Pārskats par Kursīšu bibliotēkasinformācijas centra darbību
2011.gadā

BIBLIOTĒKAS DARBA 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,
Lutriņi, SPB, u.c.).
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.
2011.gadā sadarbojoties ar pagasta iedzīvotājiem izveidots bibliotēkas-informācijas
centra logo.

Saldus novada bibliotekāru konkursā „Bibliotekār, saturies” iegūta 1.vieta, balvā
saņemot braucienu uz izrādi „Ziedonis un Visums”, kā arī dāvanu karte grāmatu iegādei.
Uzņēmām ciemiņus un kolēģus no Viļakas un Ogres novadiem.
Projektu „3i” un „Portrets tuvplānā” realizēšana un ar tiem saistītās aktivitātes, tikšanās,
publicitāte un ieguvumi.
Aizsākts pasākumu cikls programmā stāstu laiks t@vā bibliotēkā – „Ceļojuma
piezīmes”, kura ietvaros neklātienē pagasta iedzīvotāji pabijuši – Japānā, Kanāriju salās,
Uzbekistānā, Horvātijā (skat. pielikumu nr.3).
Bērnu un Jauniešu/Mediju zonas izveide un iekārtošana bibliotēkā.
2011.gadā saņemta Saldus novada balva Kultūras darbinieku svētkos - Apliecinājums
„Gada kultūras darbinieks 2011” un kolēģu balva „Labs kolēģis”. (skat. pielikumu Nr.3)
Gandarījumu un apstiprinājumu tam, ka darbs, ko daru, ir novērtēts un turpināms, ir
divu bibliotēkas apmeklētāju sacītais: „Šī jau vairs nav bibliotēka – Gaismas pils. Pārdomāts
un iekārtots katrs stūrītis un vis kaut kas notiek.” (Krista Tumova) un „Pie mums pagastā ir
tādas pašas iespējas kā pilsētā un notiek interesantas tikšanās ar latviešu autoriem, ir
interesanti pasākumi” (Tonija Spēlmane).
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Krājuma komplektēšanai 2011.gadā tērēti 3084 Ls pašvaldības piešķirtie līdzekļi (2278
Ls grāmatām, 678 Ls – žurnāliem un laikrakstiem, 128 Ls audiovizuālajiem resursiem
(audiogrāmatas, nozaru materiāli, filmas).
Grāmatas iepirktas grāmatu bāze LGrāmata, apgādā Kontinents, no i/k Virja.

Lai gan krājuma komplektēšanas dokuments nav izstrādāts (tas jādara 2012.gadā),
bibliotēka iespēju robežās cenšas nodrošināt visas lasītāju vajadzības, pārsvarā tiek
komplektēta daiļliteratūra, nozaru literatūra. Cenšamies atjaunot visu nozaru krājumus, jo
novecojusī literatūra tiek norakstīta. Īpašu uzmanību pievēršama bērnu un jauniešu krājumam
(23% no jaunieguvumiem 2011.gadā ir bērniem un jauniešiem).
Laikrakstus un žurnālus, kā arī Lata romānus pasūtījām Latvijas Pastā un e-kioskā,
izmantojām atlaižu piedāvājumu un varējām pasūtīt žurnālus un laikrakstus izdevīgāk.
2011. gadā norakstītas 678 vienības (t.sk. 668 grāmatas, 10 – citi dokumenti,
galvenokārt brošūras). Norakstīšanas iemesli – lasītāju nolietotas, lasītāju nepieprasītas.
Dažādos dāvinājumos 2011.gadā fonds papildināts ar 62 grāmatām un CD par kopējo
summu 256.32 Ls. Dāvinājumi saņemti no LNB, V/A „KIS”, SPB, izdevniecībām,
privātpersonām. No visiem dāvinājumiem VKKF projektā „Bērnu žūrija” iegūtas 11 grāmatas
par kopējo summu 47.87 Ls.
Gada sākumā uzrunājot (tika rakstītas vēstules par atbalsta nepieciešamību) Saldū
esošās bankas un pagasta uzņēmējus, lai atbalsta bibliotēku un tās darbību, tikai no
Swedbankas tika saņemta atbilde un dāvanu karte grāmatnīcā ZvaigzneABC grāmatu iegādei
50.00 Ls vērtībā.
2011. gadā bibliotēkā bija pieejami dažādu nozaru 42 nosaukuma laikraksti un žurnāli.
Bibliotēkas lietotāja Laimdota Lagzdone bibliotēkai dāvinājusi žurnālus: Kas Jauns, Vakara
Ziņas, 40+, Ievas Stāsti, Ievas Veselība, Patiesā Dzīve; Līga Mēnese dāvināja laikrakstu
DDD. No LNB saņemti dāvinājumi, lai gan ne visi numuri: Ezis, Zīlīte, Rīgas Laiks.
Bibliotēkas jaunieguvumu apstrāde 2011.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. 2011.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.
Tiek veidotas grāmatu izstādes par noteiktām tēmām un rakstniekiem-jubilāriem, tā
popularizējot un rosinot lasīt arī bibliotēkas krājuma vecākās grāmatas. (skat. pielikumu
Nr.2)
Liekas, ka krājums atbilst lietotāju interesēm un vajadzībām un bibliotēka spēj
nodrošināt lietotāju pieprasījumu, ja kāda iespieddarba nav bibliotēkas krājumā, to SBA kārtā
piegādājam no citām bibliotēkām. 2011.gadā lietotājiem no citām bibliotēkām (SPB, Saldus
pagasta, Pampāļu, Lutriņu, Novadnieku, Ezeres, LNB, Nīgrandes) piegādātas 140 dokumentu
vienības (dažāda nozaru literatūra, daiļliteratūra, bērnu literatūra). Uz citām bibliotēkām
(Pampāļu, Ezeres, Nīgrandes, Kalnu, Lutriņu, SPB, Novadnieku, Blīdenes) nosūtītas 177
grāmatas. Starptautiskais SBA nav izmantots. SBA izmantošanas iemesli ir dažādi - lai
apmierinātu čaklāko lasītāju vajadzības (jaunās grāmatas izlasītas, skatāmies kas nav mūsu
krājumā un ko varam piedāvāt no citām bibliotēkām (galvenokārt daiļliteratūra), literatūras
izstāžu veidošanai, pasākumiem, apmācībām.
2011.gada beigās krājuma sadalījums sekojošs: grāmatas - 9977, audiovizuālie
dokumenti – 61, seriālizdevumi – 109, attēlizdevumi – 49, brošūras – 49. Kopumā no fonda
17% ir bērnu un jauniešu literatūra.

