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1. VISPĀRĪGS BIBLIOTĒKAS RAKSTUROJUMS 

Pārskata perioda kopsavilkums 

Darba prioritātes –  

• gatavoties Saulkrastu novada bibliotēkas atkārtotai akreditācijai; 

o publisko bibliotēku akreditācijas komisijas ieteikumu izpilde; 

o reģiona galvenās bibliotēkas - Salaspils novada bibliotēkas vizitācijas 

ieteikumu izpilde. 

• uzlabot bibliotēkas sniegto pakalpojumu kvalitāti un daudzveidību; 

• apkopot un popularizēt vietējās nozīmes kultūras un vēstures mantojumu. 

Saulkrastu novada biblotēkas 2020. gada prioritātes: 

• nomainīt jaunus izstāžu plauktus abonementā; 

• iegādāties jaunas mēbeles lasītavā, abonementā un bērnu nodaļā; 

• ierīkot kluso lasītavu; 

• uzlabot krājuma saturisko kvalitāti, norakstīt neaktuālos izdevumus; 

• aktivizēt darbu novadpētniecības digitalizācijas jomā, organizēt mapju sakārtošanu; 

• organizēt lasīšanas veicināšanas pasākumus; 

• veikt lietotāju grupu apmācību darbam ar datoru un internetu; 

• uzlabot bibliotēkas materiāli tehnisko stāvokli; 

• veikt remontdarus bibliotēkā; 

• pārvietot Saulkrastu vidusskolas krātuvi uz skolas telpām. 

Jauni pakalpojumi –  

• Latvijas pašvaldību publiskajās bibliotēkās, to skaitā Saulkrastu novada bibliotēkā 

lasītājiem tiek piedāvāts jauns pakalpojums – 3td e-grāmatu bibliotēka vietnē 3td.lv; 

• pēc lasītāju ierosinājuma un bibliotekāru iniciatīvas nodibināts grāmatu klubiņš; 

• bibliotēka kļuvusi par daļu no slēpņošanas jeb geocaching kopienas, izveidojot arī 

savu slēpni. Vai spēsi to atrast bibliotēkā? Slēpni vienmēr var meklēt paķerot līdzi 

kādu piedzīvojumu grāmatu. 

Darbs Covid-19 apstākļos un ārkārtējās situācijas laikā –  

Bibliotēkā notiek saskaņā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem. Saulkrastu novada 

bibliotēkas darbā izsludinātā ārkārtas situācija izraisīja lielas pārmaiņas. Pasākumi, izstādes, 

dažādas aktivitātes, lietotāju datormācības un projekts „Lasītava krustojumā” nenotika vispār, 

jo cilvēki nedrīkstēja pulcēties. Taču vienlaikus tika turpināts intensīvs darbs, lai sniegtu 

attālinātos pakalpojumus. Bibliotekāru prasmes un zināšanas atbilst darbam virtuālajā vidē. 
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Daudzus gadus bibliotēka strādāja un joprojām turpina darboties arī ar e-pakalpojumiem – 

grāmatu izsniegšanā un saņemšanā, datubāžu veidošanā, sociālo tīklu administrēšanā u.c. 

Patīkami pārsteidza ne tikai bibliotekāru, bet arī lietotāju vēlme pieņemt jaunus izaicinājumus 

– pakalpojumu sniegšanu un saņemšanu tikai virtuāli. Pieauga pieprasījums pēc autorizācijas 

rīku piešķiršanas, lai piekļūtu tīmekļa platformai „3td e-GRĀMATU bibliotēka”. Ārkārtas 

situācijā Saulkrastu novada bibliotēka piedalījās Salaspils novada bibliotēkas (reģiona 

galvenās bibliotēkas) rīkotās Pierīgas novadu publisko bibliotēku vienotās virtuālās izstādes 

„Vieta manā novadā” veidošanā. Aktivitātes mērķis bija turpināt virtuālo izstāžu ciklu, 

iekļaujoties Latvijas valsts simtgades pasākumos un apzinot sava novada ainavas objektus par 

nozīmīgiem vēsturiskiem notikumiem vai saistītus ar novada unikalitāti. Esam izcēluši sava 

novada lielāko vērtību – Balto kāpu. Darbs turpinājās pie novadpētniecības mapju (Baltā 

kāpa, Skultes osta, zvejniecība) bibliogrāfisko aprakstu veidošanas, apstrādes un 

sistematizēšanas bibliotēku informācijas sistēmā ALISE, datubāzē „Novads”. Tapis arī 

Saulkrastu novada bibliotēkas fotogrāfiju stāsts „Toreiz un tagad”. Digitalizēta Saulkrastu 

rajona avīze „Saulkrastu Stars” (1955–1956), sarīkojumu afišas (1922–1937), Saulkrastu 

vidusskolas hronika (1912–1936), Saulkrastu vidusskolas literārā pulciņa žurnāli (1962–1965) 

un citi materiāli. Visi materiāli ir pieejami bibliotēkas vietnē www.saulkrastubiblioteka.lv un 

bibliotēkas sociālajos kontos. 

 

Kad neplānoti nācās pārtraukt klientu apkalpošanu klātienē, bibliotēka varēja veikt 2020. gadā 

plānotās pārmaiņas – gan remontu (lokālā tīkla sakārtošanu, telpu apgaismojuma un durvju 

nomaiņu), gan krājuma sakārtošanu un elektroniskā kopkataloga pilnveidošanu, gan arī 

novadpētniecības materiālu digitalizāciju. Bibliotēkā ir daudz iekšējo darbu, ko klienti neredz, 

bet tie ir svarīgi pakalpojumu kvalitātei, efektivitātei un ērtai pieejamībai. 

 

Problēmas, to risinājumi – Ēkā nav veikta lifta izbūve, lai atvieglotu Saulkrastu novada 

bibliotēkas pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem ar kustību traucējumiem un jaunajām 

ģimenēm ar bērniem. Nākamajā pārskata periodā nepieciešams nomainīt ēkas bojāto jumtu, 

uzlabot fasādi, veikt fasādes sienas apgaismota uzraksta “BIBLIOTĒKA” uzstādīšanu, 

sakārtot telpu iekšējo elektroinstalāciju un izbūvēt sanitāro telpu. Saulkrastu novada attīstības 

programmā bibliotēkas infrastruktūras pilnveidošanā ir paredzēta papildus tualetes izbūve 

Raiņa ielas 7 ēkas 2. stāvā, kas ir vitāli nepieciešama pieaugošās bibliotēkas apmeklētības 

apstākļos.    
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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 01.07.2020, Saulkrastu novadā deklarēti 7532 

iedzīvotāji. 

Bibliotēka ir zināšanu un sabiedrības centrs. Tā veiksmīgi sadarbojas ar reģiona galveno 

bibliotēku.  

 

Izmaiņas bibliotēkas darbībā pārskata periodā  

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. 

 

Citi aktuāli jautājumi  

• profesionālā pilnveide, zināšanas un kompetence; 

• lasītāju aptvēruma palielināšana, jaunu pakalpojumu ieviešana. 
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2. FINANSIĀLAIS NODROŠINĀJUMS 

Bibliotēkas pamatbudžetu veido domes piešķirtais finansējums. 

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 
 2018 2019 2020 

KOPĀ (EUR): 121854 112296 103585 

Pašvaldības finansējums 119622 110256 103475 

Citi ieņēmumi    

t. sk. maksas pakalpojumi 1232 1320 1100 

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi    

t. sk. VKKF finansējums 1000 720 - 

t. sk. citi piešķīrumi    

 

Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 
 2018 2019 2020 

Izdevumi kopā (EUR) 62265 68968 64248 

t.sk. Darbinieku atalgojums (bruto) 52570 58337 53552 

t.sk. Krājuma komplektēšana 9695 10631 10696 

 

Finansiālais nodrošinājums 2020. gadā atbilda bibliotēkas pamatuzdevumu un pamatfunkciju 

nodrošināšanai un veikšanai. Pārskata periodā pašvaldības piešķirtais finansējums darbinieku 

atalgojumam un krājuma komplektēšanai ir līdzvērtīgs 2019. gadam. Tas nav liels un 

neveicina strauju bibliotēkas attīstību, kā arī neveicina izmaiņas bibliotēkas pakalpojumu 

piedāvājumā.  

 

2020. gadā samazinājās ieņēmumi no maksas pakalpojumiem, jo ārkārtas situācijas laikā 

maksas pakalpojumi iedzīvotājiem nebija pieejami.  
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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: 

• kosmētiskais remonts klusajā lasītavā; 

• kosmētiskais remonts periodikas lasītavā; 

• durvju nomaiņa uz abām lasītavām un abonementu; 

• lokālā tīkla sakārtošana. 

 

Nākamajā pārskata periodā plānots nomainīt ēkas jumtu, veikt kosmētisko remontu spēļu un 

izglītojošu aktivitāšu telpā bērniem, sakārtot elektroinstalāciju bibliotēkā. 

 

Iekārtas, aprīkojums  

 

Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums” 
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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 

Skeneri 1 - 2018. gads Novadpētniecības materiālu 

digitalizācijai 
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Citas iekārtas: 

Kases aparāts 1 - 2017. gads Maksas pakalpojumiem 

Čeku adatprinteri 3 - 1gab.- 2013., 

2gab.-2017.gads 

Abonementā un lasītavā 

Svītrkodu skeneri 4 - 2012. gads Pieejami abonementā 

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 

 

Bibliotēkā 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 

multifunkcionāla iekārta A3 un A4 formāta lapu melnbaltai izdrukai.  

Sadarbībā ar valsts aģentūru “Kultūras informācijas sistēmu centrs” 2020. gadā publisko 

bibliotēku attīstības projekta “Trešais tēva dēls” ietvaros Saulkrastu novada bibliotēkā 

uzlabots interneta pieslēguma ātrums.  

Nākotnes plāni un ieceres: 

• informācijas un komunikāciju tehnoloģiju modernizācija; 

• Saulkrastu novada bibliotēkas tīmekļa vietnes modernizācija; 

• 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.  

Nākamajā pārskata periodā plānots iegādāties jaunu termoprinteri svītrkodu drukāšanai 

grāmatām, novadpētniecības mapēm un periodikai.  
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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 – 3 darbiniekiem ir 

profesionālā izglītība (1 ar maģistra grādu, 1 ar bakalaura grādu un 1 ar III profesionālo 

kvalifikācijas līmeni). Pārējiem 3 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 paredzēti 2920 EUR, no tiem 2620 EUR iekšzemes un ārvalstu komandējumu 

izdevumiem (dienas nauda un ceļa izdevumi) un 300 EUR par saņemtajiem apmācību 

pakalpojumiem. Darbinieki apmeklēja reģiona galvenās bibliotēkas rīkotos seminārus, 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Kompetenču attīstības centra rīkotos kursus un citus 

seminārus. Saistībā ar ārkātas situāciju valstī tika atcelts pieredzes apmaiņas brauciens uz 

Somijas bibliotēkām. Taču finansējums šīm mērķim ir paredzēts arī nākamajā pārskata 

periodā. 

