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1. Bibliotēkas darbības vispārīgs raksturojums 

1.1.  Pamatinformācija 

Saulkrastu novada bibliotēka ir Saulkrastu novada domes izglītojoša, informatīva 

un kultūras iestāde, kas Bibliotēku likumā noteiktajā kārtībā reģistrēta Latvijas 

Republikas Kultūras ministrijā (Bibliotēku reģistra Nr. BLB1638, 2016. gada 21. 

maijā tika saņemta jauna bibliotēkas reģistrācijas apliecība Nr.2580) un veic pasaules 

kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu 

dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un 

saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās 

izmantošanu. 

Bibliotēkas misija – attīstot bibliotēkas pakalpojumus un to pieejamību, veicināt 

cilvēka dzīves kvalitātes pieaugumu. 

Bibliotēkas darbības mērķis - nodrošināt kvalitatīvus informacionālos 

pakalpojumus atbilstoši vietējās sabiedrības pieprasījumam, iekļaujoties informācijas 

sabiedrības attīstības dinamikā. 

Bibliotēkas darbība ietver informācijas, kultūras, mūžizglītības un komunikācijas 

funkcijas. Iedzīvotājiem tiek piedāvāti daudzveidīgi pakalpojumi, attīstīti 

elektroniskie resursi. Pakalpojumu nodrošinājumā bibliotēka aktīvi sadarbojas ar 

dažādām organizācijām un privātpersonām. 

Bibliotēka atrodas domes pakļautībā un savu darbību realizē saskaņā ar Bibliotēku 

likumu, bibliotēkas nolikumu, domes lēmumiem un citiem spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem. Bibliotēkas darbība tiek finansēta no Saulkrastu novada domes 

budžeta līdzekļiem. 

 

1.2.  Izmaiņas bibliotēkas darbībā pārskata periodā 

Saulkrastu novada dome 2017. gada maijā pieņēma lēmumu izsludināt amata 

vakanci uz bibliotēkas vadītājas vietu. Informācija par vakanci bija pieejama 

Saulkrastu novada domes un Nodarbinātības valsts aģentūras tīmekļa vietnēs, kā arī 

bibliotēku portālā. 2017. gada 17. jūlijā Saulkrastu novada bibliotēkā darbu sāka 

vadītāja Ilze Dzintare. Bibliotekārajā darbā viņa aizvadījusi 20 darba gadus, pabeigusi 

Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāti – iegūts maģistra grāds 

bibliotēkzinātnē un informācijā. Bijusi starptautisko pētījumu projektu dalībniece.  
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Ar bibliotēkas vadības maiņu jaunā redakcijā tika izstrādāts Saulkrastu novada 

bibliotēkas nolikums (izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās 

daļas 2. punktu, Bibliotēku likuma 4. panta otro daļu) un Saulkrastu novada 

bibliotēkas lietošanas noteikumi (apstiprināti ar Saulkrastu novada domes 27.09.2017. 

lēmumu Nr.202 (protokols Nr.15/2017§36) Saulkrastu novada domes reģ. Nr. IeN 

24/2017). Izdarītas izmaiņas arī Saulkrastu novada bibliotēkas maksas pakalpojumu 

cenrādī. 

Jaunajos Saulkrastu novada bibliotēkas lietošanas noteikumos bibliotēkas darba 

laiks tiek noteikts: 

- darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 17:00; 

- sestdienās no plkst. 10:00 līdz plkst. 14:00; 

- katra mēneša pēdējā ceturtdienā bibliotēka ir slēgta. 

Pārskata periodā no jauna tika izstrādāti un apstiprināti „Saulkrastu novada 

bibliotēkas Iekšējie Darba kārtības noteikumi.” (Izdoti saskaņā ar Darba likuma 

55. panta pirmo daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta pirmās daļas 

1. punktu. Apstiprināti ar Saulkrastu novada bibliotēkas vadītājas 15.12.2017. 

rīkojumu Nr.32). Saulkrastu novada bibliotēkas darbinieki ar rīkojumu un jaunajiem 

Darba kārtības noteikumiem iepazīstināti. Parakstot tos, viņi izprot savus pienākumus, 

tiesības un atbildību, veicot darba pienākumus. “Saulkrastu novada bibliotēkas 

Iekšējie Darba kārtības noteikumi” stājas spēkā nākamajā dienā pēc bibliotēkas 

vadītājas rīkojuma apstiprināšanas. Ar iekšējo noteikumu “Saulkrastu novada 

bibliotēkas Iekšējie Darba kārtības noteikumi” spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē 

Bibliotēkas 2009. gada 29. aprīļa noteikumi “Saulkrastu novada bibliotēkas darba 

kārtības noteikumi”. 

2017. gada 09. novembrī Saulkrastu novada bibliotēkā saņemti Latvijas Nacionālā 

arhīva Dokumentu un arhīvu pārvaldības ekspertu komisijas Siguldas zonālā valsts 

arhīva apakškomisijas 2017. gada 09. novembra sēdē Nr. 19 saskaņota lietu 

nomenklatūra un nolikumi: 

- 2018. gada lietu nomenklatūra; 

- Ekspertu komisijas nolikums; 

- Arhīva nolikums. 

Dokumentus izstrādāja un arhīvam saskaņošanai nosūtīja Saulkrastu novada 

bibliotēkas vadītāja I.Dzintare. Ar 2018. gadu bibliotēkas dokumentācija tiek kārtota 

atbilstoši saskaņotai lietu nomenklatūrai. 
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Saulkrastu novada bibliotēkā 2017. gadā strādāja 5 darbinieki – 4 bibliotekārie, 1 

tehniskais.  

Ar Saulkrastu novada domes 2017. gada budžetu, kas spēkā no 01.02.2017. darba 

algas tika palielinātas visiem darbiniekiem. 

 

1.3.  Bibliotēkas akreditācija 

Bibliotēkas akreditācija pārskata periodā nav notikusi. Atkārtota akreditācija tiek 

plānota 2021. gadā.  Akreditācijas ieteikumi ir izpildīti daļēji. Bibliotēkas 

darbiniekiem palielināts atalgojums, nomainīta datortehnika interneta lasītavā. 

Sistemātiski notiek darbs pie krājuma kvalitātes uzlabošanas.  

2. Finansiālais nodrošinājums 

 

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

 

 2015 2016 2017 

Kopā (EUR) 74377 74629 82489 

Pašvaldības finansējums 74377 74629 80431 

Citi ieņēmumi:    

t. sk. maksas pakalpojumi   1058 

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi    

t. sk. VKKF finansējums   1000 

t. sk. citi piešķīrumi    

 

Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 

 
 2015 2016 2017 

Izdevumi kopā (EUR)    

Darbinieku atalgojums (bruto) 37665 37919 41179 

Krājuma komplektēšana 7720 7734 7897 

 

Saulkrastu novada domes finansējums ir augošs un nodrošina bibliotēkas funkciju 

veikšanu un to attīstīšanu. Darba algas pārskata periodā tika palielinātas visiem 

darbiniekiem. Arī krājuma komplektēšanai novirzīto līdzekļu apmērs ir pieaudzis – 

tas nodrošina arvien lielāku izvēles brīvību un elastību krājuma pārvaldības procesos, 

gan iegādājoties jaunus izdevumus, gan piekomplektējot trūkstošos vai nolietotos 

eksemplārus, kā arī lasītājus nodrošinot ar pieprasītāko izdevumu dubletiem.  

Pirmo reizi Saulkrastu novada bibliotēka iesaistījusies Valsts kultūrkapitāla fonda 

projektu konkursā un guvusi atbalstu literatūras un lasīšanas popularizēšanas 

pasākumu organizēšanai. 
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Arvien pieaugoša tendence vērojama ieņēmumos par maksas pakalpojumu 

sniegšanu – iemesls tam rodams apstāklī, ka bibliotēka ir viena no nedaudzajām 

vietām novadā, kur iespējams veikt dokumentu kopēšanu, printēšanu, skenēšanu, 

iekausēšanu un laminēšanu. Pieprasījumam arvien palielinoties, turpmāk jāizvērtē gan 

bibliotēkas darba organizācija, gan telpu plānojums, gan multifunkcionālo iekārtu 

atjaunošanas nepieciešamība. 

 

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

Saulkrastu novada bibliotēka atrodas Saulkrastos, Raiņa ielā 7. Remontdarbi 

pārskata periodā nav veikti. Ir daļēji nomainīts griestu apgaismojums abonementā, 

bērnu nodaļā un vadītājas kabinetā uz 45W 595x595mm LED lampām (panelis 

komplektā ar bloku). 

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

2017. gadā bibliotēkas vajadzībām iegādāti 6 (seši) melni sistēmbloka statīvi un 6 

(seši) pelēki rakstāmgaldi, kas atrodas bibliotēkas interneta lasītavā. Ikdienā tos 

izmanto apmeklētāji. Pārskata periodā iegādāti arī jauni: 

- 3 (trīs) stacionārie datori ATEA Vectron AK17.M02; 

- 2 (divi) čeku printeri EPSON TM-T88V; 

- 1 (viens) kases aparāts CHD 3050 ar naudas lādi. 

Bibliotēkas vadītājas kabinetam ierīkota atsevišķa apsardzes signalizācija ar vienu 

signalizācijas kodu (zināms tikai vadītājam) un iegādāts jauns aprīkojums: 

- Mobilais viedtelefons Samsung J510 Galaxy J5 2016; 

- Darba galds un papildgalds; 

- Biroja krēsls GALAXY Chrome (melna āda). 

Jaunā tehnika un aprīkojums palīdz nodrošināt pilnvērtīgu un kvalitatīvu 

bibliotekāro darbu. 
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Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums” 

 

 Darbiniekiem 

(skaits) 

Lietotājiem 

(skaits) 

Vērtējums (teicams/labs/ 

apmierinošs/neapmierinošs) 

Piezīmes 

Datori 5 5 Darbinieku 5 datoru stāvoklis 

kopumā labs.   

Lietotāju 5 datori apmierinošā 

stāvoklī. 

 

Multifunkcionālas  

iekārtas 

- 2 Multifunkcionālās  

iekārtas ir neapmierinošā 

stāvoklī. 

Lietotājiem uz  

iekārtām  

pieejami  

kopēšanas, 

skenēšanas un  

izdrukas  

pakalpojumi.   

Printeri 1 1 Darbinieku printeris ir 

neapmierinošā stāvoklī. 

Lietotājiem krāsu printeris ir 

labā tehniskā stāvoklī. 

Lietotājiem  

printēšanas  

pakalpojumi  

pieejami uz  

multifunkcionā-

lajām iekārtām. 

Čeku adatprinteri 3 - Visi čeku printeri ir labā 

stāvoklī. 

 

Svītrkodu skeneri 4 - Visi svītrkodu skeneri ir labā 

stāvoklī. 

 

Projektors 1 - Projektors ir neapmierinošā 

stāvoklī. 

 

Laminētājs 1 - Labā tehniskā stāvoklī  

Elektroniskais 

kases aparāts 

1 - Labā tehniskā stāvoklī  

 

2017. gadā tika norakstītas šādas nolietotās tehnikas vienības, kas bija bibliotēkas 

īpašumā: 

- Kases aparāts CHD 3320; 

- Kopētājs “Panasonic DP-1510”; 

- LG LCD monitors 17” – 2 (divi) gab.; 

- Radiotelefons Philips Dect. 

Pārskata periodā tika atgrieztas nolietotās datortehnikas vienības, kuras Kultūras 

informācijas sistēmu centrs nodeva bibliotēkai lietošanā Bila & Melindas Geitsu 

fonda (BMGF) publisko bibliotēku attīstības projekta „Trešais tēva dēls” (3TD) 

realizācijas laikā: 

- 4 (četri) sistēmbloki VECTOR; 

- 3 (trīs) monitori Samsung SyncMaster 740B. 

Pārskata perioda otrajā pusgadā tika sastādīts defektācijas akts un norakstīts, kā arī 

utilizēts nolietotais bibliotēkas inventārs. 
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3.2. Problēmas un to risinājumi materiālā un tehniskā stāvokļa jomā 

Tehniskā stāvokļa pilnīgai uzlabošanai līdz šim nepietika finansējuma. 

Nākamajos gados uzlabošana tiks veikta pakāpeniski, nomainot nolietoto datortehniku 

pret jaunu. Kopumā bibliotēkas tehniskais nodrošinājums ir vērtējams kā viduvējs.  

Pārskata periodā nav nodrošināta datortehnika: 

- apmeklētāju grupu apmācību organizēšanai; 

- darbā ar jauno paaudzi interaktīvi tehniskie risinājumi; 

- fotoaparāts iestādes publicitātes nodrošināšanai; 

- kvalitatīvas multifunkcionālas iekārtas. 

Saulkrastu novada bibliotēkas ēkas 2. stāvā lielākā problēma ir dažu bērnu un 

jauniešu uzvedība, kas īpaši izpaužas nevērīgā un tīši huligāniskā attieksmē pret 

bibliotēkas aprīkojumu. Ļoti liela darbinieku enerģija tiek ieguldīta uzvedības 

koriģēšanā, nekārtību novēršanā un aprīkojuma, inventāra uzturēšanā un atjaunošanā.  

Bibliotēkas telpās nepieciešams veikt remontu, uzlabot telpu plānojumu, krājuma 

kārtojumu un izvietojumu, lai tas būtu ērti pieejams apmeklētājiem, nomainīt plauktus 

abonementā un bērnu nodaļā. Vitāli svarīgi rast iespēju nodrošināt bibliotēkas 

pieejamību gados veciem ļaudīm, cilvēkiem ar kustību traucējumiem un jaunām 

māmiņām ar mazuļiem. 

