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Salaspils novada bibliotēkas 
darba pārskats par 2013.gadu 

 

1.Bibliotēkas darbības vispārīgs raksturojums 
 

 Salaspils novada bibliotēka (turpmāk tekstā - Bibliotēka) ir Salaspils novada 

pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde.  

No 2005.gada 1.marta Bibliotēka veic Reģiona Galvenās bibliotēkas funkcijas un 

darbojas kā koordinācijas un metodiskais centrs 40 pašvaldību bibliotēkām (atkārtoti 

akreditēta 2013.gadā,  LR KM Bibliotēkas akreditācijas apliecība Nr.256A, 10.05.2013.).  

No 2011.gada Bibliotēkas struktūru veido Abonements, Lasītava, Bērnu un jauniešu 

apkalpošanas nodaļa, Informācijas resursu un datu apstrādes nodaļa, Administratīvā un 

metodiskā darba nodaļa. Tās vienotajā struktūrā ietilpst arī Dienvidu filiālbibliotēka un 

Saulkalnes filiālbibliotēka, kuras 2013. gadā atkārtoti akreditētas kā vietējas nozīmes 

bibliotēkas. 

Bibliotēkas misija - būt par sabiedrības zināšanu bāzi, darbības mērķis - veicināt 

sabiedrības attīstību un izglītību, nodrošinot  sakārtotas informācijas pieejamību.  

 

Pārskata periodam izvirzītie un veiktie prioritārie uzdevumi iestādes darbības mērķa  

realizēšanai 

1. Atkārtota Bibliotēkas akreditācija Reģiona Galvenās bibliotēkas statusā. 

2. Novadpētniecības darbs (projekti, reģiona seminārs ar Vairas Vīķes Freibergas 

piedalīšanos, materiālu digitalizācija un ierakstu veidošana novadpētniecības 

datubāzē). 

3. Organizētas grupu apmācības datorprasmēs iedzīvotājiem divu valodu plūsmās. 

4. Veiktas pārrunas un sagatavoti sadarbības līgumi 16 pašvaldībām par RGB 

funkciju veikšanu un finansēšanu 2014.gadā. 

5. Projektu sagatavošana un realizēšana, lai sadarbībā ar Daugavas muzeju 

organizētu pasākumus veltītus Latvijas tautas frontes 25 gadu jubilejai, pilnveidotu 

Bibliotēkas tehniskās iespējas un veicinātu bērnu un jauniešu lasītprasmi. 

6. Pilnveidoti Bibliotēkas lietošanas noteikumi, datortehnikas lietošanas noteikumi, 

maksas pakalpojumi. Saistībā ar pāreju uz eiro izstrādāti reklāmas materiāli 

apmeklētājiem. 

 

Bibliotēkas loma apmeklētāju un salaspiliešu identitātes, intelektuālās kapacitātes, 

saliedētības, publiskā tēla un ilgtspējas stiprināšanā 2013. gadā bijusi īpaši nozīmīga. Veikts 

ļoti liels iekšējais darbs informācijas resursu sagatavošanā, realizēti nozīmīgi projekti un 

pasākumi, kas noteica darbiniekiem (īpaši Lasītavas) lielu laika patēriņu komunikācijai – ar 

salaspiliešiem, bibliotēkas apmeklētājiem, tautfrontiešiem, bijušajiem darbiniekiem. 

  

2.Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika 
 

Salaspils novada bibliotēkas komplektēšanas uzdevums 2013. gadā – veidot 

kvalitatīvu krājumu, pievēršot uzmanību mainīgām lietotāju vajadzībām, veicināt izglītības 

iespējas, konkurētspēju darba tirgū un saturīgu brīvā laika izmantošanu.  

Bibliotēkas krājuma veidošana notiek saskaņā ar izstrādāto dokumentu „Salaspils 

novada bibliotēkas Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika 2012.-2014.”, kurā 

noteikti iespieddarbu u.c. dokumentu atlases kritēriji, dokumentu veidi, valodas, eksemplāru 

skaits un citi parametri. Lasītājiem ir iespēja paust savas vēlmes aizpildot speciāli izveidotu 

anketu, pieprasījumi tiek izvērtēti un atbilstoši bibliotēkas noteiktajām prioritātēm un 

iespējām izpildīti.  
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Kopumā Bibliotēkas krājumu var novērtēt kā labu un stabilu (pašvaldības finansējums 

grāmatu krājuma papildināšanai ir Ls 0,41 uz vienu iedzīvotāju; uz vienu lietotāju Ls 3,77).  

 

 Salaspils novada bibliotēkas un filiālbibliotēku kopējais krājums gada beigās ir  

64445 eks. par summu Ls 163349.91 

 

2013. gadā Salaspils novada bibliotēkas un tās struktūrvienību krājums papildināts ar 

2719 eks. uzskaites vienību par 13331.39 Ls, kas sadalās sekojoši: 

 Daiļliteratūra – 1563 eks.(57,5%), 

 Nozaru literatūra – 1156 eks. (42,5%) 

Pa valodām: 

 Latviešu valodā – 1869 eks. (68,7%), 

 Krievu valodā - 775eks. (28,5%), 

 Svešvalodās – 75 eks. (2,8%) 

Pa dokumentu veidiem: 

 Grāmatas – 2637 eks. (97%), 

 Audiovizuālie dokumenti -74 eks. (2,7%) 

 Pārējie dokumenti (attēlizdevumi, kartes u.c.) – 8 eks. (0,3%) 

Pa fondiem: 

 Salaspils novada biblioteka (1L) – 1553 eks. (57,1 %), 

 Bērnu un jauniešu nodaļa (1B) – 500 eks. (18,4%), 

 Dienvidu filiālbibliotēka (1D) – (11,7%), 

 Saulkalnes filiālbibliotēka (1S) – (12,8%) 

 

 Galvenais finansējuma avots Salaspils novada bibliotēkas un tās struktūrvienību 

krājuma papildināšanai ir Salaspils novada domes finansētais bibliotēkas budžets, no kura 

2013. gadā iepirkti 1482 eks. grāmatu un citu informācijas nesēju par Ls 9499.30 ( tai skaitā 

53 eks. CD par Ls 304.53 ).  

Salīdzinot ar 2012.gadu (1480 eks.) par budžeta līdzekļiem iepirkto grāmatu eks. skaits 

2013. gadā ir tāds pats (1482 eks.), bet izlietotie finanšu līdzekļi palielinājušies par 7,36 % 

(2012.g. – Ls 8799.77). 

 

Citi krājuma komplektēšanas avoti: 

1. dāvinājumi -  1070 eks. par 2686.19 Ls: 

  -lasītāju un iestāžu, organizāciju 928 eks. par summu 2078.15Ls 

  -LNB Bibliotēku dienesta 142 eks. par summu 608.04 Ls 

2. projekta līdzekļi – 167 eks. par 1145.90 Ls: 

-VKKF programmas „Bērnu žūrija” ietvaros saņemti 10 eks. par summu Ls 40.78 

- Programmas „Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana grāmatu un citu 

izdevumu iegādē nacionālās identitātes un sabiedrības saliedētības veicināšanai” 

ietvaros 2012.gada nogalē saņemti un 2013.gadā apstrādāti 157 eks. par summu Ls 

1105.12  

 

Jaunās grāmatas  tika iepirktas grāmatu bāzēs „Latvijas Grāmata” un „Janus”, Jāņa Rozes 

un „Globuss” grāmatnīcās, Latvijas Universitātes apgādā, Intelektuālajā grāmatā, LR 

Centrālajā statistikas pārvaldē, SIA „Pauliņa” u.c. 

 

Darbs ar bibliotēkas krājumu: 

1. 2013. gadā veikta krājuma izvērtēšana un rekomplektēšana. Pavisam norakstīti  1106 

eks. grāmatu par Ls 1882.08.  

Šis ir pirmais gads, kad norakstīto iespieddarbu skaits ir mazāks par jaunieguvumu 

skaitu. 
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2. Tika turpināta grāmatu rotācija: Bērnu un jauniešu apkalpošanas nodaļā atlasītas 

grāmatas (41 eks.), kuras vairāk piemērotas pieaugušo abonementam, ar jaunākiem 

izdevuniem aizvietotie eksemplāri no lasītavas pārvietoti uz abonementu, savukārt 

maz pieprasītie izdevumi no abonementa – uz krātuvi. 

3. Lasītavā saņemtas, uzskaitītas un izskatītas 3305 periodikas vienības. 

 

Lasītājiem piedāvāts arī ievērojams periodisko izdevumu klāsts: 106 nosaukumi, no kuriem 

21 paredzēti bērnu un jauniešu auditorijai. 

 

3.Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 
Tabula Nr.1 

  Bibliotēka ar  

Bērnu un jauniešu 

apkalpošanas 

nodaļu 

Dienvidu 

filiālbibliotēka 

Saulkalnes 

filiālbibliotēka 
Kopā 

Lasītāju skaits 3054 439 410 3903 

Apmeklējumi - 

fiziskie 

33299 4911 4223 42433 

Apmeklējumi – 

virtuālie 

22839 36  22875 

Izsniegums 57074 6191 5159 68424 

Sniegtas uzziņas 

un konsultācijas 

3489 (t.sk. 56 

elektroniskās)  

77 381 3947 

Krājums uz 

31.12.2013. 

48152 8494 7799 64445 

(163349.91) 

Iepirkts eks. par 

pašvaldības 

budžeta līdz.  

1183 131 168 1482 

(Ls 9499.30) 

Periodika 

(nosaukumu sk.) 

106 15 19 140 

Tematiski 

pasākumi 

45 3 6 54 

Izstādes 53 21 25 99 

 

Lai gan Bibliotēka jaunajās telpās atrodas jau trešo gadu, joprojām daudzi apmeklētāji 

uzsver pozitīvo gaisotni: telpas, sakārtotā ārtelpa, lifts, grāmatu nodošanas iekārta, 

pakalpojuma kvalitāte un to pieejamība dažādiem sociālajiem slāņiem, informācijas 

tehnoloģijas personām ar īpašām vajadzībām.  

Salīdzinot ar 2012.gadu palielinājies: 

- bibliotēkas  lasītāju skaits – par ~ 3% (+77),  

- apmeklējums – nedaudz vairāk kā 1% (+383) 

Diemžēl samazinājies izsniegums – par 1,2% (-1146) 2013.gadā no kopējā izsnieguma 41% 

ir krievu valodā (2012.gadā -39%), kas atspoguļo vietējās kopienas īpatnības – daudz 

krievvalodīgo iedzīvotāju ar vēlmi lasīt dzimtajā valodā.  

Apmeklējumu skaits Bibliotēkā 2013.gadā ir 33299, no kuriem: 15004 apmeklētāji 

izmantojuši Abonementa, 7584 (t.sk. 5214 internets) - Lasītavas un 12503 - Bērnu un jauniešu 

apkalpošanas nodaļas pakalpojumus. 

No reģistrēto Bibliotēkas lietotāju skaita  40% (1225)  ir bērni un jaunieši līdz 18 gadiem. 

 

2013. gadā Lasītava turpināja darboties kā daudzfunkcionāla nodaļa. Lietotājiem bija 

pieejami: interneta pakalpojumi, kopēšana un skenēšana, uzziņu un informācijas pakalpojumi, 

apmācības un konsultācijas, izstādes un tematiskie pasākumi, kā arī piedāvāts bagātīgs preses 
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un grāmatu krājums, kolekcijas, novadpētniecības materiāli, preses klipi, klausītavas resursi, 

grāmatu un rakstu  saņemšanas iespēja SBA kārtā u.c. Turpināta plakātu kolekcijas izveide. 

Neraugoties uz it kā pārvarēto ekonomisko krīzi, joprojām daudziem apmeklētājiem Lasītava 

bijusi brīvā laika pavadīšanas iespēja, īpaši tiem, kuri pārvietojās maršrutā Sociālā māja – 

bibliotēka. Vairumam no viņiem bija vajadzīga tikai  datorvieta. Darbiniecēm bieži nācās 

konsultēt, apmācīt, uzrakstīt, nosūtīt, sameklēt, saglabāt informāciju, atvērt e-pastu, meklēt 

darbu, kā arī cīnīties ar apmeklētāju nelabvēlīgajiem ieradumiem.  

Aktīvāko apmeklētāju vidū bijuši  pensionāri - datorkursu  klausītāji, kuri pēc 

apmācību kursu noklausīšanās kļuvuši  par patstāvīgiem apmeklētājiem. Samērā daudz 

Lasītavu apmeklējuši arī studējošie jaunieši ar konkrētiem pieprasījumiem mācību nolūkos.  

2013. gadā Lasītavā vērojamā tendence - pieaudzis kopēšanas, skenēšanas 

pakalpojumu kopskaits - ap 3000 vienībām resursu nodrošinājums Bibliotēkas vajadzībām un 

ap 8000 - Bibliotēkas lietotājiem. 

 

Uzziņu un informācijas darbs 

Uzziņu un informācijas darbs veikts balstoties gan uz pašu veidotajām datubāzēm, gan 

arī tiešsaistes datubāzēm: LNB analītikas datubāze, LNB digitālā bibliotēka, Lursoft 

laikrakstu bibliotēka, meklētājserveru un nozaru katalogu pakalpojumi, kā arī konkrētas 

tīmekļa vietnes, preses klipi, uzziņu izdevumi u.c. resursi. 

 

Tradicionālie informācijas resursi 

2013. gadā Lasītavas krājums papildināts ar 475 izzinoša rakstura grāmatām un 80 

nosaukumu periodikas izdevumiem. Preses klipu mapēm atlasīti un kopēti materiāli vairākām 

mērķauditorijām, ieskaitot Pierīgas reģiona bibliotēkas - 850 vienības. Ar analītisko aprakstu 

materiāliem papildinātas 88 preses klipu mapes. 

Rediģētas, pilnveidotas un no jauna izveidotas ar iedalījumu pa tēmām, materiālu 

hronoloģisko kārtojumu, personību alfabētisko sarakstu, mapju strukturētāku dalījumu 12 

preses klipu mapes.  

