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1. Vispārīgs reģiona bibliotēku 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 2017.gadā veiktās akreditācijas piešķirts reģiona
galvenās bibliotēkas statuss (LR Bibliotēku akreditācijas apliecība Nr. 76B, 2017.19.09). 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.
2017.gadā Bauskas reģiona novadu bibliotēku galvenās prioritātes sekojošas:
1. Bibliotēku informācijas pakalpojumu darba attīstīšana.
2. Gatavošanās reģiona bibliotēku akreditācijai
3. Bibliotēkas krājumu kvalitātes pilnveidošana, tai skaitā datu bāzu pieejamības
nodrošināšana un lietotāju konsultēšana.
4. Darba ar bērniem un jauniešiem attīstīšana.
5. Lasīšanas veicināšanas pasākumu un bibliotēkas publicitātes organizēšana.
6. Novadpētniecības darba pilnveide un attīstība
7. Bibliotekāro procesu tālāka automatizācija.
8. Tālākizglītības procesa pilnveidošana.
9. Bibliotēkas infrastruktūras uzlabošana.
Bauskas reģionā dzīvo 46323 iedzīvotāji, no tiem Bauskas novadā 24807, Iecavas novadā 9106,
Rundāles novadā– 3782, Vecumnieku – 86281.
2017. gadā novadu bibliotēkas kā svarīgāko uzdevumu izvirzīja bibliotēkas informācijas
pakalpojumu darba attīstīšanu, bibliotēkas krājuma kvalitātes pilnveidošana, lasīšanas veicināšanas
pasākumu un bibliotēkas publicitātes organizēšana, darba ar bērniem un jauniešiem attīstīšanu, kā
arī reģiona bibliotēku gatavošana reģiona bibliotēku akreditācijai.
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2017. gadā akreditēta Bauskas Centrālā bibliotēka, kurai akreditācijā piešķirts reģiona galvenās
bibliotēkas statuss. (Pielikums Nr.1)
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 un pārcēla
bibliotēku uz plašākām telpām. Līdz ar to mainījās bibliotēkas lietotāju sastāvs, jo ēkās izvietoja
sociāli mazaizsargātās ģimenes.
Novadu bibliotēkās notikusi darbinieku maiņa. Iecavas novada Rosmes bibliotēkā darbu
uzsākusi Beatrise Krūmiņa, tāpēc, ka iepriekšējā darbiniece Valentīna Tiščenko veselības stāvokļa
dēļ pārtrauca darba attiecības ar Iecavas novada domi. Beatrise Krūmiņa 2017.gada septembrī
uzsāka mācības Kultūras akadēmijas Kultūras koledžā. Bauskas novada Ādžūnu bibliotēkas
vadītāja Dace Kuzmina sekmīgi pabeidza studijas Kultūras akadēmijas Kultūras koledžā, iegūstot
1.līmeņa augstāko izglītību ar bibliotēku informācijas speciālista kvalifikāciju.
Latvijas Bibliotekāru biedrības konkursa „Gada bibliotekārs 2016” nominācijā – par izcilu
sniegumu mūžizglītības pasākumu īstenošanas jomā, kas saistīta ar iedzīvotāju izglītošanu,
kompetenču paaugstināšanu, kapacitātes celšanu un iedvesmošanu, par laureāti tika izraudzīta
Bauskas Centrālās bibliotēkas galvenā bibliogrāfe Laimdota Ozoliņa. (Pielikums Nr.2)Bauskas
novada Jauncodes bibliotēkas vadītāja Inta Krieviņa apbalvota ar Bauskas novada Goda Rakstu par
ilggadēju, godprātīgu un radošu bibliotekāro darbu. Ceraukstes bibliotēkas vadītāja Valentīna
Tarvide saņēmusi Griķu skolas atzinības rakstu nominācijā “Ceraukstes lepnums“.
Nozīmīgi pasākumi organizēti Iecavas 525 gadu jubilejas pasākumos Iecavas novada bibliotēkās.
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 pārrobežu programmā Latvija – Lietuva uzsāka jauna projekta „Biznesa
bibliotēku potenciāla attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās” īstenošanā
aktivitāšu realizāciju – (Ozolaines un Jaunsaules bibliotēku telpu remonti, kopīgas aktivitātes
ar Pasvales rajona bibliotēku skolēnu pārrobežu biznesa ideju ģenerēšanā, biznesa mentoru
apmācībā u.c.), kā arī Biznesa atbalsta bibliotēku aktivitāšu organizēšana 7 Bauskas novada
pagastu bibliotēkās. (Pielikums Nr.3)
Nozīmīgs pasākums – 17.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.Jaunsudrabiņa, Z. Mauriņas 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 4 Vecumnieku novada bibliotēkās un 4 Bauskas
novada bibliotēkās
Bauskas reģiona bibliotēkām izstrādāti attīstības stratēģijas plāni (2017.- 2021.)
•

Izmaiņas bibliotēku darbībā pārskata periodā
Pārskata periodā nav notikušas

•

Bibliotēku akreditācija
Pārskata periodā akreditēta Bauskas Centrālā bibliotēka.
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2. Finansiālais nodrošinājums
Tabula “Bibliotēku finansiālais nodrošinājums”, Bauskas reģions
2015
2016
2017
885050
951194
1006044
Kopā (EUR)
Pašvaldības finansējums
883822
948820
1003240
Citi ieņēmumi:
1228
2374
2804
t. sk. maksas pakalpojumi
799
1055
879
t. sk. VKKF finansējums
429
1319
1925

Tabula “Bibliotēku izdevumi”, Bauskas reģions
2015
2016
885050
951194
Izdevumi kopā (EUR)
Darbinieku atalgojums (bruto)
625426
689105
Krājuma komplektēšana
113403
115117

2017
1006044
733841
120761

Bibliotēku izdevumi, Eur
Bauskas reģions
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Bibliotēku izdevumos lielāko daļu – 73% sastāda atalgojums (bruto), Krājumam atvēlēti 12%.
15% 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
2017.gadā Vecumnieku novada Skaistkalnes bibliotēkā labiekārtota datortelpa, bet pie
Valles pagasta bibliotēkas pabeigta gājēju celiņa rekonstrukcija, izremontēts koridors.
Iecavas novada Ed.Virzas bibliotēkā izremontēts abonements un kāpņu telpa, bet Zālītes
bibliotēkā izremontēta kāpņu telpa un nomainītas durvis. Ziemeļu bibliotēkā veikti tehniskie
darbi (ventilācijas šahtu tīrīšana, ventilatora nomaiņa, uzstādīts gaismas sensors koridorā u.c.).

•

Telpu paplašināšana vai bibliotēku pārvietošana uz citām telpām
2017.gadā, realizējot ES atbalstīto Latvijas – Lietuvas pārrobežu projektu „Biznesa
bibliotēku potenciāla attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās”, Jaunsaules
bibliotēka pārcelta uz Jaunsaules skolu un izvietota pielāgotās, izremontētās telpās ar atsevišķu
ieeju bibliotēkā, bet Ozolaines bibliotēka pārcelta no skolas 2.stāva uz citu skolas ēku 1.stāvā
pielāgotās, izremontētās telpās ar atsevišķu ieeju bibliotēkā. 2018.gadā plānots, ka pārcels
Gailīšu bibliotēku no 3.stāva uz 1.stāvu Uzvaras vidusskolā, izremontētās un bibliotēkai
pielāgotās telpās.

•

Jaunu ēku būvniecība
2017.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/
m (skaits)
(skaits)
apmierinošs/neapmierinošs)
Datori
59
252
labs
Multifunkcionālās
69
labs
iekārtas
Printeri
23
labs
Kopēšanas iekārtas
13
labs
Skeneri
7
labs
Citas iekārtas
teicams
 3D printeris
 Informatīvie TV ekrāni

Piezīmes
Notiek pakāpeniska
nomaiņa un
uzlabošana

2017.gadā reģiona novadu bibliotēkās veikti iekārtu un aprīkojuma uzlabojumi. Bauskas
Centrālā bibliotēkā iegādāti datori darbiniekiem, 3 darbinieku krēsli un plaukti grāmatu izvietošanai
Bauskas bērnu bibliotēkai, Dāviņu un Rītausmu bibliotēkai – apmeklētāju krēsli. Bauskas novada
Pāces bibliotēkai sēžammaisi – pufi, bērnu stūrīša plaukti, paklājs un biroja krēsls darbiniekam,
Brunavas bibliotēkai grāmatu ratiņi, Codei – apmeklētāju krēsli, Ādžūnu bibliotēkai sēžammaisi, un
grāmatu plaukti, Ceraukstes bibliotēkai – drēbju pakaramais un žurnālu galds, Strēlnieku bibliotēkai
iegādāti grāmatu ratiņi un grāmatu plaukts bērnu grāmatām, Informatīvie TV – Pāces, Strēlnieku un
Mežotnes bibliotēkām. Bauskas Centrālās bibliotēkas 2017.gada budžetā iekļauts finansējums
Bauskas novada bibliotēku datoru pakāpeniskai nomaiņai bibliotēkās.
Vecumnieku novada Beibežu bibliotēkā iegādāts 1 jauns dators lietotājiem, Kurmenes
bibliotēkā bērnu stūrītis papildināts ar jaunām mēbelēm “vilcieniņu”.
7

•

Problēmas un to risinājumi materiālā un tehniskā stāvokļa jomā

Pakāpeniski tiek atjaunots un uzlabots bibliotēku tehnikas “parks”, lai nodrošinātu kvalitatīvu
pakalpojumu sniegšanu.
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4. Personāls
•

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

Darbinieku kopskaits
t.sk.
bibliotekārie darbinieki
no tiem ar bibliotekāro izglītību
t.sk.ar maģistra grādu
ar bakalaura grādu
ar 1. līmeņa profesionālo augstāko
jeb koledžas izglītību

Pavisa
m

Nepilnas
slodzes
darbinieku
skaits

strādā
pusslodzē

65

7

4

3

59

4

3

1

26

2

1

1

4
4

1

strādā
citā
slodzē

1

6

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

4
8

1

1

23

2

2

ar 1. līmeņa profesionālo augstāko
jeb koledžas izglītību

5

2

2

3

1

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

No tiem
strādā
ceturtdaļslodzē

5
7

1
5

7
1
1
1
6

2

63
2

Viens darbinieks turpina studijas specialitātē LLU bakalaura programmā.
Viens darbinieks turpina mācības specialitātē Kultūras koledžā.


Apbalvojumi un pateicības
 Latvijas Bibliotekāru biedrības konkursa „Gada bibliotekārs 2016” nominācija –
par izcilu sniegumu mūžizglītības pasākumu īstenošanas jomā - Bauskas Centrālās
bibliotēkas galvenā bibliogrāfe Laimdotai Ozoliņai.
 Griķu pamatskolas atzinība nominācijā “Ceraukstes lepnums” – Ceraukstes pagasta
bibliotekārei Valentīnai Tarvidei.
 Bauskas novada Goda raksts par ilggadēju godprātīgu un radošu bibliotekāra darbu –
Jauncodes bibliotēkas vadītājai Intai Krieviņai.
 Atzinības raksts Nominācijā “Gada bibliotekārs Zemgalē 2017” – Skaistkalnes
bibliotēkas vadītājai Daigai Jakuškai.
 Skaistkalnes vidusskolas pateicības raksts – Skaistkalnes bibliotēkai.
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•

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. 2017. gadā, realizējot ES atbalstīto Latvijas –
Lietuvas pārrobežu projektu, „Biznesa bibliotēku potenciāla attīstība uzņēmējdarbības
veicināšanai pašvaldībās” organizētajā mācību pieredzes braucienā uz Helsinku reģiona (Somija)
bibliotēkām, piedalījās Bauskas CB direktore Baiba Tormane, Bauskas CB Biznesa bibliotēkas
vadītāja Ērika Pelcere un Bauskas novada Rītausmu bibliotēkas Biznesa atbalsta bibliotēkas
vadītāja Santa Šarka. Šī paša projekta ietvaros organizētajās mentoringa apmācībās, ko organizēja
projekta sadarbības partneris Pasvales rajona bibliotēka Pasvalē (Lietuva), piedalījās Bauskas
novada 9 Biznesa atbalsta bibliotēkas. Trīs dienu laikā apguva zināšanas mentoringa prasmju
apgūšanā. (Pielikums Nr.4)
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
t.sk bērni līdz 18 g.
Iedzīvotāju skaits
t.sk bērni līdz 18 g.

2017
14840
5360
188571
70373
64033
61547

% salīdzinot
ar iepr. gadu
=; =
-0,5%; +0,7%
-3%; -3%
-4%; -5%

2015
14838
5347
201741
77490
134248
21153

2016
14830
5320
195813
74292
62527
41933

444417
246540
197384

453147
243013
204674

93358
31%

94743
31%

84320 +2%; -10%
32%

63%
48463
8477

63%
47735
8385

64%
46323 -2%; -3%
8383 -1%; =

446407 +2%; -1%
244923 -1%; +1%
194591 +4%; -5%
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Analizējot rādītājus vairāku gadu griezumā un ņemot vērā iedzīvotāju skaita nelielu, bet tomēr
samazināšanos, reģionā kopumā bibliotēku pamatrādītāji uzskatāmi par stabiliem un noturīgiem ar
nelielām svārstībām apmeklējumu un izsniegumu uzskaitē.
Virtuālā apmeklējuma un sociālo tīklu apmeklējuma rādītāji attiecīgajā laika periodā nav
salīdzināmi, jo mainījušies uzskaites kritēriji.
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
t.sk bērni līdz 18 g.
Iedzīvotāju skaits
t.sk bērni līdz 18 g.

2015
8361
3070
107392
46013
90845
15353

2016
8492
3072
105241
47525
45493
30046

267783
155522
111978
61628
32%

274911
154641
117587
65486
33%

68%
26016
4526

68%
25613
4483

% salīdzinot ar
2017
iepr. gadu
8385 +1,5%;-1%
3026 =; -1%
99384 -2%; -5%
45541 +3%; -4%
44076
44173
270121
155059
110544
58184
33%

+3%; -1,5%
-0,5%; =
+5%; -5%
+6%; -10%

67%
24807 -2%; -3%
4466 -1%; =

Bibliotēku lietotāju skaits
Bauskas novadā

Bibliotēku apmeklējumu
skaits Bauskas novadā

12

Bauskas novadā bibliotēku lietotāju skaits samazinājies par 3%, kas skaidrojams ar Ozolaines bibliotēkas
(-28) slēgšanu uz remonta laiku, ilgstošu Brunavas bibliotēkas (-25) vadītājas slimošanu, kas ietekmējis ne
tikai lietotāju skaita, bet arī apmeklējumu un izsniegumu skaita samazināšanos. Lietotāju skaita
samazinājums noticis arī Bauskas bērnu bibliotēkā (-41), kas skaidrojams ar iepriekšējos gados novēroto
lielo lietotāju pieplūdumu – attiecīgi: +109 (2015.g.), +102 (2016.g.) – tāpēc dinamikā nav uzskatāms par
samazinājumu.
Izsniegumu skaits pārskata periodā – stabils. Samazinājies Brunavā (-1006), bet palielinājies Brunavas
pagasta Grenctāles bibliotēkā (+1636) – iedzīvotāji, kuri nevarēja apmeklēt Brunavas bibliotēku, devās un
nepieciešamo atrada pagasta otrā bibliotēkā.
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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
t.sk bērni līdz 18 g.
Iedzīvotāju skaits
t.sk bērni līdz 18 g.

2017
2431
972
39112
11452
5736

% salīdzinot
ar iepr. gadu
+1%; +3%
-4%; -1%
+1%; +2%
-14%; -6%

2015
2324
1032
37964
13981
19455

2016
2347
984
38237
12174
7645

73779
39461
34260

74666
40454
32700

76756 +1%; +3%
42326 +2%; +4%
33660 -4%; +3%

18504
25%

16690
25%

15744 -9%; -5%
26%

56%
9406
1791

55%
9272
1787

54%
9106 -1%; -2%
1792 =; =

Iecavas novadā rādītāji visās pozīcijās stabili.
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Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji”, Vecumnieku novads
% salīdzinot
2015
2016
2017
ar iepr. gadu
Lietotāju skaits
3336
3183
3172 -4%; =
t. sk. bērni
942
948
997 -0,5%; +5%
Fiziskais apmeklējums
43045
39813
36744 -8%; -7%
t. sk. bērni
11168
9213
7718 -9%; -14%
Virtuālais apmeklējums
12006
763
Sociālo tīklu
830
982
894
apmeklējums (skatījumi)
Izsniegums kopā
83569
83354
79536 =; -4%
t. sk. grāmatas
41374
37720
36733 -9%; -2%
t. sk. periodiskie
42068
44393
41205 +5%; -5%
izdevumi
t. sk. bērniem
10037
9606
6583 -4%; -20%
Lietotāji % no iedz.
36%
36%
37%
skaita apkalpes zonā
t.sk bērni līdz 18 g.
62%
63%
66%
Iedzīvotāju skaits
9077
8966
8628 -2%; -3%
t.sk bērni līdz 18 g.
1526
1493
1476 -2%; -1%
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Vecumnieku novadā lietotāju skaits kopumā stabils, ar izmaiņām atsevišķās bibliotēkās.
Umpārtē (-27) samazinājies, jo mainījies bibliotēkas lietotāju kontingents. Iepriekš bibliotēka
atradās Vecumnieku atklāta cietuma teritorijā, bet, tam beidzot pastāvēt, teritorija un ēkas
nonākušas biedrības “Kalna svētību kopienas” pārziņā, un tagad bibliotēkas apmeklētāju loku
papildina sociālā riska ģimenes ar bērniem. Paredzams, ka lietotāju skaits stabilizēsies. Lietotāju
skaits Misas bibliotēkā (+30) skaidrojams ar bibliotēkas ļoti aktīvo sadarbību ar Misas vidusskolu
un interesantajiem pasākumiem bērnu auditorijai.
Apmeklējumu un izsniegumu skaits stabils ar nelielu samazinājumu. Ievērojami samazinājies
izsniegums bērniem, kas skaidrojams ar arvien plašākām un pieejamākām piekļuves iespējām
internetam mobilajās ierīcēs.

20

21

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
t.sk bērni līdz 18 g.
Iedzīvotāju skaits
t.sk bērni līdz 18 g.

% salīdzinot
ar iepr. gadu
-1%; +5%
+4%; +15%
-6%; +6%
-17%; +5%

2015
817
303
13340
6328
11942
9470

2016
808
316
12522
5380
8626
10805

2017
852
365
13331
5662
14221
16480

19286
10183
9078

20216
10198
9994

19994
10805
9182

+5%; -1%
=; +5%
+9%; -8%

3189
21%

2961
21%

3389

-8%; +14%

48%
3964
634

51%
3884
622

56%
3782
649

-2%; -2%
-2%; +4%

Rundāles novadā lietotāju skaits palielinājies Bērsteles bibliotēkā (+38), pārējās bibliotēkās lietotāju
skaits stabils. Apmeklējumu skaits palielinājies Pilsrundāles bibliotēkā (+1354), parējās bibliotēkās neliels
samazinājums. Izsniegumu skaits nedaudz samazinājies visās bibliotēkās, izņemot Pilsrundāles bibliotēku
(+660)
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•

Pakalpojumu attīstība, jauninājumi – kopaina, piemēri, vērtējums

“Ļoti svarīgi, lai bibliotēkas pakalpojumi būtu kvalitatīvi, daudzveidīgi pēc formas un satura.
Tas arī rosina iedzīvotājus biežāk iegriezties bibliotēkā, kļūt par tās lietotāju.”, tā atzīmē
Vecumnieku novada Bārbeles bibliotēkas vadītāja Brigita Krauze.
l. Pakalpojumu attīstība, jauninājumi
 Bauskas Biznesa inkubators pavisam nesen ir sācis savu darbību un ir sniedzis palīdzību jau
vairākiem uzņēmējiem un uzņēmumiem. Bauskas Biznesa bibliotēka un Bauskas novada Biznesa
atbalsta bibliotēkas 15.martā devās uz inkubatoru, lai vairāk iegūtu informāciju par tā
aktivitātēm. Inkubatora vadītājs Uldis Maniks klātesošos iepazīstināja ar notikušajiem
semināriem, apmācībām, kuri pulcināja daudzus interesentus, kā arī pastāstīja par nākotnes
iecerēm topošo un jauno uzņēmēju atbalstīšanā. Pasākuma gaitā tika izrunātas arī vairākas
sadarbības iespējas ar biznesa bibliotēkām. Bauskas Biznesa inkubatora apmeklējuma gaitā tika
iegūta jauna un noderīga informācija.
 Šogad ļoti veiksmīgi tika sākta sadarbības veidošana ar Bauskas Sākumskolu. Vairākas klases
apmeklēja Bauskas Biznesa bibliotēku, lai uzzinātu, kāds ceļš būtu ejams, lai izdomātu biznesa
ideju. Minētās klases audzēkņi ir arī Mazās Biznesa skoliņas dalībnieki. Viņi uzzināja, ka tas ir
komplicēts process, bet ne īpaši sarežģīts. Savā galvā jārada pamatīga “prāta vētra”, protams,
piepalīdzot vecākiem un skolotājiem. Pastāstītie piemēri rosināja skolēnus uz jaunām un vēl
nebijušām idejām. Radoši izdomāta biznesa ideja ir pamats veiksmīgam biznesam.
 Pirmo reizi iestādi apmeklēja arī uzņēmēju kluba “Bauska’97” dalībnieki. Viņi arvien meklē
jaunas iespējas, lai sevi bagātinātu ar jaunu informāciju. Šoreiz uzņēmēju tikšanās vieta bija
Bauskas Centrālās bibliotēkas Biznesa bibliotēka. Centrālās bibliotēkas galvenos darbības
virzienus ieskicēja iestādes direktore B.Tormane, ar pakalpojumu daudzveidību iepazīstināja
speciāliste M.Maslova-Konrāde, bet par Biznesa bibliotēkas darbību pastāstīja tās vadītāja
Ē.Pelcere. Tikšanās laikā kluba dalībnieki iepazinās ar 3D printera iespējām un novērtēja
izprintēto prototipu. Bibliotēkas sniegtais pakalpojumu plašais klāsts daudzus uzņēmējus
patīkami pārsteidza. Pasākuma gaitā kluba “Bauska’97” dalībnieki dalījās savā pieredzē par
uzņēmējdarbības attīstību.
 Bauskas Centrālajā bibliotēkā ieradās Bauskas Sociālā centra “Ābele” rehabilitācijas grupas
jaunieši ar īpašām vajadzībām. Vizītes mērķis bija tuvāk iepazīties ar Biznesa bibliotēku un
bibliotēku kopumā. Īpaši viņiem tika sagatavota prezentācija. Viņi ar interesi aplūkoja
bibliotēkas interjeru, tuvāk iepazinās ar interesējošiem žurnāliem un grāmatām. Viņu interesi
saistīja arī 3D printeris un izprintētie prototipi. Jaunieši ieguva jaunu pieredzi socializācija
procesā. Tā mums arī bija jauna pieredze darbā ar šiem cilvēkiem.
 Bauskas Biznesa bibliotēka nepārtraukti pilnveido savus pakalpojumus. Viena no jaunākajām
inovācijām ir iegādātais 3D printeris. Turpinās darbs ar vidusskolu audzēkņiem informatīvajās
stundās, lai tuvāk iepazītos ar minēto inovāciju. Jaunieši vispirms iegūst 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– tās izveidošanu un pakalpojumiem.
 3D printeris izmantots, lai izprintētu prototipu (detaļu vadības pultij), kas paredzēts droniem.
 Biznesa bibliotēkai ir konts sociālajā tīklā Facebook. 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, kurš tiek papildināta ar jaunāko, aktuālāko
informāciju, izveidota apakšnodaļai – Pirmie soļi biznesā – par ideju ģenerēšanu, ideju
piemēriem, biznesa plānu utt.
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•

