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1. VISPĀRĪGS BIBLIOTĒKAS RAKSTUROJUMS
Pārskata perioda kopsavilkums
Darba prioritātes – publisko bibliotēku akreditācijas komisijas ieteikumu izpilde un reģiona
galvenās bibliotēkas (Salaspils novada bibliotēkas) 2019. gada 13.marta vizitācijas ieteikumu
izpilde. No pārskata perioda prioritātēm realizēts:
•

nomainīti grāmatu plaukti abonementā;

•

uzlabota krājuma saturiskā kvalitāte, norakstīti neaktuālie izdevumi;

•

nozaru literatūra, kas tiek izsniegta uz mājām, pārcelta no lasītavas uz abonementu;

•

aktivizēts darbs novadpētniecības digitalizācijas jomā;

•

organizēti lasīšanas veicināšanas pasākumi;

•

veikta lietotāju grupu apmācība darbam ar datoru un internetu;

•

uzlabots bibliotēkas materiāli tehniskais stāvoklis.

Jauni pakalpojumi - Latvijas pašvaldību publiskajās bibliotēkās, to skaitā Saulkrastu novada
bibliotēkā lasītājiem tiek piedāvāts jauns, inovatīvs pakalpojums – 3td e-grāmatu bibliotēka
vietnē 3td.lv
Jauni projekti – Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) projektu konkursa 3. kārtā atbalstīts
Saulkrastu novada bibliotēkas projekts “Lasītava krustojumā. 3. kārta”, gūstot 720.00 EUR
lielu finansiālu atbalstu.
Problēmas, to risinājumi – Nav veikta lifta izbūve, lai atvieglotu Saulkrastu novada
bibliotēkas pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem ar kustību traucējumiem un jaunajām
ģimenēm ar bērniem. Turklāt stiklotā būve, kas būtu redzama arī no ārpuses, būtu veiksmīgs
pilsētvides elements, jo īpaši vakaros, kad tas tiktu izgaismots.
Īss situācijas apraksts
Bibliotēkas darbības teritoriālais un institucionālais raksturojums
Saulkrastu novada bibliotēka ir Saulkrastu novada domes kultūras, izglītības un informācijas
iestāde, kura veic kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un
citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu,
kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu.
Bibliotēka atrodas Saulkrastu novada centrā. Pēc LR IeM Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes (PLMP) statistikas datiem uz 01.07.2019, Saulkrastu novadā ir deklarēti 7290
iedzīvotāji.
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Izmaiņas bibliotēkas darbībā pārskata periodā
Pārskata periodā ar Saulkrastu novada domes sēdes lēmumu Nr.1332 (Prot.Nr.24/2019/22)
likvidēta apkopējas amata vieta (0,5 slodze) no 2019. gada 1.septembra. Ar 2019. gada
23. jūliju bibliotēkas telpu uzkopšana tiek nodrošina saskaņā ar Saulkrastu novada
pašvaldības iepirkumu “Ikdienas telpu uzkopšanas pakalpojumu sniegšana”.
Pārskata periodā izstrādāti jauni amata apraksti bibliotēku informācijas speciālistiem un
vecākajam bibliotekāram. Pamatojoties uz 2019. gada 27. februāra Saulkrastu novada domes
sēdes lēmumu Nr.1022 “Par Saulkrastu novada pašvaldības 2019. gada amatu saraksta un
mēnešalgu apstiprināšanu”, noslēgta vienošanās ar darbiniekiem par jaunajiem amatiem un
jaunu mēnešalgu, kas stājas spēkā 2019. gada 1. februārī.
Pārskata periodā bibliotēkai izmaiņas juridiskajā statusā nav notikušas.
Bibliotēkas akreditācija
Bibliotēkas akreditācija pārskata periodā nav notikusi. Tika strādāts pie akreditācijas
komisijas ieteikumu izpildes: krājuma saturiskā izvērtēšana, datortehnikas atjaunošana,
grāmatu plauktu nomaiņa abonementā, lietotāju grupu apmācība darbam ar datoru un
internetu.
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2. FINANSIĀLAIS NODROŠINĀJUMS
Bibliotēka ir Saulkrastu novada domes pašvaldības iestāde, tāpēc bibliotēkas pamatbudžetu
veido domes piešķirtais finansējums.
Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums”
2017
2018
2019
KOPĀ (EUR):
82489
121854
112296
Pašvaldības finansējums
80431
119622
110256
Citi ieņēmumi
t. sk. maksas pakalpojumi
1058
1232
1320
t. sk. ziedojumi un dāvinājumi
t. sk. VKKF finansējums
1000
1000
720
t. sk. citi piešķīrumi
Tabula “Bibliotēkas izdevumi”
2017
2018
Izdevumi kopā (EUR)
49076
62265
t.sk. Darbinieku atalgojums (bruto) 41179
52570
t.sk. Krājuma komplektēšana 7897
9695

2019
68968
58337
10631

Finansiālais nodrošinājums 2019. gadā atbilda bibliotēkas pamatuzdevumu un pamatfunkciju
nodrošināšanai un veikšanai. Pārskata periodā pašvaldības piešķirtais finansējums darbinieku
atalgojumam un krājuma komplektēšanai ir lielāks, taču ne tik liels, lai veicinātu strauju
bibliotēkas attīstību un izmaiņas bibliotēkas pakalpojumu piedāvājumā. Pēdējo trīs gadu laikā
palielinās ieņēmumi no maksas pakalpojumiem.
Lai nodrošinātu kvalitatīvāku, daudzveidīgāku pakalpojumu piedāvājumu bibliotēkā, tika
piesaistīti papildus finanšu līdzekļi, piedaloties Valsts kultūrkapitāla fonda izsludinātajos
projektu konkursos.
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3. BIBLIOTĒKAS MATERIĀLĀ UN TEHNISKĀ STĀVOKĻA
VĒRTĒJUMS
Veiktie un plānotie telpu un ēku rekonstrukcijas projekti un remontdarbi
Bibliotēka atrodas pašvaldībai piederošā ēkā, kas uzcelta 1970. gadā. Bibliotēkas telpu
kopplatība – 383,7 m2, kuros izvietotas 70 lasītāju darba vietas. Telpu tehniskais stāvoklis ir
raksturojams kā labs. Iestādē nav pieejams lifts, tādējādi bibliotēkas pakalpojumi nav pieejami
ikvienam, t.sk. cilvēkiem ar kustību traucējumiem, māmiņām ar bērniem ratiņos.
Pārskata periodā veikti šādi remontdarbi:
• saplēstās loga rūts nomaiņa lasītavā;
• nolietoto apgaismes ķermeņu demontāža un jaunu gaismekļu uzstādīšana kāpnēs.
Telpu paplašināšana vai bibliotēku pārvietošana uz citām telpām
Pārskata periodā bibliotēkā rekonstrukcijas darbi un telpu paplašināšana netika veikta, jo
pašvaldība nav uzskatījusi par vajadzību piešķirt tam finanšu līdzekļus.
Jaunu ēku būvniecība
Jaunu ēku būvniecība pārskata periodā netika veikta.
Iekārtas, aprīkojums

Piezīmes

Vērtējums (cik gadus veca ir
šī tehnika )

Lietotājiem (skaits)

Darbiniekiem (skaits)

Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums”

Datori

8

13

Iegādāti laikā no
2016. līdz
2019. gadam

Pašvaldības finansējums un
Lattelecom dāvinājums

Multifunkcionālās iekārtas

5

4

Canon iegādāti
2018. gadā

Lietotājiem pieejami
kopēšanas, skenēšanas un
izdrukas pakalpojumi

Printeri

1

-

2011. gads
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1

-

2018. gads

Novadpētniecības materiālu
digitalizācijai

Kases aparāts 1

-

2017. gads

Maksas pakalpojumiem

Čeku adatprinteri 3

-

Abonementā un lasītavā

Svītrkodu skeneri 4

-

1gab.- 2013.,
2gab.-2017.gads
2012. gads

Projektors 1

-

2006. gads

Pasākumiem un apmācībām

Laminēšanas iekārta 1

-

2018. gads

Lasītāju kartēm un citiem
dokumentiem

Iekausēšanas iekārta 1

-

2015. gads

Dokumentu iesiešanai

Digitālais fotoaparāts 1

-

2018. gads

Publicitātes nodrošināšanai

Skeneri
Citas iekārtas:

Pieejami abonementā

Pārskata periodā Saulkrastu novada bibliotēkā lasītāju vajadzībām iekārtotas deviņas
datorvietas. Tehniskais nodrošinājums ir vērtējams kā ļoti labs. Jaunā tehnika un aprīkojums
palīdz nodrošināt pilnvērtīgu un kvalitatīvu bibliotekāro darbu.
Bezmaksas publiskās pieejas datoru ietekme uz to lietotājiem Saulkrastu novada bibliotēkā
būtiski mainījās laikā no 2017. līdz 2019. gada 1. pusgadam, kad bibliotēkā tika iegādāta
jauna datortehnika, multifunkcionālas iekārtas kopēšanai, skenēšanai un drukāšanai, kā arī
uzlabots interneta ātrums, pieejams bezvadu internets (Wi-Fi) bibliotēkas telpās.
Tehniskās infrastruktūras uzlabošana veikta pakāpeniski, nomainot nolietoto datortehniku pret
jaunu. Visi datori aprīkoti ar jaunāko programmatūru, kas ļauj bibliotēkas apmeklētājiem
izmantot mūsdienīgus veidus informācijas meklēšanā un apstrādē. Apmeklētāju vajadzībām
interneta zālē un lasītavā pieejama viena jauna Canon multifuncionāla iekārta ar melnbaltu A4
izdruku un divas jaunas Canon multifuncionālas iekārtas ar krāsainu A4 izdruku. Joprojām
apmekētājiem pieejama arī Kyocera multifonkcionāla iekārta A3 un A4 formāta lapu
melnbaltai izdrukai.
Sadarbībā ar valsts aģentūru “Kultūras informācijas sistēmu centrs” 2019. gadā publisko
bibliotēku attīstības projekta “Trešais tēva dēls” ietvaros Saulkrastu novada bibliotēkā
uzlabots interneta pieslēguma ātrums.
Sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrību bibliotēka saņēmusi trīs
datorkomplektus, kurus dāvinājis Lattelecom.
Nākotnes plāni un ieceres:
•

grāmatu nodošanas kastes – Book Drop iegāde;

•

informācijas un komunikāciju tehnoloģiju modernizācija;

•

Saulkrastu novada bibliotēkas tīmekļa vietnes modernizācija;
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•

atsevišķas telpas remonts bērniem, aprīkojot to ar atbilstošām mēbelēm;

•

lifta izbūve.

