
KURSĪŠU PAGASTA BIBLIOTĒKAS-

INFORMĀCIJAS CENTRA ATSKAITE 
 

par darbu 2010. gadā 
 

BIBLIOTĒKAS DARBĪBAS VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 
 

Kursīšu pagasta bibliotēka-informācijas centrs ir kultūras, informācijas un izglītības 

iestāde, kura sniedz pagasta iedzīvotājiem nepieciešamās zināšanas un informāciju, organizē 

izstādes un kultūras pasākumus, veicina sabiedrības kopīgu attīstību, attīsta un papildina 

kultūrvidi pagastā. Bibliotēka misija un mērķi ir izglītotas, informētas un kulturālas 

sabiedrības veidošana. 

Bibliotēkas apkalpojamā teritorijā ir gan pašvaldības, gan privātās iestādes un 

uzņēmumi (pamatskola ar PII, pagasta pārvalde, mežniecība, pasts, z/s, uzņēmumi u.c.) 

Lietotāji ir gan skolnieki, gan strādājošie, gan pensionāri, liela daļa no lasītājiem ir sievietes. 

Bibliotēkas klienti ir arī no citiem novada pagastiem, kā arī citas bibliotēkas (Ezere, Pampāļi, 

Saldus pilsēta). 

Bibliotēka apkalpo jebkuru tās apmeklētāju, nevienu nediskriminējot un neierobežojot 

pakalpojumu pieejamību. Bibliotēka iespēju robežas un godprātīgi pilda tai deleģētās 

funkcijas un uzdevumus. 

Bibliotēka darbojas kā vietējas nozīmes bibliotēka, kas akreditēta 2008.gadā uz 5 

gadiem. Bibliotēka-informācijas centrs ir Saldus novada pašvaldības Kursīšu pagasta 

pārvaldes struktūrvienība. Bibliotēkas darbu vada bibliotēkas vadītājs. 

2010.gadā bibliotēka uzsāk automatizētu lietotāju apkalpošanu. 

2010.gadā Kursīšu bibliotēka-informācijas centrs tika pārvietot uz plašākām, gaišākām 

un izremontētām telpām. (skat. pielikumu Nr.7). 

Sadarbībā ar Latvijas Bibliotekāru biedrību bibliotēkas vadītājam bija iespēja piedalīties 

pieredzes braucienā uz Gēteborgu Zviedrijā, apmeklēt Mediju izpētes centru NORDICOM un 

piedalīties Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (International 

Federation of Library Associations and Institutions) IFLA 76.ģenerālkonferencē „Brīva 

piekļuve zināšanām: pastāvīga progresa veicināšana”. Brauciena laikā Kursīšu bibliotēkas 

vadītājs apmeklējām Gēteborgas bibliotēkas, piedalījās konferences sesijās, apmeklēja izstādi 

(bibliotēku tehnika, izdevniecības, inovācijas, izglītības iespējas u.tml.), piedalījās saviesīgos 

pasākumos, diskutēja ar kolēģiem. (skat. pielikumu Nr.8). 

Pateicoties dalībai v/a KIS izsludinātā un BMGF finansētā projektā bibliotēkas vadītājs 

tika izraudzīts dalībai starptautiskā bibliotēku apmācību projektā Līderu un inovatoru 

programma, kā rezultātā veselu mēnesi kopā ar vēl 11 bibliotekāriem no visas Latvijas 

piedalījās pieredzes braucienā un mācībās Mortensona Centrā Ilinoisas universitātē ASV 

(BMGF GL Leader and innovators Program at the Motenson Center for International Library 

programs) un iesaistījās starppagastu bibliotēku projekta „3i- ieraugi, iekadrē, ievieto” 

realizēšanā. 

2010.gada vasarā bibliotēkā viesojās Mortensona Centra (Ilinoisa, ASV) direktore 

Barbara Forda (Barbara Ford) un asociētā direktore Sūzena Šnūere (Susan Schnuer) un v/a 

"Kultūras informācijas sistēmas" pārstāves. (skat. pielikumu Nr.6). 

2010.gadā Kursīšu bibliotēkas vadītājs kļuvis par LBB Kurzemes nodaļas vadītāju. 

(skat. pielikumu Nr.6). 

 

 

 

 

 



BIBLIOTĒKAS PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBA 
 

Kursīšu pagastā uz 21.12.2010 reģistrēti 954 iedzīvotāji. Bērni un jaunieši kopā 203 

(t.sk. 0-6 gadi 59 un 7-18 gadi 144). Darbspējas vecuma iedzīvotāji no 18 līdz 62 gadu 

vecumam – 603, virs darbspējas no 62 gadu vecuma 148 iedzīvotāji. 

Bibliotēkas-informācijas centra lietotāji ir Kursīšu pagasta sabiedrība, tie ir Kursīšu 

pamatskolas skolēni un skolotāji, pensionāri, jaunieši un studenti, pagasta iestādēs un 

uzņēmumos strādājošie, bezdarbnieki. 

Pagājušajā gadā bibliotēkā iesaistīti 310 lietotāji (t.sk. bērni un jaunieši 118). 

Bibliotēkas apmeklējums un lietotāju skaits 2010.gadā nedaudz palielinājies. Bibliotēkas 

lietotāji 2010.gadā ir 32 % no Kursīšu pagasta iedzīvotājiem. 

 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Lasītāju skaits 301 291 283 269 272 315 307 310 

Bērni, jaunieši 102 114 109 103 108 122 119 118 

Apmeklējums 6503 6695 5325 8083 10458 10762 9255 9742 

Bērni, jaunieši 1586 1720 1131 2541 6241 6953 4919 4764 

Izsniegums 13933 14666 11561 8757 8647 14553 14839 15357 

Bērni, jaunieši 2028 2009 1204 753 1126 7250 5246 5244 

Uzziņas un 

konsultācijas 
432 349 713 317 273 321 301 341 

1.tabula Bibliotēkas rādītāji 

 

Iedzīvotāji 2009.gadā bibliotēku-informācijas centru apmeklējuši 9255 reizes (t.sk. bērni 

un jaunieši 4919), no apmeklējuma skaita lasītāju apmeklējums 3613 (t.sk. bērni un jaunieši 

1173), datorlietotāji 5642 (t.sk. bērni un jaunieši 3746). 

Iedzīvotāji 2010.gadā bibliotēku-informācijas centru apmeklējuši 9742 reizes (t.sk. bērni 

un jaunieši 4764), no apmeklējuma skaita lasītāju apmeklējums 3926 (t.sk. bērni un jaunieši 

855), datorlietotāji 5814 (t.sk. bērni un jaunieši 3909). 

Izsniegums 2009.gadā 14839 vienības (t.sk. bērniem un jauniešiem 5246). No tā 

tradicionālais izsniegums 9197 (t.sk. bērniem un jauniešiem 1500), elektroniskais izsniegums 

(interneta lapu apmeklējums) 5642 (t.sk. bērniem un jauniešiem 3746). 

Izsniegums 2010.gadā 15302 vienības (t.sk. bērniem un jauniešiem 5244). No tā 

tradicionālais izsniegums 9488 (t.sk. bērniem un jauniešiem 1335), elektroniskais izsniegums 

(interneta lapu apmeklējums) 5814 (t.sk. bērniem un jauniešiem 3909). 

Uzskaitīts tika arī tradicionālais izsniegums pēc to veidiem (grāmatas un seriālzidevumi, 

kā arī pārējie izdevumi).  