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 trīs gadus bibliotēkas pakalpojumi tiek piedāvāti arī ārpus bibliotēkas telpām –
iespēja izlasītās bibliotēkas grāmatas novietot Grāmatu nodošanas iekārtā. Pakalpojums kļūst
aizvien populārāks. 2017.gadā ar iekārtas starpniecību nodotas 3503 grāmatas, bet 2016.gadā -3351.
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 aktīvi bibliotēkas pasākumos piedalās
sieviešu invalīdu biedrības “Aspazijas” dalībnieces. Bibliotēku nedēļas ietvaros (no 18.-22.aprīlim)
Bauskas biznesa bibliotēkā 20.aprīlī notika izzinošs seminārs "Bauska – rūpnieku, amatnieku un
tirgotāju pilsēta". Informatīvajā pēcpusdienā invalīdu biedrības dalībnieces ar interesi noklausījās
stāstījumu par uzņēmējdarbību Bauskā 19.gs. beigās un 20.gs. sākumā.
Iecavas novada E.Virzas bibliotēkai laba sadarbība ar sociālās aprūpes namu. Ādžūnu
bibliotēkai aktīvi darbojas bibliotēkas ārējās apkalpošanas 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. 2017.gadā pārcēla Ozolaines bibliotēku no 2.stāva uz 1.stāvu,
izremontētās un bibliotēkas vajadzībām pielāgotās telpās. Plānots, ka 2018.gadā Gailīšu bibliotēka
no 3.stāva pārcelsies uz 1.stāva izremontētām telpām Uzvaras vidusskolā. Tomēr daudzviet
bibliotēkas atrodas ēku 2.stāvā, tādēļ daudziem lasītājiem nepieciešamības gadījumā pienes
grāmatas mājās, piemēram, Dāviņu, Strēlnieku, Grenctāles u.c. bibliotēkas. 2017.gadā salabots lifts
Brunavas bibliotēkā.
•

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

2017.gadā uzsākts aktīvs darbs Latvijas - Lietuvas pārrobežu projekta „Biznesa bibliotēku
potenciāla attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās” realizācijā. Projekta ietvaros
uzsāka veidot vēl 2 Bauskas novada pagasta bibliotēkās (Ozolaine, Jaunsaule) 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.
Brunavas un Grenctāles bibliotēkas organizēja vietējiem uzņēmējiem un interesentiem radošās
laboratorijas uz Salacgrīvas novadu, iepazina nēģu taci “ Ķurķis “ Naborigemas cepli un apmeklēja
mājražotāju Lieni Kalniņu, firmas “Dabas maize“ īpašnieci, kuras ģimenes uzņēmums nodarbojās ar
dažādu maizes izstrādājumu ražošanu. Codes biznesa atbalsta bibliotēka organizēja mācību
pieredzes braucienu uz Burbišķu muižu (Lietuva) u.c.
Bauskas Biznesa bibliotēka organizēja saistošu radošo laboratoriju kalēju darbnīcā “U&A”.
Mūsdienās uzņēmējdarbībā iesaistās ļoti dažādu profesiju pārstāvji. Kalēji mūsdienās nav plaši
izplatīta profesija, tāpēc skolēniem bija ļoti interesanti aplūkot kalēju darbnīcu. Tās vadītājs Uldis
Šulcs vispirms audzēkņiem pastāstīja par uzņēmuma vēsturi un attīstību gadu gaitā, ar lepnumu
izrādīja no melnā metāla izgatavotos priekšmetus, kas tapuši gadu gaitā. Pēc tam visiem
klātesošajiem tika piedāvāta ekskluzīva iespēja darbībā apskatīt visus palīglīdzekļus – lielas
elektriskas iekārtas, ko kalēji izmanto savā darbā – āmurus, giljotīnu, spiedes u.c. Tāpat bija
apskatāma arī reāla ēze, kur kurējās uguns, lai varētu uzkarsēt metāla stieni un no tā izkalt
vajadzīgās formas priekšmetu. Audzēkņi bija ļoti saviļņoti par redzēto, tāpēc uzņēmējam Uldim
Šulcam uzdeva ļoti daudz jautājumus.
Sākoties jaunajam mācību gadam, skolēni sadarbībā ar Bauskas Biznesa bibliotēku dodas uz
kādu no uzņēmumiem. Kopīgi ar Bauskas Valsts ģimnāzijas skolēniem devās aizraujošā ceļojumā
uz Ribbes dzirnavām, kas ir atpūtas kompleksa “Rožmalas” viena no komponentēm un atrodas
Ceraukstes pagastā. Minētajās dzirnavās ir izveidota brīnišķīga ekspozīcija “Grauda ceļš”.
Audzēkņiem bija iespēja piedalīties piedzīvojumu ekskursijā, kura sākās dzirnavu 1.stāvā un
noslēdzās 5.stāvā. Ekskursijas vadītājs iepazīstināja ar “Rožmalu” un Ribbes dzirnavu vēsturi,
pastāstīja par grauda garo ceļojumu, līdz tas pārvēršas par maizi. Daudzu uzmanību saistīja arī
izliktā ekspozīcija gar dzirnavu sienām. Tāpat ikviens izglītojošā brauciena dalībnieks varēja
izmēģināt roku pīrādziņu gatavošanā un pēc tam tos nobaudīt. Visi bija gandarīti par paveikto
darbiņu un iegūtajām zināšanām..
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 Mežgaļu pamatskolas vecāko klāšu skolēniem, kuri
iepazinās ar bibliotēkas resursiem un organizētajām aktivitātēm, bet izglītojošs seminārs 12.klašu
audzēkņiem (Bauskas Valsts ģimnāzija) pilnveidoja zināšanas par iespēju, kur ņemt naudu biznesa
uzsākšanai, apmeklējot izglītojošu lekciju, kuru vadīja Biznesa augstskolas RISEBA prorektors,
asociētais profesors Ilmārs Kreituss. 3.marta pasākumā lektors stāstīja par alternatīvo
kopfinansēšanas veidu Crowdfunding. Kopfinansēšanas iespēja pieejama arī Latvijā, izmantojot
platformu Projektu banka. Arī pasaulē ir vairāk par 2000 tādu interneta platformu, kur savai idejai
līdzekļus var piesaistīt ar plašāka cilvēku loka palīdzību. Audzēkņi stāstījuma gaitā uzzināja par to,
kā iedala platformas, par to plusiem un arī trūkumiem. Lektors lekcijas beigās uzsvēra galvenos
virzienus, kā sākt darboties, lai veiksmīgi piesaistītu finansējumu savai idejai. Tas iedvesmoja
jauniešus uzdrīkstēties radīt jaunas idejas, jo kopfinansēšana ir kā pamats pozitīvam iznākumam.
22.novembris bija diena, kad uzņēmēji pulcējās Bauskas Biznesa bibliotēkā uz bezmaksas
semināru “Uzņēmējdarbības attīstībai pieejamās ES fondu programmas un finanšu instrumenti”, kas
tika organizēts sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru. Pasākumu vadīja
speciālisti no vairākām valsts institūcijām. Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA)
Zemgales reģiona nodaļas vadītāja Sintija Zīverte pastāstīja par CFLA pakļautībā esošo iestāžu
atbalstu nodarbinātībai, IKT, jaunuzņēmumiem, darba vides risku novērtēšanai. Šādu palīdzību
sniedz arī Biznesa inkubatori, Nodarbinātības valsts aģentūra, Valsts Darba inspekcija u.c. iestādes.
Zemgales plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centra vadītājs Nauris Pauliņš sniedza sīkāku
ieskatu minētā reģiona darbībā, atbalstot komersantus. Savukārt Finanšu institūcijas ALTUM
Zemgales reģiona vadītāja Mārīte Lazdiņa iepazīstināja ar ALTUM pieejamajām programmām,
kuras sniedz Valsts finansiālu atbalstu biznesa uzsācējiem, uzņēmumiem, lauksaimniekiem,
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sociālajai uzņēmējdarbībai. Iespējams izmantot arī Atbalsta programmu kalkulatoru, kas palīdzēs
ikvienam interesentam noteikt īsto atbalsta programmu. Semināra gaitā raisījās arī aktīvas diskusijas
par uzņēmējdarbības attīstības stāvokli Latvijā.
Izglītojošus pasākumus uzņēmējiem - lauksaimniekiem sadarbībā ar Lauku konsultāciju un
izglītības centra Bauskas nodaļas speciālistiem un Lauku atbalsta dienestu organizēja Rītausmu
biznesa atbalsta bibliotēka. Codes biznesa atbalsta bibliotēka organizēja tikšanos ar uztura
speciālistu A. Kamaldiņu un farmācijas pārstāvi I. Langenfeldu.
Bauskas Biznesa atbalsta bibliotēka sadarbībā ar Bauskas novada Izglītības nodaļu organizēja
konkursu „Es – jaunais uzņēmējs”, kurā piedalījās skolēni. Piedalījās bērni un jaunieši no vairākām
Bauskas novada skolām – Bauskas Valsts ģimnāzijas, Bauskas sākumskolas, Īslīces vidusskolas u.c.
Nominētie uzņēmumi saņēma diplomu, uz 3D printera izprintētu medaļu un balvu no Bauskas
Centrālās bibliotēkas. Pārējo skolēnu mācību uzņēmumu pārstāvji ieguva speciālbalvas. Audzēkņi
konkursa noslēguma pasākumam bija gatavojušies ar lielu atbildību, jo viņu prezentācijas bija
argumentētas un pārdomātas. 30 labākie konkursanti piedalījās radošā laboratorijā Rīgā, zinātkāres
centrā “Zinoo”. 1.-10.klašu audzēkņi piedalījās izglītojošā nodarbībā “Nosēšanās uz svešas
planētas”. Viņi darbojās vairākās komandās. Visiem bija jāizpilda uzdevums – no dotajiem
materiāliem izveidot kosmisko zondi, kas spētu veiksmīgi piezemēties, saglabājot veselu
“kosmonautu”. Radoši darbojoties un ar lielu azartu skolēni to godam paveica. Tāpat visi audzēkņi
aktīvi izmantoja centra ekspozīcijas – interaktīvo tāfeli zīmēšanai, spoguļu istabas labirintu, varēja
iepazīt pasaules tautu mūziku, salīdzināt dažādus izmērus, ieraudzīt plašo debess jumu ar
spīdekļiem utt. Zinātkāres centrs “Zinoo” palīdzēja skolēniem plašāk iepazīt pasauli un iegūt jaunu
pieredzi. (Pielikums Nr.5)
Biznesa bibliotēka, piedaloties Bauskas Vecpilsētas VII Pagalmu svētkos, organizēja
aktivitātes dažādām iedzīvotāju grupām. Atrakciju dalībnieki varēja iejusties atjautīgā pircēja
lomā, pierādīt savu meistarību kā veiklie celtnieki, kā arī visus pārsteigt ar savām novērošanas
spējām. Ja kādam tuva bija skaitļu pasaule, tad varēja minēt ciparus. Daudzi bērni un arī pieaugušie
piedalījās arī fiziskajās aktivitātēs, lecot klasītes. Bērniem bija iespēja uzspēlēt ciparu spēli,
sagatavot sev biznesa brokastis un nozvejot biznesa haizivi. Pagalmu svētkos ar mums kopā bija arī
Gailīšu, Ozolaines un Jaunsaules biznesa atbalsta bibliotēkas, kā arī skolēnu mācību uzņēmums no
Īslīces vidusskolas “Gudrais kamolītis”, kurš piedāvāja savu produkciju – pašu gatavotas
grāmatzīmes ar apdzīvoto vietu nosaukumiem, rokassprādzes, dažādas tamborētas lietas no dzijas.
Visus pārsteidza arī burvju zebenieks. Svētki bija izdevušies, par ko liecināja lielais apmeklētāju
skaits.
Valles bibliotēka aktīvi strādā ar mērķgrupu – dārzkopji. Informatīvajā stundā “Klāt sējas laiks”
uzaicinātā z/s “Andriņi” īpašniece G.Urlovska dalījās pieredzē par tomātu šķirnēm un to audzēšanu,
bet aprīlī organizēta tikšanās ar dāliju audzētāju A.Vītolu, kurš iepazīstināja pasākuma dalībniekus
ar daudzveidīgo dāliju pasauli. Arī Bārbeles bibliotēkā dārzkopju mērķgrupa tikās ar A.Vītolu
tematiskā pēcpusdienā “Dālijas mūsu daiļdārzos”.
Viena no aktīvākā mērķgrupām Vallē ir arī rokdarbnieces, kuras bibliotēkā organizēja gan darbu
izstādes, gan radošās darbnīcas. Savukārt Bārbeles bibliotēkā aktīvi darbojās floristikas
meistarklases.
Bārbeles bibliotēka organizē interesentu grupu – fokusgrupu, kura plāno un īsteno pasākumus
ciklā “Bārbele Latvijas simtgadē“.
No 2.–6.oktobrim Bauskas CB, Rītausmu, Valles u.c. bibliotēkas piedalījās Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijas ( VARAM) e- pakalpojumu popularizēšanas kampaņā „Dienas
bez rindām”, kuras laikā apmeklētājiem un interesentiem tika sniegtas konsultācijas par bibliotēkas
elektronisko katalogu un analītikas datu bāzi, citiem e- pakalpojumiem sniegtas konsultācijas.
Aizvadītajā gadā novadu bibliotēkas organizējušas dažādus pasākumus e-pakalpojumu
kvalitatīvākai izmantošanai. Piemēram, Kurmenes, Ādžūnu, Dāviņu bibliotēkas u.c. Vispasaules
drošāka interneta dienā organizēja informatīvi izglītojošo pasākumus.
E-prasmju nedēļā Stelpes bibliotēka organizēja senioru apmācības “Nāc, iemācies un uzzini”,
bet Kurmenes bibliotēka piedāvāja izpildīt IT barometru, kurā ikviens varēja novērtēt savas
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pamatprasmes informācijas tehnoloģijās, senioriem organizēja datorapmācību. “ Laika ieguvums –
ibanka”, avīžu lasīšanu internetā “Avīžraksti internetā” (datu bāze news.lv) Savukārt Valles
bibliotēka mācīja, kā aizpildīt gada deklarācijas, algas nodokļu grāmatiņas atvēršanu, VSAA,
CSDD pakalpojumi u.c. Bauskas CB Biznesa bibliotēka sagatavota un aizsūtīta informācija
uzņēmējiem par e-prasmju nedēļas pasākumiem: Digitālo darbnīcu, meistarklasi “Mirklis pirms
klik“. Digitālās drošības pamati uzņēmuma vadītājiem, kā arī info par to, ka online notiks seminārs
uzņēmējiem “Par godīgu uzņēmējdarbību”. Regulāri tiek strādāts ar jauniešu auditoriju uz vietas
bibliotēkā, informējot viņus par iespēju izmantot bibliotēkas e-kopkatalogu, LNB analītikas
datubāzi.
Vecsaules bibliotēka veikusi apmācību par internetbankas lietošanu, deklarēšanos, portāla
elektrum.lv izmantošanu. Jaunsaules bibliotēka organizējusi apmācības “ Kā sākt lietot
internetbanku“, bet Ādžūnu apmācību “ Elektroniskais katalogs – tas ir vienkārši “’.
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 jau otro gadu
darbojās interešu grupa, kura 2x mēnesī tiekas ar psihologu.
Tāpat kā iepriekšējā gadā, arī šogad Biznesa bibliotēka piedāvā telpas tiem cilvēkiem, kuri
vēlas uzsākt savu uzņēmējdarbību. Viņi ir reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā
bezdarbnieki un viņu mērķis ir uzrakstīt korektu biznesa plānu. Šai ziņā viņiem palīdzēja uzņēmuma
“Confide” konsultanti, kuri ir NVA sadarbības partneri. Šogad tie bija 5 bezdarbnieki, kuri
izmantoja Biznesa bibliotēkas telpas teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu iegūšanai.
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 bezdarbniekiem individuālas
konsultācijas sniegtas par Europass CV izveidi, par vienkāršu CV izveidi un nosūtīšanu, par e-pasta
izveidošanu, iesaistīšanos darba meklējumos, par piereģistrēšanos sociālajos tīklos, par rādījumus
nodošanu vai iesniegumu aizpildīšanu Elektrum.
Maznodrošināto datora prasmes ir vājas, viņiem galvenais ir caur interneta banku saņemt izdruku
par 3 mēnešu ienākumiem, ko iesniegt sociālajam dienestam. Bibliotēkā tas sanāk lētāk nekā
bankās.
Pensionāriem jāpalīdz samaksāt rēķinus ibankā, jāpalīdz sameklēt klientu portālā “elektrum.lv”
vajadzīgo iesniegumu, jāaizpilda, jāieskenē un jānosūta Elektrum, jāpārsūta nauda vai jāpalīdz
noņemt nauda no krājkonta.
Gada garumā tika sniegta palīdzība apmeklētājiem reģistrēties aviokompāniju mājas lapā,
izprintēt aviobiļetes, ievietot sludinājumus portālos, pasūtīt presi elektroniski, deklarēt dzīvesvietu
sev vai ģimenes locekļiem, izmantojot portālu “Latvija.lv”. Šī portāla izmantošana ir plaša: tika
sameklēts iesniegums, aizpildīts un nosūtīts Iekšlietu ministrijai.
Tika palīdzēts aizpildīt un nosūtīt uz VID EDS “Gada ienākumu deklarācijas”. Konsultācijas par
iepriekš minētām tēmām ir vai katru dienu, bet vērība tām pievērsta E-prasmju nedēļā, kas Latvijā
notiek jau astoto gadu no 27.03.17 - 02.04.2017. Tā bija veltīta nodarbinātībai, konkurētspējai, epakalpojumiem. Nedēļas ietvaros notika individuālas nodarbības bezdarbniekiem “Par elektrum
portālu” par iesniegumu izvēli, aizpildi, ieskenēšanu, nosūtīšanu. Pasākumā “E-iespējas tavai
ikdienai” 2 bezdarbnieki ar palīdzību aizpildīja savu CV, kuru iesniedza, lai pieteiktos darbā. Viena
apmeklētāja pa solim kopā aizpildīja deklarāciju par attaisnotiem izdevumiem ārstniecībā. 28.martā
pasākumā “Strādāsim ar i-banku patstāvīgi” 3 pensionāri apguva iemaņas, kā aizpildīt vai
izveidot paraugus, lai veiktu maksājumus, bet 2 bezdarbnieki aizpildīja bankas kontu pārskatus un
izprintēja. E-prasmju nedēļa piedalījās 12 lietotāji.
Vairākas bibliotēkas organizējuša apmācības tieši senioriem datorprasmju apgūšanā (E.Virzas
Iecavas, Stelpes, Mūsas u.c.).
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Veiksmīga izveidojusies Zorģu bibliotēkas un Bauskas CB sadarbība ar Zālītes speciālo
internātpamatskolu.
Bauskas CB ilggadīga sadarbība ar sieviešu invalīdu apvienību “Aspazijas“ un 2017.gadā
26.jūlijā notika visas Latvijas Aspaziju saiets Bauskā sociālajā centrā “Ābele”. Bauskas Centrālās
bibliotēkas galvenā bibliogrāfe Laimdota Ozoliņa tika uzaicināta, lai ar sagatavoto prezentāciju
“Bauska, kas tu esi?“ iepazīstinātu pasākumu dalībniekus ar Bauskas vēsturi gadu gaitā.
Prezentācijā izmantots Bauskas CB novadpētniecības bagātīgais digitalizētais foto materiāls par
Bauskas ielām, tiltiem, rātslaukumu, dzirnavām, leģendām apvīto Karātavu kalnu un Grīšļu namu,
ko lieliski papildināja novadnieku dzeja veltīta pilsētai Bauskai.
Bauskas CB ilggadēji sadarbības partneri ir represēto klubs „Rēta”. Represēto klubam “Rēta“
organizēta tematiskā pēcpusdiena veltīta 25.marta izsūtīšanām, kurā pieminēja nesen aizsaulē
aizgājušo Latvijas patriotu, represēto, fotogrāfu un rakstnieku Gunāru Birkmani, kurš vairākkārt
piedalījies represēto kluba pasākumos.
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,
Vecsaules 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
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.
2017.gadā Bauskas CB ir sniegtas apmēram 1800 uzziņas. Gada garumā ir bijušas tādas
tematiskās uzziņas, kuru izpildīšanai bija nepieciešams veltīt vairāk laika, kā citām uzziņām,
piemēram, iedzīvotāju blīvuma ietekme uz uzņēmējdarbības objektiem ap A7 Bauskas novadā
(ZPD), kā zemi piešķīra Bārbeles pagasta mājās “Kvieši”, kādas bija Kaucmindes saimnieču
receptes, Paņevežas pašvaldības vēsturnieks taujāja pēc informācijas par Jaunsvirlauku, Bērsteli un
Sesavu utt. Meklējot informāciju par tēmām – Jaunās māmiņas darba tirgū un Pašvaldību loma
pirmskolas audzināšanā – tika izmantota datubāze www.news.lv un LNB analītikas datubāze.
Sniegtas arī faktogrāfiskas uzziņas, piemēram, kurš ir piestiprinājis pie Bauskas Kultūras centra
plāksni ar uzrakstu, ka tas ir celts 1911.gadā un ir Muižniecības nams. Bija nepieciešamība sniegt
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uzziņu arī pa telefonu par darba laikiem, vai konkrētā grāmata atrodas bibliotēkā utt. Uzziņas tika
sniegtas uz vietas bibliotēkā un telefoniski.
Bibliotēkā regulāri notiek informācijas darbs ar studentiem un vecāko klašu skolēniem, lai
popularizētu e-grāmatas angļu valodā, kuras pieejamas datubāzē EBSCO. Tās ir kā labs
papildinājums tai literatūrai, ko izvēlas Specializētajā lasītavā. Izsniedzot pieejas kodus e-grāmatu
izmantošanai, vienmēr tiek veiktas individuālas konsultācijas un praktiski demonstrēts, kā ieiet
datubāzē, kā veiksmīgāk sameklēt nepieciešamo informāciju.
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 6632 sniegtās uzziņas.
Bauskas CB specializētās lasītavas vadītāja Irēna Vadapāla atzīmē, skolēniem un studentiem tiek
sniegta palīdzība informācijas meklēšanā bibliotēkas mājas lapā un abonētajās datu bāzēs, lai
sagatavotu ZPD vai kursa darbus. Gatavoti jautājumi par tēmām “Stratēģiskā plānošana”, “Suņa
vilnas izstrādājumi”, “Bezdarba līmenis Latvijā 2016”. Šogad daudzi skolēni gatavoja
jautājumus par novadu: “Muzeju naktis Bauskas novadā”, “Senās Bauskas ielas”, “Bauskas
kinoteātris”, “Kultūras dzīve Bauskā 90-tajos gados”, “Bauskas vecpilsētas vēsture”.
Studentus, skolēnus cenšamies individuāli konsultēt par abonētajām datu bāzēm, pievēršot
uzmanību “EBSCO” datu bāzei. Šogad konsultēti 31 lietotāji, pārsvarā tie ir studenti, kuriem
izsniegta piekļuve datu bāzei no savas dzīves vietas.
No 2017.gada 2.janvāra Bauskas CB saviem lietotājiem piedāvāja iespēju izmantot datubāzes
letonika.lv, neizejot no mājām. Pieeja izsniegta 99 bibliotēkas lietotājiem.
Turpinās sadarbība ar Ārlietu ministriju, Eiropas Parlamenta Informācijas biroju, Eiropas
Komisijas pārstāvniecību Latvijā, klubu “Māja”, kuri 2017.gadā organizējuši izglītojošus seminārus
par ES politikas aktualitātēm „ES nākotne”, “Breksits“, diskusijas “Kāds šodien laiks Eiropā?”
u.c. Bauskas ESIP organizēja izstādes par aktuālām tēmām „Iegūsim labāko Eiropā”, „Latvijas
seniors Latvijā”, “Valoda cilvēku greznums un lepnums“ u.c. Bauskas ESIP notika 3
informatīvās stundas, kurā izspēlēja spēli “40 minūtēs apkārt Eiropai “.
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.
Otrs informatīvais TV, kas novietots Biznesa atbalsta bibliotēkā, 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.
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•