Bibliogrāfisko uzziņu izpildē un informācijas darbā izmantotas abonētās datubāzes: 

EBSCO, LURSOFT, LETONIKA (879 meklējumi), RUBRICON. Vislielākais pielietojums 

bijis EBSCO  datubāzei - 2248 meklējumi.  

 

2013. gadā pieprasītas daudzveidīgas uzziņas visās nozarēs, vairākas uzziņas bijušas 

darbietilpīgas, piemēram: Uzņēmumu vadošo speciālistu atalgojumi pēdējos gados (pēc 

preses materiāliem), Salaspils municipālā policija 20 gados, Arheoloģiskie pētījumi Salaspils 

novadā, Represijas dzimtu vēsturē, Eiropas dzelzceļa biļešu sistēmu  salīdzinājums, Laika 

jēdziens dažādās filozofijās,  Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana, Bērnu autisma 

problēmas, Uzņēmējdarbības vide un sabiedrības labklājība  u.c. Samērā daudz sniegtas arī 

norādes par informācijas resursiem studentiem un skolēniem, piemēram: par valstu vēsturi, 

ekonomiku, politiku, tūrismu, literatūras tēmām, recenzijas par daiļdarbiem, sporta 

aktualitātēm, izglītības sistēmu ārvalstīs, mitoloģijas tēmām, pedagoģiju un psiholoģiju, krāsu 

terapiju, mūzikas terapiju, Dziesmu svētku vēsturi u.c.  Bērnu nodaļā  pieprasītākās tēmas 

bijušas par dažādiem sporta veidiem, sengrieķu mitoloģiju, mākslas vēsturi, modi, 

rakstniekiem, ķīmiju, ģeogrāfiju, folkloru, astronomiju, dabu, dzīvniekiem u.c. 

 Kā reģiona galvenajai bibliotēkai, nācies sniegt ļoti daudz konsultāciju un uzziņu 

kolēģiem no Pierīgas publiskajām un skolu bibliotēkām, pašvaldību pārstāvjiem, kā arī 

lasītājiem. Biežāk pieprasītās tēmas: 

bibliotēku likumdošana, bibliotēku lietošanas noteikumi, stratēģiskais plāns un darba plāns, 

personas datu aizsardzība, Bērnu Žūrija, UDK, plauktu indeksi, analītiskais apraksts, 

autoritatīvie ieraksti,  datu ievade Kultūras Kartē, statistikas atskaites un teksta pārskati, 

krājuma inventarizācija, lasītāju datubāzes izveide, lasītāju kartes, konkursi „Lielā lasītāju 

balva” un „Zelta ābele”, novadpētniecība, dzimtas koka veidošana un izpēte u.c. 
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2013. gadā samazinājies izpildīto tematisko uzziņu skaits, tas pamatojams ar lietotāju  

pieprasījumu samazināšanos un izmaiņām uzziņu uzskaitē – dienas statistikā uzskaitītas tikai 

lielākās tematiskā uzziņas, toties  pieaudzis sniegto  konsultāciju skaits. 

Kopā pārskata periodā sniegtas 264 lielas tematiskās uzziņas, 1398 faktu, 1771 

konsultācija, kā arī 56 elektroniskās uzziņas. 

Reģistrēti 155  atteikumi. Tie pārsvarā saistīti ar konkrēta izdevuma neesamību 

bibliotēkā, kas daļēji novērsts, piekomplektējot trūkstošos izdevumus.  

 

Apmācības 

2013. gadā veikts nozīmīgs darbs datorapmācību organizēšanā:  ieinteresēto 

apzināšana, grupu organizēšana, mācību materiālu sagatavošana. Kopumā novadītas  57 

nodarbības (1 kurss = 8nodarbības), no tām 25 latviešu un 32 – krievu valodā. Nodarbības 

apmeklēt bija  uzsākuši 17 latviešu un 35 krievu valodas plūsmas dalībnieki. Apmācību 

pabeiguši 38 interesenti, no tiem 11- latviešu plūsmā. Grūtības radījis fakts, ka senioru 

apmācības ir lēna virzīšanās uz priekšu – katrā nodarbībā vairākkārt jāatkārto iepriekš 

apgūtais, līdz ar to bija jāpalielina nodarbību skaits un tika noteikta arī papildus konsultāciju 

diena lasītavā.  

 

             
        Datorkursu beidzēji pasākumā ar Bibliotēkas darbiniecēm; Foto: E. Gleizde 
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Saņemts - 32 vienības  no Latvijas Nacionālās bibliotēkas un 4 grāmatas no Pierīgas 

reģiona bibliotēkām. No Salaspils novada bibliotēkas izsniegtas 858 vienības (t.sk. 850 – 

preses kopijas Pierīgas reģionam). 

  Ņemot vērā Salaspils tuvumu Rīgai, lasītāji, īpaši studenti, paši izmantojuši lielāko 

Latvijas bibliotēku pakalpojumus.  

 

4. Darbs ar bērniem un jauniešiem 

 
Darba raksturojums Jūsu bibliotēku sistēmā, metodiskā un konsultatīvā darba 

organizācija attiecībā uz šo mērķgrupu 

Salaspils novada bibliotēkas Bērnu un jauniešu apkalpošanas nodaļa (turpmāk – Bērnu 

nodaļa) ir Bibliotēkas struktūrvienība, kas specializējas Salaspils novada bērnu un jauniešu 

apkalpošanā. Bērnu nodaļas galvenie uzdevumi ir nodrošināt neierobežotu piekļuvi 

kvalitatīvai informācijai, veicināt lasīšanu, nodrošināt saturīga brīvā laika pavadīšanas 

iespējas, izkopt iemaņas un prasmes informācijas tehnoloģiju apguvē. 

Bērnu nodaļas lasītāji lielākoties ir Salaspils Pirmsskolas izglītības iestāžu bērni, 

Salaspils 1. un 2. vidusskolu audzēkņi, kā arī mūsu pakalpojumus izmanto Salaspils 

vispārizglītojošo skolu pedagogi un skolēni, kas mācās Rīgas skolās. 

Salaspils novada bibliotēkas bērni un jaunieši veido ievērojamu daļu lasītāju 39% no 

reģistrētajiem lasītājiem. 

 

 2012 2013 Kopējā 

dinamika (+/-) 

Lasītāju skaits - 

bērni līdz 18.g. 
1136 1225 +89 

Apmeklējums - 

bērni līdz 18.g. 
10993 11990 +997 

Izsniegums - 

bērni līdz 18.g. 
13002 14313 +1311 

Lasīšanas veicināšanas 

pasākumi 
40 41 +1 

 

Salīdzinot ar 2012.gadu, reģistrēto lasītāju - bērnu vecumā līdz 18. gadiem - skaits  ir 

palielinājies par 7,8%, apmeklējums  par  9% un izsniegums par 10%. 

. 
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Sadalījums pa vecumgrupām bērnu un jauniešu vidū ir sekojošs: pirmsskola – 126 

lasītāji, 1.-4. klase - 497, 5.-6. klase - 236, 7.-9. - 226, pārējie - 140. 

Pārskata gadā lasītāju skaits ir nedaudz palielinājies pateicoties pirmsskolas iestāžu 

darbinieku un Salaspils 1. vidusskolas skolotāju ieinteresētībai un atsaucībai. Arī bibliotēkas 

modernizācija, tās atrašanās vieta un ieviestās inovācijas lasītāju  apkalpošanā ir veicinājusi 

bērnu pieplūdumu, jo viņiem patīk  jauni procesi un mūsdienīgi risinājumi. 

 

Bērnu un jauniešu literatūras krājuma veidošana un papildināšana 

Bērnu nodaļa kārtējo fonda komplektēšanu veic saskaņā ar Salaspils novada bibliotēkas 

izstrādāto krājuma komplektēšanas politiku, atbilstoši bērnu un jauniešu nodaļas profilam un 

uzdevumiem. 

Bērnu nodaļas krājums veidots tā, lai maksimāli apmierinātu šīs mērķauditorijas 

vajadzības. Īpaša uzmanība tiek veltīta skolēnu ieteicamās literatūras sarakstos esošo 

iespieddarbu nodrošinājumam. Tiek uzskaitītas lasītāju pieprasītās grāmatas pēc Atteikto 

pieprasījumu uzskaites burtnīcas datiem un sagatavoti saraksti krājuma piekomplektēšanai.  

No budžeta līdzekļiem 2013.gadā iegādātas Lasīšanas veicināšanas programmas Bērnu 

un jauniešu žūrijas kolekcijas grāmatas divos eksemplāros. 

Pārskata periodā krājums papildināts ar 500 iespieddarbiem, kas ir 18,4 % no kopējā 

jaunieguvumu skaita. Abonēts 21 nosaukums periodiskie izdevumi bērniem un jauniešiem. 

Sīkāk datus skatīt 2. sadaļā 

 

Uzziņu darbs, informācijas pakalpojumi, informācijas prasmju un iemaņu attīstīšana 

Pārskata periodā Bērnu nodaļā sniegtas 106 tematiskās uzziņas, 92 konsultācijas un 64 

faktu uzziņas. 

Bibliotēkās pieprasīts pakalpojums ir datoru izmantošana. Bērnu nodaļā lietotājiem ir 

pieejamas 4 datorvietas ar interneta pieslēgumu, kā arī ir printēšanas, kopēšanas un 

skenēšanas iespējas. 2013.gadā datoru lietotāju apmeklējums ir bijis 3641. Datori vairāk tiek 

izmantoti izklaidei, nevis mācību vajadzībām, tomēr, ja skolēniem ir jāgatavo referāts vai 

Zinātniski pētnieciskais darbs, informācija, galvenokārt, tiek meklēta interneta vidē, nevis 

grāmatās. 

Pārskata periodā lietotāji izrādījuši interesi par šādām tēmām – sporta veidi, sengrieķu 

mitoloģija, mākslas vēsture, mode, rakstnieki, ķīmija, ģeogrāfija, folklora, astronomija, daba, 

dzīvnieki u.c.  

Veicot uzziņu un informācijas darbu, tiek izmantoti visi bibliotēkā pieejamie resursi- 

uzziņu fonds, dažādi interneta resursi  un abonētās datu bāzes. Vajadzības gadījumā 

Bibliotēkas darbinieces apmāca un konsultē skolēnus informācijas meklēšanā bibliotēkas e-

katalogā un abonētajās datubāzēs (Letonika, Lursoft), tādejādi veicinot informācijas izguves 

prasmes. 

No 18.-24. martam bibliotēkā norisinājās E-prasmju nedēļa, kuras ietvaros tika novadītas 

nodarbības Salaspils 1. vidusskolas 5 klašu audzēkņiem (vairāk kā 70 bērni) iepazīstinot ar 

datu bāzes Letonika.lv un Salaspils novada bibliotēkas elektroniskā kataloga piedāvātajām 

iespējām. 

 

Pasākumi dažāda vecuma grupām: pirmsskolas vecuma bērniem un vecākiem, jaunākā 

un vidējā skolas vecuma bērniem, pusaudžiem 

Pārskata gadā Bērnu nodaļas lasītājiem tika rīkots 41tematisks pasākums.  Par tradīciju 

kļuvušas Bērnu nodaļas piedāvātās ekskursijas Pirmā tikšanās ar bibliotēku,  kurās mazie 

apmeklētāji tiek iepazīstināti ar bibliotēku un tās bagātību – grāmatām. 2013. gadā tās 

apmeklēja ~ 265 bērni no Salaspils pirmsskolas izglītības iestādēm un Salaspils 1. vidusskolas 

1. klasēm. 

2013. gadā Vispasaules drošāka interneta dienas tēma bija „Cieni sevi un citus internetā”. 

No 1. – 28. februārim Bērnu nodaļa piedalījās Latvijas Interneta asociācijas Net-
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SafeLatviaDrošāka interneta centra rīkotajā konkursā „Radošais pasākums par drošību 

internetā manā bibliotēkā 2013”, izstrādājot, iestudējot un pēc tam uzfilmējot nelielu skeču 

kopā ar Salaspils 1. vidusskolas Teātra pulciņa meitenēm. Scenāriju rakstīja Bērnu nodaļas 

darbinieces, filmēšana notika bibliotēkas telpās. Kopumā tika noorganizētas 3 tikšanās ar 

Teātra pulciņa meitenēm, kurās apspriests filmas scenārijs un režija, kā arī notika filmēšana. 

Filmiņa ievietota interneta vietnē YouTube.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013.gadā konkursā piedalījās 75 bibliotēkas, kopā organizējot 258 dažādas aktivitātes, 

iesaistot 6554 dalībnieku. Bērnu nodaļas veidotais skečs „Par drošu internetu!” ieguva 

simpātijas balvu no Kultūras informācijas sistēmu centra. 

Vēl Vispasaules drošāka interneta dienas ietvaros Bērnu nodaļa organizēja 

izglītojošas nodarbības Salaspils 1. vidusskolas 3. klašu skolēniem. Prezentācijas laikā tika 

stāstīts par drošību un dažādiem iespējamiem draudiem interneta vidē. Skolēni aktīvi 

piedalījās sarunās un pastāstīja gadījumus no savas pieredzes, diskutēja par tiesībām un 

pienākumiem, kā arī savstarpējas cieņas nozīmību internetā. 

Jūnija sākumā Salaspils 1. vidusskolas vasaras nometnes ietvaros Bērnu nodaļā 

ciemojās jaunākā skolas vecuma bērni, kuriem tika stāstīts par bibliotēku un grāmatām. 

Nometnes dalībnieki uzmanīgi klausījās, atbildēja uz jautājumiem un labprāt dalījās pieredzē 

par grāmatu lasīšanas ieradumiem. Nodarbībā bibliotekāres demonstrēja grāmatas, kuras 

pārējo vidū izceļas ar ko savdabīgu – apjomu, teksta zīmēm, saturu, skaņu, vizuālo 

noformējumu. 