KOPĀ (gada sāk.)
Ienācis
Bērni, jaunieši
Izslēgts
Bērni, jaunieši
KOPĀ (gada beigās)

2007
13186
707

2008
12596
988

2009
12191
426

1297

1393

1911

12596

12191

10706

2010
10706
384
56
768
0
10322

2011
10389
583
135
668
68
10294

1.tabula Krājuma kustība pa gadiem
Kā redzam 1.tabulā, tad pēdējo 5 gadu laikā cītīgi strādāts pie krājuma attīrīšanas un
pilnveides, norakstot nepieprasītus, saturā novecojušus un lasītāju nolietotus iespieddarbus.
Jaunieguvumu skaits pēdējos 3 gados stabils ar nelielām izmaiņām. 2009.gada konkretizēta
periodikas ņemšana fondu uzskaitē, tādēļ jaunieguvumu skaits krities, jo līdz 2008.gadam
skaitījām katru eksemplāru, sākot ar 2009.gadu - komplektus.
Krājuma inventarizācija bijusi 2005.gadā. Krājums pārbaudīts rekataloģizācijas procesā,
bet 2012.gadā plānota automatizēta inventarizācija, lai pārliecinātos par fonda stāvokli un
izmēģinātu BIS Alise 4i piedāvātās iespējas.
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Kursīšu pagastā deklarēti 946 iedzīvotāji (dati uz 01.07.2011). Cik reāli dzīvo uz vietas
pagastā?
No visiem deklarētajiem iedzīvotājiem bērni un jaunieši kopā 197 (t.sk. 0-6 gadi - 55 un
7-18 gadi - 142). Darbspējas vecuma iedzīvotāji no 18 līdz 62 gadu vecumam – 606, virs
darbspējas no 62 gadu vecuma 143 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 303 lietotāji (t.sk. bērni un jaunieši 89). Bibliotēkas
apmeklējums un lietotāju skaits 2011.gadā nedaudz samazinājies. Bibliotēkas lietotāji
2011.gadā ir 32 % no Kursīšu pagasta iedzīvotājiem. Varbūt, ka šis skaitlis ir lielāks, ja zinātu
cik reāli dzīvo pagastā iedzīvotāji un nevis „skaitās uz papīra”.

Lasītāju skaits
Bērni, jaunieši
Apmeklējums
Bērni, jaunieši
Izsniegums
Bērni, jaunieši
Uzziņas un konsultācijas

2004
291
114
6695
1720
14666
2009
349

2005
283
109
5325
1131
11561
1204
713

2006 2007
269
272
103
108
8083 10458
2541 6241
8757 8647
753 1126
317
273

2008
315
122
10762
6953
14553
7250
321

2009 2010 2011
307
310
303
119
118
89
9255 9742 9583
4919 4764 4328
14839 15357 15187
5246 5244 4912
301
341
363

2.tabula Bibliotēkas rādītāji
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).
Iedzīvotāji 2011.gadā bibliotēku-informācijas centru apmeklējuši 9583 reizes (t.sk. bērni
un jaunieši 4328), no apmeklējuma skaita lasītāju apmeklējums 4185 (t.sk. bērni un jaunieši
768), datorlietotāji 5398 (t.sk. bērni un jaunieši 3560).

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).
Izsniegums 2011.gadā 15187 vienības (t.sk. bērniem un jauniešiem 4912). No tā
tradicionālais izsniegums 9789 (t.sk. bērniem un jauniešiem 1353), elektroniskais izsniegums
(interneta lapu apmeklējums) 5398 (t.sk. bērniem un jauniešiem 3560).
Uzskaitīts tika arī tradicionālais izsniegums pēc to veidiem (grāmatas un seriālzidevumi,
kā arī pārējie izdevumi).
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.
2011.gadā grāmatu izsniegums bija 3087 (no kurām 829 – bērnu un jauniešu literatūra,
727 – nozaru literatūra, 1533 – daiļliteratūra), seriālizdevumu izsniegums 6661 reizes, pārējie
dokumenti – 24 reizes. (skat. 3.tabulu)
Salīdzinot 2010. un 2011.gadu tad redzam, ka kopējais izsnieguma skaits nedaudz
samazinājies. Samazinājies arī elektroniskais izsniegums, kā rezultātā krities arī kopējais
izsniegumu skaits. Pieaudzis ir seriālizdevumu izsniegums un audiovizuālo materiālu
izsniegumu skaits, kā arī nozaru literatūras izsniegums.
Vidēji gadā katrs lietotājs bibliotēku apmeklējis 31 reizi un izlasījis un izmantojis 50
iespieddarbus vai elektroniskos dokumentus.
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3.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 un www.draugiem.lv/Kursisu.biblioteka.
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.
Pakalpojums
Abonētās datu
bāzes