2009.gadā grāmatu izsniegums bija 3316 (no kurām 992 – bērnu un jauniešu literatūra, 

559 – nozaru literatūra, 1770 – daiļliteratūra), seriālizdevumu izsniegums 5889 reizes, pārējie 

dokumenti – 3 reizes. 

2010.gadā grāmatu izsniegums bija 3176 (no kurām 878 – bērnu un jauniešu literatūra, 

585 – nozaru literatūra, 1713 – daiļliteratūra), seriālizdevumu izsniegums 6308 reizes, pārējie 

dokumenti – 5 reizes. (skat.2.tabulu)  

Salīdzinot ar 2009.gadu 2010.gadā kopējais izsniegums palielinājies, grāmatu 

izsniegums samazinājies, seriālizdevumu izsniegums palielinājies, pārējo dokumentu 

izsniegums palielinājies. Skatot grāmatu izsniegumu pa veidiem 2010.gadā pieaudzis nozaru 

literatūras izsniegums, samazinājies bērnu un daiļliteratūras izsniegums. 

Vidēji gadā katrs lietotājs bibliotēku apmeklējis 31 reizi un izlasījis un izmantojis 50 

iespieddarbus vai elektroniskos dokumentus. 

Bibliotēkas pakalpojumu izmantošanu un pieejamību 2010.gadā traucēja – vadītāja 

ikgadējais atvaļinājums, bibliotēkas pārcelšanās uz jaunajām telpām, vadītāja mācību 

brauciens uz ASV 
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2009 14839 3316 992 559 1770 5889 3 4642 14839 5246 9197 1500 5642 3746 

2010 15302 3176 878 585 1713 6308 5 5814 15302 5244 9488 1335 5814 3909 

+ / - + - - + - + + + + - + - + + 

2.tabula Bibliotēkas rādītāji 

 

Bibliotēka lietotājiem atvērta 36 stundas nedēļā, arī sestdienās. No pirmdienas līdz 

piektdienai 10.00-18.00, izņemot trešdienas – metodiskā diena un sestdienās no 11.00 līdz 

15.00. 

Bibliotēka turpina veidot informatīvo izdevumu „LASONIS”, kurā informē par 

bibliotēkas jaunieguvumiem (grāmatas un citi izdevumi), bibliotēkā izvietotas norādes, 

plauktu galos ir norādes uz attiecīgo nodaļu, informācija tiek ievietota pagasta tīmekļa vietnē 

www.kursisi.lv. 

Pēc lietotāju vēlmēm un pieprasījuma, darbinieki palīdz un konsultē par bibliotēkas 

darbu un resursiem. Datorlietotāji bieži nezina, kā pareizi atrast vajadzīgos interneta portālus 

un resursus, kā arī tos saglabāt vai pārsūtīt uz savu e-pastu. 

Lietotājiem nepieciešamās grāmatas, kuras nav Kursīšu bibliotēkā piegādājam SBA 

kārtā no citām bibliotēkām. No citām Latvijas bibliotēkām (SPB, Pampāļu, Jaunauces, 

Nīgrandes, Kalnu, Lutriņu) 2010.gadā lietotājiem piegādātas 56 dokumentu vienības. 

Lietotājiem saistoši ir bibliotēkas pakalpojumi. Bezmaksas pakalpojumi - alfabētiskais 

un sistemātiskais kartīšu katalogs, grāmatu, laikraksti un žurnālu (38 nosaukumi - pirkti un 

saņemti kā dāvinājumi) izsniegšana lasīšanai uz vietas un mājās, datoru izmantošana un 

Internets (9 datoru vietas), datoru un Internet lietošanas konsultācijas, novadpētniecības 

kartotēka, tematiskās mapes (11 mapes), bibliogrāfiskās uzziņas, izstādes (literārās, mākslas, 

tematiskās), literāri un izglītojoši pasākumi, tūrisma informācijas bukleti, datu bāzes 

(Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka), skenēšana. 

Lietotājiem ir iespējas savu viedokli paust gan rakstiski ierosinājumu un sūdzību 

grāmatā, gan mutiski. Apmeklētāji raksta atsauksmes un viedokļus atsauksmju grāmatā par 

dažādiem bibliotēkā notikušiem pasākumiem un izstādēm. 

Bibliotēka ir skaistās, gaišās un plašās telpās. Labs apgaismojums. Iespēju robežas 

bibliotēkā izvietoti zaļie augi, cenšamies noformēt bibliotēku atbilstoši gadalaikam vai kādam 

pasākumam. 2010.gada pirmajā pusē bibliotēka atradās bērnudārza ēkā, pirmajā stāvā. 

2010.gada otrajā pusē bibliotēku pārvietoja uz jaunām telpām. Bibliotēka atrodas bijušā 

veikala telpās, pirmajā stāvā, tā ir pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem, iespējams 

iebraukt arī ar invalīdu ratiņiem, kā arī vecākiem ar bērnu ratiem. 

Saziņai ar bibliotēkas lietotājiem tiek izmantots bibliotekāra personīgais profils portālā 

draugiem.lv, kā arī bibliotēkas e-pasts: bibl.kursisi@saldus.lv, kā arī pagasta tīmekļa vietne, 

kurā ir sadaļa par bibliotēku – www.kursisi.lv, izveidota bibliotēkas lapa portālā draugiem.lv.  

 

KRĀJUMA KOMPLEKTĒŠANAS UN ORGANIZĀCIJAS 

POLITIKA 
 

Krājuma komplektēšanai 2010.gadā  tērēti 2219 Ls pašvaldības piešķirtie līdzekļi (1499 

Ls grāmatām, 678 Ls – žurnāliem un laikrakstiem, 42 Ls elektroniskajiem resursiem 

(audiogrāmatām bērniem, nozaru materiāli). Grāmatas iepirktas grāmatu bāze LGrāmata, 

http://www.kursisi.lv/
mailto:bibl.kursisi@saldus.lv
http://www.kursisi.lv/


apgādā Kontinents. Laikrakstus un žurnālus, kā arī Lata romānus pasūtījām Latvijas Pastā un 

e-kioskā, izmantojām atlaižu piedāvājumu un varējām pasūtīt žurnālus un laikrakstus 

izdevīgāk. 

Pagājušajā gadā pilnībā pabeigta krājuma rekataloģizācija. 2010. gadā norakstītas 768 

vienības (t.sk. 737 grāmatas, 2 seriālizdevumi, 29 – citi dokumenti, galvenokārt brošūras). 

Norakstīšanas iemesli – lasītāju nolietotas, lasītāju nepieprasītas, lasītāju nozaudētas. 

Dažādos dāvinājumos 2010.gadā fonds papildināts ar 100 grāmatām un CD par kopējo 

summu 372.79 Ls. Dāvinājumi saņemti no LNB, V/A „KIS”, SPB, Ekonomikas ministrijas, 

Rīgas Centrālās bibliotēkas, Lutriņu bibliotēkas autoriem un privātpersonām. No visiem 

dāvinājumiem VKKF projektā „Bērnu žūrija” iegūtas 10 grāmatas par kopējo summu 47.29 

Ls. 

2010. gadā bibliotēkā bija pieejami dažādu nozaru 38 nosaukuma laikraksti un žurnāli. 

Bibliotēkas lietotāja Laimdota Lagzdone bibliotēkai dāvinājusi žurnālus: Kas Jauns, Vakara 

Ziņas, 40+. No LNB saņemti dāvinājumi, lai gan ne visi numuri: Ezis, Zīlīte, Karogs, Studija, 

Dizaina Studija, Foto kvartāls, Teātra vēstnesis. 

