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KOPSAVILKUMS
Bauskas reģionā ir 4 novadi: Bauskas novads – 19 bibliotēkas, Rundāles
novads – 5 bibliotēkas, Iecavas novads – 6 bibliotēkas un Vecumnieku novads – 10
bibliotēkas.
Pavisam kopā Bauskas reģionā strādā 40 bibliotēkas: 37 pagastu, 2 bērnu
(Bauskā un Iecavā) un Bauskas Centrālā bibliotēka, kurai pēc 2017.gadā veiktās
atkārtotās akreditācijas piešķirts reģiona galvenās bibliotēkas statuss (LR Bibliotēku
akreditācijas apliecība Nr. 76B, 2017.19.09).
2018.gadā novadu bibliotēkas kā svarīgāko uzdevumu izvirzīja bibliotēku
gatavošanu akreditācijai, bibliotēkas informācijas pakalpojumu darba attīstīšanu,
bibliotēkas krājuma kvalitātes pilnveidošana, lasīšanas veicināšanas pasākumu un
bibliotēkas publicitātes organizēšana, kā arī darba ar bērniem un jauniešiem
attīstīšanu.
2018.gadā sekmīgi veikta 18 Bauskas novada, 6 Iecavas novada un 10
Vecumnieku novada vietējās nozīmes bibliotēku akreditācija.
Pašvaldību piešķirtais finansējums bibliotēkām kopumā ir palielinājies.
Palielinājies ir darbinieku atalgojums.
2018.gadā, realizējot ES atbalstīto Latvijas – Lietuvas pārrobežu projektu
„Biznesa

bibliotēku

potenciāla

attīstība

uzņēmējdarbības

veicināšanai

pašvaldībās”, uzsākta Gailīšu bibliotēkas pārcelšana no 3.stāva uz 1.stāvu Uzvaras
pamatskolā, izremontētās un bibliotēkai pielāgotās telpās. Bibliotēkas telpās
nodrošināts jauns aprīkojums, inventārs un iekārtas.
Analizējot rādītājus vairāku gadu griezumā un ņemot vērā iedzīvotāju skaita
minimālu, bet tomēr samazināšanos, reģionā kopumā bibliotēku pamatrādītāji
uzskatāmi par stabiliem un noturīgiem ar nelielām svārstībām apmeklējumu un
izsniegumu uzskaitē.
2018.gadā Bauskas CB un pagastu bibliotēkās turpināts darbs bibliotēkas
krājuma papildināšanā un kvalitātes uzlabošanā. Galvenais uzdevums – krājuma
saturiskās kvalitātes sekmēšana un atbilstība lietotāju pieprasījumam. Bibliotēkas
krājums tiek papildināts regulāri, tematiski, selektīvi un pēc dokumentu veidiem.
2018.gadā tika veikta elektroniskā inventarizācija četrās Bauskas novada
bibliotēkās – Ceraukstes, Jauncodes, Codes un Bauskas Bērnu bibliotēkā, kā arī divās
Vecumnieku novada bibliotēkās – Kurmenes un Taurkalnes bibliotēkās.
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Problēmas sagādā Bauskas CB telpu šaurība un krājuma izvietojums pa
vairākām telpām – nav iespējams normāli pārskatāmi to izvietot.
Bauskas reģiona bibliotēkām vērtīgs resurss ir novadpētniecības datubāze,
kuru veido un uztur Bauskas CB. 2018.gadā novadpētniecības datubāze papildināta ar
1409 analītiskajiem aprakstiem. Novadpētniecības datubāzē kopējais aprakstu skaits
uz 2019.gada 1.janvāri – 22431.
2018.gadā uzsākta novada mācība Bauskas novada izglītības iestādēs.
Izveidota darba grupa, kuru pārstāv latviešu valodas un vēstures skolotāji, lietišķās
mākslas studijas vadītāja, muzeja speciālists, biedrības “Meistars Gothards” pārstāvis,
folkloras kopas vadītāja un Bauskas CB speciāliste. Novada mācību stundas tiek
organizētas gan bibliotēkā, gan izglītības iestādēs
Novadu bibliotēkās novadpētniecības materiāli veidoti un uzkrāti dažādos
formātos – mapēs, foto albumos, kompaktdiskos, video kasetēs, skaņu kasetēs.
Pārrobežu projektu Latvija – Lietuva - Biznesa bibliotēku potenciālā attīstība
uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās (Business Bag) realizē Bauskas novada un
Pasvales rajona (Lietuva) pašvaldība. Pārrobežu projekta realizācijā ir uzlabota 3
Bauskas novada - Ozolaines, Jaunsaules un Gailīšu bibliotēku infrastruktūra (pārceltas
uz jaunām telpām izglītības iestādēs), organizētas mentoringa (bibliotekāri, skolotāji)
apmācības Bauskā un Pasvalē, izstrādāta uzņēmējdarbības apmācību programmas
skolēniem 3 vecuma grupām, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību pierobežas
reģionā.
Nozīmīgs bibliotēku darba virziens ir lasīšanas veicināšanas un dažādu
tematisko pasākumu organizēšana. Bauskas reģiona bibliotēkas piedāvā:
✓ aktuālas izstādes;
✓ tematiskas pēcpusdienas;
✓ pārrunas;
✓ radošās darbnīcas;
✓ informācijas stundas;
✓ konkursus;
✓ ekskursijas;
✓ tikšanās ar rakstniekiem, izdevējiem, politiķiem u.c.
2018.gadā bibliotēkās vairāki pasākumu veltīti Latvijas simtgadei, kā arī
dažādu rakstnieku nozīmīgām jubilejām.
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Bauskas reģiona bibliotēkām veiksmīga sadarbība izveidojusies ar Zemgales
reģiona bibliotēkām. Jau par tradīciju kļuvuši Zemgales reģionu bibliotekāru rudens,
pavasara un vasaras semināri, kuros piedalījās visas Zemgales reģiona bibliotēkas.
Bibliotēku speciālisti atzinīgi vērtē šos pasākumu, jo tas ļauj tuvāk iepazīt Zemgales
reģiona bibliotēku (Jelgava, Dobele, Bauska) galvenos darba virzienus. Šis ir veids,
kā uzzināt bibliotēku darba aktualitātes Latvijā un pasaulē, piesaistot zinošus nozares
speciālistus un lektorus.
Metodiskā darba galvenais uzdevums – sagatavot bibliotēkas akreditācijai –
noritējis veiksmīgi. Metodiskā darba organizēšanā tiek izmantotas jaunas darba
formas.
Bibliotēku darba metodes un veiktie pasākumi tuvina izvirzītajam mērķim
sniegt ikvienam bibliotēkas lietotājam kvalitatīvus bibliotekāros un informacionālos
pakalpojumus, veicinot to izglītības iespējas, konkurētspēju darba tirgū, saturīgu brīvā
laika izmantošanu.
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1. Vispārīgs reģiona bibliotēku raksturojums
1.1. Īss situācijas apraksts
✓ Bibliotēkas darbības teritoriālais un institucionālais raksturojums
Bauskas reģiona novadu bibliotēku misija ir sekmēt sabiedrības intelektuālo
un ekonomisko attīstību, nodrošinot pieeju informācijai un būt par informācijas
brokeri un padomdevēju klientiem.
Bibliotēku darbības mērķis ir sniegt ikvienam bibliotēkas lietotājam
kvalitatīvus bibliotekāros un informacionālos pakalpojumus, veicinot to izglītības
iespējas, konkurētspēju darba tirgū, saturīgu brīvā laika izmantošanu saskaņā ar
vietējo pašvaldību apstiprinātiem bibliotēku lietošanas noteikumiem.
Bauskas reģionā ir 4 novadi: Bauskas novads – 19 bibliotēkas, Rundāles
novads – 5 bibliotēkas, Iecavas novads – 6 bibliotēkas un Vecumnieku novads – 10
bibliotēkas.
Pavisam kopā Bauskas reģionā strādā 40 bibliotēkas: 37 pagastu, 2 bērnu
(Bauskā un Iecavā) un Bauskas Centrālā bibliotēka, kurai pēc 2017.gadā veiktās
atkārtotās 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,
izglītības iestādes, tautas nami, kultūras centri, 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 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 pārziņā.
Bauskas reģionā dzīvo 45782 iedzīvotāji, no tiem Bauskas novadā – 24478,
Iecavas novadā – 9048, Rundāles novadā – 3755, Vecumnieku novadā – 85011.
Šeit un turpmāk tekstā - Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Statistikas dati uz 2018.gada
1.janvāri
1
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✓ Informācija par padotībā esošajām iestādēm, reģiona bibliotēku, izglītības
iestāžu bibliotēkām, ārējiem apkalpošanas punktiem
2018.gadā novadu bibliotēkas kā svarīgāko uzdevumu izvirzīja bibliotēku
gatavošanu akreditācijai, bibliotēkas informācijas pakalpojumu darba attīstīšanu,
bibliotēkas krājuma kvalitātes pilnveidošana, lasīšanas veicināšanas pasākumu un
bibliotēkas publicitātes organizēšana, kā arī

darba ar bērniem un jauniešiem

attīstīšanu.
2018.gada maijā mūžībā aizvadīta Bauskas CB ilggadējā direktore Baiba
Tormane.
✓ Pārskata perioda prioritātes
2018.gadā Bauskas reģiona novadu bibliotēku galvenās prioritātes sekojošas:
1. Bibliotēku informācijas pakalpojumu darba attīstīšana.
2. Gatavošanās pagasta 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 novada Goda raksti piešķirti Bauskas Centrālās bibliotēkas Interneta
un periodikas lasītavas vadītājai Irēnai Vadapālai un Bauskas Centrālās bibliotēkas
galvenajai bibliotekārei Astrai Dailai Jaudzemai. Savukārt Bauskas novada domes
Atzinības rakstus saņēmušas Bauskas Centrālās bibliotēkas Informācijas resursu
attīstības nodaļas vadītāja Aelita Biķerniece un Bauskas Centrālās bibliotēkas
Abonementa vadītāja Elita Dūmiņa. Bauskas Centrālās bibliotēkas pateicības rakstu
par ieguldīto darbu Ceraukstes pagasta Ceraukstes bibliotēkas attīstībā un iedzīvotāju
bibliotekārajā apkalpošanā saņēma Ceraukstes bibliotēkas vadītāja Valentīna Tarvide.
Novadu bibliotēkas organizēja daudzveidīgus pasākumus dažādu mērķgrupu
aktivitāšu organizēšanā, novadpētniecības darba popularizēšanā, kā arī bibliotēkas
lietotāju prasmju un iemaņu pilnveidē.
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Bauskas CB pārrobežu programmā Latvija – Lietuva uzsāka projekta „Biznesa
bibliotēku potenciāla attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās” īstenošanā
aktivitāšu realizāciju – (Gailīšu bibliotēkas telpu remonts, kopīgas aktivitātes ar
Pasvales rajona bibliotēku skolēnu pārrobežu biznesa ideju ģenerēšanā, biznesa
mentoru apmācības, nometne u.c.), kā arī Biznesa atbalsta bibliotēku aktivitāšu
organizēšana 9 Bauskas novada pagastu bibliotēkās.
Nozīmīgs pasākums – 18. Novadu Grāmatu svētki Bauskā.
Aktīvs darbs veikts Ziemeļvalstu literatūras 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. 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.
Veikta automatizētā krājuma inventarizācija divās Vecumnieku novada
bibliotēkās un četrās Bauskas novada bibliotēkās
1.2. Izmaiņas bibliotēku darbībā pārskata periodā
Pārskata periodā nav notikušas izmaiņas.
1.3. Bibliotēku akreditācija
2018.gadā sekmīgi veikta 18 Bauskas novada, 6 Iecavas novada un 10
Vecumnieku novada vietējās nozīmes bibliotēku akreditācija (skat. 1.pielikumu).
Lai uzlabotu bibliotēku darba kvalitāti akreditācijas komisija izvirzīja vairākus
ieteikumus, ko būtu nepieciešams uzlabot:
•

aktīvāk popularizēt BIS ALISE attālinātos pakalpojumus un veikt
lietotāju apmācību to lietošanā;

•

aktivizēt elektronisko resursu izmantojumu informācijas darbā;

•

rast iespēju uzlabot interneta ātrumu;

•

rast iespēju palielināt finansējumu grāmatu iegādei u.c.
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2. Finansiālais nodrošinājums
Pašvaldību piešķirtais finansējums bibliotēkām kopumā ir palielinājies.
Palielinājies ir darbinieku atalgojums. (skat. 2.1. tab.). Līdz ar finansiālā
nodrošinājuma pieaugumu, palielinājušies arī bibliotēku izdevumi (skat. 2.2. tab.).
2.1. tabula
Bibliotēku finansiālais nodrošinājums, Bauskas reģions
2016
951194
948820
2374
1055
1319

Kopā (EUR)
Pašvaldības finansējums
Citi ieņēmumi:
t. sk. maksas pakalpojumi
t. sk. VKKF finansējums

2017
1006044
1003240
2804
879
1925

2018
1016370
1014001
2369
1069
1300

Bibliotēku finansējums Bauskas reģionā
2016

2017

2018

Kopā (EUR)

951194
1006044
1016370

Pašvaldības finansējums

948820
1003240
1014001

Citi ieņēmumi:

2374
2804
2369

2.2. tabula
Bibliotēku izdevumi, Bauskas reģions
Izdevumi kopā (EUR)
Darbinieku atalgojums (bruto)
Krājuma komplektēšana

2016
951194
689105
115117
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2017
1006044
733841
120761

2018
1016370
750267
121447

Bibliotēku izdevumi Bauskas reģionā
2016

2017

2018

687105
733841
750267

Darbinieku
atalgojums (bruto)

Krājuma
komplektēšana

Pārējie izdevumi

115117
120761
121447
148972
151442
144656

Bibliotēku izdevumos lielāko daļu – 63% sastāda atalgojums (bruto), krājumam
atvēlēti 10%. 27% pārējiem izdevumiem nevar pilnībā tikt uzskatāmi par
reprezentatīviem datiem, jo pašvaldībās ir atšķirīga finansējuma plūsmas uzskaite
uzturēšanas izdevumu nodrošināšanai (Bauskas novadā bibliotēku uzturēšanas
izdevumi ir pagastu pārvalžu ziņā un atsevišķi pa bibliotēkām netiek izdalīti, tādēļ šeit
netiek atspoguļoti).

Bibliotēku izdevmi Bauskas reģionā, 2018
Darbinieku
atalgojums (bruto)

Krājuma
komplektēšana

27%

63%

10%
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Pārējie izdevumi

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums
3.1. Veiktie un plānotie telpu un ēku rekonstrukcijas projekti un remontdarbi
2018.gadā Iecavas novada Ziemeļu bibliotēkā veikti vairāki remontdarbi –
ēkas ārdurvju nomaiņa, uzlabota piekļuve bibliotēkai, ievietojot apgaismojuma
lampu sensorus kāpņu telpā, kā arī veikta gaisa sūkņa apkope. Zorģu bibliotēkā
veikti nelieli uzlabojumi apkures iekārtai.
Vecumnieku bibliotēkā pārskata periodā atjaunota ārējo durvju aile. Misas
bibliotēkā uzlabots telpas vizuālais izskats – uz tapetēm uzkrāsotas krāsainas
līnijas. Skaistkalnes bibliotēkā labiekārtota datoru telpa, atjaunota un funkcionāli
uzlabota telpas siena un veikti grāmatu plauktu remontdarbi. Valles bibliotēkā
2018.gadā veikt bibliotēkas nojumes griestu remonts.
2019.gadā Vecumnieku novada Umpārtes bibliotēkā plānots uzlabot
apgaismojumu abonementā un datoru zonā.
3.2. Telpu paplašināšana vai bibliotēku pārvietošana uz citām telpām
2018.gadā, realizējot ES atbalstīto Latvijas – Lietuvas pārrobežu projektu
„Biznesa bibliotēku potenciāla attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai
pašvaldībās”, uzsākta Gailīšu bibliotēkas pārcelšana no 3.stāva uz 1.stāvu
Uzvaras pamatskolā, izremontētās un bibliotēkai pielāgotās telpās. Bibliotēkas
telpās nodrošināts jauns aprīkojums, inventārs un iekārtas.
3.3. Jaunu ēku būvniecība
2018.gadā Bauskas reģionā nav notikusi jaunu ēku būvniecība bibliotēkām.
3.4. Iekārtas, aprīkojums
2018.gadā reģiona novadu bibliotēkās veikti iekārtu un aprīkojuma uzlabojumi
(skat. 3.1. tab.). Bauskas Bērnu bibliotēkai iegādāta grāmatu kaste un jauns
fotoaparāts. Codes bibliotēka papildināta ar plauktu bērnu literatūrai, iekārtota bērnu
istaba – ievietots jauns ādas sēžamkrēsls, dīvāns un aizslietnis izlietnei. Tāpat iegādāts
televizors ar interneta pieslēgumu, papildus 8 krēsli un mīkstie pufi. Jauni datori
iegādāti Brunavas bibliotēkai, Mežotnes bibliotēkai – portatīvais dators un projektors,
Grenctāles bibliotēkai – krāsainais printeris, Mūsas bibliotēkai – televizors un bērnu
plaukts ar atvilktnēm, Rītausmu bibliotēkai – divi datori un multifunkcionālā iekārta.
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Iecavas novada bērnu bibliotēkā iegādāti divi darbinieku krēsli, radio telefons,
kā arī nomainīts tīkla komutators, Zālītes bibliotēkai – trīs seriālizdevumu plaukti,
Ziemeļu bibliotēkai – skapis ar atvilktnēm, plaukti bērnu spēlēm un grāmatām.
Vecumnieku novada Kurmenes bibliotēkā 2018.gadā iegādātas bērnu mēbeles
un grāmatu plaukts “Vilcieniņš”, Misas bibliotēkai – jaudīgs Xerox kopētājs,
Skaistkalnes bibliotēkai – ekonomiskas grieztu lampas abonementam un datoru telpai,
Stelpes bibliotēkai – portatīvais dators.
3.1. tabula
Bibliotēku iekārtas un aprīkojums, Bauskas reģions
Darbiniekiem
(skaits)
72

Lietotājiem
Vērtējums (teicams/labs/
(skaits)
apmierinošs/neapmierinošs)
232
Labs
Labs

Datori
Multifunkcionālās
61
iekārtas
Printeri
25
Kopēšanas
13
iekārtas
Skeneri
8
Citas iekārtas
• 3D printeris
• Informatīvie TV ekrāni
• Projektori

Labs
Labs
Labs
Teicams

Piezīmes

Notiek pakāpeniska
tehnikas nomaiņa un
uzlabošana

3.2.Problēmas un to risinājumi materiālā un tehniskā stāvokļa jomā
Bibliotēkās pakāpeniski tiek atjaunotas un uzlabotas iekārtas (datori, printeri,
multifunkcionālās iekārtas), lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu
bibliotēkas lietotājiem. Pēc nepieciešamības tiek veikta datoru programmatūru
atjaunināšana.
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4. Personāls
4.1. Personāla raksturojums
4.1. tabula
Bauskas reģiona bibliotēku darbinieku sadalījums
Pavisam

No tiem
Pilna slodze
Nepilna
slodze

Darbinieku kopskaits

65

57

8

t.sk.
bibliotekārie darbinieki
no tiem ar bibliotekāro izglītību
t.sk. ar maģistra grādu
t.sk. ar bakalaura grādu
t.sk. ar 1. līmeņa profesionālo augstāko
jeb koledžas izglītību
t.sk. ar augstāko izglītību (līdz 1993.g)
t.sk. ar III profesionālo kvalifikācijas
līmeni
no tiem ar izglītību citās jomās
t.sk.ar maģistra grādu
t.sk. ar bakalaura grādu
t.sk. ar 1. līmeņa profesionālo augstāko
jeb koledžas izglītību
t.sk. ar augstāko izglītību (līdz 1993.g.)
no tiem ar vispārējo vidējo vai profesionālo
izglītību
no tiem zinātņu doktori
no tiem ar pamatizglītību
ar profesionālo pilnveidi (no 160h)
pārējie darbinieki

59

54

5

26

25

1

4
5

4
5

6

6

3

2

8

8

17

15

2

2
9

1
8

1
1

5

5

1

1

15

13

1
3

1
3

6

3

1

2

3

Novadu bibliotēkās notikusi darbinieku nomaiņa – Iecavas novada Rosmes
bibliotēkā darbu uzsākusi Annija Helmane, jo iepriekšējā darbiniece Beatrise
Krūmiņa pārtrauca darba attiecības ar Iecavas novada domi. Iecavas Ed,Virzas
bibliotēkas vadītājas amatā no 2018.gada vasaras Aiva Avota Zalstere. Bauskas
novada Strēlnieku bibliotēkā darbu uzsākusi Linda Vārna, jo iepriekšējā bibliotēkas
vadītāja Sandra Cīrule pārtrauca darba attiecības ar Bauskas Centrālo bibliotēku.
No 2018.gada 1.novembra Bauskas Centrālās bibliotēkas direktores amatā –
Māra Kuļikauska. Bauskas CB jauni darbinieki: direktores vietniece Santa Gudža,
datortīklu

administrators

Jānis

Balodis,

divas

darbinieces

bērnu

atvaļinājumā, uz darbinieka prombūtnes laiku – lietvede Areta Brūvere.
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kopšanas

4.1. Apbalvojumi un pateicības
✓ Bauskas novada Goda raksts par ilggadēju pašaizliedzīgu un izcilu darbu
reģiona bibliotēku attīstībā un iedzīvotāju informatīvajā apkalpošanā –
Bauskas Centrālās bibliotēkas Interneta un periodikas lasītavas vadītājai
Irēnai Vadapālai;
✓ Bauskas novada Goda raksts par ilggadēju izcilu darbu – Bauskas Centrālās
bibliotēkas galvenajai bibliotekārei Astrai Dailai Jaudzemai;
✓ Bauskas novada Atzinības raksts par ieguldījumu darbā un reģiona bibliotēku
attīstībā – Bauskas Centrālās bibliotēkas Informācijas resursu attīstības
nodaļas vadītājai Aelitai Biķerniecei;
✓ Bauskas novada Atzinības raksts par ieguldījumu darbā un reģiona bibliotēku
attīstībā – Bauskas Centrālās bibliotēkas Abonementa vadītājai Elitai
Dūmiņai.
✓ Bauskas Centrālās bibliotēkas pateicības raksts par ieguldīto darbu
Ceraukstes

pagasta

Ceraukstes

bibliotēkas

attīstībā

un

iedzīvotāju

bibliotekārajā apkalpošanā – Ceraukstes bibliotēkas vadītājai Valentīnai
Tarvidei.
4.2.Finansējums personāla attīstībai
Finansējumu profesionālās pilnveides nodrošināšanai piešķir novadu domes
ikgadējo budžeta līdzekļu ietvaros. Mācību pieredzes izbraukuma seminārus
nodrošina noslēgtie starpnovadu līgumi, kuros paredzēts finansējums pieredzes
braucieniem.
2018. gadā, realizējot ES atbalstīto Latvijas – Lietuvas pārrobežu projektu,
„Biznesa

bibliotēku

potenciāla

attīstība

uzņēmējdarbības

veicināšanai

pašvaldībās” organizētajā mācību pieredzes braucienā uz Dānijas bibliotēkām devās
Bauskas CB direktora p.i. Māra Kuļikauska un Codes bibliotēkas vadītāja Antra
Ģēvele. Šī paša projekta ietvaros tika organizēta uz biznesu orientēta vasaras nometne
Pasvalē, (Lietuvā), ko rīkoja projekta sadarbības partneris – Pasvales rajona bibliotēka
(skat. 2.pielikumu). Tajā piedalījās Bauskas novada 9 Biznesa atbalsta bibliotēku
vadītājas, kur septiņu dienu laikā apguva zināšanas un praktisku pieredzi mentoringa
prasmju pielietošanā.
Bauskas reģiona bibliotēkām tiek nodrošināts pietiekams finansējums
bibliotēku darbinieku profesionālo prasmju pilnveidošanai.
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5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība
5.1. Galvenie rādītāji (lietotāju skaits, apmeklējums, izsniegums )
Analizējot rādītājus vairāku gadu griezumā un ņemot vērā iedzīvotāju skaita
minimālu, bet tomēr samazināšanos, reģionā kopumā bibliotēku pamatrādītāji
uzskatāmi par stabiliem un noturīgiem ar nelielām svārstībām apmeklējumu un
izsniegumu uzskaitē (skat. 5.1. tab.).
Virtuālā apmeklējuma rādītāji attiecīgajā laika periodā nav salīdzināmi, jo
mainījušies uzskaites kritēriji.
5.1. tabula
Bibliotēkas pamatrādītāji, Bauskas reģions

Lietotāju skaits
t. sk. bērni
Fiziskais apmeklējums
t. sk. bērni
Virtuālais apmeklējums
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.

2016

2017

2018

14830
5320
195813
74292
62527
453147
243013
204674
94743
31%
63%
47735
8422

14840
5360
188571
70373
64033
446407
244923
194591
84320
32%
64%
46323
8383

14807
5095
175281
65543
91819
438200
238646
194859
83362
32%
61%
45782
8405

% salīdzinot ar
iepr. gadu
=; =
1%; -5%
-4%; -7%
-5%; -7%
-1%; -2%
+1%; -3%
-5%; =
-11%; -1%

-3%; -1%
-0,4%; +0,3%

Bibliotēku pamatrādītāji Bauskas reģionā
453147 446407 438200

195813 188571
175281

14830

14840

14807

Lietotāju skaits

Fiziskais apmeklējums
2016

2017

15

2018

Izsniegums kopā

Bauskas novada bibliotēku darba rādītāji ir stabili (skat. 5.2. tab.). Lietotāju
skaits kopumā nedaudz samazinājies (-32), kas skaidrojams ar Strēlnieku bibliotēkas
(-26) darba laika samazināšanu uz laiku, sakarā ar bibliotekārā darbinieka nomaiņu.
Lietotāju skaita samazinājums novērojams arī Bauskas Bērnu bibliotēkā (-74), jo
pilsētā samazinājies bērnu skaits.
Apmeklējumu skaits Bauskas novada bibliotēkās nedaudz samazinājies, jo
lietotāji arvien biežāk sāk izmantot bibliotēkas attālināto piekļuvi – rezervē grāmatas,
pagarina tām termiņus caur Bauskas reģiona kopkatalogu. Tāpat samazinājumu var
skaidrot ar aktīvāko lasītāju vecuma palielināšanos – tiem kļūst arvien grūtāk nokļūt
bibliotēkā (3.stāvs), līdz ar to arī apmeklē to retāk.
Izsniegumu skaits pārskata periodā kopumā ir stabils, Neliels izsnieguma
rādītāju samazinājums novērojams Gailīšu bibliotēkā (-1971), jo Bauskas novada
skolu reformas rezultātā Uzvaras vidusskola pārtapusi par pamatskolu – bibliotēku
vairs neapmeklē tik daudz bērnu. Savukārt palielinājies Bauskas Centrālajā bibliotēkā
(+4191), kurā krājums kļuvis daudzveidīgāks un kvalitatīvāks ne tikai lasītavā, bet arī
abonementā. Arī Rītausmu bibliotēkā (+2714) pieaudzis izsniegumu skaits, jo
salīdzinoši ar iepriekšējiem gadiem palielinājies periodisko izdevumu pieprasījums.

5.2. tabula
Bibliotēkas pamatrādītāji, Bauskas novads
2016
Lietotāju skaits
t. sk. bērni
Fiziskais apmeklējums
t. sk. bērni
Virtuālais apmeklējums
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

2018

% salīdzinot ar
iepr. gadu
-1%; -0,4%
-1%; -3%
-6%; -5%
-4%; -7%

8492
8385
8353
3072
3026
2944
105241 99384 94440
47525 45541 42235
45493 55076 69897
274911 270121 267902 -2%; -1%
154641 155059 153788 =; -1%
117587 110544 110950 -6%; =
65486 58184 52684 -11%; -9%
33%
33%
34%
68%
67%
66%
25613 24870 24478 -3%; -2%
4483
4466
4445 =; -1%
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Bibliotēku lietotāju skaits Bauskas novadā

1140
Bauskas Bērnu bibliotēka

1214
1261

2707
Bauskas Centrālā bibliotēka

2700
2694

2018

2017

2016

Bibliotēku apmeklējumu skaits Bauskas novadā

16028
Bauskas Bērnu bibliotēka

16468
17178

18886
Bauskas Centrālā bibliotēka

20418
20339

2018

2017

2016

Bibliotēku izsniegumu skaits Bauskas novadā

31533
Bauskas bērnu bibliotēka

33294
39040

128586
Bauskas Centrālā bibliotēka

124395
124105

2018

2017

17

2016

Bibliotēku lietotāju skaits Bauskas novadā
2016

2017

2018

198
173

Brunavas bibliotēka

196

Grenctāles bibliotēka

224
239

Ceraukstes bibliotēka

237
237

237

236
203
188

Mūsas bibliotēka

188
419
420

Codes bibliotēka

407
218

Dāviņu bibliotēka

188

226
425
425

Gailīšu bibliotēka

418
196
196

Pāces bibliotēka

196
638
639

Rītausmu bibliotēka

639

202
206

Ādžūnu bibliotēka

211
505
508

Jauncodes bibliotēka

Jaunsaules bibliotēka

Jumpravas bibliotēka

Mežotnes bibliotēka

Ozolaines bibliotēka

Strēlnieku bibliotēka

510

142
142

137
121
113

106
182
183

183

160
132

167
183
195

169

284
287

Vecsaules bibliotēka

280
18

Bibliotēku apmeklējuma skaits Bauskas novadā
2016

2017

2018

3677
Brunavas bibliotēka

2353

2022
2559
2560

Grenctāles bibliotēka

4392
3493
3478

Ceraukstes bibliotēka

3699

3287
3069

Mūsas bibliotēka

2760

7214
Codes bibliotēka

6504

6283
3119
2649

Dāviņu bibliotēka

3045
5483
5463

Gailīšu bibliotēka

4624
2430
2453

Pāces bibliotēka

2381

Rītausmu bibliotēka

Ādžūnu bibliotēka

6878
1830
2152

1787
10133
9818

Jauncodes bibliotēka

Jaunsaules bibliotēka

Jumpravas bibliotēka

9035
1945
1625

1697

1313
1320

1028
2322
2452

Mežotnes bibliotēka

2191
3960

Ozolaines bibliotēka

Strēlnieku bibliotēka

Vecsaules bibliotēka

8801
9004

1123

1647
1834
1852

1287

4324
4623

4770
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Bibliotēku izsnieguma skaits Bauskas novadā
2016

2017

2018

3992
Brunavas bibliotēka

2986

2624
5666

Grenctāles bibliotēka

7302

6261

8380
8881

Ceraukstes bibliotēka

8553
9771
9169

Mūsas bibliotēka

8200

9155
9138

Codes bibliotēka

8323
8754
7835

Dāviņu bibliotēka

9549

Gailīšu bibliotēka

9713
9368

7397
5016
5077

Pāces bibliotēka

4894
9170

Rītausmu bibliotēka

7492

10206

3843
Ādzūnu bibliotēka

5089

4001

14704
14658

Jauncodes bibliotēka

13312
4562
5450

Jaunsaules bibliotēka

Jumpravas bibliotēka

5810

2030
2186

2177
3117
3242

Mežotnes bibliotēka

Ozolaines bibliotēka

Strēlnieku bibliotēka

3709

1483
1397

2269

3149

4691
4785
7719
8377

Vecsaulesbibliotēka

7349
20

Arī Iecavas novada bibliotēku darba rādītāji ir stabili (skat. 5.3. tab.). Kopumā
vērojams neliels lasītāju skaita pieaugums (+17) un izsniegumu skaita pieaugums,
taču pārskata periodā, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, samazinājies apmeklējumu
skaits.
Rosmes bibliotēkas (-494) apmeklējumu skaita samazinājums skaidrojams ar
bibliotēkas darba laika izmaiņām, sakarā ar bibliotēkas vadītājas slimību un pēc tam
arī tās nomaiņu. Savukārt Ziemeļu bibliotēkas (-431) apmeklējums samazinājies
sakarā ar to, ka Dzimtmisas skolā samazinājies audzēkņu skaits, kuri pārgājuši uz
skolām Iecavā. Līdz ar to arī bibliotēku apmeklē skolas tuvumā.
5.3. tabula
Bibliotēkas pamatrādītāji, Iecavas novads

Lietotāju skaits
t. sk. bērni
Fiziskais apmeklējums
t. sk. bērni
Virtuālais apmeklējums
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.