Maija beigās aicinājām čaklākos Bērnu un jauniešu žūrijas ekspertus mērot ceļu uz 

latviešu klasiķa Rūdolfa Blaumaņa dzimtas mājām „Braki” Ērgļu novadā. Tur tika pavadīti 

jautri atpūtas brīži sakoptā, zaļā, vēsturiskām ēkām ieskautā sētā, iepazīstot savstarpēji 

vienam otru un atmiņā atsaucot divu nerātnu, melnu radību nedarbus. Muzeja gide bērnus 

sagaidīja ar īsu stāstu par Blaumaņu dzimtu, tā laika dzīvi un darbiem saimniecībā, kā arī 

iezīmēja būtiskākos punktus rakstnieka biogrāfijā. Piedzīvojumi „Brakos” bija interesants 

noslēgums aizvadītajai Bērnu un jauniešu žūrijas ekspertu sezonai. 
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Ik gadu septembrī tiek rīkoti Dzejas dienu pasākumi. Bērnu nodaļa aizvadītajā gadā 

piedāvāja dzejas pēcpusdienu „Pārmijās krāsas un saplūda skaņas ”, kurā bija iespēja tikties ar 

salaspilieti Janu Kolbinu un ieklausīties viņas krāsainajā un daudzveidīgajā dzejas valodā. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turpinot Dzejas dienas, grupiņa ieinteresētu jauniešu  10. septembrī, atsaucoties uz 

bibliotekāru aicinājumu, devās uz Rīgu, lai O.Vācieša memoriālajā muzejā satiktos ar 

dzejniekiem, kuru krājumi iznākuši aizvadītajā gadā. Savukārt, 14. septembrī bibliotekāre ar 

jauniešiem devās uz Rīgu un dzejnieku vadīti, gāja pa Rīgas Maskavas priekšpilsētas rajonu, 

lai ielu troksnī mācītos prasmi atrast un sadzirdēt vārdu – dzeju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembrī Ziemeļvalstu bibliotēkas nedēļas ietvaros tika rīkoti tematiski pasākumi 

bērniem un jauniešiem. 12. un 13. novembrī skolniekiem no Salaspils 1. vidusskolas 1.b un 

2.a klases bija iespēja noklausīties fragmentu no zviedru rakstnieces Inga Borg grāmatas 

„Ziema pie Plupa” un iztēloties kādas ziemas ir tālajos ziemeļos, un, kā dzīvnieciņi pārziemo 

garo gadalaiku. Noklausoties šo stāstu bērniem vajadzēja iztēloties, kāds viņuprāt izskatās šis 

mazais „neredzamais” Plups un to uzzīmēt. 14.novembrī pusaudži noklausījās fragmentu no 

norvēģu rakstnieka Tarjei Vesaas grāmatas „Ledus pils”. Pēc lasījuma kopā radoši pavadot 

laiku tika veidotas kolāžas (izmantojot baltas, zilas salvetes un līmi). 

 No bērnu un jauniešu darbiem tika izveidota izstāde un izvietota Bērnu nodaļas telpās. 
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Popularizējot literatūru, aizvadītajā gadā Bērnu nodaļas lasītājiem tika piedāvātas 26 

literatūras un tematiskās izstādes. Jubilāriem veltītas grāmatu izstādes: latviešu literātiem R. 

Blaumanim, M. Zīvertam, I. Ziedonim, I. Zanderei, A. Belam, O. Vācietim, franču 

rakstniekam Ž. Vernam, krievu bērnu rakstniekam N. Nosovam. Tematiskās izstādes – 

apmeklētāju uzmanībai piedāvāti bibliotēkas savākti uzziņu materiāli un literatūra par sveču 

dienu, Lieldienām, Teātra dienām, astronomiju u.c., vairāku interesentu uzmanību piesaistīja 

izstāde „Multfilmu varoņi grāmatās”. 

No 18.marta līdz 12.aprīlim visi interesenti varēja aplūkot ceļojošo izstādi „Muminu 

ģimene no Somijas”. Izstādi piedāvāja Somijas vēstniecība. Tā tapusi sadarbojoties Somijas 

institūtam Igaunijā un trollīšu autortiesību turētājam "MoominCharacters", izdevniecībai 

"Schildts&Söderström" un Muminu žurnāla izdevējam "Egmont". Izstādes "Muminu ģimene 

no Somijas" ekspozīcijā bija Muminu sērijas romāni latviešu valodā, grāmatas un žurnāli 

angļu, somu un zviedru valodās, kā arī visdažādākie priekšmeti ar Muminu simboliku. 

Apmeklētājiem bija iespēja izkrāsot Somijas institūta Igaunijā darbinieku sagatavotos 

zīmējumus vai uzzīmēt pašiem savu Muminu. Apmeklētājiem grupās ekskursijas laikā 

piedāvājām īsu ieskatu T. Jansones biogrāfijā un lasījumu no autores literārā darba  par 

trollīša Mumina gaitām. Kopā izstādi apmeklēja 207 interesenti – kā pieaugušie tā bērni. 

 

Ģimenes iesaistīšana lasīšanas veicināšanā 

Ar katru gadu var novērot patīkamu tendenci - bibliotēku arvien vairāk apmeklē bērni 

kopā ar vecākiem un pavada laiku lasot vai spēlējot spēles. Tas nozīmē, ka ir attaisnojies 

izveidotais ģimenes bibliotēkas modelis, kur bibliotēkas pakalpojumus var saņemt gan 

pieaugušie lasītāji, gan bērni. 

Bērnu nodaļā ir iekārtots speciāls plaukts Pedagogiem un vecākiem, kur izvietota 

literatūra, kas varētu būt noderīga bērnu audzināšanas un  izglītošanas jautājumos. 
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Bibliotēkas lasītāju interešu izpēte. Interešu grupu darbs 

Darbinieces regulāri seko pieprasījumam - lasīšanai nepieciešamo izdevumu klāstam, 

kas nepieciešamas skolas ārpusklases lasīšanai un lasīšanai brīvajā laikā. 

Būtiska loma Bērnu nodaļā ir interešu grupai - Bērnu un jauniešu žūrija. Aizvadītajā 

gadā lasīšanas veicināšanas programmā Bērnu un jauniešu žūrija 2013 piedalījās 30 bērni 

(visvairāk 5.-7.klases skolēni) no Salaspils 1. vidusskolas, Ulbrokas vidusskolas, Rīgas 

Lietuviešu vidusskolas, Āgenskalna valsts ģimnāzijas un Rīgas Centra humanitārās 

vidusskolas. Gada laikā šai interešu grupai noorganizētas 4 tikšanās reizes, kurās pārrunātas 

aktuālas tēmas, vērtētas izlasītās grāmatas, kā arī notika dažādas citas interesantas un 

noderīgas aktivitātes.  

Projekts ik gadu noslēdzas ar lasīšanas maratona noslēguma pasākumu „Lielie lasīšanas 

svētki” Ķīpsalas izstāžu centrā, kurus apmeklē arī mūsu bibliotēkas labākie Bērnu un jauniešu 

žūrijas eksperti. 

Vēl tika noorganizēta ekskursija uz R.Blaumaņa memoriālo muzeju „Braki” kurā 

piedalījās ne tikai Salaspils, bet arī Saulkanes Bērnu un jauniešu žūrijas eksperti. 

 

Darbs ar bērniem ar īpašām vajadzībām 

Aizvadītajā gadā darbā ar bērniem ar īpašām vajadzībām netika veiktas nekādas 

aktivitātes. Taču iepriekšējo gadu sadarbība ir veicinājusi interesi par bibliotēku, jo daži  jau ir 

mūsu bibliotēkas lietotāji un aktīvi izmanto tās pakalpojumus. 

 

Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes 
Bērnu nodaļa turpina atbalstīt un piedalās LNB organizētajā VKKF kultūras 

programmā – Bērnu un jauniešu žūrija 2013 – lasīšanas veicināšanas programma.  

Veiksmīgi un iemīļoti ir lasīšanas veicināšanas tradicionālie pasākumi- Pirmā 

iepazīšanās ar bibliotēku, Dzejas dienu, Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākumi. 

 

Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem 

Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem no gada uz gadu atkārtojas, tās ir:  

uzvedības noteikumu neievērošana, sociālās problēmas, jautājums par to, cik saturīgi un 

mērķtiecīgi tiek izmantots internets, bērnu drošība globālajā tīmekļa vidē. 

Aktuāls jautājums ir pusaudžu un jauniešu piesaistīšana bibliotēkai. Šajā vecumā 

viņiem ir citas intereses un prioritātes, bet iešana uz bibliotēku vairs nav būtiska. Vēl kā 

iemeslu varētu minēt- nav speciālas telpas pusaudžiem un jauniešiem, kurās viņi vēlētos 

pavadīt  laiku. 

 

5.Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums 
 

Salaspils novada bibliotēkas mājaslapā www.biblioteka.salaspils.lv iedzīvotājiem ir 

iespēja sekot līdzi bibliotēkas aktualitātēm - pasākumiem, datubāzu izmēģinājumiem, izpildīt 

uzziņas, rezervēt iespieddarbus un pagarināt to lietošanas termiņus.  

 Mājaslapā papildināta sadaļa Digitālās kolekcijas  ar divām jaunām kolekcijām: 

1) Projekts „Salaspils – Vietas. Notikumi. Cilvēki” (123 ieraksti ar anotācijām). 

http://www.biblioteka.salaspils.lv/projekts-salaspils-vietasnotikumicilveki 

 

http://www.biblioteka.salaspils.lv/
http://www.biblioteka.salaspils.lv/projekts-salaspils-vietasnotikumicilveki
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2) Projekts „Latvijas Tautas frontei - 25” (121 ieraksts, ieskenētie dokumenti 

pieejami tikai no Salaspils bibliotēkas telpām). 

http://www.biblioteka.salaspils.lv/projekts-latvijas-tautas-frontei-25 

 

 Optimizēta sadaļa E-katalogs un datubāzes, kā rezultātā pievienota sadaļa 

„Izmēģinājuma datubāzes”, kur atspoguļota informācija par bibliotēkā pieejamajām 

bezmaksas izmēģinājumu datubāzēm.  

 Izveidots bibliotēkas Twitter konts, bet novecojošās platformas dēļ tas nav pieejams 

no bibliotēkas mājaslapas. 

 

Pierīgas novadu bibliotēku virtuālo kopkatalogu veido: 

 

 
 

Salaspils novada bibliotēkas  veidotās datubāzes 

 

Elektroniskais katalogs: 

 veidoti ieraksti un pievienoti eksemplāri tām bibliotēkām (12), kurām nav BIS 

ALISE licence; 

 veikts sistēmas nodrošinājums darbā ar BIS ALISE i-bibliotēkām – izveidoti fondi (8 

bibliotēkām), piešķirtas siglas u.c.  

 tiek uzturēta kataloga ierakstu kvalitāte un nodrošināta bibliotekāru apmācība 

(bibliogrāfiskais apraksts) un konsultāciju sniegšana. 

http://www.biblioteka.salaspils.lv/projekts-latvijas-tautas-frontei-25
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Pierīgas novadu bibliotēkām pievienoto eksemplāru skaits

8807

7315

5865 5940

8185
8925

2008 2009 2010 2011 2012 2013

 
 

No Pierīgas reģiona bibliotēkām saņemtie grāmatu saraksti – apstrādāti un kopkatalogā 

ievadīti 8925 eks. (jaunieguvumi un rekataloģizētie izdevumi). Jaunieguvumi tiek atspoguļoti 

elektroniskajā kopkatalogā 1 nedēļas laikā. 

2013. gada beigās 8 bibliotēkas ir iegādājušās BIS ALISE licenci, 2014. gadā tikai 4 

bibliotēkām būs nepieciešamība apstrādāt grāmatu sarakstus. 

 

Dati Reģiona kopkatalogā: 

1. Kopējais eksemplāru skaits -344434 (t.sk. Salaspils novada bibliotēkas – 69011) 

2. Kopējais ierakstu skaits –66825  

3. Salaspils novada bibliotēka - ieraksti ar eksemplāriem - 44321 (visi dati uz 29.12.2013.) 

4. Kopējais ierakstu skaits Autoritatīvajā datubāze (14277) 

5. Kopējais Lasītāju datubāzes skaits (21557) 

 

Novadpētniecības datubāze  

 papildināta ar  1895 jauniem aprakstiem  par  Salaspils (851) un  Pierīgas reģiona 

(1044 ieraksti) aktualitātēm, kultūrvēsturiskiem notikumiem, personām u.c.  

 280 aprakstiem pievienotas anotācijas, izveidoti jauni atslēgvārdi, kā arī rediģēti 

esošie apraksti.   

 Kopējais ierakstu skaits datubāzē ir 20397 (dati uz 29.12.2013.).  
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2013. gadā izveidotie ieraksti 

Novadpētniecības datubāzē

1782

28 85

Salaspils bibliotēka

Saulkrastu bibliotēka

Baldones bibliotēka

 
 

Baldones novada bibliotēka un Saulkrastu novada bibliotēka piedalās novadpētniecības 

datubāzes veidošanā un  papildina  to ar materiāliem no vietējiem periodiskajiem izdevumiem 

 

BIS ALISE turētāju - bibliotēku (Salaspils, Baloži, Sigulda) un BIS ALISE sadarbības 

rezultātā tika panākta vienošanās par vienveidīgu  novadpētniecības datu atspoguļošanu 

sistēmā.  

 

Analītikas datubāze 

Analītikas datubāze – papildināta ar 800 jauniem ierakstiem, daļai ierakstu ir kopijas, 

ap 130  ierakstu ir no grāmatām un rakstu krājumiem. Kopējais ierakstu skaits datubāzē ir 

6996. 

 

Abonētie un tiešsaistes resursi  

 

2013. gadā abonētas datubāzes - EBSCO un RUBRICON, pateicoties KISC 

nodrošinājumam bez maksas bija pieejamas LURSOFT un LETONIKA.   

