par B/J žūrijas aktivitātēm, bibliotēkām un skolām sniedz
individuālas konsultācijas par aktuāliem bibliotēkas darba jautājumiem lasīšanas veicināšanas
programmu ”Bērnu žūrija”. Iecavas bērnu bibliotēkas vadītāja L.Šteinberga piedalās Bauskas
Centrālās bibliotēkās rīkotājos semināros un konsultācijās; apmācībās par BIS ALISE
jauninājumiem; konferencē „Lakstīgalas vārdnīca: vērojumi un vērtējumi Latvijas un Polijas bērnu
literatūrā un grāmatu mākslā” LNB; seminārā „Ieskats latviešu oriģinālliteratūras daudzveidībā”
Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā; mācību pieredzes seminārā Iecavas novada bibliotēkās; mācību
pieredzes seminārā Rīgas bibliotēkās; Zemgales reģionālajā publisko bibliotēku seminārā Bauskas
CB, nodarbībā „Digitālo krājumu pārvaldība un digitalizācijas projekti”; seminārā „Bērnu žūrijas
norise un inovācijas 2017” LNB. Galvenā bibliotekāre Z.Stūrmane piedalās Bauskas Centrālās
bibliotēkas rīkotājos semināros un konsultācijās; mācību pieredzes seminārā Iecavas novada
bibliotēkās; mācību pieredzes seminārā Rīgas bibliotēkās; seminārā „Ieskats latviešu
oriģinālliteratūras daudzveidībā” Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā; LNB Mācību centra kursos
„Bibliotēkas pakalpojumu mērķgrupa – bērni un jaunieši”; Zemgales reģionālajā publisko
bibliotēku seminārā Bauskas CB; nodarbībā „Digitālo krājumu pārvaldība un digitalizācijas
projekti” Bauskas CB.
S.Freimane Bauskas bērnu bibliotēkas vadītāja saņem:1)Apliecība LNB “Jaunākā literatūra
pieaugušo auditorijai: latviešu oriģināllīteratūra” (6 stundas), 2)LNB Apliecinājums “Lakstīgalas
vārdnīca: vērojumi un vērtējumi Latvijas un Polijas bērnu literatūrā un grāmatu mākslā” (8
stundas), 3)LNB Apliecība “Digitālo krājumu pārvaldība un digitalizācijas projekti” (4 stundas),
4)Jelgavas Zinātniskā bibliotēka Apliecinājums ”Ieskats latviešu oriģinālliteratūras daudzveidībā”
(5 stundas), 5)Bauskas CB Apliecinājums dalība “Zemgales reģionālajā publisko bibliotēku
seminārā“ (4 stundas), 6)Bauskas CB Apliecinājums “Dalība Bauskas Centrālās bibliotēkas
semināros” (32 stundas). K. Čakāne interneta lasītavas vadītāja saņem: 1) LNB Apliecība “Digitālo
krājumu pārvaldība un digitalizācijas projekti” (4 stundas); 2)Bauskas CB Apliecinājums dalība
“Zemgales reģionālajā publisko bibliotēku seminārā “(4 stundas); 3)LNB Apliecinājums
“Lakstīgalas vārdnīca: vērojumi un vērtējumi Latvijas un Polijas bērnu literatūrā un grāmatu
mākslā” (8 stundas); 4)Bauskas CB Apliecinājums “Dalība Bauskas Centrālās bibliotēkas
semināros”(21 stunda): G. Blūmane galvenā bibliotekāre saņem: 1)Bauskas CB Apliecinājums
dalība “Zemgales reģionālajā publisko bibliotēku seminārā“ (4 stundas); 2)Bauskas CB
Apliecinājums “Dalība Bauskas Centrālās bibliotēkas semināros”(13 stundas). D.Karlsone galvenā
bibliotekāre saņem: 1)KISC Apliecinājumu par mācību semināra “Valsts ieņēmumu dienesta e-vide
un e-pakalpojumi klāts“ apguvi (3 stundas), 2)LNB 2 Apliecības ”Jaunākā literatūra pieaugušo
auditorijai: latviešu oriģinālliteratūra” (6 stundas); ”Digitālo krājumu pārvaldība un digitalizācijas
projekti” (4 stundas), 3)2 Bauskas CB Apliecinājumi par “Zemgales reģionālajā publisko bibliotēku
seminārā” (4 stundas); 4)dalība “Bauskas Centrālās bibliotēkas semināros” (8 stundas)
Bibliotēkas publicitāti gūst bibliotekārēm S.Freimanei, D.Karlsonei u.c. kolēģēm piedaloties
Pagalmu svētku aktivitātēs, Plūdoņa ielas svētkos, Viļa dienā Lejeniekos u. c.


Problēmas darbā ar bērniem un jauniešiem, to iespējamie risināšanas ceļi.

Maz lasa, vērojams intereses zudums par grāmatu lasīšanu, samazinās lasošo bērnu skaits jau ar
6.klasi. Slodze skolā ir liela un ceļš uz skolu un atpakaļ lauku bērniem ir nogurdinošs, skolotāji
neatbalsta lasīšanas popularizēšanu, ģimenē bērni netiek īpaši ieinteresēti lasīšanai. Vecāki
neapmierināti, ka ne visās skolās brīvlaikos nav jālasa ieteicamā literatūra. Paši vecāki raksturo
bērnus kā “glāstītājus” un “spaidītājus” - kā paaudzi ar pārmērīgu aizraušanos ar viedtālruņiem.
Nabadzīga valoda, grūtības sagādā stāstīšana. Plašs interešu izglītības piedāvājums. Diemžēl
pasākumus noorganizēt bērniem arvien grūtāk, jo daļa lauku skolēnu mācās Bauskas skolās un
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pirmskolas vecuma bērni apmeklē Bauskas bērnudārzus, mājās atgriežas dažādos laikos. Skolas
neesamība būtiski ietekmē B+J bibliotēkas apmeklētību, apmeklējums palielinās, kad ir brīvlaiks un
nav jāapmeklē mācību iestādes. Jaunsaules bibliotēkā samazinājies lietotāju skaits, jo 3.-9.klases
pārceltas uz Vecsauli, lielākā daļa apmeklē citas bibliotēkas. Aizvien vairāk skolu bibliotēkas
iesaistās Bērnu žūrijā tādēļ Brunavas, Jauncodes bibliotēkās problēmas ar ekspertu piesaisti.
Jāiesaista žūrijā vecāki, lai būtu ieinteresētība no viņu puses. Bibliotēkās savlaicīgi nenodod
grāmatas. Vecumniekos telpu trūkums, jo gaidot autobusu, īsina laiku ar galda spēlēm, manāma
pavirša attieksme pret grāmatām. Vairākas no iepirktām galda spēlēm ir nolietojušās, jāiepērk
jaunas. Ziemeļu bibliotēka arī vēlas plašu daudzfunkcionālu telpu bērnu radošam darbam un
ģimeņu atpūtai. Problēma: budžeta līdzekļi grāmatām varētu būt vairāk. Grāmatas paliek arvien
dārgākas, jādomā par katru grāmatu, vai to pirkt, risinājums - SBA un vispirms nopirkt Bērnu
žūrijas kolekcijas grāmatas. Bērni, kuri aktīvi apmeklē bibliotēku tiek motivēti ar pārsteiguma
balvām, labprāt piedalās dažādos konkursos, labprāt lasa žūrijas grāmatas, lai arī bibliotēka nav
iesaistījusies šai programmā. Ceraukstes bibliotēkas problēma ir tā, ka skola atrodas tālu, jāšķērso
automaģistrāle A7, kur ļoti intensīva satiksme,- risinājums uz skolu regulāri piegādā jaunāko klašu
skolēniem grāmatas. Telpu problēma, Vecsaules bibliotēkai, ja trūkst daudzfunkcionālas telpas, tad
pasākumus rīko citur Vecsaules Saieta namā (Skaistkalnes vidusskolas IC telpās). Bibliotēku
(Vecsaules, Ozolaines) atrašanās vienā ēkā ar skolu ir gan pozitīvi, gan arī negatīvi vērtējama,
Ceraukstes bibliotēka atrodas tālu no skolas, skolēniem jāšķērso Starptautiskā maģistrāle, pati
bibliotekāre problēmu risina, apmeklējot skolu un piegādājot grāmatas. Bauskas bērnu bibliotēka
cer uz jauno bibliotēkas projektu, kopā ar Bauskas CB! Umpārtes bibliotēkā (atrodas Vecumnieku
atklātā cietuma teritorijā) nav atsevišķas telpas bērniem, kur uzturēties, spēlēt galda spēles. Bauskā
lieliska iespēja nodot grāmatas jebkurā diennakts laikā, grāmatu nodošanas ierīce – kaste. Ļoti
svarīga ir ģimenes loma un lasīšanas tradīcijas ģimenē. Mūsas bibliotēkā brīvlaikā grāmatas pēc
iedotā saraksta ir meklējuši un lasījuši bērni, kuri atbraukuši pie vecvecākiem no Rīgas. Uz
bibliotēku bija atnākusi piektklasnieka mamma, kura pastāstīja pieredzi, ka pie viņiem Inčukalna
pamatskolā tiek noslēgts līgums par to, ka skolēnam katru dienu mājās pusstunda jālasa grāmatas.
Līgumu paraksta skola, vecāki un pats skolēns. Jāapvienojas ģimenei, skolai, bibliotēkai, lai šīs
problēmas risinātu un vērstu par labu mūsu bērniem! Jārīko pasākumi, kur bērni var izpaust savu
iniciatīvu, pasākumi kopā ar vecākiem, jāplāno vasaras aktivitātes, piemērotas lietotāju dzīves
ritmam, lai bērni varētu apmeklēt pasākumus, tos rīkot arī pēcpusdienās, sestdienās, brīvlaikos,
skolēnu uzmanību piesaistīt ar galda spēlēm, radošām darbnīcām, pasākumiem ārpus bibliotēku
telpām. Jārisina viss ar grāmatu nelasīšanu saistītās problēmas valsts mērogā, kā tas ir Vācijā,
Somijā u. c
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8. Novadpētniecība


Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda prioritātes

Vecumnieku novada Bārbeles bibliotēkas vadītāja Brigita Krauze uzsver, ka “novadpētniecība
ir lokālās teritorijas izpēte, un Bārbeles bibliotēkas virsuzdevums ir turpināt veidot lokālo vēstures
krātuvi”. Bauskas reģiona novadu bibliotēku novadpētniecības galvenie virzieni saistīti ar lokālās
vietas vēsturi un kultūrvēsturisko objektu izpēti, novadnieku apzināšana, materiālu vākšanu un
apkopošana un to popularizēšanu.
•

Novadpētniecības krājums:
 komplektēšana, ietverto materiālu veidi
 krājuma organizācija un glabāšana

Novadpētniecības darbā nozīmīgs ir krājums, kā arī tā popularizējošie pasākumi. Nozīmīgs
resurss ir novadpētniecības datu bāze, kuru veido Bauskas CB. 2016.gadā novadpētniecības datu
bāze papildināta ar 2128 analītiskajiem aprakstiem, kuri nosūtīti LNB Bibliogrāfijas institūtam.
Novadpētniecības datu bāzē kopējais aprakstu skaits 166862 uz 2017.gada 1.janvāri.
Novadu bibliotēkās novadpētniecības materiāli sakārtoti dažādos formātos: mapēs, foto
albumos, digitālos albumos CD, DVD, video kasetēs, skaņu kasetēs, vitrīnās.
Novadu bibliotēkās izveidoti novadpētniecības plaukti, stūrīši un atvēlētas atsevišķas telpas,
kurās iekārtotas ekspozīcijas, piemēram, Bārbeles bibliotēkā.
Novadpētniecības krājumā ietilpst izdevumi par konkrēto vietu, tās cilvēkiem un notikumiem,
kā arī novadnieku pašu veidotie darbi. ( grāmatas, gleznas, fotogrāfijas, afišas u.c.).
 krājuma kvalitātes, aktualitātes, attīstības novērtējums
Bauskas novada Mūsas bibliotēkas vadītāja Ruta Dubinska secina, ka “krājuma kvalitāti
vērtējot, ir prieks, ka šis darbs tika sākts un tiek turpināts. Ir lietas, par kurām var teikt, ka labi, ka
vēl paguvām kādus materiālus / atmiņas un fotogrāfijas iegūt, jo šobrīd vairs to nevarētu.” Daudzas
novadu bibliotēkas aktīvi iesaistās dažādu pagastu šī brīža pasākumu un notikumu fiksācijā, jo pēc
neilga laika, tā jau būs vēsture. Veiksmīgi sadarbojoties ar skolām, privātpersonām veidojās,
paplašinās novadpētniecības materiālu klāsts. Novadpētniecība ir viena no bibliotēkas darba jomām,
kura visu laiku attīstās, jo paplašinās aplūkojamo tēmu loks, iesaistās vairāk ieinteresētu cilvēku.


digitalizācija, digitālie resursi un to veidošana

Pēdējos gados novadu bibliotēkas veic aktīvu materiālu digitalizāciju (fotogrāfiju, dokumentu,
atmiņu pierakstu u.c.). Bauskas CB ir plašs CD klāsts. Pavisam kopā 64 vienības. 2016.gadā
ierakstīti un pieejami bibliotēkas lietotājiem 3 jauni CD sērijā “TREJUPJU PILSĒTA” – Plostu
tilts, Mēmeles tilts un upe, Mūsas tilts un upe, Lielupes upe, kuri izmantoti vairāku pasākumu
organizēšanā dažādām mērķgrupām.
Vecumnieku novada Bārbeles bibliotēkas novadpētniecības krājumā bagātīgs digitālo resursu
krājums. Bibliotēka izveidojusi 9 digitālos albumus ar 967 lpp. 441 digitalizēti attēli. Izveidoti 3
albumi (LTF, Bibliotēkas vēsture, Bārbeles tautas namam 90).
Bauskas novada Vecsaules bibliotēka turpina darbu pie projekta “Pagasta stāsti” – ierakstīti
divi vecsauliešu stāsti un Bibliotēku nedēļā prezentēts skolotājas Veiklas Grosbergas atmiņu
stāstījums “Dzīve – kā pāri plūstošs trauks“ (Pielikums nr.5). Palielinot senās fotogrāfijas, izveidots
fotoalbums “Par darba tikumu un tēvu tikumu: darbi laiku sētā un kolhozā“.
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 izmantojums (var nebūt cipari, pietiek ar situācijas aprakstu, novērojumiem)
Būtiski ir ne tikai vākt un apkopot lokālās teritorijas vēstures liecības, bet šo apkopoto
materiālu arī popularizēt, nodrošināt tā pieejamību dažādās formās: novadpētniecības datu bāze,
novadnieku digitālā enciklopēdija, tematiskās izstādes, tematiski vakari, tikšanās, literāri vakari,
ekskursijas, informatīvās stundas, novadnieku grāmatu atvēršanas svētki, stādījumu veidošana,
bibliotēkas speciālizdevumi, patstāvīga ekspozīcija bibliotēkā, publikācijas presē u.c.
CD sērija “TREJUPJU PILSĒTA” – Plostu tilts, Mēmeles tilts un upe, Mūsas tilts un upe,
Lielupes upe izmantoti, Bibliotēku nedēļā tematiskā pēcpusdienā “Par Bauskas upēm un tiltiem”,
kurā tika izmantoti materiāli arī no LNB datu bāzes PERIODIKA.lv, piedalījās Bauskas muzeja
speciālists Aigars Urtāns, kurš sniedza vēsturisku atskatu, papildinot stāstījumu ar dziesmām par
ūdeņiem un tiltiem, bet Bauskas sākumskolas audzēkņi sniedza tautasdziesmu par ūdeņiem
montāžu. Pasākuma noslēgumā Bauskas CB Biznesa bibliotēkā atklāja novadnieces mākslinieces
Mārītes Šulcas gleznu izstādi “Trīs sidraba upes tek“ (skatījums uz trīs upju skaistumu).
Prezentācija tika izmantota arī Baltā galdauta pasākumā Ceraukstes bibliotēkā. Savukārt CD par
Mēmeli izmantoja starptautiskā pasākumā “Mēmele, Mēmele, Nemunele”, ko organizēja
Skaistkalnes bibliotēka sadarbībā Lietuvas kaimiņiem.
Novadu bibliotēkās novadpētniecības materiālus izmanto bibliotekārās stundās, Projektu
nedēļās skolēni, piemēram Vecumnieku novada Kurmenes bibliotēkā par novadnieci mākslinieci
Annu Grisi Grudmani, bet Bauskas novada bibliotēkās materiālus par novadnieku dzejnieku Vili
Plūdoni u.c..
Bauskas novada Strēlnieku bibliotēka Bibliotēku nedēļā organizēja tematisku pasākumu “Egle
rudzu laukā“ veltītu Strēlnieku ciemata vēstures epizodēm. Demonstrēja filmu ar tādu pašu
nosaukumu, kas tika uzņemta strēlnieku kolhozā 1974. gadā. Pasākuma dalībnieki kavējās atmiņu
stāstos, pārlūkoja bibliotēkas eksponētos novadpētniecības materiālus.
Bauskas novada Gailīšu bibliotēka sagatavoja prezentāciju “Gailīšu pagasts agrāk” (60. -70.),
kuru izmanto dažādu mērķgrupu pasākumu organizēšanā.
Novadu bibliotēkas aktīvi organizē tematiskās pēcpusdienas par novadpētniecības tēmām,
piemēram, Kurmenes bibliotēka par Kurmenes muižas vēsturi, bet Iecavas novada Ziemeļu
bibliotēka organizēja tikšanos ar novadpētnieku Ē.Kivilandu.
Bauskas novada Jauncodes bibliotēka organizēja tematisko pēcpusdienu “Līkumotie ceļi un
ceļinieki”- atmiņas par Bauskas 11.ceļu daļu un ceļinieku darba procesiem, senajām autobusu
pieturām, darba tehniku u.c. Pasākumā izmantoti Bauskas CB veidotais CD no skanētām
fotogrāfijām par ceļinieku darba procesu, tehniku, darbiniekiem.
Bauskas CB sadarbībā ar skolām, Plūdoņa muzeja un Ceraukstes pagastu bibliotēku organizēja
Plūdoņa dzimšanas dienu – novadnieces Aivas Linkevičas Plūdonim veltītās gleznu izstādes
atklāšana, viktorīnas un konkursi, filmiņas par Zaķīšu pirtiņu un cienasts ikvienam pasākuma
dalībniekam – zaķa konfektes (sagriezti burkāni) u.c.
Bauskas novada Codes bibliotēka organizēja novadnieces I. Andrejevas gleznu izstādi.
Vairākas bibliotēkās organizēta novadnieku izdoto grāmatu prezentācijas. Bauskas CB
notika grāmatas “Sirds pareizajā pusē“ prezentācija, kuras autors laikraksta “Bauskas Dzīve“
žurnālists Vilnis Auzāns. Grāmatas varonis izcilais alus meistars Kārlis Zālītis, kurš ilgus gadus
strādājis uzņēmumā “Bauskas alus”. Lai gan sirmajam kungam jau pāri 90, taču viņa aizrautīgais
stāstījums par savu darba mūžu, ieinteresēja ikvienu pasākuma dalībnieku.
Iecavas novada Ziemeļu bibliotēka organizēja tikšanos ar novadnieci grāmatas ”Aleksandrs.
Dzīves grāmatzīme” autori Andru Rušmani.
Vecumnieku novada Valles pagasta bibliotēkā organizēti novadnieces vietējās literātes Ginas
Viegliņas – Vallietes autobiogrāfiskā romāna “Atradene un enģelis” atvēršanas svētki sadarbībā ar
izdevniecību “Jumava”, Vecumnieku Mākslas un mūzikas skolu, Valles dramatisko ansambli
(Pielikums nr.6).
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Bauskas novada Vecsaules bibliotēka organizēja divu novadnieku dzejas grāmatu atvēršanas
svētkus, bet Bauskas CB sadarbībā ar skolām un lietuviešu biedrību “Astra“ un Bauskas Tautas
teātri organizēja pie Plūdoņa pieminekļa Saules dārzā dzejas stundu ”Mēs visi nākam no
Zemgales“, veltītu novadniekam, dzejniekam Knutam Skujeniekam, kurā izmantoja ne tikai
dzejnieka darbus, bet arī novadpētniecības materiālus. Dzejnieks saulainā rudens dienā daudzu
baušķenieku sirdis pildīja ar savdabīgo un gaišo dzejnieka personības enerģiju (Pielikums nr.7).
Vecumnieku novada Bārbeles bibliotēkas organizētais jau 15.reizi dzejas dienas “Griķmalēju
dzejas plenērs“ cieši saistīts ar Raiņa mātes dzimtu – Grikovskiem, jo pie jaunizveidotās dižaudzes
pie Griķmalēju ozoliņa tika daudzināta Raiņa māte, skanēja Raiņa atmiņas un vietējo literātu dzejas
lasījumi (Pielikums nr.8- scenārijs). Jāatzīmē Bārbeles bibliotēkas vadītājas Brigitas Krauzes
nozīmīgais ieguldījums plašās Piebalgu dzimtas satikšanās organizēšanā. Ieguldīts milzīgs darbs
pētot dzimtas vēsturi, izmantojot kaimiņzemes Lietuvas Valsts vēstures arhīvu dokumentus.
(Pielikums nr.9)
Viens no 2016.gada vērienīgākajiem novadpētniecības pasākumiem Bauskas CB, ko organizēja
sadarbībā ar Bauskas Valsts ģimnāziju, Bauskas sākumskolu, Bauskas muzeju , darbnīcu “Meistars
Gothards“, Bauskas Kultūras centru, novada māksliniekiem, novadnieka mākslinieka Arnolda
Nulīša un viņa modeles Irēnes Zeidaks radiniekiem, ir pasākums veltīts novadniekam gleznotājam
Arnoldam Nulītim 120 "Savas patiesības meklētājs”. Pasākuma apraksts sadaļā VEIKSMES
STĀSTS (Pielikums nr.10, Pielikums nr.11) .
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.


