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Pārskata perioda kopsavilkums 

Darba prioritātes: 

• Ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus, nodrošināta pakalpojumu sniegšana lietotājiem 

sarežģītajā pandēmijas laikā (13.lpp.); 

• Nodrošināta darbiniekiem droša vide un atbalsts strādājot Covid- 19 apstākļos; 

• Veikti priekšdarbi Saulkrastu novada bibliotēkas ēkas renovācijai (7.lpp.); 

• Plauktu nomaiņa Saulkrastu novada bibliotēkas bērnu nodaļā un filiālē “Pabaži”; 

• Krājuma inventarizācijas filiālē "Sēja" un pakalpojumu sniegšanas vietā "Ainavas" 

(3.lpp.); 

• Dalība LR Kultūras ministrijas aktivitātē – Vērtīgo grāmatu iepirkuma programma 

publiskajām bibliotēkām, LNB projektos “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” un “Grāmatu 

starts” (36.lpp.); 

• Gatavošanās Saulkrastu novada bibliotēkas atkārtotai akreditācijai; 

o publisko bibliotēku akreditācijas komisijas ieteikumu izpilde; 

o reģiona galvenās bibliotēkas – Salaspils novada bibliotēkas vizitācijas ieteikumu 

izpilde; 

• Iedzīvotāju aptaujas par bibliotēkas darba laiku un darba kvalitāti (14.lpp.). 

Jauni pakalpojumi / īpaši notikumi 2022. gadā 

• Pēc administratīvi teritoriālās reformas īsā laika periodā bibliotēkās veikts apjomīgs darbs, 

izstrādāta bibliotēku dokumentācija – nolikums, iekšējie darba kārtības noteikumi, 

bibliotēkas lietošanas noteikumi, bibliotēkas attīstības stratēģija, krājuma komplektēšanas 

politika. 

• Saulkrastu novada publisko bibliotēku palīdzība iedzīvotājiem pieteikumu sagatavošanā 

valsts atbalstam apkures sezonā. 

• Saulkrastu novada publisko bibliotēku palīdzība iedzīvotājiem Covid-19 analīžu, 

vakcinācijas sertifikātu drukāšanā. 

• Digitālās lasītāju kartes ieviešana.  

Krievijas iebrukuma Ukrainā radītā ietekme uz bibliotēku pārskata periodā 

Pārskata periodā tika sniegta informatīva palīdzība ikvienam bēglim no Ukrainas, kurš vērsās 

bibliotēkā pēc palīdzības. Aktuālākie pakalpojumi, kuri tika sniegti: 

• Interneta pieejamība un datorpakalpojumi – pieeja internetam, tiešsaites informācijas 

resursi, dokumentu drukāšana, skenēšana, kopēšanas pakalpojumi; 
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• Individuālas konsultācijas, tulkošanas darbi no latviešu valodas uz krievu, jo veidlapu 

formas, kuras jāaizpilda bēgļiem bija pieejamas tikai latviešu valodā; 

• uzziņas par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem. 

  

Administratīvi teritoriālās reformas ietekme uz bibliotēku darbu pārskata periodā 

Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā Saulkrastu novadam 2021.gada vidū tika pievienots 

Sējas novads. Minētā novada publiskās bibliotēkas tika reorganizētas par Saulkrastu novada 

bibliotēkas filiālēm. Pievienošanas procesā tika izvērtēts arī darba pienākumu sadalījums un 

noslogojums jaunpienākušajās bibliotēkās, izstrādāti jauni amata apraksti. 2022.gada budžetā 

iekļauts amata algu sabalansējums. Bibliotēku pārņemšana radīja daudz papildus darba, filiālē 

“Sēja” un pakalpojumu sniegšanas vietā “Ainavas” tika veiktas krājuma inventarizācijas, kā arī 

organizēti Latvijas Nacionālās bibliotēkas programmas “Grāmatu starts” pasākumi filiālēs un 

apmācības jauno darbinieku labākai integrācijai komandā.  

 

Darbs Covid-19 apstākļos un ārkārtējās situācijas laikā: 

Bibliotēku darbību 2022. gadā būtiski ietekmēja Covid-19 pandēmijas ierobežojumi. Bibliotēku 

apmeklētāji tika aicināti izmantot bibliotēku pakalpojumus attālināti, grāmatas pirms bibliotēkas 

apmeklējuma rezervēt pa norādītiem bibliotēkas kontaktiem. Lai lietotu datubāzi www.letonika.lv, 

bibliotēkas aicināja reģistrētos bibliotēkas lietotājus saņemt attālinātās piekļuves datus, kā arī 

saņemt autorizācijas datus ALISĒ - iespējai lasīt e-grāmatas vietnē www.3td.lv. 

 

Problēmas, to risinājumi 

Saulkrastu novada bibliotēkas filiālē “Sēja” ir novecojusi datortehnika, kas tika saņemta pēc 

projekta „Trešais tēva dēls” realizācijas.  

Darbiniecēm  ir jāpilnveido informācijas meklēšanas prasmes datubāzēs un katalogos. 

Speciālistu atalgojums joprojām nav konkurētspējīgs nozarē. 

Uz vakantajām amata vietām piesakās vairāki pretendenti, bet iegūtā izglītība ir citā zinātņu 

nozarē.   
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1. VISPĀRĪGS BIBLIOTĒKAS RAKSTUROJUMS 

Īss situācijas apraksts 

Bibliotēkas darbības teritoriālais un institucionālais raksturojums 

2022. gadā Saulkrastu novadā darbojas 3 publiskās bibliotēkas un viena pakalpojumu sniegšanas 

vieta: 

- Saulkrastu novada bibliotēka; 

- Saulkrastu novada bibliotēkas filiāle “Pabaži”; 

- Saulkrastu novada bibliotēkas filiāle “Sēja”; 

- Saulkrastu novada bibliotēkas filiāles “Sēja” struktūrvienība – pakalpojumu sniegšanas vieta.  

 

Tabula “Bibliotēku sadarbības modelis” 

 

Bibliotēku sadarbības 

modelis reģionā 

Atzīmēt 

atbilstošo 

Centralizēts X 

Decentralizēts  

Jaukta tipa  

 

Izmaiņas bibliotēkas darbībā pārskata periodā  

Līdz ar administratīvi teritoriālās reformas spēkā stāšanos 2021.gada 1. jūlijā, jaunā redakcijā tika 

izstrādāts Saulkrastu novada pašvaldības nolikums. Ar 2021.gada 1. jūlija ārkārtas sēdes lēmumu 

(prot. Nr.2/2021§1) Saulkrastu novada dome ir izveidojusi pašvaldības iestādi - Saulkrastu novada 

bibliotēku ar filiālēm “Ainavas”, “Pabaži” un “Sēja”. Izvērtējot Saulkrastu novada bibliotēkas 

filiāles “Ainavas” darbības rādītājus, secināts, ka, bibliotēkas reģistrēto lietotāju kopskaits, 

apmeklējums un izsniegums pēdējo gadu laikā ir samazinājies.  

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Bibliotēku likuma 6.panta trešo daļu, kas noteic, ka 

pašvaldības bibliotēku dibina, reorganizē un likvidē attiecīgā pašvaldība, Pašvaldību likuma 

21.panta pirmās daļas 8.punktu, Latvijas Bibliotēku padomes lēmumu Nr. 8.3-1/1, ievērojot 

Latvijas Bibliotēku padomes atzinumu un atbilstoši 2022.gada 9.februāra Izglītības, kultūras, 

sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumam (Prot.Nr.2/2022§6), Saulkrastu novada dome 

nolēma ar 2022.gada 1.martu reorganizēt Saulkrastu novada bibliotēkas filiāli “Ainavas” par 

Saulkrastu novada bibliotēkas filiāles “Sēja” struktūrvienību – pakalpojumu sniegšanas vietu, 

nodrošinot grāmatu apmaiņu. 

 

Bibliotēkas akreditācija  

Vietējās nozīmes bibliotēku akreditācija 2022. gadā nav notikusi.  
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2. FINANSIĀLAIS NODROŠINĀJUMS 

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

 2020 2021 2022 

KOPĀ (EUR): 103585 67966 147497 

Pašvaldības finansējums 103475 67346 145992 

Citi ieņēmumi    

t. sk. maksas pakalpojumi 1100 620 1505 

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi    

t. sk. VKKF finansējums    

t. sk. citi piešķīrumi    

 

2022. gadā visu trīs bibliotēku izdevumi tiek uzskaitīti Saulkrastu novada bibliotēkas 

pamatbudžetā. Pašvaldības finansējums ir attīstību veicinošs, bet nepietiekams remontdarbiem un 

telpu sakārtošanai. Pēdējos 2 gadus COVID-19 pandēmijas ierobežojumu dēļ samazinājušies 

ieņēmumi no maksas pakalpojumiem. 2022.gada vasaras sezonā un gada nogalē ieņēmumi 

palielinājās. Pērn plānotā budžeta finanšu līdzekļi apgūti par 93% apmērā. Iegādātas plānotās 

preces, realizēti plānotie pakalpojumi. COVID-19 pandēmijas ierobežojumu dēļ netika realizēti 

daži plānotie pasākumi un iniciatīvas iedzīvotājiem.  

 

Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 

 2020 2021 2022 

Izdevumi kopā (EUR) 64248 41788 95291 

t.sk. Darbinieku atalgojums (bruto) 53552 31088 80782 

t.sk. Krājuma komplektēšana 10696 10700 14509 

 

Izdevumi krājuma komplektēšanai netiek samazināti. Darbinieku atalgojuma rādītājs ir ar pozitīvu 

dinamiku. 
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3. BIBLIOTĒKAS MATERIĀLĀ UN TEHNISKĀ STĀVOKĻA 

VĒRTĒJUMS 

Veiktie un plānotie telpu un ēku rekonstrukcijas projekti un remontdarbi 

Bibliotēka atrodas pašvaldībai piederošā ēkā, kas uzcelta 1970. gadā. Bibliotēkas telpu kopplatība 

– 383,7 m2, kuros izvietotas 70 lasītāju darba vietas. Telpu tehniskais stāvoklis ir raksturojams kā 

labs. Iestādē nav pieejams lifts, tāpēc bibliotēkas pakalpojumi nav pieejami cilvēkiem ar kustību 

traucējumiem, māmiņām ar bērniem ratiņos. 

 

Pārskata periodā nav veikti remontdarbi telpās, jo tika plānota Saulkrastu novada bibliotēkas 

renovācija. To plānoja veikt SIA “Build-Invest Latvia”, un ēkas renovācijas kopējās izmaksas tika 

lēstas 734 527.07 EUR apmērā. Saulkrastu novada pašvaldība projekta realizācijai piesaistījusi 

Eiropas Savienības finansējumu - 213 228 EUR, valsts budžeta dotāciju 19849 EUR, kā arī 

līdzfinansējuma nodrošināšanai saņemts aizdevums Valsts kasē. 

 

Projekta laikā plānots nomainīt ēkas logus un durvis, siltināt ārsienas, jumtu un cokolu, izbūvēt 

bibliotēkas telpās labierīcības, ierīkot ēkā ventilāciju un veikt citus darbus, uzlabojot ēkas 

energoefektivitāti un estētisko skatu. 

 

Pamatojoties uz 2018.gada 31.oktobra iekšējiem noteikumiem Nr.IeN 18/2018 “Saulkrastu 

novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles noteikumi” un 

Saulkrastu novada pašvaldības rīkojumu 03.11.2022. Nr. 4.4/2022/R226, paredzēti finanšu 

līdzekļi 2023. gada budžetā, lai veiktu nepieciešamos remontdarbus Saulkrastu novada bibliotēkā 

un filiālē “Pabaži”: 

 

Prioritārā 

secība 

 

Nepieciešamie 

remontdarbi 

 

Mērķis 

 

Pamatojums 

1. Kosmētiskais 

remonts Saulkrastu 

novada bibliotēkas 

palīgtelpā/krājumu 

telpā 2. stāvā. 

Telpa 16,5 m² 

Nodrošināt telpu 

pieejamu 

apmeklētājiem 

bibliotekāro 

pakalpojumu 

saņemšanai 

Demontēt vecos elektrības skapjus, elektrības 

vadus, kontaktus. Veikt kosmētisko remontu – 

griestu, sienu un grīdas remontu.  Logu un 

durvju apdares darbu veikšana. 
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2. Kosmētiskais 

remonts Saulkrastu 

novada bibliotēkas 

priekštelpā 2. stāvā. 