Apraksts
bezmaksas piekļuve abonētajām datu
bāzēm internetā - Letonika, Lursoft
laikrakstu bibliotēka

Izmantojamība
Diezgan bieži, skolēni un studenti,
varētu vēlēties vairāk. Pārsvarā
organizētās nodarbībās vai apmācību
laikā. Resursus izmantojam
novadpētniecības materiālu iegūšanai.

Bērni un jaunieši

Izsn. pa vec.
grup.

Izsniegts pa veidiem

Interneta resursi

„Gaismas tīkla” ietvaros bibliotēkā
pieejami pilntekstu un informācijas resursi
– LNB datu bāze www.periodika.lv,
Filmu portāls www.filmas.lv

Datori un
internets

datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu
interneta bezmaksas izmantošana

Novadpētniecības
kartotēka un
tematiskās mapes

bibliotēkas veidotā novadpētniecības
kartotēka un tematiskās mapes par pagasta
vēsturi, kultūru, cilvēkiem,
uzņēmējdarbību, lauksaimniecību un
citām ar pagasta dzīvi saistītām tēmām
dažāda veida literatūra (bērniem un
jauniešiem, daiļliteratūra, nozaru
literatūra)
bibliotēkā pieejams plašs periodisko
izdevumu klāsts par dažādām tēmām
tematiski elektroniskie resursi par
dažādām tēmām, klausām grāmatas,
filmas
konsultācijas par bibliotēku un tās
izmantošanas iespējām, tematisku un
faktogrāfisku uzziņu izpilde, konsultācijas
datoru un interneta izmantošanā
dažādi tūrisma bukleti un informācija

Grāmatas

Laikraksti un
periodika
CD un DVD
Uzziņas un
konsultācijas
Tūrisma
informācija
Literatūras
izstādes
Mākslas un
izglītojošas
izstādes
Pasākumi
Apmācības un
kursi
Biroja
pakalpojumi
E-paraksta
pieteikuma
apstiprināšana

Novadpētnieki, interesenti, diezgan
bieži, pārsvarā organizētās nodarbībās
vai apmācību laikā. Resursus
izmantojam novadpētniecības
materiālu iegūšanai.
Ļoti bieži gan bērni gan pieaugušie,
gan darbam un mācībām, gan izklaidei
un komunikācijai. Organizēti
datorlietotāju kursi.
Diezgan reti. Kartotēku vairs
nepapildinām, jo ir pieejams ekatalogs. Materiālus izmanto skolotāji,
lai veidotu savus portfolio projektu
pieteikumos.
Ļoti bieži un daudz, vairāk gan
pieaugušie.
Ļoti bieži un daudz, vairāk gan
pieaugušie.
Pieaugums jūtams, jo palielinājies
piedāvājums, ņem uz mājām, gan uz
vietas skatās. Vairāk izmanto bērni.
Bieži prasa gan pieaugušie gan bērni
un jaunieši – informācijas atrašana un
noskaidrošana, datoru un interneta
lietošana, faktogrāfiskas uzziņas.
Salīdzinoši bieži, vairāk vasarā

dažādas tematiskas literatūras izstādes

Bieži, pārsvarā pieaugušie.

dažādas mākslas darbu, fotogrāfiju un
tematiskas izstādes

Apskata ļoti bieži, gan individuāli gan
organizēti grupās no skolas un b/d.

dažādi tematiski, izglītojoši un kulturāli
pasākumi
dažādas apmācības un kursi pēc
iedzīvotāju un lietotāju pieprasījuma

Pietiekami un bieži gan bērni gan
pieaugušie.
Piedalījās daudz un izmantoja
piedāvātās iespējas, atbilstoši savām
interesēm.
Ļoti bieži gan pieaugušie, gan bērni.

Kopēšana, skenēšana, printēšana

Diezgan reti, bet paris cilvēki arī no citām vietām izmantoja, jo kādu laiku Kursīšu
bibliotēka bija vienīgā Saldus novadā, kur to varēja izdarīt. 2012.gadā līgums par
pakalpojuma nodrošināšanu ar tā piegādātāju lauzts, nepietiekamā pieprasījuma
skaita dēļ.

