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1. Bibliotēkas darbības vispārīgs raksturojums
Īss situācijas apraksts

1.1.

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 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 nodrošināšanā 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.
Izmaiņas bibliotēkas darbībā pārskata periodā

1.2.

Pārskata periodā Saulkrastu novada bibliotēkā tika noteikti šādi prioritārie
uzdevumi, kuri veiksmīgi realizēti:
-

Pilnveidot esošos un attīstīt jaunus informacionālos pakalpojumus;

-

Uzlabot krājuma saturisko kvalitāti;

-

Papildināt krājumu ar nozaru literatūru un literatūru sešvalodās;

-

Uzlabot tehnisko infrastruktūru bibliotēkā;

-

Veikt lietotāju grupu apmācību darbam ar datoru un internetu;

-

Attīstīt novadpētniecības digitalizāciju, izveidot jaunas kolekcijas;

-

Organizēt lasīšanas veicināšanas pasākumus dažādām mērķauditorijām;
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-

Piedalīties Valsts kultūrkapitāla fonda izsludinātajos projektu konkursos;

-

Veikt maksājumus AKKA/LAA autoru darbu publisko izpildījumu saskaņā ar:
Licences līgums Nr. 3/6V 83-18;
Pāriet pilnībā uz automatizētu statistisko sistēmu, reģistrējot pasākumu,

-

datorapmācību un izstāžu apmeklētājus;
Piedalīties tālākizglītības pasākumos, semināros un pieredzes apmaiņas

-

braucienā uz Igaunijas bibliotēkām.
Saulkrastu novada bibliotēkā 2018. gadā strādāja 7 darbinieki – 6 bibliotekārie
un 1 tehniskais.
Ar Saulkrastu novada domes 2018. gada budžetu, kas spēkā no 01.02.2018.,
darba algas tika palielinātas visiem darbiniekiem.
Bibliotēkas akreditācija

1.3.

Bibliotēkas akreditācija pārskata periodā nav notikusi. Atkārtota akreditācija
plānota 2021. gadā. Akreditācijas ieteikumi ir izpildīti daļēji - bibliotēkas
darbiniekiem palielināts atalgojums, nomainīta datortehnika interneta lasītavā,
iegādāti jauni grāmatu plaukti bērnu nodaļā, uzsākta lietotāju grupu apmācība darbam
ar datoru un internetu. Sistemātiski notiek darbs pie krājuma kvalitātes uzlabošanas.
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2. Finansiālais nodrošinājums
Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums”
Kopā (EUR)
Pašvaldības finansējums
Citi ieņēmumi:
t. sk. maksas pakalpojumi
t. sk. ziedojumi un dāvinājumi
t. sk. VKKF finansējums
t. sk. citi piešķīrumi

2016
74629
74629

2017
82489
80431

2018
121854
119622

1058

1232

1000

1000

Tabula “Bibliotēkas izdevumi”
Izdevumi kopā (EUR)
Darbinieku atalgojums (bruto)
Krājuma komplektēšana

2016
45653
37919
7734

2017
49076
41179
7897

2018
62265
52570
9695

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.
Otro reizi Saulkrastu novada bibliotēka iesaistījusies Valsts kultūrkapitāla
fonda projektu konkursā un guvusi atbalstu literatūras un lasīšanas popularizēšanas
pasākumu organizēšanai.
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.
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3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums
Iekārtas, aprīkojums (t.sk. IKT nodrošinājums)
2018. gadā bibliotēkas vajadzībām iegādātas jaunas informācijas un
komunikāciju tehnoloģijas:
-

2 (divi) Dell Vostro portatīvie datori;

-

5 (pieci) Dell 3050 stacionārie datori;

-

5 (pieci) Samsung 24” monitori;

-

7 (septiņas) MS Office H&B 2016 programmatūras;

-

2 (divas) Canon I-Sensys MF426dw multifuncionālas iekārtas (melnbalta
izdruka);

-

2 (divas) Canon I-Sensys MFP Color MF734Cdw Nordic multifuncionālas
iekārtas (krāsaina izdruka);

-

1 (viens) skeneris Epson WF DS-50000N A3;

-

1 (viena) digitālā spoguļkamera Canon EOS-800D;

-

2 (divas) telekomunikāciju iekārtas GXP1625;

-

Dokumentu smalcinātājs, ugunsdrošs seifs dokumentiem.
Atbilstoši tehniskajai specifikācijai “Mēbeļu izgatavošana un piegāde

Saulkrastu novada bibliotēkai ar ID Nr.3.19-1” pārskata periodā bibliotēkas
vajadzībām iegādāts jauns aprīkojums:
-

Darbiniekiem 3 (trīs) biroja krēsli;

-

Apmeklētājiem 20 (divdesmit) krēsli ar alumīnija rāmi Portland;

-

Vadītājas darba kabinetam atvilkņu bloks uz riteņiem, apaļš apspriežu galds,
dokumentu skapji;

-

Bērnu nodaļā 4 gab. neregulāras formas bērnu galdi, 20 gab. cilindra formas
bērnu krēsli, 8 gab. divpusēji bērnu grāmatu plaukti, 2 gab. vienpusēji bērnu
grāmatu plaukti, 1 gab. darba vietas komplekts, 2 gab. datorgaldi, 1 gab. izstāžu
un preses plaukts;

-

Interneta lasītāvā 1 gab. KYOCERA printera skapis, 1 gab. pārvietojams
projekcijas ekrāns;

-

Lasītavā 1 gab. vienpusējs, neregulāras formas moduļu tipa grāmatu plaukts
nestandarta mākslas grāmatām un 3 gab. datorgaldi.
Jaunā tehnika un aprīkojums palīdz nodrošināt pilnvērtīgu un kvalitatīvu

bibliotekāro darbu.
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Attēlos: Daļa no Saulkrastu novada bibliotēkā iegādātajām mēbelēm 2018. gadā
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Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums”

Datori

Multifunkcionālas
iekārtas

Darbiniekiem
(skaits)
8

Lietotājiem
(skaits)
10

-

5

Vērtējums (teicams/labs/
apmierinošs/neapmierinošs)
Darbinieku 6 stacionārie datori,
2 portatīvie (jauni).
Lietotāju 10 datori apmierinošā
stāvoklī.
Multifunkcionālās
iekārtas 4 gab. jaunas.
3TD multifunkcionāla iekārta
KYOCER 1 gab. labā tehniskā
kārtībā.

Printeri

1

-

Darbinieku printeris ir
labā tehniskā stāvoklī.

Čeku adatprinteri

3

-

Visi čeku printeri ir labā
stāvoklī.

Svītrkodu skeneri

4

-

Skeneris

1

-

Visi svītrkodu skeneri ir labā
stāvoklī.
Skeneris ir teicamā stāvoklī

Projektors

1

-

Laminētājs

1

-

Projektors ir neapmierinošā
stāvoklī.
Labā tehniskā stāvoklī

Elektroniskais
kases aparāts
Digitālais
fotoaparāts

1

-

Labā tehniskā stāvoklī

1

-

Labā tehniskā stāvoklī

Attēlā: Jaunā multifunkcionālā iekārta
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Piezīmes

Lietotājiem uz
iekārtām
pieejami
kopēšanas,
skenēšanas un
izdrukas
pakalpojumi.
Darbiniekam
abonementā un
lasītavā
Darbiniekiem
abonementā un
lasītavā
Darbiniekiem
abonementā
Darbiniekam
novadpētniecības
materiālu
digitalizācijai.
2019.gadā
plānots jauns.
Darbiniekam
lasītavā

Pasākumu,
apmācību
dokumentēšanai

Problēmas un to risinājumi materiālā un tehniskā stāvokļa jomā

3.1.

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 labs.
Saulkrastu novada bibliotēkas ēkas 2. stāvā joprojām 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. Vitāli svarīgi rast iespēju nodrošināt bibliotēkas pieejamību
gados veciem ļaudīm, cilvēkiem ar kustību traucējumiem un ģimenēm ar mazuļiem.
Pārskata periodā norakstītas nolietotās tehnikas vienības, sastādīts defektācijas
akts, kā arī utilizēts nolietotais bibliotēkas inventārs.

9

4. Personāls
Personāla raksturojums

4.1.

Saulkrastu novada bibliotēkā 2018. gadā strādāja 6 bibliotekārie darbinieki un
1 tehniskais darbinieks. Bibliotēkā darbu uzsāka viens jauns darbinieks. Visi
bibliotekārie darbinieki strādā uz pilnu slodzi.
Bibliotēkas vadītājai ir sociālo zinātņu maģistra grāds bibliotēkzinātnē un
informācijā, diviem bibliotēkas darbiniekiem ir sociālo zinātņu bakalaura grāds
bibliotēkzinātnē un informācijā, diviem darbiniekiem – vispārējā vidējā izglītība,
vienam darbiniekam – speciālā vidējā izglītība.

Attēlā: bibliotekāre Guntra Kleinšmite (1. rindā no kreisās), vadītāja Ilze Dzintare,
bibliotēku informācijas speciāliste Rita Lavendele (2. rindā no kreisās), bibliotēku
informācijas speciāliste Inese Einika, vecākā bibliotekāre Daina Miķelsone,
bibliotekāre Aina Gribnere.
4.2. Apbalvojumi un pateicības
12. decembrī Pierīgas reģiona bibliotekāri Inčukalna Tautas namā tikās gada
noslēguma seminārā, lai atskatītos uz aizvadīto gadu, godinātu kolēģus darba jubilejās
un tos, kuri šajā gadā ar savu darbu snieguši īpašu ieguldījumu bibliotēkas darbībā un
veicinājuši novada atpazīstamību.
Goda rakstu „Gada bibliotekārs 2018” par aktīvu un mērķtiecīgu darbu bibliotēkas
attīstības veicināšanā saņēma Saulkrastu novada pašvaldības bibliotēkas vadītāja Ilze
Dzintare.
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Pasākumā tika godināti bibliotekāri, kuri savā arodā nostrādājuši 40, 30, 25 un 20
gadus. Darba jubilejas svinēja Saulkrastu novada bibliotēkas bibliotekāre Aina
Gribnere, kura darbam veltījusi 40 gadus, un bibliotēku informācijas speciāliste Inese
Einika - 35 gadus.
2018. gadā bakalaura grādu Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes
Informācijas un bibliotēku studiju programmā ieguvusi Saulkrastu novada bibliotēkas
vecākā bibliotekāre Daina Miķelsone, kura tika atzīta arī par vienu no Pierīgas reģiona
radošākajām, precīzākajām un novatoriskajām bibliotekārēm. Pasākumā tika sveikti
arī jaunie bibliotekāri, kuri darbu bibliotēkās uzsākuši tikai šogad. Starp viņiem arī
Saulkrastu novada bibliotēkas bibliotēku informācijas speciāliste Rita Lavendele.
4.3. Finansējums personāla attīstībai
Profesionālajai pilnveidei tika paredzēti 285 eiro no pašvaldības līdzekļiem, t.sk.
kursu un dalības apmaksai iztērēti 226,75 eiro. Pašvaldības

finansējums

profesionālajai pilnveidei ir stabils. Pārskata periodā ārvalstu komendējumiem iztērēti
438,70 eiro. Saulkrastu novada bibliotēkas darbinieki sadarbībā ar Salaspils novada
bibliotēku augusta nogalē devās profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas
braucienā uz Igauniju, lai apmeklētu publiskās bibliotēkas.
Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi”
Organizētājs

N.p.k.

Laiks, vieta

1.

07.02.2018

Salaspils novada
bibliotēka

Latvijas
Nacionālā
bibliotēka
07.03.2018

Salaspils novada
bibliotēka

Latvijas
Nacionālā
bibliotēka
19.03.2018

Latvijas
Nacionālā
bibliotēka

2.

3..

Tēma
Mūsdienīga lietišķā
etiķete reālajā un
virtuālajā vidē; Tikšanās
ar rakstnieku
P.Strubergu
Informācijas meklēšana
informācijas sistēmā
Primo; grāmatu
dezinfekcija un
restaurācija; artotēkas
Igauņu, Latviešu un
Lietuviešu bērnu
literatūra 21. gadsimtā;
Latviešu bērnu literatūra
un tulkotā literatūra;
grāmatu ilustrāciju
vērtējums
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Stundu
Dalībnieki
sk.
5
I.Dzintare
A.Gribnere

5,5

6

G.Kleinšmite
D.Miķelsone
A.Gribnere
I.Einika
I.Dzintare
G.Kleinšmite

4.

11.04.2018

Salaspils novada
bibliotēka

5.

12.04.2018

Latvijas
Nacionālā
bibliotēka

6.

09.05.2018

Salaspils novada
bibliotēka

7.

06.06.2018

Salaspils novada
bibliotēka

Elektronisko dokumenti
un to saglabāšana; Ojārs
Vācietis; SBA modulis
publiskajās bibliotēkās
Personas dati
bibliotēkās; korekts
darbs ar personas
datiem; personas dati
bibliotēku informācijas
sistēmā “ALISE” un
“ALEPH”
Pierīgas reģiona
publisko bibliotēku
bibliotekāru darba
seminārs

Digitālā saziņa ar valsti:
dzīves situācijās
noderīgi e-risinājumi
Salaspils novada
Pērnavas Centrālā
bibliotēka un SIA bibliotēka; Tartu
“Impro ceļojumi” publiskā bibliotēka;
Igaunijas nacionālais
muzejs
Latvijas
21.gadsimta bibliotēka
Nacionālā
bibliotēka

8.

25.07.2018

9.

12.09.2018

10.

03.10.2018

Salaspils novada
bibliotēka

11.

12.10.2018

Tieto Latvia

12.

01.11.2018

Tieto Latvia

13.

07.11.2018

Salaspils novada
bibliotēka

14.

12.12.2018

Salaspils novada
bibliotēka

Datu aizsardzības
regula; datu aizsardzība
BIS Alise
Padziļinātie kursi
cirkulācijā
Padziļinātais kurss
informācijas meklēšanā
un izguvē
Nacionālās lasīšanas
vecināšanas
programmas;
Garamantas.lv Salaspilī
un Pierīgā;
Pierīgas reģiona
publisko bibliotēku
bibliotekāru darba
seminārs
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4,5

I.Dzintare

6

I.Dzintare

6

I.Dzintare
R. Lavendele
A.Gribnere
I.Einika
G.Kleinšmite

8

R. Lavendele

6

I.Dzintare
A.Gribnere
I.Einika

5

I.Dzintare

5,5

8

8
6

8

I.Dzintare
A.Gribnere
R. Lavendele
A.Gribnere
I.Einika
I.Dzintare
G.Kleinšmite
R. Lavendele
I.Dzintare
G.Kleinšmite

I.Dzintare
G.Kleinšmite
R. Lavendele
A.Gribnere
I.Einika
D.Miķelsone

4.4.

Piedalīšanās ar stāstījumu un prezentāciju profesionālās pilnveides

pasākumos
2018. gada 7. martā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika Salaspils novada
bibliotēkas rīkotais Pierīgas pašvaldību publisko bibliotēku darbinieku seminārs, kurā
uzstājās Saulkrastu novada bibliotēkas vecākā bibliotekāre Daina Miķelsone ar
prezentāciju “Vai artotēkām būt bibliotēkās” un vadītāja Ilze Dzintare dalījās pieredzē
par organizētajiem lasīšanas veicināšanas pasākumiem.
4.5.

Problēmas un to risinājumi personāla jomā

Pārskata periodā bibliotēkā tika izveidota jauna štata vieta – bibliotēku
informācijas speciālists darbam ar novadpētniecības materiālu izpēti, atlasi un
digitalizāciju, kā arī jaunu brīvpieejas digitālo kolekciju izveidi. Maijā Saulkrastu
novada bibliotēkas vadītāja rīkoja personāla atlases konkursu uz bibliotēkas
informācijas speciālista vietu.
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5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība
Informācijas pakalpojumu attīstība

5.1.

Bibliotēka sniedz pakalpojumus 1.-12. klašu skolēniem, strādā pie pirmsskolas
vecuma bērnu iesaistīšanas bibliotēkas norisēs, 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;

•

nodrošināt pāreju no pakalpojumiem bērniem uz pakalpojumiem
pieaugušajiem;

•

veicināt mācīšanos mūža garumā;

•

attīstīt informācijas prasmes un iemaņas, iemācīt bērniem radoši izmantot
tradicionāli un elektroniski atrodamo informāciju;

•

nodrošināt optimālu pieeju zināšanām, sniedzot visām lietotāju grupām
atbilstošus informācijas pakalpojumus.

Bibliotēkas pakalpojumu attīstībā 2018. 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, bloga, elektroniskā kataloga,
autorizēto datubāzu un sociālo tīklu izmantošanu;

•

veicināta bērniem draudzīgas vides veidošana;

•

pakalpojumu kvalitatīvam nodrošinājumam veicināta darbinieku profesionālā
zināšanu līmeņa celšana.
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Uzziņu un informācijas darbs

5.2.