Problēmas un to risinājumi materiālā un tehniskā stāvokļa jomā
Pašvaldības finansējums datortehnikas un citu tehnisko iekārtu atjaunošanai ir labs, savukārt
bibliotēkas telpu remontiem ir nepietiekošs. Lai risinātu šo problēmu, bibliotēkas vadītāja
regulāri aktualizē problēmsituācijas, lai iegūtu papildus finansējumu materiāltehniskā
nodrošinājuma uzlabošanai.
Joprojām aktuāls ir jautājums par Saulkrastu vidusskolas bibliotēkas krājuma pārvietošanu uz
skolas telpām. Minētā telpa netiek pilnvērtīgi izmantota un noslogota, tādēļ būtu nepieciešams
telpu nodot Saulkrastu novada bibliotēkas pārziņā, lai to varētu iekārtot kā kluso lasītavu un
izmantot grupu apmācībām (datorprasmju apguvei u.c.), kā arī dažādu mērķauditoriju
nodarbībām.
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4. PERSONĀLS
Personāla raksturojums
Saulkrastu novada bibliotēkas darbinieku kopskaits ir 6, no tiem visi ir bibliotekārie
darbinieki un strādā uz pilnu slodzi. No kopējā bibliotekārā skaita – 4 darbiniekiem ir
profesionālā izglītība (1 ar maģistra grādu, 2 ar bakalaura grādu un 1 ar III profesionālo
kvalifikācijas līmeni). Pārējiem 2 bibliotekārajiem darbiniekiem izglītība ir citās jomās.
Finansējums personāla attīstībai
Plānojot ikgadējo budžetu, katram darbiniekam tiek paredzēti līdzekļi profesionālajai
pilnveidei, savu kompetenču paaugstināšanai. Pārskata periodā no pašvaldības budžeta šim
mērķim tika izlietoti 1109 EUR, no tiem 958 EUR iekšzemes un ārvalstu komandējumu
izdevumiem (dienas nauda un ceļa izdevumi) un 151 EUR par saņemtajiem apmācību
pakalpojumiem. Darbinieki aktīvi apmeklēja reģiona galvenās bibliotēkas rīkotos seminārus,
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Kompetenču attīstības centra rīkotos kursus un citus
seminārus.
Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi”
Organizētājs

N.p.k.

Laiks, vieta

1.

06.02.2019

Salaspils novada
bibliotēka

Latvijas
Nacionālā
bibliotēka
06.03.2019

Salaspils novada
bibliotēka

03.04.2019

Salaspils novada
bibliotēka

2.

3.

Tēma
X, Y, Z un A paaudze,
KISC: bibliotēku
sistēmas nozīme, egrāmatas publiskajās
bibliotēkās, virtuālā
izstāde “Mana novada
simtgades cilvēks
Latvijai”.
Nacionālā enciklopēdija,
profesionālās literatūras
apskats, Pierīgas reģiona
publiskās bibliotēkas –
labākās pieredzes.
Literatūras procesa
fiksācija digitālajā vidē,
juridiskās literatūras un
tiesību nozaru
raksturojums, pasākumu
organizēšanas metodika,
novadpētniecības
krājuma popularizēšanas
iespējas,
novadpētniecības
praktikums.
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Stundu
Dalībnieki
sk.
5,5
I.Dzintare
A.Gribnere
I.Einika
G.Kleinšmite
D.Miķelsone
R. Lavendele

I.Dzintare
5

5

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

9

Orģinālliteratūra un
tulkotā literatūra bērniem
un jauniešiem 2018.
gadā, jaunākais latviešu
bērnu grāmatu ilustrācijā,
lasīšanas veicināšanas
projekti, darbs ar bilžu
grāmatām un lasītprieka
veicināšanu, rakstnieces
Jujas Vīslanderes
prezentācija.
Novadpētniecības
seminārs Baldones
novadā.

8

G.Kleinšmite

5

Tieto Latvia

Padziļinātie kursi datu
apstrādē, izmantojot
MARC21

8

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

Latvijas
Bibliotekāru
biedrība

Latvijas Bibliotekāru
biedrības profesionālās
pilnveides un pieredzes
apmaiņas brauciens uz
Bavārijas bibliotēkām.
Bibliotēka un
novadnieks,
novadpētniecības digitālā
platforma kopienas
stiprināšanai,dzimtas
izpēte bibliotēkā, digitālā
krātuve: redzi, dzirdi
Latviju!, latviešu
folkloras krātuves
digitālais arhīvs.
Pieturvieta- laba grāmata,
novadpētniecības
materiālu meklēšana
Web PAC, BIS Alise
aktualitātes, redzētais un
piedzīvotais Bavārijā.
Tiesību aktu vietne,
likumi.lv,
LV portāls. Cilvēks.
Valsts. Likums, portāls
kulturasdati.lv,
bibliotēkas un sociālie
tīkli.

8

I.Dzintare

10

I.Einika
R. Lavendele

5,5

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

4.

Latvijas
Nacionālā
bibliotēka
09.04.2019

Latvijas
Nacionālā
bibliotēka

5.

15.05.2019

Baldones novada
bibliotēka

6.

20.05.2019

7.

10.06.2019

8.

18.09.2019
19.09.2019

Latvijas
Nacionālā
bibliotēka

9.

2.10.2019

Salaspils novada
bibliotēka

10.

13.11.2019

Salaspils novada
bibliotēka
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I.Dzintare

10

Problēmas un to risinājumi personāla jomā
Bibliotēkā strādā aktīvs, radošs un motivēts personāls, taču atalgojums darbinieku amata
pienākumiem un viņu izglītībai nav atbilstošs. Ik gadu ar pašvaldības vadību tiek runāts par
atalgojumu palielināšanu bibliotēkas darbiniekiem, taču finansējums atalgojumam tiek
paaugstināts uz kopējām izmaiņām valstī – piemēram, uz minimālā atalgojuma
paaugstināšanas rēķina. Risinājums - nepārtrauktas sarunas ar pašvaldību, bibliotekāra
profesijas un bibliotēku novērtējums valsts līmenī.
Pārskata periodā atalgojums darbiniekiem tika palielināts, ņemot vērā Amatu katalogu un
2019. gada 27. februāra Saulkrastu novada domes sēdes lēmumu Nr.1022 “Par Saulkrastu
novada pašvaldības 2019.gada amatu saraksta un mēnešalgu apstiprināšanu”.
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5. PAKALPOJUMU PIEDĀVĀJUMS UN PIEEJAMĪBA
Galvenie rādītāji
Pārskata periodā bibliotēka uzrādījusi nozīmīgas izaugsmes tendences, kas atspoguļojas
procentuālajā salīdzinājumā tās pamatdarbību raksturojošajos kritērijos.
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 pagastā,
pilsētā, reģionā
t. sk. bērni līdz 18 g.
Iedzīvotāju skaits

2017

2018

2019

1445
500
15998
5367
96
26555
15779
10776
3868
23.55

1443
492
20529
6736
6070
31779
21375
10324
4003
20.72

1541
502
22322
6567
12355
37031
24077
11993
6097
21.14

% salīdzinot ar
iepr. gadu
-0.1%; +7%
-1%; +2%
+28%; +9%
+25%; -3%
+62%; +104%
+19%; +17%
+35%; +13%
-4%; +16%
+3%; +52%
-12%; +2%

44.22
6131

44.85
6966

45.39
7290

+1%: +1%
+14%; +5%

Gandrīz visos bibliotēkas pamatrādītājos vērojama augšupeja, kas turpina arvien attīstīties jau
no iepriekšējiem pārskata periodiem. Tas apliecina, ka izvirzītās prioritātes un darbības
modelis ir vērsti uz bibliotēkas ilgtspējīgu attīstību, ko iezīmē gan pārdomāta krājuma
pārvaldības politika, gan bibliotēkas darbinieku profesionālā pilnveide, gan pakalpojumu
kvalitātes uzlabošana, gan publicitātes dažādošana.

Būtiski pieaudzis bibliotēkas lietotāju skaits pieaugušo kategorijā – tas saistāms kā ar
iedzīvotāju skaita pieaugumu novadā kopumā, tā arī ar apzinātu un rūpīgi izsvērtu Saulkrastu
novada bibliotēkas tēla veidošanu un vispusīgas informācijas pieejamības nodrošināšanu par
bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem, aktualitātēm, norisēm, jaunieguvumiem, apmācībām
un pasākumiem gan digitālajā, gan analogajā telpā, uzrunājot dažādas sabiedrības grupas gan
tieši, gan attālināti.
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Bibliotēkas apmeklējumu raksturo stabila vienlaidu attīstība, kas vistiešākajā mērā saistāma ar
bibliotēkas lomas stiprināšanu sabiedrībā kā augstvērtīgu, mūsdienīgu un visaptverošu
kultūras un informācijas pakalpojumu nodrošinātāju. Tas nozīmē ne tikai rūpēties par
tradicionālo bibliotēkas pakalpojumu kvalitāti, bet vienlaikus attīstīt un pilnveidot arī to
piedāvājuma klāstu, kas saistīts ar kultūras vērtību saglabāšanu un popularizēšanu inovatīvā
veidā, uzsverot kultūrtelpas nedalāmību un tās paplašināto kontekstu.