4.tabula Pakalpojumu piedāvājums un vērtējums
Tabulā nosaukti pakalpojumi, mēģinot tos sagrupēt pa lielām tematiskām grupām,
protams, arī pakalpojumu izmantošanu varētu vēlēties biežāku, aktīvāku.
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. 2011.gadā 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.
Bibliotēkas pakalpojumu izmantošana biežums un aktivitāte ir dažāda, skolas laikā
brīvākas ir rīta puses, kad ir mierīgāks un var veltīt laiku pasākumu plānošanai, projektu
darbam, apmācībām, pēcpusdienās vairāk noslodze ir pie datoriem, jo skolēni ierodas pēc
stundām. Brīvlaikos un brīvdienās ir tā, ka jau veidojas rinda pie bibliotēkas durvīm un nevar
sagaidīt, kad varēs tikt iekšā. Interesanti ir tas, ka bibliotēkai ir patstāvīgais apmeklētājs, kas
bibliotēku apmeklē katru dienu no rīta puses, ja vien pašam nav kādas citas darīšanas, un
gaida jau pie durvīm, kad slēgs vaļā, nedrīkst nokavēt! Bibliotēkas izmantojamību ietekmē arī
laika apstākļi, jo negaisu, lietus laikā samazinās apmeklējums, kad ir saulains laiks, tad
apmeklētāji pavadot laiku ārā vairākas reizes dienā ieskrien bibliotēka un pēc tam dodas savās
gaitās.
Sestdienās bibliotēku biežāk izmanto studenti, vidusskolēni, kas ierodas mājās
brīvdienās.

DARBS AR BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM
2011.gadā bibliotēkā iesaistīti 89 bērni un jaunieši (t.sk. pirmskolas vecuma - 3, 1.-9.kl.
– 64, līdz 18.gadiem - 22).

1.diagramma Bērnu darbs skaitļos
Kā redzam diagrammā, tad pēdējos 3 gados bērnu un jauniešu darba rādītāji ir bijuši
vairāk vai mazāk stabili, bet ar nelielu samazināšanos, to var skaidrot ar bērnu un jauniešu
auditorijas samazināšanos, jo arī Kursīšu pamatskolā pēdējos gados skolēnu skaits ir
samazinājies. Ja arī pēc iedzīvotāju datiem bērnu skaits ir salīdzinoši nemainīgs, tad reālā
situācija ir savādākā, bērni mācās citās skolās, ir izbraukuši, pakalpojumu saņem citur (skolas
bibliotēkā, internets un dators ir mājās).
Lai gan cipari nav iepriecinoši, tomēr cenšamies strādāt pie tā, lai piesaistītu bērnus
bibliotēkai.
2011.gadā krājums papildināts ar 135 bērnu auditorijai domātām grāmatām, t.sk. 11
saņemtas VKKF programmā „Bērnu/jauniešu žūrija”. Skolēniem pieejamie žurnāli ir Sīrups,
Avene, Ezis, Ilustrētā Junioriem, Zīlīte, bet jauniešiem – JOY, Ilustrētā Zinātne un Ilustrētā
Pasaules vēsture. Bērniem un jauniešiem uz vietas bibliotēkā un līdzņemšanai uz mājām ir
pieejami dažādi mākslas un multiplikācijas filmu diski.
Lai popularizētu grāmatas un lasīšanu veidotas dažādas literatūras izstādes bērnu
auditorijai.

2011.gadā bibliotēka kopā ar skolas bibliotekāri iesaistījās akcijā „Bērnu/Jauniešu
žūrija”. Akcijā piedalījās 36 bērni un jaunieši.
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. 2011.gadā
aizsākām pasākumu ciklu bērniem „Stāsti par…”, kura laikā bērnudārza bērni lasīja grāmatu,
veidoja dažādus darbiņus un pavadīja laiku bibliotēkā. (skat. pielikumu Nr.3) Problēmas
darbā ar bērniem, un ne tikai, lai tas būtu plašāks un atraktīvāks, saistās ar personāla trūkumu,
lai uzņemtu grupas vai rīkotu pasākumu, bibliotēkas vadītājs ir nodarbināts, bet nedrīkst ciest
ikdienas klienti un apmeklētāji, skolā un bērnudārzā notiek savas aktivitātes, ir savi pasākumi
un plāni un ne vienmēr tos var saskaņot.
Bet par sadarbību nevar sūdzēties, jo līdz šim organizētie pasākumi sadarbībā ar skolu
un bērnudārzu ir izdevušies, tikai tie varētu būt vairāk. Jāpacenšas vai nu jāatmet kādas citas
aktivitātes!
2011.gadā projekta „Portrets tuvplānā” ietvaros Kursīšu bibliotēka sadarbība ar skolu
organizēja tikšanos ar bērnu autoriem. 22.novembrī Kursīšu pamatskolā notika literāri
muzikāla tikšanās ar dzejnieku Uldi Ausekli un dziesminieku Uldi Fridrihsonu. Pasākums bija
kupli apmeklēts un tajā piedalījās Kursīšu pamatskolas 1.-6.klašu skolēni un skolotāji.
Skolnieki bija sagatavojuši U.Ausekļa dzejoļus un tos par prieku mums un autoram nolasīja
un nodeklamēja. Dzeja autora izpildījumā un dziesmas U.Fridrihsona balsī mijās viena aiz
otras un pasākums paskrēja nemanot. Pasākuma laikā bērni ar interesi klausījās dzejā un
dziedāja līdzi dziesmām. Skolēniem bija dota iespēja iepazīties ar latviešu bērnu dzejas
autoru, tā dzeju un sarakstītajām grāmatām skolas bibliotēkā izvietotajā izstādē.
Īsi pirms skolas brīvlaikā 21.decembrī pamatskolas skolēniem bija iespēja iepazīt un
satikties ar rakstnieci Ievu Samausku. Bērni bija sagatavojuši autores dzejoļus un labprāt tos
skaitīja, tā iepriecinot autori un citus skolas biedrus. Ja sākumā likās, ka gan autore, gan bērni
ir nedaudz sabijušies, tad uz pasākuma beigām jau jautrā noskaņā autorei tika uzdoti
interesējoši jautājumi un sagaidītas atbildes, par grāmatu tapšanu, idejām un citiem
jautājumiem. Bērni labprāt lasa Ievas grāmatas gan tās, kuras ir „Bērnu žūrijā”, gan citas ar
kurām varēja iepazīties literārajā grāmatu izstādē. (skat. pielikumu Nr.3)
2011.gada vidū iekārtotas Bērnu un jauniešu zonas bibliotēkā: Bērnu zonā iegādāts
paklājs, 2 sēžammaisi, 2 mazie galdiņi un 8 mazi krēsliņi, kā arī mantu kaste ar mantām.
Bērniem, kas atnākuši līdzi vecākiem piedāvājam krāsojamās lapas, spēļmantas, grāmatas un
iespēju paskatīties animācijas filmiņas.