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.
Uzziņu avotu veidi bibliotēkā 2018. 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 gan vietējo,
gan ārvalstu tūristu.

Bibliotēkas izglītojošā darbība

5.3.

Pārskata periodā bibliotēka piedāvāja jaunu pakalpojumu tiem lietotājiem, kuri
vēlētos apgūt no jauna vai pilnveidot jau esošās datorprasmes. Datorapmācībām tika
komplektētas vairākas grupas, nodarbībām notiekot vienu reizi nedēļā. 2018. gadā
datorapmācības uzsāka 2 grupas, katrā pa 7 apmācāmajiem. Interesentu pieteicās
daudz vairāk, bet datoru un darbagaldu trūkuma dēļ vairāk vienlaicīgi apmācīt nav
iespējams.
Mācību laiks – no septembra līdz janvārim. Apmācības dod iespēju apgūt
datoru lietošanas pamatprincipus, kas ļauj patstāvīgi un pastāvīgi lietot datoru,
internetu un izmantot e-pakalpojumus, tādējādi veicinot dzīves kvalitātes uzlabošanos,
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kā arī akcentēt sazināšanās iespējas virtuālajā vidē un mērķtiecīgu iekļaušanos
informācijas sabiedrībā.
Datorapmācības noris pēc „Pieslēdzies, Latvija!” bezmaksas datorapmācību
materiāliem, kuros ietverti arī praktiskie vingrinājumi zināšanu nostiprināšanai. Pēc
kursa pabeigšanas dalībnieki var:
• Strādāt ar lietojumprogrammu logiem;
• Orientēties sociālajos tīklos;
• Izmantot datoru ikdienas vajadzībām;
• Meklēt informāciju internetā, zināt interneta pārlūkprogrammas;
• Veidot un saglabāt informāciju datorā vai citā informācijas nesējā;
• Veidot un rediģēt teksta dokumentus Microsoft Word;
• Lietot e-pastu;
• Izmantot sociālos tīklus saziņai;
• Pārzināt Google piedāvātās lietotnes – meklēšanu, karti, e-pastu utt.;
• Lietot Youtube.

Galvenie rādītāji

5.4.

Bibliotēkas pamatrādītāji ataino kopējo situāciju nomināli svarīgākajos
kritērijos, kas ataino bibliotēkas darbības efektivitāti un atspoguļo kopainas kontekstu.
Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji”

Lietotāju skaits
t. sk. bērni
Bibliotēkas apmeklējums
t. sk. bērni
Virtuālais apmeklējums
Izsniegums kopā
t. sk. grāmatas
t. sk. periodiskie
izdevumi
t. sk. bērniem
Bibliotekārais aptvērums
% no iedz. skaita
pašvaldībā
t. sk. bērni līdz 18 g.*
Iedzīvotāju skaits

2016

2017

2018

% salīdzinot ar
iepr. gadu

1430
420
16905
4744
378
25367
18660
4704

1445
500
15998
5367
96
26555
15779
10776

1443
492
20529
6736
6070
31779
21375
10324

+1 %; -0,1 %
+19 %; -1 %
-5 %; +28 %
+13 %; +25 %
-75 %; +62 %
+5 %; +19 %
-15 %; +35 %
+129 %; -4 %

3779
23,2

3868
23,55

4003
20,72

+2 %; +3 %

6163

44,22
6131

44,85
6966
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-1 %; +14 %

Kopumā teju it visos rādītājos, vērtējot tos pēdējo trīs gadu griezumā,
vērojama izaugsme un pozitīvs pieauguma potenciāls. Tas vistiešākajā mērā saistāms
gan ar bibliotēkas darbinieku profesionalitāti un spēju pielāgoties aktuālajam
apmeklētāju pieprasījumam, gan ar bibliotēkas lomas nostiprināšanos sabiedrībā un
tās vērtības pieaugumu vispārējā kultūras pakalpojumu piedāvājuma kontekstā.
Lielākās pozitīvās izmaiņas saistāmas ar izsnieguma pieaugumu, jo īpaši grāmatu
segmentā. Te jāakcentē krājuma pārvaldības koncepcija, kam pēdējo gadu laikā
bibliotēkas darbinieki ir pastiprināti pievērsuši uzmanību.
Jāuzsver arī apmeklējuma rādītāji – kā tiešie, tā arī virtuālie – tie liecina par
bibliotēku kā nopietnu un vērā ņemamu sabiedriskās dzīves procesu veidotāju un
virzītāju, jo īpaši saistībā ar procentuāli ievērojamo iedzīvotāju skaita pieaugumu
novadā. Tas nozīmē, ka bibliotēka ne tikai spēj uzrunāt tās tiešos apmeklētājus, kas
izmanto piedāvātos pakalpojumus klātienē, bet var un prot būt arī atraktīva un
pievilcīga virtuālajiem apmeklētājiem, kas nozīmē ne tikai jēgpilnu darbošanos
sociālajos tīklos, bet arī dažādu digitālo pakalpojumu ieviešanu un popularizēšanu.
Neliels rezultātu kritums vērojams periodikas izsniegumā, kas varētu būt
saistāms gan ar to, ka atsevišķi lasītāju iemīļoti izdevumi vairs netiek izdoti, gan ar
kopējo straujo dzīves ritumu, kad arvien mazāk laika atliek rimtai žurnālu šķirstīšanai.
Tāpat jāuzsver arī periodikas saturiskā kvalitāte, jo arvien vairāk jauniešu un
strādājošo

izvēlas

lasīt

aktualitātes

tiešsaistes

resursos

internetā.

Kopumā

seriālizdevumu izsnieguma samazinājums nav kritisks un bibliotēkai jāturpina darbs
pie kvalitatīvas informācijas piedāvāšanas saviem apmeklētājiem.
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Bibliotēkas lietotāju skaits ir noturīgs un stabils. Nedaudz samazinājies ir
bibliotekārais aptvērums, taču visdrīzāk tas saistāms ar iedzīvotāju skaita pieaugumu
novadā. Arvien vairāk bibliotēkā tiek reģistrēti arī citu novadu iedzīvotāji, jo īpaši
vasaras periodā, kas tikai apliecina Saulkrastu novada bibliotēkas piedāvāto
pakalpojumu kvalitāti.

2018. gadā tika rasta iespēja bibliotēku informācijas sistēmā ALISE uzskaitīt
arī bibliotēkas rīkoto pasākumu apmeklētājus, kā arī apmācību dalībniekus, tādējādi
no vienas puses atslogojot bibliotēkas darbinieku ikdienu, bet no otras – korekti
atspoguļojot apmeklējumu, izmantojot elektroniskās lasītāju kartes, kā to paredz
Vispārējā datu aizsardzības regula.
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Bērnu un jauniešu apmeklējums ievērojami pieaudzis, īstenojot dažādus
lasīšanas veicināšanas pasākumus un sadarbojoties ar visām novada izglītības
iestādēm. Tāpat jāuzsver, ka bibliotēkas lasītāju skaits veidojas sezonāli – tas
uzskatāmi atklājas šajā kategorijā, jo skolu bibliotēkas vasarā nav pieejamas, turklāt
Rīgas publiskajās bibliotēkās ir vērojami sarežģījumi ar ieteicamās literatūras
pieejamību.

Virtuālā vide ir izšķiroši svarīgs mūsdienīgas bibliotēkas darbības lauks, jo tas
ļauj bibliotēkai ātri un efektīvi informēt iespējami plašu auditoriju par aktualitātēm
gan saistībā ar jaunieguvumiem, gan pasākumiem, izstādēm un apmācībām. Virtuālā
apmeklējuma ievērojamais pieaugums apliecina to, ka uzsāktais darbības kurss ir bijis
pareizs un informācijas piesaiste arī virtuālajiem medijiem ir jāturpina.
Virtuālais apmeklējums 2018. gadā:
Nosaukums

Tīmekļa vietnes adrese

Apmeklētāju
skaits

Bibliotēkas tīmekļa www.saulkrastubiblioteka.lv

2285

vietne
Bibliotēkas

https://saulkrastubiblioteka.blogspot.com/ 2438

novadpētniecība
Bibliotēku portāls

http://biblioteka.lv/libraries/saulkrastu-

sadaļa “Saulkrastu

novada-biblioteka/default.aspx

1347

novada bibliotēka”
KOPĀ: 6070
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Izsniegums ir viens no galvenajiem bibliotēkas darbības raksturlielumiem, kas
uzskatāmi parāda tendences un attīstības potenciālu. Ievērojamais izsnieguma
pieaugums saistāms ar rūpīgu krājuma vienību atlasi gan jaunieguvumu, gan izslēgto
dokumentu kontekstā, kā arī individuālu pieeju katram apmeklētājam, izzinot vēlmes
un iespēju robežās tās realizējot. Ne mazāk būtisks ir arī bibliotēkas darbinieku
kompetences līmenis, kas ļauj pilnvērtīgi izmantot bibliotēku informācijas sistēmu
ALISE, gan darbojoties Cirkulācijas modulī un apkalpojot lasītājus, gan veicot
starpbibliotēku abonementa pieprasījumus.
Tabula “SBA rādītāji”
SBA
No citām Latvijas bibliotēkām saņemto
dokumentu skaits
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto
dokumentu skaits

2016
24

2017
71

2018
54

42

120

125

Pārskata periodā veikta SBA analīze, kas ļāvusi noteikt, kuri izdevumi tiek
pieprasīti visbiežāk no citām Latvijas bibliotēkām. Iespēju robežās Saulkrastu novada
bibliotēka tos komplektējusi pati, tādējādi samazinot SBA saņemto dokumentu skaitu.
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6. Krājums
6.1. Krājuma komplektēšanas politika un organizācija
Saulkrastu novada bibliotēkas krājuma komplektēšanas koncepcijas mērķis ir
radīt kvalitatīvu un lietotāju pieprasītu krājumu, pievēršot uzmanību mainīgajām
lietotāju vajadzībām. Ar aktuālu un mūsdienīgu bibliotēkas krājumu tiek veicinātas
izglītības iespējas, konkurētspēja darba tirgū un saturīga brīvā laika izmantošana.
Atšķirībā no citiem gadiem, 2018. gads ir zīmīgs kā Latvijas Simtgades gads, tādēļ
prioritāte, iepērkot dažādus iespieddarbus – latviešu autoru grāmatas un Latvijā radīts
un veidots saturs, kas rezultējies enciklopēdiju, vēsturisku pārskatu, krājumu,
biogrāfiju un nozaru literatūras veidolā.
6.2. Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums
Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums”
Pašvaldības finansējums krājuma
komplektēšanai
t. sk. grāmatām
t. sk. bērnu grāmatām
t. sk. periodiskajiem izdevumiem
Finansējums krājumam uz 1 iedz.
pašvaldībā
Finansējums krājuma
komplektēšanai kopā

2016
7734

2017
7900

2018
9695

7734
5879

6000
1982

7500
2041

1855
1,25

1900
1,29

2195
1,39

7734

7900

9695

Arvien pieaugošais pašvaldības finansējums krājuma komplektēšanai ir
būtisks ieguvums veiksmīgajai bibliotēkas darbībai, kā arī svarīgs priekšnoteikums tās
attīstībai nākotnē. Tas ir izšķirošais kritērijs, kas ļāvis bibliotēkai ne tikai iepirkt plašu
iespieddarbu

klāstu,

bet

īpaši

pieprasītos

izdevumus

komplektēt

vairākos

eksemplāros, kā arī aizvietot nolasītās, taču vērtīgās un pieprasītās vienības, tādējādi
elastīgi reaģējot uz lasītāju pieprasījumu un veicinot viņu apmierinātību gan ar
bibliotēkā piedāvātajiem pakalpojumiem, gan pašvaldības darbību kopumā.
6.3. Rekataloģizācija
Viss Saulkrastu novada bibliotēkas krājums ir rekataloģizēts.
6.4. Krājuma pārbaude (inventarizācija)
Laika periodā no 2018. gada 22. janvāra līdz 27. janvārim Saulkrastu novada
bibliotēkā tika veikta krājuma inventarizācija, izmantojot bibliotēku informācijas
sistēmas ALISE Inventarizācijas moduli. Saskaņā ar tās rezultātiem no Saulkrastu
21

novada bibliotēkas krājuma norakstīti 53 eksemplāri par kopējo summu 189.04 EUR,
kas pazuduši brīvpieejas apstākļos, un 16 eksemplāri par kopējo summu 102.39 EUR,
kas nav atgūstami no lietotājiem. Tādējādi par patieso krājuma stāvokli pieņemti
bibliotēku informācijas sistēmā ALISE konstatētie dati uz 2018. gada 29. janvāri – tie
saskaņoti arī ar Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļu –
izdevumu skaits, kas iekļauti bilancē, sastāda 14897 eksemplārus par kopējo summu
70081.71 EUR.
6.5. Krājuma rādītāji
Tabula “Krājuma rādītāji”
Jaunieguvumi kopā
t. sk. grāmatas
t. sk. latviešu daiļliteratūra
t. sk. bērniem
t. sk. preses izdevumi
Izslēgtie dokumenti

2016
922
921
217
207
874
763

2017
1072
1062
251
343
895
525

Krājuma kopskaits
17329
t. sk. grāmatas
Izsniegums, grāmatas
Izsniegums, preses izdevumi
Grāmatu krājuma apgrozība
1,30
Periodisko izdevumu apgrozība 1,64

17976
14966
15779
10776
1,05
3,58

2018
2038
1243
229
368
787
1316
519 (grāmatas)
18591
15569
21375
10324
1,37
3,42

Jaunieguvumu un izslēgto dokumentu skaitliskās svārstības saistāmas ar
iepriekšējos gados tabulā neiekļautajiem preses izdevumu rādītājiem kopējā griezuma
kontekstā. Ievērojami vairāk kā iepriekšējos gadus iepirktas grāmatas – ieguvums ir
finansējuma pieaugums krājuma komplektēšanai, kas ļāvis iepirkt pieprasītos
izdevumus vairākos eksemplāros, tādējādi mazinot rindas, turklāt tieši pieprasītie
izdevumi tiek izsniegti uz pusi īsāku termiņu, proti divām nedēļām, kas arī ir
galvenais kritērijs grāmatu krājuma apgrozības pieaugumam. Mērķtiecīgi papildināts
arī bērnu literatūras iepirkums, jo īpaši svešvalodās – ar jaunā mācību gada sākumu
pēc tām ir vērojams arvien lielāks pieprasījums. Būtisku sadaļu kopējā ainā ieņem arī
dāvinājumi, kas ir iespēja komplektēt augstvērtīgu literatūru vairākos eksemplāros, kā
arī pilnveidot grāmatu krājumu svešvalodās – īpaši jāpiemin rakstnieks un tulkotājs
Sergejs Moreino, kurš mūsdienās ir viens no retajiem, kas tulko latviešu literatūru uz
krievu valodu, un bibliotēkai dāvina katru sevis rakstīto un tulkoto grāmatu, kas
iznākusi izdevniecībās Krievijā, bet Latvijā nav nopērkamas.
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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”.
Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums”
Dabubāze
Letonika
News (Lursoft laikrakstu
bibliotēka)

2016
869
33

2017
215
161

2018
410
443

Pārskata periodā bibliotēka piedāvāja lasītājiem izmantot „Letonikas” un
„Lursoft laikrakstu bibliotēkas” datubāzes.
Abonēšanas maksas sedza Kultūras informācijas sistēmu centrs Valsts
vienotās bibliotēku informācijas sistēmas projektā „Gaismas tīkls”. Saulkrastu novada
bibliotēkas lasītāji abas datubāzes varēja izmantot bez maksas.
Pārskata periodā bibliotēka saviem lasītājiem piedāvāja piekļuvi letonika.lv
(www.letonika.lv) datubāzei ārpus bibliotēkas telpām.
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.
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7. Darbs ar bērniem un jauniešiem
7.1 Pasākumi dažādām vecuma grupām, veiksmīgākās lasīšanas
veicināšanas aktivitātes
2018. gadā Saulkrastu novada bibliotēka piedalījās Valsts kultūrkapitāla fonda
izsludinātajā projektu konkursā, kā arī vairākās lasītveicināšanas programmās, lai
rosinātu vēlmi un interesi lasīt, izzināt un atklāt.
Pārskata periodā organizēti tematiskie pasākumi - literārās tikšanās, projekta
“Grāmatu starts” izveidotā “Mazo pūčulēnu skola”, izdevniecības “Liels un mazs”
iniciatīva “Mūsu mazā bibliotēka”, “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” pasākumi,
radošās darbnīcas, citi literārie lasījumi, Ziemeļvalstu literatūras nedēļa.
➢ Izstādes
Saulkrastu novada bibliotēkas bērnu nodaļā veidotās izstādes:
•

“Piedzīvojumu grāmatu autoram Žilam Vernam – 190”,

•

“Hansa Kristiana Andersena pasakas”,

•

Grāmatu sēriju izstāde “Sāc ar pirmo”,

•

“Rakstniekam Aivaram Kļavim - 65”,

•

“Dzejniecei Inesei Zanderei – 60”,

•

“Ja Tev patika filma, Tev patiks arī grāmata”,

•

“Izrotā savus svētkus”,

•

“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” grāmatu kolekcija,

•

“Mūsu mazās bibliotēkas” grāmatu kolekcija.
Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija
2018. gada janvārī lasīšanas veicināšanas programmā aktīvi iesaistījās

Saulkrastu novada pirmsskolas izglītības iestādes (PII) “Rūķītis” pedagogi kopā ar
grupas “Tince” audzēkņiem. Viņiem bija jāizlasa un jānovērtē 6 grāmatas no
2017. gada “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” grāmatu kolekcijas.
Pavasarī Saulkrastu novada bibliotēkā bija pieejama jaunā 2018. gada grāmatu
kolekcija. Jau tradicionāli četrās vecuma grupās bērni un jaunieši kopā ar vecākiem
vairāku mēnešu garumā aicināti lasīt grāmatas, kuras ieteikuši profesionāļi, bet vēlāk
tās vērtēt.
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2018. gada rudenī “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā” piedalījās (PII)
“Rūķītis” grupiņas “Mārīte”, “Zīlīte” un “Pienenīte”.
Ziemeļvalstu literatūras nedēļa
Saulkrastu novada bibliotēkā Ziemeļvalstu literatūras nedēļas pasākums
norisinājās 6. novembrī, kurā piedalījās (PII) “Rūķītis” grupiņas “Ezītis” bērni.
Kopā tika pārrunāti fragmenti no Eliasa Volunda un Angeses Volundas
grāmatas “Rokasgrāmata supervaroņiem” un noskadrots:
•

kādām īpašībām un spējām ir jāpiemīt supervaroņiem,

•

kādus varoņus mēs jau zinām,

•

vai mēs paši varam būt varoņi,

•

kas tad īsti jādara, lai kļūtu par supervaroni,

•

kāds varētu izskatīties supervaronis un vai var būt arī supervarone.