Kāpums izsnieguma rādītājos ir noturīgs, ar tālāka progresa potenciālu. Tam ir vairāki
priekšnoteikumi – pirmkārt, izsvērta un koordinēta krājuma organizācija, otrkārt, akurāts un
uz lasītāju vērsts darbs ar pieprasījumiem, treškārt, elastīga izsniegumu politika, variējot gan
lasīšanas termiņu, gan izsniedzamo grāmatu skaitu, jo īpaši tas attiecināms uz rindu
izdevumiem un, ceturtkārt, vairāku jaunu bibliogrāfisko ierakstu izveidošana bibliotēku
informācijas sistēmā ALISE, kas ļauj korekti atspoguļot izsniegumu skaitu uz vietas
bibliotēkā gan novadpētniecības krājumā, gan bērnu nodaļā, ne tikai lasot grāmatas, bet arī
spēlējot galda spēles, rotaļājoties ar saliekamajām mozaīkām un iesaistoties citās izglītojošās
un izzinošās aktivitātēs.
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Darbojoties virtuālajā vidē, primāri ir apzināties, ka tā ir iespēja uzrunāt to sabiedrības daļu,
kas nav ikdienas bibliotēkas apmeklētāji, bet visbiežāk sev noderīgo informāciju meklē
digitālajā telpā, tādējādi, apjaušot šī segmenta paradumus, nepieciešamības un intereses, ir
iespējams arī attālināti tikpat veiksmīgi nodrošināt bibliotekāros pakalpojumus kā reālajās
bibliotēkas telpās.
Tabula “Virtuālais apmeklējums 2019. gadā”
Nosaukums
Bibliotēkas
tīmekļa
vietne
Bibliotēkas
novadpētniecība
Bibliotēku portāls
sadaļa “Saulkrastu
novada bibliotēka”

Tīmekļa vietnes adrese
www.saulkrastubiblioteka.lv

Apmeklētāju skaits
7794

https://saulkrastubiblioteka.blogspot.com/ 3424
http://biblioteka.lv/libraries/saulkrastunovada-biblioteka/default.aspx

01.01.2019.31.10.2019. ir 1137

KOPĀ: 12355
Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti, to rezultāti
No 2019. gada 25. aprīļa līdz 2019. gada 31. maijam tika veikta bibliotēkas lietotāju aptauja ar
mērķi noskaidrot bibliotēkas rīkoto pasākumu kvalitāti.
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Veiktās aptaujas rezultāti liecina, ka paveikts ir ļoti daudz un bibliotēkas rīkotie pasākumi
sniedz pozitīvas emocijas, veicina interesi par grāmatām un rakstniekiem, kā arī bibliotēkas
apmeklētājiem ir iespēja uzzināt daudz jauna. Taču joprojām ir lietas, kuras nepieciešams
pilnveidot - bibliotēkai tiek ieteikts neizmantot vienreizlietojamos traukus, laminētus
diplomus un konfekšu papīrus. Tāpat publiskos pasākumus aicināts rīkot plašākās telpās,
izmantot ērtākas sēdvietas, arī pārdomāt pasākumu norišu laiku. Vairāki respondenti atzīst, ka
pasākumos vēlētos paši aktīvāk iesaistīties un līdzdarboties. Pats galvenais secinājums –
kultūras pasākumi ir nepieciešami un gaidīti.
Visvairāk ierosinājumu un priekšlikumu tika saņemts par rakstniekiem, māksliniekiem,
tulkotājiem un citām slavenām personībām, kurus gribētu satikt bibliotēkā. Respondenti
norādīja, ka būtu interesanti tikties ar novadniekiem vai vasarās Saulkrastos dzīvojošiem
rakstniekiem un radošām personībām. Iedzīvotāji arī lūdza uzaicināt konkrētus cilvēkus –
reanimatologu Pēteri Kļavu, publicisti Rudīti Kalpiņu, mākslinieku Kristianu Brekti,
rakstnieci Ingu Jērumu, izcilo dzejnieku Knutu Skujenieku, eksprezidenti Vairu VīķiFreibergu, mākslinieci Džemmu Skulmi, ceļotājus Gintu Barkovski un Kārli Bardeli, mūziķi
Andri Kiviču, sporta žurnālistu Reini Ošenieku, mākslinieci Elitu Patmalnieci, izcilākos
horeogrāfus un citus. 2019. gadā Saulkrastu novada bibliotēkā viesojās rakstniece Māra
Zālīte, dabas pētnieks Māris Olte un karikatūrists Gatis Šļūka. Daudzās anketās tika izteikta
vēlme viņus satikt atkal no jauna.
Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām
Bibliotēkas infrastruktūra nav paredzēta personām ar īpašām vajadzībām. Bibliotēkas telpas
izvietotas ēkas 2. stāvā, bibliotēkā nav pieejams lifts, nav tualetes cilvēkiem ar kustību
traucējumiem. Tiem lasītājiem, kuri vecuma nespēka, invaliditātes vai kāda cita iemesla dēļ
nespēj uzkāpt 2. stāvā uz bibliotēku, bibliotekāri lasāmvielu nones lejā uz 1. stāvu.
Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām vai interešu grupām
Datorapmācībām joprojām tiek komplektētas grupas, mācīties gribētāju ir daudz un līdz ar to
veidojās rindas, jo telpu un datoru darbagaldu trūkuma dēļ vairāk par 8 cilvēkiem vienlaicīgi
apmācīt nav iespējams. Grupu nodarbības tiek plānotas un notiek vienu reizi nedēļā.
2019. gadā notika 27 nodarbības, katra 2 stundu garumā. 2019. gadā neformālo mācību beigās
katras grupas dalībniekiem tika izsniegti apliecinājumi. Pārskata periodā apliecinājumi par
dalību nodarbībās tika izsniegti 17 dalībniekiem, kuri piedalījušies Saulkrastu novada
bibliotēkas rīkotajās datorapmācībās. Apmācības plānots turpināt arī 2020.gadā.
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Par atsevišķu virzienu uzskatāma izstāžu organizēšana un ar tā saistīto radošo aktivitāšu
piedāvāšana bibliotēkas lietotājiem un visiem mākslas interesentiem. Pārskata periodā lasītavā
izvietotas 10 izstādes un notikušas 3 radošās darbnīcas. Izstādes kopumā apmeklējuši 2746
cilvēki, savukārt radošās darbnīcas – vairāk par 40. Visapmeklētākā bija novadnieku kopīgi
veidotā izstāde gada nogalē – Saulkrastu lietišķās mākslas studijas „Krustaines” izstāde
„Ziema nāk!” un Saulkrastu gleznotāju studijas ‘Ultramarīns” izstāde „Sāremā”. Tāpat plašu
interesi raisīja arī augustā bibliotēkas telpās aplūkojamā Ogres Centrālās bibliotēkas grāmatu
labotājas Lienes Kābeles ceļojošā izstāde “Grāmatu otrā dzīve”.
Uzziņu un informācijas darbs
Uzziņas tiek sniegtas par visdažādākajām tēmām, piemēram, par senioru aktivitātēm,
vecajiem lauku ceļiem, arhitektoniskajiem atradumiem novadā, uzņēmēju biedrības
aktivitātēm, pasākumiem novadā, tirgiem, novada māksliniekiem u.c. Uzziņu sniegšanā tiek
izmantoti katalogi un datubāzes, piemēram, Pierīgas novadu bibliotēku elektroniskais
katalogs, LNB elektroniskais katalogs, periodika.lv, zudusilatvija.lv, nacionālās ziņu
aģentūras LETA datubāze Nozare, Letonika, news.lv, dažādi portāli, iestāžu un institūciju
tīmekļa vietnes, novadpētniecības mapes. Tāpat regulāri tiek sniegtas individuālas
konsultācijas IT tehnoloģiju un mobilo ierīču izmantošanā.
Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas pieejamība
Pārskata periodā bibliotēka ir atbalstījusi dažādu jomu informācijas pieejamības
nodrošināšanu iedzīvotājiem. Bibliotēkas foajē ir izvietots plaukts, kurā pieejami dažādu
iestāžu izdevumi un Saulkrastu Tūrisma informācijas centra bukleti. Jebkuram bibliotēkas
apmeklētājam ir pieejams dators un internets, ko iespējams izmantot arī informācijas
meklēšanai par pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju aktualitātēm.
Bibliotēkā pieejams arī pašvaldības izdotais izdevums “Saulkrastu Domes Ziņas”, kur
iedzīvotājiem ir pieejama informācija par aktualitātēm novadā.
Tāpat bibliotēkā tiek nodošināta informācija par Saulkrastu novadā rīkotajām iedzīvotāju
aptaujām un citām sabiedriskajām aktivitātēm.
Iekšzemes SBA
Starpbibliotēku abonements (SBA) ir ne tikai iespēja lasītājiem sev tuvākajā bibliotēkā
saņemt iespieddarbus no jebkuras citas bibliotēkas, bet tas paver lielākas iespējas arī ikvienai
bibliotēkai būt elastīgākai un pilnvērtīgākai lasītāju apkalpošanā.
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Tabula “SBA rādītāji”
SBA
No citām Latvijas bibliotēkām saņemto
dokumentu skaits
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto
dokumentu skaits

2017
71

2018
54

2019
72

120

125

101

Pārskata periodā SBA pakalpojums izmantots, galvenokārt sadarbojoties ar Ādažu bibliotēku,
Salaspils novada bibliotēku un Latvijas Nacionālo bibliotēku, nodrošinot lasītājiem gan retus
izdevumus, gan senāk izdotas grāmatas, kas laika gaitā norakstītas kā nolietotas, gan
specializēto literatūru atsevišķās zinātņu nozarēs.
Problēmas un risinājumi bibliotēkas pakalpojumu un pieejamības jomā
Bibliotēka nodrošina visus nepieciešamos pamatpakalpojumus iedzīvotājiem, taču, lai
piesaistītu jaunus lietotājus un piedāvātu vēl daudzveidīgāku pakalpojumu klāstu, bibliotēkai
ir jāattīsta gan materiāli tehniskā bāze, gan jādomā par bibliotēkas darbinieku zināšanu
pilnveidi. Tādēļ ļoti noderīgi ir kontakti un tikšanās gan ar Latvijas, gan ārvalstu kolēģiem, lai
viņu pieredzes stāstos smeltos iedvesmu jauniem izaicinājumiem.
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6. KRĀJUMS
Krājuma komplektēšanas politika un organizācija
Pārskata periodā radīts jauns plānošanas dokuments „Krājuma komplektēšanas un
organizācijas koncepcija 2019. – 2021. gadam”, ar ko iespējams iepazīties tiešsaistē
https://saulkrasti.lv/wp-content/uploads/2019/09/Bibliotekas_krajuma_koncepcija.pdf

Par

prioritātēm nākamajam trīs gadu periodam noteiktas:
•

krājuma saturiskās, fiziskās un vizuālās kvalitātes uzlabošana, iekļaujot arī tādus
kritērijus kā noformējuma un informatīvo uzrakstu pilnveidošana;

•

nozaru literatūras izvietošana no lasītavas abonementā, veicot pakāpenisku fonda
atjaunināšanu;

•

nozaru literatūras pārkārtošana bērnu nodaļā, par pamatu ņemot UDK (universālā
decimālā klasifikācija) dalījumu;

•

novadpētniecības krājuma papildināšana, secīgi uzsākot „Saulkrastu Avīzes”
digitalizāciju un pieejamības nodrošināšanu.

