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IEVADS
Bauskas Centrālās bibliotēkas attīstības stratēģija 2016. - 2020. gadam ir vidējā termiņa
plānošanas dokuments, kurā atspoguļoti nākamā piecu gadu perioda attīstības uzdevumi.
Dokumentā norādīti bibliotēkas darbības pilnvarojums un misija, definēts mērķis un piemēroti
uzdevumi tā sasniegšanai, atspoguļots nākotnes redzējums un vērtības, analizēta esošā situācija,
izvērtējot iekšējos un ārējos bibliotēku ietekmējošos faktorus.
Bauskas Centrālās bibliotēkas attīstība norit saskaņā ar Latvijas Republikas Bibliotēku
likuma un IFLA/UNESCO (International Federation of Library Associations and Institutions/
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) vadlīnijām (publisko
bibliotēku mērķis ir veidot un stiprināt labvēlīgu infrastruktūru un sekmēt inovāciju attīstību,
nodrošinot daudzveidīgu resursu un pakalpojumu piedāvājumu ikvienam sabiedrības loceklim).
Bauskas Centrālās bibliotēkas attīstības stratēģija veidota saskaņā ar Latvijas Republikas
saistošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī “Vadlīnijām bibliotēku darba plānošanai” (2013), ko
izstrādājusi Latvijas Nacionālās bibliotēkas Stratēģiskās attīstības nodaļa.
Attīstības stratēģija organizēta divos tematiskajos blokos:

1. Informatīvā daļa – ietver pašreizējās situācijas analīzi.
2. Programmu daļa – ietver nākotnes redzējumu un reālu rīcības plāna izpildes gaitu.
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1. INFORMATĪVĀ DAĻA
1.1. Bibliotēkas misija un darbības pilnvarojums
Bauskas Centrālās bibliotēkas misija ir bibliotēkas lietotāju motivēšana individuālai
pašizaugsmei un pašizglītībai, ideju attīstīšanai, nodrošinot tos ar informācijas, tehnoloģiju un
radošajiem resursiem, līdztekus saglabājot publiskajai bibliotēkai raksturīgos darbības
virzienus – novadpētniecība, mūžizglītība, saturīga brīvā laika pavadīšana – lasīšana.
Bauskas Centrālā bibliotēka (turpmāk Bauskas CB) ir Bauskas novada pašvaldības
iestāde. Bauskas CB darbība noteikta Bauskas novada domes sēdē apstiprinātā nolikumā
(2009. gada 23 decembris, protokola nr. 11, 10 §), kas nosaka bibliotēkas darbības vispārīgos
noteikumus, uzdevumus, tiesības, organizatorisko struktūru un pārvaldi, finansējumu un
tehnisko nodrošinājumu, administratīvo aktu apstrīdēšanas kārtību (grozījumi 28.04.2011.;
29.12.2011.; 19.12.2013.; 25.09.2014.).
Vispārīgie noteikumi:

1. Bauskas Centrālā bibliotēka ir Bauskas novada kultūras, izglītības un informācijas
patstāvīgā iestāde, kuras darbības mērķis ir iedzīvotāju bibliotekārā, bibliogrāfiskā un
informacionālā apkalpošana. Bauskas CB veic Bauskas novada centrālās bibliotēkas
funkcijas saskaņā ar Bauskas novada domes 24.02.2011. lēmumu „Par Bauskas novada
pašvaldības institucionālās sistēmas pilnveidošanu” un reģiona galvenās bibliotēkas
funkcijas Bauskas novada, Iecavas novada, Rundāles novada, Vecumnieku novada
pašvaldību bibliotēkās saskaņā ar Bauskas rajona padomes 2001.gada 15.novembra
lēmumu „Par rajona Centrālo bibliotēku (prot. Nr.12, 2.p.), Bauskas pilsētas Domes
2001.gada 22.novembra lēmumu „Par Bauskas rajona pašvaldības iestādes „Rajona
Centrālā bibliotēka” pārņemšanu”, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu pašvaldību
lēmumiem par Bauskas CB izvirzīšanu reģiona galvenās bibliotēkas statusam un Latvijas
Bibliotēku padomes apstiprināto akreditācijas atzinumu (2007.gada 18.janvārī), atkārtota
akreditācija 2012.gada 10.augustā.
2. Bauskas CB darbojas saskaņā ar Bibliotēku likumu, likumu „Par pašvaldībām”, citiem
likumiem, normatīviem aktiem un nolikumu.
4. Bauskas CB ir zīmogs ar Bauskas novada ģerboņa attēlu, noteikta parauga veidlapa,
norēķinu konti kredītiestādēs. Bauskas CB var būt sava simbolika.
5. Bauskas CB vada direktors, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata Bauskas novada dome.
Darba līgumu ar Bauskas CB direktoru noslēdz Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors.
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5. Bauskas CB ekonomisko bāzi veido Bauskas novada domes iedalītie budžeta līdzekļi un
Iecavas novada, Vecumnieku novada, Rundāles novada iedalītie līdzekļi reģiona galvenās
bibliotēkas funkciju veikšanai pēc savstarpēji noslēgtā līguma ar Bauskas novada domi,
uzņēmumu, iestāžu, organizāciju u.c. juridisko personu asignējumi.
6. Bauskas CB materiālo bāzi veido grāmatu, žurnālu audiovizuālo materiālu un elektronisko
izdevumu krājums, kā arī inventārs, kas atrodas bibliotēkas bilancē un norādīts inventāra
sarakstā.
Bauskas Centrālā bibliotēka veic darbu, ievērojot Ministru kabineta noteikumus:


Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta noteikumi Nr.680

„Noteikumi par valsts

bibliotēku sniegtajiem maksas pakalpojumiem un to izcenojumu noteikšanas metodiku”;


Ministru kabineta 2001.gada 25.septembra noteikumi Nr.415 „Bibliotēku darbībai
nepieciešamā finansējuma normatīvi”;



Ministru kabineta 2001.gada 11.septembra noteikumi Nr.395 „Bibliotēku materiālā un
tehniskā pamata normatīvi”;



Ministru kabineta 2001.gada 14.augusta noteikumi Nr.371 „Noteikumi par bibliotēkas
darbam nepieciešamo darbinieku skaitu un darbinieku amatu ieņemšanai nepieciešamo
izglītību”;