Pasākuma otrajā pusē grupiņas “Ezītis” bērniem bija jāuzzīmē kāds viņuprāt izskatītos
supervarone/is.

Attēlā: 6. novembrī notikušais Ziemeļvalstu literatūras nedēļas pasākums, kurā
bērni zīmē, kā izskatās supervarone/is.
Foto: Ilze Dzintare
➢ Mazo pūčulēnu skola
2018. gadā, lai pašus mazākos 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)
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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.

Attēlā: No kreisās puses grupiņas “Zīlītes” un “Ezītis” izlaidums
Foto: Ilze Dzintare
Pārskata periodā turpinājās programmas “Grāmatu starts” otrā sezona
(pavasarī) un trešā sezona (rudenī). Pavasarī “Mazo pūčulēnu skolu” apmeklēja (PII)
“Rūķītis” grupiņa “Zīlīte”, savukārt, rudenī grupiņa “Ezītis”. Nodarbībās bibliotekāres
iepazīstināja ar bērnu stūrīti, bērnu literatūru un izglītojošām spēlēm. 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.

26

➢ Projekta “Lasītava krustojumā. 1.kārta” pasākumi

Tikšanās ar rakstnieci un dzejnieci Ievu Melgalvi
Janvāra vidū, turpinot
Saulkrastu novada domes un
Valsts

Kultūrkapitāla

finansiāli

atbalstītā

fonda
projekta

“Lasītava krustojumā. 1. kārta”
īstenošanu,

Saulkrastos

viesojās latviešu rakstniece un
dzejniece Ieva Melgalve.

Attēlā: Ieva Melgalve Zvejniekciema skolas bibliotēkā
Foto: Dace Dulpiņa
Jauniešiem bija vērtīgi ieklausīties rakstnieces stāstījumā par literārā darba
radīšanas procesu, jo ikdienā viņa strādā ar topošajiem literātiem, vadot praktiskās
nodarbības. Saruna ar skolēniem raisījās par jauniešu fantāzijas žanra literatūru.

Tikšanās ar rakstnieci Liliju Berzinsku
12.

februārī

bibliotēkā

Saulkrastu
un

novada

Zvejniekciema

vidusskolā viesojās rakstniece Lilija
Berzinska.

Rakstnieces

pūrā

ir

vairākas bērnu grāmatas. Viņa ne
tikai raksta grāmatas, bet arī tās
ilustrē. Tāpat autore nodarbojas ar
tulkošanu.
Attēlā: Lilija Berzinskas kopā ar Saulkrastu vidusskolas 2.a un 2.b klases audzēkņiem
Foto: Ilze Dzintare
Pasākumos piedalījās Saulkrastu vidusskolas 2. a un 2. b klases skolēni, kā arī
Zvejniekciema vidusskolas 3. klases audzēkņi, kuri gan uzcītīgi klausījās rakstnieces
stāstos un lasītajā pasakā, gan stāstīja par savām mīļākajām grāmatām, to varoņiem un
saviem lasīšanas ieradumiem. Bērni uzdeva rakstniecei dažādus jautājumus.
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Tikšanās ar rakstnieci Eviju Gulbi
Saulkrastu novada bibliotēkas organizētajā tikšanās reizē ar (PII) “Rūķītis” un
Zvejniekciema vidusskolas 1. – 2. klašu audzēkņiem ieradās grāmatas “Koko un
Riko” autore Evija Gulbe. Viņa pārsteidza ne tikai ar košajām krāsām apģērbā, bet arī
ar iespēju bērniem pašiem veidot krāsainas ūsas, saņemt skaistas kartiņas ar žurkulēna
pēdiņas nospiedumu. Viešņa par Koko un Riko piedzīvojumiem rakstījusi stāstiņus.
Viņas draudzene Linda Lošina tos papildinājusi ar jaukām ilustrācijām. Pirmā grāmata
par Koko un Riko 2011. gadā ieguva galveno balvu konkursā “Zvaigznes grāmata.
Latviešu oriģinālliteratūra bērniem un jauniešiem” un 2012. gadā tikusi godalgota
lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu žūrija”.

Tikšanās ar rakstnieci Luīzi Pastori
Saulkrastu

novada

bibliotēkā,

9.

martā

viesojās

bērnu

grāmatu

rakstniece Luīze Pastore. Uz tikšanos ar viņu ieradās Saulkrastu un Zvejniekciema
vidusskolas ceturtklasnieki un piektklasnieki. Autore ļāva ielūkoties savas grāmatu
sērijas “Mākslas detektīvi” spraigajos notikumos. Tās ir piecas grāmatas, kas aizved
lasītāju pagātnes mākslas pasaulē.
Katra grāmata ļauj iepazīt citu
mākslinieku, kādu viņa gleznu un
kopā ar detektīviem Pogu, Teo un
suni Komatu ieskatīties tā laika
radošo personu ikdienā.
Attēlā: Luīze Pastore Saulkrastu novada bibliotēkā
Foto: Ilze Dzintare
Rakstniece ne tikai iepazīstināja ar sevi un pastāstīja, ar ko nodarbojas, bet bija
sagatavojusi māksliniecisku detektīvuzdevumu. Skolēni ar aizrautību veica viņas
sagatavoto uzdevumu, un saņēma autores sniegtos “ordeņus”.

Tikšanās ar fantāzijas žanra rakstnieci Lauru Dreiži
20. martā Saulkrastu novada bibliotēkā un Zvejniekciema vidusskolas
bibliotēkā bija tikšanās ar tulkotāju, rakstnieci, zinātniskās fantastikas un fantāzijas
grāmatu autori Lauru Dreiži. Saruna notika par fantastikas un fantāzijas žanru tēmām.
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Viņa sarakstījusi vairākus romānus dažādos fantastikas žanros, tulkojusi grāmatas, trīs
reizes bijusi konkursa “Zvaigznes grāmata. Latviešu oriģinālliteratūra bērniem un
jauniešiem” uzvarētāja. Viņas grāmatu lasītāju auditorija ir dažāda – pamatā tie ir
pusaudži, bet darbus lasa arī jaunāki, tāpat seniori.
Rakstniece atceras, ka pirmo romānu sākusi rakstīt jau 8 gadu vecumā.
Romāns “Pūķa dziesma” – iznāca, kad autore vēl mācījās vidusskolā. To turpina
“Nepabeigtais skūpsts”, “Laimes monitorings” un “Naktstauriņš”. Rakstniecei visi
darbi tiek rakstīti ar pildspalvu kladēs. Laura pati saka: – Es piederu pie izmirstošas
sugas, pie rokrakstītājiem.

Tikšanās ar fantāzijas žanra rakstnieci Lindu Nemieru
Saulkrastu novada bibliotēkā uz tikšanos ar rakstnieci Lindu Nemieru, kura
darbojas fantāzijas žanrā, bija atnākuši Saulkrastu vidusskolas 8. un 12. klašu skolēni.
Autore viesojās arī Zvejniekciema vidusskolā, kur tikās ar 7. – 8. klašu audzēkņiem.

Attēlā: rakstniece Linda Nemiera (vidū) kopā ar Saulkrastu vidusskolas skolēniem
Foto:Ilze Dzintare
Sarunā ar rakstnieci atklājās, ka pasaulē fantāzijas literatūra ir ļoti populāra.
Uz tikšanos autore bija sagatavojusi krāsainu prezentāciju par savu daiļradi, ar īsām
anotācijām, fotogrāfijām no vietām, kas iedvesmojušas viņas darbu rašanos.
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Tikšanās ar rakstnieku Juri Zvirgzdiņu

Attēlā: rakstnieks Juris Zvirgzdiņš kopā ar Saulkrastu vidusskolas 4.a un 4.b klases
skolēniem un paša izdotajām grāmatām.
Foto: Ilze Dzintare
Aprīļa nogalē Saulkrastu novada bibliotēkā viesojās rakstnieks Juris
Zvirgzdiņš. Viņam izdotas saturiski un vizuāli izcilas kvalitātes grāmatas bērniem –
“Reiz senos laikos Kurzemē”, “Bebru atgriešanās”, “Tobiasa blēņu stāsti”, “Tobiass
dodas pasaulē”, “Pēdējais Pūķis un Artūrs Uū!”, “Franklina cepure”, “Konteineru
meitenīte Rudīte”, “Mūsu Latvija” u.c. Autors kopā ar Saulkrastu vidusskolas un
Zvejniekciema vidusskolas (4.- 5. klases) audzēkņiem un pedagogiem dalījās
iespaidos par uzrakstītajām grāmatām. Klātesošie izmantoja iespēju un uzdeva
visdažādākos jautājumus.
➢ Projekta “Lasītava krustojumā. 2.kārta” pasākumi

Tikšanās ar dzejnieku Tomu Treibergu
23. novembrī Saulkrastu novada bibliotēkā viesojās kultūras žurnālists,
dzejnieks, aktieris un režisors etīžu teātrī ”Nerten”, kino un teātra kritiķis Toms
Treibergs. Līdz šim viņš publicējis divus dzejoļu krājumus – “Gaismas apstākļi”
(“Mansards”, 2012) un “Drudzis” (“Mansards”, 2015).
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Dzejniekam Saulkrasti ir nozīmīga vieta, jo no 2003. gada līdz 2008. gadam
vasaras pavadīja šeit, kur tika organizētas skolēnu literārās nometnes “Aicinājums”.
Tās organizētājs bija latviešu dramaturgs, ilggadējs Latvijas Rakstnieku savienības
literārais konsultants un Latvijas Dramaturgu ģildes vadītājs Dainis Grīnvalds
(14.04.1950.-02.02.2013.).
Talantīgais dzejnieks T.Treibergs, viens no dzejnieka Sergeja Timofejeva
dzejas krājuma “Replikas” atdzejotājiem, pasākuma laikā nolasīja dzejoli par
vasarnīcu kompleksu “Gaisma”, kas atrodas Saulkrastos, kā arī dzejoļus no grāmatas
“Drudzis” un nepublicētos dzejoļus.

Tikšanās ar rakstnieci Andru Manfeldi
30. novembrī Saulkrastu novada bibliotēkā viesojās rakstniece Andra
Manfelde. Kopš A. Manfelde pievērsusies rakstniecībai, viņai iznākušas jau vairākas
grāmatas – gan dzeja, gan proza, tostarp dokumentālā. Darbi ir vērsti dažādām
auditorijām – pieaugušajiem, bērniem un pusaudžiem. Savulaik lielu popularitāti
iemantoja viņas debijas romāns “Adata”. Viņa klātesošajiem arī lasīja fragmentus no
saviem darbiem.

Attēlā: rakstniece Andra Manfelde stāsta par savu autobiogrāfisko darbu “Adata”
➢ Mūsu mazā bibliotēka
Saulkrastu novada bibliotēka sadarbībā ar bērnu grāmatu izdevniecību “Liels
un mazs” uzsāka jaunas radošās nodarbības lasītveicināšanas projektā „Mūsu mazā
bibliotēka”, kas paredzēta 4–8 gadus veciem bērniem. Saulkrastu PII “Rūķītis” grupas
“Pūcītes” audzēkņi šoruden vairākas reizes apmeklēja bibliotēku un lasīja no
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izdevniecības “Liels un mazs” iepirktās grāmatas, kā arī piedalījās dažādās, radošās
aktivitātēs.
Projekta laikā Saulkrastu novada
bibliotēku

apmeklēja

slovēņu

mākslinieks Damjans Stepančičs
(Damijan Stepančič), kurš ilustrējis
Petera Svetinas grāmatu “Brīnumu
gredzens” (Liels un mazs, 2018),
tulkotāja

Māra

izdevniecības

Gredzena

“Liels

un

un

mazs”

pārstāvji.
Attēlā: Damjans Stepančičs, tulkotāja Māra Gredzena un izdevniecības “Liels un
mazs” pārstāvji Saulkrastu novada bibliotēkā.
Foto: Ilze Dzintare
➢ Radošās darbnīcas
2018. gadā Saulkrastu novada bibliotēka aicināja bērnus kopā ar vecākiem
apmeklēt vairākas tematiskās radošās darbnīcas:
•

sirsniņu gatavošana,

•

apsveikums manai māmiņai,

•

par godu Latvijas simtgadei,

•

“Ultramarīns” radošā darbnīca,

•

Ziemassvētku radošās darbnīcas.