 

Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi” 

 

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

sk. 

Dalībnieki 

1. 29.01.2020.  

Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

  

Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka   

"Tikšanās bibliotekāru 

stāvā: pieredzes stāsti. 

Par krājumu 

saglabāšanu" 

8 D.Miķelsone  

 

2. 

05.02.2020.  Salaspils novada 

bibliotēka 

"Kā bibliotēkām 

piesaistīt un paplašināt 

apmeklētāju loku?" 

5 I.Dzintare 

R. Lavendele 

A.Gribnere 

I.Einika 

D.Miķelsone 

G.Kleinšmite 

3. 28.02.2020 

Ķīpsalas 

starptautiskā 

izstāžu zāle  

Latvijas 

Bibliotekāru 

biedrība un 

Latvijas 

Grāmatizdevēju 

asociācija  

Jaunākās tendences 

Baltijas valstu grāmatu 

dizainā, 3td e-

GRĀMATU bibliotēka, 

Nacionālais lasīšanas 

mēnesis Slovēnijā, 

Projekts Reading for Life 

un tā ietekme uz 

lasīšanas paradumiem 

5 G.Kleinšmite 
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Ālandu salās un citviet 

Skandināvijā, Lasošā 

skola. Lasītprasmes 

veicināšanas labā prakse 

Helsinkos 

4. 14.09.2020 Saulkrastu 

novada dome 

Fizisko personu datu 

aizsardzība. 

0.5 G.Kleinšmite 

I.Dzintare 

5. 2020. gada 

21., 23., 27., 

28., 29., 

oktobrī; 

 

2020. gada 

05., 06., 10., 

11., 23., 24., 

25., 26., 30. 

novembrī; 

 

2020. gada 

01., 02., 09. 

decembrī 

 

  

Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka   

Tiešsaistes pasākumu 

organizēšana un virtuālo 

izstāžu veidošana, 

komunikācija, etiķete, 

kiberdrošība, kvalitatīva 

fotogrāfiju uzņemšana 

un apstrāde, digitālo 

tehnoloģiju tendences.  

48 K.Saukuma 

6. 15.10.2020. SIA “Revidents 

un grāmatvedis” 

Gada noslēguma 

inventarizācijas 

organizācija, norise, 

kopsavilkumu 

apkopojumi par aktīvu 

un pasīvu esamību 

pašvaldībā 

4 I.Dzintare 

7. 16.10.2020 Microsoft Latvia  

 

Kā izmantot Microsoft 

Teams līdzekļus un 

funkcionalitāti 

3 R.Lavendele 

8. 27.10.2020.  SIA “Tieto 

Latvia”   

Tiešsaistes bibliotēku 

informācijas sistēmas 

ALISE padziļinātie 

Komplektēšanas kursi  

8 I.Dzintare 

G.Kleinšmite 

9. 17.12.2020 Korupcijas 

novēršanas un 

apkarošanas 

birojs 

Interešu konflikta 

novēršana 

4 I.Dzintare 

 

2020. gadā viens darbinieks piedalījās Latvijas Nacionālās bibliotēkas organizētajos kursos 

“Tiešsaistes pasākumu organizēšana un virtuālo izstāžu veidošana, komunikācija, etiķete, 

kiberdrošība, kvalitatīva fotogrāfiju uzņemšana un apstrāde, digitālo tehnoloģiju tendences.” 
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Problēmas un to risinājumi personāla jomā 

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. 

 

2020. gadā darba attiecības ar Saulkrastu novada bibliotēku pārtrauca viens darbinieks. 

Ārkārtas situācijai beidzoties, darbu bibliotēkā uzsāka viens jauns darbinieks – bibliotēku 

informācijas speciālists. Uz Saulkrastu novada bibliotēkas izsludinātajām vakancēm pieteicās 

vairāki pretendenti, taču nav pretendentu ar bibliotekāro izglītību. Ir pieteikušies cilvēki ar 

augstāko un vidējo izglītību citā jomā. 
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5. PAKALPOJUMU PIEDĀVĀJUMS UN PIEEJAMĪBA 

Galvenie rādītāji 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

 
 2018 2019 2020 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 1443 1541 1341 +7%; -13% 

t. sk. bērni 492 502 444 +2%; -11% 

Bibliotēkas apmeklējums 20529 22322 18479 +9%; -17% 

t. sk. bērni 6736 6567 4074 -3%; -37% 

Virtuālais apmeklējums 6070 12355 18139 +104%; +47% 

Izsniegums kopā 31779 37031 26710 +17%; -28% 

t. sk. grāmatas 21375 24077 20225 +13%; -16% 

t. sk. periodiskie 

izdevumi 

10324 11993 6000 +16%; -45% 

t. sk. bērniem 4003 6097 5004 +52%; -18% 

Bibliotekārais aptvērums 

% no iedz. skaita 

pagastā, pilsētā, reģionā 

20.72 21.14 17.80 +2%; -16% 

t. sk. bērni līdz 18 g. 44.85 45.39 39.75 +1%; -12% 

Iedzīvotāju skaits 6966 7290 7532 +5%; +3% 

 

Pērn bibliotēkas  pamatrādītāju  kopējā  dinamika  ir  lejupslīdoša. Samazinās lietotāju, 

apmeklējumu un izsniegumu  skaits.  Tas  skaidrojams  ar ārkārtas situāciju valstī. Palielinās 

virtuālais apmeklējums, izmantojot bibliotēkas tīmekļa vietnes piedāvātās iespējas – 

reģistrāciju attālināti, saiti uz e-grāmatu bibliotēku, Pierīgas grāmatu kopkatalogu, 

novadpētniecības resursiem, citām aktualitātēm un publicitātes dažādošanu.  
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Pārskata periodā bibliotēkas aktīvo lietotāju skaits ir samazinājies par 13%. Līdz ar lietotāju 

skaita samazināšanos samazinās arī bibliotēku fiziskais apmeklējums, kas ir krities par 17%. 

Tas izskaidrojams, ka arvien pieaug lasītāju interese par virtuālajiem pakalpojumiem un e-

grāmatu lasīšanu, kas samazina nepieciešamību apmeklēt bibliotēku klātienē. 

 

 

2020. gadā apmeklējums ir bijis mainīgs. Aplūkojot apmeklējuma radītājus pa mēnešiem, ir 

novērojama tendence, ka bibliotēku lasītāji apmeklē mazāk, kad Latvijā, ar vīrusu inficēto 

skaits palielinās. Piemēram, rādītāji ir fenomenāli kritušies pavasarī, no 2020. gada 12. marta 

līdz 12. maijam, Covid-19  uzliesmojuma laikā, kad Latvijā bija izsludināta ārkārtējā situācija. 

Situācija vasarā bija stabila, bet septembra beigās saslimstība ar Covid-19 atkal strauji 

pieauga un līdz ar to apmeklējums attiecīgi samazinās gada nogalē.  
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Attīstoties informācijas tehnoloģijām un sabiedrības informācijpratības prasmēm, virtuālais 

apmeklējums arvien tupina pieaugt. Tas pateicoties mērķtiecīgai un stabilai publicitātei 

bibliotēkas mājaslapā un sociālajos tīklos, kā arī virtuālo pakalpojumu dažādībai. Izvērtējot 

virtuālā apmeklējuma datu kāpumu, jāpiebilst, ka bibliotēka nodrošina datorapmācības, kas 

noteikti ir ietekmējis Saulkrastu sabiedrības informācijpratības prasmes, kas orientētas uz 

patstāvīgu informācijas meklēšanu interneta resursos, kā arī pakalpojumu izmantošanu 

interneta vidē. 

 

Tabula “Virtuālais apmeklējums 2020. gadā” 

Nosaukums Tīmekļa vietnes adrese Apmeklētāju skaits 

Bibliotēkas tīmekļa 

vietne 

www.saulkrastubiblioteka.lv  

 

15419 

Bibliotēkas 

novadpētniecība 

https://saulkrastubiblioteka.blogspot.com/  2720 

 KOPĀ: 18139 

 

 

Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti, to rezultāti 

Bibliotēkas apmeklētāju aptauja par bibliotekāro darbu norisinājās no 2020. gada aprīļa līdz 

2020. gada jūnijam, kur iedzīvotājiem bija iespēja sniegt savu vērtējumu un ierosinājumus 

darba uzlabošanā. Prieks bija redzēt, ka lielākā daļa respondentu bibliotekāro darbu 

novērtējuši pozitīvi, un saista ne tikai ar grāmatām. Būtiski bija uzzināt, kādas aktivitātes 

labprātāk cilvēki apmeklētu, ko arī ņemsim vērā, lai piedāvāto pasākumu klāsts būtu vērsts uz 

iedzīvotāju dažādajām interesēm un vecuma grupām. 

 

http://www.saulkrastubiblioteka.lv/
https://saulkrastubiblioteka.blogspot.com/
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Kā redzams pēc diagrammas attēlā, iedzīvotāji ir noilgojušies pēc publiskajām lekcijām un 

radošajām darbnīcām, gan konkursiem un citiem pasākumiem, kurus bibliotēka var piedāvāt 

saviem lasītājiem. Analizējot iesniegtās anketas, tiek ieteikts būt videi draudzīgākiem. Šāds 

ieteikums tika saņemts arī iepriekšējā gadā, taču varam minēt, ka daļēji jau esam savu darbu 

uzlabojuši šajā jomā, bet, protams, ir vēl iespējas, kā to attīstīt tālāk. Arīdzan piestrādāsim pie 

informācijas nodrošināšanas par e-iespējām, ko mūsu apmeklētāji var izmantot, kas tagad ir jo 

īpaši aktuāli. 

 

Pats vērienīgākais process, ko būtu nepieciešams uzlabot, starp vairums respondentiem tika 

minēta piekļuve pašai bibliotēkai. Esam jau apzinājušies, ka telpām nav piekļuve cilvēkiem ar 

kustību traucējumiem, māmiņām ar bērnu ratiem un senioriem. Bibliotēka ir svarīga 

sabiedrības daļa, nodrošinot piekļuvi visiem interesentiem. Tāpat aptaujas dati liecina, ka 

bibliotēkai būtu vairāk apmeklētāju, ja tiktu izvietotas pamanāmākas norādes un ceļš nevestu 

gar kafejnīcas noliktavas telpām un publiskām labierīcībām. Mēs esam par iedzīvotāju 

dinamisku iesaistīšanos un līdzdarbošanos bibliotēkas sniegto pakalpojumu kvalitātes 

uzlabošanā.  

 

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. 

