
 

 

Salaspils novada bibliotēkas un tās struktūrvienību 
darba pārskats par 2014.gadu 

 

 

1.Bibliotēkas darbības vispārīgs raksturojums 
 

Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes ziņām uz 01.07.2014. Salaspils 

novada iedzīvotāju skaits ir 23115, no kuriem aptuveni 45% norādījuši, ka ir latvieši. 

Salaspils novadā atrodas 2 vidusskolas, 6 pirmsskolas izglītības iestādes un 2 skolas, 

kas realizē profesionālās ievirzes izglītības programmas. Bibliotekāros pakalpojumus 

novadā nodrošina Salaspils novada pašvaldības iestāde Salaspils novada bibliotēka 

(turpmāk tekstā - Bibliotēka) un tās struktūrvienības: Dienvidu filiālbibliotēka un 

Saulkalnes filiālbibliotēka Saulkalnes ciematā, kur Saulkalnes iedzīvotājiem ir 

pieejami arī Salaspils novada domes Apmeklētāju apkalpošanas centra filiāles 

pakalpojumi. 

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.). Reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu un to finansēšanu 

attiecīgajā novadā nodrošina līgumattiecības starp Salaspils novada pašvaldību un 16 

Pierīgas novadu pašvaldībām. 

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. Visu Bibliotēkas struktūrvienību krājuma inventarizācija. 

2. Izstrādāt metodisku materiālu inventarizācijas sagatavošanai un veikšanai 

Pierīgas publiskajās un skolu bibliotēkās. 

3. Iestādes popularizēšanas nolūkos ar aktivitātēm iekļauties Salaspils novada 

svētkos un  organizēt Dzejas dienas ārpus bibliotēkas telpām. 

4. Noslēgt līgumus par Reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu ar 

visām Pierīgas novadu pašvaldībām par 2014.gadu. 

5. Vērtējot Pierīgas novadu publisko bibliotēku darbu, īpašu uzmanību 

pievērst darbam ar bērniem. 

6. Panākt statusa izmaiņas Inčukalna novada Vangažu bibliotēkai. 

 

 

2.Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika 

 

Bibliotēkas krājuma attīstību nosaka Salaspils novada bibliotēkas krājuma 

komplektēšanas un organizācijas politika. Tā izstrādāta ar mērķi nodrošināt: 

- katra lietotāja  informacionālās vajadzības,  

- finanšu resursu lietderīgu izlietojumu, 



- regulāru krājuma izvērtēšanu un prioritāšu noteikšanu - 2014. gadā pastiprināti 

tika pieņemti dāvinājumi krievu valodā, bet budžeta līdzekļi tērēti 

jaunieguvumiem latviešu valodā.  

Bibliotēkas krājuma papildināšanas iespējas nodrošina Salaspils novada 

pašvaldības piešķirtie budžeta līdzekļi, dāvinājumi un Valsts kultūrkapitāla fonda 

finansējums.  

Salaspils novada bibliotēka piedalījās un guva atbalstu LBB un LNB 

izsludinātajā kultūras projektā „Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra 

bibliotēkās”. Tā rezultātā Bibliotēka ir ieguvusi izcilu grāmatu kolekciju un iespēju 

papildināt savu struktūrvienību (Dienvidu filiālbibliotēkā – 20, Saulkalnes 

filiālbibliotēkā – 20) krājumu ar augstvērtīgu literatūru. 

Bibliotēkas pamatkrājumu veido monogrāfiskie izdevumi, audiovizuālie un 

elektroniskie dokumenti, seriālizdevumi. Latviešu oriģinālliteratūra tiek iepirkta pēc 

iespējas pilnīgāk, vērtīgākās grāmatas iegādājoties vairākos eksemplāros. Krievu 

valodā tiek komplektēta daiļliteratūra, uzziņu izdevumi, valodu mācību līdzekļi un 

pieprasīta nozaru literatūra. Citās svešvalodās Bibliotēkas krājums tiek papildināts 

pavisam nedaudz.  

 

Salaspils novada bibliotēkas un tās struktūrvienību kopējais krājums 

2014.gada beigās ir 64451 eks. par summu 252843.03 EUR. 

 

2014.gadā  krājums  papildināts  ar 3096 eks. jaunieguvumiem par 19394.29 

EUR, kas sadalās:   

o daiļliteratūra – 1835 eks.( 59%), 

o nozaru literatūra – 1261 eks. (41%). 

Pa dokumentu veidiem: 

o grāmatas – 3031 eks. (98%), 

o audiovizuālie un elektroniskie dokumenti -54 eks. (0,7%), 

o pārējie dokumenti (attēlizdevumi, kartes u.c.) – 11 eks. (0,3%). 

 

 
 

Galvenais finansējuma avots Salaspils novada bibliotēkas un tās 

struktūrvienību krājuma papildināšanai ir Salaspils novada domes finansētais 

bibliotēkas budžets, no kura 2014.gadā iepirkti 1513 eks. grāmatu un citu 

informācijas nesēju par 13599.65 EUR (tai skaitā 36 eks. audiovizuālie par 276.57 

EUR ).  

Salīdzinot ar 2013.gadu (13516,29 EUR) izlietoto budžeta līdzekļu 

palielinājums ir nebūtisks – aptv. 0,7%, arī iepirkto grāmatu eks. skaits ir tikai par 

3% lielāks kā 2013.gadā (1482 eks.). 

 

 

 



 

 

Pašvaldības 2014.gada finansējuma (krājumam) sadalījums pa bibliotēkas 

struktūrvienībām 

 

 
 

Periodikas iegādei visām struktūrvienībām iztērēts 5080,65 EUR. Preses 

pasūtīšanas procesā tika ievērota tendence neabonēt Latvijas valstij naidīgus 

izdevumus, piem. „Вести Сегодня”. 

 

Citi krājuma komplektēšanas avoti (1583 eks. par 5794.64 EUR): 

o dāvinājumi -  1475 eks. par 4868.31 EUR: 

-  lasītāju un iestāžu, organizāciju 1404 eks. par summu 4289.12 EUR 

 - LNB Bibliotēku dienesta 71 eks. par summu 579.19 EUR 

o projekta līdzekļi – 108 eks. par  926.33 EUR: 
- VKKF programmas „Bērnu žūrija” ietvaros saņemti 24 eks. par summu 

181.48 EUR. 

- kultūras projekta  „Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra 

bibliotēkās”ietvaros saņemti 57 eks. par summu 443.55 EUR. 

- programmas „Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana grāmatu un citu 

izdevumu iegādē nacionālās identitātes un sabiedrības saliedētības 

veicināšanai” ietvaros 2014.gada nogalē saņemti 27 eks. par summu 301.30 

EUR.  

 

Bibliotēkas krājumu var vērtēt kā stabilu, daudzpusīgu, vērtīgu, jo pašvaldības 

finansējums pārskata periodā uz 1 iedzīvotāju ir 0,58 EUR, bet uz 1 bibliotēkas 

lietotāju 3,62 EUR; dokumentu kopskaits uz 1 lietotāju  ir 17,13 (ar presi 20,25). 

 

Darbs ar bibliotēkas krājumu: 

1. No 2014.gada 5.februāra līdz 25.martam, saskaņā ar grafiku, tika veikta visu 

Bibliotēkas struktūrvienību  krājuma inventarizācija.  

2. Krātuvē krājuma optimizācijas procesā tika veidots depozitārija plaukts (gada 

beigās 266 eks.), no iespieddarbu dublikātiem, kurus paredzēts piedāvāt 

reģiona publiskajām bibliotēkām.  

3. 2014.gadā veikta krājuma izvērtēšana un rekomplektēšana. Pavisam 

norakstīti  3779 eks. dokumentu par 7426.80 EUR. Lielākā daļa norakstītās 

nolietotās un saturā novecojušās literatūras atlasīta veicot krājumu 

inventarizāciju. 

4. Turpināta grāmatu rotācija starp struktūrvienībām. 



5. BIS Alise izveidots atsevišķs fonds pieaugušo lasītavai 1LL uz kuru no 

līdzšinējā 1L krājuma nodoti 5331eks. 

 Tika pieņemti, izvērtēti un uzņemti  krājumā grāmatu dāvinājumi no 

bibliotēkas lietotājiem, kā arī dažādām iestādēm un organizācijām (1404 eks.). 

Piedaloties projektos iegūti papildus 108 eksemplāri grāmatu un audiovizuālo 

dokumentu. 

 

3.Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 
 

2014.gads Latvijas bibliotēku dzīvē bija īpašs - Gaismaspils atvēršanas zīmē. 

Tas veicinājis arī  Mazo Gaismaspiļu atpazīšanu un  ievērību  sabiedrībā un aktivizējis 

arī pašus bibliotekārus līdzdalībai dažādos pasākumos un aktivitātēs.  

Bibliotēkas atrašanās vieta, darba laiks, sakārtotā ārtelpa un iekštelpu plašums, 

lifts, grāmatu nodošanas iekārta, datortehnika vājredzīgajiem veicinājusi bibliotēkas 

pieejamību dažādām lasītāju grupām. 

Lasītāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nespēj atnākt uz bibliotēku, vienojas ar 

bibliotēkas darbiniekiem par grāmatas izvēli un piegādi. Problemātiski ir lasītāji bez 

pastāvīgas dzīvesvietas un tālruņa, kā arī  aizbraukušie uz ārzemēm – daļa no viņiem 

kļūst par ilgstošiem bibliotēkas parādniekiem. Jau vairākus gadus pēc kārtas aprīlis 

tiek pasludināts par piedošanas mēnesi, kad Salaspils novada bibliotēku lasītāji tiek 

aicināti atnest laikā nenodotās grāmatas, tās tiek pieņemtas bez kavējuma maksas. 

 

  

Bibliotēka ar 

bērnu un 

jauniešu 

apkalpošanas 

nodaļu 
Dienvidu 

filiālbibliotēka 
Saulkalnes 

filiālbibliotēka Kopā 

Lasītāju skaits 3023 434 305 3762 

t.sk. bērni un jaunieši 

līdz 18 g. 1214 142 102 1458 

Apmeklējumi - 

fiziskie 31784 4222 2765 38771 

t.sk. bērni un jaunieši 

līdz 18 g. 11190 1489 1237 13916 

Apmeklējumi - 

virtuālie 24706 99 70 24875 

Izsniegums 57089 5636 4304 67029 

t.sk. bērni un jaunieši 

līdz 18 g. 13968 852 939 15759 

Sniegtas uzziņas un 

konsultācijas 

 3322 

(t.sk. 1887 

elektroniskās) 83  462 3867 

Iepirkts eks. par 

pašvaldības budžeta 

līdz. 1148 179 186 1513 

Periodika 
(nosaukumu sk.) 104 15 20 139 



Tematiski pasākumi 47 8 4 59 

Izstādes 55 20 28 103 

 Salīdzinot ar 2013.gadu, 2014.gadā vērojama atsevišķu bibliotekārā darba 

rādītāju samazināšanās: 

- reģistrēto lasītāju skaits – par ~ 0,4% (-117)  

- fiziskais apmeklējums – par nepilniem 9% (-3662) 

- izsniegums – par ~ 2% (-1395)   

Tas izskaidrojams ar to, ka katra Bibliotēkas struktūrvienība, sakarā ar 

inventarizāciju, bija slēgta 2 nedēļas, bet Saulkalnes filiālbibliotēka aptuveni 2 

mēnešus personāla maiņas dēļ. 

Savukārt virtuālais apmeklējums pēdējos 3 gados ir būtiski pieaudzis – par 

44% (2012.gadā 17269). No reģistrēto Bibliotēkas un tās struktūrvienību lietotāju 

skaita ~39% ir bērni un jaunieši līdz 18 gadiem. 