➢ Bibliotekārās stundas
6. un 15. februārī notika bibliotekārās stundas “Mana drošība internetā”, kurās
piedalījās Saulkrastu vidusskolas 3. un 4. klašu skolēni. Tika runāts par drošības
jautājumiem internetā, drošām parolēm un to pielietojumu ikdienā.
2018. gada februārī Saulkrastu PII “Rūķītis” notika bibliotekārās stunda
“Pasaku māmuļai Margaritai Stārastei – 104”. Tikšanās reizē tika akcentēta
M.Stārastes daiļrade un dzīvesgājums - kas bija tie cilvēki, kuri palīdzēja viņai kļūt
par rakstnieci un mākslinieci.
Mācību gadam beidzoties, Saulkrastu novada bibliotēkā viesojās 1.-4. klašu
skolēni un pedagogi no Saulkrastu vidusskolas, lai pārrunātu vairākus aktuālus
jautājumus par bibliotekārajiem pakalpojumiem.
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8.Novadpētniecība
Saulkrastu novada bibliotēkā ir svarīgi apzināt Saulkrastu novada vēsturi un to
saglabāt, apkopojot materiālus un padarot tos pieejamus iedzīvotājiem. Papildus
informācijas apkopošanai tiek sniegtas uzziņas un nodrošināta iespēja kopēt un skenēt
dažādus materiālus.
Bibliotēka piedāvā daudzveidīgu, pašu veidotu, kā arī no citiem resursiem
apkopoto informatīvo piedāvājumu par vietējo apkārtni, vidi un vēsturi.
Saulkrastu novada bibliotēkā tiek vākti un apkopoti materiāli par pilsētu,
novadu un rajonu, par ievērojamiem cilvēkiem, notikumiem, uzņēmumiem, iestādēm
un kultūras un vēstures pieminekļiem. Krājumu galvenokārt sastāda publikācijas no
laikrakstiem, žurnāliem un grāmatām par rakstniekiem, dzejniekiem, mūziķiem,
kultūras un izglītības darbiniekiem, mediķiem, zinātniekiem, sportistiem un daudziem
citiem, kas dzimuši, mācījušies, dzīvojuši vai strādājuši Saulkrastos un Saulkrastu
novadā.
Tiek nopietni strādāts pie novadpētniecības mapju (par Saulkrastu pilsētu,
novadu un bijušā rajona ievērojamiem cilvēkiem, notikumiem, uzņēmumiem,
iestādēm un kultūras un vēstures pieminekļiem) papildināšanas, materiālu
sistematizēšanas, kārtošanas un digitalizācijas. Iedzīvotājiem ir interese par Saulkrastu
novada vēsturi, kultūru un tās notikumiem.
➢ Novadpētniecības krājums:
Novadpētniecības fonda grāmatu krājums bibliotēku informācijas sistēmā
ALISE uz 31.12.2018. sastāv no 37 iespieddarbiem. Tās jāturpina sistemātiski
papildināt, vienlaikus uzlabojot jau esošo izdevumu MARC bibliogrāfiskos ierakstus
un atklājot tos arvien pilnīgāk un precīzāk.
➢ Krājuma organizācija un glabāšana
Novadpētniecības krājums izvietots Saulkrastu novada bibliotēkās lasītavā.
Materiāli ir sakārtoti plauktos, mapēs un kastēs. Novadpētniecības materiāli ir sadalīti
pa tematiem, piemēram, novada ģeogrāfija, novada vēsture, novada mākslinieki un
novada izglītības iestādes.
Novadpētniecības krājumā tiek iekļautas arī daiļliteratūras grāmatas, kuru
tapšanā piedalījušies Saulkrastu novada iedzīvotāji.
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Svarīga nozīme kopējā novadpētniecības krājuma kontekstā ir arī Saulkrastu
novada periodikai. Tiek saglabāti Saulkrastu laikrakstu izdevumi, ko bibliotēka plāno
tuvākajā laikā digitalizēt. Daži no pieejamajiem izdevumiem:
• Saulkrastu Stars (1955 – 1956)
• Saulkrastu Avīze (1993 – 2011)
➢ Digitalizācija, digitālie resursi un to veidošana
2018.gadā Saulkrastu novada bibliotēkas mājaslapas Novadpētniecības sadaļā
izveidota saskarne dažādiem resursiem, kas tiek regulāri papildināti. Interesi raisījušas
tādas pašu veidotās datubāzes kā „Novada resursu datubāze”, „Novadpētniecības
kalendārs”, „Simtgade Latvijai, Simtgade Saulkrastiem”.
2018. gadā tika uzsākts darbs pie novadnieku enciklopēdijas izveides.
Novadnieku enciklopēdijā tiek apkopotas novadnieku biogrāfijas, un tajā līdzās cits
citam būs sastopami dažādos laikos un gadsimtos dzīvojuši un dažādus darbus darījuši
cilvēki Saulkrastu pusē.
➢ Virtuālās izstādes
Saulkrastu novada bibliotēka 2018. gadā piedalījās Salaspils novada
bibliotēkas veidotajā virtuālajā izstādē “Mana novada 100-gades cilvēks”, kurā
Saulkrastu novada bibliotēka kā sava novada 100-gades cilvēku prezentēja Jāni
Sereginu, Saulkrastu velosipēda muzeja īpašnieku, vēstures entuziastu un dažādu
grāmatu un publikāciju autoru.
Novadpētniecības resursi: (skatāmi uz vietas bibliotēkā)
•

Apvedceļš Saulkrastos

•

Baznīcas / mācītāji

•

Bibliotēka

•

Cilvēki no Saulkrastiem

•

Daba, vide, Baltā kāpa Saulkrastos

•

Džeza festivāls Saulkrastos

•

Kino un teātris Saulkrastos

•

Kori „Anima” un „Bangotne”

•

Kultūras dzīve Saulkrastos

•

Lietišķā māksla

•

Literāti

•

Mākslinieki
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•

Mūzika un mūziķi Saulkrastos

•

Pasts Saulkrastos

•

PII „Rūķitis”

•

Saulkrastu autoosta

•

Saulkrastu avīze (1993 – 2011)

•

Saulkrastu pašvaldība

•

Saulkrastu uzņēmēji

•

Saulkrastu vēsture

•

Saulkrastu vidusskola

•

Sports Saulkrastos

•

Velosipēdu muzejs

•

Vēsture

•

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola

•

Zvejniekciema vidusskola

➢ Krājuma kvalitātes, aktualitātes, attīstības novērtējums
Novadpētniecības krājuma attīstība 2018. gadā vērtējama kā laba, jāturpina
apzināt viss, kas Latvijā ticis izdots un publicēts, kā arī apjaust vietējo iedzīvotāju
mutvārdu vēstures liecību krāšanu un ģimenes arhīvu atklāšanu.
➢ Izmantojums
Novadpētniecības krājumā esošās grāmatas lielākoties tiek izmantotas,
meklējot informāciju kādam projektam vai studijām saistībā ar novadu un
novadniekiem. Apmeklētājam ir viegli atrast sev nepieciešamo informāciju vai uzziņu
materiālu, jo novadpētniecības krājums ir sakārtots pa nodaļām, un lielākā daļa
informācijas gan par vēsturi, gan šobrīd notiekošo ir apkopota tematiskajās mapēs.
Tiek izmatotas arī grāmatas par attiecīgajiem tematiem, taču visbiežāk par
atbilstošāko resursu lasītāji atzīst tieši bibliotekāru apkopotās un regulāri papildinātās
mapes.
➢ Novadpētniecības darba popularizēšana
Svarīga ir novadpētniecības krājuma popularizēšana. Ikdienā tas tiek veicināts
sarunās ar lasītājiem, iesakot kādu izdevumu no krājuma. Meklējot un sniedzot
uzziņas, tiek aplūkoti arī novadpētniecības krājuma izdevumi, mapes un citi materiāli,
tādejādi palielinot interesi par novadpētniecības krājumu.
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Novadpētniecības krājums tiek popularizēts, veidojot arī novadpētniecības
izstādes, piemēram, dzejas dienām veltīta novadpētniecības izstāde „Saulkrasti.
Dzejas rindas”, kurā aplūkojami dažādu paaudžu un laikmetu dzejnieku dzejoļi par
Saulkrastiem.

➢ Jauninājumi novadpētniecības darbā
2018. gadā Saulkrastu novada bibliotēkas mājaslapas Novadpētniecības sadaļā
tika izveidots blogs – „Novadpētniecība Saulkrastos”, kurā tika veikti 146 ieraksti no
laikrakstiem “Saulkrastu Avīze”, “Darba balss”, kā arī žurnāliem, grāmatām un
elektroniskajiem resursiem, arī materiāliem, kas apkopoti PERIODIKA.LV. No tiem
106 ieraksti digitalizēti no jauna, 40 ieraksti sasaistīti no peridoika.lv
Jāuzsāk bibliogrāfiski aprakstīt novadpētniecības mapes un pilnvērtīgi tās
ievadīt un aprakstīt bibliotēku informācijas sistēmā ALISE. Novadpētniecības darbs
Saulkrastu novada bibliotēkā attīstās, taču bibliotēkai vienmēr būs jāmeklē jauni ceļi,
kā informēt iedzīvotājus par bibliotēkā pieejamajām novadpētniecības mapēm,
grāmatām, novadpētniecības materiālu izstādēm un novadpētniecības datu bāzēm.
➢ Novada resursu datubāzes
https://saulkrastubiblioteka.blogspot.com
https://saulkrastubiblioteka.lv/index.php/novadpetnieciba/
https://saulkrasti.lv/pasvaldibas-izdevums/
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9. Projekti
Tabula “Projektu apkopojums”
Finansētājs

Projekta
nosaukums
Lasītava
krustojumā.
2.kārta

VKKF

Finansējuma
apjoms
1000 EUR
(VKKF)

Projekta apraksts (īss
kopsavilkums)
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/
neatbalstīts
Atbalstīts

9.1. Projektu apraksts
Projekta īstenošanas gaitā tika organizēti deviņi lasīšanas veicināšanas
pasākumi

Saulkrastu

novada bibliotēkā,

pieaicinot

literātus.

Tādējādi tika

paaugstinātas bērnu, jauniešu un bibliotekāru zināšanas un aktivitāte, kā arī veidotas
iemaņas literāro darbu izmantošanā un lasīšanā. Literārajos pasākumos iesaistījās
vairāki simti bērni un jaunieši no Saulkrastu novada.
Pārskata periodā bibliotēkā notikuši 7 (septiņi) projekta “Lasītava krustojumā.
1.kārta” pasākumi (projekts tika atbalstīts 2017. gadā):
• tikšanās ar rakstnieci Ievu Melgalvi
• tikšanās ar rakstnieci Liliju Berzinsku
• tikšanās ar rakstnieci Eviju Gulbi
• tikšanās ar rakstnieci Luīzi Pastori
• tikšanās ar rakstnieci Lauru Dreiži
• tikšanās ar rakstnieci Lindu Nemieru
• tikšanās ar rakstnieku Juri Zvirgzdiņu
Pārskata periodā bibliotēkā notikuši 2 (divi) projekta “Lasītava krustojumā.
2.kārta” pasākumi (projekts tika atbalstīts 2018. gadā):
•

tikšanās ar dzejnieku Tomu Treibergu

• tikšanās ar rakstnieci Andru Manfeldi
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
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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.
Jāvērtē iespējas turpmākajos gados plānot projektus arī citām mērķauditorijām.
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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, skatīt Pielikums Nr. 2.
Kā ikkatru gadu, arī 2018. gadā bibliotēka sadarbojās ar plašsaziņas līdzekļiem.
Tīmekļa vietnēs www.saulkrastubiblioteka.lv,

www.saulkrasti.lv, sociālajā kontā

www.facebook.com/saulkrastubiblioteka sistemātiski tika aktualizēta informācija par
dažādiem bibliotekārā darba aspektiem.
Raksti par bibliotēku, tās pakalpojumiem, krājumiem, izstādēm un pasākumiem
tika publicēti arī Saulkrastu novada domes informatīvajā ziņojumā “Saulkrastu Domes
Ziņas” drukātajā un elektroniskajā formātā.
Informācija

par

bibliotēku

https://www.kulturaskarte.lv/,

Latvijas

pieejama

Bibliotēku

portlālā

Kultūras

kartē

http://biblioteka.lv/,

Salaspils novada bibliotēkas tīmekļa vietnē http://www.biblioteka.salaspils.lv/
Grāmatu meklēšana, pasūtīšana, rezervēšana un termiņa pagarināšana
pieejama

Pierīgas

novadu

bibliotēku

elektroniskajā

kopkatalogā

https://salaspils.biblioteka.lv/Alise/lv/7/home.aspx
Pārskata periodā no jauna izveidota tīmekļa vietne digitalizētajiem
novadpētniecības materiāliem https://saulkrastubiblioteka.blogspot.com/ un twitter
konts aktualitātēm - https://twitter.com/SNB_lv
Īpaši jāuzsver publikācija “Lasītājs un Latvijas reģionu bibliotēkas”
2018. gada oktobra numura laikrakstā “konTEKSTS” par Latvijas reģionu bibliotēku
nākotni, kurā interviju sniedza Saulkrastu novada bibliotēkas vecākā bibliotekāre
Daina Miķelsone.
Pārskata periodā izveidoti jauni bukleti par bibliotēkas piedāvātajiem
pakalpojumiem un lasīšanas veicināšanas programmām “Grāmatu starts” un “Mūsu
mazā bibliotēka”, skatīt Pielikums Nr. 4.
Uzmanība veltīta arī bibliotēkas publiskā tēla veidošanai, iegādājoties 20 gab.
datorpeļu palikņus un 6 gab. krekliņus bdarbiniekiem ar vienotu, novadu raksturojošu
dizainu, kas tapis sadarbībā ar Saulkrastu Tūrisma centru, skatīt Pielikums Nr. 5.

39

11. Sadarbības tīkla raksturojums
Pārskata periodā sadarbība veidojās ar Saulkrastu novada pašvaldību
(publicitātes nodrošināšana), Valsts kultūrkapitāla fondu (finansiāls atbalsts projektam
“Lasītava krustojumā. 2. kārta”), Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras
centru (lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”),
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrību (lasīšanas veicināšanas programma
“Grāmatu starts”), izdevniecību “Liels un mazs” (programma “Mūsu mazā
bibliotēka”), Kultūras informācijas sistēmu centru (programma „Elektroniskās
publikācijas Latvijas bibliotēkām”, dalība projektā “Gaismas tīkls”), Ziemeļu
Ministru Padomes biroju Latvijā „Norden” (dalība Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā),
Ādažu un Upesciema Tautas bibliotēkām (SBA pakalpojumi), Salaspils novada
bibliotēku (sadarbība ar Pierīgas reģiona galveno bibliotēku), vietējām kultūras un
izglītības iestādēm - Saulkrastu vidusskolu un Zvejniekciema vidusskolu (pasākumi,
bibliotekārās stundas skolēniem), Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestādi “Rūķītis”
(radošās darbnīcas un dalība lasīšanas veicināšanas pasākumos), Jauniešu māju
(dalība bērnu aizsardzības dienai veltītajā pasākumā), Saulkrastu Tūrisma
informācijas centru (publicitāte, suvenīru nodrošinājums), Vidzemes jūrmalas
Mūzikas un mākslas skolu (Mātes dienai veltīts koncerts bibliotēkā), Saulkrastu
novada gleznotāju un mākslinieku studijām (izstādes).

Gada pārskatu sagatavoja:
Saulkrastu novada bibliotēkas vadītāja Ilze Dzintare,
vecākā bibliotekāre Daina Miķelsone, bibliotekāre Guntra Kleinšmite,
bibliotēku informācijas speciāliste Rita Lavendele.
Pārskatā izmantotas bibliotēkas darbinieku fotogrāfijas.
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Pielikumi
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Pielikums Nr. 1
SAULKRASTU NOVADA BIBLIOTĒKAS
DARBĪBAS ATSPOGUĻOJUMS PRESĒ 2018. GADĀ
Kad viss sākās ar Saulkrastiem
23. novembrī Saulkrastu novada bibliotēkā viesojās kultūras žurnālists, dzejnieks,
etīžu teātra „Nerten” aktieris un režisors, kino un teātra kritiķis Toms Treibergs.
2018/12/11, Saulkrastu Domes Ziņas,

Ilze Dzintare, Saulkrastu novada bibliotēka

• „Mazo pūčulēnu skolas” trešais izlaidums
Bibliotēka ikvienā apdzīvotā vietā ir gaismas pils, kurā galvenā vērtība ir grāmata.
Taču bibliotēka līdztekus lasīšanai piedāvā arī citas aktivitātes.
2018/12/11, Saulkrastu Domes Ziņas,

Ilze Dzintare, Saulkrastu novada bibliotēka

• Izglītojoša un radoša brīvlaika nedēļa „Jauniešu mājā”
Saulkrastu novada bibliotēkas vadītāja Ilze Dzintare. Iepazinām arī video pasauli –
mācījāmies analizēt video
2018/11/13, Saulkrastu Domes Ziņas

• Kultūrkapitāla fonds atbalsta bibliotēkas ieceres
Valsts kultūrkapitāla fondā noslēdzies trešais kultūras projektu konkurss, kurā atbalstu
guvis arī Saulkrastu novada bibliotēkas iesniegtais projekts „Lasītava krustojumā. 2.
kārta”.
2018/11/13, Saulkrastu Domes Ziņas,

Ilze Dzintare, Saulkrastu novada bibliotēka

• Lasītprieks kopā ar slovēņu ilustratoru
Starptautiskajā lasītveicināšanas projektā „Mūsu mazā bibliotēka” slovēņu ilustrators,
grāmatas „Brīnumu gredzens” ilustrāciju autors Damjans Stepančičs (Damijan
Stepančič) 23. oktobrī viesojās Saulkrastu novada bibliotēkā.
2018/11/13, Saulkrastu Domes Ziņas,

Ilze Dzintare, Saulkrastu novada bibliotēka

• Uzsākam datormācības iesācējiem!
Līdz ar jaunajām tehnoloģijām bibliotēkas nozīme pieaug – tā kļūst par mūsdienīgu
informācijas centru.
2018/10/09, Saulkrastu Domes Ziņas,

Ilze Dzintare, Saulkrastu novada bibliotēka
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• Bibliotekāri Igaunijā
Pierīgas reģiona pašvaldību bibliotēku darbinieki sadarbībā ar Salaspils novada
bibliotēku augusta izskaņā devās profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas
braucienā uz Igauniju.
2018/09/11, Saulkrastu Domes Ziņas, Ilze Dzintare, Saulkrastu novada bibliotēka
• Dalība jaunā projektā
Saulkrastu novada bibliotēka sadarbībā ar bērnu grāmatu izdevniecību „Liels un
mazs” uzsāks jaunas radošās nodarbības lasītveicināšanas projektā „Mūsu mazā
bibliotēka”, kas paredzēta 4–8 gadus veciem bērniem.
2018/08/14, Saulkrastu Domes Ziņas,