2016

2017

2018

2347
984
38237
12174
7645
74666
40454
32700
16690

2431
972
39112
11452
5736
76756
42326
33660
15744

25%
55%
9272
1787

26%
54%
9106
1792

2448
900
36148
9469
6287
78151
39454
38158
16247
27%
49%
9048
1822
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% salīdzinot ar
iepr. gadu
+4%; +1%
-1%; -7%
+2%; -8%
-6%; -17%
+3%; +2%
+5%; -7%
+3%; +13%
-6%; +3%

-2%; -1%
=; +2%

Bibliotēku lietotāju skaits Iecavas novadā
2016

2017

2018
811
828

Iecavas bērnu bibliotēka

810
794
804

Ed.Virzas Iecavas bibliotēka

844
Rosmes bibliotēka

131
149

122
Zālītes bibliotēka

161
200

210
237
237

Ziemeļu bibliotēka

241
213
213

Zorģu bibliotēka

221

Bibliotēku izsniegumu skaits Iecavas novadā
2016

2017

2018
17002
17188

Iecavas bērnu bibliotēka

17443
28995
28954

Ed.Virzas Iecavas bibliotēka

31558
Rosmes bibliotēka

5725
4721

2792
7209
Zālītes bibliotēka

10450

10418
Ziemeļu bibliotēka

7907
7912

7617
Zorģu bibliotēka

7828
7531

8323
22

Bibliotēku apmeklējumu skaits Iecavas novadā
2016

2017

2018
11534
11543

Iecavas bērnu bibliotēka

11546
15755
16131

Ed.Virzas Iecavas bibliotēka

14987
Rosmes bibliotēka

1080
1391

897
Zālītes bibliotēka

2757
3483

3018
Ziemeļu bibliotēka

2948
2451

2020
4163
4113

Zorģu bibliotēka

3680

Vecumnieku novadā lietotāju skaits ir ļoti stabils, ar izmaiņām atsevišķās
bibliotēkās (skat. 5.4. tab.). Valles bibliotēkā (-21) samazinājies, jo tika likvidēta
Valles vidusskola, kā arī pagastā samazinās iedzīvotāju skaits. Lietotāju skaits
Bārbeles bibliotēkā (+46) skaidrojams ar bibliotēkas ļoti aktīvo darbu pasākumu
organizēšanā un lasītāju piesaistīšanā.
Apmeklējumu un izsniegumu rādītāji, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem,
nedaudz samazinājušies. Novadā ievērojami palielinājies bērnu apmeklējumu skaits,
kas skaidrojams ar plašo pakalpojumu klāsta dažādību, ko piedāvā bibliotēkas –
interesanti pasākumi, radošās darbnīcas.
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5.4. tabula
Bibliotēkas pamatrādītāji, Vecumnieku novads

Lietotāju skaits
t. sk. bērni
Fiziskais apmeklējums
t. sk. bērni
Virtuālais apmeklējums
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.

2016

2017

2018

3183
948
39813
9213
763
83354
37720
44393
9606
36%
63%
8966
1493

3172
997
36744
7718

3179
885
34203
9060

79536
36733
41205
6583
37%
66%
8628
1476

74818
36069
37760
6621
37%
60%
8501
1466

% salīdzinot ar
iepr. gadu
=; =
+5%; -11%
-8%; -7%
-16%; +17%
-5%; -6%
-3%; -2%
-7%; -8%
-31%; +1%

-4%; -1%
-1%; -1%

Bibliotēku lietotāju skaits Vecumnieku novadā
2016

Bārbeles bibliotēka

190
185

Beibežu bibliotēka

178
176

2017

231

175
202
203

Kurmenes bibliotēka

199
309
339

Misas bibliotēka

343
473
464

Skaistkalnes bibliotēka

452
212
214

Stelpes bibliotēka

Taurkalnes bibliotēka

Umpārtes bibliotēka

Valles bibliotēka

2018

220

101
105

107
162
135

138
302
301

280
1054
1050

Vecumnieku bibliotēka

1034
24

Bibliotēku apmeklējumu skaits Vecumnieku novadā
2016

2017

Bārbeles bibliotēka

2018
5485
5370

3098
2821
2502

Beibežu bibliotēka

2393

2939
2990

Kurmenes bibliotēka

3013
3875
3894

Misas bibliotēka

4071
5416
4707

Skaistkalnes bibliotēka

5601

2274
2334

Stelpes bibliotēka

2278

2043
2056

Taurkalnes bibliotēka

2167

Umpārtes bibliotēka

2800
2325

Valles bibliotēka

2772
2377

2558

1950

Vecumnieku bibliotēka

8189

7074

Bibliotēku izsnieguma skaits Vecumnieku novadā
2016

2017

5976
5944

Bārbeles bibliotēka

5948
7866
8314

Beibežu bibliotēka

7003
6570
6408

Kurmenes bibliotēka

5853
5123
4893

Misas bibliotēka

5292
11687
10625

Skaistkalnes bibliotēka

10332
6369
6374

Stelpes bibliotēka
Taurkalnes bibliotēka

2018

7912

1582
1175

1076

Umpārtes bibliotēka

6870
6304

Valles bibliotēka

6897
6350

6325

5186

24414
23149

Vecumnieku bibliotēka

19891
25

9388

Rundāles novadā lietotāju skaits samazinājies Pilsrundāles bibliotēkā (-23),
pārējās bibliotēkās lietotāju skaits stabils (skat. 5.5. tab.). Apmeklējumu skaits
samazinājies visām Rundāles novada bibliotēkām. Lielākais samazinājums vērojams
Pilsrundāles

bibliotēkā

(-1092),

kas

samazinājies

līdz

ar

lietotāju

skaita

samazināšanos. Izsniegumu skaits nedaudz samazinājies visās bibliotēkās, izņemot
Vecrundāles bibliotēku (+48).
5.5. tabula
Bibliotēkas pamatrādītāji, Rundāles novads
2016

2017

2018

808
316
12522
5380
8626
20216
10198
9994
2961
21%
51%
3884
622

852
365
13331
5662
14221
19994
10805
9182
3389
23%
56%
3782
649

827
366
10490
4779
15635
17329
9335
7991
2328
22%
54%
3755
672

Lietotāju skaits
t. sk. bērni
Fiziskais apmeklējums
t. sk. bērni
Virtuālais apmeklējums
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
+5%; -3%
+16%; =
+6%; -21%
+5%; -16%
-1%; -13%
+6%; -14%
-8%; -13%
+14%; -31%

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

Bibliotēku lietotāju skaits Rundāles novadā
2016

2017

2018
188

Bērsteles bibliotēka

226

235
321
326

Pilsrundāles bibliotēka

303
161
159

Svitenes bibliotēka

Vecrundāles bibliotēka

Viesturu bibliotēka

150
41
45

50
97
96

89
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Bibliotēku apmeklējumu skaits Rundāles novadā
2016

2017

2018
2489
2618

Bērsteles bibliotēka

1915
4243
Pilsrundāles bibliotēka

5597

4505
2110
1956

Svitenes bibliotēka

1591
Vecrundāles bibliotēka

861
642

504
2819
2518

Viesturu bibliotēka

1975

Bibliotēku izsnieguma skaits Rundāles novadā
2016

2017

2018
3672
4332

Bērsteles bibliotēka

3482
7695
7864

Pilsrundāles bibliotēka

7126
4431
3887

Svitenes bibliotēka

3754
Vecrundāles bibliotēka

468
363

411
3950
3548

Viesturu bibliotēka

2556
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5.2. Pakalpojumu attīstība, jauninājumi
✓ Novada mācība – no 2017.gada ar Bauskas novada domes atbalstu tika
izveidota novada mācības darba grupa, kuru pārstāv arī Bauskas CB
speciāliste. 2018.gadā ar dažādām metodēm novadā un Bauskas reģionā tika
ieviesta novada mācība 4.-5. klasēm un 9. klasēm. Bauskas CB novada
mācības stundas rīko gan bibliotēkā, gan dodas uz izglītības iestādēm.
✓ 2018.gadā Bauskas CB Biznesa bibliotēka ļoti veiksmīgi uzsākusi jaunu
sadarbības veidošanu ar Bauskas apmācību centru “Buts”. Apmācību
centrā reģistrētie audzēkņi iepazinās ar Biznesa bibliotēku tuvplānā, kā arī
aplūkoja 3D printeri un uzzināja par tā izmantošanas iespējām.
✓ Bauskas Biznesa bibliotēka nepārtraukti pilnveido savus pakalpojumus. Šī
gada nogalē tika aizsākts jauns pakalpojums – 3D printeris ārpus Bauskas
CB. Bauskas novada iedzīvotājiem tiek sniegta iespēja iepazīties ar 3D printeri
un to izmantot arī pagastu bibliotēkās.

5.3. Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām
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 četrus gadus
bibliotēkas pakalpojumi tiek piedāvāti arī ārpus bibliotēkas telpām – iespēja izlasītās
bibliotēkas grāmatas novietot Grāmatu nodošanas iekārtā. Pakalpojums kļūst aizvien
populārāks. 2018.gadā ar iekārtas starpniecību nodotas 3839 grāmatas, bet 2017.gadā
– 3503.
Lietotājiem ir iespēja attālināti izmantot bezmaksas Abonētās datubāzes:
EBSCO, News, Nozare.lv un 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.
Bauskas biznesa bibliotēkā 1.novembrī notika izglītojošs seminārs “Pārtika mums
visapkārt”.

Informatīvajā

pēcpusdienā

invalīdu

biedrības

dalībnieces

tika

iepazīstinātas ar interesantiem faktiem par pārtiku, tās vēsturi, rekordiem u.c. Tāpat
tika stāstīts par pārtiku pagātnē un veselīgāku pārtiku nākotnē.
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Iecavas novada Ed.Virzas bibliotēkai laba sadarbība ar Iecavas novada Sociālo
dienestu. 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 vienstāvu ēku ar pielāgotām telpām bibliotēkai.
2017.gadā pārcēla Ozolaines bibliotēku no 2.stāva uz 1.stāvu, izremontētās un
bibliotēkas vajadzībām pielāgotās telpās. 2018. gada nogalē tika uzsākta Gailīšu
bibliotēkas pārcelšanās no 3.stāva uz 1.stāva izremontētām telpām Uzvaras
pamatskolā. Tomēr daudzviet bibliotēkas atrodas ēku 2.stāvā, tādēļ daudziem
lasītājiem, nepieciešamības gadījumā, grāmatas tiek nogādātas mājās, piemēram,
Dāviņu, Strēlnieku, Grenctāles u.c. bibliotēkas.
5.4. Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām
2017.gadā tika uzsākts aktīvs darbs Latvijas – Lietuvas pārrobežu projekta
„Biznesa

bibliotēku

potenciāla

attīstība

uzņēmējdarbības

veicināšanai

pašvaldībās” realizācijā. Projekta ietvaros 2018.gadā vēl divās Bauskas novada
pagasta bibliotēkās (Ozolaine, Jaunsaule) tika izveidoti biznesa atbalsta punkti, kuru
atbalsts un koordinācijas centrs ir Bauskas Biznesa bibliotēka. Bibliotēkas tika
aprīkotas ar jaunām iekārtām un inventāru. Biznesa atbalsta bibliotēku galvenie
darbības virzieni ir 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 daudzi iedzīvotāji, uzņēmējdarbības uzsācēji un
esošie uzņēmēji.

29

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, kopkatalogu, Novadu resursu katalogu, abonētās
datu bāzes (Nozare.lv, News.lv, EBSCO). Iegūt informāciju par sev interesējošo
biznesa tēmu var ikviens, piedaloties biznesa bibliotēku rīkotajos pasākumos.
Bauskas reģiona bibliotēkas piedāvā dažādu pasākumu organizēšanu
bibliotēku lietotājiem. Pārsvarā pasākumi paredzēti visiem bibliotēku lietotājiem, taču
nereti tiek organizēti arī pasākumi, kuri tendēti uz atsevišķām lasītāju mērķgrupām,
piemēram, uzņēmējiem (skat. 5.6. tab.), senioriem (skat. 5.7. tab.), mājsaimniecēm
(skat. 5.8. tab.), ģimenēm (skat. 5.9. tab.), bezdarbniekiem (skat. 5.10. tab.) vai
interesentu grupām (skat. 5.11. tab.).
5.6. tabula
Pasākumi uzņēmējiem
Nr.p.k.

1.

2.

3.

4.

Pasākuma nosaukums

Pasākuma apraksts
Bibliotēka
Brunavas
pagasta
uzņēmēji,
zemnieki,
Biznesa bibliotēkas radošā mājražotāji tika iepazīstināti ar ģimenes
Brunavas,
laboratorija ”Iepazīsti
uzņēmumu ,,Saldus maiznieks “ un Kuldīgas
Grenctāles
uzņēmējdarbību
uzņēmumu ,,MILZU! “, kur ražo brokastu
bibliotēkas
Kurzemē”
pārslas. Tika apmeklēta arī Kuldīgas Galvenā
bibliotēka.
Kāpostnīcas sortimenta iepazīšana, skatījām
Piemājas saimniecības
Jauncodes
dekoratīvo koku, krūmu un puķu daudzveidību
“Sprīdīši” iepazīšana
bibliotēka
ar saimnieces plašu stāstījumu
Katru gadu aktuāli pavasarī vietējiem
lauksaimniekiem, citiem interesentiem ir
konsultācijas
par
elektroniskajiem
Kurmenes
Kā izmantot EPS un EDS pakalpojumiem. Tiek sniegta praktiska
bibliotēka
palīdzība jaunu paroļu nomainīšanā datu bāzēs,
jaunas informācijas ievadīšanai un nosūtīšanai
u.c.
Bauskas CB Biznesa bibliotēka sadarbībā ar
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru
Seminārs “Veiksmīga
organizēja semināru uzņēmējiem. Seminārā tika
personīgā zīmolvedība –
Bauskas
runāts par sociālo tīklu LinkedIn, kurš domāts
konkurētspēja karjerā un
CB
profesionāļiem, lai meklētu darba devējus,
uzņēmējdarbībā”
darbiniekus, biznesa partnerus, reklamētu savu
uzņēmumu utt. Lektore vērsa auditorijas
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uzmanību uz tādu mūsdienīgu biznesa rīku kā
tīklošanās. Semināru vadīja personīgās
zīmolvedības konsultante, grāmatas “Personāla
atlases mārketings: kā rekrutēt veiksmīgāk”
autore, rekrutiere, personāla atlases un
konsultāciju uzņēmuma “DarbaGuru” vadītāja
Inga Daliba.
5.7. tabula
Pasākumi senioriem
Nr.p.k.

Pasākuma nosaukums

1.

Senioru pēcpusdiena

2.

Literāra pēcpusdiena
veltīta Ā. Elksnes
piemiņai

3.

Datorprasmju un interneta
pamati

4.

Garšas piedzīvojumi –
kartupeļu ballē

5.

Digitālā nedēļa

6.

Stāstu pēcpusdiena
“Skolas gadi, skolas
gaitas.”

7.

Bibliotēkas nedēļa
“Mainās bibliotēka,
mainās sabiedrība”

8.

„Mana roka tavējā”labdarības pasākums

Pasākuma apraksts
Bibliotēka
Septembrī tiek atzīmēta senioru diena, kurā tika
organizēta
Brunavas
senioru
tikšanās. Brunavas
Pasākumā norisinājās sarunas un tika stāstīti bibliotēka
atmiņu stāsti.
Pārrunas par dzejnieces literāro darbību,
Ceraukstes
biogrāfiju, dzejas lasījums, dziesmas ar
bibliotēka
dzejnieces vārdiem.
Apmācības stunda bibliotēkas apmeklētājiem,
Dāviņu
informācijas
meklēšana
bibliotēkas
bibliotēka
kopkatalogā, datubāzēs.
Kartupeļu vēsture; kartupelis – veselībai,
uzturā, dzejā, prozā, poēmā, mīklās, anekdotēs.
Jauncodes
Sinonīmu un kartupeļu lobīšanas konkursi.
bibliotēka
Noslēgumā dažādu
kartupeļu ēdienu
degustācija.
Individuālas
konsultācijas
e-prasmju
Jaunsaules
uzlabošanā un bibliotēkas datu bāzu
bibliotēka
izmantošanā.
• Stāsti par saviem skolas gadiem un skolas
gaitām.
• Starpbrīdis ar asprātīgu vingrošanu.
• Skanīgā latviešu valoda! Dalībnieku
Mūsas
mājvārdu un tuvinieku personvārdu
bibliotēka
apkopojuma lasījums.
• Skolas laika asprātības uzdevumi, mēles
mežģi, skaitāmpanti, pirkstiņdarbi, mīklas
par skolu un skolas lietām.
• Skolas gadu fotogrāfiju apskatīšana.
Bibliotēkas nedēļas ietvaros tika piedāvāta
datora programmu apgūšana senioriem. Tika Rītausmu
apmācīti, gan pamati kā datoru ieslēgt, gan arī bibliotēka
maksājumu veikšanas internetā.
Kopā ar bērniem apmeklējām pagasta slimos,
Vecsaules
vientuļos cilvēkus, tos iepriecinot ar sagatavotu
bibliotēka
priekšnesumu un mazām dāvaniņām.
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9.

Latvija cauri laiku lokiem

Satikšanās, sagaidot Latvijas simtgades
svinības. Pasākuma norises laikā tika apspriesta
Latvijas vēsture, kā arī iedzīvotāji dalījās
sajūtās par svinībām un plāniem tajos.

10.

Laika ieguvums – ibanka

Praktiska datorapmācība senioriem grupā.

Rosmes
bibliotēka
Kurmenes
bibliotēka

5.8. tabula
Pasākumi mājsaimniecēm
Nr.p.k.

Pasākuma nosaukums

1.

Literatūras garša

2.

Lieliska sejas āda

3.

Starp adatām un
kamoliem

4.

Radošās nodarbības
bibliotēkā

5.

Saglabāsim vasaru
burciņās

6.

Kūku cepšanas un
dekorēšanas pamati

7.

Pindaku dienas

8.

Personības izziņas
nodarbība “Dzīvosim tā,
kā vēlamies!”

9.

Floristikas meistarklases

10.

Terapeitiskās ēteriskās
eļļas

Pasākuma apraksts
Kulinārijas konkurss par ēdiena pareizo
nosaukumu, tika stāstīts par senām kulinārijas
receptēm, kā arī tika minētas mīklas.
Pasākumā tika stāstīts par ādas tipiem. Ar ko
sākt? Pareiza ādas kopšana un tās līdzekļi.
Radošās darbnīcas dāmām, kurām patīk
nodarboties ar rokdarbiem. Nodarbībā dāmas
apguva čību tamborēšanu. Iepazinās ar
dažādiem tamborējuma rakstiem no rokdarbu
grāmatām un interneta.
Tika gatavotas sniegpārsliņas, dekupētas
sveces, veidoti sapņu ķērāji.
Dalībnieces uz pasākumu ieradās ar saviem
konserviem, dalījās ar savām īpašajām
receptēm.
Nodarbību cikls konditorejā, kurā varēja apgūt
kūku cepšanas un dekorēšanas mākslu.
Pie rokdarbniecēm ciemojās vecais Pindaks un
Ābrams no R. Blaumaņa “Skroderdienām
Silmačos” un dāmas bibliotēkā auda lakatiņus,
skanot populārās lugas fragmentiem un
dziesmām.
Ezotērisko zinību speciālistes Laimdotas
Udalovas vadībā dāmas izzināja savas
personības, izmantojot neirografisko kodu
zīmējumus.
Meistarklases notiek divas reizes mēnesī.
Nodarbības apmeklē dalībnieces no Bārbeles un
Skaistkalnes
Tika uzaicinātas lektores, kuras stāstīja par
dažādām terapeitiskajām eļļām. Tās varēja
salīdzināt un izmēģināt.
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Bibliotēka
Dāviņu
bibliotēka
Jauncodes
bibliotēka
Ozolaines
bibliotēka
Pāces
bibliotēka
Rītausmu
bibliotēka
Zālītes
bibliotēka
Ziemeļu
bibliotēka

Zorģu
bibliotēka
Bārbeles
bibliotēka
Misas
bibliotēka

5.9. tabula
Pasākumi ģimenēm
Nr.p.k.

Pasākuma nosaukums

1.

Pankūku balle

2.

Norai Bumbierei – 70

3.

Dzejas dienas

4.

Filmu vakars ģimenēm
spēlfilmas “Bille” un
“Tēvs Nakts”
demonstrēšana bibliotēkā

5.

Ģimenes mīlestība

6.

Sanāksim kopā un
iedegsim prieku!

7.

Ziemassvētki sabraukuši!

8.

Māmiņa mīļā tu esi kā
saule…

9.

Ziemassvētku noskaņās

10.

Erudīcijas spēle “Viss ko
zinu par Latviju”

Pasākuma apraksts
Radošā darbnīca bērniem un vecākiem. Tika
degustētas mājās ceptās pankūkas, kā arī katrs
pasākuma dalībnieks uz vietas izcepa savu
īpašo pankūku.
Muzikālā pēcpusdiena ģimenēm kopā ar
Daigu Mazvērsīti, kura izpildīja Noras
Bumbieres dziesmas. Dziedāšanai pievienojās
vietējie muzikanti – Jurgita Červinska un
Raitis Sirmanis
Vecsaules pagasta dzejnieku dzejas lasījumi,
prezentācija par L. Breikšu, skolēnu dzejas
lasījumi.
Filmu mīļotājiem bibliotēkā tika demonstrētas
divas simtgades filmas Latvijas simtgadē.

Bibliotēka

Grenctāles
bibliotēka

Jaunsaules
bibliotēka
Ozolaines
bibliotēka

Valentīndienai veltīta saruna par mīlestību un
Strēlnieku
ģimeni, kā pētīt dzimtas koku (konsultē Vija
bibliotēka
Cerusa).
Bērnu sagatavots priekšnesums, svētbrīdis ar
mācītāju Aivaru Siliņu un prāvestu Romualdu
Vecsaules
Baļčūnu, kopīga Ziemassvētku dziesmu bibliotēka
dziedāšana Aivara Siliņa ģitāras pavadījumā.
Tika rīkota pēcpusdiena ar tēju un kafiju
ciema iedzīvotājiem, kurā tie varēja darināt
savus rotājumus savai eglītei, kā arī dalīties
Rosmes
sajūtās, dzejoļos un ticējumos. Tika
bibliotēka
izmantotas grāmatas no bibliotēkas krājuma,
lai ielūkotos latviešu dzejnieku atšķirīgajā
pasaulē.
Pasākumā dzeja, esejas, mūzika. Piedalās
Vecumnieku
teātra kopa “Mūsmājas”. Stāsti, atmiņas
bibliotēka
katram par savu māmiņu.
Tematiskajā pēcpusdienā apmeklētāji tikās ar
dziesminieku
K.Kazāku,
klausījāmies
Beibežu
stāstījumu par latviešu valodas dialektiem, bibliotēka
klausījāmies viņa dziesmas.
Uz erudīcijas spēli ieradās komandas, kuru
sastāvā bija 3 cilvēki. Piedalījās 4 komandas.
Kā pēc tam atzina dalībnieki – jautājumi par
Misas
Latviju nebija viegli, bet esot ļoti interesanti bibliotēka
pavadījuši laiku un papildinājuši savas
zināšanas.
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11.

Zibakcija “Tās siltās
Mātes dienai veltīts sveicienu brīdis pagasta
Skaistkalnes
gaismiņas, mūsu māmiņas tirgus laukumā. Pārsteigumu dāvaniņas
bibliotēka
ir”
māmiņām, vēlējumi, teatrāls sveiciens.
5.10. tabula
Pasākumi interesentu grupām

Nr.p.k.

Pasākuma nosaukums

1.

Jaunās tehnoloģijas
Biznesa bibliotēkā

2.

3D printeris – risinājums
prototipu radīšanai

3.

Pārtika mums visapkārt

4.

Bauska – amatnieku,
tirgotāju un rūpnieku
pilsēta

Pasākuma apraksts
Bibliotēka
Bauskas CB Biznesa bibliotēkā pulcējās
interesentu grupa, kuras mērķis bija iepazīties
tuvāk ar iestādes modernāko ierīci – 3D
printeri. Pasākuma dalībnieki uzzināja par to,
kāda veida 3D printeri eksistē un kas ar tiem
tiek jau drukāts Latvijā un pasaulē. Stāstījums
tika papildināts ar ilustratīviem materiāliem un
praktiskiem
demonstrējumiem
drukājot
dažādus prototipus.
Bauskas vecpilsētas VIII Pagalmu svētkos
piedalījās arī Bauskas CB Biznesa bibliotēka.
Šoreiz apskatei tika izrādīta bibliotēkā
pieejamā jaunā tehnoloģija – 3D printeris.
Visas dienas garumā rātslaukumā tika
demonstrēts printeris darbībā, drukājot dažāda
Bauskas CB
veida un lieluma prototipus. Uz datorekrāna ar
speciālās programmas palīdzību varēja vērot
drukāšanas procesa vizualizāciju.
Izglītojošajā pasākumā sieviešu invalīdu
biedrības “Aspazijas” dalībnieces tika
iepazīstinātas ar interesantiem faktiem par
pārtiku – vēsture, rekordi utt. Tika stāstīts par
pārtiku pagātnē un veselīgāku pārtiku nākotnē.
Ceraukstes biznesa atbalsta bibliotēkā pulcējās
aktīvākie iestādes lasītāji, lai vairāk uzzinātu
par tuvākās pilsētas Bauskas vēsturi. Viņi
ieguva informāciju par to, kā 19.gs. beigās un
20.gs. sākumā pilsētā attīstījās tirdzniecība,
kādi uzņēmumi darbojās un kādi amatnieki
tajā laikā darināja preces.
5.11. tabula
Pasākumi bezdarbniekiem

Nr.p.k.
1.

Pasākuma nosaukums
Konsultācijas darba
meklētājiem

Pasākuma apraksts
Regulāras individuālas konsultācijas
darba meklētājiem, CV rakstīšana,
sludinājumu meklēšana, apmācības
lietošanā. Gada nogales tēma bija
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Bibliotēka
notiek
darba
datora
kodu

Pāces
bibliotēka

2.

Tematiska pēcpusdiena
“Zvaigžņu parāde”

3.

Bauskas Biznesa
bibliotēka tuvplānā

kalkulatori, banku darbība, kas daudziem
cilvēkiem sagādā milzu problēmas.
Zvaigznes dienai veltīta
pēcpusdiena.
Personības pašapziņas celšana, motivācija Skaistkalnes
darboties, piedalīties pagasta sabiedriskajā un bibliotēka
kultūras dzīvē.
Nodarbinātības valsts aģentūras Bauskas Bauskas CB
filiālē reģistrētie bezdarbnieki ar interesi
noklausījās Bauskas CB Biznesa bibliotēkas
vadītājas
stāstījumu
par
bibliotēkas
izveidošanos, attīstību un darbību. Pasākums
dalībniekos raisīja arī interesi par jaunajām
tehnoloģijām – 3D printeri.