 

Klusā lasītava 

Apmeklētāju ērtībām bibliotēkā ir pieejama klusā lasītava, kur var netraucēti klusumā un 

mierā strādāt vai mācīties. Telpā var izvēlēties strādāt pie galda ar savu personīgo portatīvo 

datoru vai pie speciāli iekārtota stacionārā datora. Tāpat ir iespēja netraucēti lasīt grāmatu vai 

periodiku, iekārtojoties kādā no atpūtas krēsliem. Apmeklētājiem telpā tiek nodrošināts 

bezmaksas wi-fi pieslēgums. 

 

Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām vai interešu grupām 

Pārskata gadā datorapmācības senioriem “Viena klikšķa attālumā!” ir notikušas 15 reizes. 

Katra nodarbība ilgst 2 stundas. Grupu nodarbības tiek plānotas un notiek vienu reizi nedēļā. 

2020. gada martā saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu, datorapmācību kursu nācās pārtraukt. 

Kursi atsākās 2020. gada septembrī, un neformālo mācību beigās katram grupas dalībniekam 
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tika izsniegts apliecinājums. Pārskata periodā apliecinājumi par dalību nodarbībās tika 

izsniegti 7 dalībniekiem, kuri piedalījušies Saulkrastu novada bibliotēkas rīkotajās 

datorapmācībās. Apmācības plānots turpināt arī 2021. gadā. 

 

Gan bibliotēkas lasītavā gan abonementā norisinājās dažādas izstādes apmeklētājiem. 

Lasītavā bija iespējams apskatīt mākslas un novadpētniecības izstādes. Pārskata periodā 

kopumā bija apskatāmas 8 mākslas izstādes, piedaloties gan jau pieredzējušiem 

māksliniekiem, gan amatieriem, gan arī topošajiem māksliniekiem no VJMMS. Tika rīkotas 7 

ar novadpētniecību saistītas izstādes, iekļaujot Saulkrastu novadam aktuālas tēmas, radot 

interesi par vēsturiski nozīmīgiem notikumiem. Savukārt, bibliotēkas abonementā 

apmklētājiem tika rīkotas 9 dažādas literatūru popularizējošas izstādes pieaugušo un bērnu 

auditorijai, katru mēnesi lasītājus iepazīstinot ar dažāda žanra grāmatām. 

 

Skatoties pēc rādītājiem, mākslas izstādes 2020. gadā apmeklēja 1057 cilvēki. 

Novadpētniecības izstādes sasniedza 883 cilvēku lielu auditoriju. Saistībā ar COVID-19 

izplatību, pēdējā novadpētniecības izstāde tika veidota virtuālajā vidē, kuras skatījums ir bijis 

lielākais no visām izstādēm - 277 apmeklējumi. Literatūru popularizējošās grāmatu izstādes 

apskatīja 1562 bibliotēkas apmeklētāji. Pārskata gadā izstādes tikarīkotas mazāk kā 

iepriekšējos gados, valstī noteikto ierobežojumu dēļ, tomēr tas nekādi nav mazinājis cilvēku 

interesi par tām. 2021. gadā ir plānots veidot vairāk izstādes virtuālajā vidē. 

 

2020. gadā bibliotēkā tika ieviests jauns pasākums – grāmatu klubiņš. Klubiņa tikšanās reizes 

tika plānotas 1 reizi mēnesī, kuru apmeklēja 5 grāmatu entuziasti. Klubiņa satikšanos nācās 

atcelt valstī noteikto ārkārtas situācijas ierobežojumu dēļ. Grāmatu lasītāju klubiņa tikšanos ir 

nolemts turpināt rīkot 2021. gadā tiešsaistes formātā platformā zoom.    

 

E-grāmatu bibliotēka  

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi informēja sabiedrību par piedāvātajiem virtuālajiem 

pakalpojumiem, izmantojot informācijas tehnoloģijas, lai nodrošinātu informācijas nonākšanu 

pie adresāta, kā arī veicinot komunikāciju ar iesaistītajām pusēm. Pateicoties, ka bibliotēka 

aktīvi izmanto vairākus informācijas kanālus, arvien pieaug interese par 3td e - grāmatu 

bibliotēku. Uz 2020. gada 31. decembri Saulkrastu novada bibliotēka ir piešķīrusi 168 

lasītājiem autorizācijas datus, lai varētu reģistrēties 3td e-grāmatu bibliotēkā. Lasītāji atzinīgi 

ir novērtējuši iespēju autorizācijas datus iegūt arī attālināti. 
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Uzziņu un informācijas darbs 

Uzziņas tiek sniegtas par visdažādākajām tēmām, bet salīdzinot ar citiem gadiem, šogad 

sevišķi daudz uzziņas un konsultācijas tika sniegtas par drošiem, pieejamiem un legāliem 

tiešsaistes resursiem. Lasītājiem bija vēlme izzināt 3td e-grāmatu bibliotēku un tās piedāvātās 

iespējas: kā iegūt autorizācijas datus, kā autorizēties, cik ilgi var lasīt grāmatas, vai var lasīt 

vairākas grāmatas vienlaicīgi u.t.t. Lielu interesi izrādīja arī par Pierīgas novadu bibliotēku 

kopkatalogu: reģistrēšanos, meklēšanas iespējām, grāmatu rezervāciju un pagarināšanu. 

Pārskata gada jauninājums ir attālināta bibliotēkas lietotāju reģistrācija.  

 

Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas pieejamība 

Saulkrastu novada  domes  lēmumi  bibliotēkā  ir  pieejami  izdevumā  “Saulkrastu Domes 

Ziņas”, kā arī tā tiek meklēti pašvaldības tīmekļa vietnē. Bibliotēku darbinieki interesentiem 

sniedz palīdzību arī citu institūciju dokumentu meklēšanā. Bibliotēkā izsniedzam ikvienam 

interesentam pašvaldības ikmēneša izdevumu “Saulkrastu Domes Ziņas”, kurā atspoguļota 

informācija par aktualitātēm novadā. Kā arī bibliotēkā tiek nodošināta informācija par 

Saulkrastu novadā rīkotajām iedzīvotāju aptaujām un citām sabiedriskajām aktivitātēm. 

 

Iekšzemes SBA 

Bibliotēkas  lietotāji  ir  informēti  par  šo pakalpojumu,  arvien  vairāk  lietotāju  to  izmanto. 

Ir  vairāki  lasītāji,  kas  regulāri  nāk  uz bibliotēku jau ar grāmatu sarakstu un, ja kāda 

grāmata nav bibliotēkā, tad tā tiek pasūtīta no citu  novadu  bibliotēkām.  SBA  izmanto  arī 

studenti. 

Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2018 2019 2020 

No citām Latvijas bibliotēkām 

saņemto dokumentu skaits 

54 72 94 

Uz citām Latvijas bibliotēkām 

nosūtīto dokumentu skaits 

125 101 94 

 

Pārskata periodā SBA pakalpojums izmantots, galvenokārt, sadarbojoties ar Ādažu bibliotēku. 

Problēmas un risinājumi bibliotēkas pakalpojumu un pieejamības jomā 

Bibliotēka nodrošina visus nepieciešamos pamatpakalpojumus iedzīvotājiem, taču, attīstoties 

sabiedrības informācijpratībai, iedzīvotāji arvien vairāk izvēlas sazināties izmantojot dažādus 

komunikāciju kanālus. Lasītāji gribētu informācijas apmaiņai izmantot whats app, messenger 

u.c., taču bibliotēka šobrīd nevar to pilnvērtīgi nodrošināt, jo nav pieeja atbilstošām 

tehnoloģijām.  

https://salaspils.biblioteka.lv/Alise/lv/7/home.aspx
https://salaspils.biblioteka.lv/Alise/lv/7/home.aspx
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6. KRĀJUMS 

Krājuma komplektēšanas politika un organizācija 

Komplektēšana tiek veikta vadoties pēc 2019. gadā izstrādātās „Krājuma komplektēšanas un 

organizācijas koncepcijas 2019. – 2021. gadam”, ar ko iespējams iepazīties tiešsaistē 

https://saulkrasti.lv/wp-content/uploads/2019/09/Bibliotekas_krajuma_koncepcija.pdf  

Bibliotēka  vadās  arī  pēc  grāmatu  popularitātes  rādītājiem izdevniecību un grāmatu veikalu 

topos un lasītāju ieteikumiem un pieprasījumiem. Grāmatu iegādē  prioritāte  ir  latviešu  

rakstnieku  darbiem  un  bērnu  literatūrai. Kopumā  bibliotēku krājumi  ir  izvietoti  

pārskatāmi,  sistematizēti  atbilstoši  prasībām,  bet  joprojām  jāuzlabo krājumu kvalitāte. 

 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2018 2019 2020 

Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 

9695 10631 10696 

t. sk. grāmatām 7500 8437 8500 

t. sk. bērnu grāmatām 2041 2081 2079 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 2195 2194 2196 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. 

skaita pagastā, pilsētā, reģionā 

1.39 1.46 1.42 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai kopā 

9695 10631 10696 

 

Bibliotēka savu krājumu komplektēšanai izmanto pašvaldības piešķirto finansējumu, kas  

aizvadītajā  gadā  sastādīja  EUR  10696  un  ir  nedaudz  palielinājies  (+0,6%).  Mazliet 

samazinājies bērnu grāmatām iztērētais finansējums, ne tikai naudas izteiksmē, bet arī 

grāmatu skaits ir par 12% mazāks. Izdevumu cenas pieaug, līdz ar to mazāks izdevumu skaits. 
    

 Tabula “Saņemto izdevumu sadalījums pēc piegādes avotiem” 
 

 

    

 

Piegādātājs Eksemplāri Summa 

Lasītāju dāvinājumi 355 € 700.90 

Latvijas Nacionālā bibliotēka 38 € 385.11 

Zvaigzne ABC 86 € 467.55 

Avots, AG 18 € 186.76 

Latvijas Grāmata 527 € 6041.58 

Salaspils novada bibliotēka 28 € 223.53 

Jānis Roze, apgāds 18 € 247.14 

Latvijas Nacionālais kultūras centrs 1 € 5.00 

Virja LK 161 € 1556.54 

KOPĀ: 1232 € 9814.11 
 

  

 

        

https://saulkrasti.lv/wp-content/uploads/2019/09/Bibliotekas_krajuma_koncepcija.pdf
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2020. gadā Saulkrastu novada bibliotēkas krājumu papildinājuši jauni dāvinājumi – vairāk 

nekā 355 grāmatas, tādēļ jau tradicionāli vēlamies pateikties visiem dāvinātājiem! 