Ilze Dzintare, Saulkrastu novada bibliotēka

• Bibliotēkas jaunieguvumi
Pirms vairākiem gadiem publisko bibliotēku attīstības projektā visā Latvijā, arī
Saulkrastu novada bibliotēkā tika aktīvi īstenots mūsu valsts un Bila un Melindas
Geitsu fonda finansētais projekts „Trešais tēva dēls”.
2018/07/17, Saulkrastu Domes Ziņas,

Ilze Dzintare, Saulkrastu novada bibliotēka

• Veiksmīgi noslēdzies projekts „Lasītava krustojumā”
Noslēdzies Saulkrastu novada bibliotēkas realizētais projekts „Lasītava krustojumā”,
kuru finansiāli atbalstīja Valsts Kultūrkapitāla fonds.
2018/06/12, Saulkrastu Domes Ziņas,

Ilze Dzintare, Saulkrastu novada bibliotēka

• PII „Rūķītis” audzēkņi un novada bērni iepazīst bibliotēku
Līdz ar mācību gada beigām Saulkrastu novada bibliotēkā noslēgusies arī lasīšanas
veicināšanas programmas 3–4 gadus veciem mazuļiem „Grāmatu starts” otrā sezona.
2018/06/12, Saulkrastu Domes Ziņas,

Ilze Dzintare, Saulkrastu novada bibliotēka

• Bērnos veicina interesi par grāmatām
Aprīļa nogalē Saulkrastu novada bibliotēkā viesojās rakstnieks Juris Zvirgzdiņš.
2018/05/15, Saulkrastu Domes Ziņas,

Ilze Dzintare, Saulkrastu novada bibliotēka
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• Saulkrastos viesojas fantāzijas žanra rakstniece Linda Nemiera
Saulkrastu novada bibliotēkā uz tikšanos ar rakstnieci Lindu Nemieru, kura darbojas
fantāzijas žanrā, bija atnākuši Saulkrastu vidusskolas 8. un 12. klašu skolēni.
2018/05/15, Saulkrastu Domes Ziņas,

Ilze Dzintare, Saulkrastu novada bibliotēka

• Ceļojums fantāzijas pasaulē
20. martā Saulkrastu novada bibliotēkā un Zvejniekciema vidusskolas bibliotēkā 8.–
10. klašu skolēniem bija tikšanās ar tulkotāju, rakstnieci, zinātniskās fantastikas un
fantāzijas grāmatu autori Lauru Dreiži.
2018/04/10, Saulkrastu Domes Ziņas,

Ilze Dzintare, Saulkrastu novada bibliotēka

• Mākslas detektīvi arī Saulkrastos
Saulkrastu novada bibliotēkā, īstenojot Valsts kultūrkapitāla fonda un Saulkrastu
novada domes atbalstīto projektu, 9. martā viesojās bērnu grāmatu rakstniece Luīze
Pastore.
2018/04/10, Saulkrastu Domes Ziņas,

Ilze Dzintare, Saulkrastu novada bibliotēka

• Kopā ar rakstnieci ielecām pasakā
2018. gadā Saulkrastu novada bibliotēkā tiek īstenots pērn aizsāktais Valsts
kultūrkapitāla fonda un Saulkrastu novada domes atbalstītais projekts „Lasītava
krustojumā”.
2018/03/13, Saulkrastu Domes Ziņas,

Ilze Dzintare, Saulkrastu novada bibliotēka

• „Koko un Riko” autore iepriecina bērnus
Saulkrastu novada bibliotēkas organizētajā tikšanās reizē ar pirmsskolas izglītības
iestādes „Rūķītis” un Zvejniekciema vidusskolas 1.–2. klašu audzēkņiem ieradās
grāmatas „Koko un Riko” autore Evija Gulbe, kas mazo lasītāju vidū pazīstama ar
stāstiem par žurkulēniem.
2018/03/13, Saulkrastu Domes Ziņas,

Ilze Dzintare, Saulkrastu novada bibliotēka

• Bērni apmeklē bibliotēku, lasa un vērtē grāmatas
Saulkrastu novada bibliotēkā pieejama grāmatu kolekcija, kas paredzēta „Bērnu,
jauniešu un vecāku žūrijas” darbam.
2018/02/13, Saulkrastu Domes Ziņas,

Ilze Dzintare, Saulkrastu novada bibliotēka
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• Viena mācību stunda par stāstniecības un rakstniecības prasmēm
Janvāra vidū, turpinot Saulkrastu novada domes un Valsts kultūrkapitāla fonda
finansiāli atbalstītā projekta „Lasītava krustojumā” īstenošanu, Saulkrastos viesojās
latviešu rakstniece un dzejniece Ieva Melgalve.
2018/02/13, Saulkrastu Domes Ziņas,

Ilze Dzintare, Saulkrastu novada bibliotēka

• Tikšanās ar rakstnieci Ievu Samausku
6. decembrī Saulkrastu novada bibliotēkā un Zvejniekciema vidusskolā 75 skolēni
tikās ar rakstnieci, dzejnieci un žurnālisti Ievu Samausku, kura Saulkrastus apmeklēja
pirmoreiz.
2018/01/09, Saulkrastu Domes Ziņas, Ilze Dzintare, Saulkrastu novada bibliotēka

• „Mazais 100-gades pilsonis” izglīto par pilsonisko aktīvismu
Aizvadītā gada nogalē Saulkrastu novada bibliotēka aicināja skolēnus aizdomāties par
savām iespējām iesaistīties un būt pilsoniski aktīviem.
2018/01/09, Saulkrastu Domes Ziņas,

Ilze Dzintare, Saulkrastu novada bibliotēka
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Pielikums Nr. 2
SAULKRASTU NOVADA BIBLIOTĒKAS
PASĀKUMI UN IZSTĀDES 2018. GADĀ

Mēnesis

Pasākumi

Izstādes

Janvāris

19. janvārī plkst. 11:00 Saulkrastu
novada bibliotēkā tikšanās ar
rakstnieci, dzejnieci, dramaturģi,
kritiķi Ievu Melgalvi (VKKF atbalstīts
projekts “Lasītava krustojumā”)

Februāris

12. februārī plkst. 10:00 Saulkrastu
novada bibliotēkā viesosies rakstniece
Lilija Berzinska (VKKF atbalstīts
projekts “Lasītava krustojumā”)
22. februārī plkst. 10:00 Saulkrastu
novada bibliotēkā viesosies rakstniece
Evija Gulbe (VKKF atbalstīts projekts
“Lasītava krustojumā”)

Marts

27. martā un 10. aprīlī plkst. 10:00
“Mazo pūčulēnu skola” 2. un 3.
nodarbība 3-4 gadus veciem bērniem
un viņu vecākiem. Aicinām
pieteikties!
20. martā plkst. 10:00 Saulkrastu
novada bibliotēkā viesosies tulkotāja,
zinātniskās fantastikas un fantāzijas
grāmatu autore Laura Dreiže (VKKF
atbalstīts projekts “Lasītava
krustojumā”)
4. aprīlī plkst. 10:30 Saulkrastu
novada bibliotēkā viesosies rakstniece,
kas visplašāk raksta Latvijas urbānās
fantāzijas žanrā Linda Nemiera
(VKKF atbalstīts projekts “Lasītava
krustojumā”)
Bibliotekārā stunda “Pasaku māmuļai
Margaritai Stārastei – 104”
Bibliotekārā stunda "Iepazīsim
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1. Rūdolfu Blaumani atceroties - 155
2. Mārtiņam Zīvertam 115
3. Saulkrastu gleznotāju studijas
"Ultramarīns" izstādē "No Jāņiem
līdz Mikeļiem"
4. Saulkrastu novada bibliotēkas jauno
grāmatu izstāde
5. Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas
grāmatu kolekcija
1. Mākslinieces Justīnes Plankājas
mākslas darbu izstāde "Māras zīmē"
2. No lina darinātas greznumlietas
(vidrižnieces Ilzes Šteinas darbi)
3. Piedzīvojumu grāmatu autoram
Žilam Vernam – 190 (1828-1905)
4. “Es palikšu jums neizdibināta...”
dzejniecei Ārijai Elksnei – 90 (19281984)
5. Saulkrastu novada bibliotēkas jauno
grāmatu izstāde
6. Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas
grāmatu kolekcija
1. Mākslinieču Sandras Delgalves un
Elīnas Birzkalnes gleznu izstāde “Es.
Tu. Mēs... Sievietes”
2. Grāmatu izstāde “Visu mīlētajai
aktrisei Olgai Dreģei – 80”
3. Grāmatu izstāde “Dramaturgam
Gunāram Priedem – 90”
4. Tematiskā izstāde “Pavasara svētki –
Lieldienas”
5. Saulkrastu novada bibliotēkas jauno
grāmatu izstāde

Aprīlis

Maijs

bibliotēku!"
Bibliotekārā stunda “Mana drošība
internetā”
24. aprīlī un 8. maijā plkst. 10:00
“Mazo pūčulēnu skola” 4. un 5.
nodarbība 3-4 gadus veciem bērniem
un viņu vecākiem.
26. aprīlī plkst. 12:00 Saulkrastu
novada bibliotēkā viesosies rakstnieks
Juris Zvirgzdiņš (VKKF atbalstīts
projekts “Lasītava krustojumā”)
11. maijā plkst. 10:00 radošā darbnīca
“Apsveikums manai māmiņai”. Mātes
dienas apsveikuma kartīšu
izgatavošana kvilinga (papīra
strēmelīšu tehnika) stilā. Bibliotēkā
viesosies kvilinga meistare Līga
Jelniece.
15. maijā plkst.15:00 Saulkrastu
novada bibliotēkā Mātes un ģimenes
dienai veltīts koncerts. Muzicēs
Vidzemes jūrmalas Mūzikas un
mākslas skolas audzēkņi.
15. maijā plkst.15:00 Saulkrastu
novada bibliotēkā Mātes un ģimenes
dienai veltīts koncerts. Muzicēs
Vidzemes jūrmalas Mūzikas un
mākslas skolas audzēkņi.

1. Mākslinieču Sandras Delgalves un
Elīnas Birzkalnes gleznu izstāde “Es.
Tu. Mēs... Sievietes”

2. “Folianti nodzeltē, pilsētu
spožums nobāl, bet dabas grāmata
ik gadus iznāk jaunā izdevumā.”
Literāri tematiska izstāde veltīta
dāņu rakstniekam Hansam
Kristianam Andersenam
3. Literāri tematiska izstāde “Čehu
humoristam un rakstniekam
Jaroslavam Hašekam – 135”
4. Grāmatu sēriju izstāde “Sāc ar
pirmo!”
5. Tematiska izstāde “Lai dīgst, zaļo un
zied!”
6. Saulkrastu novada bibliotēkas jauno
grāmatu izstāde

1.

2.

3.

4.

5.

6.
Jūnijs

Sagaidot Latvijas simtgadi, Saulkrastu
novada bibliotēka piedalās Pierīgas
reģiona publisko bibliotēku vienotās
virtuālās izstādes „Mana novada
simtgades
cilvēks”
veidošanā.
Aktivitātes mērķis ir iekļauties
Latvijas valsts simtgades pasākumu
ietvaros, apzinot un izceļot sava
novada lielākās vērtības – cilvēkus,
47

Visu mēnesi Gitas Memmēnas
fotogrāfiju izstāde “Saulkrasti
gadalaikos”
No 1.-15. maijam grāmatu izstāde
“Laiks Ziedonim... dzejniekam un
publicistam Imantam Ziedonim – 85”
No 20.-31. maijam grāmatu izstāde
“Dramaturgam un režisoram Pēterim
Pētersonam - 95”
No 20.-31. maijam grāmatu izstāde
“Rakstnieks, kuru lasa... Rakstniekam
un žurnālistam Ērikam Hānbergam –
85”
No 1.-31. maijam Mātes dienai veltīta
tematiska izstāde “Māmiņ, mīļo
māmiķīti paskaties tu ar’” (Rūdolfs
Blaumanis)

Visu mēnesi Saulkrastu novada
bibliotēkas jauno grāmatu izstāde
1. Visu mēnesi Lolitas Žilinskas gleznu
izstāde “Mirklis...”
2. No 1.-30. jūnijam grāmatu izstāde
“Viņai piederēja bērnu sirdis” aktrisei Verai Singajevskai – 95
3. No 15.-30. jūnijam grāmatu izstāde
“Remarks aktuāls arī šodien” – vācu
rakstniekam Ēriham Marijam
Remarkam - 120
4. Grāmatu izstāžu cikls vasaras

kuri ar savu dzīvi un darbību ir
snieguši ieguldījumu novada un līdz ar
to Latvijas valsts attīstībā.
Jaunums! Datorprasmes gada garumā!
Nodarbībām jāpiesakās laikus, un tām
nav nepieciešamas priekšzināšanas.
Ienāc ar „LETONIKA.LV” paroli!
Jauns
pakalpojums
bibliotēkas
apmeklētājiem, kuri vēlas attālināti
lietot datubāzes „Letonika.lv” saturu.
Saulkrastu novada bibliotēkas lasītāja
piekļuvei – savs lietotājvārds un
parole. Jautāt bibliotēkā.

1. Mākslinieces Lolitas Žilinskas gleznu
izstāde “Mirklis...”
2. Komponistam Jāzepam Vītolam —
155
3. Aktrisei Lilitai Bērziņai — 115
4. Rakstniekam Aivaram Kļavim — 65
5. Grāmatu izstāžu cikls vasaras mēnešos
“Meitas, māsas, sievas literatūrā”
6. “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas”
2018. gada grāmatu kolekcija
7. Saulkrastu novada bibliotēkas jauno
grāmatu izstāde
1.
Mākslas darbu izstāde “Māsas
Pečakas glezno”
2.
Tematiska izstāde “Praktiskā latvieša
pagrabs”
3.
Aktierim Ivaram Kalniņam - 70
4.
Rakstniecei, tulkotājai un diplomātei
Annai Žigurei – 70
5.
“Par dzīvi – ar smaidu” dzejniekam,
satīriķim Valdim Artavam – 90
6.
Dzejniecei, nopelniem bagātai
kultūras darbiniecei Olgai Lisovskai
- 90
7.
Grāmatu izstāžu cikls vasaras
mēnešos “Meitas, māsas, sievas
literatūrā”
8.
“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas”
2018. gada grāmatu kolekcija

Jūlijs

Augusts

Septembris

mēnešos “Meitas, māsas, sievas
literatūrā”
5. “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas”
2018. gada grāmatu kolekcija
6. Visu mēnesi Saulkrastu novada
bibliotēkas jauno grāmatu izstāde

25. septembrī un 9. oktobrī plkst.
10:00 “Mazo pūčulēnu skola” 1. un 2.
nodarbība 3-4 gadus veciem bērniem
un viņu vecākiem. Aicinām
pieteikties!
11., 18. septembrī un 2. oktobrī plkst.
10:00 - radošās nodarbības
lasītveicināšanas projektā „Mūsu mazā
bibliotēka”, kas paredzēta 4–8 gadus
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1. Raivo Vīksnas gleznu izstāde
2. Tematiska izstāde “Virtuves
noslēpumi”
3. Literatūras izstāde „Kāpj no plaukta
grāmata, apstājas un domā. Labāk abi
domāsim – lūdzu manā somā!"
Dzejniecei Inesei Zanderei – 60
4. Grāmatu izstāde “Rakstniekam
Ļevam Tolstojam - 190”
5. “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas”

Oktobris

Novembris

Decembris

veciem bērniem.
20. septembrī plkst. 10.00
datorapmācības iesācējiem “Viena
klikšķa attālumā!” iepazīšanās
nodarbība
Visu septembri - bibliotekārās stundas
"Iepazīsim bibliotēku!"
9., 23. oktobrī un 6.novembrī plkst.
10:00 “Mazo pūčulēnu skola” 2..3, un
4. nodarbība 3-4 gadus veciem
bērniem un viņu vecākiem. Aicinām
piedalīties!
16., 30. oktobrī un 8. novembrī plkst.
10:00 - radošās nodarbības
lasītveicināšanas projektā „Mūsu mazā
bibliotēka”, kas paredzēta 4–8 gadus
veciem bērniem.
Pirmdienās 1., 8., 15., 22., 29. oktobrī
plkst. 10.00 un ceturtdienās 4., 11.,
18., 25. oktobrī plkst. 15:00
datorapmācības iesācējiem “Viena
klikšķa attālumā!”
Visu oktobri - bibliotekārās stundas
"Iepazīsim bibliotēku!"
12.-17. novembrim darba dienās plkst.
10.00 radošās darbnīcas par godu
Latvijas simtgadei.
20. novembrī plkst. 10.00 „Mazo
pūčulēnu skolas” izlaidums 3 līdz 4
gadus veciem bērniem un viņu
vecākiem!
22. novembrī plkst. 10.00 – radošās
nodarbības lasītveicināšanas projektā
„Mūsu mazā bibliotēka” 4 līdz 8 gadus
veciem bērniem.
Visu novembri - pirmdienās plkst.
10.00 un ceturtdienās plkst. 15.00
datormācības
iesācējiem
„Viena
klikšķa attālumā!”
Visu novembri – bibliotekārās stundas
„Iepazīsim bibliotēku!”
Visu oktobri - bibliotekārās stundas
"Iepazīsim bibliotēku!"
14. decembrī plkst. 12:00, 17.
decembrī plkst.10:00 un 21. decembrī
plkst. 12:00
datorapmācības iesācējiem „Viena
klikšķa attālumā!”
8. decembrī no plkst. 10:00-14:00
•