 

Lai maksimāli nodrošinātu lasītājiem viņus interesējošās literatūras 

pieejamību, arvien plašāk tiek piedāvāta un izmantota iestāšanās rindā un grāmatu 

rezervēšana. Tika atcelta reizi mēnesī organizētā Jauno grāmatu diena, un 

jaunieguvumi ir pieejami uzreiz  pēc  sūtījuma noslēgšanas.   

 Abonementā lasītāju skaits 2014.gadā ir 52% no kopējā bibliotēkas lietotāju 

skaita. Apmeklējums ~45%, no bibliotēkas kopējā apmeklējuma skaita.  

Lasītava turpināja darboties kā daudzfunkcionāla nodaļa, tā sekmējot  

zināšanu, jaunrades,  inovatīvo u.c.  indivīda resursu attīstību.  

Lietotājiem bija  pieejami:  interneta pakalpojumi, kopēšana un skenēšana, 

uzziņu un informācijas pakalpojumi, apmācības un konsultācijas, izstādes un 

tematiskie pasākumi,  preses un grāmatu krājums,  kolekcijas, novadpētniecības 

materiāli,  pašvaldības dokumenti, negrāmatu materiāli, preses klipi, klausītavas 

resursi, kā arī pieejama grāmatu saņemšana SBA kārtā.  

2014.gadā Lasītavā nedaudz samazinājies apmeklētāju skaits, bet pieaudzis ir 

izsniegums un apmeklējums. Daļēji tas saistīts ar datorizdruku, kopēšanas un 

skenēšanas skaita pieaugumu. Atskaites gadā skenēts uz e-pastu – 897 vien., kopijas 

un datorizdrukas – 10711 vien. 

Samērā daudz Lasītavu apmeklējuši skolēni un studējošie jaunieši ar 

konkrētiem  pieprasījumiem mācību nolūkos. Aktīvāko apmeklētāju vidū  bijuši 

pensionāri. Lasītava kā brīvā laika pavadīšanas iespēja piesaistījusi - darba 

meklētājus, cilvēkus ar īpašām vajadzībām un interneta lietotājus. Īpaša lasītavas 

apmeklētāju kategorija bijusi - vienreizējie pakalpojumu saņēmēji. Darbiniecēm bieži 

nācies konsultēt, apmācīt, uzrakstīt, nosūtīt, sameklēt, saglabāt informāciju, atvērt e-

pastu, meklēt darbu, izdrukāt aviobiļetes, skenēt, kopēt utt. 

Lasītavā izveidots e-kiosks, tajā apkopotas laikrakstu un žurnālu e-versijas, 

digitālās kolekcijas, katalogi un datubāzes, kā arī ar autortiesībām aizsargātie 

novadpētniecības resursi lokālai lietošanai. Sīkāk skat.: Novadpētniecības darbs. 

 

Uzziņu un informācijas darbs 

Uzziņu izpilde balstīta gan uz tradicionālo, gan elektronisko informācijas 

avotu izmantošanu. Liela nozīme bijusi pašu veidotajām datubāzēm (e-kopkatalogs, 

analītikas un novadpētniecības datubāze) un tiešsaistes datubāzēm - LNB analītikas 

datubāzei, LNB digitālajai bibliotēkai, Lursoft laikrakstu bibliotēkai, kā arī 

meklētājserveru un nozaru katalogu pakalpojumiem un konkrētām tīmekļa vietnēm. 

 

 



 

 

Tradicionālie informācijas resursi 

2014.gadā Lasītavas krājums papildināts ar 297 izzinoša rakstura grāmatām, 

t.sk.  5 bibliogrāfiskie rādītāji. 

Kopumā saņemtas, uzskaitītas un izskatītas 4200 periodikas vienības, 95 

nosaukumi, ar analītisko aprakstu materiāliem papildinātas  88 preses klipu  mapes. 

Bibliogrāfisko uzziņu izpildē un informācijas darbā izmantotas abonētās 

datubāzes: EBSCO, LURSOFT, LETONIKA, RUBRICON. Vislielākais pielietojums 

bija EBSCO datubāzei – 1545 meklējumi. 

 

 
  

Pēdējo 3 gadu laikā pieaudzis izpildīto tematisko uzziņu (+14%) un 

konsultāciju skaits (+49%). 

2014.gadā pieprasītākās uzziņas bija literatūras, pedagoģijas, psiholoģijas, 

ekonomikas nozarēs un ceļojumu apraksti. Tika izpildītas vairākas ļoti apjomīgas un 

darbietilpīgas uzziņas -     

„Īpašvārdu rakstība Salaspils mājvārdos”, „Tūrisma iespējas Kurzemē”, „Indijas 

rūpijas vēsture”, „Kustību aktivitātes kā bērna iztēles rosinātājs”, „Grafiti Latvijā”, 

„Sociālo tīklu izmantošana reklāmas nolūkos Salaspilī”, „Eksports Latvijas ostās”, 

„Latviešu senvārdu un apvidus vārdu skaidrojums” u.c. Bērnu nodaļā  pieprasītākās 

tēmas bija par dabu un dzīvniekiem, folkloru, gadskārtu ieražām u.c.  

Veicot  reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas, nācies sniegt daudz 

konsultācijas un uzziņas kolēģiem no Pierīgas publiskajām un skolu bibliotēkām, 

Latvijas publiskajām bibliotēkām, pašvaldību vadītājiem un darbiniekiem, kā arī 

lasītājiem. Daudzi pieprasījumi tika veikti administrācijas līmenī. Raksturīgākās 

tēmas: 

par bibliotēkas telpu funkcionālo plānojumu, mēbeļu plānošanu un iepirkuma 

tehniskās specifikācijas sastādīšanu, bibliotēkas dokumentāciju, amatu aprakstiem, 

aktu sastādīšanu projekta ietvaros iegūto grāmatu sadalei, krājuma inventarizāciju, 

3td datoriem un licencēm, datu ievadi Kultūras Kartē, Bērnu un Jauniešu žūriju u.c. 

 

 



 

 

Apmācības 

2014.gadā turpinātas datorapmācības latviešu un krievu valodas grupām. Kopā 

apliecinājumus saņēmuši 34 dalībnieki.  

Līdztekus datorapmācībām grupās, ļoti liels darbs ieguldīts individuālā senioru 

datorkonsultāciju sniegšanā - padziļināti individuāli apmācīti 18 interesenti. 

E-prasmju nedēļas pasākumi bija veltīti nodarbinātībai un karjerai, kā arī 

ikvienam interesentam, kurš vēlējās apgūt vai papildināt savas iemaņas un zināšanas 

e-pakalpojumu un IKT priekšrocību izmantošanai ikdienā. Sadarbībā ar SEB bankas 

speciālistiem tika organizēti i-bankas aktualitāšu semināri latviešu un krievu valodā, 

kurus apmeklēja 17 interesenti.  

Par ikgadēju tradīciju ir kļuvušas informācijpratības apmācības Salaspils 1. un 

2. vidusskolas skolēniem ( kopā 100).  

 

SBA (starpbibliotēku abonements) 

Saņemtas 5 vien. no Latvijas Nacionālās bibliotēkas, 11 grāmatas un 231 

rakstu kopija izsniegta  Pierīgas reģiona bibliotēkām, t.sk.  dokumentu elektroniskā 

piegāde - 26 vien.  

 Ņemot vērā Salaspils tuvumu Rīgai, lasītāji paši izmantojuši SBA piedāvātos 

pakalpojumus lielākajās Latvijas bibliotēkās. 

 

 

4. Darbs ar bērniem un jauniešiem 

 
Darba raksturojums Jūsu bibliotēku sistēmā, metodiskā un konsultatīvā darba 

organizācija attiecībā uz šo darba virzienu 

Salaspils novada bibliotēkas Bērnu un jauniešu apkalpošanas nodaļa (turpmāk 

– Bērnu nodaļa) ir Bibliotēkas struktūrvienība, kas specializējas bērnu un jauniešu 

apkalpošanā. 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 Salaspils vispārizglītojošo skolu 

pedagogi un skolēni, kas mācās Rīgas skolās. 

Bērni un jaunieši veido ievērojamu daļu no Bibliotēkas reģistrētajiem lasītājiem, t.i. 

40% . 

 2013 2014 Kopējā dinamika 

(+/-) 

Lasītāju skaits 
t.sk. bērni līdz 18.g. 

1225 1214 -11 

Apmeklējums 

t.sk. bērni līdz 18.g. 
11990 11190 -800 

Izsniegums 

t.sk. bērni līdz 18.g. 

14313 13968 -345 

Datoru izmantošana 

Bērnu nodaļā 
3641 2604 -1037 

Lasīšanas veicināšanas 

pasākumi 

41 34 -7 



 

2014.gadā Salaspils novada bibliotēkā reģistrēti 1214 bērni līdz 18 gadiem. 

Salīdzinot ar 2013. gadu skaits ir nedaudz krities. 

Sadalījums pa vecumgrupām: pirmsskola – 116 lasītāji, 1.-4. klase - 558, 5.-

6. klase - 212, 7.-9.klase - 221, vidusskola - 107. 

Pārskata gadā lasītāju apmeklējums ir samazinājies par nepilniem 7%. 

Viens no iemesliem ir krājuma inventarizācija, kas notika no 5. līdz 22. Februārim, 

otrs– Bērnu nodaļā ir ievērojams kritums IT un interneta izmantošanā, jo bērni arvien 

vairāk izmanto viedtālruņus un mājsaimniecībās esošās IT. Lai arī nedaudz, tomēr arī 

izsnieguma rādītāji ir samazinājušies par ~2,4%. 

Neskatoties uz rādītāju samazināšanos, ir novērots, ka bērni labprāt uzturas  

bibliotēkas telpās – lasa grāmatas, spēlē spēles, skatās filmas, mācās un komunicē 

savā starpā. 

 

Bērnu un jauniešu literatūras krājuma veidošana un papildināšana 

Bērnu nodaļa kārtējo komplektēšanu veic saskaņā ar Salaspils novada 

bibliotēkas izstrādāto krājuma komplektēšanas koncepciju, atbilstoši bērnu un 

jauniešu nodaļas profilam un uzdevumiem. 

Bērnu nodaļas krājums veidots tā, lai maksimāli apmierinātu šīs 

mērķauditorijas vajadzības. Jaunākās grāmatas tiek komplektētas vienreiz mēnesī. 

Īpaša uzmanība veltīta skolēnu ieteicamās literatūras sarakstos esošo iespieddarbu 

nodrošinājumam. Tiek uzskaitītas lasītāju pieprasītās grāmatas pēc Atteikto 

pieprasījumu uzskaites burtnīcas datiem un tiek iesniegti saraksti krājuma 

piekomplektēšanai. Krājumu papildina arī lasītāju dāvinājumi. 

Lasīšanas veicināšanas programmas Bērnu un jauniešu žūrija kolekcija tika 

papildināta arī par Bibliotēkas budžeta līdzekļiem un grāmatas nodrošinātas divos 

eksemplāros. 

Pārskata periodā krājums papildināts ar 561 iespieddarbiem, kas ir 36,6 % no 

kopējā jaunieguvumu skaita. Procentuālais sadalījums pa vecumgrupām ir: 

pirmsskolas vecuma bērniem 22 %; jaunākā skolas vecuma bērniem 30 %; vidējā 

skolas vecuma bērniem 28 %; vecāko klašu skolēniem 25 %. Bērniem un  jauniešiem 

abonēti 20 nosaukumu žurnāli. 

2014. gadā ar mērķi efektīvāk apmierināt lasītāju vajadzības, kā arī nodrošināt 

fondā esošo grāmatu optimālu izmantošanu, elektroniskajā katalogā tika veikta 

aprakstu pilnveidošana un atspoguļots grāmatu saturs. Vairāk skatīt 2. sadaļā. 