Telpa 33,6 m² 

Uzlabots 

vizuālais izskats 

visai telpai 

Saulkrastu 

novada 

bibliotēkā 

Sienu krāsošana nolietojuma dēļ 

3. Kosmētiskais 

remonts Saulkrastu 

novada bibliotēkas 

kāpnēs 2. stāvā 

Uzlabots 

vizuālais izskats 

visām kāpnēm 

Saulkrastu 

novada 

bibliotēkā 

Ieejas zonas, kāpņu sienu un margu krāsošana 

4. Kosmētiskais 

remonts Saulkrastu 

novada bibliotēkas 

interneta zālē 

2.stāvā. 

Telpa 49,3 m² 

Uzlabots 

vizuālais izskats 

visai telpai, 

nomainīta 

nolietota grīda 

Saulkrastu 

novada 

bibliotēkā 

Grīdas seguma nomaiņa, sienu krāsošana 

nolietojuma dēļ 

5. Kosmētiskais 

remonts Saulkrastu 

novada bibliotēkas 

interneta zālē 

2.stāvā. 

Telpa 49,3 m² 

Uzlabots 

vizuālais izskats 

visai telpai, 

nomainīta 

nolietotā grīda 

Grīdas seguma nomaiņa, sienu krāsošana 

nolietojuma dēļ 

6. Jaunas margas 

uzstādīšana pie 

kāpnēm abonementā 

Cilvēkiem ar 

kustību 

traucējumiem, 

senioriem un 

citiem iespēja 

pieturēties pie 

margām, kāpjot 

no kāpnēm 

Jaunas margas uzstādīšana 

7. Grīdas seguma 

krāsošana 

Saulkrastu novada 

bibliotēkas filiālē 

“Pabaži” 

Uzlabots 

vizuālais izskats 

visai telpai, 

nokrāsota 

nolietotā grīda 

Grīdas seguma krāsošana nolietojuma dēļ 
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Iekārtas, aprīkojums  

 

Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums” 

 

D
a
rb

in
ie

k
ie

m
 (

sk
a
it

s)
 

L
ie

to
tā

ji
em

 (
sk

a
it

s)
 

V
ēr

tē
ju

m
s 

(c
ik

 g
ad

u
s 

v
ec

a 
ir

 

šī
 t

eh
n
ik

a 
) 

P
ie

zī
m

es
 

Datori 8 10 Iegādāti laikā no 

2016. līdz 

2019. gadam 

Pašvaldības finansējums un 

Lattelecom dāvinājums 

Multifunkcionālās iekārtas 5 4 Canon iegādāti 

2018. gadā 

 

Lietotājiem pieejami  

kopēšanas, skenēšanas un  

izdrukas pakalpojumi 

Skeneri 1 - 2018. gads Novadpētniecības materiālu 

digitalizācijai 

 

Citas iekārtas: 

    

Kases aparāts 1 - 2017. gads Maksas pakalpojumiem 

Čeku adatprinteri 3 - 1gab.- 2013., 

2gab.-2017.gads 

Abonementā un lasītavā 

Svītrkodu skeneri 4 - 2012. gads Pieejami abonementā 

Projektors 1 - 2006. gads Pasākumiem un apmācībām 

Laminēšanas iekārta 1 - 2018. gads Lasītāju kartēm un citiem 

dokumentiem 

Iekausēšanas iekārta 1 - 2015. gads Dokumentu iesiešanai 

Digitālais fotoaparāts 1 - 2018. gads Publicitātes nodrošināšanai 

Grāmatu svītrkodu printeris 1 - 2021. gads Svītrkodu drukāšanai 

Projektors 1 - 2021. gads Pasākumiem un apmācībām 

Mobilie tālruņi 2 - 2021. gads Vadītājai un abonementa 

darbiniekiem 

 

Problēmas un to risinājumi materiālā un tehniskā stāvokļa jomā 

Pašvaldības finansējums datortehnikas un citu tehnisko iekārtu atjaunošanai ir labs.  Nākamajā 

pārskata periodā plānots iegādāties jaunu grāmatu pakomātu.   
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4. PERSONĀLS 
 

Personāla raksturojums  

Saulkrastu novada bibliotēkas darbinieku kopskaits ir 6, no tiem visi ir bibliotekārie darbinieki un 

strādā uz pilnu slodzi. No kopējā bibliotekārā skaita – 3 darbiniekiem ir profesionālā izglītība (1 

ar maģistra grādu, 1 ar bakalaura grādu un 1 ar III profesionālo kvalifikācijas līmeni). Pārējiem 3 

bibliotekārajiem darbiniekiem izglītība ir citās jomās.  

 

Finansējums personāla attīstībai  

Plānojot ikgadējo budžetu, katram darbiniekam tiek paredzēti līdzekļi profesionālajai pilnveidei, 

savu kompetenču paaugstināšanai. Pārskata periodā no pašvaldības budžeta šim mērķim tika 

paredzēti 260 EUR par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem. Darbinieki apmeklēja reģiona 

galvenās bibliotēkas rīkotos seminārus, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Kompetenču attīstības 

centra rīkotos kursus un citus seminārus, kā arī piedalījās Latvijas Bibliotekāru biedrības 

organizētajā braucienā uz Somiju no 2022.gada 22.augusta līdz 2022.gada 27.augustam un 

apmeklēja vairākas Somijas bibliotēkas (Ālto (Aalto) Universitātes mācību centra bibliotēku, Iso 

Omena bibliotēku, Somijas Nacionālo bibliotēku, Helsinku Centrālo bibliotēku u.c. 

 

2022. gadā pašvaldība ieguldīja līdzekļus, lai nodrošinātu darbiniekiem veselības apdrošināšanu. 

Darbiniekiem tiek apmaksāti redzes korekcijas līdzekļi, piešķirti pabalsti domes darba samaksas 

nolikumā noteiktajos gadījumos, kā arī piešķirts papildatvaļinājums un piemaksas par 

aizvietošanu. 

 

Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi” 

N
.p

.k
. 

Norises 

laiks, vieta 

Organizētājs(-i) Pasākuma 

nosaukums, 

galvenās tēmas 

S
tu

n
d

u
 

sk
a
it

s 

Klātienē 

vai 

attālināti 

Dalībnieki 

1. 22. marts Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas 

Bibliotēku attīstības 

centrs sadarbībā ar 

Kultūras ministriju 

un Aizsardzības 

ministriju 

Drošība, 

medijpratība un 

emocionālā 

inteliģence krīzes 

situācijās 

5 Attālināti I. Dzintare 

 

2. 24.marts Liepājas Metodiskais 

centrs 

“Kādus trikus hakeri 

izmanto, lai 

ievilinātu Tevi savā 

mājaslapā” 

4 Attālināti I. Dzintare 
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3. 24. marts Krāslavas novada 

centrālā bibliotēka 

Aktuālais 

medijpratības jomā - 

dezinformācijas 

tendences un faktu 

pārbaude 

2 Attālināti I. Dzintare 

 

4. 12. aprīlis Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas Bērnu 

literatūras centra un 

Latvijas bērnu un 

jaunatnes literatūras 

padome 

“Grāmatu pumpuri 

attēlos raisās”. 

Latviešu literatūra 

bērniem un 

jauniešiem 2022. 

gadā, jaunākais 

latviešu bērnu 

grāmatu ilustrācijā, 

īsgrāmatiņu projekts. 

5 Klātienē G. Kleinšmite 

5. 13. aprīlis Salaspils novada 

bibliotēka 

“Kāpēc bērniem 

patīk lasīt pasakas?”, 

“Teksts bibliotēkās – 

tikšanās ar rakstnieci 

Lauru Vinogradovu” 

4 Attālināti G. Kleinšmite 

6. 11. maijs Salaspils novada 

bibliotēka un Ādažu 

novada bibliotēka 

Pierīgas reģiona 

publisko bibliotēku 

novadpētniecības 

seminārs 

6 Klātienē I. Einika 

A. Gribnere 

L. Poriete 

G. Kleinšmite 

7. 11. jūlijs Salaspils novada 

bibliotēka un 

Jūrmalas Centrālā 

bibliotēka 

 

Pieredzes apmaiņas 

brauciens uz 

Jūrmalas centrālo 

bibliotēku, Ķemeru 

bibliotēku un 

Aspazijas māju. 

 

5 Klātienē I. Einika 

A. Gribnere 

 

8. 22. – 27. 

augusts 

Latvijas Bibliotekāru 

biedrība 

Pieredzes apmaiņas 

brauciens uz Somijas 

bibliotēku (Ālto 

(Aalto) Universitātes 

mācību centra 

bibliotēku, Iso 

Omena bibliotēku, 

Somijas Nacionālo 

bibliotēku, Helsinku 

Centrālo bibliotēku. 

 

24 Klātienē I. Dzintare 

 

9. 28. 

septembris 

Latvijas Pašvaldību 

savienība 

Energoresursu 

moduļa apmācība 

2.5 Attālināti 

 

I. Dzintare 

10. 29. 

septembris 

Saulkrastu novada 

pašvaldība 

Personas datu 

aizsardzības 

aktualitātes 

2 Klātienē I. Dzintare 

11. 3. oktobris Latvijas Nacionālā 

bibliotēka 

Novadpētniecības 

konference 

6 Klātienē L. Poriete 

 

12. 6. oktobris KNAB Kodolīgi par 

ierobežojumiem un 

2.5 Attālināti 

 

I. Dzintare 
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interešu konflikta 

novēršanu valsts 

amatpersonām 

13. 18. oktobris CERV seminārs Pilsoņi, vienlīdzība, 

tiesības un vērtības 

 

4 Attālināti I. Dzintare 

14. 27. oktobris Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas 

Bibliotēku attīstības 

centrs sadarbībā ar 

Kultūras ministriju 

Sākumpunkts 

medijpratībai – 

materiāli un metodes 

darbam ar bērniem 

un jauniešiem 

2,5 Attālināti 

 

I. Dzintare 

15. 26. – 27. 

oktobris 

TietoEVRY in 

Latvia 

BIS ALISE 

Komplektēšanas un 

kataloģizācijas  

modulis 

16 Attālināti 

 

L. Poriete 

 

16. 28. oktobrī TietoEVRY in 

Latvia 

Pamatjautājumi par 

informācijas 

meklēšanu BIS 

ALISE lokālajā un 

interneta katalogā 

8 Attālināti S. Avotiņa 

17. 2. 

novembris 

Salaspils novada 

bibliotēka 

Jaunā ALISE lasītāju 

kataloga versijas 

demonstrācija, 

nākotne pirms 100 

gadiem, monogrāfija 

“Lielais noliedzējs”, 

rokrakstu kolekcijas 

un to izpēte 

bibliotēku krājumos. 

5 Klātienē I. Dzintare 

I. Einika 

A. Gribnere 

L. Poriete 

G. Kleinšmite 

S. Avotiņa 

18. 14. 

decembris 

Salaspils novada 

bibliotēka un 

Ulbrokas bibliotēka 

Pierīgas reģiona 

publisko bibliotēku 

bibliotekāru 

seminārs – gada 

noslēguma 

pasākums. 

5 Klātienē I. Dzintare 

I. Einika 

A. Gribnere 

L. Poriete 

G. Kleinšmite 

S. Avotiņa 

 

Pārskata periodā viens darbinieks mācījās Ekonomikas un kultūras augstskolas studiju programmā 

“Kultūras vadība” 1. kurss.  

 

Problēmas un to risinājumi personāla jomā 

Atalgojums darbinieku amata pienākumiem un viņu izglītībai nav konkurētspējīgs. 
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5. PAKALPOJUMU PIEDĀVĀJUMS UN PIEEJAMĪBA 

 

Galvenie rādītāji  

 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

 2020 2021 2022 % salīdzinot 

ar iepr. gadu 

Aktīvo lietotāju skaits 1341 1071 1449 - 20%;  +35% 

t. sk. bērni līdz 18.g. 444 308 482 -31%;  +57% 

Bibliotēkas apmeklējums 18479 11373 16391 -38 %;  +44% 

t. sk. bērni līdz 18.g. 4074 1710 5090 -58%;  +198% 

Virtuālais apmeklējums 18139 21664 22972 +19%; +6% 

Izsniegums kopā 26710 20641 30255 -22%;  + 47% 

t. sk. grāmatas 20225 15736 23365 -22%; +49% 

t. sk. periodiskie 

izdevumi 

6000 4865 6565 -18%; +35% 

t. sk. bērniem līdz 18.g. 5004 2308 4669 -54%; +102% 

Bibliotekārais aptvērums 

% no iedz. skaita 

pagastā, pilsētā, reģionā 

17.80 13.76 14.20 -23%; + 3% 

 

t. sk. bērni līdz 18 g. 39.75 26.43 30.33 -33%; + 15% 

Iedzīvotāju skaits 7532 7785 10207 +3 %; +31% 

Iedzīvotāju skaits noteikts izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datus. 