Bibliotēkai nezināms labdaris arī 2010.gadā abonējis laikrakstu „DDD”, kuru bibliotēka 

saņem divas reizes mēnesī. 

Bibliotēkas jaunieguvumu apstrāde 2010.gadā notika uz vietas bibliotēkā – sākot ar 

grāmatu fizisko apstrādi un beidzot ar ierakstu veidošanu un eksemplāru pievienošanu 

elektroniskajā katalogā. Tā kā rekataloģizācijas process ir pabeigts, tad atliek vairāk laika, lai 

papildinātu Saldus elektroniskā kopkataloga ierakstus tiem pievienojot papildus informāciju: 

atklāj grāmatas saturu, pievieno anotācijas un grāmatas bildi, tādējādi nodrošinot grāmatas 

pilnīgāku aprakstu. 

Ar jaunieguvumiem bibliotēkas lietotāji tiek iepazīstināti, jaunākās grāmatas izliekot 

izstādē, kas allaž tiek atjaunināta un ir pastāvīga. Katra mēneša beigās tiek veidots 

informatīvais izdevums „LASONIS” (par iepriekšējā mēneša jaunieguvumiem), kurš pieejams 

elektroniskā formā tīmekļa vietnē www.kursisi.lv. 2010.gadā grāmatu vāku attēli ar grāmatas 

aprakstu tika ievietoti arī bibliotēkas galerijā www.kursisi.lv  

(http://www.kursisi.lv/library_gallery/index.php?album=lasonis) un portālā draugiem.lv 

bibliotēkas lapā. (skat. pielikumu Nr.3) 

Tiek veidotas grāmatu izstādes par noteiktām tēmām un rakstniekiem-jubilāriem, tā 

popularizējot un rosinot lasīt arī bibliotēkas krājuma vecākās grāmatas (skat. pielikumu 

Nr.2) 
 

INFORMĀCIJAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA 
 

Bibliotēkā pieejams gan tradicionālais, gan elektroniskais katalogs (saites uz katalogu 

internetā Saldus pilsētas bibliotēkas mājas lapā un pagasta mājas lapā bibliotēkas sadaļā). 

Līdz 2008.gadam tika papildināts sistemātiskais katalogs, alfabētiskais – līdz 2009.gada 

jūnijam. Abi katalogi tiek rediģēti izņemot norakstīto darbu katalogu kartiņas. Tiek turpināta 

novadpētniecības kartotēka. 

2010.gadā pabeigts rekataloģizācijas process un viss bibliotēkas krājums pieejams EK. 

Sākta automatizēta lietotāju apkalpošana. 

2010.gadā bibliotēkā bija pieejamas 2 datu bāzes - Letonika, Lursoft laikrakstu 

bibliotēka.  Lietotāji datu bāzes izmanto samērā bieži, bet varētu vēlēties, lai tas notiktu 

biežāk. Letonikas un Lursoft laikrakstu bibliotēkas izmantojamība palielinājās konkursu laikā. 

Pagājušajā gadā bibliotēkā sniegta 341 uzziņa par dažādām tēmām, gan mutiski, gan 

telefoniski. 

Aktīvi tiek izmantots bibliotēkā pieejamais bezvadu interneta pieslēgums, arī tad, kad 

bibliotēka slēgta. 

Krājuma daudzveidībai tiek izmantots arī SBA, no citām Latvijas bibliotēkām (SPB, 

Pampāļu, Jaunauces, Nīgrandes, kalnu, Lutriņu) 2010.gadā lietotājiem piegādātas 56 

dokumentu vienības (dažāda nozaru literatūra, daiļliteratūra, bērnu literatūra). Uz citām 

http://www.kursisi.lv/
http://www.kursisi.lv/
http://www.kursisi.lv/library_gallery/index.php?album=lasonis


bibliotēkām (Pampāļu, Ezeres, Nīgrandes, Brocēnu, SPB) nosūtītas 55 grāmatas. 

Starptautiskais SBA nav izmantots. 

Lai mudinātu iedzīvotājus lasīt, jau 2. gadu bibliotēka iesaistījās Saldus pilsētas 

bibliotēkas organizētajā lasīšanas un grāmatu vērtēšanas akcijā pieaugušajiem „Grāmata, ko 

tu man izstāstīsi…”. 

Lai labāk apgūtu datu bāzu un interneta resursu piedāvātās iespējas bibliotekārs ar 

lasītājiem 2010.gadā piedalījās konkursā „Meklē un atrodi datubāzē Letonika.lv” un konkursā 

„Bezvadu zemene”. Piedalīšanās konkursos stimulēja iepazīt datubāzu piedāvājumu un 

mudināja lietotājus izmantot šīs datubāzes. 

2010.gadā Bibliotēku nedēļas ietvaros tika organizēta diskusija „Kursīšu bibliotēka – 

vakar, šodien, rīt”, kuras laikā iedzīvotāji un bibliotēkas lietotāji tika iepazīstināti ar 

bibliotēkas sasniegumiem pēdējo 5 gadu laikā, piedāvājumu mērķgrupām un plāniem 

nākotnē, ko vēlētos jaunu bibliotēkā. Tika gūtas vērtīgas idejas un noskaidrotas cilvēku 

vēlmes un intereses. (skat. pielikumu Nr.5) 

 

NOVADPĒTNIECĪBAS DARBS 
 

Tika papildināta novadpētniecības kartotēka ar rakstiem un materiāliem no „Saldus 

Zemes”, kā arī citiem jauniegūtajiem izdevumiem. Turpinājām papildināt informāciju 

tematiskajās mapēs „Mūsu cilvēki”, „Daba un tūrisms”, „Pagasta dzīve” u.c. Veidojam 

bibliotēkas gadagrāmatu par notikumiem, aktualitātēm bibliotēkas dzīvē, kas būs kā 

bibliotēkas vēstures pētniecības pamats nākotnē. Tiek veidoti foto albūmi. 

Bibliotēka turpina uzkrāt pasākumu afišas un plakātus, kas informē par aktivitātēm un 

pasākumiem pagastā. 

2010.gadā izskatīta LNB veidotā digitālā kolekcija periodika.lv un izprintēti raksti par 

un ap Kursīšu pagastu no visiem šajā resursā pieejamajiem laikrakstiem. Nākamos gadus 

plānots šos rakstus aprakstīt novadpētniecības datubāzē Alisē. 

Iespēju robežās tiek vāktas fotogrāfijas no tekošā gada pasākumiem, daļa ir arī filmēti. 

Materiāls ir jāapraksta un jāsistematizē. Video filmas nepieciešams apstrādāt izveidojot klipus 

vai veselu filmu. 

Darbs pie Latvijas Nacionālās bibliotēkas pilotprojekta „Zudusī Latvija” 2010.gadā 

tika turpināts, bet ne pietiekamā apjomā un tā kā bija ieplānots – pietrūka laika, citas 

aktivitātes, braucieni uz ārzemēm, bibliotēkas pārcelšana.  

Nākas secināts, lai arī novadpētniecība bibliotekāram ir tuva un interesējoša lieta, ir 

grūti atrast laiku un cilvēkresursu, lai kvalitatīvu un pamatīgi veiktu šo darbu, jo ne vienmēr 

bibliotekārs var būt un piedalīties visos pasākumos un aktivitātēs, kas notiek pagastā, lai 

iemūžinātu fotogrāfijās vai video pasākumu, pietrūkst laika nesteidzīgai un pilnvērtīgai 

sarunai ar vecajiem cilvēkiem, darba dienas ir par īsu lai visus šos darbiņus paveiktu, bet 

bibliotekārs cenšas to darīt pēc labākās sirdsapziņas. 

