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1. Bibliotēkas darba vispārīgs raksturojums
Sauriešu bibliotēka ir StopiĦu novada domes izglītojoša, informatīva un kultūras
struktūrvienība. Bibliotēka ir nozīmīgs izglītības un kultūras centrs Sauriešu ciematā. Galvenais
bibliotēkas uzdevums ir bibliotekārā un informatīvā lasītāju un lietotāju apkalpošana.
Bibliotēka akreditēta uz pieciem gadiem – Bibliotēkas akreditācijas apliecība Nr.536,
10.06.2009., akreditācijā piešėirts vietējas nozīmes bibliotēkas statuss.
Bibliotēkas pakalpojumi pieejami StopiĦu novada Sauriešu un tuvējo (Upeslejas, Līči,
Vālodzes, Cekule) ciematu iedzīvotājiem, StopiĦu novadā esošo uzĦēmumu un iestāžu
darbiniekiem, izglītības iestāžu (StopiĦu pamatskola, Upeslejas internātpamatskola –
rehabilitācijas centrs, Gaismas speciālā internātpamatskola, Ulbrokas vidusskola) pedagogiem un
audzēkĦiem, dienas centra „Saurieši” darbiniekiem un apmeklētājiem.
Šodien pieaugoša loma zināšanu papildināšanā ir informācijpratībai. IKT (informāciju
komunikāciju tehnoloăijas) un prasme tās izmantot, sniedz iespēju cilvēkiem atrast sev
nepieciešamo informāciju dažādās nozaru datubāzēs un interneta resursos, sazināties ar citiem
gan Latvijā, gan ārvalstīs ar e-pasta, Skype, sociālo portālu starpniecību, dalīties viedokĜiem
emuāros, forumos utml.
Bibliotēkas galvenais uzdevums ir nodrošināt lasītājiem un lietotājiem piekĜuvi dažādiem
informācijas resursiem drukātā un elektroniskā formātā.
Bibliotēkas darbība tiek finansēta no StopiĦu novada pašvaldības budžeta. Bibliotēkas
lasītājiem un lietotājiem nodrošināta bezmaksas pieeja bibliotēkas pamatpakalpojumiem:
- lasītāja/lietotāja reăistrācija bibliotēkā,
- bibliotēkas krājuma (grāmatu, periodiksko izdevumu, audiovizuālo dokumentu)
izsniegšana līdzĦemšanai vai izmantošanai uz vietas bibliotēkā,
- IKT izmantošana (datori, multifunkcionālā iekārta, kopētājs, printeris, fax), interneta,
t.sk. WiFi, un standartprogrammu pieeja,
- elektronisko tiešsaistes resursu un abonēto datubāzu pieejamība,
- konsultācijas par bibliotēkas pakalpojumu, krājuma, elektronisko informācijas resursu,
informācijas meklēšanas sistēmu izmantošanu,
- bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziĦu sagatavošana un sniegšana,
- informatīvo izstāžu, literatūras popularizēšanas un tematisku pasākumu apmeklēšana.
Bibliotēkai

ir

izstrādāti

un

apstiprināti

bibliotēkas

darbību

reglamentējošie

pamatdokumenti. Darbs ilgtermiĦā tiek organizēts vadoties pēc bibliotēkas darbības stratēăiskā
plāna līdz 2012.gadam.
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Bibliotēkas darbības stratēăiskajā plānā izvirzīti vairāki ilgtermiĦa mērėi, no kuriem
bibliotēkas darbībā 2010.gadā īpaši akcentēti divi:
- uzsākt bibliotekāro procesu automatizāciju – ieviest BIS (bibliotēku informācijas
sistēma) ALISE-i, uzsākt bibliotēkas krājuma rekataloăizāciju, izveidot reăistrēto
lasītāju un lietotāju datubāzi,
- iekĜauties Rīgas rajona elektroniskajā kopkatalogā.
Rezultāts: 2010.gadā uzsākts darbs BIS ALISE-i – uzsākta krājuma rekataloăizācija,
izveidota lasītāju un lietotāju datubāze, uzsākta apmeklējumu elektroniska uzskaite. Rīgas rajona
elektroniskajā kopkatalogā (http://salaspils.biblioteka.lv/Alise/) iekĜauta informācija par 17,5%
jeb 1570 eksemplāriem no bibliotēkas krājuma. Bibliotēka ir pārejas posmā uz visu bibliotekāro
procesu automatizāciju, tādēĜ ikdienas statistika (apmeklējumu un izsnieguma uzskaite) tiek
veikta arī manuāli.

2. Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika
Bibliotēkas krājums tiek attīstīts, komplektēts un attīrīts no nolietotās, maz izmantotās un
profilam neatbilstošās literatūras balstoties uz pašvaldību publisko bibliotēku darbību
reglamentējošiem un saistošiem dokumentiem, Sauriešu bibliotēkas krājuma organizāciju 2008.
– 2012.gadam.
Bibliotēkas krājums uz 2011.gada 1.janvāri
Krājuma fizisko
vienību kopskaits
(eksemplāri)
8944 (t.sk. 8937
grāmatas, 6
audiovizuālie dok., 1
elektroniskais dok.)

grāmatas,
audiovizuālie un
elektroniskie
dokumenti
Seriālizdevumi
895
(periodika)
Kopā 9839

Jaunieguvumi
(eksemplāri)

Izslēgtie dokumenti
(eksemplāri)

186 (t.sk. 185
grāmatas, 1
audiovizuālais dok.)

319 (grāmatas)

397

488

583

807

StopiĦu novada iedzīvotāju un strādājošo nodarbošanās saistīta ar pedagoăiju, medicīnu,
mājsaimniecību, rūpniecību, kokapstrādi, metālapstrādi, galdniecību. Studējošo lasītāju intereses
saistītas ar pedagoăiju, psiholoăiju, medicīnu, komerczinībām, ekonomiku. Nozaru literatūra
iespēju robežās tiek komplektēta atbilstoši interesēm un pieprasījumam. Daudzus lasītājus
interesē ceĜojumu apraksti, ievērojamu cilvēku dzīve, pieaugusi ir interese par rokdarbiem un
kulināriju. ĥemot vērā aktualitātes lasītājiem tiek komplektēts gan grāmatu, gan periodisko
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izdevumu klāsts bibliotēkā. Pieprasīta ir arī izklaidējoša literatūra, tādēĜ tiek komplektēta pēc
satura dažāda daiĜliteratūra.
2010.gadā abonēti 25 nosaukumi, t.sk. 4 laikraksti. Periodiskie izdevumi tiek abonēti
latviešu un krievu valodās atbilstoši lasītāju interesēm. Periodikas abonēšana tiek veikta divas
reizes gadā.
Aktuāls ir jautājums par bērnu un jauniešu (īpaši jaunākā un vidējā vecuma) vēlmi lasīt
grāmatas, preses izdevumus, izmantot tos mācību procesā (referātu, projektu darbu, u.c.
sagatavošanā). Šim lasītāju segmentam Ĝoti būtisks ir vizuālais noformējums, kā arī aktualitāte
vienaudžu vidū. ĥemot vērā minētos faktorus, kā arī sadarbojoties ar skolotājiem, pēc iespējas,
tiek nodrošināta literatūra, kas atbilst bērnu un jauniešu interesēm un nepieciešama mācību
procesā.

3. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība
Bibliotēkas pakalpojumu izmantošanas rādītāji 2010.gadā

reăistrētie
lasītāji/lietotāji
apmeklējumi
izsniegums

pieaugušie

bērni un jaunieši
līdz 18 gadiem

kopā

201

98

299

2159
7515

1974
2416

4133
9931

1. un 2.attēlā apkopoti galvenie bibliotēkas darbības statistisko rādītāju dinamika pēdējos
trīs gados (2008. – 2010.). 2010.gadā pieaudzis reăistrēto lasītāju un lietotāju skaits (skat.1.att.).
Pieaugušo (P) skaits pieaudzis nedaudz, bet būtiski palielinājies reăistrēto bērnu un jauniešu
(B,J) vecumā līdz 18 gadiem skaits. Tas saistīts ar to, ka elektroniski kā bibliotēkas lietotāji tiek
reăistrēti visi – gan tie, kuri izmanto visus, gan tikai daĜu bibliotēkas pakalpojumus, piemēram,
IKT. Bērnu un jauniešu vidū Ĝoti daudzi izmanto pieeju IKT, grāmatu un periodisko izdevumu
lasīšanu uz vietas bibliotēkā. Līdz ar elektroniskās lasītāju/lietotāju datubāzes izveidošanu
precīzāk fiksējams visu lasītāju/lietotāju skaits.
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Reăistrēto lasītāju/lietotāju dinamika
300

299

250

245

252

200

201
183

150

159

100

98

86
69

50

0

Reăistrēto lasītāju skaits

P

B,J

2008

245

159

86

2009

252

183

69

2010

299

201

98

1.att. Reăistrēto lasītāju un lietotāju skaita dinamika no 2008. – 2010.g.