Ministru kabineta 2001.gada 7.augusta noteikumi Nr.355 „Vietējas nozīmes bibliotēku tīkla
darbības noteikumi”.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8. punktu, Bibliotēku likumu

ir izdoti Bauskas CB lietošanas noteikumi, kas nosaka, ka Bauskas Centrālā bibliotēka ir
kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kuras bezmaksas un maksas pakalpojumus ir
tiesības izmantot visiem iedzīvotājiem. Noteikumu saturu veido Vispārīgie noteikumi,
Bibliotēkas lietotāju pierakstīšanas kārtība, Lietotāju tiesības un Lietotāju pienākumi,
Bibliotēkas pakalpojumu izmantošanas kārtība, Publiskā interneta pieejas punkta (PIPP)
Interneta lasītavas lietošanas noteikumi, Priekšlikumu iesniegšanas kārtība.
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1.2. Pašreizējās situācijas raksturojums – iekšējās un ārējas
vides analīze
“Pašreizējās situācijas raksturojums – iekšējās un ārējās vides analīze” apakšnodaļas ietvers
esošās situācijas aprakstu, aprakstu par administratīvo struktūru, finansējumu, telpu stāvokli,
materiālo un tehnoloģisko nodrošinājumu, pakalpojumu pieejamību, SVID analīzi, pārskata
perioda rezultātus.
Bauskas Centrālās bibliotēkas darbības mērķis – nodrošināt kvalitatīvus informacionālos
pakalpojumus atbilstoši vietējās sabiedrības pieprasījumam, iekļaujoties informācijas
sabiedrības attīstības dinamikā saskaņā ar Bauskas novada domes apstiprināto bibliotēkas
nolikumu un lietošanas noteikumiem.
Bauskas Centrālās bibliotēkas uzdevumi ir šādi:
 Nodrošināt visiem bibliotēkas lietotājiem brīvu, neierobežotu literatūras un nepieciešamās
informācijas saņemšanu, sniedzot viņiem pieejamus bibliotekāros, bibliogrāfiskos un
informacionālos pakalpojumus saskaņā ar Bauskas novada domes apstiprinātajiem
bibliotēkas lietošanas noteikumiem;
 Komplektēt bibliotēkas krājumu, veikt jaunieguvumu bibliotekāro apstrādi, nodrošinot
iespieddarbu un citu materiālo vērtību uzskaiti, saglabāšanu un norakstīšanu atbilstoši
normatīvo aktu prasībām;
 Lietotāju apkalpošanas darbā izmantot Starpbibliotēku abonementa un Starptautiskā
starpbibliotēku abonementa iespējas, nodrošinot citu Latvijas un ārvalstu bibliotēku
krājumu pieejamību ikvienam lietotājam;
 Organizēt bibliotēkas, literatūru, lasīšanu popularizējošus pasākumus;
 Nodrošināt valsts un novadu pašvaldību institūciju sagatavotās un publicētās informācijas
pieejamību;
 Ieviest lietotāju apkalpošanas darbā jaunas, mūsdienīgas darba formas un informācijas
tehnoloģijas;
 Organizēt bibliotēkas darbinieku tālākizglītības un apmācības pasākumus;
 Ievērot bibliotēku nozares standartus un bibliotēku darba tehnoloģiju pamatprasības.
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Bauskas Centrālā bibliotēka ir Bauskas reģiona lielākā bibliotēka. No 2011.gada 1.aprīļa
17 Bauskas novada pagastu bibliotēkas kļūst par Bauskas CB patstāvīgajām struktūrvienībām.
Daļēji centralizētais modelis pēc četrpadsmit gadiem atgriežas. Astoņas Bauskas novada
pagastu bibliotēkas iegūst jaunus nosaukumus. Bauskas CB saņem atzinības rakstu par
veiksmīgu akcijas „Bibliotēka dodas pie lietotāja” realizāciju.
2014.gadā Bauskas Centrālā bibliotēka kļūst par starpnieku biznesa ceļā no cilvēka līdz
uzņēmējdarbībai. Iesaistoties Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektā
(2012.- 2014.) „Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana”,
tiek izveidota Biznesa bibliotēka, un lietotājs var iegūt informāciju par dažādām
uzņēmējdarbības jomām (tūrisms, vadība, mārketings u.c.) un tā attīstību. Biznesa literatūra,
datubāzes un informatīvie materiāli pieejami vēl septiņās biznesa atbalsta bibliotēkās Bauskas
novada pagastos.
2015.gads – Bauskas novada pašvaldībai, saņemot ES fonda līdzfinansējumu, tiek
izveidoti Publiskā interneta pieejas punkti (PIPP). Tajā skaitā arī Bauskas CB Interneta un
periodikas lasītavā un citviet Bauskas novada bibliotēkās tiek nomainīta daļa datoru. Bauskas
CB turpina meklēt realizācijas iespējas Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbībā izstrādātajam
jaunās bibliotēkas ēkas tehniskajam projektam. Situāciju saasina gadu vēlāk būvvaldes
institūciju norādījumi par patreizējo telpu nepiemērotību.
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1.2.1. Pārvaldības struktūra un personāls
Bauskas reģionā ir 4 novadi: Bauskas novads – 19 bibliotēkas (Bauskas Centrālā
bibliotēka, Bauskas Bērnu bibliotēka, 17 bibliotēkas pagastos), Rundāles novads – 5
bibliotēkas, Iecavas novads – 6 bibliotēkas un Vecumnieku novads - 10 bibliotēkas.
Pavisam kopā Bauskas reģionā strādā 40 bibliotēkas: 37 pagastu, 2 bērnu
(Bauskā un Iecavā), Bauskas Centrālā bibliotēka, kurai pēc 2012.gadā veiktās akreditācijas
piešķirts reģiona galvenās bibliotēkas statuss (LR Bibliotēku akreditācijas apliecība Nr. 76A,
2012.10.08). Reģiona bibliotēkas funkciju realizēšanu finansē novadu domes, kuras ar Bauskas
novada domi noslēgušas vienošanās līgumus par veicamo darbu apjomu un finansējumu.
Bauskas reģiona bibliotēkas veic informācijas, izglītības, izklaides, novadpētniecības un
sociālās funkcijas, balstoties uz ciešu sadarbību ar citām iestādēm. Saskaņā ar Bauskas novada
Domes 24.02.2011. lēmumu „Par Bauskas novada pašvaldības institucionālās sistēmas
pilnveidošanu „Bauskas Centrālā bibliotēka veic Bauskas novada Centrālās bibliotēkas
funkcijas un no 2011.gada 1.aprīļa 17 pagastu bibliotēkas ir Bauskas Centrālās bibliotēkas
patstāvīgās struktūrvienības. Bauskas CB pārziņā ir visa pagastu bibliotēku finansēšana,
izņemot telpu uzturēšanu, kas ir pagastu pārvalžu vadītāju atbildība.
Bauskas Centrālās bibliotēkās darbības struktūra

Bauskas Centrālā
bibliotēka

Bauskas novads
17 bibliotēkas

Bauskas reģiona galvenā
bibliotēka
Bauskas Bērnu bibliotēka

Bauskas novada centrālā
bibliotēka

Iecavas novads
6 bibliotēkas
Vecumnieku novads
10 bibliotēkas
Rundāles novads
5 bibliotēkas
Bauskas novads
17 bibliotēkas