 

 

Visi pamatrādītāji, salīdzinājumā ar 2021. gadu, ir augšupejoši. Galvenie iemesli tam: pirmkārt, 

bibliotēkas darbību vairs neierobežo Covid-19 drošības nosacījumi,  otrkārt, tiek ieientresētas 

dažādas mērķauditorijas, aktīvi rīkojot dažādus pasākumus un apmācības, treškārt, liels darbs tiek 

ieguldīts bibliotēkas pakalpojumu un krājuma popularizēšanā, izmantojot dažādus komunikācijas 

kanālus. 

E-grāmatu bibliotēka  

Kopumā pozitīvi vērtējama E-grāmatu lasītāju statistika. Saulkrastu novada bibliotēka pārskata 

periodā ir piešķīrusi 58 lasītājiem autorizācijas datus. 2022. gadā kopumā reģistrēti 967 aktīvie 

pieaugušie lasītāji un 28 % no tiem, ir piekļuve 3td E-grāmatu bibliotēkai. Līdz ar to 2022. gada 

beigās piekļuve e-grāmatu bibliotēkai bija 275 lasītājiem. 2021. gadā autorizācijas dati bija 217 

lasītājiem un 2020. gadā 168 lasītājiem.   
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Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti 

Pārskata periodā tika veiktas divas aptaujas: 

- Iedzīvotāju aptauja par bibliotēku darbalaikiem – 15.janv.-15.marts, pielikums Nr. 4; 

- Lietotāju/ lasītāju apmierinātība ar sniegtajiem pakalpojumiem – 3.dec.-26.dec., pielikums 

Nr. 5 

Lai noskaidrotu, vai iedzīvotāji ir apmierināti ar bibliotēkas darba laiku, kā arī aicinātu sniegt 

ierosinājumus, ja nepieciešams kaut ko mainīt, Saulkrastu novada bibliotēka no 2022. gada 

15. janvāra līdz 15. martam rīkoja bibliotēkas apmeklētāju aptauju. Aptaujas anketas bija iespēja 

aizpildīt gan bibliotēkā uz vietas, gan elektroniski – internetā. Aptauja tika rīkota arī filiālēs „Sēja” 

un „Pabaži”. 

 

Iedzīvotāju aptaujā par bibliotēkas darba laiku, kura tika organizēta gada sākumā pavisam 

piedalījās 250 respondenti: Saulkrastu novada bibliotēkā – 166, filiālē „Pabaži” – 34, bet filiālē 

„Sēja” – 50 aptaujas dalībnieki. Aplūkojot aptaujas rezultātu apkopojumu 5.1. attēlā var redzēt, ka 

lielākā daļa aptaujāto cilvēku bibliotēku darbalaikus novērtējuši ļoti apmierinoši. Pēc apkopoto 

rezultātu diagrammas redzams, ka 94,6% no visiem apmeklētājiem ir apmierināti ar pašreizējo 

Saulkrastu novada bibliotēkas darba laiku. 

 

5.1. attēls. Avots: veiktās aptaujas rezultātu apkopojums 

Saulkrastu novada bibliotēkas filiālē „Pabaži” lielākā daļa aptaujāto ir apmierināta ar tagadējo 

darbalaiku, – filiāle visvairāk tiek apmeklēta dienas pirmajā pusē. Pēc sniegtajām atbildēm ir 

skaidri redzams, ka bibliotēkas lasītāji savu apmeklējumu pielāgo citu iestāžu darbalaikam, 

Iedzīvotāju apmierinātība ar bibliotēkas darba laiku

 94,6 % Jā 3,6% Nē 1,8% Grūti pateikt
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piemēram, tuvējās medicīnas iestādes vai citām pašvaldības struktūrām, kā arī sabiedriskā 

transporta kustības grafikam. 

 

Līdzīga situācija arī filiālē „Sēja”: aptaujas respondenti lielākoties ir apmierināti ar bibliotēkas 

darba laiku. Tomēr, ņemot vērā, ka iedzīvotāji apvieno nepieciešamo iestāžu, tajā skaitā 

bibliotēkas, apmeklējumus sev ērtā viena izbraukuma reizē, filiāles „Sēja” līdzšinējā darba laikā 

tiek plānotas izmaiņas, lai pieskaņotu to apmeklētāju plūsmai. 

 

Iesniegtajās anketās tiek izteikti daudzi un dažādi ieteikumi, lielākoties par bibliotēkas darbu un 

tās piedāvātajiem pakalpojumiem, piemēram: 

„Gribētu iespēju izmantot krāsu drukāšanu un kopēšanu arī lielākiem formātiem par A4”; 

„Ieeju bibliotēkā un labierīcības nevajadzētu apvienot ar tuvējo kafejnīcu”; 

„Lai padarītu vieglāku darba ikdienu gan bibliotekārēm, gan apmeklētājiem, iesaku iegādāt 

pakomātu grāmatu saņemšanai un nodošanai”; 

„Turpināt saglabāt šo optimistisko un pozitīvo gaisotni”. 

 

Ņemot vērā iedzīvotāju izrādīto aktivitāti  aptaujā par bibliotēkas darba laiku un iesniegtajiem 

ieteikumiem par bibliotēka  pakalpojumu uzlabošanas iespējām, gada izskaņā tika veikta otra 

aptauja, kuras mērķis bija noskaidrot bibliotēkas lietotāju apmierinātību ar sniegtajiem 

pakalpojumiem. Aptauja tika organizēta no 2022. gada 3. decembra līdz 26. decembrim un tajā 

piedalījās 87 respondenti. 

Viens no būtiskajiem jautājumiem anketā bija jautājums par to, vai respondenti Saulkrastu novada 

bibliotēku ieteiktu saviem draugiem vai kolēģiem? Novērtēšana notiek desmit baļļu sistēmā. 

Respondenti tiek iedalīti trīs kategorijās un vērtēšanas skala ir 0 (noteikti ieteiktu) līdz 10 (izcili, 

noteikti iesaku). Respondentu nosacītās kategorijas: “Noliedzēji” 0-6 (lietotāji, kuri nav gatavi 

kādam ieteikt un bieži vien tālāk izplatīs negatīvo mutvārdu slavu, ”Pasīvie” 7-8 (lietotāji, kuri ir 

apmierināti ar pakalpojumu, bet nav par to sajūsmā, nav “apburti”, šie lietotāji nav pārlieku liela 

entuziasma pilni) un “Veicinātaji” 9-10 (lietotāji, kuri ir ļoti lojāli un ir arī bibliotēkas aizstāvji un 

labas mutvārdu slavas izplatītāji).  Anketēšanas rezultātus var aplūkot 5.2. att. 
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5.2.attēls Avots: veiktās aptaujas rezultātu apkopojums 

Pēc veiktā novērtējuma ir secināms, ka lielākais skaits respondentu ieteiktu Saulkrastu novada 

bibliotēku saviem draugiem un kolēģiem ar maksimālām 10 ballēm, tas nozīmē, ka 87% 

respondentu ir bibliotēkas lietotāji, kuri ir ļoti lojāli un apmierināti ar bibliotēkas sniegtajiem 

pakalpojumiem. 6 novērtēja ar 8 ballēm, bet mazākais skaits respondentu (4 jeb 5%) novērtēja 

bibliotēku ar 7 ballēm, tomēr arī vērtējums 7 un 8 tiek uzskatīts kā labs, jo mērot pakalpojuma 

kvalitāti izmantojot F.F.Reinhelda piedāvāto Net Promoter Score (NPS) jeb uzņēmuma 

rekomendēšanas indeksa noteikšanas metodi, tad NPS koeficients ir 100, kas ir interpretējams kā 

Svētais Grāls un reti sasniedzams, tomēr jāņem vērā, ka rezultāts balstās uz cilvēka subjektīvi 

emocionālo konkrētā brīža sajūtu. 

Tabula. Respondenti, kuri novērtēja Saulkrastu novada bibliotēku ar 10 ballēm  

Rādītājs Datu struktūra 

Dzimums Sievietes 54 

Vīrieši 11 

Ģimenes statuss Dzīvo ar dzīvesbiedru, ģimeni 42 

Dzīvo viens/-na 23 

Bibliotēkas apmeklējums Vismaz reizi mēnesī 56 

Cits apmeklējuma biežums 9 

Avots: veiktās aptaujas rezultātu apkopojums 

Secināms, ka respondentu struktūra ir daudzveidīga, kuri ir novērtējuši bibliotēku ar maksimālām 

ballēm. Šādu respondentu ir vairāk sievietes, kuras dzīvo ar dzīvesbiedru, ģimenē, apmeklē 

bibliotēku vismaz reizi mēnesī. Bibliotēku iesaka arī vīrieši, respondenti, kuri dzīvo vieni un 
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apmeklē bibliotēku retāk vai biežāk kā reizi mēnesī. Ir iespējams veikt respondentu atbilžu 

salīdzinājumu, sadalot tos divās grupās – tie, kuri apmeklē bibliotēku vismaz reizi mēnesī un tie, 

kuri apmeklē bibliotēku retāk vai biežāk. Tika veikts divu neatkarīgu izlašu t-tests. Pēc vērtības 

nozīmīguma (divpusēja) sig > 0,05, tāpēc atšķirības nav statistiski nozīmīgas – tas nozīmē, ka 

respondentu vērtējumu par bibliotēku kopumā un ieteikumu draugiem un kolēģiem statistiski 

nenozīmīgi ietekmē bibliotēkas apmeklējuma biežums. 

Tabula. Divu neatkarīgu izlašu t-testa rezultāti 

 

 

Levēna tests 

dispersiju 

vienlīdzībai 

t-tests vidējo vienlīdzībai 

F Sig. t df Sig. 

(divpusēja) 

Vidējā 

atšķirība 

Std. kļūdu 

atšķirība 

95% atšķirības 

ticamības intervāls 

Zemākais Augstākais 

B
ib

li
o
tē

k
as

 

n
o

v
ēr

tē
ju

m
s 

Tiek pieņemtas 

vienādas 

dispersijas 
2,536 ,115 1,327 85 ,188 ,306 ,230 -,152 ,763 

Vienādas 

dispersijas netiek 

pieņemtas 

  
1,074 17,172 ,298 ,306 ,285 -,294 ,905 

Avots: veiktās aptaujas rezultātu apkopojums 

 

Anketā bija jautājums, kurā respondenti novērtēja dažādus bibliotēkas pakalpojumus 

(skat.5.2.att.). Lai vizuālā informācija būtu uzskatāmāka, dati tika sadalīti divās grupās – 

bibliotēkas pamata pakalpojumi un dažādi papildus pakalpojumi. Secināms, ka visaugstāk ir 

novērtēta interneta pieejamība (4,39 balles no 5). Augstu ir novērtēti arī bibliotēkā pieejamie biroja 

pakalpojumi (drukāšana, kopēšana u.tml.) (4,31 no 5), kā arī dažādas lasīšanas veicināšanas 

aktivitātes (4,22 no 5). Ar 4,11 ballēm no 5 ir novērtēts grāmatu klubiņš. Salīdzinoši vidēji ir 

novērtēta grāmatu pieejamība (4, 08 no 5) un citu drukāto materiālu pieejamība (4, 06 no 5). 

Kopumā var teikt, ka Saulkrastu novada bibliotēkas pamata pakalpojumi ir novērtēti labi, visi 

vidējie vērtējumi ir augstāki par 4 ballēm no 5 maksimāli iespējamām. 
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5.3.attēls. Avots: veiktās aptaujas rezultātu apkopojums 

Respondentu novērtējums par bibliotēkas papildus pakalpojumiem redzams 5.3.att. Secināms, ka 

visaugstāk ir novērtētas tikšanās ar rakstniekiem (4,29 no 5), novadpētniecības izstādes (4,22 no 

5) un izstādes klātienē (4,21 no 5). Vidēji ir novērtētas radošās darbnīcas (4,13 no 5) un virtuālās 

izstādes (4,02 no 5). Kā redzams, arī Saulkrastu novada bibliotēkās papildus pakalpojumi nav 

novērtēti zemāk kā ar 4 vidējām ballēm, kas ir ļoti labs novērtējums. 

 

5.4.attēls. Avots: veiktās aptaujas rezultātu apkopojums 

 

Viens no pēdējiem anketas jautājumiem bija par to, kā kopumā respondenti vērtē Saulkrastu 

novada bibliotēku salīdzinājumā ar cerībām pirms vizītes\pakalpojuma izmantošanas. Iegūtie 

rezultāti ir redzami 5.5.att. 