4. Personāls 

Saulkrastu novada bibliotēkā 2017. gadā strādāja 5 bibliotekārie darbinieki un 

1 tehniskais darbinieks. Bibliotēkā darbu uzsāka viens jauns darbinieks un vadītāja. 

Visi bibliotekārie darbinieki strādā uz pilnu slodzi.  

Bibliotēkas vadītājai ir maģistra grāds, vienam darbiniekam ir bakalaura grāds, 

diviem darbiniekiem - vispārējā vidējā izglītība, vienam darbiniekam speciālā vidējā 

izglītība. 
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Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi” 

 

N.p.k. Laiks, vieta Organizētājs Tēma Stundu 

sk. 

Dalībnieki 

1. Latvijas 

Nacionālās 

bibliotēkas 

Bibliotēku un 

informācijas 

zinātņu lasītavā 

24.01.2017. 

Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

Dažādie mediji: 

graudi, draudi un 

pelavas 

2 I.Dzintare 

 

2. 

 

01.02.2017 

 

Salaspils novada 

bibliotēka 

Pierīgas reģiona 

publisko bibliotēku 

bibliotekāru darba 

seminārs 

 

5 

G.Kleinšmite 

D.Miķelsone 

 

3. Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

07.02.2017 

Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

Es digitālo mediju 

vidē 

8 I.Dzintare 

4. 23.02.2017 Limbažu 

Galvenā 

bibliotēka 

Mūsdienīga lietišķā 

etiķete reālajā un 

virtuālajā vidē 

6 I.Dzintare 

 

5. 

 

01.03.2017 

 

 

Salaspils novada 

bibliotēka 

Pierīgas reģiona 

publisko bibliotēku 

bibliotekāru darba 

seminārs 

 

2,5 

G.Kleinšmite 

D.Miķelsone 

A.Gribnere 

I.Einika 

6. 16.03.2017 Limbažu 

Galvenā 

bibliotēka 

Alojas novada 

bibliotēku 

apmeklējumi un 

aktuāla profesionāla 

informācija/diskusija 

8 I.Dzintare 

7. 30.03.2017 Limbažu 

Galvenā 

bibliotēka 

Limbažu novada 

publisko un skolu 

bibliotēku darbinieku 

apmācības 

5 I.Dzintare 

8. 26.04.2017 Jaunatnes 

starptautisko 

programmu 

aģentūra 

“Īstenot 

starptautiskus 

projektus par 

medijpratību? Kāpēc 

gan ne?” 

4 I.Dzintare 

9. 12.05.2017  

Salaspils novada 

bibliotēka  

Novadpētniecības 

seminārs “Stopiņu 

novads Latvijas 

kultūrtelpā” 

 

6 

 

D.Miķelsone 

A.Gribnere 

 

10. 25.05.2017 Limbažu 

Galvenā 

bibliotēka 

Pieredzes apmaiņa 

Babītes novada 

bibliotēkās un 

Jūrmalas bibliotēku 

apvienības 

bibliotēkās 

8 I.Dzintare 
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11. 18.08.2017 Lietvedības 

Mācību Centrs 

Dokumentu 

pārvaldības darba 

organizēšana 

atbilstoši spēkā 

esošiem 

normatīvajiem 

aktiem uz 2017. gada 

1. augustu 

6 I.Dzintare 

12. 23.08.2017 Salaspils novada 

bibliotēka un 

Limbažu 

Galvenā 

bibliotēka 

Profesionālās 

pieredzes apmaiņas 

brauciens uz 

Limbažu novadu 

8 I.Dzintare 

13. 24.08.2017 

25.08.2017 

Latvijas 

Interneta 

asociācijas 

Drošāka 

interneta centrs 

Reģionālo vēstnešu 

programmas 

apmācību 

ievadseminārs 

10 I.Dzintare 

14.  04.10.2017 Salaspils novada 

bibliotēka 

Pierīgas reģiona 

publisko bibliotēku 

bibliotekāru darba 

seminārs 

6 I.Dzintare 

 

 

15. 06.10.207 SIA "Zygon 

Baltic 

Consulting" 

Mācību centrs 

Vadītāju kompetenču 

attīstības programma 

16 I.Dzintare 

 

 

16. 

 

01.11.2017 

 

Salaspils novada 

bibliotēka 

Pierīgas reģiona 

publisko bibliotēku 

bibliotekāru darba 

seminārs 

 

8 

G.Kleinšmite 

D.Miķelsone 

A.Gribnere 

I.Einika 

I.Dzintare 

 

4.1.  Piedalīšanās ar stāstījumu un prezentāciju profesionālās pilnveides 

pasākumos 

2017. gada 16. martā saruna/diskusija Alojas pilsētas bibliotēkā, Alojā, Jūras 

ielā 14, uzstājās Saulkrastu novada bibliotēkas vadītāja Ilze Dzintare ar prezentāciju 

“Es digitālo mediju vidē” 

2017. gada 27. aprīlī Limbažu un Alojas novadu publisko un skolu bibliotēku 

darbinieku seminārā, kas notika Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrā - 

bibliotēkā SALA, Liepu ielā 3, Ungurpilī, uzstājās Saulkrastu novada bibliotēkas 

vadītāja Ilze Dzintare ar prezentāciju “Kas bibliotekāram jāzina medijpratības 

jautājumos” 
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2017. gada 29. novembrī Cēsu Centrālajā bibliotēkā, Raunas ielā - 1 notika 

pašvaldību publisko bibliotēku darbinieku seminārs, kurā uzstājās Saulkrastu novada 

bibliotēkas vecākā bibliotekāre Daina Miķelsone ar prezentāciju “Vai artotēkām būt 

bibliotēkās” 

 

4.2. Finansējums personāla attīstībai 

Profesionālajā pilnveidē tika paredzēti 285 eiro no pašvaldības līdzekļiem, 

t.sk. kursu un dalības apmaksai iztērēts 225 eiro. Pašvaldības finansējums 

profesionālajai pilnveidei ir stabils. 

 

4.3. Problēmas un to risinājumi personāla jomā 

Pārskata periodā notika personāla mainība. Maijā Saulkrastu novada dome 

rīkoja personāla atlases konkursu uz bibliotēkas vadītāja vietu.  

Vasaras periodā (jūnijs, jūlijs, augusts) bibliotēku apmeklēja liels skaits tūristu 

no tālām un tuvām zemēm, tādēļ bibliotēkai bija jānodrošina pietiekams darbinieku 

skaits atvaļinājumu laikā. Tā kā iestādē šajā periodā ir nepietiekams darbinieku skaits, 

plānots, ka turpmāk vasaras mēnešos varēs iesaistīties Nodarbinātības valsts aģentūras 

(NVA) organizētajā aktivitātē “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, 

kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”. 

Sākotnēji šajā aktivitātē tiek plānots pieteikt astoņus skolēnus. 

2017. gada 12. oktobrī noslēgts līgums par profesionālās izglītības iestāžu 

izglītojamā mācību praksi. Laikā no 20.11.2017.-22.12.2017. bibliotēkā mācību 

praksē bija profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Tehniskā koledža” 

profesionālās vidusskolas Datorsistēmu tehniķa specialitātes 3. kursa audzēknis.  

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

5.1. Informācijas pakalpojumu attīstība 

 

Bibliotēka sniedz pakalpojumus 1.-12. klašu skolēniem, strādā pie pirmsskolas 

vecuma bērnu iesaistīšanas bibliotēkā, kā arī sniedz pakalpojumus skolu un 

pirmsskolu iestāžu pedagogiem, bērnu vecākiem, novada iedzīvotājiem. 

Galvenie bibliotēkas pakalpojumu mērķi: 

 attīstīt bibliotēkas pakalpojumus apmeklētājiem un attālajiem bibliotēkas 

lietotājiem; 
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 nodrošināt pāreju no pakalpojumiem bērniem uz pakalpojumiem 

pieaugušajiem; 

 veicināt mācīšanos mūža garumā; 

 attīstīt informācijas prasmes un iemaņas, iemācīt bērniem radoši izmantot 

tradicionālo un elektronisko informāciju; 

 nodrošināt optimālu pieeju zināšanām, sniedzot visām lietotāju grupām 

atbilstošus informācijas pakalpojumus. 

Bibliotēkas pakalpojumu attīstībā 2017. gadā notikuši šādi pasākumi: 

 realizēts Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības projekts “Grāmatu 

starts”; 

 aktīva dalība lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu, jauniešu un vecāku 

žūrija”; 

 strādāts pie informācijas prasmju un iemaņu attīstīšanas, izmantojot iespiestos 

un elektroniskos materiālus, kā arī iesaistot bibliotēkas lietotājus dažādās 

aktivitātēs; 

 ikdienas darbā ar lietotājiem veicināta visu veidu mediju izmantošanas 

iespējas; 

 līdzās tradicionālajiem informācijas pakalpojumiem turpināts attīstīt 

elektroniskos – bibliotēkas tīmekļa vietnes, elektroniskā kataloga, autorizēto 

datubāzu un sociālo tīklu izmantošanu; 

 veicināta bērniem draudzīgas vides veidošana; 

 pakalpojumu kvalitatīvam nodrošinājumam veicināta darbinieku profesionālā 

zināšanu līmeņa celšana. 

 

5.2. Uzziņu un informācijas darbs 

 

Saulkrastu novada bibliotēkas informacionālās darbības priekšnoteikums ir 

organizēts uzziņu aparāts – tradicionālo un elektronisko uzziņu un bibliogrāfisko 

izdevumu kopums, kuru izmanto lasītāju apkalpošanā viņiem nepieciešamās 

informācijas meklēšanā. Uzziņu avoti bibliotēkā pēc satura, tipiem un tematikas ir ļoti 

daudzveidīgi. 
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Uzziņu avotu veidi bibliotēkā 2017. gadā: 

 Enciklopēdijas (universālās un tematiskās); 

 Vārdnīcas (skaidrojošās, svešvalodu, tematiskās, biogrāfiskās); 

 Rokasgrāmatas (tematiskas - nozarēm, atsevišķām profesijām); 

 Ceļveži (ziņas par ģeogrāfiskām vietām, kultūras pieminekļiem, iestādēm 

satiksmes ceļiem, viesnīcām u.tml.); 

 Biogrāfiskie avoti (personu dzīves gājuma apraksti); 

 Ģeogrāfiskie avoti (atlanti, kartes, ģeogrāfisko nosaukumu rādītāji); 

 Dažāda tipa dokumenti kā uzziņu avoti (statistisko datu krājumi); 

 Novadpētniecības dokumenti, materiāli un iespieddarbi. 

Saulkrastu novada bibliotēkā uzziņas tiek sniegtas katru dienu, taču intensīvs 

darbs šajā jomā noris vasaras sezonā, kad bibliotēku apmeklē liels skaits tūristu un tie, 

kuriem Saulkrastos ir īpašums.  

 

5.3. Galvenie rādītāji 

 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

 
 2015 2016 2017 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 1428 1430 1445 + 0,1%; +1 % 

t. sk. bērni 407 420 500 +3%; +19 % 

Bibliotēkas apmeklējums 17985 16905 15998 -6%; -5 % 

t. sk. bērni 5435 4744 5367 -13%; +13 %  

Virtuālais apmeklējums 7386 378 96 -95; -75 % 

Sociālo tīklu 

apmeklējums (skatījumi) 

40 196 454 +390%; +131 % 

Izsniegums kopā 24280 25367 26555 +5%; +5 % 

t. sk. grāmatas 17150 18660 15779 +9%; -15 % 

t. sk. periodiskie 

izdevumi 

6246 4704 10776 -25%; +129 % 

t. sk. bērniem 4956 3779 3868 -24%; +2 % 

Bibliotekārais aptvērums 

% no iedz. skaita 

pašvaldībā 

23,1 23,2 23,55  

t. sk. bērni līdz 18 g.*   44,22  

Iedzīvotāju skaits 6194 6163 6131 -1%; -1 % 
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Kopumā lielākajā daļā rādītāju, vērtējot tos pēdējo trīs gadu kontekstā, vērojama 

stabilitāte, bez krasām svārstībām. Lielākās izmaiņas saistāmas ar sociālo tīklu 

apmeklējumu, kam bibliotēka pievērsusi lielāku uzmanību un pastiprinātu publikāciju 

izvērtēšanu, arī ar periodisko izdevumu izsniegumu, kas skrupulozi un uzmanīgi tiek 

fiksēts arī lasītavā uz vietas, ne tikai apmeklētājiem izvēlētos izdevumus ņemot līdzi 

uz mājām. 

Arvien vairāk pūļu tiek ieguldīts darbā ar bērniem, kas atspoguļojas gan 

apmeklējuma, gan izsnieguma rādītājos. Te minama gan pasākumu organizēšana, gan 

sadarbība ar novada izglītības iestādēm, arī rūpīgs darbs pie bērniem domātā grāmatu 

krājuma atjaunošanas un citu resursu pieejamības nodrošināšanas. Jāturpina 

pilnveidot un dažādot bērnu nodaļas krājumu gan ar spēlēm, gan interaktīviem, 

audiovizuāliem un elektroniskiem izdevumiem. 

