
Sagatavoja  Kalnciema bibliotēkas 

vadītāja N.Vovere



BIBLIOTĒKAS DARBA RĀDĪTĀJI UZ 01.10.2016

2016 2015

Lasītāju skaits 701 777

No tiem bērni 250 274

Apmeklējums 7845 10733

Izsniegums 13007 15953

krājums 10172

Saņemts 290

izslēgts 529



NOZĪMĪGĀKĀS AKTIVITĀTES

 Tikšanās ar rakstnieku «Rasma Urtāne bērniem» izdevumi € 60,00

 Tikšanās ar E.Nordmani savvaļas zirgu ganāmpulka saimnieku 

fotoizstādes «Ar vējiem krēpēs» līdzautoru € 12,00

 Fotokonkurss «Mans mīļākais Kalnciema stūrītis»  - € 30,00 balvas

 Erudītu konkurss «Ko es zinu par Kalnciemu» - € 80,00

 «Tikšanās ar mākslinieku» Kalnciema pagasta vidusskolas, 

mākslas klases skolēniem un visiem interesentiem tikšanās  ar 

Dainu Palmu, izstādes «Klusā dabā sava es meklējumos.

 «Viss par mīlestību» dzejas diena kopā ar Ingūnu Lipsku € 130,00





IZSTĀDES BIBLIOTĒKĀ

 «Bērnības saldā garša» Kalnciemietes V.Bondarevskas konfekšu papīrīšu un 
šokolādes etiķešu izstāde 

 Mākslinieces Silvijas Bērziņas pašdarināto leļļu izstāde

 «Laimes ķērāji» - mūžizglītības meistardarbnīcas rokdarbi no dzijas     

 Foto izstāde «Ar vējiem krēpēs»  - izdevumi transports izstādes atvešanai un 
aizvešanai

 No cikla «Tas ir mans hobijs» rokdarbi : buķetes no konfektēm, pašdarinātās lelles, 
darbi pērļošanās tehnikā

 «Vecie foto albūmi stāsta» novadpētniecības foto albūmu  un foto izstāde

 Kalnciemieša Riharda Amirova zīmējumu un telpisko maketu izstāde    

 No cikla «Tas ir mans hobijs» Ženijas Plašmanes Kalnciema pagasta maketa izstāde 
«NO putna lidojuma»

 «Klusā dabā sava es meklējumos» Dainas Palmas gleznu izstāde

 «Fantāzija uz akmens» - Kalnciema aktivitāšu centra rokdarbu izstāde

 Kalnciema pagasta vsk. skolnieces E.Lipšanes mākslas darbu izstāde







GRĀMATU IZSTĀDES NO JELGAVAS PILSĒTAS 

BIBLIOTĒKAS FONDA

 «Katram mīļš savs dzimtais pagasts» – 34 grāmatu izstāde par Latvijas pagastu 

vēsturi 

 «Garšvielas un garšaugi- dziedinošais ceļojums cauri zemēm un laikiem» - 32 

grāmatas par dažādām garšvielām un to pielietojumu.

 «Rokdarbi brīvajiem brīžiem» - 46 grāmatas par rokdarbiem

 «Iesakām izlasīt» – daiļliteratūras grāmatu kopa krievu valodā

 «Dabas veltes uzturā» – 32 grāmatas par svaigēšanu, jaunajiem veģetāra ēdiena 

receptiem, dārzeņu un augļu sagatavošanu ziemai.



E-PRASMJU NEDĒĻAS PASĀKUMI

 E-pakalpojumi darba meklēšanā

 Drošības un ētikas normu ievērošana, izmantojot internetu 

 Datorprasmju pārbaude ar IT barometru

 Sociālie tīkli bērniem un Jauniešiem

 Atvieglo dzīvi - maksā internetā 

 "E-pakalpojumi izglītības izvēlē"

 "Elektroniskā iedzīvotāju ienākuma deklarācijas iesniegšana -

viss vairāk pieprasītā 



VĒSTURES AUTOBUSA BRAUCIENI



SADARBĪBA 

 PII «Mārīte»
 «Mana valoda» - spēļu un  rotaļu veidā runāts par valodu un tās izpausmes 

formām

 «Labā pasaka» 

 «Lapsa par pīļu ganu»

 «Gudrie padomi»

 «Lai raibās olas Lieldienās»

 «Ābelīte pavasarī»

 «Mana bibliotēka»

 «Kas bailīgāks par zaķi»

 «Kas apēdis sieru»



SADARBĪBA AR SKOLU

 «Riti raiti valodiņa» latviešu valodas un 

literatūras noslēguma pasākums

 Vizuālās mākslas stunda bibliotēkā

 Erudītu konkurss «Ko es zinu par 

Kalnciemu» 3 komandas no skolas, 

plānots 25.10 ( brīvdienu laikā, ka balva,)  

LNB un saules muzeja apmeklējums 

 Uz visiem pasākumiem aicinu piedalīties 

skolēnus, lai būtu lielāks guvums 

iztērētai naudai



RADOŠĀS DARBNĪCAS



DATORPRASMES APMĀCĪBAS 

 Martā un aprīlī «Datorprasmes bez 

priekšzināšanām» bezdarbnieku apmācības

 Konsultācijas rēķinu apmaksā, darba 

meklēšana internetā

 Individuālās apmācības datorlietošanā

senioriem 



INVENTĀRA IEGĀDE 2016.G

 DOKUMENTU SASIEŠANĀS IEKĀRTA (PAMATLĪDZEKĻI € 270,-)

 KRĒSLI BĒRNU NODAĻAI € 168,-

 25.OKTOBRĪ ERUDĪTU KONKURSA DALĪBNIEKIEM BRAUCIENS UZ LNB UN 

SAULES MUZEJU € 46,- BIĻETES +CITI IZDEVUMI

 NOVEMBRA BEIGĀS AKTĪVĀKO BIBLIOTĒKAS LIETOTĀJU UN «BĒRNU 

ŽURIJAS» DALĪBNIEKU BRAUCIENS AUTOBUSS € 240,00



INVENTĀRS 2017.G € 500,-

 GALS BĒRNU NODAĻĀ € 168,-

 STŪRA SKAPIS PALĪGTELPĀ  € 210

 Tējkanna

 Stends žurnāliem € 120

 (Nav kur glābāt aparatūru: putekļu sūcējs, laminētājs, 

dokumentu iesiešanās iekārta, saimniecības preces, 

kancelejas preces, arhīva dokumenti stāv vecais, salauztais 

60.gadu plaukts € 210,-, tējkanna € 20, stends žurnāliem