EBSCO datubāzes izmantošana 

(2011-2013)
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Uz izmēģinājuma laiku iepazītas daudzas datubāzes: L’ Annee Philologique ,  

University Library Online, Bentham OPEN publishes, Library PressDisplay,  tematiskās 

kolekcijas, kas izveidotas,  apvienojot EBSCO Publishing un H.W. Wilson resursus,  Internet 

Library of Business Literature – MYBRARY u.c. Lietotāju pieprasījums bijis minimāls, jo 

gandrīz katrā Latvijas augstskolā ir pieejamas minētās datubāzes. Ieguvums ir bijis 

darbiniekiem- meklēšanas iemaņu attīstīšanai un kvalifikācijai. 
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Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūra 

Mācību telpā, datorapmācību nodrošināšanai grupās, ir 10 portatīvie datori. Plānveidīgi 

tiek atjaunota (iegādāta) datortehnika darbiniekiem (2013.gadā - 2 datori). Kopumā Bibliotēkā 

ir 43 datori, no tiem: 17 darbiniekiem, 26 - lasītājiem (4 - bērnu un jauniešu apkalpošanas 

nodaļā), serveris, 5 multifunkcionālās iekārtas, skeneris (iegādāts projekta rezultātā) un 4 

printeri. 

 

6.Novadpētniecības darbs 
 

Lai plānotu Pierīgas novada bibliotēku novadpētniecības darbu 2013.gadā tika 

sastādīta anketa Novadpētniecības darbs bibliotēkā. Atbildes apkopotas, noskaidrotas  

prioritātes un darba virzieni. Rasti risinājumi optimālākajam sadarbības modelim 

novadpētniecības darbā – Reģiona galvenā bibliotēka – Pierīgas novadu publiskās bibliotēkas.  

Atlasot materiālus par Pierīgas novadiem tiek izvērtēti raksti, to aktualitāte, 

kultūvēsturiskais mantojums un ņemti vērā citi novadam būtiski aspekti. Rakstu kopijas 

(1044) tiek atspoguļotas datubāzē un nodotas (850) Pierīgas novadu bibliotēkām  

novadpētniecības krājuma papildināšanai. 

 

Salaspils novada bibliotēkas novadpētniecības darbā 2013. gadā  turpināts iesāktais 

virziens - novada materiālu resursu apzināšana un  digitalizācija. Ar novadu saistītie 

dokumenti aprakstīti, materiāli kopēti, klasificēti un sistematizēti tematiskajās mapēs, 

restrukturētas  6 jaunas tematiskās  mapes, rediģētas - 10.   

Uzrakstīts, iesniegts un realizēts  projekts: „Daugavas kolekcija Salaspils novada 

bibliotēkā. Salaspils - Vietas. Notikumi. Cilvēki.” (2. kārta) Daugavas Savienības valdei.  

Rezultātā izveidota digitālā kolekcija ar 123 aprakstvienībām BIS Alise.  

  Otra digitālā kolekcija tapusi kopprojekta „Latvijas Tautas Frontei - 25. Salaspils” ar 

121 aprakstvienību un 5 audioierakstiem. Sīkāk skat. Pasākumi. 

Izvērtēta salaspilietes Ilmas Ozoliņas milzīgā  fotogrāfiju kolekcija, (25 CD) no kurām 

tikai nedaudzas saglabātas kā vēstījums nākotnei par Salaspils neseno vēsturi. Turpināts darbs  

salaspilietes Brigitas Stalidzānes dzimtas hronikas apzināšanā un digitalizācijā. 

Kopumā digitalizētas un apstrādātas 543 fotogrāfijas (JPG formātā, kas saglabātas uz ārējā 

cietā diska).  

Unikāla vērtība ir 5 tematiskajās mapēs apkopotajai informācijai par Latvijas Tautas 

fronti Salaspilī un Pierīgas reģionā, Izskatītas un kopētas liecības no „Rīgas Apriņka Avīzes”, 

„Atmodas” u.c. resursiem- ap 1000 vienības. Tās uzsākts kataloģizēt BIS Alise. 

Jau gadiem turpināts darbs pie K. Skujenieka, A. Mauriņa, E. Mugurēviča, 

A.Neiburgas darbu un literatūras par viņiem bibliogrāfijas atspoguļošanas novadpētniecības 

datubāzē. 

Sniegta 31 apjomīga tematiskā uzziņa par novadu, izveidots 1 CD ar Latvijas Tautas 

frontes Salaspils nodaļas materiāliem. 

Turpināta bibliotēkas vēstures hronoloģija fotogrāfijās. 

Novadpētniecības datubāze- skat.  Elektroniskie informācijas resursi. 

 

7.Projektizstrāde 
 

1. Izpildes gaitā Daugavas Savienības atbalstītais projekts „Vietas. Notikumi. Cilvēki” 

2. Sadarbības projekts ar Daugavas muzeju par Tautas frontes 25 gadu jubilejas 

pasākumu organizēšanu. 

 Abu projektu realizācija noritēja ar dokumentālo liecību, fotogrāfiju u. c. materiālu 

apzināšanu, skenēšanu un kataloģizāciju, kas ir darbietilpīgs process.  Ir iegādāta arī  projektā 

paredzētā tehnika.  

3. Bērnu un jauniešu apkalpošanas nodaļa un Saulkalnes filiālbibliotēka piedalās  
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VKKF kultūras programmā – Bērnu un jauniešu žūrija 2013 – lasīšanas veicināšanas 

programma 

4. 2012.gada 11.oktobrī iesniegts Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas 

„GRĀMATU IEPIRKUMS PUBLISKAJĀM BIBLIOTĒKĀM” projekts „Augstvērtīgas 

literatūras iegāde Pierīgas reģiona publiskajām bibliotēkām”. Projekts īstenots līdz 2013.gada 

28.februārim, kad visām Pierīgas reģiona publiskajām bibliotēkām izdalīti izdevumi, kas 

iepirkti projekta rezultātā. 

. 

8.Metodiskā un konsultatīvā darba un sadarbības raksturojums 
 

2013.gadā visi Pierīgas novadi (17) izvirzīja Salaspils novada bibliotēku Reģiona 

galvenās bibliotēkas statusam. Saskaņā ar veiksmīgu atkārtotu akreditāciju un noslēgtajiem 

sadarbības līgumiem (gan 2012., gan 2013.gadā – 16 novadi, 40 bibliotēkas) Salaspils novada 

bibliotēka ir  nodrošinājusi metodisko un konsultatīvo darbu: 

8.1. veikta bibliotēku apmeklēšana un vērtēšana (42 bibliotēkas, t.sk. 2 skolu bibliotēkas) 

(D.Orbidāne, E.Gleizde, A.Ūberga, I.Siņica, I.Vilcāne): 

 bibliotēku dokumentācija; 

 bibliotēku krājums; 

 darbs ar bērniem un jauniešiem – literatūras nodrošinājums, izdevumu 

novietojums plauktā un tā atbilstība eksemplāru ziņām BIS Alise-i, lasīšanas 

veicināšanas pasākumu organizēšana 

 bibliotēkas atpazīstamība sabiedrībā. Publicitāte; 

 informatīvi bibliogrāfiskais darbs; 

 novadpētniecības darbs; 

 profesionālā pilnveide, kvalifikācijas paaugstināšana. 

 

8.2.  sniegta metodiskā un konsultatīvā palīdzība reģiona bibliotekāriem par: 

 bibliotekārā darba procesiem (krājuma attīrīšana, norakstīšana un inventarizācija); 

 bibliotēkas darbību reglamentējošo dokumentu sakārtošanu, personas datu  

      aizsardzība; 

 telpu iekārtošanu, krājuma izvietošanu un noformēšanu; 

 prasmju uzlabošanu izmantojot informācijas resursus 

 novadpētniecība bibliotēkās, jautājumi par dzimtas koku veidošanu. 

 

8.3. Organizētie Pierīgas reģiona publisko bibliotēku darbinieku semināri: 

 „Digitālās bibliotēkas datubāze. Centrālās statistikas pārvaldes datubāzes. Informācijas 

meklēšana ikdienā”, 2013.gada 6.februāris 

- Digitālās bibliotēkas datubāze www.periodika.lv / A.Žogla, LNB pārstāvis 

- Eurostat datubāze / S.Roze, Eurostat datu lietotāju atbalsta centra dalībniece 

- Centrālās statistikas pārvaldes datu iegūšanas iespējas / L.Reinfelde, vecākā referente 

 - WebPac / I.Vilcāne, Salaspils novada bibliotēka 

- Informācijas meklēšana ikdienā – sarežģītu pieprasījumu izpilde / pieredzē dalās 

kolēģi no Baložu pilsētas, Siguldas novada un Salaspils novada bibliotēkām 

 „Latvijas Nacionālās bibliotēkas pakalpojumu piedāvājums. Pārskats par 2012.gadu”, 

2013.gada 13.marts, seminārs organizēts ar LNB atbalstu 

- Nacionālas bibliogrāfijas datubāzes / I.Dukure, LNB Bibliogrāfijas institūta 

direktora vietniece 

- Novadpētniecības saturs digitālā laikmeta bibliotēkās / K.Zaļuma, LNB Letonikas un 

Baltijas centra vadītāja 

- Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunā ēka / S.Valtiņa, LNB Sabiedrisko attiecību 

speciāliste 

http://www.periodika.lv/


 17 

- Jaunākās profesionālās literatūras apskats / E.Vīksna, LNB Bibliotēku konsultatīvā 

centra galvenā bibliotekāre 

- LNB Brīvpieejas apmaiņas krājums / I.Kļaviņa, LNB Bibliotēku konsultatīvā centra 

galvenā bibliotekāre 

- Pārskats par 2012.gadu / E.Gleizde 

 „Ekskursijas”, 2013.gada 10.aprīlis 

- Izstāde „Latam 20” / ekskursija uz Latvijas Banku 

- Ekskursija renovētajā Kerkoviusa namā / LU Bibliotēkas centrālās ēkas apskate gida 

pavadībā 

 „Novadpētniecības seminārs Salaspilī”, 2013.gada 22.maijs 

- Botāniskā dārza apmeklējums 

- Tikšanās ar Vairu Vīķi - Freibergu 

- Daugavas muzeja Doles salā apmeklējums „…pa atmiņu takām kopā ar Vairu Vīķi – 

Freibergu” 

 „WebPac un Novadpētniecība Pierīgas reģiona bibliotēkās”, 2013.gada 2.oktobris 

- WebPac jaunumi, meklēšana WebPac, novadpētniecības materiālu atspoguļošana 

WebPac / S.Pogule, Tieto Latvia 

- Nozares aktualitātes / D.Orbidāne, Salaspils novada bibliotēka 

- Novadpētniecība Pierīgas reģiona bibliotēkās / E.Gleizde, Salaspils novada 

bibliotēka 

- Galvenās atziņas apmeklējot bibliotēku novadpētniecības konferenci Balvos / 

E.Gleizde, Salaspils novada bibliotēka 

 „Darbs BIS Alise-i”, 2013.gada 6.novembris 

- Jaunumi, datu apstrāde MARC21 formātā / B.Mūze, Tieto Latvia 

 „Bērns – informācijas sabiedrībā. Eiro drošība”, 2013.gada 13.novembris 

- Bērns – informācijas sabiedrībā / N.Jansone-Ratinika, LU Dr.paed. 

- Radošas metodes darbā ar bērniem / I.Radziņa, Dubultu bērnu bibliotēkas vadītāja 

- Kas jāzina par Eiro drošību? / A.Trenko, Latvijas Bankas ekonomikas un 

starptautisko attiecību eksperte 

 

8.4. Citas metodiskā darba aktivitātes: 

 Pārskatu gatavošana par bibliotēku darbu un ziņojumu sūtīšana pašvaldību vadītājiem. 

 Statistikas ziņas un gada darba pārskatu apkopošana par Pierīgas reģiona publiskajām 

bibliotēkām. 

 Sistematizēti un analizēti Salaspils novada bibliotēkas un tās struktūrvienību  darba 

plāni. 

 Katru mēnesi aktualizēts novada bibliotēku izstāžu un pasākumu plāns nākamajam 

mēnesim.  

 Piedalīšanās dažādos konkursos un pasākumos, piemēram, 24 Pierīgas reģiona 

publiskās bibliotēkas piedalījās Latvijas Lauku bibliotēku atbalsta biedrības konkursā 

„Lielā lasītāju balva 2013”- apkopoti dati; 22 bibliotēkas piedalījās lasītāko Latvijas 

grāmatizdevēju grāmatu TOP10 2012.gadā noteikšanā; 18 bibliotēkas - grāmatu 

mākslas konkursā „Zelta Ābele – 2012” u.tt. 

 Vadīta prakse Latvijas Kultūras koledžas studiju programmas „Bibliotēkzinātne un 

informācija” divām 2.kursa un vienai 3.kursa studentēm. Praktikantes iepazinās ar 

bibliotēkas darba plāniem, pārskatiem, amata instrukcijām un pienākumu sadali. 

Apguva Lasītavas, Abonementa un Bērnu un jauniešu apkalpošanas nodaļu darba 

specifiku – darbojās BIS Alise ar lasītāju apkalpošanu saistītiem procesiem – lasītāju 

reģistrācija, izdevumu izsniegšana un saņemšana, veica dienas statistiku, kā arī 

izpildīja uzziņas. 

 Informācijas koordinēšana un citu institūciju pieprasīto datu apkopošana. 
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 Pierīgas reģiona publisko bibliotēku un skolu bibliotēku darbinieki regulāri informēti 

par jaunākajiem metodiskajiem materiāliem un aktuālāko informāciju nozarē.   

 Gada noslēguma pasākumā 2013.gada 11.decembrī Ķekavas novadā (piedalās 60 

dalībnieki) tika godināti darba jubilāri, mācību iestādes beigušie, jaunie darbinieki un 

nosaukts Gada bibliotekārs –Inta Petrova par mērķtiecīgu ieguldījumu Pabažu 

bibliotēkas attīstībā un sabiedrības iesaistīšanu Sējas novada kultūras dzīvē. 

 

8.5. Organizētie pasākumi vietējā un reģiona mērogā: 

 3.aprīlis, Salaspils novada bibliotēkas darbiniekiem organizēta ekskursija uz 

Latvijas banku, apmeklēta izstāde „Latam 20”, kas veltīta Latvijas nacionālajai valūtai. 

Bibliotēkas darbinieki piedalījušies Rīgas Centrālās bibliotēkas organizētā ekskursijā 

„Pirmā pastaiga pa Vecrīgu”, ekskursija ietvēra nozīmīgāko Vecrīgas kultūras un 

arhitektūras pieminekļu apskati un ieskatu šo pieminekļu kultūrvēsturiskajās īpatnībās. 