 

Ar valdības lēmumu pavasara pusē tika piešķirti 9,7 miljonus eiro no līdzekļiem 

neparedzētiem gadījumiem kultūras un pasākumu nozares iestādēm, uzņēmējiem, radošajām 

personām un nevalstiskajām organizācijām, t.sk., vērtīgu grāmatu iepirkuma programmai 

publiskajām bibliotēkām un profesionālās pilnveides pasākumiem. Latvijas valdība 2020. 

gada 16. jūnijā pēc Kultūras ministrijas izstrādāta rīcības plāna lēma piešķirt finansējumu 300 

000 eiro apjomā no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Latvijas Nacionālajai bibliotēkai 

programmas “Vērtīgo grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām īstenošanai.” Programmas 

realizācijas laikā 2020. gada novembrī Saulkrastu novada bibliotēka saņēma vēl 38 jaunas 

grāmatas par kopējo summu 385,11 eiro. 

 

Bibliotēka saka PALDIES saviem grāmatu un žurnālu dāvinātājiem, lai mūs arī turpmāk 

vieno lasītprieks un dāvināšanas priekš! 

 

Rekataloģizācija un inventarizācija 

Viss Saulkrastu novada bibliotēkas krājums tika rekataloģizēts līdz 01.09.2015. 

Pārskata periodā bibliotēkas krājuma pārbaude (inventarizācija) nav veikta. 

 

Krājuma rādītāji 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2017 2018 2019 2020 

Jaunieguvumi kopā 1072 2038 2119 2085 

t. sk. grāmatas 1062 1243 1295 1232 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 251 229 250 299 

t. sk. bērniem 343 368 354 316 

t. sk. preses izdevumi 895 787 820 850 

Izslēgtie dokumenti 1670 

525 (grāmatas) 

1316 

519 (grāmatas) 

1540 

760 (grāmatas) 

1781 

1161 

(grāmatas) 

Krājuma kopskaits 17976 18591 19170 19562 

t. sk. grāmatas 14966 15569 16104 16235 

Izsniegums, grāmatas 15779 21375 24077 20225 

Izsniegums, preses izdevumi 10776 10324 11993 6000 

Grāmatu krājuma apgrozība 1.05 1.37 1.50 1.20 

Periodisko izdevumu 

apgrozība 

3.58 3.42 3.99 1.80 
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Saulkrastu novada bibliotēkas krājums uz 2020.gada 1. janvāri ir 19562 vienības. Pārskata 

periodā sevišķa uzmanība tika pievērsta nozaru literatūras izvērtēšanai un krājuma 

attīrīšanai no saturiski novecojušās un neaktuālās literatūras, kā arī liekajām dubletēm un 

nolietotajām grāmatām. Kopā šī gada ietvaros izslēgti 1781 dokumenti: 1161 grāmatas un 

620 preses izdevumi.  

2020. gadā krājums tika papildināts ar 1232 grāmatām un 850 preses izdevumiem. No 

2020. gada jaunieguvumiem nozaru literatūrā lielāka prioritāte tika veltīta psiholoģijai, 

filozofijai, vēsturei, mākslai un sabiedriskajām zinātnēm, bet tika vērtēts, lai būtu 

jaunieguvumi visās zinātņu nozarēs. 

 

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 2018 2019 2020 

Letonika 410 373 189 

Lursoft laikrakstu bibliotēka 

“News” 

443 584 536 

  

Krājuma un datubāzu popularizēšana 

Visefektīvākā  krājumu  popularizēšanā  nenoliedzami  ir  jauno  grāmatu  dienas  un izstādes. 

Bibliotēka par jaunumiem ievieto vizuālu informāciju sociālajos tīklos, bibliotēkas tīmekļa 

vietnē un veido grāmatu izstādes. Pieaugusi ir arī lietotāju interese par 3td e-grāmatu 

bibliotēku. Nozīmīgu vietu krājuma popularizēšanā ieņem tikšanās ar pašiem grāmatu 

autoriem, kā arī citi tematiskie pasākumi. Bibliogrāfisko aprakstu saraksti tiek ievietoti tam 

paredzētā mapītē, kas atrodas abonementā.  
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Darbs ar parādniekiem 

Darbs ar parādniekiem ir dinamisks. Katra mēneša pirmajā nedēļā Saulkrastu novada 

bibliotēka par nenodotajām grāmatām un žurnāliem lietotājus informē, sūtot e-pastus un 

īsziņas. Pārskata periodā, atgādinājumi netika sūtīti ārkārtas situācijas mēnešos, kad 

iespeiddarbus bibliotēkā nevarēja nodot.  

 

Ar bibliotēkas krājumu saistītās problēmas un to risinājumi, vajadzības 

Viena no problēmām krājuma pārvaldības jomā ir saistāma ar grāmatu piedāvājumu 

vājredzīgiem lasītājiem. Diemžēl, grāmatu piedāvājums lieldrukā ir niecīgs. Iespējams, būtu 

nepieciešama ciešāka sadarbība ar Latvijas Grāmatizdevēju asociāciju. Grūtības arī ir 

sastopamas krājuma papildināšanā ziemas mēnešos, precīzāk, decembra mēnesī, kad grāmatas 

vairs nevar iepirkt. Tas rada zināmu neapmierinātību lasītāju vidū, ka jaunākā literatūra nav 

pieejama.  
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7. DARBS AR BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM 

Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji 

Bērnu apkalpošanas nodaļas pamata auditorija ir Saulkrastu novada bērni un mācību iestāžu 

audzēkņi, kā arī tuvējos novados dzīvojošie bērni. Jāatzīmē, ka daļa no bērnu auditorijas 

sastāda arī sezonālie lasītāji, kas Saulkrastu novada bibliotēku apmeklē tikai vasaras mēnešos. 

Kopumā darbs bērnu nodaļā ir bijis aktīvs, mainīgs un izaicinošs – piedāvājot bibliotēkas 

pakalpojumus gan klātienē, gan bezkontakta režīmā (attālināti). Lai nezaudētu bērnu interesi 

par grāmatām un bibliotēku, lielākā daļa pasākumu notika klātienē, bet ārkārtas situācijas 

laikā darbiniekiem vajadzēja būt radošiem un plānot pasākumu tālāku virzību attālināti.  

 

2018. gadā un 2019. gadā pamatrādītāji raksturojami kā stabili, ar prognozējamu svārstību 

amplitūdu. Savukārt 2020. gadā redzama strauja lejupslīde. Apmeklētāji vecuma posmā līdz 

18 gadiem bibliotēku apmeklējuši stipri mazāk kā citus gadus. Šīs lielās izmaiņas galvenokārt 

ir saistītas ar Covid-19 izplatīšanos ierobežošanu Latvijā 2020. gadā. 
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Izsnieguma rādītājos pārskata periodā ir novērojama lejupslīde, bet kopumā, neskatoties uz 

ierobežojumiem, var teikt, ka interese par lasīšanu, bērniem tomēr palielinās. Lai arī šis 

perioda pārskats ir bijis izaicinājumu pilns, ievērojot sanitārās un citas prasības, bibliotēkā 

novērojama tendence, ka ar katru gadu arvien vairāk vecāki kopā ar bērniem apmeklē 

bibliotēku un izmanto bibliotēkas telpas, lai mierīgi pavadītu laiku, lasot grāmatas, žurnālus 

un spēlējot spēles. Interese palielinājusies pateicoties bibliotēkas aktīvajai darbībai un iesaistei 

lasīšanas veicināšanas programmās, projektos, kā arī sociālajos tīklos, uzrunājot visas vecuma 

grupas.  

 

Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana 

Saulkrastu novada bibliotēkas bērnu nodaļas krājums ir universāls, un tiek veidots atbilstoši 

publiskās bibliotēkas statusam un bērnu, jauniešu vajadzībām. Komplektējot bērnu nodaļas 

krājumu, tiek ievēroti līdzīgi principi kā bibliotēkā kopumā – proti, augstvērtīgu 

jaunizdevumu iepirkums, kvalitatīvi dāvinājumi, pārdomāts periodisko izdevumu 

piedāvājums. 

Bērnu nodaļas daiļliteratūras komplektēšanas kritēriji: 

• lasītāju pieprasījums, 

• kritikas vērtējums,  

• iesējuma kvalitāte,  

• ģeogrāfiskais aspekts - priekšroka latviešu,  

• cena. 

Jāņem vērā, ka lielākās grūtības krājuma pārvaldības jomā saistāmas ar grāmatu nolietošanos, 

līdz ar to pārskata perioda atjaunots krājuma vizuālais skats, iegādājoties nepieciešamos 

pārpublicējumus, it sevišķi lietotāju pieprasītos un tos, kuri atrodami skolnieku ieteicamās 

literatūras sarakstos. Uzmanība tika veltīta arī nozaru literatūras izvērtējumam, norakstot 

nolietotos un novecojušos eksemplārus un atjauninot fondu ar jauniem uzziņu izdevumiem un 

iepriekš izdoto kvalitatīvo un vispusīgo tematisko literatūru.  

 

Uzziņu darbs 

Bērniem un jauniešiem uzziņas sniegtas galvenokārt par krājumu un konkrētu grāmatu 

pieejamību tajā, kā arī par mācību procesu un zinātniski pētniecisko darbu izstrādi. Uzziņu 

sagatavošanā tiek izmantotas attiecīgās nozares grāmatas un uzziņu literatūra. Sniegto uzziņu 

skaits netiek uzskaitīts. 

 

Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes 
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Pārskata periodā Bērnu nodaļā tika iekārtotas vairākas jauno grāmatu, tematiskās un 

informatīvās izstādes, kā arī tika organizēti tematiskie pasākumi - literārās tikšanās, projekta 

“Grāmatu starts” izveidotā “Mazo pūčulēnu skola”, “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” 

pasākumi, radošās darbnīcas un bibliotekārās stundas.  

2020. gadā bērnu nodaļas pasākumus kopā apmeklēja 578 bērni un 68 pieaugušie. 

 

“Grāmatu starts” nodarbību cikls “Mazo pūčulēnu skoliņa” 

“Mazo pūčulēnu skolā” piedalījās Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” grupas 

“Zīlīte” audzēkņi, pedagogi, vecāki un bērni ar vecākiem, kuri neapmeklē bērnudārzu. Pirmā 

nodarbība notika 3. martā, bet sakarā ar ārkārtas situāciju nodarbību cikls tika pārtraukts. 

Nodarbības atsākās 2020. gada rudenī, bet dalību “Grāmatu starts” programmā turpināja 

grupiņas “Spārīte” un “Pūcīte” audzēkņi.  

Nodarbību cikls “Mazo pūčulēnu skolā” tika sadalīts 3 daļās: 

• 1. nodarbība - “Iepazīsti bibliotēku!” 

• 2. nodarbība - “Mana mīļākā grāmata” 

• 3. nodarbība - “Apgūto zināšanu atkārtošana un izlaidums” 

 

Lasītava krustojumā (3. kārta) 

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. Projekta laikā no 2019. gada novembra līdz 

2020. gada maijam tika organizēti deviņi lasīšanas veicināšanas pasākumi. Trīs tikšanās ar 

grāmatu autoriem notika 2019. gadā, bet sešas notika 2020. gadā. 