Jauniešu/Mediju zonā, kas izveidota pateicoties projektam „3i” iegādāts liels paklājs 4
sēžammaisi, mazs galdiņš. Šeit pieejams TV un DVD atskaņotājs, kā arī dators ar interneta
pieslēgumu. Šo zonu izmanto gan bērni, gan jaunieši. Tā kā iegādātas arī dažādas mākslas un
animācijas filmas, bērni un jaunieši tās labprāt skatās arī uz vietas bibliotēkā, vai vienkārši
zonā pavada brīvo laiku, lasa, spēlē spēles. (skat. pielikumu Nr.3)
2011.gada nogalē iesaistījāmies UNESCO un LBB projektā „Pasaule t@vā bibliotēkā
– UNESCO Pasaules mantojuma izzināšana”, kura laikā 2012.gadā tiks organizēti

pasākumi bērniem par pasaules mantojuma objektiem, tiks salīdzināta Pasaules mantojuma
sarakstā iekļautie objekti ar pašu apkārtnē esošajām vērtībām, tiks veidota planšete.
Sadarbosimies ar Kursīšu pamatskolu.
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.
Paldies par idejām darbam ar bērniem un palīdzīgu roku Saldus pilsētas bibliotēkas
Bērnu un jauniešu daļas kolēģēm.
Varētu teikt, ka šajā gadā vairāk strādāts pie vides labiekārtošanas un piemērošanas
bērniem un jauniešiem, kas būs labs pamats turpmākajam darbam šajā jomā, jo jau šobrīd
redzam, ka tiek izmantotas piedāvātās iespējas. Vide palīdz un veido bibliotēkas auru un
bērni, ja ne lasa grāmatas, tad vismaz pavada laiku bibliotēkā, spēlējot spēles, skatoties
filmas, vai tāpat vienkārši tusējot ar draugiem un vienaudžiem.

INFORMĀCIJAS UN
NODROŠINĀJUMS

KOMUNIKĀCIJU

TEHNOLOĢIJU

Bibliotēkas materiāli tehniskais nodrošinājums ar IKT ir labs. Kopumā bibliotēkā
pieejami 10 datori lietotājiem 2 darbiniekiem. Pēdējo 5 gadu laikā IKT papildinātas 2 projektu
ietvaros – PIPP attīstības Saldus novadā (5 datori) un BMGF projektā „Trešais tēva dēls” (4
datori). 2011.gadā projekta „3i” ietvaros iegūt papildinājums IKT - fotoaparāts, videokamera,
DVD atskaņotājs, TV, HD pleijeris. Par pašvaldības līdzekļiem iegādāts ārējais cietais disks.
Bibliotēka veido Kursīšu pagasta tīmekļa vietni www.kursisi.lv, kurā ir arī bibliotēkas
sadaļa, tiek veidota lapa sociālajā portālā www.draugiem.lv/Kursisu.biblioteka.
Saldus un Brocēnu novadu elektroniskajā katalogā tiek veidoti jauni ieraksti grāmatām
un citiem iespieddarbiem, kā arī ar nepieciešamajām ziņām (anotācijas, saturs) papildināti jau
esošie.