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 trešo gadu darbojās interešu grupa, kura divas
reizes mēnesī tiekas ar psihologu.
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, jāsniedz informāciju par to, kā
pārskaitīt naudu uz citu kontu, kā arī jāpalīdz veikt dažādas darbības portālos
“Latvijas Gāze”, “Mans Lattelecom”, “Mans LMT” u.c.
Gada garumā tika sniegta palīdzība apmeklētājiem reģistrēties aviokompāniju
tīmekļa vietnēs, izdrukāt 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”.
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Konsultācijas par iepriekš minētām tēmām ir vai katru dienu, bet vairāk vērība
tām pievērsta pasākumā “Digitālā nedēļa 2018”, kas notika no 19. līdz 23. martam.
Tāpat 2018.gadā no 17. līdz 21. septembrim Bauskas CB piedalījās Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) e-pakalpojumu popularizēšanas
kampaņā “Dienas bez rindām”.
Rītausmu, Kurmenes un Stelpes bibliotēkās tika organizētas datorapmācības,
kas paredzētas senioriem.
2018.gadā veiksmīgi turpinās Zorģu bibliotēkas un Bauskas CB sadarbība ar
Zālītes speciālo internātpamatskolu.
Bauskas CB izveidojusies sadarbība ar Pestīšanas armiju. Bauskas CB galvenā
bibliogrāfe Laimdota Ozoliņa 18. novembrī tika uzaicināta, lai prezentētu sagatavoto
materiālu “Mums Latvija sākas Bauskā” un iepazīstinātu pasākuma dalībniekus ar
Bauskas vēsturi, vēsturisko apbūvi un ielu vēsturi. Prezentācijā izmantots Bauskas CB
novadpētniecības bagātīgais digitalizētais foto materiāls par Bauskas ielām, tiltiem,
rātslaukumu u.c.
Tāpat turpinās sadarbība ar sieviešu invalīdu biedrību “Aspazijas” – Bauskas
CB Biznesa bibliotēkas vadītāja sagatavoja prezentāciju “Pārtika mums visapkārt” un
pasākuma dalībniecēm klāstīja interesantus faktus par pārtiku.
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.).
5.5. 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 un Biznesa bibliotēkā.
Abonementā vienkāršas uzziņas tiek sniegtas izmantojot grāmatu krājumu, bet
sarežģītākas, izmantojot elektronisko kopkatalogu, Latvijas Nacionālās bibliotēkas
katalogu.
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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.
2018.gadā Bauskas CB ir sniegtas apmēram 1900 uzziņas. Gada garumā ir
bijušas tādas tematiskās uzziņas, kuru izpildīšanai bija nepieciešams veltīt vairāk
laika, kā citām uzziņām, piemēram, informācijas apkopošana par kosmētikas
ražošanas uzņēmumu “Gusto”, par piena nozīmi cilvēku dzīvē, smēķēšanas
kaitīgumu, brīvā laika pavadīšanu skolēniem u.c. Pateicoties Bauskas CB
izsludinātajam biznesa ideju konkursam

par biznesa grāmatas izveidi, skolēni

interesējās par Lodiņa alus darītavu un Bauskas uzņēmējiem, uzņēmumiem.
Pārskata periodā izpildītas arī vairākas digitālās uzziņas, ar e-pasta
starpniecību bibliotēkas lietotājs no Lietuvas interesējās par Saules dārzu. Tāpat kāds
interesents no Beļģijas vēlējās uzzināt par novadnieka Arnolda Apses atrašanos bēgļu
nometnē Beļģijā un Priekuļu pagasta bibliotēkas darbinieki vēlējās iegūt informāciju
par Ainas Mednes darbu Jaunraunas bibliotēkā.
Tāpat 2018. gadā bibliotēkā izpildītas faktogrāfiskās uzziņas. Bibliotēkas
lasītāji tika informēti par Latvijas Okupācijas Izpētes biedrības tālruņa numuru,
Latvijā pazīstamas dziednieces kontaktinformāciju u.c.
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.
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Regulāri tiek strādāts ar jauniešu auditoriju uz vietas bibliotēkā, informējot
viņus par iespēju izmantot bibliotēkas 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 7529 sniegtās uzziņas.
Bauskas ESIP organizēja izstādes par aktuālām tēmām:
•

„Latvijas produkti ES reģistros”;

•

„Eiropa – stabils eksporta noieta balsts”;

•

“2018 – Eiropas Kultūras mantojuma gads”;

•

“Iepazīsim ES prezidējošo valsti Bulgāriju!”;

•

“Eiropa - pērle, kas jāapmeklē”;

•

“Eiropas diena Latvijā”;

•

“ES investīcijas Latvijā” u.c.

Bauskas CB iegūt ikmēneša informāciju par jaunāko literatūru var gan
sarakstos Jaunumu informatīvajā stendā, gan galda statīvos, arī Bauskas CB mājas
lapā www.bauskasbiblioteka.lv, un sociālajos tīklos, 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 Top 8, bibliotēkas
mēneša tematiskos pasākumus.
Otrs informatīvais TV, kas novietots Biznesa atbalsta bibliotēkā, reklamē
jaunāko

informāciju,

www.bauskasbiblioteka.lv

kas
sadaļā

publicēta

Bauskas

“Biznesam”.

Minētā

CB

mājas

lapas

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.
5.6. Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas
pieejamība iedzīvotājiem
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Novadu bibliotēkās pieejama pašvaldību aktuālā informācija – gada pārskati,
novadu izdevumi, bukleti, info lapas. Bauskas CB tīmekļa vietnē pieejamas saites,
kuras ved uz visu četru novadu tīmekļa vietnēm.
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.
5.7. Elektroniskais katalogs kā pakalpojums
5.12. tabula
BIS ALISE izmantošana, Bauskas reģions
Reģions/
Pilsēta/
Novads

Bibliotēku
skaits

Strādā ar moduļiem

Cik
bibliotēkas
strādā ar
BIS
ALISE un
ALISE-i

Cirkulācija

SBA

Komplektēšana

Autorizēti
lietotāji
(2018)

Pasūtīts
(Web)
eksemplāru
(2018)

Bauskas
novads

19

19

19

19

19

943

1366

Iecavas
novads

6

6

6

6

6

92

92

5

2

2

2

2

30

3

10

10

10

10

10

125

112

40

37

37

37

37

1160

1570

Rundāles
novads
Vecumnieku
novads

Kopā:

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 2019.gada 1.janvāri novadu bibliotēku krājumu lielums ir 354468
iespieddarbi. No novadu bibliotēku krājumiem izslēgti 23379 eksemplāri, bet
ienākušas 30008 vienības.
Novadu

bibliotēkas

lielu

vērību

veltījušas

krājuma

kvalitātei

un

pieprasījumiem. Kopumā novadu bibliotēku krājums ir labs, jo lietotāji to izmanto,
krājuma apgrozība reģionā ir 0,9.
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Bauskas CB turpina veidot elektronisko kopkatalogu, kurā ievadīti visu 40
Bauskas reģiona bibliotēku iespieddarbu dati. 2018.gadā datubāzē ALISE ievadīti
2073 jauni grāmatu apraksti. Tādējādi izveidots elektroniskais kopkatalogs ar 64432
aprakstiem. Datubāzē ALISE aprakstiem pievienoti 33437 iepirkto un rekataloģizēto
eksemplāru.
Eksemplāru skaits elektroniskajā katalogā 330690 monogrāfijas un 36987
turpinājuma resursi. Pavisam kopkatalogs ietver ziņas par 367677 iespieddarbu
eksemplāriem.
Analītisko aprakstu kopskaits ir 166862 apraksti. Novadpētniecības datu bāzē
aprakstu kopskaits ir 22431 apraksti, no kuriem pārskata periodā papildināta ar 1409
jauniem analītikas aprakstiem. 2018. gadā tika ievadīti ne tikai laikraksta “Bauskas
Dzīve” analītiskie apraksti, bet arī Bauskas novada pašvaldības izdotā mēnešraksta
“Bauskas novada Vēstis” analītiskie apraksti (skat. 5.13. tab.). Darbs tiek veikts,
ievadot jaunākos laikraksta numurus un tad hronoloģiski ejot uz vecākajiem laikraksta
numuriem.
5.13. tabula
Analītisko aprakstu skaits novadpētniecības datu bāzē
Laikraksts

Skaits

Bauskas Dzīve

1240 apraksti

Bauskas Novada Vēstis

169 apraksti

Ar 2006.gada aprīli uz Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliogrāfijas institūtu
tiek nosūtīti laikraksta „Bauskas Dzīve” analītiskie apraksti. 2018.gadā šādi ir nosūtīti
1240 analītiskie apraksti.
No datu bāzes ALISE ir izņemti norakstītie 5626 iespieddarbu apraksti.
Uz 2019.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 10 (Skaistkalne, Stelpes,
Beibežu, Misas, Umpārtes, Kurmenes, Valles, Taurkalnes, Bārbeles, Vecumnieku).
Netiks ieviesta sistēma Rundāles novada Bērsteles, Vecrundāles un Viesturu
bibliotēkās, neskatoties uz to, ka viss šo bibliotēku krājums jau ievadīts kopkatalogā.
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5.8. Iekšzemes un starptautiskais SBA
Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, Bauskas Centrālajā bibliotēkā no citām
bibliotēkām pasūtīto izdevumu skaits samazinājies (skat. 5.14. tab.). 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 6 izdevumi – par kultūras
menedžmentu, kā arī vairākas lugas Tautas teātra repertuāram. Daudz izdevumu CB
saņēmusi no Bauskas Bērnu bibliotēkas. Tos izmantojuši, galvenokārt, bibliotēkas
lasītāji, kuriem darba vai mācību procesā bija nepieciešamas bērnu grāmatas.
Vairākas grāmatas par vēsturi izmantotas no Jauncodes bibliotēkas krājuma. Lai
apmierinātu lasītāju pieprasījumus, bibliotēkas izmantojusi arī grāmatas no Bauskas
CB Depozitārija – pavisam kopā 202 eksemplārus.
Uz citām bibliotēkām nosūtīto dokumentu skaita pieaugumu sekmējušas pēc
pagastu bibliotēku pieprasījuma CB veidotās ceļojošās grāmatu kolekcijas par
dažādām tēmām.
5.14. tabula
SBA rādītāji, Bauskas reģions
SBA

Novads

2016

2017

2018

Bauskas novads

1703

1414

1241

450

626

671

257

417

336

301

263

240

2720

2488

1802

1629

1669

461

596

706

134

209

92

233

227

153

2630

2661

2620

Iecavas novads
No citām Latvijas
bibliotēkām saņemto Rundāles novads
dokumentu skaits
Vecumnieku novads

Kopā: 2711
Bauskas novads
Iecavas novads
Uz citām Latvijas
bibliotēkām nosūtīto Rundāles novads
dokumentu skaits
Vecumnieku novads
Kopā:

Aizvadītajā gadā izmantotas kolekcijas par šādām tēmām:
•

Jaunākā latviešu literatūra (Mežotnes, Jumpravas, Grenctāles
bibliotēkās);

•

Jaunākā ārzemju literatūra (Grenctāles bibliotēkā);
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•

Ievērojamu cilvēku dzīve (Strēlnieku, Beibežu, Grenctāles
bibliotēkās);

•

Daiļliteratūra krievu valodā (Brunavas bibliotēkā);

•

Trimdas literatūra (Jauncodes bibliotēkā);

•

Psiholoģija, literatūra pašizaugsmei (Strēlnieku bibliotēkā);

Aktīvi SBA izsniegušas Iecavas novada Zālītes bibliotēka (260 eks.), Rosmes
bibliotēka (237 eks.), kā arī Bauskas Bērnu bibliotēka (266 eks.). Izmantojot SBA,
visvairāk eksemplāru saņēmušas Jauncodes bibliotēka (241 eks.), Edvarta Virzas
Iecavas bibliotēka (220), Ziemeļu bibliotēka (163 eks.) un Mūsas bibliotēka (139
eks.).
5.9. Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti, to
rezultāti
Novadu bibliotēkas organizējušas aptaujas par darba laiku, piedāvāto
pakalpojumu kvalitāti un krājumu (Ādžūni, Brunava, Ceraukste, Jaunsaule, Ozolaine,
Vecsaule, Vecumnieki, Beibeži u.c.).
Bauskas Centrālās bibliotēkas apmeklētāju viedokļa izzināšanai abonementā,
brīvi pieejamā vietā atrodas Atsauksmju un ierosinājumu grāmata.
2018. gadā Bauskas CB tīmekļa vietnē tika publicētas 12 aptaujas, kurās
ietverti aktuāli jautājumi par bibliotēkā notiekošajiem pasākumiem, pakalpojumiem,
bibliotēkas lietotāju ieradumiem u.c.
Izvērtējot Bauskas CB mājas lapu, lielākā daļa respondentu atzinuši, ka tā
atbilst labas mājas lapas kritērijiem un tajā iekļauta visa nepieciešamā un aktuālā
informācija par bibliotēkas pakalpojumiem, nozares aktualitātēm. Savukārt, 10%
aptaujāto uzskata, ka mājas lapu būtu nepieciešams uzlabot, jo uzskata, ka tās veidols
ir nedaudz novecojis (skat. 1.att.).

KĀ JŪS VĒRTĒJAT BIBLIOTĒKAS MĀJAS LAPU?
Ļoti labi

Labi

Viduvēji

Varētu būt labāk

Grūti teikt

10% 2%
4%
47%
37%
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1.att. Bauskas CB tīmekļa vietnes vērtējums

Analizējot Bauskas CB apmeklējumu biežumu, gandrīz 30% respondentu
norādījuši, ka Bauskas CB apmeklē 1-3 reizes nedēļā, tikpat daudz lietotāji bibliotēku
apmeklē 1-2 reizes mēnesī. Liela daļa atzinuši, ka grūti pateikt, cik bieži viņi dodas uz
bibliotēku, jo apmeklējums ir neregulārs (skat. 2.att.).

CIK BIEŽI JŪS APMEKLĒJAT BAUSKAS CENTRĀLO
BIBLIOTĒKU?
Katru dienu

1-3 reizes nedēļā

1-2 reizes mēnesī

Reizi trijos mēnešos

Reizi pusgadā

Grūti pateikt

7%
21%

14%

0%

29%

29%

2. att. Bauskas CB apmeklējumu biežums

Lai noskaidrotu, no kādiem avotiem bibliotēkas lietotāji iegūst informāciju par
Bauskas CB rīkotajiem pasākumiem, tika vaicāts, kur visbiežāk tiek iegūta šāda
informācija. 50% respondentu atbildējuši, ka informāciju iegūst Bauskas CB mājas
lapā. Savukārt, 25% respondentu par pasākumiem uzzina bibliotēkas sociālajos tīklos
facebook.com, twitter.com un draugiem.lv. Pēc aptaujas rezultātiem var secināt, ka arī
līdzcilvēku aicinājumi, afišas, ielūgumi pilsētvidē un bibliotēkā palīdz popularizēt
bibliotēkas organizētos pasākumus. Tāpat arī bibliotekāram nepieciešams būt aktīvam
un aicināt un informēt apmeklētājus par tuvākajā laikā plānotajiem pasākumiem (skat.
3.att.).
Respondentiem tika vaicāts, vai viņi izmanto grāmatu rezervēšanas iespēju
tiešsaistē, uz ko vairāk kā puse aptaujāto apstiprināja, ka šādu bibliotēkas
pakalpojumu izmanto, savukārt 26% respondentu atzinuši, ka nerezervē grāmatas
tiešsaistē. Var secināt, ka šie respondenti labāk apmeklē bibliotēku klātienē un izvēlās
sev nepieciešamo uz vietas (skat. 4.att).
Lai noskaidrotu grāmatu nodošanas iekārtas nepieciešamību, Bauskas CB
lietotājiem tika vaicāts, vai tiek izmantots šis bibliotēkas pakalpojums. Vairums
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respondentu atzinuši, ka labprāt izmanto iekārtu. Šāds rezultāts iespējams tāpēc, ka
Bauskas CB ir apgrūtināta piekļuve, jo atrodas trešajā stāvā, līdz ar to lietotāji smagās
grāmatas labāk ievieto grāmatu nodošanas iekārtā (skat. 5.att.).

KUR JŪS VISBIEŽĀK GŪSTAT INFORMĀCIJU PAR BIBLIOTĒKAS
ORGANIZĒTAJIEM PASĀKUMIEM?
Bibliotēkas mājas lapa

Afišas pilsētvidē

Sociālie tīkli

Ielūgumi, afišas bibliotēkā

Līdzcilvēku aicinājumi

Cits variants

Bibliotekāru aicinājumi

10% 0%
5%
5%
50%
25%
5%

3.att. Informācijas resursi par Bauskas CB organizētajiem pasākumiem

VAI IZMANTOJAT GRĀMATU REZERVĒŠANAS IESPĒJU
TIEŠSAISTĒ?
Jā

Nē

26%

74%

4. att. Grāmatu rezervēšana tiešsaistē
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VAI IZMANTOJAT BIBLIOTĒKAS GRĀMATU NODOŠANAS
IEKĀRTU BAUSKĀ, UZVARAS IELĀ 6?
Jā

Nē

Grūti pateikt

0%
38%

62%

5. att. Grāmatu nodošanas iekārtas izmantojums

Aptauju publicēšana Bauskas CB tīmekļa vietnē palīdz noskaidrot lasītāju
vēlmes saistībā ar informācijas pakalpojumiem, vienlaikus tie informē bibliotēkas
lietotājus par gaidāmajiem pasākumiem, ko organizē bibliotēka. Šīs aptaujas ļauj
bibliotēkas lietotājiem izteikt savu viedokli par dažādiem jautājumiem un tēmām
saistībā ar Bauskas Centrālo bibliotēku.
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.
5.9. 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. Lai atrisinātu bibliotēkas pakalpojumu un pieejamības pilnvērtīgu
nodrošināšanu, nepieciešama jaunas bibliotēkas celtniecība. Šobrīd, lai nodrošinātu
bibliotēkas pieejamību plašākam lietotāju skaitam, tiek piedāvāta iespēja izlasītās
bibliotēkas grāmatas novietot Grāmatu nodošanas iekārtā. Tāpat Bauskas CB
darbinieki

nepieciešamības

gadījumā

nogādā

lasītgribētājiem, kuri paši uz bibliotēku nespēj atnākt.

45

grāmatas

uz

mājām

tiem

6. Krājums
6.1. Krājuma komplektēšanas politika un organizācija
✓ Informācija par krājuma komplektēšanas politikas dokumentu
2018.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.
Bauskas CB, komplektējot krājumu, vadās pēc izstrādātā dokumenta „Bauskas
Centrālās bibliotēkas krājuma attīstības koncepcija 2017. – 2021.”, 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. To izstrādājot, tika noteikti krājuma veidošanas
politikas galvenie mērķi un uzdevumi, vadoties pēc Bauskas novada attīstības
programmā noteiktajām prioritātēm, dažādo lietotāju grupu informacionālajām
vajadzībām, iepriekšējās koncepcijas rezultātu analīzes, kā arī citu bibliotēku
pieredzes. Jaunajā dokumentā uzmanība veltīta 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
2018. gadā Bauskas CB turpināts darbs bibliotēkas krājuma papildināšanā un
kvalitātes uzlabošanā. Galvenais uzdevums – krājuma saturiskās kvalitātes sekmēšana
un atbilstība lietotāju pieprasījumam. Bibliotēkas krājums tiek papildināts regulāri,
tematiski, selektīvi un pēc dokumentu veidiem. Lai veidotu kvalitatīvu, dažādu
lietotāju grupu pieprasītu krājumu, tiek komplektēta dažāda veida literatūra. Bauskas
CB krājuma attīstības koncepcijā kā krājuma komplektēšanas prioritātes noteiktas:
✓ uzziņu resursi (vārdnīcas, enciklopēdijas, datubāzes u.c.);
✓ izdevumi studiju atbalstam (pedagoģija, psiholoģija, ekonomika, jurisprudence
u.c.);
✓ skolēnu

mācību

procesā

nepieciešamā

dabaszinātnes, filozofija);
✓ latviešu oriģinālliteratūra;
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literatūra

(Latvijas

vēsture,

✓ medicīna – Medicīnas koledžas studentu mācību procesa nodrošināšanai;
✓ literatūra

uzņēmējdarbības

atbalstam

(mārketings,

loģistika,

finanses,

grāmatvedība) – pārrobežu projekta „Uzņēmējdarbības atbalsts bibliotēku
pārrobežu sadarbības tīkla izveidošanai” ietvaros.
2018.gadā viena no svarīgākajām prioritātēm komplektēšanā ir latviešu un
tulkotā daiļliteratūra – 28% no kopējā jaunieguvumu skaita. Pārskata periodā krājuma
komplektēšanas procesā nav vērojamas būtiskas izmaiņas.
Organizējot krājumu, tiek ņemtas vērā visu lietotāju grupu intereses. Ik gadu
vērojamas nelielas izmaiņas lasītāju sastāvā. Skaitliski lielākā lasītāju grupa ir
strādājošie, otra lielākā grupa – skolēni un studenti, kam seko bezdarbnieki un
mājsaimnieces (skat. 6.1. tab).
6.1. tabula
Bauskas CB lietotāju grupas
Strādājošie
Skolēni un studenti
Pensionāri
Bezdarbnieki un
mājsaimnieces

2016
39%
32%
9%

2017
37%
31%
8%

2018
38%
30%
7%

17%

21%

21%

Analizējot lasītāju sastāvu, var secināt, ka pārskata periodā nedaudz
palielinājies strādājošo lietotāju skaits, bet samazinājies skolēnu, studentu un
pensionāru skaits, kas gan būtiskas izmaiņas komplektēšanas procesā nav radījis.
2018.gadā daudz pieprasīta tulkotā daiļliteratūra. To komplektējot, ievērotas
visu lietotāju grupu intereses – iepirkta gan klasika, gan mūsdienīgi romāni, tāpat
krājums papildināts ar fantastiku un detektīvromāniem. Tāpat bibliotēkas lasītāju vidū
pieprasīti bijuši latviešu autoru darbi, kuriem arī komplektēšanas procesā pievērsta
liela uzmanība.
Lai apkopotu lasītāju pieprasījumus un secinātu, kādi populāri izdevumi
jāpiekomplektē, katru mēnesi bibliotēkā tiek veidots pieprasītāko grāmatu tops (skat.
3.pielikumu). Tāpat kā 2017.gadā, arī pērn topā dominējusi latviešu literatūra (skat.
6.2. tab.). Pieprasītākie autoru darbi tiek iepirkti vairākos eksemplāros, lai pēc
izdevuma neveidotos garas rindas.
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6.1.tabula
2018.gadā lasītākās latviešu autoru grāmatas
Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Autors
Zālīte, Māra
Račko, Karīna
Akmentiņš, Andris
Judina, Dace
Ikstena, Nora
Bauere, Ingūna

Nosaukums
Paradīzes putni
Saplēstās mežģīnes
Skolotāji
Kad klusums kliedz
Mātes piens
Dieva riekšava

Vēl joprojām populāra un daudz pieprasīta ir biogrāfiska tipa literatūra (skat.
6.3. tab.). Lietotāji aktīvi seko līdzi populāru aktieru, mākslinieku, politiķu un
sportistu dzīves gaitām un sasniegumiem. Šāda tipa literatūra vairāk iecienīta vidējās
un vecākās paaudzes lietotāju vidū, bet mazāk interesē jauniešus.
6.3. tabula
2018.gadā lasītākās biogrāfijas
Nr.p.k.
Autors
1.
Pūcītis, Uldis
2.
Mazvērsīte, Daiga
3.
Blumberga, Gundega

Nosaukums
Dienasgrāmatas
Mans draugs Mārtiņš Freimanis
Saule. Mārtiņš. Daugava

Lasītāji 2018.gadā labprāt lasījuši vēsturiskos izdevumus, kas populāri gan
strādājošo, gan bezdarbnieku un mājsaimnieču vidū, gan arī pensionāru vidū.
Joprojām saglabājas interese par zināšanu un interešu attīstošu literatūru.
Galvenās prioritātes skolēniem – latviešu un ārzemju daiļliteratūra,
psiholoģija, dabaszinātnes, ekonomika, 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: “Eko produkti”, “Veģetatīvā distonija”, “Jauniešu
grūtniecība”, “Latviešu ornamenti” u.c.
Studentu vidū joprojām aktuālas nozares ir pedagoģija, jurisprudence,
ekonomika, uzņēmējdarbība un psiholoģija. Visvairāk pieprasīta literatūra par
pedagoģijas vēsturi, pirmskolas pedagoģiju, didaktiku un sociālo darbu ar ģimenēm,
mazturīgajiem, sirmgalvjiem. 2018.gadā lietotāji turpina pieprasīt izdevumus par
mārketingu, menedžmentu un sabiedriskajām attiecībām. Jāsecina, ka šīs nozares ir
populāras gadu no gada, tāpēc šāda nozaru literatūru tiek iegādāta vairākos
eksemplāros, jo tos izmanto gan skolēni, gan studenti.
Pārskata

periodā

turpinājās

darbs

pie

Biznesa

bibliotēkas

krājuma

papildināšanas un pilnveidošanas. Bauskas CB krājums tika papildināts ar jauniem
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izdevumiem uzņēmējdarbībā un ar to saistītās nozarēs (psiholoģijā, ekonomikā,
grāmatvedībā, loģistikā, tūrismā, lauksaimniecībā u.c.). Pavisam kopā 2018.gadā
Bauskas CB Biznesa bibliotēkas krājums pieauga par 112 eksemplāriem.
Savukārt Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības projekta “Biznesa
bibliotēku potenciāla attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās” (Business
Bag) ietvaros 11 Biznesa atbalsta bibliotēkās saņemti 642 grāmatu un citu izdevumu
eksemplāri. Bauskas CB krājums šī projekta ietvaros palielinājies par 82
eksemplāriem.
Pārsvarā bibliotēkā tiek komplektēti izdevumi latviešu valodā, kā arī
svešvalodās – angļu un krievu valodās. Lietotāji turpina pieprasīt krievu un ārzemju
autoru daiļliteratūru krievu valodā, tāpēc 2018.gadā iepirkti aptuveni 3 – 5% izdevumi
krievu valodā no visiem jaunieguvumiem. Tiek papildināts arī daiļliteratūras krājums
angļu valodā. Nozaru izdevumu krājums angļu valodā netiek komplektēts, jo
lietotājiem pieejama elektronisko grāmatu daudznozaru pilnteksta datubāze: eBook
Academic Collection (EBSCOhost), ko var izmantot arī attālināti. Visbiežāk tieši
studenti un vidusskolēni izmanto iespēju attālināti piekļūt resursiem, kas iekļauti
datubāzē EBSCO.
Bauskas CB krājums ir plašs un daudzveidīgs, atbilstošs lietotāju vajadzībām
un vēlmēm. Proporcijas finansējuma sadalījumam krājuma komplektēšanai: 53% grāmatas, 15% - prese, 32% - e-resursi. Aizvadītajā gadā uzlabojies krājuma sastāvs
vairākās nozarēs – pedagoģijā, psiholoģijā, vēsturē, īpaši izceļot uzņēmējdarbību un ar
to saistītās nozares. Uzlabojies arī daiļliteratūras krājums angļu un krievu valodā.
Jau daudzus gadus bibliotēkai izveidojusies veiksmīga sadarbība ar vairākām
izdevniecībām, komplektējot krājumu (skat. 6.4. tab.). Reģiona bibliotekāru semināra
laikā sadarbībā ar grāmatu bāzi “Latvijas Grāmata” marta mēnesī organizēta grāmatu
tirdzniecība. Septembra mēnesī bibliotēkas organizēto 17. Novadu Grāmatu svētku
ietvaros savu grāmatu klāstu pasākuma apmeklētājiem piedāvāja: “Jumava”,
“Zvaigzne ABC”, “Kontinents”, “Latvijas Mediji” un grāmatu bāze “Latvijas
Grāmata”.
6.4. tabula
Bauskas CB sadarbības partneri krājuma komplektēšanā
Nr.p.k.
1.
2.
3.

Sadarbības partneris
Grāmatu bāze “Latvijas Grāmata”
Izdevniecība “Kontinents”
Izdevniecība “Jumava”
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Apgāds “Zvaigzne ABC”
“Latvijas Mediji”
“Egmont Latvija”

4.
5.
6.

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. Uzlabojies un
papildinājies daiļliteratūras klāsts – komplektēti vēsturiski romāni, detektīvi,
fantāzijas žanra darbi, dzeja u.c.
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 Depozitāriju vai Apmaiņas krājumu.
Bauskas reģiona bibliotēkas saņem arī vērtīgus dāvinājumus no vietējiem
iedzīvotājiem, ar kuriem tiek papildināts bibliotēku krājums. Pārskata periodā šādi
saņemti 818 dažādu grāmatu eksemplāri, kuri tika izvērtēti un nodoti Depozitārijam
vai Apmaiņas krājumam.
2018.gadā no Depozitārija dažādu pasākumu organizēšanā tika izmantotas
vairāk kā 170 grāmatas.
Uz 2019.gada 1.janvāri Depozitārija krājums ir 9430 eksemplāri, t.sk. 8895
grāmatas un 535 žurnāli.
6.4. Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums
Finansējumu

Bauskas

reģiona

bibliotēku

krājuma

komplektēšanas

nodrošināšanai piešķir novadu domes budžeta līdzekļu ietvaros (skat. 6.5., 6.6., 6.7.,
6.8.. 6.9. tab.).
6.5. tabula
Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums, Bauskas reģions
2016
115117
115117
79036
30548
47735
2,41

Finansējums krājuma komplektēšanai
t. sk. pašvaldības finansējums
grāmatām
periodiskajiem izdevumiem
Iedzīvotāju skaits reģionā
Finansējums krājumam uz 1 iedz.
apkalpes zonā (pašvaldības finansējums)
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2017
121641
121641
82054
34115
46323
2,63

2018
121447
121447
82564
33448
45782
2,65

Bibliotēku izdevumi krājuma komplektēšanai Bauskas reģionā, 2018
Grāmatas

Periodiskie izdevumi

Citi

4%

28%

68%

6.6. tabula
Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums, Bauskas novads
2016
53208
53208
34701
13188
25613
2,08

Finansējums krājuma komplektēšanai
t. sk. pašvaldības finansējums
grāmatām
periodiskajiem izdevumiem
Iedzīvotāju skaits novadā
Finansējums krājumam uz 1 iedz.
apkalpes zonā (pašvaldības finansējums)

2017
59205
59205
38774
15131
24807
2,39

2018
57785
57785
37441
15132
24478
2,36

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

2016
26582

2017
26523

2018
27201

26582
19276
7100
9272
2,87

26523
18805
7546
9106
2,91

27201
19421
7557
9048
3,01

6.8. tabula
Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums, Rundāles novads
2016
8714
8714
6494

Finansējums krājuma komplektēšanai
t. sk. pašvaldības finansējums
grāmatām
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2017
8767
8767
6530

2018
9428
9428
7189

periodiskajiem izdevumiem
Iedzīvotāju skaits novadā
Finansējums krājumam uz 1 iedz.
apkalpes zonā (pašvaldības finansējums)

2220
3884
2,24

2237
3782
2,32

2239
3755
2,51

6.9. tabula
Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums, Vecumnieku novads
2016
26613
26613
18565
8040
8966
2,97

Finansējums krājuma komplektēšanai
t. sk. pašvaldības finansējums
grāmatām
periodiskajiem izdevumiem
Iedzīvotāju skaits reģionā
Finansējums krājumam uz 1 iedz. apkalpes
zonā (pašvaldības finansējums)

2017
27146
27146
17945
9201
8628
3,15

2018
27033
27033
18513
8520
8501
3,18

2018.gadā novadu bibliotēkām pašvaldību finansējums krājuma iegādē
Bauskas un Vecumnieku novados nedaudz samazinājies, savukārt Iecavas un
Rundāles novados vai nedaudz palielinājies.
Vidēji reģionā uz vienu iedzīvotāju krājuma komplektēšanai izmantoti EUR
2,65 (skat. 6.10. tab.).
6.10. tabula
Finansiālais nodrošinājums krājuma komplektēšanai uz vienu iedzīvotāju
Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.

Novads
Bauskas novads
Iecavas novads
Rundāles novads
Vecumnieku novads

EUR
2,36
3,01
2,51
3,18

Reģionā:

2,65

Kopā aizvadītajā gadā Bauskas reģiona bibliotēkās grāmatu iegādē izmantoti
pašvaldību līdzekļi EUR 82564.
✓ Preses pasūtīšanas iespējas
Vairākās Bauskas reģiona bibliotēkās 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.