 

Uzziņu darbs, informācijas pakalpojumi, informācijas prasmju un iemaņu 

attīstīšana 

Pārskata periodā Bērnu nodaļā sniegtas 92 tematiskās uzziņas, 88 

konsultācijas un 45 faktu uzziņas. Bērni izrādījuši interesi par šādām tēmām: 

zooloģija, latviešu folklora, mitoloģija, mākslas vēsture, mode, rakstnieki, profesijas, 

Salaspils vēsture, ģeogrāfija u.c.  

Veicot uzziņu un informācijas darbu, tiek izmantoti visi bibliotēkā pieejamie 

resursi- uzziņu krājums, dažādi interneta resursi un abonētās datu bāzes. 

Vajadzības gadījumā bibliotēkas darbinieces apmāca un konsultē skolēnus 

informācijas meklēšanā internetā, bibliotēkas e-katalogā un abonētajās datubāzēs 

(Letonika, Lursoft), tādejādi veicinot informācijas izguves prasmes. 

No 24. – 28. martam E – prasmju nedēļas ietvaros četrām Salaspils 1. 

vidusskolas 5. klasēm (86 skolēni)  tika novadītas nodarbības, kurās bērni iepazīstināti 

ar bibliotēkas veidotajām datubāzēm un datubāzi Letonika.lv.  



Joprojām tiek novērots, ka bērni un jaunieši datorus izmanto vairāk izklaidei, 

nevis mācībām vai zināšanu ieguvei. Nākas arī secināt, ka vajadzīgo informāciju 

lietotāji  lielākoties meklē internetā nevis grāmatās, jo tā ir ātrāka un ērtāka 

informācijas meklēšana un sev interesējošās informācijas atlasīšanas iespēja. 

 

Pasākumi dažāda vecuma grupām: pirmsskolas vecuma bērniem un vecākiem, 

jaunākā un vidējā skolas vecuma bērniem, pusaudžiem 

Pozitīvas attieksmes veidošana pret lasīšanu bērnos sekmē dažādi projekti un 

lasīšanas veicināšanas  pasākumi: 

 

Aktivitāte Saturs Vecuma 

grupa 

Skaitliskie 

rādītāji 

Pirmā iepazīšanās ar 

bibliotēku 

Iepazīstas ar krājumā esošo grāmatu 

daudzveidību, bibliotēkas struktūru un 

tās piedāvātajiem pakalpojumiem, 

bibliotēkas lietošanas noteikumiem, kā 

arī tiek izrādītas bibliotēkas telpas 

Pirmsskola, 

1.kl. 

12 ekskursijas 

250 bērni 

Karjeras dienas Skolēni iepazina bibliotekāra profesiju 5.-6.kl. 22 bērni 

E- prasmju nedēļa Iepazīstināšana ar datu bāzi 

Letonika.lv 

5.kl 4 nodarbības 

86 bērni 

Bibliotēku nedēļa  ▪ Tikšanās ar jauno rakstnieci I.L. 

Milleri (Muižzemnieci) 

 ▪ Putnu dienas bibliotēkā 

Salaspils 1. vsk. mākslas pulciņa 

meistardarbnīca 

6.-12.kl. 

 

1.-4.kl. 

 20 apmeklētāji 

 

20 bērni 

Vasaras nometnes 

apmeklējums 

Iepazīšanās ar bibliotēku un tās 

sniegtajiem pakalpojumiem 

1.-2.kl un 

 3.-4.kl 

apm. 60 bērni 

2 ekskursijas 

Dzejas dienas ▪ Tikšanās ar dzejnieci, rakstnieci I. 

Samausku 

▪ Dzejas pēcpusdiena kopā ar Madaru 

Rakšti 

1.-6.kl.  

 

7.-12.kl. 

apm. 50 bērni 

 

 

20 apmeklētāji 

Leļļu animācijas 

darbnīca 

Viesojās filmu studija „Animācijas 

Brigāde ” 

1.-4.kl.  16 bērni 

Ziemeļvalstu 

bibliotēku nedēļa 

▪ Krēslas stunda pusaudžiem 

▪ Rīta stunda mazākajiem lasītājiem 

6.-12.kl. 

2.kl. 

24 bērni 

20 bērni 

Lasīšanas veicināšanas 

programmas 

Bērnu / jauniešu žūrija 

aktivitātes 

Tikšanās notiek skolēnu brīvlaikos. 

Pārrunas par izlasīto, prāta vētras, 

spēles u.c. aktivitātes 

▪ Noslēguma pasākums – tikšanās ar 

rakstnieku V. Rūmnieku (janvāris) 

▪ Ekskursija- Bērnu zinātnes centrs 

Z(in)oo Cēsīs (maijs) 

▪ Tikšanās patriotisma noskaņās (tika 

locītas sarkanbaltsarkanās lentītes) 

(novembris) 

▪ Ziemassvētku pasākums 

Kopā ar Salaspils jauniešu 

organizāciju Zibsnis (decembris) 

1.-12.kl 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apm. 30 bērni 

 

 

14 bērni 

 

 

18 bērni 

 

apm. 30 bērni 

 

Tematiskās 

ekskursijas 

Salaspils 1. vsk. 2.kl. 

Salaspils 1. vsk. 4.kl. 

 16 bērni 

23 bērni 

Domrakstu konkurss 

„Kā atmodināt 

Tiek uzrunātas Salaspils 1. un 2. vsk. 

▪ Notiek domrakstu izvērtēšana 1. 

4.-9.kl. 

 
 

77 domraksti 



Saulcerīti” kārta (Salaspils) 

▪ Notiek domrakstu izvērtēšana 2. 

kārta (Pierīgas reģions) 

▪ Radošā darbnīca - masku veidošana 

karnevāla gājienam 

▪ Karnevāla gājiens „Gribu iet uz 

bibliotēku” Rīgā  

 

 

 

123 domraksti 

 

10 bērni, 5 

bibliotekāres 

 

apm. 50 bērni 

 

Pārskata gadā Bērnu nodaļas lasītājiem tika rīkots 41 tematisks pasākums. 

 

Lai vēl vairāk veicinātu interesi lasīt, Bērnu nodaļas neatņemama sastāvdaļa ir  

lasīšanas veicināšanas programma Bērnu un jauniešu žūrija, kurā Bērnu nodaļa 

darbojas jau no 2002.gada. Šajā lasīšanas maratonā piedalās ne tikai no Salaspils 

1.vidusskolas audzēkņi, bet arī Salaspils bērni, kas mācās Rīgas skolās.  

3.janvārī notika Bērnu un jauniešu žūrijas 2013 gada noslēguma pasākums, uz 

kuru bija aicināti Salaspils un Saulkalnes lasīšanas eksperti un citi interesenti. 

Pasākumā visiem klātesošajiem bija iespēja tikties ar latviešu rakstnieku, dramaturgu 

un literatūrzinātnieku Valdi Rūmnieku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014.gada 18.janvārī Bērnu nodaļas darbinieki ar  Bērnu un jauniešu žūrijas 

ekspertiem piedalījās akcijā „Gaismas ceļš – Grāmatu draugu ķēde”, kurā no rokas 

rokā tika nodotas grāmatas no Latvijas Nacionālās bibliotēkās vecās ēkas uz jauno un 

mūsdienīgo celtni Daugavas otrā krastā. Spītējot aukstumam un stāvot kopā ar 

vairākiem tūkstošiem jauku un sirsnīgu dalībnieku bērnos bija pacilāts noskaņojums 

un neizsakāms gandarījums par  pieredzēto. Šīs sajūtas un iespaidi ilgi paliks atmiņā 

katrā no mums. 

 1.martā, Ķīpsalas izstāžu centrā Baltijas Grāmatu svētku laikā tika svinēti  

lasīšanas veicināšanas programmas Bērnu un jauniešu žūrija 2013 lasīšanas maratona 

noslēguma pasākums „Lielie lasīšanas svētki”, kurus 

apmeklēja arī Salaspils novada bibliotēkas labākie 

Bērnu un jauniešu žūrijas eksperti. 

Maija vidū čaklākie Bērnu un jauniešu žūrijas 

eksperti piedalījās ekskursijā uz Cēsīm, kur apmeklēja 

Bērnu zinātnes centru Z(in)oo. Bērni ar lielu 

aizrautību mācījās izprast katapultas darbības 

principus, vadīt sumo robotus, pārbaudīt savu 

līdzsvaru izjūtu gan uz stieples, gan kāpnēm, uzzināt 

kā strādā ūdens dzirnavas, apskatīt pirmo Latvijas 



kosmisko zondi, kā arī piedalīties un pārbaudīt savas spējas un zināšanas ar daudzu 

citu tehnoloģiju un ierīču palīdzību. 

 

Izlaidums ir kā gadskārtējs notikums, kurā  Bērnu nodaļa sveic savus Bērnu un 

jauniešu žūrijas bērnus – 2014.gadā sešus 9. klases beidzējus. Šie svētki ir kļuvuši par 

jauku tradīciju, kurā tiek atbalstīti un sumināti čaklie lasītāji. 

22.decembrī Bērnu un jauniešu žūrijas dalībniekiem tika rīkots Ziemassvētku 

pasākums kopā ar Salaspils jauniešu organizāciju Zibsnis. Botāniskajā dārzā 

folkloristes pavadībā bija iespēja iepazīt senlatviešu raksturīgākās Ziemassvētku 

tradīcijas un rotaļas.  

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karjeras dienas ietvaros Salaspils 1. vidusskolas 5.klases skolēni iepazina 

bibliotekāra profesiju, bibliotēkas krājumu, struktūru, 

grāmatu izvietojuma principus. 

 

Bibliotēku nedēļas ietvaros tiek rīkoti dažādi pasākumi: 

 16. aprīlī - tikšanās ar jauno, talantīgo rakstnieci 

Ilzi Liliānu Milleri (Muižzemnieci). 

 

 No 22. - 25. aprīlim tika rīkota radošā darbnīca 

„Putnu dienas”, kurā bērni varēja no papīra 

dažādās tehnoloģijās (līmēt, locīt, griezt) veidot 

putnus, un darba procesā klausīties putnu 

dziesmas. 23. aprīlī radošajā darbnīcā viesojās 

Salaspils 1.vidusskolas vizuālās mākslas pulciņa 

bērni ar savu skolotāju. No bērnu izveidotajiem 

putniem bibliotēkā tika izveidota izstāde. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Jūnija sākumā Salaspils 1. vidusskolas vasaras nometnes „Krāsainā pasaule” 

ietvaros Bērnu nodaļā ciemojās jaunākā skolas vecuma bērni, kuriem stāstījām par 

grāmatu vēsturi, lai ieinteresētu un rosinātu lasīt grāmatas tika pastāstīts par lasīšanas 

veicināšanas programmu Bērnu un jauniešu žūrija, kā arī pārrunājām aktuālus 

jautājumus par drošību internetā un piedāvājām noskatīties Salaspils bērnu veidoto 

animācijas filmiņu „Koši, droši kopā ar mums”. Nometnes dalībnieki uzmanīgi 

klausījās, atbildēja uz jautājumiem un labprāt dalījās pieredzē par interneta lietošanu. 

 

Tradicionāli katru gadu septembrī tiek rīkoti Dzejas dienām veltīti pasākumi.  

 

17.septembrī Bērnu 

nodaļā tikāmies ar aktīvu, 

radošu 10.klases skolnieci 

Madaru Rakšti. Visiem 

interesentiem bija iespēja 

ieklausīties un ielūkoties 

gadalaiku, mīlestības, ikdienas 

un sapņu pasaulē, kas tika 

uzburta ar dzejas palīdzību. 