NOVADPĒTNIECĪBAS DARBS
2011.gadā tika papildināta novadpētniecības kartotēka ar rakstiem un materiāliem no
„Saldus Zemes”, kā arī citiem jauniegūtajiem izdevumiem.
Iespēju robežās tiek vāktas fotogrāfijas no pašreizējā gada pasākumiem, daļa ir arī
filmēti. Materiāls ir jāapraksta un jāsistematizē. Video filmas nepieciešams apstrādāt
izveidojot klipus vai veselu filmu.
Bibliotēka LNB digitālajai kolekcijai „Zudusī Latvija” iesniegusi 33 fotogrāfijas un to
aprakstus.
Uzsākts darbs pie bibliotēkas novadpētniecības darba koncepcijas izstrādes – veikts
melnraksta uzmetums, kas iesniegts apspriešanai SPB, kur izveidota darba grupa (darbojas arī
Kursīšu bibliotēkas vadītājs) visa Saldus novada bibliotēku novadpētniecības darba nostādņu
izveidei. Bibliotēkas vadītāja izstrādātais dokuments ir kā pamats šim nostādnēm.
Veikta Kursīšu bibliotēkas novadpētniecības mapju sistematizēšana un materiālu
aktualizēšana tajās, sakārtota mapju struktūra un izveidots saraksts, lai vēlāk veidojot
aprakstus vai pievienojot esošajiem, varētu norādīt raksta atrašanās vietu mapē, ja nav
pieejama elektroniska kopija vai skenējums.
Veidojam bibliotēkas gadagrāmatu par notikumiem, aktualitātēm bibliotēkas dzīvē, kas
būs kā bibliotēkas vēstures pētniecības pamats nākotnē. Tiek veidoti foto albūmi.
2011.gadā tika realizēts projekts „3i- ieraugi, iekadrē, ievieto”, kas tiks vērsts uz
iedzīvotāju iesaisti vietējā satura (novadpētniecības) veidošanā. Projekta laikā bibliotēka
vēlējās pastiprināti veidot video materiālu kolekciju par pagasta notikumiem un pasākumiem,
radīšanas procesā iesaistot vietējos iedzīvotājus. Interesentiem tika noorganizētas apmācības
„Filmēšana un video materiālu apstrāde”. Lai gan aktivitāte bija liela, video materiālu

veidošana nevedās tik raiti kā cerēts, tika iesniegtas fotogrāfijas, bet video materiāli ļoti maz
(tikai no fotogrāfijām izveidoti). Kā darba grupā secinājām, tad lai iesaistītu iedzīvotājus
jaunā aktivitātē, tam ir nepieciešams ilgāks laika periods. Cerams, ka iesāktais darbs
turpināsies un 2012.gadā iedzīvotāji būs aktīvāki, jo tiem būs pieejama arī video kamera un
fotoaparāts notikumu dokumentēšanai. Sīkāk par projektu var lasīt šeit http://www.biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/projekts3i.aspx
No projekta laikā iesūtītajām fotogrāfijām tika veidota „Kursīšu gadagrāmata
2010/2011”
Latvijas
Republikas
proklamēšanas
pasākumam
Kursīšos
http://www.slideshare.net/kursisubiblioteka/kursisu-gadagramata2010-2011
Ar projekta laikā tapušajiem video materiāliem var iepazīties šeit http://www.youtube.com/user/kursisubiblioteka
Bibliotēka turpina uzkrāt pasākumu afišas un plakātus, kas informē par aktivitātēm un
pasākumiem pagastā.
2012.gadā bibliotēka cer saņemt atļauju darbam ar BIS Alise sistēmā esošo
novadpētniecības datubāzi – veikt ierakstus, veidot aprakstus, pievienot un papildināt ziņas.
2011.gadā Kursīšu pagastā notika kolhoza „Kursīši” bijušo darbinieku salidojums,
bibliotēkā šajā laikā bija apskatāma novadpētnieciska rakstura izstāde – fotogrāfijas, avīžu
raksti un citi materiāli par šo laiku. Bibliotēka sadarbojoties ar iedzīvotājiem ieguvusi un
noskenējusi vairāk kā 100 fotogrāfiju no šī laika periodi.
2011.gadā vadītājs piedalījās LBB Kurzemes nodaļas 2.vasaras novadpētniecības
nometnē „No kājgriežiem līdz digitalizācijai”, Kolkā, Dundagas novadā 21.-22.07.2011, kur
prezentēja projektu „3i”, guva ieskatu citu Kurzemes bibliotēku novadpētniecības darbā,
novadpētniecības resursu pieejamībā un citos ar novadpētniecību saistītos jautājumos.
2011.gadā tika izstrādāts novadpētnieciska rakstura projekts „Kursīšu stāsti: kultūras
cilvēku mantojums” (VKKF), kas netika atbalstīts.

PROJEKTIZSTRĀDE
2011.gadā bibliotēka ir izstrādājusi un iesniegusi 4 projektu pieteikumus un turpināja
realizēt projektu „3i”:
„Bērnu žūrija” (atbalstīts) – projekta pieteikums iesniegts VKKF. Kā sadarbības
partneris darbojās Kursīšu pamatskolas bibliotēka. Rezultātā bibliotēka ieguva 11 grāmatas
par kopējo summu 47.87 Ls. Projekta ieguvums ir sadarbības ar pamatskolas bibliotēku un
skolotājiem uzlabošanās, bērnu iesaistīšana akcijā un lasītprasmes veicināšana, bērnu piesaiste
bibliotēkai un tās pakalpojumu popularizēšana.
„Portrets tuvplānā” (atbalstīts)(VKKF) – projekta mērķis dažādot kultūrvidi un
norises pagastā, veicināt sabiedrības interesi par latviešu literatūru un literātiem un dot iespēju
lauku iedzīvotājiem satikties ar Latvijā pazīstamiem literātiem. Projekta laikā iegūti 195.00
Ls. Projekta laikā noorganizētas 4 literāri muzikālas tikšanās ar latviešu rakstniekiem –
Moniku Zīli, Uldi Ausekli, Ojāru Ulmani un Ievu Samausku un mūziķiem Zigurdu Tursu un
Uldi Fridrihsonu bibliotēkā un Kursīšu pamatskolā. Noorganizētas 3 literatūras izstādes.
Pasākumus kopumā piedalījušies vairāk nekā 130 lieli un mazi Kursīšu pagasta iedzīvotājiem,
kam bija iespēja satikt latviešu literātus, iepazīties ar to daiļradi un personību.
„Bibliotēka saturiska brīvā laika pavadīšanas vieta bērniem un jauniešiem”
(neatbalstīts)(Sprīdis labākai dzīvei) – bija paredzēts izveidot bērniem un jauniešiem
piemērotu vidi saturīgai brīvā laika pavadīšanai un organizēt kulturālus un attīstošus
pasākumus bērniem un jauniešiem tādējādi uzlabojot to dzīves kvalitāti. Projekta laikā tiktu
iekārtotas bērnu un jauniešu zonas bibliotēkā, iegādāts atbilstošs aprīkojums un attīstošas
galda un lielformāta spēles, deju paklājs, izglītojošas un bērniem draudzīgas un saistošas
filmas, sadarbībā ar kultūras un sporta darba organizatoriem noorganizētas galda un
lielformāta spēļu dienas dažādām bērnu un jauniešu grupām.