4,08
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4,39

3,5 4 4,5 5

Grāmatu pieejamība

Citi drukātie materiāli
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pamata pakalpojumi), vidējās balles 

4,02
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4,21
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3,5 4 4,5 5

Virtuālās izstādes

Radošās darbnīcas

Izstādes klātienē

Novadpētniecības izstādes

Tikšanās ar rakstniekiem

Bibliotēkas dažādo pakalpojumu novērtējums (bibliotēkas 

papildus pakalpojumi), vidējās balles 
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5.5.attēls. Avots: veiktās aptaujas rezultātu apkopojums 

Secināms, ka lielākā daļa respondentu savu pieredzi Saulkrastu novada bibliotēkā novērtē kā 

krietni labāku nekā cerēts (56%), 25% novērtē gluži kā cerēts, 14% novērtē pieredzi nedaudz labāk 

nekā cerēts, bet 5% respondentu nezināja, ko gaidīt, tāpēc nevar novērtēt savu pieredzi. 

Anketas aizpildīšanas laikā respondentiem bija iespēja arī izteikt savus ieteikumus, ko daži 

respondenti arī izmantoja. Galvenie ieteikumi bija šādi: 

- Vajag atvērt plauktu „lasītājs – lasītājam”; 

- Vēlētos iepazīties ar jaunākajām grāmatām bibliotēkas vietnē (internetā); 

- Gribētos varbūt vairāk literatūru angļu valodā, medicīnas jomā; 

- Izveidot automātisku atgādinājuma sistēmu (piemēram, sms) par grāmatu nodošanas 

termiņu, būtu izcili; 

- Vēlams lifts; 

- Nepieciešama atpazīstamība, lai varētu redzēt, ka te ir bibliotēka. - skaistāku, 

mūsdienīgāku ārpusi; 

- Vēlams dīvāns žurnālu lasīšanai. 

Gada pārskata perioda rakstīšanas laikā tika ņemti vērā lasītāju ieteikumi un izveidots atkārtoti 

grāmatu plaukts “lasītājs-lasītājam”. Ieteikumi kā iepazīšanās ar jaunākajam grāmatām bibliotēkas 

tīmekļa vietnē un sociālajos tīklos tiek piedāvāts jau sen, tāpat “Klusajā lasītavā” ir pieejami dīvāni 

žurnālu lasīšanai, no tā izriet secinājums, ka lietotājam bija nepilnīga informācija par bibliotēkā 

pieejamo pakalpojumu klāstu un tos nepieciešams aktīvāk popularizēt.  

Lietotāju vērtējums bibliotēkai salīdzinājumā ar cerībām 
pirms vizītes, pakalpojuma izmantošanas

25% Gluži kā cerēts 56% Krietni labāk kā cerēts

14% nedaudz labāk kā cerēts 5% Nezināju, ko gaidīt
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Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām – īss situācijas 

raksturojums 

Bibliotēkas telpās nav nodrošināta piekļuve personām ar īpašām vajadzībām, kas vēl joprojām ir 

aktuāls jautājums bibliotēkas tālākā attīstībā. Telpas atrodas ēkas 2. stāvā bez lifta, radot problēmas 

bibliotēku apmeklēt cilvēkiem ar kustību traucējumiem,  jaunajām māmiņām ar bērnu ratiņiem, kā 

arī tiem lasītājiem, kuri vecuma nespēka, invaliditātes vai kāda cita iemesla dēļ nespēj uzkāpt 2. 

stāvā uz bibliotēku. 

Uzziņu un informācijas darbs  

Liela daļa sniegto uzziņu ir par krājumu un konkrētu grāmatu pieejamību tajā.  Bibliotēkā 

darbinieki sniedz informāciju arī par praktiskiem jautājumiem. Izplatītākās no tām ir – uzziņas par 

pieteikšanos energoresursu atbalstam, par dažādām iestādēm, to darba laiku, atrašanās vietu, 

sludinājumu ievietošanu internetā, tuvākajiem kultūras pasākumiem Saulkrastu novadā u.c. 

Saulkrastu novada bibliotēkā uzziņas tiek sniegtas katru dienu, taču intensīvs darbs šajā jomā noris 

vasaras sezonā, kad bibliotēku apmeklē liels skaits gan vietējo, gan ārvalstu tūristu. 

 

Bibliotēkas izglītojošā darbība (situācijas apraksts, vērtējums) 

“Internets varētu būt pozitīvs solis ceļā uz izglītību, organizāciju uz līdzdalību jēgpilnā sabiedrībā” 

(Noams Čomskis). 

2022. gadā ar šādu moto tika aizvadīta digitālo prasmju pilnveides programma senioriem “Viena 

klikšķa attālumā”. Programmā apgūto prasmju amplitūda sniedzās no e-pasta izveidošanas līdz pat 

pieteikumam energoresursu pabalstam, izmantojot e-portalu.lv. Liels prieks, ka mācību procesā 

dalībnieki aktīvi līdzdarbojās un palīdzēja viens otram, tādējādi izveidojās saliedēta un zinātkāra 

mācību grupa. 

Kopējās sinerģijas rezultātā, tika nonākts līdz secinājumam, ka digitālo prasmju apgūšanas ceļš, 

tāpat kā tehnoloģiju attīstība, nekad nebeidzas. Tālab esam  priecīgi paziņot, ka turpmāk senioriem 

būs iespēja pilnveidot savas digitālās prasmes regulāri – katru pirmdienu, plkst. 10.00, sniegsim 

iespēju apgūt vai pilnveidot savas datorprasmes un sniegsim palīdzību ikdienas lietu sakārtošanai 

elektroniskajā vidē. 

2022. gadā datorapmācībās piedalījās 13 seniori, kuri aktīvi turpina pilnveidot savas digitālās 

prasmes individuālo konsultāciju laikā. 

Paldies par aizrautīgu un aktīvu līdzdarbošanos apmācībās Mārai Cimdiņai, Irēnai Čeksterei, 

Dainuvītei Jankelovičai, Guntaram Navram, Ligitai Priedītei, Ingrīdai Reibacei, Baibai 

Krumuldai, Olgai Rozenbergai, Zentai Orei un Dainai Beinarei. 
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Iekšzemes SBA: 

Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2020 2021 2022 

No citām Latvijas bibliotēkām 

saņemto dokumentu skaits 

94 

 

95 

 
105 

Uz citām Latvijas bibliotēkām 

nosūtīto dokumentu skaits 

94 
 

85 
 

154 

 

Saulkrastu novada bibliotēkā SBA pakalpojums ir pieejams no 2016. gada un visaktīvākā 

sadarbība ir ar Ādažu novada bibliotēku. Lasītāji pozitīvi vērtē šo pakalpojumu un ir priecīgi, ka 

šāda sadarbība notiek, saņemot sev nepieciešamo lasāmvielu pat, ja tā nav pieejama Saulkrastu 

novada bibliotēkā.  

 

2022. gadā Saulkrastu novada bibliotēka ir vairāk grāmatas nosūtījusi uz citām bibliotēkām nekā 

saņēmusi no tām. Tas nozīmē, ka bibliotēkas krājums ir labi komplektēts un pietiekami 

daudzpusīgs. 
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6. KRĀJUMS 

 

Krājuma komplektēšanas politika un organizācija 

 

Pārskata periodā radīts jauns plānošanas dokuments „Krājuma komplektēšanas un organizācijas 

koncepcija 2022. – 2026. gadam”, ar ko iespējams iepazīties Saulkrastu novada bibliotēkas tīmekļa 

vietnē www.saulkrastubiblioteka.lv. 

 

Bibliotēkas krājuma komplektēšanas koncepcijas mērķis ir radīt kvalitatīvu un lietotāju pieprasītu 

krājumu, pievēršot uzmanību mainīgajām lietotāju vajadzībām. Ar aktuālu un mūsdienīgu 

bibliotēkas krājumu tiek veicinātas izglītības iespējas, konkurētspēja darba tirgū un saturīga brīvā 

laika izmantošana. Prioritāte, iepērkot dažādus iespieddarbus – latviešu autoru grāmatas un Latvijā 

radīts un veidots saturs, kas rezultējies enciklopēdiju, vēsturisku pārskatu, krājumu, biogrāfiju un 

nozaru literatūras veidolā. 

 

Salīdzinot ar iepriekšējo krājuma pārvaldības dokumentu, būtisku un kardinālu izmaiņu krājuma 

komplektēšanā un organizācijā nav, bet līdz ar administratīvi teritoriālo reformu, Saulkrastu 

novada bibliotēkas “Krājuma komplektēšanas un organizācijas koncepcija 2022. – 2026. gadam” 

principi attiecināmi arī uz Saulkrastu novada bibliotēkas filiālēm “Pabaži” un “Sēja”. 

 

Krājuma komplektēšanas un organizācijas prioritātes no 2022. gada līdz 2026. gadam: turpināt 

uzlabot krājuma saturisko kvalitāti, ņemt uzskaitē izklaidējošas un izglītojošas galda un cita veida 

spēles, krājuma fiziska stāvokļa labošana, veikt krājuma plauktu noformējuma atjaunināšanu, 

izgatavot informatīvos uzrakstus izvietošanai uz grāmatu plauktiem, veidot lietotājorientētu 

krājumu, attīstīt novadpētniecības digitalizāciju, izveidot jaunas kolekcijas, veikt 

novadpētniecības materiālu atlasi, sistematizēšanu un sakārtošanu, sagatavoties Saulkrastu novada 

bibliotēkas un filiālbibliotēku akreditācijai. 
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Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums 

 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2020 2021 2022 

Pašvaldības finansējums 

krājuma komplektēšanai 

10696 10700 17805 

t. sk. grāmatām 8500 8500 14509 

t. sk. bērnu grāmatām 2079 2045 3777 

t. sk. periodiskajiem 

izdevumiem 

2196 2200 3296 

Finansējums krājumam uz 1 

iedz. skaita pagastā, pilsētā, 

reģionā    

1.42 1.39 1.74 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai kopā 

10696 10700 17805 

 

Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums 2022. gadā palielinājies, jo pēc administratīvi 

teritoriālās reformas filiāles “Sēja” un “Pabaži” budžets ir apvienots kopā ar Saulkrastu novada 

bibliotēkas budžetu. Finansējums krājumam kopumā ar katru gadu nedaudz pieaug – gan 

grāmatām, gan presei. Finansējums krājumam uz 1 iedzīvotāju ir stabils ar nelielu augšupejošu 

dinamiku. Viss finansējums krājuma komplektēšanai ir pašvaldības.  Grāmatas tiek iegādātas 

apgādā Zvaigzne ABC, Virja LK un SIA Latvijas Grāmata, no Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

saņemtās bezatlīdzības grāmatas, kā arī privātpersonu dāvinājumi. 

 

Latvijā, acīmredzami ir paaugstinājušās grāmatu cenas (skatīt 6.1 attēlu), kas ietekmē bibliotēku 

iespējas pilnvērtīgi komplektēt atbilstošo izdevumu skaitu - samazinās iespēja iegādāties lasītāju 

pieprasītos izdevumus vairākos eksemplāros un nodrošināt lasītājus ar daudzveidīgu, kvalitatīvu 

literatūru. 

6.1 attēls 

10,49

11,23

12,1

9,5
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2020. gads 2021. gads 2022. gads

Viena eksemplāra vidējā cena
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Vienas grāmatas vidējā cena salīdzinot 2021. gadu ir paaugstinājusies par 0.87 EUR (astoņdesmit 

septiņiem) centiem un salīdzinot ar 2020. gadu par 1.61 EUR (vienu eiro un sešdesmit vienu 

centu). Diagrammā redzams, ka katru gadu grāmatas vidējā cena aptuveni palielinās par 0.80 

centiem. Prognozējams, ka grāmatu cenas būs vēl augstākas – 2023. gadā grāmatas vidējā cena 

varētu būt jau ap 12.94 EUR . 

Tabula “Saņemto izdevumu sadalījums pēc piegādes avotiem” 

 

Līdz ar grāmatas cenu paaugstināšanos, tabulā var redzēt, ka par pašvaldības budžeta līdzekļiem 

ar katru gadu tiek iegādātas mazāk grāmatas. Pārskata periodā, pateicoties Kultūras Ministrijas un 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas atbalstam projektā “Vērtīgo grāmatu iepirkums Latvijas 

publiskajām bibliotēkām”, Saulkrastu novada bibliotēka saņēma 146 grāmatu eksemplārus 

1554,27 EUR vērtībā. Šīs grāmatas tika sadalītas visām Saulkrastu bibliotēkām: Saulkrastu novada 

bibliotēkai un tās filiālēm “Sēja” un “Pabaži”. 

Rekataloģizācija  

 

Viss Saulkrastu novada bibliotēkas krājums tika rekataloģizēts līdz 01.09.2015.  

 

Krājuma pārbaude (inventarizācija)  

 

Pārskata periodā Saulkrastu novada bibliotēkas krājuma pārbaude (inventarizācija) nav veikta. 

Krājuma inventarizācija veikta filiālē “Sēja” un pakalpojumu sniegšanas vietā “Ainavas”. 