Jāpiemin arī WebPAC statistika, kas 2017. gadā sasniegusi rezultātu – 7652 

sesiju skaits – kas ir ievērojami vairāk kā iepriekšējos gados. Tas skaidrojams ar 

bibliotēkas darbinieku ieguldīto darbu, piešķirot lietotājiem individuālos autorizācijas 

kodus un apmācot elektroniskā kataloga patstāvīgā lietošanā. Šis ir ērti gan lietotājiem 

– jo tā iespējams gan pieprasīt noteiktus izdevumus, gan lūgt pagarināt grāmatu 

lasīšanas termiņu, bibliotēku fiziski neapmeklējot – un tas ir pārskatāmi arī 

bibliotekāriem, jo sistēma ļauj ātri reaģēt uz pieprsījumie. 

Vienīgais rezultātu kritums atspoguļojas grāmatu izsniegumā. Daļēji tas saistāms 

ar neizdevušos tūrisma sezonu un meteoroloģijas neatbilstību ierastajām temperatūras 

līknēm, jo nenoliedzmi vasarās ievērojamu bibliotēkas lietotāju skaitu veido tieši 

tūristi, daļēji tas saistāms ar pieaugošo rindu daudzumu noteiktiem izdevumiem, daļēji 

tas saistāms ar faktu, ka piecus mēnešus bibliotēka strādāja ar vakantu vadītāja vietu, 

pārējiem darbiniekiem koncentrējoties uz primāri nepieciešamo pienākumu veikšanu, 

lai turpinātu bibliotēkas darbības kontinuitāti. 
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Bibliotēkas lietotāju skaits kopumā ir noturīgs, ar augošu dinamiku. Tas 

attiecināms arī uz bibliotekāro aptvērumu novadā. Arvien vairāk tiek reģistrēti bērni, 

kuriem iepriekš grāmatas ņēma citi ģimenes locekļi, tāpat vērojama tendence, ka 

cilvēki pierakstās bibliotēkā ar nolūku izlasīt kādu konkrētu izdevumu, uz kuru 

visbiežāk vērojama īpaša arī citu lietotāju interese arī citās bibliotēkās. 

 
Skaitliski apmeklējuma rādītājos vērojams samazinājums, tomēr jāatzīmē, ka šis 

skaitlis neietver bibliotēkas rīkoto pasākumu apmeklētājus. Turpmāk jāorientējas uz 

bibliotēku informācijas sistēmas ALISE sniegto iespēju pielāgošanu apmeklējuma 

korektākai uzskaitei, ieviešot jaunus apmeklējuma atspoguļojuma kritērijus.  
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Pārskata periodā Saulkrastu novada bibliotēkas rīkotos pasākumus apmeklēja 

4203 interesenti.  

 
Bērnu un jauniešu apmeklējums ievērojami pieaudzis, īstenojot dažādus lasīšanas 

veicināšanas pasākumus. Tāpat jāuzsver, ka bibliotēkas lietotāju skaits veidojas, 

ņemot vērā sezonalitāti – daļa lasītāju, arī šajā kategorijā, bibliotēkā reģistrējas, ņemot 

vērā sarežģījumus ar ieteicamās literatūras pieejamību Rīgas publiskajās bibliotēkās, 

turklāt arī skolu bibliotēkas vasarā nav pieejamas.  
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Tabula “SBA rādītāji” 

 

SBA 2015 2016 2017 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

 24 71 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

 42 120 

 

6.  Krājums 

6.1. Krājuma komplektēšanas politika un organizācija 

Saulkrastu novada bibliotēkas krājuma komplektēšanas koncepcijas mērķis - 

radīt kvalitatīvu lietotāju pieprasītu krājumu, pievēršot uzmanību mainīgajām lietotāju 

vajadzībām. Ar bibliotēkas krājumu veicināt izglītības iespējas, konkurētspēju darba 

tirgū un saturīgu brīvā laika izmantošanu. Iepērkot dažādus iespieddarbus, vērtējām, 

lai tie būtu lasītāju pieprasīti, jaunākais un aktuālākais daiļliteratūrā, un dažādās 

nozarēs. Prioritāte – latviešu autoru izdotās grāmatas. 

6.2. Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums  

 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 

 2015 2016 2017 

Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 

7720 7734 7900 

t. sk. grāmatām 7720 7734 6000 

t. sk. bērnu grāmatām 5800 5879 1982 
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t. sk. periodiskajiem izdevumiem 1920 1855 1900 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. 

pašvaldībā 

1,25 1,25 1,29 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai kopā 

  7900 

 

 
 

 

6.3. Rekataloģizācija 

Viss Saulkrastu novada bibliotēkas krājums ir rekataloģizēts. 

6.4. Krājuma pārbaude (inventarizācija) 

Pārskata periodā krājuma inventarizācija nav notikusi. Krājuma pārbaude plānota 

2018. gadā no 22. līdz 27. janvārim, izmantojot BIS ALISE moduli “Inventarizācija”. 

6.5. Krājuma rādītāji 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2015 2016 2017 

Jaunieguvumi kopā 737 922 1072 

t. sk. grāmatas 735 921 1062 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 182 217 251 

t. sk. bērniem 231 207 343 

t. sk. preses izdevumi 902 874 895 

Izslēgtie dokumenti 4955 763 525 

Krājuma kopskaits 16608 17329 17976 

t. sk. grāmatas   14966 

Izsniegums, grāmatas   15779 

Izsniegums, preses izdevumi   10776 

Grāmatu krājuma apgrozība 1,24 1,30 1,05 

Periodisko izdevumu apgrozība 2,29 1,64 3,58 
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6.6. Datubāzes 

Lai veicinātu pieeju elektroniskajiem resursiem un nodrošinātu universālo 

informācijas pakalpojumu, Saulkrastu novada bibliotēka iesaistījās Kultūras 

informācijas sistēmas centra (KISC) programmā „Elektroniskās publikācijas Latvijas 

bibliotēkām”. 

Pārskata periodā bibliotēka piedāvāja lasītājiem izmantot „Letonikas” un 

„Lursoft laikrakstu bibliotēkas” datubāzes.  

Abonēšanas maksas sedza KISC Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas 

projektā „Gaismas tīkls”. Saulkrastu novada bibliotēkas lasītāji abas datubāzes varēja 

izmantot bez maksas. 

Programmas „Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” mērķis ir 

veicināt datubāzu izmantošanu bibliotēkā, pilnveidot lasītāju prasmi izmantot 

bibliotēkas jaunās iespējas – elektroniskos uzziņu resursus un, protams, dot lasītājiem 

iespēju uzzināt daudz jauna un interesanta par Latviju. 

 

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

 

Dabubāze 2015 2016 2017 

Letonika 78 869 215 

News (Lursoft laikrakstu  

bibliotēka) 

1 33 161 
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7.  Darbs ar bērniem un jauniešiem 

7.1. Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par 

bibliotēkas funkcijām, pakalpojumiem 

2017. gadā Saulkrastu novada bibliotēka piedalījās Valsts kultūrkapitāla fonda 

izsludinātajā projektu konkursā, organizēja dažādus tematiskus pasākumus, lai 

rosinātu vēlmi un interesi lasīt, izzināt un atklāt. 

Atskaites periodā organizēti tematiskie pasākumi - literārās tikšanās, mazo 

pūčulēnu skola, radošās darbnīcas, citi literārie lasījumi, Ziemeļvalstu bibliotēku 

nedēļa, viktorīna. 

 

 Izstādes 
 

Iekārtotas izstādes - literārās, jauno grāmatu, literāri tematiskās, plauktu, 

informatīvās: 

 Angļu rakstniekam Alanam Aleksandram Milnam — 135 (1882–1956 

 Dzejniekam Vitautam Ļūdēnam — 80 (1937–2010) 

 Valentīndienas izstāde 

 “Vai grāmatas pirmais teikums spēj tevi pietiekami ieinteresēt, lai izlasītu visu 

grāmatu” 

 Grāmatu izstāde – “Angļu rakstniecei, bērnu grāmatu autorei Enidai Blaitonai 

– 120” 

 Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas grāmatu kolekcija 

 Grāmatu sēriju izstāde “Sāc ar pirmo!” 

 Pasaulslavenajai zviedru rakstniecei Astrīdai Lindgrēnei – 110  

 

 Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 

21. aprīlī “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” dalībniekiem tika organizēts 

brauciens uz teātra izrādi “Toma Sojera piedzīvojumi” 

Vasaras vidū Saulkrastu novada bibliotēkā bija pieejama šī gada jaunā 

grāmatu kolekcija, kas paredzēta Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas darbam. Jau 

tradicionāli četrās vecuma grupās bērni un jaunieši kopā ar vecākiem vairāku mēnešu 
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garumā aicināti lasīt grāmatas, kuras ieteikuši profesionāļi, bet vēlāk tās vērtēt. 

Neraugoties uz to, ka ārā ir vasara un tuvojas skolas laiks, Saulkrastu novada 

bibliotēkā aktīvi tika lasītas gandrīz visas komplekta grāmatas. Pērn katrā vecuma 

grupā (5+, 9+, 11+, 15+) tika piedāvātas sešas grāmatas, vecāku žūrijā grāmatu skaits 

ir nedaudz mazāks – četras. 

 Pielaiko grāmatu 
 

 
 

Attēlā: 12. aprīlī un 17. maijā notikušais pasākums “Pielaiko grāmatu”. Tā 

mērķis bija veicināt lasīšanu skolēnu vidū, ieinteresēt ar grāmatām. Uzdevums - 

skolēniem atrast bibliotēkas grāmatu plauktos grāmatu un nofotografēties ar izvēlēto 

izdevumu. 

Foto: Guntra Kleinšmite 

 

 Mazais 100-gades pilsonis 
 

 
Attēlā: Saulkrastu vidusskolas 1.a un b klases skolēni izspēlē spēli „Četri stūri” 

Foto: I. Dzintare 
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Sākoties jaunajam mācību gadam, Saulkrastu novada bibliotēka aicināja 

skolēnus iesaistīties kampaņā "Mazais 100-gades pilsonis". Bibliotēkas organizētajos 

pasākumos skolēni izspēlēja interaktīvu spēli, kuras laikā bērniem vajadzēja aktīvi 

domāt, spriest un pierādīt savu viedokli. Aktivitātes mērķis bija izglītot Saulkrastu 

novada skolu skolēnus par pilsonisko sabiedrību un iesaistīšanās iespējām 

nevalstiskajās organizācijās, kā arī informēt par pilsoniskām aktivitātēm, kurās var 

iesaistīties ikviens, sagaidot Latvijas 100-gadi. Uz Latvijas 100 gadu jubileju 

Saulkrastu novadā par pilsoniskām aktivitātēm izglītoti vismaz 165 jaunieši.  

Kopumā jauniešu noskaņojums, lai gan bieži orientēts uz problēmām, ir vērsts 

arī uz iespēju pašiem mainīt un uzlabot vidi sev apkārt. Kampaņā piedalījās 

Saulkrastu vidusskolas 1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 3.a, 3.b, 4.a, 4.b un 6.b klases skolēni, kā arī 

Zvejniekciema vidusskolas 6.  un 7. klašu skolēni 

Kampaņas īstenošana norit saskaņā ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas 

konkursa „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības 

attīstības un starpkultūru dialoga jomā” rezultātiem. Finansējuma avots ir Latvijas 

Republikas valsts budžets. 

 

 Mazo pūčulēnu skola 
 

Pārskata periodā bibliotēka aicināja uz “Mazo pūčulēnu 

skolu”. Lai iepazīstinātu ar grāmatām, izglītojošām spēlēm 

un radošām nodarbēm, Saulkrastu novada bibliotēka 

trīsgadniekus kopā ar vecākiem aicināja uz nodarbību ciklu 

“Mazo pūčulēnu skola”, kas iekļauts lasīšanas veicināšanas 

programmā “Grāmatu starts”. Programmu radījis Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bērnu literatūras centrs kā 

metodisku, visu Latviju aptverošu ilgtermiņa lasīšanas veicināšanas programmu 

pirmsskolas vecuma bērniem. “Grāmatu startam” notikt palīdz LNB Atbalsta biedrība 

un ziedotāji - cilvēki, kuriem rūp, lai Latvijā augtu zinātkāra, gudra un izglītota jaunā 

paaudze.  
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Attēlā: Pie „Mazo pūčulēnu skolas” audzēkņiem viesojās Lielā Pūce 

Foto: Ilze Dzintare  

Projekta laikā ģimenes, kurās aug 3-4 gadus veci bērni, tika aicinātas uz 

tikšanos ar bibliotēku. Ģimeni kopā ar mazuli sagaidīja bibliotekāri un iepazīstināja ar 

bērnu stūrīti, bērnu literatūru un izglītojošām spēlēm. Nākamajās nodarbībās kopā 

gājām rotaļās. Pēdējā nodarbība bija svinību diena. Šajā nodarbībā vairs nebija 

jāapgūst kāda jauna prasme, vai jāpaveic kāds darbiņš, bet jautri jāpavada laiks, 

saņemot Saulkrastu novada bibliotēkas diplomus un dāvaniņas. Projekta ietvaros 

bērnos tika veicināta interese par grāmatu, tās lasīšanas nepieciešamību. Aktivitātes 

laikā bibliotēka tika pozicionēta kā vieta, kur smelties gudrības, lietderīgi pavadīt 

laiku, gūt jaunas zināšanas un izklaidēties, spēlējot spēles.  

 Dzejas dienas  

6. septembrī Saulkrastu novada bibliotēkā 12. klases skolēnu apmeklējums 

saistībā ar dzejas dienu tuvošanos. Pasākums “Mosties, dzeja nāk”. 

 Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa  

Saulkrastu novada bibliotēkā Ziemeļvalstu nedēļas pasākums “Bagātību sala” 

notika 7. novembrī pulksten 10.00, kurā piedalījās Saulkrastu pirmsskolas izglītības 
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iestāde Rūķītis grupas "Pienenīte" audzēkņi un pedagogi. Pasākumā bija 24 bērni un 9 

pieaugušie. 