⅓

presei,

⅔

grāmatām. Tiek ievērotas arī bērnu

intereses, jo pasūtīti vairāki izdevumi šai lasītāju grupai. Kopā reģionā presei atvēlēti
EUR 33448 (skat. 6.11. tab.).
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6.11. tabula
Finansiālais nodrošinājums presei uz vienu iedzīvotāju
Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.

Novads
Bauskas novads
Iecavas novads
Rundāles novads
Vecumnieku novads

EUR
1,81
3,09
2,71
2,68

Reģionā:

2,26

2018.gadā vērtīgi dāvinājumi saņemti no dažādiem dāvinātājiem ar LNB AD
BAC starpniecību:
✓ no Valsts Kancelejas saņemta grāmata “1920. – 1925.gads LR Ministru
kabineta sēžu protokolos, notikumos, atmiņās”;
✓ no grāmatas “Latvijas būvniecība 100 gados” fonda saņemta Jāņa
Lancera “Būvniecība Latvijā 1918 – 2018” trīs sējumi;
✓ no Bauskas novada pašvaldības saņemta Raita Ābelnieka un Aigara
Urtāna grāmata “Bauska – pilsēta, kur satiekas…”.
Tāpat saņemti dāvinājumi no Vītolu fonda, Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes,
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, LNB Atbalsta biedrības un dažādiem
individuāliem dāvinātājiem.
6.4. Rekataloģizācija
Aizvadītajā gadā novadu bibliotēkās turpinājās rekataloģizācija. No Bauskas
reģiona 40 bibliotēkām viss krājums ievadīts 39 bibliotēkām:
✓ Bauskas novadā – 19 bibliotēkām (pavisam 19);
✓ Iecavas novadā – 6 bibliotēkām (pavisam 6);
✓ Rundāles novadā 5 bibliotēkām (pavisam 5);
✓ Vecumnieku novadā 9 bibliotēkām (pavisam 10).
2018. gadā rekataloģizēts gandrīz visu bibliotēku krājums. Ar BIS ALISE
darbu pārskata perioda vidū uzsākusi arī Vecumnieku bibliotēka, taču darbs pie
krājuma rekataloģizācijas vēl turpinās. Aizvadītajā gadā sistēmā pievienoti 434 jauni
ieraksti. Kopumā rekataloģizēti 93% no visa bibliotēkas krājuma.
Turpinās skolu bibliotēku darbs ar BIS ALISE. Krājumu rekataloģizācija
notiek Bauskas Valsts ģimnāzijā, Bauskas 2. vidusskolā, Bauskas sākumskolā un
Iecavas vidusskolā (skat. 6.11. tab.).
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6.11. tabula
Bauskas reģionā kopkatalogā ievadītais skolu bibliotēku krājums
Nr.p.k.

Ievadīto ierakstu
skaits
397
70
2904
2441

Skola
Bauskas Valsts ģimnāzija
Bauskas 2. vidusskola
Bauskas sākumskola
Iecavas vidusskola

1.
2.
3.
4.

Krājuma
rekataloģizācija, %
78%
100%
62%
15%

6.4. Krājuma pārbaude
2018.gadā tika veikta elektroniskā inventarizācija četrās Bauskas novada
bibliotēkās – Ceraukstes, Jauncodes, Codes un Bauskas Bērnu bibliotēkā, kā arī divās
Vecumnieku

novada

bibliotēkās

–

Kurmenes

un

Taurkalnes

bibliotēkās.

Inventarizāciju veica Bauskas CB Informācijas resursu attīstības nodaļas darbinieki
sadarbībā

ar

Vecumnieku

un

Bauskas

novada

bibliotēku

darbiniekiem.

Inventarizācijas laiks vidēji bibliotēkā 3 dienas. Pavisam neliels grāmatu iztrūkums
inventarizācijā.
6.2. Krājuma rādītāji
6.12. tabula
Krājuma rādītāji, Bauskas reģions
Jaunieguvumi
Grāmatas
t. sk. latviešu daiļliteratūra
t. sk. bērniem
Izslēgtie dokumenti
Krājuma kopskaits
t. sk. grāmatas
t. sk. preses izdevumi
Izsniegums, grāmatas
Izsniegums, preses izdevumi
Grāmatu krājuma apgrozība
Periodisko izdevumu apgrozība

2016
29456
10751
2301
2636
26494
361934
291818
68258
243013
204674
0,83
3,00
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2017
28531
10554
2340
2438
34374
353243
284972
66362
244923
194591
0,86
2,93

2018
30008
10852
2239
2433
23379
354468
285461
67029
187060
144109
0,83
3,00

Krājuma rādītāji Bauskas reģionā, 2018
Latviešu daiļliteratūra

Bērniem

Cits

21%

57%
22%

6.13. tabula
Krājuma rādītāji, Bauskas novads
Jaunieguvumi
Grāmatas
t. sk. latviešu daiļliteratūra
t. sk. bērniem
Izslēgtie dokumenti
Krājuma kopskaits
t. sk. grāmatas
t. sk. preses izdevumi
Izsniegums, grāmatas
Izsniegums, preses izdevumi
Grāmatu krājuma apgrozība
Periodisko izdevumu apgrozība

2016
13225
4985
1139
1421
12467
188063
154042
32965
154641
117587
1,00
3,57

2017
13194
5068
1200
1275
14592
185767
151600
33091
155059
110544
1,02
3,34

2018
14764
5444
1269
12938
182984
151052
30779
153788
110950
1,02
3,60

6.14. tabula
Krājuma rādītāji, Iecavas novads
2016
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

5238
2250
329
607
5208
50503
42768
7339
40454
32700
0,94
4,46
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2017
5798
2271
407
447
5504
50797
41788
8581
42326
33660
1,01
3,92

2018
6016
2254
523
4061
52752
42120
10162
39454
38158
0,94
3,75

6.15. tabula
Krājuma rādītāji, Rundāles novads
2016
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

2017

3157
1025
204
198
1667
40015
27773
12131
10198
9994
0,37
0,82

2018

2984
942
171
242
6398
36612
26256
10231
10805
9182
0,41
0,90

2744
849
167
1011
38345
26966
11253
9335
7991
0,35
0,71

6.16. tabula
Krājuma rādītāji, Vecumnieku novads
2016
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

7836
2491
629
410
7152
83353
67235
15823
37720
44393
0,57
2,81

2017
6555
2273
562
378
7880
80067
65328
14459
36733
41205
0,56
2,85

2018
6484
2305
474
5369
80387
65323
14835
36069
37760
0,55
2,55

6.3. Datubāzes
✓ Abonētās tiešsaistes datubāzes
Neaizvietojami palīgi informācijas iegūšanā Bauskas CB ir ne tikai drukātie
materiāli, bet arī e-resursi, t.i. abonētās datubāzes. Bibliotēka lasītājiem piedāvā četras
abonētās pilntekstu datubāzes:
✓ Letonika;
✓ News.lv;
✓ Nozare.lv;
✓ EBSCO.
Informācijas meklēšanai datubāzē Letonika pievēršas galvenokārt jaunieši,
kuriem nepieciešams izlasīt kādu latviešu autoru darbu, kurš attiecīgajā laikā nebija
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iegūstams uz vietas bibliotēkā. Dažreiz datubāzē tiek meklēta informācija Latvijas
vēstures enciklopēdijā un Latvijas enciklopēdiskajā vārdnīcā. Bibliotekāri bieži
izmanto jubileju kalendāru izstāžu plānošanai, jo tajā ir pieejama ļoti precīza un
pilnīga informācija. Šo datubāzi var izmantot arī ārpus bibliotēkas telpām, izsniedzot
bibliotēkas lietotājiem pieejas kodus.
Datubāzē News.lv

pieejama plaša spektra

daudznozaru informācija.

Nacionālās informācijas aģentūras LETA biznesa portālā lietotāji visbiežāk lasa
biznesa ziņas, kā arī meklē informāciju konkrētā nozares rubrikā. 2018.gadā sevišķi
populāra bibliotēkas lietotājiem bijusi preses relīžu lasīšana.
Datubāze news.lv ir izcils palīgs informācijas meklēšanai tieši Latvijā
izdotajos laikrakstos. To izmanto plašs bibliotēkas lietotāju loks – no studentiem līdz
pensionāriem. 2018.gadā tika meklēta informācija par:
✓ vardarbību ģimenē;
✓ uzņēmumiem Bauskā;
✓ izdegšanas sindromu;
✓ latviešu filmām;
✓ dāvanu saiņošanu;
✓ Bauskas alu;
✓ veikalu tīkliem Latvijā u.c.
Datubāze News.lv ļoti ietaupa laiku apmeklētājiem, jo informāciju var kopēt, sūtīt uz
e-pastu vai arī drukāt.
Datubāze EBSCO Bauskas Centrālajā bibliotēkā bijusi ļoti iecienīta visa
aizvadītā gada garumā, jo tajā ir pieejami e-žurnālu un e-grāmatu pilnie teksti. Gan ežurnālus, gan e-grāmatas visvairāk izmanto augstskolu studenti, taču vispopulārākās
bijušas e-grāmatas, kuras izmantotas bakalaura un maģistra darbu izstrādāšanā.
✓ Datubāzu izmantojuma rādītāji
Salīdzinoši ar iepriekšējo gadu, datubāzes Letonika apmeklētāju skaits ir
ievērojami pieaudzis (skat. 6.17. tab.). Tas ir tāpēc, ka 2018.gadā lietotājiem tika
piešķirti pieejas kodi, lai varēti šo datubāzi apmeklēt attālināti. Daudzi skolēni to
izmanto, lai piekļūtu resursiem par Latviju un latviešiem, kā arī mācību literatūras
pilnajiem tekstiem.
Salīdzinoši ar 2016.gadu un 2017.gadu arī datubāze News.lv pārskata periodā
izmantota ievērojami vairāk, jo to sekmēja Bauskas CB organizētais konkurss par
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uzņēmējdarbību Latvijā un Bauskā – dalībnieki meklēja informāciju par sev
interesējošajiem uzņēmumiem un uzņēmējiem.
EBSCO datubāze 2018.gadā apmeklēta 494 reizes, kas ir par 114
apmeklējumiem vairāk kā pērn. 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.
6.17. tabula
Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums, Bauskas reģions
Dabubāze

2016

Letonika
News
EBSCO

1852
1584
394

2017
1661
2455
380

2018
2549
3858
473

6.6. Krājuma un datubāzu popularizēšana
Informācija par bibliotekārajām aktualitātēm pieejama Latvijā populārākajos
sociālajos tīklos: mikroblogu vietnē twitter.com, sociālajā portālā draugiem.lv un
sociālajā

tīklā

Facebook.com.

Tajos

regulāri

tiek

atspoguļoti

bibliotēkas

jaunieguvumi, tāpat arī grāmatu tops. Nereti sociālajos tīklos tiek publicēta
informācija par bibliotēkā pieejamajām datubāzēm un elektroniskajiem resursiem.
Krājuma popularizēšanai un lasīšanas veicināšanai visās Bauskas reģiona
bibliotēkās katru mēnesi tiek izvietotas dažādas izstādes – tematiskās, informējošās,
kā arī jubileju un atceres dienu (skat. 6.18. tab.).
6.18. tabula
Izstādes Bauskas reģiona bibliotēkās
Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Izstādes nosaukums
100 grāmatas Latvijas simtgadei
Zaļā ceturtdiena: “Par zaļu pat vēl zaļāks…”
Jaunumi grāmatu un preses plauktos
Rakstniekam R. Blaumanim – 155
Idejas garajiem ziemas vakariem
Ja Jūs gribat doties ekskursijā
“Šausmīgi daudz taisnību. Nojaukt var, ja nav
savējās.” Dzejniekam I. Ziedonim – 85
Kopā kļūstam stiprāki /Eiropas dienai/
Skaistākās ceļojumu vietas
Visa laba Jāņu zāle
Starptautiskā dzimtās valodas diena
Vieni no baltiem – Latvijas senvēsture
Miķeļi – rudens saulgriežu laiks
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Bibliotēka
Bauskas CB
Bauskas Bērnu bibliotēka
Brunavas bibliotēka
Grenctāles bibliotēka
Ceraukstes bibliotēka
Mūsas bibliotēka
Codes bibliotēka
Jauncodes bibliotēka
Dāviņu bibliotēka
Gailīšu bibliotēka
Ādžūnu bibliotēka
Strēlnieku bibliotēka
Jumpravas bibliotēka

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Es palikšu jums neizdibināta…/Ā. Elksnei – 90/
Vecsaule gadsimta albumā – Latvijai 100
Septembris – dzejas dienu mēnesis
Grāmatu izdevējam A. Jesenam – 145
Tēlniekam Kārlim Zālem – 130
Annai Žīgurei – 70
A. Kolbergam – 80
Karlsons lido debesīs /V. Singajevskai – 95/
14.maijs – Mātes diena
Pavasara saulstāvji
Gunāram Bindem – 85
Lapas dzeltenas, lapas tumši sārtās
Mans dārzs burciņā
Ciešanas – tautas atmiņās ierakstītas
Dārzeņi uzturā
Ziemassvētku zvaigzne, lai pār visiem mirdz…
Gudru ņēmu padomiņu…

Mežotnes bibliotēka
Vecsaules bibliotēka
Jaunsaules bibliotēka
Ozolaines bibliotēka
Rosmes bibliotēka
Zālītes bibliotēka
Zorģu bibliotēka
Bārbeles bibliotēka
Beibežu bibliotēka
Kurmenes bibliotēka
Misas bibliotēka
Skaistkalnes bibliotēka
Stelpes bibliotēka
Taurkalnes bibliotēka
Umpārtes bibliotēka
Valles bibliotēka
Vecumnieku bibliotēka

No biznesa bibliotēkas grāmatām ir izveidota biznesa literatūras kopa
“Saistoša lasāmviela līdzņemšanai”, kura ceļo pa Bauskas novada biznesa atbalsta
bibliotēkām.
Bibliotēkā tiek popularizētas arī abonētās pilnteksta datubāzes. Biznesa
bibliotēkā ir izveidoti statīvi ar informāciju par e-grāmatu un datubāzu pieejamību,
sagatavotas informatīvās lapiņas par EBSCO datubāzi, izlikta informācija pie
bibliotēkas informācijas stenda. Tāpat par tām informācija ir pieejama arī tīmekļa
vietnes cilnē – Biznesam www.bauskasbiblioteka.lv/biznesam. Vairākas reizes gadā
tiek rīkotas informatīvas pēcpusdienas vidusskolēniem, kur viņi tiek iepazīstināti ar
bibliotēkas pakalpojumiem, abonētajām datubāzēm utt.
Katra mēneša otrajā sestdienā lasītājus sagaida Jauno grāmatu diena.
Informācija par jaunajām grāmatām atrodama pie informācijas stenda, informatīvajā
TV ekrānā abonementā, Bauskas CB tīmekļa vietnē un sociālajos tīklos.
6.4. Darbs ar parādniekiem
Bibliotēkā regulāri tiek veikts darbs ar parādniekiem. Tiem lasītājiem, kuri
izmanto e-pastus, tiek sūtīti elektroniski atgādinājumi par grāmatu nodošanas termiņu
un iespēju to pagarināt. Regulāri tiek zvanīts un atgādināts par paņemtajām grāmatām.
Bauskas CB atzīmē, ka grāmatu nodošanas iekārtas izmantošana nedaudz
sekmējusi cīņu ar parādniekiem, jo grāmatas tiek ievietotas grāmatu kastē, arī pagastu
bibliotēku.
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6.5. Ar bibliotēkas krājumu saistītās problēmas un to risinājumi, vajadzības
Problēmas sagādā Bauskas CB telpu šaurība un krājuma izvietojums pa
vairākām telpām – nav iespējams izvietot daudz grāmatu, līdz ar to iepirkto resursu
skaits nevar būt pārāk liels.
Bauskas CB darbinieki regulāri izvērtē visu abonementa un krātuves krājumu,
pārvietojot mazāk lasītos izdevumus no abonementa uz krātuvi darbinieku telpās,
vienlaikus atzīmējot arī elektroniskajā kopkatalogā. Nolietoti un ilgstoši nepieprasīti
izdevumi tiek izslēgti no bibliotēkas krājuma.
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7. Darbs ar bērniem un jauniešiem
7.1. Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums bibliotēku sistēmā, vispārīgie
rādītāji
Galvenie darba ar bērniem un jauniešiem uzdevumi 2018.gadā:
✓ bērnu bibliotekārā apkalpošana Bauskas Bērnu, Iecavas bērnu un
Bauskas, Iecavas un Vecumnieku novadu pagastu bibliotēkās;
✓ bibliotēku akreditācija;
✓ jaunu lietotāju (bērnu un jauniešu) iesaistīšana bibliotēkās;
✓ bibliotēkas darba organizēšana un popularizēšana, publicitāte;
✓ literatūras

popularizēšana

dažādos

lasīšanas

veicināšanas

pasākumos;
✓ piedalīšanās

mērķprogrammas

bibliotēku

pakalpojumu

“Lasīšanas

veicināšana

bērniem

un

attīstīšana”,

“Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrija 2018”, lasīšanas veicināšanas
programmā pašiem mazākajiem “Grāmatu starts”;
✓ dalība Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.
– 2020. gadam projekta “Biznesa bibliotēku potenciāla attīstība
uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās (Bussines Bag)” Nr.
LLI-155 ietvaros;
✓ piedalīšanās “Vispasaules Drošāka interneta” dienas pasākumos,
Digitālajā nedēļā u.c.;
✓ bibliotekāru izglītības procesa pilnveidošana, apmeklējot kursus,
seminārus, piedaloties pieredzes apmaiņas braucienos.
Kopumā Bauskas reģiona bibliotēkās samazinājies bērnu un jauniešu lietotāju
skaits (-265) (skat. 7.1. tab.). Bauskas Bērnu bibliotēkā bērnu skaits nedaudz
samazinājies (-24), tāpat arī Iecavas novada bērnu bibliotēkā bērnu skaits sarucis (18).
Apmeklējumu skaits reģionā kopumā krasi samazinājies, ko varētu skaidrot ar
bērnu un jauniešu samazināšanos Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku
novados. Līdz ar lasītāju skaita samazināšanos Bauskas Bērnu bibliotēkā un Iecavas
novada bērnu bibliotēkā, arī apmeklējumu skaits ir samazinājies.
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Tāpat 2018.gadā samazinājies arī izsniegumu skaits, jo arvien biežāk bērni
izvēlās izmantot IT tehnoloģijas, kā arī vienkārši komunicēt ar vienaudžiem un
pavadīt brīvo laiku bibliotēkā.
Rādītāju

skaita

samazināšanos

ietekmē

bērnu

un

skolēnu

skaita

samazināšanās, kā arī plašās citu interešu nodarbību apmeklēšanas iespējas.
7.1. tabula
Vispārīgie darba rādītāji bērnu bibliotēkās

14840
5360
188571

+/%
14807 =
5095 -5%
175281 -7%

Bauskas Bērnu
bibliotēka
+/2017
2018
%
1214
1140 -6%
1027
1003 -2%
16468 16028 -3%

828
810 -2%
740
684 -8%
11543 11546 =

70373
446407
84320
15,7

65543 -7%
438200 -2%
83362 -1%
16,3

15477
33294
32126
31,3

8830 7669 13%
17188 17443 +1%
13161 12837 -2%
17,8
18,8

Reģionā
2017
Lietotāju skaits
t. sk. bērni (B+J)
Fiziskais
apmeklējums
t. sk. bērni (B+J)
Izsniegums kopā
t. sk. bērniem (B+J)
Vidējais
izsniegumu skaits
(B+J) uz vienu
lasītāju
Vidējais
apmeklējumu skaits
(B+J) uz vienu
lasītāju

13,1

2018

12,9

15,1

14990 -3%
31533 -5%
29066 -9%
28,9

14,9

Iecavas bērnu
bibliotēka
2017

2018

11,9

+/-%

11,2

7.2. Metodiskā un konsultatīvā darba organizācija attiecībā uz šo darba virzienu
Metodisko un konsultatīvo atbalstu visām Bauskas reģiona bibliotēkām sniedz
LNB BLC, Bauskas Bērnu bibliotēka, kā arī Bauskas Centrālā bibliotēka. Pārskata
periodā norisinājušies dažādi semināri, apmācības, kursi un pieredzes apmaiņas
braucieni (skat. 7.2. tab.). Bauskas, Iecavas un Vecumnieku bibliotēkām izveidojusies
cieša sadarbība ar pašvaldību, dažādām nevalstiskām organizācijām, izglītības
iestādēm u.c.
7.2. tabula
Īstenotie profesionālās pilnveides pasākumi
N.p.k
.

Norises
laiks

Norises
vieta

Organizētājs

1.

10.01.2018
.

Bauskas
CB

Bauskas CB
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Pasākuma
nosaukums, galvenās
tēmas
Par materiālu
“Ceļojums
medijpratībā” darbā ar
bērniem

Dalībniek
u skaits

Stundu
skaits

40

1

2.

22.03.2018
.

Rīga,
LNB

Apaļā galda
konference

3.

04.04.2018
.

Bauskas
Bērnu
bibliotēka

Bauskas Bērnu
bibliotēka

Prezentācija “Bauskas,
Iecavas un Vecumnieku
novada pagastu
bibliotēku darbs ar
bērniem 2017.gadā”
Prezentācija “Bauskas,
Iecavas un Vecumnieku
novada pagastu
bibliotēku darbs ar
bērniem 2017.gadā”

12

4

40

4

7.3. Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana
Komplektējot krājumu novadu bibliotēkas vadās pēc katras bibliotēkas
izstrādātas krājuma attīstības koncepcijas 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. Pašvaldību finanšu līdzekļi krājuma
komplektēšanai

atbilst

MK

noteikumos

“Bibliotēku

darbībai

nepieciešamā

finansējuma normatīvi” noteiktajam.
Iecavas bērnu bibliotēkā ienākusi bērnu literatūra 80% no kopējā
jaunieguvumu skaita. Bauskas Bērnu bibliotēkā ienākusī bērnu literatūra sastāda
72%. Pirms grāmatu iegādāšanās Vecsaules u.c. bibliotēkas veic pusaudžu un
jauniešu aptaujas par viņus interesējošām grāmatām. ¼ daļa no iepirktām grāmatām
Vecsaules bibliotēkā B+J literatūra. Krājumu papildina pievēršot uzmanību skolēnu
ieteicamās literatūras sarakstos esošo iespieddarbu nodrošinājumam, papildina ar
“Bērnu žūrijas” projekta kolekcijas grāmatām. Krājums iegādāts grāmatu bāzē
Latvijas Grāmata, Bauskas grāmatnīcās “Zvaigzne ABC”, “Globuss”, no citām
izdevniecībām Bauskas CB organizētajos Grāmatu svētkos.
Liela vērība pievērsta kvalitatīvai nozaru, latviešu un tulkotai bērnu un
jauniešu literatūrai, lai tas atbilstu visu vecumu lietotāju interesēm. Iecavas
bērnu bibliotēka pērk grāmatas ar paralēliem tekstiem latviešu un angļu valodā, jo
lietotāji ir bērni no Ķīnas un Vjetnamas.
Misas bibliotēkā 10 1.-4. klašu skolēni spēlē “Drošs internets” Vaifija spēli,
kura iegūta kā dāvinājums no Drošs internets. Valles bibliotēkā tiek pievērsta liela
vērība, komplektējot B+J jaunieguvumus (pārskata periodā 23%), alternatīvo lietu
komplektēšana nenotiek, jo šie resursi daudzu gadu garumā bibliotēkā iegādāti gan
rotaļu stūrim, gan pieņemti kā dāvinājumi.
63

Bauskas novada 9 biznesa atbalsta bibliotēkām projekta ietvaros iegādāti 5
attīstošu loģikas spēļu komplekti.
7.3. tabula
Alternatīvo lietu krājums 2018. gadā
Resursu veids
Spēles
Kartogrāfiskie materiāli
CD

Elektroniskie resursi

Bibliotēka
Bauskas Bērnu bibliotēka
Iecavas novada bērnu bibliotēka
Ziemeļu bibliotēka
Bauskas Bērnu bibliotēka
Bauskas Bērnu bibliotēka
Iecavas novada bērnu bibliotēka
Ziemeļu bibliotēka
Rītausmu bibliotēka
Bauskas Bērnu bibliotēka
Iecavas novada bērnu bibliotēka

Skaits
9
32
28
3
93
86
79
184
2
2

7.4. Krājuma un datu bāzu popularizēšana
Konsultācijas darbam ar datoru un internetu notiek individuāli ar jaunākā
skolas vecuma bērniem aizpildot žūrijas ekspertu elektroniskās anketas. Par datu bāzu
izmantošanu, par drošību internetā, notiek lietotāju apmācības, veic aptaujas, informē
pasākumos. Individuāli konsultē bērnus un jauniešus darbā ar datoru, MS Office
programmu lietošanā, interneta resursu izmantošanā, kā arī izdrukas materiāla
veidošanā. Bibliotēkās pieejami informatīvi bukleti par bibliotēkas sniegtajiem
pakalpojumiem un informācijas resursiem. Izveidoti jauno grāmatu saraksti, palīdz
atrast materiālus ZPD darbiem, digitālā nedēļā resursu meklēšanā par dažādiem
rakstniekiem izmantota Letonika.lv, sākumskolas skolēni iepazīst elektronisko portālu
www.lasamkoks.lv .
Vecsaules bibliotēkā 1x ceturksnī jauno grāmatu apskati, krājuma (jaunās
grāmatas, novadpētniecības materiāli, prezentācijas par rakstnieku daiļradi)
popularizēšanai tiek izmantots informatīvais televizors. 11 vecāko klašu skolēniem
izsniegti autorizācijas dati un sniegtas konsultācijas par lietotāja iespējām.
Valles bibliotēkā 1x mēnesī “Diena ar LETONIKU” jāsameklē datu bāzē
atbildes uz 3 sagatavotiem jautājumiem, 6 5.-7 klašu skolēni skatās jauniešu foruma
tiešraidi, pilda testu par interneta lietošanas etiķeti.
Skaistkalnes bibliotēkā Digitālā nedēļā 37 skolēniem sniegtas uzziņas par
elektroniskajiem pakalpojumiem, Drošāka interneta dienā pārrunas ar 48 skolēniem
par IT drošību “Drošāks internets sākas ar Tevi” u. c.
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Krājuma kvalitāte un uzziņu literatūras kvalitāte laba. Izdevumu klāsts
bērniem ir plašs un daudzveidīgs.
7.5. Uzziņu darbs, pakalpojumi, prasmju un iemaņu attīstīšana, pasākumi dažādām
vecuma grupām
Visvairāk uzziņu sniegušas Bauskas Bērnu bibliotēka – 1362 uzziņas, Iecavas
bērnu bibliotēka – 150 tematiskās uzziņas. Iecavas bērnu bibliotēkā dažādas
aktivitātes Digitālajā nedēļā: 25 interesenti piedalījās zināšanu konkursā “Foto
detektīvs”, lai atpazītu sagrozītu informāciju no patiesības, lai neuzķertos uz reklāmas
trikiem.

8.-9.

klašu

jaunieši

iepazīstināti

ar

saitēm

www.niid.lv,

www.profesijupasaule.lv www.darilatvijai.lv, konsultācijā “Internets- palīgs profesiju
izvēlē”.
Nozīmīga bibliotekārā darba daļa ir lasīšanas veicināšanas pasākumi dažādām
vecuma grupām. Bibliotēkas organizē aktuālas izstādes (pārskata perioda aktualitāte:
Latvijai – 100; I. Zanderei – 60; I. Ziedonim – 85; R. Blaumanim- 155) u.c.),
tematiskas un literāras pēcpusdienas, lasījumus, pārrunas, konkursus, ekskursijas,
baltā galdauta svētkus, tikšanos ar interesantiem cilvēkiem. u.c.
Pirmskolas bērniem tiek organizētas dažādas rotaļnodarbības, pirmo klašu skolēniem
pagastu bibliotēkās skaļi lasa priekšā bērnu žūrijas 5+ kolekcijas grāmatas, tiek
organizētas ekskursijas, lasījumi, tematiski pasākumi, leļļu teātris, Dzejas dienas,
Jauno Pūcēnu skoliņa u.c. (skat. 7.4. tab.).
7.4. tabula
Pasākumi pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem
Bibliotēka
Rītausmu
bibliotēkā

Jauncodes
bibliotēkā

Pasākuma nosaukums
“Varoņi ziemeļvalstīs”
Ziemeļvalstu Literatūras
nedēļa
Lasījumi mazajiem
“Rokasgrāmata
supervaroņiem”,
pieaugušajiem –
Islandes karaļi.

Ceraukstes
bibliotēkā

“Pirmā tikšanās ar
bibliotēku”

Mūsas bibliotēkā

“Skan putnu balsis
bibliotēkā”

Mežotnes

Karjeras nedēļa “Darbs

Apraksts

Dalībnieku
skaits

Rītausmas stundas lasījums.

30

Lasījuma tēma “Ziemeļvalstu
varoņi”

11

PII “Dzirnaviņas” grupiņā
“Pipariņi” lasījums ”Runcis Puncis
un bibliotēkā nenodotā grāmata”.
Iepazīst putnus, klausās putnus,
skatās tiešraidi ar putniem ligzdās
www.dabasdati.lv
5-gadnieki un 6-gadnieki izzina
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13

11
17

bibliotēkā
Misas bibliotēkā

Valles bibliotēkā
Skaistkalnes
bibliotēkā
Iecavas bērnu
bibliotēkā

Iecavas bērnu
bibliotēkā

Iecavas bērnu
bibliotēkā
Iecavas bērni
bibliotēkā

Bauskas Bērnu
bibliotēkā

Bauskas Bērnu
bibliotēkā

Bauskas bērnu
bibliotēkā

bibliotēkā”

bibliotekāro darbu.
Zane apciemo grupiņas
Lelle Zane ciemojas
“Kāpēcīši” bērnus, tēma
bērnudārzā
pasākumam mašīnas un ceļu
satiksmes noteikumi.
Rotaļnodarbībā pārrunas par
“Sildām plaukstiņas
Latvijas dzimšanas dienu, cimdu
krāsainos cimdiņos”
valkāšanu, izspēlē leļļu teātrī
pasaku “Vecīša cimdiņš”.
Interaktīvas nodarbības kopā ar
Dzejas dienas pasākums
dzejnieci Maiju Laukmani
PII “Cālītis” bērni uzzina
Iepazīšanās ekskursija
bibliotēkas piedāvājumu, iepazīst
“Grāmatu māja”
telpas un skaļi lasa skanošās
grāmatas.
PII “Cālītis” bērni noklausās
grāmatas ”Vista vai ola’” atkārtotu
4 lasījumi projektā “Mūsu
lasījumu, piedalās dažādās
mazā bibliotēka” bērniem
aktivitātēs, atveido skaņas un
un 1 leļļu teātra
kustības, kopīgi izgatavo lelles,
iestudējums
iestudē leļļu teātri un līdzdarbojas.
Bibliotekāres izspēlē izrādi.
Dzejas dienas pasākums”
PII “Cālītis” bērni izzina tradīcijas,
Labie vārdi Latvijai”
klausās dzejoļus, strādā radoši.
PII „Dartija” audzēkņi un
skolotājas dāvina bibliotēkai
Informatīvs pasākums “NĒ
grāmatu, ”Mūsu nākotnes vide” un
vienreizlietojamai
pašu veidotu plakātu par šo tēmu,
plastmasai!”
pasākums notiek Ekoskolu Rīcības
dienu ietvaros.
PII „Pasaulīte” un PII ”Zīlīte”
2 pasākumi projektā
bērniem skeči, lasījumi,
”Mūsu mazā bibliotēka”
iepazīšanās ar lielo rokas lelli
Zani, skaļo grāmatu lasīšana.
9 tikšanās, 8 nodarbības, kuru
laikā bērni aktīvi darbojās, klausās
”Jauno Pūcēnu skoliņa”
skaļās grāmatas. Izsniegta 21
projekta ”Grāmatu starts”
Liecība ( 82 pavisam), 2
ietvaros
nodarbības notiek kopā ar
Pūčulēnu- projekta simbolu.
Novada mācības laikā bērni (ar
Pamūšas speciālās
speciālām vajadzībām) uzzina
pirmsskolas izglītības
kādus pakalpojumus piedāvā
iestādes audzēkņu
bibliotēka, bet lelle Zane, kurai
ekskursija uz bibliotēku
sešu gadu jubileja vada
nodarbības skaļajā lasītavā.