Salīdzinot ar iepriekšējo krājuma pārvaldības dokumentu, aktuālais izdevums ir veidots
konstruktīvāks un precīzāks, konkrēti norādot aktuālās tendences, atbildību ietvaru un
veicamo pienākumu loku. Lai gan pamatkritērijos būtisku un kardinālu izmaiņu nav, tomēr,
mainoties lietotāju grupām un aptvērumam, lietotāju interesēm un vajadzībām no vienas
puses, savukārt finansējuma apjomam un komplektēšanas avotiem no otras puses –
proporcionāli ir veikti grozījumi atsevišķās vadlīnijās, tās piemērojot eventuālai attīstības
virzībai nākotnē.
Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums
Konstanti pieaugošo pašvaldības finansējumu ietekmē kā objektīvi, tā arī relatīvi apstākļi, kas
vistiešāk saistāmi ar bibliotēkas un pašvaldības savstarpējo saskarsmi.
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.
skaita pagastā, pilsētā, reģionā
Finansējums krājuma
komplektēšanai kopā

2017
7900

2018
9695

2019
10631

6000
1982
1900
1.29

7500
2041
2195
1.39

8437
2081
2194
1.46

7900

9695

10631
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Realitātē vērtējot norises Latvijas grāmatniecībā, acīmredzami ir pieaugušas grāmatu cenas,
savukārt to tirāža – samazinājusies. Tas viennozīmīgi ietekmē arī bibliotēku iespējas
pilnvērtīgi komplektēt atbilstošo izdevumu skaitu.

Pēc ievērojamā cenu kāpuma iepriekšējā pārskata periodā bibliotēka ir spējusi to noturēt
līdzšinējā līmenī, pateicoties pārdomātai un viedai krājuma komplektēšanas politikai, kas
grāmatas iegādājas, veicot rūpīgu monitoringu grāmatizdevēju cenu piedāvājumā, savukārt
pieprasīto izdevumu otros un trešos eksemplārus iepērk, izmantojot galvenokārt dažādu akciju
un atlaižu piedāvājumus. Vienlaikus ir izvērtēta atsevišķu izdevumu saturiskā kvalitāte un
kultūrvēsturiskā nozīmība (piemēram no izdevniecības „Kontinents”, daļēji arī „Jumava”,
„Prometejs” u.c.), tos atzīstot par iegādājamiem tikai dažas reizes gadā par īpaši izdevīgām
cenām vai arī uzņemot krājumā kā dāvinājumus. Pārskata periodā dāvinājumos saņemti 307
eksemplāri par 604,71 EUR, kas ir 31 % no jaunieguvumu skaita. Dāvinātāji ir gan Saulkrastu
novada bibliotēkas lietotāji, gan paši autori.

Tādēļ likumsakarīgi, ka, piemērojot šādu rīcības modeli un izvērtējot krājuma komplektēšanas
prioritātes, ir iespējams uzņemt bibliotēkas krājumā arvien vairāk atbilstošo izdevumu, turklāt
radot tādu iepirkumu sistēmu, kurā idejiski būtu samērojama izdevuma kvalitāte (saturiskā un
fiziskā), cena un pieprasījums.
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Ne mazāk svarīgs arguments pašvaldības finansējuma pieaugumam ir spēja pamatoti aizstāvēt
savu viedokli visaugstākajā lēmumpieņemšanas līmenī pašvaldībā. Saulkrastu novada
bibliotēka ir strikti iestājusies par krājuma komplektēšanai nepieciešamo līdzekļu
neaizskaramību, atšķirībā no daļas citu izdevumu pozīciju, ko iespējams, savstarpēji
vienojoties, ievērojami pārskatīt katrā pārskata periodā.
Rekataloģizācija
Viss Saulkrastu novada bibliotēkas krājums tika rekataloģizēts līdz 01.09.2015.
Krājuma pārbaude (inventarizācija)
Pārskata periodā bibliotēkas krājuma pārbaude (inventarizācija) nav veikta.
Krājuma rādītāji
Visam pārskata periodam raksturīgs aktīvs un dinamisks darbs it visās kategorijās –
jaunieguvumi un izslēdzamie dokumenti, dāvinājumi, nozaru literatūra un daiļliteratūra,
latviešu oriģinālliteratūra un tulkojumi, bērnu literatūra, periodika, novadpētniecība,
izklaidējošas un izglītojošas galda un cita veida spēles bērniem.
Tabula “Krājuma rādītāji”
2017
Jaunieguvumi kopā
1072
t. sk. grāmatas
1062
t. sk. latviešu daiļliteratūra
251
t. sk. bērniem
343
t. sk. preses izdevumi
895
Izslēgtie dokumenti
1670
525 (grāmatas)
Krājuma kopskaits
17976
t. sk. grāmatas
14966
Izsniegums, grāmatas 15779
Izsniegums, preses izdevumi 10776
Grāmatu krājuma apgrozība
1.05
Periodisko izdevumu apgrozība 3.58

2018
2038
1243
229
368
787
1316
519 (grāmatas)
18591
15569
21375
10324
1.37
3.42

2019
2119
1295
250
354
820
1540
760 (grāmatas)
19170
16104
24077
11993
1.50
3.99

Atbilstoši noteiktajām prioritātēm krājuma pārvaldības jomā, visā pārskata periodā lielākā
uzmanība veltīta nozaru literatūrai – ne tikai jau esošā krājuma izvērtēšanai, bet arī tā
organizācijai un pieejamībai. Balstoties mūsdienīgas, atvērtas un lietotājiem draudzīgas
bibliotēkas principos, pilnībā no lasītavas uz abonementu pārcelta visa uz mājām izsniedzamā
nozaru literatūra, tādējādi uzlabojot un vienkāršojot literatūras izvēli lietotājiem, paplašinot
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telpu klusās lasītavas idejas virzībai, kā arī veicinot krājuma lietojamību un saturiskās
struktūras nedalāmību.

Vienlaikus tika veikta arī nozaru literatūras analīze – proti, pētīta tās atbilstība aktualitātēm
dažādās zinātņu nozarēs, atlasīti novecojušie un kvalitāti zaudējušie izdevumi, kā arī,
izmantojot dažādus nozaru ceļvežus, apzināts to iespieddarbu loks, kas uzskatāmi par
autoritatīviem informācijas avotiem un būtu iegādājami bibliotēkas krājumā. Pārskata periodā
atjauninātas lietotāju pieprasītākās nodaļas – pedagoģijas, medicīnas un mākslas zinātņu
jomās.
Sākot ar šo pārskata periodu, daudz vairāk uzmanības tiek veltīts krājuma ilgtspējai kultūras
mantojuma kontekstā – tas nozīmē, ka primāri tiek komplektēts augstvērtīgs Latvijā radīts
saturs. Līdztekus aktuālajiem jaunizdevumiem abonementa krājums papildināts ar iepriekš
izdotajiem latviešu oriģinālliteratūras darbiem, kam gan nav visaugstākais pieprasījums, taču
to literārā vērtība ir guvusi ievērību un atpazīstamību nozares ekspertu un profesionāļu vidū.
Pēc līdzīga principa veidots arī periodikas krājums, sākotnēji atlasot un komplektējot Latvijā
veidotus preses izdevumus dažādās jomās, tādējādi tematiski savienojot visus bibliotēkā
pieejamos iespieddarbus.
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Datubāzes
Uzziņu informācijas darbs balstās uz dažādu datubāzu, interneta resursu un iespiesto
informācijas avotu izmantošanu. Saulkrastu novada bibliotēkas lietotājiem pieejami
bezmaksas interneta pakalpojumi, kā arī WiFi. „Kultūras informācijas sistēmu centra” (KISC)
projekta „Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” ietvaros bibliotēkā tika nodrošināta
bezmaksas pieeja resursiem Letonika.lv un Lursoft laikrakstu bibliotēka. Bibliotekāru darbs
nav iedomājams bez LNB Nacionālās bibliogrāfijas analītikas datubāzes, kurā tiek meklēti
gan tematisko uzziņu informācijas avoti, gan materiāli izstādēm un novadpētnieciska satura
literatūra.
Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums”
Dabubāze
Letonika
Lursoft laikrakstu bibliotēka
“News”

2017

2018

215

410

161

443

2019
373
584

Krājuma un datubāzu popularizēšana
•

pārskata periodā bibliotēkas abonementā izveidotas 23 izstādes: tematiskās,
jauno grāmatu, literārās un informatīvās.

•

bibliotēkas lietotāji regulāri tiek informēti par jauno grāmatu iepirkumiem
bibliotēkas sociālajos tīklos un tīmekļa vietnē;

•

lasītavā izvietotas dažādu mākslas darbu 10 izstādes un notikušas 3 radošās
darbnīcas;

•

tikšanās ar grāmatu autoriem un viņu grāmatu popularizēšana;

•

tematiskie pasākumi;

•

publikācijas par bibliotēkā pieejamo presi, aktualitātēm un pasākumiem
pašvaldības izdevumā “Saulkrastu Domes Ziņas”.

Darbs ar parādniekiem
Darbs ar parādniekiem ir regulārs un aktuāls. Katra mēneša pirmajā nedēļā Saulkrastu novada
bibliotēka par nenodotajiem informācijas resursiem lietotājus

informē,

zvanot un sūtot

īsziņas, e-pastus. Sadarbībā ar Saulkrastu un Zvejniekciema vidusskolas bibliotekārēm darbs
ar skolēniem – parādniekiem kopumā ir ļoti pozitīvi vērtējams.
Problēmas darbā ar parādniekiem:
•

uzrādītie tālruņu numuri, e-pasta adreses tiek slēgtas, mainītas;
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•

daļa bibliotēkas parādnieku ir sezonālie lasītāji, kas Saulkrastu novada bibliotēku
apmeklē tikai vasaras mēnešos;

•

problēmas parādnieku skaita mazināšanā rada situācijas, kad lasītājs pārcēlies uz citu
dzīvesvietu Latvijā vai ārzemēs.