„Kursīšu stāsti: kultūras cilvēku mantojums” (neatbalstīts)(VKKF) - vietējās kopienas
vēstures atmiņas saglabāšana un popularizēšana sabiedrībā, un novadpētniecības darba
stiprināšana bibliotēkā. Projekta laikā bija paredzēts veikt kultūras darbinieku intervēšanu,
materiālu apkopošanu, tikšanos un izstāžu organizēšana.
„3i- ieraugi, iekadrē, ievieto” (atbalstīts) - projekta uzdevums bija, iesaistot brīvprātīgos
palīgus, papildināt bibliotēkas novadpētniecības fondu ar video materiāliem un fotogrāfijām.
Video materiālu veidošana nevedās tik labi, cik projekta realizētāji cerēja, tomēr fotogrāfijas
tika iesūtītas lielā skaitā. Projekta ietvaros bibliotēka saņēma vienu fotokameru, videokameru,
TV, DVD atskaņotājus. Notika apmācības video materiālu veidošanā. 17.novembrī svinīgajā
Latvijas Republikas dibināšanas gadadienas pasākumā Kursīšos, tika demonstrēta projekta
laikā tapusi fotohronika – „Kursīšu gadagrāmata”, kuras tapšanā iesaistījušies daudzi Kursīšu
pagasta iedzīvotāji, kas stāsta par notikumiem un aktivitātēm Kursīšos 2010.gada nogalē un
2011.gadā. Fotohronika pieejama šeit - http://www.slideshare.net/kursisubiblioteka/kursisugadagramata2010-2011 Ar projekta laikā tapušajiem video klipiem var iepazīties šeit http://www.youtube.com/user/kursisubiblioteka
Neskatoties uz to, ka nācās nedaudz pamainīt projekta gala rezultātu, liekas, ka projekts
noritēja veiksmīgi. Izvērtējot projekta mērķus un uzdevumus, tie ir sasniegti – bibliotēka
uzsākusi veidot interaktīvi pagasta hroniku (video un foto materiāli), ko varēs izmantot
vietējās kopienas unikalitātes parādīšanai, novadpētniecības materiālu veidošanā iesaistīti
pagasta iedzīvotāji, tā dodot tiem iespēju radoši izpausties, papildināta bibliotēkas materiāli
tehniskā bāze, kas noderēs ne tikai projekta ilgtspējas nodrošināšanai, bet arī citu bibliotēkas
programmu
realizēšanai.
Ar
projekta
norisi
var
iepazīties
šeit
http://www.biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/projekts3i.aspx Saistībā ar projektu notikušas uzstāšanās konferencēs un semināros, veikta publicitāte,
notikušas tikšanās ar projekta partneriem. Projekta laikā nostiprināta sadarbība ar Pūres,
Ugāles un Ezernikeu pagastu bibliotēkām. (skat. pielikumu Nr.4)

METODISKAIS UN KONSULTATĪVAIS DARBS
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, Ugāles bibliotēkas vadītāju, Pilsrundāles bibliotēkas
vadītāju.
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.
Tika sniegtas konsultācijas, padomi un viedoklis skolu bibliotēku kolēģiem, kā sakārtot
fonda uzskaiti, kā novērst darba neprecizitātes.
2011.gadā bibliotēka organizējusi datorlietošanas kursus, angļu valodas kursus un
kursus filmēšanā un video materiālu apstrādē. Datorlietošanas kursi organizēti 3 grupām ar

kopējo dalībnieku skaitu 14, angļu valoda bez priekšzināšanām 5 dalībnieki un ar
priekšzināšanām 3 dalībnieki. Projekta „3i’ ietvaros tika organizētas apmācības „Filmēšanā un
video materiālu veidošanā”, kursos piedalījās 7 cilvēki. Pagasta iedzīvotāji ir apmierināti ar
piedāvājumu un izsaka vēlmes, ko vēl varētu apgūt, un bibliotēka iespēju robežās mēģina šīs
nodarbības noorganizēt. (skat. pielikumu Nr.3)
2011.gadā sadarbībā ar LNB darbinieci Gintu Zalcamni Kursīšu pamatskolas
skolotājiem organizējām semināru „Elektroniskie resursi un to pielietojums mācību darbā”
par LNB veidotām datu bāzēm un to izmantošanu, kuras pieejamas bibliotēkā. (skat.
pielikumu nr.3)
2011.gadā bibliotēkas vadītājs sniedza konsultācijas un palīdzēja aizpildīt Valsts
Amatpersonu deklarācijas pagasta pārvaldes un skolas darbiniekiem, kā arī veica E-paraksta
pieteikuma apstiprināšanu, jo Kursīšu bibliotēka 2011.gadā bija VAS Latvijas valsts radio un
televīzijas centra e-parakstu klientu apkalpošanas centrs.
2011.gadā bibliotēkas vadītājs tika uzaicināts kā eksperts piedalīties diskusijā „Latvijas
nacionālo digitālo bibliotēku veidojot” LU, pārstāvot gala lietotāju intereses un viedokli.