Apmeklējuma un izsnieguma dinamikā lielu svārstību nav (skat.2.att.). 2009.gadā
bibliotēkā tika veikti vairāki procesi, lai uzlabotu bibliotēkas darbu un telpu stāvokli kā dēĜ
bibliotēka bija lasītājiem un lietotājiem slēgta vai arī ierobežota atsevišėu pakalpojumu pieeja.
TādēĜ var uzskatīt, ka pēdējos trīs gados kvantitatīvie dati ir līdzīgi.

Apmeklējuma un izsnieguma dinamika
12000
10091

10000

9931
8459

8000
6000
4000

4106

3789

4133

2000
Izsniegums
0
2008

apmeklējums
2009

2010

2.att. Kopējā apmeklējumu un izsnieguma dinamika no 2008. – 2010.g.

3.1. Pasākumi, lai atvieglotu lasītāju darbu bibliotēkā
Bibliotēkā ir informācijas stends, kur atrodama informācija par bibliotēkas darbību,
aktualitātēm novadā, Latvijā un pasaulē. Aktuālākā informācija tiek izvietota arī bibliotēkas logā,
lai ar to var iepazīties visi iedzīvotāji.
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Bibliotēkā ir divas lasītāju un lietotāju apkalpošanas telpas, kur vienā ir izvietota
daiĜliteratūra pieaugušajiem un vidusskolas vecuma jauniešiem. Otra telpa sadalīta četrās zonās –
bērniem un jauniešiem (no pirmsskolas vecuma līdz pamatskolai), uzziĦas un informācija
(uzziĦu literatūra un Interneta pieeja), periodika (žurnāli, laikraksti un preses arhīvs) un
lasītāju/lietotāju apkalpošana. Bērnu un jauniešu zonā novietoti divi lasītavas galdi, kurus var
izmantot visi bibliotēkas apmeklētāji. Bibliotēka atrodas ēkas pirmajā stāvā, tās ieeja ir vienā
līmenī ar ielu, līdz ar to bibliotēkas telpas pieejamas arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem bez
speciāla aprīkojuma.

3.2. Bibliotēkas lietotāju konsultēšana un apmācība un pakalpojumi attālinātajiem lietotājiem
Bibliotēkas lietotājiem tiek sniegtas bezmaksas pakalpojumos uzskaitītās konsultācijas.
Visvairāk konsultācijas nepieciešams sniegt elektronisko resursu izmantošanā un elektroniskās
informācijas meklēšanā: MS Office (Word, Excel), īpaši darbā ar MS Office 2007versiju,
dokumentu elektroniskā noformēšanā, attēlu elektroniskā apstrādē, Interneta pārlūkprogrammas
izmantošanā, e-pasta lietošanā – reăistrēšanās, e-pastā piedāvāto iespēju izmantošana, korekta to
lietošana, failu pievienošana, saspiestas zip mapes izveidošana utml., elektronisko resursu
izmantošanā – abonētās datubāzes un Interneta resursi, Curriculum Vitae, motivācijas vēstules
sastādīšanā. Lietotāji labprāt izmanto bibliotēkā pieejamos B&MG projekta 3td apmācības kursu
mācību materiālus.
Bibliotēkas

pakalpojumi

pieejami

arī

attālinātiem

lietotājiem,t.i.,

attālinātie

lasītāji/lietotāji saĦem informāciju elektroniski, pieprasījumu sūtot uz bibliotēkas e-pastu:
sauriesu.biblioteka@stopini.lv, uzziĦas tiek sniegtas arī telefoniski. Informācija par bibliotēkas
darbību, aktualitātēm ievietota StopiĦu novada tīmekĜa vietnē sadaĜā Sauriešu bibliotēka:
http://www.stopini.lv/public/30714.html.