 

Foto: Guntra Kleinšmite  

Kopā tika pārrunāta pasaka “Pirātu princis”, un pēc tam visi devās meklēt dārgumus. 

Lai atslēgtu dārgumu lādi, bērniem bija jāveic vairāki uzdevumi: 

 jāizkrāso zīmējumi, 

 jāatrod pirāta mantas, 

 jāizlec “šķēršļu josla” (klasītes), 

 jānozvejo vismaz piecas zivis. 
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 Projekta “Lasītava krustojumā” pasākumi 

Tikšanās ar rakstnieku Diniju Arvīdu Deģi 

 

2017. gada 28. novembrī Saulkrastu novada bibliotēkā un Zvejniekciema 

vidusskolā notika neparasts literārs sarīkojums, kurā rakstnieks, pedagogs, grāmatas 

„Mellsila pirāti” autors Dinijs Arvīds Deģis ar saviem draugiem iejutās pirātu tēlos, 

dalījās stāstos par pirātu neticamajiem piedzīvojumiem, dziedāja dziesmas un dejoja 

pirātu dejas. Teatralizētajā uzvedumā romāna autors saspēlē ar skatuves partneri 

centās uzburt īstu laikmeta atmosfēru un iesaistīt darbībā arī jaunāko paaudzi gan 

apkalpes salīgšanā un kapteiņa ievēlēšanā, gan apslēptās mantas meklējumos un jūras 

kaujā. Uz skatuves A.Deģis atainoja pirātu kapteini, izdzīvoja un atdzīvināja sava 

vēsturiskā dēku romāna motīvus, kura darbība norisinājās 17. gadsimtā Kurzemes-

Zemgales hercogistē. Pasākumā no Zvejniekciema vidusskolas piedalījās 72 un no 

Saulkrastu vidusskolas 54 audzēkņi un pedagogi. Izrādes laikā drosmīgākie iesaistījās 

zobenu kaujā, labprāt aplūkoja un iemēģināja pirātu arsenālu.  

Līdz šim “Mellsila pirātu” autors plašākai lasītāju saimei bija mazāk 

pazīstams, pēc šīs tikšanās reizes, iespējams, situācija mainīsies, jo patlaban visas 

autora grāmatas no bibliotēkas krājuma izsniegtas lasītājiem. Pēc pasākuma autors 

uzdāvināja bibliotēkai savas grāmatas.  
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A.Deģis lasītājiem pazīstams ar dzejoļu krājumiem “Debesu Žonglieris” 

(2005), “Siržu Bokss” (2007), “Tango reibums” (2010) un romāniem “Nesodāmais 

avantūrists” (2009) un “Mellsila pirāti” (2011), kurā rakstnieks izmantojis vēstures 

faktus un reālas personas, kā arī teikas un nostāstus, ievijot tos savā radošajā fantāzijā.  

 

Tikšanās ar rakstnieci un dzejnieci Ievu Samausku 

 
6. decembrī Saulkrastu novada bibliotēkā un Zvejniekciema vidusskolā 75 

skolēni tikās ar rakstnieci, dzejnieci un žurnālisti Ievu Samausku, kura Saulkrastus 

apmeklēja pirmoreiz. Uz tikšanos viņa bija atbraukusi no Saldus. 

 
 

Attēlā: Viešņa klātesošos iepazīstināja ar savu ģimeni fotogrāfijās: trīs kaķi, 

suns, meita un vīrs Marats. Samauska lasīja savu dzeju un dāvināja pašas izveidotas 

atklātnītes apmeklētājiem, kuri sniedza pareizas atbildes uz dzejoļu mīklām. 
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Sirsnīgi raisījās autores dialogs ar skolēniem par viņas grāmatām “Starp diviem 

sirdspukstiem” (2004), “Kā uzburt sniegu” (2006), “Betijas sarunas jeb Kā es 

piedzimu” (2007), “Eņģelītis” (2008), “Pilsēta no A līdz Z” (2009), “Šokolādes 

glābšana” (2011), ” Meitene, 

kura mācēja visas pasaules 

valodas” (2012), Ķiķināšanas 

gadalaiks (2014), Skaļā klase 

(2015), Vislabākā dāvana 

(2016), Kad aizmūk B un 

iemīlas V (2016), Govs uz 

bagāžnieka (2016), Čarlīnes 

deguns (2016), Muša, kura 

gribēja būt lidmašīna (2016) 

u.c. 

 

Bērnus interesēja, kā viņa 

sākusi rakstīt, cik ilgi aizņem 

vienas grāmatas rakstīšana, 

vai tas ir vaļasprieks, kā 

dzimst idejas. Pasākuma laikā 

notika saruna par daudzām autores grāmatām. Diskusija izvērtās par grāmatu “Govs 

uz bagāžnieka”, kas ir bērniem un jauniešiem viegli uztverams stāsts par atšķirīgo 

mūsu vidū. Interesi klātesošos raisīja grāmata “Muša, kura gribēja būt lidmašīna”.  

Attēlā: Pēc pasākuma bērni fotografējās un uzņēma selfijus kopā ar rakstnieci. 

Klātesošie saņēma autogrāfus un aprunājās ar viešņu. 

Foto: Ilze Dzintare 

Šis bija otrais bibliotēkas projekta “Lasītava krustojumā” pasākums, ko 

finansēja Valsts kultūrkapitāla fonds un Saulkrastu novada dome. 
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 Viktorīna 

 

Laikā no 2017. gada septembra līdz decembrim Saulkrastu novada bibliotēkā 

tika organizēta viktorīna “Ko Tu zini par Saulkrastu novada bibliotēku?”, kurā varēja 

piedalīties ikviens interesents.  

 

 
 

Attēlā: trīs viktorīnas uzvarētāji – Maikls Beitāns, Kate Gabriela Balode un Elizabete 

Ļitviņenko, kuri precīzi atbildēja uz viktorīnas jautājumiem! 

 

Bērni saņēma Saulkrastu novada domes sarūpētās dāvanas un Ingas Zemītes grāmatu 

“Saulkrasti” 
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 Radošās darbnīcas 

 

Novembris Latvijā ir svētku mēnesis, tāpēc 

Saulkrastu novada bibliotēka organizēja radošās 

darbnīcas, lai tajā bērni veidotu grāmatzīmes ar 

latviskiem ornamentiem. Nodarbībās piedalījās 

Saulkrastu PII Rūķītis grupas “Spārīte” un 

“Sprīdītis” audzēkņi kopā ar pedagogiem. Tika 

grieztas, locītas un veidotas sarkanbaltsarkanās 

lentītes. 

Tieši vecāki spēj ieaudzināt patriotisma 

jūtu pamatus, dzimtenes sajūtu. Savukārt 

bibliotēka sadarbībā ar pirmsskolas izglītības 

iestādi ir kā palīgs, kas spēj ievirzīt vajadzīgajā gultnē. Savas zemes, savas dzimtenes 

sajūtai jābūt stiprai. 

«Maza mana tēvu zeme divu roku platumā, 

mīļa mana tēvu zeme divu roku siltumā, 

dziļa mana tēvu zeme visa mūža garumā!» 

(K. Skujenieks) 

8. Novadpētniecība 

2017. gadā lietotājiem pieejams novadpētniecības krājums, mapes, Saulkrastu 

novada domes izdevumi un novadpētniecības datubāze. Bibliotēkā novadpētniecības 

materiāli sakārtoti novadpētniecības mapēs. Pārskata periodā tika komplektēti dažāda 

veida novadpētniecības dokumenti. Novadpētniecības materiāli tika izmantoti uz 

vietas bibliotēkas lasītavā. Daļa novadpētniecības materiālu ir pieejami abonētās 

datubāzēs. Novadpētniecības resursi ir iekļauti vienotajā sistēmā un pieejami 

lietotājiem no bibliotēkas datoriem. 

Pārskata periodā ar jauniem materiāliem un fotogrāfijām papildinātas šādas 

novadpētniecības mapes:  

 

 Zvejniekciema vidusskola, 

 Kultūras dzīve Saulkrastos, 
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 Bibliotēka, 

 Džeza festivāls Saulkrastos,  

 Velosipēdu muzejs,  

 Sports Saulkrastos, 

 Skultes osta, 

 Saulkrastu pašvaldības iestādes, 

 Cilvēki no Saulkrastiem, 

 Mākslinieki, 

 Mūzika un mūziķi Saulkrastos. 

Pārskata periodā apritēja 70 gadu, kopš dibināta Saulkrastu novada bibliotēka 

1947. gada 30. jūnijā – par to liecina pirmais ieraksts inventāra grāmatā. 1952. gada 

1. septembrī dibināta Saulkrastu bērnu bibliotēka. Kopš 1996. gada 1. jūlija 

Saulkrastu pašvaldībā ir viena publiskā bibliotēka ar bērnu apkalpošanas nodaļu. 

Mainījušies laiki, varas, arī adreses, bet pati bibliotēka arvien ir palikusi kā 

gaismas sala Saulkrastu ļaužu ikdienā. Par godu jubilejai bibliotēkā tika izveidota 

novadpētniecības izstāde “Saulkrastu novada bibliotēkai – 70”. Izstādē bija 

apskatāmas senās fotogrāfijas, albumi, dienasgrāmatas, gada pārskati, ExLibris, 

publikācijas no laikrakstiem, kā arī citi materiāli. 
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9. Projekti 

Tabula “Projektu apkopojums” 

 

Projekta 

nosaukums 

Finansētājs Finansējuma 

apjoms 

Projekta apraksts (īss 

kopsavilkums) 

Atbalstīts/ 

neatbalstīts 

Lasītava 

krustojumā 

VKKF 1000 EUR 

(VKKF) 

Projekta mērķis ir kopā ar 

grāmatu autoriem popularizēt 

latviešu oriģinālliteratūru 

bērniem un jauniešiem, 

piesaistot mērķauditorijas 

uzmanību bērnu literatūrai, 

lasīšanai, kā arī veicināt viņu 

lasītprasmi un interesi par 

iespieddarbiem.   

Atbalstīts 

 
9.1. Projektu apraksts 

Projekta īstenošanas gaitā tiks organizēti deviņi lasīšanas veicināšanas 

pasākumi Saulkrastu novada bibliotēkā, pieaicinot literātus. Tādējādi tiks 

paaugstinātas bērnu, jauniešu un bibliotekāru zināšanas un aktivitāte, kā arī veidotas 

iemaņas literāro darbu izmantošanā un lasīšanā. Literārajos pasākumos plānots 

iesaistīt vairākus simtus bērnu un jauniešu no Saulkrastu novada. 

Pārskata periodā bibliotēkā notikuši 2 (divi) projekta pasākumi: 

 tikšanās ar dzejnieku un pedagogu Diniju Arvīdu Deģi – grāmatas 

"Debesu Žonglieris", "Siržu Bokss" un "Tango Reibums" 

 tikšanās ar rakstnieci Ievu Samausku - grāmatas "Kā uzburt sniegu", 

"Betijas sarunas, jeb kā es piedzimu", "Pilsēta no A līdz Z", "Kad 

kaķēnu sauc par Pelīti", "Muša, kura gribēja būt par lidmašīnu" 

Pasākumos piedalījās Saulkrastu vidusskolas un Zvejniekciema vidusskolas 

skolēni, kā arī bērni, kuri neapmeklēja pirmsskolas izglītības iestādi.  

2017. gadā Saulkrastu novada bibliotēka piedalījās arī Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas (LNB) Bērnu literatūras centra “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas”, LNB 

Atbalsta biedrības “Grāmatu starts” projektos, kā arī Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas 

aktivitātēs. 
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9.2. Pārdomas, secinājumi par darbu ar projektiem 

Iesaistīšanās projektos dod ne tikai materiālu ieguvumu, bet arī palielina 

aktīvo bibliotēkas pakalpojumu lietotāju skaitu un palīdz informēt sabiedrību par 

bibliotēkas piedāvātajiem pakalpojumiem. Tas dod iespēju gan bibliotekāriem, gan 

bibliotēkas lietotājiem uzzināt daudz jauna, pilnveidot un attīstīt sevi.  

Iespējas piedalīties projektos un piesaistīt finansējumu ir daudz plašākas nekā 

personāla kapacitāte.  

 

10. Publicitāte  
 

Pārskata periodā Saulkrastu novada bibliotēkā varēja apskatīt dažādas izstādes, kas 

veltītas literātu jubilejām un daiļradei, aktuāliem notikumiem Latvijā un pasaulē. Tika 

veidotas tematiskas grāmatu un mākslas darbu izstādes. Kā ikkatru gadu, arī 

2017. gadā bibliotēka sadarbojās ar plašsaziņas līdzekļiem. Bibliotēkas tīmekļa vietnē 

www.saulkrastubiblioteka.lv sistemātiski tika aktualizēta informācija par dažādiem 

bibliotekārā darba aspektiem: 

- Jaunumiem 

- Ikmēneša aktivitāšu plāniem 

- Jaunākajām grāmatām un periodiku 

- Bērnu, jauniešu un vecāku žūriju 

- Konkursiem, viktorīnām, projektiem, pasākumiem 

- Novadpētniecību 

- Elektronisko katalogu 

- Izstādēm u.c. 

Raksti par bibliotēku, tās pakalpojumiem, krājumiem, izstādēm un pasākumiem 

tika publicēti arī Saulkrastu novada domes informatīvajā ziņojumā “Saulkrastu 

Domes Ziņas” drukātajā un elektroniskā formātā. 