Krājuma rādītāji 

 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2020 2021 2022 

Jaunieguvumi kopā 2085  1848 1967 

t. sk. grāmatas 1232 964 1122 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 299 249 269 

t. sk. bērniem 316 263 299 

Izslēgtie dokumenti 1784 žurnāli 

1161 

(grāmatas) 

1025 žurnāli 

296 (grāmatas) 

562 žurnāli 

1345 

(grāmatas) 

Krājuma kopskaits 19562 20348 20407 

Grāmatu krājuma apgrozība 1.20 1.00 1.4 

Periodisko izdevumu 

apgrozība 

1.80 1.40 1.8 

 

Piegādes veids  2020. gadā 

saņemtie 

eksemplāri  

2021. gadā saņemtie 

eksemplāri  

2022. gadā saņemtie 

eksemplāri 

Pašvaldības 
budžeta līdzekļi  

810  752  708 
 

 

Dāvinājumi  394  157  363 

Projekta līdzekļi  28  55  52 
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Datubāzes: 

 

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2020 2021 2022 

     Letonika 189 36 159 

News 536 393 417 

 

Krājuma un datubāzu popularizēšana  

 

Krājuma un datubāžu popularizēšanai tiek izmantoti dažādi veidi, lai ar jaunumiem un jau esošo 

fondu iepazītos pēc iespējas lielāka auditorija, kurai ir dažādas prasmes un ieradumi iegūt 

informāciju. 

Lietotājiem bibliotēku apmeklēšanas laikā individuāli tiek stāstīts par iespējam izmantot 

elektronisko kopkatalogu un citas datubāzes: kur un kā meklēt informāciju, pasūtīt bibliotēkas 

grāmatas no mājām. Pārskata periodā Saulkrastu novada bibliotēka un filiāles saviem lasītājiem 

piedāvāja piekļuvi letonika.lv datubāzei ārpus bibliotēkas telpām. Šī iespēja joprojām vairāk 

jāpopularizē 2023. gadā. 

 

1. Literatūru popularizējošas grāmatu izstādes: 

• Jaunumu plauktos tiek izstādīta jaunākā literatūra, kas interesē lielāko daļu lasītāju. 

• Tiek veidotas tematiskas grāmatu izstādes, atbilstoši atzīmējamām dienām, gadskārtu 

svētkiem, gadalaika aktualitātei, notikumiem valstī, izcilu personību jubilejām.  

• Bērniem un jauniešiem izstādītas grāmatas, kas piedalās gadskārtējā Bērnu žūrijā. Šīs 

izstādes mērķis ir pēc iespējas vairāk lasītājiem sniegt iespēju tās saņemt. 

2. Jaunākās literatūras pārskati un vizuāls materiāls tiek ievietots sociālajās vietnēs Facebook, 

Instagram, Twitter, kā arī bibliotēkas mājas lapā. Statistika pierāda, ka ar šo informāciju iepazīstas 

daudzi lasītāji, Facebook kontā Saulkrastu novada bibliotēkas lapai ir 441 sekotājs, instagram - 

355 sekotāji, twitter - 84 sekotāji. Vidēji ar vienu ziņu iepazīstas 80-110 sociālo tīklu lietotāju. 

3. Krājuma popularizēšana notiek ar jauno grāmatu sarakstiem drukātā veidā, kas pieejami katram 

bibliotēkas apmeklētājam.  

4. Lai popularizētu bibliotēkas krājumu, pie lasītājiem bibliotēkā  tiek aicināti viesi- rakstnieki, 

dzejnieki, mūziķi. 2022. gadā bibliotēkā viesojās rakstniece, žurnāliste Inga Jēruma, aktrise, 

Valmieras teātra izrāžu vadītāja Regīna Devīte, rakstnieks Dzintars Tilaks, komponists Āris 

Ziemelis, mūziķis, kurš Dzejas dienas atzīmējot, izpildīja dziesmas ar dažādu dzejnieku tekstiem 

- Ēriks Loks, Latvijas Republikas neatkarības proklamēšanas dienu atzīmējot koncertu sniedza 
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mūziķe Ieva Akuratere. Tikšanās reizēs tiek izlikta atbilstoša literatūras izstāde, kas ieinteresē 

pasākumu apmeklētājus. 

 

 

Darbs ar parādniekiem  

  

Darbs ar parādniekiem ir regulārs un aktuāls. Katra mēneša pirmajā nedēļā Saulkrastu novada 

bibliotēka par nenodotajiem informācijas resursiem lietotājus informē, zvanot un sūtot īsziņas,  

e-pastus. Problēmas darbā ar parādniekiem: 

1. uzrādītie tālruņu numuri, e-pasta adreses tiek slēgtas, mainītas, 

2. daļa bibliotēkas parādnieku ir sezonālie lasītāji, kas Saulkrastu novada bibliotēku apmeklē 

tikai vasaras mēnešos. 

 

 

Ar bibliotēkas krājumu saistītās problēmas un to risinājumi, vajadzības, galvenie secinājumi 

pārskata periodā 

 

Līdz ar periodikas abonēšanas un monogrāfisko izdevumu cenu paaugstināšanos, būtu 

nepieciešams lielāks pašvaldības finansējums, lai nodrošinātu tikpat kvalitatīvu un saturisku 

bagātu krājumu kā iepriekšējos gados. 
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7. DARBS AR BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM 

 

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

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

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

Kopumā vērtējot Saulkrastu novada bibliotēkas bērnu nodaļas pēdējo gadu statistiku, jāskatās 

plašāk un salīdzinot jāvērtē: 

1. laiks pirms Covid-19 pandēmijas (līdz 2019. gadam),  

2. Covid-19 pandēmijas laiks, (2020. un 2021. un 2022. gads). 

Pārsvarā visos statistikas skaitļos novērojama tendence, ka salīdzinot ar iepriekšējiem diviem 

gadiem, šajā pārskata periodā novērojami augstāki rādītāji, bet skaitļi vēl nav tik lieli, kādi tie bija 

pirms pandēmijas izplatīšanās 2019. gadā. 

 Piemēram, 2022. gadā  Saulkrastu novada bibliotēkā ir reģistrēti 482 aktīvie lasītāji, 2021. gadā 

307, 2020. gadā 444 un 2019. gadā 502. (Skatīt, 7.1 attēls) 

 

7.1 attēls 

Līdzīgi var salīdzināt arī bērnu un jauniešu (līdz 18 gadiem) apmeklējumu. Tas ir palielinājies 

gandrīz trīs reizes (precīzāk 2,9 reizes) salīdzinot ar 2021. gadu un 1,2 reizes salīdzinot 2020. gadu. 

Savukārt,  salīdzinot ar 2019. gadu, bibliotēka vēl joprojām ir par 0,75 reizēm mazāk apmeklēta 

(skatīt 7.2 attēlu). 
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7.2. attēls 

 

Šī parādība bija prognozējama. Pirmkārt, iepriekšējos divus gadus Saulkrastu novada bibliotēkas 

bērnu nodaļas darbību ietekmēja pandēmija un tās ierobežojumu radītās sekas. Otrkārt, lai 

veicinātu interesi par bibliotēku, tika ieguldīts liels darbs uzrunājot, ieinteresējot un iesaistot 

dažāda vecuma bērnus lasīšanas veicināšanas programmās, bibliotekārajās stundās un citās 

aktivitātēs. Lai arī ir novērojams straujš augšā lēciens bērnu un jauniešu apmeklējumā, vēl ir liels 

darbs veicams, lai rādītāji tuvotos 2019. gada parametriem, kādi tie bija pirms šīs infekcijas 

slimības izplatīšanās. 

 

Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana 

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

publiskās bibliotēkas statusam un bērnu, jauniešu vajadzībām. Lai veicinātu bērnu interesi 

apmeklēt bibliotēku un lasīt grāmatas, nepārtraukti ir jāatjauno un jāpapildina bibliotēkas grāmatu 

krājums ar aktuālāko literatūru un periodiku. Atskaites periodā fonds ir papildināts ar 299 jaunām 

grāmatām un 79 žurnāliem. Gada noslēgumā uzskaitīti 3997 bērnu literatūras iespieddarbi par 

20178.16 EUR. 

 

Uzziņu darbs 

Bērniem un jauniešiem uzziņas sniegtas galvenokārt par krājumu un konkrētu grāmatu pieejamību 

tajā, kā arī par mācību vajadzībām nepieciešamo iespieddarbu pieejamību. Uzziņu sagatavošanā 

tiek izmantotas attiecīgās nozares grāmatas un uzziņu literatūra un novadpētniecības mapes. 

Sniegto uzziņu skaits netiek uzskaitīts. 
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Veiksmīgākie pasākumi, lasīšanas veicināšanas aktivitātes 

Pārskata periodā bērnu nodaļā tika iekārtotas vairākas jauno grāmatu, tematiskās un informatīvās 

izstādes: “Plaukstošais pavasaris”, “Nāc nākdama Lieldieniņa”, “Dzīvnieks – labākais draugs”, 

“Vasaras piedzīvojumi”, “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2022”, “Mans tētis ir vislabākais”, 

“Spoku stāsti tumšiem vakariem” “Ar Latviju sirdī”, “Ziemassvētku sapnis”. 

 2022. gadā aktīvi tika organizēti tematiskie pasākumi - literārās tikšanās, projekta “Grāmatu 

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

“Ziemeļvalstu literatūras nedēļas "Daba Ziemeļvalstīs” pasākumi, kā arī radošās darbnīcas, 

viktorīnas, konkursi un bibliotekārās stundas.  

 

„Grāmatu starts” nodarbību cikls „Mazo pūčulēnu skoliņa”  

Saulkrastu novada bibliotēka trīsgadniekus un četrgadniekus kopā ar vecākiem aicināja uz 

nodarbību ciklu “Mazo pūčulēnu skola”, kas iekļauts lasīšanas veicināšanas programmā “Grāmatu 

starts”. Programmu radījis Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bērnu literatūras centrs kā 

metodisku, visu Latviju aptverošu ilgtermiņa lasīšanas veicināšanas programmu pirmsskolas 

vecuma bērniem. “Grāmatu startam” notikt palīdz LNB Atbalsta biedrība un ziedotāji - cilvēki, 

kuriem rūp, lai Latvijā augtu zinātkāra, gudra un izglītota jaunā paaudze. Pārskata periodā 

nodarbību cikls tika sadalīts četrās nodarbībās: 

1. 05.04.2022 - “Pirmā iepazīšanās ar bibliotēku”, 

2. 19.04.2022 - “Mana mīļākā grāmatiņa”, 

3. 22.04.2022 - “Plašā grāmatu pasaule”, 

4. 26.04.2022 - “Izlaidums”. 

Nodarbībās bērni ar vecākiem un pedagogiem var iepazīt bibliotēku un grāmatas, klausīties un 

lasīt pasakas, radoši darboties, krāsot un iegūt jaunus draugus. Pasākumos piedalījās pirmsskolas 

izglītības iestādes „Rūķītis” grupiņa „Cielaviņa”. 

 

Ziemeļvalstu Literatūras nedēļa 

2022. gadā Ziemeļvalstu Literatūras nedēļa, tostarp Latvijā, norisinās no 14. līdz 20. novembrim. 

Tās tēma veltīta dabai. Pēc divu gadu pārtraukuma, tajā iesaistījusies arī Saulkrastu novada 

bibliotēka. Rītausmas lasījums notika 11. novembrī plkst. 10.00 un 14. novembrī plkst. 10.00. Tajā 

piedalījās Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” grupiņas “Cielaviņa” un “Pienenīte” 

lasītāji – kopā 27 audzēkņi un četri pedagogi. Kopā tika izlasīts un pārrunāts Mālinas Kiveles un 
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Martina Glasa Serupa grāmatiņa “Ja tu satiec lāci”, kā arī pasākuma otrajā pusē bērni tika aicināti 

izkrāsot zīmējumus. 

 

Bibliotekārā stunda “Iepazīsim bibliotēku!” 

Mācību gadam sākoties, Saulkrastu novada vidusskolas 1.a, 1.b, 2.a un 2.b klases skolēni 

apmeklēja bibliotēku, kur kopīgi tika pārrunāts, kas ir bibliotēka, kā kļūt par lasītāju, kā bibliotēkā 

jāuzvedas, kādus pakalpojumus bibliotēka piedāvā un kā iespējams saņemt grāmatas lasīšanai līdzi 

uz mājām. Bibliotekārās stundas beigās skolēniem bija jāveic arī praktiski uzdevumi, lai 

nostiprinātu zināšanas un noskaidrotu, cik dažādas ir grāmatas. 