4. Darbs ar bērniem un jauniešiem
Bērni un jaunieši bibliotēkā pavada brīvo laiku. Visbiežāk viĦi izvēlas izmantot laiku pie
datora. Jaunākā skolas vecuma bērni mēdz bibliotēkā pildīt mājas darbus, atsevišėos gadījumos
lūdzot arī bibliotekāres palīdzību, zīmēt, krāsot, risināt dažādus uzdevumus, likt mozaīkas
(Puzzle), spēlēt galda spēles. Tiek papildinātas mapes ar kopētiem materiāliem brīviem brīžiem –
zīmējumi krāsošanai, atjautības uzdevumi u.c. Bērni uz vietas bibliotēkā lasa gan žurnālus, gan
grāmatas, Ĝoti patīk skatīties dažādas enciklopēdijas un interaktīvās grāmatas.
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4.1. Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana bērnu un jauniešu mērėauditorijai
Bērniem un jauniešiem tiek komplektēta literatūra, kas atbilst viĦu zināšanām un
interesēm, kas veicina bērnu un jauniešu izaugsmi. Pakāpeniski fonds tiek papildināts ar jaunu
literatūru, kas atbilst bērnu un jauniešu interesēm un informacionālajām vajadzībām, kā arī
atjaunots, jo daĜa grāmatu ir fiziski nolietotas, īpaši, daiĜliteratūra, kas nepieciešama mācību
procesā skolās. Pēdējos trīs gados krājums papildināts arī ar audio dokumentiem, kurus bērni
klausās uz vietas bibliotēkā. Krājums tiek papildināts ar dokumentiem gan latviešu, gan krievu
valodās, jo Sauriešu ciematā netālu no bibliotēkas atrodas StopiĦu pamatskola ar pamata mācību
valodu – krievu. Līdz ar to jaunākā vecuma bērni vairāk lasa krievu valodā, pamatskolas vecumā
bērni un jaunieši izvēlas lasīt arī latviešu valodā, jo skolā notiek bilingvālā apmācība un bērniem
ir interese iegūtās valodas zināšanas nostiprināt lasot. Pārskata periodā bērni un jaunieši
izrādījuši interesi par literatūru citās svešvalodās, īpaši angĜu. TādēĜ iegādātas dažas grāmatas
angĜu valodā kā palīglīdzekĜi valodas apguvē.
Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem pārskata periodā no kopējā reăistrēto lasītāju un lietotāju
skaita sastāda 33%, apmeklējums – 48% un izsniegums 24%. Procentuālais apmeklējuma un
izsnieguma sadalījums bērnu un jauniešu vidū pret kopējo parāda šīs bibliotēkas mērėauditorijas
interesi par pieeju IKT.

4.2. UzziĦu darbs, informācijas pakalpojumi, informācijas prasmju un iemaĦu attīstīšana
Rakstot referātus vai projekta darbus skolnieki izmanto gan interneta resursus, gan
drukātos informācijas nesējus no bibliotēkas fonda. Palīdzība viĦiem vairāk nepieciešama darbu
noformēšanā, tekstu formatēšanā, attēlu ievietošanā un apstrādē. Šajos jautājumos bibliotēkā viĦi
saĦem konsultācijas un palīdzību.
2010.gadā e-prasmju nedēĜas ietvaros tika organizēti divi izglītojoši informatīvi
pasākumi, kuros jaunieši tika iepazīstināti ar informācijas resursu pieejamību globālajā tīmeklī
un drošību internetā (plašāk 4.4.Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes)

4.3. Bibliotēkas sadarbības tīkls, partneri, vērtējums
Visciešākā sadarbība darbā ar bērniem un jauniešiem ir ar StopiĦu pamatskolu.
Informatīvi izglītojošie un lasīšanas veicināšanas pasākumi tiek organizēti bērniem no 4 – 7 gadu
vecumam StopiĦu pamatskolas PII un 1. – 9.klašu audzēkĦiem.

4.4. Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes
Viens no veiksmīgākajiem lasīšanas veicināšanas pasākumiem, kas bibliotēkā tiek
realizēts ir ZiemeĜvalstu bibliotēku nedēĜas „Rīta stundas”. Bibliotēka iesaistījās šajā pasākumā
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jau ceturto gadu, jo literāro darbu fragmentu lasīšana kopā
ar bērniem, to pārrunāšana ieinteresē bērnus lasīt arī citus
darbus. Vienmēr darba tematika tiek saistīta ar ikdienu, lai
bērni labāk izprastu darba saturu, mācītos to analizēt,
saistīt ar aktualitātēm ikdienā, atšėirtu pozitīvo no
negatīvā, izprastu un uzturētu labas attiecības ar sev
apkārtējiem cilvēkiem. Šī gada tēmas „Teiksmainie
ziemeĜi” ietvaros mazie lasītāji varēja iepazīties ar leduslācēna Illes piedzīvojumiem. Šogad
bibliotekāre devās uz skolu pie 1.klases bērniem, kur kopā ar viĦu klases audzinātāju lasījām
stāstu par Illi un skatījāmies skaistās grāmatas ilustrācijas. Pārrunājot stāstu ar skolotāju
rosinājām bērnus padomāt kā mēs ikdienā izturamies pret saviem vecākiem, svešiniekiem,
draugiem un tiem, kuri ir atšėirīgi no citiem. Stāsts par leduslācēnu Illi ir Ĝoti pamācošs gan par
to, ka jāuzklausa vecākus, jābūt pacietīgiem, gan par uzticēšanos svešiniekiem – uzticēties vai
nē, gan draudzību, kad nozīme nav tam cik mēs atšėirīgi izskatāmies, bet tam, cik daudz ir
kopīga. Stāsta rosināti bērni izveidoja zīmējumus, kuros katrs attēloja Illi un viĦa draudzeni.
Savukārt tikšanās ar bērniem „Rīta stundā” rosināja bibliotēkā izveidot divas izstādes – bērnu
zīmējumu un grāmatu izstādi, kurās stāstīts par dzīvniekiem, īpaši par lācēniem un draudzību.