15

9

42

75

105

40

10

39

121

1. – 4. klašu skolēniem tiek organizētas ekskursijas, Dzejas dienas, lasījumi,
grāmatu, zīmējumu, rokdarbu izstādes, tematiski pasākumi, pārrunas, radošas
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14

darbnīcas, animācijas filmiņu skatīšanās, medijpratības nodarbības, Karjeras diena,
grāmatas atvēršanas svētki, bibliotekārās stundas, grāmatu svētki, grāmatu atvēršanas
svētki, Ziemeļvalstu Literatūras nedēļa, biznesa ideju konkurss u.c. (skat. 7.5. tab.).
7.5. tabula
Pasākumi 1.-4. klašu skolēniem
N.p.k.

Pasākuma nosaukums

Ādžūnu
bibliotēkā

Bērnu bibliovasara

Dāviņu
bibliotēkā

Valentīndienas pasts

Grenctāles
bibliotēkā
Pāces
bibliotēkā
Codes
bibliotēkā
Mežotnes
bibliotēkā
Gailīšu
bibliotēkā
Jaunsaules
bibliotēkā
Vecsaules
bibliotēkā
Valles
bibliotēkā
Zorģu
bibliotēkā
Iecavas
bērnu
bibliotēkā

Apraksts
Nodarbības: burciņu dekupāža, sveču
liešana, krāsainā filca lietu izgatavošana.

Bērni veido apsveikuma kartiņas, liek
bibliotēkas pastkastītē ar novēlējumiem
draugiem.
Iepazīstas ar kultūras darba organizatori, iet
Starptautiskā bērnu diena
rotaļās parkā, Nils Īle spēlē perkusijas
”Vai Tu pazīsti Helēnu
(Āfrikas bungas), bērni arī izmēģina
Lieni?”
spēlēt.
Visu informāciju svētku organizēšanai
bērni paši meklē grāmatās un i-netā. Veido
Helovīna ballīte
scenāriju, rotā telpas, gatavo šausmu
stāstus.
Codes pamatskolas 1.,
Rītausmas stundas lasījums, zīmējumi par
2., 3. klašu skolēni lasa
tēmu ”Kā es varu sevi aizstāvēt”.
grāmatas fragmentus
Radoša darbnīca „Es
4. klases skolēni lej ziepes.
savai māmiņai”
Lugas par Lieldienām un Mūsu sētas
Reksi. Ludziņu ”Rūķi Ziemassvētkos”
Iestudē 3 ludziņas
parāda eglītes pasākumā bezdarbniekiem un
trūcīgām ģimenēm ar bērniem.
Ziemeļvalstu Literatūras Stāstījums par Ziemeļvalstīm, konkurss,
nedēļa
lasījums, kopīgas pārrunas.
2.-4.klasei viktorīnas par Zviedriju, sarunas,
Ziemeļvalstu Literatūras
elpošanas vingrinājumi, cienāšanās ar
nedēļa
īpašajām Pepijas pankūkām
Pasākums ”Latviešu tautas varonis
Ziemeļvalstu Literatūras Lāčplēsis”. Latviešu tautas folkloras
nedēļa
krājumā meklē krājumā iespieddarbus par
šo tēmu.
Radoša nodarbība Zālītes skolas
Ziemeļvalstu Literatūras
audzēkņiem kopā ar Dubultu bērnu
nedēļa
bibliotēkas vadītāju Ingūnu Radziņu.
Rīta stundas „Rokasgrāmata
Ziemeļvalstu Literatūras supervaroņiem” lasījums 4. klasē. Pārrunā
nedēļa
konfliktsituācijas un veido maskas, piedalās
puzles likšanas sacensībās.
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Dalībnieku
skaits
5-6
dalībnieki
katrā
nodarbībā
5

18

34
7

7
30

8

12

25

2 pasākumi Bauskas sākumskolas un
Bauskas
Bauskas 2. vidusskolas 2. klašu skolēniem
Ziemeļvalstu Literatūras
Bērnu
”Rokasgrāmata supervaroņiem” Rītausmas
nedēļa
bibliotēkā
stundas lasījums, puzles likšanas
sacensības, konkurss, zīmējumu krāsošana.
Klausās I. Ziedoņa pasakas Literatūras
Zorģu
Kultūras kanona
projektu vadītājas Liegas Piešiņas lasījumā,
bibliotēkā
nodarbība
izspēlē pašu veidotas pasakas.
Zorģu
Kopā ar Vinetu Lamberti veido piespraudes
Radoša darbnīca bērniem
bibliotēkā
ar Latvijas simboliku, kolāžas un rotas.
Zīmējumu konkurss, kurā darbu autori
Beibežu
Manai Latvijai 100
saņem diplomus, bet zīmējumus izvieto
bibliotēkā
bibliotēkas telpās.
Fitnesa treneres stāstījums un aktīvas spēles
Pēcpusdiena bērniem
Ziemeļu
speciālista vadībā, plaša literatūras izstāde,
” Laba vasara- droša
bibliotēkā
anketēšana par iegūtajām zināšanām un
vasara”
cienastā saldējums.
Grāmatas lasījums, saruna par varonību,
Ziemeļu
Ziemeļvalstu Literatūras
vēstuļu izstādes apskats, vēstules rakstīšana
bibliotēkā
nedēļa
Latvijai.
Skolotāja iepazīstina ar leļļu vēsturi, skolēni
Misas
Lelle Zane apciemo
gatavo lellēm tērpus, nodarbībās piedalās
bibliotēkā
sākumskolas 2. klasi
lelle Zane.
Atmiņu pasākums
Stāstījums 2. klasei par bibliotekāres skolas
Vecsaules
“Vecsaules skola pirms
gaitām, prezentācija par tā laika
bibliotēkā
42 gadiem”-Vecsaules
notikumiem fotogrāfijās, atbildes uz
skolai 165
jautājumiem.
3. klasei pārrunas par svētkiem, mini
Vecsaules
“Baltā galdauta svētki”- konkurss, I. Ziedoņa tautasdziesmu
bibliotēkā
Latvijai 100
lasījums no krājuma “Tu dzīvoji dižu
darbu”, tējas dzeršana pie balti klāta galda.
Skaistkalnes
Interaktīvas nodarbības kopā ar dzejnieci
Dzejas dienas pasākums
bibliotēkā
Maiju Laukmani.
Kates Zaumanes Mākslas skolas audzēknes
Iecavas
Gleznu izstādes
izstādes ”Krāsainā pasaule” atklāšanā
bērnu
atklāšana
piedalās 4. klase un skolotāja. Darbos
bibliotēkā
manāma daudzveidīga tematika.
Iecavas internātpamatskolas 1. klases
Iecavas
Tematisks pasākums
skolēni skaita dzejoļus, uzzina kas ir
bērnu
„Labie vārdi Latvijai”
Dzejas dienas un veic radošu darbu –veido
bibliotēkā
”Vēlējumu ozolu Latvijai ”.
Lai prastu uzmanīgi klausīties un
Iecavas
nostiprinātu uzmanību 1.-3. klašu skolēni
Tematisks pasākums
bērnu
darbojas didaktiskās rotaļās ”Sadzirdi
„Cipari tautasdziesmās”
bibliotēkā
skaitli, iepazīst tautasdziesmu
daudzveidību.
Iecavas
Internātpamatskolas 4. klašu skolēni
Tematisks pasākums
bērnu
klausās E. Hofmaņa grāmatas ”Riekstkodis”
”Mēs ap eglīti”
bibliotēkā
lasījumu, skaita dzejoļus, veido maskas.
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31

32
20
12

11

7

9

11

12

43

25

10

40

12

Bauskas
Bērnu
bibliotēkā
Bauskas
Bērnu
bibliotēkā
Bauskas
Bērnu
bibliotēkā
Bauskas
Bērnu
bibliotēkā

Bauskas
Bērnu
bibliotēkā
Bauskas
bērnu
bibliotēkā

Bauskas
Bērnu
bibliotēkā

Bauskas
Bērnu
bibliotēkā
Iecavas
bērnu
bibliotēkā

Bauskas pamatskolas 4. klasē anketēšana
par bibliotēkas apmeklējumu un pārrunas
par profesiju.
Bauskas pamatskolas 3. klase kopā ar
skolotāju G. Spuri bibliotēkā prezentē
Grāmatas atvēršanas
grāmatu ”Simts pasakas un stāsti Latvijai”,
svētki Bibliotēku nedēļā
lasa darbus, bet novērotāja statusā
zinātkārais Pūčulēns no LNB.
Bauskas pamatskolas 2. klases skolēni
3. projekta ”Mūsu mazā
karjeras dienā apmeklē bibliotēku, piedalās
bibliotēka” pasākums
lasījumā kopā ar lelli Zani.
Bauskas pamatskolas 3. klašu skolēni
Bibliotekārā stunda
iepazīst latviešu folkloru, izzina grāmatu
Projektu nedēļā
uzbūvi, skaita pašu sacerētas
tautasdziesmas, salīdzina grāmatu cenas
rubļos un eiro
Sarunas ar Bauskas 2. vidusskolas 4. klašu
skolēniem par grāmatām un atbildības
17. Novadu grāmatu
uzņemšanos par tiem, kurus pieradina.
svētki
Tikšanās ar rakstnieci Māru Jakubovsku un
bijušo patversmes iemītnieku suni Rufi.
Bauskas sākumskolas 4. klases skolēniem
17. Novadu grāmatu
mākslinieka Kristapa Auzenberga
svētki
meistarklase. Sarunas par ilustrāciju tapšanu
un atraktīva radoša darbnīca.
Grāmatu izstāde rosina iepazīt, mīlēt un
saudzēt dzīvo dabu, bet bibliotēkas
Ciemos ežu meitene Elza lietotājas Ievas Zandbergas pundurezis Elza
no Āfrikas
aplūkojams klātienē. Notiek sarunas ar
bērniem, sniegti praktiski padomi par eža
kopšanu.
Darbnīcā ”Lieldienas klāt!” skolēni
7 nodarbības radošās
marmorē putuplasta olas, bet darbnīcā
darbnīcās
”Pārsliņputenī” veido dekorācijas
Ziemassvētkiem.
Latvijas simtgadei veltīta Lasīšanā piedalās Iecavas vidusskolas 3.
lasīšana akcija ”100
klase, mērķis- pievērst skolēnu uzmanību
grāmatas Latvijai”
latviešu bērnu grāmatām.
Karjeras dienas
pasākums par
bibliotekāra profesiju

22

16

13

52

50 + suns
Rufis

32

22 +
pundurezis
Elza

Bauskas Bērnu bibliotēkas Viesu grāmatā mākslinieks Kristaps Auzenbergs
raksta: „Lielum lielais paldies par interesanto pasākumu Bauskas grāmatu svētkos.
Veiksmi un grāmatu bagātu nākotni Jums visiem.”
5. – 9. klašu skolēniem tiek organizēti lasījumi, tematiskie pasākumi, pārrunas,
anketēšanas,

radošas

darbnīcas,

grāmatu,

bibliotekārās stundas, tikšanās (skat. 7.6. tab.).
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zīmējumu

izstādes,

ekskursijas,

65

20

7.6. tabula
Pasākumi 5. – 9. klašu skolēniem
Bibliotēka

Pasākuma nosaukums

Apraksts

Dalībnieku
skaits

5. klasei viktorīnas par Zviedriju, sarunas
un elpošanas vingrinājumi “Izelpo
satraukumu”, noslēgumā cienāšanās ar
īpašajām Pepijas pankūkām.
6. klasei pārrunas par svētkiem, mini
konkurss, I. Ziedoņa dzejoļu lasījums, tējas
dzeršana pie balti klāta galda.

Vecsaules
bibliotēkā

Ziemeļvalstu Literatūras
nedēļa

Vecsaules
bibliotēkā

“Baltā galdauta svētki”Latvijai 100

Ziemeļu
bibliotēkā

Ziemeļvalstu Literatūras
nedēļā S. Stangera
grāmatas ”Tie, kuru
nav” lasījums

7. klases skolēni analizē varonību un nevaronību, valsts nozīmi katra pilsoņa dzīvē.

14

Rīta stunda bibliotēkā

Sarunas par pasta vēsturi, viktorīna un
vēstule Latvijai. Attīsta prasmes atrast
informāciju Indb.lv, Letonika.lv

9

Ziemeļu
bibliotēkā

Ziemeļvalstu Literatūras
nedēļas pasākums (6., 7.
kl.)
Skaistkalnes Ziemeļvalstu Literatūras
bibliotēkā
nedēļas pasākums
Dzejas dienu pasākums
Vecsaules
“Es mīlu savu dzimto
bibliotēkā
zemi, es mīlu savu mazo
Latviju”
Skaistkalnes
Dzejas dienas
bibliotēkā
Ozolaines
bibliotēkā

Iecavas
bērnu
bibliotēkā

Apskats ”Iesakām
izlasīt!”

Iecavas
bērnu
bibliotēkā

Zīmējumu izstāde

9

14

Skolēni klausās grāmatas lasījumu, debatē
par tēmu mobings skolā.
Lasīšanas stunda ”Varoņi ziemeļvalstīs” –
rīta lasījumi.

11

7. klasei kopā ar pieaugušajiem tikšanās ar
Vecsaules dzejniekiem, E. Virzas dzejas
montāža, lasījumi pie brīvā mikrofona.

36

Aktivitātes kopā ar dzejnieci Maiju
Laukmani
Mērķis iepazīstināt internātpamatskolas 6.
klases skolēnus ar latviešu rakstnieku
daiļdarbiem, kuri nav iekļauti skolās
mācību programmā.

54

10

Iecavas vidusskolas skolēnu zīmējumu
izstāde ”Šaurās Vecrīgas ielās”

Tāpat Bauskas reģiona bibliotēkās tiek organizēti pasākumi dažādām vecuma
grupām (skat. 7.7. tab.) un biznesa pasākumi (skat. 7.8. tab.).
7.7. tabula
Pasākumiem dažādām vecuma grupām
Pasākuma nosaukums
Pasākums Rītausmas
bibliotēkas aktīvākajiem
lasītājiem
Ozolaines bibliotēkā “Dzejas
dienas maratons”

Apraksts
Apmeklē dzīvnieku patversmi, izved pastaigā suņus
Maratona mērķis popularizēt dzejas grāmatu
krājumu un sekmēt skolēnu lasītprasmes un
70

Dalībnieku
skaits
12

Vecsaules bibliotēkā
Ziemassvētku pasākums
Valles bibliotēkā tikšanās ar
zvērkopi Velgu Vītolu no
Līgatnes dabas takām
Bauskas Bērnu bibliotēka
Bauskas Bērnu bibliotēka
Bauskas Bērnu bibliotēka:
Dzejas diena Saules dārzā pie
Plūdoņa pieminekļa
Iecavas bērnu bibliotēkā
grāmatzīmju, ilustrēto dzejoļu
izstāde
Jauncodes bibliotēkā

uzstāšanās iemaņas.
Bērnu sagatavots priekšnesums un svētbrīdis ar
mācītāju Aivaru Siliņu un prāvestu Romualdu
Baļčūnu. Dziedot A.Siliņa ģitāras pavadījumā
dziesmas, sveic aktīvos bibliotēkas lietotājus un
sadarbības partnerus.
Zvērkope rāda prezentāciju, pastāsta par savu darba
pieredzi dzīvnieku kopšanā.
Plūdoņa Testamenta meklēšana Bauskas Kultūras
centra pagrabā, jeb ”Senītes kačigarkā” atraktīvā
veidā skolēnus iepazīstina ar Plūdoņa daiļradi.
Radošas darbnīcas skolēniem Viļa dienā Plūdoņa
muzejā ‘’Lejeniekos’’ palīdz iepazīt dzejnieka
literāro mantojumu.
Bibliotekāres izveido grāmatu izstādi, un vada radošo
darbnīcu ”Brūnā”.

35

64

227

70

106

Dzejas dienu vizuāla konkursa grāmatzīmju un
ilustrēto dzejoļu izstāde.
Vēstures stunda sagaidot Latvijas valsts svētkus ”Es
esmu Latvija”.
7.8. tabula
Biznesa pasākumi bērniem

Pasākuma nosaukums
Rītausmu bibliotēkā:
Informācijas diena. Informē
LIAA Bauskas biznesa
inkubators
Rītausmu bibliotēkā: bērnu
brauciens uz dārzeņu
audzētavu SIA “Letis”

Apraksts

Dalībnieku
skaits

Īslīces vidusskolā uzaicināts biznesa inkubatora
pārstāvis sniedz aktuālu informāciju. 12. klases
audzēkņiem.

18

Īslīces vidusskolas 8. klases skolēni apmeklē
Iecavas dārzeņu audzētavu.

25

Ceraukstes bibliotēka

Lekcija Griķu pamatskolā ”Pirmie soļi
uzņēmējdarbībā”.

Codes bibliotēka. Tikšanās
Codes pamatskolas 8., 9.
klases audzēkņiem ar
Bauskas CB Biznesa
bibliotēkas vadītāju Ē. Pelceri

Tēma ”Profesiju krustcelēs” -par savas nākamās
profesijas izvēles iespējām un vēlmēm.

29

Bauskas reģionā 1018.gadā Bērnu/Jauniešu žūrijā (skat. 7.9. tab.) iesaistījās 21
bibliotēka (14 pagastu un 7 skolas). Skolēni piedalās “Nacionālā Skaļās lasīšanas
sacensībā” u.c. projektos saistībā ar Latvijas simtgadi, ko organizē bibliotēkas un
skolas.
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7.9. tabula
Projekta BŽ aktivitātes un ekspertu skaits 2018.gadā:
Bibliotēka

Aktivitāte

•
Lielie Lasīšanas
svētki.
•
Ekspertu ekskursijas
Bauskas KC.
•
Izglītojošs pasākums
teātra apmeklējums.
•
Izzinošs pasākums
kino apmeklējums.
•
Tematisks pasākums
žūrijas ekspertiem pie
eglītes.

Bauskas Bērnu
bibliotēka
(123 eksperti)
160 dalībnieki
pasākumos

Ozolaines
bibliotēkā 15
eksperti
Rītausmu
bibliotēkā
16 eksperti
Vecsaules
bibliotēkā 33
eksperti
Iecavas novada
bērnu
bibliotēka 100
bērni un 8
vecāki
Iecavas novada
Ziemeļu
bibliotēka 14
eksperti
Edvarta Virzas
Iecavas
bibliotēka 6
jaunieši
+24 vecāki
Beibežu
bibliotēkā

Apraksts
•
2 čaklākie bibliotēkas eksperti apmeklē
Latvijas Kara muzeja ekspozīcijas, interaktīvi
iepazīst Latvijas vēsturi. Lielajās Lasīšanas
svētku svinībās LNB uzzina kā grāmatas
eksperti novērtējuši Latvijā, klausās koncertu.
Lasītāju kategorijā Tēvi lasītāji bibliotēkas
pārstāvis iegūst balvu, saņem Pateicību.
•
Bauskas KC 29 Bauskas 2. vidusskolas 3.,
4. klases eksperti piedalās aktivitātēs, iepazīst
Plūdoņa daiļradi izzinošās nodarbībās.
•
M. Tvena literārā darba ”Toma Sojera
piedzīvojumi” iestudējumu Dailes teātrī Rīgā
apmeklē 30 eksperti.
•
30 eksperti noskatās filmu ”Divi pīlēni un
zostēviņš”
•
Tematiska pēcpusdiena ”Eksperti un zvēri
zem Ziemassvētku eglītes” 50 žūrijas
ekspertiem pirms Ziemassvētkiem, kurā
čaklāko ekspertu apbalvošana un cienasts
stilizētā „lāča alā”.

BŽ grāmatu lasīšana,
izvērtēšana, muzeja
apmeklējums

Izglītojošs mācību brauciens uz Blaumaņa muzeju
”Brakos”.

Zinoo centra apmeklējums

12 eksperti apmeklē Zinoo centru un iepazīst Cēsu
pilsētu.

BŽ grāmatu lasīšana,
izvērtēšana, muzeja
apmeklējums
•
•
•
•

Grāmatu apskats
1.-3.kl. eksperti kino
4.-9.kl.skolēni kino
Jauniešiem koncerts

Vērtē un lasi pasākums.
Kopīgs pasākums ar Iecavas
bērnu bibliotēkas ekspertiem.
Novērtē grāmatas, aizpilda
anketas

Izglītojošs mācību brauciens uz Blaumaņa
muzeju ”Brakiem”, dalība muzejpedagoģiskā
programmā.
•
Apskats 4.klasei ”Lasi un vērtē Bērnu
žūrijas 2018 ” grāmatas.
•
Multikino animācijas filmas „Sīkpēdis”
•
Multikino animācijas filmas ”Grinčs”
apmeklējums,
•
Ziemassvētku koncerts ”Kamīns un vīns”.
BŽ grāmatu parāde un fragmentu priekšā
lasīšana.
Multikino Rīga animācijas filmas ”Grinčs”
apmeklējums.
Balvā eksperti saņem biļetes Ziemassvētku
koncertam ”Kamīns un vīns”.
•
Lasa T. Selli grāmatu ”Mia ir priecīga”;
saņem balvas, spēlē spēles.

BŽ ekspertu skaļās lasīšanas
stunda,
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16+1 eksperti

noslēguma pasākums,
ekskursija.

Misas
bibliotēkā 40
eksperti

Mudina lasīt, uzrunā aicina
izteikt viedokli

•
Apmeklē Raunas Staburagu, Raunas
čipsus, Cēsu SIA Svētavots, Umurgas lavandu
dārzu, noslēgumā atpūta pie jūras pie Lielā
Laučakmeņa.
Pastnieks Pele no Mariannas Dibikas grāmatas
palīdz bibliotekāram regulāri nest uz skolu
vēstules un pateicības ar uzmundrinājuma
vārdiem.

7.6. Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes
Bauskas reģiona bibliotēkas aktīvi iesaistās un organizē dažādās lasīšanas
veicināšanas aktivitātes (skat. 7.10. tab.).
7.10. tabula
Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes
Aktivitāte

Apraksts

Misas
bibliotēkā

Nacionālā Skaļās
lasīšanas sacensība (skat.
4.pielikumu)

Uz otro kārtu Bauskā izvirza 4 skolēnus, skolēni gūst
labu pieredzi un prasmi lasīšanā.

Bauskas Bērnu
bibliotēkā

Nacionālā Skaļās
lasīšanas sacensība

N.p.k.

Iecavas bērnu
bibliotēkā
Mežotnes
bibliotēkā
Beibežu
bibliotēkā
Beibežu
bibliotēkā
Stelpes
bibliotēka
Stelpes
bibliotēkā
Valles
bibliotēka
Skaistkalnes
bibliotēkā
Zorģu
bibliotēka

Nacionālā Skaļās
lasīšanas sacensība I.
kārta
Pasākums ”Iepazīsim
Kripatiņu”
Tikšanās ar rakstnieci
Māru Jakubovsku
Ziemeļvalstu Literatūras
lasījums „Ziemeļvalstu
varoņi”
Dzejas dienu pasākums
Pēcpusdiena, veltīta
R.Blaumaņa jubilejai
„Uzspēlēsim Blaumani”
Aktivitāte „Mazā
CIELAVĒNA grāmatu
kaste”
Aktivitāte „Burtošanas
čempionāts 2018”
sākumskolas 1.-4.klasēm
Vasaras radošās dienas
”Es. Mana ģimene.
Latvija”.

4 bibliotēkas lietotāji no 6. klasēm piedalās sacensību
reģionālā posmā – mērķis rosināt interesi par
grāmatām, veicināt lasītprasmi.
Iecavas vidusskolā projekts 5.- 6. klašu skolēniem,
kurā konkursa dalībnieki uzzīmē Lielā lasītāja
portretu un uzraksta nelielu vizītkarti par sevi.
Tikšanās ar bērnu grāmatu autori Evitu Vincūni.
Autore pastāsta par savām grāmatām, iepazīstina ar
galveno varoni sunīti Rufi un uzdāvina Rufa foto.
Vecumnieku vidusskolas 1. klasei lasa fragmentu no
J. Vīslanderes grāmatas ”Mūmammas pavasara lielā
tīrīšana”.
Ķēkutu kapsētā pie Raiņa senču atdusas vietas notiek
pasākums, kurā pieaicināti īpašie viesi aktrise Indra
Burkovska, čelliste Māra Lagzdiņa
5.-9. klašu skolēnu sagatavots stāsta ”Velniņi”
iestudējums u.c. aktivitātes.
1x mēnesī uz PII ”Cielaviņa” ceļo grāmatu kolekcija
par kādu noteiktu tēmu.
Interaktīva spēle-konkurss komandās, veido vārdus
no burtiem un zilbēm. Burtu meklēšana brīvā dabā.
4 dienas 22 bērni vecumā no 9 līdz 13 gadiem
piedalās radošās dienās. Pilnveido sevi, attīsta
radošumu.
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Iecavas bērnu
bibliotēka

Iecavas novada skolu
Dzejas dienu konkursa
noslēguma pasākums

Gailīšu, Pāces
bibliotēkas

Latvijai 100

5.- 8, 9.-12. klašu grupās 40 skolēni piedalās Latvijas
simtgadei veltītā Dzejas dienu konkursā.

Latvijas valsts Neatkarības svētkiem par godu skolēnu
runas konkurss.
Parkā organizē jautras rotaļas, darbnīcas un tilšanos ar
Starptautiskā bērnu dienā perkusionistu Nilu Īli. Skolēni piedalās muzikālās
aktivitātēs.
Biznesa bibliotēka skolēniem organizē biznesa
Pieredzes brauciens
brauciens uz SIA “Letis” dārzeņu audzētavu,
apmeklēta arī dzīvnieku patversme.

Grenctāles
bibliotēka
Rītausmu
bibliotēka

7.7. Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā, nozīmīgākie
partneri, sadarbības vērtējums
Bauskas reģiona bibliotēkas bērnu un jauniešu apkalpošanā izveidojušas ciešu
sadarbību ar dažādām izglītības iestādēm, pagasta pārvaldēm, sociālajiem centriem
u.c. (skat. 7.11. tab.).
7.11. tabula
Sadarbības partneri bērnu un jauniešu apkalpošanā
Bibliotēka
Iecavas bērnu bibliotēka

Ādžūnu bibliotēka

Sadarbības raksturojums
Notiek projekta aktivitātes, organizē
ekskursijas, darbojas nestacionārs grāmatu
izsniegšanas punkts
Pagasta pārvalde nodrošina bibliotēku ar
nepieciešamo pasākumu norisei, lielāku
pasākumu rīkošanā tiek izmantotas
pakalpojumu centra telpas

Jauncodes bibliotēka

Pasākumi bibliotēkas telpās un ārpus tām

Strēlnieku bibliotēkā

Tiek organizēti kopīgi pasākumi bērniem

Umpārtes bibliotēka

Sadarbībā ar sociālā centrā dzīvojošo
bērnu vecākiem, aizbildņiem organizēti
kopīgi pasākumi

Misas bibliotēka

Nacionālā Skaļās lasīšanas sacensības
žūrijā uzaicināti piedalīties vairāki
sadarbības partneri

Vecsaules bibliotēka
Skaistkalnes bibliotēka

Ar Ozolaines un Jaunsaules bibliotēkām
rīko kopējus pasākumus bērniem
Sadarbojoties ar Skaistkalnes vidusskolas
skolēnu domi organizēti radoši pasākumi.
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Sadarbības partneris
PII Cālītis
Īslīces pagasta pārvalde,
pakalpojuma centrs
Codes pagasta jauniešu
darba organizētājs –
skolnieks K. Kalējs
Amatierteātris ”Kājām
gaisā”
Biedrības “Kalnu Svētību
kopiena” sociālais centrs
Misas vidusskolas
skolotāji, tautas nama
vadītāja, amatieru teātra
režisore S. Vēvere
Ozolaines, Jaunsaules
bibliotekāres
Skaistkalnes vidusskolas
skolēnu dome

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

✓ Bērnu lielā noslogotība skolā, ārpus klases nodarbību aktivitātēs un dažādos
pulciņos.

✓ Bērnus grūti pārsteigt, aizraut ar grāmatu lasīšanu, noturēt viņu interesi, jo ļoti
izteikts uzmanības deficīts.

✓ Skolnieku nevēlēšanās lasīt grāmatas. Ne visās skolās brīvdienās jālasa
ieteicamā literatūra.

✓ Nabadzīga valoda sagādā grūtības stāstīšanā.
✓ Jauniešu digitālās prasmes aprobežojas ar izklaides sfēru un sociālo tīklu
lietošanu.

✓ Sarūk izglītojamo skaits skolās.
✓ Ceraukstes bibliotēkas lietotājiem jāšķērso automaģistrāle A7 ar intensīvu
satiksmi.