Novadpētniecības darba popularizēšana

Novadu bibliotēkas par novadpētniecības aktualitātēm un pasākumiem visvairāk sadarbojās ar
vietējiem pašvaldību izdevumiem - avīzes, novadu mājas lapas, kā arī ar reģionālo laikrakstu
“Bauskas Dzīve”, Bauskas CB sniedz informāciju mājas lapā www.bauskasbiblioteka.lv, kā arī
sociālos tīklos twitter, facebook u.c. Regulāri uz pasākumiem gatavo izstādes, afišas, bukletus, info
lapiņas, ielūgumus.


Sadarbība novadpētniecības jomā

Novadpētniecības darba pamatā cieša sadarbība ar sabiedrību, jo ne visus nepieciešamos
materiālus iespējams sameklēt iespiedmateriālos vai datu bāzēs. Bibliotēkas sadarbības partneru
spektrs ļoti plašs- no vietējā iedzīvotāja, muzeja, arhīva, skolas, sabiedriskās organizācijas u.c.


Jauninājumi novadpētniecības darbā

Bauskas CB novadpētniecības pasākumu organizēšanā aktīvāk iesaistīja Bauskas muzeju, jo
viņu speciālisti sagatavoja vairākas tēmas ar padziļinātu vēstures kontekst (par tiltiem, Bauskas
vēsturi u.c.). Gatavojot tematisko pēcpusdienu novadnieka gleznotāja Arnolda Nullīša atcerei,
iesaistījās mākslinieki no darbnīcas “Meistars Gothards”, kuri noorganizēja savu darbu izstādi
veltītu māksliniekam un ekspress izstādi no privātpersonu kolekcijām un muzeja. Šo aktivitāšu
rezultātā Bauskas muzejs ieguva savā īpašumā Arnolda Nulīša gleznu “Irēna”. Veiksmīgi turpinās
Bauskas CB ideja apdzīvot Plūdoņa pieminekli Saules dārzā un Plūdoņa muzeju “Lejeniekos”, jo
jau trešo gadu notiek Dzejas dienas un Viļa dienas (Pielikums nr.12).
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Novadpētniecības darba problēmas un to risinājumi

Novadpētniecības darbā pietrūkst vadlīnijas, jo šobrīd katra bibliotēka vairāk pēc izjūtas un
situācijas organizē novadpētniecības darbu. Svarīgi savākt informāciju no cilvēkiem, kuri bijuši
aculiecinieki nozīmīgiem notikumiem. Viņsaulē aiziet represētie cilvēki, bet viņu pieredzētais nav
pilnībā apzināts. Novadu bibliotēkām daudzas ieceres saistās ar Latvijas 100 gadi, jo plānots plašāk
un dziļāk ielūkoties lokālās vietas laužu dzīvēs un notikumos, apzināt visus tos cilvēkus, kuri
nepelnīti aizmirsti, bet viņu ieguldījums Latvijas izveidē un izaugsmē nenovērtējams, piemēram,
Bauskas CB 2017. gadā vairāk pētīs novadnieka Viļa Olava Plutes ieguldījumu Latvijas valsts
izveidē. Svarīgi iesaistīt pēc iespējas vairāk cilvēku novadpētniecības darba izpētes procesā, jo viņu
pienesums ir nenovērtējams.