Sadarbojoties ar StopiĦu pamatskolas PII vecāko
grupu šogad bibliotēkā tikāmies divreiz. Februārī tikāmies
literārā pasākumā „Rakstnieki un dzejnieki bērniem”, kura
mērėis bija iepazīstināt ar dažādu autoru darbiem pašiem
mazākajiem

lasītājiem.

Bērniem

bija

dota

iespēja

pārliecināties cik viegli vai grūti ir sacerēt pasakas un
dzejoĜus – grupa saĦēma uzdevumu kopā ar audzinātājām
sacerēt nelielus dzejolīšus. Līdzi tika iedotas lapas ar vārdiem, kurus „mazajiem dzejniekiem”
jāizmanto. Nākošajā tikšanās reizē aprīlī kopīgi klausījāmies bērnu sacerētos dzejolīšus un bērni
9
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pastāstīja kā viĦiem paticis uzdevums, kā arī dažāds bija viedoklis par to kā – viegli vai grūti ir
sacerēt dzejoĜus.
ěoti vērtīga bija e-prasmju nedēĜa. Tās ietvaros tika organizētas tikšanās ar StopiĦu
pamatskolas audzēkĦiem par tēmām „Elektroniskā informācijas meklēšana” un „Drošība
internetā”. Pasākumu vadīšanai tika izmantoti portāla eprasmes.lv piedāvātie materiāli,
bibliotekāres iegūtās zināšanas un pieredze studiju procesā un ikdienas darbā ar informācijas
meklēšanu globālajā tīmeklī.
Sadarbojoties ar skolu un Pirmsskolas izglītības iestādi tiek rīkoti atsevišėi tematiski
pasākumi un iepazīšanās ar bibliotēku, tās darbu. Bērni ir Ĝoti atsaucīgi un zinātkāri. Bibliotēkā
uzzinātā iedvesmoti pirmsskolas vecuma bērni atved vecākus, skolnieki atnāk paši uz bibliotēku,
lai reăistrētos par lasītājiem un varētu Ħemt grāmatas lasīšanai mājās, kā arī laika gaitā izmanto
citus bibliotēkas pakalpojumus. Dažreiz atnākot kopā ar bērnu arī kāds no vecākiem kĜūst par
bibliotēkas lasītāju.

4.5. Bibliotēku darbinieku tālākizglītības vērtējums specializācijā
Vienmēr nepieciešams papildināt zināšanas darbā ar jebkuru mērėauditoriju. Bibliotekāre
izmantos iespēju apmeklēt seminārus, kursus, pieredzes apmaiĦu, kas veltīta darbam ar bērniem
un jauniešim.

