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Ā D A Ž O S

ĀDAŽU BIBLIOTĒKA



VISPĀRĪGS ĀDAŽU BIBLIOTĒKAS 
RAKSTUROJUMS

▪ Bibliotēka atradās Ādažu vidusskolas telpās    

no 1993. līdz 2015.gada maijam

▪ No  2015.gada jūnija bibliotēka tiek   pārvietota uz 

jaunām telpām Gaujas ielā 27B

▪ Bibliotēka akreditēta 2016. gada 02. novembrī



BIBLIOTĒKAS MISIJA

Ādažu  bibliotēka veic pasaules kultūras 

mantojuma — iespieddarbu, elektronisko 

izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu:

▪ uzkrāšanu; 

▪ sistematizēšanu;

▪ kataloģizēšanu; 

▪ bibliografēšanu un saglabāšanu; 

▪ krājumā esošās informācijas publisku 

pieejamību un izmantošanu;

▪ bibliotēkas pakalpojumu sniegšanu.



BIBLIOTĒKAS DARBA PRIORITĀTES

▪ Bibliotēkas informācijas pakalpojuma 

attīstīšana;

▪ Bibliotēkas krājuma kvalitātes pilnveidošana, 

datubāzu pieejamības nodrošināšana  un  

lietotāju konsultācijas;

▪ Novadpētniecības darba pilnveidošana un 

attīstīšana;

▪ Bibliotēkas infrastruktūras uzlabošana.



PERSONĀLS

Bibliotēkā strādā 4 darbinieki:

▪ 1 – ar bibliotekāro izglītību (bakalaura grādu);

▪ 1 – ar augstāko izglītību citā jomā;

▪ 1 – ar profesionālo pilnveidi;

▪ 1 darbiniece – profesionālo koledžas izglītību 

Bibliotēkas darbinieces regulāri apmeklē organizētos 

metodiskos seminārus un kvalifikācijas celšanas 

kursus.



BIBLIOTĒKAS INFRASTRUKTŪRA



PAKALPOJUMU PIEDĀVĀJUMS UN 
PIEEJAMĪBA

▪ Kvalitatīvs un aktuāls krājums;

▪ Periodika-laikraksti, žurnāli;

▪ SBA- no citām bibliotēkām saņemtie 

dokumenti;

▪ Datu bāzu izmantošana

▪ Informatīvi izglītojošie pasākumi;

▪ Dalība  projektos un konkursos;



KRĀJUMA RĀDĪTĀJI
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KRĀJUMA KOMPLEKTĒŠANAS 
FINANSIĀLAIS NODROŠINĀJUMS
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BIBLIOTĒKAS PAMATRĀDĪTĀJI
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BIBLIOTĒKAS APMEKLĒTĪBU 
VEICINA:

▪ bibliotēkas atrašanās vieta;

▪ telpu vizuālais iekārtojums;

▪ pakalpojumu piedāvājums un pieejamība;

▪ kvalitatīva  informācijas un pakalpojumu 
sniegšana;

▪ iespēja saņemt iespieddarbus brīvpieejas 
krājumā;

▪ plašais periodikas piedāvājums;

▪ bibliotēkas  publicitāte.



SBA RĀDĪTĀJI



INFORMĀCIJAS  TEHNOLOĢIJU
PAKALPOJUMI

▪ 2012. gadā  tika uzsākta BIS ALISE elektroniskā 
kataloga izveide; 

▪ 2015. gadā tika uzsākta automatizēta lietotāju 
apkalpošana-
https://salaspils.biblioteka.lv/Alise/lv/25/home.
aspx

▪ No 2019. gada februāra pieejams pakalpojums 
e- grāmatas - https://www.3td.lv/

▪ Datorpakalpojumi – izdruka, kopēšana, 
skenēšana, laminēšana utt.

