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PREZENTĀCIJĀ

Bibliotekārs un NVO – vispārīgi un 
konkrēti

3  veiksmīgi sadarbības piemēri 
(projekti)

Citi projekti

Saldus novada bibliotekāru 
APTAUJAS “Bibliotēkas un NVO” 
rezultāti un secinājumi



BIBLIOTĒKA UN NVO

 Bibliotekārs kā NVO biedrs
 Profesionālā pilnveide
 Dalība nozares / kopienas attīstības procesos
 Profesionālie izaicinājumi

 Bibliotekārs kā NVO vadības pārstāvis
 Iespēja realizēt projektus
 Sadarbības dažādošana

 Sadarbība: bibliotēka un NVO
 Abpusēji izdevīga mijiedarbība
 Papildus līdzekļu piesaiste projektos
 Informācijas apmaiņa
 Aktivitāšu organizēšana

 Bibliotekārs kā NVO biedrs
 LBB biedrs
 Biedrības «Amatierteātris Kodols» un «Kursīšu 

attīstības biedrība «KABata» biedrs

 Bibliotekārs kā NVO vadības pārstāvis
 Biedrības «Amatierteātris Kodols» un Kursīšu 

attīstības biedrība «KABata» valdes 
priekšsēdētājs

 Sadarbība: bibliotēka un NVO
 13 projekti (līdzdalība, aktivitātes bibliotēkā)
 Aktivitātes – izstādes, tikšanās ar autoriem, 

koncerti, radošās darbnīcas, spēļu izgatavošana, 
tehnikas iegāde u.c.
 VKKF, Saldus novada NVO atbalsta fonds 

VISPĀRĪGI KONKRĒTI



BIBLIOTĒKA UN NVO: PIEMĒRI

 Partneri
 Kursīšu attīstības biedrība «KABata», 

Kursīšu bibliotēka, kultūras darba 
organizatore, pamatskola

 Aktivitātes / ieguvumi
 Iegādāta tehnika – laminators un 

papīra giljotīna, izveidotas 5 āra 
lielformāta spēles, izgatavotas 7 
puzles ar Kursīšu seno arhitektūru, 
noorganizētas 2 aktivitātes – spēļu 
veidošanas darbnīca un «Spēļu 
diena»

PROJEKTS – SPĒLĒS SPĒLI, SENU JAUNU VEIDOTU (2016)



BIBLIOTĒKA UN NVO: PIEMĒRI

 Partneri
 Kursīšu attīstības biedrība «KABata», 

Kursīšu bibliotēka, kultūras darba 
organizatore, pagasta pārvalde, Saldus 
novada bibliotēkas, sabiedrība

 Aktivitātes / ieguvumi
 Fotogrāfa piesaiste un foto akcija «Viena 

diena bibliotēkā», sabiedrības iesaistes 
akcija «Pieķēru lasot…», izstāžu 
«Pieķēru lasot…» un «Saldus novada 
Gaismas pilis» sagatavošana, atklāšanas 
pasākums «Grāmatu sardzē» sadarbībā 
ar amatierteātri «Kodols», ceļojošā 
izstāde pa novada bibliotēkām, virtuālo 
galeriju izveide un foto publicitātei

PROJEKTS – 20 PĒRLES (2018)



BIBLIOTĒKA UN NVO: PIEMĒRI

 Partneri
 LBB Kurzemes nodaļa, Kursīšu 

bibliotēka, Saldus pilsētas 
bibliotēka

 Aktivitātes / ieguvumi
 3 lekciju organizēšana (klātienē 

un zoom platformā) 
bibliotekāru profesionālajai 
pilnveidei un pieredzes 
brauciena «Mācīsimies no 
kaimiņiem – Mažeiķu rajona 
bibliotēku un kultūrvides 
iepazīšana»

PROJEKTI – BIBLIOTEKĀRU IZAUGSMES SKOLA UN MĀCIES NO 
KAIMIŅIEM (2020-2021)



BIBLIOTĒKA UN NVO: PIEMĒRI

 «Tautas gara mantas» - folkloras seminārs skolotājiem un interesentiem par tautas deju, 
zīmēm, mūzikas instrumentiem, folkloras mācīšanu bērniem, folkloras apkopošana.

 «Kurzemes literārās lappuses» - tikšanās ar Kurzemes literātiem bibliotēkā un skolā.

 «Ceļojums vīriešu pasaulē» - foto izstāde un kalendārs (modeļu lomā kursīšnieki dažādu 
profesiju pārstāvji), pasākums.

 «Pagastu dienas 2015» – izstādes, pasākumi, pašdarbnieku uzstāšanās, Jaunlutriņu pagasta 
iepazīšana.

 «Māris Čaklais – dzejā, dziesmās, instalācijās» – dzejas dienu pasākums, ziedu instalācijas, 
Karīnas Tatarinovas un Roberta Dintera koncerts.