4.6. Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem, to iespējamie risināšanas ceĜi
Darbs ar bērnu un jauniešu auditoriju ir Ĝoti interesants un atbildīgs. Ir svarīgi, lai katrs
bērns jūtas gaidīts un viĦam patīk uzturēties bibliotēkā. Svarīga ir arī vecāku attieksme un
izpratne par bibliotēkas darbību. Kopīgi pasākumi ar skolu un PII ir viens no veidiem kā
iepazīstināt un ieinteresēt bērnus par bibliotēku ne tikai kā vietu ar grāmatām, bet arī parādīt
daudzpusīgās iespējas, kādas sniedz bibliotēkas pakalpojumi gan atpūtai un izklaidei, gan
mācību procesā. Ikdienas darbā, īpaši svarīgi ir ieinteresēt vismazākos bērnus (vecumā līdz
5gadiem). TādēĜ bibliotēkā iegādātas interaktīvās grāmatas, puzzles, kas ir krāsainas un
interesantas.
Bērniem un jauniešiem neatkarīgi no vecuma svarīga ir vide, kurā viĦi uzturas. Iespēju
robežās līdz šim veidota atsevišėa vieta bibliotēkā, kur šai mērėauditorijai uzturēties. 2010.gadā
iegādāti „Puff”, kurus bērni labprāt izmanto šėirstot grāmatas, žurnālus, savstarpēji sarunājoties.
2011.gadā projekta ietvaros (6.Projektizstrāde) plānots aprīkot bērnu stūrīti ar jaunām
mēbelēm un TV/DVD.
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5. Informācijas un komunikācijas tehnoloăiju nodrošinājums
Bibliotēkā ir piecas darba stacijas ar stacionāriem datoriem, no tiem četras bibliotēkas
lietotājiem, viena darbinieka. Informācijas izvadei ir viena multifunkcionālā iekārta (krāsu),
kopēšanas iekārta (melnbalta) un printeris (krāsu). Lietotājiem pieejams ViFi.
Bibliotēkā pieejams radio – CD/kasešu atskaĦotājs. Datortehnika aprīkota ar CD/DVD
atskaĦošanas iekārtām. SkaĦu iekārtām pievienotas austiĦas, lai klausoties netiktu traucēti citi
bibliotēkas apmeklētāji.

5.1. Katalogi. Reăiona elektroniskais kopkatalogs
Bibliotēkā tiek izmantots tradicionālais jeb alfabētiskais kartīšu katalogs, kas papildināts
ar informāciju līdz 2009.gada decembrim. Norakstīto eksemplāru kartītes tiek izĦemtas. Kartīšu
katalogs ar jaunieguvumu kartiĦām netiek papildināts no 2010.gada janvāra, 2009.gada
inventarizācijas rezultātā apstiprināta krājuma uzskaites turpināšana elektroniski.
Kā bibliotēkas krājuma eksemplāru meklēšanas rīks tiek izmantots Rīgas rajona
elektroniskais kopkatalogs un inventarizācijas rezultātā par bibliotēkas krājumu izveidotais
inventarizācijas akts Nr.1 – kontrolsaraksts MS Office Excel formātā, kas atvieglo konkrēta
dokumenta meklēšanu bibliotēkas krājumā.

5.2. Datubāzu piedāvājums
2010.gadā lietotājiem bibliotēkā nodrošināta iespēja bez maksas izmantot divas
tiešsaistes datubāzes:
- LETONIKA,
- LURSOFT LAIKRAKSTU BIBLIOTĒKA.
5.3. UzziĦu informācijas darbs
Lasītājiem/lietotājiem pēc pieprasījuma tiek sniegtas nepieciešamās uzziĦas klātienē un
attālināti.
UzziĦu sniegšanā tiek izmantoti bibliotēkas fondā pieejamie drukātie dokumenti,
abonētās tiešsaistes datubāzes un Interneta brīvpieejas resursi.
Visplašākais uzziĦu darbs ir skolu projektu nedēĜās, kad audzēkĦiem un pedagogiem
nepieciešama plašāka informācija par kādu noteiktu tēmu. Skolniekiem un studentiem visbiežāk
nepieciešama informācija rakstot referātus, kursa un noslēguma darbus.
Telefoniski pieprasītākās uzziĦas ir par bibliotēkas darbu, novada domes darba laikiem,
struktūrvienībām, to tālruĦu numuri.

11

Pārskats par darbu 2010.gadā

StopiĦu novada Sauriešu bibliotēka

5.4. Iekšzemes un starptautisko SBA pakalpojumu piedāvājums
Lasītājiem tiek piedāvāta iespēja izmantot SBA pakalpojumus. Atsevišėos gadījumos
lasītāji izmanto iespēju saĦemt sev nepieciešamo dokumentu no tuvākajām bibliotēkām –
StopiĦu novada Ulbrokas bibliotēkas un Salaspils novada bibliotēkas.

6. Projektizstrāde
2010.gadā „StopiĦu Salaspils partnerības” izsludinātajā projektu konkursā sadarbībā ar
StopiĦu novada domi izstrādāts un Lauku atbalsta dienestā (LAD) Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Lauku
ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēăiju īstenošanas
teritorijā” ietvaros iesniegts projekts „StopiĦu novada Sauriešu bibliotēkas bērnu stūrīša
aprīkojuma iegāde”. Projekts atbalstīts, tā realizācijas termiĦš ir 2011.gada 31.maijs.
Projekta ietvaros bija iespēja apmeklēt Madonas novada Fonda attīstības stratēăijas
darbības teritorijā realizētos LEADER projektus, iepazīties ar to ieviešanas un uzturēšanas
pieredzi.