2010.gadā sadarbībā ar 3 citiem Latvijas pagastu bibliotekāriem, kas piedalījās v/a KIS 

izsludinātā un BMGF finansētā starptautiskā projektā Līderu un inovatoru apmācību 

programma, izstrādāts projekts „3i- ieraugi, iekadrē, ievieto”, kas tiks vērsts uz iedzīvotāju 

iesaisti vietējā satura (novadpētniecības) veidošanā. Cerams, ka šis projekts aktivizēs un 

pilnveidos novadpētniecības darbu bibliotēkā. 

 

PROJEKTIZSTRĀDE 
 

2010.gadā bibliotēka ir izstrādājusi un iesniegusi 3 projektu pieteikumus: 

„Bērnu žūrija” (atbalstīts) – projekta pieteikums iesniegts VKKF. Kā sadarbības 

partneris darbojās Kursīšu pamatskolas bibliotēka. Rezultātā bibliotēka ieguva 10 grāmatas 

par kopējo summu 47.29 Ls. Projekta ieguvums ir sadarbības ar pamatskolas bibliotēku un 

skolotājiem uzlabošanās, bērnu iesaistīšana akcijā un lasītprasmes veicināšana, bērnu piesaiste 

bibliotēkai un tās pakalpojumu popularizēšana. 



Kinomānija (neatbalstīts) – projekts iesniegts CEMEX iespēju fondā Brocēniem un 

Saldus rajonam. Projekta mērķis bija veicināt saturiska brīvā laika pavadīšanu, interaktīvu 

materiālu un metožu pielietošanu mācību stundās, tā sekmējot jaunu bibliotēkas pakalpojumu 

veidošanos, bibliotēkas piedāvāto pakalpojumu izmantojamības palielināšanos, sabiedrības 

intelektuālo un kulturālo audzināšanu, ciešāku kultūras un izglītības iestāžu sadarbību, plānots 

bija iepirkt DVD un CD materiālus (filmas, nozaru materiālus), izveidot metodisku materiālu 

par šo resursu izmantošanu mācību darbā, noorganizēt filmu seansu skolā. 

„3i- ieraugi, iekadrē, ievieto” (iesniegts vērtēšanai) - veicināt un stiprināt vietējās 

kopienas un bibliotēkas sadarbību vietējā satura veidošanā. Projekta centrālā aktivitāte ir pilot 

akcija “3i – ieraudzīt, iekadrēt, ievietot”, kuras laikā paredzēts iesaistīt vietējos entuziastus 

caur fotogrāfiju un video materiālu uzņemšanu, ieraudzīt un nofiksēt vietējās kopienas 

savdabību un unikalitāti. Vietējās kopienas notikumu hronikas atspoguļošana bibliotēku 

portālā un pasākumu (video skates, foto izstādes) organizēšana. Paredzētas lietotāju un 

interesentu apmācības un nepieciešamās video, foto tehnikas un citas tehnikas iegāde. 

Projekts izstrādāts sadarbībā ar Pūres pagasta bibliotēku - informācijas un novada izpētes 

centru, Ugāles pagasta bibliotēku un Dagdas novada Ezernieku pagasta tautas bibliotēku Bila 

un Melindas Geitsu fonda finansētā un Mortensona Centra un v/a KIS realizētās starptautiskas 

bibliotēku Līderu un inovatoru programmas ietvaros. Iesniegts eIFL.net projekta aktivitātes 

un realizācija paredzēta 2011.gadā. 

Projektu darbu bibliotēkā apgrūtina tas, ka ne visos konkursos var piedalīties pašvaldība 

vai tās iestāde/struktūrvienība, ir ideja, bet nav projektu konkursu, maza mērķauditorija, 

projektu izstrāde prasa papildus laiku un iedvesmu, ne vienmēr iespējams dabūt vajadzīgo 

informāciju pamatojumam. 

Bibliotēkas vadītājs kā LBB Saldus nodaļas vadītājs kopā ar kolēģiem izstrādājis un 

realizējis projektu „Novadpētniecības ekspedīcija: Vai J.Janševska „Dzimtene” ir „zudusī 

Latvija”?”. 23., 24. jūlijā Nīgrandē notika Kurzemes novadu bibliotekāru tikšanās. 

 

METODISKĀ UN KONSULTATĪVĀ DARBA UN 

SADARBĪBAS RAKSTUROJUMS 
 

2010.gadā LU studente, Pampāļu pagasta bibliotēkas vadītāja Rita Lemeže Kursīšu 

bibliotēkā izgāja praksi saistībā ar informācijas pakalpojumiem noteiktām lietotāju grupām. 

Bibliotēkas vadītājs ar pagasta pārvaldes vadītāja rīkojumu tika nosūtīts uz VID 

semināru par Amatpersonu deklarāciju aizpildi elektroniskā veidā. 2010.gadā bibliotēkas 

vadītājs sniedza konsultācijas un palīdzēja aizpildīt Valsts Amatpersonu deklarācijas pagasta 

pārvaldes un skolas darbiniekiem, SPB darbiniekiem. 

Bibliotekārs veica konsultatīvu darbu, palīdzot Pampāļu bibliotēkas vadītājai, Ritai 

Lemežei, bakalaura darba rakstīšanā. Nodrošināja ar rakstu kopijām par Pampāļu bibliotēkas 

darbības atspoguļojumu Saldus rajona laikrakstos, jo viņai pašai vairs nebija saglabāti vecie 

laikraksti (tikai no 2000.gada). 

Bibliotēkas vadītājs neliedz savu viedokli, padomu, dalās pieredzē kā dažādus procesus 

un aktivitātes veic savā bibliotēkā, iesaka idejas un ierosinājumus kolēģiem, labprāt mācās no 

citiem un pārņem labo pieredzi. 

Apmeklētāju konsultēšana un apmācība tradicionālo un elektronisko informācijas 

resursu izmantošanā notiek ikdienas darbā, darba procesā. 

Par jaunumiem un aktualitātēm, kā arī darba jautājumos lieliska sadarbība izveidojusies 

ar Saldus pilsētas bibliotēkas metodiskajiem un citiem darbiniekiem, kuri neliedz palīdzību un 

sniedz roku kritiskās situācijās. Par aktualitātēm tiekam informēti SPB organizētajos 

semināros, kā arī ar e-pasta un telefona starpniecību. 

Veiksmīga sadarbība izveidojusies ar Kursīšu pagasta kultūras darba organizatori, 

rīkojot dažādus pasākumus, palīdzot viens otram, profesionāla sadarbība noris ar SPB 

metodiķi un IRAN vadītāju. 



Pieredzes un mācību braucienos iepazīti kolēģi, cieša profesionāla sadarbība un domu 

apmaiņa noris ar Pūres INIC vadītāju, Pilsrundāles bibliotēkas vadītāju. 

Saistībā ar LBB Saldus nodaļas darbu un pārstrukturizāciju sadarbība veidojas ar LNB 

BLC vadītāju un LBB priekšsēdētāju. 

Bibliotēkas sadarbības tīkls ir plašs, tas aptver visas bibliotēkas darbības jomas, 

sadarbības partneri ir organizējot pasākumus un aktivitātes, veidot komplektēšanas un 

grāmatu apstrādes procesu, veidojot publicitāti u.tml. Sadarbības partneru atbalsts ir dažāds, 

gan materiāls, gan morāls. 