 

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 

2022. gadam sākoties, Saulkrastu novada vidusskolas 1.a, 1.b un 4.b klases skolēni  apmeklēja 

Saulkrastu novada bibliotēku, lai pārrunātu par izlasītajām grāmatām un aizpildītu Bērnu žūrijas 

anketu. Par aktīvo iesaistīšanos lasīt veicināšanas programmā, katrs grupiņas audzēknis saņēma 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas atslēgu piekariņu un mazu saldumiņu. 

 

Stāstu pēcpusdiena 

23. martā Saulkrastu novada bibliotēkā pulcējās Saulkrastu novada vidusskolas skolēni, lai 

atzīmētu pasaules stāstu dienu (World Storytelling day). Bērni  un jaunieši klausījās pamācošus 

stāstus un veidoja paši savējos. 

 

Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā, nozīmīgākie partneri, 

sadarbības vērtējums  

2022. gadā gandrīz visi pasākumi veidoti sadarbībā ar novada izglītības iestādēm: Saulkrastu 

novada vidusskolu vai pirmsskolas izglītības iestādi “Rūķītis. Aktīva sadarbība veidojās ar 

pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” metodiķi, ar kuras līdzdalību tika īstenoti vairāki 

pasākumi: “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”, radošās darbnīcas, Ziemeļvalstu literatūras nedēļas 

pasākumi un “Mazo pūčulēnu skola”. Tikpat aktīvi un pretīmnākoši ir Saulkrastu novada 

vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāji, kā arī direktores vietnieces izglītības jomā. 

Pateicoties pozitīvai sadarbībai notika vairāki pasākumi: Saulkrastu vidusskolas literārās avīzes 

“Austra” prezentēšana Saulkrastu novada bibliotēkā, bibliotekārās stundas “Iepazīsim bibliotēku”, 

kā arī aktīvi iesaistīja skolēnus viktorīnā “Ko tu zini par bibliotēku?”. 
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Bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides vērtējums specializācijā  

2022. gadā bērnu nodaļas bibliotekāre piedalījās LNB Bērnu literatūras centra un Latvijas Bērnu 

un jaunatnes literatūras padomes (LBJLP) rīkotā Pavasara konferencē bērnu literatūras un 

bibliotēku speciālistiem “Grāmatu pumpuri attēlos raisās”. Konferencē darbiniece noskaidroja 

jaunākās tendences latviešu bērnu grāmatu ilustrācijā, kā arī par 2021. gadā Latvijā izdotās bērnu 

un jauniešu oriģinālliteratūras jaunumiem. Papildus tika apmeklēts  Salaspils novada bibliotēkas 

rīkotais Pierīgas reģiona publisko bibliotēku bibliotekāru tiešsaistes seminārs 13. aprīlī, kurā tika 

pārrunāts “Kāpēc bērniem patīk lasīt pasakas?”. 
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8. NOVADPĒTNIECĪBAS DARBS 

 

Ņemot vērā, ka iepriekšējie divi gadi  bija ļoti pateicīgi novadpētniecības krājuma papildināšanai 

un organizēšanai, pārskata periodā bibliotēkas galvenie virzieni novadpētniecības darbā saistīti ar 

novadpētniecības krājuma un pakalpojuma popularizēšanas stratēģijas  un piemērotu metožu izvēli 

dažādām mērķauditorijām. 

 

Novadpētniecības darba pārskata perioda prioritātes: 

• novadpētniecības materiālu popularizēšana izstādēs kā klātienē, tā virtuālajā vidē; 

• uzziņu sniegšana par novadpētniecības krājumu jaunieguvumiem; 

• mūsdienu un nesenās pagātnes dokumentēšana (nozīmīgāko vietējo aktivitāšu, notikumu 

un sasniegumu fiksēšana). 

 

Bibliotēkas novadpētniecības krājums 

Novadpētniecības krājums ietver grāmatas par novadu un novadniekiem (45 grāmatas), tematisko 

mapju kopu (53 novadpētniecības mapes),  dažādus novada informatīvos izdevumus. 

Novadpētniecības mapes iespējams izsniegt lasītavā elektroniski, jo tās ir aprakstītas un 

kataloģizētas. Pārskata periodā tika uzsākta pasākumu, izstāžu un radošo darbnīcu afišu vākšana 

un organizēšanā atsevišķās mapēs, tādējādi fiksējot un saglabājot bibliotēkas aktivitātes. 

Daļa no krājuma ir pieejama digitālajā formātā bibliotēkas elektroniskajā katalogā. 2022. gadā 

turpinājās bibliogrāfisko ierakstu izveide BIS Alise datubāzē “Novads”. Galvenokārt tika veidoti 

apraksti no avīzēm “Saulkrastu Novada Ziņas” un “Rīgas Apriņķa Avīze”. 

 

Krājuma organizācija un glabāšana 

Novadpētniecības krājums glabājas atsevišķi lasītavā. Tas ir brīvi pieejams ikvienam lietotājam 

un tiek nodrošināta iespēja materiālus kopēt, skenēt, nosūtīt uz e-pastu vai fotogrāfēt. BIS Alise 

datubāzē “Novads” tika reģistrēti 74 Novadpētniecības mapju izsniegumi.  

 

Digitalizācija, digitālie resursi un to veidošana 

Pārskata periodā bibliotēkas tīmekļa vietnē tika turpināts darbs pie sadaļas novadpētniecība, kurā 

tika papildinātas apakšnodaļas “Novadnieki, “Saulkrasti”, “Izstādes”. Pēc tīmekļa vietnes 

statistikas datiem, sadaļa “Novadnieki” apmeklētības ziņā ir ceturtajā vietā. Pārskata periodā tā ir 

apmeklēta 652 reizes. 
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Novadpētniecības darba popularizēšana 

Bibliotēkas novadpētniecības krājums tiek popularizēts galvenokārt veidojot klātienes un virtuālās 

izstādes, konkursus, viktorīnas, kā arī individuāli uzrunājot lasītājus, tādējādi aktīvi iesaistot 

sabiedrību novadpētniecības kolekcijas veidošanā. Pārskata periodā tika izveidotas 8 

novadpētniecības izstādes:  

• “Nacionālo Daugavas Vanagu Latvijas apvienības Saulkrastu nodaļai -30” (klātienē un 

virtuāli); 

• “Vai zināji, ka Skultes osta…” (klātienē un virtuāli); 

• “Mana interesantā vieta Saulkrastos” (klātienē un virtuāli); 

• “Deju grupa “Fractus – 25” (klātienē); 

• “Atmiņu ceļojums uz Saulkrastu autoostu” (klātienē); 

• “Saulkrastu glābšanas tornim – 15” (klātienē); 

• “Sevi izdziedāt” (klātienē) – novadpētniecības izstāde veltīta novadnieka, literāta un 

rokrakstu pētnieka Jāņa Arvīda Plauža 80. gadu jubilejai; 

• “Pasaules kino izpratnē” (klātienē) – novadpētniecības izstāde veltīta novadniekam, 

žurnālistam un kinokritiķim  Ventam Kainaizim. 

• “Zini, mini vai uzzini” (klātienē) – gadu mijas novadpētniecības konkurss. 

Plašu popularitāti virtuālajā vidē guva novadpētniecības izstāde “Vai zināji, ka Skultes osta…” 

(637 skatījumi, tikai bibliotēkas Facebook vietnē). Novadpētniecības izstāde “NDV Latviešu 

apvienības Saulkrastu nodaļai – 30” apvienības dalībniece Rita Kūla papildināja novadpētniecības 

krājumu par organizāciju no sava personīgā arhīva. Savukārt veidojot izstādi “Saulkrastu 

apvedceļam – 15” izdevās sazināties ar novadnieci Daci Černišovu, kura pirms 16 gadiem 

izstrādāja zinātniski pētniecisko darbu par tajā laikā neizbūvēto autoceļu. Novadpētniecības 

krājums tika papildināts ar zinātniski pētnieciskā darba oriģinālu un saņemtajām atzinībām. Pārējo 

izstāžu apmeklējuma statistika ir aplūkojama attēlā 8.1. 
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8.1 attēls 

 

Sadarbība novadpētniecības jomā 

Pārskata periodā tika izveidota sadarbība ar Saulkrastu novada kultūras centra krājuma glabātāju 

Ilvu Erkmani, kura palīdzēja tapt novadpētniecības izstādei “Sevi izdziedat”, kas veltīta 

novadniekam, literātam, grafologam un ceļotājam Jānim Arvīdam Plaudim un sadarbības rezultātā 

novadpētniecības krājums tika papildināts ar materiāliem no Jāņa Arvīda Plauža personīgā arhīva. 

 

Jauninājumi novadpētniecības darbā 

Novadpētniecības izstādes gan virtuāli, gan klātienē tiek veidotas ievērojot Saulkrastu novada 

identitātes krāsas un formas vadlīnijas, tādējādi veicinot atpazīstamību. 
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Novadpētniecības darba problēmas un to risinājumi 

Pārskata periodā novadpētniecības darbā aktualizējās radītā digitālā satura uzglabāšanas iespējas 

problēma, jo pašlaik tas netiek uzglabāts vienkopus, bet daļa bibliotēkas tīmekļa vietnē, BIS Alise 

datubāzē un citās atmiņas ierīcēs un kartēs. Lai novadpētniecības krājums nākotnē būtu pieejamāks 

lietotājiem ir jāapsver iespēja iegādāties serveri, kurā vienuviet tiktu uzglabāts digitalizētais 

novadpētniecības krājums. 

 

Otra novadpētniecības darba problēma ir seni materiāli, fotogrāfijas bez norādēm un papildus 

informācijas, piemēram, kas ir attēlā redzamie cilvēki, kur uzņemta fotogrāfija, kāds ir dokumenta 

tapšanas gads. Tas tiek risināts ar papildus informācijas atrašanu, iedzīvotāju iztaujāšanu. Nākotnē 

plānots novadpētniecisku publisku pasākumu organizēšana. 
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9. PROJEKTI 
 

Tabula “Projektu apkopojums” 

 

Projekta 

nosaukums 

Finansētājs Finansējuma 

apjoms 

Projekta apraksts (t. sk. 

īstenošanas laika periods, 

rezultāti, īss 

kopsavilkums) 

Atbalstīts/ 

neatbalstīts 

Lasīšanas 

veicināšanas 

programma 

pirmsskolas 

vecuma 

bērniem 

“Grāmatu 

starts” 

LNB Atbalsta 

biedrība 

 

Pašvaldības 

finansējums 

500,00 

 

 

500,00 

Šajā gadā projektā 

iesaistījušies 40 dalībnieki. 

Pasākuma norises laikā, 

aprīlī, pasākuma dalībnieki 

tikās ar bibliotēkas 

darbiniekiem uz svarīgu 

sarunu par bibliotēkām, 

grāmatu lasīšanu u.c. 

aktivitātēm. Projekts tika 

realizēts Saulkrastu novada 

bibliotēkā, filiālēs “Sēja” un 

“Pabaži”.  

Atbalstīts 

Bērnu, jauniešu 

un vecāku žūrija 

2022 

Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

272,68 2022. gadā projektā 

iesaistījušies 108 dalībnieki 

(101 bērns un 7 pieaugušie). 

Atbalstīts 

Projekta 

“Vērtīgo 

grāmatu 

iepirkums 

publiskajām 

bibliotēkām” 

Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

798,00 Projektā iesaistījās 

Saulkrastu novada 

bibliotēka, filiāles “Sēja” un 

“Pabaži”. 2022. gadā kopā 

saņemtas 69 grāmatas. 

Atbalstīts 

 

Pozitīvās atsauksmes no apmeklētājiem un bērniem liek secināt, ka iesāktā sadarbība ar LNB 

Atbalsta biedrību, VKKF jāturpina arī turpmāk. 
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10.  PUBLICITĀTE 
 

Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par bibliotēkas funkcijām, 

pakalpojumiem 

2022. gadā bibliotēka rīkoja dažāda veida publiskos pasākumus bērniem, redzesloku bagātinošas 

tikšanās ar grāmatu autoriem, populārām personībām un mūziķiem, literatūru popularizējošas 

izstādes gan pieaugušajiem, gan bērniem, mākslas izstādes, tematiskas galda izstādes un 

novadpētniecības izstādes, bibliotekārās stundas un radošās darbnīcas, foto stūrīti ar aktivitātēm.  