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.
Uz 2018.gada 1.janvāri novadu bibliotēku krājumu lielums ir 353243 iespieddarbi. No novadu
bibliotēku krājumiem izslēgti 34374 eksemplāri, bet ienākušas 28531 vienības.
Novadu bibliotēkas lielu vērību veltījušas krājuma kvalitātei un pieprasījumiem. Kopumā
novadu bibliotēku krājums ir labs, jo lietotāji to izmanto, krājuma apgrozība reģionā ir 1,25.
Bauskas CB turpina veidot elektronisko kopkatalogu, kurā ievadīti visu 40 Bauskas reģiona
bibliotēku iespieddarbu dati. 2017.gadā datubāzē ALISE ievadīti 2515 jauni grāmatu apraksti.
Tādējādi izveidots elektroniskais kopkatalogs ar 62359 aprakstiem. Datubāzē ALISE aprakstiem
pievienoti 28742 iepirkto un rekataloģizēto eksemplāru.
Eksemplāru skaits elektroniskajā katalogā 320350 monogrāfijas un 33486 turpinājuma resursi.
Pavisam kopkatalogs ietver ziņas par 353836 iespieddarbu eksemplāriem t.i. 99% no visu novadu
bibliotēku krājuma.
Analītisko aprakstu kopskaits ir 166862 apraksti. 2017. 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.
2017.gadā ievadīto analītisko aprakstu skaits novadpētniecības datu bāzē:
Bauskas Dzīve
1405apraksti
Bauskas Novada Vēstis
771apraksti
Ar 2006.gada aprīli uz Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliogrāfijas institūtu tiek nosūtīti
rajona laikraksta „Bauskas Dzīve” analītiskie apraksti. 2017.gadā šādi ir nosūtīti 1405 analītiskie
apraksti.
No datu bāzes ALISE ir izņemti norakstītie 17318 iespieddarbu apraksti.
Uz 2018.gada 1. janvāri iespieddarbu automatizētā izsniegšana /saņemšana notiek visās
Iecavas novada bibliotēkās 6 (Iecavas Bērnu, Ed.Virzas, Rosmes, Zālītes, Ziemeļu), Bauskas
novada 19 (Bauskas CB, Bauskas Bērnu, Brunavas, Grenctāles, Ceraukstes, Codes, Jauncodes,
Gailīšu, Pāces, Rītausmu, Strēlnieku, Jumpravas, Mežotnes, Vecsaules, Jaunsaules, Ozolaines,
Mūsas, Ādžūnu), Rundāles novada 2 (Svitene, Pilsrundāle), Vecumnieku novada 9 (Skaistkalne,
Stelpes, Beibežu, Misas, Umpārtes, Kurmenes, Valles, Taurkalnes, Bārbeles). 2018.gada pirmā
pusē plānots, ka darbu ar automatizēto sistēmu Alise uzsāks Vecumnieku novada Vecumnieku
bibliotēka.
Netiks ieviesta sistēma Rundāles novada Bērsteles, Vecrundāles un Viesturu bibliotēkās.
Viss krājums ievadīts kopkatalogā Bērsteles un Vecrundāles bibliotēkām, bet Viesturu vēl turpinās.
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•

Iekšzemes un starptautiskais SBA:
 Tabula “SBA rādītāji”
SBA
Novads
2015
Bauskas novads
1464
Iecavas novads
512
No citām Latvijas
bibliotēkām saņemto
Rundāles novads
312
dokumentu skaits
Vecumnieku novads 264
Kopā:
2552
Bauskas novads
1659
Iecavas
novads
511
Uz citām Latvijas
bibliotēkām nosūtīto
Rundāles novads
166
dokumentu skaits
Vecumnieku novads 183
Kopā
2519

2016
1703
450
257
301
2711
1802
461
134
233
2630

2017
1414
626
417
263
2720
1629
596
209
227
2661

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 5 izdevumi – pedagoģijā un
Latvijas vēsture. Daudz izdevumu CB saņēmusi no Bauskas bērnu bibliotēkas. Tos izmantojuši,
galvenokārt, bibliotēkas lasītāji, kuriem darba vai mācību procesā bija nepieciešamas bērnu
grāmatas. Daudz grāmatas ņemtas no Bauskas CB Depozitārija. Pavisam kopā 229 eks.
Uz citām bibliotēkām nosūtīto dokumentu skaita pieaugumu sekmējušas pēc pagastu bibliotēku
pieprasījuma CB veidotās ceļojošās grāmatu kolekcijas par dažādām tēmām.
Aizvadītajā gadā izmantotas kolekcijas par šādām tēmām:
• Jaunākā latviešu literatūra (Mežotnes, Grenctāles, Brunavas bibl.)
• Ievērojamu cilvēku dzīve (Grenctāles bibl.)
• Ceļojumi (Pāces, Gailīšu bibl.)
• Jaunākie detektīvi (Pāces, Grenctāle bibl.)
• Sirds un asinsvadu slimības (Brunavas bibl.)
• Psiholoģija un garīgā literatūra (Ceraukste bibl.)
• Vēsture (Ceraukste bibl.)
• Detektīvi krievu valodā (Gailīšu bibl.)
Visvairāk grāmatas no CB ņēmušas Brunavas, Grenctāles, Pilsrundāles, Jauncodes, Jumpravas,
Mežotnes, Zorģu, Vecsaules, Jaunsaules u.c. bibliotēkas. Aktīvi SBA izsniegušas Iecavas novada
Rosmes (217 eks.) un Zālītes (218 eks.) bibliotēkas, bet Bauskas bērnu bibliotēka (114 eks.).

•

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

Novadu bibliotēkas organizējušas aptauju par krājumu (Jauncode, Mūsa, Valle, Bārbele u.c.), lai
noskaidrotu pieprasītākos periodiskos izdevumus un vērtējumus par bibliotēkas pakalpojumiem
(Jauncode, Vecsaule, Skaistkalne, Stelpe u.c.). Novadu bibliotēkas organizējušas aptauju par darba
laikiem un, ņemot vērā aptaujas rezultātus, darbalaiks pagarināts Vecsaulē, Grenctālē, Codē,
Ozolainē, Jaunsaulē. Savukārt Jauncodes bibliotēkas lietotāji ļoti apmierināti, ka bibliotēka atvērta
3x nedēļā līdz plkst.19.00.
Bauskas Centrālās bibliotēkas apmeklētāju viedokļa izzināšanai abonementā, brīvi pieejamā
vietā atrodas Atsauksmju un ierosinājumu grāmata. 2017.gadā tajā atstātas piezīmes par grūtībām
sasniegt bibliotēku trešajā stāvā, par vēlmi bibliotēku redzēt citviet pilsētā, kā arī izteikta pateicība
bibliotekāriem par viņu atsaucību un izpalīdzīgumu.
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Katru mēnesi bibliotēkas mājas lapā tiek publicēts viens aktuāls jautājums par notiekošajiem
pasākumiem, pakalpojumiem, bibliotēkas lietotāju ieradumiem.
Uz jautājumu “Kas ir Jūsu galvenais informācijas avots par bibliotēkas rīkotajiem
pasākumiem?” 43% aptaujas dalībnieku atbildēja “Bibliotēkas mājaslapa”, kas nozīmē, ka ir ļoti
svarīgi, ka bibliotēka tīmekļa vietnē ievieto aktuālāko informāciju par plānotajiem pasākumiem
laicīgi. 23% aptaujas dalībnieku informāciju par pasākumiem iegūst bibliotēkā, aplūkojot afišas un
ielūgumus, savukārt 3% aptaujāto aplūko afišas pilsētvidē. Jautājumā “Vai Jūsu 2017.gada
apņemšanās listē ir grāmatu lasīšana?” 75% respondentu sniedza atbildi “Jā”, taču 7% aptaujas
dalībnieku grāmatu lasīšanu nav iekļāvuši jaunā gada apņemšanās sarakstā un 18% par to nemaz
nav domājuši. Bibliotēkas lasītājiem tika jautāts “Vai Jūs apmierina esošais bibliotēkas darba
laiks?”, uz ko 71% aptaujas dalībnieku atbildēja apstiprinoši. Pērn vēlējāmies noskaidrot,
bibliotēkas tīmekļa vietnes sadaļas pasākumu kalendāra popularitāti, tāpēc lasītājiem tika lūgts
“Atzīmējiet atbilstošāku variantu tam, cik bieži izmantojat šīs mājaslapas sadaļu "pasākumu
kalendārs"?” – 41% respondentu norādīja, ka pasākuma kalendāru aplūko “Katrreiz”, savukārt 29%
aptaujāto šo sadaļu izmanto dažreiz. Pavisam reti pasākuma kalendāru tīmekļa vietnē aplūko 18%
cilvēku. To varētu skaidrot, ka šie respondenti biežāk par aktuālajiem pasākumiem uzzina
bibliotēkā uz vietas vai sociālajos tīklos. Bibliotēkai kā zināšanu un informācijas nesējai jāseko līdzi
valstiski nozīmīgiem notikumiem, tālab bibliotēkas tīmekļa vietnes apmeklētājiem tika jautāts “Kā
jūs vērtētu savu informētību par Baltā galdauta koncepciju, gaidot Latvijas simtgadi?” - 36%
aptaujas dalībnieku norādījuši “esmu pietiekami informēts”, savukārt 29% “vēlētos zināt vairāk. Tā
kā bibliotēka bieži organizē dažādus pasākumus, tad bibliotēkas lasītājiem tika jautāts “Vai
19.aprīlī apmeklēsiet tikšanos ar rakstnieci Noru Ikstenu?”. 62% aptaujāto atbildēja apstiprinoši,
kas liecina par to, ka tikšanās ar dažādām latviešu slavenībām ir ļoti pieprasītas un apmeklētas. Uz
jautājumu “Vai plānojat apmeklēt literāri tematisko pēcpusdienu „Debess un zeme un saule mūžam
mana …” 18.oktobrī?” 40% respondentu atbildēja apstiprinoši, taču 30% aptaujāto uz pasākumu
neplāno doties. Jautājumā “Vai zināšanu ieguvei šī mācību gada laika laikā esat izmantojis kādu no
bibliotēkas piedāvātajām datu bāzēm: letonika.lv, news.lv, ebscohost.com vai nozare.lv” 36%
respondentu sniedza atbildi “Jā”, 16% aptaujāto neizmanto minētās datu bāzes, savukārt, 28%
aptaujāto atzīmējuši, ka nav skolēni/studenti. Bibliotēkā katru mēnesi tiek veidotas dažādas
izstādes, tāpēc lasītājiem tika jautāts “Vai Jūs pievērsiet uzmanību bibliotēkā izliktajām
tematiskajām izstādēm?”. Vairākums respondentu, tas ir, 93% apstiprinājuši, ka aplūko izstādes,
līdz ar to var secināt, ka bibliotēkā jāturpina veidot izstādes, jo tādā veidā piesaista lasītāju
uzmanību dažādām grāmatām. Jautājumā “Vai un kā vasara ietekmē Jūsu lasīšanas paradumus?”
tika noskaidrots, ka 64% respondentu vasara ietekmē lasīšanas paradumus (no tiem 35% lasa
mazāk, savukārt 29% - vairāk), toties 29% aptaujas dalībnieku vasara neietekmē lasīšanu. Tā kā
bibliotēku apmeklē dažāda vecuma un profesiju pārstāvji, tad vaicājām “Kādiem nolūkiem visbiežāk
izmantojiet bibliotēkā pieejamos resursus (grāmatas, periodiku, datu bāzes u.c.)?”. 41% aptaujāto
resursus izmanto izklaidei un brīvā laika pavadīšanai, 29% - informacionālo vajadzību
apmierināšanai, taču 24% respondentu bibliotēkā pieejamos resursus izmanto “mācībām un
pētniecībai”. Ļoti svarīgi ir noskaidrot, kāda ir bibliotēkas darba kvalitāte, līdz ar to bibliotēkas
lietotājiem tika vaicāts “Kā Jūs vērtējat lietotāju apkalpošanu bibliotēkā?”, uz ko 76% aptaujāto
atbildēja, ka lietotāju apkalpošanu vērtē ļoti labi, savukārt 21% respondentu atbildējuši “labi”. Gada
noslēgumā bibliotēkas lietotājiem tika jautāts “Kuru mūsu mājaslapas sadaļu izmantojat
visbiežāk?”. 56% respondentu atzinuši, ka visbiežāk izmanto sadaļu “Pasākumu kalendārs”, taču
33% procenti aptaujāto biežāk izmanto “Kopkatalogu”. Vismazāk aptaujāto, tas ir, 11% atbildējuši,
ka labprātāk tīmekļa vietnē biežāk aplūko sadaļu “Fotogalerija”.
Šādu aptauju publicēšana bibliotēkas tīmekļa vietnē palīdz noskaidrot lasītāju vēlmes saistībā
ar informācijas pakalpojumiem, vienlaikus tie informē bibliotēkas lietotājus par gaidāmajiem
pasākumiem, ko organizē bibliotēka. Šādas aptaujas tīmekļa vietnes lietotājiem ļauj izteikt savu
viedokli par dažādiem jautājumiem un tēmām saistībā ar Bauskas Centrālo bibliotēku.
Bibliotēka ir starpnieks citu Bauskas novada iestāžu aptaujām. 2017.gadā bibliotēkas lietotāji
tika aicināti piedalīties aptaujā par “Latvijas Gada monēta” noteikšanu.
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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

2017.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, sagaidot Latvijas simtgadi“.
Bauskas CB, komplektējot krājumu, vadās pēc izstrādātā dokumenta „Bauskas Centrālās
bibliotēkas krājuma attīstības koncepcija 2016.-2020.”, 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
2017. gadā Bauskas CB turpināts darbs bibliotēkas krājuma papildināšanā un kvalitātes
uzlabošanā. Bibliotēkas krājums tiek papildināts regulāri, tematiski, selektīvi un pēc dokumentu
veidiem. Lai veidotu kvalitatīvu, dažādu lietotāju grupu pieprasītu krājumu, komplektēta dažāda
veida literatūra. 2016.gadā Bauskas CB izveidots jauns krājuma komplektēšanas dokuments –
“Bauskas Centrālās bibliotēkas krājuma attīstības koncepcija 2017.–2021.” Kā prioritātes
komplektēšanā minētas:
• uzziņu resursi (vārdnīcas, enciklopēdijas, datubāzes u.c.)
• izdevumi studiju atbalstam (pedagoģija, psiholoģija, ekonomika, jurisprudence u.c.)
• skolēnu mācību procesā nepieciešamā literatūra (Latvijas vēsture, dabaszinātnes,
filozofija)
• latviešu oriģinālliteratūra
• medicīna – Medicīnas koledžas studentu mācību procesa nodrošināšanai
• literatūra uzņēmējdarbības atbalstam ( mārketings, loģistika, finanses, grāmatvedība)
- pārrobežu projekta „Uzņēmējdarbības atbalsts bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla
izveidošanai” ietvaros.
Tuvojoties Latvijas simtgadei, uzmanība veltīta izdevumiem par Latviju, tās vēsturi, kultūru,
cilvēkiem. Būtiska prioritāte komplektēšanā – literatūra uzņēmējdarbības atbalstam. Aizvadītajā
gadā krājuma komplektēšanas procesā nav vērojamas būtiskas izmaiņas. Joprojām galvenā
prioritāte – krājuma saturiskās kvalitātes pilnveidošana.
Organizējot krājumu, cenšamies ņemt vērā visu lietotāju grupu intereses. Ik gadu vērojamas
nelielas izmaiņas lasītāju sastāvā. Skaitliski lielākā lasītāju grupa ir strādājošie, kas sastāda 38%
no kopējā lietotāju skaita (2016.g. – 37%, 2015.g. – 37%), otra lielākā grupa – skolēni un studenti
– 31% (2016.g. -30%, 2015.g. – 30%) . Bezdarbnieki un mājsaimnieces kā trešā lielākā grupa
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sastāda 21% (2016.g. – 24%, 2015.g. – 22%), bet pensionāri tikai 9% (2016.g. – 9%, 2015.g.8%).
Analizējot lasītāju sastāvu, var secināt, ka aizvadītajā gadā nedaudz palielinājies strādājošo
lietotāju skaits, bet samazinājies skolēnu un studentu skaits, kas gan būtiskas izmaiņas
komplektēšanas procesā nav radījis. 2017.gadā daudz pieprasīta latviešu oriģinālliteratūra. Populāri
sērijā “Mēs. Latvija, XX gadsimts” izdotie darbi: Noras Ikstenas “Mātes piens”, Māra Bērziņa “
Svina garša “, Ingas Ābeles “Duna”, Andras Manfeldes “Virsnieku sievas”, Arno Jundzes
“Sarkanais dzīvsudrabs” u.c. Projekta “Tikšanās Latvijas novadu bibliotēkās” ietvaros 2017.gadā
notika tikšanās ar rakstnieci Noru Ikstenu un Grāmatu svētku ietvaros tikšanās ar “Svina garšas” un
“Gutenmorgena” autoru Māri Bērziņu. Pēc pasākumiem vērojama pastiprināta interese par šo
rakstnieku darbiem. Tāpēc piekomplektēti vēl eksemplāri, lai lasītājiem nebūtu jāgaida rinda.
Nebijušu popularitāti izpelnījies teologa Jura Rubeņa darbs “Viņa un viņš”, kas vairākus mēnešus
atradās bibliotēkas veidotā lasītāko grāmatu topa pirmajā vietā. Par šo grāmatu interesējušies vairāk
vidēja un vecāka gadagājuma lasītāji, bet gada beigās iznākušais latviešu autores Karīnas Račko
romāns ”Saplēstās mežģīnes” radījis lielu interesi jauniešu auditorijā. Lasītāji labprāt lasa latviešu
autoru vēsturiskos romānus, piemēram, Viļa Selecka “Ardievas mežam”, Jāņa Lejiņa “Vīrieša
sirds”, Ingūnas Baueres “Dieva riekšavā” u.c. Nemainīgi saglabājas pieprasījums pēc biogrāfiska
tipa literatūras: grāmatām par aktieriem, māksliniekiem, politiķiem, sportistiem u.c.
Joprojām saglabājas interese par zināšanu un interešu attīstošu literatūru. Sieviešu vidū pieprasīti
izdevumi psiholoģijā un ezotērijā – grāmatas, kas palīdz labāk izprast sevi, gūt iekšējo mieru,
uzlabot savstarpējās attiecības piemēram, Intas Blūmas grāmata “Ardievu, karma”, Garija Čepmena
“Piecas mīlestības valodas”, Gundegas Bičevskas “Dimanti tavā pagalmā”, kā arī par dažādām
brīvā laika pavadīšanas iespējām – rokdarbiem, ceļošanu, vingrošanu, nūjošanu. Tuvojoties Latvijas
simtgadei, daudz tiek izdota literatūra par Latvijas vēsturi, kultūru, vietām, ļaudīm. Tie populāri
dažādu gadagājumu un dzimumu lietotāju vidū.
Galvenās prioritātes skolēniem – latviešu un ārzemju daiļliteratūra, psiholoģija, dabaszinātnes,
Latvijas vēsture, kultūra un tradīcijas.
Novadu vidusskolu un Bauskas Valsts ģimnāzijas audzēkņi plaši izmanto bibliotēkas nozaru
literatūras krājumu, izstrādājot zinātniski pētnieciskos darbus par dažādām tēmām, piemēram:
“Livonijas laika mūzika”, “Tūrisma mītņu ilgtspējība”, “Globālās Pozicionēšanas sistēmas”, kā arī
novadpētniecības krājumu, meklējot informāciju par Bauskas, Vecumnieku, Iecavas un Rundāles
novadiem. Tāpat kā katru gadu pieprasīta arī tulkotā daiļliteratūra. Jau vairākus gadus lasītāko
grāmatu vidū jāmin psiholoģiskie detektīvi, ko lasa gan vīrieši, gan sievietes. Brīvajā laikā jauniešus
interesē fantastika, romāni par mīlestību, jauniešu attiecībām. Vispopulārākie aizvadītajā gadā:
jaunās amerikāņu rakstnieces Annas Todas jauniešu romānu sērija AFTER un jaunās latviešu
autores Karīnas Račko romāns “Saplēstās mežģīnes”.
Lai apkopotu lasītāju pieprasījumus un secinātu, kādi populāri izdevumi jāpiekomplektē, katru
mēnesi bibliotēkā veidots pieprasītāko grāmatu tops. Jāsaka, ka aizvadītajā gadā tajā dominējusi
latviešu literatūra. J. Rubeņa “Viņa un viņš”, A. Hermaņa “Dienasgrāmata”, N.Ikstenas “Mātes
piens”, A.Manfeldes “Virsnieku sievas”, L.Kotas “Istaba”, I.Ābeles “Klūgu mūks” un “Duna”,
D.Judinas “Gredzens” u.c.
Studentu vidū joprojām aktuālas nozares ir pedagoģija, jurisprudence, ekonomika, psiholoģija.
Visvairāk pieprasīta literatūra par pedagoģijas vēsturi, pirmskolas pedagoģiju, didaktiku un sociālo
darbu ar ģimenēm, mazturīgajiem, sirmgalvjiem. 2017.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.
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.).
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Pārsvarā iegādāti izdevumi latviešu valodā. Ir pieprasījums pēc krievu un ārzemju mūsdienu
autoru daiļdarbiem krievu valodā. Tāpēc 8-10% no iegādātās literatūras ir darbi krievu valodā. Tika
atjaunots daiļliteratūras krājums angļu valodā. Nozaru izdevumus angļu valodā nekomplektē, jo
lietotājiem pieejama elektronisko grāmatu daudznozaru pilnteksta datubāze: eBook Academic
Collection (EBSCOhost), ko var izmantot arī attālināti.
Viena no komplektēšanas prioritātēm – latviešu un tulkotā daiļliteratūra. 2017. gadā ienākusī
daiļliteratūra- 31% no kopējā jaunieguvumu skaita. (2016.gadā –31%, 2015. -28%)
Komplektējot daiļliteratūru, ievērotas visu lasītāju grupu intereses: iepirkta gan klasika, gan
fantastika, gan detektīvi. Liela uzmanība veltīta latviešu autoru darbiem.
Jaunākā latviešu literatūra iepirkta vairākos eksemplāros, jo pieprasīta gan skolēnu vidū, gan
starp strādājošiem, bezdarbniekiem un pensionāriem.
Vērtīgs latviešu oriģinālliteratūras papildinājums – LNB projekts „ " Latviešu oriģinālliteratūra
bibliotēkās".
Projekta ietvaros Bauskas Centrālā bibliotēka saņēmusi izdevumus ( 67 eksemplāri par summu
EUR 578.88,-), kurus varēs izmantot visas reģiona galvenās bibliotēkas pārziņā esošās
bibliotēkas.Vērojama lasītāju interese par e-grāmatām. Angļu valodā, līdztekus periodisko
izdevumu pilnu tekstu datubāzēm, bibliotēkā pieejama daudznozaru pilnteksta datubāze “eBook
Academic Collection (EBSCOhost)”, kurā ir dažādu izdevēju e-grāmatas sociālajās, humanitārajās
un eksaktajās zinātnēs. Šī datubāze ir iecienīta apmeklētāju vidū, jo tiek izsniegti pieejas kodi, lai to
varētu izmantot arī ārpus bibliotēkas telpām. EBSCO e-grāmatas izmantoto galvenokārt, studenti,
kuriem nepieciešama literatūra svešvalodās kursa darbiem un bakalaura darbiem, kā arī skolēni
saviem zinātniski pētnieciskiem darbiem. 2017.gadā izsniegti pieejas kodi 31 jaunam lietotājam.. Ir
lasītāji, kas interesējas par bibliotēkas piedāvājumu e-grāmatām daiļliteratūrā. Šobrīd bibliotēkā
šāds piedāvājums nav pieejams. No CB daudzveidīgā pakalpojumu klāsta pēdējos gados populārāki
kļūst attālinātie pakalpojumi. 2017.gadā palielinājies attālināti pasūtīto eksemplāru skaits, pieaudzis
arī lietotāju skaits, kuri izmanto izdevumu rezervēšanu tiešsaistē. 2017.gadā attālināti ir veikta 482
eksemplāru pasūtīšana (1916.gadā – 308, 1915. gadā. - 131) Šo pakalpojumu ir izmantojuši 163
lasītāji. (2016.gadā -130, 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).”
Nu jau divus gadus bibliotēkas pakalpojumi tiek piedāvāti arī ārpus bibliotēkas telpām – iespēja
izlasītās bibliotēkas grāmatas novietot Grāmatu nodošanas iekārtā. Pakalpojums kļūst aizvien
populārāks. 2017.gadā ar iekārtas starpniecību nodota 3503 grāmatas (2016.gadā – 3351, 2015.gadā
-1650).
Bauskas CB krājums ir plašs un daudzveidīgs, atbilstošs lietotāju vajadzībām un vēlmēm.
Krājuma komplektēšanā ievērotas šādas proporcijas: 50% - grāmatas, 25% - prese, 25% - e-resursi.
Aizvadītajā gadā uzlabojies bibliotēkas krājuma sastāvs vairākās nozarēs: pedagoģijā, psiholoģijā,
vēsturē, īpaši izceļot uzņēmējdarbību un ar to saistītās nozares. Uzlabojies arī daiļliteratūras krājums
angļu un krievu valodā. Pēdējos gados lietotāji izrāda interesi par literatūru vācu valodā, tāpēc
jāmeklē iespēja atjaunot šo krājumu.
Problēmas sagādā bibliotēkas telpu šaurība un krājuma izvietojums pa vairākām telpām.
2017.gadā Bauskas CB izvērtēja visu abonementa, lasītavas un krātuves krājumu, pārvietojot
mazāk lasītos izdevumus no abonementa un lasītavas uz krātuvi, vienlaikus atzīmējot arī
elektroniskajā kopkatalogā. Sakarā ar to, ka Krātuves telpu drošības dēļ nav atļauts pilnīgi noslogot,
daļa no krājuma tika pārvietota uz citām telpām, vienlaikus izvērtējot tā izmantošanu. Nolietoti un
ilgstoši nepieprasīti izdevumi izslēgti no bibliotēkas krājuma.
Jau daudzus gadus bibliotēkai izveidojusies veiksmīga sadarbība ar grāmatu bāzi „Latvijas
grāmata”, izdevniecībām “Kontinents”, “Jumava”, “Zvaigzne ABC”, “Latvijas Mediji”, “Egmont
Latvija”. Reģiona bibliotekāru semināra laikā sadarbībā ar grāmatu bāzi marta mēnesī organizēta
grāmatu tirdzniecība. Septembra mēnesī bibliotēkas organizēto Grāmatu svētku ietvaros piedalījās
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izdevniecības: “Jumava”, “Zvaigzne ABC”, “Kontinents”, “Latvijas Mediji” un grāmatu bāze
“Latvijas Grāmata”..
Analizējot krājuma komplektēšanas procesu aizvadītajā gadā, jāsecina, ka turpina uzlaboties
bibliotēkas krājuma sastāvs vairākās nozarēs: pedagoģijā, medicīnā, psiholoģijā, īpaši izceļot
uzņēmējdarbību un ar to saistītās nozares. Pateicoties projektam, krājums papildinājies ar daudziem
vērtīgiem darbiem latviešu oriģinālliteratūrā. Uzlabojies un papildinājies daiļliteratūras klāsts:
komplektēti gan vēsturiski romāni, detektīvi, fantāzijas žanra darbi, dzeja u. C., īpašu vērību veltot
latviešu oriģinālliteratūrai.
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.
Saņemam arī vērtīgus dāvinājumus no vietējiem iedzīvotājiem, ar kuriem papildinām reģiona
bibliotēku krājumus.
2017.gadā no Depozitārija dažādu pasākumu organizēšanā tika izmantotas vairāk kā 200
grāmatas.
Uz 2017.gada 1.janvāri Depozitārija krājums ir 8950 eksemplāri.