 

 25.aprīlī, Bibliotēku nedēļas ietvaros, lai popularizētu lasīšanu un bibliotēkas 

pakalpojumus vietējās sabiedrības vidū, otro gadu pēc kārtas organizēta zibakcija „Lasīsim 

kopā!”. Zibakcijā piedalījās 10 Pierīgas reģiona publiskās bibliotēkas, akcijai pievienojās 8 

bibliotēkas* no citiem Latvijas reģioniem: 

 

 30.augustā organizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Kuldīgas novada 

bibliotēkām. Apmeklēta Kuldīgas Galvenā bibliotēka un Kuldīgas novada Padures pagasta 

bibliotēka. Braucienā piedalījās 49 bibliotekārie darbinieki. 

 

9. Bibliotēku materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 
 

Bibliotēka atrodas renovētā un bibliotēkas vadzībām pielāgotā ēkā, telpu kopējā platība 

ir 1435 m, no kuriem 1000m izvietoti 2 stāvos un tiek ekspluatēti gan lietotāju, gan 

bibliotēkas darbinieku vajadzībām. Lasītāju vietu skaits 103 (ieskaitot mācību telpu ar 45 

vietām). 

Lasītavā iekārtota klausītava ar mūzikas CD, DVD,  klausāmgrāmatām un atbilstošu 

skaņu tehniku. Te  uzsākta arī  plakātu kolekcijas izveide.  

  

 Lasītāju ērtībām iegādāta un ēkas ārpusē izvietota grāmatu u.c.dokumentu nodošanas 

iekārta, kas ļauj nodot bibliotēkā paņemtos dokumentus ārpus bibliotēkas darba laika.  

 

10. Bibliotēkas personāls 
 

2013.gada nogalē bibliotēkā strādāja 13 bibliotekārie darbinieki un direktore, no tiem: 

- ar maģistra grādu soc.zin. – 3 

- ar bakalaura grādu soc.zin. – 3 

- ar augstāko speciālo izglītību (līdz 1993.g.) – 2 

- ar profesionālo vidējo izglītību – 2 

- ar bakalaura grādu citā jomā - 2 

-ar augstāko izglītību citā jomā -1 

Vēl bibliotēkā strādā 8 tehniskie darbinieki, no tiem 2 - pusslodzē, 2 - astotdaļslodzē. 
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Darbinieku tālākizglītība un kvalifikācijas paaugstināšana 
1. Kursi un semināri 

Norises laiks Kursi, lekcijas u.c. pasākumi Iesaistītie 

darbinieki 

01.02.2013. Jaunākā literatūra pieaugušo auditorijai 2 

04.02.-27.03.2013. Ugunsdrošības speciālists 1 

27.02.2013. Reģiona galveno bibliotēku direktoru apaļā galda 

diskusijas 

2 

11.03.2013. EBSCO datubāze 1 

15.03.2013. Dokumentēšana un dokumentu pārvaldības aktualitātes 

izglītības iestāžu lietvežiem 

2 

11.04.2013. Izstāžu darbs bibliotēkā 1 

27.-28.05.2013. Latvijas publisko bibliotēku direktoru seminārs 1 

30.05.2013. Latvijas publisko bibliotēku metodiķu seminārs 1 

28.08.2013. Gaismas pils laikā un telpā 1 

16.10.2013. Seminārs „Zemgales bibliotēkas – sava novada vēstures 

izpētei” 

4 

23.10.2013. Seminārs krājuma komplektēšanas speciālistiem 1 

25.10.2013. Bibliotēkas interešu pārstāvniecība: ilgtspēja un iespējas 1 

25.10., 6.11., 

13.11.2013. 

Padziļinātie kursi BIS ALISE 10 

11., 21., 22., 27., 

28.11.2013. 

Mūžizglītības lekciju kurss „Darbs ar sevi – kvalitatīvas 

dzīves nosacījums” 

10 

26.11.2013. Baltu senvēsture, tās garīgais pamats un teritoriālā 

izplatība 

5 

03.12.2013. Darbinieku motivācija kultūras iestāžu darbā 1 

04.12.2013. Latvijas publisko bibliotēku metodiķu seminārs 1 

12.12.2013. Seminārs bibliotekāriem un izdevējiem „E-grāmatas – 

starp vēlmēm un realitāti” 

2 

6 x gadā Semināri reģiona bibliotekāriem  

 

Apmeklētie:  

kongresi un konferences 

 Latvijas bibliotekāru biedrības 16.konference „Bibliotēkas tagad! –  Iedvesmojošas, 

Pārsteidzošas, Iedrošinošas”, 2013.gada 18.aprīlis, LU Lielā aula. 

 Konference „Iztēles spēks: spilgtākie tēli bērnu literatūrā”, 2013.gada 10.maijs, 

Spīķeru koncertzāle, Rīga. 

 Bibliotēku novadpētniecības konference „Lokālās kultūras vērtības nacionālās 

identitātes stiprināšanai”, 2013.gada 18.-19.septembris, Balvi, Balvu Centrālā 

bibliotēka. 

pasākumi 

 „Reģiona galveno bibliotēku direktoru apaļā galda diskusijas”, 27.februāris, Rīga, 

LNB. 

 Jāņa Ūdra grāmatas „Meldras un Matīsa ceļojums vēsturē” atvēršanas svētki, 

13.marts, Rīga, Latvijas Kara muzejs. 

 LNB diskusija par portālu www.periodika.lv, 22.augusts, Rīga, „Esplenāde 2014”. 

 Eiropas Savienības mājā mākslas tikšanās cikla „Eiropas gadalaiki: rudens, ziema” 

sezonas atklāšanas pasākums „Eiropas mēle jeb Kas ir tulkotājs?”, 1.oktobris, 

Rīga, ES māja. 

 

http://www.periodika.lv/
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pieredzes apmaiņas braucieni 

 „Salaspils novada kultūras iestāžu darbinieku pieredzes apmaiņas brauciens uz 

Daugavpili un Rēzekni”, 14.jūnijs, organizē Salaspils novada dome. 

 „Salaspils novada kultūras speciālistu pieredzes apmaiņas brauciens uz kultūras 

pili Ziemeļblāzma, mākslas centru „Totaldobže”, radošo industriju kvartālu 

„Spīķeri”, 3.oktobris, organizē Salaspils novada dome. 

 

11. Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums 
 

2013.gadā Bibliotēkas un tās struktūrvienību pamatfinansējumu veidoja Salaspils 

novada domes (182717 Ls) piešķirtais budžets. Papildus budžetā iegūti: 

 maksas pakalpojumi, tai skaitā līgumi ar 16 pašvaldībām – 13582 Ls 

 Daugavas savienības projekta ietvaros piešķirtais finansējums – 435 Ls  

Kopumā Salaspils novada bibliotēkas un tās struktūrvienību darbības nodrošināšanai izlietoti 

Ls 196734 no tiem: 

1. Bibliotēkas krājuma papildināšanai– 12783 Ls 

2. Datortehnika u.c. biroja tehnika – 1570 Ls 

3. Mazvērtīgais inventārs (krēsli, mēbeles u.c. aprīkojums) – 1486 Ls 

4. Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi – 2535 Ls  

 

Finansu piesaiste Reģiona galvenās bibliotēkas funkciju nodrošināšanai 

Lai sekmīgi noritētu finanšu piesaiste reģiona galvenās bibliotēkas (RGB) funkciju veikšanai 

tika veikti sagatavošanas darbi: 

 - sastādīts darba plāns un nepieciešamais budžets 2014. gadam 

 - sagatavoti pārskati par 2013.gadu 

 - sagatavoti līgumi par RGB funkciju veikšanu un finansēšanu katrā novadā 

   

12. Kopdarbība ar pašvaldības un citām institūcijām. Publicitāte 
 

Sabiedriskās attiecības un informācijas apmaiņa  

Interese par Bibliotēkas renovēto ēku joprojām ir liela – 2013. gadā uzņemtas 9 grupas 

– gan kolēģi no Latvijas publiskajām bibliotēkām, gan viesi no ārzemēm (kopumā ~290 

cilvēki). 

 No 20. augusta līdz 1. decembrim Salaspils novada bibliotēka un Pierīgas reģiona 

bibliotēkas piedalījās Latvijas Nacionālā bibliotēka rīkotajā akcijā „Tautas grāmatu plaukts”.. 

Kopumā Salaspils novada bibliotēka no novada iedzīvotājiem saņēmusi 37 dāvinātas 

grāmatas, tās nogādātas LNB. 

 

Sadarbība ar citām iestādēm un institūcijām 

Sadarbība notiek ar Daugavas muzeju (2013.gadā 2 projekti), Salaspils vidusskolām, 

pirmsskolas izglītības iestādēm un citām Latvijas bibliotēkām. Sadarbībā ar Salaspils Sociālo 

centru, tika radīta iespēja  bibliotēku izmantot arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, to sekmēja 

arī  telelupas pieejamība.   

Sadarbībā ar Salaspils novada domes kultūras metodiķi tika noorganizēta domes 

darbinieku līdzdalība akcijā "Gaismas ceļš - Grāmatu draugu ķēde" 

Bibliotēkas direktore D.Orbidāne darbojas Latvijas Bibliotēku padomē un jau vairākus 

gadus Salaspils novada domes Kultūras projektu komisijā.  

Galvenā bibliotekāre A.Ūberga ir iekļauta Latvijas Nacionālās bibliotēkas darba 

grupā, kas nodarbojas ar krājuma uzskaites vadlīniju izstrādi Latvijas bibliotēkām. 
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Iestādes darbības atspoguļojums sabiedriskās saziņas līdzekļos  
Paziņojumi par Bibliotēku ir pieejami arī Salaspils novada mājaslapā – 

www.salaspils.lv; 

Sadarbība notiek ar „Rīgas Apriņķa Avīzi” un „Salaspils Vēstīm”, kur regulāri tiek publicēta 

informācija par aktivitātēm bibliotēkā. 

Informācija par lielākajiem pasākumiem bibliotēkā sūtīta uz Bibliotēku portālu 

www.biblioteka.lv. 

 

Datums  Masu saziņas 

līdzeklis 

Raksta, sižeta 

nosaukums, autors. 

Norise, par kuru sniegta informācija 

2xmēn. Salaspils Vēstis  Informācija par pasākumiem un 

aktuālākajiem notikumiem 

18.01.2013. Salaspils Vēstis, 

Nr.2 

Satikšanās prieks, 

R.Mintaura 

Par tikšanos ar ilggadējiem 

čaklākajiem lasītājiem, bibliotēkas 

izvirzītajiem goda pilsoņiem un 

grāmatu dāvinātājiem 

21.02.2013 Latvijas Avīze „Grāmatas saliedēs” 

 

Intervija ar D.Orbidāni par grāmatu 

iegādi sabiedrības saliedēšanas un 

nacionālās identitātes stiprināšanas 

programmas ietvaros, ko organizēja 

Kultūras ministrija (kapacitātes 

programma) 

15.03.2013 Bibliotēku 

portāls 

 Nosūtīts I.Siņicas sagatavotā 

informācija par Muminu izstādi 

22.03.2013. Salaspils Vēstis, 

Nr.6 

Lielie lasīšanas svētki; 

Madara Rakšte 

Par Salaspils bērnu un jauniešu 

līdzdalību Bērnu un jauniešu žūrijas 

noslēguma pasākumā Ķīpsalā 

05.04.2013. Salaspils Vēstis, 

Nr.7 

Bibliotēkā aizvadīta e-

prasmju nedēļa  

 

05.04.2013. Salaspils Vēstis, 

Nr.7 

Salaspils novada 

bibliotēkas krājums 

papildināts ar vērtīgiem 

izdevumiem  

Publisko bibliotēku kapacitātes 

stiprināšanas programmas ietvaros 

iegādātās grāmatas  

03.05.2013. Salaspils Vēstis, 

Nr.9 

Zibakcija "Lasīsim kopā"  Par Salaspils novada bibliotēkas 

organizēto akciju Bibliotēku nedēļas 

ietvaros 

23.04.2013. Rīgas Apriņķa 

Avīze Nr.30 

Kā smiltis izplūst Latvija 

no rokām;  Imants Liepa  

par Janīnas Kursītes tikšanos ar 

lasītājiem pasākumā "Vārdi rada savu 

telpu" Salaspils novada bibliotēkā 

22.05.2013. Ogres televīzija Bibliotēkā viesojās 

eksprezidente Vaira 

Vīķe- Freiberga 

 

07.06.2013. Salaspils Vēstis, 

Nr.11 

Bibliotēkā viesojās 

eksprezidente Vaira 

Vīķe- Freiberga 

Tas pats arī krievu val. 

06.09.2013. Salaspils Vēstis, 

Nr.17 
Latvijas Tautas Frontei 

– 25;  

R.Mintaura 

par Salaspils novada bibliotēkas un 

Daugavas muzeja projektu 

"Latvijas Tautas Frontei - 25. 

Salaspils - Vietas. Notikumi. 

Cilvēki 
04.10.2013. Salaspils Vēstis, 

Nr.19 
Dzejas dienas 2013 : 

Salaspils - Rīga – 

Salaspils;  

I.Gruziņa 

par tikšanos ar jauno dzejnieci Janu 

Kolbinu Salaspils novada 

bibliotēkas Bērnu un jauniešu 

apkalpošanas nodaļā 

06.12.2013. Salaspils Vēstis, Notikusi Ziemeļvalstu par Rīta stundu mazajiem bērniem 

http://www.salaspils.lv/
http://www.biblioteka.lv/
http://91.200.67.159/Alise/lv/book.aspx?id=89119
http://91.200.67.159/Alise/lv/book.aspx?id=89119
http://91.200.67.159/Alise/lv/book.aspx?id=89120
http://91.200.67.159/Alise/lv/book.aspx?id=89120
http://91.200.67.159/Alise/lv/book.aspx?id=89120
http://91.200.67.159/Alise/lv/book.aspx?id=89120
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Nr.23 bibliotēku nedēļa 

"Ziema Ziemeļos"; 

I.Siņica 

un Krēslas stundu pusaudžiem 

Salaspils novada bibliotēkas Bērnu 

un jauniešu nodaļā 

. 