Muzikāli pasākumu  

papildināja vijoles pavadījums, 

ko spēlēja jaunā māksliniece 

Elza. 

 

19.septembrī  Bibliotēkā viesojās 

rakstniece un dzejniece Ieva Samauska. 

Dzirdējām arī jaunāko no Ievas Samauskas 

daiļrades. Bērni tika iesaistīti aktīvās nodarbēs, 

kā piemēram, bija jāatmin ielu nosaukumi 

dzejoļiem krājumā „Pilsēta no A līdz Z”, kā arī 

jāmēģina noformulēt savs dzejoļa virsraksts. 

Apķērīgākie un atsaucīgākie bērni balvās 

saņēma skaisti noformētus autores dzejolīšus 

ar autogrāfu. 

 

22.oktobrī Salaspils novada bibliotēkas Bērnu 

nodaļā viesojās filmu studija „Animācijas 

Brigāde”, kas projekta „Kraukšķīša draugi” 

ietvaros vadīja leļļu animācijas darbnīcu, 

kurā viesojās un piedalījās Salaspils 1. 

vidusskolas vizuālas mākslas pulciņa 

skolnieki. Bērni tika iepazīstināti ar filmu 

tapšanas pasauli, pastāstot kā top filmas 

scenārijs, skices, lelles, dekorācijas, kā tās tiek 

filmētas un ieskaņotas. Filmu studijā ir tapušas 

daudzas filmas pēc populāru latviešu autoru 

darbu motīviem, un mazajiem skatītajiem tika 

piedāvāta 

 



 iespēja noskatīties divas 

multenītes – „Zīļuks” un 

„Sārtulis”, kuras ir uzņemtas pēc 

Margaritas Stārastes pasakām. 

Bērni katrs pats varēja 

izmēģināt un veidot leļļu kustības 

un ieraudzīt to uz ekrāna, gan no 

plastilīna veidot savus filmu 

varoņus. 

Jaunajiem animatoriem tas 

bija aizraujošs un interesants 

piedzīvojums, un iespēja saprast, 

cik būtiski grāmatu pasaule 

ietekmē dažādus mākslas un 

kultūras veidus. 

 

Novembrī Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas ietvaros tika rīkoti tematiski pasākumi – 

Rīta stunda mazajiem bērniem un Krēslas stunda jauniešiem, gan Bērnu nodaļā, gan 

filiālbibliotēkās.    

12.novembrī Bērnu nodaļā Salaspils 1. vidusskolas pulciņa „Lasīsim ar 

prieku” dalībnieki kopā ar vadītāju Anitu Voras un Bērnu un jauniešu  žūrijas eksperti 

tika iepazīstināti ar Ziemeļvalstu mitoloģiskajiem iemītniekiem – troļļiem, kā arī tika 

sniegts neliels ieskats H. K. Andersena dzīves gājumā, pēc kura sekoja priekšlasījums 

autora pasakai „Laumu kalns”. Nobeigumā pasākuma dalībnieki ar lukturīšiem devās 

troļļu medībās. 

13.novembrī, Salaspils 1.vidusskolas 2.klasīte iepazinās ar troļļu izskatu un 

dzīvesveidu un uzzināja, ka tie ir tīri jauki radījumi, kurus nedrīkst kaitināt, jo tad tie 

kļūst nikni un briesmīgi. Vēlāk bērni klausījās fragmentu no T. Jansones grāmatas 

„Trollīša ziema”. Noslēgumā skolnieki ar trafaretu palīdzību uzzīmēja un izkrāsoja 

katrs pats savu muminu. 

 

 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra izsludinātajā 

konkursā jaunajiem lasītājiem „Kā atmodināt Saulcerīti?” tika dots uzdevums 

uzrakstīt oriģinālu domrakstu, konkursa dalībniekiem 8.septembrī bija iespēja 

piedalīties Rīgas – Eiropas kultūras galvaspilsētas programmas ietvaros organizētajā 

karnevāla gājienā „Gribu iet uz bibliotēku”.   



Pierīgas reģionā konkursa norisi koordinēja Salaspils novada bibliotēka. Bērni 

tika aicināti radīt jaunu leģendu par Stikla kalnu, Saulcerīti, Gaismas pili, Antiņu, viņa 

brāļiem... Kopumā aicinājumam atsaucās 123 bērni no 7 novadiem - Ādažu, 

Garkalnes, Ķekavas, Ropažu, Saulkrastu, Siguldas un Salaspils. Visaktīvākie un 

čaklākie domrakstu rakstītāji bija Salaspils novada bērni, uzrakstot 77 domrakstus. 

Domraksti tika vērtēti 2 kārtās: 1. kārtā darbus izskatīja vietējās bibliotēkās un skolās, 

labākos iesūtot vērtēšanai 2. kārtā uz reģiona galveno bibliotēku. 2.kārtas labākie 

domraksti tika sūtīti uz Latvijas Nacionālo bibliotēku. No visas Latvijas iesūtītie un 

žūrijas izraudzītie 72 interesantākie darbi  tika apkopoti grāmatā „Pamodināt 

Saulcerīti”, kas tika pasniegta kā dāvana katram dalībniekam. Starp labāko domrakstu 

autoriem ir 8 Pierīgas reģiona bērni: Liene Butāne, Aleksandra Gorbačenko, Alise 

Ungure (Salaspils 1.vidusskola); Līva Beļinska, Unda Rode, Oskars Vītols (Berģu 

Mūzikas un mākslas skola); Armands Grūbe (Zvejniekciema vidusskola) un Sanija 

Upīte no Siguldas.  

Lai piedalītos karnevāla gājienā „Gribu iet uz bibliotēku”, katram gājiena 

dalībniekam bija nepieciešama maska. Tāpēc, 14.maijā Bērnu nodaļā notika masku 

veidošanas radošā darbnīca mākslinieču Dainas Zilauces un Ivetas Daugules 

vadībā, kur piedalījās gan bibliotekāri no reģiona publiskajām un skolu 

bibliotēkām, gan aktīvākie Salaspils bērni.  

Salaspils novadu karnevālā pārstāvēja vairāk kā 50 bērni 
un skolotājas, kuru vienojošais motīvs bija debesis, saule, mēness un 

zvaigznes. 

Salaspils novada bibliotēka atlasot labākos Pierīgas reģiona 

bērnu domrakstus apkopoja grāmatā „Kā atmodināt Saulcerīti”, kas 

tika dāvināta katrai bibliotēkai kura piedalījās šajā projektā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Popularizējot literatūru un bibliotēkas krājumu, aizvadītajā gadā Bērnu 

nodaļas lasītājiem tika piedāvātas 26 literatūras un tematiskās izstādes. Jubilāriem 

veltītas grāmatu izstādes: latviešu literātiem V.Plūdonim, Vikam, J. Klīdzējam, J. 

Baltvilkam, M. Kļavai, K. Skalbem, rakstniecei un dzejniecei M. Cielēnai, 

māksliniecei, grāmatu ilustratorei L. Linmeierei, krievu dzejniekam A.Puškinam.  

2014.gada februārī un martā Bērnu  nodaļa aicināja lasītājus apmeklēt 

Margaritas Stārastes simtgadu jubilejai veltīto izstādi. Interesenti varēja apskatīt viņas 

sarakstītās un ilustrētās grāmatas,  kā arī iepazīties ar materiāliem par vairāku paaudžu 

mīlētās mākslinieces dzīvi un darbu. Ekspozīciju apmeklēja PII „Ritenītis” 

sagatavošanas un vecāko grupu audzēkņi, kuriem tika sniegts īss ieskats rakstnieces 

biogrāfijā un darbā. Izstāde piesaistīja arī ikdienā apmeklējušo nodaļu lasītāju 

uzmanību, kas sekmēja M.Stārastes grāmatu izsnieguma palielināšanos.   

Lasītājiem tika piedāvātas arī tematiskās izstādes, veltītas Lieldienām, Vasaras 

saulgriežiem, Pasaules „Paldies” dienai, Dzejas dienām, Ziemassvētkiem.  

 

Bibliotēkas sadarbības tīkls, partneri attiecībā uz šīm mērķgrupām. Sadarbības 

vērtējums 

Veiksmīgi tiek praktizēta sadarbība ar Salaspils pašvaldības pirmsskolas 

izglītības iestādēm un skolām. 2014.gadā aizsākās jauka sadarbība ar Salaspils 

jauniešu organizāciju Zibsnis. 

Sadarbība veidojas pateicoties vienas vai otras puses iniciatīvai un 

entuziasmam. Tas ir nepārtraukts darbs, lai uzturētu pastāvīgu  un pozitīvu saikni. 

 

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

programmā – Bērnu un jauniešu žūrija 2014 – lasīšanas veicināšanas programma, 

kurā aktīvi piedalījās 36 bērni. Gada laikā tika rīkoti 4 pasākumi, aktīvākajiem 

ekspertiem bija iespēja tikties ar rakstnieku, braukt ekskursijā, piedalīties 

sarkanbaltsarkano lentīšu locīšanā un ļauties Ziemassvētku gaidīšanas priekam 

senlatviešu tradīciju garā. Tikšanās reizēs tika arī  pārrunāts par izlasīto, rīkotas  prāta 

vētras, spēlētas spēles  u.c. aktivitātes. 

Veiksmīgi un iemīļoti ir lasīšanas veicināšanas tradicionālie pasākumi - Pirmā 

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

 

Bibliotēku darbinieku tālākizglītības vērtējums specializācijā. Vajadzības. 

Bērnu nodaļas darbinieces ir apmeklējušas Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

organizēto Starptautisko konferenci „Pasaule bilžu grāmatā”, kurā bija iespēja dzirdēt 

par bilžu grāmatu nozīmi bērnu pasaules uzskatu tapšanā. Apmeklēti profesionālās 

tālākizglītības kursi: „Cilvēka informacionālā uzvedība”, „Google un citu bezmaksas 

tiešsaistes rīku izmantošana darba vidē”, „Pasākumu scenāriju veidošanas 

pamatprincipi”, kā arī Pierīgas novadu bibliotekāriem organizētie semināri un 

pieredzes apmaiņas braucieni Skat. 8.nod.  

 

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

tās ir - uzvedības noteikumu neievērošana, sociālās problēmas. Aktuāls jautājums ir 

pusaudžu un jauniešu piesaistīšana bibliotēkai, jo viņiem, sasniedzot zināmu vecumu, 

ir citas intereses un prioritātes, arī ārpus skolas tiek piedāvātas plašas iespējas pavadīt 

brīvo laiku interešu pulciņos, mūzikas un mākslas skolā, sporta skolā un sporta namā.  

 

 



5. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums 
 

Salaspils novada bibliotēkas mājaslapa www.biblioteka.salaspils.lv 

iedzīvotājiem piedāvā sekot līdzi bibliotēkas aktualitātēm - pasākumiem, datubāzu 

izmēģinājumiem, izpildīt uzziņas, rezervēt iespieddarbus un  lūgt iespēju pagarināt to 

lietošanas termiņus. Mājaslapā regulāri tiek ievietota aktuālā informācija, pārbaudītas 

saites uz tīmekļa vietnēm u.c. informācija, kā arī papildinātas sadaļas: 

 

 Digitālās kolekcijas  projekts „Salaspils – Vietas. Notikumi. Cilvēki  ar digitālo 

kolekciju "Brigitas Stalidzānes dzimtas vēsture" (52 ieraksti) 

 

 
 

 Novadpētniecības tematiskās mapes  un  Preses klipi  - tiešsaistes pieejamības 

nodrošināšana 

 

 
 

 Periodika – papildināta ar 2014.gadā  bibliotēkā un visās struktūrvienībās 

abonētajiem  laikrakstiem un žurnāliem. 