Lai nodrošinātu plašāku mērķauditoriju ar informāciju par bibliotēku, ziņas 

tika publicētas arī Saulkrastu novada pašvaldības tīmekļa vietnē 

http://www.saulkrasti.lv/  

Katru mēnesi Saulkrastu novada pašvaldības vadība tikās ar novada iestāžu 

vadītājiem un pārrunāja dažādus jautājumus. 

http://www.saulkrastubiblioteka.lv/
http://www.saulkrasti.lv/
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Pasākumi, aktualitātes, informācija par bibliotēku tiek reklamēti un aprakstīti 

bibliotēkas tīmekļa vietnē www.saulkrastubiblioteka.lv, Saulkrastu novada bibliotēkas 

sociālajā kontā www.facebook.com/saulkrastubiblioteka, Saulkrastu novada domes 

tīmekļa vietnē www.saulkrasti.lv 

Informācija par bibliotēku pieejama Kultūras kartē 

https://www.kulturaskarte.lv/, Latvijas Bibliotēku portlālā http://biblioteka.lv/, 

Salaspils novada bibliotēkas tīmekļa vietnē http://www.biblioteka.salaspils.lv/   

 Grāmatu pasūtīšana, rezervēšana un termiņa pagarināšana pieejama Pierīgas 

novadu bibliotēku kopkatalogā https://salaspils.biblioteka.lv/Alise/lv/7/home.aspx  

 

11.  Sadarbības tīkla raksturojums  
 

Pārskata periodā sadarbība veidojās ar Valsts kultūrkapitāla fondu, Latvijas 

Nacionālo bibliotēku, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centru, 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrību, Kultūras informācijas sistēmas 

centru, Ziemeļu Ministru Padomes biroju Latvijā „Norden”, Ādažu un Salaspils 

novada bibliotēkām, Saulkrastu novada pašvaldību, vietējām kultūras un izglītības 

iestādēm - Saulkrastu vidusskolu, Zvejniekciema vidusskolu, pirmsskolas izglītības 

iestādi “Rūķītis”, pašvaldības aģentūru “Saulkrastu kultūras un sporta centrs”, 

Jauniešu māju.  

 

 

 

Gada pārskatu sagatavoja:  

Saulkrastu novada bibliotēkas vadītāja Ilze DZINTARE 

 

http://www.saulkrastubiblioteka.lv/
http://www.facebook.com/saulkrastubiblioteka
http://www.saulkrasti.lv/
https://www.kulturaskarte.lv/
http://biblioteka.lv/
http://www.biblioteka.salaspils.lv/
https://salaspils.biblioteka.lv/Alise/lv/7/home.aspx
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Pielikumi 
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Pielikums Nr. 1 

PUBLIKĀCIJAS 

 

  „Grāmatu starts” mazajiem saulkrastiešiem 

Saulkrastu novada ģimenēm, kurās ir trīsgadīgi bērni, Saulkrastu novada bibliotēka 

piedāvāja iespēju piedalīties lasīšanas veicināšanas programmā „Grāmatu starts”. 

2017/12/12, Saulkrastu Domes Ziņas, Ilze Dzintare, Saulkrastu novada bibliotēka 

 

  Aizrautīgs pirātu šovs pēc grāmatas „Mellsila pirāti” motīviem 

28. novembrī Saulkrastu novada bibliotēkā un Zvejniekciema vidusskolā notika 

neparasts literārs sarīkojums, kurā rakstnieks, pedagogs un grāmatas „Mellsila pirāti” 

autors Arvīds Deģis ar saviem draugiem iejutās pirātu tēlos, dalījās stāstos par pirātu 

neticamajiem piedzīvojumiem, dziedāja dziesmas un dejoja pirātu dejas. 

2017/12/12, Saulkrastu Domes Ziņas, Ilze Dzintare, Saulkrastu novada bibliotēka 

 

  VKKF 3. kultūras projektu konkursā atbalsts arī bibliotēkai 

Noslēdzies Valsts kultūrkapitāla fonda šī gada 3. kultūras projektu konkurss, kurā 

atbalstīts arī Saulkrastu novada bibliotēkas iesniegtais projekta pieteikums „Lasītava 

krustojumā”. 

2017/11/14, Saulkrastu Domes Ziņas, Ilze Dzintare, Saulkrastu novada bibliotēka 

 

  Bibliotekārās stundas par drošības jautājumiem internetā 

Laikā, kad straujā tehnoloģiju attīstība dod iespējas bērniem un jauniešiem aizvien 

vairāk izmantot internetu, Saulkrastu novada bibliotēka aicina uz bibliotekārajām 

stundām par drošības jautājumiem internetā. 

2017/11/14, Saulkrastu Domes Ziņas, Ilze Dzintare, Saulkrastu novada bibliotēka 

 

 Uz bibliotēku pēc grāmatas un padoma 

Šovasar apritēja 70 gadu, kopš dibināta Saulkrastu novada bibliotēka. Mainījušies 

laiki, varas, arī adreses, bet pati bibliotēka arvien ir palikusi kā gaismas sala 

Saulkrastu ļaužu ikdienā. 

2017/10/10, Saulkrastu Domes Ziņas, Ģirts Kondrāts 

 

 

 

http://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas/2017/12/12/gramatu-starts-mazajiem-saulkrastiesiem
http://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas/2017/12/12/
http://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas
http://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas/2017/12/12/aizrautigs-piratu-sovs-pec-gramatas-mellsila-pirati-motiviem
http://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas/2017/12/12/
http://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas
http://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas/2017/11/14/vkkf-3-kulturas-projektu-konkursa-atbalsts-ari-bibliotekai
http://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas/2017/11/14/
http://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas
http://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas/2017/11/14/bibliotekaras-stundas-par-drosibas-jautajumiem-interneta
http://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas/2017/11/14/
http://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas
http://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas/2017/10/10/uz-biblioteku-pec-gramatas-un-padoma
http://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas/2017/10/10/
http://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas
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  Aicina uz „Mazo pūčulēnu skolu” 

Lai iepazīstinātu ar grāmatām, izglītojošām spēlēm un radošām nodarbēm, Saulkrastu 

novada bibliotēka trīsgadniekus kopā ar vecākiem aicina uz nodarbību ciklu „Mazo 

pūčulēnu skola”, kas iekļauts lasīšanas veicināšanas programmā „Grāmatu starts”. 

2017/09/12, Saulkrastu Domes Ziņas, Ilze Dzintare, Saulkrastu novada bibliotēka 

 

  Mazais simtgades pilsonis bibliotēkā 

Sākoties jaunajam mācību gadam, Saulkrastu novada bibliotēka aicinās skolēnus 

iesaistīties kampaņā „Mazais simtgades pilsonis”. 

2017/09/12, Saulkrastu Domes Ziņas, Ilze Dzintare, Saulkrastu novada bibliotēka 

 

  Bibliotēkā pieejamās datubāzes 

Lai veicinātu pieeju elektroniskajiem resursiem un nodrošinātu universālo 

informācijas pakalpojumu, Saulkrastu novada bibliotēka iesaistās Kultūras 

informācijas sistēmas centra (KISC) programmā „Elektroniskās publikācijas Latvijas 

bibliotēkām”. 

2017/09/12, Saulkrastu Domes Ziņas, Ilze Dzintare, Saulkrastu novada bibliotēka 

 

 Salaspils novada bibliotēku darbinieki ciemojas mūspusē darinātajām rotaļlietām. 

Saulkrastu pilsētas bibliotēkas vadītāja Ilze Dzintare izteica vēlmi Elīnas 

2017/08/29, Auseklis, Edīte MELNE 

 

 Aicina lasīt un vērtēt grāmatas Vasaras vidū Saulkrastu novada bibliotēkā pieejama 

šā gada jaunā grāmatu kolekcija, kas paredzēta Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 

darbam. 

2017/08/08, Saulkrastu Domes Ziņas, Ilze Dzintare, Saulkrastu novada bibliotēka 

 

 Tikšanās ar rakstnieku Māri Bērziņu 

Saulkrastos uz tikšanos ar saviem lasītājiem un teātra cienītājiem bija ieradies šobrīd 

populārās grāmatas „Svina garša” autors Māris Bērziņš ar romāna galvenā varoņa 

Matīsa Birkerta atveidotāju – Nacionālā teātra aktieri Raimondu Celmu.  

2017/04/11, Saulkrastu Domes Ziņas 

 

http://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas/2017/09/12/aicina-uz-mazo-puculenu-skolu
http://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas/2017/09/12/
http://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas
http://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas/2017/09/12/mazais-simtgades-pilsonis-biblioteka
http://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas/2017/09/12/
http://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas
http://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas/2017/09/12/biblioteka-pieejamas-datubazes
http://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas/2017/09/12/
http://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas
http://news.lv/Auseklis/2017/08/29/salaspils-novada-biblioteku-darbinieki-ciemojas-muspuse
http://news.lv/Auseklis/2017/08/29/
http://news.lv/Auseklis
http://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas/2017/08/08/aicina-lasit-un-vertet-gramatas
http://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas/2017/08/08/
http://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas
http://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas/2017/04/11/tiksanas-ar-rakstnieku-mari-berzinu
http://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas/2017/04/11/
http://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas


37 

 

Pielikums Nr. 2 

Tikšanās ar Māri Bērziņu 

Piektdien, 17. martā, Saulkrastos uz tikšanos ar saviem lasītājiem un teātra cienītājiem 

bija ieradies šobrīd populārās 

grāmatas „Svina garša” 

autors Māris Bērziņš ar 

romāna galvenā varoņa 

Matīsa Birkerta atveidotāju – 

Nacionālā teātra aktieri 

Raimondu Celmu.  

 

Uz tikšanos bija ieradušies aptuveni 25 interesenti, kurus M.Bērziņa darbs ir 

emocionāli uzrunājis. Saulkrastu bibliotēkā esošie grāmatas eksemplāri joprojām ir 

apritē, un cilvēki pierakstās rindā, lai tiktu pie vēsturiskā romāna. Grāmata cilvēkus 

uzrunā, tāpēc tā ir tik populāra. 

Rakstnieks atklāj, kā tapusi grāmata „Svina garša”. To, ka tā ierindosies 

lasītāko grāmatu topā, M.Bērziņš nav varējis iedomāties. Autors atminas, ka sajūtas, 

rakstot grāmatu, visu laiku mainījušās. „Vienu dienu likās, ka ir normāli, otrā dienā 

atkal šķita, ka nekur neder.” Sākumā gribējis rakstīt par Torņkalna iedzīvotājiem 

piektajā paaudzē, nevis par karu un holokaustu. M.Bērziņš neslēpa, ka nācies ļoti 

pārdomāt uzrakstīto, jo nevēlējies saņemt ne vēsturnieku, ne mediķu pārmetumus, ka 

kaut kas ir atainots nepareizi. Pētījis vēsturiskos romānus un vēsturnieku rakstus, 

uzklausījis dzīvo atmiņas. Darbā ir arī vairākas epizodes, kas izmantotas pārveidotā 

vai tiešā veidā no savas dzimtas vēstures. 

Rakstniekam ir jāiemiesojas visos varoņos. Jādomā, lai lasītājam būtu labi 

uztverams teksts un tiktu rakstīts no sirds. Autors ir pateicīgs Latvijas vēstures 

romānu sērijas „Mēs. Latvija, XX gadsimts” idejas autorei Gundegai Repšei, kas viņu 

rosinājusi rakstīt romānu. Autors teic, ka papildus atbildībai pret sevi un lasītājiem 

nākusi klāt arī atbildība pret visu grāmatu sēriju kopumā. Pēc literārā darba 

uzrakstīšanas autoru pavada labi padarīta darba sajūta. Par romānu „Svina garša” 

M.Bērziņš ir saņēmis vairākas literatūras balvas – Baltijas Asamblejas balvu, Dzintara 

Soduma balvu, kā arī Rīgas domes īpašo atzinības rakstu. Grāmata ir pārtulkota 

angliski. 
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Romāns ir piedzīvojis dramatizējumu, kas šobrīd Valtera Sīļa režijā ir skatāms 

Latvijas Nacionālā teātra repertuārā. Matīsa lomā – Raimonds Celms. Par Matīsa 

lomu aktierim 2015./2016. gada sezona atnesusi arī pirmo nomināciju – „Gada jaunais 

skatuves mākslinieks”. Raimonds Celms stāstīja par izrādi un darbu pie lomas, lasīja 

daiļdarba fragmentus. Klausītāju interesi īpaši raisīja aktiera nolasītais grāmatas 

fragments par traģikomisko gūstekņu transportēšanu atpakaļ uz slimnīcu. 

Savukārt autoru iepriecināja klātesošo ierosme – pārveidot Nacionālā teātra 

izrādi TV seriālā. Publika vēlējās uzzināt, vai nav bijis žēl beigās galveno varoni 

nogalināt... 

Aicina lasīt un vērtēt grāmatas 

Autors: Ilze Dzintare, Saulkrastu novada bibliotēka 

Datums: 08.08.2017 

Izdevums: Saulkrastu Domes Ziņas 

Rubrika: Ziņas 

 

Vasaras vidū Saulkrastu novada bibliotēkā pieejama šā gada jaunā grāmatu kolekcija, 

kas paredzēta Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas darbam. 