7. Metodiskais un konsultatīvais darbs
Bibliotēkas darbības stratēăijas jautājumos novada teritorijā ir cieša sadarbība ar StopiĦu
novada Ulbrokas bibliotēku. Metodiskā darba jautājumos bibliotēka konsultējas ar reăiona
galveno bibliotēku (Salaspils novada bibliotēka).
Darbam ar pirmsskolas vecuma bērniem bibliotēka konsultējas ar StopiĦu pamatskolas
PII pedagogiem.
Pieredzes apmaiĦa dažādos darba jautājumos tiek iegūta arī tiekoties ar kolēăiem
semināros, konferencēs, pieredzes apmaiĦas braucienos.

8. Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokĜa vērtējums
Bibliotēka atrodas Sauriešos pašvaldības dzīvojamās mājas pirmajā stāvā. Bibliotēkas
telpu kopējā platība ir 71m2. Pārskata periodā bibliotēkā apjomīgi remontdarbi nav veikti.
Telpām nepieciešams kosmētiskais remonts, grīdas līdzināšana un seguma nomaiĦa.
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9. Personāls
Bibliotēkā ir viena darbiniece – Kristīne CimdiĦa, kas organizē un vada bibliotēkas darbu
kopš 2007.gada 15.oktobra. K.CimdiĦa 2007.gada absolvēja LU SZF Informācijas un
bibliotēkzinību nodaĜu, iegūstot profesionālo maăistra grādu informācijā un bibliotēkzinībās.
Bibliotekāre apmeklē Reăiona galvenās bibliotēkas rīkotos seminārus. Pārskata periodā
bibliotekāres apmeklētie kvalifikācijas celšanas pasākumi un citas aktivitātes apkopoti 3.tabulā.

Semināri, pieredzes apmaiĦas braucieni, kvalifikācijas celšanas kursi
Kvalifikācijas celšanas pasākums

Nr.p.k.

Datums

1.

03.02.

Pierīgas pašvaldību bibliotēku darbinieku seminārs

2.

04.02.

3td projekta „Veiksmes stāsti” prezentācijas pasākums

3.

17.03.

Pierīgas pašvaldību bibliotēku darbinieku seminārs

4.

13.04. – 18.04.

Profesionāls mācību brauciens uz Minheni: Bavārijas Nacionālā bibliotēka,
Starptautiskā Jauniešu bibliotēka

5.

29.04.

VID EDS – seminārs Ulbrokas bibliotēkā e-prasmju nedēĜas ietvaros

6.

19.05.

Pierīgas pašvaldību bibliotēku darbinieku seminārs Baložos – novadpētniecība

7.

26.05.

Konference pašvaldību pārstāvjiem un publisko bibliotēku vadītājiem
„Publiskās bibliotēkas attīstībai: pārmaiĦas un iespējas”

8.

20.08.

Portāla „bibliotēka.lv” apmācību seminārs

9.

27.08.

Perīgas reăiona bibliotekāru pieredzes apmaiĦas brauciens uz Saldus pilsētu

10.

06.09.

Seminārs Gētes institūtā „Pašvaldību bibliotēku interešu pārstāvniecība”

11.

05.11.

Izbraukuma seminārs Madonā – pieredzes apmaiĦa LEADER projektu
realizēšanā

12

23.11.

LNB Mācību centra kursi „Bibliotēka – lasītājam draudzīga vide”

13

03.12.

LLB balvu pasniegšanas pasākums

14.

15.12.

Pierīgas pašvaldību bibliotēku darbinieku gada noslēguma seminārs

15.

no 05.11.

LNB Mācību centra kursi „AngĜu valoda iesācējiem” (turpinās līdz 2011.gada
pavasarim)

2010.gadā K.CimdiĦa Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības konkursā
„Pagasta bibliotekārs – Gaismas nesējs 2010” apbalvota kā Rīgas reăiona uzvarētāja.
Apmeklējot Starptautisko jauniešu bibliotēku Minhenē un LNB Mācību centra rīkoto
semināru „Bibliotēka – lasītājam draudzīga vide” gūtas vērtīgas idejas bibliotēkas telpu
iekārtošanā, jo īpaši zonai bērniem un jauniešiem.
LNB Mācību centra kursu „Bibliotēka – lasītājam draudzīga vide”ietvaros tika apmeklēta
Rīgas centrālās bibliotēkas filiāle „Vidzeme”.
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10. Finansiālais nodrošinājums
2010.gadā bibliotēkas krājuma komplektēšanai izlietoti Ls1473.00, t.sk., Ls821.00
grāmatām un Ls652.00 periodiskiem izdevumiem. Pārskata periodā krājuma komplektēšanai nav
papildus piesaistīti līdzekĜi. Krājums papildināts arī ar LNB BAI dāvinājumiem.
Bibliotēkas darbība tiek finansēta no StopiĦu novada kopējā budžeta. Piešėirtais
finansējums nodrošina bibliotēkas darbību un veicina tās attīstību.