Bauskas Centrālo bibliotēku veido Lietotāju apkalpošanas nodaļa ar trīs
struktūrvienībām – Abonements, Biznesa bibliotēka / lasītava, Publiskā interneta pieejas punkts
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( PIPP) Interneta un periodikas lasītava, Informācijas resursu attīstības nodaļa ar vienu
struktūrvienību (Depozitārijs) un Saimnieciskais personāls.
Bauskas Centrālās bibliotēkas struktūra

Administrācija

Abonements SBA
Lietotāju apkalpošanas
nodaļa

Biznesa bibliotēka / lasītava

Saimnieciskas personāls

PIPP Interneta un periodikas
lasītava

Informācijas resursu
attīstības nodaļa

Depozitārijs

Bauskas Bērnu bibliotēka
Kopējais darbinieku skaits Bauskas CB – 17, no tiem bibliotekāro darbinieku skaits ir 12.
Lietotāju apkalpošanas strādā seši darbinieki, resursu veidošanās un automatizācijas procesa
nodrošināšanā un uzturēšanā strādā četri darbinieki, administrācijā – divi. Saimnieciskais
personāls – pieci. Bauskas Bērnu bibliotēka ir bibliotēkas struktūrvienība, kas atrodas citviet
pilsētā. Tās darbinieku kopējās skaits - četri, No tiem trīs bibliotekāro darbu veicēji.

Astoņiem
Bauskas

no

CB

darbiniekiem

ir

divpadsmit

bibliotekārajiem
iegūta

augstākā

izglītība, to starp trīs darbiniekiem
augstākā izglītība citā saistošā jomā.
Bibliotēkas

darbinieki

regulāri

piedalās

apmācībās un semināros

reģiona

mērogā,

daloties

savā

pieredzē, kā arī ir LNB organizētās
nacionāla un starptautiska mēroga
konferencēs, līdz ar to var nodrošināt
kvalitatīvus pakalpojumus.

Bibliotekāro darbinieku skaits un izglītība
Kopā 2015. gadā
Ar bibliotekāro izglītību
ar maģistra grādu
ar bakalaura grādu
ar 1. līmeņa profesionālo
augstāko jeb koledžas izglītību
ar augstāko izglītību (līdz
1993.g)
ar profesionālo vidējo izglītību
Ar izglītību citās jomās
ar maģistra grādu
ar bakalaura grādu
Ar vispārējo vidējo izglītību

12
8
2
1
1
2
2
3
2
1
1
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1.2.2. Pakalpojumi
Lietotāju apkalpošanas nodaļa


Abonementā elektroniski reģistrē un apkalpo lasītājus, izsniedz grāmatas uz mājām, pagarina
lietošanas termiņu, konsultē lasītājus grāmatu izvēles procesā, strādā ar parādniekiem, veic
lasītāju pieprasījumu izpēti, nodrošina pieprasītāko grāmatu saņemšanu

un pieejamību

elektroniskajam kopkatalogam, starpbibliotēku abonementam (SBA), organizē jauno grāmatu
dienas, tematiskās pēcpusdienas, informatīvās stundas, veido jaunieguvumu sarakstus un
apskatus, regulāri strādā ar krājumu, veido un izvieto grāmatu tematiskās izstādes, apkopo
informāciju par mēneša lasītākajām grāmatām, veido rotācijas kopas novadu bibliotēkām.


(PIPP) Interneta un periodikas lasītavā ir iespēja strādāt ar datorprogrammām "MS Word",
"MS Excel" un "MS Power Point"; saglabāt sameklēto informāciju, ierakstot to informācijas
nesējos vai veicot izdruku no datora, veikt dokumentu skenēšanu; izmantot datorliteratūru, lai
labāk orientētos tehnoloģijās, neskaidrību gadījumā saņemt palīdzību konsultāciju veidā,
izmantot periodiskos materiālus latviešu valodā un svešvalodās. Bauskas SIPP (Sabiedriskais
Interneta Pieejas Punkts) savu darbību sāka 2000.gada 1.martā, bet no 2015.gada kā PIPP
(Publiskais Interneta pieejas punkts)



Biznesa bibliotēka / lasītava


Lasītavas resursi ikvienam ir pieejami uz vietas. Iespējams izmantot stacionāros datorus, kā
arī strādāt ar personīgo datoru. Pieejama uzziņu literatūra - vārdnīcas, ceļveži,
enciklopēdijas, nozaru literatūra, novadpētniecības literatūra, tematiskas novadpētniecības
materiālu mapes par Bauskas reģionu, periodisko izdevumu analītiskie apraksti elektroniskā
formā, novadpētniecības elektroniskā datu bāze, kopēšana, printēšana, skenēšana.



Resursi klātienē un attālināti, nodrošina bezmaksas pakalpojumus esošajiem uzņēmējiem,
kā arī tiem, kuriem ir iecere sākt savu uzņēmējdarbību – skolēniem, studentiem,
bezdarbniekiem un citiem interesentiem. Attālināti pieejamas e-grāmatas, e-žurnāli angļu
valodā datubāzē EBSCO. Notiek uzņēmējiem domātas lekcijas ar reprezentabliem
lektoriem, studenti un skolēni tiekas ar uzņēmējiem pieredzes stāstu nodarbībās, motivējošā
vidē bezdarbnieks satiek savu mentoru, iemaņas tiek gūtas radošajās laboratorijās novadā
esošajos uzņēmumos. Biznesa bibliotēka seko līdzi pasaules

tehnoloģiju tendencēm,

vēloties radīt vairāk iespēju uzņēmējiem – iegādāts 3D printeris. Printera iespējas ļauj
izgatavot mazizmēra prototipus savu ideju realizēšanai. Jaunā pakalpojuma iespējas vēl
tikai attīstīsies, jo tā apgūšanas prasmes prasa laika ieguldījumus gan personālam, gan
pakalpojuma izmantotājiem.
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Informācijas resursu attīstības nodaļas atbildības sfēras ir bibliotēkas krājuma
komplektēšana, resursu apstrāde sadarbībā ar izdevniecībām un datu bāzēm, novadu bibliotēku
depozitārija uzturēšana, dokumentu individuālā un summārā uzskaite, novadu bibliotēku
kopkataloga organizācija, metodiska un konsultatīva palīdzība pagastu bibliotēkām krājumu
komplektēšanā, Integrētās informācijas sistēmas ALISE nodrošinājums, konsultatīva palīdzība
pagastu bibliotēkām darbā ar sistēmu Alise-i, IIS ALISE sistēmas administratora funkciju
veikšana (datu imports un eksports), IIS ALISE datubāzu (elektroniskais kopkatalogs,
novadpētniecība) darbības koordinācija un pieejamības nodrošināšana internetā (WEB PAC).