Bibliotēkas vadītājs kā LBB Saldus nodaļas vadītājs mēģina saliedēt Kurzemes 

bibliotekārus un rosina sadarbībai pasākumu, konferenču organizēšanā un pieredzes apmaiņā. 

(skat. pielikumu Nr.6) 
 

DARBS AR BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM 
 

2010.gadā bibliotēkā iesaistīti 118 bērni un jaunieši (t.sk. pirmskolas vecuma - 2, 1.-

9.kl. – 72, līdz 18.gadiem - 44). 
Krājums papildināts ar 56 bērnu auditorijai domātām grāmatām, t.sk. 10 saņemtas VKKF 

finansējot programmas „Bērnu žūrija”. Skolēniem pieejamie žurnāli ir Sīrups, Avene, Ezis, 

Ilustrētā Junioriem, bet jauniešiem – JOY, Ilustrētā Zinātne un Ilustrētā Pasaules vēsture. 

Lai popularizētu grāmatas un lasīšanu veidotas dažādas literatūras izstādes bērnu auditorijai. 
Bibliotēkas nākotne ir bērni un jaunieši. 2010.gadā bibliotēka kopā ar skolas 

bibliotekāri iesaistījās akcijā „Bērnu žūrija”. Akcijas laikā tika rīkots gan atklāšanas, gan 

noslēguma pasākums. (skat. pielikumu Nr.4) 

Jau par tradīciju kļuvis, ka bērnudārza bērni (6-gadīgo grupa un mazākā grupa) 

noteiktās dienās nāk uz bibliotēku – skatās multiplikācijas filmas latviešu filmu portālā 

www.filmas.lv, pēta bilžu grāmatas, audzinātājas lasa priekšā kādu pasaku. 

2010.gadā organizēts spēļu turnīrs bērniem un jauniešiem ar Pampāļu bibliotēkas 

aizdotām spēlēm. 

Organizēta bibliotekārā stunda sadarbībā ar Kursīšu pamatskolas skolotāju, 5.klasei par 

bibliotēku, darbu ar bibliotēkas resursiem, enciklopēdijām un to uzbūvi un veidiem. (skat. 

pielikumu Nr.5) 
Jaunieši aktīvi iesaistījās konkursā „Bezvadu Zemene”. (skat. pielikumu Nr.5) 

Bērni un jaunieši pārsvarā izmanto bibliotēkā pieejamo internetu un datorus. 

Bibliotekārs strādā kā konsultants dažādu neskaidru jautājumu noskaidrošanai un 

palīdzībai. Palīdz internetā meklēt nepieciešamo informāciju, strādāt ar grāmatu, bibliotēkas 

krājumu. 

 

BIBLIOTĒKAS MATERIĀLĀ UN TEHNISKĀ STĀVOKĻA 

VĒRTĒJUMS 
 

2010.gada pirmajā pusē bibliotēka atrodas 1988.gadā celtā ēkā, bērnu dārza bijušo telpu 

pirmajā stāvā. Bibliotēkas aizņemtā platība 136.5 m2. Remonts bijis 2005. gadā, kad 

bibliotēku pārvietoja uz šīm telpām. 2007. gadā veikts kosmētiskais remonts, telpā kur 

projekta ietvaros izvietots PIPP. Bibliotēka atrodas pagasta centrā, ir skaista apkārtne, liels 

pagalms. Bibliotēka pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem. 

2010.gada otrajā pusē pašvaldība bibliotēkai piešķir jaunas un daudz plašākas telpas, 

tiek veikts kapitālais remonts par gandrīz 58 tūkstošiem latu. Bibliotēka iegūst plašas, gaišas 

telpas 1975.gadā celtā ēkā, kur agrāk atradās veikals. (skat. pielikumu Nr.7) Telpas 

piemērotas cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Telpu kopējā platība 321.1 m2 , ir neliela 

krātuve bibliotēkas materiālu glabāšanai, plašas telpas darbiniekiem. Blakus bibliotēkai 

atrodas pagasta Jaunā zāle, kas tiek izmantota dažādu pasākumu organizēšanai un tas ir plus 

bibliotēkas darbības un pakalpojumu uzlabošanai. Bibliotēkai ir ērta piekļuve, jo blakus ir 

http://www.filmas.lv/


liela autostāvvieta. Dažās bibliotēkas vadītāja ieceres netika realizētas, bet, cerams, ka 

izdosies 2011. vai 2012.gadā.  

Uz 2010. gadu bibliotēkas lietotājiem pieejami 10 datori. 2009.gadā bibliotēkas 

vadītājam nomainīts darba dators. Bibliotēkas rīcībā ir projektors ar ekrānu, kopētājs, 

skeneris, 2 multifunkcionālās iekārtas, digitālā videokamera, fotoaparāts, digitālais diktofons, 

laminētājs, brošēšanas iekārta, 2 printeri (krāsu un melnbaltais). Lai 2010.gada janvārī varētu 

sākt automatizētu lietotāju apkalpošanu, ar pašvaldības finansiālu atbalstu iegādāts grāmatu 

svītrkodu skeneris un čeku drukājamais printeris. 

Pārceļoties uz jaunajām telpām tika nomainīti visi grāmatu plaukti. Pie bibliotēkas 

iekārtojuma vēl jāpiestrādā, jo līdzekļu samazinājuma dēļ neizdevās iekārtot atsevišķas zonas 

bērniem un jauniešiem ar mīkstajām mēbelēm, paklājiem, cerams, izdosies 2011.gadā. 

 

BIBLIOTĒKAS PERSONĀLS 
 

2010.gadā bibliotēkā strādā viens darbinieks. Vadītājam ir augstākā profesionālā 

izglītība nozarē sistēmas bibliotekāra kvalifikācija profesionālais maģistra grāds informācijā 

un bibliotēkzinībās (M.sci.soc.). 

Bibliotekārs piedalījies SPB un citu iestāžu organizētajos semināros, konferencēs un 

kursos: 

 BIS ALISE kursi „Padziļinātie kursi analītikā” (9 st.) 

 „Zēni – bibliotēkas apmeklētāji” (4 st.) 

 „Lietišķo kontaktu etiķete” (personas un organizācijas prezentācija) (5.5 st.) 

 „Mentorings bibliotēkā darbam ar bērniem” (8 st.) 

 „Bibliotēkas krājums – unikāla vērtība un vēstures spogulis” - Kurzemes bibliotekāru 

konference (Liepāja) 

 BMGf GL Leader and Innovarors Program at the Mortenson Center for International 

Library Programs (University of illinois Library at Urbana-Champaign, USA) 

 Libraries Out Loud, Illinois Library Association 2010 Anual Conference, Chicago, Illinois, 

USA Illinoisas bibliotekāru biedrības konference ASV 

 Certificate of Attendance - Open Access to knowledge – promoting sustainable progress. 

World Library an Information Congress 76th IFLA General Conference and Assemblay, 

Gothenburg (Sweden) – IFLA 2010 Gēteborga (Zviedrija) 

 Apmācību seminārs „Interneta un televīzijas iespējas informācijas laikmetā” (8 stundas) 

(Saldus) 

Bibliotēkas vadītājs piedalījās starptautiskā bibliotēku apmācību projektā Līderu un 

inovatoru programma, kā rezultātā veselu mēnesi (09.10-10.10) kopā ar vēl 11 bibliotekāriem 

no visas Latvijas piedalījās pieredzes braucienā un mācībās Mortensona Centrā Ilinoisas 

universitātē ASV (BMGF GL Leader and Innovarors Program at the Mortenson Center for 

International Library Programs (University of illinois Library at Urbana-Champaign, USA)). 
Brauciena laikā iepazināmies ar bibliotēku sistēmu un darbību ASV, lekcijās un semināros 

guvām zināšanas bibliotēku pārvaldībā, finansēs, projektu vadībā, mārketingā, publiskajā runā 

un prezentēšanā, novadpētniecības darbā, bagātinājām sevi diskusijās ar ASV kolēģiem un 

savā starpā, apmeklējām mazas un lielas bibliotēkas, piedalījāmies Ilinoisas bibliotēku 

asociācijas ikgadējā konferencē Čikāgā. Tas bija nozīmīgs un profesionāli bagāts brauciens. 