Izstādes un pasākumi bibliotēkā 

2013. gads bijis īpaši bagātīgs. Kopumā noorganizētas 27 izstādes un 4 tematiskie 

pasākumi. Tas saistīts gan ar rakstnieku, literātu, sabiedrisko darbinieku, novadnieku  

jubilejām un atceres dienām, gan  realizētajiem projektiem, kuru rezultātā organizēti 

noslēguma pasākumi. 

 

Izstādes 

 „Sveiks, mīļais Blaumani” – Rūdolfam Blaumanim (150);  „Kas padarīts, ir nodarīts”- 

atceroties dižākos latviešu valodniekus Kārli Mīlenbahu (160) un Jāni Endzelīnu (140); „...un 

paliku kā apburts stāvam”- latviešu arhitektam, etnogrāfijas pētniekam Paulam Kundziņam 

(125); „Saules zīmē” – mākslinieka Anša Cīruļa (130) jubilejā; dramaturgam Gunāram 

Priedem (85) – „Tava labā slava”;  dzejniekam Imantam Ziedonim (80) – „Tik un tā”;  „Viss 

ir citādi, nekā tas ir”- dramaturgam un režisoram Pēterim Pētersonam (90); „Mieru, tikai 

mieru!” – Latvijas labākajam Karlsonam – aktrisei Verai Singajevskai (90); „Latviešu 

valodniecības ciltstēvam Georgam Mancelim – 420”; „Tu saki?” – leģendārajai Lilitai 

Bērziņai (110);  „Mana sirds ir domu un jūtu dzīvais avots” – komponistam  Jāzepam 

Vītolam (150); rakstniekam Matīsam Kaudzītem (165) – „Rītam cerība, dienai darbs...”; 

Brāļu kapu ansambļa  līdzautoram, arhitektam Aleksandram Birzeniekam (120) juristam un 

literātam Stērstu Andrejam (160) - „Advokāts ar   dzejnieka dvēseli.” Gada nogalē notikušas 

literatūras izstādes, veltītas Ojāram Vācietim „Dzejai nolemtais”un Edvartam Virzam - 

„Pieder man un manai tautai mūžīgākās dziesmas mūžs.” Novembrī līdzās Ojāra Vācieša 

atstātā mantojuma atspoguļojumam, lasītāji varēja iepazīties ar Lasītavas krājumā esošiem 

reprodukciju albūmiem, kuros apkopoti gleznotāja Voldemāra Irbes darbi. Atzīmējot 

mākslinieka apaļo dzīves jubileju, viņa darbu izstādi reprodukcijās papildināja grāmatas un 

periodikas raksti par V.Irbes dzīves gājumu. Gada izskaņā tapa literatūras izstāde, kurā tika 

apkopota informācija un materiāli, kas raksturo latviešu grāmatizdevēju - 2013.gada jubilāru 

darbību.  

  

Tematiskās izstādes: 

Lasītavā organizētas vairākas tematiskās izstādes : Kalendāru izstāde (Knuta 

Skujenieka dāvinājums un bibliotēkas materiāli); vēstures avotu materiālu izstādes 1941. un 

1949. gada deportāciju atceres dienām; Grāmatu mākslas konkursam „Zelta Ābele 2012” 

nominēto grāmatu izstāde LaLiGaBa 2012  un materiāli par rakstnieku Albertu Belu kā balvas 

Par mūža ieguldījumu literatūrā  ieguvēju, kā arī literāri informatīva izstāde „Dzejas dienas 

‘2013”. 

Lasītāju pozitīvi novērtēta bija J. Speķa fotogrāfiju izstāde, veltīta jaunuzceltās 

Salaspils Sporta halles atklāšanai. 

Izstādēs kopumā izlikti 502 iespieddarbi no kurām 228 – periodika, ap 40- 

fotogrāfijas.  

 

Pasākumi: 

Jaunā gada svinēšana notika  kopā ar bibliotēkas atbalstītājiem, ilggadīgiem lasītājiem un 

darbiniekiem, Goda salaspiliešiem, kas nu jau kļuvusi par labu tradīciju un sirsnīgu 

pasākumu: 
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 : 
       Pasākuma dalībnieki un etnomuzikoloģe, koklētāja Laima Jansone; Foto: A. Priedīte 

 

Bibliotēku nedēļas ietvaros  notika tikšanās ar LU profesori, literatūrzinātnieci un 

folkloras pētnieci Janīnu Kursīti pasākumā „Vārdi rada savu telpu”. Tikšanās bija 

interesanta, bet slikti apmeklēta, savukārt maijā – tradicionālais novadpētniecības darba   

seminārs Pierīgas reģiona bibliotekāriem, kurā bija aicināta piedalīties arī eksprezidente Vaira 

Vīķe-Freiberga ar kungu I. Freibergu. 

 

           
 Eksprezidente V. Vīķe-Freiberga un Imants Freibergs Salaspils bibliotēkā; Foto: A. Jansons 

 

 

  
              Novadpētniecības semināra dalībnieki Daugavas krastā; Foto: A. Jansons 
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Pasākums bija interesants ar jauku muzikālu izskaņu, piedaloties koklētājai Laimai 

Jansonei. 

Tā kā 2013. gadā atzīmējām Latvijas Tautas  Frontes 25. gadadienu, samērā sekmīgi 

izdevās tematiski sasaistīt 2 vērienīgus  projektus:  Daugavas Savienības finansēto bibliotēkas 

projektu „Daugavas kolekcija Salaspils novada bibliotēkā”(2. kārta)  un Kultūras Ministrijas, 

Salaspils novada Domes, Daugavas muzeja un Bibliotēkas finansiāli atbalstīto kopprojektu: 

„Latvijas Tautas frontei -25. Salaspils : Cilvēki un notikumi.” Tieši salaspilieši bijuši vieni no 

aktīvākajiem 3.Atmodas veicinātājiem, sākot jau ar protesta akcijām pret Daugavpils HES 

būvniecību, Daugavas svētkiem u.c. 

Bibliotēkas darbinieki izvērsa  plašu  kampaņu materiālu vākšanā, kas saistīta  ar 

cilvēkiem, notikumiem un vietām Salaspils novadā tuvākā un tālākā pagātnē. Skat.: 

http://www.biblioteka.salaspils.lv/cien-bibliotekas-lasitaj  

Pasākumi tika reklamēti inovatīvi: 

 

 
               Ar „Atmodām” tiek aplīmēts reklāmas stabs pie bibliotēkas; Foto A. Priedīte 

 

 
    Latvijas Tautas Frontei veltītā izstāde Lasītavā; Foto: A. Priedīte 

 

Tika organizēts vērienīgs projektu noslēguma pasākums ar plašu izstādi Bibliotēkā, 

G.Bandēna dokumentālās filmas demonstrēšanu,  salaspiliešu- tautfrontiešu atmiņu 

http://www.biblioteka.salaspils.lv/cien-bibliotekas-lasitaj
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stāstījumiem Daugavas muzejā, kā arī ar Valmieras teātra aktieru un folkloras kopas 

„Dzieti”piedalīšanos: 

  

 
Vairāk: http://www.youtube.com/results?search_query=Salaspils+tautas+fronte&sm=  

            http://www.biblioteka.salaspils.lv/kat/1/8  

 

Aktivitāšu rezultātā Salaspils kultūrvēsturiskā mantojuma krājums papildināts ar 

jaunām, būtiskām liecībām, atmiņu stāstījumiem, dzimtu vēsturi, fotogrāfijām, preses klipiem, 

grāmatām u.c. materiāliem. Kultūrvēsturiska nozīme ir audioierakstam, kurā salaspilietis, 

dzejnieks Knuts Skujenieks stāsta par Atmodas laiku un neatkarīgās Latvijas dzimšanu u.c. 

Esam gandarīti, ka  kolekcija papildināta ar Ineses Auziņas- Šmitas sarūpētajām  trimdā 

izdotajām grāmatām par Daugavas lejteci, kā arī novadnieka M. Mintaura un J. I. Padedža 

sastādīto „Atmiņu Daugava” (2013). 

Materiāli ir sistematizēti, skenēti, kataloģizēti BIS „Alise” un ir pieejami.:  

http://www.biblioteka.salaspils.lv/projekts-salaspils-vietasnotikumicilveki  un  

http://www.biblioteka.salaspils.lv/projekts-latvijas-tautas-frontei-25   

 Projektu ietvaros digitalizētos materiālus un izstādi aplūkojuši vairāk kā 300 

interesenti, noslēguma pasākums pulcinājis ap 100 apmeklētāju.  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/results?search_query=Salaspils+tautas+fronte&sm
http://www.biblioteka.salaspils.lv/kat/1/8
http://www.biblioteka.salaspils.lv/projekts-salaspils-vietasnotikumicilveki
http://www.biblioteka.salaspils.lv/projekts-latvijas-tautas-frontei-25
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 Salaspils novada bibliotēkas 
 Dienvidu filiālbibliotēkas darba pārskats par 2013.gadu 

 

1. Bibliotēkas darbības vispārīgs raksturojums 

Dienvidu filiālbibliotēka ir Salaspils novada pašvaldības iestādes „Salaspils novada 

bibliotēka” struktūrvienība, tās darbības mērķis ir iedzīvotāju bibliotekārā, bibliogrāfiskā un 

informacionālā apkalpošana. Filiālbibliotēkas attīstība tiek plānota kontekstā ar Salaspils 

novada bibliotēku un pārējām tās struktūrvienībām. 

Pieaugošā nepieciešamība pēc dažādas informācijas jebkuram sabiedrības loceklim 

veicina bibliotēkas nozīmi un ieguldījumu informācijas ieguves un mūžizglītības procesā. 

Filiālbibliotēkas galvenais uzdevums – nodrošināt bibliotēkas lietotājiem mācību un brīvā 

laika pavadīšanas iespējas, piedāvājot arvien kvalitatīvākus pakalpojumus, izmantojot jaunās 

tehnoloģijas un informācijas resursus. 

 Filiālbibliotēka atrodas Salaspils mikrorajonā, ko vēsturiski sauc par Zinātņu 

Akadēmijas ciematu. Par bibliotēkas pamatu var uzskatīt uz Dienvidu ielu pārcelto Doles 

ciema bibliotēkas krājumu 1982. gadā. Savu nosaukumu tā ieguvusi pateicoties atrašanās 

vietai.  

Filiālbibliotēka atkārtoti akreditēta 2013. gadā kā vietējas nozīmes bibliotēka (LR KM 

Bibliotēkas akreditācijas apliecība Nr.258A, 15.11.2013.) 

 

2. Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika 

Filiālbibliotēkas krājuma komplektēšana notiek saskaņā ar Salaspils novada 

bibliotēkas izstrādāto komplektēšanas politiku 2012.-2014.gadam. Filiālbibliotēkas krājums ir 

universāls un tā attīstība balstās uz mērķtiecīgu dažādu lietotāju grupu informacionālo 

vajadzību apmierināšanu: 

 Mācību un studiju veicināšanai 

 Individuālās tālākizglītības attīstības atbalstīšanai 

 Ikdienišķas informācijas, izziņu un padomu ieguvei 

 Visu vecuma grupu lasīšanas aktivitāšu atbalstīšanai 

 

 Krājums tiek papildināts ne tikai par pašvaldības līdzekļiem, projektu līdzekļiem, bet arī 

ar dāvinājumiem. 2013. gadā saņemts ievērojams skaits dāvinājumu no privātpersonām, 

organizācijām, kopā: 186 eksemplāri. Par pašvaldības līdzekļiem pirkts 131 eksemplārs. 

Filiālbibliotēkas krājums ir vērtēts un attīrīts no novecojušās un maz izmantotās 

literatūras, veikta fonda izvietojuma optimizācija, plaukta indeksu salīdzināšana ar 

eksemplāru ziņām e-katalogā. Regulāri tiek atzīmēti lasītāju pieprasījumi, lai piekomplektētu 

trūkstošo literatūru. 2013. gada prioritāte komplektēšanā bija pievērst uzmanību bērnu un 

jaunatnes literatūrai, tūrisma un ceļvežu literatūras komplektēšanai. Preses izdevumu skaits ir 

15 nosaukumi, tik pat cik iepriekšējos gados. Preses izsniegums ir aptuveni trešā daļa no 

kopējā izsnieguma -1900 (kopējais izsniegums – 6191). Kopējā krājuma apgrozība 0.66.  

 

3. Bibliotēkas pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

Pakalpojumu attīstība 

Pateicoties Filiālbibliotēkas atrašanās vietai un universālajam krājumam, tā 

izveidojusies par vienotu ģimenes bibliotēku, jo jebkurš apmeklētājs var atrast savām 

vajadzībām un interesēm atbilstošo. Filiālbibliotēkas krājums ir universāls, tas piedāvā 

daiļliteratūru pieaugušajiem un bērniem, nozaru literatūru, uzziņu izdevumus, periodiskos 

izdevumus, interneta pieeju un datubāzes. Jauno tehnoloģiju ieviešana bibliotēkā ļāvusi 

palielināt lietotājiem piedāvātās informācijas apjomu un kvalitāti. Jau 3 gadus bibliotēkā 

notiek automatizēta literatūras izsniegšana. 
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Galveno rādītāju analīze 

 

  2011 2012 2013 dinamika 

Lasītāju skaits 

(kopā) 
476 475 439 - 36 

Bērni, jaunieši līdz 

18. gadiem 
169 256 146 - 110 

Apmeklējumu 

skaits(kopā) 
5275 5738 4911 - 827 

Bērnu un jauniešu 

apmeklējumu skaits 
2530 2549 2031 - 518 

Apmeklējumi datora 

un interneta 

izmantošanai 

2787 2920 2503 - 417 

Izsniegums (kopā) 7493 7121 6191 - 930 

Izsniegums bērniem 

un jauniešiem 
1390 1479 1045 - 434 

 

2013. gadā bibliotēkas lietotāju skaits ir 439, no tiem ~ 34% bērni un jaunieši līdz 18 

gadiem. Salīdzinot ar 2012. gadu samazinājies gan pieaugušo, gan bērnu kā bibliotēkas 

lietotāju skaits. Līdz ar to samazinājušies arī pārējie rādītāji: apmeklējums par ~ 15% , 

izsniegums - par nepilniem 15 %. Droši vien to ietekmē vispārējās demogrāfijas tendences: 

iedzīvotāju skaita samazinājums, migrācija, iedzīvotāju vecuma struktūra; moderno 

tehnoloģiju lomas pieaugums, kas samazinājis vajadzību pēc drukātām grāmatām; interneta 

pieejamība ārpus bibliotēkas. 