•

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)

2015
113403
113403
76078
11800
32394

2016
115117
115117
79036
13119
30548

2017
121641
121641
82054

48463

47735

46323

2,34

2,41

2,63

34115
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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)

2015
52325
52325
34371
5584
13133
26016
2,01

2016
53208
53208
34701
6060
13188
25613
2,08

2017
59205
59205
38774
6051
15131
24807
2,39

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)

2015
24589
24589
17507
2683
6972

2016
26582
26582
19276
3479
7100

2017
26523
26523
18805
2803
7546

9406

9272

9106

2,62

2,87

2,91

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)

2015
8505
8505
6291
1052
2214

2016
8714
8714
6494
1080
2220

2017
8767
8767
6530
1282
2237

3964

3884

3782

2,15

2,24

2,32

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)

2015
27984
27984
17909
2481
10075

2016
26613
26613
18565
2500
8040

2017
27146
27146
17945
2766
9201

9077

8966

8628

3,08

2,97

3,15

2017.gadā novadu bibliotēkām pašvaldību finansējums krājuma iegādē ir palicis iepriekšējā gada
līmenī vai nedaudz palielinājies.
Vidēji reģionā uz vienu iedzīvotāju krājuma komplektēšanai izmantoti EUR 2,63
Bauskas novadā – EUR 2,39
Iecavas novadā – EUR 2,91
Rundāles novadā – EUR 2,32
Vecumnieku novadā – EUR 3,15
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Kopā aizvadītajā gadā Bauskas reģiona bibliotēkās grāmatu iegādē izmantoti pašvaldību
līdzekļi EUR 82054.
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 34115
Vidēji reģionā uz 1 lietotāju – Eur 2,30
Bauskas novadā – Eur 1,80
Iecavas novadā – Eur 3,10
Rundāles novadā – Eur 2,63
Vecumnieku novadā – Eur 2,90
Vērtīgi dāvinājumi saņemti no dažādiem dāvinātājiem ar LNB BAI BKC starpniecību – Skuju
koku enciklopēdija 2.sējumos, Ingas Jērumas grāmata “Hosams Abu Meri”, S. Kalnietes “Cinītis”,
Meža enciklopēdija. 2.sējums, Vilis Vītols “Pārdomas par Krieviju”, Bražis I. Asinīs rūdītais u.c.
Saņemti dāvinājumi arī no Somijas, Spānijas vēstniecības, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības
kameras un dažādiem individuāliem dāvinātājiem.
•

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)
2018. gadā paredzēts pilnībā rekataloģizēt krājumu un ar BIS Alise izsniegšanu / saņemšanu
uzsākt Vecumnieku bibliotēkā.
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

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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Mežotnes bibliotēka
Vecsaules bibliotēka
Jaunsaules bibliotēka
Ozolaines bibliotēka

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%
86%
100%

VECUMNIEKU NOVADA BIBLIOTĒKAS
Skaistkalnes bibliotēka
100%
Stelpes bibliotēka
100%
Bārbeles bibliotēka
100%
Vecumnieku bibliotēka
89%
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 ievadīti 75% no visa pamata
un mācību fonda. bet Bauskas 2.vidusskolā viss no pamatkrājuma ievadīts kopkatalogā un uzsākta
krājuma elektroniskā izsniegšana un saņemšana. 2017.gadā Iecavas vidusskola uzsāka krājuma
rekataloģizāciju. Bauskas Sākumskolā rekataloģizēti 30% no krājuma. Bauskas novadā notiek skolu
optimizācija un plānota nozīmīga skolu tīkla samazināšana, tādēļ ar tālāku skolu Alises ieviešanu
jānogaida.
•

Krājuma pārbaude (inventarizācija)

2017.gada sākumā tika veikta elektroniskā inventarizācija 4 Vecumnieku novada bibliotēkās
(Valles, Misas, Stelpes, Skaistkalnes) un gada otrā pusē 4 Bauskas novada bibliotēkās (Brunavas,
Vecsaules, Gailīšu, Rītausmu). Inventarizāciju veica Bauskas CB Informācijas resursu attīstības
nodaļas darbinieki sadarbībā ar Vecumnieku un Bauskas novada bibliotēku darbiniekiem. Kopā
noskenēti 51198 eksemplāri. Inventarizācijas laiks vidēji bibliotēkā 3 dienas. Pavisam neliels
grāmatu iztrūkums inventarizācijā.
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Krājuma rādītāji (jaunieguvumi, apgrozība u. c.):
 tabula “Krājuma rādītāji”
Tabula “Krājuma rādītāji”, Bauskas reģions
2015
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

2016

2017

27734
11208
2318
2780
24329
359571

29456
10751
2301
2636
26494
361934

28531
10554
2340
2438
34374
353243

292591
65163
246540
197384

291818
68258
243013
204674

284972
66362
244923
194591

0,84
3,03

0,83
3,00

0,86
2,93

Tabula “Krājuma rādītāji”, Bauskas novads
2015
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

2016

2017

13143
5372
1132
1538
10827
187463

13225
4985
1139
1421
12467
188063

13194
5068
1200
1275
14592
185767

153890
32537

154042
32965

151600
33091

155522
111978
1,01
3,44

154641
117587
1,00
3,57

155059
110544
1,02
3,34
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Tabula “Krājuma rādītāji”, Iecavas novads
2015
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

2016

2017

4677
2180
298
522
4157
50473

5238
2250
329
607
5208
50503

5798
2271
407
447
5504
50797

43267
6839
39461
34260

42768
7339
40454
32700

41788
8581
42326
33660

0,91
5,00

0,94
4,46

1,01
3,92

Tabula “Krājuma rādītāji”, Rundāles novads
2015
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

2016

2017

3073
999
279
180
3022
38966

3157
1025
204
198
1667
40015

2984
942
171
242
6398
36612

28272
10574
10183
9078

27773
12131
10198
9994

26256
10231
10805
9182

0,36
0,86

0,37
0,82

0,41
0,90

Tabula “Krājuma rādītāji”, Vecumnieku novads
2015
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

2016

2017

6841
2657
609
540
6323
82669

7836
2491
629
410
7152
83353

6555
2273
562
378
7880
80067

67162
15213
41374
42068

67235
15823
37720
44393

65328
14459
36733
41205

0,62
2,77

0,57
2,81

0,56
2,85
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Datubāzes:
 abonētās tiešsaistes datubāzes (t. sk. ar piekļuvi ārpus bibliotēkas telpām)

Neaizvietojams palīgs informācijas meklēšanā Bauskas CB ir ne tikai drukātie materiāli, bet arī
e-resursi, t.i. abonētās datubāzes. Bibliotēka lasītājiem piedāvā 4 abonētās pilntekstu datubāzes:
Letonika, news.lv, www.nozare.lv, EBSCO.
Informācijas meklēšanai datubāzē Letonika pievēršas galvenokārt skolēni, kuriem nepieciešama
specifiskāka informācija par kādu no tēmām, piemēram, jāsameklē, kādas ir Latvijas vērtības, nereti
tiek izmantota arī sadaļa – Lasītava, ja ir nepieciešams izlasīt kādas grāmatas e-versiju, kas ir
obligātā literatūras sarakstā. No pašu bibliotekāru puses bieži ir izmantots jubilāru kalendārs
kārtējam gadam. Šo datubāzi var izmantot arī ārpus bibliotēkas telpām, šogad pieejas kodi tika
izsniegti 99 apmeklētājiem (galvenokārt skolēniem).
Datubāze news.lv ir izcils palīgs informācijas meklēšanai tieši Latvijā izdotajos laikrakstos. To
izmanto kā skolēni, tā arī studenti, piemēram, meklējot par lojalitātes kartēm, jaunuzņēmumiem,
skolotāju algām, dronu izmantošanu utt. Tā ļoti ietaupa laiku apmeklētājiem, jo informāciju var
kopēt, sūtīt uz e-pastu vai arī drukāt.
Īpaši intensīvi tiek izmantota datubāze EBSCO, kurā var lasīt e-grāmatu un e-žurnālu pilnus
tekstus angļu valodā. Šīs datubāzes ir ļoti iecienīta apmeklētāju vidū, jo to var izmantot ārpus
bibliotēkas telpām, kas ir ļoti ērti. Šogad pieejas kodi tika izsniegti 31 studējošajiem. Kaut gan
skaits nav nemaz tik liels, tomēr 25 pieejas kodi tika iedoti arī 2016.gadā, kas nozīmē, ka datubāzes
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, finanšu pakalpojumiem, izglītību, rūpniecību, likumdošana, normatīvie akti u.c.
 datubāzu izmantojuma rādītāji – tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu
izmantojums”
Salīdzinoši ar iepriekšējo gadu, datubāzes Letonika apmeklētāju skaits ir ievērojami pieaudzis.
Tas ir tāpēc, ka šā gada pašā sākumā lietotājiem tika piešķirti pieejas kodi, lai varēti šo datubāzi
apmeklēt attālināti. Daudzi no tiem arī izmantoja šādu iespēju, jo tas ir unikāls resurss par Latviju
un latviešiem, kā arī pieejami mācību literatūras pilni teksti. Salīdzinoši ar iepriekšējiem 2 gadiem
datubāze News.lv šogad izmantota ievērojami vairāk, jo tā tika piedāvāta daudziem apmeklētājiem,
kā arī to sekmēja organizētais konkurss Bauskas CB par novadnieku Vili Plūdoni. EBSCO datubāzē
šogad iegūti 3563 meklēšanas rezultāti, atvērti 380 pilni teksti un 488 kopsavilkumi. Ir veiktas 1180
sesijas. Pēc datiem var redzēt, ka datubāze tiek izmantota intensīvi un bijuši veiksmīgi meklēšanas
rezultāti. Bibliotēkas pievienotā vērtība ir pilntekstu abonētās datubāzes ar savu unikālo saturu, kura
ietver kvalitatīvu un pārbaudītu informāciju.
Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums”, Bauskas reģions
Dabubāze
2015
2016
2017
Letonika
3382
1852
1661
News
2020
1584
2455
Ebsco
285
394
380
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Krājuma un datubāzu popularizēšana

Jāsecina, ka 2017.gadā Bauskas CB bibliotekārie rādītāji nav samazinājušies, bet ļoti nedaudz
pat auguši. Lasītāju skaits ir palicis iepriekšējā gada līmenī (+6), apmeklējums (+79) un izsniegums
(+290). Apmeklējuma un izsnieguma skaita palielinājumu sekmējuši bibliotēkas rīkotie pasākumi:
tematiskas pēcpusdienas veltītas J.Jaunsudrabiņa, Z.Mauriņas, E.Veidenbauma atcerei,
novadniekam Vilim Plūdonim, tikšanās ar populāriem autoriem - N.Ikstenu, M.Bērziņu, G.Raču,
prezentācijas, informācijas stundas, izstādes, Biznesa bibliotēkas radošas laboratorijas u.c.
Informācija par bibliotekārajām aktualitātēm pieejama visos 3 Latvijā populārākajos sociālajos
tīklos: miniblogu vietnē twitter.com, sociālajā portālā draugiem.lv un starptautiskajā sociālajā tīklā
Facebook.com.
Krājuma popularizēšanai un lasīšanas veicināšanai abonementā izvietotas izstādes par dažādām
tēmām. 2017. gadā abonementā izvietotas 38 izstādes: tematiskās - 16, informējošas izstādes -10,
jubileju un atceres dienu – 12. Kā informējošas izstādes jāmin jaunieguvumu izstādes 1x mēnesi, kā
arī izstāde „Aizvadītā gada populārākās grāmatas” u.c.
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.
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.
Lasītājus visvairāk interesējušas izstādes: “Svaigēšana – novitāte virtuvē”, “Sagādā sev
neaizmirstamus mirkļus – ceļo!”, “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.
Noslēgumā jāsaka, ka pārsvarā lietotāji ir apmierināti ar bibliotēkas piedāvātajiem
pakalpojumiem, izdevumu klāstu, pasākumiem. Bibliotēkas darbinieki regulāri mutiski informē
katru lietotāju par gaidāmajiem pasākumiem, iespējām pasūtīt rezervēt grāmatas tiešsaistē, atstāt
grāmatas nodošanas iekārtā, kā arī izsniedzot autorizācijas datus, parāda, kā tie lietojami. Šī
informācija arī pieejama TV informatīvajā ekrānā abonementā, izdoti bukletiņi, grāmatzīmes utt.
Arī vietējā presē regulāri parādās informācija par jaunumiem bibliotēkā.
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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).
2017.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 2017.gadā:
 Bērnu bibliotekārā apkalpošana Bauskas bērnu, Iecavas bērnu un
Bauskas (17), Iecavas(6) un Vecumnieku (10) novada bibliotēkās:
 jaunu lietotāju (bērnu un jauniešu) iesaistīšana bibliotēkās,
 bibliotēkas darba organizēšana un popularizēšana, publicitāte,
 literatūras popularizēšana dažādos lasīšanas veicināšanas pasākumos,
 piedalīšanās mērķprogrammas ”Lasīšanas veicināšana un bibliotēkas pakalpojumu
attīstīšana” I posmā ”Bērnu/Jauniešu /Vecāku žūrija” ,”Grāmatu starts”,
 dalība Nacionālās skaļās lasīšanas sacensībās,
 dalība UNESCO nedēļā,
 dalība Valsts Aģentūras Kultūras informācijas sistēmas projektos,
 dalība Latvijas –Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta
”Biznesa bibliotēku potenciālā attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās
(Busines Bag)” Nr. LLI-155 ietvaros
 sadarbība ar Bauskas Centrālās bibliotēkas Biznesa bibliotēku,
 piedalīšanās ”Droša interneta” pasākumos, E-prasmju nedēļā, u.c.,
 bibliotekāru izglītības procesa pilnveidošana apmeklējot kursus, seminārus,
piedaloties pieredzes apmaiņas braucienos.
Svarīgākie darba rādītāji:
Kopumā reģionā svarīgākie darba rādītāji: B+J izsniegums 43071 (-11%) ar - zīmi, lietotāju
skaits stabils 5321 (+1), klātienes apmeklējumi arī nedaudz samazinājušies 69953 (-5%). 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.
Plānojot darbu bibliotēkā tiek ņemta vērā gan bibliotēkas atrašanās vieta, gan tas vai pagastā ir PII
vai skolas. Vasaras brīvdienās un skolu brīvlaikos blakus esošo pagastu bērni, pilsētnieki, vai
ārzemēs dzīvojošie aktīvāk apmeklē pagastu bibliotēkas. Umpārtes bibliotēkā, mainoties ēkas
īpašniekam (bij. Vecumnieku cietuma ēkā), mainījās arī lietotāju sastāvs. Jaunizveidotajā sociālajā
centrā uzturējās vairākas jaunas ģimenes ar bērniem, B+J lietotāju skaits palielinājies 1,7 reizes.
Vecsaules bibliotēka atrodas vienā ēkā ar pamatskolu, bibliotēku izmanto visi audzēkņi, ½ no
izsnieguma B+J, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu +430 apmeklējumi. Nav vairs tik aktīvi
datoru izmantotāji, taču bibliotēka joprojām ir iecienītākā laika pavadīšanas vieta savstarpējai
komunikācijai u.c. aktivitātēm. Pozitīvi, ka bibliotēkās izveidotajos bērnu stūrīšos PII iestāžu
audzēkņi kopā ar audzinātājām, kā arī jaunās māmiņas ar bērniņiem intensīvāk apmeklē bibliotēku,
(Zālītes, Rītausmu, Mūsas, Valles, Skaistkalnes) u.c. Aktīva sadarbība ar pirmsskolniekiem Iecavas
bērnu bibliotēkai, stabils pirmsskolnieku skaits Bauskas bērnu bibliotēkā. Pozitīva dinamika B+J
lietotāju skaitam Ceraukstes bibliotēkā, lasa 47 %. Ozolaines bibliotēka rādītājus negatīvi
ietekmēja tas, ka bibliotēka telpu pārvietošanas un remonta dēļ nebija pieejama lietotājiem. Valles
bibliotēkā rādītāji ar mīnuss zīmi, jo otro gadu pēc kārtas netika atvērta 10.klase vidusskolā, nav
nekādas laika rezerves bibliotēkas apmeklējumam, jo pēc stundām ir interešu izglītības pulciņi un
skolas autobusa reiss, bērni dodas mājās. Vecumnieku bibliotēkai lietotāju skaita samazināšanos
ietekmē šaurās telpas, iedzīvotāju skaita samazināšanās mikrorajonā. Priecē, ka Ozolaines un
Jaunsaules bibliotēkas ieguvušas jaunas un gaišas telpas, kļūs par uzņēmējdarbības atbalsta
bibliotēkām. Projekta ietvaros paredzēts jaunās telpās izvietot Gailīšu pagasta bibliotēku, jācer, ka
palielināsies B+J lietotāju skaits un svarīgākie darba rādītāji.
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Reģionā
Lietotāju skaits (Kopā)
B+J līdz 18.g.v
Klātienes apmeklējumu
skaits (Kopā)
Klātienes apmeklējumu
skaits (B+J)
Izsniegumu
skaits
(Kopā)
Izsniegums (B+J)
Vidējais
izsniegumu
skaits (B+J)uz 1 lasīt.
Vidējais apmeklējumu
skaits (B+J)uz1 lasīt.

Bauskas bērnu bibl.

Iecavas bērnu bibl.