✓ Vecumnieku novada Valles bibliotēkas lietotājiem nav nekādas laika rezerves
bibliotēkas apmeklējumam, jo tūlīt pēc stundām un interešu izglītības
pulciņiem ir skolas autobusa reiss un bērni dodas mājās. Zems jaundzimušo
bērnu skaits pagastā.
7.9. Problēmu risināšanas ceļi
Bērna interesi par grāmatu veicina tas cik ļoti vecāki u. c. ģimenes locekļi
seko līdzi bērna interesēm, iedrošina un motivē tos lasīt. Jāveicina noturīgas lasīšanas
tradīcijas ģimenē.
Jāorganizē dažādi pasākumi lasīšanas veicināšanai, jāpiedalās dažādos
projektos un akcijās, jāievieš jaunas un interesantas darba formas, lai arī vecāki kopā
ar bērniem apmeklē bibliotēkas.

75

8. Novadpētniecība
8.1. 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 apzināšanu,
materiālu vākšanu un apkopošanu un to popularizēšanu
Viens no galvenajiem novadpētniecības darba virzieniem – krājuma
popularizēšana.

Aktīvi

tiek

organizēti

tematiski

pasākumi,

kas

veltīti

novadpētniecībai.
8.2. Novadpētniecības krājums
✓ Krājuma organizācija un glabāšana
Bauskas reģiona bibliotēkām vērtīgs resurss ir novadpētniecības datubāze,
kuru veido un uztur Bauskas CB. 2018.gadā novadpētniecības datubāze papildināta ar
1409 analītiskajiem aprakstiem. Novadpētniecības datubāzē kopējais aprakstu skaits
uz 2019.gada 1.janvāri – 22431.
Novadu bibliotēkās novadpētniecības materiāli veidoti un uzkrāti dažādos
formātos – mapēs, foto albumos, kompaktdiskos, video kasetēs, skaņu kasetēs.
Novadu bibliotēkās izveidoti novadpētniecības plaukti, stūrīši un atvēlētas
atsevišķas telpas, kurās iekārtotas novadpētniecības ekspozīcijas, piemēram, Bārbeles
bibliotēkā.
Novadpētniecības krājumā ietilpst resursi par konkrēto vietu, tās cilvēkiem,
notikumiem un objektiem, kā arī novadnieku veidotie darbi.
2018.gadā Gailīšu bibliotēkā izveidoti jauni novadpētniecības albumi –
“Sakoptākās pagasta sētas” (fotogrāfijas) un “Mūsu pagasta dzīve”, kurā ietverta
informācija par Gailīšu pagasta notikumiem un pasākumiem. Savukārt Grenctāles
bibliotēka papildinājusi krājumu par Brunavas pagasta zemniekiem, Ozolaines
bibliotēka papildinājusi tematiskās mapes “Ģimene un sadzīve”, “Ozolaines
pamatskola”, “Kultūra Ozolainē” un “Ozolaines bibliotēka”. Jauncodes bibliotēkā
izveidota jauna tematiskā mape “Mājvārda stāsts”.
Pārskata periodā Iecavas novada bērnu bibliotēka papildinājusi mapi “100
novadnieki”, Ziemeļu bibliotēkas krājumu bagātinājis skolotājas Ivetas Salgrāves
dāvinājums – Lāčplēša ordeņa kavaliera Jāņa Lediņa vēstule.
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Valles pagasta Umpārtes bibliotēka aktīvi pievērsusies novadpētniecības
materiālu apkopošanai. 2018.gadā papildināts krājums par Klīvu dzimtu, Umpārtes
apkārtni, zemnieku saimniecību “Madaras” un biedrību “Kalnu Svētību kopiena”.
✓ Krājuma kvalitātes, aktualitātes, attīstības novērtējums
Bauskas reģiona bibliotēkās, veiksmīgi sadarbojoties ar skolām, muzejiem un
privātpersonām,

izveidojies

plašs

novadpētniecības

materiālu

krājums.

Novadpētniecība ir tas bibliotēku darba virziens, kurš nepārtraukti attīstās, jo
sabiedrība arvien vairāk izrāda interesi par savu vietējo kopienu, kā arī palielinās
apkopojamās informācijas daudzums.
Sakarā ar Latvijas valsts simtgadi, bibliotēkas aktīvāk pievērš uzmanību
novadpētniecības materiāliem. Tiek vākti materiāli par cilvēkiem, viņu dzīves gājumu
un tajā paveikto. Apkopotie materiāli izmantoti novadpētniecības pasākumos un
individuālai pētniecībai.
✓ Digitalizācija, digitālie resursi un to veidošana
Pēdējos gados novadu bibliotēkas veic aktīvu novadpētniecības materiālu
digitalizāciju.
Vecumnieku novada Bārbeles bibliotēkas novadpētniecības krājumā bagātīgs
digitālo resursu krājums. Bibliotēka izveidojusi 10 digitālās kolekcijas, kurās kopumā
iekļauta 431 fotogrāfija. 2018.gadā digitalizētas 20 fotogrāfijas un izveidots
speciālizdevums “Bārbelieši Latvijas simtgadē” un “Bārbele Latvijas simtgadē”.
Pārskata periodā Brunavas bibliotēkā kompaktdiskos digitalizēta lielākā daļa
ar

novadpētniecību

saistītās

fotogrāfijas.

Ceraukstes

bibliotēka

izveidojusi

prezentāciju par tās darbību pēdējo piecu gadu griezumā, kas veltīta bibliotēkas
115.gadadienai (skat. 7.pielikumu), bet Zorģu bibliotēka – prezentāciju “Zorģi un
zorģenieki laiku lokos”
Vecsaules bibliotēka arī 2018.gadā turpina darbu pie projekta “Pagasta stāsti”
– ierakstīts un transkribēts vecsaulietes Silvijas Beitiņas atmiņu stāsts “Mans stāsts
deviņdesmit gadu garumā”, kuram organizēti īpaši atvēršanas svētki (skat.
6.pielikumu). Jumpravas bibliotēkā iesākts darbs pie iedzīvotājas Emīlijas Tukmanes
atmiņu stāsta pārrakstīšanas, savukārt Mežotnes bibliotēkā pārrakstīts ilggadējās
doktorāta darbinieces atmiņu stāsts.
✓ Izmantojums
Novadpētniecības materiālus izmanto uzziņu sniegšanā, piemēram, Vecsaules
bibliotēka sniedza informāciju par Vecsaules pagasta vēsturi, Vecsaules skolas
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vēsturi, rakstnieku novadnieku Jāni Sarmu, ebreju iznīcināšanu Vecsaules silā un par
ilggadējo Vecsaules skolas skolotāju Veiklu Grosbergu.
Bauskas reģiona bibliotēkas savāktos un apkopotos novadpētniecības
materiālus

izmanto

tematisko

pasākumu

organizēšanā,

izstāžu

veidošanā,

bibliotekārajās stundās u.c. (skat. 8.1. tab.).
8.1. tabula
“Tematiskie novadpētniecības pasākumi”
Nr.p.k.

1.

Pasākuma nosaukums

Plūdoņa dzimšanas diena
Muižniecības namā “No
pagraba līdz bēniņiem”

2.

5 Viļa diena Plūdoņa
muzejā

3.

Literāra Ziemassvētku
pēcpusdiena “Kā
bērnībā…”

4.

“Bioloģijas stunda”
Mežgaļu pamatskolas
audzēkņiem

5.

“Simtgades stāsti un
dziesmas”

Pasākuma apraksts
Bauskas novada izglītības iestāžu
audzēkņi meklēja Plūdoņa testamentu. Tā
kā katra rakstnieka testaments ir viņa
darbi, tad 6 pieturas vietās – Bauskas
Kultūras centra (KC) zāle un skatuve (KC
darbinieki), KC pagrabs (Bauskas Bērnu
bibliotēka), KC saietu zāle “Ziņģe”
(Plūdoņa
muzejs),
Bauskas
CB
abonements un Biznesa bibliotēka – bērni
saņēma Plūdoņa dzejoļa fragmentus un
beigās Interneta un periodikas lasītavā
salika šo dzejoli pareizā secībā. Katrs
saņēma diplomu par piedalīšanos (skat.
8.pielikumu).
Radošo darbnīcu organizēšana – “Ko Tu
zini par Latviju?”, “Uzmini manu mīklu”,
“Nāc un uzzīmē!”, “Uzraksti savu
dzejolīti!”, “Saskaiti zaķus!” u.c.
Pasākumā
Bauskas
sākumskola
sagatavoja Plūdoņa un Ļūdēna dzejas
kompozīciju, Iecavas vidusskola rādīja
improvizācijas teātri – Plūdoņa “Rūķīši
un Mežavecis”. Bauskas CB bija
sagatavojusi novada dzejnieku dzeju
Ziemassvētkiem,
uzstājās
Bauskas
sākumskolas folkloras kopa. Pārsteigumā
vietējais rūķis ar Ziemassvētku vecīti.
Mežgaļu pamatskolas bērni ieradās
bibliotēkā, kur entomologs E. Ēmanis
bērniem stāstīja par to, kas ir dabas
liegums, Paņemūnes mitrie meži, kādi
tauriņi, putni tur dzīvo, jo lielākā daļa ir
ierakstīta Latvijas Sarkanajā grāmatā.
Tikšanās ar rakstnieci Daci Judinu un
Arturu Nīmani. Sakarā ar to, ka jūnija
sākumā iznāca rakstnieces pēdējais
100gades romāns. Tikšanās bija sirsnīga,
dziedājām dziesmas, bija konkursi,
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Dalībnieku
skaits

Bibliotēka

260

Bauskas CB
104

45

32
Brunavas
bibliotēka
36

6.

7.

8.

“Ar mieru dvēselē”

“Ap dzimtvietu kā bišu
spiets, lūk, mūži griežas,
likteņi un gadi” – Baltā
galdauta svētki
“Katram gadam ir savs
svētvakars” Ceraukstes
bibliotēkai – 115

9.

Novadnieces I. Salgrāves
grāmatas atvēršanas
svētki

10.

Dāviņu pagasts 80.gados.

11.

“Austraskokam” – 15

12.

Cikls “Stāsti iz dzīves”

13.

“Baltā galdauta svētki”

14.

“Zem guloša akmens
ūdens netek”

15.

“Mans stāsts deviņdesmit

lasītāji
balvās ieguva
rakstnieces
romānus.
Pašā gada nogalē, pirms Ziemassvētkiem,
brunaviešiem bija iespēja atstāt ikdienas
steigu un rūpes, lai pakavētos pārdomās
par garīgām vērtībām, tāpēc tika aicināti
tikties ar jauno Brunavas katoļu priesteri
Agri Ruļuku. Priesterim bija iespēja
iepazīstināt
ar
sevi
un
iepazīt
brunaviešus. Pasākums bija ļoti skaists,
sirsnīgs.
Pasākumā piedalījās ceraukstieši un
represētie cilvēki, pasākuma laikā tika
rādīti digitālie materiāli par Ceraukstes
pagasta vēsturi.
Sarunas par bibliotēkas darbības vēsturi,
digitāli materiāli par bibliotēkas darbību
pēdējo 5 gadu griezumā.
Codietes I.Salgrāves pirmais romāns
„Kaut ko padarīt”, kas iznācis sērijā Lata
romāns, tika prezentēts bibliotēkā, kā arī
notika tikšanās ar pašu rakstnieci.
Tematiskā pasākuma mērķis bija
ieinteresēt cilvēkus, atcerēties par tiem
laikiem, kad viņi bija vēl jauni...
Gatavojot plašo prezentāciju lasītāju
klubiņa jubilejas pasākumam, tika
izmantoti novadpētniecības materiāli.
Visiem cikla pasākumiem tiek gatavotas
prezentācijas no bibliotēkas un personīgo
materiālu krājumiem.
1. Mūsas ciemata veidošanās.
2. Sarunas un atmiņu stāsti par savu
māju, kā tas bija, kad veidojās Mūsas
ciemats.
3. Līdzi paņemto fotogrāfiju aplūkošana.
4. Lietas – senu laiku liecinieces par
Mūsas ciemata veidošanos – atmiņas par
tām.
5. Stāsti par tuvām, mīļām vietām
apkārtnē.
6. Tējas galds ar svētku kliņģeri pie balti
klāta galda.
Tikšanās
ar
Mežotnes
pilskalna
entuziastu, Zemgaļu biedrības “Upmala”
priekšsēdētāju Anatoliju Kazačenko.
Atmiņu stāsta lasījums un prezentācija,
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28

30
Ceraukstes
bibliotēka
35

17

Codes
bibliotēka

7

Dāviņu
bibliotēka

19
Jauncodes
bibliotēka

8

Mūsas
bibliotēka

18

Strēlnieku
bibliotēka

35

Vecsaules

gadu garumā” – Silvijas
Beitiņas dzimtas stāsts

16.

Muzikāli tematisks
pasākums “Veļupes
krastos”

17.

Digitālā albuma
“Represijas Bārbelē”
prezentācija

18.

Bārbalas diena

19.

Dzejas dienu pasākums
Ķēkutu kapsētā pie
Pliekšānu dzimtas
atdusas vietām

koru “Skalve” un “Runda” koncerts,
autores uzruna, sveikšana, sarunas un
pārdomas pie tējas tases.
Pasākums ciklā “Bārbele Latvijas
simtgadē”. Atceres brīdis pie Piemiņas
akmens, atmiņu, literāri lasījumi un
mūzika.
Pasākuma apmeklētājiem bija iespēja
iepazīties
ar
informāciju
par
represētajiem bārbeliešiem.
Pasākums sadarbībā ar lauku kapelu
“Savējie”, pasākums ciklā “Bārbele
Latvijas simtgadē”. Dižaudzes stādīšana,
pieminot Brīvības cīņas un neatkarības
atgūšanu un bārbeliešus šajos notikumos.
Tika
prezentēts
bibliotēkas
speciālizdevums “Bārbelieši Latvijas
simtgadē”.
Noslēgumā
tradicionālā
klimpu zupa.
Pasākuma dalībniekiem tika stāstīts par
projektu, Raiņa dzeju deklamēja skolēni
un aktrise Indra Burkovska, čellu spēlēja
Māra Lagzdiņa, dziesmas ar Raiņa un
Aspazijas vārdiem dziedāja vokālais
ansamblis “Nianse”.

bibliotēka

30

37
Bārbeles
bibliotēka

39

50

Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu ievērojamākie novadnieki
ir apkopoti elektroniskā datubāzē „Novadnieku enciklopēdija”. Turklāt Bauskas CB
tīmekļa vietnes galvenajā lapā katru mēnesi pa novadiem parādās novadnieki –
mēneša jubilāri. Tā ir lieliska iespēja reklamēt un atcerēties savus novadniekus.
8.3. Novadpētniecības darba popularizēšana
Aktualizējot un popularizējot novadpētniecības krājumu un ar to saistītās
aktivitātes, Bauskas reģiona bibliotēkas visbiežāk sadarbojas ar vietējiem pašvaldību
izdevumiem – laikrakstiem, novadu tīmekļa vietnēm, kā arī ar reģionālo laikrakstu
“Bauskas Dzīve”. Bauskas CB informāciju par novadpētniecības aktualitātēm publicē
tīmekļa vietnē www.bauskasbiblioteka.lv, kā arī sociālos tīklos twitter, facebook u.c.
Pasākumos regulāri tiek gatavotas izstādes, afišas, bukleti, informācijas lapiņas un
ielūgumi.
2018.gadā Valles bibliotēka piedalījās Valles pagasta 2. Liepu ielas svētku
organizēšanā, sižets par svētkiem tika rādīts Latgales Reģionālās TV veidotajā sižetā
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Stelpes
bibliotēka

“Novadu ziņās”. Sižetā tika daudzināts Valles vārds! Bibliotekāre intervijā runāja par
apskates objektiem Valles pagastā.
8.4. Sadarbība novadpētniecības jomā
Bauskas reģiona bibliotēkas novadpētniecības krājuma veidošanā sadarbojas
ar vietējiem iedzīvotājiem, muzejiem, skolām, sabiedriskām organizācijām u.c. (skat.
8.2. tab.).
8.2. tabula
“Sadarbības partneri novadpētniecības jomā”
Nr.p.
k.
1.

Sadarbības partneri
Bauskas novada izglītības
iestādes

2.

V. Plūdoņa muzejs

3.

Bauskas Kultūras centrs

4.

Bauskas Novadpētniecības
un Mākslas muzejs

5.

Rakstniece G. ViegliņaValliete

6.

Grāmatu kolekcionārs Jānis
Bite

7.

Iveta Salgrāve

8.

Misiņa bibliotēka, vecākā
bibliotekāre V. Kinca

9.

Dabas pētnieks Guntis
Eniņš

10.

Biedrība “Zemgales
Mantojums”

11.

Žurnāls “Ievas Veselība”

Sadarbības raksturojums
Veido
priekšnesumus
bibliotēkas
novadpētniecības pasākumos, ir aktīvi to
apmeklētāji, piedalās novada mācībās.
Jau piekto gadu kopīgi tiek organizēts
pasākums “Plūdoņa diena” Bauskas CB
un “Viļa diena” muzejā.
Nodrošina
telpas
novadpētniecības
pasākumiem.
2018.gadā
piedalījās
pasākumā
“Plūdoņa
testamenta
meklēšana Muižniecības namā”.
Novadpētniecības
materiālu
papildināšanā tika saņemtas konsultācijas
un materiāli.
Pasākumā autore iepazīstināja skolēnus
ar savu literāro daiļradi, ilustrāciju
tapšanas vēsturi (skat. 5.pielikumu).
Decembrī tika izlikta grāmatu izstāde,
kuras izdotas no 1924.-1950.gadam.
Papildinājusi
bibliotēkas
novadpētniecības krājumu ar vērtīgiem
materiāliem.
Sniegusi ļoti plašu informāciju par
Bārbeli, bārbeliešiem t.sk. mākslinieku
Mārtiņu Štrovaldu, mākslinieka gleznu
kolekcijas glabātāju Z. Grīnpauku.
Izveidojusies sadarbība Bārbeles dižkoku
apzināšanā un to daudzināšanā grāmatā
“Koki
mājas
nepamet”.
Grāmatā
izmantoti bibliotēka novadpētniecības
materiāli.
Biedrības līdzdalība projektā “Kapa
pieminekļa konservācija”.
Sadarbībā ar žurnāla galveno redaktori
A. Pelūdi organizēta Adītāju diena, kurā
notika saruna – Mīts vai patiesība, ka
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Bibliotēka
Bauskas CB
Bauskas CB,
Ceraukstes
bibliotēka
Bauskas CB

Ādžūnu bibliotēka
Bauskas Bērnu
bibliotēka
Jumpravas
bibliotēka
Ziemeļu bibliotēka

Bārbeles bibliotēka

12.

adīšana negatīvi ietekmē sirds darbību.
Papildināts bibliotēkas krājums, veidota
izstāde par barikāžu laiku, lietotājiem
Vecumnieku pagasta muzejs
piedāvāta muzeja īpašumā esošā grāmata
“Pēteris Apinis. Latvijai 100”.

Vecumnieku
bibliotēka

8.5. Jauninājumi novadpētniecības darbā
Stelpes bibliotēka, sagaidot Latvijas simtgadi, piedalījās projektu konkursā
“Iedzīvotāji veido savu vidi”. Par iegūtajiem līdzekļiem tika atjaunota un sakopta
Pliekšānu dzimtas atdusas vieta Ķēkutu kapsētā. Savukārt Umpārtes bibliotēka,
Bibliotēku nedēļas ietvaros, organizēja “Klīvu” kapsētas sakopšanas talku.
Misas bibliotēka atsaucās uz Pētera Apiņa aicinājumu, iesūtīt fotogrāfijas, kas
būtu nozīmīgas Misas ciemata izveidē. No novadpētniecības krājuma tika atlasītas
vairākas fotogrāfijas un pievienota pieprasītā informācija. Divas fotogrāfijas tika
publicētas grāmatā “Latvijai 100”.
2018.gadā uzsākta novada mācība Bauskas novada izglītības iestādēs.
Izveidota darba grupa, kuru pārstāv latviešu valodas un vēstures skolotāji, lietišķās
mākslas studijas vadītāja, muzeja speciālists, biedrības “Meistars Gothards” pārstāvis,
folkloras kopas vadītāja un Bauskas CB speciāliste Laimdota Ozoliņa. Novada
mācību stundas tiek organizētas gan bibliotēkā, gan izglītības iestādēs (skat. 8.3. tab.).
8.3. tabula
“Novada mācības stundas”
Nr.p.k.

Pasākuma nosaukums

1.

Iecavas vēsture
fotoattēlos

2.

Kas tu esi, Bauska?

3.

Kas tu esi, Bauska?

4.

“Kas ir varonība?”
Krišjānis Berķis, Vilis
Olavs

Pasākuma apraksts
Prezentāciju
noklausījās
Iecavas
vidusskolas 5. klases audzēkņi. Kopumā
aizvadītas trīs mācību stundas Iecavas
vidusskolā.
Prezentāciju noklausījās Vecsaules skolas
3., 4. klases audzēkņi. Aizvadītas divas
stundas Bauskas Centrālajā bibliotēkā.
Bauskas sākumskolas 4.a un 4.b klase
viesojās Bauskas Centrālajā bibliotēkā,
kur noklausījās 2 novada mācības
stundas.
Prezentāciju
noklausījās
Codes
pamatskolas 7., 8., 9. klašu audzēkņi.
Norisinājās 3 novada mācību stundas
Codes bibliotēkā.
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Dalībnieku
skaits
87

18

39

21

8.6. Novadpētniecības darba problēmas un to risinājumi
Viena no lielākajām problēmām novadpētniecības darba jomā ir jaunu ideju
trūkums novadpētniecības krājuma popularizēšanā. Lai gan Bauskas reģiona
bibliotēkas ļoti aktīvi organizē dažādus tematiskos pasākumus, kurus apmeklē skolēni
un pensionāri, tomēr trūkst inovatīvas idejas, kas spētu piesaistīt arī citas lietotāju
grupas.
Citu lietotāju piesaistīšanu varētu sekmēt novadpētniecības virtuālo izstāžu un
tiešsaistes digitālo kolekciju veidošana Tāpat problēmas sagādā materiālu
digitalizācija, kas pagarinātu pieejamo resursu dzīves ciklu (lietošanas ilgumu). Šādu
pakalpojumu nodrošināšanai bibliotēkām nav pietiekams finansiālais nodrošinājums,
kā arī ir laika un personālresursu trūkums.
Novadpētniecības materiālu apzināšanā un apkopošanā svarīgi iesaistīt pēc
iespējas vairāk cilvēku, jo viņu pienesums ir nenovērtējams.
8.7. Galvenie secinājumi pārskata periodā, nākotnes prognozes, vajadzības
Novadpētniecības darbs ir viena no bibliotēku darba prioritātēm, jo ir svarīgi
saglābāt informāciju par savu pilsētu, pagastu, sabiedrību, notikumiem, lai to spētu
nodot tālāk nākamajām paaudzēm.
Bauskas reģiona bibliotēku galvenais uzdevums ir saglabāt katra novada
kultūrvēsturisko mantojumu, veicot vietējo laikrakstu, privāti pieejamo foto materiālu
digitalizāciju. Tāpat jāturpina izmantot LNB datubāzes, materiālu apkopošanai gan
tematiskajās mapēs, gan arī kompaktdiskos. Neatņemama novadpētniecības darba
sastāvdaļa ir sadarbība ar novada cilvēkiem, interesējoties par attiecīgā temata foto vai
cita veida materiālu apkopošanu.
Bibliotēkām jāturpina aktīvi meklēt, apkopot un saglabāt vērtīgos materiālus,
kuri vēsta par sava novada kultūrvēsturi, vērtībām un tradīcijām. Svarīgi ir smelties
idejas un pieredzi citu bibliotēku novadpētniecības darbā, kā arī dalīties ar savām
darba metodēm. Regulāri nepieciešams pilnveidot savas zināšanas un prasmes, kas
spētu atvieglot un uzlabot darbu novadpētniecības materiālu apkopošanā, saglabāšanā
un popularizēšanā.
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9. Projekti
Pārrobežu projektu Latvija – Lietuva - Biznesa bibliotēku potenciālā attīstība
uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās (Business Bag) realizē Bauskas novada un
Pasvales rajona (Lietuva) pašvaldību Attīstības 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 3 Bauskas
novada - Ozolaines, Jaunsaules un Gailīšu 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 tika
veikta Gailīšu bibliotēkas telpu pielāgošana un remonts Uzvaras pamatskolā. Pārskata
perioda beigās uzsākta bibliotēkas pārcelšana uz jaunajām telpām. 2019.gada
22.februārī - Gailīšu bibliotēkas atklāšana. Tāpat 2018.gadā turpinājās projekta
pārrobežu komandu izveide un biznesa ideju attīstīšana, izstrāde, konkurss un labāko
komandu nometne Lietuvā, kā arī izstrādājumu tirdzniecība.
9.1. tabula
“Projektu apkopojums”
Projekta
nosaukums
Kapa pieminekļa
konservācija

Finansētājs
Valsts budžets

Finansējuma
apjoms
1850.00 EUR
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Projekta apraksts (īss
kopsavilkums)
Savdabīgs piemineklis
Bārbeles centra kapsētā
zemniekam M.Odiņam.
Pieminekļa konservācijas
darbu veica tēlnieks
I.Folkmanis. Darbs notika
sadarbībā ar Rundāles pils
restauratoriem, kuri veica
pieminekļa izpēti. 2.oktobrī
notika restaurētā pieminekļa
atklāšana.

Atbalstīts/
neatbalstīts
Atbalstīts

Biznesa bibliotēku
potenciāla
attīstība
uzņēmējdarbības
veicināšanai
pašvaldībās”
(Business Bag)

ES Latvijas –
Lietuvas
pārrobežu
sadarbības
programma

229 939 EUR

Dabas pētnieka
Gunta Eniņa
grāmata „Koki
mājas nepamet”

Gailīšu, Ozolaines,
Jaunsaules biznesa atbalsta
bibliotēku pārcelšanai uz
attiecīgo skolu telpām,
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.
Grāmata ir apliecinājums
dabas un cilvēka mūžīgai
saiknei. Tā ir grāmata par
Latvijas kokiem un
likteņiem gadsimtu gaitā.
Kopā ar Gunti Eniņu talkā
atbrīvojām dižliepu brīvības
cīnītāja Jura Ziemeļa
dzimtajās mājās, par ko arī
ir viens no stāstiem šajā
grāmatā.

Atbalstīts

Līdzdalība

Bārbeles bibliotēkai izveidojusies sadarbība ar dabas pētnieku Gunti Eniņu,
kurš solījis veidot vēl vienu grāmatu par Latvijas dižkokiem un cilvēku likteņiem.
Tajā plānots iekļaut Raiņa mātes (bārbelietes) mājas dižozola un dzimtas aprakstu.
Materiāls ir nodots grāmatas autoram.
Projektu “Kapa pieminekļa konservācija” realizē Bārbeles bibliotēka
sadarbībā ar Rundāles pils restauratoriem un Nacionālās kultūras pārvaldes valsts
inspektori M. Putniņu.
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10. Publicitāte
10.1. Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par
bibliotēkas funkcijām, pakalpojumiem
Bauskas reģiona bibliotēkas aktīvi sadarbojas ar novadu laikrakstiem un
tīmekļa vietnēm. Bauskas novada pašvaldības un pagastu pārvalžu tīmekļa vietnēs
informāciju publicē Gailīšu, Ādžūnu, Brunavas, Jauncodes u.c. bibliotēkas.
Vecumnieku novada pašvaldības tīmekļa vietnē par bibliotēkas aktualitātēm publicē
Bārbeles, Vecumnieku, Beibežu, Misas, Skaistkales u.c. bibliotēkās. Valles un
Taurkalnes bibliotēkām izveidojusies cieša sadarbība ar Bauskas reģiona laikrakstu
“Bauskas

Dzīve”

un

Aizkraukles

reģiona

laikrakstu

“Staburags”

(skat.

9a, 9b.pielikumu). Tāpat visas Vecumnieku novada bibliotēku aktualitātes nereti tiek
atspoguļotas vietējā laikrakstā “Vecumnieku Novada Ziņas”, Bauskas novada
bibliotēku – laikrakstā “Bauskas Novada Vēstis”, Iecavas novada bibliotēku –
“Iecavas Vēstis”.
Bauskas CB regulāri sniedz Bauskas novada bibliotēku mēneša pasākumu
plānu Bauskas novada portālam www.bauska.lv un aktīvi sadarbojās ar novada
izdevumu “Bauskas Novada Vēstis”.
Visas Bauskas reģiona bibliotēkas popularizē piedāvātos pakalpojumus,
veidojot dažādus drukātos materiālus – afišas, ielūgumus, informācijas lapiņas, tāpat
arī bukletus.
Bauskas CB bibliotēkas tēla veidošanai un sabiedrības informēšanai tiek
pielietoti vēl sekojoši darbības virzieni: bibliotēkas un nozares aktivitātes publicētas
bibliotēkas tīmekļa vietnē, 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 informācijas lapiņas).
10.2. Bibliotēkas informācija tīmeklī
✓ Bibliotēkas tīmekļa vietne
Bibliotēku lietotājiem pieejama Bauskas CB speciālistu izveidotā tīmekļa
vietne www.bauskasbiblioteka.lv, kurā pieejama informācija par bibliotēkas
pakalpojumiem, pasākumu kalendārs, 40 bibliotēku elektroniskais kopkatalogs,
aktualitātes, slīdošā lenta ar jaunākajām grāmatām Bauskas CB. Tīmekļa vietnē
izveidota atsevišķa sadaļa ar pamatinformāciju par novada bibliotēkām. Sākumlapā
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pieejams saraksts ar katra mēneša novadnieku jubilejām, kurš sakārtots pa atsevišķiem
novadiem, kā arī sadarbības partneru logo un saites. Atsevišķa sadaļa izveidota
novadu bibliotekāriem par nozares aktualitātēm un sadaļa Biznesa atbalsta bibliotēku
publicitātei “Biznesam”. Tīmekļa vietnei pieejama arī mobilā versija.
Gada ietvaros Bauskas CB tīmekļa vietnē www.bauskasbiblioteka.lv publicēti
265 jauni ieraksti (skat. 10.1. tab.). Tajos 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”. 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.
10.1. tabula
Bauskas CB tīmekļa vietnē publicēto ierakstu skaits
Ierakstu
Tīmekļa vietnes sadaļas
skaits

Nr.p.k.
1.

2.

3.