11. Kopdarbība ar pašvaldības un citām institūcijām. Publicitāte
Bibliotēkai ar pašvaldību ir cieša sadarbība darba organizatoriskajos un finansu
jautājumos. Bibliotēka no pašvaldības, īpaši priekšsēdētāja J.Pumpura un priekšsēdētāja
vietnieces V.Paulānes, saĦem lielu atbalstu un izpratni par bibliotēkas darbības nepieciešamību
vietējās sabiedrības interesēs, jo īpaši mūžizglītības kontekstā.
2010. gadā apstiprināta StopiĦu novada izglītības attīstības programma 2011. –
2015.gadam. Programmā bibliotēka iekĜauta sadaĜā par mūžizglītību. Tās izstrādes procesā
bibliotēka konsultējās ar V.Paulāni.
Arī bibliotekāres tālākizglītībā ir liela nozīme sadarbībai ar pašvaldību. Tiek atbalstīti
kvalifikācijas celšanas pasākumi. 2010.gada 6.septembrī kopā ar priekšsēdētāja vietnieci
V.Paulāni un Ulbrokas bibliotēkas vadītāju D.Brigmani apmeklējām Gētes institūta rīkoto
semināru „Pašvaldību bibliotēku interešu pārstāvniecība.”, kur V.Paulāne stāstīja par pieredzi un
pašvaldības skatījumu pozitīvas sadarbības veicināšanā starp pašvaldību un bibliotēku. Ikviena
bibliotēka varēja gūt noderīgas atziĦas ikdienas darbam, jo īpaši izpratni par abpusēju –
bibliotēkas un pašvaldības – sadarbību bibliotēkas attīstības veicināšanā un tās darbības nozīmes
nostiprināšanu vietējā sabiedrībā.
Sadarbībā ar Ulbrokas bibliotēku tiek risināti bibliotēkas darbības stratēăijas jautājumi,
informēti novada iedzīvotāji par aktualitātēm Ulbrokas un Sauriešu bibliotēkās.

11.1.Sabiedrības informēšana par bibliotēkas funkcijām, pakalpojumiem
Bibliotēkas esošie un potenciālie lietotāji par bibliotēkas darbību un aktivitātēm tiek
informēti bibliotēkā personīgi, informācija izvietota bibliotēkas informācijas stendā, StopiĦu
novada tīmekĜa vietnē un novada avīzē „Tēvzemīte”.
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11.2. Bibliotēkas tēla veidošana, Informācijas resursu popularizēšanas pasākumi
Pārskata periodā izliktas 11 izstādes par aktuālām tēmām, un organizēti 6 tematiski
pasākumi.
Bibliotēka sadarbojoties ar Ulbrokas bibliotēku iesaistījās Ziemassvētku akcijā „Dāvini
no sirds”. Akcijas laikā sadarbībā ar Dienas centru (DC) „Saurieši”, iesaistot iedzīvotājus, DC
telpās tika vārītas ziepes, savukārt bibliotēkā tās iesaiĦojām un noformējām atbilstoši svētkiem
un, lai iepriecinātu ikvienu dāvanas saĦēmēju. Akcijas mērėis ir iepriecināt svētkos novada
vientuĜos, bez apgādniekiem palikušos pensionāru.
2010.gadā pasākumu galvenā mērėauditorija bija bērni un jaunieši. (skat. Darbs ar
bērniem un jauniešiem).
Pasākumu laikā atbilstoši tematikai apmeklētāji tiek iepazīstināti ar bibliotēkā
pieejamajiem pakalpojumiem, fondā esošajiem drukātajiem un elektroniskajiem resursiem.
Izstāžu sagatavošanā tiek izmantoti gan tradicionālie, gan elektroniskie informācijas resursi.

24.03.2011.
StopiĦu novada Sauriešu bibliotēkas vadītāja_________________/Kristīne CimdiĦa/
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