Jau tradicionāli četrās vecuma grupās bērni un jaunieši kopā ar vecākiem vairāku 

mēnešu garumā aicināti lasīt grāmatas, kuras ieteikuši profesionāļi, bet vēlāk tās 

vērtēt. Neraugoties uz to, ka ārā ir vasara un tuvojas skolas laiks, Saulkrastu novada 
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bibliotēkā aktīvi tiek lasītas gandrīz visas komplekta grāmatas. Šogad katrā vecuma 

grupā (5+, 9+, 11+, 15+) tiek piedāvātas sešas grāmatas, vecāku žūrijā grāmatu skaits 

ir nedaudz mazāks – četras. Grāmatu sarakstu var atrast mājaslapā lasamkoks.lv. 

Šis projekts tiek īstenots jau septiņpadsmito reizi, bet jau septīto gadu lasīšanas 

maratonā tiek aicināti iesaistīties arī vecāki, vecvecāki, skolotāji, paši bibliotekāri un 

citi pieaugušie. Bērnu žūrija noslēdzas ar Lielajiem lasīšanas svētkiem, kuros tiek 

sumināti grāmatu autori un arī lasītāji. Par Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas ekspertu 

var kļūt jebkurš – tikai jāaiziet uz bibliotēku, jāvienojas par grāmatas lasīšanu, jālasa 

un jāvērtē. Projektā darbojas arī vecāku žūrija, kas ir veicinošs faktors, lai vecāki kopā 

ar bērniem lasītu grāmatas. Viņi iemācās vērtēt, veidojas interese par grāmatu un 

lasīšanu, uzlabojas bērnu un jauniešu lasītprasme. Esiet atbalsts saviem bērniem, kopā 

atjaunosim unikālo grāmatu lasīšanas nozīmi sabiedrībā un lasīšanas tradīcijas 

ģimenē! 

Bibliotēkā pieejamās datubāzes 

Autors: Ilze Dzintare, Saulkrastu novada bibliotēka 

Datums: 12.09.2017 

Izdevums: Saulkrastu Domes Ziņas 

Rubrika: Ziņas 

Lai veicinātu pieeju elektroniskajiem resursiem un nodrošinātu universālo 

informācijas pakalpojumu, Saulkrastu novada bibliotēka iesaistās Kultūras 

informācijas sistēmas centra (KISC) programmā „Elektroniskās publikācijas Latvijas 

bibliotēkām”. 

Šogad bibliotēka piedāvā lasītājiem izmantot „Letonikas” un „Lursoft 

laikrakstu bibliotēkas” datubāzes. Sabiedrības „Tilde” radītā enciklopēdiskā datubāze 

„Letonika” ir informācijas, tulkošanas un meklēšanas sistēma. Tajā var iegūt 

populārzinātnisku informāciju par Latviju, tās vēsturi, dabu, ievērojamiem cilvēkiem. 

„Lursoft laikrakstu bibliotēka” ir apjomīgs Latvijas laikrakstu publikāciju 

krājums internetā, kas ik dienas tiek papildināts ar tūkstošiem jaunu publikāciju no 

laikrakstu jaunākajiem numuriem. Laikrakstu arhīvs pieejams no 1994. gada. 

Bibliotēka piedāvā ne tikai lasīt vairāk nekā 100 laikrakstu publikācijas internetā, bet 

arī meklēt rakstus pēc vēlamajiem kritērijiem un iespēju tos komentēt. Tā ir 
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savstarpēji saistīta ar citiem „Lursoft” piedāvātajiem reģistriem. Ja laikrakstu 

publikācijās sastopama kāda juridiska vai fiziska persona, turpat rakstā ir norāde uz 

pārējiem „Lursoft” reģistriem. Minētā datubāze pieejama www.news.lv. 

Abonēšanas maksas bibliotēkām sedz KISC Valsts vienotās bibliotēku 

informācijas sistēmas projektā „Gaismas tīkls”. Bibliotēkas lasītāji abas datubāzes var 

izmantot bez maksas. 

Programmas „Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” mērķis ir 

veicināt datubāzu izmantošanu bibliotēkā, pilnveidot lasītāju prasmi izmantot 

bibliotēkas jaunās iespējas – elektroniskos uzziņu resursus un, protams, dot lasītājiem 

iespēju uzzināt daudz jauna un interesanta par Latviju. 

      

 

Mazais simtgades pilsonis bibliotēkā 

Autors: Ilze Dzintare, Saulkrastu novada bibliotēka 

Datums: 12.09.2017 

Izdevums: Saulkrastu Domes Ziņas 

Rubrika: Ziņas 
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Sākoties jaunajam mācību gadam, Saulkrastu novada bibliotēka aicinās 

skolēnus iesaistīties kampaņā „Mazais simtgades pilsonis”. Bibliotēkas organizētajā 

pasākumā skolēni izspēlēs interaktīvu spēli, kuras laikā bērniem vajadzēs aktīvi 

domāt, spriest un pierādīt savu viedokli. 

Aktivitātes mērķis ir izglītot Saulkrastu novada skolu audzēkņus par 

pilsonisko sabiedrību un iesaistīšanās iespējām nevalstiskajās organizācijās, kā arī 

informēt par pilsoniskām aktivitātēm, kurās var iesaistīties ikviens, sagaidot Latvijas 

simtgadi. 

Plānots, ka uz Latvijas 100 gadu jubileju Saulkrastu novadā par pilsoniskām 

aktivitātēm būs izglītoti vismaz 130 jaunieši. 

Latvijā ir vairāk nekā 20 000 nevalstisko organizāciju (NVO), kas darbojas 

sabiedrības interešu labā. Pilsoniskā sabiedrība ir tā, kurā cilvēki sadarbojas gan savā 

starpā, gan ar valsts institūcijām, lai uzlabotu apkārtējo vidi un veidotu to labāku sev 

un citiem. 

Kampaņas īstenošana norit saskaņā ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas 

konkursa „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības 

attīstības un starpkultūru dialoga jomā” rezultātiem. Finansējuma avots ir Latvijas 

Republikas valsts budžets. 

Plašāku informāciju lasiet biedrības „Latvijas Pilsoniskā alianse” tīmekļa 

vietnē www.nvo.lv. 

Aicina uz „Mazo pūčulēnu skolu” 

Autors: Ilze Dzintare, Saulkrastu novada bibliotēka 

Datums: 12.09.2017 

Izdevums: Saulkrastu Domes Ziņas 

Rubrika: Ziņas 

Lai iepazīstinātu ar grāmatām, izglītojošām 

spēlēm un radošām nodarbēm, Saulkrastu novada 

bibliotēka trīsgadniekus kopā ar vecākiem aicina 

uz nodarbību ciklu „Mazo pūčulēnu skola”, kas 

iekļauts lasīšanas veicināšanas programmā 

„Grāmatu starts”. 
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Programmu radījis Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bērnu literatūras centrs kā 

metodisku, visu Latviju aptverošu ilgtermiņa lasīšanas veicināšanas programmu 

pirmsskolas vecuma bērniem. „Grāmatu startam” notikt palīdz LNB Atbalsta biedrība 

un ziedotāji – cilvēki, kuriem rūp, lai Latvijā augtu zinātkāra, gudra un izglītota jaunā 

paaudze. 

Projekta laikā ģimenes, kurās aug 3–4 gadus veci bērni, tiek aicinātas uz 

tikšanos ar bibliotēku. Ģimeni kopā ar mazuli sagaidīs bibliotekārs un iepazīstinās ar 

bērnu stūrīti, bērnu literatūru un izglītojošām spēlēm. Nākamajās nodarbībās kopā 

skatīsimies animācijas filmu, klausīsimies stāstus un iesim rotaļās. Pēdējā nodarbība 

būs svinību diena. Šajā nodarbībā vairs nebūs jāapgūst kāda jauna prasme vai javeic 

kāds darbiņš, bet jautri jāpavada laiks, skatoties animācijas filmiņu, saņemot 

Saulkrastu novada bibliotēkas diplomus un dāvaniņas. Projekta ietvaros bērnos tiks 

veicināta interese par grāmatu, tās lasīšanas nepieciešamību. Aktivitātes laikā 

bibliotēka tiks pozicionēta kā vieta, kur smelties gudrības, lietderīgi pavadīt laiku, gūt 

jaunas zināšanas un izklaidēties, spēlējot spēles. 

Pateicoties ziedotāju un pašvaldību atbalstam, līdz šim „Grāmatu startā” 

iesaistījušās 28 Latvijas bibliotēkas, kā arī divas latviešu skolas ASV (Vašingtonā un 

Ņujorkā). Kopumā „Grāmatu starta” aktivitātēs piedalījušies vairāk nekā 1170 bērni 

un viņu ģimenes. 

„Mazo pūčulēnu skolai” var pieteikties Saulkrastu novada bibliotēkā vai zvanot pa 

tālruņiem 67951502, 29625609 līdz 20. septembrim. Vietu skaits ierobežots. 
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Bibliotekārās stundas par drošības jautājumiem 

internetā 

Autors: Ilze Dzintare, Saulkrastu novada bibliotēka 

Datums: 14.11.2017 

Izdevums: Saulkrastu Domes Ziņas 

Rubrika: Ziņas 

 

Laikā, kad straujā tehnoloģiju attīstība 

dod iespējas bērniem un jauniešiem 

aizvien vairāk izmantot internetu, 

Saulkrastu novada bibliotēka aicina uz 

bibliotekārajām stundām par drošības 

jautājumiem internetā. 

Pieaugušajiem ikdienā ne tikai jāpievērš uzmanība, kādus resursus jaunā 

paaudze virtuālajā vidē lieto, bet jāpārrunā ar bērniem, kas īsti ir patiesais drauds un 

kas – tikai ilūzija. Tāpat jāmāca nepļāpāt ar svešiem cilvēkiem un neizpaust viņiem 

savu identitāti. Ir svarīgi arī pašiem iesaistīties bērnu datoraktivitātēs: pastāvīgi 

kontrolēt, kādu informāciju viņi cenšas iegūt, izveidot biežāk apmeklēto tīmekļa 

vietņu sarakstu. 

Apmācībās ar skolēniem pārrunāsim dažādus jautājumus: kādas ir drošas un 

labi pārdomātas paroles; vai bērns padomā, pirms raksta un publicē savus personas 

datus internetā; kas jāzina, lai droši lietotu sociālos medijus; vai zina, par kādiem 

materiāliem un pārkāpumiem jāziņo; kur vērsties pēc palīdzības. Tā kā internets ir 

vieta, kur teju visbiežāk parādās bērnu tiesību aizskaroša informācija, ar skolēniem 

pārrunāsim, ka nevajadzētu atvērt datnes, kas saņemtas caur elektronisko pastu vai 

tūlītējo ziņojumapmaiņu. Joprojām aktuāla tēma ir datorvīrusi. 

Diskusijas laikā aktualizēsim dažus noderīgus ieteikumus. Lielu interesi 

skolēnos raisa videomateriāli „Padomā, pirms ievieto internetā!”, „Kas jāzina, lai 

droši klejotu virtuālajā vidē?”, „Cik daudz par mums var uzzināt?” un „Drošība 

internetā”. Lai gan pieejama diezgan plaša informācija par šo tēmu, jāsecina, ka liela 
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daļa cilvēku nezina, kur meklēt resursus, tādēļ minēšu dažas interneta vietnes: 

www.cert.lv, www.drossinternets.lv, www.esidross.lv, www.eprasmes.lv. 

Apmācībām pieteikšanās, zvanot pa tālruni 67951502, 29625609 vai rakstot 

uz e-pastu: saulkrastu.biblioteka@saulkrasti.lv. 

Piesakoties, lūdzu, informējiet par nodarbību tēmu, vēlamo laiku un nodarbību skaitu! 

VKKF 3. kultūras projektu konkursā atbalsts arī 

bibliotēkai 

Autors: Ilze Dzintare, Saulkrastu novada bibliotēka 

Datums: 14.11.2017 

Izdevums: Saulkrastu Domes Ziņas 

Rubrika: Ziņas 

Noslēdzies Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) šī gada 3. kultūras projektu 

konkurss, kurā atbalstīts arī Saulkrastu novada bibliotēkas iesniegtais projekta 

pieteikums „Lasītava krustojumā”. Literatūras nozarē tas guvis finansiālu atbalstu 

1000 eiro. 

Projekta mērķis ir kopā ar grāmatu autoriem popularizēt latviešu 

oriģinālliteratūru bērniem un jauniešiem, piesaistot mērķauditorijas uzmanību bērnu 

literatūrai, lasīšanai, kā arī veicināt viņu lasītprasmi un interesi par iespieddarbiem. 

Bibliotēka plāno aktīvi iesaistīt Saulkrastu novada bērnus un jauniešus literārajos 

pasākumos. Projekta īstenošanas gaitā tiks organizēti deviņi lasīšanas veicināšanas 

pasākumi Saulkrastu novada bibliotēkā un Zvejniekciema vidusskolā, pieaicinot 

literātus – Arvīdu Diniju Deģi, Ievu Samausku, Ievu Melgalvi, Liliju Berzinsku, Luīzi 

Pastori, Eviju Gulbi, Rasu Bugavičuti-Pēci, Lauru Dreiži un Lindu Nemieru. 

Projekta norises laiks – no 2017. gada 20. novembra līdz 2018. gada 31. 

maijam. Pasākumu norises vieta – Saulkrastu novada bibliotēka un Zvejniekciema 

vidusskola. 