2020. gadā Saulkrastu novada bibliotēkā viesojās: 

• tulkotāja, rakstniece un dzejniece Inese Paklone, 

• zoologs Ingmārs Līdaka, 

• rakstnieks un publicists Aivars Kļavis, 

• rakstniece un māksliniece Agnese Aizpuriete, 

• ceļotāja un grāmatu autore Laine Pērse, 

• bērnu grāmatu autore Laura Vinogradova. 

 

Citi pasākumi 

15. oktorbī Saulkrastu novada bibliotēkā viesojās bērnu grāmatu autore Zane Zusta, stāstot 

bērniem par Ucipuci piedzīvojumiem grāmatās “Ucipuci meklē mājas” un “Ucipuci domā 
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ārpus kastes”. Pasākums noritēja atraktīvā gaisotnē, bērniem aktīvi iesaistoties un pildot 

uzdevumus. Kad bērni bija iepazinušies ar Ucipicu tuvāk, sekoja izdevība pašiem izspēlēt 

grāmatas ainas leļļu teātrī. Pasākuma izskaņā bērniem darbojoties, ņemot talkā zīmuļus un 

šķēres, katrs radīja savu pūces lellīti, ko ņemt sev līdzi, tādējādi atceroties par Ucipuci 

piedzīvojumiem un iegūtajām zinībām. 

 

5. oktobrī Saulkrastu novada bibliotēkā ciemojās mākslinieks, bērnu grāmatu ilustrators un 

savas komiksu grāmatas autors Kristaps Auzenbergs. Saulkrastu vidusskolas 5. klases skolēni 

varēja parādīt arī savas mākslinieciskās prasmes, radošās idejas zīmējot uz papīra. Pasākuma 

laikā tapa gan dzīvnieki, gan kosmosa kuģi viens par otru krāšņāki. Ja nav ticības savam 

mākslinieka talantam, tad atliek vien paņemt zīmuli, papīru un galvenais sākt, iedvesma 

atnāks nemanot. 

 

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2019 

2020. gadam sākoties, pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” grupiņas “Pienenīte”, “Zīlīte” 

un “Pūcīte” apmeklēja bibliotēku, lai pārrunātu par izlasītajām grāmatām un aizpildītu Bērnu 

žūrijas anketu. Par aktīvo iesaistīšanos lasītveicināšanas programmā, katrs grupiņas audzēknis 

saņēma Latvijas Nacionālās bibliotēkas atslēgu piekariņu un mazu saldumiņu. 

 

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2020 

Pārskata periodā Bērnu žūrijā piedalījās pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” grupiņas 

“Cielaviņa”, “Mārīte” un “Taurenītis”. Šis gads ir bijis atšķirīgs ar to, ka pasākumu virzība 

lielākoties tika veikta attālināti. Sadarbojoties ar pedagogiem saņēmām mākslas darbus, kuros 

redzami bērnu mīļākie grāmatu varoņi, kā arī par aktīvu iesaistīšanos un grāmatu vērtēšanu, 

sūtījām Bērnu žūrijas balviņas - zīmuli ar dzēšgumiju un grāmatzīmi-lineālu ar žūrijas logo. 

 

Bibliotekārā stunda “Iepazīsim bibliotēku!” 

Mācību gadam sākoties, Saulkrastu vidusskolas 1a, 1b un 1c klases skolēni apmeklēja 

bibliotēku, lai pārrunātu, kas ir bibliotēka, kā kļūt par lasītāju, kā iespējams saņemt grāmatas 

lasīšanai līdzi uz mājām un kā bibliotēkā jāuzvedas. Bibliotekārās stundas beigās skolēniem 

bija jāveic arī praktiski uzdevumi, lai nostiprinātu zināšanas un noskaidrotu, cik dažādas ir 

grāmatas. 
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Bibliotekārā stunda “Mana drošība internetā” 

11. februārī tiks atzīmēta Vispasaules Drošāka interneta diena (DID2020) ar saukli “Drošāks 

internets sākas ar tevi!” Arī Saulkrastos skolēniem bibliotēka piedāvāja bibliotekāro stundu 

“Mana drošība internetā!”. Bibliotekārās stundas apmeklēja Saulkrastu vidusskolas 2a un 2b 

klase. Kopā tika pārrunāts un noskaidrots, kas ir publiska informācija un privāta informācija, 

kā to atšķirt, kādu informāciju publicēt internetā un kādu labāk nevajadzētu publicēt.  

 

Tabula „Lasīšanas veicināšanas aktivitātes Bērnu nodaļā” 

 

Pasākums Apmeklētāju 

skaits 

Īss pasākuma apraksts Piezīmes 

Lasītava krustojumā 

3. kārta 

6 pasākumi 

 

333 bērni 

39 pieaugušie 

Tikšanās ar grāmatu 

autoriem, veicinot interesi 

par iespieddarbiem. 

Piedalījās Saulkrastu 

un Zvejniekciema 

vidusskolas skolēni, 

pirmsskolas izglītības 

iestādes “Rūķītis” 

audzēkņi, kā arī citi 

interesenti 

“Grāmatu starts” 

nodarbību cikls 

“Mazo pūčulēnu 

skoliņa” 

8 pasākumi 

 

109 bērni 

17 pieaugušie 

Nodarbību cikls tika 

sadalīts trīs daļās, kurās 

bērni ar vecākiem un 

pedagogiem varēja radoši 

darboties bibliotēkā 

Piedalījās 

pirmsskolas izglītības 

iestādes “Rūķītis” 

grupiņas “Spārīte”, 

“Pūcīte” un 

“Kastanītis” 

Bibliotekārā stunda 

“Iepazīsim 

bibliotēku!” 

3 bibliotekārās 

stundas 

 

42 bērni 

3 pieaugušie 

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.  

Piedalījās Saulkrastu 

vidusskolas 1a, 1b un 

1c klases skolēni 

 

Bibliotekārā stunda 

“Mana drošība 

internetā” 

2 bibliotekārās 

stundas 

 

31 bērni 

2 pieaugušie 

Kopā tika pārrunāts, kas ir 

publiska informācija un 

privāta informācija un kā to 

atšķirt. 

Piedalās Saulkrastu 

vidusskolas 2a un 2b 

klase 

Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrija 2019 

3 pasākumi 

 

63 bērni 

7 pieaugušie 

Pirmskolas izglītības 

iestādes audzēkņi novērtē 

Bērnu žūrijas grāmatas. 

Piedalījās 

pirmsskolas izglītības 

iestādes “Rūķītis” 

grupiņas “Pienenīte”, 

“Zīlīte” un “Pūcīte” 

https://drossinternets.lv/
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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, pirmsskolas izglītības iestādi “Rūķītis” kā arī 

Vidzemes jūrmalas Mākslas un mūzikas skolu. 

 

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

Pārskata periodā lielas problēmas darbā ar jauniešiem nav bijušas. Jaunieši izmanto 

bibliotēkas telpas, lai varētu izmantot internetu savos viedtālruņos un pavadītu laiku kopā ar 

draugiem, bet mēdz gadīties, ka uzvedās skaļāk, kas traucē citiem lasītājiem. Aizrādot, bērni 

un jaunieši cenšas uzvesties klusāk. Iespējams, risinājums būtu bērniem un jauniešiem 

atsevišķas telpas. 
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8. NOVADPĒTNIECĪBAS DARBS 

Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda prioritātes 

• laikraksta “Saulkrastu Stars” digitalizācija (1955-1956); 

• bibliogrāfisko aprakstu izveide BIS Alise datubāzē “Novads”; 

• notiek darbs pie novadpētniecības materiālu atlases, sistematizēšanas un sakārtošanas; 

• satura veidošana tematiskajām mapēm; 

• novadpētniecības krājumu papildināšana; 

• novadpētniecības krājuma  popularizēšana izstādēs  un pasākumos, arī virtuāli; 

• uzziņu sniegšana interesentiem. 

 

Bibliotēkas novadpētniecības krājums: 

Novadpētniecības krājuma komplektēšanas materiāli ietver: vietējais laikraksts “ Saulkrastu 

Domes Ziņas” un citi laikraksti, kā arī žurnāli, kuru raksti saistībā ar Saulkrastiem tiek kopēti 

un saglabāti tematiskajās mapēs, grāmatas un digitalizēto dokumentu un fotogrāfiju krājums, 

kas pieejams tiešsaistē. 

 

Krājuma organizācija un glabāšana: 

Novadpētniecības krājums glabājas atsevišķi lasītavā. Tas ir brīvi  pieejamas ikvienam 

lietotājiem. Daļa novadpētniecības krājuma iespieddarbu ir pieejama darbam uz vietas, daļa 

izsniegšanai uz mājām. Pārskata periodā uzsākta novadpētniecības mapju izsnieguma 

reģistrēšana BIS Alise. Elektroniski pieejamie novadpētniecības resursi ir apkopoti 

bibliotēkas tīmekļa vietnē un sociālajos  tīklos.    

BIS Alise datubāzē “Novads” tika pievienoti 717 jauni analītiskie apraksti un rediģēti iepriekš 

izveidotie, kopā sastādot jau 826 ierakstus. Preses izdevumu aprakstiem tiek nodrošinātas 

saites uz rakstu pilnajiem tekstiem. 

 

Digitalizācija, digitālie resursi un to veidošana 

Pārskata periodā tika digitalizēti 33 teksta dokumenti (595 lappuses) un 56 attēlizdevumi. 

Tostarp digitalizēts laikraksts “Saulkrastu Stars” visi 24 numuri laika periodā no 1955. gada 

līdz 1956. gadam, kas ir pieejami tīmekļa vietnē www.saulkrastubiblioteka.lv, 

https://saulkrastubiblioteka.blogspot.com 

 

 

 

http://www.saulkrastubiblioteka.lv/
https://saulkrastubiblioteka.blogspot.com/
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Krājuma kvalitātes, aktualitātes, attīstības vērtējums 

Tradicionālais novadpētniecības krājums ir neliels un pārskata periodā nav mainījies. 

Lasītavai nav mērķis komplektēt visus iespējamos novadnieku darbus vai izdevumus par 

novadu, jo ir paplašinājusies iespēja sameklēt informāciju LNB Digitālajā bibliotēkā. 

Minimāli, bet joprojām papildinām novadpētniecības mapes ar, mūsuprāt, svarīgām kopijām 

no periodiskajiem izdevumiem vai grāmatām. 

 

Izmantojums 

Iedzīvotāji novadpētniecības krājumā esošos materiālus galvenokārt izmanto personiskām 

vajadzībām. Pārskata perioda laikā vērojama iedzīvotāju interese par dzimtām un to 

veidošanos, meklē materiālus par dažādu ēku izskatu no pirmskara laikiem, rakstus par dabas 

stihijām vietējā apkārtnē. Lasītāji aktīvi izmanto novadpētniecības krājumā esošo periodiku, 

lai meklētu rakstus par interesējošo tēmu. 