 

Uzziņu un informācijas darbs 

 Bibliotēkas apmeklētājiem 2013. gadā sniegtas 38 tematiskās uzziņas un 39 

konsultācijas par datora, interneta un datubāzu lietošanu. Tās sniegtas izmantojot bibliotēkā 

esošos resursus, datubāzes: Letonika, Lursoft, Salaspils novada bibliotēkas veidotās analītikas 

un novada datubāzes, kā arī citu bibliotēku elektroniskos katalogus, interneta resursus. 

Filiālbibliotēkā tiek papildinātas tematiskās mapes ar materiāliem par šādām tēmām: latviešu 

rakstnieki; latviešu mākslinieki, Latvijas valsts svētku un atceres dienas. Bibliotēkā iekārtots 

informācijas stends, kurā atrodas informācija par pakalpojumiem, datu bāzēm, jaunumiem. 

Bibliotēkas lietotāju izglītošanai katru gadu tiek organizēta Droša interneta nedēļa, kuras 

mērķis ir veicināt datorlietotāju izpratni par drošu darbošanos interneta vidē.  

 

Pasākumi pakalpojumu un informācijas resursu pieejamības uzlabošanai 

 bibliotēka apmeklētājiem ir atvērta arī sestdienās 1 reizi mēnesī. Bibliotēkas darba 

laiks atbilst iedzīvotāju interesēm, jo bibliotēkas pakalpojumus var izmantot gan rīta, 

gan arī vakara stundās; 

 lai lietotājus iesaistītu filiālbibliotēkas pakalpojumu attīstībā, iekārtota lasītāju 

atsauksmju un ierosinājumu burtnīca, kā arī tiek uzklausīti mutiski ieteikumi; 

 bibliotēkas lietotājiem sistēmā Alise tiek piešķirtas paroles, lai viņi pilnvērtīgi 

izmantotu e-kataloga iespējas: iespieddarbu rezervēšanu, pagarināšanu. 

 

4. Darbs ar bērniem un jauniešiem 

Filiālbibliotēkas integrētajā telpā izveidota sava zona bērniem ar piemērotām mēbelēm 

un plauktiem. Bibliotēkas lasītāju vidū bērni ir visdažādākā vecuma, un tās ir dažādas interešu 

grupas, kam nepieciešama atšķirīga literatūra. Tādēļ bibliotēkas fonds tiek komplektēts 

daudzpusīgi. Bērnu literatūras fonds filiālbibliotēkā ir 747 eksemplāri un tas tiek papildināts 

ar jaunām grāmatām katru gadu. Tajā ir darbi pirmsskolas vecuma bērniem, jauniešiem, 
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daiļdarbi, enciklopēdiska satura grāmatas, klausāmgrāmatas CD formā, spēļu grāmatas pužļu 

veidā. Tāpat bērniem tiek abonēti savi žurnāli: Avene, Ezis, Zīlīte, Ilustrētā junioriem un Geo. 

2013. gadā samazinājies bērnu un jauniešu lasītāju skaits, līdz ar to arī apmeklējumu un 

izsniegumu skaits. Raksturojot uzziņu darbu ar bērniem, jāsaka, ka nākas diezgan daudz 

viņiem palīdzēt literatūras atrašanā un ieteikšanā. Vienlaicīgi tā ir arī individuāla viņu 

apmācība orientēties bibliotēkas krājumā, kā arī pašos uzziņu izdevumos un elektroniskajos 

katalogos. Datora lietošanu bērni lielāko tiesu ir apguvuši, jāpalīdz tikai rakstu darbu 

noformēšanā. 

 

2013. gadā bibliotēkā tika organizēti pasākumi bērniem un jauniešiem: 

 Droša interneta nedēļā no 4.-15.02 bērni un jaunieši tika iepazīstināti ar 

videomateriāliem par drošību internetā, sociālajiem portāliem, tīmekļa etiķeti u.c. Tika 

veidots kopīgs plakāts: „Mana virtuālā dzīve,” kurā katrs atklāja, ko dara savā 

virtuālajā telpā. 

 Bibliotēku nedēļas ietvaros 30. aprīlī skolas vecuma bērniem notika konkurss „Atrodi 

varoni.” Tas izraisīja interesi par bērnu grāmatu varoņiem un tajā piedalījās 19 

dalībnieki. Konkursam tika atlasīti 12 fragmenti no populārākajām latviešu un ārzemju 

autoru grāmatām, kas raksturo galveno varoni, kura vārds vai grāmatas nosaukums 

bija jāuzmin. Gandrīz visi dalībnieki atminēja 5 un vairāk vārdus. 

 Ziemeļvalstu nedēļā no 11.-15. novembrim notika krēslas stundas lasījums: Lana 

Hansena „Sīla: pasaka par klimata izmaiņām.” Tajā bērni iepazinās ar jauno eskimosu 

rakstnieci, kura ar savu darbību aktīvi iesaistījusies dabas aizsardzībā un raksta tieši 

bērnu auditorijai.  

 

5. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums 

Bibliotēkas informācija tīmeklī 

 Informācija par Salaspils Dienvidu filiālbibliotēku pieejama Salaspils novada 

bibliotēkas mājas lapā: www.biblioteka.salaspils.lv, Latvijas Bibliotēku portālā 

www.biblioteka.lv un www.twitter.com. Mājaslapas atsevišķajā sadaļā: Dienvidu 

filiālbibliotēka, apmeklētājiem ir pieejama informācija par bibliotēkas pakalpojumiem, darba 

laiku u.c., bet sākumlapā Aktualitātes: regulāri tiek publicēti jaunumi par bibliotēku, 

pasākumiem, izmaiņām darba laikā.  

 

Darbs ar elektronisko katalogu 

Kopš 1996. gada informācija par filiālbibliotēkas krājumu atrodama Salaspils novada 

bibliotēkas elektroniskajā kopkatalogā, kas veidots BIS Alise un pieejams jebkuram 

elektroniskajā vidē. Uz 2014. gada 1. janvāri bibliotēkā pieejamo dokumentu skaits ir 9409 

eksemplāri. No tiem grāmatu, attēlizdevumu, audiovizuālo un nošu izdevumu skaits ir 8493 

eksemplāri. Jau 2010. gadā tika pabeigta krājuma rekataloģizācija, 2013.gadā turpinājās 

grāmatu aprakstu rediģēšana, plauktu indeksu salīdzināšana ar eksemplāru ziņām, kā arī 

dāvinājumu un preses izdevumu ievadīšana elektroniskajā katalogā. 
 

Elektronisko datubāzu piedāvājums 

Filiālbibliotēkā pieejama Lursoft laikrakstu bibliotēka un datubāze Letonika, kā arī 

Salaspils novada bibliotēkā abonētās EBSCO un RUBRICON datu bāzes. Tāpat bibliotēkas 

lietotāji var izmantot Salaspils novada bibliotēkas darbinieku veidotās datubāzes: Pierīgas 

novadu bibliotēku elektroniskais kopkatalogs, Analītika un Novads. Bibliotēkas lietotāji 

regulāri tiek informēti par to izmantošanu. 

Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūras vērtējums 

Filiālbibliotēkas lietotājiem pieejami 4 datori, multifunkcionālā iekārta un platjoslas 

internets, kas tiek aktīvi izmantoti. 2013.gadā bibliotēka apmeklēta, lai izmantotu datoru un 

internetu 2503 reizes, no tām 1536 reizes apmeklējuši bērni un jaunieši līdz 18 gadiem.  

http://www.biblioteka.salaspils.lv/
http://www.biblioteka.lv/
http://www.twitter.com/
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6. Novadpētniecības darbs 

 Filiālbibliotēkā ir neliels novadpētniecības materiālu krājums: grāmatas, vietējā avīze 

„Salaspils Vēstis” un mape ar nozīmīgākajiem žurnālu un avīžu rakstiem par Salaspili. 

Sniedzot uzziņas par novadpētniecības jautājumiem, tiek izmantota Salaspils novada mājas 

lapa, Rīgas apriņķa avīzes mājas lapa un Salaspils novada bibliotēkas veidotā 

novadpētniecības datubāze. 

 

7. Projektizstrāde 

 Filiālbibliotēka 2013. gadā nav veidojusi projektus. 

 

8. Metodiskais un konsultatīvais darbs 

 Filiālbibliotēkas vadītāja 2013.gadā piedalījusies Salaspils novada bibliotēkas 

organizētajās sapulcēs par darba jautājumiem un konsultējusies par sistēmas Alise lietošanu. 

 

9. Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

2007. gadā filiālbibliotēka tika renovēta un veikts kapitālais remonts. Tādēļ pašlaik 

bibliotēka var apkalpot lasītājus piemērotās telpās ar jaunām mēbelēm, atbilstošu inventāru un 

apgaismojumu. 

10. Bibliotēkas personāls 

 Filiālbibliotēkā strādā viena darbiniece ar augstāko bibliotekāro izglītību (1986). 

2013.gadā darbiniece apmeklējusi 6 Pierīgas reģiona bibliotēkām organizētos seminārus un 

padziļināto kursu BIS Alise datu apstrādē, izmantojot MARC 21. 

 

11. Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums 

Filiālbibliotēkas finansējums ir iekļauts kopīgajā Salaspils novada bibliotēkas budžetā.  

 
12. Kopdarbība ar pašvaldības un citām institūcijām. Publicitāte 

Bibliotēkas tēlu veido tas, kā tā izpilda savu misiju, mērķus un uzdevumus sabiedrībā.  

Filiālbibliotēka regulāri informē par savu darbu: 

 Salaspils novada bibliotēkas mājas lapā: www.biblioteka.salaspils.lv,  

 Avīzē „Salaspils Vēstis” tiek publicēta informācija par filiālbibliotēkā organizētajiem 

pasākumiem un izstādēm, 

 informācija par Dienvidu Filiālbibliotēku pieejama arī portālā www.biblioteka.lv. 

2013. gadā bibliotēka tajā virtuāli apmeklēta 36 reizes. 

Bibliotēkas komunikāciju ar sabiedrību veido arī individuālas sarunas, tikšanās pasākumos, 

sarakste ar e-pasta starpniecību un reprezentācijas materiāli.  

 Filiālbibliotēkas sadarbības partneri ir: PII „Saime,” Salaspils 1. vidusskola, daudzbērnu 

ģimeņu biedrība „Mārtiņsala,” kuri tiek aicināti uz bibliotēkā organizētajiem pasākumiem un 

izstādēm.  

Filiālbibliotēkā tika veidota 21 izstāde, kas veltīta: 

 rakstnieku jubilejām: R. Blaumanim, H. Ibsenam, E. Hānbergam, A. Belam; 

 valsts svētku un atceres dienām: 1991.gada barikāžu aizstāvju atceres dienai, Latvijas 

neatkarības atjaunošanas dienai; Latvijas Republikas proklamēšanai, Līgo svētkiem, 

Ziemassvētkiem; 

 dažādām tēmām: Pasaules veselības dienai, Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai, 

Dzejas dienai, ANO Cilvēktiesību dienai u. c. 

 

 
 
 
 
 
 

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

 Saulkalnes filiālbibliotēkas darba pārskats par 2013.gadu 

 
 

1.Bibliotēkas darbības vispārīgs raksturojums 

Saulkalnes  filiālbibliotēka  (dibināta 1967.gadā) ir Salaspils  pašvaldības iestādes 

“Salaspils novada bibliotēka” struktūrvienība,  kultūras, izglītības un informācijas  iestāde, un 

tās darbības mērķis ir  iedzīvotāju bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informacionālā apkalpošana. 

Bibliotēka ir vienīgā kultūras iestāde Saulkalnes teritorijā. Savu darbu Saulkalnes 

filiālbibliotēka plāno saskaņoti ar Salaspils novada bibliotēkas plāniem, sadarbojoties ar 

bērnudārzu “Daugaviņa” un  Saulkalnes pensionāru kopu.   

Saulkalnes  filiālbibliotēka atrodas renovētās telpās  Saulkalnes ciemata centrā, ar 

kopplatību 61,11 m2.  Bibliotēkā Saulkalnes iedzīvotājiem ir atvērta Salaspils novada 

pašvaldības Apmeklētāju apkalpošanas centra ( AAC) filiāle. Sakarā ar divu iestāžu funkciju 

apvienošanu vienā vietā  ir nedaudz mainījies arī bibliotēkas apmeklētāju sastāvs, kaut gan 

lielākā lasītāju daļa ir bērni un jaunieši.  Otrā lielākā grupa ir pensionāri. 

Filiālbibliotēka atkārtoti akreditēta 2013. gadā kā vietējas nozīmes bibliotēka (LR KM 

Bibliotēkas akreditācijas apliecība Nr.259A, 15.11.2013.) 

 

  2.Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika 

Saulkalnes filiālbibliotēkas fonda komplektēšanu veic Salaspils novada bibliotēka 

saskaņā ar Salaspils novada bibliotēkas un Saulkalnes filiālbibliotēkas izstrādātu  krājuma 

komplektēšanas un organizācijas politiku, atbilstoši Saulkalnes  filālbibliotēkas  profilam, 

ņemot vērā  Saulkalnes attālinātu atrašanas vietu.  