Ļubovas Vasiļjevas

2018. gada grāmatu kolekcija
6. Jauno grāmatu izstāde

1. Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas
skolas audzēkņu darbu izstāde “Zaļā
prakse Valdemārpilī”
2. Tematiska izstāde “Ja Tev patika filma,
Tev patiks arī grāmata!”
3. Literatūras izstāde "Gadi ir dvēseles
iedvesma." Aktierim Uldim Dumpim –
75
4. Grāmatu izstāde “Rakstniekam
Albertam Belam - 80”
5. Grāmatu izstāde "Lielā dzīves rotaļā
maz kas paliek pāri" Rakstniecei un
tulkotājai Elīnai Zālītei – 120
6. “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas”
2018. gada grāmatu kolekcija
7. Jauno grāmatu izstāde

1. Ievas Bisnieces izšuvumu izstāde “Mani
krustiņi”
2. Grāmatu izstāde “Ojārs Vācietis
joprojām uzrunā lielus un mazus (1933–
1983)”
3. Grāmatu izstāde “100 grāmatas Latvijas
simtgadei!”
4. Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2018.
gada grāmatu kolekcija
5. Jauno grāmatu izstāde

1.
2.
3.
4.
5.
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Ļubovas Vasiļjevas gleznu izstāde
“Ziedu maģija”
Grāmatu izstāde “Izrotā savus svētkus”
Grāmatu izstāde “Rakstniekam,
scenāristam Andrim Kolbergam — 80”
Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2018.
gada grāmatu kolekcija
Jauno grāmatu izstāde

•

personālizstādes "Ziedu maģija"
atklāšana
Saulkrastu gleznotāju studijas
“Ultramarīns” rīkotā radošā
darbnīca “Pašu rokām darināta
Ziemassvētku kartiņa”
17.-20. decembris Ziemassvētku
radošās darbnīcas bērniem
bibliotēkā
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Pielikums Nr. 3
SAULKRASTU NOVADA BIBLIOTĒKAS
PUBLIKĀCIJAS 2018. GADĀ

„Mazais 100-gades pilsonis” izglīto par pilsonisko
aktīvismu
Autors: Ilze Dzintare, Saulkrastu novada bibliotēka
Datums: 09.01.2018
Izdevums: Saulkrastu Domes Ziņas
Rubrika: Ziņas

Aizvadītā gada nogalē Saulkrastu novada bibliotēka aicināja skolēnus
aizdomāties par savām iespējām iesaistīties un būt pilsoniski aktīviem.
Aizvadītā gada nogalē Saulkrastu novada bibliotēka aicināja skolēnus
aizdomāties par savām iespējām iesaistīties un būt pilsoniski aktīviem. Kampaņa
„Mazais 100-gades pilsonis” ir diskusijas un argumentācijas treniņš par pilsonisko
līdzdalību un attieksmi.
Tās laikā tika izspēlēta argumentācijas spēle „Četri stūri”. Skolēnu uzdevums
bija noklausīties dažādus apgalvojumus, izlemt, vai tiem piekrist vai nē, un savā
starpā diskutēt par apgalvojumā pausto. Tā bija iespēja uzzināt citam cita viedokli,
pārdomāt, ņemot vērā uzstādījumu, ka nav pareizo un nepareizo atbilžu. Izvēloties
kādu no sadaļām – „piekrītu”, „vairāk piekrītu”, „vairāk nepiekrītu” vai „nepiekrītu” –
, jaunieši domāja un argumentēja par tādiem jautājumiem kā „Latvija ir iespēju
zeme”, „Savu nākotni es redzu Latvijā”, „Es iesaistīšos Latvijas 100-gades
pasākumos”, „Sagaidot Latvijas 100-gadi, pie apģērba nēsāšu lentīti valsts karoga
krāsās” un citiem.

51

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.
Kampaņa „Mazais 100-gades pilsonis” notiks visu 2018. gadu, un paredzēts,
ka tajā piedalīsies vismaz desmit Rīgas reģiona pašvaldību organizāciju.
Vairāk informācijas var atrast Saulkrastu novada bibliotēkas tīmekļa vietnē:
www.saulkrastubiblioteka.lv.
Kampaņa tiek īstenota biedrības „Latvijas Pilsoniskā alianse” un Kultūras
ministrijas projekta „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās
sabiedrības attīstības un starpkultūru dialogu jomā” ietvaros. Projekta finansējuma
avots ir Latvijas Republikas valsts budžets.

Bērni apmeklē bibliotēku, lasa un vērtē grāmatas
Autors: Ilze Dzintare, Saulkrastu novada bibliotēka
Datums: 13.02.2018
Izdevums: Saulkrastu Domes Ziņas
Rubrika: Ziņas
Saulkrastu novada bibliotēkā pieejama grāmatu kolekcija, kas paredzēta
„Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” darbam.
Saulkrastu novada bibliotēkā pieejama grāmatu kolekcija, kas paredzēta „Bērnu,
jauniešu un vecāku žūrijas” darbam. Četrās vecuma grupās bērni un jaunieši kopā ar
vecākiem vairāku mēnešu garumā tika aicināti lasīt grāmatas, kuras ieteikuši
profesionāļi.
Lasīšanas

veicināšanas

aktīvi

programmā
Saulkrastu

novada

izglītības

iestādes

iesaistījās
pirmsskolas
„Rūķītis”

pedagogi kopā ar grupas „Tince”
audzēkņiem.
Viņiem

bija

jāizlasa

un

jānovērtē sešas grāmatas: M. Laukmane „Divdesmit pieci mākoņi”, D. Šukis „Ezītis,
kurš mīlēja slepeni”, H. Arhons „Govs”, Ķ. Kasparavičs „Īsi stāstiņi par lietām”, M.
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Bonds „Pasaka par peļu pili” un grāmata „Puika, kas zīmēja kaķus” pēc japāņu
pasakas motīviem.
Bērniem visvairāk patika grāmata „Puika, kas zīmēja kaķus”. Tas ir stāsts par
nabadzīgu, taču ļoti krietnu un godprātīgu zemnieku ar gādīgu un iejūtīgu sievu, kuri
dzīvoja kādā mazā Japānas lauku ciematā. Viņiem bija septiņi dēli, no kuriem
jaunākais ik mīļu brīdi nodevās zīmēšanai. Viņš zīmēja vienmēr un visur, turklāt tikai
kaķus. Mazie lasītāji šai grāmatai deva visaugstāko vērtējumu.
Patlaban bibliotēkas telpās var apskatīt izstādi, kuru veidojuši Saulkrastu PII
„Rūķītis” grupas „Tince” audzēkņi. Tajā ir bērnu veidotie zīmējumi un no plastilīna
darināta Drupaču ģimenīte, kurā redzami daudzi un dažādi zaķīši.
Pēc anketu aizpildīšanas visi dalībnieki saņēma stilīgas Latvijas Nacionālās
bibliotēkas aproces pateicībā par iesaistīšanos grāmatu vērtēšanā.
Paldies visiem bērniem, kuri atrod laiku un grib lasīt grāmatas! Paldies arī
pedagogiem, kuri arvien vairāk lasa bērniem priekšā grāmatas, un vecākiem un
vecvecākiem, kuri gādā, lai bērni lasītu!

PII „Rūķītis” audzēkņi un novada bērni iepazīst
bibliotēku
Autors: Ilze Dzintare, Saulkrastu novada bibliotēka
Datums: 12.06.2018
Izdevums: Saulkrastu Domes Ziņas
Rubrika: Ziņas
Līdz ar mācību gada beigām Saulkrastu
bibliotēkā

novada

noslēgusies

arī

lasīšanas

veicināšanas programmas 3–4 gadus veciem
mazuļiem „Grāmatu starts” otrā sezona.
Līdz ar mācību gada beigām Saulkrastu
novada

bibliotēkā

noslēgusies

arī

lasīšanas

veicināšanas programmas 3–4 gadus veciem
mazuļiem „Grāmatu starts” otrā sezona.
2017.

gada

septembrī

tika

uzsākta

programmas pirmā sezona. Projekta laikā notika pieci pasākumi bērniem un viņu
vecākiem. Bibliotēkas izveidotajā „Mazo pūčulēnu skolā” piedalījās arī Saulkrastu
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pirmsskolas izglītības iestādes (PII) „Rūķītis” grupas „Pienenīte” audzēkņi un
pedagogi. Nodarbību cikls bija sadalīts piecās daļās, kurās bērni ar vecākiem un
pedagogiem varēja iepazīt bibliotēku un grāmatas, klausīties un lasīt pasakas, radoši
darboties, krāsot un iegūt jaunus draugus.
Šogad turpinājās programmas „Grāmatu starts” otrā sezona. Nodarbību cikla
„Mazo pūčulēnu skola” aktivitātēs piedalījās bērni, vecāki un PII „Rūķītis” grupas
„Zīlīte” audzēkņi.
Martā mazie pūčulēni iepazina bibliotēku, telpas un tikās ar bibliotekārēm,
gāja rotaļās, klausījās stāstus par grāmatām. Nākamajā nodarbībā, tuvojoties
Lieldienām, bērni izzināja Lieldienu tradīcijas, ticējumus, krāsoja Lieldienu zaķus un
olas. Protams, notika arī jauno spēļu spēlēšana, žurnālu un grāmatu lasīšana.
Aprīlis tika veltīts jautro grāmatu pasaulei. Bērni cits citam pastāstīja par savu
mīļāko grāmatiņu. Neiztrūkstoša bija arī multfilmu skatīšanās un galda spēļu
spēlēšana. Šogad spēļu kolekcija bibliotēkā ir papildināta ar jaunām un interesantām
galda spēlēm pirmsskolas vecuma bērniem, ko viņi var lietot bibliotēkas telpās kā
alternatīvu grāmatu lasīšanai un datora lietošanai.
Maijā Saulkrastu novada bibliotēkā noslēdzās nodarbību cikla otrā sezona,
mazie absolventi saņēma projekta „Grāmatu starts” somiņas ar pūcīti un grāmatiņu.
Šo projektu atbalsta Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bērnu literatūras centrs un
LNB atbalsta biedrība.
Rudenī turpināsim dalību programmā „Grāmatu starts”. 3–4 gadus vecus
bērnus un viņu vecākus bibliotēkā gaidīsim 25. septembrī, 9. un 23. oktobrī un 6. un
20. novembrī. Nodarbību sākums – plkst. 10.00.
Pieteikšanās:

zvanot

pa

tālruni

67951502,

sūtot

(saulkrastu.biblioteka@saulkrasti.lv) vai Saulkrastu novada bibliotēkā.
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e–pastu

Bibliotēkas jaunieguvumi
Autors: Ilze Dzintare, Saulkrastu novada bibliotēka
Datums: 17.07.2018
Izdevums: Saulkrastu Domes Ziņas
Rubrika: Ziņas
Pirms vairākiem gadiem publisko bibliotēku attīstības projektā visā Latvijā, arī
Saulkrastu novada bibliotēkā tika aktīvi īstenots mūsu valsts un Bila un Melindas
Geitsu fonda finansētais projekts „Trešais tēva dēls”.
Pirms vairākiem gadiem publisko bibliotēku attīstības projektā visā Latvijā, arī
Saulkrastu novada bibliotēkā tika aktīvi īstenots mūsu valsts un Bila un Melindas
Geitsu fonda finansētais projekts „Trešais tēva dēls” (3TD). Projekta primārais mērķis
bija nodrošināt iespēju ikvienam Latvijas iedzīvotājam bez maksas izmantot
informācijas tehnoloģiju sniegtās iespējas – datortehniku un internetu, kā arī saņemt
konsultācijas to lietošanā jebkurā pašvaldību publiskajā bibliotēkā. Tika uzstādīti
brīvas pieejas datori ar interneta pieslēgumu, multifunkcionālas iekārtas un citas
tehnoloģijas. Tiesa, tagad minētā tehnika ir novecojusi un tā ir pakāpeniski jānomaina
pret jaunāku.
Ar Saulkrastu novada pašvaldības finansiālu atbalstu pērn bibliotēka iegādājās
3 jaunus datorkomplektus. Šogad tiek turpināta tehniskās infrastruktūras pilnveide un
uzturēšana – iegādāti vēl 5 jauni datorkomplekti, 2 portatīvie datori. Visiem jaunajiem
datoriem instalēta 2016. gada „Microsoft Office” programmatūra. No jauna iegādātas
melnbaltas multifunkcionālās iekārtas – kopētājs, printeris un skeneris, uzstādīta arī
tāda pati krāsu iekārta. Līdz ar jaunajām tehnoloģijām ikvienam ir iespēja drukāt tieši
no sava mobilā tālruņa. Bibliotēkas interneta lasītavā apmeklētāji var skenēt ne tikai
A4, bet arī A3 formāta lapas. Jaunajai tehnikai ir nodrošināta augsta kvalitāte un
stabils datu pārraides ātrums. Tagad apmeklētājiem ir lielāka iespēja piekļūt
informācijas tehnoloģijām, bez maksas izmantot publiski pieejamos datorus, internetu
un vispārpieejamos elektroniskās informācijas resursus, nepieciešamības gadījumā
saņemot bibliotekāra konsultāciju.
Ņemot vērā, ka aizvien vairāk tiek izmantots bezvadu interneta pieslēgums,
kas īpaši aktuāls ir viedtālruņu, planšetdatoru, portatīvo datoru izmantotājiem un to
lietotāju skaits strauji aug, interneta ātrumu bibliotēkā plānots uzlabot nākamgad.
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Iedzīvotāju digitālo prasmju uzlabošanai bibliotēka jau šoruden rīkos
apmācības. To galvenais uzdevums būs iemācīt cilvēkus izmantot esošos resursus,
uzlabot informācijas pieejamību un dot iespēju viņiem savstarpēji komunicēt interneta
vidē, mācīties citam no cita. Nodarbībām jāpiesakās laikus, un tām nav nepieciešamas
priekšzināšanas. Apmācības veiks Saulkrastu novada bibliotēkas darbinieks.
Kontaktinformācija: Saulkrastu novada bibliotēka, tālrunis 67910503, e–pasts:
saulkrastu.biblioteka@saulkrasti.lv.
Aicinām aktīvi izmantot piedāvātās iespējas! Ar maksas pakalpojumu cenrādi
var iepazīties bibliotēkas mājaslapā www.saulkrastubiblioteka.lv.

Dalība jaunā projektā
Autors: Ilze Dzintare, Saulkrastu novada bibliotēka
Datums: 14.08.2018
Izdevums: Saulkrastu Domes Ziņas
Rubrika: Ziņas
Saulkrastu

novada

bibliotēka

sadarbībā ar bērnu grāmatu izdevniecību
„Liels un mazs” uzsāks jaunas radošās
nodarbības lasītveicināšanas projektā
„Mūsu mazā bibliotēka”, kas paredzēta
4–8 gadus veciem bērniem.
Saulkrastu

novada

bibliotēka

sadarbībā ar bērnu grāmatu izdevniecību
„Liels un mazs” uzsāks jaunas radošās
nodarbības lasītveicināšanas projektā
„Mūsu mazā bibliotēka”, kas paredzēta
4–8 gadus veciem bērniem.
Projekts ilgs līdz 2019. gada maijam un tiks īstenots sešās valstīs (Latvijā,
Lietuvā, Igaunijā, Polijā, Slovēnija, Horvātijā). To atbalsta Eiropas Savienības
programma „Radošā Eiropa” un Latvijas Republikas Kultūras ministrija. Projekta
mērķis ir veicināt bērnu interesi par literatūru un ilustrāciju, kā arī rosināt bērnus uz
dažādām radošām nodarbēm. Būtiski bērniem parādīt, ka lasīšana var būt aizraujoša
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un vienojoša nodarbe, kas ir cieši saistīta ar citām radošām izpausmēm: teātri,
zīmēšanu, rakstīšanu.
Projekta īstenošanas laikā bērni lasīs grāmatas un ar tām radoši darbosies.
Saulkrastu novada bibliotēka no izdevniecības „Liels un mazs” iepirks 5 grāmatas –
Pšemislavs Vehterovičs, Marta Ludviševska „Vista vai ola?”, Pšemislavs Vehterovičs,
Emilija Džubaka „Lūdzu, apskauj mani”, Majda Korena, Agata Dudeka „Uzvāri man
pasaciņu!”, Peters Svetina, Damjans Stepančičs „Brīnumu gredzens” un Hilli Randa,
Katerīne Zaripa „Sniegbaltais un ogļmelnais”.
Rudenī saņemsim arī bezmaksas darba burtnīcas ar uzdevumiem bērniem.
Darba burtnīcās viņi sastaps grāmatās iepazītos varoņus, bet uzdevumi ietvers
skaitīšanu, lasīšanu, rakstīšanu, zīmēšanu un citas nodarbes.
Iespējams, nopelnīsim arī ārzemju autoru vizītes bibliotēkā. Autori no Polijas,
Slovēnijas un Igaunijas pie mums Latvijā viesosies 2018. gada oktobrī un 2019. gada
februārī. Viņi tiksies ar bērniem, vadīs darbnīcas, stāstīs par savu grāmatu un valsti.