Ar bibliotēkas krājumu saistītās problēmas un to risinājumi, vajadzības
Grūtības krājuma pārvaldības jomā ir atšķirīgas dažādām izdevumu kategorijām: ja periodikai
tās galvenokārt saistītas ar neziņu par to iespējamo iznākšanas apturēšanu vai izdošanas
cikliskuma maiņu, kas vistiešākajā veidā tādējādi attiecas uz abonēšanas izmaksām, turklāt
nereti risinājums ir cieši saistīts ar konkrētā izdevēja godaprātu, tad grāmatu segmentā
problemātiskākā ir krājuma papildināšanas konsekventa plānošana – decembra mēnesī, kā arī
līdz jaunā pašvaldības budžeta apstiprināšanai jauni grāmatu iepirkumi nav iespējami, kas
rada gan lietotāju neapmierinātību, gan salīdzinoši vēlāku jaunumu iegādi, tos proporcionāli
sadalot gada griezumā.
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7. DARBS AR BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM
Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji
Kopumā darbs bērnu nodaļā ir dinamisks un aktīvs, cenšoties līdzsvarot piedāvātās izklaides
un brīvā laika pavadīšanas aktivitātes ar pakalpojumiem, kas vērsti uz izglītošanos, mācībām
un izzinošām nodarbēm.

Pamatrādītāji visumā raksturojami kā stabili, ar prognozējamu svārstību amplitūdu –
apmeklējuma kritums saistāms galvenokārt ar izmaiņām komunikācijā un paradumu maiņu,
proti, arvien mazāk bērnu un jauniešu apmeklē bibliotēkas interneta lasītavu, tā vietā visu
nepieciešamo paveicot savās mobilajās ierīcēs, izmantojot bezvadu interneta (WiFi)
pieslēgumu, kas pieejams daudzviet, ne vairs tikai bibliotēkā. Turpretim izsnieguma
pieaugums spilgti ilustrē virzību uz bibliotēku kā vietu, kurā jēgpilni un interesanti pavadīt
laiku vecākiem kopā ar bērniem.

Ievērojamu daļu izsnieguma veido bibliogrāfiskā ieraksta „Spēles” izveidošana bibliotēku
informācijas sistēmā ALISE, kas ļauj korekti uzskaitīt izsniegumu skaitu uz vietas bibliotēkā
tieši šajā kategorijā. Tādēļ bibliotēka pārskata periodā ir atjauninājusi spēļu krājumu,
iegādājoties jaunas izzinošās, izklaidējošās un atjautības spēles. Tāpat arvien pamanāmāka un
izteiktāka kļūst tendence, ka, pateicoties dažādām bibliotēkā īstenotajām lasīšanas
veicināšanas aktivitātēm, pasākumiem un radošajām darbnīcām, to dalībnieki atkārtoti
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apmeklē bibliotēku jau kopā ar visu ģimeni, jo nodarbību laikā ir iemācījušies ne tikai lasīt un
šķirstīt grāmatas, komiksus un žurnālus, bet arī spēlēties, likt puzles, zīmēt, krāsot un
draudzēties. Sevišķi tas novērojams brīvdienās un vasaras mēnešos, kad arī novērojams
lielākais apmeklējums un izsniegums bērnu nodaļā.
Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana
Komplektējot bērnu nodaļas krājumu, tiek ievēroti līdzīgi principi kā bibliotēkā kopumā –
proti, augstvērtīgu jaunizdevumu iepirkums, kvalitatīvi dāvinājumi, pārdomāts periodisko
izdevumu piedāvājums. Lielākā uzmanība pārskata periodā veltīta nozaru literatūras
izvērtējumam un izkārtojumam, vienlaikus apvienojot visu vecumgrupu grāmatas un kārtojot
tās atbilstoši UDK dalījumam, kā arī norakstot nolietotos un novecojušos eksemplārus un
atjauninot fondu ar jauniem uzziņu izdevumiem un iepriekš izdoto drošticamo un vispusīgo
tematisko literatūru.

Ievērojami samazinājies dāvinājumu skaits – pēdējo trīs gadu laikā aptuveni par divām
trešdaļām – tieši bērnu grāmatu segmentā novērojams lielākais cenu kāpums nozarē, tāpēc
arvien retāk cilvēki tās bibliotēkai dāvina, acīmredzot izvēloties citus veidus, kā grāmatu
nodot tālāk lasīšanai savu draugu un paziņu lokā, tā vietā arvien biežāk kļūst par bibliotēkas
lietotājiem, lai varētu grāmatas ņemt lasīšanai uz mājām. Lielākoties tas raksturīgs ģimenēm,
kurās aug pirmsskolas vai sākumskolas vecuma bērni. Tāpat bērnu nodaļas daiļliteratūras
krājums iespēju robežās papildināts ar grāmatu atjaunotajiem izdevumiem, jo tieši bērni un
jaunieši ir tā lietotāju grupa, kurai būtiskāks par saturu ir grāmatas vizuālais izskats,
laikmetīga, mūsdienīga un pievilcīga āriene, kas spēj aizraut un uzrunāt.
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Pakāpeniski palielinās bērnu un jauniešu interese par literatūru angļu valodā, daļēji tas
skaidrojams ar pārmaiņām skolu programmās, daļēji – ar informacionālās telpas
paplašināšanos un informācijas neierobežotu pieejamību angļu valodā pirms tā vēl ir
sasniegusi latvisko kultūrvidi. Un tieši jaunieši ir tie, kas šajā situācijā un iespēju
daudzveidībā orientējas visātrāk, tāpēc arī bibliotēkai jābūt tik mobilai, lai šo pieprasījumu
apmierinātu. Tādēļ mērķtiecīgi papildināts krājums ar grāmatām angļu valodā, un to
lietojamības pieaugumu uzskatāmi ilustrē arvien augošais to izsniegums.
Uzziņu darbs
Bērniem un jauniešiem uzziņas sniegtas galvenokārt saistībā ar mācību procesu un zinātniski
pētniecisko darbu izstrādi, kur viena no pedagogu prasībām ir aicināt skolniekus izmantot ne
tikai elektroniskos, bet arī iespiestos informācijas resursus. Uzziņu sagatavošanā tiek
izmantotas attiecīgās nozares grāmatas, uzziņu literatūra un periodika. 2019. gadā
pieprasītākās tēmas bija: folklora, pasaules valstis, Latvijas daba un vēsture, profesijas,
dzīvnieki, mode, sports, tehnika. Sniegto uzziņu skaits netiek uzskaitīts.
Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes
Bibliotekārā stunda „Iepazīsim bibliotēku!”
Mācību gadam sākoties, Saulkrastu vidusskolas 1.a un 1.b klases skolēni apmeklēja
bibliotēku, kur kopīgi tika pārrunāts, kas ir bibliotēka, kā kļūt par lasītāju, kā bibliotēkā
jāuzvedas, kādus pakalpojumus bibliotēka piedāvā un kā iespējams saņemt grāmatas lasīšanai
līdzi uz mājām.
Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija
22. novembrī Saulkrastu novada bibliotēku apmeklēja Saulkrastu vidusskolas 2. klases
skolēni, lai vērtētu izlasītās grāmatas. Pēc anketu aizpildīšanas visi dalībnieki saņēma stilīgus
Latvijas Nacionālās bibliotēkas atslēgu piekariņus pateicībā par iesaistīšanos grāmatu
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vērtēšanā. Programmā piedalījās arī pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” vecāko grupu
audzēkņi.
Ziemeļvalstu literatūras nedēļa
Lielā lasīšanas diena ar Rīta stundu lasījumiem bija 19. novembrī. Tajā piedalījās Saulkrastu
pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” grupiņas „Cielaviņa” audzēkņi un pedagogi. Kopā
tika izlasīts un pārrunāts Astrīdas Lindgrēnes teksta fragments „Pepija svin dzimšanas dienu”,
savukārt pasākuma otrajā daļā bērni tika aicināti izkrāsot zīmējumus.
Lasītava krustojumā (2. kārta)
Projekta mērķis bija kopā ar grāmatu autoriem popularizēt latviešu oriģinālliteratūru bērniem
un jauniešiem, piesaistot mērķauditorijas uzmanību lasīšanai, kā arī veicināt skolnieku
lasītprasmi un interesi par iespieddarbiem. Tika organizēti lasīšanas veicināšanas pasākumi,
rosināta sabiedrības interese par latviešu literatūru, tādējādi dažādojot novada kultūrvidi.
2019. gadā bibliotēkā norisinājās tikšanās ar:
•

dzejnieci, pasaku un stāstu autori Māru Cielēnu;

•

biologu, dabas pētnieku un grāmatu autoru Māri Olti;

•

rakstnieci, dramaturģi un dzejnieci Māru Zālīti;

•

dzejnieci, publicisti un izdevēju Inesi Zanderi;

•

literāti un režisori Maiju Laukmani;

•

rakstnieku Māri Runguli;

•

dzejnieku, tulkotāju un literatūrzinātnieku Kārli Vērdiņu.