▪ Brīvpieejas internets WiFi;

https://salaspils.biblioteka.lv/Alise/lv/25/home.aspx
https://www.3td.lv/


BIBLIOTĒKĀ PIEEJAMO DATUBĀZU 
IZMANTOJUMS



INFORMATĪVI  IZGLĪTOJOŠI 
PASĀKUMI

▪ Izstādes:

- grāmatu jaunieguvumi;

- literārās;

- tematiskās;

- mākslas darbu izstādes;

- LNB, VM un Latvijas Valodu centra ceļojošās                         

izstādes



LITERĀRĀS IZSTĀDES



TEMATISKĀS IZSTĀDES



RADOŠO  DARBU IZSTĀDES



CEĻOJOŠĀS IZSTĀDES



PASĀKUMI

Tikšanās ar grāmatu autoriem Ģimeņu rīti



DZEJAS DIENĀS UN BIBLIOTĒKU 
NEDĒĻĀ

Tikšanās ar dzejnieku 

Arti Ostupu
Vēsturnieku, grāmatu autoru

Jāni Ūdri



DROŠS INTERNETS

E-prasmes Digitālā nedēļa



NODARBĪBAS

Rokdarbnieču pulciņš  

«Vējupīte»
Lekcijas



NOVADPĒTNIECĪBAS DARBS

▪ Galvenie virzieni:

- Ādažu pagasta, novada vēstures izpēte;

- kultūrvēsturisko objektu un vietu izpēte;

- ievērojamu novadnieku apzināšana;

- materiālu vākšanu un to apkopošana; 

- to popularizēšana; 

- nodrošināt pieeju visiem novadpētniecības 

materiāliem.



NOVADPĒTNIECĪBAS FONDU VEIDO: 

▪ vietējā novada avīze “Ādažu Vēstis”;

▪ grāmatas, foto grāmatas par Ādažiem

▪ novadpētniecības materiālu mapes;

▪ bukleti par novadu;

Apkopotie materiāli pieejami - www.adazi.lv.

http://www.adazi.lv/


DALĪBA PROJEKTOS UN KONKURSOS

▪ VKKF lasīšanas veicināšanas programmā 

«Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrija »

▪ Izdevniecības “Liels un mazs” starptautiskajā  

lasīšanas veicināšanas  projektā ”Mūsu mazā 

bibliotēka”;

▪ LNB projektā- konkursā “Skaļās lasīšanas 

sacensības”

▪ Starptautiskās lasīšanas veicināšanas projektā

“Ziemeļvalstu bibliotēka nedēļa”

▪ SIA «Līgatnes papīrs» makulatūras savākšanas 

konkursā 



BĒRNU, JAUNIEŠU, VECĀKU ŽŪRIJAS 
DALĪBNIEKU

NOSLĒGUMA PASĀKUMI



«MŪSU MAZĀ BIBLIOTĒKA»



«SKAĻĀS LASĪŠANAS» KONKURSS



RĪTA STUNDAS MAZAJIEM LASĪTĀJIEM  
ZIEMEĻVALSTU BIBLIOTĒKU NEDĒĻĀ 



PUBLICITĀTE

▪ Informācija  Ādažu novada mājas lapā 

www.adazi.lv sadaļā kultūra;

▪ Ādažu novada informatīvajā izdevumā «Ādažu 

Vēstis»

▪ Latvijas Bibliotēku  portālā  www.biblioteka.lv;

▪ sociālajos tīklos:   

https://twitter.com/Adazubiblioteka

https://www.facebook.com/Adazubiblioteka

http://www.adazi.lv/
http://www.biblioteka.lv/
https://twitter.com/Adazubiblioteka
https://www.facebook.com/Adazubiblioteka


BIBLIOTĒKAS  SASNIEGTAIS

▪ Pakalpojumu daudzveidība un kvalitāte;

▪ Atpazīstamība sabiedrībā, radīts pozitīvs priekšstats 

par bibliotēku;

▪ Bibliotēkas attālināto pakalpojumu un resursu 

pieejamības nodrošinājums;

▪ Kvalificēts personāls, kas spēj apmācīt lietotājus



PROBLĒMAS UN TO RISINĀJUMI

▪ Bibliotēka atrodas 2. stāvā;

▪ Telpu izkārtojums:

- bērniem un jauniešiem; 

- lasītava;

▪ Grāmatu nodošanas iekārtas uzstādīšana

▪ Mobilo plauktu iegāde un uzstādīšana grāmatu 
krātuvē

▪ Datorspeciālista pakalpojumi

▪ Telpu apgaismojuma uzlabošana



Paldies par uzmanību!

Priecāsimies, Jūs redzēt bibliotēkā! 