 

Novadpētniecības darba popularizēšana 

Saulkrastu novada bibliotēka pārskata periodā sākusi aktīvi veidot novadpētniecības izstādes 

gan klātienē, gan virtuālajā vidē. Iestādēs tiek izlikti materiāli no dažādām datu bāzēm 

(piemēram zudusilatvija.lv, periodika.lv), atbilstošas grāmatas un citi materiāli, piemēram, 

fotoattēli no Saulkrastu novada bibliotēkas novadpētniecības krājuma. Informācija par 

novadpētniecības izstādēm tiek ievietota Saulkrastu novada bibliotēkas mājaslapā, sociālajos 

tīklos: facebook, twitter, instagram un Saulkrastu novada pašvaldības mājaslapā.  

 

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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Jauninājumi novadpētniecības darbā 

Pārskata periodā izveidota “Novadnieku enciklopēdija”, kuru var redzēt bibliotēkas tīmekļa 

vietnē: https://drive.google.com/file/d/1b_q5ZnBg3IKZ0Z6m6HCZNir7GOJ5XIDD/view; 

Notiek gatavošanās “vēsturnieku klubiņa” izveidei, kas pagaidām iekavējies valstī noteikto 

ierobežojumu dēļ. 

 

Novadpētniecības darba problēmas un to risinājumi 

Pārskata gada novadpētniecības darba nozīmīgākas problēma ir jautājums par personas datu 

aizsardzību, kas stipri ierobežo atspoguļojamo informāciju un personu loku. 

 

Galvenie secinājumi pārskata periodā, nākotnes prognozes, vajadzības 

Nākamo gadu uzdevums ir atspoguļot informāciju Novadpētniecības datubāzē un e-katalogā, 

ievadot un papildinot gadiem krātos lokālos resursus. Ar informāciju var dalīties, izmantojot 

elektroniskās tehnoloģijas. Turpmākais novadpētniecības darbs saistāms ar krājuma 

papildināšanu un popularizēšanu, ievērojamu novadnieku apzināšanu, informācijas 

papildināšanu bibliotēkas veidotajos novadpētniecības elektroniskajos resursos, bibliotēkas 

lietotāju radošo aktivitāšu apzināšanu un popularizēšanu, akcentējot vietējās kopienas cilvēku 

intereses. Vietējo iedzīvotāju iesaistīšana novadpētniecības darbā, darbs ar fotogrāfijām. 

  

https://drive.google.com/file/d/1b_q5ZnBg3IKZ0Z6m6HCZNir7GOJ5XIDD/view
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9. PROJEKTIZSTRĀDE 

Realizētie projekti 

Tabula “Projektu apkopojums” 

Projekta nosaukums Finansētājs 

Finan-

sējuma 

apjoms 

(EUR) 

Projekta apraksts (īss 

kopsavilkums) 

Atbalstīts/ 

neatbalstīts 

Lasīšanas veicināšanas 

programma „Grāmatu 

starts” 

Latvijas 

Bibliotekāru 

biedrības 

(LBB) 

 

875 “Grāmatu starts” ir 

LNB Bērnu literatūras 

centra veidota lasīšanas 

veicināšanas 

programma pirmsskolas 

vecuma bērniem, kas 

rūpējas par lasītprieku, 

lasītprasmi, izglītību un 

personības attīstību. 

Atbalstīts 

 

Pārskata periodā sekmīgi realizēts VKKF 2019. gadā atbalstītais projekts, 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 

Šajā pārskata periodā bibliotēkā tika rīkoti dažāda veida publiskie pasākumi, izstādes, 

konkursi, radošās darbnīcās, bibliotekārās stundas, ekskursijas un pat grāmatu klubiņš, 

aptverot visas vecuma grupas.  Par gaidāmajiem jaunumiem un notiekošajām aktivitātēm 

bibliotēkā iedzīvotājus informējām ar laikraksta “Saulkrastu Domes Ziņas”, sociālo tīklu un 

afišu palīdzību. Katru mēnesi laikrakstam tiek nodota informācija par lielākajiem un 

nozīmīgākajiem pasākumiem, kas tiek nodrukāta avīzē. Afišas tika izvietotas gan bibliotēkā, 

gan citās pašvaldības iestādēs, aktuālā informācijas tika publicēta sociālajos medijos: 

facebook, twitter un instagram, kā arī bibliotēkas mājaslapā. Bibliotēkā ir pieejami 

informatīvi bukleti, kuros tiek ietverta informācija par bibliotēkas darbību un piedāvātajiem 

pakalpojumiem. Bibliotēka un Saulkrastu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste 

veica regulāru sadarbību bibliotēkas publicitātes un tēla veidošanā. 

 

Bibliotēkas informācija tīmeklī 

Par bibliotēkā piedāvātajiem pakalpojumiem, pasākumiem, izstādēm un citām aktivitātēm 

iedzīvotāji ikreiz tika informēti ar Saulkrastu novada bibliotēkas mājaslapas 

saulkrastubiblioteka.lv un Saulkrastu novada domes mājaslapas www.saulkrasti.lv 

starpniecību. Tekošās aktuālās informācijas atspoguļojums tika nodrošināts bibliotēkas 

esošajos sociālajos tīklos: 

Twitter kontā  https://twitter.com/SNB_lv 

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

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

Youtube kontā https://www.youtube.com/channel/UCieEPAeOKW75iQMnK3IMF7Q/videos 

Digitālie novadpētniecības materiāli pieejami emuārā: 

https://saulkrastubiblioteka.blogspot.com. 

 

Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi 

Par šī pārskata perioda veiksmīgākajām bibliotēkas popularizēšana aktivitātēm uzskatāmas 

lasīšanas veicināšanas programma “Grāmatu starts”, “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2020” 

un projekts “Lasītava krustojumā”.  

 

Valsts kultūrkapitāla fonda finansētā projekta “Lasītava krustojumā” ietvaros bibliotēkā bija 

iespēja tikties ar vairākiem autoriem, tomēr vislielāko atsaucību guva tikšanās ar grāmatas 

file:///C:/Users/Bibliotekas%20vaditaja/Desktop/EVITAI/saulkrastubiblioteka.lv
file:///C:/Users/Bibliotekas%20vaditaja/Desktop/EVITAI/www.saulkrasti.lv
https://twitter.com/SNB_lv
https://www.facebook.com/saulkrastubiblioteka
https://www.instagram.com/saulkrastubiblioteka/
https://www.youtube.com/channel/UCieEPAeOKW75iQMnK3IMF7Q/videos
https://saulkrastubiblioteka.blogspot.com./
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autoru un zoologu Ingmāru Līdaku 2020. gada 22. janvarī, kura pasākumu apmeklēja 117 

bērni un 27 pieaugušie.  

 

Ar publicitātes darbu saistītās problēmas un to risinājumi 

Saistībā ar valstī esošo ārkārtas situāciju un noteiktajiem ierobežojumiem, arvien lielāku 

uzmanību jāvelta digitālajiem medijiem. Tā kā bibliotēka uz laiku tika slēgta, tad saziņa un 

informācijas nodošana iedzīvotājiem notika tikai ar sociālo tīklu un Saulkrastu novada 

pašvaldības bezmaksas informatīvā izdevuma “Saulkrastu Domes Ziņas” starpniecību, līdz ar 

to radot problēmu sasniegt visu bibliotēkas mērķauditoriju. Izstādes, kas bija apskatāmas uz 

vietas bibliotēkas telpās, bija jāatspoguļo virtuāli apskatāmi digitālajā vidē. 
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11. SADARBĪBAS TĪKLA RAKSTUROJUMS 

Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības iestādēm 

Pārskata gadā bibliotēka veiksmīgi turpināja sadarbību ar Saulkrastu novada domi 

(publicitātes nodrošināšana), Valsts kultūrkapitāla fondu (finansiāls atbalsts projektam 

“Lasītava krustojumā.”), Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centru (lasīšanas 

veicināšanas programma “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2020”), Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas Atbalsta biedrību (lasīšanas veicināšanas programma “Grāmatu starts”), 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” (dalība lasīšanas veicināšanas pasākumos), Saulkrastu 

Tūrisma informācijas centru (publicitāte, suvenīru nodrošinājums), Saulkrastu novada 

gleznotāju un mākslinieku studijām (izstādes). 

 

Citi sadarbības partneri reģionā un Latvijā, veiktās sadarbības aktivitātes 

Saulkrastu novada bibliotēka veiksmīgi sadarbojas ar izdevniecībām. Lielākais sadarbības 

partneris bibliotēkas krājuma nodrošināšanā un iepirkšanā SIA “Latvijas Grāmata”. 

 

Bibliotēku interešu pārstāvniecības darbs 

Bibliotēkas interešu pārstāvniecības darbs pārskata periodā ir noritējis salīdzinoši veiksmīgi.  

Par to liecina iedzīvotāju pozitīvās atsauksmes par bibliotēkas darbu, bibliotēkas rīkoto 

aktivitāšu skaits, veiksmīgā sadarbība ar iestādēm, bibliotēkas publicitāte novadā. Tomēr 

jāņem vērā valstī noteiktie ierobežojošie apstākļi Covid-19 izplatības dēļ, kā rezultātā bija 

diezgan liels bibliotēkas piedāvāto aktivitāšu skaita samazinājums. 

 

Arī šajā pārskata periodā veiksmīga sadarbība notikusi 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 Guntra Kleinšmite,  

bibliotēku informācijas speciāliste Kristīne Saukuma, 

bibliotēku informācijas speciāliste Rita Lavendele.  

Pārskatā izmantotas bibliotēkas darbinieku fotogrāfijas. 
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Pielikums nr. 1 

 

SAULKRASTU NOVADA BIBLIOTĒKAS 

DARBĪBAS ATSPOGUĻOJUMS PRESĒ 2020. GADĀ 

 

1. “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2020” rit pilnā sparā 

Saulkrastu novada bibliotēkā lasītāji šogad aktīvi iesaistās Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

rīkotajā ikgadējā lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. 

2020/12/08, Saulkrastu Domes Ziņas, Kristīne Saukuma, Saulkrastu novada bibliotēka 

 

2. Mazie lasītāji bibliotēkā tiekas ar bērnu grāmatu varoņu radītājiem 

Oktobra sākumā Saulkrastu novada bibliotēkā viesojās divi brīnišķīgi autori – Kristaps 

Auzenbergs un Zane Zusta.  

2020/11/10, Saulkrastu Domes Ziņas, Kristīne Saukuma, Saulkrastu novada bibliotēka 

 

3. “Lasītava krustojumā”: tikšanās ar latviešu grāmatu autoriem Saulkrastu novada 

bibliotēkā 

Saulkrastu novada bibliotēkā Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) atbalstītais projekts 

„Lasītava krustojumā” ir noslēdzies.  