Lasītājiem:

161

Jaunākā informācija
Pasākumu kalendārs
Fotogalerijas
Aptaujas

58
76
15
12

Biznesam:

54

Biznesa aktualitātes
Biznesa pasākumu kalendārs

11
43

Bibliotekāriem:

50

Jaunākā informācija
Tālākizglītība
Fotogalerijas

29
19
2

Regulāri Bauskas CB tīmekļa vietnē atrodamā pamatinformācija tiek
atjaunināta –

papildināti

novada

bibliotēku

darba

rādītāji,

atjaunināta

pamatinformācija (darba laiki).
Bauskas CB tīmekļa vietni 2018.gadā apmeklējuši 38481 lietotāji, kuri lapu
aplūkojuši 57653 reizes (skat. 10.1.att.). Vidēji 2018.gadā viena mēneša laikā
bibliotēkas tīmekļa vietni apmeklējuši 3206 lietotāji. Bauskas CB tīmekļa vietnē
visaktīvāk tiek izmantotas sadaļas “Katalogs”, “Jaunākā informācija”, “Pasākumu
kalendārs”, “Novadu bibliotēku darba laiks”, kā arī “Fotogalerijas”.
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10.1.att. Bauskas CB tīmekļa vietnes apmeklējumu statistika

Codes pagasta Codes un Jauncodes bibliotēkas informāciju ievieto pagasta
pārvaldes tīmekļa vietnē www.code.lv. Savukārt Ed. Virzas Iecavas bibliotēka
aktualitātes publicē bibliotēkas tīmekļa vietnē http://iecavasbiblioteka.weebly.com/.
✓ 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 (skat. 10.2. tab.).
10.2.tabula
Bauskas CB sociālo tīklu statistika
Sociālie tīkli

Publicēto ierakstu
skaits
2017
2018

Sekotāju skaits
2017

2018

www.draugiem.lv

524

520

1124

www.facebook.lv

290

387

149

Skatījumu skaits
2017

2018

1218

4628

6398

125

88

768

804

207

126

171

154

268

530

543

16

41

3708

1544

1493

1657

1391

1518

9258

9014

Bauskas CB lapa
www.facebook.com
Bauskas CB Biznesa
bibliotēkas lapa
www.twitter.com
KOPĀ:

Kopš 2014.gada Bauskas Centrālajai bibliotēkai ir izveidota oficiāla biznesa
lapa sociālajā tīklā draugiem.lv(https://www.draugiem.lv/www.bauskasbiblioteka.lv/).
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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. 2018.gadā
bibliotēkas lapas sekotāju skaits samazinājies par 4. Nelielais sekotāju samazinājums
skaidrojams ar to, ka, laikam ejot, arvien mazāk lietotāji izmanto portālu draugiem.lv,
pārejot uz populārākajiem vispasaules sociālajiem tīkliem. Neskatoties uz to, lapas
apmeklējumu skaits ir 6398, kas, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir krietni pieaudzis, jo
Bauskas CB lapā tika publicēti par 94 ierakstiem vairāk nekā 2017.gadā.
Pēdējos gadus bibliotēkas jaunumus un aktualitātes var uzzināt tiešsaistes
sociālajā tīklā facebook.com (https://www.facebook.com/bauskasbiblioteka/). Tajā
iespēja aplūkot aizvadīto pasākumu fotogrāfijas, dažādas afišas, informāciju par
izstādēm, jauno grāmatu kolāžas un nozares aktualitātes.
2018.gadā Bauskas CB Facebook.com lapa piesaistījusi par 97 sekotājiem
vairāk nekā pērn. Arī skatījumu skaits, salīdzinot ar pagājušo gadu, ir pieaudzis, kas
liecina par to, ka Bauskas CB lietotāji ir kļuvuši aktīvāki sociālo tīklu lietotāji.
Turklāt, Bauskas CB sociālo tīklu lapas aplūko pārsvarā cilvēki vecumā līdz 45
gadiem. Skatījumu laikā lietotāji veikuši 7535 aktīvās darbības – publicētajai
informācijai atzīmējuši “patīk” (Like), dalījušies (Share) ar to, kā arī aplūkojuši
dažādas lapas sadaļas un rakstus, uz tiem uzklikšķinot (clicks) (skat. 10.3. tab.).
10.3. tabula
Populārākie ieraksti www.facebook.com Bauskas CB lapā
Aktīvo darbību
Nr.p.k.

Ieraksta nosaukums

skaits (share,
like, clicks)

1.

Sociālo zinātņu karjeras diena “Nāc pie prāta!”

2800

Bauskas CB
2.

#JaunoGrāmatuDiena

2079

3.

Aicinājums iegūt/izmantot autorizācijas datus

1228

Bauskas reģionā
4.

17. Novadu Grāmatu svētki Bauskā

595

5.

Septiņas dienas – septiņas melnbaltas fotogrāfijas

126

Bauskas Centrālā bibliotēka uztur arī Bauskas Biznesa bibliotēkas lapu
sociālajā tīklā facebook.com (https://www.facebook.com/biznesabiblioteka/), kur tiek
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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. 2018.gadā lapas sekotāju skaits pieaudzis par 58
sekotājiem. Pieaugot sekotāju skaitam, palielinājies arī lapas skatījumu skaits. Tas
skaidrojams ar to, ka Bauskas Biznesa bibliotēkas facebook.com lapā 2018.gadā
publicēts 171 ieraksts, kas ir par 45 ierakstiem vairāk kā pērn.
Lai celtu bibliotēkas darba popularitāti, interesantākā un aktuālākā informācija
vēl aizvien tiek publicēta virtuālās saziņas un mikroblogošanas tiešsaistes sociālajā
tīklā twitter.com (https://twitter.com/bauskasbiblio). Bauskas CB konts tika izveidots
tikai 2017.gadā. Pārskata periodā tajā publicētajai informācijai ir 543 sekotāji –
privātpersonu, iestāžu un organizāciju profili. Salīdzinot ar pagājušo gadu, lapai
pievienojušies 25 sekotāji. Savukārt, bibliotēkas lapa apmeklēta (profile visits) 1544
reizes – tas ir samazinājies, neskatoties uz to, ka lapā 2018.gadā tika publicēti par 25
ierakstiem vairāk nekā iepriekšējā gadā. Iespējams Bauskas CB lapas sekotāji vairs
nav tik aktīvi sociālā tīkla twitter.com lietotāji, līdz ar to arī skatījumu skaits krasi
samazinājies.
Bauskas, Iecavas un Vecumnieku novada bibliotēkas aktuālo informāciju
publicē ne tikai Bauskas CB tīmekļa vietnē, bet arī savu bibliotēku sociālo tīklu
kontos (skat. 10.4. tab.).
10.4. tabula
Bauskas reģiona bibliotēku sociālo tīklu konti
Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bibliotēka

Sociālie tīkli

Gailīšu bibliotēka
(https://www.facebook.com/gailisupagasta.gailisubiblioteka)
Jaunsaules bibliotēka
(https://www.facebook.com/profile.php?id=100010726845684)
Rītausmu bibliotēka
(https://www.facebook.com/RitausmuBiblioteka/)
Ādžūnu bibliotēka
(https://www.facebook.com/adzunubibl/)
Facebook.com
Ed. Virzas Iecavas bibliotēka
(https://www.facebook.com/iecavasbiblioteka/)
Zālītes bibliotēka
(https://www.facebook.com/Z%C4%81l%C4%ABtesbibliot%C4%93ka-881320352007423/)
Zorģu bibliotēka
(https://www.facebook.com/Zorgubiblioteka/)
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Misas bibliotēka
(https://www.facebook.com/vecumnieki.lv/)
Bauskas Bērnu bibliotēka
(https://www.draugiem.lv/bauskasbernubiblioteka/)
Brunavas bibliotēka
(https://www.draugiem.lv/brunavasbiblioteka/)
Rītausmu bibliotēka
(https://www.draugiem.lv/ritausmubiblioteka/)
Strēlnieku bibliotēka
(https://www.draugiem.lv/strelniekabiblioteka/)
Misas bibliotēka
(https://www.draugiem.lv/misas.biblioteka/)
Valles bibliotēka
(https://www.draugiem.lv/vallesbiblioteka/)

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Draugiem.lv

✓ 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 sociālajos tīklos, 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.
2018.gadā tika izveidota infografika par Bauskas reģiona kopkataloga
autorizācijas datiem, ar kuras palīdzību bibliotēku lietotāji varēja sīkāk uzzināt, kādas
priekšrocības ir bibliotēkas autorizētiem lietotājiem. Šis materiāls tika publicēts visos
Bauskas CB sociālajos tīklos.
Tāpat šajā pārskata periodā tika izveidots jauns Bauskas CB Biznesa
bibliotēkas buklets, kurā tika atjaunota aktuālā informācijā par bibliotēkā
pieejamajiem pakalpojumiem, kā arī uzlabots tā vizuālais noformējums.
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Izveidotas bibliotēku kopkataloga autorizācijas datu kartiņas, kur ir norādes uz
Bauskas reģiona bibliotēku kopkataloga atvēršanu, kā arī kontaktinformācija.
10.3. Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi
Nozīmīgs bibliotēku darba virziens ir lasīšanas veicināšanas un dažādu
tematisko pasākumu organizēšana. Bauskas reģiona bibliotēkas piedāvā:
✓ aktuālas izstādes (10.5. tab.);
✓ tematiskas pēcpusdienas (10.6. tab.);
✓ pārrunas;
✓ radošās darbnīcas (10.7. tab.);
✓ informācijas stundas;
✓ konkursus (10.8. tab.);
✓ ekskursijas (10.9. tab.);
✓ tikšanās ar rakstniekiem, izdevējiem, politiķiem u.c. (10.10. tab.).
2018.gadā bibliotēkās vairāki pasākumu veltīti Latvijas simtgadei, kā arī
dažādu rakstnieku nozīmīgām jubilejām.
Tradicionāla ir izstāžu organizēšana bibliotēkās, ko veic visas novadu
bibliotēkas. Izstāžu tematika aptver:
✓ nozīmīgas atceres dienas vēsturē: Lāčplēša diena, Barikāžu atcere
diena, 18.novembris, 4. maijs u.c.
✓ ievērojamu cilvēku jubilejas: Ē. Hānbergam – 85, I. Ziedonim – 85,
P. Pētersonam – 95, V. Singajevskai – 95, J. Mauliņam – 85,
Ē.M. Remarkam – 120 u.c.
✓ gadskārtu ieražu svētkus: Ziemassvētki, Lieldienas, Līgo, Meteņi
u.c.
✓ dažādu nozaru literatūru: politika, dārzkopība, uzņēmējdarbība,
psiholoģija u.c.
10.5. tabula
Izstādes Bauskas reģiona bibliotēkās
Nr.p.k.

Pasākuma nosaukums

1.

Tauriņi Brunavas pagasta
Dabas liegumā.
Paņemūnes mitrie meži

2.

Atvasaras darbi

Pasākuma apraksts
Brunavas pagastā dzīvo Latvijā populārs
entomologs Emīls Ēmanis, kurš bibliotēkā
izveidoja
tauriņu
izstādi.
Bibliotēkas
apmeklētājiem bija iespēja aplūkot 109
tauriņus kuri mitinās Brunavas pagastā.
Ilggadējās Mežgaļu pamatskolas direktores
Jaņīnas Kursišas gleznu izstādes atklāšana
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Bibliotēka
Brunavas
bibliotēka
Grenctāles
bibliotēka

3.

4.
5.
6.

7.

8.

Izstāde eidota sadarbībā ar biedrības
“Upmale” pārstāvi A. Kazačenko. Izstādē bija
Mežotnes pārceltuves
apskatāmas palielinātas fotogrāfijas, kurās
Mežotnes
vēsture
redzamas pārceltuves Lielupē pie Mežotnes no bibliotēka
19.gadsimta sākuma līdz mūsdienām, tiltiņi,
prāmis, laivas u.c.
Bibliotēkā izstādi Žeimes bērnu radītās
Lietuvas pilsētas Žeimes,
Rītausmu
fotogrāfijas. Tika organizēta izstādes atklāšana
fotogrāfiju izstāde
bibliotēka
(skat. 10.pielikumu).
Vecumnieku pagasta iedzīvotāja veidojusi 20 Vecumnieku
Mandalas no dzīpariem
dažāda lieluma mandalas no dzijas.
bibliotēka
Tematiska izstāde “Saulei Dažādu literatūras materiālu izstāde – Kurmenes
līdzi ritinot”
tautasdziesmas, tradīcijas svinot Lieldienas.
bibliotēka
Bibliotēkā šajā gadā bijušas ļoti daudzu autoru
gleznas, bet gribu uzteikt tieši Gitas Kravalas
gleznas, tās mani ļoti iedvesmoja uz labiem
darbiem. Gleznās attēlotas bija sievietes un
ziedi. Gleznas bija liela formāta un tā kā
Gitas Kravalas gleznu
Misas
bibliotēkai ir plašas telpas, ļoti labi iederējās.
izstāde
bibliotēka
Gita Kravala bija atbraukusi no Iecavas ar
savām domu biedrenēm, uz atklāšanu atnāca
arī vietējie iedzīvotāji, tie, kam māksla tuva.
G. Kravala izteica vēlmi arī turpmāk
sadarboties.
Vietējie iedzīvotāji sanesa sveces mūsu
Sveču izstāde “Mūsu
Umpārtes
kopīgai gaismai, sagaidot Latvijas simtgadi!
gaismiņas Latvijai!”
bibliotēka
Sveču izstāde piesaistīja jaunus apmeklētājus.
10.6. tabula
Tematiskie pasākumi Bauskas reģiona bibliotēkās

Nr.p.k.

Pasākuma nosaukums

1.

Lieldienu tematiskais
pasākums

2.

3.
4.
5.

Tematiski muzikāla
pēcpusdiena “Es visu
mūžu mīlējusi esmu” –
Ā. Elksnei – 90
Viens zelta stars no
zvaigžņu spieta mums
katram tieši sirdī krīt!
Muzikāli izklaidējošs
pasākums
Jums sievietes

Pasākuma apraksts
Pasākuma mērķis bija sniegt ieskatu par
Lieldienu svinēšanas tradīcijām, tādā veidā
aktualizējot latviešu kultūras svarīgumu.
Pasākuma ietvaros bērni bija iespēja darboties
radoši, gatavojot oriģinālus Lieldienu dekorus.
Protams neiztikām bez svētku ticējumiem un
atrakcijām, kā arī spēlēm.
Tematiska pēcpusdiena ar dzejas lasījumu,
dzejnieces tekstu dziesmām un prezentāciju
par viņas daiļradi un personīgo dzīvi.
Tematisks
pasākums
veltīts
aktīviem
bibliotēkas apmeklētajiem ar Ziemassvētku
pārsteigumiem.
Piedalījās
pagasta
amatierkopas,
priekšnesumi, konkurss, dziesmu maratons.
Muzikāli literārs pasākums, kurā dalībniekus
iepriecināja dzejniece Sandra Cīrule un
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Bibliotēka

Ādžūnu
bibliotēka

Codes
bibliotēka
Dāviņu
bibliotēka
Jaunsaules
bibliotēka
Jumpravas,
Mežotnes

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

dziedātāja Jurgita Červinska.
bibliotēkas
Mežotnes pamatskolas amatieru teātris
”Kājām gaisā” sniedza teatrāli muzikālu
uzvedumu.
Ziemassvētku pasākums
Bija atnācis Ziemassvētku rūķis. Dāvaniņās Jumpravas
“Ziemassvētku zvaigzne
bija medus burciņa un mazais kalendāriņš. bibliotēka
mirdz”
Biju uztaisījusi papīra eņģelīšus. Katram
eņģelītim svārciņos paslēpu novēlējumu. Katrs
varēja izvēlēties savu eņģelīti.
Sadarbībā ar Mežotnes pamatskolu, 1. – 9.
Dzejas dienu pasākumus klašu skolēni un 5gadnieku un 6gadnieku
Mežotnes
grupiņu, netradicionālā veidā “deklamēja”
“Rudens”
bibliotēka
dzejoļus par rudeni, kurš izspēlēja teātri, kurš
dziedāja dziesmu.
1.Bauskas Mūzikas skolas audzēknes Katrīnas
Upenieces saksofona spēles priekšnesums.
2. Latvijai veltītu rakstaino cimdu izstāde.
3. Lepošanās ar pašu gatavotām, izveidotām
2018. gada 18. novembris lietām, godinot savu valsti Latviju tās dižajā
Mūsas
– mūsu valsts simtgade. jubilejā.
bibliotēka
4. Skaistu dzejas rindu, velējumu Latvijai
Daudz laimes, Latvija!
lasīšana.
5. Atmiņu teikšana par sastapšanos ar
simtgadniekiem savā dzīvē.
6. Kopīga latviešu dziesmu dziedāšana.
Dzejas dienas pasākums Tikšanās ar vietējiem Vecsaules literātiem
Jaunsaules bibliotēkā. Prezentācija par L.
interesentiem ”Es mīlu
Ozolaines
Breikšu.
Dzejas
kompozīcijas
montāža,
Dzejas
savu dzimto zemi, es mīlu
bibliotēka
lasījumi pie brīvā mikrofona.
savu mazo Latviju!”
Jauno gadu gaidot, veco Sieviešu klubiņa dalībnieces skaitīja dzejoļus
Rītausmu
un
lasīja
ticējumus..
gadu pavadot
bibliotēka
Tematiska improvizāciju
Mājas video seanss, pasākums bērniem, Strēlnieku
pēcpusdiena “Varbūt
piedalās amatierteātris “Kājām gaisā”.
bibliotēka
būšu režisors”
Tikšanās ar Vecsaules dzejniekiem Silviju
Beitiņu, Gundaru Rošānu, Ainu Dravnieci,
“Es mīlu savu dzimto
Zinaīdu Īzaku, prezentācija par dzejnieku
zemi, es mīlu savu mazo Leonīdu
Breikšu,
Vecsaules
skolēnu
Vecsaules
Latviju” – Dzejas dienu sagatavota dzejas montāža, dzejas lasījumi pie bibliotēka
brīvā mikrofona, prezentācija „Vizuālās tautas
pasākums
dziesmas”,- tautas dziesmu minēšana pēc
attēla un to dziedāšana.
Pasākumā dzeja, esejas, mūzika. Piedalās
Māmiņa mīļā tu esi kā
Vecumnieku
teātra kopa “Mūsmājas”. Stāsti, atmiņas
saule…
bibliotēka
katram par savu māmiņu.
Una Imula raksta dzeju, savus darbus
Grāmatas “Latvijas
iesniegusi vairākos dzejas krājumos, bet savs
Misas
sirdspukstos” atvēršanas
oriģināldarbs nav bijis. Martā notika grāmatas bibliotēka
svētki
prezentācija “Latvijas sirdspukstos”.
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15.

16.
17.

Tematiska pēcpusdiena
“Zvaigžņu parāde”
Dzejas dienu pasākums
Jaunā Gada sagaidīšanas
pasākums
“Latvija laiku lokos”

18.

Mūziķis A. Daņiļenko ir vairākus Anitas
dzejoļus muzicējis un šīs dziesmas pat
ieguvušas labus rezultātus šlāgeru konkursos.
Arī šajā pasākumā viņš labprāt atbalstīja Anitu
Ozoliņu un atbrauca uz Misu, lai papildinātu
ar muzikālo priekšnesumu šos svētkus.
Zvaigznes dienai veltītā
pēcpusdienā
bibliotekāri bija sagatavojuši īpašus personību
raksturojumus, kur tika izceltas katra indivīda Skaistkalnes
pozitīvās iezīmes. Pasākumu papildināja bibliotēka
dzejas lasījumi, pārrunas un diskusijas par
dzīves vērtībām pie kafijas tases.
Tika pieaicināti īpašie viesi: aktrise Indra
Stelpes
Burkovska un čelliste Mara Lagzdiņa.
bibliotēka
Kopīgs atpūtas pasākums pie klātiem galdiem Taurkalnes
ar atrakcijām, mūziku un uguņošanu.
bibliotēka
Baltā galdauta svētki, veltīti Latvijas
neatkarības atjaunošanai. Atcerējāmies 1990.
Umpārtes
gada 4. maija balsojumu, kā to katrs
bibliotēka
uzņēmām, kad izvēlējāmies būt brīva un
neatkarīga valsts.
10.7. tabula
Radošās darbnīcas Bauskas reģiona bibliotēkās

Nr.p.k.

Pasākuma nosaukums

1.

Svētku rotājumi

2.

Putnu dienas

3.

Svētais Helovīns

4.

Rakstu Tev no sirds

5.

Radošā nodarbība
“Katram savu Latviju”

6.

7.

Radošā Ziemassvētku
darbnīca
Valentīndienas
apsveikumi

Pasākuma apraksts
Bibliotēka
Gandrīz divu nedēļu garumā, ikviens
brunavietis
varēja
piedalīties
radošās
nodarbībās. Katram bija iespēja iemācīties Brunavas
pagatavot dažādas sniegpārsliņas, eņģelīšus, bibliotēka
Adventes vainagus. Piedalījās gan lieli, gan
mazi.
Radoši izglītojošā darbnīca ģimenēm kopā ar
Gintu Bētiņu, kurš stāstīja par putniem
Grenctāles
klausījāmies putnu dziesmas. Brīvā dabā gājām
bibliotēka
klausīties putnu balsis un skatījāmies kādi putni
ir sastopami mūsu ciematiņā.
Helovīna
dekoru
veidošana,
zīmējumu Jaunsaules
krāsošana, spoku stāstu lasīšana.
bibliotēka
Šādas aktivitātes attīsta skolēniem radošumu un Ozolaines
prieku, tādējādi popularizējot bibliotēku.
bibliotēka
G. Zaumanes vadītajā nodarbībā apmeklētājiem
bija iespēja izgatavot piespraudi latviskās Ed. Virzas
noskaņās.
Iecavas
Apmeklētāji izgatavo Ziemassvētku dekorus, bibliotēka
dāvanu iesaiņošana u.tml.
Par godu Valentīndienai tika rīkota radošā
darbnīca, kur pasākuma apmeklētāji varēja
Rosmes
veidot katrs savu apsveikumu Valentīndienā ar bibliotēka
sevis izvēlēto dizainu. Piederumi un materiāli
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8.

9.

Vasaras radošās dienas
“Es. Mana ģimene.
Latvija”
Floristikas zaļais plenērs
“Vēja zvani”
Radošā darbnīca

10.

tika nodrošināti.
Ikgadējais sarīkojums jaunajiem lasītājiem, kas
kļuvis par Zorģu bibliotēkas zīmolu un tiek
aprakstīts gan pašu, gan kaimiņu novadu
informācijas avotos.
Floristikas meistarklases sadarbībā ar floristikas
meistari L. Lauriņu.
Vecumnieku tautas nama floristikas studijas
vadītājas L.Lauriņas vadībā gatavojām adventes
vainagus un svētku dekorus.

Zorģu
bibliotēka
Bārbeles
bibliotēka
Valles
bibliotēka

10.8. tabula
Konkursi Bauskas reģiona bibliotēkās
Nr.p.k.

Pasākuma nosaukums

1.

Fotokonkurss “Mans
pagasts, manas mājas,
mana Latvija!”

2.

Runas konkurss “Maza
mana Tēvu zeme”

3.

Kulinārijas konkurss
“Literatūras garša”

4.

Biznesa ideju konkurss
“Mana grāmata par
biznesu: No senču pūra
līdz mūsdienām”

Pasākuma apraksts
Bibliotēka
Novembra mēnesī aicināju pagasta iedzīvotājus
iemūžināt vietas, lietas un notikumus, kas
viņiem šķiet nozīmīgas, varēja piedalīties arī ar Brunavas
senākām bildēm. Atsaucība bija liela, stāsti un bibliotēka
apraksti par cilvēkiem nozīmīgām lietām bija
ļoti interesanti.
Bērni ar lielu centību
un atbildību bija
Gailīšu
iemācījušies dzejoļus par Latviju un centās
bibliotēka
norunāt izteiksmīgi.
Piedalījās lasītāju klubiņa komanda, tika
gatavoti šampinjonu salāti no L. Muktupāvelas Ceraukstes
grāmatas “Šampinjonu derība”, process tika bibliotēka
fotografēts un nosūtīts konkursa veidotājiem.
Sadarbībā ar Izglītības nodaļu tika rīkots
biznesa ideju konkurss skolēniem. Konkursa
mērķis bija veicināt audzēkņos radošu
Bauskas
domāšanu par uzņēmējdarbības jomu, radot
CB
grāmatu
par
biznesa
attīstību
(skat.
11.pielikumu).
10.9. tabula
Ekskursijas Bauskas reģiona bibliotēkās

Nr.p.k.
1.

Pasākuma nosaukums
Biznesa bibliotēkas
pieredzes apmaiņas
brauciens uz Rēzekni.

2.

No Vīgantes parka...

3.

Izglītojošs brauciens uz
Doles salu

4.

Brauciens uz dzīvnieku
patversmi

Pasākuma apraksts
Biznesa bibliotēkas
rīkotais
pieredzes
apmaiņas brauciens uz Rēzekni, apmeklēts
GORS, Zeimuļs, dolomītatradnes “Pērtnieki”.
Aktīvākajiem bibliotēkas lietotājiem bija
iespēja iepazīt Vīgantes parku, tad ar kuģīti
Vīgante uz Likteņdārzu, tur gides pavadībā
interesantā stāstījumā iepazīt šo vietu.
Apmeklējām Doles salas Daugavas muzeju un
Ādažu novada Baltezera kokaudzētavu.
Aktīvākajiem bibliotēkas lasītājiem tika
piedāvāta
iespēja
apmeklēt
dzīvnieku
patversmi.
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Bibliotēka
Codes
bibliotēka
Jauncodes
bibliotēka
Jumpravas
bibliotēka
Rītausmu
bibliotēka

5.

“Skaista mana tēvu
zeme” izglītojošs
brauciens

6.

Ekskursija pie īrisu
audzētājas Ilgas Viņķeles
Nīzerē.

Staburaga pagasta bibliotēkas apmeklējums,
ekskursija pa Vīgantes parku, Staburaga
apmeklējums, brauciens ar kuģīti „Vīgante” pa
Daugavu uz Likteņdārzu ar aizraujošiem
kapteiņa stāstiem, ekskursija pa Likteņdārzu
un Kokneses pilsdrupām gida pavadībā.
Ekskursija
organizēta
“Dārzkopji”.

interešu

Vecsaules,
Jaunsaules,
Ozolaines
bibliotēkas

grupai Vecumnieku
bibliotēka

10.10. tabula
Tikšanās ar personībām Bauskas reģiona bibliotēkās
Nr.p.k.
1.
2.

3.

4.
5.

Pasākuma nosaukums
“Simtgades stāsti un
dziesmas”
“Ar mieru dvēselē”
Tikšanās ar Mežotnes
pagasta pārvaldnieku
Z. Kalēju un Bauskas
domes vadītāju
A. Jātnieku
Tikšanās ar rakstnieci
iecavnieci Ivetu Salgrāvi
Tikšanās ar rakstnieci
iecavnieci Gintu Orinsku

6.

Tikšanās ar radošām
personībām

7.

Tikšanās ar autoru

8.

Tikšanās ar rakstnieku
novadnieku Ē. Hānbergu

9.

Tikšanās ar rakstnieci
M.Jakubovsku.

10.

Tikšanās ar dzejnieci
G. Viegliņu –Vallieti

11.

Tikšanās ar Līgatnes

Pasākuma apraksts
Tikšanās ar rakstnieci Daci Judinu un
komponistu Arturu Nīmani.
Pirms Ziemassvētkiem brunaviešiem bija
iespēja tikties un iepazīties ar Brunavas katoļu
priesteri Agri Ruļuku.

Bibliotēka
Brunavas
bibliotēka

Risināja vairāk sasāpējušos jautājumus, par
Jumpravas
ceļiem, ūdens apgādi, vides servisu un dažādus
bibliotēka
citus jautājumus
Autores grāmatas “Kaut ko padarīt” atvēršanas
svētki.
Autores grāmatas “Ienaidnieki” atvēršanas
svētki.
Tikšanās ar Liegu Piešiņu, Hosamu Abu Meri,
rakstnieku Māri Bērziņu klausītāju pulkā bija
Iecavas un Bauskas novada lasītāji.
Saruna ar grāmatas “Valdnieka Nameja meita”
autori G. Viegliņu-Vallieti
Autors pastāstīja par jaunāko grāmatu ,,Mana
Tērvetes ieelpa”, atcerējās savas skolas gaitas
Vecumnieku vidusskolā, uzzinājām par
Omulības klubiņā notiekošo un par ko raksta
saviem lasītājiem jaunajā grāmatā (skat.
12.pielikumu).
Pieaugušie lasītāji iemīļojuši autores lata
romānus, autore pastāstīja, kur ņem prototipus
saviem romāniem, kā arī kādus darbus vēl
raksta saviem lasītājiem.
Iepazīšanās ar jaunākajiem dzejoļiem, dzejoļus
var iedalīt vairākās grupās -dabas skaistums,
rūpes par apkārtējo dabu un vidi, kur dzīvojam
un mīlestība kas stāv pāri visam. Izdoto darbu
pārskats. Sarunas ar autori par literatūru, vēsturi
un sabiedriskajiem notikumiem mūsdienās.
Stāstījums par zvēriem, foto prezentācija,
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Ed. Virzas
Iecavas
bibliotēka
Zorģu
bibliotēka
Bārbeles
bibliotēka

Beibežu
bibliotēka

Kurmenes
bibliotēka

Valles

dabas taku zvērkopi Velgu
Vītolu
Tikšanās ar LR
12.Saeimas deputātiem
R.Melgaili un V.Krūmiņu

atbildes uz jautājumiem.

bibliotēka

Tikšanās laikā notika diskusija par nozīmīgiem
procesiem sabiedrībā, aktualitātēm Saeimā,
deputātiem tika uzdoti jautājumi.
Grāmatas “Dzīvo vesels!” Tikšanās ar gastroenterologu un profesoru
Anatoliju Danilānu un rakstnieku Pēteri
atvēršanas svētki
Strubergu (skat. 13.pielikumu).
Grāmatas “Paradīzes
Tikšanās ar rakstnieci Māru Zālīti (skat.
Bauskas
putni” atvēršanas svētki 14.pielikumu).
CB
Grāmatas “Ikvienam no Tikšanās ar grāmatas autoru Zigurdu Beinertu.
Autors grāmatu dāvināja Vecsaules, Jauncodes,
mums ir vai ir bijis savs
Ceraukstes un Rītausmu bibliotēkām (skat.
sapnis” atvēršanas svētki
15.pielikumu).
Bauskas CB lasīšanas pasākumu organizēšanā lielu uzmanību pievērš

12.

13.
14.

15.

kultūrvēsturiskā mantojuma izzināšanai un to vērtību popularizēšanai.
2018.gadā Vecumnieku bibliotēka jau kārtējo gadu aktīvi iesaistās “Krāmu
tirgus” organizēšanā. Savukārt vairākās pagastu bibliotēkās aktīvi darbojās bibliotēku
organizētie klubiņi lasītājiem (skat. 10.11. tab.).
10.11. tabula
Bibliotēku organizētie klubiņi
Nr.p.k.

1.

2.

3.

4.

5.