 

Pierīgas novadu bibliotēku virtuālo kopkatalogu veido: 

 

http://www.biblioteka.salaspils.lv/
http://91.200.67.159/Alise/lv/advancedsearch.aspx?crit0=lkey&op0=%25LIKE%25&val0=Brigitas+Stalidz%C4%81nes+dzimtas+v%C4%93sture&linkid0=&bop1=AND&crit1=auth&op1=LIKE%25&val1=&linkid1=0&bop2=AND&crit2=allf&op2=%25LIKE%25&val2=&linkid2=0&addCriteriaBop=AND&c=1&c=2&c=3


Salaspils novada bibliotēkas veidotās datubāzes 

  

Elektroniskais katalogs 

Par Pierīgas reģiona pašvaldību bibliotēku e-katalogu atbildīga ir Salaspils novada 

bibliotēka:  

 veikts sistēmas nodrošinājums darbā ar BIS ALISE i-bibliotēkām - uzturēta 

kataloga ierakstu kvalitāte un nodrošināta bibliotekāru apmācība (bibliogrāfiskais 

apraksts) un konsultāciju sniegšana – skatīt Metodiskais darbs; 

 veidoti ieraksti un pievienoti 925 eksemplāri 5 bibliotēkām, kurām nav BIS 

Alise licence: Sējas novada bibliotēkas (3), Sidgundas un Kākciema bibliotēka; 

 

 
 

 izveidoti  7 Periodikas fondi (pārcelti 6786 eks.) un 1 Lasītavas fonds 

(pārcelts 5331 eks.), lai pilnveidotu bibliotekāros procesus un to atspoguļojumu 

sistēmā; 

 2 bibliotēkām (Olaines novada bibliotēka, Ulbrokas bibliotēka)  nodrošināta 

iespēja pasūtīt, rezervēt WebPAC;  

 8 bibliotēkās veikta krājuma inventarizācija (Baldones novada bibliotēkā, 

Krimuldas novada vidusskolas bibliotēkā, Babītes novada pašvaldības bibliotēkā, 

Salas bibliotēkā,  Ulbrokas bibliotēkā, Salaspils novada bibliotēkā un tās 

filiālbibliotēkās). 

 

Operatīva un kvalitatīva Inventarizācijas procesa nodrošināšanai: 

 izstrādāti metodiskie materiāli; 

 veikti priekšdarbi BIS ALISE; 

 uz vietas ierādītas veicamās darbības inventarizācijas programmā; 

 veikta inventarizācijas datu apkopošanu; 

 veidoti atskaišu faili; 

 izvērtēti rezultāti; 

 pēc pieprasījuma veidoti norakstīšanas akti Inventarizācijas modulī; 

 sniegtas konsultācijas.  

 

Dati Reģiona kopkatalogā (visi dati uz 31.12.2014.): 

1. Kopējais ierakstu skaits 70999 (ierakstu skaits ir palielinājies par 4174 

vienībām); 

2. Kopējais eksemplāru skaits 427201 palielinājies par  82767 eks.; 



3. Salaspils novada bibliotēkas ieraksti 43191 ; 

4. Salaspils novada bibliotēkas ieraksti ar eksemplāriem 82996 ; 

5. Kopējais ierakstu skaits Autoritatīvajā datubāzē 15327 (papildināta ar 1050 

ierakstiem); 

6. Kopējais Lasītāju datubāzes skaits 25673 (papildināta ar 4116 ierakstiem). 

 

Pārskata periodā raksturīga iezīme - ierakstu skaita un eksemplāru skaita 

palielinājums. Tas skaidrojams ar to, ka darbību kopkatalogā aktivizējušas skolas, 5 

publiskās bibliotēkas beigušas rekataloģizācijas procesu, kā arī uzsākušas periodikas 

ievadīšanu sistēmā. Visas datubāzes tiek regulāri rediģētas un papildinātas ar jauniem 

ierakstiem.  Pierīgas novadu bibliotēkām pievienoto eks. skaits sarucis, jo vairs tikai 5 

bibliotēkām nav BIS ALISE licence, kā arī tās sūta tikai jaunieguvumu sarakstus. 

 

Analītikas datubāze 

Kopējais ierakstu skaits ir 7681. Pārskata periodā tā papildināta par 685 

ierakstiem + kopijas tematiskajās mapēs. Ierakstu skaits nedaudz samazinājies,  jo 

notiek lielāka materiālu atlase, izskatītas tematiskās mapes un veiktas atbilstošas 

izmaiņas BIS ALISE.  

 

Novadpētniecības datubāze 

 

 
 

 

2014.gadā Saulkrastu novada un Baldones novada bibliotēkas nepiedalījās 

novadpētniecības datubāzes veidošanā, jo bija izvirzījušas citas prioritātes - krājuma 

rekataloģizāciju un krājuma inventarizāciju BIS ALISE. 

Lai novērstu ierakstu dublēšanos gan Pierīgas novadu bibliotēku kopkatalogā, 

gan Pierīgas novadu virtualajā kopkatalogā liela vērība tiek pievērsta rakstu atlasei un 

to izvērtēšanai. Uzmanību vēršot uz rakstu aktualitāti, kā arī ņemot vērā citus 

novadam būtiskus   aspektus. Šis darba process ir darbietilpīgs - Salaspils novada 

bibliotēkas abonētie preses izdevumi ikdienā tiek pārskatīti, atlasīti kopēšanai, veidoti 

apraksti BIS „Alise” un  nodoti Pierīgas novadu bibliotēkām  novadpētniecības 

krājuma papildināšanai (231 rakstu kopijas).  

2014.gada nogalē izveidota Novadpētniecības darba grupa, kurā ietilpst 11 

pārstāvji no 7 novadiem. Mērķis - noskaidrot Pierīgas reģiona bibliotēku vēlmes, 



nākotnes plānus un sadarbības iespējas ar reģiona galveno bibliotēku. Uzsākts darbs 

pie Pierīgas novadu bibliotēku Novadpētniecības  koncepcijas izstrādes. 

 

Abonētie un tiešsaistes 
  

Bibliogrāfisko uzziņu izpildē un informācijas darbā izmantotas abonētās 

datubāzes: EBSCO, LURSOFT, LETONIKA, RUBRICON. Uz izmēģinājuma laiku 

2014. gadā iepazītas vairākas datubāzes: „ИВИС” pilnteksta daudznozaru datubāzes 

krievu valodā, MIPP and eLIBRARY.RU, kam  atsaucība no lasītāju puses un 

pieprasījums bijis minimāls, tomēr darbinieku informētības nolūkos veikta 

iepazīšanās ar elektroniskajiem resursiem. 

2014.gadā visvairāk izmantotās bijušas: LURSOFT laikrakstu datubāze - 1016 

meklējumi, LNB Analītikas  datubāze, EBSCO – 1545, tās ietvaros „Academic 

Search Complete” kā viens no pasaules lielākajiem visaptverošiem pētniecisko 

daudznozaru pilna teksta publikāciju apkopojumiem. 

 

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūra 

Bibliotēkas Mācību telpā, datorapmācību nodrošināšanai grupās, ir 10 portatīvie 

datori. Plānveidīgi tiek atjaunota (iegādāta) datortehnika darbiniekiem (2014.gadā - 2 

datori). Kopumā Bibliotēkā ir 42 datori, no tiem: 16 darbiniekiem, 26 - lasītājiem (4 - 

bērnu un jauniešu apkalpošanas nodaļā), 1 planšetdators, serveris, 6 multifunkcionālās 

iekārtas (2014.gadā iegādāta 1), un 4 printeri. 

Dienvidu filiālbibliotēkā kopumā ir 4 datori (3- lietotājiem), multifunkcionāla 

iekārta un printeris. 

Saulkalnes filiālbibliotēkā - 4 datori (3- lietotājiem) un 2 multifunkcionālas 

iekārtas. 

 

6.Novadpētniecības darbs 
 

Bibliotēkas novadpētniecības darbā 2014.gadā galvenā vērība tika veltīta 

novada  aktuālāko notikumu dokumentēšanai un saglabāšanai dažādos informācijas 

nesējos. 

Regulāri izskatīti, kopēti un novadpētniecības datubāzē aprakstīti dažādi 

resursi par novadu un novadniekiem. Kopējais ierakstu skaits ir 21530 (dati uz 

31.12.2014.). Pārskata periodā  tā papildināta par 1142 ierakstiem (t.sk. Pierīgas 

novadiem – 669).  

 

Bibliotēkā turpināts darbs pie K Skujenieka, A. Mauriņa, E. Mugurēviča, A. 

Neiburgas darbu un literatūras par viņiem bibliogrāfijas atspoguļošanas 

novadpētniecības datubāzē, nedaudz arī papildināta digitālā kolekcija „Salaspils: 

Vietas Notikumi. Cilvēki.” (56 fotogrāfijas), kolekcija „Daugava” u.c. iepriekšējos 

gados realizētie projekti.  

2014.gadā sekmīgi noritēja sadarbība ar Latvijas Nacionālo bibliotēku 

projektā „Zudusī Latvija”, tika digitalizētas 127 fotogrāfijas no V.Vēvera  

privātkolekcijas par Daugavu. 

Sniegtas 63 tematiskās uzziņas par novadu. Uz novadpētniecības krājuma 

bāzes izstrādāti 2 bibliogrāfiskie rādītāji kā Latvijas Kultūras koledžas kvalifikācijas 

darbi: „Salaspils novads: 2003-2013” un „Dzejnieks Knuts Skujenieks.”  



 Lokālai lietošanai izveidots e-kiosks ar sadaļu Novadpētniecība. Te skatāmas 

ar autortiesībām aizsargātās digitālās kolekcijas. 2013/2014.gadā – salaspilietes 

Brigitas Stalidzānes dzimtas fotohronika papildināta ar 56 fotogrāfijām. 

 

  
          E-kioska saskarne 

 

Nozīmīga sadarbība izvērtās saistībā ar Salaspils pašvaldības Tūrisma 

informācijas centra atvēršanu: tika sagatavoti materiāli par Salaspils vēsturi, Ako 

pieminekli u.c. tūrisma objektiem novadā. 

  Vairāki pasākumi un izstādes 2014.gadā bija veltītas novada tematikai - sākot 

ar Jaungada eglīti Goda salaspiliešiem, bibliotēkas atbalstītājiem un čaklākajiem 

lasītājiem, beidzot ar literatūras izstādi „Rīgas HES-40.” Skat. vairāk Izstādes un 

pasākumi. 

Interesanta un darbietilpīga bija gatavošanās novada svētkiem. Tika izveidots 

oriģināls afišu stabs, kurā apzināti un atbilstoši noformēti interesantākie sludinājumi 

par Salaspili un salaspiliešiem no 20. -30. gadu preses, kā arī izveidots preses klips. 

 

          
              Sagatavotie materiāli Salaspils novada svētkiem 

  

 

Iedzīvotāju atsaucība bija liela, sludinājumos tika meklēti savu dzimtu 

pārstāvji. 

Nerealizēta 2014. gadā novada sadaļas atjaunināšana bibliotēkas tīmekļa 

vietnē.  

Ievērojams laiks ieguldīts, konsultējot Pierīgas reģiona bibliotēkas par 

novadpētniecības darbu.  