Tālākizglītības pasākumos iegūtas vērtīgas un jaunas zināšanas, kas noderēs bibliotēkas 

darba uzlabošanai un pilnveidošanai, kā arī jaunu iespēju radīšanā bibliotēkas lietotājiem. 

Dalību kursos un konferencēs finansiāli nodrošināja pašvaldība, LBB Saldus nodaļa, 

bibliotekāra personiskie līdzekļi, BMGF un projektos iegūts finansējums. 

 

BIBLIOTĒKAS FINANSIĀLAIS NODROŠINĀJUMS 
 

Pagājušajā gadā bibliotēkas-informācijas centra budžets bija 16387 Ls (pašvaldības 

finansējums) , no tā: 



 personāla algām – 4150 Ls 

 sociālais nodoklis – 1007 Ls 

 fonda komplektēšana – 2219 Ls 

     grāmatas –1499 Ls 

     žurnāli – 678 Ls 

     elektroniskie dokumenti – 42 Ls 

 informācijas tehnoloģiju pakalpojumi – 90 Ls 

 preces un pakalpojumi – 2079 Ls 

 pārējie izmantotie līdzekļi – 6842 Ls 

Finansējums nodrošina bibliotēkas uzdevumu un funkciju veikšanu un attīstību. 

Papildinājumu bibliotēkas budžetam veido dāvinājumi, kaut arī grāmatu veidā.   

 

BIBLIOTĒKAS PUBLICITĀTE UN DARBS AR SABIEDRĪBU 
 

Ekspres intervija radio SWH (22.11.2010) par Letonika.lv konkursa „Meklē un atrodi 

datu bāzē letonika.lv” gaitu Kursīšu bibliotēkā-informācijas centrā, lietotāju aktivitāti, 

jautājumu grūtības pakāpi. 

Intervija Latvijas Radio 1 raidījumā (06.10.2010) „Kultūras RONDO” par ASV 

brauciena laikā pieredzēto un gūto, par iespaidiem bibliotēkās un mācības iegūto, projekta 

idejām. 

Bibliotēka-informācijas centrs arī pagājušajā gadā sabiedrību un lasītājus iepazīstināja ar 

iestādē notiekošo, tās pasākumiem, projektiem un izstādēm. Sabiedriskās attiecības veidojām 

ar laikrakstu „Saldus Zeme” u.c. laikrakstu (skat. pielikumu Nr.1), Kursīšu pagasta 

izdevuma „Kursīšnieks” starpniecību. 

Īpaša interese 2010.gadā bija par bibliotēkas vadītāja braucienu uz ASV un jauno telpu 

atklāšanu. 

Par aktuālo un jauno varēja lasīt Kursīšu pagasta pārvaldes tīmekļa vietnē 

(www.kursisi.lv). Tīmekļa vietnē ir bibliotēkas daļa, kurā var iegūt plašu informāciju par 

bibliotēku, tās aktualitātēm, kā arī portālā draugiem.lv izveidotajā bibliotēkas lapā (skat. 

pielikumu Nr.3). 

Katra mēneša beigās tiek veidots informatīvais izdevums „LASONIS” (par iepriekšējā 

mēneša jaunieguvumiem), kas pieejams elektroniskā veidā pagasta tīmekļa vietnē. 

Bibliotēkas tēlu veidojam ar dažādu izstāžu un pasākumu palīdzību. Organizējam 

tematiskas un izglītojošas mākslas darbu, grāmatu izstādes. Grāmatas un žurnāli tiek 

izmantoti lai iepazīstinātu ar jaunumiem, lai „izkustinātu un notraustu putekļus” no vecajām 

grāmatām, lai akcentētu svarīgus notikumus valstī, novadā un atcerētos ikgadējos jubilārus. 

Aizvadītajā gadā bibliotēkā notikušās 45 izstādes un 6 tematiskie pasākumi (skat. pielikumu 

Nr.2,4,5). 

Pagājušajā gadā turpinājām bibliotēkas gadagrāmatu. Tas ir nozīmīgi - tiek vākta 

vienkopus informācija par bibliotēkas aktualitātēm un notikumiem. Gadagrāmatu papildina 

fotogrāfijas no izstādēm un pasākumiem, semināru, konferenču materiāli un programmas. 

Atsevišķi ir sakārtoti arī foto albūmi. 

Bibliotēkas lietotāju viedokli lielākoties noskaidrojam mutiski. Ierosinājumus, 

vērtējumus un atsauksmes par pasākumiem un izstādēm lietotāji var paust atsevišķi izveidotā 

grāmatā.   

 

2010. gada 31. janvārī         Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra  

                  vadītājs Mārtiņš Lagzdons  

http://www.kursisi.lv/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



  

Pielikums Nr.1 

Bibliotēkas publicitātes rīki 
 

Raksti presē: 

Laikraksts „Saldus Zeme” 

 
 

1. Kurzemes bibliotekāru centrs - Kursīšos : [par Latvijas Bibliotekāru biedrības Kurzemes nodaļas 

dibināšanu]. - (Īsumā) // Saldus Zeme. - ISSN 1407-3070. - Nr.143 (2010, 7.dec.), [1.].lpp. 

2. Štrausa Sarmīte. Bibliotekāri tiekas gadskārtējā konferencē : Voldemāra Caunes balvas saņēmēji jūtas 

gandarīti par novērtējumu : [par Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas organizēto konferenci 

Kurzemes bibliotekāriem un Voldemāra Caunes balvas pasniegšanu par darbu ar bērniem un 

jauniešiem, LBB Kurzemes nodaļas dibināšanu] / Sarmīte Štrausa ; tekstā stāsta Alūksnes pilsētas 

bibliotēkas Bērnu nodaļas bibliotekāre Ieva Račika, Gulbenes novada Līgo pagasta bibliotēkas vadītāja 

Anitra Markoviča, Alūksnes galvenās bibliotēkas direktore Iveta Ozoliņa, Liepājas CZB galvenā 

bibliogrāfe Mirdza Morozova // Kursas Laiks. - ISSN 1407-6004. - Nr.141 (2010, 6.dec.), 7.lpp. : il. : 

krās. 

3. Vilmane Ieva. Kultūrā gads bijis izcils : [par Saldus un Brocēnu novada kultūras darbinieku 

profesionālajiem svētkiem] / Ieva Vilmane ; tekstā stāsta Brocēnu kultūras un izglītības centra direktore 

Zanda Strogonova, Cemex Iespēju fonda vadītāja Ilga Ķuze. - (Kultūra. Vēsture) // Saldus Zeme. -

 ISSN 1407-3070. - Nr.142 (2010, 4.dec.), [1.], 8.lpp. 