Bibliotekāri Igaunijā
Autors: Ilze Dzintare, Saulkrastu novada bibliotēka
Datums: 11.09.2018
Izdevums: Saulkrastu Domes Ziņas
Rubrika: Ziņas
Pierīgas reģiona pašvaldību bibliotēku darbinieki sadarbībā ar Salaspils
novada bibliotēku augusta izskaņā devās profesionālās pilnveides un pieredzes
apmaiņas braucienā uz Igauniju.
Pierīgas reģiona pašvaldību bibliotēku darbinieki sadarbībā ar Salaspils
novada bibliotēku augusta izskaņā devās profesionālās pilnveides un pieredzes
apmaiņas braucienā uz Igauniju.
Šoreiz pirmā pietura bija Pērnavas Centrālā bibliotēka, kur kolēģus sagaidīja
bibliotēkas vadība un bibliotekāri. Bibliotēka ir iespaidīga ar savu arhitektonisko
veidolu vien. Tā ir viena no modernākajām un lielākajām Igaunijas publiskajām
bibliotēkām – „Arhitektūras Gada balvas” kandidāte (2008). Visus priecēja skaistā
ēka, kas celta par pašvaldības budžeta līdzekļiem, gandrīz 5 miljoniem eiro. Tajā
strādā 35 bibliotekāri un 10 tehniskie darbinieki. Lai arī ēka nodota ekspluatācijā
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pirms vairākiem gadiem, tā joprojām tiek papildināta ar jauniem resursiem. Bibliotēka
ir ļoti funkcionāla, daudz domāts par lasītāju ērtībām.
Attēlā:

Pērnavas

Centrālā

bibliotēka
Tālākais ceļš mūs veda uz Tartu
publisko bibliotēku. Klātienē
notika iepazīšanās ar turienes
kolēģiem. Sarunas laikā mēs
tikām

iepazīstināti

darbiniekiem,

ar

apmeklējām

plašās telpas, kas izvietotas
četros stāvos, arī konferenču
zāli, kur pulcēties dažādu pasākumu un semināru interesentiem. Izzinājām arī
bibliotēku automatizācijas procesus un informācijas sistēmas attīstību, kā arī lietotāju
apkalpošanu un netradicionālās darba metodes. Ēka pielāgota mūsdienu vajadzībām.
Tādējādi piekļūšana, auto novietošana, invalīdu uzbrauktuves un lifts ērtākai
nokļūšanai augšējos stāvos ir ļoti parocīgi.
Dodoties atpakaļceļā, bibliotekāri viesojās Igaunijas Nacionālajā muzejā
Tartu, kas ir ne tikai igauņu vēstures un kultūras mantojuma glabātājs, bet saņēmis arī
Eiropas Muzeja gada balvu. Iespaidīgs un pārāks par visu bija šī muzeja
apmeklējums. Tajā varēja aplūkot ne tikai Igaunijas grāmatniecības vēstures
ekspozīciju, bet arī interaktīvi digitālā veidā līdzdarboties vēstures izzināšanā, kurā
izmantoti dažādi gaismas un skaņas efekti. Muzejā iespējams aplūkot divas pastāvīgas
ekspozīcijas – „Tikšanās”, kas stāsta par vienkāršiem Igaunijas cilvēkiem un viņu
dzīvi dažādos laikmetos, un „Urālu atskaņas”, kas parāda somugru tautu un samojedu
tradicionālo kultūru. Iepazināmies arī ar mainīgo ekspozīciju par Igaunijas nacionālo
tautastērpu vēsturi.
Paldies visu aplūkoto bibliotēku kolēģiem par viesmīlīgo uzņemšanu savās
bibliotēkās. Paldies arī Saulkrastu novada pašvaldībai par finansiālu atbalstu un
Salaspils novada bibliotēkas kolektīvam par kopā būšanas prieku un saturīgu augusta
izskaņu! Lai mums visiem kopā darbīgs, jaunu mērķu un sasniegumu pilns laiks!
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Uzsākam datormācības iesācējiem!
Autors: Ilze Dzintare, Saulkrastu novada bibliotēka
Datums: 09.10.2018
Izdevums: Saulkrastu Domes Ziņas
Rubrika: Ziņas
Līdz ar jaunajām tehnoloģijām bibliotēkas nozīme pieaug – tā kļūst par
mūsdienīgu informācijas centru, kur lasītāji var ne tikai apmainīt grāmatas, bet uzzināt
aktualitātes, saņemt konsultācijas un iegūt zināšanas.
Līdz ar jaunajām tehnoloģijām bibliotēkas nozīme pieaug – tā kļūst par
mūsdienīgu informācijas centru, kur lasītāji var ne tikai apmainīt grāmatas, bet uzzināt
aktualitātes, saņemt konsultācijas un iegūt zināšanas. Publisko bibliotēku pienākums
ir sekmēt visu Latvijas iedzīvotāju izglītošanos, kultūraktivitātes, kā arī nodrošināt
Bibliotēku likumā noteikto pamatprasību – brīvu bezmaksas pieeju visai informācijai:
gan tradicionālajiem iespiestajiem izdevumiem (grāmatām, laikrakstiem, žurnāliem),
gan arī citiem informācijas nesējiem, arī internetam. Lai spētu lasītājiem sniegt
profesionālu pakalpojumu, palīdzētu un rosinātu izmantot jauno tehnoloģiju plašās
iespējas, bibliotekāri mācās paši un māca citus.
20. septembrī Saulkrastu novada bibliotēkas telpās uz iepazīšanās nodarbību
bija sapulcējušies novada iedzīvotāji, lai turpmākos 3 mēnešus piedalītos bibliotēkas
rīkotajās bezmaksas datormācībās. Tā kā mūsu ikdiena nav iedomājama bez
tehnoloģijām, galvenais aktivitātes uzdevums ir iemācīt cilvēkiem izmantot tagadējos
resursus, uzlabot informācijas meklēšanas prasmes un dot iespēju savstarpēji
komunicēt interneta vidē, mācoties citam no cita. Mūsu uzdevums būs palīdzēt
cilvēkiem ar minimālu pieredzi datoru lietošanā apgūt iemaņas ikdienas darbā, lai
izmantotu elektroniskos pakalpojumus: elektronisko pastu, dažādas datubāzes uzziņu
meklēšanai un citus e–pakalpojumus, kā arī parādīt interneta iespējas informācijas
saņemšanai un komunikācijai.
Pašlaik nodarbībām pieteikušies 20 novada iedzīvotāji. Izveidotas divas
grupas. Mācības notiks Saulkrastu novada bibliotēkas interneta zālē vienu reizi nedēļā
– pirmdienās no plkst. 10.00 līdz 12.00 un ceturtdienās no plkst. 15.00 līdz 17.00.
Nodarbības vadīs profesionāla bibliotekāre ar ilggadēju pieredzi datormācības
pasniegšanā iedzīvotājiem Rita Lavendele.
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Kultūrkapitāla fonds atbalsta bibliotēkas ieceres
Autors: Ilze Dzintare, Saulkrastu novada bibliotēka
Datums: 13.11.2018
Izdevums: Saulkrastu Domes Ziņas
Rubrika: Ziņas
Valsts kultūrkapitāla fondā noslēdzies trešais kultūras projektu konkurss, kurā
atbalstu guvis arī Saulkrastu novada bibliotēkas iesniegtais projekts „Lasītava
krustojumā. 2. kārta”.
Valsts kultūrkapitāla fondā (VKKF) noslēdzies trešais kultūras projektu
konkurss, kurā atbalstu guvis arī Saulkrastu novada bibliotēkas iesniegtais projekts
„Lasītava krustojumā. 2. kārta”.
Literatūras nozarē projektam piešķirti 1000 EUR bibliotēkas pasākumu
rīkošanai, kas ietver literātu viesošanos. Projektu ar līdzfinansējumu atbalsta
Saulkrastu novada dome.
No šī gada novembra līdz nākamā gada maijam aicināsim ciemos deviņus
rakstniekus: Andru Manfeldi, Tomu Treibergu, Maiju Laukmani, Māru Cielēnu, Māri
Olti, Māru Zālīti, Inesi Zanderi, Māri Runguli, Kārli Vērdiņu.
2018./2019. mācību gadā rakstnieki tiksies ar skolu jauniešiem, bērnudārza
audzēkņiem un novada iedzīvotājiem.
Apmeklējiet, baudiet bibliotēkas rīkotos pasākumus, izsakiet savu viedokli!
Labprāt uzklausīsim jūsu ieteikumus, kas ļaus dažādot mūsu darbu. Lai mums kopā
izdodas brīnišķīgas satikšanās ar literātiem!
Finansēto projektu saraksti pieejami VKKF mājaslapā: www.vkkf.lv.
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Lasītājs un Latvijas reģionu bibliotēkas
Materiālu sagatavoja: Austra GAIGALA, Dita BĒĶE, Kristaps VECGRĀVIS, Gunita
DAMBE, Sandra RATNIECE, Kristiāna ŠUKSTA
Datums: 2018. gada oktobra numurs
Izdevums: laikraksts «konTEKSTS»

Zināms, ka gan Latvijas Nacionālā bibliotēka, gan Rīgas Centrālā
bibliotēka un tās filiāles ir aktīvas dažādu pasākumu rīkotājas, un tās nevar
sūkstīties nedz par lasītāju apmeklējumu, nedz par nelasītu grāmatu putekļiem
plauktos. Tādēļ laikraksta «konTEKSTS» redakcija nolēma aptaujāt sešas
Latvijas novadu bibliotēkas.
Tādējādi rodas pilnīgāka kopaina gan situācijā, kad lasīšanas kā brīvā laika
pavadīšanas paradums ir mazinājies, gan arī atceroties vēl neseno jezgu ap un par
Limbažu bibliotēku un tās iespējamo pakļaušanu optimizācijai. Sarunā piedalās
Salacgrīvas novada Liepupes bibliotēkas vadītāja Sarmīte Zvīne, Preiļu Galvenās
bibliotēkas vadītāja Ilona Skorodihina, Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas
filiālbibliotēkas «Valtera bibliotēka» vadītāja Elita Pola, Auces novada bibliotēkas
vadītāja Jautrīte Fišere, Saulkrastu novada bibliotēkas vecākā bibliotekāre Daina
Miķelsone un Viesītes bibliotēkas bibliotekāre Ilze Jodgude.
Kādi ir jūsu bibliotēkas apmeklētāju mērķi?
Sarmīte Zvīne: Bibliotēka ir izdzīvojusi, spējusi pierādīt savu lomu un vietu cilvēku
dzīvē un saglabājusi sākotnējo funkciju – drukātas literatūras krātuve, kā arī ieviestas
informācijas tehnoloģijas. Bibliotēka ir vietējās informācijas centrs, kas nodrošina
visu veidu zināšanu un informācijas pieejamību. Bibliotēka ir vietējā kultūras iestāde,
kas apvieno dažāda vecuma iedzīvotājus un ir kļuvusi par tikšanās un domu apmaiņas
vietu. Bērni un skolēni iesaistās lasīšanas veicināšanas projektos – «Mūsu mazā
bibliotēka» un «Bērnu žūrija». Bibliotēkas apmeklētāju mērķis ir lasīt, apmeklēt
pasākumus – literāras pēcpusdienas, gadskārtu svētkus. Tiek plaši lietots bezmaksas
internets. Apmeklētāji izmanto arī maksas pakalpojumus: kopēšanu, skenēšanu,
rēķinu izdrukas.
Ilona Skorodihina: Lielākoties bibliotēku apmeklē grāmatu dēļ. Bieži lieto internetu.
Daudziem patīk lasītavā iepazīties ar jaunāko presi, kā arī izmanto nakts abonementu
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– iespēju jaunākos žurnālus lasīt vienu vakaru mājās. Jaunieši bibliotēku iecienījuši kā
satikšanās un laika pavadīšanas vietu. Senioriem bibliotēka ir socializēšanās vieta –
liela loma ir draudzīgām sarunām ar bibliotekāru. Bērniem patīk plaši pieejamās
izglītojošās un attīstošās spēles. Visiem bibliotēkas apmeklētājiem tiek piedāvāts plašs
tematisko un izglītojošo izstāžu un pasākumu klāsts.
Elita Pola: Kā jau jebkurai bibliotēkai – grāmatas, prese, piekļuve datoriem.
Skolotāju mudināti, pie mums iegriežas un paliek skolnieki, mammas šurp nāk ar
saviem mazākajiem bērniem.
Jautrīte Fišere: Bibliotēkā nav veikta aptauja par klientu apmeklējuma mērķi, bet trīs
pamanāmākie ir izklaide, informācija, zināšanas. Cilvēki nāk, lai lietotu internetu,
iepazītos ar jaunāko presi, grāmatām.
Daina Miķelsone: Nereti ir gadījumi, kad bibliotēkai jāuzņemas arī, piemēram,
tūrisma centra, izziņu biroja vai psihologa funkcijas. Bibliotēkas apmeklējuma mērķi
ir grāmatu un periodisko izdevumu saņemšana lasīšanai mājās (arvien populārāks
kļūst ģimenes abonements), brīvā laika pavadīšana (galvenokārt bērnu un jauniešu
auditorija, māmiņas ar mazuļiem); informācijas ieguve un atlase; piedalīšanās
bibliotēkas rīkotajos pasākumos – «Bērnu žūrija», «Grāmatu starts» un «Mūsu mazā
bibliotēka», tāpat apmeklētas ir mākslas izstādes un tikšanās ar rakstniekiem.
Bibliotēka novadā ir teju vienīgā vieta, kur iespējams veikt drukāšanas, kopēšanas un
skenēšanas darbus (maksas pakalpojums) – nereti tas ir diezgan apgrūtinoši, un diez
vai to varētu uzskatīt par vienu no bibliotēku pamatfunkcijām. Kontekstā ar
apmeklējumu gribētu minēt trīs būtiskas lietas. Pirmkārt, tieši tikpat daudz uzmanības,
cik