2017
14840
5360
188571

2016
14830
5320
195813

+/-%
=
+1%
-3%

2017
1214
1027
16468

2016
1261
1042
17178

+/-%
-4%
-2%
-5%

2017
828
740
11543

2016
811
741
11534

+/-%
+2%
-1%
+1%

70373

74292

-5%

15477

15016

+3%

8830

9272

-5%

446407

453147

-1%

33294

39026

-15%

16994

17002

+1%

84320

94743

-10%

32126

36707

-13%

13161

13617

-3%

15,73

17,80

31,28

35,22

17,79

18,38

13,13

13,97

15,07

14,41

11,93

12,51

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.
2.Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana, jaunieguvumu proporcionalitāte,
salīdzinot visu iegādāto un bērnu/jauniešu literatūras krājumu un lasītāju sastāvu.
Komplektējot krājumu novadu bibliotēkas vadās pēc katras bibliotēkas izstrādātas krājuma
attīstības koncepcija 2017.-2021.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 2018. gadu 15395 vienības, ienākušas 600, izslēgtas 1436
vienības. Krājums uz 2017.gadu 15842 vienības. Finansiālie rādītāji:1) no valsts un pašvaldības
budžeta krājuma komplektēšanai izlietoti EUR 5005: grāmatām 600 eks. EUR 4223, periodiskiem
izdevumiem EUR 782( pasūtināti 38 izdevumi). Bez pašvaldību līdzekļiem 40 eks. par EUR
200,30 2)KM līdzekļi-1 eks. par EUR 18,00, 3) lasītāju dāvinātas 2 eks. par EUR 6,00 4)Dažādi
dāvinājumi 15 eks. par EUR 107, 03 5)Lasītāju aizvietotās grāmatas 22 eks. par EUR 69,27
Dokumentu skaits (fizisko vienību) uz vienu lietotāju 12,68, kārtējie izdevumi uz vienu lasītāju
EUR 50,41 Ienākusī daiļliteratūra 5,3 % un bērnu literatūra 61% no kopējā jaunieguvuma skaita.
Iecavas novada bērnu bibliotēkā pašvaldības finansējums 4494: EUR 3700 grāmatu iegādei un
EUR 745 periodiskajiem izdevumiem. Krājums papildināts ar 502 grāmatām, 6 DVD filmām un
379 seriālizdevumiem, nedaudz palielinājies jaunieguvumu skaits(+5). Ienākusī daiļliteratūra 23,5%
un bērnu literatūra 60,95% no kopējā jaunieguvuma skaita. Periodiskajiem izdevumiem (32
izdevumi) atvēlētā summa sabalansēta ar iepirkto grāmatu summu t.i. 1/5 periodiskajiem
izdevumiem, 4/5 grāmatām. Vecsaules bibliotēka veic aptauju jauniešu vidū par viņus
interesējošiem preses izdevumiem. Pasūtināti 33 izdevumi, no tiem 13 B+J auditorijai, salīdzinot ar
iepriekšējo gadu, periodisko izdevumu iegādei +100 EUR! Krājumu komplektē sistemātiski un
plānveidīgi, regulāri, no pašvaldības līdzekļiem, papildus līdzekļi B/J žūrijai gūti iesaistoties
projektā, ko atbalsta Kultūrkapitāla fonds (11 grāmatas) par summu 86, 34 EUR, notiek arī aptauja
ar skolotājiem, kuri iesniedz ieteicamās literatūras sarakstus. Mūsas bibliotekā B+J literatūra 24%
no jaunieguvuma. Pāces bibliotēkā prioritāte daiļliteratūrai (55%), bērnu grāmatas 20%. Jāveido
universāls un aktuāls, dažādam vecumam un izglītības līmenim, dažādām interesēm atbilstošs
krājums. Krājuma papildināšanu iespaido bērnu grāmatu dārdzība un budžets. Jaunieguvumu
izstādēs regulāri aplūkojami jaunumi, notiek literatūras apskati. Ar īpašu uzmanību, komplektējot
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krājumu, izpēta lasītāju intereses dažādās vecuma grupās, dominē pasakas, spēļu grāmatas, spoku
stāsti, fantastika, enciklopēdijas, vampīru un mīlestības tēmas. Beibežu bibliotēkā B/J žūrijas
grāmatas bija tās, kuras galvenokārt papildināja grāmatu krājumu, komplektēšanai izlietoti 10% no
pašvaldības budžeta, krājumā 8% B+J grāmatas. Lasītāko grāmatu topā B/J žūrijas kolekcijas
grāmatas. Pieprasīta literatūra par psiholoģiju, pedagoģiju, kulināriju, modes vēsturi, rokdarbiem,
zīmēšanu, eksperimentiem, trikiem. Trūkstošo literatūru novadu bibliotēkas rezervē SBA, piem.,
Bauskas bērnu bibliotēkā nosūtīti 214 eks., saņemti 12 eks. 2013.gadā Bauskas CB izsniegtā
grāmatu kopa pirmskolas vecuma bērniem (23 eks.) joprojām tiek aktīvi izmantota. Ceraukstes
bibliotēka saņēmusi no Bauskas bērnu bibliotēkas trūkstošos 11 eks. Pateicoties Bauskas, Iecavas,
Vecumnieku novadu domju un pagastu pārvalžu piešķirtajiem budžeta līdzekļiem, LNB
Konsultatīvajam centram, dāvinājumiem no 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. Skaistkalnes bibliotēkā notika
krājuma inventarizācija, kurā piedalījās Bauskas CB Informācijas attīstības resursu nodaļas
speciālistes, izmantojot BIS ALISE-i iespējas, B+J literatūras klāsts 33%
3.Uzziņu darbs, informācijas pakalpojumi, informācijas prasmju un iemaņu attīstīšana.
Bibliotēkas sniedz tematiskas, faktogrāfiskas, precizējošas, adresālās uzziņas. Visvairāk uzziņu
sniegušas Bauskas bērnu( 1345), Iecavas bērnu (290), Pāce (210) Vecsaules (83) bibliotēkas u.c.
Īpaši daudz uzziņu meklēts saistībā ar notikumiem kultūrā, par Latviju, par rakstniekiem J.
Jaunsudrabiņu, A.Kronenbergu, A.Lindgrēni, par vēsturi, ģeogrāfiju, tūrisma objektiem,
eksperimentiem, dažādu tautu nodarbošanos dzīvesveidu u.c. Uzziņas dokumentē uzskaites
burtnīcās. Uzziņu darbā tiek izmantots internets, uzziņu literatūra, novadpētniecības materiāli, LNB
un Bauskas reģiona bibliotēku elektroniskie katalogi, bezmaksas datu bāzes Letonika, EBSCO Egrāmatas Biznesa atbalsta bibliotēkās (Codes, Gailīšu, Rītausmu, Jauncodes, Brunavas,
Grenctāles, Ceraukstes), Lursoft, laikraksta ”Bauskas Dzīve” analītikas datu bāze. Interesentiem
iespēja bez maksas noskatīties filmas portālā www.filmas.lv un lasīt www.pasakas.net. Bibliotēkās
pieejami informatīvi bukleti, ceļveži par informācijas resursiem.
Bibliotekārajās stundās skolēni iepazīstināti ar dažādām datu bāzēm, grāmatu portālu,
Vecsaules bibliotēkā 15 skolniekiem u.c. Bibliotēkās aktivizēti autorizācijas dati, sniegtas
konsultācijas kā meklēt, rezervēt, pasūtīt un pagarināt grāmatas. Bibliotēkā bezvadu internetu Wi-Fi
skolēni izmanto savos viedtālruņos arī ārpus bibliotēkas telpām un darba laika. Pasākumi par drošu
internetu Ceraukstes bibliotēkā 5.-9.klašu skolēni izspēlē riču-raču spēli, atbildot par interneta
drošību. Ozolainē 3.-9.klasēm lekciju vada Bauskas policijas nepilngadīgo lietu inspektore I. Buka.
E-prasmju nedēļā dažādi pasākumi, konsultācijas, bibliotekārās stundas. Bauskas bērnu bibliotēkā
projektu nedēļā 3 bibliotekārās stundas par bibliotekāra profesiju. Bauskas novada bibliotēkās
veiktas 2 aptaujas, no 1.-28.februārim Aptauja, lai noskaidrotu par bibliotēkas darba laika
atbilstību sabiedrības vajadzībām (Bauskas bērnu bibliotēkā 82 % neko nevēlas mainīt). Aptauja no
20.februāra līdz 20.martam, lai noskaidrotu viedokli par bibliotēkas apmeklējuma intensitāti un
pakalpojumu izmantošanu (BBB 71% apmierina pakalpojumu klāsts). Bauskas bērnu, Iecavas
bērnu bibliotēka (20) u.c. bibliotēkās balso par Latvijas skaistāko monētu. Ceraukstes bibliotēkā
digitalizēti, papildināti materiāli par B/J žūrijas ekskursijām. Sakarā ar Iecavas 525. jubileju,
Iecavas bērnu bibliotēkas krājums papildināts ar fotoalbumu “Iecava 2018, izveidota mape “100
novadnieki”. Codes bibliotēkā papildināta Jauno talantu mape, Bauskas bērnu bibliotēkā
papildināta BBB vēstures Baltā grāmata- dienasgrāmata (22. sējums 2017. gads), mapes “Pie
mums viesos K.Jacino”, “Dzejnieks Plūdons”, Jauno talantu autogrāfi, u.c. Bibliotēku informācija
un ziņas atspoguļotas novadu pašvaldību mājas lapās, bibliotēku mājas lapās un laikrakstos. Par
Bauskas bērnu bibliotēku 8 informācijas un ziņas laikrakstos.
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4. Pasākumi dažādām vecuma grupām: pirmskolas vecuma bērniem un vecākiem, jaunākā un
vidējā skolas vecuma bērniem, pusaudžiem.
Nozīmīga bibliotekārā darba daļa ir veiksmīgi lasīšanas veicināšanas pasākumi dažādām vecuma
grupām (Iecavas bērnu bibliotēkā 46 izstādes, 34 pasākumi; Codes bibliotēkā 30 pasākumi; Bauskas
bērnu bibliotēkā 114 izstādes un 47 pasākumi; Ozolainē 8 pasākumi u.c.). Veidojot izstādes un
pasākumus, šogad uzmanība pievērsta tēmai ”Latvijas simtgadi gaidot” veidotas izstādes, notiek
konkursi Umpārtē, Gailīšos; “Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība 3 bibliotēkās; baltā galdauta
svētki; lasīšanas maratons “100 grāmatas Latvijai” (Bauskas bērnu bibliotēkā) u.c. aktivitātes.
Bibliotēkas organizē aktuālas literāras izstādes un pasākumus, veltītus 2017.gada jubilāriem:
J.Jaunsudrabiņam, J.Osmanim, A.Kronenenbergam, M.Zālītei, I.Ceipei u.c. Novadniekam
V.Ļūdēnam veltīti pasākumi notiek Bauskas bērnu, Ziemeļu, un Codes bibliotēkās. Tematiskās
izstādes: A.A.Milnam, A.Lindgrēnei, foto, zīmējumu, rokdarbu, gleznu izstādes u.c. izstādes.
Codes bibliotēkā novadnieces I.Andrejevas gleznu izstāde, Bauskas bērnu bibliotēkā 5
fotoizstādes, lai palīdzētu izkopt skolēnu māksliniecisko gaumi un mīļdzīvnieku gleznu izstādestudijas “Meistars Gothards” pieaugušo dalībnieku darbi. Umpārtes bibliotēkas lietotājiem liela
interese par sēņu uzstādi. Sveču dienai veltītas izstādes piemēram “Bitīt nes vaska sveci”
Jumpravas bibliotēkā u.c.
Notiek tematiskas un literāras pēcpusdienas, lasījumi, pārrunas, konkursi, ekskursijas,
tikšanās ar rakstniekiem, radošas darbnīcas u.c.
Tiek strādāts ar PII audzinātājām, pirmskolas iestāžu audzēkņiem, vecākiem un viņu
mazuļiem, skolotājiem, interneta lietotājiem, studentiem.
Ģimenes iesaistīšanai bibliotēkās notiek dažādi pasākumi vecākiem kopā ar bērniem, ko
papildina grāmatu izstādes. Bauskas bērnu bibliotēkā turpinās projekts trīsgadīgiem bērniem un
viņu vecākiem ”Grāmatu starts”. Tikšanās ar 2-3 gadīgajiem bērniņiem un viņu vecākiem veicina
ģimenes iesaistīšanu lasīšanā. Rotaļu stūrītis sniedz iespēju mazuļiem kopā ar vecākiem,
vecvecākiem, brāļiem un māsām rotaļāties ar attīstošajām spēlēm. Iecavas bērnu bibliotēkā 7
vecāki veiksmīgi iesaistījās Bērnu žūrijas darbā. Vasarā Ziemeļu bibliotēkas lasītāju ģimenes
kopā ar bērniem devās uz “dzīvās bibliotēkas” pasākumu kopā ar Brigitu Speldziņu - derīgo
kukaiņu audzētāju, lai vērotu grāmatās iepazītos “kukainīšus-ragainīšus” mikroskopā un dabā.
Grenctāles bibliotēkā kopā ar bērniem un viņu vecākiem ir omes, bet mammas lasa priekšā un
meitenes sēž pufos, klausās. Bērni ir laba auditorija, jāmāk tikai viņus ieinteresēt. Pie puķkāpostu
un burkānu cienasta Ziemeļu bibliotēkā pulcējas Lieldienu zaķa palīgi ar māmiņām, lai piedalītos
olu greznošanā. Ziemeļu bibliotēkas izstādes par Dzimtmisas skolas 140 gadu vēsturi, ieinteresēja
arī ģimenes ar bērniem.
Pirmskolas iestāžu audzēkņiem priekšstats par bibliotēku rodas no ekskursijām uz bibliotēku,
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, tieši grāmatās smelties idejas vai atrast kādu atbildi
uz sev interesējošu jautājumu. Bauskas bērnu bibliotēkai veiksmīga sadarbība ar PII ”Pasaulīte”.
Ekskursijās “Bitīšu”, “Mārīšu” un “Zīļuku” grupiņu bērnus sagaida lielā rokas lelle Zane, kas
iepazīstina ar sevi un ”Zanes bibliotēkas” skanošo grāmatu kolekciju. Novadu Grāmatu svētku
ietvaros 31 bērnam radošā darbnīcā tikšanās ar ilustratori Dainu Jurķi un burtiņu zīmēšana “Kad
neviena nav mājās…” Iecavas bērnu bibliotēkai PII ”Cālītis” nestacionārs apkalpošanas
punkts, tematisks pasākums ”Grāmatu māja”. Sadarbībā ar PII “Dartija” akcija “Pasaules labāko
ziņu diena” ar bibliotēkas apmeklējumu. Valles bibliotekārei un PII “Cielaviņa” audzēkņiem
daudz darbīgu ceturtdienu –vasaras aktivitāšu. Pasākums, kurā iet rotaļās apgūstot dažādus mācību
priekšmetus, spēlē pirkstiņspēles, gatavo “lasonīšus”, grāmatu tārpiņus, lasa pasaku “Rācenis”,
iejūtas varoņu tēlos. Vecumnieku, Skaistkalnes (bērnu vasaras nometnes), Rītausmu, Gailīšu,
Taurkalnes u.c. bibliotēkās viesojas pirmsskolnieki. Beibežu bibliotēkā aktīvi lasa vairākas
māmiņas, pakāpeniski jau no 2 gadu vecuma bērnus iesaistot lasīšanas procesā, līdz nonāk pie B/Ž,
kurā lasa jau 3 bērni. Kurmenē 5 nodarbības. Miķeļdienā radoša darbnīca, kurā no papīra
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izgrieztam ezītim līmē klāt adatas - pašu lasītas rudens lapas, notiek arī attēlu pētīšana, tieši
nelasāmās grāmatās ar iestrādātām actiņām un pogām u.c.
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.
Iecavas bērnu bibliotēkā 1.klašu ekskursijas uz bibliotēku; grāmatu varoņiem Muminiem,
Lupatiņiem, Zīļukam, kaķītim no K.Skalbes pasakas veltīti tematiskie un literārie pasākumi; radošā
darbnīca “Beidzot Lieldienas ir klāt, zaķi olas dalīt sāk”, tikšanās ar dzejnieci Ginu ViegliņuVallieti. Pasākumi, kuri veltīti Latvijas simtgadei Iecavas bērnu bibliotēkā: “Baltā galdauta
svētki”, “Tautasdziesmas iedvesmo”, “Ieskaties Dainu skapja bagātībās”. Lasīšanas svētki kopā ar
rakstnieci L.Pastori, kurā skolēni komandās izspēlē Detektīvkarti. Grāmatu svētku ietvaros
tikšanās Codē 1.-3.klašu skolēniem ar bērnu grāmatu ilustratori D.Jurķi. Codes pamatskolēni
uzzina arī kā top ilustrācijas grāmatām. Ziemeļu bibliotēkā Iecavas vidusskolas 1.klases skolnieces
A.Āboliņas gleznu izstāde priecē bibliotēkas apmeklētājus.
Bauskas bērnu bibliotēkā 1.klases skolēniem Bibliotēku nedēļā baltā galdautiņa svētkos
K.Jacino grāmatas “Kur rodas milti” atvēršana. Projektu nedēļas ietvaros 1.-4. klašu skolēniem viss
par bibliotekāra, jeb bibliotēku informācijas speciālista profesiju. Trim 2.klasēm Bauskas
sākumskolā tikšanās ar grāmatas autori novadnieci K.Jacino. Bibliotēkā trešo klašu skolēni satiek
rakstnieci V.Štelmaheri, mākslinieku Z.Štellmaheru un suni Rafī. Pasākumā ļoti daudz jautājumu
māksliniekiem, plaša grāmatu izstāde, kas ieinteresē un rosina lasīt grāmatas, mīlēt dzīvniekus un
cerams, ka iedrošinās uzrakstīt savu grāmatu. 4.klašu skolēni kopā ar “Mākslas detektīvu” grāmatu
sērijas autori L.Pastori iejūtas detektīvu lomās.4.klases skolēni Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā
piedalās M.Kunnasa “Bagātību salas” Rīta stundas lasījumā. 6.klases skolēni novadniekam
V.Ļūdēnam veltītā izglītojošā pasākumā iesaista pirmklasniekus. Skaistkalnes bibliotēkā
sākumskolas skolēniem R.Stiebras 75.dzimšanas dienai veltīta pēcpusdiena “Uzpasaka”.
Bibliotekāre S.Cīrule no Strēlnieka bibliotēkas viesojas Vecumnieku bibliotēkā. 3.un 4.klašu
skolēni satiek autori, uzzina kā top grāmata, virtuāli iepazīst varoņu prototipus un izvēršas bezgala
interesantas sarunas. Codes bibliotēka tematiskā pēcpusdienā ”Dzejniekam V.Ļūdēnam-80”
iesaista 2.klases skolēnus, sagatavo montāžu, lasa dzeju, dzied dziesmas un dodas viesos pie
Beibežu un Jauncodes bibliotēkas klausītājiem. Grenctāles bibliotēkā godinot novadnieku
V.Ļūdēnu skaita dzejoļus un uzved lugu, notiek arī tradicionālā pankūku balle.
Vecsaules bibliotēkā Bērnu rītā 1. klases skolēniem mazo prātnieku skolā neparasts ievārījums,
kas visiem garšo. Pasākumā, kurš veltīts A A. Milnam izspēlē lomu spēli, kurā Ēzelītis I-ā pazaudē
asti un Pūks atrod; dejo Pūka deju un gatavo grāmatzīmes.
Pāces bibliotēkā bērni piedalās pasākuma organizēšanā, veido scenāriju, sadala pienākumus,
bibliotekārs brīžiem ir kā asistents, bet Strēlnieku bibliotēkā pasākums veltīts 1.aprīlim, kurā
veido tēlu ar grimu, pārģērbšanos, foto sesiju un foto izstādi “Pasmejies par sevi pats!”, Helovīnu
ballītē veido maskas kopā ar vecākiem, skatās mājas video, notiek viktorīna. Pēc fotografēšanās top
izstāde, bet Bauskas bērnu bibliotēka uzdāvina foto ar Helovīnu masku dalībniekiem, Jaunsaulē
un Pācē jau izveidojušās Helovīna tradīcijas. Vallē PII “Cielaviņa”. Misas bibliotēkā, Kurmenē
Ziemeļvalstu nedēļā pēc Rīta lasīšanas notiek ceļojumi pa Somijas salām un dārgumu lādes
meklēšana. Iecavas bērnu bibliotēkā meklē “dārgumu lādes” gardumus, lasa grāmatu un min
krustvārdu mīklu par Somiju. Ceraukstē ar aizsietām acīm pirmsskolnieki atrod pirātu kuģi.
Jaunsaulē pirmsskolnieki uzzina kā izskatās ziemeļi, klausās lasījumu par mazo spociņu. Visos
pasākumos plašas grāmatu izstādes.
Ādžūnu bibliotēkā pasākums, veltīts H.K.Andersena daiļradei, kurā skolēni lasa, skatās un zīmē
pasakas, bet dzejas dienai veltītā pasākumā bērni iepazīst autoru darbus, lasa dzeju un iemēģina
roku dzejas rakstīšanā.
Radošās darbnīcas. Bērnu un pusaudžu radošo talantu atklāsmei un pilnveidošanai bibliotēkas
organizē radošas darbnīcas. Bibliotēka-telpa radošām izpausmēm, kur var iepazīt un apgūt ko jaunu.
Iedvesma tiek smelta grāmatās. Codē pin Jāņu vainagus, Valentīndienas pasts darbojas Dāviņu un
Ozolaines bibliotēkās, Rītausmus bibliotēkā māca liet sveces. Vecsaules bibliotēkā 1.-4.klašu
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skolēni Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā mācās somu valodu, cep lielo somu pankūku pannukakku,
meklē dārgumu lādi, atrod tajā latviešu tautas sakāmvārdu. Dāviņu bibliotēkā gaidot pavasari, no
plastilīna un māla veido dažādas figūriņas. Strēlnieku bibliotēkā gatavo cepumu torti, konfektes
no dabīgiem materiāliem un saiņo dāvanas, formē dekorus kopā ar meistari K.Rikmani. Grenctāles
bibliotēkā olu dekupāžas darbnīcā ciemos ieradies trusis, par ko visiem bērniem liels prieks!
Konkursi. Biznesa ideju konkurss 1.-12.klašu skolēniem “Es-jaunais uzņēmējs” notiek
reģiona mērogā Bauskas KC. Bauskas bērnu bibliotēkas vadītāja jau trešo gadu piedalās darbu
vērtēšanā. Prieks, ka Bauskas skolēnu darbi atzinīgi novērtēti, jo visi dalībnieki ir arī bibliotēkas
lietotāji. Kopīgi ar bibliotekārēm apmeklē Zinātkāres “ZINOO Rīga” centra radošās darbnīcas.
Lepnums par Zvaigznes ABC Lasīšanas stafetes dalībnieces Bauskas bērnu bibliotēkas
lietotājas Janas Zvirbules veiksmīgo dalību stafetē. Latvijas republikas proklamēšanas
99.gadadienai veltīts runas konkurss “Maza mana Tēvu zeme, Divu roku platumā…”, lai bērni
izjustu cieņu pret valsti un interesi par to, kā tradīcija notiek Gailīšu bibliotēkā. Skaistkalnē PII
un 1.klašu skolēniem A.Kronenebergam veltītā pasākumā zīmējumu konkurss “Pieci kaķi”. Codes
bibliotēkai Ziemassvētku noslēguma pasākums konkursa “Grāmatnieks” labāko lasītāju
apbalvošana. Skaļas lasīšanas nodarbības skolēniem Jauncodes bibliotēkā “Kā mēs lasām?” secinājums, ka lasītprasmes līmenis zems.
Izstādes. Bauskas bērnu bibliotēkā aizklāts balsojums par gleznām” Esmu tik skaists un
piemīlīgs”. Piedalās 153 balsotāji, un 1.vietu ar 45 balsīm iegūst I.Liepas svītrainais kaķis.
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. Rītausmu bibliotēka
Īslīces skolā piedalās pasākumā, kurā viesojas rakstniece V.Štelmahere, saruna notiek par
pusaudžiem aktuālām tēmām. Sadarbībā ar biedrības ”Upmale” pārstāvi Elīnu-Kūli Braži Mežotnes
bibliotēkā tika organizētas radošas darbnīcas ciklā “Latvijai 100”, pīnīšu pīšana un vīšana, kartiņu
izšūšana ar latvju zīmēm, putniņu gatavošana no dzijas. Ziemeļu bibliotēkai 2 pasākumi kopā ar
Dzimtmisas pamatskolas ekoskolu “Izgaršo UNESCO mantojumu -tradicionālas senču receptes!”
Rīcības dienu dalībniekiem. Bibliotēkas brīvprātīgās palīdzes sarūpē cienastu, māca kā pagatavot
rudzu miltu biezputru, sakult sviestu u.c. aktivitātes, dalībnieki uzzina senās receptes. Ziemeļvalstu
Rīta lasījumā lasa arī G.Eniņa grāmatu “Nezināmā Latvija” un M.Kunnasa “Bagātību salas”
fragmentus, zīmē zīmējumus, kurus izstāda pēc tam bibliotēkā. Iecavas bērnu bibliotēkā balsošana
par Latvijas skaistāko monētu, tikšanās ar rakstnieci Luīzi Pastori.
Pasākumi 8.--9.klašu skolēniem. Tikšanās ar rakstniekiem, bibliotekārās stundas, Dzejas
dienas, konkursi, lasījumi, tematiskie pasākumi, Sporta diena, grāmatu, zīmējumu, plakātu
izstādes.
Mūsas bibliotēkā apmācības “Simtgades burtnieks”. Iepazīst Latviešu folkloras krātuves digitālo
arhīvu, www.garamantas.lv Meitenes pārraksta ar datoru ieskenētās (ar roku pierakstīto) teicēju
folkloru. Codes bibliotēkā Valentīndienai veltīts pasākums “Runā ar sirdi caur puķēm”, kurā
jaunieši lasa mīlas dzejoļus. Jumpravas bibliotēkā pasākums veltīts Latvijas simtgadei “Es,Mežotnieks”. Baltā galdauta svētki. Mežotnes pilskalna saimnieks A.Kazačenko stāsta, kā
organizēti Mežotnes pilskalna svētki - festivāls, kurš veltīts seno zemgaļu vēsturei. Iecavas
internātpamatskolas 8.klases audzēkņiem sadarbībā ar Iecavas bērnu bibliotēku pasākums par
dopinga kaitīgo vielu ietekmi “Saki NĒ dopingam!”
Pusaudži-jaunieši. Mūsas bibliotēkā 10.klases skolnieka Naura Madžuļa foto izstāde “Vasara”.
Ziemeļu bibliotēkas lasītāji kopā ar Dzimtmisas 9.klašu skolēniem kopīgi vāc makulatūru, akcijā