4. Vilmane Ieva. Bibliotēkās ķers zivis : [par Brocēnu novada pašvaldības bibliotēkas vadītājas Valdas 

Ozoliņas un Saldus novada Kursīšu bibliotēkas - informācijas centra vadītāja Mārtiņa Lagzdona mācību 

braucienu uz Ameriku] / Ieva Vilmane ; tekstā stāsta Brocēnu novada pašvaldības bibliotēkas vadītāja 

Valda Ozoliņa. - (Iespējas) // Saldus Zeme. - ISSN 1407-3070. - Nr.131 (2010, 6.nov.), 5.lpp. 

5. Vilmane Ieva. ASV mācās, kā bibliotēkām konkurēt : [par Brocēnu pašvaldības bibliotēkas un Kursīšu 

pagasta bibliotēkas - informācijas centra vadītāju pieredzēto ASV] / Ieva Vilmane ; tekstā stāsta 

Brocēnu pašvaldības bibliotēkas vadītāja Valda Ozoliņa, Kursīšu pagasta bibliotēkas - informācijas 

centra vadītājs Mārtiņš Lagzdons. - (Pieredze. Reklāma) // Saldus Zeme. - ISSN 1407-3070. - Nr.128 

(2010, 30.okt.), 7.lpp. : ģīm. 

6. Vilmane Ieva. Kursīši tiek pie savas Gaismas pils : [par jurģiem Kursīšu pagasta (Saldus novads) 

bibliotēkā -informācijas punktā] / Ieva Vilmane ; teksta stāsta Saldus novada domes priekšsēdētāja 

Indra Rassa. - (Iespējas) // Saldus Zeme. - ISSN 1407-3070. - Nr.103 (2010, 2.sept.), 8.lpp. : ģīm. 

7. Vilmane Ieva. Bibliotekāri dodas vēstures ekspedīcijā : [pare Kurzemes bibliotekāru tikšanos Nīgrandē 

(Saldus novads)] / Ieva Vilmane ; tekstā stāsta Nīgrandes pagasta bibliotēkas vadītāja Māra Ēberliņa, 

Saldus pilsētas bibliotēkas metodiskā darba vadītāja Aija Pelīte, Latvijas Bibliotekāru biedrības Saldus 

nodaļas vadītājs, Kursīšu bibliotēkas - informācijas punkta vadītājs Mārtiņš Lagzdons. - (Notikumi) // 

Saldus Zeme. - ISSN 1407-3070. - Nr.87 (2010, 27.jūl.), 5.lpp. 

8. Ķēpulis Ingus. Gūs pieredzi ārzemēs : [par Kursīšu bibliotēkas - informācijas centra bibliotekāra 

Mārtiņa Lagzdona un Brocēnu novada bibliotēkas vadītājas Valdas Ozoliņas gaidāmo mācību braucienu 

uz ASV] / Ingus Ķēpulis ; tekstā stāsta Kursīšu bibliotēkas - informācijas punkta vadītājs Mārtiņš 

Lagzdons. - (Aktualitātes) // Saldus Zeme. - ISSN 1407-3070. - Nr.70 (2010, 17.jūn.), 2.lpp. : ģīm. 

9. Kursīšos rada kultūras centru : [par mērķdotāciju izlietošanu Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra 

jauno telpu  un Jaunās zāles rekonstrukcijai Kursīšu pagastā (Saldus nov.)]. - (Īsumā) // Saldus Zeme. -

 ISSN 1407-3070. - Nr.60 (2010, 25.mai.), [1.].lpp. 

10. Vilmane Ieva. Kursīšu bibliotēka kļūst laikmetīgāka : [par uzsākto elektronisko lasītāju apkalpošanu 

Kursīšu pagasta bibliotēkā - informācijas punktā (Saldus novads)] / Ieva Vilmane. - (Komentārs. 

Ziņas) // Saldus Zeme. - ISSN 1407-3070. - Nr.2 (2010, 5.janv.), 2.lpp. 
 

Kursīšu pagasta informatīvais izdevums „Kursīšnieks” 

 



Pielikums Nr.2 

PASĀKUMA 

VEIDS 
NOSAUKUMS LAIKS 

IZM. 

IESPIEDARBI 
APM. SK. 

Literatūras 

izstādes 

„Jaunumi” 2.01 – 31.12     

„Putni, zvēri un radinieki” (angļu zoologam, 

rakstniekam Džeraldam Darelam — 85) 
1.02.-15.02 15 grāmatas   

„Repše… Gundega Repše” 15.02-28.02 13 grāmatas   

„Dzīvā daba” 1.02-28.02 17 grāmatas   

„Dzimtene” (rakstniekam Jēkabam 

Janševskim — 145 (1865–1931)) 
15.02-28.02 11 grāmatas   

„Lietuviešu literatūra” 15.02-28.02 33 grāmatas   

„Sieviete rakstniece” (Daniela Stīla) 1.03-15.03 39 grāmatas   

„Procedūras” (rakstniekam Jezupam 

Laganovskim — 90 (1920–1987)) 
1.03-15.03 10 grāmatas   

„Putni atgriežas” (literatūra par un ap putniem 

bērniem) 
1.03-31.03 11 grāmatas   

„Latviešu rakstnieki” (rakstniekam Andrim 

Puriņam — 60 (1950) un rakstniekam 

Albertam Jansonam — 95 (1915–1989)) 
15.03-31.03 19 grāmatas   

"Liela diena, liela diena" (Liedienām veltīta 

grāmatu tematiskā izstāde) 
29.03-7.04 15 grāmatas   

„Kriminālisma gaismā” (angļu rakstniekam 

Edgaram Vollesam — 135 (1875–1932)) 
6.04-30.04 48 grāmatas   

„Pasaku ķēniņam dzimšanas diena” (dāņu 

rakstniekam Hansam Kristianam 

Andersenam — 205 (1805–1875)) 
6.04-19.04 8 grāmatas   

„Franču klasiķis” (franču rakstniekam Emīlam 

Zolā — 170 (1840–1902)) 
6.04-19.04 6 grāmatas   

„Puisiska dvēsele” (rakstniekam Aleksandram 

Pelēcim — 90 (1920–1995)) 
19.04-2.05 8 grāmatas   

„Ak, pavasar tu visiem sirdis dullas dar…” 
(sērija „Skolas romāns” tuvplānā) 

19.04-2.05 34 grāmatas   

"Grāmata , ko tu man izstāstīsi" 

līdz 

30.10.2010 
15 grāmatas   

„Dažādās mātes” 1.05-17.05 22 grāmatas   

„Māmiņa, vecmāmiņa, …” 1.05-17.05 8 grāmatas   

„Kur strauti runā” (rakstniekam Jānim 

Sārtam — 105 (1905–1980)) 
1.05-17.05 8 grāmatas   

„Mārim dzimšanasdiena” (rakstniekam Mārim 

Rungulim — 60 (1950)) 
1.05-17.05 19 grāmatas   

„Saulrietu violetās ērģeles” (komponistam, 

rakstniekam Marģerim Zariņam — 100 

(1910–1993)) 
17.05.-31.05 14 grāmatas   

„Ģimene un cilvēku savstarpējās attiecības” 
(Starptautiskā ģimeņu diena) 