Par visiem jaunumiem un gaidāmajām aktivitātēm bibliotēkā iedzīvotāji tika informēti ar 

laikraksta ,,Saulkrastu Novada Ziņas” starpniecību. Informācija tika publicēta Saulkrastu novada 

bibliotēkas tīmekļa vietnē, sociālajos tīklos, veidotas afišas un mutiski. Lasītāju un citu interesentu 

iepazīstināšana ar jauno grāmatu aprakstiem un to vizuālu atspoguļojumu, informācija par darba 

laika izmaiņām, aicinājumi uz pasākumiem, kuros bija iespēja tikties ar radošām personībām, 

dalība radošajās darbnīcās, kā arī atskats par bibliotēkā notikušu aktivitāšu gaitu, informēšana par 

literatūru popularizējošām izstādēm, mākslas un novadpētniecības izstādēm un statistikas datu 

apkopojumi  tika publicēti sociālajos medijos: facebook, twitter, instagram, youtube, kā arī 

bibliotēkas un Saulkrastu novada pašvaldības tīmekļa vietnē.  

Par bibliotēkas funkcijām un pakalpojumiem ik vienu lasītāju informējām mutiski, ar bibliotēkas 

bukleta un vizītkartes palīdzību, kā ari visa informācija ir atrodama Saulkrastu novada bibliotēkas 

tīmekļa vietnē. Īpaši skaidrojām un iepazīstinājām ar bibliotēkas pakalpojumiem un lietošanas 

noteikumiem, jaunos lasītājus reģistrējot. 

 

Bibliotēkas informācija tīmeklī 

Par bibliotēkā piedāvātajiem pakalpojumiem, pasākumiem, izstādēm un citām aktivitātēm 

iedzīvotāji regulāri tika informēti ar Saulkrastu novada bibliotēkas tīmekļa vietnes 

saulkrastubiblioteka.lv un Saulkrastu novada pašvaldības tīmekļa vietnes saulkrasti.lv 

starpniecību. Tekošās aktuālās informācijas atspoguļojums tika nodrošināts bibliotēkas esošajos 

sociālajos tīklos: 

Twitter kontā  twitter.com/SNB_lv 

Facebook kontā  facebook.com/saulkrastubiblioteka 

Instagram kontā instagram.com/saulkrastubiblioteka/  

Youtube kontā youtube.com/channel 

 

 

https://saulkrastubiblioteka.lv/
https://saulkrasti.lv/
https://twitter.com/SNB_lv
https://www.facebook.com/saulkrastubiblioteka
https://www.instagram.com/saulkrastubiblioteka/
https://www.youtube.com/channel/UCieEPAeOKW75iQMnK3IMF7Q/featured
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Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi 

Bibliotēkas popularizējoši pasākumi pēc ilgāka laika, kad bija daudz ierobežojumu klātienes 

pasākumiem, atkal bija atsākušies šajā gadā. Ļoti labi apmeklēta bija tikšanās ar dziesminieci, 

vēstures notikumu liecinieci, arī grāmatas autori Ievu Akurāteri. Apmeklētāji ir iecienījuši 

bibliotēkā apskatāmās mākslas, novadpētniecības un tematiskās galda izstādes, kas arī piesaista 

bibliotēkai vairāk apmeklētājus. Lasītāji izmantoja arī iespēju piedalīties radošajās darbnīcas un 

apgūt jaunas prasmes un iemaņas. Kā jaunums bija Halovīna dienas fotostūrītis ,, Pie Mazās 

raganiņas’’, kurā varēja ietērpties un nofotografēties, izstāstīt Spoku stāstu un piedalīties 

sacensībās par vistālāk aizmesto ķirbja sēklu. 

 

Ar publicitātes darbu saistītās problēmas un to risinājumi 

Problēmas publicitātei ik pa laikam parādās bibliotēkas lietotāju vidū, ja sociālos tīklus apmeklē 

reti un nepamana informāciju, tāpēc uzsākām papīra formāta ielūgumu izgatavošanu un 

izsniegšanu, ar kuriem aicinājām uz pasākumiem. Pie problēmām varam minēt to, ka avīze 

,,Saulkrastu novada ziņas’’  iznāk mēneša vidū, nevis mēneša sākumā. Tiem , kas nelieto internetu 

un neseko sociālajiem tīkliem, svarīgi būtu uzzināt informāciju no afišām, tāpēc tās būtu jāizvieto 

pēc iespējas vairāk vietās. Būtu  vēlams uzsākt afišas izvietot arī uz informatīviem dēļiem 

Saulkrastu pilsētā un Zvejniekciema apkaimē. 
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11.  SADARBĪBAS TĪKLA RAKSTUROJUMS 

 

Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības iestādēm 

Pārskata gadā bibliotēka veiksmīgi turpināja sadarbību ar Saulkrastu novada domi (publicitātes 

nodrošināšana), Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centru (lasīšanas veicināšanas 

programma “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2022”), Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta 

biedrību (lasīšanas veicināšanas programma “Grāmatu starts”), Ādažu bibliotēku (SBA 

pakalpojumi), Salaspils novada bibliotēku (sadarbība ar Pierīgas reģiona galveno bibliotēku), 

vietējām kultūras un izglītības iestādēm - Saulkrastu novada vidusskolu (pasākumi, bibliotekārās 

stundas skolēniem), Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestādi “Rūķītis” (dalība lasīšanas 

veicināšanas pasākumos), Saulkrastu novada gleznotāju un mākslinieku studijām (izstādes). 

 

Citi sadarbības partneri reģionā un Latvijā, veiktās sadarbības aktivitātes 

Saulkrastu novada bibliotēka veiksmīgi sadarbojas ar izdevniecībām. Lielākais sadarbības 

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

LK”. 

 

Bibliotēku interešu pārstāvniecības darbs 

Valstī noteikto ierobežojošo apstākļu Covid-19 izplatības dēļ, bija manāms liels bibliotēkas 

piedāvāto aktivitāšu skaita samazinājums, tomēr kopumā bibliotēkas interešu pārstāvniecības 

darbs pārskata periodā ir noritējis salīdzinoši veiksmīgi.  

 

 

 

 

 

 

Gada pārskatu sagatavoja:  

Saulkrastu novada bibliotēkas vadītāja Ilze Dzintare, 

vecākā bibliotekāre Guntra Kleinšmite, 

bibliotēku informācijas speciāliste Sandra Avotiņa, 

bibliotēku informācijas speciāliste Liene Poriete.  

Pārskatā izmantotas bibliotēkas darbinieku fotogrāfijas. 

 



Saulkrastu novada bibliotēka | 2022.GADA DARBA PĀRSKATS   40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIELIKUMI 
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Pielikums Nr. 1 

 

SAULKRASTU NOVADA BIBLIOTĒKAS 

DARBĪBAS ATSPOGUĻOJUMS PRESĒ 2022. GADĀ 

 

 

1. Bibliotēkā noslēdzies pasākums „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2021” 

Arī šogad Saulkrastu novada bibliotēkas lasītāji rosīgi darbojās Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas (LNB) rīkotajā ikgadējā lasīšanas veicināšanas programmā  

„Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. 

Saukuma, Kristīne. Saulkrastu Novada Ziņas. - Nr. 3 (2022, 11. marts), 5. lpp. 

 

2. Noslēgusies iedzīvotāju aptauja par bibliotēku darbalaikiem 

Esam apkopojoši aptaujas rezultātus par Saulkrastu novada bibliotēkas un filiāļu „Pabaži” 

un „Sēja” apmeklētāju apmierinātību ar bibliotēku darbalaikiem. 

Saukuma, Kristīne. Saulkrastu Novada Ziņas. - Nr. 4 (2022, 8. aprīlis), 6. lpp. 

 

 

3. Mazo lasītāju kļūst arvien vairāk! 

Saulkrastu novada bibliotēkā, kā arī filiālēs „Pabaži” un „Sēja” notiek bērnu lasīšanas 

veicināšanas programma „Grāmatu starts” jeb „Mazo pūčulēnu skola”. 

Poriete, Liene. Saulkrastu Novada Ziņas. - Nr. 5 (2022, 10. maijs), 7. lpp. 

 

4. Lasītāji grāmatas ir iecienījuši 

Bibliotēkas statistikas dati par šī gada pirmajiem pieciem mēnešiem. 

Zemīte, Indra. Saulkrastu Novada Ziņas. - Nr. 5 (2022, 10. jūnijs), 7. lpp. 

 

5. Novada bibliotēkas saņem projektu grāmatas 

Jūnijā Saulkrastu novada bibliotēka saņēmusi Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) 

īstenotajā projektā „Vērtīgo grāmatu iepirkuma programma publiskajām bibliotēkām” 

iegādātās 37 grāmatas par 397 eiro, kas paredzētas Saulkrastu novada bibliotēkai, kā arī 

filiālēm „Sēja” un „Pabaži”. 

Dzintare, Ilze. Saulkrastu Novada Ziņas. - Nr. 7 (2022, 12.jūl.), 7. lpp. 

 

6. Saulkrastu novada bibliotēkā aizvadīta karsta, spraiga, darbīga vasara 

Vasaras mēnešos bibliotēkā bija liela interese par jaunākajām grāmatām, skolu obligāto 

literatūru un internetzāles pakalpojumu saņemšanu. Bibliotēkas apmeklētāji izmantoja 

iespēju izlasīt jaunāko periodiku, apskatīt gan mākslas, gan tematiskās izstādes, kā arī 

piedalīties pasākumos. 

Saulkrastu Novada Ziņas. - Nr. 10 (2022, 7. oktobris), 7. lpp 

 

 

 

 

 

https://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas/2022/03/11/biblioteka-nosledzies-pasakums-bernu-jauniesu-un-vecaku-zurija-2021
file:///C:/Users/Biblioteka/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/MHF475HI/1.%09https:/news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas/2022/04/08/noslegusies-iedzivotaju-aptauja-par-biblioteku-darbalaikiem
file:///C:/Users/Biblioteka/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/MHF475HI/4.%09https:/news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas/2022/05/10/mazo-lasitaju-klust-arvien-vairak
https://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas/2022/06/10/lasitaji-gramatas-ir-iecienijusi
https://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas/2022/07/12/novada-bibliotekas-sanem-projektu-gramatas
https://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas/2022/10/07/saulkrastu-novada-biblioteka-aizvadita-karsta-spraiga-darbiga-vasara
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Pielikums Nr. 2 

 

SAULKRASTU NOVADA BIBLIOTĒKAS 

PASĀKUMI 2022. GADĀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022.gada 20. janvārī Grāmatu klubiņa 

dalībnieku tikšanās ZOOM platformā. 

 
2022.gada 11.martā ,,Bērnu, jauniešu  un 

vecāku žūrijas 2022.’’ noslēguma 

pasākums. 

 

 

2022.gada 12.martā mākslinieku Sandras un 

Džoņa Delgalvju tikšanās ar izstādes 

,,Tandēms’’ apmeklētājiem. 

 

2022.gada 22.martā Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrijas 2022. noslēguma pasākums. 

 

  

 

2022.gada 23.martā Stāstu pēcpusdiena 

bērniem. 

 

2022.gada 24.martā Grāmatu klubiņa 

biedru tikšanās klātienē. 

 



Saulkrastu novada bibliotēka | 2022.GADA DARBA PĀRSKATS   43 

 

 

 

 

 

2022.gada 11.-14.aprīlim Lieldienu radošās 

darbnīcas bērniem. 

 

2022.gada 19.-26.aprīlim Mazo pūčulēnu 

skolas nodarbības. 

 

  

2022.gada 5.maijā Mātes dienas radošās 

darbnīcas. 

 

2022.gada 18.augustā lasītāju tikšanās ar 

rakstnieci, žurnālisti Ingu Jērumu un 

aktrisi, Valmieras teātra izrāžu vadītāju 

Regīnu Devīti. 

 
 

2022.gada 23.augustā Radošā darbnīca- 

telpu dekori no vārpām un sausajiem augiem. 

2022.gada 3.septembrī mākslinieces 

Kristas Ozolas tikšanās ar izstādes 

,,Meklējot skaisto’’ apmeklētājiem. 

 

 

2022.gada 7.septembrī Saulkrastu novada 

bibliotēku iepazīst Saulkrastu novada 

vidusskolas 2.a un 2.b klases skolēni. 

2022.gada 9.septembrī Saulkrastu novada 

bibliotēku iepazīst Saulkrastu PII grupiņa 

,,Taurenītis’’ 
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2022.gada 22.septembrī Dzejas dienu 

ietvaros  tikšanās ar dziesminieku Ēriku Loku. 

2022.gada 27.septembrī Radošā darbnīca- 

dekupāža uz auduma maisiņiem. 

  

2022.gada 3.oktobrī Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrijas 2022.pasākums pirmsskolas 

vecuma bērniem- Saulkrastu PII grupiņa 

,,Taurenītis’’. 

2022.gada 24.09.-6.10.datorapmācības 

,,Klikšķa attālumā’’ 6 nodarbības, 

atzinības rakstu pasniegšana. 

 

 
 

2022.gada 20.oktobrī tikšanaš ar rakstnieku 

Dzintaru Tilaku un mūziķi Āri Ziemeli. 