Bibliotēkas pakalpojumi tiek piedāvāti arī ārpus bibliotēkas telpām. Nu jau nepilnus divus
gadus lasītājiem tiek piedāvāta iespēja izlasītās bibliotēkas grāmatas novietot Grāmatu
nodošanas iekārtā. Iekārtas atrašanās vieta izvēlēta pie citas pašvaldības iestādes ēkas, kurai
garām plūst gan skolēnu, gan iepirkties gribētāju cilvēku plūsma. Pakalpojums kļūt arvien
populārāks (mēnesī aptuveni 300 - 400 grāmatas tiek nodotas ar iekārtas starpniecību) un tiek
paredzēts, ka pakalpojuma popularitāte arvien attīstīsies. Tam atbilstoši grāmatas biežāk tiek
izņemtas no iekārtas. Bibliotēkas darbinieki nogādā grāmatas uz mājām tiem lasīt gribētājiem
pilsētā, kuri paši uz bibliotēku nespēj atnākt. Šādu pakalpojumu izmantotāju nav daudz, taču,
palielinoties sabiedrības novecošanās tendencēm, kā arī reaģējot uz faktu, ka seniori ir viena no
aktīvākajām lasītāju grupām, arī šī pakalpojuma izmantotāju skaits tuvāko gadu laikā visdrīzāk
palielināsies.
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1.2.3. Finansējums

IEŅĒMUMI KOPĀ (I.)
t. sk.
Piešķirti no valsts budžeta
Piešķirti no pašvaldības budžeta
Saimnieciskās darbības ieņēmumi
Citi ieņēmumu avoti
no tiem:
maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi
ziedojumi un dāvinājumi
Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums
citu vietējo fondu piešķīrumi
IZDEVUMI KOPĀ (II.)
Kārtējie izdevumi (1.1.)
Atalgojums (1100)
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti
un kompensācijas (1200)
Krājuma komplektēšana
no tiem:
grāmatas (5233)
periodiskie izdevumi (2400)
elektroniskie dokumenti (5233)
citi dokumenti (5233)
Preces un pakalpojumi
Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi (2250)
Pārējie kārtējie izdevumi
Kapitālie izdevumi (2.0.)
t. sk.
Zeme, ēkas un būves (5210)
Nemateriāli ieguldījumi
Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika
(5238)
Kapitālais remonts un rekonstrukcija (5250)
Pārējie kapitālie izdevumi

2013

2014

2015

138908

227144

221203

138591

226728

220685

317

416

518

317

416

518

138908
137888
75682

227144
221974
131970

221203
220803
133708

21545

35980

38154

11717

18444

6061

10116

18574
10351

2578
3078

3507
4821

3402
4821

18316

19126

22620

3903

5751

3385

6725
1020

10703
5170

9187
400

5170

400

680
340
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1.2.4. Pārskata perioda rezultāti
Pēdējo divu gadu pārskata periodā vērojama pārsvarā pozitīva tendence. Lai gan
minimāli, tomēr pieaudzis lietotāju, fiziskā un virtuālā apmeklējuma skats, ievērojami pieaudzis
izsniegumu skaits.

Rādītāju analīze: izsniegums, krājums, apgrozība
Bauskas CB
Lietotāju skaits
Apmeklēju skaits
(fiziskais)
Apmeklējums
(virtuālais + sociālie
tīkli)
Izsniegumu skaits
Krājuma apgrozība
Lasītība
Vidējais apmeklējums

2015
2681

2014
2680

+/+1

20324

20309

+15

77448

77432

+16

122410
1,98
45,66
36,47

121792
1,98
45,44
36,47

+618

1.2.5. SVID analīze
Iekšējās vides ietekmējošie faktori – SVID analīze Bauskas CB
Stiprās puses


Vājās puses

Kvalitatīvs krājums, par kuru informācija  Trūkst telpu;
pieejama internetā - Bauskas, Iecavas,  Bibliotēka atrodas 3.stāvā, kas
Rundāles

un

Vecumnieku

novadu

elektroniskajā kopkatalogā;

apgrūtina vecākiem cilvēkiem,
ģimenēm ar maziem bērniem un

 Patstāvīgs interneta pieslēgums un Wi-Fi;

cilvēkiem

 Automatizēti darba procesi;

traucējumiem

 Attālināti pakalpojumi lietotājiem;

bibliotēkā;

ar

kustību
nokļūšanu

 Pieejams sabiedriskais interneta pieejas  Pie bibliotēkas nav stāvlaukuma;
 Nepietiekoša

punkts (SIPP);
 Pašu veidoti elektroniskie resursi (tīmekļa
kopkatalogs,

digitālās

par

bibliotēkas pakalpojumiem;

vietne, Novadnieku enciklopēdija, novadu  Nepietiekama
elektroniskais

informācija
cilvēku

resursu

kapacitāte.

kolekcijas);
 Plašs periodisko izdevumu klāsts;
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 Uz

apkalpošanu

klientu

orientēts

personāls;
 Darbinieku ieinteresētība savas
profesionālās izglītības paaugstināšanā;
 Spēcīgs novadu bibliotēku konsultatīvais
centrs

(Bauska,

Iecava,

Rundāle,

Vecumnieki);
 Spēja

nodrošināt

uzņēmēju

informacionālās vajadzības;
 Laba sadarbība ar novada kultūras un
izglītības iestādēm;
 Regulāra bibliotēkas publicitāte novada un
reģionālajā presē.

Ārējās vides ietekmējošie faktori – SVID analīze Bauskas CB
Iespējas


Veicināt

lēmumu



Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji strādāt dodas uz
Rīgu vai ārzemēm, radot ekonomisko un

celtniecību,

sociālo krīzi;

veidojot

ģimenes
ikvienam 

pieejamu

interesentam,



pieņemšanu 

pašvaldībā par jaunas bibliotēkas
bibliotēku,



Draudi

attīstot

jaunas 

Iedzīvotāju skaita samazināšanās;
Pazemināsies bibliotēkas apmeklējums, ja

apkalpošanas grupas;

netiks rasts risinājums par jaunu telpu

Izveidot Bauskas reģionā biznesa

piešķiršanu vai jaunas bibliotēkas celtniecību;

informācijas tīklu, kurā Bauskas 

Samazināsies

Centrālā bibliotēka kā biznesa

sabiedrības

informācijas centrs un 7 novada

elektroniskie

bibliotēkas kā biznesa informācijas

lietotājiem;

centra

Ierobežoti finanšu resursi jauno tehnoloģiju

punkti,

nodrošinātu 

bibliotēkas
vidū,

ja

loma

netiks

pakalpojumi

vietējās

radīti

jauni

attālinātiem

kvalitatīvu informācijas ieguvi;

ieviešanai bibliotēku darbā;

Plašāk attīstīt anketēšanas darbu 

Resursu trūkuma dēļ nespēja sekot mobilo

lietotāju vēlmju izzināšanai;

tehnoloģiju attīstībai;

Organizēt plašākas informēšanas 

Resursu trūkuma dēļ nespēja sekot interneta

kampaņas

mēdiju attīstībai;

par

bibliotēkas

pakalpojumiem;
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Pilnveidot

un

attīstīt 

novadpētniecības darba virzienus.