Krājuma attīstība balstīta uz dažādu lietotāju grupu informacionālo vajadzību 

apmierināšanu, ņemot vērā, kā 47% no bibliotēkas lietotāju skaita ir bērni un jaunieši līdz 18 

gadiem, kā arī uz to, ka Saulkalne ir teritoriāli  attālināta  no citiem izglītības,  kultūras un 

izklaides centriem: 

– mācību un studiju veicināšanai, 

- pirmsskolas bērnu lasītprasmes veicināšanai, 

- tālākizglītības attīstības atbalstīšanai, 

- informācijas, izziņu un datorprasmju ieguvei. 

Sakarā ar Salaspils novada pašvaldības AAC atrašanos Saulkalnes filiālbliotēkā par 

prioritāti bija izvirzīti vietējās pašvaldības normatīvo aktu un noteikumu apkopošana 

tematiskajās mapēs apmeklētāju vajadzībām, informatīva palīdzība ar pašvaldības darbību un 

pakalpojumiem saistītos jautājumos.  

2013. gadā Saulkalnes filiālbibliotēkas krājuma komplektēšanas prioritāte bija pievērst 

uzmanību bērnu un jauniešu literatūrai,  skolās ieteicamo  literatūras izdevumu  sarakstiem, 

daiļliteratūrai latviešu un krievu valodā. 2013. gadā bibliotēkas lietotāju vajadzību 

apmierināšanai daudz biežāk tika izmantots Salaspils novada bibliotēkas iekšējā SBA 

iespējas.  

Turpinājās darbs ar lasītāju dāvināto grāmatu atlasīšanu un ievadīšanu elektroniskajā 

katalogā,  krājuma izvietošanu, plauktu un grāmatu  indeksu salīdzināšanu.  

Saulkalnes bibliotēka jau 10 gadus aktīvi piedalās Valsts kultūrkapitāla fonda  

projektā Bērnu un jauniešu žūrija un  2013. gadā par pašvaldības un projekta līdzekļiem 

bibliotēkas krājums tika papildināts ar Bērnu un jauniešu žūrijas kolekciju. 

Fonda izvietojums ir optimizēts lasītāju ērtībām  ņemot vērā jauno bibliotēku telpu iespējas.  

Grāmatu un CD  fonds uz 31.12.2013 – 7765  eks.,  jaunieguvumi – 344 eks., par 

summu Ls 1468,10. 

Dokumentu skaits uz vienu lasītāju – 25,15. Izsniegumu kopskaits gadā – 5159, 

izsniegums bērniem un jauniešiem – 2013, krājuma apgrozība – 0,5, salīdzinot ar 2012. gadu 

visi krājuma izmantošanas rādītāji ir palielinājušies. 
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2013.gadā  abonēti 19 preses izdevumi, 3 nosaukumu avīzes un 16 nosaukumu 

žurnāli, t.sk. 5 – bērniem.  

 

  3.Pakalpojumu piedāvājums un  pieejamība. 

Pateicoties bibliotēkas universālajam krājumam, jebkura vecuma apmeklētājs var 

atrast sev nepieciešamo informāciju dažādām vajadzībām un interesēm.  Maksas pakalpojumu 

veidi un izcenojumi ir apstiprināti Salaspils novada domē un pieejami bibliotēkas lasītājiem. 

 

 2012. 2013. Kopā 

Lietotāju skaits (kopā) 334 410 +76 

Bērni, jaunieši  līdz 

18.g. 
117 194 +77 

Izsniegums 4712 5159 +447 

Izsniegums bērniem 

un jauniešiem  

988 2013 +1025 

Apmeklējumu skaits 3377 4223 +846 

Bērnu un jauniešu 

apmeklējumu skaits 
1370 1941 +571 

 

2013. gadā ir palielinājušies visi bibliotēkas izmantošanas rādītāji – lasītāju skaits  

par 23%,   izsniegums - par 9,5%,  apmeklējums - par 25%, datoru un Interneta 

izmantošanas skaits – par 69%. Palielinājusies lietotāju interese par dažādiem e-

pakalpojumiem, pašvaldības un sociālo dienestu darbību un pakalpojumiem. Tas lielā mērā 

saistīts ar to, ka Saulkalnes filiālbibliotēka ir apvienota ar Salaspils novada pašvaldības AAC 

filiāli. Bibliotēkas un AAC filiāles informācijas un pakalpojumu sniegšanas  funkcijas 

dažādos veidos saplūst un papildinās, bet kopumā izmaiņas Saulkalnes iedzīvotājiem  bija ļoti 

nozīmīgas, nepieciešamas un visnotaļ pozitīvas.  

    Uzziņu un informācijas darbs Filiālbibliotēkā tiek veikts, izmantojot savus un 

Salaspils novada bibliotēkas resursus, internetu,  LNB datu bāzes, abonētās datubāzes 

Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka,  Pierīgas elektronisko kopkatalogu, datubāzes 

Analītika un Novads. 

2013. gadā bibliotēkas lietotājiem un interesentiem sniegtas 267 uzziņas, t.sk. 

tematiskās – 62 , faktu – 205 . Visvairāk  uzziņas sniegtas pašvaldības un sociālo 

pakalpojumu jautājumos, datorzinībās un Interneta izmantošanā, e-pakalpojumos, 

literatūrzinātnē, psiholoģijā, folklorā.  

 2013. gadā bibliotēkā pieteicās daudz jaunu lasītāju-pensionāru un invalīdu, kuriem 

bija nepieciešamas  konsultācijas gan datora lietošanā, gan e-iespēju izmantošanā.  

 Kā katru gadu tādiem lietotājiem Saulkalnes bibliotēkā ir pieejama un arī lietotāju 

pieprasīta programma no 5 nodarbībām pamata datorprasmju apgūšanai programmās MS 

Word,  un Internet Explorer, kā arī tiek sniegtas individuālas konsultācijas pēc vajadzības. 

Apmācīti 19 cilvēki, sniegtas 114 individuālas konsultācijas. Pie katra lietotāju datora ir 

vērtīgāko un populārāko interneta adrešu saraksti. 

      Ja lasītājiem bija nepieciešams kāds citā novada bibliotēkā esošais izdevums, tas 

viņam tika piegādāts uz Saulkalnes bibliotēku, izmantojot SBA (starpbibliotēku abonements).    

 

4. Darbs ar bērniem un jauniešiem. 

            Tā kā lielākā daļa lasītāju ( 47% )  ir bērni un jaunieši, tad darbs ar viņiem ir ļoti 

būtiska bibliotēkas darba sastāvdaļa. Ir izveidots un katru gadu tiek papildināts bērnu un 

jauniešu auditorijai  atbilstošs grāmatu krājums, mazajiem lasītājiem  ir izveidots savs bērnu 

stūrītis  bibliotēkā. Turpat atrodas arī datorvietas.  

             Bērni daudz vairāk nekā pārējie lasītāji izmanto datorus dažādu skolas darbu 

veikšanai un arī izklaidei. Bibliotekāra palīdzība ir nepieciešama referātu un  citu mācību 
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darbu rakstīšanā un tehniskos jautājumos, piemēram, dokumentu skenēšanā, printēšanā.  Pie 

katra datora atrodas bērniem piemērotāko interneta adrešu saraksti.  

             Saulkalnes bibliotēka cieši sadarbojas ar PII. „Daugaviņa”. Gada laikā noorganizētas 

3  ekskursijas uz Saulkalnes  filiālbibliotēku.  2013. gadā  uzmanība tika veltīta atsevišķai 

lasītāju kategorijai    – māmiņām ar pirmsskolas vecuma bērniem, kuri paši vēl neprot lasīt.  

10 gadus Saulkalnes filiālbibliotēkā darbojas Bērnu un jauniešu žūrija.   No septembra 

līdz decembrim tika rīkotas bērnu – ekspertu sanāksmes, kurās tika pārrunātas izlasītās 

grāmatas, bērni analizēja izlasīto un aizpildīja anketas, notika 6 literāri pasākumi bērniem.  

2013. gada 2. martā 3 labākie eksperti piedalījās Bērnu grāmatu svētkos – Lielajā Bērnu un 

jauniešu žūrijas salidojumā Rīgā, Ķīpsalā, savukārt 30. maijā 5 Saulkalnes filiālbibliotēkas 

eksperti kopā ar Salaspils novada bibliotēkas žūrijas ekspertiem  piedalījās ekskursijā uz 

rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa muzeju Brakos.  

 

5.Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums 

Informācija par  Saulkalnes filiālbibliotēku ir atrodama Salaspils novada bibliotēkas mājas 

lapā http://www.biblioteka.salaspils.lv/ 

Filiālbibliotēkas  lietotājiem ir pieejami 3 datori, multifunkcionālā iekārta (kopē, 

printē skenē), elektroniskās datubāzes: Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka un 

elektroniskais kopkatalogs. Lietotāju apkalpošana un datu uzskaite ir automatizēta.   

 

6.Novadpētniecības darbs. 

Bibliotēkas lietotājiem ir pieejams Salaspils novada bibliotēkas e-katalogs un 

novadpētniecības datubāze, kurā regulāri tiek apkopota informācija par visu Salaspils novadu. 

Papildinātas tematiskās novadpētniecības mapes “Saulkalne” un “Saulkalnes filiālbibliotēka”. 

 

7.Projektizstrāde. 

          Saulkalnes filiālbibliotēka no 2003.gada piedalās  Valsts Kultūrkapitāla fonda projektā  

Bērnu un jauniešu žūrija. 

 

8.Metodiskā  un konsultatīvā darba un sadarbības raksturojums.  

Filiālbibliotēkas vadītāja 2013. gadā piedalījusies Salaspils novada bibliotēkas 

organizētajās sapulcēs un darba semināros, konsultējusies par sistēmas ALISE u.c. darba 

jautājumiem.  Filiālbibliotēka  sadarbojas ar  PII “Daugaviņa” un vietējo pensionāru kopu.  

  

9. Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums. 

Kopumā bibliotēkas materiālais un tehniskais stāvoklis ir ļoti labs. Kopš 2012.gada 

beigām  Saulkalnes filiālbibliotēka pārcelta no  PII „Daugaviņa” un atrodas renovētās, 

bibliotēkai piemērotās  telpās Saulkalnes centrā. Telpu kopplatība ir 61,11 m2, lasītāju 

apkalpošanas telpas – 58,4 m2. Filiālbibliotēkā ir iekārtots Bērnu stūrītis mazajiem lasītājiem, 

ierīkota telpa bibliotēkas tehniskajām vajadzībām, kura pilda arī krātuvītes funkcijas. 

Ir iekārtotas 8 ērtas lasītāju darba vietas, tai skaitā 3 datorvietas ar interneta pieeju. 

  

10.Bibliotēkas personāls 

        Bibliotēkā strādā viena darbiniece ar augstāko profesionālo izglītību (LU, 1991.). 

Darbinieces profesionālo pilnveidošanos nodrošina dažādi kursi, semināri, pieredzes 

apmaiņas braucieni.    

11. Finansiālais nodrošinājums 

Skat. Salaspils novada bibliotēkas atskaiti. 
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12.Kopdarbība ar pašvaldības un citām institūcijām. Publicitāte 

Saulkalnes filiālbibliotēka regulāri sniedz ziņas laikrakstam “Salaspils Vēstis” par 

bibliotēkas izstādēm un  pasākumiem. 

2013. gadā Saulkalnes filiālbibliotēkā  tika izvietotas 25 literatūras izstādes, no tām 10 

– bērnu un jauniešu auditorijai. 

Filiālbibliotēka piedalījās E-prasmju nedēļā no 18.03 līdz 22.03 – ar  literatūras izstādi 

"Internets manai karjerai!" un pasākumiem: 

- 21.martā plkst 17.00  "Droša interneta vide" - drošība un aizsardzība 

internetā, sociālie tīkli un  utt. - prezentācija bērnu un jauniešu auditorijai; 

- 21.martā plkst 18.00 - "E-pakalpojumi ērtākai ikdienai" - e-pakalpojumu 

prezentācija senioriem un visiem interesentiem. Pašvaldības pakalpojumi.  

Visu nedēļu bija iespēja uzzināt vairāk par elektronisko dzīvesvietas deklarēšanu, pārbaudīt 

savas E-prasmes. E-prasmju nedēļā notika 15 konsultācijas par dažādām ar e-pakalpojumiem 

un e-resursiem saistītām tēmām.  

Bibliotēku nedēļā no 22.04 līdz 26.04 – filiālbibliotēkā varēja apskatīt jaunieguvumu 

izstādi: „Mērķprogrammu grāmatu dāvinājums Saulkalnes bibliotēkai ” un apmeklēt 

Literatūras izstādi un  dzejas stundiņu vismazākajiem lasītājiem – pirmsskolniekiem „Satiec 

grāmatiņu!”  

13. septembrī   notika Dzejas stundiņa””  – PII „Daugaviņa” audzēkņiem. Bērni ar 

grupiņas audzinātāju  iepazinās ar bibliotēku, noklausījās bibliotekāres stāstu par Dzejas dienu 

tradīcijām Latvijā, bērni lasīja un klausījās  dzejolīšus.  

14.novembrī  Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā  notika  literārs pasākums bērniem – 

lasījums L.Hansen Sīla. „Pasaka par klimata izmaiņām”. 

Diemžēl bibliotēkas telpas nav īpaši plašas, tādēļ pasākumi notiek nelielai auditorijai, 

mājīgā un omulīgā gaisotnē. Filiālbibliotēkas lietotāji apmeklē arī Salaspils novada 

bibliotēkas rīkotos pasākumus.   

  

13. Veiksmes stāsti 

 Saulkalnes filiālbibliotēkas apvienošana  ar Salaspils pašvaldības Apmeklētāju 

apkalpošanas centra filiāli, kas darbojas pēc „viena pieturas punkta” principa  palielināja bibliotēkas 

nozīmi vietējā sabiedrībā, paplašināja bibliotēkas funkcijas,  pieauga bibliotēkas prestižs un 

bibliotēkas-informācijas centra loma  Saulkalnē. Iedzīvotāji ir apmierināti ar iespēju saņemt 

vairākus informatīvos, maksas un pašvaldības pakalpojumus vienuviet. Bibliotēkas atrašanās 

ciematā centrā un labiekārtotās telpās piesaista vietējo iedzīvotāju  interesi, tā  ir ērti pieejama 

visām iedzīvotāju grupām Saulkalnē.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