2022.gada 31.oktobrī Halovīna fotostūrītis 

ar aktivitātēm. 

 
 

2022.gada 7.novembrī Radošā darbnīca- 

adatu spilventiņu izgatavošana. 

2022.gada 11.-14.novembrim Ziemeļvalstu 

literatūras nedēļas 2022. pasākums 

Saulkrastu PII grupiņām ,,Pienenīte’’, 

,,Cielaviņa’’. 
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2022gada 14.novembrī literārās avīzes 

,,Austra’’ prezentēšana. 

 

2022.gada 15.novembrī Radošā darbnīca 

bērniem- Latvijas kontūras rotāšana, 

grāmatzīmes. 

 

 

 

2022.gada 15.novembrī tikšanās ar tautā 

mīlētu , radošu personību mūziķi Ievu 

Akurateri. 

 

2022.gada 16.novembrī Radošā darbnīca- 

Latvisko piespraužu izgatavošana. 

 

 
 

2022.gada 25.novembrī Radošā darbnīca- 

Ziemassvētku kartīšu izgatavošana. 

 

2022.gada 5.decembrī Saulkrastu PII 

4.gadīgo audzēkņu bibliotēkas 

apmeklējums- Ziemassvētku grāmatu, 

pasaku iepazīšana. 

 

 

 

2022.gada 15.decembrī Radošā darbnīca- 

durvju dekoru izgatavošana no dabas 

materiāliem 
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 Pielikums Nr. 3 

 

 

SAULKRASTU NOVADA BIBLIOTĒKAS 

RĪKOTĀS IZSTĀDES 2022. GADĀ  

 
 

 
 

2022.gada janvārī bibliotēkas lasītavā 

apskatāma Saulkrastu gleznotāju studijas 

,,Ultramarīns’’ darbu izstāde ,, Sapņi un 

vīzijas’’. 

2022.gada janvārī bibliotēkas lasītavā 

apskatāma novadpētniecības izstāde 

,,Saulkrastu godalgotajam korim ANIMA-20’’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022.gada februārī bibliotēkā apskatāma 

literatūru popularizējoša izstāde ,,Māras 

Zālītes daiļrade’’. 

2022.gada februārī bibliotēkā apskatāma  

novadpētniecības izstāde ,,Daugavas vanagu 

LV apvienības Saulkrastu nodaļai-30’’. 

 



Saulkrastu novada bibliotēka | 2022.GADA DARBA PĀRSKATS   47 

 

 
 

 
 

2022.gada februārī bibliotēkas lasītavā 

apskatāma mākslinieka Anša Butnora 

gleznu izstāde. 

2022.gada februārī apskatāma literatūru 

popularizējoša grāmatu izstāde bērniem 

,,Jaunais ir sen aizmirsts vecais’’. 

 

  
2022.gada februārī kokamatnieces Signes 

Sinkevičas darbu izstāde bibliotēkas 

lasītavā, 

 

2022.gada martā bibliotēkā apskatāma 

novadpētniecības izstāde ,,Vai Tu zināji, ka 

Skultes osta…’’ 

 

  

2022.gada martā bibliotēkā apskatāma 

literatūru popularizējoša grāmatu izstāde 

bērniem ,, Plaukstošais pavasaris’’. 

 

2022.gada martā bibliotēkas lasītavā 

apskatāma Sandras un Džoņa Delgalvju gleznu 

izstāde ,,Tandēms’’. 
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2022.gada martā un aprīlī bibliotēkā 

apskatāma Janas Bukovskas darbu izstāde 

,,Janas radošais vaļasprieks’’. 

 

2022.gada martā bibliotēkā apskatāma 

literatūru popularizējoša grāmatu izstāde 

pieaugušajiem ,,Jaunais ir labi piemirsts 

vecais’’. 

 

  
2022.gada aprīlī bibliotēkā apskatāma 

novadpētniecības izstāde ,,Mana 

interesantā vieta Saulkrastos’’. 

 

2022.gada aprīlī bibliotēkā apskatāma 

literatūru popularizējoša grāmatu izstāde 

pieaugušajiem ,, Piedzīvojumi dabā’’. 

 

  
2022.gada aprīlī bibliotēkā apskatāma 

lietišķās mākslas studijas “Krustaines” 

rokdarbnieču Ainas Karpas un Ligitas 

Skudras izstāde “Laiks rotāties!” 

 

2022.gada aprīlī bibliotēkā apskatāma 

literatūru popularizējoša grāmatu izstāde 

bērniem ,,Nāc nākdama, Lieldieniņa!’’ 
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2022.gada aprīlī bibliotēkas lasītavā 

apskatāma mākslinieces Elīnas Birzkalnes 

gleznu izstāde ,,Rokraksts. Par putniem un 

pārējo’’. 

 

2022.gada maijā bibliotēkā apskatāma 

novadpētniecības izstāde ,,Deju grupai Fractus-

25’’. 

  
2022.gada maijā bibliotēkā apskatāma 

literatūru popularizējoša izstāde bērniem 

,,Gaidot vasaru’’. 

2022.gada maijā bibliotēkā apskatāma 

literatūru popularizējoša izstāde ,,Kas ir labāks 

– grāmata vai filma?’’. 

  
2022.gada maijā Saulkrastu novada 

bibliotēkas lasītavā apskatāma 

mākslinieces  Gitas Dinbires gleznu 

izstāde ,,Uzziedēt maijā. Mammai’’. 

 

2022.gada jūnijā bibliotēkas lasītavā 

apskatāma Andra Vētras ceļojošā fotogrāfiju 

izstāde ,,Dzīves Kaleidoskops’’. 
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2022.gada maijā un jūnijā bibliotēkā 

apskatāma tematiskā izstāde veltīta 

Pasaules Bišu dienai. 

 

2022.gada jūnijā bibliotēkā apskatāma 

novadpētniecības izstāde ,,Saulkrastu pludmales 

glābšanas dienestam-15’’. 

 

  
2022.gada jūnijā bibliotēkas lasītavā 

apskatāma mākslinieces Lolitas Žilinskas 

gleznu izstāde ,,Dažādie mirkļi’’. 

 

2022.gada jūnijā un jūlijā bibliotēkā apskatāma 

literatūru popularizējoša izstāde ,,Literatūra 

saulainām dienām’’. 

  

2022.gada jūnijā un jūlijā bibliotēkā 

apskatāma literatūru popularizējoša 

izstāde ,,Detektīvu vasara”. 

2022.gada jūlijā Saulkrastu novada bibliotēkā 

apskatāma tematiskā izstāde ,,Dabas veltes 

mūsu labsajūtai’’, kurā apskatāmi dažādi 

kosmētikas ražotāju izstrādājumi no dabas 

veltēm-toniki, ķermeņa skrubji u.c 
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2022.gada jūlijā bibliotēkā apskatāma 

novadpētniecības izstāde ,, Atmiņu 

ceļojums uz Saulkrastu autoostu’’. 

 

2022.gada augustā bibliotēkā apskatāma 

tematiskā izstāde ,,Dabas krāsas dzijā’’, kurā ir 

iespēja apskatīt Asnates Grēves ar dabas 

krāsām krāsotās dzijas un aprakstus. 

  
2022.gada jūlijā bibliotēkas lasītavā 

apskatāma Gitas Memmēnas fotoizstāde 

,,Mājas sajūtu pie Jūras’’. 

 

2022.gada augustā bibliotēkā apskatāma 

novadpētniecība izstāde, kas veltīta 

novadniekam Arvīdam Plaudim,, Sevi 

izdziedāt’’. 

 
 

2022gada septembrī bibliotēka apskatāma 

literatūru popularizējoša izstāde ,,Mans 

tētis ir vislabākais’’. 

 

2022.gada septembrī bibliotēkā apskatāma 

tematiskā izstāde ,,Saulkrastu suvenīri’’, kurā 

apskatāmi gan tagadējie, gan senākie suvenīri 
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2022.gada septembrī bibliotēkā 

apskatāma novadpētniecības izstāde 

,,Saulkrastu apvedceļam -15’’. 

 

2022.gada oktobrī bibliotēkā apskatāma 

Halovīnu dienai veltīta  literatūru 

popularizējoša grāmatu izstāde bērniem. 

 

  
2022.gada novembrī bibliotēkā apskatāma 

literatūru popularizējoša grāmatu izstāde 

,,Ar Latviju sirdī.’’ 

 

2022.gada  novembrī bibliotēkā apskatāma 

novadpētniecības izstāde,, Pasaules kino 

izpratnē’’ veltīta novadniekam  kino 

žurnālistam Ventam Kainaizim. 

 

 

 

 

 

 
2022.gada decembrī bibliotēkā apskatāma 

literatūru popularizējoša grāmatu izstāde 

,,Ziemas dienu svētku sajūtās’’. 

 

2022.gada decembrī bibliotēkas lasītavā 

apskatāma Renātes Kantānes gleznu izstāde 

,,Krāsu spēks’’. 
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2022.gada decembrī apskatāma literatūru 

popularizējoša grāmatu izstāde 

,,Ziemassvētku sapnis’’. 

 

2022.gada decembrī bibliotēkā apskatāma 

novadpētniecības viktorīna,, Zini, mini vai 

uzzini!’’ kurā ir iespējams aizpildīt anketu par 

,,Saulkrastu Avīzes’’ decembra numuriem. 
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Pielikums Nr. 4 

 

 

SAULKRASTU NOVADA BIBLIOTĒKAS 

IEDZĪVOTĀJU APTAUJA PAR BIBLIOTĒKAS DARBA LAIKU 

 

1. Vai Jūs apmierina bibliotēkas darba laiks? 

o Jā 

o Nē 

o Grūti pateikt 

 

2. Jūsu ieteikumi 

 

 

 

Paldies par veltīto laiku un izteikto viedokli! 
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Pielikums Nr. 5 

 

SAULKRASTU NOVADA BIBLIOTĒKAS 

LIETOTĀJU APMIERINĀTĪBAS ANKETA  

 

Aicinām piedalīties pētījumā, kura mērķis ir izpētīt klientu/lietotāju apmierinātības līmeņa 

struktūru Saulkrastu novada bibliotēkā. 

Saulkrastu novada bibliotēka meklē iespējas pilnveidoties. Lai to paveiktu, nepieciešams 

apmeklētāju viedoklis. Būsim ļoti pateicīgi, ja veltīsiet nelielu brīdi, lai atbildētu uz šīs anketas 

jautājumiem. Anketas aizpildīšana aizņems 5-10 minūtes. Visos jautājumos lūgums atzīmēt Jums 

atbilstošo variantu. Dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā, ievērojot konfidencialitāti. 

Jūsu dzimums: 

 Vīrietis 

 Sieviete 

 Cits 

Jūsu vecums: 

 līdz 18 gadiem 

 18 - 22 gadi 

 23-34 gadi 

 35- 44 gadi 

 45- 64 gadi 

 65+ gadi 

Cik ilgi dzīvojat Saulkrastu novadā ____. 

Cik bieži apmeklējat bibliotēku? ____. 

Jūsu ģimenes statuss: 

 Dzīvoju viens/-na. 

 Dzīvoju ar dzīvesbiedru. 

Jūsu nodarbošanās: 

 Strādājošais 

 Studējošais 

 Pensionārs/re 

 Skolnieks 

 Cits. 
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1.Skalā no 1 līdz 5, kur 1 ir zems un 5 ir izcils vērtējums, lūdzu, novērtējiet bibliotēkas 

piedāvājumu! 

 Zems Pietiekams Labs Ļoti labs Izcils 

Grāmatu pieejamība      

Citi drukātie materiāli      

[Biroja pakalpojumi      

Lasīšanas veicināšanas 
aktivitātes 

     

Virtuālās izstādes      

Radošās darbnīcas      

Izstādes klātienē      

Novadpētniecības izstādes      

Tikšanās ar rakstniekiem      

Grāmatu klubiņš      

Interneta pieejamība      

 

2. Vai jūs Saulkrastu novada bibliotēku ieteiktu saviem draugiem vai kolēģiem? vērtēšanas skala 

ir no 0 (noteikti neieteiktu) līdz 10 (izcili, noteikti iesaku). Atzīmējiet savu atbildi. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

3. Kopumā, kā Jūs vērtējat Saulkrastu novada bibliotēku salīdzinājumā ar cerībām pirms 

vizītes/pakalpojumu izmantošanas (izvēlaties vienu atbildi)? 

 Krietni labāk nekā cerēts 

 Nedaudz labāk nekā cerēts 

 Nedaudz radīja vilšanos 

 Ļoti radīja vilšanos 

 Gluži kā cerēts 

 Nezināju, ko gaidīt 

 

Citi komentāri, priekšlikumi, atsauksmes? ____________________________________ 

Paldies par veltīto laiku un izteikto viedokli! 

 