Galvenie secinājumi pārskata periodā, nākotnes prognozes, vajadzības

Novadpētniecības darbs ir viena no bibliotēku darba prioritātēm, jo par novadam lokāli
nozīmīgiem cilvēkiem materiālu republikas presē un uzziņu literatūrā informācija ir sniegta maz un
nepilnīgi, bet internetā – bieži neprecīzi. Svarīgi ir saglabāt katra novada kultūrvēsturisko
mantojumu, veicot vietējo laikrakstu, privāti pieejamo foto materiālu skenēšanu, izmantot LNB datu
bāzes materiālu meklēšanai un saglabāšanai novadpētniecības materiālos vai diskos, kontaktēties ar
novada cilvēkiem, interesējoties par attiecīgā temata foto vai cita veida materiālu saņemšanu
skenēšanai. Darbs ir aktīvāk jāturpina, meklējot arvien jaunus “baltos plankumus”, kurus aizpildīt
un saglabāt sava novada kultūrvēsturē. Vēlams iespējami vairāk apgūt citu novadu kolēģu pieredzi
novadpētniecības darbā, apgūt jaunas zināšanas kursos un semināros, lai bagātinātu savu darba
pieredzi.
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9. Projekti
Tabula “Projektu apkopojums”
Projekta
Finansētājs
Finansējuma Projekta apraksts (īss
nosaukums
apjoms
kopsavilkums)
Tēvzemei un
1850.00 EUR Nozīmīgs Bārbeles
Kapa pieminekļa
Brīvībai/ LNNK
novadnieks Mārtiņš Odiņš.
restaurācija
Viņa pieminekļa restaurācija
229 939 EUR Gailīšu, Ozolaines,
Biznesa bibliotēku ES Latvijas –
Lietuvas
Jaunsaules biznesa atbalsta
potenciāla
pārrobežu
bibliotēku pārcelšanai uz
attīstība
attiecīgo skolu telpām,
uzņēmējdarbības sadarbības
programma
veicot to pielāgošanu un
veicināšanai
renovāciju.
pašvaldībās”
Bērnu un jauniešu
(Business Bag)
uzņēmējdarbības apmācības
programmas izstrāde un
ieviešana, skolotāju un
bibliotekāru apmācība,
kopīgu biznesa ideju
attīstīšana bērnu un jauniešu
pārrobežu komandām ,
projekta prezentācijas
materiālu izveide u.c.

Atbalstīts/
neatbalstīts
Atbalstīts
Atbalstīts

Projektu - Kapu pieminekļu restaurācija realizēs Bārbeles bibliotēka sadarbībā ar mākslinieku
novadnieku skulptoru Induli Folkmani.
Pārrobežu projektu Latvija – Lietuva - Biznesa bibliotēku potenciālā attīstība uzņēmējdarbības
veicināšanai pašvaldībās (Business Bag) realizēs Bauskas novada un Pasvales rajona pašvaldību
Attīstības nodaļas, Izglītības nodaļas sadarbībā ar Bauskas Centrālo bibliotēku un Pasvales rajona
bibliotēku.
Pārrobežu projekta realizācija uzlabos trīs Bauskas novada bibliotēku infrastruktūru un veicinās
uzņēmējdarbības attīstību pierobežas reģionā .
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10. Publicitāte


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).
Regulāras informācijas par pasākumiem Iecavas novada Zorģu bibliotēkā gan izdevumā
“Iecavas vēstis“, gan reģiona avīzē ”Bauskas Dzīve”. 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.” (Pielikums nr.13) Vecumnieku bibliotēkas aktīvi sadarbojās ar
izdevumu “Vecumnieku Novada Ziņas“, regulāri info par bibliotēku pasākumiem mājas lapā
www.vecumnieki.lv, ar reģionālo TV Spektrs (sižets par latviskajām Saulgriežu tradīcijām
Skaistkalnē – Skaistkalnes bibliotēka).
Novadu bibliotēkas bibliotēku publicitātei veidojušas jaunus bukletus un informācijas lapas.
 Bibliotēkas informācija tīmeklī:
 bibliotēkas tīmekļa vietne (mājaslapa)
 emuāri (blogi)
 sociālie tīkli
 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.
Atsevišķa sadaļa Biznesa atbalsta bibliotēku publicitātei Biznesam.
Bauskas CB bibliotēkas tēla veidošanai un sabiedrības informēšanai tiek pielietoti vēl sekojoši
darbības virzieni: bibliotēkas un nozares aktivitātes publicētas visos trīs Latvijā populārākajos
sociālajos tīklos: facebook.com, draugiem.lv un twitter.com, kā arī veidoti informācijas materiāli
izmantošanai pilsētvidē (afišas) un ņemšanai uz mājām (grāmatzīmes, ielūgumi, datubāzu kartiņas).
Gada laikā mājas lapā www.bauskasbiblioteka.lv publicēti 122 jauni ieraksti, no tiem 100
paredzēti lasītājiem veltītā sadaļā, tajā skaitā aktualitātes Bauskas Bērnu bibliotēkā, un 22 ieraksti
bibliotekāriem paredzētā sadaļā. Sniegtā informācija iedalāma, galvenokārt, šādos blokos: gaidāmie
pasākumi un aktualitātes Bauskas Centrālajā bibliotēkā, novada bibliotēku un citu iestāžu jaunumi,
kā arī nozares aktualitātes.
Pēc pasākumu norises tiek apstrādātās un mājas lapā ievietotas pasākumu fotogalerijas, kas
apskatāmas nesenāko pasākumu bilžu arhīvā. Mājas lapā publicētas 29 bilžu galerijas. No tām 25
publicētas lasītāju sadaļā. Šogad mājas lapā izveidota fotogaleriju sadaļa bibliotekāriem, kur
izvietots fotomateriāls ar 4 šī gada pieredzes apmaiņas braucieniem, semināriem.
Tuvojoties Latvijas simtgadei un ņemot vērā piecu gadu svinību ciklu, mājās lapā izvietota
simtgades piederības zīme, atbilstoši tās lietošanas nosacījumiem. Piederības zīme tālāk aizved uz
simtgades oficiālo mājas lapu www.lv100.lv.
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Ikmēneša pasākumu kalendārā tiek veiktas atzīmes par bibliotekāriem paredzētajiem kursiem,
pasākumiem un izstādēm Biznesa bibliotēkā, interneta lasītavā, abonementā, specializētajā
bibliotēkā. Kalendāra pasākumus papildina fotoattēli.
Nelielas izmaiņas un papildinājumi tiek veikti visās mājas lapas sadaļās, uzmanot vai saites nav
zaudējušas aktualitāti, papildinot bibliotēku darba rādītājus, uzlabojot atsevišķas sadaļas kā
“Filmas” vai “Biznesam” pirmās lapas atvērumu.
Mājas lapā gada griezumā veikti 145921 lapu skatījumi, ko veido 29764 sesijas (pieslēgšanās
reizes) sareizināts ar apskatīto lapu skaits vienā sesijā - 4,90. Mājas lapai bijuši 9769 lietotāji.
Lielākais lapas lietotāju skaits ir no septembra līdz maijam, kas liek domāt par studentu un skolēnu
bibliotēkas mājas lapas patstāvīgu izmantošanu skolas darbu veikšanai. Starp mājas lapas
lietotājiem ir 31% jaunu lietotāju un 69% tādu, kuri mājas lapu izmanto atkārtoti. Salīdzinot ar
2015.gada datiem, lapas lietotāju skaits ir sarucis (-7237), taču palielinājies atkārtotu apmeklējumu
skaits un mājas lapas lietošanas ilgums, kas norāda, ka mājas lapai veidojas patstāvīgs lietotāju
skaits, taču daļa izmanto citus Bauskas Centrālās bibliotēkas informācijas avotus.
Bibliotēkas darba popularizēšanai aktuālā informācija joprojām tiek izplatīta miniblogu vietnē
twitter.com. Tajā Bauskas Centrālās bibliotēkas ievietotajai informācijai ir 505 sekotāji
(privātpersonu, iestāžu, organizāciju profili) un lapa apmeklēta (profile visits) 4081 reizes. Pērnā
gada ietvaros lapai pievienojušies 32 sekotāji. Vietnē twitter.com ar minimālu pieļauto zīmju skaitu
tiek atspoguļotas mājas lapā un citos sociālos tīklos esošās ziņas, kā vēstījumu izmantojot
galvenokārt attēlu un saiti uz vietu, kur pieejama plašāka informācija.
Pusotru gadu Bauskas Centrālās bibliotēkas lapa redzama sociālajā tīklā facebook.com.
2016.gadā lapas sekotāju skaits pieaudzis par 95 sekotājiem, sasniedzot 220 sekotājus. Lapas
skatījums (page view) ir 2955 (facebook.com lietotāju lapu skatījums, kopējais skaits). Lapa
informē par aktualitātēm un interesantiem notikumiem Bauskā, reģiona bibliotēkās, literatūrā,
mūžizglītībā. Uzsākta prakse pievienot pasākumus (event), tādā veidā ļaujot bibliotēkas lapas
facebook.com sekotājiem redzēt papildus aktualitātes. Vislielāko lasītāju skaitu sasniedz ziņas,
kurās izvietotas jaunāko grāmatu kolāžas, aizgājušo pasākumu fotokolāžas, kā arī neparastāki
ziņojumi, piemēram, no grāmatām izveidota eglīte.
2016.gadā facebook.com izveidota Bauskas Biznesa bibliotēkas lapa, kur pievienotā informācija ir
saistoša topošajiem un esošajiem uzņēmējiem. Lapai ir 109 sekotāji. Lapas skatījums (page view)
bijis 1061 reizes (facebook.com lietotāju lapu skatījums, kopējais skaits).
2014.g. februārī tikai izveidota Bauskas Centrālās bibliotēkas lapa portālā draugiem.lv. Katru
dienu, ja vien laiks to atļauj, tajā tiek ievietota gan informācija, gan fotogrāfijas par notikumiem,
pasākumiem, jaunajām grāmatām, gan arī dažāda informācija par kultūras dzīves notikumiem
Latvijā. 2016.gadā sekotāju skaits pieaudzis par 144, sasniedzot 500 sekotājus. Bauskas Centrālās
bibliotēkas lapas apmeklējums portālā draugiem.lv – 2913 reizes.
Bauskas Centrālā bibliotēka, tāpat kā jebkura bibliotēka, atrodas bibliotēku portālā
www.biblioteka.lv. Informācija portālā tiek sinhronizēta ar bibliotēkas mājas lapu (jaunākās ziņas)
un Kultūras karti (pamatinformācija). Lapas administrators tajā var pievienot jaunākās fotogalerijas,
tagus un citas sadaļas. Bauskas Centrālās bibliotēkas sekotāju skaits portālā ir neliels – 18 un tas ir
gana vienlīdzīgs ar citām bibliotēkām.
Atšķirībā no mājas lapas, sociālo tīklu izmantošana ir vienmērīga visa gada garumā, un izteikti
kritumi vai pacēlumi nav piemērojami konkrētam mēnesim. Tomēr vērā ņemams aspekts ir
diennakts stundas, kurās tiek sasniegta lielākā mērķauditorija – tās ir rīta stundas ap plkst. 9:00 no
rīta, uz vakara stundas ap plkst. 21:00. Līdz ar to, lai būtu augstākais ziņas sasniegušo cilvēku
skaits, sociālo tīklu administratoram publicējamās ziņas, visticamāk, ir jāsagatavo iepriekšējās
dienā.
Informācijas materiālu veidošana un izplatīšana:
 Izveidotas bibliotēku kopkataloga autorizācijas datu kartiņas, kur ir norādes uz kopkataloga
atvēršanu, kā arī kontaktinformācija.
 Pasākumu afišu aizgādāšana līdz sadarbības partneriem, iestādēm, kuras apmeklē esošā un
potenciālā bibliotēkas veidoto pasākumu auditorija. Afišas tiek izplatītas bibliotēkas
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sociālajos tīklos. Gada otrajā pusē uzsākta aktīva prakse afišas sūtīt uz Bauskas Kultūras
centra uzturēto kultūras norišu digitālo stendu veikalā RIMI.
 Slaidrādes veidošana abonementa televizorā, kurā redzamas gaidāmo pasākumu afišas,
fotogrāfijas no bibliotēkas pasākumiem. Abonementa slaidrādi papildina ikmēneša lasītāko
grāmatu topu. Slaidrāde informē apmeklētājus par bibliotēkas darbu un vienlaikus aizpilda
nelielos gaidīšanas mirkļus ar vērtīgu vizuālo informāciju.
 Portāla www.draugi.lv Misas bibliotēkai sava lapa (par jaunieguvumiem, pasākumiem,
notikumiem bibliotēkā) .Sekotāji 310 -. par 52 jauni sekotāji vairāk kā gadu iepriekš. Novada
izdevumā 6 publikācijas par bibliotēkas aktivitātēm un TV sižets Novadu ziņās. Arī
Vecumnieku novada Beibežu bibliotēka regulāri sniedz informāciju par bibliotēkas
pasākumiem novada izdevumā.
 Codes pagasta bibliotēkas informāciju ievieto pagasta pārvaldes mājas lapā www.code.lv.
 Iecavas novada Zorģu bibliotēka aktuālo informāciju ievieto bibliotēkas mājaslapā
www.zorgi.lv, bet twiter.com. izveidots Zorģu bibliotēkas profils. Lai apgūtu jaunu auditoriju
izveidots profils facebook.com.
 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 mājaslapa
www.vecumnieki.lv .
 Bauskas CB katra mēneša pasākumu plānu, arī Bauskas novada pagasta bibliotēku, nosūta
ievietošanai novada mājaslapā www.bauska.lv visu iestāžu kopīgajā darba plānā. Daudzas
novadu bibliotēkas izmanto sociālo tīklu www.draugiem.lv.


Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi

Nozīmīga bibliotekārā darba daļa ir lasīšanas veicināšanas pasākumi. Bibliotēkas organizē:
aktuālas izstādes, tematiskas pēcpusdienas, pārrunas, radošās darbnīcas, informācijas stundas,
konkursus, ekskursijas, tikšanās ar rakstniekiem, izdevējiem, politiķiem u.c.
2016. gadā Latvijā ieskandēja Latvijas 100 gadi. Novadu bibliotēkas organizēja Baltā galdauta
svētku ieskaņu pasākumus.
Tradicionāla ir izstāžu organizēšana bibliotēkās, ko veic visas novadu bibliotēkas. Izstāžu
tematika aptver:
 nozīmīgas atceres dienas vēsturē: Lāčplēša diena, Barikāžu atcere diena (Pielikums
nr.14 Bārbeles barikāžu scenārijs), 18. novembris, u.c.
 Latvijas vēsturi vēstošas: Latviešu leģionu pieminot, 4.Maija republika, Saules kauja
vieno baltus, Rētas, kuras nesadzīst u.c.
 ievērojamu cilvēku jubilejas:
 īpaši rakstniekiem un dzejniekiem: A.Akurāteram, A. Niedram,
A.Brigaderei, Z.Skujiņam, D.Avotiņai, Kn.Skujeniekam, D.Zigmontei,
A.Līcei, aktierim J.Paukštello u.c.
 gadskārtu ieražu svētkus: Ziemassvētki, Lieldienas, Līgo, Meteņi u.c.
 dažādu nozaru literatūru.
Vecumnieku novada Kurmenes bibliotēkā apmeklētāji iepazinās ar mākslinieku Viktorijas
Ekstas un Pauļa Jakušonoka veidoto izstādi “Knutifikācija”. Ceļojošā fotogrāfiju izstāde atklāta
Latvijas Nacionālā bibliotēkā. Bildēs attēlota dzejnieka Knuta Skujenieka ikdiena un attiecības ar
apkārtējiem cilvēkiem. Novadu bibliotēkas organizējušas arī gleznu izstādes. Jauncodes bibliotēka
labprāt sadarbojās ar novada māksliniekiem, un apmeklētāji iepazina M.Šulces gleznu izstādi, kā
arī Bauskas Mākslas skolas audzēkņu darbu izstādi. Arī vietējo mākslinieču D.Jātnieces,
A.Kļaviņas darbi tika izstādīti šajā bibliotēkā. Bauskas novada Grenctāles bibliotēkā I.Ūdres
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gleznu izstāde “Miera vējos“, kā arī fotostudijas “Bauska” foto izstāde “Cilvēks un pasaule ap
mums“ . Kolekcionāra Ausekļa Jāņa Zālīša Latvijā lielākā maizes etiķešu kolekcijas izstāde
Vecumnieku novada Umpārtes bibliotēkā, Misas un Bauskas novada Grenctāles bibliotēkās.
Populāras ir vietējo rokdarbnieču izstādes floristu izstādes. Netradicionālā izstāde Vecumnieku
Misas bibliotēkā, ko veidojusi Evita Vanaga - no maizes iepakojumiem darinātas sedziņas un
salvetes. Valles bibliotēka organizēja tradicionālo tomātu audzētāju izstādi, kur lielākais tomāts bija
1,2 kg (Pielikums nr.15). Ed.Virzas Iecavas bibliotēka organizēja sadarbībā ar biedrību RaDam
adventes vainagu un dekoru izstādi, kuras darbus vērtēja apmeklētāji (Pielikums nr.16)
Novadu bibliotēkas aktīvu 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 Baltā galdauta svētkus “Mūsu Latvija – rudzu krasts” – plaša izstāde
par Atmodas laika notikumiem, novadnieka Vitauta Ļūdēna dzejas montāža, kurā goda vieta
ieradīta Zemgales spēkam, plašajiem rudzu laukiem, rudzu klaipam. Balti klāts galds, uz kura piens,
maize, medus, bet fonā Zemgales ainava un Vitauta Ļūdēna dzeja. Pasākuma otrā daļā emocionālā
tikšanās ar Tautas frontes pirmo priekšsēdētāju Daini Īvānu. Pasākuma noslēgumā visu pasākuma
dalībnieku kopīga cienāšanās pie balti klātā galda ar rupju maizi, medu un pienu (dalībnieku skaits
200).
Bārbeles bibliotēka Baltā galdauta svētkos organizēja tikšanos ar Kultūras ministrijas
parlamentāro sekretāru Eināru Cilinski, skanēja patriotiskās dzejas lasījumi, ko papildināja folkloras
kopa “Drenģeri”, bet Ceraukstes bibliotēkā šo svētku svinēšanai izvēlējās tēmu par Bauskas vēsturi
upju plūdumā. Savukārt Skaistkalnes bibliotēka organizēja šo svētku tradīciju iedibināšanai dzimtu
saietu, vēsturisko grāmatu lādi, viesmīlības izrādīšanu, pagastu skatu un notikumu fotoizstādi u.c.
(Pielikums nr.16a)
Jauncodes bibliotēka uzsākusi Latvijas 100 gadu pasākumu ciklu “Stāsti iz dzīves” (Mana pirmā
skolas diena, bērnība, jaunība, briedums, ko sirdī paturēt…., vēstule no drauga u.c.) Pasākumos
sagatavoti atmiņu stāstījumi, materiālu prezentācijas, dzejas un dziesmas). Beibežu bibliotēkā
svinēta Latvijas 98.dzimšanas diena, kurā Bauskas muzeja speciālists Aigars Urtāns saistošā
stāstījumā izskaidroja Latvijas vēstures līkločus.
Bārbeles bibliotēka uzsākusi gatavoties Latvijas 100gadei ar pasākumu ciklu “Latvijai 100”, kā
arī izveidota aktīvistu grupa, kura rosina iedzīvotājus ģenerēt idejas svētku sagaidīšanai.
Bauskas CB lasīšanas pasākumu organizēšanā uzmanības centrā kultūrvēsturiskā mantojuma
izzināšana, to vērtību popularizēšana, savienojot pagātni ar tagadni. Tematiskā pēcpusdienā
“Sirds klusa kā birze top” (veltīta Jāņa Akurātera 140.gadskārtai) Valentīna dienas atribūtika un
ģimnāzijas audzēkņu uzvedums ar J.Akurātera mīlas dzeju un Bauskas CB speciālistes Madaras
Maslovas stāstījums par romantikas pilnajām rakstnieka grāmatām “Kalpa zēna vasara“ un “Degošā
sala“(Pielikums nr.17).Tematiskā pēcpusdiena “Stāstnieks, skolotājs, šķelmis“ (veltīta Jāņa Ezeriņa
125.gadskārtai ) ģimnāzijas audzēkņi pauda savu attieksmi, savu skatījumu par rakstnieka daiļradi,
bet Bauskas CB sagatavoja saistošu prezentāciju par rakstnieka dzīves gājumu, Uzvaras drāmas
ansamblis uzveda skeču “Kādas blusas stāsts”, kura pamatā tāda paša nosaukuma stāsts (Pielikums
nr.18). Literāri tematiskā pēcpusdiena “Aizved mani uz laimīgo zemi“ (veltīta Annas Brigaderes
155.gadskārtai). Pasākumā iesaistītas 6 novada skolas, kuras sagatavoja interesantus autores literāro
darbu uzvedumus (dzejas kompozīcijas, lugu fragmentu uzvedumi, bet Bauskas CB veidoja
prezentāciju “No Sprīdīša līdz Annelei“, Bauskas sākumskolas audzēkņi izrotāja pasākuma zāli ar
paša veidotiem zīmējumiem, kuri veltīti Annas Brigaderes daiļradei. 2016.gada noslēgumā Bauskas
CB sadarbībā ar folkloras ansambli “Trejupe” organizēja tematisko pasākumu “Balts sniedziņš