 

7.Projektizstrāde 

 
1. Projektu „Publisko bibliotēku pakalpojumi Trešo valstu valstspiederīgajiem 

Latvijā”, īstenoja Kultūras informāciju sistēmu centrs.  Projekta mērķis - informēt 

trešo valstu valstspiederīgos par 812 Latvijas publiskajās bibliotēkās pieejamajiem 

informācijas un tehniskās infrastruktūras atbalsta bezmaksas resursiem savu 

informacionālo vajadzību apmierināšanai. No 25.-30.06.2014. notika fokusgrupas 

diskusija Bibliotēkā, kur 12 dalībnieki dalījās savā pieredzē par bibliotēku 

pakalpojumu izmantošanu un  pieejamību. 30.jūnijā  noslēguma seminārā – diskusijā 

„Iepazīsti Latviju bibliotēkā” kopīgi meklētas atbildes uz jautājumiem - vai bibliotēka 

var veicināt trešo valstu valstspiederīgo informacionālo vajadzību apmierināšanu, kā 

arī to iesaisti sabiedrības kultūras un izglītības pasākumos u.c.  

2. Bibliotēka guva atbalstu Latvijas Bibliotekāru biedrības un Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas kultūras projektā „Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra 

bibliotēkās”, ko finansē VKKF.  

3. Bibliotēka saņēma arī augstvērtīgu izdevumu kolekciju programmas 

„Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana grāmatu un citu izdevumu iegāde 

nacionālās identitātes un sabiedrības saliedēšanas veicināšanai” ietvaros. Programmu 

finansiāli atbalsta Kultūras ministrija. 

4. Bērnu un jauniešu apkalpošanas nodaļa un Saulkalnes filiālbibliotēka 

piedalās VKKF kultūras programmā – Bērnu un jauniešu žūrija 2014 – lasīšanas 

veicināšanas programma. 

 

 

8.Metodiskā un konsultatīvā darba un sadarbības 

raksturojums 
 

Gada sākumā 15 novadi noslēguši sadarbības līgumus ar Salaspils novada 

domi par  Reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu un finansēšanu. Inčukalna 

novads sadarbības līgumu noslēdza augustā (kad tika panākta vienošanās par Vangažu 

bibliotēkas statusa izmaiņām), līdz ar to arī 2014.gadā visi 16 novadi noslēguši 

līgumus. 

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): 

 dokumentācija, krājums un tā uzskaite (grāmatvedība + SUG + BIS 

ALISE), novadpētniecības darbs; 

 darbs ar bērniem un jauniešiem – literatūras nodrošinājums, izdevumu 

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

lasīšanas veicināšanas pasākumu organizēšana; 

 darbs BIS Alise – WebPac, lasītāju datubāze u.c.; 

 bibliotēkas atpazīstamība sabiedrībā. Publicitāte; 

 profesionālā pilnveide, kvalifikācijas paaugstināšana. 

 

 

 

 



8.2. sniegta metodiskā un konsultatīvā palīdzība reģiona bibliotekāriem par: 

 bibliotekārā darba procesiem (krājuma attīrīšana, norakstīšana un 

inventarizācija); 

 darbs BIS Alise-i, elektroniskā kopkataloga kvalitātes nodrošināšana; 

 bibliotēkas darbību reglamentējošo dokumentu sakārtošana; 

 novadpētniecības darbu; 

 telpu iekārtošanu, krājuma izvietošanu un noformēšanu u.c. 

 

8.3. organizētie Pierīgas reģiona publisko un skolu bibliotēku darbinieku 

semināri: 

 „Elektroniskie resursi un SUG”, (05.02.2014.) 

- Tīmekļa vietņu arhīva izmantošanas iespējas / D.Ūdre, LNB Krājuma 

veidošanas nodaļas rasmošanas speciāliste 

 - Kultūras informācijas sistēmu centra projekta "Elektroniskās publikācijas 

Latvijas bibliotēkām" aktualitātes / A.Sagalajeva, Kultūras informācijas 

sistēmu centrs  

- Datubāzes Lursoft, LETA, NAIS, Letonika / L.Kalniņa, I.Kalniņa, 

A.Riškovs, B.Altena 

- Summārās Uzskaites Grāmatas / A.Ūberga, Salaspils novada bibliotēka 

 „Pārmaiņu vadība. Darbs ar bērniem un jauniešiem. Pārskats par 2013.gadu”, 

(12.03.2014.) 

- Argumentācija pie lēmumu pieņemšanas, pārmaiņu ieviešana ikdienā / Ph.D. 

A.Zakatistovs, RTU Rīgas Biznesa skola  

- Aktualitātes darbā ar bērniem un jauniešiem Rīgas Centrālajā bibliotēkā / 

I.Stranga, RCB Bibliotēku dienesta galvenā speciāliste  

- E-prasmju nedēļa, piedāvāto resursu klāts / I.Niedra, Kultūras informācijas 

sistēmu centrs  

- Pārskats par 2013.gadu / E.Gleizde 

 „Seminārs Pierīgas reģiona skolu bibliotekāriem”, (19.03.2014.) 

- Aktualitātes skolu bibliotekāriem / L. Langenfelde, LR Kultūras ministrijas 

Kultūrpolitikas departamenta Bibliotēku un arhīvu nodaļas vecākā referente 

- Summārās Uzskates Grāmatas / A.Ūberga, Salaspils novada bibliotēka 

- Krājuma uzskaite / pieredzē dalās I.Rudaja, Salaspils 2.vidusskola 

- Informācijas meklēšana WebPac / I.Gruziņa, Salaspils novada bibliotēka 

- Darbs BIS Alise-i, aprakstu veidošana / A.Ūberga, I.Vilcāne , Salaspils 

novada bibliotēka 

- Automatizētā lietotāju apkalpošana / pieredzē dalās L.Grundmane, Salaspils 

1.vidusskola 

 „Jaunākās tendences latviešu literatūrā. Bērnu un jauniešu žūrija 2014”, 

(09.04.2014.) 

- „L grāmata” grāmatu galds 

- Jaunākās tendences latviešu dramaturģijā un teātrī / L.Ulberte, docente,  LU 

Humanitāro zinātņu fakultāte 

- Jaunākās tendences bērnu un jauniešu literatūrā / I.Kalniņa, profesore, LU 

Humanitāro zinātņu fakultāte 

- Aktualitātes nozarē un jaunumi Bērnu un jauniešu žūrijā / S.Tretjakova, LNB 

Bērnu literatūras centra vadītāja 

 Sadarbībā ar Mazcenas bibliotēku organizēts novadpētniecības seminārs Mārupes 

novadā, (04.06.2014.) 



- Sporta un atpūtas komplekss „Mārupes tenisa skola” 

- Rīgas Aviācijas tehnikas muzejs 

- Golfa laukums „Viesturi” 

- Mazcenas bibliotēkas apmeklējums 

  - Diskusija par Novadpētniecības darbu bibliotēkās 

 „Komunikācija un psiholoģiskie aspekti darbā ar pusaudžiem”, (01.10.2014.) 

- Darbs ar bērniem un pusaudžiem / K.Bikše, pedagogs, psihologs 

- Ekskursija uz LNB 

  „Elektroniskā vide un e-pakalpojumi. Jaunumi BIS Alise-i. Diskusija par 

novadpētniecības darbu Pierīgas reģiona bibliotēkās”, (05.11.2014.) 

- Elektroniskā vide un e-pakalpojumi: 

  E-paraksts 

 VID Elektroniskā deklarēšanas sistēma 

 Lauku atbalsta dienesta Elektroniskā pieteikšanās sistēma  

 Uzņēmumu reģistrs 

 Elektroniskā vide – aktuālākais un jaunākais, ko nodrošina Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  

- Jaunumi BIS Alise-i / I.Vilcāne, A.Ūberga, Salaspils novada bibliotēka 

- L grāmatas jaunumi / S.Reča, „L grāmata” 

 

8.4. Citas metodiskā darba aktivitātes 

 Pārskatu gatavošana par bibliotēku darbu un ziņojumu sūtīšana pašvaldību 

vadītājiem. 

 Statistiskas ziņas un rakstiskās gada atskaites apkopošana par Pierīgas 

reģiona publiskajām bibliotēkām. 

 Sistematizēti un analizēti Salaspils novada bibliotēkas darba plāni. 

 Vadīta prakse Latvijas Kultūras koledžas (LKK) Studiju programmas 

„Bibliotēkzinātne un informācija” 1. un 2.kursa studentēm. Praktikantes: 

- iepazinās ar Bibliotēkas darba plāniem, pārskatiem, amata instrukcijām un 

pienākumu sadali; 

- pētīja Reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas, struktūru, darba organizāciju, 

metodisko un konsultatīvo darbu; 

- 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; 

- vērtēja automatizācijas procesus un krājuma komplektēšanas principus.  

 Informācijas koordinēšana un citu institūciju pieprasīto datu apkopošana. 

 Pierīgas reģiona publisko bibliotēku un skolu bibliotēku darbinieki regulāri 

informēti par jaunākajiem metodiskajiem materiāliem un aktuālāko informāciju 

nozarē.   

 2014.gada 10.decembrī Babītes novadā organizēts Gada noslēguma 

pasākums (apmeklē 81 dalībnieks), kurā godināti darba jubilāri, mācību iestādes 

beigušie, jaunie darbinieki un nosaukts Gada bibliotekārs – Daiga Brigmane par 

radošu pieeju un mērķtiecīgu darbu vietējo kultūras vērtību saglabāšanā. 

Atzinības raksti pasniegti Dacei Mosānei (Salaspils novada bibliotēkas 

Dienvidu filiālbibliotēka) par aktīvu pašizglītošanos un atbildīgu bibliotekāro darbu 

un Irenei Zuterei (Mālpils novada Sidgundas bibliotēka)  par attieksmi un personīgo 

ieguldījumu bibliotekārajā darbā. 

 



8.5. Organizētie pasākumi vietējā un reģiona mērogā: 

 Domrakstu konkurss „Kā atmodināt Saulcerīti?”. Konkursu Pierīgas reģionā 

koordinēja Salaspils novada bibliotēka. Kopumā domrakstu konkursā piedalījās 123 

bērni no 7 novadiem (Ādažu, Garkalnes, Ķekavas, Ropažu, Saulkrastu, Siguldas un 

Salaspils novads). Visvairāk domrakstus – 77 tika saņemti no Salaspils novada 

bērniem. Skatīt vairāk Darbs ar bērniem un jauniešiem. 

 24.aprīlī, jau trešo gadu pēc kārtas Bibliotēku nedēļas ietvaros reģiona 

bibliotēkas aicinātas piedalīties zibakcijā „Lasīsim kopā!”. Šogad atsaucība bija 

neliela, piedalījās 4 bibliotēkas (Inčukalna novada bibliotēka, Baložu pilsētas 

bibliotēka, Ķekavas pagasta bibliotēka, Katlakalna bibliotēka). 

 7.maijā organizēts Salaspils novada bibliotēkas darbinieku pieredzes apmaiņas 

brauciens uz Lietuvu – apmeklēta Paņevežas Gabrielė Petkevičaitė-Bitė publiskā 

bibliotēka.  

 22.augustā organizēts profesionālās pieredzes apmaiņas brauciens uz Līvānu 

novadu, kur tika apmeklēta Līvānu novada Centrālā bibliotēka un Līvānu novada 

Turku pagasta bibliotēka. Braucienā piedalījās 34 bibliotekārie darbinieki. 

 

 

9. Bibliotēku materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

 
Bibliotēka atrodas renovētā un bibliotēkas vajadzībām pielāgotā ēkā, telpu 

kopējā platība ir 1435 m², no kuriem 1000 m² 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.  

 Dienvidu filiālbibliotēka atrodas daudzdzīvokļu ēkas 1.stāvā (platība- 62,1 m²), 

2014.gadā  veikts ieejas (lodžija) kosmētiskais remonts. 

Saulkalnes filiālbibliotēka arī atrodas daudzdzīvokļu ēkas 1.stāvā (platība- 61,1 m²), 

telpas pielāgotas un remontētas 2012.gadā. 