2020/10/13, Saulkrastu Domes Ziņas, Kristīne Saukuma, Saulkrastu novada bibliotēka 

 

4. Laipni gaidīti, mazie pūčulēni! 

Arī šoruden Saulkrastu novada bibliotēka mazajiem lasītājiem piedāvās iespēju piedalīties 

“Mazo pūčulēnu skolā”.  

2020/09/08, Saulkrastu Domes Ziņas, Kristīne Saukuma, Saulkrastu novada bibliotēka 

 

5. Bibliotekāru saiets Saulkrastos 

27. augustā Saulkrastu novada bibliotēkā no Limbažu un Alojas novadiem viesojās 32 

bibliotekāri, lai gūtu jaunu pieredzi un zināšanas savam turpmākajam darbam. 

2020/09/08, Saulkrastu Domes Ziņas, Ilze Dzintare, Saulkrastu novada bibliotēka 

 

6. Bibliotēkas apmeklētāju novērtējums par iestādes darbu 

Apkopoti bibliotēkas ikgadējās aptaujas rezultāti, iedzīvotāju sniegtais vērtējums un 

ierosinājumi darba uzlabošanā. 

2020/08/11, Saulkrastu Domes Ziņas, Kristīne Saukuma, Saulkrastu novada bibliotēka 

 

7. Vasaras aktivitātes bibliotēkā 

Saulkrastu novada bibliotēka aicina bērnus, jauniešus un viņu vecākus piedalīties lasīšanas 

veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2020”, kuras lasāmvielas sarakstā 

iekļautas interesantas un daudzveidīgas grāmatas dažādu vecumu lasītājiem. 

2020/07/14, Saulkrastu Domes Ziņas, Ilze Dzintare, Saulkrastu novada bibliotēka 

 

8. Ieskats Saulkrastu novada bibliotēkas darbā 

Līdz ar ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī Saulkrastu novada bibliotēka apmeklētājiem ir 

slēgta. Bibliotēkas darbā izsludinātā ārkārtas situācija izraisīja lielas pārmaiņas. Pasākumi, 

izstādes, dažādas aktivitātes, lietotāju datormācības un projekts “Lasītava krustojumā” 

nenotika vispār, jo cilvēki nedrīkstēja pulcēties. Taču vienlaikus tika turpināts intensīvs darbs, 

lai sniegtu attālinātos pakalpojumus. 

2020/06/09, Saulkrastu Domes Ziņas, Ilze Dzintare, Saulkrastu novada bibliotēka 

http://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas/2020/12/08/bernu-jauniesu-un-vecaku-zurija-2020-rit-pilna-spara
http://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas/2020/12/08/
http://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas
http://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas/2019/10/15/pasiem-mazakajiem-gramatu-starts
http://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas/2020/11/10/
http://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas
http://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas/2020/10/13/lasitava-krustojuma-tiksanas-ar-latviesu-gramatu-autoriem-saulkrastu-novada-biblioteka
http://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas/2020/10/13/lasitava-krustojuma-tiksanas-ar-latviesu-gramatu-autoriem-saulkrastu-novada-biblioteka
http://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas/2020/10/13/
http://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas
http://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas/2020/09/08/laipni-gaiditi-mazie-puculeni
http://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas/2020/09/08/
http://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas
http://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas/2020/09/08/bibliotekaru-saiets-saulkrastos
http://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas/2020/09/08/
http://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas
http://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas/2020/08/11/bibliotekas-apmekletaju-novertejums-par-iestades-darbu
http://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas/2020/08/11/
http://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas
http://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas/2020/07/14/vasaras-aktivitates-biblioteka
http://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas/2020/07/14/
http://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas
http://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas/2020/06/09/ieskats-saulkrastu-novada-bibliotekas-darba
http://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas/2020/06/09/
http://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas
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9. Lasītprieks, zīmētprieks, stāstītprieks! 

Saulkrastu novada bibliotēkā, īstenojot Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstīto projektu 

“Lasītava krustojumā”, rīkoti vairāki interesanti pasākumi skolas un pirmsskolas bērniem, 

prezentējot vairāku Latvijas autoru daiļradi un pasaules redzējumu. 

2020/03/17, Saulkrastu Domes Ziņas, Ilze Dzintare, Saulkrastu novada bibliotēka 

 

10. Bibliotēkā pieaug grāmatu un lasītāju skaits 

2019. gada darba prioritātes Saulkrastu novada bibliotēkā bija Publisko bibliotēku 

akreditācijas komisijas un reģiona galvenās bibliotēkas ieteikumu izpilde. Iepriekšējā gadā 

palielinājies pieaugušo bibliotēkas lietotāju skaits, kā arī apmeklējumu un izlasīto grāmatu 

daudzums. Pieaudzis finansējums grāmatu un preses iegādei un arī iegādāto grāmatu skaits – 

pavisam 2119 jaunieguvumi. Mērķtiecīgi papildināts bērnu literatūras iepirkums. 

2020/02/25, Saulkrastu Domes Ziņas, Ilze Dzintare, Saulkrastu novada bibliotēka 

 

11. Vecākā paaudze Saulkrastos aktīvi apgūst datorprasmes  

No aizvadītā gada 1. oktobra līdz 2020. gada 29. janvārim Saulkrastu novada bibliotēkā 

notika datormācību kursi vecākajai paaudzei, lai apgūtu iemaņas darbā ar datoru un internetu. 

2020/02/25, Saulkrastu Domes Ziņas, Ilze Dzintare, Saulkrastu novada bibliotēka 

 

12. Labprāt lasa un vērtē 

Iesaistoties projektā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”, Saulkrastu novada bibliotēka aicināja 

mazos lasītājus lasīt grāmatas un būt ekspertiem – par tādiem kļuva 81 dalībnieks. 

2020/02/25, Saulkrastu Domes Ziņas, Ilze Dzintare, Saulkrastu novada bibliotēka 

 

13. Sergejs Moreino: Vienīgais apziņas līdzeklis ir valoda 

Saulkrastu novada bibliotēkā 5. decembrī viesojās dzejnieks, prozaiķis un tulkotājs Sergejs 

Moreino. 2020/01/21, Saulkrastu Domes Ziņas, Ilze Dzintare, Saulkrastu novada bibliotēka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas/2020/03/17/lasitprieks-zimetprieks-stastitprieks
http://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas/2020/03/17/
http://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas
http://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas/2020/02/25/biblioteka-pieaug-gramatu-un-lasitaju-skaits
http://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas/2020/02/25/
http://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas
http://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas/2020/02/25/vecaka-paaudze-saulkrastos-aktivi-apgust-datorprasmes
http://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas/2020/02/25/
http://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas
http://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas/2020/02/25/labprat-lasa-un-verte
http://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas/2020/02/25/labprat-lasa-un-verte
http://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas/2020/02/25/
http://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas
http://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas/2020/01/21/sergejs-moreino-vienigais-apzinas-lidzeklis-ir-valoda
http://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas/2020/01/21/sergejs-moreino-vienigais-apzinas-lidzeklis-ir-valoda
http://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas/2020/01/21/
http://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas
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Pielikums nr. 2 

 

SAULKRASTU NOVADA BIBLIOTĒKAS 

PASĀKUMI UN DATORAPMĀCĪBAS 2020. GADĀ 

 

 
2020. gada 13. janvārī Saulkrastu novada 

bibliotēkā PII “Rūķītis” grupiņas aizpilda 

“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2019” 

anketas. 

 

 
2020. gada 15. janvārī Saulkrastu novada 

bibliotēkā Valsts kultūrkapitāla fonda finansētā 

projektā “Lasītava krustojumā” viesojās 

tulkotāja, rakstniece un dzejniece Inese 

Paklone. 

2020. gada 22. janvārī Saulkrastu novada 

bibliotēkā Valsts kultūrkapitāla fonda 

finansētā projektā “Lasītava krustojumā” 

viesojās dzīvnieku draugs Ingmārs Līdaka. 

 

 
2020. gada 29. janvārī Saulkrastu novada 

bibliotēkā noslēdzas datorapmācības 

senioriem “Viena klikšķa attālumā!” kurss. 

2020. gada 6. februārī Saulkrastu novada 

bibliotēkā viesojās Sējas Mūzikas un 

mākslas skolas Mākslas nodaļas audzēkņi 

un pedagogi, lai klātesošajiem pastāstītu 

par saviem zīmētajiem darbiem, kas ir 

tapuši aizvadītajā gadā. 

 

 
2020. gada 11. februārī Vispasaules Drošāka 

interneta dienā (DID2020) Saulkrastos 

skolēniem bibliotēka piedāvāja bibliotekāro 

stundu “Mana drošība internetā!”, lai kopā 

pārrunātu drošības jautājumus internetā. 
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2020. gada 14. februārī VKKF atbalstītā 

projekta “Lasītava krustojumā” ietvaros 

Zvejniekciema vidusskolas 7. un 8. skolēni, 

skolotāji, bibliotekāri tikās ar rakstnieku un 

publicistu Aivaru Kļavi. 

 

 

 
2020. gada 3. martā Saulkrastu novada 

bibliotēkā notika “Mazo pūčulēnu skolas” 

1. nodarbība, kurā piedalījās pirmsskolas 

izglītības iestādes “Rūķītis” grupiņas 

“Zīļuks” audzēkņi un pedagogi. 

 

2020. gada 21. februārī Saulkrastu novada 

bibliotēkā un Zvejniekciema vidusskolā 

viesojās Agnese Aizpuriete – māksliniece, 

grāmatu ilustratore, arī bērnu grāmatu teksta 

autore. 

 

2020. gada 27. septembrī 2. septembrī VKKF 

atbalstītā projekta “Lasītava krustojumā” 

ietvaros Saulkrastu novada bibliotēkā viesojās 

aizrautīgā ceļotāja Laine Pērse kopā ar vīru 

un tikpat aizrautīgu ceļabiedru Arturu Driņinu. 

 
2020. gada 15. un 16. septembrī notika 

pirmās Mazo pūčulēnu skolas nodarbības, 

uz kurām ieradās pirmsskolas izglītības 

iestādes “Rūķītis” grupiņas “Spārīte” un 

“Pūcīte”. 

 

2020. gada 23. septembrī pie mums Saulkrastu 

novada bibliotēkā viesojās rakstniece Laura 

Vinogradova, kura ir autore gan bērnu, gan 

pieaugušo grāmatām. 



Saulkrastu novada bibliotēka | 2020.GADA DARBA PĀRSKATS   40 

 

 
2020. gada 25. un 28. septembrī pie mums 

viesojās Saulkrastu vidusskolas 1a, 1b un 1c 

klases skolēni Bibliotekārā stundas 

“Iepazīsim bibliotēku!” ietvaros. 

 

2020. gada 24. septembrī Saulkrastu novada 

bibliotēkā notika „Grāmatu klubiņa” pirmā 

tikšanās reize.  