snieg uz skujiņām…” (veltīta Jāņa Poruka 155.gadskārtai). Jāņa Poruka smeldzīgā dzeja Bauskas
CB darbinieku lasījumā mijās ar folkloras ansambļa izpildītajām Ziemassvētku dziesmām.
Pasākuma dalībniekiem cienastā piparkūkas, kliņģeri un silta tēja. Savukārt Bārbeles bibliotēka
organizēja tematisko pēcpusdienu “Ziemas kalngalā – Ziemassvētki“, kurā eksponēta plaša zvanu
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kolekcija, novada dzejnieku lasījumi un priestera Andreja Mediņa uzruna. Beibežu bibliotēkas
lasītājus Ziemassvētku pasākumā priecē dziedātāja Jāņa Kurševa sniegtais koncerts.
Novadu bibliotēkas aktīvi organizē tikšanās ar rakstniekiem, sabiedrībā populāriem cilvēkiem,
jo tas dod iespēju pasākuma dalībniekiem no pirmavota paplašināt savas zināšanas, uzdot
interesējošos jautājumus. Vecumnieku novada Kurmenes bibliotēka organizēja emocionāli
pacilājošu tikšanos ar dzejnieku Knutu Skujenieku, kurā piedalās mūziķis Goran Gora, bet lielu
atsaucību guva Bārbeles bibliotēkas organizētā tikšanās ar populāro dakteri Danilānu. Vecumnieku
bibliotēkā interesenti tikās ar žurnālisti Dainu Bruņinieci.
Aktīvi darbojās pie bibliotēkām organizētie klubiņi. Jauncodes dāmu klubs „Austras koks”,
kurā darbojas 22 dāmas jau kopā ir vairāk nekā 10 gadus. Daudzveidīgs un aktīvs ir kluba darbs un
augstu vērtējams ir Jauncodes bibliotēkas vadītājas Intas Krieviņas ieguldītais darbs aktivitāšu
organizēšanā. Pie bibliotēkas darbojās arī strādājošo sieviešu klubs „Magonītes”, kurā darbojās 10
dalībnieces. Iecavas Edvarta Virzas bibliotēkā darbojās lasītāju klubs „Sāga”, kurā lasītāji dalās
iespaidos par lasīto. Zorģu bibliotēkā darbojās jauno māmiņu klubs un izveidojusies veselības
vingrošanas grupa „Būsim sportiski, vingri un veseli”. Arī Jauncodes bibliotēkā darbojās
veselības vingrošanas grupa „Vingri”. Otro gadu Ceraukstes bibliotēkā darbojas lasītāju klubiņš
„Noruna”, kurā pārrunā mēneša jubilāru literāros darbus, lasa fragmentus no grāmatām, skaita
dzeju un iepazīstina ar saviem atradumiem literatūrā. Aktīvi darbojās gadu iepriekš nodibinātais
lasītāju klubiņš “Tik un tā“ Codes bibliotēkā.
Darbu turpināja – grāmatu klubs „Šelfijs”, ko iniciēja jauniešu organizācija „Apvienība Jums”
sadarbībā ar Bauskas Centrālo bibliotēku. Jaunieši nepiespiestā gaisotnē dalās iespaidos par pēdējo
izlasīto grāmatu, iepazīst dažādus literatūras veidus, aicina ciemos autorus gan jaunos, gan ar vārdu.
Svinot viena gada jubileju, uzaicināja ciemos politiskā trillera “Melu sindikāts” autoru Ikaru
Piebalgu, kurš pastāstīja par grāmatas tapšanas ceļu. Plānots, ka nākošā gadā klubs attīstīs ideju par
Radošās rakstpratības nodarbībām “Rakstīt proti”.
Vērtīgas ir bibliotēku organizētās ekskursijas čaklākajiem bibliotēkas lasītājiem, piemēram,
Bauskas novada Ādžūnu un Dāviņu bibliotēkas devās uz Jelgavu, bet Vecumnieku novada Beibežu
bibliotēka uz Latvijas Nacionālo muzeju, LU Botānisko dārzu, uz Lietuvu (Anikščai taka, Taujienes
muiža u.c.), Misas bibliotēka uz Saldu (maizes ceptuve, daiļdārzi, bitenieks u.c.), Iecavas novada
Zorģu bibliotēka uz Latgali, bet Zālītes uz Rundāles pili un uz Tallinu. Bauskas novada Jauncodes
bibliotēka apmeklēja LNB, Dzelzceļa muzeju, Salaspils Botānisko dārzu, Baldones observatoriju
E.Patmalnieces darbu izstādi u.c.
Nozīmīgs pasākums 2016.gadā 15.Grāmatu svētki Bauskā (Pielikums nr.19), kuros svētku
dalībnieki tikās ar “Latvijas Avīzes“ organizētās publiskās diskusijas dalībniekiem: 12. Saeimas
deputātu Vilni Ķirsi, LDDK ģenerālsekretāri Līgu Menģelsoni, LTRK nodokļu eksperti Elīnu
Rītiņu.
Pēc diskusijas svētku dalībnieki tikās ar grāmatas “Saruna ar novirzēm“ autoru profesoru Juri
Zaķi, bet pēc tam tikšanās ar izcilo novadnieku grāmatas “Mana dzīve skrien kā viens švilpiens…”
varoni aktieri Uldi Dumpi.
Bērni tikās ar mākslinieci Melāniju Vilku, kura ilustrē bērnu grāmatas un kopīgi ar pasākuma
dalībniekiem Bauskas Bērnu bibliotēkā devās krāsu pasaulē, praktiski darbojoties. Aizrautīga un
interesanta saruna izvērtās jauniešiem Bauskas pamatskolā un Īslīces vidusskolā ar jaunās paaudzes
rakstnieci Lauru Dreiži. Bērnu rakstniece Vita Štelmahere viesojās Codes pamatskolā un Bauskas
sākumskolā, bet dārzu darbu mīļotāji tikās ar Salaspils Botāniskā dārza speciālisti Ilmu Neretu
Codes bibliotēkā. Ļoti daudz apmeklētāju izbraukuma komercizstādei, apmeklētājus priecēja
iespēja piedalīties grāmatu loterijā.
Atzinīgi jāvērtē Bauskas novada, novadu pagastu bibliotekāru u.c. atbalsts. Vislielākā pateicība
Lauku bibliotēku atbalsta biedrībai par labu sadarbību Grāmatu svētku organizēšanā, kā arī
brīnišķīgo Lielās lasītāju balvas – 2016.gada pasākumu Cēsīs.
Bauskas CB piedalījās biedrības „Bauskas Vecpilsēta” organizētajos 6.Pagalmiņu svētkos.
Bibliotēkas un Kultūras centra kopīgajā pagalmiņā Bauskas CB Biznesa atbalsta bibliotēka
organizēja dažādām iedzīvotāju grupām uzdevumus un atrakcijas, kuras saistās ar biznesu.
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Biznesa pagalmiņa dalībnieku skaitu kuplināja arī skolēnu mācību uzņēmumi (SMU) no Bauskas
Valsts ģimnāzijas “A-Z-K” (ražo koka intelektuālās un atjautības spēles) un Īslīces vidusskolas
“Color Magic” (ražo kartiņas un matu aksesuārus), “Health and Beauty” (ražo dabīgos skrubjus).
Pagalmu svētkos aktīvi piedalījās arī Gailīšu un Pāces bibliotēkas un Brunavas un Grenctāles
biznesa atbalsta bibliotēkas.
Pavisam svētkos piedalījās 20 Vecpilsētas pagalmi un mūsu pagalmu apmeklēja ap 300
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.
Bibliotēku nedēļas pasākumi organizēti sniegto pakalpojumu publicitātei, tā piemēram,
Skaistkalnes bibliotēka organizē aktivitāti “Grāmatas brauc pie lasītāja”, arī Ziemeļvalstu
bibliotēku nedēļas pasākumi aktīvi tiek organizēti novadu bibliotēkās.
Novadu bibliotēkās organizēti Rīta lasījumi bērniem un Krēslas lasījumi.
•