iesaistot arī Dimzukalna iedzīvotājus.
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Bibliotēkas lasītāju interešu izpēte. Interešu grupu darbs.
Bauskas bērnu bibliotēka turpina darbu ”Jauno Pūcēnu skoliņā” ar trīsgadniekiem un viņu
ģimenēm projekta “Grāmatu starts” ietvaros. Biznesa bibliotēkas ciklā “Profesijas” rīko dažādus
pasākumus. Ceraukstes bibliotēkā 2 tematiski pasākumi PII audzēkņiem par profesijām smagā
tehnika un ugunsdzēsēju un glābēju diena. 4.klases skolēni (pārrobežu bibliotēku projekta
ietvaros) apmeklē Rīgas kinostudijas filmu studiju “Animācijas brigāde”, kur iepazīstas ar leļļu
veidošanas un filmu tapšanas procesu un profesijām. Codē 16.gadu darbojas grāmatu draugu
klubiņš ”Ekspertiņš”, skolēni aktīvi piedalās arī citos pasākumos, ir eksperti bērnu žūrijā.
Grāmatu lasītāju klubs darbojas Stelpē, kopīgi lasa grāmatas, organizē dažādus tematiskos
pasākumos, iet pārgājienos. Mūzika un teātris ienāk bibliotēkās! Zorģu bibliotēkā tradīcija
radošo dienu rīkošana bērniem vasarā kopā ar leļļu meistari I. Radziņu. 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 Teātra pulciņa aktīvisti Gailīšu bibliotēkā katru nedēļu sanāk kopā mācīties
ludziņas. Apgūtas 3 ludziņas par Lieldienām, par Rūķi pavasarī un uz Ziemssvētkiem izrāde ”Rūķu
bode”. Izrādes notiek Pāces bibliotēkā, motormuzejā Miķelī, gan kultūras centrā “Kamarde”.
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, spēlē 8 Latvenergo piedzīvojumu spēles, CSDD mājas lapā
pārbauda savas zināšanas velosipēdistu teorijas eksāmenā. Daudzās bibliotēkās notiek animācijas
u.c. filmu skatīšanās. Rītausmu bibliotēkā eksperimentu un dekupāžas, galda spēļu dienas, spēlē
arī klavieres un čaklākie lasītāji apmeklē dzīvnieku patversmi “Mežvairogi”. Bibliotēku lietotāji
dzīvniekmīļi pasākumos satiek neparastus dalībniekus suni, trusi. Klubiņš ”Vasarnieki” darbojas
Ziemeļu bibliotēkā, iepazīst jaunās grāmatas, notiek konkursi, u.c. aktivitātes.
Bibliotēkas “Bērnu/Jauniešu žūrijas 2017” 26dalībnieces (17 novadu un 9 skolu
bibliotēkas) rīko ekspertiem izzinošas mācību ekskursijas pa Lietuvas un Latvijas dažādām
vietām. Rītausmu 16 eksperti apmeklē kino “Vectēvs, kurš bīstamāks par datoru”. Jaunsaules,
Vecsaules (35 eksp.) un Ozolaines ekspertiem jau tradīcija kopīgs izglītojošs brauciens uz
Tukumu. Apmeklē Pastariņa muzeja muzejpedaģoģisko programmu, iepazīst E.Birznieka-Upīša
biogrāfiju, piedalās sviesta kulšanā u. c nodarbībās, iet pa “Baskāju taku” noslēgumā brīvais laiks
pie jūras. Ziemeļu bibliotēkas, Iecavas bērnu bibliotēkas (91 bērns) un Bauskas bērnu bibliotēkas
eksperti apmeklē Multikino Rīgā. Vecāku žūrijas 7 eksperti no Iecavas bērnu bibliotēkas un
Ed.Virzas Iecavas bibliotēkas 4 jaunieši un 18 vecāki saņem dāvanā biļetes uz Ziemassvētku
koncertu “Lai nepietrūkst gaismas” ar mūziķu I.Rudzītes un Ē.Upenieka piedalīšanos. Bauskas
bērnu bibliotēkas eksperti dodas ekskursijā uz Bauskas CB, piedalās Plūdoņa dzimšanas dienas
svinību aktivitātēs, svin Viļa dienu Lejeniekos. Ekspertiem no trīs novadiem izzinošs, izglītojošs ir
kopīgs Lielo lasīšanas svētku apmeklējums LNB. Ceraukstes 5.-9.klašu eksperti apmeklē kino,
spēlē boulingu, apmeklē Daugavas muzeju. Beibežu 14 eksperti apmeklē Lietuvā Šauļu pilsētā
Kurtuvēnu dabas parku, šokolādes fabriku, kaķu muzeju, cilvēku pamesto dzīvnieku zoodārzu, kur
uzņēmīgi saimnieki dod dzīvniekiem mājvietu, iepazīst vecās muižas ēkā iekopto muzeju, kas
veltīts zirgaudzētavai. Codes 35 eksperti iepazīst Baldones observatoriju, televīzijas tornī no 368 m
augstuma aplūko Rīgu un apmeklē Multikino. Misas bibliotēkā 24 eksperti, Vallē maza atsaucība
žūrijai, Strēlnieka bibliotēkā pirmo gadu nav “B/Ž.
Bibliotēkas iziešana ārpus bibliotēkas telpām notiek Skaistkalnes bibliotēkā. Teatrāls skolēnu
uzvedums I.Ziedoņa "Dzeltenā pasaka” un jauno literātu uzstāšanās muzikāli-literārajā vakarā
“Skaņām, krāsām un smaržām piepildīts laiks” Mēmeles upes krastā. Starptautiskajā bērnu
aizsardzības dienā apmeklē pasākumu Rīgā, Spīķeru kvartālā “Radi un iedvesmojies.” Ozolaines
bibliotēkai vasarā pasākums “Spīd saulīte jaukā, visi ejam laukā” triju dienu garumā. Dažādas
aktivitātes, iepazīst aizsargājamos objektus, apmeklē Kulšēnu sēravotu, aplūko dižvītolu, mākslīgi
veidoto ezeru, pie vietējās mājražotājas degustē sieru, aplūko kūti ar teliņiem, neizpaliek papīra
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locīšana - origami un lidmašīnu laišana un protams pikniks ar rotaļām noslēgumā. Codes lasītāji
lasa brīvā dabā, spēlējas, organizē sacensības, veiklības stafetes. Čaklākie lasītāji no Jumpravas
bibliotēkas dodas pieredzes braucienā uz A.Pumpura muzeju, aplūko Likteņdārzu un iepazīst
konfekšu “Gotiņa” ražošanu Skrīveru cehā.
Bērni ar īpašām vajadzībām. Zālītes un Zorģu bibliotēkas sadarbojas ar Zālītes speciālo
internātskolu, kur mācās bērni ar īpašām vajadzībām. Apmeklē Dzejas dienas pasākumu Bauskā
Saules dārzā, veltītu E.Veidenbaumam, kopīgi sakaita dzejoli “Kā gulbji balti padebeši iet”, iepazīst
dzejnieka E.Buiķa dzeju. Ziemeļvalstu pasākumā bibliotēkā piedalās I.Radziņa, viņai līdzi bagātību
lāde, kurā noslēptas zināšanu bagātības. Veido kopīgus darbus no plastilīna, lasa dzeju, veltītu
Latvijas dzimšanas dienai un izgatavo rotas - pītas rokassprādzes. Ziemas radošā darbnīcā dekorus
palīdz veidot floriste V.Lamberte. Tā ir iespēja ikvienam bērnam atklāt sevī mākslinieka talantu.
Skolā pasākums veltīts A.Kronenbergam, ciemos LNT aktieris Z.Neimanis un I.Saulīte- Jansone,
AKronenberga mazmeita. Tēli Jērādiņa, Mazais ganiņš u.c. iepazīstina bērnus ar fantāzijas pasauli.
Grenctāles bibliotēkai tradīcija pirms adventes aicināt ciemos Pamūšas speciālās skolas
audzēkņus, ciemiņi gatavo pārsteigumu, kopīgi veido adventes vainagus. Vairākus gadus Bauskas
bērnu bibliotēkai veiksmīga sadarbība ar Bauskas novada Sociālo dienestu, bibliotekāre K.Čakāne
sniedz ieskatu bibliotēkas piedāvātajos pakalpojumos, interešu grupas jauniešiem ar īpašām
vajadzībām, kuri apmeklē gleznu izstādi bibliotēkas abonementā. Iecavas bērnu bibliotēkā
ekskursijā sociālā dienesta grupas bērni, kuri iepazīstināti ar iespējām pilnvērtīgi un saturīgi pavadīt
brīvo laiku.
5.Bibliotēkas sadarbības tīkls, partneri attiecībā uz šīm mērķa grupām. Sadarbības
vērtējums.
Vislielāko finansiālo atbalstu krājuma kvalitatīvai komplektēšanai bibliotēkas saņem no
novadu domēm un pagastu pārvaldēm.
Veiksmīga sadarbība ar LNB BLC kolēģēm, jo bibliotekāres uzzina aktuālāko darbā ar bērniem,
atbalsta lasīšanas veicināšanas programmas un tās realizē. 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 domi, 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
Biznesa bibliotēku u.c., iestādēm, lai sekmīgi turpinātu bērnu un jauniešu apkalpošanu bibliotēkā.
Prieks, ka turpinās sadarbība ar skolotāju V.Cerusu, A.Jurgelāni un 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 darbiniece.
Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības projekta uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēkas
turpina sadarboties ar dažādu profesiju cilvēkiem, veido kopīgus pasākumus. Zorģu bibliotēka
organizē radošas darbnīcas sadarbībā ar psiholoģi I.Nagurāviču un kolēģi Dubultu bērnu
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bibliotēkas vadītāju I.Radziņu. Iecavas jauniešu centra organizētā projektā 3 jaunietes iesaistās
bibliotēkas darbā - veiksmīga sadarbība. Tradicionāla sadarbība starp novada bibliotēkām,
organizējot kopīgas ekskursijas B/J žūrijas ekspertiem. 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 un S.Rotbergu.
Ziemeļu bibliotēkai laba sadarbība ar Dzimtmisas eko skoliņu, Strēlnieka bibliotēka pasākumu
rīkošanā sadarbojas ar Mežotnes pagasta bērnu un jauniešu teātri “Kājām gaisā”. Grenctāles
bibliotēkā pasākumos piedalās kultūras darba organizatore J.Červinska.
Informāciju par jaunāko literatūru iegūst sarakstē internetā ar L-Grāmata, izdevniecību
darbiniecēm.
6. Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes.
1) Bauskas bērnu bibliotēkā veiksmes stāsts lasīšanas veicināšanas projekts ”Grāmatu starts”.
Turpinās dalība trīsgadīgo bērnu lasīšanas veicināšanas projektā ”Grāmatu starts”. Interesants
un saistošs projekts, jo tiek strādāts ar vecākiem un viņu mazuļiem, vecvecākiem u. c. ģimenes
locekļiem. Apmeklējums 84 (32 pieaugušie, 14 skolēni un 22 pirmsskolnieki). Pirmo reizi ciemos
ierodas programmas simbols - mazais (diezgam lielais) zinātkārais Pūčulēns no Rīgas. 22
trīsgadniekiem un viņu vecākiem notiek 14 ”Jauno Pūcēnu skoliņas ” nodarbības, kurās
klausās grāmatas fragmenta lasījumu, aplūko muzikālās grāmatas, krāso zīmējumus, skatās filmu
studijas ”Animācijas brigāde” filmas. Tikšanās reizēs 21 bērns svinīgi saņem ”Pirmo Liecību”,
projekta dāvanas, fotografējas. 14.decembrī izsniedzot Liecības pirmo reizi Pūčulēna lomā
bibliotēkas vadītāja S.Freimane, bet decembrī Pūčulēns - brīvprātīgā Keita Arta Kūmiņa (BVĢ
8.klase) izsniedzot 14 Liecības, un sarunājoties ar bērniem mudina viņus lasīt, aicina apmeklēt
lielo grāmatu māju. Iepazinuši aizraujošo grāmatu pasauli, Pūcēni vēlas arī turpmāk apmeklēt
bibliotēku. Par lasīšanas tradīciju turpināšanu ģimenēs, liecina kāds fakts. 2014.gadā ”Jauno Pūcēnu
skoliņu” pabeidza pirmie bērni, pagājis laiks un tagad varam redzēt rezultātus. Priecē, ka skoliņas
absolventi kā eksperti 5+ vecuma grupā cītīgi startē LNB lasīšanas veicināšanas projektā “Bērnu
žūrija 2017”. Piedalās turklāt visa PII “Pasaulīte” “Zīļuku” grupiņa. Informatīvā stendā ievietoti
foto ar projekta aktivitātēm. 2017.gadā 75 pirmskolnieki apmeklē bibliotēku, par 6 vairāk nekā
2016.gadā! Ir vēlme turpināt darbu pie projekta arī nākamajā gadā.
S.Freimane 6.janvārī saņem Bauskas novada pašvaldības “Uzslavas rakstu” par izcilu darbu
lasīšanas veicināšanas pasākumu organizēšanā dažādām vecuma grupām, īpaši par trīsgadīgo bērnu
un vecāku iesaisti projektā: ”Grāmatu starts”.
2) 18.aprīlī Bibliotēku nedēļā baltā galdautiņa svētki, kuros kopā ar Bauskas sākumskolas 19 1.a
klases skolēniem izspēlē K.Jacino 1.grāmatas “Kur rodas milti?” atvēršanas svētkus. Skolēni skatās
prezentāciju, kā Ķīpsalā notiek grāmatas atvēršana, kāds Ceraukstes pagastā Ribbes dzirnavās ir
grauda ceļš līdz maizītei, aplūko grāmatu, kuru autore 9.martā uzdāvināja bibliotēkai. Notiek
pārrunas un mīklu minēšana par maizi. Pasākuma noslēgumā cienāšanās ar kliņģeri.
3) Lai skolēni iegūtu priekšstatu par mūsdienās izmantotām tehnoloģijām pārtikas produktu
ražošanā 15.septembrī Novadu grāmatu svētku ietvaros Bauskas Sākumskolas 2.a, 2b, 2.c klases 65
skolēniem tematiska pēcpusdiena kopā ar šīs skolas ar absolventi K.Jacino grāmatas “Kur rodas
milti?” autori. Autore prezentācijā skaidro visu garo grauda ceļu no augšanas līdz miltu paciņai
veikalā. Skolēni skaļi lasa grāmatā dzejas formā radīto stāstu, izpēta ilustrācijas un uzdod autorei
dažādus jautājumus, kā arī aplūko vārpas un dažāda maluma miltus.
4) 25.maijā “Baltā galdauta” svētku pasākuma ietvaros notiek “4.Viļa diena Lejeniekos”. Sadarbībā
ar Plūdoņa muzeju un Bauskas CB, S.Freimane bērnu žūrijas lasošākajai 2.b klasei un skolotājai
I.Hiršfeldei izsaka aicinājumu apmeklēt muzeju, iepazīt ekspozīciju par novadnieku dzejnieku
Plūdoni. Uzaicināta Bauskas Sākumskolas 2.c klase un sportiskā skolotāja Aiva Skaldere. Stundu
ilgs saistosš stāstījums putnu pētnieka Jāņa Brikmaņa vadībā raisa neviltotu interesi izzināt putnus,
viņu dziesmas Lejenieku apkārtnē, kopīgi izstaigāt Dzejas taku. S.Freimane kopā ar brīvprātīgo
Bauskas VĢ audzēkni K.A.Kūmiņu vada rotaļas, atrakcijas un sportiskas stafetes Rotaļnieku
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pļavā: “Nāc - lēkāsim pa pļavu kā vardītes pa gravu!” 41dalībniekam. Skolēni cienājas ar
“Lejenieku” pļavās lasīto skābeņu zupu, klausās dziesmas Raita Sirmaņa un Jurgitas Červinskas
priekšnesumā, iesaistās jautrās dejās kopā ar Putnu Jāni.
5) Iecavas bērnu bibliotēkā 9.martā tematisks pasākums “Zīļuks, Lupatiņi un citi”. Gatavojoties
pasākumam Iecavas vidusskolas 2.b klases skolēniem audzinātāja S.Pļaviņa un bibliotekāres rosina
iepazīt latviešu autoru grāmatas - K.Skalbes, I.Zanderes un M.Stārastes darbus. Iespaidojušies no
izlasītā, bērni bija sagatavojuši paši savus Lupatiņus, iemācījušies dziesmiņas, kas skan multenītē
par Lupatiņiem. Pasākuma laikā noskaidro zīmējumu konkursa uzvarētājus, kā arī čaklākos un
vērīgākos pasaku lasītājus. Balvu kā čaklākā lasītāja saņēma E.Kope, bet bērnu bibliotēkas
specbalva L.Ignatei. Pateicībā par iesaistīšanos grāmatu lasīšanā, bibliotekāres visai klasei dāvināja
grāmatu ”Čaklās rokas”. Kāpēc ir jālasa? Lai būtu gudri! Tā par lasīšanu teic otrklasnieki. Jauki, ka
ieinteresēti vecāki, atsaucīga klases audzinātāja un bibliotekāres šo iespēju bērniem prot pārvērst
par interesantu un azartisku piedzīvojumu.
6) 3.maijā, Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienas priekšvakarā, interesenti pulcējās
uz pasākumu “Baltā galdauta svētki”. Bērni tika iepazīstināti ar literatūru par Latvijuenciklopēdijām, dzejoļiem, spēlēm, uzzināja kas ir valsts, ko nozīmē būt patriotam. Pasākuma
apmeklētāji uzzināja par Baltā galda svētku tradīcijām, atbildēja uz ekspress viktorīnas jautājumiem
par Latviju, cienājās ar “Laimas “ saldumiem. Pasākuma mērķis bija valsts piederības stiprināšana
un patriotiskā audzināšana.
7) 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 norisinājās 18.-21.jūlijā. Tajā pulcējās 22 bērni
vecumā no deviņiem līdz trīspadsmit gadiem, lai baudītu radošas dienas par tēmu “Kaķi mākslā,
dzejā, literatūrā. Viss par kaķiem”. Dienas aizritēja ļoti rosīgā un radošā gaisotnē. Bērniem bija
iespēja gan pašiem darboties, gan iepazīties ar māksliniekiem - dzejnieci Sandru Cīruli un
dziedātāju Valteru Frīdenbergu. Varēja ieklausīties aizraujošos dabas pētnieka Ingmāra Līdakas
stāstos un radīt improvizācijas teātri ar leļļu meistari Ingūnu Radziņu. Bija iespēja izmēģināt
spēkus sacensībā “Gudrs, vēl gudrāks” ar bibliogrāfi Madaru Maslovu-Konrādi, sadraudzēties un
uzzināt ko jaunu kopā ar psiholoģi Ilzi Naguraviču un radīt praktiski lietojamas un skaistas lietas
kopā ar Vinetu Lamberti. Pēdējā radošā diena sākās ļoti pozitīvi ar ik rīta apli, kurā tika pildītas
anketas, atbildot uz dažādiem jautājumiem par nometni. Noslēgumā vecāki ar bērniem atpūtas
centrā ’”Labirinti” jauki pavadīja laiku. Bērni bija sagatavojuši priekšnesumus kopā ar Ingūnu
Radziņu. Viņi veidoja kaķu maskas un apgleznoja sejas ar speciālām sejas krāsām. Siltais laiks ļāva
ārā baudīt Dāvja Žāģera ģitārspēli un dziedāšanu, ar siltām izjūtām klausoties latviešu dziesmas.
Dienas aizritēja ļoti rosīgā un radošā gaisotnē.
6. Bibliotēkas darbinieki tālākizglītības vērtējums specializācijā. Vajadzības.
Bibliotēku darbinieki piedalās Starptautiskos semināros, konferencēs, kursos, pieredzes
apmaiņas braucienos. Profesionālā pilnveide tiek apgūta Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Kompetenču attīstības centra rīkotos semināros, Bauskas CB rīkotos semināros, apmācībās.
Novada Biznesa bibliotēku pārstāvji vērtīgu pieredzi par sadarbību ar dažādu iestāžu vadītājiem
gūst Lietuvā apmeklējot Utenas publisko bibliotēku, Aknīšču rajona publisko bibliotēku.
Šajā gadā daudz bibliotēkās uzmanības veltīts darbam ar bērniem. S.Freimane prezentē
novadu bibliotēku darbu ar bērniem Rīgā Apaļā galda konferencē, gūst vērtīgas atziņas no kolēģu
pieredzes. Par novadu bibliotēku darbu ar bērniem K.Čakāne sniedz pārskatu Bauskas reģiona
publisko bibliotēku seminārā Bauskas bērnu bibliotēkā. Paldies LNB BLC vadītājai
S.Tretjakovai par aktualitātēm darbā ar bērniem, kuras gūtas konferencēs “Es piederu šeit”, “No
grāmatu starta līdz mediju informācijpratībai bibliotēkās”. Lielajos lasīšanas svētkos novadu
bibliotekāres piedalās kopā ar ekspertiem, dalās iespaidos par redzēto. 1.novembrī Bauskā
Zemgales reģionālais publisko bibliotēku seminārs, kas veltīts Latvijas –Lietuvas pārrobežu
projekta programmai un Helsinku CB bibliotēkas apmeklējumam, lai uzzinātu bērnu un skolēnu
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biznesa pamatu apguvi Zviedrijā. Trīs dienas Lietuvā Marius Katilišķis Pasvales publiskajā
bibliotēkā notiek mentoru apmācības darbam ar bērniem Biznesa atbalsta bibliotēku vadītājiem
un sadarbības partneriem.
Vērtīgs publisko bibliotēku darbinieku mācību pieredzes brauciens uz Limbažu reģiona
bibliotēkām, aplūkojot modernās jaunuzceltās ēkas, bet pārdomas raisa Bērnu bibliotēkasInformācijas centra atrašanās vieta PII. 30.augustā Vasaras seminārā Latvijas Bibliotekāru
biedrības Zemgales nodaļas bibliotekāri apmainās darba aktualitātēm, apmeklē Vasaras skolu
Dobeles novada “Pikšās”. Savā tiešajā darbā ar bērniem noteikti pārņems pieredzi I.Zanderes vadītā
literārā darbnīcā, kā arī gūst idejas, kā veidot piespraudes un marmorēt. Mācību pieredzes
braucienā11.oktobrī apmeklētas un iepazītas Pierīgas reģiona bibliotēkas. Aplūkota jaunā un
modernā Rīgas TU Zinātniskā bibliotēka, sevišķi iespaido modernās tehnoloģijas, grāmatu
nodošanas automāts un neparasta pašapkalpošanās ēdamtelpa - vieta sarunām, kā arī plašā
vēsturiskā izstādes ekspozīcija. Olaines 1.vidusskolas jaunā un modernā skolas bibliotēka iespaido
ar unikālo interjeru, telpu dizainu. 2016.gada konkursā nominācijā “Pārbūve” ieguvusi Diplomu.
10.maijā Bauskas un Iecavas novada bibliotekāres mācību – pieredzes izbraukuma seminārā
apmeklē Vecumnieku novada bibliotēkas. Secinājums - ikvienā bibliotēkā ne tikai radoši strādā ar
bērniem un jauniešiem, bet rūpējas arī par patīkamu vidi. 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
Skolu bibliotekāru seminārā LNB un konferencē ”Es piederu šeit”, kopā ar galveno bibliotekāri
Z.Stūrmani apmeklē LBB Zemgales nodaļas semināru Jelgavas pilsētas bibliotēkā “Bibliotēka un
sociālie mediji”, Bauskas Centrālās bibliotēkās rīkotos seminārus, piedalās Zemgales reģionālajā
publisko bibliotēku seminārā Bauskas CB. Bibliotēkas publicitāti gūst bibliotekārēm S.Freimanei,
D.Karlsonei u.c. kolēģēm piedaloties Pagalmu svētku aktivitātēs, Plūdoņa ielas svētkos, Viļa
dienā Lejeniekos u. c. Rosmes bibliotēkā darbiniece uzsāka mācības Latvijas Kultūras koledžā, kur
tiek mācīts, kā organizēt darbu ar bērniem un jauniešiem, kā ar tiem komunicēt. Mežotnes
bibliotekāre uzsver, ka lai darbs ar bērniem un jauniešiem būtu labāks ir nepieciešama nepārtraukta
tālākizglītība un pieredzes apmaiņa. Iedvesmoja un aizrāva Bauskas reģiona publisko bibliotēku
seminārs Bauskas bērnu bibliotēkā, kur lektore I.Radziņa lasīja lekciju “Leļļu stāsti bērnu
lasītpriekam”. Valles bibliotekāre I.Kļaviņa uzsver, ka, pavasara konference bērnu literatūras un
bibliotēku speciālistiem “Es piederu šeit” LNB deva kopēju priekšstatu par jaunākajām bērnu
grāmatām, tendencēm literatūrā, spēju izvērtēt, kas vajadzīgs manā bibliotēkā, kā arī par metodēm
darbā ar bērniem”.
7. 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 daļā skolu brīvlaikos nav jālasa ieteicamā literatūra. Ļoti svarīga ir ģimenes
loma un lasīšanas tradīcijas ģimenē. Jāiesaista žūrijā vecāki, lai būtu ieinteresētība no viņu puses.
Nabadzīga valoda, daudziem zema lasīšanas kvalitāte, grūtības sagādā stāstīšana. Plašs interešu
izglītības piedāvājums. Diemžēl pasākumus noorganizēt bērniem arvien grūtāk, jo daļa lauku
skolēnu mācās Bauskas skolās un 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. Bibliotēkās savlaicīgi
nenodod grāmatas, Vecumniekos telpu trūkums, jo gaidot autobusu, īsina laiku ar galda spēlēm,
manāma pavirša attieksme pret grāmatām. 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,
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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. Bauskas bērnu
bibliotēka cer uz jauno bibliotēkas projektu, sapņo par jaunu bibliotēku kopā ar Bauskas CB.
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 Somijā, Zviedrijā u. c
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8. Novadpētniecība


Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda prioritātes
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. Savukārt, Vecumnieku novada Bārbeles bibliotēkas vadītāja
Brigita Krauze uzsver, ka “tas, ka bibliotēka ir resursu un atbalsta centrs lokālās vēstures
apguvē, deva iespēju piedalīties vairākos projektos. “

•

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. 2017.gadā novadpētniecības datu
bāze papildināta ar 2176 analītiskajiem aprakstiem, kuri nosūtīti LNB Bibliogrāfijas institūtam.
Novadpētniecības datu bāzē kopējais aprakstu skaits 21022 uz 2018.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
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, muzejiem
,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. Novadu bibliotēkās palielinās novadpētniecības materiālu klāsts,
gatavojoties mūsu valsts 100 gadu jubilejai. No aizmirstības tiek vākti materiāli par cilvēkiem, viņu
veikumu, kuri aktuāli konkrētai vietai, pagastam, pilsētai, valstij. Apkopotie materiāli aktīvi
izmantoti novadpētniecības pasākumos, skolu Projektu nedēļas, individuālai pētniecībai u.c.
 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 70. 2017.gadā ierakstīti un
pieejami bibliotēkas lietotājiem 6 jauni CD - “ Kas Tu esi Bauska “ (apkopojums par Bauskas
vēsturi) , “Arnoldam Nullītim – 120“ (novadnieks mākslinieks) 1. un 2. daļa , Viļa diena 2016
un Viļa diena 2017 (pasākumi veltīti novadniekam Vilim Plūdonim), Knutam Skujeniekam 80 u.c.
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). 2017.gadā izveidots
speciālizdevums “Bārbele“, kurā sniegta informācija par 2 pagasta kultūrvēsturiskajiem objektiem
– jezuītu celto Mēdummuižu un Avotkrogu. Izveidots informatīvs izdevums “Bārbeles baznīca“,
kas veltīts baznīcas 140.gadu jubilejai. (Pielikums Nr.6) Strēlnieku bibliotēka papildinājusi
materiālus par novadnieka V.Ļūdēna dzimtu.
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Bauskas novada Vecsaules bibliotēka turpina darbu pie projekta “Pagasta stāsti” – ierakstīts un
transkripcēts vecsaulietes Vilmas Poles atmiņu stāstījums “Dzīve – pilna darba“ un Bibliotēku
nedēļā prezentēts. Palielinot senās fotogrāfijas, izveidots fotoalbums “Vecsaule laiku lokos“.
Savukārt Gailīšu bibliotēka izveidoja prezentāciju “Gailīšu pagasts agrāk“ (60.- 80.gadu
fotogrāfijas).
Ziemeļu bibliotēkā iegūts papildinājums dzimtu stāstiem – Ligitas Liepiņas atmiņas par savu
dzimtu, bet Daina Āboliņa nodeva sava mūža autobiogrāfisku aprakstu.
Zorģu bibliotēkai nodoti Strēļu dzimtas materiāli. Stelpes bibliotēka uzsākusi vākt materiālus
par Stelpes pienotavas vēsturi, bet Umpārtes bibliotēka par biedrību “Kalna Svētības kopiena“
 izmantojums (var nebūt cipari, pietiek ar situācijas aprakstu, novērojumiem)
Novadpētniecības materiālus izmanto uzziņu sniegšanā, piemēram, Vecsaules bibliotēka sniedza
info par Vecsaules muižu, leģionāriem Vecsaulē, nacionālo partizāņu darbība Vecsaulē u.c.
Vecumnieku novada Bārbeles bibliotēka sniedza izziņas materiālus par brīvības cīnītāju Juri
Ziemeli pētniekam Guntim Eniņam grāmatai “Koki mājas nepamet“, kā arī izzinošu materiālu par
Raiņa māti Dārtu Grikovsku nākošajai G.Eniņa grāmatai. Bārbeles bibliotēkas savāktie materiāli
par J.Ziemeli izmantoti Latvijas Okupācijas muzeja izdotajā grāmatā “Piemiņas vietu ceļvedis pa
Rīgu un Rīgas apkārtni”.
Bauskas CB savāktos un apkopotos materiālus par V.Ļūdēnu izmantoja tematiskajā
pēcpusdienā, kura veltīta literāta 80. gadu jubilejai un arī Dzimtās valodas dienai “Man ozols
latviski saka labrīt ….”. Tā kā V.Ļūdēns nāk no dzejnieka Edvarta Virzas dzimtas, tad pasākumā
izmantoti arī šīs dzimtas materiāli. Pasākumā piedalījās radiniece, žurnāliste Diāna Jance
(rakstnieces Annas Žīgures meita un Virzas mazmazmeita). Savukārt Strēlnieku bibliotēka
organizēja tikšanos ar V.Ļūdēna meitu Laimu, kura kavējās atmiņās par kopā pavadīto laiku, par
V.Ļūdēna literāro dzīves ceļu. Arī Ed.Virzas bibliotēka organizēja tematisko pēcpusdienu veltītu
V.Ļūdēna atcerei, kurā Bauskas CB galvenā bibliogrāfe L.Ozoliņa iepazīstināja pasākuma
dalībniekus ar novadnieka daiļradi.
Ed.Virzas Iecavas bibliotēkai cieša sadarbība ar dzejnieka Virzas memoriālo māju “Billītes” un
rakstnieci Annu Žīguri (Virzas mazmeita).
Bauskas CB sadarbībā ar Bauskas muzeju, Bauskas kultūras centru organizēja Baltā Galdauta
svētkus, kuri veltīti maz izzinātā politiķa, sabiedriskā darbinieka un Latvijas neatkarības veicinātāja
novadnieka Viļa Olava – Plutes 150.gadskārtas atcerei. Sagatavotajā prezentācijā izmantoti Bauskas
CB un muzeja materiāli.
Novadu bibliotēkās novadpētniecības materiālus izmanto bibliotekārās stundās, Projektu
nedēļās skolēni, piemēram, Bauskas novada bibliotēkās materiālus par novadnieku dzejnieku Vili
Plūdoni u.c.
Bauskas CB sadarbībā ar skolām, Plūdoņa muzeja un Ceraukstes pagastu bibliotēku organizēja
Plūdoņa dzimšanas dienu. Pasākuma dalībniekus iesaistīja virtuālajās sacensības “Izmanto
bibliotēkas iespējas radoši – atrod Plūdoni!“. Klases sadalīja 3 komandās, kuras savas zināšanas
rādīja žūrijai, izmantojot savas prasmes orientēties Bauskas CB esošajās datu bāzēs: Perodika.lv ,
Zudusī Latvija, news.lv, elektroniskajā katalogā un grāmatu krājumā.
Novadu bibliotēkas aktīvi organizē tematiskās pēcpusdienas par novadpētniecības tēmām,
piemēram, Iecavas novada Ziemeļu bibliotēka organizēja tikšanos ar novadpētnieku Ē.Kivilandu un
J.Vilciņu.
Bauskas novada Codes bibliotēka organizēja novadnieces I.Andrejevas gleznu izstādi un
sadarbībā ar studiju “Meistars Gothards” organizēja novadnieka A.Nullīša piemiņai veltīto
gleznošanas studijas dalībnieku darbu izstādi “Bauskas nami, jumti un pagalmi.” Ed.Virzas
Iecavas bibliotēka Iecavas 525 gadu jubilejai veltītajā pasākumu ciklā piedalījās ar 2
izstādēm: Rolanda Lineja fotogrāfijām par Iecavu un Edija Arāja fotoaparātu kolekciju.
Vecsaules bibliotēkā organizēti novadnieku Ainas Dravenieces dzeju grāmatas “Ar mīlestību
dvēselē” un Silvijas Beitiņas dzejoļu grāmatas “Gadi kastaņu svecēs” atvēršanas svētki.
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Vecumnieku novada Valles pagasta bibliotēkā organizēti novadnieces, vietējās literātes Ginas
Viegliņas – Vallietes autobiogrāfiskā romāna “Dievs, piedod!” atvēršanas svētki sadarbībā ar
izdevniecību “Jumava”. Valles bibliotēkā organizēts arī autores 70.gadu dzimšanas dienas
pasākums.
Ed.Virzas bibliotēka organizēja tikšanos Ginas Viegliņas – Vallietes, kurā rakstniece
iepazīstināja ar savu daiļradi.
Jāatzīmē Bārbeles bibliotēkas vadītājas Brigitas Krauzes nozīmīgais ieguldījums Bārbalas
dienas (Pielikums Nr.7) un Latvijas brīvības cīnītāja novadnieka Jura Ziemeļa (Helsinku grupa)
atceres pasākumu organizēšanā.
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.
Bārbeles bibliotēka sniedza informāciju par Bārbeles ūdensdziedniecības iestādi raidījumam
TV Rīga 24, bet par sniegto informāciju pētniekam G.Eniņam LTV1 raidījumam “4.studija“.


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

Valles bibliotēka sadarbībā ar vietējiem iedzīvotājiem palīdzēja organizēt Liepu ielas svētkus.
Svētki – veltīti Latvijas 100gadei. Izveidota plaša fotoizstāde “Gaidot Liepu ielas svētkus“.
Savukārt Kurmenes bibliotēka aktīvi iesaistījās simtgades ozolu stādīšanā pie novadnieka Knuta
Skujenieka dzimtas mājām “Mūra dzirnavas “ ar paša dzejnieka piedalīšanos.
Grenctāles bibliotēka sadarbībā ar vietējo kultūras namu organizēja “ Ceļojums pagātnē”, kur
pasākuma dalībnieki izstaigāja visas kultūras nama telpas un dalījās atmiņās par notikumiem un
cilvēkiem 70. un 80.gados.


Novadpētniecības darba problēmas un to risinājumi

Atzinīgi jāvērtē Novadpētniecības darba vadlīnijas, kuras veiksmīgāk palīdzēs novadu
bibliotēku darbiniekiem organizēt 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 2018.gadā vairāk pētīs novadnieka skolotāja Friča Adamoviča ieguldījumu
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Latvijas izglītības jomā. Viņa skolnieki-dzejnieks V.Plūdonis, rakstnieks J.Sarma, dzejnieks
Ed.Virza , armijas ģenerālis Kr.Berķis - nozīmīgi ļaudis ne tikai novadam, bet visai valstij. 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

Projekta
nosaukums
Kapa pieminekļa
restaurācija
Biznesa bibliotēku
potenciāla
attīstība
uzņēmējdarbības
veicināšanai
pašvaldībās”
(Business Bag)

Uzziedam kopā

“Dvēseļu putenis“

Tabula “Projektu apkopojums”
Finansētājs
Finansējuma Projekta apraksts (īss
apjoms
kopsavilkums)
Tēvzemei un
1850.00 EUR Nozīmīgs Bārbeles
Brīvībai/ LNNK
novadnieks Mārtiņš Odiņš.
Viņa pieminekļa restaurācija
ES Latvijas –
229 939 EUR Gailīšu, Ozolaines,
Lietuvas
Jaunsaules biznesa atbalsta
pārrobežu
bibliotēku pārcelšanai uz
sadarbības
attiecīgo skolu telpām,
programma
veicot to pielāgošanu un
renovāciju.
Bērnu un jauniešu
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.
VKKF
Sadarbībā ar biedrību “
Meistars Gothards “ un tās
dalībniekiem veidoja
dekorus, kurus izvietoja
Bauskā, Rīgas ielā. Projekta
realizācijā piedalījās
Bauskas novada Rītausmu,
Ceraukstes, Grenctāles,
Dāviņu u.c. bibliotēku
lasītāji.
Projekta realizācijas procesā
tika dota iespēja ikvienam
sniegt ilustratīvu
informāciju par 1. Pasaules
kara un Brīvības cīņu
dalībniekiem. Izmantojot
Bārbeles bibliotēkas
novadpētniecības
materiālus, sniedza foto
liecības par dalībniekiem bārbeliešiem

Atbalstīts/
neatbalstīts
Atbalstīts
Atbalstīts

Līdzdalība

Līdzdalība

Projektu - Kapu pieminekļu restaurācija realizēs Bārbeles bibliotēka sadarbībā ar mākslinieku
novadnieku skulptoru Induli Folkmani.
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Pārrobežu projektu Latvija – Lietuva - Biznesa bibliotēku potenciālā attīstība uzņēmējdarbības
veicināšanai pašvaldībās (Business Bag) realizē Bauskas novada un Pasvales rajona pašvaldību
Attīstības nodaļas, Izglītības nodaļas sadarbībā ar Bauskas Centrālo bibliotēku un Pasvales rajona
bibliotēku. Realizācijas laiks 2017.01.05. – 2019.01.05.
2017. gadā uzsākta Pārrobežu projekta realizācijā un ir uzlabota 2 Bauskas novada - Ozolaines,
Jaunsaules bibliotēku infrastruktūra, organizētas mentoringa (bibliotekāri, skolotāji) apmācības
Bauskā un Pasvalē, izstrādāta uzņēmējdarbības apmācību programmas skolēniem 3 vecuma grupām
(6-10,11-15, 16-19), lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību pierobežas reģionā. 2018.gadā
turpināsies projekta realizācija – Gailīšu bibliotēkas telpu pielāgošana un remonts Uzvaras
vidusskolā, pārrobežu komandu izveide un biznesa ideju attīstīšana, izstrāde, konkurss un labāko
komandu nometne Lietuvā, izstrādājumu tirdzniecība.
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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. 2017.gadā avīzes
atvērumi veltīti iecavas novada bibliotēku darbam (Pielikums Nr.9a) un Bauskas novada Rītausmu
un Ādžūnu bibliotēkām (Pielikums Nr.9b). Bauskas CB regulāri sniedz mēneša pasākumu plānu
Bauskas novada portālam www.bauska.lv un aktīvi sadarbojās ar novada izdevumu „Novada
Vēstis”, bet sadarbībā ar Neatkarīgo Rīta avīzi tapa plašs raksts par diskusiju, kurā piedalījās lasītāji
un bibliotēkas speciālisti (Pielikums Nr.10ab). Vecumnieku novada bibliotēkas aktīvi sadarbojās ar
izdevumu “Vecumnieku Novada Ziņas“, regulāri info par bibliotēku pasākumiem mājas lapā
www.vecumnieki.lv, ar reģionālo TV Spektrs .
Novadu bibliotēkas bibliotēku publicitātei veidojušas jaunus bukletus un informācijas lapas.
 Bibliotēkas informācija tīmeklī:
 bibliotēkas tīmekļa vietne (mājaslapa)
 emuāri (blogi)
 sociālie tīkli
 citas tīmekļa vietnes
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 info
lapiņas).
2017.gada ietvaros bibliotēkas tīmekļa vietnē www.bauskasbiblioteka.lv publicēti 119 jauni
ieraksti, no kuriem 97 ieraksti veidoti lasītājiem veltītā sadaļā, tajā skaitā, 13 ieraksti par Bauskas
Bērnu bibliotēkas aktualitātēm. Sadaļā, kas paredzēta bibliotekāriem, publicēti 22 ieraksti.
Informācija tiek sniegta par plānotajiem pasākumiem, aktualitātēm Bauskas CB, kā arī par novada
bibliotēku un citu iestāžu jaunumiem un nozares aktualitātēm.
Bauskas CB organizētajos pasākumos regulāri tiek uzņemtas fotogrāfijas, kuras pēc tam tiek
apstrādātas, ievietotas un pēc tam apskatāmas Bauskas CB tīmekļa vietnes sadaļā “Fotogalerija”.
Gada laikā tīmekļa vietnē publicētas 20 fotogalerijas. Lasītāju sadaļā ievietotas 14 galerijas no
65