 «Pucējies, rotājies lielus svētkus gaidīdama» – sadarbībā ar kultūras darba organizatori, 
pilnveidot deju kolektīva vizuālo tēlu, iegādāties saktas un aubes, koncerts, izstāde «Saldus 
novada tautas tērpi», lekcija.

CITI PROJEKTI



BIBLIOTĒKA UN NVO: APTAUJA
 Saldus novada bibliotekāru 

APTAUJA “Bibliotēkas un NVO”
 Kopā piedalījušies 30 respondenti

(Saldus novada bibliotēkā kopējais
bibliotekāro darbinieku skaits 35)
 Mērķis – noskaidrot kolēģu viedokli

par bibliotēkas un NVO sadarbību,
kolēģu darbošanos NVO
 Aptaujas norises laiks – 21.02.-

23.04.2022.

Vai Jūs zināt kādu NVO, kura darbojas jūsu pilsētā/pagastā?
90 % no aptaujātajiem zina kādu darbojošos NVO savā apkārtnē, 10 % 

apgalvo, ka nezina



BIBLIOTĒKA UN NVO: REZULTĀTI (1)
Vai Jūs šobrīd esat, kādas NVO biedrs?

46,7% no respondentiem apstiprina, ka ir kādas biedrības biedrs, 53,3% saka, ka 
nav nevienā biedrībā.

Kādas NVO biedrs esat? 
(vairākas atbildes 

iespējamas)



BIBLIOTĒKA UN NVO: REZULTĀTI (2)
Vai Jūs šobrīd vadāt / esat, kādas 

NVO valdē?
20% no aptaujātajiem ir kādas 
biedrības valdē, savukārt 80%

norāda, ka nav nevienas biedrības 
vadībā

Kādu NVO vadāt / esat kādas NVO valdē? (vairākas 
atbildes iespējamas)

43% no tiem, kas ir kādas biedrības vadībā norāda, ka tā ir 
Interešu grupas biedrība (piem., teātra, ansambļa, kora, 

makšķernieku, u.c.), savukārt 57% respondentu norāda, ka 
tā ir kopienas biedrība (piem., biedrība, kura apvieno 
plašāku interesentu loku, veicina kopienas attīstību) 



BIBLIOTĒKA UN NVO: REZULTĀTI (3)

Nosauciet 
iemeslus, kāpēc 

Jūs esat / 
darbojaties NVO? 
(vairākas atbildes 

iespējamas)



BIBLIOTĒKA UN NVO: REZULTĀTI (4)

Nosauciet iemeslus, kāpēc Jūs 
neesat NVO? (vairākas 

atbildes iespējamas)

Maz brīvā laika 
iesaistīties

37%

Nav piemērotas 
NVO, kur 
darboties

10%

Intereses trūkums
16%

Neredzu 
ieguvumus

0%

Biedru naudas 
apmērs

0%

Grūti pateikt
26%

Cits iemesls
11%



BIBLIOTĒKA UN NVO: REZULTĀTI (5)

Kādas bija sadarbības formas / aktivitātes ar 
NVO? (vairākas atbildes iespējamas)

Vai pēdējo 5 gadu laikā 
bibliotēka vai Jūs kā 

bibliotekārs esat 
sadarbojies ar kādu 

NVO?
Respondentu atbildes 
sadalījās līdzīgās daļās 

50% : 50%



BIBLIOTĒKA UN NVO: REZULTĀTI (6)
Kādi iemesli Jūs kavējuši sadarboties ar NVO? 

(vairākas atbildes iespējamas)

Kā citi iemesli minēti: 
neattiecas uz mani, bibliotēkā 

strādāju tikai gadu, motivācijas 
trūkums, esmu parasts 

bibliotekārs un man ar NVO nav 
nepieciešamas sadarboties, 

COVID-19 dēļ nenotika 
pasākumi, grūti pateikt, nav 

viedoklis



BIBLIOTĒKA UN NVO: SECINĀJUMI
Bibliotekāri ir gan profesionālajās, gan sabiedriskajās NVO un 

sadarbojas ar NVO organizācijām, gan kā personības, gan kā 
bibliotēka

Neliela daļa no Saldus novada bibliotekāriem darbojas, kādas 
NVO valdē

Sadarbības formas un ieguvumi no sadarbības un darbošanās 
NVO ir dažādi, tā pat kā neesamībai biedrībās  un sadarbības 
trūkumam ar NVO

NVO un bibliotekāriem ir jākomunicē un jāmeklē saskares punkti 
abpusēji izdevīgai sadarbībai



PALDIES PAR UZMANĪBU!


	Bibliotēka un nvo: �Kursīšu bibliotēkas piemērs
	Prezentācijā
	bibliotēka un nvo
	bibliotēka un nvo: piemēri
	bibliotēka un nvo: piemēri
	bibliotēka un nvo: piemēri
	bibliotēka un nvo: piemēri
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Paldies par uzmanību!