Projekta „Lasītava krustojumā” ietvaros pasākumus ar līdzfinansējumu 970 

EUR apmērā atbalsta arī Saulkrastu novada dome. 
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Aizrautīgs pirātu šovs pēc grāmatas „Mellsila pirāti” 

motīviem 

Autors: Ilze Dzintare, Saulkrastu novada bibliotēka 

Datums: 12.12.2017 

Izdevums: Saulkrastu Domes Ziņas 

Rubrika: Ziņas 

 

Attēlā: 28. novembrī Saulkrastu novada bibliotēkā un Zvejniekciema vidusskolā 

notika neparasts literārs sarīkojums, kurā rakstnieks, pedagogs un grāmatas 

„Mellsila pirāti” autors Arvīds Deģis (vidū) ar saviem draugiem iejutās pirātu tēlos, 

dalījās stāstos par pirātu neticamajiem piedzīvojumiem, dziedāja dziesmas un dejoja 

pirātu dejas. 

Teatralizētajā uzvedumā romāna autors saspēlē ar skatuves partneri centās 

uzburt īstu laikmeta atmosfēru un iesaistīt darbībā arī jaunāko paaudzi gan apkalpes 

salīgšanā un kapteiņa ievēlēšanā, gan apslēptās mantas meklējumos un jūras kaujā. Uz 

skatuves A. Deģis attēloja pirātu kapteini, izdzīvoja un atdzīvināja sava vēsturiskā 

dēku romāna motīvus, kura darbība norisinājās 17. gadsimtā Kurzemes un Zemgales 

hercogistē. Pasākumā no Zvejniekciema vidusskolas piedalījās 72 un no Saulkrastu 

vidusskolas 54 audzēkņi un pedagogi. Izrādes laikā drosmīgākie iesaistījās zobenu 

kaujā, labprāt aplūkoja un iemēģināja pirātu arsenālu. 

Līdz šim „Mellsila pirātu” autors plašākai lasītāju saimei bija mazāk 

pazīstams, pēc šīs tikšanās reizes, iespējams, situācija mainīsies, jo patlaban visas 

autora grāmatas no bibliotēkas krājuma izsniegtas lasītājiem. Pēc pasākuma autors 
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uzdāvināja bibliotēkai savas grāmatas. A. Deģis lasītājiem zināms ar dzejoļu 

krājumiem „Debesu žonglieris” (2005), „Siržu bokss” (2007), „Tango reibums” 

(2010) un romāniem „Nesodāmais avantūrists” (2009) un „Mellsila pirāti” (2011), 

kurā rakstnieks izmantojis vēstures faktus un reālas personas, kā arī teikas un 

nostāstus, ievijot tos savā radošajā fantāzijā. 

Saulkrastu novada bibliotēkas projektu „Lasītava krustojumā” finansiāli 

atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds (VKKF) un Saulkrastu novada dome. 

„Grāmatu starts” mazajiem saulkrastiešiem 

Autors: Ilze Dzintare, Saulkrastu novada bibliotēka 

Datums: 12.12.2017 

Izdevums: Saulkrastu Domes Ziņas 

Rubrika: Ziņas 

Saulkrastu novada ģimenēm, kurās ir 

trīsgadīgi bērni, Saulkrastu novada 

bibliotēka piedāvāja iespēju piedalīties 

lasīšanas veicināšanas programmā 

„Grāmatu starts”. Lai bērni augtu gudri, 

zinātkāri un radoši, veidotu bagātu iztēli 

un valodu, aicinājām vecākus kopā ar 

saviem trīsgadniekiem apmeklēt „Mazo pūčulēnu skolu”. 

Pirmās nodarbības „Iepazīsti bibliotēku” notika 10. un 24. oktobrī. Bērni kopā 

ar bibliotekāri devās ekskursijā, iepazina bibliotēkas telpas, bērnu stūrīti, grāmatu, 

izglītojošo spēļu klāstu un citas iespējas, ko ģimenēm ar mazuļiem piedāvā bibliotēka. 

Nodarbību cikls „Mazo pūčulēnu skola” tika sadalīts piecās daļās, kurās bērni 

ar vecākiem vai pedagogiem varēja radoši darboties bibliotēkā. Pēc skoliņas 

absolvēšanas 5. decembrī katram audzēknim tika piešķirts Pūcītes diploms un dāvanu 

komplektiņš: Māras Cielēnas lasāmgrāmatiņa „Trakulīte sandalīte”, kas ir atbilstoša 

bērnu vecumam, praktiska mugursoma, kā arī mīļlieta – mazs, zinātkārs pūčulēns, kas 

atgādinās par viesošanos bibliotēkā un mudinās to apmeklēt turpmāk. Vecāki saņēma 

informatīvu materiālu ar praktiskiem padomiem lasīšanas veicināšanā. Zinātkārais 

pūčulēns izvēlēts arī par projekta simbolu. Šo tēlu radījusi un „Grāmatu startam” 

uzdāvinājusi māksliniece Indra Sproģe. 



47 

 

„Mazajai pūčulēnu skolai” bija pieteikušies ne tikai vecāki ar bērniem, bet arī 

Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” grupas „Pienenīte” audzēkņi. 

Iniciatīvu „Grāmatu starts” radījis Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) 

Bērnu literatūras centrs un atbalsta LNB Atbalsta biedrība, lai mudinātu bērnus 

iepazīties ar aizraujošo grāmatu pasauli un iedibinātu lasīšanu kā tradīciju ģimenē. 

Projektā iesaistās daudzas Latvijas bibliotēkas. Aizsākums šai programmai bija pirms 

pāris gadiem īstenotā „Pirmā tikšanās ar bibliotēku”. 

Ja mazie „Grāmatu starta” dalībnieki un viņu vecāki būs aktīvi un ieinteresēti, 

bibliotēka plāno piedāvāt „Mazo pūčulēnu skolu” arī nākamgad, kurā notiks 

regulāras, radošas un attīstošas nodarbības. Šādi projekti var īstenoties, tikai 

pateicoties cilvēkiem, kuri izprot grāmatas nozīmi bērna dzīvē un tās ieguldījumu viņa 

nākotnē. 

Uz bibliotēku pēc grāmatas un padoma 

Autors: Ģirts Kondrāts 

Datums: 10.10.2017 

Izdevums: Saulkrastu Domes Ziņas 

Rubrika: Ziņas 

 

Attēlā: Saulkrastu novada bibliotēkas bibliotekāres – vecākā bibliotekāre Daina 

Miķelsone (no kreisās), bibliotēku informācijas speciāliste Inese Einika, bibliotēkas 

vadītāja Ilze Dzintare, bibliotekāres Aina Gribnere un Guntra Kleinšmite 
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Šovasar apritēja 70 gadu, kopš dibināta Saulkrastu novada bibliotēka.  

Mainījušies laiki, varas, arī adreses, bet pati bibliotēka arvien ir palikusi kā 

gaismas sala Saulkrastu ļaužu ikdienā. 

„Vai jūs zināt vēl kādu bibliotēku Latvijā, no kuras caur logu var redzēt jūru?” 

savām kolēģēm vaicāja vecākā bibliotekāre Daina Miķelsone, tūdaļ arī piebilstot, ka 

šāda iemesla dēļ vien ir vērts te strādāt. 

Viss sākās ar Rūdolfa Blaumaņa grāmatu „Lugu izlase” 

Novadniece Inga Zemīte grāmatā „Saulkrasti no vissenākajiem laikiem līdz 

Latvijas neatkarības atjaunošanai”, kas pirms dažiem gadiem iznāca ar Saulkrastu 

novada domes atbalstu, par tagadējās Saulkrastu bibliotēkas pašiem sākumiem raksta 

tā: „1945. gada 1. jūlijā „Meža mājā” (tagad A. Kalniņa ielā 10) sāka darboties 

Saulkrastu ciemata izpildkomiteja. Šeit līdz 1947. gadam par sekretāri strādāja Velta 

Akerberga. Viņa bija tā, kas pirmā domāja un rūpējās, lai Saulkrastu nedaudzajiem 

iedzīvotājiem netrūktu labu grāmatu – iekārtoja pārvietojamo bibliotēku no Bīriņu 

bibliotēkas kara laikā saglābtajiem fondiem; pirka pirmās grāmatas arī no 

izpildkomitejas piešķirtajiem līdzekļiem. Tā krājās grāmatu skaits, lai varētu domāt 

par stacionāru bibliotēku Saulkrastos. 

To 1947. gada pavasarī realizēja nākamā izpildkomitejas sekretāre Zinaīda 

Želtikova. Viņa sakārtoja toreiz vēl nelielo literatūras fondu, sāka noteiktās dienās un 

stundās izsniegt grāmatas. 1947. gada 30. jūnijā tapis pirmais ieraksts Saulkrastu 

ciema bibliotēkas inventāra grāmatā – Blaumanis R., „Lugu izlase”, R., 1946. Jau bija 

izveidota kartotēka, atsevišķi sakārtotas daiļliteratūras, politiskās un zinātniskās 

grāmatas. Šajā gadā 158 grāmatas. Par bibliotekāri sāka strādāt Marija Blažēvica. 

1950. gadā, kad nodibinājās Saulkrastu rajons, bibliotēka kļuva par rajona bibliotēku.” 

Vēl I. Zemīte piemin, ka 1965. gadā Saulkrastu bibliotēkai ticis piešķirts 

Teicama darba bibliotēkas nosaukums, savukārt gadsimtu mijā bibliotēkā bija vairāk 

nekā 40 tūkstošu grāmatu krājums un gandrīz pusotrs tūkstotis lasītāju. 

Kolektīvs turpina pirms gadu desmitiem aizsākto darbu 

Katra mēneša pēdējā ceturtdienā Saulkrastu bibliotēkā valda nosacīts klusums. 

Uz darbu nāk tikai bibliotekāres, lai paveiktu dažādus tehniskus pienākumus, kas citā 

laikā palīdzēs apkalpot lasītājus. Tieši tādā dienā arī bibliotēkas vadītājai Ilzei 
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Dzintarei, vecākajai bibliotekārei Dainai Miķelsonei, bibliotekārēm Ainai Gribnerei 

un Guntai Kleinšmitei un bibliotēku informācijas speciālistei Inesei Einikai ir nedaudz 

laika aprunāties, kas bijis un kas vietējās bibliotēkas dzīvē notiek pašlaik. 

Visilgāk no kolēģēm Saulkrastos par bibliotekāri nostrādājusi A. Gribnere. 

Viņas pirmā darba diena bijusi 1978. gada 1. novembris Saulkrastu bērnu bibliotēkā. 

Nupat augustā 34 darba gadi bibliotēkā apritēja I. Einikai. 

Ievērojams darba stāžs bibliotēku darbā – 20 gadu – ir arī pašreizējai 

bibliotēkas vadītājai limbažniecei Ilzei Dzintarei, kura Saulkrastu bibliotēku vada 

tikai divus mēnešus. Iepriekšējā vadītāja Vizma Stūrmane šeit nostrādāja vairāk nekā 

40 gadu un bibliotēku vadīja kopš 90. gadu beigām. Savukārt D. Miķelsonei 

Saulkrastu bibliotēkā pagājuši pirmie pieci gadi, bet G. Kleinšmitei – viens gads. 

„Mēs zinām, kas Saulkrastu bibliotēkā notiek pašlaik, esam apkopojušas arī 

vēstures liecības, bet, kā īsti bija pašos sākumos, neviena to dienu lasītāja, kam 

pajautāt, īsti vairs nav. Taču varbūt vēl ir kāds, kurš bērnībā uz Saulkrastu bibliotēku 

pats nāca pēc grāmatām vai atceras, ka to darījuši viņa vecāki. Šādus aculieciniekus 

tad arī lūdzam atsaukties,” teic I. Dzintare. 

Saulkrastieši izmanto visu, ko piedāvā bibliotēkas 

Kā stāsta I. Einika, bibliotēkas apmeklētāju auditorija ir visdažādākā – vieni 

no rīta atnāk izlasīt avīzes, citi pašķirstīt žurnālus, lai gan tos var paņemt lasīšanai arī 

līdzi uz mājām. Vēl citi ierodas apmainīt izlasītās grāmatas pret jaunām, citi – 

izmantot interneta pakalpojumus, skenēt vai kopēt dokumentus, un vēl kādam 

bibliotēka ir vieta, kur atrast nepieciešamās uzziņas. 

Tā kā bibliotēka ir pašā pilsētas viducī, tad te iegriežas ne tikai lasītāji, bet arī 

cilvēki, kuri grib uzzināt, kas un kur Saulkrastos atrodas. Ārzemju caurbraucēji ienāk 

izmantot interneta pakalpojumus. 

„Apmeklētāji prasa pat, piemēram, kur Saulkrastos atrast kurpnieku vai 

skroderi, kur izgatavo atslēgas, lūdz palīdzību atrast kādas iestādes vai, piemēram, 

aptiekas vai pasta telefona numuru; esam tāds kā uzziņu birojs,” bilst A. Gribnere. 

Viņas teikto papildina I. Einika, sakot, ka jautātāji īpaši vasarā runā visādās valodās – 

ne tikai latviešu, bet arī krievu, zviedru, vācu, norvēģu, igauņu varbūt, vēl kādā. 

„Šovasar ap pašvaldību vēlēšanu laiku pie mums ienāca kāda igauņu sieviete un 

vaicāja, vai mums nav palikuši vēlēšanu materiāli – bukleti, saraksti, plakāti vai kaut 

kas tamlīdzīgs. Diemžēl tādas lietas mēs neuzglabājam,” atzīst A. Gribnere un 
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smaidot atceras kādu telefona zvanu, kurā zvanītājs lūdzis bibliotekārei palūkoties 

laukā pa logu, vai uz tuvējās ielas nav zīme, kas tur aizliedz novietot automašīnu. 