Lasītava krustojumā (3. kārta)
Projekts turpina jau iepriekšējos gados aizsākto satikšanos ciklu ar latviešu literātiem un
citiem nozares profesionāļiem, lai iepazītu gan viņu daiļradi un personību, gan literāros
procesus un dažādos šīs jomas aspektus.
Projekta laikā no 2019. gada novembra līdz 2020. gada maijam plānots organizēt deviņus
lasīšanas veicināšanas pasākumus Saulkrastu novada bibliotēkā. 2019. gadā bibliotēkā
viesojās:
• dzejnieks, prozaiķis un tulkotājs Sergejs Moreino;
• bērnu grāmatu autors un mākslinieks Mārtiņš Zutis;
• rakstniece Māra Jakubovska.
„Mūsu mazā bibliotēka”
Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” grupiņas “Spārīte” audzēkņi un citi
interesenti ceļu uz bibliotēku 2019. gada laikā mērojuši vairāk kā sešas reizes, lai kopā
iepazītu bibliotēku un grāmatu brīnumaino pasauli. Piedaloties pasākumos, katrs projekta
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dalībnieks saņēma dāvanu – darba burtnīcu ar uzdevumiem, kurās patlaban jau tapuši pirmie
ieraksti un izpildīti uzdevumi par kopā izlasītajām grāmatām, tādām kā „Nenotikušais
atklājums”, „Vista vai ola?”, „Lūdzu, apskauj mani”, „Sniegbaltais un ogļmelnais”, „Uzvāri
man pasaciņu!”, „Brīnumu gredzens”.
„Grāmatu starts” nodarbību cikls „Mazo pūčulēnu skoliņa”
Nodarbību cikls ir sadalīts piecās daļās, kurās bērni ar saviem vecākiem un pedagogiem var
iepazīt bibliotēku un grāmatas, klausīties un lasīt pasakas, radoši darboties, krāsot un iegūt
jaunus draugus. Pasākumos piedalījās pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” grupiņas
„Cielaviņa”, „Taurenītis” un „Sprīdītis”.
Tabula „Lasīšanas veicināšanas aktivitātes Bērnu nodaļā”
Pasākums
Lasītava krustojumā
2. kārta

Apmeklētāju
skaits
7 pasākumi
252 bērni
95 pieaugušie

Lasītava krustojumā
3. kārta

„Grāmatu starts”
nodarbību cikls
„Mazo pūčulēnu
skoliņa”
Mūsu mazā
bibliotēka

Dzejas dienas

Bibliotekārā stunda
„Iepazīsim
bibliotēku!”

3 pasākumi
165 bērni
27 pieaugušie
12 pasākumi
182 bērni
39 pieaugušie
6 pasākumi
86 bērni
19 pieaugušie
2 pasākumi
25 bērni
2 pieaugušie
2 pasākumi
37 bērni
3 pieaugušie

Īss pasākuma apraksts

Piezīmes

Tikšanās ar Māru Cielēnu,
Māri Olti, Māru Zālīti, Inesi
Zanderi, Maiju Laukmani,
Māri Runguli un Kārli
Vērdiņu

Piedalījās Saulkrastu
un Zvejniekciema
vidusskolas skolēni,
pirmsskolas izglītības
iestādes „Rūķītis”
audzēkņi, kā arī citi
interesenti
Tikšanās
ar
Sergeju Piedalījās Saulkrastu
Moreino, Mārtiņu Zuti un un Zvejniekciema
Māru Jakubovsku
vidusskolas skolēni
Nodarbību
cikls
tika
sadalīts piecās daļās, kurās
bērni ar vecākiem un
pedagogiem varēja radoši
darboties bibliotēkā

Piedalījās
pirmsskolas izglītības
iestādes „Rūķītis”
grupiņas „Cielaviņa”,
„Taurenītis”,
„Sprīdītis”
Pasākumu
mērķis
ir Piedalījās
veicināt bērnu interesi par pirmsskolas izglītības
literatūru un ilustrāciju
iestādes „Rūķītis”
grupiņa “Spārīte”
Skolēni iepazīstas ar
Piedalījās Saulkrastu
mūsdienu dzeju, kā arī
vidusskolas 5. klases
veido dzejas rindas no
un 12.klases skolēni
grāmatu nosaukumiem
Tika pārrunāts, kas ir
Piedalījās Saulkrastu
bibliotēka, kā kļūt par
vidusskolas 1. a un
lasītāju, kā te jāuzvedas,
1. b klases skolēni
kādus pakalpojumus
bibliotēka piedāvā un kā
iespējams saņemt grāmatas
lasīšanai līdzi uz mājām
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Ziemeļvalstu
literatūras nedēļa

13 bērni
2 pieaugušie

Bērnu, jauniešu un
vecāku žūrija

17 bērni

Rīta lasījums

Piedalījās
pirmsskolas izglītības
iestādes „Rūķītis”
grupiņa „Cielaviņa”
Saulkrastu
vidusskolas 2. klase

2019. gadā bērnu nodaļa piedāvāja septiņas literārās un tematiskās izstādes, kā arī 42
izglītojošas nodarbības un aktivitātes. Kopā bērnu nodaļas pasākumus apmeklēja 1010 bērni
un 153 pieaugušie.
Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā, nozīmīgākie partneri,
sadarbības vērtējums
Lielākā daļa pasākumu tiek veidoti sadarbībā ar novada izglītības iestādēm: Saulkrastu
vidusskolu, Zvejniekciema vidusskolu, kā arī pirmsskolas izglītības iestādi „Rūķītis”.
Piemēram, ļoti atsaucīgi ir skolu bibliotekāri un pirmsskolas izglītības iestādes metodiķe un
vadītāja, kas aktīvi informē un iesaista audzēkņus bibliotēkas rīkotajos pasākumos.
Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem, to iespējamie risināšanas ceļi
Lielākās grūtības krājuma pārvaldības jomā saistāmas ar grāmatu nolietošanos, turklāt
daudzas no tām ir lietotāju pieprasītas un atrodamas skolnieku ieteicamās literatūras sarakstos,
taču tā arī nav piedzīvojušas atjaunotus pārpublicējumus. Iespējams, būtu nepieciešama
ciešāka sadarbība ar Latvijas Grāmatizdevēju asociāciju visas valsts mērogā, jo šādas grūtības
noteikti ir lielai daļai bibliotēku. Tāpat visplašākā konteksta jautājums ir darbs ar bērniem,
kuriem ir īpašas vajadzības – būtu nepieciešams kāds profesionāļu veidots semināru un
nodarbību cikls par šo tēmu un tās saskarpunktiem.
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8. NOVADPĒTNIECĪBAS DARBS
Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda prioritātes
Pārskata perioda prioritātes:
•

laikraksta “Saulkrastu Avīze” digitalizācija (1993-2012);

•

bibliogrāfisko aprakstu izveide BIS Alise datubāzē “Novads”;

•

bibliotēkas pirmās 5 inventāra grāmatas digitalizācija;

•

Saulkrastu novadpētniecības kalendāra digitalizācija;

•

Saulkrastu novada bibliotēkas zīmogu digitalizācija;

•

uzsākts pie novadpētniecības materiālu atlases, sistematizēšanas un sakārtošanas;

•

novadpētniecības krājumu papildināšana;

•

tradicionālo un elektronisko novadpētniecības resursu popularizēšana.

Bibliotēkas novadpētniecības krājuma veidošana:
Saulkrastu novada bibliotēkā tiek vākti un apkopoti materiāli par pilsētu, novadu un rajonu,
par ievērojamiem cilvēkiem, notikumiem, uzņēmumiem, iestādēm un kultūras un vēstures
pieminekļiem. 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.
Krājuma organizācija un glabāšana:
Novadpētniecības krājums tiek organizēts digitālajā un reālajā telpā:
•

novadpētniecības krājums izvietots bibliotēkas lasītavā, tas ir brīvi pieejams
lietotājiem, daļa novadpētniecības krājuma iespieddarbu ir pieejama darbam uz vietas,
daļa izsniegšanai uz mājām. Pārskata periodā uzsākta novadpētniecības mapju
izsnieguma reģistrēšana BIS Alise. Kopš maija tās lietotājiem izsniegtas 114 reižu.

•

elektroniski pieejamie novadpētniecības resursi ir apkopoti bibliotēkas tīmekļa vietnē
un

sociālajos

tīklos.

Novadpētniecības

vajadzībām

izveidots

emuārs

https://twitter.com/SNB_lv, kā arī tieši novadpētniecības vajadzībām izveidotajā
blogā: https://saulkrastubiblioteka.blogspot.com, kas 2019.gadā tika papildināts ar 230
ierakstiem un, kā redzams statistikā, tas tika apmeklēts vairāk kā trīs tūkstošu reižu no
dažādām valstīm.
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•

BIS Alise datubāzē “Novads” tika pievienoti 109 jauni analītiskie apraksti un rediģēti
iepriekš izveidotie. Paralēli tika turpināts veidot bibliogrāfiskos aprakstus par
Saulkraustu novada bibliotēkas rīkotajiem pasākumiem – 29 ieraksti.

Digitalizācija, digitālie resursi un to veidošana
Pārskata periodā tika digitalizēts 70 teksta dokumenti (1885 lappuses) un 28 attēlizdevumi.
Tostarp digitalizēts laikraksts “Saulkrastu Avīzes” visi 65 numuri laika periodā no 1993.gada2012.gadam, pieejamas: https://saulkrastubiblioteka.blogspot.com, kā arī digitalizētas
Saulkrastu novada bibliotēkas pirmās inventāra grāmatas, kas aplūkojamas tīmekļa vietnē
www.saulkrastubiblioteka.lv
Krājuma kvalitātes, aktualitātes, attīstības vērtējums
Tradicionālais novadpētniecības krājums ir neliels, turklāt tam nepieciešams restarts gan
kvalitātes, gan kvantitātes izvērtējumā. Vienlaikus bibliotēka centusies meklēt jaunus un
inovatīvus novadpētniecības darba aspektus, kas jau šobrīd ir īstenojušies unikālu kolekciju
veidolā – “Saulkrastu Avīze” (līdz šim nav bijusi elektroniski pieejama nevienā resursā),
Inventāra grāmatu digitalizācija, Saulkrastu novada bibliotēkas zīmogu kolekcija.
Novadpētniecības darba popularizēšana
Saulkrastu novada bibliotēkas rīkotajās datorapmācībās dalībnieki tiek iepazīstināti ar
novadpētniecības digitalizētajiem materiāliem. Tāpat informācija par jaunām kolekcijām un
aktualitātēm tiek regulāri publicēta bibliotēkas tīmekļa vietnē un sociālajos medijos.
Novadpētniecības darba problēmas un to risinājumi
Pārskata periods iezīmējās ar nelielu dinamiku digitalizācijas jomā, taču joprojām šis process
norit lēni un nav apmierinošs. Turpmākajos gados nepieciešams aktīvāk veidot analītiski
bibliogrāfiskos aprakstus BIS Alise datubāzē “Novads”.
2019. gadā aktīvi strādāts pie laikraksta “Saulkrastu Avīze” digitalizācijas. Skenētas pirmās
piecas bibliotēkas inventāra grāmatas. Turpmāk nepieciešams radīt jaunu interaktīvu un
digitālu satura publisku pakalpojumu, kurš daļēji balstīts uz vietējās kopienas kultūras
mantojuma un novadpētniecības resursiem.
Tāpat nepieciešams uzlabot darbinieku profesionālās un digitālās prasmes, kā arī nostiprināt
zināšanas autortiesību jautājumos.
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Galvenie secinājumi pārskata periodā, nākotnes prognozes, vajadzības:
Vairāk jāizmanto globālā tīmekļa piedāvātās iespējas, par pamatu ņemot gan bibliotēkas
tīmekļa vietni, gan jau esošās interneta platformas un to piedāvātās alternatīvas. Nākotnē
plānots, ievērojot Autortiesību likumus un citus Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos
aktus, izstrādāt vienošanos ar privātpersonām par dažādu novadpētniecības materiālu
iegūšanu, izmantošanu un publiskošanu.
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9. PROJEKTIZSTRĀDE
Realizētie projekti
Tabula “Projektu apkopojums”