Ar publicitātes darbu saistītās problēmas un to risinājumi

Novadu bibliotēkas, kā vienu no problēmām publicitātes darbā, min vajadzīgās informācijas
novadīšanu līdz iedzīvotājiem, īpaši svarīgi attālās pagastu bibliotēkās. Atslēgas vārds šīs
problēmas risināšanai ir sadarbība.
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11. Sadarbības tīkla raksturojums
•

Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām

Novadu bibliotēku galvenie sadarbības partneri ir skolas, kultūras nami un kultūras darba
organizatori, bērnudārzi, pagasta bibliotēkas, pensionāru padomes, sieviešu klubi. Plašs sadarbības
partneru loks – Skaistkalnei – Paulīniešu Ordeņa mūki, pensionāru kopa „Saulgriezes”,
sociālais dienests, kaimiņu (Bārbele) bibliotēkas, pagasta muzejs „Novadnieki” u. c.
Arī Bārbeles bibliotēkai ilggadīgi, stabili partneri – Misiņa bibliotēka, Skaistkalnes
bibliotēka, Jauncodes bibliotēka, Sieviešu klubs, pagasta biedrība „Jaunatne smaidam”,
Vecumnieku Mūzikas un Mākslas skola. Zorģu bibliotēka aktīvi sadarbojās z/s „Bērziņi”, bet
Ed.Virzas Iecavas bibliotēka – ar 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 s - NVO „Lietišķās mākslas studija” u.c.
Bauskas CB cieši sadarbojās ar Bauskas izglītības pārvaldi, vidusskolu latviešu valodas
skolotājiem, skolu bibliotekāriem informatīvo stundu veidošanā, kā arī organizējot tikšanās ar
rakstniekiem, politiķiem par aktuālām tēmām, Bauskas muzeju, sabiedriskajām organizācijām un
biedrībām novadpētniecības pasākumu organizēšanā, Bauskas kultūras centru u.c.
•

Citi sadarbības partneri reģionā un Latvijā, veiktās sadarbības aktivitātes

Laba sadarbība ar Zemgales reģiona bibliotēkām. Jau par tradīciju kļuvuši Zemgales reģionu
bibliotēku kopīga semināra organizēšana rudens pusē, bet aizvadītā gadā arī Jelgavas pilsētas
bibliotēka organizēja semināru pavasara pusē, kurā piedalījās Zemgales reģiona bibliotēkas.
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.
•

Pārrobežu sadarbība, starptautiskā sadarbība

Nozīmīga ir starptautiskā sadarbība. Iecavas novada bibliotēkas sadarbojas ar Pasvales
bibliotēku (Lietuva), bet Vecumnieku novada Skaistkalnes bibliotēka sadarbojās ar Lietuvas
bibliotēkām - Biržu rajona bibliotēku un tās filiālēm (Pielikums nr.16a), Bauskas CB ar Šilutes
(Lietuva) un ar Biržu, Pasvales bibliotēkām pārrobežu projekta ietvaros, kā arī ar Kaļiņingradas
(Krievija) apgabala bērnu bibliotēku. Aizvadītā gadā Kaļiņingradā notika Krievijas bibliotekāru
21.kongress un tās ārpus kongresa programmā paredzēta arī iepazīšanās ar Latvijas bibliotēkām LNB un tai skaitā arī apmeklēt kādu Bauskas reģiona bibliotēku. Viesiem piedāvājām iepazīties ar
Bauskas novada Rītausmu bibliotēkas darbu, kā vienu no biznesa atbalsta bibliotēkām. (Pielikums
nr.20)
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•

Bibliotēku aizstāvības, bibliotēku interešu pārstāvniecības darbs

Bauskas Centrālā bibliotēka kā konsultatīvais centrs pārstāv visa reģiona bibliotēku intereses Bauskas novads, Iecavas novads, Vecumnieku novads. Regulāri tiekamies ar novadu pašvaldību
vadītājiem un administrāciju speciālistiem. Mūsu sarunu galvenās tēmas – darba vides izlabošana,
finansējums, bibliotēku speciālistu tālākizglītība, krājuma kvalitāte, IT atjaunināšana, darbinieku
atalgojums u.c. Pārsvarā sadarbība veiksmīga - 2017.gadā Bauskas novada bibliotēku darbiniekiem
atalgojuma pieaugums 6%, palielināts finansējums krājuma iegādei, Iecavas novadā inventarizāciju
organizācija 6 novada bibliotēkās, pakāpeniska IT nomaiņa, Vecumnieku novadā – Umpārtes
bibliotēkas saglabāšana pēc Vecumnieku atvērta cietuma slēgšanas (finansēja bibliotēkas
uzturēšanas maksas) u.c.
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12. Metodiskais un konsultatīvais darbs
•

Situācijas apraksts, kopaina pārskata periodā

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 krājumu;
 Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu pašvaldību bibliotēku darba apkopojums un
analīze.
Bibliotekāru kvalifikācijas paaugstināšanai organizēti 9 semināri un sadarbībā ar LNB Mācību
centru realizētas 2 kursu programmas novadu bibliotekāriem grupās.
Ļoti gaidīti un apmeklēti bijuši izbraukuma semināri, jo bibliotekāri izmanto iespēju smelties
iedvesmu, idejas, darba formas no kolēģiem citviet Latvijā, tāpat Biznesa atbalsta bibliotēku
izbraukuma seminārā Lietuvā. Izbraukuma semināru pievienotā vērtība – kultūrvēsturisku objektu,
programmu un norišu baudīšana, izzināšana – tas viss emocionālam pacēlumam un radošuma
veicināšanai bibliotēku ikdienas darbā. Vasaras izbraukuma seminārā uz Liepājas reģionu
apmeklētas bibliotēkas un pieredzes brauciena kulminācija bija Liepājas koncertzāles “Lielais
dzintars” apmeklējums. (Pielikums Nr.21)
Pagastu bibliotekāriem sniegtas konsultācijas par bibliotēku krājuma pārbaudi, norakstīšanu,
BIS Alise lietošanu, seriālizdevumu uzskaiti, norakstīšanu, lasītāju, interneta lietotāju reģistrācijas
uzskaiti, par Latvijas digitālās kultūras kartes aizpildīšanu, par datu bāzes Lursoft laikrakstu
bibliotēkas, Letonika lietošanu, kopkatalogu u.c.
•

Reģiona galvenās bibliotēkas veiktie metodiskie pasākumi un konsultācijas, īstenotie
profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas pasākumi

N.
p.
k.
1.

Norises
laiks

Norises
vieta

Organizētā
js

Pasākuma nosaukums, galvenās tēmas

06.01.2016.

Bauskas pils

2.

02.03.2016.

Bauskas KC,
Bauskas CB

3.

13.04.2016.