Savukārt D. Miķelsone piemin īpašus Saulkrastu bibliotēkas apmeklētājus – 

Latvijas novadu un citu valstu bibliotekārus, kuri ieradušies atpūsties pie jūras vai 

apceļo mūsu valsti kā tūristi. „Tad pie viena pārrunājam arī ar mūsu arodu saistītus 

jautājumus. Un par to nav jābrīnās, jo arī es pati, nonākusi citos novados vai valstīs, 

daru tāpat. Tā tāda profesionāla vājība,” viņa smejas. 

Pastāvīgie un sezonas lasītāji 

„Tāpat kā visa Saulkrastu dzīve dalās divās sezonās – vasaras periodā un 

pārējā laikā –, tā arī mums rudenī, ziemā un pavasarī bibliotēkā pamatā redzami 

vietējie iedzīvotāji – saulkrastieši, Zvejniekciema iedzīvotāji, pa kādam rīdziniekam. 

Kad iestājas siltāks laiks, dzīve strauji mainās – krasi pieaug ne tikai pilsētas 

iedzīvotāju, bet arī bibliotēkas apmeklētāju skaits. Pie mums nāk gan tie, kam šeit ir 

vasarnīcas, gan tie, kuri šurp atbraukuši atpūsties no dažādām kaimiņvalstīm. 

Uz Saulkrastiem atpūsties vienmēr ir braukuši Krievijas inteliģences pārstāvji, 

un daudzi no viņiem nu nekādi nevar iztikt bez bibliotēkas. Arī grāmatas viņi katru 

gadu pārlasa apmēram vienas un tās pašas – krievu klasiku: Puškinu, Ļermontovu, arī 

krievu valodā tulkotos ārzemju klasiķus. To dara arī rīdzinieki, kas te atpūšas, un saka 

paldies, ka Saulkrastu bibliotēkā šādas grāmatas saglabājušās,” saka A. Gribnere. 

Rīgas bibliotēkās, kā viņi apgalvo, tādu esot palicis pavisam maz. 

Tikmēr mūsu vasarnieki pārsvarā lasa latviešu autoru darbus, un, kā skaidro D. 

Miķelsone, iecienījuši arī dažādus bestsellerus un kriminālromānus. „Taču lasītāju 

gaume mainās. Pieprasītas ir Noras Ikstenas, Māra Bērziņa, Māras Zālītes un citu 

latviešu rakstnieku grāmatas no sērijas „Mēs. Latvija, XX gadsimts”,” uzsver I. 

Dzintare, bet D. Miķelsone piebilst, ka tad, kad lasītāji iepazinās ar M. Bērziņa „Svina 

garšu”, viņi nāca un interesējās arī par šī rakstnieka iepriekš uzrakstītajiem darbiem. 

Novada domē saprot mūsu vajadzības 

Pašlaik Saulkrastu bibliotēkas atrašanās vietu arī nezinātājs var nojaust pēc 

lieliem, plašiem logiem Raiņa ielas 7. nama otrajā stāvā, aiz kuriem manāmi lasītavas 

grāmatu plaukti, un, ieraugot visai necilu plāksnīti pie ieejas durvīm, var 

pārliecināties, ka nav maldījies. 



51 

 

„Lielāks uzraksts ir mūsu nākotnes iecere, un tāds droši vien parādīsies, kad 

nams, kurā pašlaik atrodas Saulkrastu novada bibliotēka, tiks renovēts. 90. gados te 

bija arī šūšanas un kurpnieka darbnīca, veikals, frizētava, arī videonoma un – 

bibliotēka. Tagad esam palikuši vieni paši un saimniekojam pa visu otro stāvu,” saka 

I. Einika. 

„Turklāt novada dome mums ir piešķīrusi ļoti labu budžetu bibliotēkas 

krājuma papildināšanai – grāmatu un periodikas izdevumu iegādei. Pat skatoties tikai 

Pierīgas reģiona kontekstā starp 17 novadu bibliotēkām, mēs šajā ziņā izskatāmies ļoti 

labi,” uzsver D. Miķelsone. „Taču jāsaka paldies arī mūsu lasītājiem un visiem tiem, 

kas pārskata savas bibliotēkas un atdāvina mums labas un arī jaunas grāmatas, kuras 

viņi paši vairs trešo vai ceturto reizi nelasīs. Pašlaik mūsu krājumā ir ap 17 tūkstošiem 

vienību. Tas vietējās nozīmes bibliotēkai ir pilnīgi pietiekami,” viņas teikto precizē I. 

Einika. 

„Protams, pirms pirkt grāmatas, mēs rūpīgi izvērtējam, kuras būs tās, no 

kurām lasītāji gūs vairāk labuma, jo mēs taču tērējam novada budžeta naudu. Visu, 

kas iznāk latviešu valodā vai Latvijā, mēs noteikti nedz varam, nez vēlamies 

iegādāties, tāpēc atbildīgi meklējam līdzsvaru starp pieprasījumu un kvalitāti,” uzsver 

D. Miķelsone. Savukārt bibliotēkas vadītāja I. Dzintare teic, ka dome dāsni atbalsta 

novada bibliotēku arī jauno tehnoloģiju ieviešanā. Elektroniskās grāmatas gan 

Saulkrastos vēl īsti nav iegājušās un pagaidām vairāk ir vajadzīgas drukātās grāmatas. 

Taču jau tagad ir teksti, piemēram, no „Letonikas” krājumiem, kurus var izlasīt bez 

maksas. Turklāt Saulkrastu novada bibliotēka ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

vienotās datorizētās sistēmas – Gaismas tīkla – sastāvdaļa, tāds vietējais gaismas 

stariņš. 

Datori atnāca uz palikšanu 

Ilgāk strādājušās kolēģes atceras, ka pašu pirmo datoru Saulkrastu bibliotēka 

saņēmusi kā dāvanu, šķiet, 90. gadu beigās, bet tie bijuši tikai „dzelži” bez 

programmām, lai gan internets Saulkrastos ir, bijis jau pirms informācijas sistēmas 

„Alise” ieviešanas, Bila un Melindas Geitsu fonda finansējuma un „Microsoft” 

programmatūras ziedojuma Latvijas bibliotēkām 2006. gadā. Īstā datorizācijas ēra 

bibliotēkā sākās 2003. gadā, kad tika uzstādīti pirmie trīs datori ar interneta 

pieslēgumu, bet projekta „Trešais tēva dēls” datori lietotājiem ir pieejami kopš 2008. 

gada. 
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„Tas ir ļoti ērti. Piemēram, kad žurnāls „Ir” sāka publicēt oligarhu sarunas, 

lasītāji stāvēja garā rindā pēc žurnāla un nevarēja vien sagaidīt, kad to varēs dabūt. 

Tieši tad arī pieauga žurnāla elektroniskās versijas popularitāte. Taču, kā tieši 

Saulkrastos mainās lasītāju paradumi, izvēloties starp tradicionālo un elektronisko 

lasīšanas veidu, vēl neesam izpētījušas,” saka D. Miķelsone. 

„Protams, e–grāmatas un žurnāli ir nākotne un pieprasījums pēc tiem augs arī 

mūsu bibliotēkā. Mēs tomēr esam informācijas sabiedrība, tāpēc izmaiņas 

elektroniskās lasīšanas paradumos noteikti būs arvien jūtamākas, un tā jau ir visai 

tuva nākotne,” atzīst I. Dzintare. 

„Daudz kas ir atkarīgs no jaunās paaudzes. Pašlaik bibliotēkas Bērnu nodaļā 

skolēni lasa gan bērnu žurnālus, gan grāmatas, taču daudz enerģijas viņi velta arī 

datorspēlēm. Tajā pašā laikā mēs jau 17 gadus piedalāmies lasīšanas veicināšanas 

programmā, mudinot bērnus lasīt grāmatas un tās novērtēt. Tātad līdzsvars starp 

tehnoloģijām un lasīšanu pagaidām saglabājas,” uzskata G. Kleinšmite. 

Bijām, esam un būsim vietējā kultūras saliņa 

„Mēs sevi noteikti sajūtam kā Saulkrastu kultūras saliņu, bet ne tikai tāpēc, ka 

pildām savus tiešos pienākumus – izsniedzam lasītājiem grāmatas un žurnālus, 

rīkojam dažādas izstādes, tikšanās ar rakstniekiem un māksliniekiem. 

Bieži vien bibliotēkas darbiniekam nākas pildīt arī socializācijas funkcijas. 

Cilvēki, piemēram, ar sociālo darbinieku parasti runā par kādām konkrētām 

vajadzībām, bet šeit, kad cilvēks atnāk uz bibliotēku pēc grāmatas vai žurnāla, parasti 

iznāk arī tāda sirsnīgāka saruna. Un rezultātā redzam, ka cilvēki no mums aiziet daudz 

priecīgāki, nekā atnākuši. Turklāt parunāties grib ne tikai visu vecumu pieaugušie, bet 

arī bērni, kuri padalās ar bibliotekāri savos iespaidos par skolotājiem, klasesbiedriem 

vai brāļiem un māsām vai izstāsta par problēmām, kas nospiež sirdi,” atklāj A. 

Gribnere. 

Un visbeidzot, runājot par tradīcijām, kas Saulkrastu novada bibliotēkā 

dzīvojušas visus 70 gadus, kolēģes bibliotekāres vienojas, ka cilvēkiem joprojām 

nemainīga ir vajadzība pēc grāmatām un žurnāliem. Tā ir bijis 20. gadsimtā, un tā ir 

arī tagad – 21. gadsimtā. Līdz ar jaunu tehnoloģiju, piemēram, modernāku datoru, 

ienākšanu mūsu ikdienā būs vajadzīgas apmācības, un tādas arvien biežāk tiks 

piedāvātas bibliotēkas apmeklētājiem. 
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„Domāju, ka mūsu lasītāji tāpat kā līdz šim nāks tikties ar rakstniekiem, un 

jāteic, ka literāti mūsdienās ir kļuvuši daudz pieejamāki nekā padomju gados. Šajā 

ziņā mūs atbalsta arī kultūrkapitāla fonds,” saka bibliotēkas vadītāja. Bet, domājot par 

to, vai lasītāju nākotnē būs vairāk vai mazāk, A. Gribnere ar smaidu atceras tos brīžus 

padomju gados, kad bija jāatskaitās priekšniecībai par lasītāju skaita pieaugumu. 

Skaitam katru mēnesi vajadzējis iet uz augšu. Turklāt bija jāplāno, cik daudz jaunu 

lasītāju izdosies piesaistīt, un viņu skaits arvien auga un auga. Tiesa, par to neviens 

sarkanu sociālistiskā uzvarētāja vimpeli nedeva, bet par plāna nepildīšanu sabāra, lai 

gan patiesībā runa bija par vienkāršiem pierakstījumiem. Tāpēc bibliotekāri, ja atnāca 

desmit jaunu lasītāju, drošības dēļ pierakstīja vairāk. „Tik, cik vajag, pieraksti!” – ar 

šādiem vārdiem vecākie kolēģi pamācīja jaunākos. 

„Taču šodien mēs atceramies bibliotekāri Veltu Strazdiņu, kura šeit strādāja 

un kā ārštata korespondente rakstīja Rīgas rajona avīzei „Darba Balss”. Kas to lai 

zina, kā šodien klājas, piemēram, mūsu lasītājam Normundam Rudzītim, kurš skolas 

gados bija cītīgs bibliotēkas apmeklētājs, rakstīja dzejoļus un piedalījās Saulkrastu 

Dzejas dienu pasākumos. Tāpat mēs atceramies, ka dzejniece Ilga Bērza bija skolotāja 

Saulkrastos un viesojās pie mums bibliotēkā. Tagad priecājamies, ka pie mums 

atbrauc rakstnieki Nora Ikstena un Māris Bērziņš,” pirms došanās ikdienas darbos teic 

Saulkrastu bibliotēkas ilggadējā darbiniece Aina Gribnere. 
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Pielikums Nr. 3 

 

Viktorīna “Ko tu zini par Saulkrastu novada bibliotēku?” 
 

1. Kurā gadā dibināta bibliotēka?  

 1942 

 1945 

 1947 

2. Cik gadu šogad paliek bibliotēkai? 

 50 

 100 

 70 

3. Cik liels ir grāmatu krājums bibliotēkā?  

 17,000 

 10,000 

 4,000 

4. Kurā vietā atrodas bibliotēka? 

 Raiņa 7 

 Raiņa 5 

 Raiņa 8 

5. Vai bibliotēkai ir sava mājaslapa? 

 Jā  

 Nē 

6. Pamēģini nosaukt vismaz četrus bibliotēkas darbinieku vārdus?  

 

7. Vai Saulkrastu novada bibliotēka rīko pasākumus, kur ir iespēja satikt 

rakstniekus? 

 Jā 

 Nē 
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8. Kā sauc bibliotēkas vadītāju? 

 

 

 

9. Kāds ir bibliotēkas darba laiks sestdienās? 

 9.00-13.00 

 10.00-14.00 

 10.00-16.00 

 

10. Vai Saulkrastu novada bibliotēkai ir elektroniskais kopkatalogs? 

 Jā 

 Nē 

11. Spodrības diena ir... 

 katra mēneša pirmā ceturtdiena 

 visas ceturtdienas 

 katra mēneša pēdējā ceturtdiena 

12. Vai Saulkrastu novada bibliotēka abonē datubāzes? 

 Jā  

 Nē 

13. Cik lasītāju ir Saulkrastu novada bibliotēkā? 

 2230 

 1430 

 1230 

 

 

Jūsu vārds, uzvārds un tālrunis! 

 

 

Paldies par piedalīšanos viktorīnā! 
 

 

 

 