Būvniecības valsts kontroles birojs (lēmums
Nr.4-2-16/161
ekspluatēt

no

Bauskas

24.05.2016)
Centrālās

aizliedza
bibliotēkas

krātuvi un lasītavu

2. PROGRAMMU DAĻA
2.1. Bibliotēkas

vīzija un vērtības

Bauskas Centrālā bibliotēka ir viena no vecākajām un tradīcijām bagātākajām Zemgalē.
Bibliotēka kopš 90.gadu nogales iesaistās lokālos un nozīmīgos starptautisko projektos, kļūstot
par nozares vadošo iestādi bibliotēkas satura pilnveidošanā, jaunu tehnoloģiju ieviešanā un
pakalpojumu spektra paplašināšanā. Bibliotēka uztur cieši saikni ar novada skolām,
nevalstiskajām organizācijām, citām kultūras iestādēm, uzņēmējiem, organizējot plašus
tematiskus sarīkojumus.
Bauskas Centrālās bibliotēkas vīzija - izglītotas, tolerantas, sociāli aktīvas un spriest
spējīgas sabiedrības veidošana, visu paaudžu iedzīvotāju sadarbības veicināšana Bauskas
novadā, bibliotēkai kļūstot par ģimenes bibliotēku. Bibliotēkas ir plaši atvērti vārti, kas ved uz
izgaismotu taku, kurā ikviens var gūt jaunas zināšanas, radošo iedvesmu, nostiprināt piederību
kopienai.
Bauskas CB, ilgus gadus atrazdamās Bauskas Kultūras centra ēkā, novērtē kaimiņu
koleģialitāti, bet pacietīgi gaida savas mazās Gaismas pils celtniecību. Jaunā bibliotēka būs
plašs multifunkcionāls izglītošanās un inovāciju centrs – dažādu paaudžu un interešu grupu
tikšanās, diskusiju, konferenču, izstāžu vieta.

Bauskas CB pamatvērtības ir satura padziļināšana atbilstīgi 21.gadsimta bibliotēkas
lietotāju prasībām, uzticamība, pieejamība un draudzīgums. Bauskas CB bibliotekāri - eksperti
informācijas pārslodzes laikmetā darbojas kā gidi, palīdzot meklēt, klasificēt un šķirot
elektronisko un drukāto informāciju.
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2.2.

Bibliotēkas mērķi un uzdevumi

Bauskas Centrālās bibliotēkas virsmērķis - Kultūras pakalpojumu daudzveidība un
kvalitātes nodrošināšana bibliotēkā – iezīmē virzienu, kurā tiek vadītas visas reģiona
bibliotēkas, jo kultūras notikumos ieinteresēts un par to kvalitāti un vitalitāti pārliecināts cilvēks
spēj novērtēt nu jau par laikmetīgo mākslu kļuvušo grāmatu un tai pievienoto vērtību.
1. Kultūras aktivitāšu veikšanai nepieciešamās infrastruktūras attīstība. Bibliotēkas
pasākumu organizēšana un radošā darba veikšana ir grūti sasniedzama, kā arī nepilnīgi
baudāma bez atbilstošām telpām. Sešām bibliotēkām, to skaitā piecām pagastu bibliotēkām
un Bauskas CB, iecerēta, atbilstoši jaunas ēkas celtniecība, bibliotēkas pārvietošana,
paplašināšana vai labiekārtošana. Realizācijai tiek aktualizētas ieceres par jaunas Bauskas
CB ēkas būvniecību, kā arī darbu sekojošās pagasta bibliotēkās: Gailīšu bibliotēkas
pārvietošana un telpu pārplānošana, Jaunsaules bibliotēkas kosmētiskais remonts, Vecsaules
bibliotēkas telpu paplašināšana un remonts, Ozolaines bibliotēkas telpu pārplānošana vai
pārvietošana, Jauncodes bibliotēkas blakus esošās telpas pielāgošana.
Rezultātā Bauskas Centrālā bibliotēka nodrošinātu lietotājiem kvalitatīvāku un
daudzveidīgāku pakalpojumu pieejamību esošajiem bibliotēkas lietotājiem un aptuveni vēl
1500 jauniem lietotājiem. Šis skaitlis ir reāls, ņemot vērtā to, ka pašreiz bibliotēkas telpas
3.stāvā ir sarežģīti vai pat neiespējami sasniegt cilvēkiem ar kustību traucējumiem, cilvēkiem
ratiņkrēslā, jaunajām māmiņām ar bērnu ratiņiem, kā arī senioriem. Arīdzan Gailīšu bibliotēkai,
pārvietotai uz 1. stāvu bibliotēkai speciāli pielāgotās telpās, plānots lietotāju skaita pieaugums
– ap 100 jauni lietotāji un Vecsaules, Ozolaines, Jauncodes bibliotēkām 10% (20-50 lietotāji)
robežās. Jau minētās pagastu bibliotēkas būs pilnvērtīgs un patīkams vietējās kopienas centrs,
jo bibliotēka nozīmē ne tikai resursus, bet arī vidi.
2. Biznesa atbalsta bibliotēku kapacitātes celšana. Novadā ir nepietiekama informatīvā
lauka un konsultatīvā lauka nodrošinājums mazajiem un vidējiem uzņēmējiem, kā arī
potenciālajai auditorijai. Patreiz ir septiņas novada bibliotēkas, kuras ir uzņēmējdarbību
atbalstošas, to skaits ir jāpalielina, paplašinot resursu iespējas. Bauskas Biznesa bibliotēka
regulāri veido aktivitātes kopā ar pilsētas ģimnāziju, jo par uzņēmēju nekļūt vienā dienā –
stratēģiska, radoša domāšana ir jāattīsta bērnos un jauniešos. Tiks turpināts mērķtiecīgs
darbs saskaņā ar izstrādāto stratēģiju “Pārrobežu uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku tīkla
stratēģija”, ko realizē kopā ar Lietuvas pierobežas bibliotēkām, uzsvaru liekot uz bērnu un
jauniešu auditoriju.
Realizācijai tiek aktualizēta ieceres par biznesa tīkla resursu paplašināšanu, pievienojot
vēl divas Biznesa atbalsta bibliotēkas Ozolainē un Jaunsaulē, kā arī šo bibliotēku
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pārvietošanu tuvāk skolām, palielinot ērtas sadarbības un komunikācijas iespējas.
Jaunizveidotām un esošām Biznesa bibliotēkām jāpiedāvā biznesa izglītība – bezmaksas
kursi, semināri, profesionālu lekcijas un diskusijas esošajiem un topošajiem uzņēmējiem,
bezdarbniekiem, skolēniem un studentiem, attālinātā darba veicējiem. Izglītojot un atbalstot
iecerēts palīdzēt ap 100 potenciālajiem, jaunajiem uzņēmējiem. Bērnu un jauniešu
ieinteresēšanai jāveido vide, kas mudina domāt – interaktīvas mācīšanās programmas,
stratēģiskas galda spēles, diskusijas un nometņu veida satikšanās programmā “Young
Entrepreneurs Without Borders”.
3.