Bauskas
Bērnu
bibliotēka

Bauskas CB  Bauskas pils laiku lokos
 Galvenie apskates objekti dažādām
mērķgrupām Bauskas reģionā
 Kas labāks par selfiju? Shelfijs!
 Bibliotēku darba aktualitātes, gada
pārskatu sagatavošana
Bauskas CB  Tikšanās ar “Latvijas Grāmata”
darbiniekiem
 Darba aktualitātes. Pārskats par novadu
bibliotēku darbu 2015.gadā
 Aktualitātes par darbu ar BIS ALISE
 Bibliotēku nedēļas aktualitātes
Skaistkalnes bibliotēkā
 Diskusija (Novadpētniecība.
Kopkatalogs. Lasītāja karte)
Bauskas CB  Tendences bibliotēku pakalpojumos
Bauskas BB
bērniem un jauniešiem
 Darba aktualitātes. Pārskats par novadu
bibliotēku darbu ar bērniem un

Dalībn Stundu
ieku
skaits
skaits
34
4

40

4

40

5
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4.

01.06.2016.

Izbraukuma
seminārs

Bauskas CB

5.

08.06.2016.

Bauskas CB

6.

07.09.2016.

Izbraukuma
seminārs
Bauskas CB

7.

28.09.2016.

Izbraukuma
seminārs

Bauskas CB

7.

05.102016.

Bauskas CB

8.

09.11.2016.

Izbraukuma
seminārs
Bauskas KC

9.

07.12.2016.

Bauskas CB

Bauskas CB

Bauskas CB

Bauskas CB

jauniešiem 2015.gadā
 Lasīšanas veicināšanas pasākumi
Iecavas bērnu bibliotēkā
Mācību pieredzes izbraukuma seminārs
uz Liepajas un Grobiņas bibliotēkām.
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Mācību pieredzes izbraukuma seminārs
uz Iecavas novada bibliotēkām.
 Tikšanās ar “Latvijas Grāmata”
darbiniekiem
 Darba aktualitātes
 BIS ALISE jaunais SBA modulis
 Grāmatas “Jančuks runčuks pūkains
punčuks” atvēršana
Biznesa atbalsta bibliotēku mācību
pieredzes izbraukuma seminārs uz Zarasu
(Lietuva) bibliotēku.

38

Mācību pieredzes izbraukuma seminārs
uz Rīgas reģiona bibliotēkām.
Zemgales reģionālais publisko bibliotēku
seminārs
 Bērnu un pusaudžu agresīvās
uzvedības mazināšana, pozitīva
konflikta vadīšana
 Bibliotēka bērniem un jauniešiem
(reģionu pieredze)
 KISC aktualitātes
 Ieskats IFLA konferencē
 LBB Zemgales reģionālās nodaļas
atskats uz padarīto
 Biznesa bibliotēka: 3d printeris darbībā
 Bankas Citadele piedāvājumi
 Semināra “Cilvēku tirdzniecības un
fiktīvu laulību novēršana: daudznozaru
risinājumi” atziņas
 BIS ALISE: Lietotāju attālināta
grāmatu rezervācija un pasūtīšana
 Digitālo krājumu pārvaldība un
digitalizācijas projekti
 Iniciatīvas Latvijas valsts simtgadei
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Kursi: organizēti sadarbībā ar LNB mācību centru
23.03.2016. Bauskas KC Bauskas CB Kursi: “Jaunākā latviešu literatūra
LNB
pieaugušo auditorijai: latviešu
mācību
oriģinālliteratūra”
centrs
06.04.2016. Bauskas CB Bauskas CB Apmācību lekcija “Stratēģiskā
LNB
plānošana”
mācību
centrs
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30

125

5

50

5

24

6

40

4
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•

Izglītības iestāžu bibliotēku pārraudzība

Izglītības iestāžu bibliotēku pārraudzība notiek sadarbībā ar novadu Izglītības nodaļām, kurās ir
attiecīgi speciālisti – skolu bibliotēku metodisko apvienību vadītājiem. Notiek konsultācijas par
aktuāliem darba jautājumiem un profesionālās informācijas apmaiņa.
•

Sadarbība ar citām iestādēm (metodiskā un konsultatīvā darba jomā

Bauskas CB kā reģiona galvenā bibliotēka veiksmīgi sadarbojas ar Iecavas, Vecumnieku un
Rundāles novadu administrācijām, ar kurām tiek slēgti līgumi par reģiona bibliotēkas funkciju
veikšanu attiecīgo novadu bibliotēkās.
Metodiskā un konsultatīvā darba jomā sadarbība notiek ar LNB speciālistiem, KISC komandu,
sadarbojamies ar LNB Bērnu literatūras centra speciālistiem plānojot un organizējot
Bērnu/jauniešu/vecāku žūrijas aktivitātes.
Vecumnieku novadā tradicionāli veiksmīga sadarbība pieredzes apmaiņā notiek Valles,
Kurmenes un Taurkalnes bibliotēku vadītājām, sadarbojoties arī ar Valles vidusskolas bibliotēku.
Vecumnieku novada Misas bibliotēkai veiksmīga profesionālā sadarbība ar Misas vidusskolu un tās
bibliotēku. Bārbeles bibliotēkai aktīva sadarbība ar Bauskas novada Jauncodes bibliotēku. Gailīšu
bibliotēka uzteic metodisko sadarbību ar Bauskas CB un Pāces bibliotēku. Ed.Virzas Iecavas
bibliotēkas vadītāja Anda Rācenāja uzteic veiksmīgo sadarbību ar Bauskas Centrālās bibliotēkas
speciālistiem. Iecavas novada bibliotēku darbinieces savstarpēji konsultējas bibliotekārajā darbā,
kopīgi apmeklē Latvijas Grāmatu bāzi. Reģionā notiekot kādas bibliotēkas darbinieku maiņai,
veiksmīgi tiek uzsākts metodiski konsultatīvais darbs starp bibliotēkām, jo kolēģes ir atsaucīgas,
zinošas un izpalīdzīgas. Visos novados bibliotēkām ir izveidojusies ļoti laba sadarbība ar tuvumā
esošajām skolām, skolotājiem, skolēniem. Ceraukstes un Mūsas bibliotēka, Jaunsaules un
Vecsaules bibliotēkas sadarbojas kopīgu „Bērnu/jauniešu žūrijas” dalībnieku ekskursiju
organizēšanā. Ceraukstes bibliotēkas, Jaunsaules, Vecsaules, Ozolaines bibliotēku vadītājām
turpinās veiksmīgā sadarbība ar skolām kopīgu pasākumu organizēšanā.
Apkopota informācija konkursam „Lielā lasītāju balva” uz kuras noslēguma pasākumu Cēsīs
vienmēr dodamies kuplā skaitā (Pielikums Nr.22), bibliotēkās veiktas aptaujas un datu apkopošana
par dažādām bibliotekārā darba jomām, kuras iesniegtas Kultūras ministrijai, LNB, v/a Kultūras
informācijas sistēmas u.c.
2016.gadā katra bibliotēka apmeklēta vidēji 2-3 reizes gadā.
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Pielikumi

Bauskas Centrālā bibliotēka Karjeras dienu pasākumos.
Biznesa ideju konkurss skolēniem
VID padomi bibliotēkās
Bauskas Centrālās bibliotēkas krājuma attīstības koncepcija 2016. -2020.
Vecsaules bibliotēkas projekta “ Pagasta stāsti” jaunais laidiens - skolotāja Veikla
Grosberga
6. Novadnieces Ginas Viegliņas – Vallietes grāmatas prezentācija Valles bibliotēkā
7. Novadnieka Knuta Skujenieka dzejas stunda pie Plūdoņa pieminekļa Bauskā
8. Bārbeles bibliotēkas Griķmalēju plenēra scenārijs
9. Bārbeles bibliotēkas Piebalgu dzimtas izpēte
10. Novadnieka gleznotāja Arnolda Nulīša dzīves un daiļrades pētniecība
11. Novadnieka Arnolda Nulīša 120 gadu atceres pasākums
12. Viļa dienas Plūdoņa “ Lejeniekos “”
13. Bauskas Centrālās bibliotēkas sadarbība ar izdevumu “ Novada Vēstīm “
14. Bārbeles bibliotēkas Barikāžu atceres dienas pasākuma scenārijs
15. Netradicionāla izstāde Valles bibliotēkā
16. Adventes vainagu un dekoru konkurss Ed. Virzas Iecavas bibliotēkā
16a Skaistkalnes pagasta bibliotēkas organizēto pasākumu fotogalerija
17. Tematiskā pēcpusdiena literāta Jāņa Akurātera atcerei
18. Tematiskā pēcpusdiena literāta Jāņa Ezeriņa atcerei
19. 15. Grāmatu svētki Bauskā
20. Bauskas bibliotekāri veicina starptautiskos sakarus
21. Mācību pieredzes brauciens uz Liepājas reģionu
22. Lasītāji novēršas no trilleriem – Lielā Lasītāju balva
1.
2.
3.
4.
5.
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