Projekta nosaukums

Finansētājs

Finansējuma
apjoms
(EUR)

Lasīšanas veicināšanas
pasākumi bērniem un
jauniešiem "Lasītava
krustojumā" 3.kārta

Valsts
720
kultūrkapitāla
fonda
(VKKF)

Lasīšanas veicināšanas
programma „Grāmatu
starts”

Latvijas
Bibliotekāru
biedrības
(LBB)

875

Projekta apraksts (īss
kopsavilkums)

Atbalstīts/
neatbalstīts

Mērķis veicināt: bērnu Atbalstīts
un jauniešu lasītprieku
un
celt
lasīšanas
kultūru, celt latviešu
jaunākās
oriģinālliteratūras
popularitāti. Tikšanā ar
“Grāmatu starts” ir
Atbalstīts
LNB Bērnu literatūras
centra veidota lasīšanas
veicināšanas
programma pirmsskolas
vecuma bērniem, kas
rūpējas par lasītprieku,
lasītprasmi, izglītību un
personības attīstību.

Pārskata periodā sekmīgi turpināta dalība VKKF projektu konkursos, nodrošinot kvalitatīvas,
interesantas, izglītojošas tikšanās ar pazīstamiem un atzītiem rakstniekiem un dzejniekiem.
Piedaloties projektos, bibliotēka centusies nodrošināt, lai literātu tikšanās notiktu ne tikai
Saulkrastu novada bibliotēkā, kur tās apmeklē galvenokārt Saulkrastu vidusskolas skolnieki,
bet arī Zvejniekciema vidusskolā.
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10.PUBLICITĀTE
Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par bibliotēkas
funkcijām, pakalpojumiem
Pārskata periodā bibliotēkā tika rīkoti dažāda veida publicitātes pasākumi, izstādes, konkursi,
radošās darbnīcās, bibliotekārās stundas, ekskursijas.
Par jaunumiem un aktivitātēm bibliotēkā iedzīvotāji tiek informēti arī ar laikrakstu un afišu
palīdzību, kas tiek izvietotas gan bibliotēkā, gan citās pašvaldības iestādēs.
Bibliotēka regulāri pasūta informatīvos bukletus, kuros tiek ietverta informācija par
bibliotēkas darbību un piedāvātajiem pakalpojumiem.
Regulārs publicitātes un bibliotēkas tēla veidošanas darbs tiek veikts sadarbībā ar Saulkrastu
novada

domes

sabiedrisko

attiecību

speciālisti.

Informācija

par

lielākajiem

un

nozīmīgākajiem pasākumiem tiek nodota ievietošanai laikrakstā “Saulkrastu Domes Ziņas”.
Bibliotēkas informācija tīmeklī
Par bibliotēkā piedāvātajiem pakalpojumiem, pasākumiem, izstādēm un citām aktivitātēm
iedzīvotāji

tiek

informēti

ar

Saulkrastu

novada

bibliotēkas

tīmekļa

vietnes

www.saulkrastubiblioteka.lv starpniecību. Informācija par gaidāmajiem jaunumiem bibliotēkā
un

jau

notikušajām

aktivitātēm

tiek

ievietota

Saulkrastu

novada

domes

vietnē

www.saulkrasti.lv un laikrakstā “Saulkrastu Domes Ziņas”.
Informācijas atspoguļojums tiek nodrošināts arī emuārā (blogā) un sociālajos tīklos. Digitālie
novadpētniecības materiāli pieejami emuārā: https://saulkrastubiblioteka.blogspot.com.
Jaunumi un bildes īsu ziņu veidā tiek ievietoti:
•

Twitter kontā https://twitter.com/SNB_lv

•

Facebook kontā https://www.facebook.com/saulkrastubiblioteka

•

Instagram kontā https://www.instagram.com/saulkrastubiblioteka/

Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi
Par pārskata periodā vienu no veiksmīgākajām bibliotēkas popularizēšana aktivitātēm
iespējams uzskatīt lasīšanas veicināšanas pasākumus programmās “Grāmatu starts”, “Mūsu
mazā bibliotēka”, projektā “Lasītava krustojumā”.
Lielu iedzīvotāju interesi un uzmanību piesaistīja dzejnieces, dramaturģes, rakstnieces Māras
Zālītes viesošanās Saulkrastu novada bibliotēkā 2019. gada 5. februārī Valsts kultūrkapitāla
fonda finansētā projektā “Lasītava krustojumā. 2. kārta”.
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Gada nogalē iedzīvotāju aktīva līdzdarbošanās notika arī rokdarbu studijas “Krustaines”
radošajās darbnīcās, par ko liecina noslēguma pasākumu vien apmeklējušie aptuveni 45
interesenti.
Ar publicitātes darbu saistītās problēmas un to risinājumi
Saulkrastu novada pašvaldības bezmaksas informatīvais izdevums “Saulkrastu Domes Ziņas”
iznāk tikai vienu reizi mēnesī. Lai arī avīze ir iespaidīgs komunikācijas rīks un daudzi
iedzīvotāji to lasa, tomēr jāsecina, ka elektroniskie mediji sāk izkonkurēt drukātos, tāpēc arī
uzmanība tiem būtu jāvelta vairāk.
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11.SADARBĪBAS TĪKLA RAKSTUROJUMS
Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības iestādēm
Pārskata gadā sadarbība veiksmīgi turpinājās ar Saulkrastu novada domi (publicitātes
nodrošināšana), Valsts kultūrkapitāla fondu (finansiāls atbalsts projektam “Lasītava
krustojumā. 3. 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 bibliotēku (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), Saulkrastu Tūrisma informācijas centru (publicitāte, suvenīru
nodrošinājums), Saulkrastu novada gleznotāju un mākslinieku studijām (izstādes) un
Saulkrastu lietišķās mākslas rokdarbu studijas “Krustaines” (izstādes).
Citi sadarbības partneri reģionā un Latvijā, veiktās sadarbības aktivitātes
Saulkrastu novada bibliotēka veiksmīgi sadarbojas arī ar izdevniecībām.
Bibliotēku interešu pārstāvniecības darbs
Bibliotēkas interešu pārstāvniecības darbs pārskata periodā ir noritējis veiksmīgi. Par to
liecina iedzīvotāju pozitīvās atsauksmes par bibliotēkas darbu, plašais bibliotēkas rīkoto
aktivitāšu skaits, veiksmīgā sadarbība ar iestādēm, bibliotēkas publicitāte novadā.
Kā pozitīvs aspekts jāpiemin sadarbība ar reģiona galveno bibliotēku – Salaspils novada
bibliotēku – tiek novērtēts darbs, kas tiek ieguldīts metodiski konsultatīvā darba veikšanai.
Gada pārskatu sagatavoja:
Saulkrastu novada bibliotēkas vadītāja Ilze Dzintare,
vecākā bibliotekāre Daina Miķelsone,
bibliotēku informācijas speciāliste 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 2019. GADĀ
1.
Satikšanās klātienē
Saulkrastu novada domes un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītajā projektā „Lasītava
krustojumā.
2019/12/17, Saulkrastu Domes Ziņas, Ilze Dzintare, Saulkrastu novada bibliotēka
2.
Pašiem mazākajiem „Grāmatu starts”
Septembrī Saulkrastu novada bibliotēkā uzsākām aktivitātes Latvijas Nacionālās bibliotēkas
(LNB) Bērnu literatūras centra projektā „Grāmatu starts”, kurā piedalās vismazākie – tikai trīs
līdz četrus gadus veci – lasītāji.
2019/10/15, Saulkrastu Domes Ziņas, Ilze Dzintare, Saulkrastu novada bibliotēka
3.
Bibliotēkā datormācības uzsāk jau ceturtā grupa
Arī šoruden Saulkrastu novada bibliotēkā notiks datormācības kursi vecākajai paaudzei.
2019/10/15, Saulkrastu Domes Ziņas, Ilze Dzintare, Saulkrastu novada bibliotēka
4.
Bibliotēka aicinās uz tikšanos ar grāmatu autoriem
Valsts kultūrkapitāla fonda 3. kultūras projektu konkursā tiek pieņemti jauni projektu
pieteikumi.
2019/09/10, Saulkrastu Domes Ziņas, Ilze Dzintare, Saulkrastu novada bibliotēka
5.
Bibliotēkā lasītāju vajadzībām iekārtotas deviņas datorvietas
Pašlaik Saulkrastu novada bibliotēkā lasītāju vajadzībām iekārtotas deviņas datorvietas.
2019/08/13, Saulkrastu Domes Ziņas, Ilze Dzintare, Saulkrastu novada bibliotēka
6.
Aptaujas kopsavilkums: kultūras pasākumi ir nepieciešami un nozīmīgi
Kā uzzināt, kādi uzlabojumi nepieciešami Saulkrastu novada bibliotēkā, lai apmeklētāji justos
komfortabli un patīkami?
2019/07/16, Saulkrastu Domes Ziņas, Ilze Dzintare, Saulkrastu novada bibliotēka
7.
Māksliniece Agija Staka tiekas ar skolēniem
10. aprīlī Saulkrastu novada bibliotēkā Saulkrastu vidusskolas 4. klašu skolēniem bija iespēja
tikties ar Latvijā pazīstamo un dzīvespriecīgo mākslinieci, bērnu grāmatu ilustratori un
rakstnieci Agiju Staku.
2019/06/11, Saulkrastu Domes Ziņas, Ilze Dzintare, Saulkrastu novada bibliotēka
8.
„Mazo pūčulēnu skolas” ceturtais izlaidums
Aprīļa vidū Saulkrastu novada bibliotēkā notika „Mazo pūčulēnu skolas” ceturtais izlaidums.
2019/06/11, Saulkrastu Domes Ziņas, Ilze Dzintare, Saulkrastu novada bibliotēka
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9.
Zīmējam kopā ar karikatūristu Gati Šļūku
15. aprīlī Saulkrastu novada bibliotēkā viesojās profesionāls mākslinieks, karikatūrists Gatis
Šļūka, lai tiktos ar „Karikatura.lv” žanra cienītājiem
2019/05/14, Saulkrastu Domes Ziņas, Ilze Dzintare, Saulkrastu novada bibliotēka
10.
Noslēdzies projekts „Mūsu mazā bibliotēka”
11.martā Saulkrastu novada bibliotēku apmeklēja Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestādes
„Rūķītis” grupas „Spārīte” audzēkņi un citi interesenti.
2019/04/09, Saulkrastu Domes Ziņas, Ilze Dzintare, Saulkrastu novada bibliotēka
11.
Tiek turpināts projekts „Lasītava krustojumā 2. kārta”
Saulkrastu novada bibliotēkā turpina īstenot Valsts kultūrkapitāla fonda finansēto projektu
„Lasītava krustojumā.
2019/04/09, Saulkrastu Domes Ziņas, Ilze Dzintare, Saulkrastu novada bibliotēka
12.
Digitālā nedēļa bibliotēkā
No 25. līdz 29. martam Latvijā notika ikgadējā informatīvā kampaņa „Eiropas Digitālā nedēļa
2019”, un tajā šogad piedalījās arī Saulkrastu novada bibliotēka.
2019/04/09, Saulkrastu Domes Ziņas, Ilze Dzintare, Saulkrastu novada bibliotēka
13.
Bibliotēkā viesojas Māra Zālīte un Inese Zandere
februārī Saulkrastu novada bibliotēkā Valsts kultūrkapitāla fonda finansētā projektā „Lasītava
krustojumā.
2019/03/12, Saulkrastu Domes Ziņas, Ilze Dzintare, Saulkrastu novada bibliotēka
14.
Notikušas bezmaksas datormācības
Pagājušā gada septembrī Saulkrastu novada bibliotēkā uz iepazīšanās nodarbību bija
ieradušies seniori un citi interesenti, lai turpmākos piecus mēnešus piedalītos bibliotēkas
rīkotajās datormācībās „Viena klikšķa attālumā!”.
2019/03/12, Saulkrastu Domes Ziņas, Ilze Dzintare, Saulkrastu novada bibliotēka
15.
Bibliotēkā viesojas rakstnieki
Turpinās Latvijā pazīstamu un iemīļotu rakstnieku viesošanās Saulkrastu bibliotēkā.
2019/02/12, Saulkrastu Domes Ziņas, Ilze Dzintare, Saulkrastu novada bibliotēka
16.
Pērn lasīts vairāk
Pagājušais gads Saulkrastu novada bibliotēkai bijis dāsns bibliotekārajā un organizatoriskajā
darbā, kas noslēdzies ar labiem rezultātiem.
2019/02/12, Saulkrastu Domes Ziņas, Ilze Dzintare, Saulkrastu novada bibliotēka
17.
Sumināta bibliotēkas vadītāja un darbinieki
pašvaldības bibliotēkas vadītāja Ilze Dzintare. Seminārā ar muzikāliem priekšnesumiem
uzstājās vietējie
2019/01/15, Saulkrastu Domes Ziņas, Ilze Dzintare, Saulkrastu novada bibliotēka
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Pielikums nr. 2
SAULKRASTU NOVADA BIBLIOTĒKAS
PASĀKUMI BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM 2019. GADĀ