Nodrošināt bibliotēku darba kvalitāti un pakalpojumu attīstību. Strauji

pieaug informācijas apjoms un tehnoloģiju mainība, kas rada risku starppaaudžu plaisas
neatgriezeniskumam. Bibliotēka jāattīsta par vietu mūžizglītībai un pašmācībai, jo gan
bibliotēkas lietotāji, gan personāls ir pelnījis ātras modernas apkalpošanas iekārtas un to
izmantošanai nepieciešamās zināšanas. Līdz ar tehnoloģiju ienākšanu ikdienas dzīvē,
jāveicina noturīga sabiedrības interese par grāmatu. Grāmatu lasīšana var kļūt par ģimenes
tradīciju, kurā iesaistās vairākas paaudzes un lasīt var interesanti! Bibliotēkai ir potenciāls
kļūt par nozīmīgu sabiedrības saskarsmes centru, kur ir tikšanās vietas dažiem vai grupai
cilvēku.
Realizācijai tiek aktualizētas ieceres par apmācību programmu bibliotēkā pieejamo
resursu izmantošanā, kā arī datorprasmju un citu apmācību programma senioriem –
kopumā ap 250 cilvēkiem. Grāmatas iedzīvināšanai un izpratnes veidošanai par to
paredzētas tikšanās ar grāmatu autoriem, izdevējiem, tiks organizēti lasīšanas pasākumi
bērniem ar vecākiem. Bibliotēkās jāatvēl vieta “digitālās atslodzes zonai”. Lietotāju
vēlmju izzināšanai nepieciešamas uzticamas aptaujas. Darbinieku kompetences pilnveide
paredz kontaktēšanos ar kolēģiem ārvalstīs, kopīgu aktivitāšu praktizēšanu, profesionālās
pilnveides kursus.
4. Kultūras

mantojuma

saglabāšana

un

kultūrvides

attīstība.

Bibliotēka

ir

novadpētniecības materiālu uzturētāja un veic unikālu, kultūrvēsturiski nozīmīgi darbu
nacionālā līmenī. Lai to turpinātu un darītu pilnīgu, realizācijai tiek aktualizēta iecere par
iedzīvotāju iesaisti, veicinot neapzinātā kultūrvēsturiskā materiāla pieejamību. Ieceres
nolūks ir zinošāki, piederības izjūtošāki iedzīvotāji. Tagadnes notikumu saglabāšana novada
atpazīstamībai nākotnē ir novadpētniecības uzdevums. Tā ietvaros nepieciešama
novadpētniecības krājumu papildināšana, virtuālo izstāžu organizēšana, datubāzes
“Novadnieku enciklopēdija” papildināšana un konsultatīvā palīdzība interesentiem dzimtas
koku izveidē.
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Rīcības plāns
Bauskas Centrālās bibliotēkas rīcības plāns ir pielāgots Bauskas novada attīstības
programmai 2012.-2018. gadam, kurā par vidēja termiņa prioritāti noteikta Pievilcīga kultūras
un sporta vide (VP4), kas attiecas gan uz novada iedzīvotājiem, gan viesiem - ar uzsvaru uz
daudzveidību un kvalitāti. Prioritātes aprakstā minēts novada bagātīgais kultūras un izglītības
pakalpojumu piedāvājums, kuru jāstiprina:
Tam nepieciešama kultūras iestāžu infrastruktūras sakārtošana (uzbūvēta Reģionālā un
Bauskas novada Centrālā bibliotēka, veikta esošo pagastu bibliotēku telpu paplašināšana un
renovācija .
Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2012.-2030. gadam kultūras jomas
aprakstā norādīts, ka starp galvenajām problēmām ir bibliotēkas infrastruktūru un materiāli
tehniskās bāzes nepietiekama attīstība. Līdztekus tieši bibliotēkas minētas kā novada
informācijas , izglītības un kultūras centri.
Bauskas Centrālās bibliotēkas rīcības plānā iekļautie darbības uzdevumi situāciju varētu
ievērojami labot.

Rīcības plānā minētajiem uzdevumiem ir labas iestrādnes pārrobežu

sadarbībā, kā arī pieredze projektu realizācijā. Līdzšinēji tikai jaunas bibliotēkas celtniecības
projekta realizācijai nav izdevies rast atbilstošo ES struktūrfondu atbalsta mehānismu vai arī
par piemērojamo atbalsta mērķgrupu ir noteikti cita lokalitāte (SAM 5.6.1.)
Bauskas Centrālās bibliotēkas rīcības plāna centieni ir virzīti uz Kultūrpolitikas
pamatnostādnēs 2014.-2020. gadam “Radoša Latvija” noteikto sagaidāmo rezultātu:
Bibliotēku tīkls nodrošina iedzīvotājiem daudzveidīgus kultūras, izglītības un
informācijas pakalpojumus un to pieejamību, bibliotēkas izveidojušās par vietējās sabiedrības
zināšanu un vietējo kopienu saskarsmes un pašiniciatīvu centriem.
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RĪCĪBAS PLĀNS
Bauskas novada bibliotēkas
RV4.1: Kultūras pakalpojumu daudzveidības un kvalitātes nodrošināšana
Nr.p.k.
Problēma
Vajadzības (Risinājumi,
Pasākumi (Aktivitātes)
Uzdevumi)
U4.1.1: Kultūras aktivitāšu veikšanai nepieciešamās infrastruktūras attīstība
Realizēt ieceri par jaunas
4.1.1.1. Bauskas Centrālā bibliotēka no
1945.gada atrodas Kultūras centra ēkas būvniecību iedzīvotāju
3.stāvā. Telpas ir nelielas un nav
aktīvas darbības un
ērti pieejamas.
uzturēšanās zonā, nodrošinot
Bibliotēka nav pieejama
lietotājiem bibliotēkas
cilvēkiem ar kustību
pakalpojumu pieejamību un
traucējumiem. Telpu šaurība
daudzveidību
ierobežo bibliotēkas pakalpojumu
attīstību.
4.1.1.2.

Gailīšu bibliotēka atrodas
pašvaldības ēkas 3. stāvā. Telpas
nepārskatāmas, atdalītas ar
starpsienām un koridoru. Nav
pieejama cilvēkiem ar kustību
traucējumiem

4.1.1.3.

Jaunsaules bibliotēka atrodas
pašvaldībai piederošā ēkā,
iedzīvotājiem stratēģiski pieejamā
vietā (blakus veikalam, ārsta
praksei, sabiedriskā transporta
pieturai).Nepieciešams
kosmētiskais remonts un
sakārtota apkure.

Realizēt ieceri par
bibliotēkas pārvietošanu uz
Uzvaras vidusskolas telpām
ar atsevišķu ieeju vai citām.
Nepieciešama telpu
pārplānošana un pielāgošana
bibliotēkas vajadzībām un
remonts
Kosmētiskais remonts
bibliotēkā, apkures sistēmas
modernizācija vai
pārvietošana uz Jaunsaules
skolu ar atsevišķu ieeju un
atbilstošu telpu lielumu.