 
2020. gada 29. un 30. septembrī“Mazo 

pūčulēnu skolas” izlaidums PII “Rūķītis” 

grupiņām “Spārīte” un “Pūcīte”. 

 
2020. gada 5. oktobrī pie mums Saulkrastu 

novada bibliotēkā ciemojās mākslinieks, bērnu 

grāmatu ilustrators un savas komiksu 

grāmatas autors Kristaps Auzenbergs. 

Piedalījās Saulkrastu vidusskolas 5. klases 

skolēni. 

 

 
2020. gada 15. oktobrī Saulkrastu novada 

bibliotēkā viesojās bērnu grāmatu autore 

Zane Zusta, stāstot bērniem par Ucipuci 

piedzīvojumiem grāmatās “Ucipuci meklē 

mājas” un “Ucipuci domā ārpus kastes”. 

Pasākumu apmeklēja saulkrastu vidusskolas 

1b klase. 

 
2020. gada 7. decembrī PII “Rūķītis” grupiņas 

“Cielaviņa”, “Mārīte” un “Taurenītis” tapuši 

bērnu zīmējumi, iedvesmojoties no lasīšanas 

veicināšanas programma "Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrija 2020" grāmatām. 
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Pielikums nr. 3 

 

SAULKRASTU NOVADA BIBLIOTĒKAS 

SEMINĀRS LIMBAŽU UN ALOJAS NOVADA BIBLIOTEKĀRIEM  

2020. GADĀ 

 

 

 
 

Attēlā: Limbažu un Alojas novadu bibliotekāru viesošanās Saulkrastos kopā ar Saulkrastu 

novada bibliotēkas vaditāju pie Reiņa Kaudzītes Saulkrastu muzeja 

Foto: Kristīne Saukuma  

2020. gada 27. augustā Saulkrastu novada bibliotēkā viesojās  

Limbažu un Alojas novadu 32 bibliotekāri, lai smeltos 

pieredzi un zināšanas bibliotekārajā darbā. 

Seminārā Saulkrastos ar kolēģiem pārrunājām visdažādākos bibliotekārā darba virzienus. Tie 

ir samērā skaidri, jo grāmatas, lasītāji un bibliotekāri būs vienmēr. Un arī šodien sabiedrībai 

vajadzīgas jaunas zināšanas, aktuāla informācija, patīkama sociālā vide, kurā to iegūt, kur 

uzkavēties, lasīt grāmatas un preses izdevumus vai darboties internetā.  

Turklāt bibliotēkas atvērtas jebkura vecuma un sociālās grupas cilvēkiem.  

Saietā vēlreiz aktualizējās jautājums par telpām, to pieejamības nodrošināšanu, veicot 

nepieciešamos ēkas uzlabojumus. Saulkrastu novada bibliotēka atrodas nama otrajā stāvā. 

Ikdienā lifts būtu nepieciešams tiem, kuriem grūti pārvietoties, arī vecākiem ļaudīm un 

jaunajām māmiņām ar mazuļiem. Tāpat aktuāls ir jautājums par gaidāmo administratīvi 

teritoriālo reformu, kas ienesīs dažādas pārmaiņas arī bibliotēku nozarē. Bibliotekāriem 
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svarīgi saprast, kā tālāk strādāt un kalpot sabiedrībai, cik daudz attīstīt bibliotēku kā sociālu 

instrumentu daudzām sabiedrības vajadzībām, piemēram, jautājumos, kas skar mūžizglītību, 

bezdarbu, uzlabotu sabiedrības digitālās prasmes.  

Saieta laikā bibliotekāri viesojās Jauniešu mājā, kur jaunieši kopā ar darbiniekiem tiekas, 

domā un ģenerē idejas, mācās rakstīt un īstenot projektus, organizē dažāda veida pasākumus. 

Bibliotekārus laipni sagaidīja arī Reiņa Kaudzītes Saulkrastu muzejā, kur notiek literāri 

muzikāli vakari. Vēsturiskajā namiņā ar mums kopā bija brīnišķīgā gide Ilva. Bibliotekāri 

apmekēja arī Saulkrastu tūrisma centru, Saules laukumu un Balto kāpu.  

Saieta noslēgumā no kolēģēm saņēmām atzinīgus vārdus: “2020. gada skaistā vasaras 

izskaņas dienā esam ciemos jūsu mājīgajā bibliotēkā! Patiess saviļņojums par jūsu izaugsmi, 

attīstību, mājīgumu, laipnību un mīlestību uz savu darbu. Īpašs paldies par uzņemšanu mūsu 

bijušajām Limbažu kolēģēm, kuras tagad strādā Saulkrastos”. 
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Pielikums nr.4 

 

SAULKRASTU NOVADA BIBLIOTĒKAS 

RĪKOTĀS IZSTĀDES 2020. GADĀ 

 
 

 
Saulkrastu novada bibliotēkā 2020.gada 

janvārī apskatāma biedrības „Histrions” 

izrāžu plakātu un afišu interaktīva izstāde 

„Pieskarties debesīm”. 

 

 
Bibliotēkā 2020. gada februārī apskatāma 

Sējas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu 

darbu izstāde “Saulkrastu līnijas 

iedvesmo!”. 

 

 
2020. gada martā bibliotēkā apskatāma 

mākslinieces Rasas Grāmatiņas mākslas 

darbu izstāde “Gabaliņš jūras”. 

 

 
 

2020. gada aprīlī Saulkrastu novada 

bibliotēka piedalās Salaspils novada 

bibliotēkas (Reģiona galvenās bibliotēkas) 

rīkotās Pierīgas novadu publisko bibliotēku 

vienotās virtuālās izstādes „Vieta manā 

novadā” veidošanā. 
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No 2020. gada vasaras periodā Saulkrastu 

novada bibliotēkā apskatāmas programmas 

“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2020” 

izvēlētās grāmatas. 

 

 
 

2020. gada vasaras mēnešos bibliotēkā 

apskatāma literatūru popularizējoša izstāde 

“Dodies davā ar detektīvu!”. 

 
 
2020. gada jūnijā bibliotēkā apskatāma 

novadpētniecības izstāde “Dzejniecei 

Paulīnai Bārdai – 130”. 

 

 
 

2020. gada jūlijā bibliotēkā apskatāma 

mākslinieka Guntara Zaķa gleznu izstāde 

“Es dzīvoju pie Saulkrastiem”. 

 
2020. gada jūlijā apksatāma 

novadpētniecības izstāde “Pēterupes 

evanģēliski luteriskai draudzei - 380”. 

 
2020. gada augustā bibliotēkā bija 

apskatāma mākslinieces Kristīnes Blukas 

gleznu izstāde “Slēptie sapņi”. 
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2020. gada augustā interesentiem 

apskatāma novadpētniecības izstāde  

“Laiku lokos Saulkrastu bibliotēka”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020. gada septembrī bibliotēkā izlikta 

novadpētniecības izstāde “Zvejniekciema 

vidusskolai – 55” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020. gada oktobrī lasītājiem pieejama 

literārā izstāde “Dzejas dienu atskaņās!”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020. gada septembrī bibliotēkā norit 

mākslinieces Ineses Lieckalniņas darbu 

izstāde “Klusuma skaņa 2”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020. gada septembrī bibliotēkā apskatāma 

literatūru popularizējoša izstāde 

“Motivējošas un uz izaugsmi virzošas 

grāmatas!”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mazākiem lasītājiem 2020. gada novembrī 

pieejama literārā izstāde “Spokaini stāsti 

tumšiem vakariem!” 
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2020. gada oktobrī bibliotēkā apskatāma 

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas 

skolas audzēkņu diplomdarbu izstāde 

“25/21 jeb VJMMS Mākslas nodaļas 

izlaidums”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020. gada novembrī Saulkrastu novada 

bibliotēkā pieejama virtuālā izstāde “Vētru 

laiks Saulkrastos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020. gada oktobrī bibliotēkā apskatāma 

novadpētniecības izstāde “VJMMS Mākslas 

nodaļai – 25”. 
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Pielikums nr.5 

 

SAULKRASTU NOVADA BIBLIOTĒKĀ 

IEGĀDĀTĀS MĒBELES 2020. GADĀ 

 

Bibliotekāri un iedzīvotāji ir priecīgi par 

sagādātajām jaunajām mēbelēm, domājot par 

lielajiem un mazajiem. Pirmsskolas un sākumskolas 

bērni, apmeklējot bibliotēku rudens un ziemas 

mēnešos, tagad var ērti pārģērbties atsēžoties uz 

garajiem soliem, kurus iespējams lieliski lietot 

arīdzan bērniem domāto pasākumu laikā. Tāpat 

spēles saliktas viegli pieejamā plauktā, ko mazākie 

apmeklētāji var izmantot pavadot laiku bibliotēkā. 

Runājot par plašajiem plauktiem, kur grāmatas varēs 

izlikt vairāk un uzskatāmāk, varam lepoties ar 

izpildītu ieteikumu no publisko bibliotēku 

akreditācijas komisijas pārstāvju puses. 

Attēlā: Divpusējs grāmatu plaukts 

 

  

Attēlā: Sols bērniem 
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Attēlā: Darba vietas komplekts ar galda nosegpaneli, horizontālu kabeļu grozu  

un sistēmbloka turētāju 

 

 

 
 

Attēlā: Grāmatu pārvietošanas ratiņi 
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Attēlā: Izstāžu plaukts 

 

 
 

Attēlā: Multifunkcionālu iekārtu skapji 
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Pielikums nr.6 

 

SAULKRASTU NOVADA BIBLIOTĒKAS 

 IZVEIDOTĀ KLUSĀ LASĪTAVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attēlos: Klusā lasītava Saulkrastu novada bibliotēkā izremontēta un izveidota 2020. gada 

pavasarī ārkārtas situācijas laikā. 

 

 

Vai vēlies klusumā un mierā pastrādāt vai mācīties? Tev ir tāda iespēja! Nāc uz bibliotēkas 

jauniekārtoto kluso lasītavu, kur varēsi kā netraucēti darboties, tā arī vienkārši lasīt grāmatu. 

Vari izvēlēties strādāt pie galda vai ērti iekārtoties kādā no atpūtas krēsliem. Apmeklētājiem 

nodrošinam bezmaksas wi-fi pieslēgumu. 
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Pielikums nr.7 

 

SAULKRASTU NOVADA BIBLIOTĒKAS 

IZVEIDOTAIS SLĒPNIS 

 

 

 

Bibliotēka domā ne tikai par lasītājiem, kuri apmeklē mūs klātienē, bet arī aktīvajiem brīvā 

laika pavadītājiem pie dabas. Esam kļuvuši par daļu no slēpņošanas jeb geocaching kopienas 

izveidojot arī savu slēpni. Vai spēsi to atrast bibliotēkā? Slēpni vienmēr var meklēt paķerot 

līdzi kādu piedzīvojumu grāmatu.   

 