tiek

veltīts

apmeklētājiem

bibliotēkā,

būtu

jāpiešķir

arī

virtuālajiem

apmeklētājiem, kuri lieto bibliotēku veidotos digitālos resursus – tīmekļa vietnes,
kolekcijas un elektroniskos katalogus. Otrkārt, (un tas ir neliels akmentiņš gan
institūciju, gan arī LNB lauciņā) nedrīkstētu visu reducēt tikai līdz statistiskiem
rādītājiem skaitļu un procentu izteiksmē. Vispārējā ciparu dominante ir kļuvusi par
vienīgo kritēriju, kā vērtēt izaugsmi un attīstību. Tādējādi tiek mākslīgi kultivēts
viedoklis, ka arvien vairāk apmeklēta un vajadzīga bibliotēka ir laba bibliotēka!
Realitātē viss nav tik vienkārši, proti, viena bibliotēkas apmeklētāja intereses šogad
nav mazāk nozīmīgas par četru bibliotēkas apmeklētāju interesēm pērn. Tādēļ,
treškārt, kā reakcija ir vērojama bibliotēku izdabāšana – tā kļūst jau tik vulgāra,
bibliotēkās, piemēram, cepot picas un marinējot gurķus, lai tikai jelkādiem līdzekļiem
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pierādītu savu eksistenci, ka no bibliotēku būtības vairs neatliek nekā. Un ir skumji
vērot, par ko tās pārvēršas.
Ilze Jodgude: Pārsvarā tiek izsniegtas uz mājām grāmatas, lasītavā apmeklētāji
pašķirsta žurnālus un avīzes, lieto datorpakalpojumus.
Vai lasītāju apmeklējumā ir novērotas sezonālas atšķirības?
S. Z.: Sezonālā atšķirība nav stipri izteikta, jo vasaras sezonā bibliotēkas
apmeklētājiem pievienojas vasarnieki, savukārt vietējie iedzīvotāji mazliet vairāk lasa
ziemas periodā. Skolēni vasarā lasa uzdoto ieteicamo literatūru, bet, sākoties mācību
gadam, iesaistās «Bērnu žūrijā».
I. S.: Mūsu bibliotēkas lasītāju apmeklējumu ietekmē sezonalitāte – daļa apmeklētāju,
sākoties dārza darbiem pavasarī, nodod grāmatas un sola atsākt lasīt rudenī, bet ir arī
apmeklētāji, kuri pēc grāmatām iegriežas tikai vasaras atvaļinājumā.
J. F.: Sezonalitāte nav īpaši izteikta. Tomēr novērots, ka vairāk apmeklētāju ir
lietainās dienās, mazāk – skaistajā laikā, īpaši vasarā. Vairāk lasa ziemas periodā.
D. M.: Saulkrastu kā pazīstamas kūrortpilsētas vārds būtiski ietekmē arī bibliotēkas
apmeklētāju skaita un struktūras svārstības. Nosacīti varam runāt par «vasaras
publiku» un «vietējo publiku». Latviski runājošā «vasaras publika» ir cilvēki, kuri
vēlas izlasīt to, kas gada laikā viņos ir raisījis interesi, taču aizņemtības dēļ nav lasīts,
tādēļ bieži grāmatas, kas šķietami aktualitāti varētu būt zaudējušas, mūsu bibliotēkā
vasarā ir pieejamas tikai rindas kārtībā, plauktos neiegulst teju nekas, kas izdots gada,
pusotra laikā. Daudz lielāks pieprasījums ir arī «pludmales» lasāmvielai – viegla
žanra literatūrai. Pieaug arī žurnālu izsniegums, kā arī ievērojami palielinās interese
par «Bērnu žūrijas» grāmatu kolekciju. Bērnu literatūras centram būtu jāpadomā, kā
turpmāk šo absolūti brīnišķīgo iniciatīvu organizēt, jo lielākā daļa bērnu šīs grāmatas
izlasa tajās bibliotēkās, kur viņi pavada vasaru, bet reģistrējušies programmai ir jau
savā skolā (kura, protams, pa vasaru ir slēgta), tādējādi arī anketas aizpildot skolās,
kurās tad, loģiski, ir arī lielākais dalībnieku skaits, atstājot publiskās bibliotēkas bez
reālām cerībām uz nākamā gada grāmatu komplektiem. Ja runājam par krieviski
runājošo «vasaras publiku», jāuzsver, ka to lasītāju gaume, kuri atbraukuši no
ārvalstīm, ir samērā paredzama un nemainīga. Tādēļ mēs esam krājumā atstājuši visas
savulaik izdotās klasikas grāmatas krievu valodā. Nosacītā «vietējā publika» ir ļoti
prasīga un zinoša par jaunāko literatūru. Atsevišķa kategorija ir skolu jaunatne –
spuraina, tendencioza, skaļa, tomēr vienlaikus arī ieinteresēta it visā. Un kurš teica, ka
bērni grāmatas nelasa?!
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I. J.: Vairāk lasītāju, protams, nāk ziemā. Bieži vien cilvēki pavasarī nodod grāmatas
un vairāk neko neņem, kamēr beidzas rudens darbi. Bērni nāk pavasarī, kad jānodod
mācību grāmatas, jo šajās telpās darbojas arī skolas bibliotēka ar atsevišķu fondu, bet
pie reizes lieto arī mūsu bibliotēku. Vasarā savukārt bibliotēku apmeklē bērni, kas
atbraukuši no lielākām pilsētām apciemot radus.
Cik šobrīd lasītāju vidū populāra ir oriģinālliteratūra? Kuru latviešu autoru
darbus lasa visvairāk?
S. Z.: Pieprasījums pēc oriģinālliteratūras ir liels, jo piedāvājums ir neliels.
Populārākie latviešu autori ir Dace Judina, Nora Ikstena, Daina Avotiņa.
I. S.: Vispieprasītākie patlaban ir sērijas «Mēs. Latvija. XX gadsimts» romāni, kā arī
Daces Judinas grāmatas. Arī «Lata romāna» sērijas darbi. Kopumā latviešu
oriģinālliteratūru lasa mazāk nekā tulkotos darbus, kuru vidū sevišķi populāri ir
detektīvi un dāmu romāni. Mūsu bibliotēkā ir pieprasīta arī daiļliteratūra krievu
valodā, īpaši detektīvi. Dzeju pieprasa maz.
E. P.: Beidzamajos gados sērijas «Mēs. Latvija, XX gadsimts» dēļ nacionālās
literatūras pieprasījums ir audzis.
J. P.: Oriģinālliteratūra ir pieprasīta un lasīta. Visvairāk lasītāji iecienījuši grāmatas
no sērijas «Lata romāns», Daces Judinas detektīvromānus, ceļojumu aprakstus.
D. M.: Jaunākā latviešu literatūra mūsu bibliotēkā ir viena no iekārotākajām
pozīcijām, jo īpaši grāmatu sērija «Mēs. Latvija, XX gadsimts». Vislielākā ažiotāža
bija ap Noras Ikstenas grāmatu «Mātes piens»: neilgi pēc grāmatas iznākšanas autore
ciemojās mūsu bibliotēkā, un, lai to paspētu izlasīt pēc iespējas vairāk cilvēku, mums
bija šai grāmatai jāizsludina vienas nakts abonements. Novērota ir tendence, ka,
izlasot konkrētā autora šīs sērijas darbu, tiek pieprasītas arī visas pārējās šī autora
grāmatas. Beidzamo gadu absolūtais latviešu literatūras grāvējs ir Māras Zālītes
autobiogrāfiskie romāni «Pieci pirksti» un «Paradīzes putni». Ir vērojama vēl kāda
tendence – visticamāk, tā radusies Latvijas simtgades atzīmēšanas notikumu dēļ, proti,
apmeklētāji izrāda interesi par grāmatām, pēc kuru motīviem uzņemtas jaunākās
kinolentes vai notiek šo darbu iestudēšana citos formātos. Tā ir gan ar Melānijas
Vanagas «Veļupes krastā», gan Vizmas Belševicas triloģiju «Bille». Mūsu bibliotēka
pagājušajā mācību gadā realizēja VKKF atbalstītu projektu, kas paredzēja Saulkrastu
novada abu vidusskolu audzēkņu tikšanos ar latviešu autoriem. Pēc pasākuma
bibliotēkā šo rakstnieku darbu eksemplāri bija izķerti!
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I. J.: Oriģinālliteratūra ir diezgan populāra. Vidusskolnieki bieži tās lasa saistībā ar
eksāmeniem. Beidzamā laikā vispopulārākie ir sērijas «Mēs. Latvija, XX gadsimts»
grāmatas, atsauksmes gan ir dažādas, bet iedzīvotāji tās vismaz izlasa. Vēl vecāka
gadagājuma lasītājas ir iecienījušas «Lata romānus».
Nosauciet, lūdzu, grāmatas, pēc kurām šobrīd lasītāji stāv rindā, lai varētu
izlasīt kāroto grāmatu?
S. Z.: Popularitāti ieguvuši Karīnas Račko divi romāni, Lusindas Railijas «Septiņas
māsas», Māras Zālītes «Paradīzes putni». Rinda veidojas katrai jaunākajai grāmatai.
I. S.: Andra Akmentiņa «Skolotāji», Andras Manfeldes «Kurš no mums lidos?»,
Ingas Ābeles «Klūgu mūks», Daces Judinas «Kad klusums kliedz» un «Uzraksti
man... vakar», Indriķa Latvieša «Bailes», Šarlotes Linkas «Māsu nams», Arkādija
Panca «Sarunas par mīlestību».
E. P.: Pieprasītākā visupirms ir populāra literatūra, piemēram, Daces Judinas romāni
un izklaides literatūra, bet rindās stāv arī pēc nopietnākas lasāmvielas.
J. F.: Grāmatu popularitāte, pieprasījums bieži atkarīgs no reklāmas, dažādiem
ieteikumiem. Pašlaik tās ir jau minētās Daces Judinas grāmatas.
D. M.: Statistika liecina, ka 31.08.2018. Saulkrastu novada bibliotēkā ir rinda pēc 94
grāmatām. Tās visas nosaukt būtu neprāts!
I. J.: Tās, kuras ir populāras un tiek reklamētas, piemēram, Māras Zālītes «Pieci
pirksti» un «Paradīzes putni». Daces Judinas romāni mums te «iet uz riņķi», ļoti
pieprasīts bija arī Māra Bērziņa romāns «Svina garša» un Kamillas Lekbergas
detektīvi. Cilvēki daudz lasa grāmatas turpinājumos.
Kā jūs vērtējat savas bibliotēkas perspektīvas, ilgstamību? Vai neskars
bibliotēku optimizācija?
S. Z.: Bibliotēkai ir jāpastāv, jo pagasta iedzīvotājiem tā ir nepieciešama kā kultūras
iestāde ikdienā. Salacgrīvas novadā jau optimizācija ir notikusi, jo Liepupes
bibliotēka strādā kā filiālbibliotēka.
I. S.: Preiļu Galvenā bibliotēka cenšas pielāgoties iedzīvotāju vajadzībām. Pārrobežu
sadarbības projekta «Digitālo aktivitāšu centru tīkla izveide ģimenēm dzīves
kvalitātes un izglītības atbalstam Austrumaukštaitijā un Dienvidlatgalē» ietvaros divās
Latvijas un divās Lietuvas pierobežas bibliotēkās sāk veidot centrus ģimenēm, kuros
ietvaros gan pieaugušajiem, gan bērniem būs iespēja izglītoties un saturīgi pavadīt
brīvo laiku ar jaunām, modernām tehnoloģijām aprīkotā vidē. DigiHubs tīkla izveide
ļaus būtiski paplašināt līdzšinējo pakalpojumu klāstu Preiļu Galvenajā bibliotēkā, kā
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arī Utenas, Zarasu un Daugavpils publiskajās bibliotēkās. Ceru, ka mūs neskars
bibliotēku optimizācija, jo bibliotēkas nozīme sabiedrībā nav mazinājusies, aug
nepieciešamība pēc dažādiem pakalpojumiem, kurus agrāk sniedza citas iestādes, un
bibliotēkas vide visu laiku tiek modernizēta un pielāgota apmeklētāju vajadzībām un
interesēm.
E. P.: Mūsu bibliotēka vienmēr ir bijusi labi apmeklēta. Mūs gandarī bibliotēkā redzēt
jaunos lasītājus, un vērojumi liecina, ka lasītāju skaits, ja mazinās, tad tikai
proporcionāli iedzīvotāju skaita izmaiņām. Tas dod pamatu reālam optimismam.
J. F.: Bibliotēkas nākotnes perspektīvas ir atkarīgas no pašvaldības redzējuma.
Nākotne šķiet optimistiska, jo novadā ir pārdomāti sakārtots bibliotēku tīkls ar novada
bibliotēku Aucē, kas iekļauj pieaugušo un bērnu literatūras nodaļas, kā arī sešas
struktūrvienības novada pagastos. Bibliotēkas darbība ir mūsdienīga, elastīga, notiek
dažādi izglītojoši pasākumi, bibliotekārs laukos bieži ir padomdevējs, palīgs darbā ar
datoru gan informācijas ieguvē, gan dažādu dokumentu aizpildīšanā. Tādējādi
bibliotēka ir svarīga lauku cilvēka dzīves sastāvdaļa. Protams, neaizmirstot tās
pamatpakalpojumus.
D. M.: Viss atkarīgs no tā, cik nopietni bibliotēku par neatņemamu sabiedriskās
virzības spēku spēs ieraudzīt pašvaldība un cik bibliotēkas darbinieki paši spēs, gribēs
un pratīs kļūt neaizstājami un spilgti kultūras un izglītības dzīves veidotāji. Atšķirībā
no citām bibliotēkām, kam kapacitāte samazināta, mēs šogad esam guvuši atbalstu
bibliotēkā radīt papildu amata vietu novadpētniecības un digitalizācijas speciālistam.
Noteicošais faktors ir bibliotēkas spēja pašai sevi pozicionēt, kā arī radīt vietējai
sabiedrībai atbilstošu, laikmetīgu un mūsdienu prasībām atbilstošu tēlu.
I. J.: Šobrīd tā ir, kā ir... Ja cilvēkiem būtu darbs un viņi varētu dzīvot un strādāt uz
vietas, tad daudz biežāk apmeklētu bibliotēku. Ja cilvēkiem būtu labāki dzīves
apstākļi, tad viņi arī vairāk lasītu – viņi to dara labprāt, tikai pārsvarā jācīnās par
izdzīvošanu. Reālistisko scenāriju ir grūti apzināt, tas ir atkarīgs no tā, kāds būs
finansējums. Es ceru, ka optimizācija Viesītes bibliotēku neskars, jo šis ir lauku
apvidus un bibliotēka cilvēkiem ir vienīgā iespēja... Daudziem tagad mājās ir
internets, bet grāmatas nopirkt, manuprāt, ir diezgan nereāli, jo tās ir ļoti dārgas,
turklāt Viesītē nav nevienas grāmatnīcas.

Avots: https://rakstnieciba.lv/2018/12/29/konteksts-nr-10-2/
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Par Pierīgas "Gada bibliotekāri" kļuvusi Saulkrastu
bibliotēkas vadītāja

Foto: Mārtiņš Pozņaks
Šī gada 12. decembrī Inčukalna tautas namā uz gada noslēguma pasākumu pulcējās
vairāk nekā 83 Pierīgas reģiona bibliotēku darbinieki. Pasākuma galvenais mērķis bija
atskatīties un izvērtēt aizvadītā 2018. gada laikā iespēto un sasniegto Pierīgas
bibliotēku attīstībā, kā arī uzslavēt un godinātu tos bibliotekārus, kuri snieguši
neatsveramu ieguldījumu sava novada bibliotēku darbībā, informē Inčukalna novada
pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļas vadītājs Mārtiņš Pozņaks.
Pirms svinīgā pasākuma Inčukalna viesiem bija iespēja aplūkot nelielo muzeju, kas
šobrīd ir ierīkots vecajā Pastā ēkā, iepretī tautas namam, kā arī varēja aplūkot
Inčukalna novada bibliotēku. Savukārt jau pasākuma laikā ar saviem priekšnesumiem
klātesošos sveica jaunieši un skolotāji no Inčukalna novada pamatskolas un Mūzikas
skolas. Inčukalna pamatskolas 8. klases skolniece Arta Kerna pasākuma apmeklētājus
sveica ar dzejas vārdiem, pūtēju orķestra dalībnieks Kārlis Circens un Inčukalna
novada Mūzikas un mākslu skolas direktore Ievai Kikustei priecēja klausītājus ar
skaistiem skaņdarbiem, uzstājās arī skanīgas balss īpašniece Sniedze Onskule.
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Pēc nelielā muzikālā un dzejas sveiciena sekoja Inčukalna novada domes
priekšsēdētāja Aivara Nalivaiko un viņa vietnieces Ludmilas Vorobjovas uzruna, kā
arī tika demonstrēta neliela īsfilma par Inčukalna novada un Vangažu pilsētas vēsturi
laika posmā no 16. gadsimta līdz mūsdienām, vēsta pašvaldības pārstāvis.
Svinīgajā ceremonijā tika pasniegts apbalvojums "Gada bibliotekārs", ko šogad par
radošu pieeju un mērķtiecīgu darbu saņēma Saulkrastu bibliotēkas vadītāja Ilze
Dzintare, kura ar savu entuziasmu un paveikto veicinājusi ne tikai sava novada, bet arī
kopējo Pierīgas reģiona bibliotēku tēlu.
Tāpat pasākumā tika sveikti Pierīgas reģiona darba jubilāri: 50 darba gadu jubilejā –
Rita Rudzīte (Krimuldas bibliotēka); 40 – Aina Gribnere (Saulkrastu novada
bibliotēka); 35 – Inese Einika (Saulkrastu novada bibliotēka), Sarma Jurgelāne
(Inciema bibliotēka), Vija Onskule (Inčukalna novada bibliotēka); 30 – Guna
Gabrāne (Olaines novada Gaismu bibliotēka); 25 – Jadviga Brokāne (Baložu pilsētas
bibliotēka); 20 – Dace Mosāne (Salaspils novada bibliotēka), Daiga Dinsberga
(Ķekavas novada Katlakalna bibliotēka), Mirdza Dzirniece (Ādažu bibliotēka). Šogad
trīs reģiona bibliotekāres ir absolvējušas Latvijas Universitāti un bibliotekāru saimei
pievienojušies seši jauni darbinieki, norāda M. Pozņaks.

Avots: http://www.aprinkis.lv/index.php/sabiedriba/cilveki-musu-lepnums/5159-parpierigas-gada-bibliotekari-kluvusi-saulkrastu-bibliotekas-vaditaja

68

Pielikums Nr. 4

Saulkrastu novada bibliotēkas bukleti
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Pielikums Nr. 5

Saulkrastu novada bibliotēkas datorpeles paliknis
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