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes
termiņš
vai
periods

Iespējamie
finansēšan
as avoti

Iznākuma rezultatīvie
radītāji

Jaunas Bauskas Centrālās
bibliotēkas ēkas
būvniecība

Bauskas
Centrālā
bibliotēka,
BNA

20162020

Uzbūvēta jauna Bauskas
Centrālās bibliotēkas
ēka, nodrošināta
lietotājiem bibliotēkas
kvalitatīvāku un
daudzveidīgāku
pakalpojumu
pieejamība.
1500 jauni lietotāji.

Telpu pārplānošana un
remonts. Jauns papildus
bibliotēkas aprīkojums

BNA,
pagasta
pārvalde,
Bauskas
Centrālā
bibliotēka

20172018

Bauskas
novada
pašvaldība,
Valsts, ES
struktūrfon
di,
Kultūrkapit
āla fonds,
Citas
investīcijas
Bauskas
novada
pašvaldība

Kosmētiskais remonts
bibliotēkā, apkures
sistēmas modernizācija.
Telpu pārplānošana un
remonts, ja pārvieto uz
Jaunsaules skolu.

BNA,
Vecsaules
pagasta
pārvalde,
Bauskas
Centrālā
bibliotēka

2017

Bauskas
novada
pašvaldība

Izremontētas,
sakārtotas telpas
vietējās kopienas
informācijas, izglītības
kultūras funkciju
nodrošināšanai.

Bibliotēka pārvietota uz
pieejamām telpām,
nodrošināta
pakalpojumu pieejamība
visām iedzīvotāju
grupām.
100 jauni lietotāji

4.1.1.4.

Vecsaules bibliotēka atrodas
Vecsaules skolas ēkā, ļoti šaurās
telpās.

Bibliotēkas telpu
paplašināšana un remonts.

Bibliotēkas telpu
paplašināšana un
remonts.

4.1.1.5.

Ozolaines bibliotēka atrodas
Ozolaines skolā,2.stāvā ļoti šaurās
telpās. Kopīga ieeja, kāpņu telpa
un koridors ar mazāko klašu
audzēkņiem.

Bibliotēkas telpu
paplašināšana vai
pārvietošana uz citām
piemērotām telpām.

Telpu paplašināšana vai
pārvietošana. Remonts
un papildus aprīkojuma
iegāde.

4.1.1.6.

Jauncodes bibliotēkai akūti
Blakus esošās telpas
nepieciešama telpu
pielāgošana bibliotēkas
paplašināšana bibliotēkas
vajadzībām.
pakalpojumu (lasīšanas
veicināšanas pasākumu)
nodrošināšanai.
U4.1.2: Nodrošināt bibliotēku darba kvalitāti un pakalpojumu attīstību
4.1.2.1. Nepietiekams informatīvā lauka
Uzņēmējdarbības atbalsta
un konsultatīvā darba
bibliotēku mērķtiecīgs darbs
nodrošinājums ne tikai mazajiem saskaņā ar izstrādāto
un vidējiem uzņēmējiem, bet arī
stratēģiju “ Pārrobežu
potenciālajiem uzņēmējiem
uzņēmējdarbības atbalsta
bibliotēku tīkla stratēģija “:
1. Pasākumi uzņēmējiem
(esošajiem, topošajiem),
bezdarbniekiem, attālinātā
darba veicējiem, skolēniem,
studentiem:

Telpas īpašumtiesību
sakārtošana. Remonts,
labiekārtošana.

1.Biznesa izglītība
(bezmaksas kursi,
semināri, profesionāļu
lekcijas un diskusijas)
2.Biznesa informācija
(uzņēmēju produkcijas
prezentācijas, pieredzes
apmaiņas braucieni,
tikšanās ar uzņēmējiem,
sadaļas –BiznesamPilnveide mājas lapā u.c.)

BNA,
Vecsaules
pagasta
pārvalde,
Bauskas
Centrālā
bibliotēka
BNA,
Vecsaules
pagasta
pārvalde,
Bauskas
Centrālā
bibliotēka
BNA, Codes
pagasta
pārvalde,
Bauskas
Centrālā
bibliotēka

2018

Bauskas
novada
pašvaldība

2017

Bauskas
novada
pašvaldība

20182019

Bauskas
novada
pašvaldība

Bauskas
Centrālā
bibliotēka,
Codes,
Jauncodes,
Brunavas,
Grenctāles,
Ceraukstes
, Rītausmu,
Gailīšu
biznesa

20162020

ES
struktūrfon
di
Bauskas
novada
pašvaldība

Paplašinātas,
izremontētas telpas,
nodrošināta
nepieciešamā
kapacitāte. Palielinājies
apmeklējumu skaits par
10%.
Paplašinātas,
izremontētas telpas,
nodrošināta pieejamība
visām iedzīvotāju
grupām. Palielinājies
apmeklējumu skaits par
10%.
Paplašinātas bibliotēkas
telpas, jauni bibliotēkas
pakalpojumi.
Apmeklējumu skaits
palielinājies par 10%.

Paplašināts
daudzveidīgu zināšanu
klāsts, sniegti jauni
pakalpojumi, izglītojot
un atbalstot dažādas
mērķgrupas
100 potenciālie , jaunie
uzņēmēji
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4.1.2.2.

Straujais informācijas apjoma
pieaugums un nepārtraukta
informācijas tehnoloģiju mainība
veicina digitālo plaisu starp
dažādām iedzīvotāju grupām

Attīstīt bibliotēku par vietu
mūžizglītībai un pašmācībai,
atbalstot un nodrošinot visu
vecumu cilvēkiem iespēju
pilnveidot un uzlabot dzīvi ar
informāciju, jaunām
zināšanām un prasmēm ,
tādējādi mazinot digitālo
plaisu. .

3.Biznesu atbilstoši
pakalpojumi
(piekļuve zinātniskajām.
datubāzēm, e-grāmatu
izsniegšana, datu
apkopošana specifiskā
jomā, dizaina un
izdrukāšanas centra
izveide u.c.)
4.Inovatīva biznesa
centra vide (individuālo
darbavietu
paplašināšana, klusas
lasītavas izveide, biznesa
klubu izveide, 3D printera
iegāde (ideju realizēšana:
priekšmetu prototipu
izveide) u.c.
1.Krājuma papildināšana
formālās un neformālās
izglītības atbalstam ar
jauniem izdevumiem.
2.Krājuma
komplektēšana
izmantojot Conspectus
metodi , izvērtējot
saturu
3.Apmācību programmas
bibliotēkā pieejamo
informācijas resursu
izmantošanā.
4.Lietotāju 50+
datorprasmju

atbalsta
bibliotēkas

Bauskas
Centrālā,
novadu
bibliotēkas

20162020

Bauskas
novada
pašvaldība
VVKF

Līdz 50 izdevumi gadā
(CB) , līdz 20 izdevumi
gadā novadu
bibliotēkās
Piesaistīti 200-250 jauni
bibliotēkas lasītāji CB,
20-40 novadu
bibliotēkās
200-250 individuāli
apmācīti lietotāji gadā
( CB) , 35- 65 novadu
bibliotēkās
40-60 individuāli
apmācīti lietotāji
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4.1.2.3