17.05-31.05 18 grāmatas   

„Mazā Latvijas enciklopēdija” 17.05-31.05 19 grāmatas   

In memorium Vitauts Ļūdēns (1937-

2010)(rakstnieku pieminot) 
1.06-14.06 14 grāmatas   

Mūžīgā atgriešanās (angļu rakstniekam 

Tomasam Hārdijam — 170 (1840–1928)) 
1.06-14.06 4 grāmatas   

Vēstures ratu griez arī tu! (rakstniekam 

Eduardam Saleniekam — 110 (1900–1977)) 
1.06-14.06 7 grāmatas   

Vācu klasiķis (vācu rakstniekam Tomasam 

Mannam — 135 (1875–1955)) 
1.06-14.06 11 grāmatas   

„Nāc, nākdama Jāņu diena” (Vasaras 

saulgriežus gaidot) 
14.06.-30.06 12 grāmatas   

Mūsu novadnieks Māris (rakstniekam, 

žurnālistam Mārim Čaklajam — 70 (1940–

2003)) 
14.06.-30.06 15 grāmatas   



Bērnu literatūras autori jubilāri (Arno 

Jundzem — 45, Paulīnai Bārdai — 120 

(1890–1983), Valdim Luksam — 105 (1905–

1985)) 

14.06.-30.06 10 grāmatas   

Likteņstāstus pierakstot (rakstniecei, tulkotājai 

Silvijai Līcei — 70 (1940)) 
14.06.-30.06 8 grāmatas   

„Ceļojums pasaku pasaulē” (rakstniecei 

Dzidrai Rinkulei-Zemzarei — 90 (1920–

2007)) 
1.07.-31.07. 16 grāmatas   

„Durvis nav aizslēgtas” (žurnālistei, rakstniecei 

Skaidrītei Gailītei — 70 (1940)) 
1.07.-31.07. 9 grāmatas   

„Ar teātri sirdī” (teātra zinātniecei, kritiķei 

Gunai Zeltiņai — 60 (1950)) 
1.07.-31.07. 8 grāmatas   

„Apceļosim Latviju” 1.07.-31.07. 25 grāmatas   

„Sīpoliņš un citi” (itāliešu rakstniekam Džanni 

Rodāri — 90 (1920–1980)) 
18.10-31.10 6 grāmatas   

„Neaizmirstamā” (aktrisei Antrai 

LiedskalniĦai — 80 (1930–2000)) 
18.10-31.10 4 grāmatas   

„Vilkaču mantiniece” (rakstniecei Ilonai 

Leimanei — 105 (1905–1989) 
4.10-31.10 5 grāmatas   

„Franču rakstnieks” (franču rakstniekam 

Fransuā Moriakam — 125 (1885–1970)) 
4.10-31.10 5 grāmatas   

"Ceļojumu piezīmes - ASV" 01.11-10.11 6 grāmatas   
     

Mākslas un 

izglītojošas 

izstādes 

J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja 

izstāde "Saldus un Brocēnu novadu luterāņu 

Dievnami" 

22.02.-

22.03.2010 
    

Ineses Rebekas Gotfrīdes DARBU IZSTĀDE 

"Pavasara ziedi" 

29.03.-

30.04.2010 
    

J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja 

IZGLĪTOJOŠA IZSTĀDE "Teologam 

Robertam Akmentiņam - 100" 

29.03.-

30.04.2010 
    

Smaržas mīļotai meitene - fotogrāfiju un 

dzejas mijiedarbība izstādē (foto - Una 

Šneidere, dzeja - Jānis Damroze) 

9.06.-

16.07.2010 
    

     

Pasākumi 

"Bērnu žūrijas 2009" noslēgums (Kursīšu 

pamatskolā 
20.01.2010   22 (B) 3 (P) 

Stāstu laiks t@vā bibliotēkā – „Ceļojumu 

piezīmes – ASV” 
09.11.2010   13 (P) 2 (B) 

Pirmā Rūķu darbnīcu nodarbība "ADVENTES 

VAINAGU GATAVOŠANA" 
27.11.2010   4 P 

Otrā Rūķu darbnīcu nodarbība "Mana 

Ziemassvētku rota” 
04.12.2010   4 P 

     

Izglītojošie 

pasākumi, 

semināri 

Diskusija "Kursīšu bibliotēka vakar, šodien, 

rīt" (par bibliotēkas attīstības iespējām, 

pakalpojumiem, lietotāju vēlmēm 

ierosinājumiem) 

21.04.2010   9 cilvēki 

Bibliotekārā stunda – Bibliotēka un 

enciklopēdijas (sadarbībā ar latv. val. un lit. 

Skolotāju S.Vītolu, tēma stundā „Svešvārdu 

lietojums ikdienā” – bibliotēka un ar to saistītie 

termini 

5.05.2010 30 grāmatas 11 cilvēki 

 



Pielikums Nr.3 

Kursīšu bibliotēkas lapa portālā draugiem.lv  

 



Pielikums Nr.4 

„Bērnu žūrijas 2009” noslēguma pasākums 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

 

 

 



IZGLĪTOJOŠAS UN MĀKSLAS IZSTĀDES 
 

     

J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja izstāde "Saldus un Brocēnu novadu luterāņu Dievnami" 
 

       

J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja IZGLĪTOJOŠA IZSTĀDE "Teologam Robertam 

Akmentiņam - 100" un Darbu izstāde - Ineses Rebekas Gotfrīdes DARBU IZSTĀDE "Pavasara ziedi" 

 

    
Smaržas mīļotai meitene - fotogrāfiju un dzejas mijiedarbība izstādē (foto - Una Šneidere, dzeja - Jānis 

Damroze) 

 

 



Pielikums Nr.5 

   

Publisku diskusiju pagasta iedzīvotājiem „Kursīšu bibliotēka – vakar, šodien, rīt” 

   

Bibliotekārā stunda 5.klasei – bibliotēka un informācijas resursi (enciklopēdijas, vārdnīcas, to 

izmantošana) 

 

 

Kursīšnieki piedalās akcijā – Bezvadu zemene 

 

 



   
 

RŪĶU DARBNĪCU NODARBĪBAS – ADVENTES VAINAGU GATAVOŠANA ; ROTU 

GATAVOŠANA 

 

 



Pielikums Nr.6 

 

    
Viesi un pašvaldības pārstāvji (no kreisās Uldis Vītiņš, Kursīšu pagasta pārvaldes vadītājs, Mārtiņš 

Lagzdons, Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra vadītājs, Inga Niedra, projekta „Trešais tēva dēls” apmācību 

koordinatore, Barbara J.Forda, Līga Māsēna, Līga Māsēna, projekta „Trešais tēva dēls” direktores asistente, 

Suzena Šnuere, Viktors Drukovskis, Saldus novada domes deputāts, priekšedētājas vietnieks 

 

 
Kurzemes bibliotekāru konferences laikā Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra vadītājs 

Mārtiņš Lagzdons tika ievēlēts par LBB Kurzemes nodaļas vadītāju 

 

 
Saldus un Brocēnu novadu bibliotekāru Ziemassvētku seminārā 



Pielikums Nr.7 

KURSĪŠU BIBLIOTĒKAS-INFORMĀCIJAS CENTRA JAUNĀS TELPAS PIRMS 

REMONTA UN TĀ LAIKĀ 

   
 

   
 

   
 

   
 



KURSĪŠU BIBLIOTĒKAS-INFORMĀCIJAS CENTRA JAUNO TELPU ATKLĀŠANA 

 

   
 

   
 

   
 

KURSĪŠU BIBLIOTĒKAS-INFORMĀCIJAS CENTRA JAUNĀS TELPAS 

 

   
 



   
 

   
 

 



Pielikums Nr.8 

Starptautisko bibliotekāru kongresu IFLA Gēteborgā un NORDICOM apmeklējums 

10.08.-15.08.2010 

   
 

   
 

   
 

   
 

2010. gada 31. janvārī         Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra vadītājs 

Mārtiņš Lagzdons  