Apraksts
Bibliotēka
Klubiņā darbojās 18 dalībnieces. 2018.gada
27.februārī tika atzīmēta “Austraskoks”
Pensionāru klubiņš
darbības piecpadsmit gadu jubileja. Tikšanās
“Austras koks”
notiek reizi mēnesi. Dalībnieces piedalās
bibliotēkas
organizētajās
tematiskajās
pēcpusdienās.
Jauncodes
Strādājošo sieviešu klubs Klubiņā iesaistījušās 10 dalībnieces. Tikšanās
bibliotēka
“Magonītes”
notiek reizi mēnesī.
Vingrošanas grupa sastāv no 10 dalībniekiem,
Veselības vingrošanas
kuri sanāk kopā divas reizes nedēļā, lai
grupa “Vingri”
vingrotu un padarītu savu dzīvesveidu
veselīgāku.
Klubiņā piedalās lasītāji no dažādām
mērķgrupām:
mājsaimnieces,
seniori,
bezdarbnieki, strādājošie un uzņēmēji. Tiek
Ceraukstes
Lasītāju klubiņš “Noruna” rīkotas
literāras
pēcpusdienas
veltītas
bibliotēka
dzejniekiem, rakstniekiem ar domu, lai iepazītu
tuvāk latviešu daiļliteratūru, tiktos ar
ievērojamiem cilvēkiem, literātiem.
Dalībnieki iesaistās dažādos tematiskos
Pieaugušo lasītāju klubiņš pasākumos. Arī 2018.gadā katra mēneša pēdējā
Codes
“Tik un tā”
ceturtdienā klubiņa dalībnieki tikušies, lai bibliotēka
piedalītos bibliotēkas rīkotajos pasākumos.
Nosaukums
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6.

7.

8.

9.

10.

Klubiņa dalībniecēm tiek rīkotas dažādas
radošās darbnīcas, piedalās bibliotēkas
Rītausmu sieviešu klubiņš
organizētajās literārajās pēcpusdienās. Sanāk
kopā, lai dalītos viedokļiem, atmiņām u.c.
Klubiņa sastāvu veido pensionāru un citu
lasītāju domubiedru grupa. Kopā mācās apgūt
Lasītāju klubiņš
jaunas prasmes – veidot kartiņas, brošas,
pagatavot jaunas receptes. Tāpat kopīgi
devušies virtuālos ceļojumos.
Pensionāru klubiņš
Ik rudeni klubiņa dalībniekiem tiek lasīts
“Brūklenājs”
jaunāko grāmatu apskats.
Iesaistās bibliotēkas pasākumos, kā arī
pulcējās, lai apgūtu jaunas zināšanas,
Dāmu klubiņš
piemēram, 2018.gadā noklausījās lekciju par
ēteriskajām eļļām.
2018.gadā
notikušas
44
ārstnieciskās
Veselības vingrošanas
vingrošanas nodarbības – iepazīta dziedošo
grupa “Būsim sportiski,
Tibetas trauku masāža un apgūta nūjošanas
vingri un veseli”
prasme fizioterepeites Endijas Čudares vadībā.

Rītausmu
bibliotēka

Pāces
bibliotēka
Valles
bibliotēka
Misas
bibliotēkā
Zorģu
bibliotēka

Nozīmīgs pasākums 2018.gadā bija 17. Novadu Grāmatu svētki Bauskā
(skat. 16a., 16b. pielikumu). Grāmatu svētkus atklājot, tika iedibināta jauna tradīcija
– bibliotēkas lielākajos svētkos godināt un apbalvot Bauskas Centrālās bibliotēkas
darbiniekus. Kā jau katru gadu, svētku dalībnieki tikās ar “Latvijas Avīzes“
organizētās publiskās diskusijas dalībniekiem: Saeimas deputātu Romualdu Ražuku
un Dainu Mūrmani – Umbraško, Veselības ministrijas valsts sekretāri, Lauku ģimenes
ārstu asociācijas vadītāju un praktizējošu ģimenes ārsti Līgu Kozlovsku, kā arī Rīgas
Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas galveno speciālistu ķirurģijā Haraldu
Plaudi. Diskusijas tēma “Valsts obligātās veselības apdrošināšana – plusi un mīnusi
pacientiem un mediķiem”.
Pēc diskusijas svētku dalībnieki tikās ar Latvijas populārāko karikatūristu un
grāmatas “Karikatūra LV” autoru Gati Šļūku, bet pēc tam norisinājās literāri muzikāla
tikšanās ar aktrisi un dzejnieci Raimondu Vazdiku un rakstnieci un žurnālisti Elitu
Veidemani.
Bērni tikās ar rakstnieci Māru Jakubovsku, kā arī mākslinieku un ilustratoru
Kristapu Auzenbergu.
Atzinīgi jāvērtē Bauskas, Vecumnieku un Iecavas novadu pagastu bibliotekāru
atbalsts svētku organizēšanās un norisē.
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Bauskas CB piedalījās Bauskas Vecpilsētas 8.Pagalmu svētkos. Šoreiz
svētku apmeklētāji Bauskas Biznesa bibliotēku varēja sastapt Rātslaukumā, kur
katram bija iespēja iepazīt un aplūkot darbībā 3D printeri.
Pārskata periodā veiksmīgi norisinājusies arī Ziemeļvalstu literatūras
nedēļa – Bauskas reģiona bibliotēkas ļoti aktīvi organizēja dažādas literatūras
izstādes, kā arī pasākumus bērniem un jauniešiem (Rīta stundas lasījumi) un
pieaugušajiem (Krēslas stundas lasījumi).
10.4. Ar publicitātes darbu saistītās problēmas un to risinājumi
Kā viena no problēmām tiek uzskatīta cilvēku pasivitāte bibliotēkas pasākumu
apmeklēšanā, jo bieži nākas novērot zemu pasākumu apmeklētību. Nepieciešams
ieviest jaunas inovācijas, kas piesaistītu jaunus bibliotēkas lietotājus, tāpat jāpievērš
uzmanība pasākumu publicitātei – jāizvieto afišas vietās, kur visbiežāk uzturas
vietējie iedzīvotāji, jāievieto informācija sociālajos tīklos, jāspēj piesaistīt lietotājus ar
interesantiem publicitātes materiāliem.
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11. Sadarbības tīkla raksturojums
11.1. 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 (skat. 11.1. tab.).
11.1. tabula
Aktīvākie bibliotēku sadarbības partneri
Nr.p.k. Sadarbības partneri

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

Sadarbības raksturojums

Telpu nodrošināšana un iekārtošana,
tehnikas (projektors, mikrofoni u.c.)
nodrošināšana, publicitātes materiālu
izvietošana u.c.
Papildina pasākumu programmu ar
Bauskas novada
dažādiem priekšnesumiem, apmeklē
skolas
pasākumus, piedalās konkursos.
Bauskas novada
Kopīgi organizē konkursus Bauskas
Izglītības nodaļa
novada skolēniem.
Bibliotēkā vairākkārt izvietotas studijas
Fotostudija “Bauska”
dalībnieku fotogrāfijas.
Bibliotēkā regulāri tiek rīkoti izstāžu
Mākslas studija
atklāšanas pasākumi un tikšanās ar
“Meistars Gothards”
māksliniekiem.
Kultūras centrs
Kopīgu pasākumu organizēšana bērniem.
“Dāvis”
Grenctāles kultūras Kopīga
pasākumu
organizēšana
nams
bibliotēkas lietotājiem.
Bibliotēkā tiek organizētas nodarbības
Biedrība “Upmale” bērniem, kā arī izveidota izstāde
“Mežotnes pārceltuves vēsture”.
Vecsaules saietu
Telpu
nodrošināšana
bibliotēkas
nams
organizētajiem pasākumiem.
Sadarbībā ar dienas centru notiek
Dienas centrs
informatīvi un izglītojoši pasākumi,
“Iecavnīca”
piemēram,
par
e-pakalpojumu
izmantošanu, drošu interneta lietošanu.
Notiek
informācija
apmaiņa
par
pasākumiem, reizi gadā bibliotēkas
aktīvākie lasītāji apmeklē kultūras nama
Iecavas Kultūras
organizētu pasākumu.
nams
2018. gadā bibliotēkas darbinieki un
lasītāji
iesaistījās
kultūras
nama
koordinētajā Dzejas dienu akcijā “Sirds
uz perona”, kuras ietvaros notika dzejas

Bibliotēka

Bauskas Kultūras
centrs
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Bauskas CB

Brunavas, Codes,
Rītausmu bibliotēkas
Codes, Rītausmu,
Bārbeles bibliotēkas
Dāviņu bibliotēka
Grenctāles bibliotēka
Mežotnes bibliotēka
Vecsaules bibliotēka
Ed. Virzas Iecavas
bibliotēka, Zālītes
bibliotēka

Ed. Virzas Iecavas
bibliotēka

12.

13.
14.
15.

16.
17.

18.

Biedrība “RaDam”

Pensionāru un
invalīdu biedrība
“Virši”
Pansionāts
“Atvasara”
Vecumnieku
Mūzikas un mākslas
skola
Lauku kapela
“Savējie”
NVO “Kurmenes
viļņi”
Skaistkalnes pagasta
novadpētniecības
krātuve
“Novadnieki”

19.

Vecumnieku novada
lauku attīstības
konsultante Anita
Smilškalne

20.

Valles pagasta
muzejs “Zvanītāju
Bukās”

21.

lasījumi Iecavas stacijā.
Sadarbībā
ar
biedrību
“RaDam”
notikušas septiņas radošo darbu izstādes
bibliotēkas lasītavā. Vietējo mākslinieku,
fotogrāfu, amatieru darbi – divas gleznu
izstādes, piecas fotoizstādes.
Piedalās
bibliotēkas
pasākumos.

organizētajos

Muzikālā
noformējuma
veidošana
ikgadējā (kopš 1989. gada) 25. marta
represiju atceres pasākumā.
Veido muzikālo noformējumu Bārbalas
dienai, izstādes “Zudusī Bārbele”
atklāšanā.
Piedalās
bibliotēkas
organizētajos
pasākumos.

Vecumnieku
bibliotēka

Bārbeles bibliotēkas

Kurmenes bibliotēka

Novadpētniecības materiālu
papildināšana, kopīgu pasākumu, izstāžu
un tikšanos organizēšana.

Skaistkalnes
bibliotēka

Reizi mēnesī bibliotēkā notiek tikšanās ar
Vecumnieku novada domes deputāti un
lauku attīstības konsultanti Anitu
Smilškalni. Interesenti var uzzināt
jaunāko informāciju lauksaimniecībā, kā
piesaistīt un saņemt ES subsīdijas, kā
pārstrukturizēties.

Umpārtes bibliotēka

Kopīga pasākumu organizēšana.

Ik gadu rudenī, atsākot sezonu, ražas
Pensionāru apvienība svētku pasākumā apvienības dalībnieki
“Brūklenājs”
tiek iepazīstināti ar jauno grāmatu
apskatu.
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Valles bibliotēka

11.2. Citi sadarbības partneri reģionā un Latvijā, veiktās sadarbības aktivitātes
Bauskas reģiona bibliotēkām veiksmīga sadarbība izveidojusies ar Zemgales
reģiona bibliotēkām. Jau par tradīciju kļuvuši Zemgales reģionu bibliotekāru rudens,
pavasara un vasaras semināri, kuros piedalījās visas Zemgales reģiona bibliotēkas.
Bibliotēku speciālisti atzinīgi vērtē šos pasākumu, jo tas ļauj tuvāk iepazīt Zemgales
reģiona bibliotēku (Jelgava, Dobele, Bauska) galvenos darba virzienus. Šis ir veids,
kā uzzināt bibliotēku darba aktualitātes Latvijā un pasaulē, piesaistot zinošus nozares
speciālistus un lektorus.
Tāpat vairākas Bauskas reģiona bibliotēkas ir izveidojušas sadarbību ar
dažādām Latvijas organizācijām, uzņēmumiem, māksliniekiem u.c. (skat. 11.2. tab.).
11.2. tabula
Sadarbības partneri reģionā un Latvijā
Nr.p.k.

Sadarbības partneri

1.

Latvijas Nacionālā
bibliotēka

2.

LBB Zemgales nodaļa

3.

Rakstniece Iveta
Salgrāve

4.

Sociālie darbinieki

5.
6.
7.

Salons “I.Dille” un
floriste Vineta
Lamberte
Gleznotāja Dagnija
Lauva
Fitnesa trenere Agnese
Gāga

8.

Liega Piešiņa

9.

Izdevēja Santa Anča –
Dansberga

10.

Biedrība “Kalna
Svētību kopiena”

Sadarbības raksturojums

Bibliotēka

Dažādu semināru un konferenču
organizēšana, grāmatu dāvinājumu
nodrošināšana, SBA pakalpojuma Visas Bauskas reģiona
piedāvāšana, konsultāciju sniegšana.
bibliotēkas
Zemgales
reģiona
bibliotekāru
semināru organizēšana.
Piedalās bibliotēkas pasākumos, kā arī
bibliotēkā notiek rakstnieces grāmatu
Ziemeļu bibliotēka
atvēršanas svētki.
Bibliotēkā tiek organizētas tikšanās ar
Pāces bibliotēka
psihologiem un radošās darbnīcas.
Piedalās bibliotēkas
radošajās darbnīcās.

organizētajās

Vada
vingrošanas
nodarbības
bibliotēkas lasītājām.
Piedalās
bibliotēkas
rīkotajos
pasākumos (skat. 17.pielikuu).
Sniedz praktiskas konsultācijas un
piedāvā materiālus bibliotēkas krājuma
papildināšanā,
atspoguļošanā
un
saglabāšanā.
Par bibliotēkas telpās izmantoto
elektroenerģiju un apkuri rūpējas
biedrība, savukārt bibliotēka apkalpo
visus vietējās kopienas iemītniekus.
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Ziemeļu, Zorģu
bibliotēkas

Zorģu bibliotēka

Skaistkalnes
bibliotēka

Umpārtes bibliotēka

11.3. Pārrobežu sadarbība, starptautiskā sadarbība
Lai spētu sekot līdzi citu valstu aktualitātēm bibliotēku nozarē, svarīgi ir
veidot starptautisko sadarbību (skat. 11.3.tab.).
11.3. tabula
Pārrobežu sadarbība
Nr.p.k.
1.
2.

Sadarbības partneri

Sadarbības raksturojums

Pasvales rajona
bibliotēka
Pasvales un Pakrojas
rajona bibliotēkas

Sadarbība
pārrobežu
projekta
īstenošanā.
Pieredzes apmaiņas braucieni uz
Lietuvu.
25.
aprīlī
Pasvales
bibliotēkas
delegācija viesojās Iecavā. Notika
pieredzes apmaiņas seminārs par
bibliotekāro darbu, aktualitātēm un
viesu iepazīstināšana ar novada pēdējo
gadu
sasniegumiem,
jaunumiem,
plāniem iedzīvotāju apkalpošanas un
brīvā laika pavadīšanas jomā. Vizītes
izskaņā
lemts
par
turpmāku
savstarpējo sadarbību.
Pieredzes apmaiņas braucieni uz Biržu
bibliotēkām.
Pasvales
muzejā
bibliotēkas
darbinieces
piedalījās
Latvijas
Simtgadei veltītā pasākumā ar latviešu
dzejnieka
Knuta
Skujenieka
piedalīšanos.

3.

Pasvales rajona
bibliotēkas

4.

Biržu rajona bibliotēkas

5.

Pasvales
novadpētniecības
muzejs

Bibliotēka
Bauskas CB
Brunavas bibliotēka

Iecavas novada
bibliotēkas

Skaistkalnes
bibliotēka
Ed. Virzas Iecavas
bibliotēka

11.4. Bibliotēku aizstāvības, bibliotēku interešu pārstāvniecības darbs
Bauskas Centrālā bibliotēka kā konsultatīvais centrs pārstāv visa reģiona
bibliotēku intereses, t.i. Bauskas novada, Iecavas novada, Vecumnieku novada
bibliotēkas. Regulāri tiek rīkotas tikšanās ar novadu pašvaldību vadītājiem un
administrāciju speciālistiem. Sarunu galvenās tēmas:
•

darba vides uzlabošana,

•

finansējums,

•

bibliotēku speciālistu tālākizglītība,

•

krājuma kvalitāte,

•

IT atjaunināšana,

•

darbinieku atalgojums u.c.
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12. Metodiskais un konsultatīvais darbs
12.1. Situācijas apraksts, kopaina pārskata periodā
2018.gadā reģiona galvenās bibliotēkas pārraudzībā darbu veica 17 Bauskas
novada bibliotēkas, sešas Iecavas novada bibliotēkas, 10 Vecumnieku novada
bibliotēkas un piecas Rundāles novada bibliotēkas.
Aizvadītā gada galvenie uzdevumi metodiskajā darbā:
✓ 34 Bauskas reģiona bibliotēku sagatavošana akreditācijai;
✓ bibliotekāru kvalifikācijas paaugstināšana – apmācības, mācību semināri,
konsultācijas, pieredzes braucieni, kursi u.c.
✓ konsultācijas un praktiska palīdzība darbam ar moduli „Alise-i” pagastu
bibliotēkās;
✓ konsultācijas par bibliotēkas krājumu;
✓ Bibliotēku nedēļas un 17. Novadu Grāmatu svētku organizēšana sadarbībā
ar reģiona bibliotēkām;
✓ Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu pašvaldību bibliotēku
darba apkopojums un analīze.
Bibliotekāru kvalifikācijas paaugstināšanai 2018.gadā kopumā organizēti
8 semināri.
Ļoti iecienīti bijuši izbraukuma semināri, kuros bibliotekāri izmanto iespēju
rast jaunas idejas un darba formas no kolēģiem citviet Latvijā. Izbraukuma semināru
pievienotā vērtība – kultūrvēsturisku objektu, programmu un norišu baudīšana,
izzināšana – tas viss emocionālam pacēlumam un radošuma veicināšanai bibliotēku
ikdienas darbā. Izbraukuma seminārs uz Igaunijas Nacionālo muzeju un Igaunijas
publisko bibliotēku apmeklējums pavēris jaunus apvāršņus un iedvesmojis inovācijām
bibliotēku darbā.
Pārskata periodā veiksmīgi tika organizēta LBB Zemgales reģiona
bibliotekāru “Vasaras skola”. Šoreiz bibliotekāri pulcējās Viļa Plūdoņa muzejā
Bauskas novada Ceraukstes pagasta “Lejeniekos”.
Pēc oficiālajām uzrunām un laba vēlējumiem, Lejenieku atjaunotajā ratnīcā
bibliotekārus gaidīja pārsteigums – lekcija “Aktiermeistarība ienāk bibliotēkā”, kuru
vadīja Latvijas Nacionālā teātra aktrise Indra Burkovska.
Zemgales reģiona bibliotekārēm bija sagatavotas piecas dažādas aktivitātes:
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✓ improvizācijas teātris, kura ietvaros bibliotekāres pārbaudīja savas
zināšanas par dzejnieka Viļa Plūdoņa daiļradi un savu aktiermeistarību,
attēlojot to kā mēmo šovu;
✓ iepazīšanās ar “Gusto” kosmētiku, kas tiek ražota no dabiskām
izejvielām un kur netiek izmantoti tradicionālie konservanti;
✓ muzejpedagoģiskā programma “Lejenieki”, kuras ietvaros varēja
aplūkot V. Plūdoņa dzimtās mājas, kā arī iepazīties ar dzejnieka
literāro mantojumu.
Papildus izglītojošiem pasākumiem, dalībnieki nodevās radošajām aktivitātēm –
Mūsas upes krastā ģitāras un ukuleles mūzikas pavadījumā izdziedāja populāras
latviešu dziesmas, kā arī iesaistījās radošajā darbnīcā “Augusta ziedi Lejenieku
pļavās”, kur katra bibliotekāre veidoja matu rotas no dzīvajiem ziediem.
Lai “Vasaras skolu” noslēgtu uz pozitīvas nots, bibliotekāriem bija iespēja
iemācīties raitus dejas soļus un izkustēties dažādu tautu mūzikas ritmos. Katrs
“Vasaras skolas” dalībnieks noslēgumā saņēma vienu pupu maisu jeb daļiņu no Garās
pupas, kas šogad kalpoja kā pasākuma simbols.
2018.gadā metodiskajā darbā tika ieviesta inovācija – erudīcijas treniņš
(prāta spēle) bibliotekārajā darba saturā. Ideja radusies, iedvesmojoties no prāta
spēlēm “Simtgades kauss”, kurā veiksmīgi startēja arī Bauskas CB izveidotā komanda
“ASMEJA” (skat. 18a., 18b. pielikumu). Spēlē tika izveidoti divi bloki – nozare un
erudīcija (katrā blokā 10 tēmas, par katru tēmu pieci jautājumi). Nozares blokā tika
iekļauti jautājumi par:
✓ Bibliotēku likumu;
✓ LNB;
✓ MK noteikumiem;
✓ BIS ALISE;
✓ Latvijas bibliotēkām;
✓ Bauskas reģiona bibliotēkām;
✓ novadpētniecību;
✓ literatūru;
✓ datu bāzēm;
✓ izdevējdarbību.
Kopumā erudīcijas treniņā piedalījās 40 Bauskas, Iecavas un Vecumnieku
novada bibliotekāri, kuri izlozēja komandu nosaukumus, ar kuru startēs spēlē.
106

Pavisam tika izveidotas 10 komandas (komandā 4 dalībnieki). Pēc šāda izlozes
principa gandrīz katrā komandā bija bibliotekāri no dažādiem novadiem. Komandu
nosaukumi tika sagatavoti saistībā ar kādu literatūras tēlu, piemēram, “Saulcerītes
Stikla kalnā”, “Katrai savu Sprīdīti”, “Sarkangalvītes bez vilka”, “Purva bridējas”,
“Vinnija pūcītes” u.c.
Erudīcijas treniņš kalpoja gan kā esošo zināšanu pārbaude un jaunu zināšanu
iegūšana, gan arī kā Bauskas reģiona bibliotekāru sadarbības un saliedētības
veicināšana.
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.
12.2. Reģiona galvenās bibliotēkas veiktie metodiskie pasākumi un konsultācijas,
īstenotie profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas pasākumi
12.1. tabula
Profesionālās pilnveides pasākumi
N.p.k.

Norises
laiks

Norises
vieta

Organizētājs

1.

10.01.2018.

Bauskas CB

Bauskas CB

2.

14.03.2018.

Bauskas CB

Bauskas CB

3.

16.05.2018.

Izbraukuma
seminārs

Bauskas CB

4.

13.06.2018.

Bauskas CB

Bauskas CB

5.

22.08.2018.

Izbraukuma
seminārs

Bauskas CB

Pasākuma nosaukums, galvenās
tēmas
• Ceļojums medijpratībā
• Nacionālā enciklopēdija, tās
mērķis, uzdevumi un darbība
• Latvijas periodika portālā
“Europeana Newspapers”
• Grāmatas “Beinertu dzimta un ar
to saistīto dzimtu vēsture”
prezentācija
• Digitālā nedēļa: kā nepārmaksāt
par zālēm
• Pieredzes stāsti: pagastu
bibliotēku ikdiena un svētki
Mācību pieredzes izbraukuma
seminārs uz Vecumnieku novada
bibliotēkām (Skaistkalnes,
Kurmenes, Taurkalnes, Valles un
Bārbeles bibliotēkas)
Gatavošanās publisko bibliotēku
akreditācijai, dokumentu
sagatavošanas vadlīnijas
Mācību pieredzes izbraukuma
seminārs uz Igaunijas bibliotēkām.
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Dalībnieku
skaits

Stundu
skaits

34

4

41

4

38

6

32

3

36

6

6.

29.08.2018.

V. Plūdoņa
muzejs

Bauskas CB

7.

10.10.2018.

Bauskas KC

Bauskas CB

8.

31.10.2018.

Izbraukuma
seminārs

Bauskas CB

LBB Zemgales nodaļas bibliotekāru
vasaras skola:
• Muzejpedagoģiska programma
“Lejenieki” – V. Plūdoņa dzimtās
mājas un literārais mantojums
• Lekcija “Aktiermeistarība ienāk
bibliotēkā”
• Radošā darbnīca “Augusta ziedi
Lejenieku pļavās”
• Novadpētniecības 16.
konferences atziņas
• Pakalpojumi un iespējas Dānijas
bibliotēkās
• Erudīcijas treniņš bibliotekārajā
darba saturā
Mācību pieredzes izbraukuma
seminārs uz Jūrmalas Centrālo
bibliotēku.

• “Bauska – pilsēta, kur
satiekas…” novadpētniecības
Bauskas CB
priekšlasījums
• Datu aizsardzība bibliotēkās
Organizēta dalība:

75

5

48

5

48

6

42

4

8

6

8

5

30

4

9.

05.12.2018.

Bauskas KC

10.

17.04.2018.

LNB

11.

18.04.2018.

LNB

12.

09.05.2018.

Jelgavas
pilsētas
bibliotēka

Zemgales reģionālais seminārs “Inovācijas un
radošums sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā”
Projekta Biznesa atbalsta bibliotēkām,
bibliotekāriem, skolotājiem, -mentoriem un
skolēniem “Business Bag” bērnu un jauniešu
nometne
Konference “21.gadsimta bibliotēka”

30

LBB 19.konference “Mainās bibliotēka, mainās
sabiedrība”
Latvijas Bibliotēku festivāls 2018: Bibliotēku ideju
tirgus

13.

08.06.2018.

Lietuva

14.

12.09.2018.

LNB

19.20.09.2018.

Kuldīgas
GB

Bibliotēku novadpētniecības konference

1

16.

22.10.2018.

LNB

BIS ALISE kurss “Ievads sistēmā ALISE,
Informācijas atlase (OPAC, WebPAC), Cirkulācija”

6

16

17.

07.11.2018.

LBB Zemgales reģiona bibliotekāru seminārs
“Bibliotēkas simts gados”

35

5

18.

14.11.2018.

Digitālo aģentu mācības “Digitālā saziņa ar valsti:
dzīves situācijās noderīgi e-risinājumi”

45

8

19.

17.12.2018.

Kurss “Kreatīvā informācijas meklēšana”

6

4

15.

Penkules
kultūras
nams
Bauskas
novada
Izglītības
nodaļa
LNB

108

6
5

12.3. Izglītības iestāžu bibliotēku pārraudzība
Izglītības iestāžu bibliotēku pārraudzība notiek sadarbībā ar novadu Izglītības
nodaļām, un skolu bibliotekāriem nepastarpināti. Notiek konsultācijas par aktuāliem
darba jautājumiem un profesionālās informācijas apmaiņa.
12.4. Sadarbība ar citām iestādēm
Bauskas CB kā reģiona galvenā bibliotēka metodiskā un konsultatīvā darba jomā
veiksmīgi sadarbojas ar pašvaldību iestādēm, kā arī ar partneriem citās Latvijas
pilsētās (skat. 12.2. tab.).
12.2. tabula
Sadarbības partneri metodiskā un konsultatīvā darba jomā
Sadarbības partneri

Nr.p.k.

Sadarbības raksturojums

1.
2.
3.

Iecavas novada administrācija
Vecumnieku novada administrācija
Rundāles novada administrācija

4.

LNB Konsultatīvais centrs

5.

LNB Bērnu literatūras centrs

6.
7.

LR Kultūras ministrija
Kultūras informācijas sistēmu centrs

Konsultācijas, ieteikumi metodiskajā darbā

8.

Bauskas Kultūras centrs

Telpu nodrošinājums
bibliotekāru semināriem

Tiek slēgti līgumi par reģiona bibliotēkas
funkciju
veikšanu
attiecīgo
novadu
bibliotēkās.
Konsultācijas, semināri reģiona galveno
bibliotēku metodiķiem.
Konsultācijas plānojot un organizējot
Bērnu/jauniešu, vecāku žūrijas aktivitātes un
dalību Nacionālās skaļās lasīšanas sacensībā.

Bauskas

reģiona

Vecumnieku novadā tradicionāli pieredzes apmaiņā veiksmīga sadarbība
notiek starp Valles, Kurmenes un Taurkalnes bibliotēku vadītājām. Bārbeles
bibliotēkai aktīva sadarbība ar Bauskas novada Jauncodes bibliotēku. Arī Iecavas
novada bibliotēku darbinieces savstarpēji konsultējas bibliotekārajā darbā.
Reģionā, notiekot kādas bibliotēkas darbinieku maiņai, veiksmīgi tiek uzsākts
metodiski konsultatīvais darbs starp bibliotēkām, jo kolēģes ir atsaucīgas, zinošas un
izpalīdzīgas.
2018.gadā katra reģiona bibliotēka apmeklēta divas reizes gadā. Tāpat veikta
krājuma inventarizācija četrās Bauskas novada bibliotēkās – Ceraukstes, Codes,
Jauncodes un Bauskas Bērnu bibliotēkā, kā arī divās Vecumnieku novada
bibliotēkās – Kurmenes un Taurkalnes bibliotēkā.
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PIELIKUMI

110

1.pielikums
Bibliotēku akreditācija

111

2.pielikums
Biznesa atbalsta bibliotēkas piedalās nometnē Lietuvā

112

3.pielikums
Bauskas CB gada populārākās grāmatas

113

4.pielikums
Skaļās lasīšanas sacensība Misā

114

5.pielikums
Lasīšanas maratons “100 grāmatas Latvijai”

115

6.pielikums
Silvijas Beitiņas dzimtas stāsta atklāšanas pasākums

116

7.pielikums
Ceraukstes pagasta Ceraukstes bibliotēkai – 115

117

8.pielikums
Plūdoņa dzimšanas diena Muižniecības namā

118

9a.pielikums
Vecumnieku bibliotēku publicitāte

119

9b.pielikums
Vecumnieku bibliotēku publicitāte

120

10.pielikums
Izstādes atklāšana Rītausmu bibliotēkā

121

11.pielikums
Biznesa ideju konkurss “Mana grāmata par biznesu”

122

12.pielikums
Tikšanās ar Ēriku Hānbergu Beibežu bibliotēkā

123

13.pielikums
Tikšanās ar profesoru Anatoliju Danilānu

124

14.pielikums
Tikšanās ar rakstnieci Māru Zālīti

125

15.pielikums
Tikšanās ar Zigurdu Beinertu

126

16a.pielikums
17. Novadu Grāmatu svētki laikrakstā “Bauskas Dzīve”

127

16b.pielikums
17. Novadu Grāmatu svētki laikrakstā “Latvijas Avīze”

128

17.pielikums
Tikšanās ar literatūras eksperti Liegu Piešiņu Zorģu bibliotēkā

129

18a.pielikums
Bauskas CB komanda “ASMEJA” prāta spēlēs “Simtgades kauss”

130

18b.pielikums
Bauskas CB komanda “ASMEJA” prāta spēlēs “Simtgades kauss”
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