4.1.2.4

Mazinās sabiedrībā interese par
grāmatu , pasliktinās lasītprasme
bērnu un jauniešu vidū

Nav telpu, lai cilvēki varētu
pulcēties un apmainīties ar
domām par literatūru un citām
tēmām , veidot interešu grupas ,
kas bibliotēku izmanto kā
satikšanās vietu

Veicināt sabiedrībā interesi
par grāmatu , organizējot
lasīt veicināšanas un
informācijpratības
uzlabošanas pasākumus
bērniem un jauniešu vidū, kā
arī citiem interesentiem:

Attīstīt bibliotēku kā
nozīmīgu sabiedrības
saskarsmes centru ,
piedāvājot dažādus
izglītojošos un tematiskus
pasākumus dažādām
interesēm un gaumēm , kā
arī piedāvāt kvalitatīvas un
saturīgas brīvā laika
pavadīšanas iespējas dažāda
vecuma cilvēkiem:

apmācību programmas
pilnveidošana.
5.Interešu grupu attīstība
1. Tikšanās ar grāmatu
autoriem , izdevējiem,
ilustratoriem

2.Atraktīvu lasīt
veicināšanas programmu
veidošana bērniem un
jauniešiem.
3.Pasākumi bērnu
vecākiem
4.Sadarbība ar
pirmsskolas izglītības
iestādēm un skolām lasīt
veicināšanas un
informācītājpratības
pasākumu organizēšanā
1.
Bibliotēka kā
interešu grupu tikšanās
vietas izveidošana
2.
Tikšanās ar
radošo profesiju
pārstāvjiem
3.
Izglītojošu
pasākumu organizēšana
4.
Radošo
meistarklašu
organizēšana (Radi pats )

(50+grupa) CB , 10- 20
novadu bibliotēkās
Bauskas
Centrālā ,
novadu
bibliotēkas

20162020

Bauskas
novada
pašvaldība
VVKF

1. 7-10 tikšanas reizes
gadā CB . Lasītāju skaita
pieaugums gadā 2%3%, 1-3 novadu
bibliotēkās, Lasītāju
pieaugums 1%- 2%.
2. 30 pasākumi gadā
BB, 10 novadu
bibliotēkās
2. 7 pasākumi gadā BB,
2 novadu bibliotēkās
3. 5-10 pasākumi gadā
BB
3-4 pasākumi novadu
bibliotēkās
4-5 tikšanās gadā

3-4- tikšanās gadā

5-6 tikšanās gadā
10 meistarklases
dažādās jomās
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5.
Attīstošo galda
spēļu kolekcijas
atjaunošana un pilnveide
6.
Ģimeņu spēļu
turnīru organizēšana,
akcentējot intelektuālās
spēles
4.1.2.5.

Nepieciešami uzlabojumi klientu
apkalpošanā

Pilnveidot klientu
apkalpošanas servisu,
izmantojot jaunākās
paaudzes tehnoloģiju
sasniegumus:

1. Iedzīvotāju un esošo
klientu interešu,
vajadzību un
apmierinātības izpēte,
veicot aptaujas
2.Bibliotēkas lietotāju
pašapkalpošanās iekārtu
uzstādīšana
3.Dokumentu
elektronisko kopiju
piegāde uz klienta epastu
4.Informācijas resursu
tematiski apskati vietējos
mēdijos un mājas lapā
5.Pakalpojumu
publicitātes
nodrošināšana
6.Blu – Ray diska lasītāja
iegāde
7.Darbinieku datoru
nomaiņa
8. Lietotāju datoru
nomaiņa

20 jaunu spēļu iegāde
gadā
2 turnīri gadā

1.Aptaujāti 200-250
klienti gadā

2.50-75 bibliotēkas
lietotāji dienā
3.200 – 300 kopijas
gadā

4.10-12 gadā
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4.1.2.6 .

Nepieciešams attīstīt darbinieku
kompetences

Attīstīt darbinieku
kompetences , paaugstinot
viņu kvalifikāciju un veidojot
bibliotēku par mūsdienīgu un
nozīmīgu profesionālās ,
metodiskās palīdzības un
izglītības centru novadā un
reģionā :

U.4.1.4. Kultūras mantojuma saglabāšana un kultūrvides attīstība
4.1.4.1. Aktivizēt novadpētniecības darbu,
1. Savākt informāciju
iesaistīt iedzīvotājus , veicinot
no dažādiem
neapzinātā kultūrvēsturiskā
informācijas avotiem
materiāla pieejamību un
pa Bausku , Bauskas
atpazīstamību
novadu , un Iecavas ,
Vecumnieku .
Rundāles novadiem
un to iedzīvotājiem ,
izcilām personībām ,
kas saistītas ar
novadiem
2. Saglabāt
kultūrvēsturisko
mantojumu, veicināt
novada

1. Kontaktu un kopīgu
aktivitāšu veidošana ar
radniecīgām bibliotēkām
ārvalstīs
2. Kontaktu un kopīgu
aktivitāšu veidošana ar
Latvijas bibliotēkām
3. Darbinieku
kvalifikācijas
paaugstināšana
apmeklējot kvalitatīvus
profesionālās pilnveides
kursus
4. Profesionālās
pilnveides pasākumu
organizēšana reģionā un
novadā
1.Novadpētniecības
krājuma papildināšana ar
jauniem materiāliem

2.Novadpētniecības
materiālu papildināšana
datubāzēs un CD

Dalība starptautiskās
konferencēs,
semināros, mācību
pieredzes semināros,
kursos.

Bauskas
CB, novadu
bibliotēkas

20162020

Bauskas
novada,
VVKF

1.300-500 informācijas
vienību gadā

2.Ap 2000- 2500
ierakstu gadā . Ap 1000
datubāzes virtuālo
apmeklētāju gadā
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atpazīstamību,
nodrošinot
attālināto
pieejamību ikvienam
3. Nodrošināt
attālināto piekļuvi
novadpētniecības
materiālu
tematiskajām kopām
4. Nodrošināt
attālināto pieeju
novadu nozīmīgajā
personībām
5.Aktivizēt iedzīvotājus
pētīt un izveidot dzimtas
kokus

3.Novadpētniecības
materiālu virtuālo izstāžu
organizēšana

4.Datubāzes
“Novadnieku enciklopēdija” papildināšana
5.Konsultatīvā palīdzība
interesentiem dzimtas
koku izveidē

3.2 virtuālās izstādes
gadā

4.Ap 1000
enciklopēdijas virtuālie
apmeklētāji gadā
5.40 interesenti katru
gadu
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