 

10. Bibliotēkas personāls 
 

2014.gada nogalē bibliotēkā strādāja 13 bibliotekārie darbinieki un direktore, no tiem: 

- ar maģistra grādu soc.zin. – 3 

- ar bakalaura grādu soc.zin. – 4 

- 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. 

 

Dienvidu filiālbibliotēkas vadītājai ir augstākā bibliotekārā izglītība (līdz 1993.g.). 

Saulkalnes filiālbibliotēkas vadītājai ir bakalaura grāds soc.zin. 

 

 



Darbinieku tālākizglītība un kvalifikācijas paaugstināšana 

1. Kursi un semināri 

Norises 

laiks 

Kursi, lekcijas, semināri u.c. pasākumi Iesaistītie 

darbinieki 

Stundas 

21.februāris Reģionu galveno bibliotēku direktoru un 

speciālistu Apaļā galda diskusija 

3 4 

28.februāris VARAM seminārs par e-prasmju nedēļas 

aktualitātēm 

1 4 

28.februāris Seminārs „Nākotnes bibliotēka” 1 3 

6.februāris - 

27.marts 

Demokrātija darba vietā – pašpārvaldošas 

komandas un pašvadīšana, LU 

Democracy in the Workplace: Self-Managing 

Teams & Managing Self, LU  

1 32 

13.marts Liela mēroga pasākumu organizēšana (organizē 

Salaspils novada dome) 

3 3 

27.marts Salaspils novada dome e-prasmju nedēļas 

ietvaros organizētais seminārs: 

- Ceļvedis uz pensiju caur www.latvija.lv e-

pakalpojumiem, Gunta Jeniņa, VSAA 

- NVA pakalpojumu e-iespējas, Ineta Īvāna, 

NVA 

- VID pakalpojumu e-iespējas, EDS aktualitātes, 

Ilze Mīļā, VID Nodokļu pārvalde 

3 2 

8.aprīlis Datubāzu EBSCO apmācības seminārs 2 3 

10.aprīlis Publisko iepirkumu likuma piemērošana 1 5 

23.aprīlis Digitālās kolekcijas, digitalizācija un 

autortiesības 

2 4 

24.aprīlis Par Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu 

un darbinieku atlīdzības likumu un tā 

piemērošanu 

1 5 

21.maijs  Reģionu galveno bibliotēku direktoru seminārs  1 6 

28.maijs Reģionu galveno bibliotēku metodiķu seminārs  1 6 

30.jūnijs IEPAZĪSTI LATVIJU BIBLIOTĒKĀ: 

Integrācijas procesu veicināšana publiskajās 

bibliotēkās (organizē KISC) 

2 4 

13.augusts Digitālās tehnoloģijas aprūpei un senioru dzīves 

kvalitātes uzlabošanai 
2 2  

9.septembris Labas pārvaldības princips 1  

22.septembri

s 

Stratēģiskā plānošana 1 6 

23.septembri

s 

Cilvēka informacionālā uzvedība 2 6 

26.septembri

s 

Google un citu bezmaksas tiešsaistes rīku 

izmantošana darba vidē 
2 6 

9.oktobris Informatīva tikšanās par gatavošanos „Ziemeļvalstu 

Bibliotēku nedēļai” 
1 6 

14.oktobris Seminārs krājuma komplektēšanas speciālistiem 2 6 

15.oktobris Klasiskās projektu vadības pamati un mūsdienu 

projektu vadības pieejas 
1 5 

16.oktobris Fizisko personu datu aizsardzība 1 4 



8., 

18.oktobris 

Pasākumu scenāriju veidošanas pamatprincipi 1 12 

25.novembri

s 

Reģionu galveno bibliotēku direktoru seminārs  1 4 

1.decembris Angļu valoda ar priekšzināšanām (B1+) 

(organizē Valsts Nodarbinātības Aģentūra) 

1 120 

3.decembris Reģionu galveno bibliotēku metodiķu seminārs  1 5 

4.decembris 21.gadsimta IKT bibliotēkā 2 3,5 

4.decembris Organizācijas tēla veidošana 1 5 

12.decembri

s 

Darba tiesību aktuālie jautājumi 1 4 

6 x gadā Semināri reģiona bibliotekāriem   

 

 

Apmeklētie:  

kongresi un konferences 

 Starptautiska konference „Pasaule bilžu grāmatā”, Rīga, Radisson Blu 

Daugava, 2014.gada 2.aprīlis. 

 Digitālās kolekcijas, digitalizācija un autortiesības, Rīga, LU Sociālo zinātņu 

fakultāte, 2014.gada 23.aprīli. 

 LBB 11.kongress „Nākotnes bibliotēkas: neierobežotas iespējas”, Rīga, Rīgas 

Stradiņu universitāte, 2014.gada 29., 30.aprīlis. 

 

pasākumi 

 18.janvārī - akcija „Gaismas ceļš – Grāmatu draugu ķēde”, piedalījās 

Bibliotēkas darbinieces, Bērnu un jauniešu žūrijas eksperti, pārstāvji no Salaspils 

novada domes un Salaspils 1.vidusskolas.  

 8.septembrī - karnevāla gājiens bērniem „Gribu iet uz bibliotēku!”, no Pierīgas 

reģiona gājienā devās ~100 bērni. 

 „Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmata 2013” atvēršanas svētki, 

12.decembris. 

 

pieredzes apmaiņas braucieni - Salaspils novada domes organizētais pašvaldības 

iestāžu kultūras speciālistu pieredzes apmaiņas brauciens uz Cēsīm. Apmeklēts Cēsu 

Kultūras un Tūrisma centrs, Cēsu Vēstures un Mākslas muzejs, Vidzemes 

koncertzāle, apskatīta Cēsu vecpilsēta.  

 

11. Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums 
 

2014.gadā Bibliotēkas un tās struktūrvienību pamatfinansējumu veidoja 

Salaspils novada domes (278444 EUR) piešķirtais budžets. Papildus budžetā iegūti 

21533 EUR (maksas pakalpojumi), tai skaitā līgumi ar 16 pašvaldībām (20610 EUR). 

 

Kopumā Salaspils novada bibliotēkas un tās struktūrvienību darbības nodrošināšanai 

izlietoti 299977 EUR no tiem: 

1. Bibliotēkas krājuma papildināšanai– 18680 EUR (t.sk. 5080 EUR 

periodiskajiem izdevumiem 



2. Datortehnika u.c. biroja tehnika – 2434 EUR 

3. Mazvērtīgais inventārs (krēsli, mēbeles u.c. aprīkojums) – 1090 EUR 

4. Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi –3667 EUR 

Finansu piesaiste Reģiona galvenās bibliotēkas funkciju nodrošināšanai – finanšu 

apjoms funkciju veikšanai ir saskaņā ar 2013.gadā sastādīto tāmi.  

 

 

12. Kopdarbība ar pašvaldības un citām institūcijām. Publicitāte 
 

Sabiedriskās attiecības un informācijas apmaiņa  

2014.gadā Bibliotēkā uzņemtas 5 grupas - kolēģi no Latvijas publiskajām 

bibliotēkām un viesi no Ukrainas (kopumā ~ 100 cilvēki).  

Organizētas ekskursijas (5 grupas) uz Gaismas pili – Salaspils novada 

iestāžu direktoriem, čaklākajiem un dāsnākajiem lasītājiem, pedagogiem, Pierīgas 

novadu bibliotekāriem un Bibliotēkas darbiniekiem.    

 

Sadarbība ar citām iestādēm un institūcijām 

Sadarbība notiek ar Daugavas muzeju, Salaspils vidusskolām, pirmsskolas 

izglītības iestādēm, kultūras namiem un citām Latvijas bibliotēkām.  

Bibliotēkas direktore D.Orbidāne ir Latvijas bibliotekāru biedrības valdes 

locekle, darbojas Latvijas Bibliotēku padomē un jau vairākus gadus Salaspils novada 

domes Kultūras projektu komisijā.  

 

Sadarbībā ar Salaspils novada domes kultūras metodiķi tika noorganizēta 

domes darbinieku (30) līdzdalība akcijā „Gaismas ceļš - Grāmatu draugu ķēde”. 

Ierosinājumam piedalīties akcijā atsaucās arī Salaspils 1.vidusskolas pedagogi. 

 

Iestādes darbības atspoguļojums sabiedriskās saziņas līdzekļos 
Paziņojumi par Bibliotēku ir pieejami arī Salaspils novada domes mājaslapā – 

www.salaspils.lv. Sadarbība notiek ar „Rīgas Apriņķa Avīzi” un „Salaspils Vēstis”, 

kur regulāri tiek publicēta informācija par aktivitātēm bibliotēkā. 

Par lielākajiem pasākumiem Bibliotēkā tiek informēts Bibliotēku portāls 

www.biblioteka.lv. 

 
03.01.2014. 

 

 

 

www.biblioteka.salaspils.lv 

 

 

Ceļojums laikā… 

 

 

 

L.Bulas raksts par Bērnu un 

jauniešu žūrijas gada noslēguma 

pasākumu 

 

10.01.2014. 

 

Salaspils Vēstis Nr.1 

 

„18.janvārī akcijā 

apvienosies grāmatu 

draugi”  

  

Aicinājums piedalīties grāmatu 

draugu ķēdē 

 

24.01.2014. Salaspils Vēstis Nr.2 

 

 

 

www.biblioteka.salaspils.lv 

 

 „Pa draudzībā un 

sadarbībā iestaigātu 

taku...”  

 

„Bibliotēka kopā ar 

saviem uzticīgākajiem 

lasītājiem svin Jaunā gada 

sākumu” 

 

I.Gruziņas raksts par ikgadējo 

Jaungada pasākumu Salaspils 

novada bibliotēkā  

 

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


07.03.2014. 

 

 

 

Salaspils Vēstis Nr.5 

www.salaspils.lv 

 

„Iepazīsti savu 

internetbanku Salaspils 

novada bibliotēkā” 

 

Aicinājums piedalīties e-prasmju 

nedēļā E.Gleizde, I.Gruziņa 

 

 

07.03.2014. Salaspils Vēstis Nr.5 

www.salaspils.lv 

 

Martā konkurss jaunajiem 

lasītājiem „Kā atmodināt 

Saulcerīti?” 

I.Siņicas un E.Gleizdes 

sagatavotā informācija par 

domrakstu konkursu „Kā 

pamodināt Saulcerīti?” 

 

21.03.2014. Salaspils Vēstis Nr.6 

www.salaspils.lv 

www.biblioteka.salaspils.lv 

 „Aicinām uz e-prasmju 

nedēļas pasākumiem 

Salaspilī” 

 

 

 

04.04.2014. 

 

 

 

 

Salaspils Vēstis Nr.7 

www.salaspils.lv 

 

 

 

Atskats uz e-prasmju 

nedēļas pasākumiem 

Salaspilī 

 

 

E.Gleizde par e-prasmju nedēļas 

notikumiem Salaspils novada 

bibliotēkā un L. Grantiņa e-

prasmju koordinatore Salaspilī 

 

16.04.2014 www.biblioteka.salaspils.lv 

 

Tikšanās ar jauno 

rakstnieci Ilzi Liliānu 

Milleri 

I.Siņicas raksts 

17.05.2014. 

 

 

www.biblioteka.salaspils.lv 

 

 

Lasīšanas ekspertu 

zinātkāre un dzīvesprieks 

 

 

L.Bula par Bērnu un jauniešu 

žūrijas  dalībnieku ekskursiju uz 

Cēsīm 

 

23.05.2014. 

 

www.biblioteka.salaspils.lv 

 

Pierīgas reģiona 

bibliotēkas gatavojas 

karnevāla gājienam 

„Gribu iet uz bibliotēku” 

 

E.Gleizdes raksts par domrakstu 

konkursu „Kā atmodināt 

Saulcerīti” un gatavošanos 

karnevāla gājienam.  