dažādiem pasākumiem, savukārt bibliotekāru sadaļā ievietotas 6 galerijas, kurā apkopotas
fotogrāfijas no pieredzes apmaiņas braucieniem un semināriem.
Sadaļa “Pasākumu kalendārs” katru mēnesi tiek papildināta ar gaidāmajiem pasākumiem,
izstādēm interneta lasītavā, Biznesa bibliotēkā, abonementā, kā arī bērnu bibliotēkā. Kalendāra
ieraksti tiek papildināti ar ilustratīviem attēliem.
Ik pa laikam Bauskas CB tīmekļa vietnē atrodamā informācija tiek atjaunināta – papildināti
novada bibliotēku darba rādītāji, atjaunināta pamatinformācija (darba laiki). 2017.gadā tika
papildināta informācija sadaļā “Projekti”.
Bauskas CB tīmekļa vietnei 2017.gadā bijuši 8982 lietotāji. Tajā veikti 129481 lapu skatījumi,
ko veido 27111 sesijas jeb pieslēgšanās reizes, kas sareizinātas ar apskatīto lapu skaitu vienā sesijā
– 4,78. Vidējais lietotāja sesijas ilgums bijis 3,40 minūtes. Starp tīmekļa vietnes lietotājiem ir
31,5% (8540) jaunu lietotāju, savukārt 68,5% (18571) tādu, kuri Bauskas CB tīmekļa vietni izmanto
atkārtoti. Vidēji 2017.gadā vienas dienas laikā bibliotēkas tīmekļa vietni apmeklē 11 lietotāji,
mēnesī – 818. Pēc statistikas datiem var secināt, ka aktīvāk – 54,15% – lapu izmanto vīrieši.
Savukārt, visvairāk tīmekļa vietni apmeklē lietotāji vecumā no 25 līdz 34 gadiem (33,5%), kā arī
lietotāji vecumā no 18 līdz 24 gadiem (27,5%). Bauskas CB tīmekļa vietnē visaktīvāk tiek
izmantotas sadaļas “Katalogs”, “Novadnieki jubilāri”, kā arī “Jaunumi”.
Sociālie tīkli
Lai popularizētu un informētu sabiedrību par Bauskas CB aktivitātēm un jaunumiem, tiek
izmantotas tādas sociālo tīklu tīmekļa vietnes, kā facebook.com, twitter.com un draugiem.lv.
Pēdējos gadus bibliotēkas jaunumus un aktualitātes var uzzināt tiešsaistes sociālā tīkla tīmekļa
vietnē facebook.com. Tajā iespēja aplūkot aizvadīto pasākumu fotogrāfijas, dažādas afišas,
informāciju par izstādēm, jauno grāmatu kolāžas un nozares aktualitātes. 2017.gadā Bauskas CB
lapa piesaistījusi 290 sekotājus, kas ir par 70 sekotājiem vairāk nekā pērn. Lapa apskatīta (page
view) 768 reizes un skatījumu laikā lietotāji veikuši 2442 aktīvās darbības – publicētajai
informācijai atzīmējuši “patīk” (Like), dalījušies (Share) ar to, kā arī aplūkojuši dažādas lapas
sadaļas un rakstus, uz tiem uzklikšķinot (clicks). Viens no populārākajiem Bauskas CB lapas
ierakstiem 2017. gadā ir #JaunoGrāmatuDiena, kas katru mēnesi tiek publicēts kolāžas veidā. Šiem
ierakstiem vidējais skatījumu skaits gadā ir 423 skatījumi.
Bauskas Centrālā bibliotēka uztur arī Bauskas Biznesa bibliotēkas lapu sociālā tīkla tīmekļa
vietnē facebook.com, kur tiek pievienota informācija par biznesa jaunumiem un aktualitātēm, kā arī
Bauskas Biznesa bibliotēkā organizētajiem pasākumiem, konkursiem un semināriem. Šāda veida
informācija ir saistoša topošajiem un esošajiem uzņēmējiem un uzņēmējdarbības entuziastiem.
Biznesa bibliotēkas lapai ir 149 sekotāji, kas ir par 40 vairāk kā pērnajā gadā. Lietotāji lapu
apskatījuši (page view) 154 reizes.
Lai celtu bibliotēkas darba popularitāti, interesantākā un aktuālākā informācija vēl aizvien tiek
publicēta virtuālās saziņas un mikroblogošanas tiešsaistes sociālā tīkla tīmekļa vietnē twitter.com.
2017.gadā Bauskas CB izveidotajam profilam un tajā publicētajai informācijai ir 530 sekotāji –
privātpersonu, iestāžu un organizāciju profili. Salīdzinot ar pagājušo gadu, lapai pievienojušies 25
sekotāji. Savukārt bibliotēkas lapa apmeklēta (profile visits) 3708 reizes.
Kopš 2014.gada Bauskas Centrālajai bibliotēkai ir izveidota oficiāla biznesa lapa sociālo tīklu
tīmekļa vietnē draugiem.lv. Tajā tiek ievietota informācija par bibliotēkā gaidāmajiem pasākumiem,
notikumiem, jaunajām grāmatām gan bibliotēkā, gan arī nesen izlaistām grāmatām latviešu valodā.
Tāpat Bauskas CB lapa dalās ar jaunākajām ziņām par kultūru Latvijā. 2017.gadā bibliotēkas lapas
sekotāju skaits palielinājies līdz 524 sekotājiem, kas ir par 24 sekotājiem vairāk kā 2016.gadā.
Nelielais sekotāju pieaugums skaidrojams ar to, ka, laikam ejot, arvien mazāk lietotāji izmanto
portālu draugiem.lv, pārejot uz populārākajām vispasaules sociālo tīklu tīmekļa vietnēm.
Neskatoties uz to, lapas apmeklējumu skaits ir 46285, kas, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir krietni
pieaudzis.
Bauskas Centrālajai bibliotēkai, tāpat kā visām Latvijā reģistrētajām bibliotēkām, izveidots
profils Latvijas bibliotēku portālā www.biblioteka.lv, kurā atrodama pamatinformācija par
bibliotēku, kā arī Bauskas CB veidotais vietējais saturs. Lielākā daļa vietējā satura, kas pieejams par
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Bauskas CB, portālā tiek sinhronizēta (RSS) ar bibliotēkas tīmekļa vietni (jaunākās ziņas) un
Kultūras karti (pamatinformācija). Lapas administrators tajā var pievienot jaunākās fotogalerijas,
tagus, notikumus, kurus iespējams iesūtīt arī portāla redaktoram, kurš šo informāciju padara
redzamu ne tikai Bauskas CB profilā, bet arī www.bibliotēka.lv sākuma lapā, tādējādi padarot
plašāku pieejamību bibliotēkas informācijai. Bauskas Centrālās bibliotēkas sekotāju skaits,
salīdzinājumā ar pagājušo gadu, nav mainījies, tie ir 18 sekotāji, taču tas nav rādītājs tam, ka
lietotāji nelasa un nepiekļūst publicētajai informācijai, jo to iespējams apskatīt arī tad, ja nav
bibliotēkas profila sekotājs.
Informācijas materiālu veidošana un izplatīšana
Lai popularizētu Bauskas CB un informētu tās esošos un potenciālos lietotājus par bibliotēkas
darbu, tiek veidoti un izplatīti informacionālie materiāli pilsētvidē (afišas), kā arī bibliotēkā
izvietotie materiāli (ielūgumi, grāmatzīmes, bukleti), kas paredzēti lasītājiem, ņemšanai uz mājām.
Pasākumu afišas tiek nodotas bibliotēkas sadarbības partneriem, iestādēm, kurās visbiežāk
apgrozās potenciālie bibliotēkas pasākumu apmeklētāji. Tāpat afišu elektroniskās versijas tiek
izplatītas Bauskas CB sociālo tīklu tīmekļa vietnēs, kā arī Bauskas Kultūras centra tīmekļa vietnē
un digitālajā stendā tirdzniecības centrā “RIMI Bauska”.
Lai veicinātu bibliotēkas popularitāti un lietotāju informētību par Bauskas CB darbu, tiek
veidotas dažādas slaidrādes par lasītāko grāmatu topu un aizvadītajiem pasākumiem. Regulāri
Bauskas CB abonementā lietotājiem ir iespēja aplūkot šīs slaidrādes televizorā. Nereti tajā
iespējams aplūkot arī bibliotēkā pieejamās jaunākās grāmatas.
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
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). Novada izdevumā 4 publikācijas par bibliotēkas aktivitātēm. Reģiona
laikrakstā “ Bauskas dzīve” 3 informācijas par pasākumiem bibliotēkā. 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.
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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.
2017.gadā Latvijā vairāk pasākumu veltīti Latvijas 100gadei. Novadu bibliotēkas organizēja
Baltā galdauta svētku pasākumus.
Tradicionāla ir izstāžu organizēšana bibliotēkās, ko veic visas novadu bibliotēkas. Izstāžu
tematika aptver:
 nozīmīgas atceres dienas vēsturē: Lāčplēša diena, Barikāžu atcere diena, 18.novembris,
u.c.
 Latvijas vēsturi vēstošas: Latviešu leģionu pieminot, 4.Maija republika, Saules kauja
vieno baltus, Rētas, kuras nesadzīst (Pielikums Nr.11) u.c.
 ievērojamu cilvēku jubilejas:
 īpaši rakstniekiem un dzejniekiem: A.Dziļumam, J.Jaunsudrabiņam,
M.Zālītei, E.Lukjanskim, M.Melgalvim, Sk.Kaldupei, Z.Mauriņai u.c.
 gadskārtu ieražu svētkus: Ziemassvētki, Lieldienas, Līgo, Meteņi u.c.
 dažādu nozaru literatūru (veselība, kulinārija, dārzkopība u.c.).
LNB Ceļojošā izstāde “Pieķerts lasot“ieinteresēja Valles bibliotēkas apmeklētājus. A.Kļaviņas
gleznu izstāde “Par mani, tevi, vasaru un ziediem“ iepriecināja Strēlnieku bibliotēkas lasītājus, bet
S.Strautmales un J.Ķēberes gleznas izstādītās Jauncodes bibliotēkā. Jauncodes bibliotēkā I.Prīša
foto izstāde “Mūsu ūdeņi“ N.Ševirjona “Pavasaris”, kā arī fotostudijas “Bauska” foto izstāde
“Bauskas ielas“, bet I.Strēles foto izstāde “Harmonija“ Grenctāles bibliotēkā. 2017.gadā turpināja
ceļot pa bibliotēkām kolekcionāra Ausekļa Jāņa Zālīša Latvijā lielākā maizes etiķešu kolekcija,
kuru eksponēja Jauncodes un Dāviņu bibliotēkās. Populāras ir vietējo rokdarbnieču un floristu
izstādes. Beibežu bibliotēkā lasītājas Dz.Kuzmas darinājumu izstāde “Latviešu rakstainie cimdi un
zeķes”, Zvilnas darinātie ziedi un piespraudes, G.Avenas rokdarbu izstāde “Mans vaļasprieks“.
Ed.Virzas Iecavas bibliotēka organizēja sadarbībā ar biedrību RaDam katru mēnesi radošo
iecavnieku darbu izstādes, kurās interesenti tikās ar darbu autoriem. Jau par tradīciju kļuvusi
Adventes vainagu izstāde.
Zorģu bibliotēkas gleznošanas grupas izstādes veltītas dabas laikiem: Pavasaris, Saulgriežu
gaidās, Rudens ziedi un ainavas, Ziema.
Vecumnieku mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde “Sajūtu glezniecība” priecēja Beibežu
bibliotēkas apmeklētājus. Savukārt Bauskas mākslas un mūzikas skolas audzēkņu darbi izstādīti
Grenctāles bibliotēkā.
Populāras radošās darbnīcas un tajās izvēlēto tēmu loks ir plašs - no Ziemassvētku dāvanu
iesaiņošanas (Strēlnieku bibliotēka) līdz “Sirsnīgo pankūku ballei“ (Grenctāle).
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, Izglītības nodaļu, Bauskas muzeju, Bauskas kultūras centru organizēja Baltā
galdauta svētkus, kurus veltījām novadniekam, nepelnīti aizmirstajam, ievērojamam Latvijas
valsts sabiedriskajam darbiniekam Vilim Olavam – Plutem. Pasākuma ietvaros norisinājās
literārā konkursa “Mani ozola stāsti“ (veltīts Latvijas 100 gadei) apbalvošana. Pasākums
pulcēja vairāk nekā 200 apmeklētājus.
Bārbeles bibliotēka Baltā galdauta svētkos literāri muzikālajā vakarā ”Simtgades stāsti un
dziesmas“ organizēja tikšanos ar rakstnieci Daci Judinu un komponistu Artūru Nīmani, bet
tematiskās pēcpusdienas “Latvijas vēsture cilvēku likteņos“ viesi V.Seleckis, E.Šņore.
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Mežotnes bibliotēkas Baltā galdauta svētku tēma “Es, Mežotnieks!“ – piedalās Mežotnes
pilskalna saimnieks – seno zemgaļu biedrības “Upmale” vadītājs Anatolijs Kazačenoks, kurš
izsmeļošā stāstījumā pastāstīja par seno zemgaļu vēsturi, par pasākumiem, kuri organizēti, lai
iedzīvinātu seno zemgaļu tradīcijas. Ceraukstes, Mūsas u.c bibliotēkas organizēja Baltā galdauta
svētkus, tādējādi godinot mūsu valsts Latvijas izveidi.
Jauncodes bibliotēka uzsākusi jau iepriekšējā gadā uzsāka un šogad turpināja Latvijas 100 gadu
pasākumu ciklu “Stāsti iz dzīves”- (Manas bērnības spēles, Manas dzīves mīļākās dziesmas)
Pasākumos sagatavoti atmiņu stāstījumi, materiālu prezentācijas, dzejas un dziesmas). Beibežu
bibliotēkā svinēta Latvijas 99.dzimšanas diena, kurā Vecumnieku novada pašdarbnieki dziedāja
patriotiskas dziesmas.
Bauskas CB lasīšanas pasākumu organizēšanā uzmanības centrā kultūrvēsturiskā mantojuma
izzināšana, to vērtību popularizēšana, savienojot pagātni ar tagadni. Tematiskā pēcpusdienā
“Debess un zeme un saule mūžam mana” (veltīta Jāņa Jaunsudrabiņa 140.gadskārtai) godināja
īsteno latvieti, uzticīgu dzimtajai zemei gan dzejā, gan glezniecībā. Pasākumu organizēja kopīgi ar
Bauskas sākumskolu un Bauskas Valsts Ģimnāziju.
Ziemassvētku noskaņās organizēts piemiņas pasākums izcilajai rakstniecei un filozofei Zentai
Mauriņai (atzīmēta 120.gadskārta). Pasākumā organizēšanā piedalījās Bauskas sākumsskolas
audzēkņi, kuri atskaņoja atbilstošus skaņdarbus klavierēm ar vijoli, bet Bauskas Ģimnāzijas
audzēkņi skandēja Zentas Mauriņas atziņas par dzīvi un skolotāja V.Cerusa iepazīstināja ar Zentas
Mauriņas eseju “Latviskās drānas“ un “10 garīgās higiēnas baušļiem“. Bauskas CB pasākumam
sagatavoja prezentāciju par Z.Mauriņas dzīves un daiļrades nozīmīgākajiem posmiem.
Krāsainas un dzīvīgas izdevās Bauskas CB organizētās Dzejas dienas pie Plūdoņa pieminekļa
Saules dārzā. Mūsdienu dzeja mijās ar E.Veidenbauma sparīgajām rindām Bauskas novada skolēnu
netradicionālajā izpildījumā, jo viņa dzeja skolēnu pašu sacerētā un izpildītā dziesmā. Dzeju var
skaitīt atrodoties mašīnā “Žigulis “ vai guļus uz zemes, vai sēžot uz maisa. Kāpēc Veidenbaums?
Svinējām 150 gadskārtu trauksmainajam dzejniekam. Dzejas pasākuma viesis jaunais dzejnieks
Emīls Buiķis, kura izjustā, paša sacerētā dzeja skanēja emocionāli un saprotami. Jāatzīmē, ka Emīls
rakstījis vārdus grupas “Prāta Vētra“ jaunākajam diskam.
Dzejas dienas “Kad zelta vējš pa ziediem iet“ organizēja trīs Vecsaules pagasta bibliotēkas
(Ozoaine, Jaunsaule, Vecsaule) Bruknas muižā ar vietējo dzejnieku līdzdalību.
Skaistkalnes bibliotēka organizēja Imantam Ziedonim veltītu mazo festivālu “ Skaņām, krāsām
un smaržām piepildīts laiks“.(Pielikums Nr.12)
Novadu bibliotēkas aktīvi organizē tikšanās ar rakstniekiem, sabiedrībā populāriem cilvēkiem,
jo tas dod iespēju pasākuma dalībniekiem no pirmavota paplašināt savas zināšanas, uzdot
interesējošos jautājumus. Bauskas CB organizēja emocionāli pacilājošu tikšanos ar rakstnieci Noru
Ikstenu (Pielikums Nr.13), bet Zorģu bibliotēkā tikšanās ar vēdisko folozofu Uģi Kuģi, bet Beibežu
bibliotēka ar dziedošo Nacionālā teātra aktieri un nu jau novadnieku Juri Hiršu. Sirsnīgā gaisotnē
noritēja tikšanās Zorģu bibliotēkā ar aktieri Juri Kalniņu (Pielikums Nr.14). Arī aktieris Intars
Rešetins un politiķis Imants Parādnieks Zorģu bibliotēkas lasītājiem tikšanās reizē sniedza
gandarījumu par izsmeļošajām atbildēm uz daudziem jautājumiem. Grenctāles bibliotēkā organizēta
literāri muzikālā tikšanās “Man lielas laimes nevajag” ar dzejnieci I.Spilleri no Jelgavas.
Misas bibliotēkā viesojās pazīstamā zvērkope Velga Vītola.
Umpārtes bibliotēka organizēja tikšanos ar biedrības “Bruknas Kalna kopiena“ priesteri Andreju
Mediņu.
Populāras tikšanās ar nozaru speciālistiem. Strēlnieku bibliotēka organizēja tikšanos gan ar
kazkopi, siera meistari I.Mediņu, gan pirtnieci un zāļu sievu Santu Matveju. Vecumnieku bibliotēka
organizēja tikšanos “Pārsteidzošais dārzs“ ar floristi Līgu Lauriņu, kura deva ieskatu par
neparastiem augiem dārzā, par stādu audzētavu piedāvājumu, bet selekcionārs un dāliju audzētājs
Alvis Vītols pasākumā “Lai visos dārzos dālijas zied“ iepazīstināja ar dāliju audzēšanas
noslēpumiem.
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Vecumnieku bibliotēka aktīvi iesaistās “Krāmu tirgus“ organizēšanas pasākumā un ar bibliotēkas
amatiertrupas ”Mūsmājas“ palīdzību (iestudēti fragmenti no R.Blaumaņa lugām) vada mantu izsoli
(Pielikums Nr.15).
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”. 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 lasītāju klubiņš “Tik un tā“
Codes bibliotēkā. Vallē darbojās lasītāju klubiņš “Brūklenājs“, kurā notiek pārrunas par grāmatām,
jauno grāmatu apskati. Misā darbojās dāmu klubiņš un Rītausmu bibliotēkā sieviešu klubiņš, bet
Lasītāju klubiņš izveidojies Pāces bibliotēkā
Darbu turpināja – grāmatu klubs „Šelfijs”, ko iniciēja jauniešu organizācija „Apvienība Jums”
sadarbībā ar Bauskas Centrālo bibliotēku. Aizvadītā gadā organizētas Radošās rakstpratības
nodarbībām “Rakstīt proti”. Nodarbības vadīja Bauskas literātu apvienības biedre Sandra Cīrule.
(Pielikums Nr.16)

Vērtīgas ir bibliotēku organizētās ekskursijas čaklākajiem bibliotēkas lasītājiem, piemēram,
Iecavas novada Zorģu bibliotēka uz Kurzemi (Šokolādes muzeju Pūrē, kaķu muzeju u.c), bet
Bārbeles bibliotēkas lasītāji devās uz Raiņa bērnības zemi Sēliju, Jumpravas uz A.Pumpura muzeju,
Likteņdāŗzu, Skrīveru konfekšu cehu u.c.
Nozīmīgs pasākums 2017.gadā 16.Grāmatu svētki Bauskā, kuros svētku dalībnieki tikās ar
“Latvijas Avīzes“ organizētās publiskās diskusijas dalībniekiem: Finanšu ministrijas parlamentāro
sekretāru Edgaru Putru, LTRK Politikas daļas ekspertu Jāni Atslenu. Diskusijas tēma “Nodokļi
apģērbj vai izģērbj?...” (Pielikums Nr.17)
Pēc diskusijas svētku dalībnieki tikās ar grāmatas “Svina garša“, “Gūtenmorgens otrreiz” u.c.
rakstnieku Māri Bērziņu (Pielikums Nr.18), bet pēc tam literāri muzikāla tikšanās ar mūziķi,
dzejnieku Guntaru Raču un viņa jaunās dzeju grāmatas “365” 1. daļas atvēršanas svētki.
Bērni tikās ar mākslinieci Dainu Jurķi, kura ilustrē bērnu grāmatas un kopīgi ar pasākuma
dalībniekiem Bauskas Bērnu bibliotēkā un Codes bibliotēkā devās krāsu pasaulē, praktiski
darbojoties. Aizrautīgas un interesantas sarunas izvērtās jauniešiem Bauskas pamatskolā un Īslīces
vidusskolā ar rakstnieci Vitu Štelmaheri.
Izzinoša saruna ar novadnieci rakstnieci - Ginu Viegliņu – Vallieti izveidojās Bauskas Valsts
ģimnāzijas audzēkņiem Ļoti daudz apmeklētāju izbraukuma komercizstādei, apmeklētājus priecēja
iespēja piedalīties grāmatu loterijā.
Atzinīgi jāvērtē Bauskas novada un Vecumnieku, Iecavas novadu pagastu bibliotekāru u.c.
atbalsts.
Bauskas CB piedalījās biedrības „Bauskas Vecpilsēta” organizētajos 7.Pagalmiņu svētkos.
Bibliotēkas un Kultūras centra kopīgajā pagalmiņā Bauskas CB Biznesa atbalsta bibliotēka
organizēja dažādām iedzīvotāju grupām uzdevumus un atrakcijas, kuras saistās ar biznesu.
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,
sadarbībā ar biedrību “Meistars Gothards” un tās dalībniekiem projektā “Uzziedam kopā” veidoja
dekorus, kurus izvietoja Bauskā Rīgas ielā. Projekta realizācijā piedalījās Bauskas novada
Jauncodes, Rītausmu, Ceraukstes, Grenctāles u.c. bibliotēkas (Pielikums Nr.19a,b) u.c.
Bibliotēku nedēļas pasākumi organizēti sniegto pakalpojumu publicitātei, arī Ziemeļvalstu
bibliotēku nedēļas pasākumi aktīvi tiek organizēti novadu bibliotēkās.
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Novadu bibliotēkās organizēti Rīta lasījumi bērniem un Krēslas lasījumi.
Īpašs stāsts ir par Taurkalnes bibliotēku, kura pulcina vietējās kopienas iedzīvotājus ne tikai
darba dienās izzinošām un radošām aktivitātēm, bet ir spējusi jau par tradīciju iedzīvināt
taurkalniešu pulcēšanos 31.decembra vakarā kopīgai jaunā gada sagaidīšanai (Pielikums Nr.20)
•

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 nodaļu, 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, Bauskas CB ar Šilutes (Lietuva) un ar Biržu,
Pasvales bibliotēkām pārrobežu projekta ietvaros, kā arī ar Kaļiņingradas (Krievija) apgabala bērnu
bibliotēku, Helsinku Centrālo bibliotēku.
•

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 7%, palielināts finansējums krājuma iegādei Vecumnieku novadā
inventarizāciju organizācija 4 novada bibliotēkās, pakāpeniska IT nomaiņa, Vecumnieku novadā –
Umpārtes bibliotēkas saglabāšana pēc Vecumnieku atvērta cietuma slēgšanas (finansēja bibliotēkas
uzturēšanas maksas) u.c.

72

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.
 Bauskas Centrālās bibliotēkas akreditācija;
 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 10 semināri
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. Izbraukuma seminārs uz Utenas un Anīkšķu (Lietuva)
bibliotēkām un vietējās uzņēmējdarbības, kultūrvēsturisko un dabas objektu apmeklējums pavēris
jaunus apvāršņus un iedvesmojis inovācijām bibliotēku darbā.
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.

Norises
laiks

Norises
vieta

Organizētā
js

Pasākuma nosaukums, galvenās tēmas

1.

11.01.2017.

Bauskas CB

2.

08.03.2017.

Bauskas KC,
Bauskas CB

3.

05.04.2017.

Bauskas
Bērnu
bibliotēka

Bauskas CB  Bibliotekārā darba plānošana un gada
atskaišu organizācija
 BIS Alise izdevumu attālināta
rezervēšana interneta vidē
 Jaunāko grāmatu apskats
 2016.gada atziņas un ieceres 2017.gadā
Bauskas CB  Tikšanās ar “Latvijas Grāmata”
darbiniekiem
 Darba aktualitātes. Pārskats par novadu
bibliotēku darbu 2016.gadā
 Inovatīvu pasākumu organizēšana
Skaistkalnes bibliotēkā
 Latviskās identitātes stiprināšana
Bārbeles bibliotēkas pasākumos
 Tiesībsarga biroja informatīvi
izglītojošs seminārs – Cilvēktiesības,
laba pārvaldība, diskriminācija, kas ir
tiesībsargs un kā var palīdzēt.
Bauskas CB  Leļļu stāsti bērnu lasītpriekam
Bauskas BB  Darba aktualitātes. Pārskats par novadu
bibliotēku darbu ar bērniem un
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skaits
38
4

42

5

36

5

73

jauniešiem 2016.gadā
 Lasīšanas veicināšanas pasākumi
Beibežu, Rītausmu un Vecsaules
bibliotēkās.
Mācību pieredzes izbraukuma seminārs
uz Vecumnieku novada bibliotēkām.

4.

10.05.2017.

Izbraukuma
seminārs

Bauskas CB

5.

31.05.2017.

Bauskas CB

Mācību pieredzes izbraukuma seminārs
uz Limbažu reģiona bibliotēkām.

45

6.

06.09.2017.

Izbraukuma
seminārs
Limbažu
reģions
Bauskas CB

Bauskas CB

46

7.

18.10.2017.

Izbraukuma
seminārs

Bauskas CB

 Galda stāstu (lomu) spēļu prezentācija
 Lekcija: “Personālresursu kapacitātes
stiprināšanas psiholoģiskie aspekti
Biznesa atbalsta bibliotēku mācību
pieredzes izbraukuma seminārs uz Utenas
un Anīkšķu (Lietuva) bibliotēkām.

8.

11.10.2017.

Izbraukuma
seminārs

Bauskas CB

45

9.

01.11.2017.

Bauskas KC

Bauskas CB

10.

06.12.2017.

Bauskas CB

Bauskas CB

Mācību pieredzes izbraukuma seminārs
uz Rīgas reģiona bibliotēkām (Olaines
1.vidusskola, RTU Zinātniskā
bibliotēka), Latvijas Nacionālā mākslas
muzeja apmeklējums.
Zemgales reģionālais publisko bibliotēku
seminārs
 Biznesa bibliotēku potenciāla attīstība
uzņēmējdarbības veicināšanai
pašvaldībās
 Virtuālās andragoģijas mācību vides
bibliotekāriem apguves iespējas
latviešu un angļu valodā
 Ieskats IFLA 83.ģenerālkonferencē
Vroclavā
 IFLA satelītkonference Viļņā par
novadpētniecību
 Bibliotēka – ne tikai laikmetīga un
moderna, bet arī demokrātiska un
iekļaujoša
 Jauninājumi nacionālās analītikas
datubāzes veidošanā
 Latvijas Neredzīgo bibliotēku
pakalpojumu piedāvājums
 Kāpēc ir vērts būt bibliotekāru
biedrības biedram?..
 Darba aktualitātes
 Efektīva laika plānošana
 Personas datu aizsardzības un
autortiesību jautājumi bibliotēkā
 BIS Alise jauninājumi.

Organizēta dalība:
11.03.2017. LNB
06.04.2017. LNB
19.04.2017.

LNB

24.04.2017.

LNB

Lielie Lasīšanas svētki
Pavasara konference bērnu literatūras un bibliotēku
speciālistiem “Es piederu šeit”
UNESCO LNK un latviešu valodas aģentūras
konference “Jaunākā literatūra”
Latvijas bibliotekāru 12.kongress “Bibliotēkas un
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25.04.2017.
27.28.04.2017
17.05.2017.

•

LNB
Šilute
(Lietuva)
Jelgava

sabiedrība: vienotas kopīgiem mērķiem”
Lasītāju apkalpošanas speciālistu konference
Starptautiska bibliotēku konference
LBB Zemgales nodaļas seminārs “Bibliotēka un sociālie
mediji”

8
2
16

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, dalību Nacionālajā skaļās lasīšanas sacensībā.
Vecumnieku novadā tradicionāli veiksmīga sadarbība pieredzes apmaiņā notiek Valles,
Kurmenes un Taurkalnes bibliotēku vadītājām. Vecumnieku novada Misas bibliotēkai veiksmīga
profesionālā sadarbība ar Misas vidusskolu un tās bibliotēku. Bārbeles bibliotēkai aktīva sadarbība
ar Bauskas novada Jauncodes 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. Rītausmu,
Ceraukstes, Codes, Mežotnes, 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.
2017.gadā katra bibliotēka apmeklēta vidēji 2-3 reizes gadā.
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Pielikumi

1. Akreditēta Bauskas Centrālā bibliotēka
2. a, b Gada bibliotekāra balva Bauskas CB galvenajai bibliogrāfei Laimdotai Ozoliņai.
3. Pārrobežu programmā Latvija – Lietuva realizē projektu “Biznesa bibliotēku potenciāla
attīstība uzņēmējdarbības veicināšanā bibliotēkās”. (jaunas telpas Bauskas novada Ozolaines
un Jaunsaules bibliotēkām).
4. Mācību pieredzes brauciens uz Somijas bibliotēkām.
5. Biznesa ideju konkurss “Es - jaunais uzņēmējs” Bauskas novadā.
6. Vecumnieku novada Bārbeles bibliotēkas izstrādātais informatīvais materiāls “Bārbeles
baznīca”
7. Bārbeles bibliotēkas organizētā Bārbalas diena.
8. A, b Iecavas novada bibliotēku darbs avīzes “Bauskas dzīve” atvērumā.
9. A, b Bauskas novada Rītausmu un Ādžūnu bibliotēku darbs avīzes “Bauskas dzīve”
atvērumā.
10. Diskusija par literatūru Bauskas Centrālajā bibliotēkā.
11. Represiju atceres pasākums Bārbelē.
12. I.Ziedonim veltīts mazais festivāls Skaistkalnē.
13. Rakstniece Nora Ikstena Bauskā.
14. Aktieris Juris Kalniņš Zorģu bibliotēkā.
15. Krāmu tirgus Vecumniekos.
16. Rakstītpratības cikls “Rakstīt proti?” Bauskā.
17. Diskusija Novadu 17.Grāmatu svētkos Bauskā.
18. Grāmatu svētku viesis rakstnieks Māris Bērziņš.
19. a, b Jauncodes un Grenctāles bibliotēku lasītāju darinātie ziedi.
20. Jaunā gada sagaidīšana Taurkalnes bibliotēkā.
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