2019. gada 17. janvārī Saulkrastu novada
bibliotēkā viesojās grāmatu autore Māra
Cielēna, kura raksta dzejoļus, pasakas un
stāstus bērniem.

2019. gada 5. februārī Saulkrastu novada
bibliotēkā Valsts kultūrkapitāla fonda
finansētā projektā “Lasītava krustojumā. 2.
kārta” viesojās dzejniece, dramaturģe,
rakstniece Māra Zālīte.

2019. gada 8. martā literāte Maija Laukmane
(no kreisās) un pensionēta skolotāja Ināra
Jorniņa pasākumā Saulkrastu novada
bibliotēkā.

2019. gada 23. janvārī Saulkrastu novada
bibliotēkā viesojās biologs, TV raidījumu
vadītājs, dabas pētnieks Māris Olte.

2019. gada 15. februārī Saulkrastu novada
bibliotēkā viesojās dzejniece, publiciste,
redaktore, bērnu grāmatu autore un izdevēja
Inese Zandere.

2019. gada 22. martā rakstnieks Māris
Rungulis kopā ar Saulkrastu vidusskolas 5. a
un 5. b klases skolēniem.
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2019. gada 15. aprīlī Saulkrastu novada
bibliotēkā viesojās profesionāls mākslinieks
Gatis Šļūka, lai satiktos ar Karikatūra.Lv
žanra cienītājiem un Vidzemes jūrmalas
Mūzikas un mākslas skola audzēkņiem un
pedagogiem.

2019. gada 10. aprīlī Saulkrastu novada
bibliotēkā Saulkrastu vidusskolas 4. klašu
skolēniem bija iespēja tikties ar Latvijā
pazīstamo un dzīvespriecīgo mākslinieci,
bērnu grāmatu ilustratori un rakstnieci Agiju
Staku.

2019. gada 28. maijā Saulkrastu novada
bibliotēkā uz tikšanos ar Saulkrastu
vidusskolas 6. klašu skolēniem bija atbraucis
dzejnieks, atdzejotājs un literatūrzinātnieks
Kārlis Vērdiņš.

2019. gada 27. septembrī Saulkrastu novada
bibliotēkā viesojās tulkotāja Mudīte
Treimane kopā ar Saulkrastu vidusskolas 4. a
un 4. b klases skolēniem.

2019. gada 21. novembrī Saulkrastu novada
bibliotēkā mākslinieks un bērnu grāmatas
“Nenotikušais atklājums” autors M.Zutis
radošajā darbnīcā kopā ar Zvejniekciema
vidusskolas 2. klases skolēniem.

2019. gada 27. novembrī rakstniece Māra
Jakubovska dāvina grāmatas “Rufis atrod
mājas” galvenā varoņa fotogrāfiju
Zvejniekciema vidusskolas skolēniem.
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2019. gada 5. decembrī Saulkrastu novada
bibliotēkā viesojās dzejnieks, prozaiķis un
tulkotājs Sergejs Moreino.

2019. gada 5.novembrī pie mums “Mazo
pūčulēnu skolas” piektā izlaidumā viesojās
Lielā Pūce.

2019. gada 13. novembrī Saulkrastu novada
bibliotēkas rīkotajās radošajās darbnīcās
tapa skaistas grāmatzīmītes. Darbnīcās
piedalījās Saulkrastu vidusskolas 2. klases
skolēni.

2019. gada 16. aprīlī Saulkrastu novada
bibliotēkā notika „Mazo pūčulēnu skolas”
ceturtais izlaidums.

2019. gada 11. novembrī bibliotēkā viesojās
grupas “Spārīte” un “Zīlīte” bērni no
Saulkrastu PII Rūķītis. Radošajās darbnīcās
viņi kopā ar mums izgatavoja skaistas
sarkanbaltsarkanas lentītes un dažnedažādas
grāmatzīmes.

2019. gada 14. un 15. novembrī pirmsskolas
izglītības iestādes „Rūķītis” vecāko grupu
bērni viesojās bibliotēkā, lai piedalītos
radošajās darbnīcās.

Saulkrastu novada bibliotēka | 2019.GADA DARBA PĀRSKATS

42

Pielikums nr.3
SAULKRASTU NOVADA BIBLIOTĒKAS
RĪKOTĀS IZSTĀDES 2019. GADĀ

Bibliotēkā no 2019. gada 5. februāra
apskatāma Vidzemes jūrmalas Mūzikas un
mākslas skolas diplomdarbu izstāde “Ne tikai
gadi…”
Saulkrastu novada bibliotēkā no 2019.gada
8. janvāra apskatāma interaktīva izstāde
“Rīgas pantomīma … tie’60.-tie … “.
Izstādes veidotājs ir HISTRIONS biedrība,
dizainers – Valdis Majevskis.

2019. gada maijā bibliotēkā apskatāma
skolēnu zīmējumu izstāde “Nē
vienreizlietojamai plastmasai!”

2019. gada aprīlī bibliotēkā apskatāma
mākslinieces Gitas Dinbires mākslas darbu
izstāde “Rozes”
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No 2019. gada 1. jūnija līdz 27. jūlijam
Saulkrastu novada bibliotēkā apskatāma
mākslinieces Lolitas Žilinskas gleznu izstāde 2019. gada augustā bibliotēkā apskatāma
“Noskaņa”!
Renātes Kantānes gleznu izstāde “Gaisma
sev”

2019. gada augustā bibliotēkā apskatāma
Ogres Centrālās bibliotēkas grāmatu
labotājas Lienes Kābeles ceļojošā izstāde
“Grāmatu otrā dzīve”

No 2019. gada 2. līdz 30. decembrim
Saulkrastu novada bibliotēkā apskatāma
Saulkrastu gleznotāju studijas
“Ultramarīns” gleznu izstāde “SĀREMĀ”

2019. gada septembrī un oktobrī bibliotēkā
apskatāma mākslinieka Guntara Zaķa
izstāde.

No 2019. gada 2. līdz 21. decembrim
Saulkrastu novada bibliotēkā bija apskatāma
Saulkrastu lietišķās mākslas rokdarbu
studijas “Krustaines” izstāde “ZIEMA
NĀK!”
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