 

06.06.2014. Salaspils Vēstis Nr.11 

 

Gatavojas karnevāla 

gājienam "Gribu iet uz 

bibliotēku" 

 

20.06.2014. Salaspils Vēstis Nr.12 

www.biblioteka.salaspils.lv 

Bibliotekāres sezonu 

noslēdz Mārupē 

E.Gleizdes raksts par 

bibliotekāru novadpētniecības 

semināru Mārupes novadā. 

22.08.2014. Salaspils Vēstis Nr. 16 

www.salaspils.lv 

www.biblioteka.salaspils.lv 

Tuvojas karnevāla gājiens 

bērniem „Gribu iet uz 

bibliotēku!” 

S.Tretjakovas un I.Siņicas 

sagatavotā informācija par 

karnevāla gājienu bērniem 

„Gribu iet uz bibliotēku!” 

05.09.2014. Salaspils Vēstis  Nr.9 

 

Dzejas dienas 2014 

 

Aicinājums piedalīties pasākumā 

 

05.09.2014. Salaspils Vēstis  Nr.9 

www.salaspils.lv 

 

Salaspilī ukraiņus sagaida 

īpaši sirsnīgi 

 

„Salaspils Vēstis” par ukraiņu 

delegācijas viesošanos arī 

Salaspils novada bibliotēkā 

 

05.09.2014. www.biblioteka.salaspils.lv 

 

Salaspilieši Gaismas pilī 

 

K.Klempneres sagatavotā 

informācija par 28.augsutā 

notikušajām Novadu dienām 

LNB 

19.09.2014. 

 

Salaspils Vēstis Nr.18 

 

Bibliotekāri idejas smeļas 

Līvānu novadā 

 

E.Gleizdes raksts par Pierīgas 

novadu bibliotekāru pieredzes 

apmaiņas braucienu 

 

 

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


19.09.2014. Salaspils Vēstis Nr.18 Gribu iet uz bibliotēku Bibliotēkas lasītājas, Bērnu 

žūrijas ekspertes M.Rakštes 

raksts par piedalīšanos karnevāla 

gājienā „Gribu iet uz bibliotēku” 

 

22.09.2014 

 

 

www.biblioteka.salaspils.lv 

 

Dzejas dienas 2014 

Salaspils novada 

bibliotēkā  

 

R.Mintauras raksts par Dzejas 

dienu pasākumu 

 

24.09.2014. Latvijas Avīze Nr.183 Dzejas diena 

divpadsmitajās debesīs 

Aijas Neiburgas īsraksts par 

dzejas dienu pasākumiem 

Salaspils novada bibliotēkā un 

viesošanos jaunajā Gaismas pilī 

 

7.11.2014. Salaspils Vēstis Nr.21 

www.biblioteka.salaspils.lv 

 

Bērni tiekas ar Kraušķīša 

draugiem 

L.Bula par filmu studijas 

„Animācijas Brigāde” 

viesošanos Salaspils novada 

bibliotēkā 

 

21.11.2014. Salaspils Vēstis Nr.22 

www.biblioteka.salaspils.lv 

 

Kā trolli piemin, tā trollis 

ir klāt… 

L.Bula un D.Mosāner par 

Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas 

pasākumiem 

28.11.2014. 

 

 

 

www.biblioteka.salaspils.lv 

 

 

 

Salaspils novada 

bibliotēkā tikšanās ar 

rakstnieci Ingunu Baueri 

  

R.Mintaura  par tikšanos ar 

rakstnieci projekta „Tikšanās 

Latvijas novadu bibliotēkās” 

ietvaros 

 

5.12.2014. Salaspils Vēstis Nr.23 

www.biblioteka.salaspils.lv 

 

Salaspils novada 

bibliotēkas papildina 

krājumu ar augstvērtīgu 

literatūru 

E.Gleizde 

12.12.2014. 

 

 

 

20.01.2015 

www.biblioteka.salaspils.lv 

www.salaspils.lv 

www.babite.lv 

Rīgas Apriņķa Avīze Nr.5 

Piņķos aizvadīts Pierīgas 
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Bērnu un jauniešu žūrijas 

ekspertu Ziemassvētki 

L.Bula par Bērnu Žūrijas 

ziemassvētku pasākumu 

 

 

Izstādes un pasākumi bibliotēkā 

2014.gadā kopumā noorganizētas 103 izstādes un 59 tematiskie pasākumi 

(kopā ar filālbibliotēkām), veltīti gan ar rakstnieku, literātu, sabiedrisko darbinieku, 

novadnieku  jubilejām un atceres dienām, gan realizētajiem projektiem. 

 

Literatūras un tematiskās izstādes 

Lasītavā februārī un martā bija skatāmas trīs tematiskās izstādes - veltījums 

aktiera, režisora un skatuves pedagoga Alfreda Jaunušana dzīves un darba gaitām, 

aktierim „Kārlim Sebrim – 100” un vēstures notikumu atceres izstāde, pieminot 

Padomju varas deportācijas pirms 65 gadiem. Aprīlī bibliotēkas apmeklētāji lasītavā 

varēja iepazīties ar literāro izstādi – „Ēvaldam Valteram - 120”. Maijs iezīmējās ar 

literāro izstādi rakstniekam „Reinim Kaudzītem- 175”. Maijā ceļojošā tematiskā 

izstāde „Puķu pasaule”, ko veidojusi Latvijas Nacionālā bibliotēka. 
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Bibliotēku nedēļas ietvaros 

bibliotēkā viesojās fotomākslinieka 

Valtera Poļakova darbu ceļojošā 

izstāde „Viena diena bibliotēkas 

dzīvē”, kuras atvēršanā piedalījās 

Rīgas Centrālās bibliotēkas direktores 

vietniece, ceļojošās izstādes tapšanas 

idejas autore Doloresa Veilande. 

Izstādē ar fotogrāfiju palīdzību 

interesenti varēja ielūkoties 

bibliotēkas ikdienā, ieraugot lasītāju 

un situāciju daudzveidību. 
V.Poļakova fotoizstādes atvēršana. Foto: I. Gruziņa 

 

Jūnija otrajā pusē tika sagatavota plaša bibliotēkas krājumā esošo grāmatu un 

rakstu tematiska izstāde „Ceļojums”, augusta otrajā pusē lasītavā tika apkopoti un 

izstādīti materiāli par Latvijas vēsturē spilgtu, tautiešu vienotības paraugnotikumu – 

akciju „Baltijas ceļš”. Augustā - LNB dibināšanas 95.gadskārtai un jaunās ēkas 

svinīgajai atklāšanai bija veltīta izstāde „Grāmatas gaismas ceļš”. 

Septembrī lasītavā bija aplūkojama novadpētnieciska satura tematiskā izstāde 

„Rīgas HES – 40 (1974)”. 

Oktobrī – literatūras izstāde „Dzīve kā leģenda” bija veltīta modernista 

N.Strunkes 120.dzimšanas dienai, kā  arī literatūras izstāde, kas ļāva iepazīties ar 

materiāliem par pirmo zinātnisko latviešu valodas gramatiku. Novembrī bija izstādītas 

divas literatūras izstādes – viena no tām veltīta G.H.Merķelim un G.Fr. Stenderam, 

bet otra Latvijai nozīmīgiem notikumiem – Lāčplēša dienai un Republikas 

proklamēšanas dienai. 

 

Abonementā tika izveidotas 8 tematiskās izstādes – „Par tiem, ko 

pieradinām…”, „Ātrāk, augstāk, spēcīgāk!”, „Katrai slimībai ir sava zālīte…”, 

„Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014”, „Mežs ir zemes mīļākais bērns” 

/Apsīšu Jēkabs/, „Dzīve politikā un ārpus tās”, „Novadu stāsti”, „Nobela prēmijas 

laureāti literatūrā”. 

Izveidotas 3 izstādes ar lasītāju dāvinājumiem un 2 - ar grāmatām, kas 

iegādātas par projektu līdzekļiem. 

Pasākumi 

Tradīcija Gadu mijas svinēšanai Goda salaspiliešu, bibliotēkas atbalstītāju, 

ilggadējo lasītāju un darbinieku klātbūtnē tika turpināta arī 2014.gadā, aicinot viesus 

doties muzikālā pasaules ceļojumā liepājnieka, ģitāras virtuoza Māra Kupča vadībā.  

 
           Jaungada pasākums. Foto: A.Priedīte, Salaspils novada bibliotēka 



 

Tam sekoja Rīgas kā 

Eiropas kultūras galvaspilsētas 

viena no pasākumu un 

notikumu atklāšanas norisēm - 

LNB akcija „Grāmatu draugu 

ķēde”, kurā piedalījās un 

pozitīvas emocijas guva gan 

bibliotēkas darbinieki, gan 

Salaspils pašvaldības pārstāvji, 

lasītāji un interesenti. 

 
 

Salaspils bibliotekāres Grāmatu draugu ķēdē 

 

Ievērojams pasākums maijā bija arī Salaspils novada svētki, kurā bibliotēka, 

sadarbībā ar Daugavas muzeju, ņēma aktīvu līdzdalību par tēmu „Salaspils un 

salaspilieši. 20-30. gadi.” Antikvārās grāmatas, preses sludinājumi, atrakcijas un 

rotaļas, papīra maisiņu locīšana no vecajām avīzēm- tā bija tikai daļa no sarūpētajām 

aktivitātēm iedzīvotājiem un viesiem. 

  
Salaspils novada svētkos 

 

 

Augustā Bibliotēkas darbinieki devās uz Latvijas Nacionālo bibliotēku, lai 

piedalītos Novadu dienās. Šoreiz Salaspils uzziedēja Latvijas Nacionālā botāniskā 

dārza dāliju veidolā ar kuratores Elzas Raudas konsultācijām dienas garumā. Dzejas 

mīļotājus iepriecināt bijām aicinājuši dzejnieku, salaspilieti Knutu Skujenieku.  

 
Novadu dienas Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Foto: M.Birzniece 



Dzejas dienas 2014 izvērsās par vienu no gada vērienīgākajiem pasākumiem. 

Bibliotēkas čaklākie lasītāji, pasākumu apmeklētāji u.c. interesenti tika aicināti 

ekskursijā uz Gaismaspili, kam sekoja vietējo dzejnieku dzejas lasījumi pie brīvā 

mikrofona,  kas ļāva dzejai izskanēt ārpus bibliotēkas telpām. Tika atklāta arī ilgi 

gatavotā Autogrāfu siena ar dzejnieka K. Skujenieka moto: „Man ir valoda un es 

esmu mājās”, notika tikšanās ar dzejniekiem Knutu Skujenieku un Eduardu Aivaru, 

bērnus priecēja un ar viņiem sarunājās dzejniece Ieva Samauska. 

 

 
 

 
Dzejas dienas pasākumu aktivitātes LNB un Salaspils bibliotēkā 

 

Novembra izskaņā Salaspils novada bibliotēka sadarbībā ar Latvijas Nacionālo 

bibliotēku aicināja salaspiliešus uz tikšanos ar rakstnieci Ingunu Baueri. Sarunu ar 

autori vadīja LNB Bibliotēku konsultatīvā centra projektu vadītāja Liega Piešiņa. 

 

 

Kā veiksmes stāstus var minēt Salaspils novada bibliotēkas un LNB Atbalsta 

biedrības sadarbību projektā „Latvijas Gaismas pilis. 21.gadsimta Latvijas jaunās 

bibliotēkas”,  salaspiliešu atsaucību un līdzdalību Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

atklāšanai veltītajās aktivitātēs, kā arī bibliotēku sistēmas noturību starp 17 Pierīgas 

novadiem. 

 

 

 

 

 

Daiga Orbidāne, 

Salaspils novada bibliotēkas direktore  

 