BIBLIOTĒKAS MATERIĀLĀ UN TEHNISKĀ STĀVOKĻA
VĒRTĒJUMS
Kopš 2010.gada vidus bibliotēka atrodas jaunās un daudz plašākās telpās. Bibliotēka
atrodas 1975.gadā celtā ēkā, kur kādreiz bija veikals. 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 liela autostāvvieta. Pārceļoties uz
jaunajām telpām tika nomainīti visi grāmatu plaukti un mēbeles.
Uz 2011. 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), grāmatu svītrkodu skeneris
un čeku drukājamais printeris. 2011.gadā par projekta „3i” līdzekļiem iegādāts – fotoaparāts,
videokamera, DVD atskaņotājs, TV, HD pleijeris. Par pašvaldības līdzekļiem iegādāts ārējais
cietais disks, tāfele.
2011.gadā iekārtotas bērnu un jauniešu zonas – iegādāti 2 paklāji, 6 sēžam maisi, 3 mazi
galdiņi un 8 krēsliņi, kā arī statīvi žurnālu un citu materiālu izvietošanai.
Bibliotēkas materiāli tehniskais stāvoklis ir ļoti labs un par to nevar sūdzēties, protams,
vienmēr jau kaut ko var pamainīt un nomainīt, uzlabot.
Būtu jāstrādā pie bibliotēkas apkārtnes sakārtošanas un terases izveides, bet tam
nepieciešami palieli līdzekļi, kas kopā ar pašvaldību, jāmēģina piesaistīt projektos.

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,
braucienos un kursos:







„Filmēšana un video materiālu apstrāde” (24 st.)
„Lursoft laikrakstu bibliotēka” (2 st.)
„Digitalizācijas proejktu plānošana un īstenošana” (10 st.)
„Autortiesības” (4 st.)
„Angļu valoda ar priekšzināšanām” (50 st.)
LBB Kurzemes nodaļas 2.vasaras novadpētniecības nometne „No kājgriežiem līdz
digitalizācijai”, Kolkā, Dundagas novadā 21.-22.07.2011





Latvijas bibliotekāru 10.kongress Brīva piekļuve zināšanām: pastāvīga progresa
veicināšana, 12.-13.04.2011, Rīga
Pieredzes braucienā uz Paidi (Igaunijā)
u.c.

Tālākizglītības pasākumos iegūtas vērtīgas un jaunas zināšanas, kas noderēs bibliotēkas
darba uzlabošanai un pilnveidošanai, kā arī jaunu iespēju radīšanā bibliotēkas lietotājiem.
Profesionālās pilnveides pasākumos, ja ne iegūtas jaunas zināšanas, tad papildinātas esošās,
atsvaidzinātas iemaņas un gūts apstiprinājums mūsu bibliotēku labajam līmenim un darba
kvalitātei. Nevar pateikt, ka tādas un tādas zināšanas no kursiem pielietotas, jo tās, ja nenoder
uzreiz, tad varbūt kaut kad vēlāk. Galvenais, ja ir iespējas un varēšana, noteikti piedalīties un
apmeklēt kursus, pieredzes braucienus, jo nevar zināt, kad iegūtās zināšanas varēs likt lietā.
Dalību kursos un konferencēs finansiāli nodrošināja pašvaldība. Komandējumiem un
dienesta braucieniem tērēti 78.10 Ls.

BIBLIOTĒKAS FINANSIĀLAIS NODROŠINĀJUMS
Pagājušajā gadā bibliotēkas-informācijas centra budžets bija 12094 Ls (pašvaldības
finansējums 11899 Ls un citi ieņēmumi (no VKKF) – 195 Ls) , no tā:
 personāla algām – 4213 Ls
 sociālais nodoklis – 1008 Ls
 fonda komplektēšana – 3084 Ls
grāmatas –2278 Ls
žurnāli – 678 Ls
elektroniskie dokumenti – 128 Ls
 preces un pakalpojumi – 23652 Ls
 kapitālie izdevumi – 137 Ls
Finansējums nodrošina bibliotēkas uzdevumu un funkciju veikšanu un attīstību.
Izlietotais finansējums uz vienu bibliotēkas lietotāju ir 12094 Ls / 303 liet.= 39.91 Ls.
Izlietotais finansējums uz vienu pagasta iedzīvotāju 12094 Ls / 946 (dati uz 01.07.2011) =
12.78 Ls. Fonda komplektēšana uz vienu lasītāju – 3084 Ls / 303 liet. = 10.18 Ls. Izmaksas
uz vienu bibliotēkas apmeklējumu – 12094 Ls / 9583 apm. reizes = 1.26 Ls
Bibliotēkas finansējums ir pietiekošs un pagasta pārvalde iespēju robežās izpilda visus
bibliotēkas pieprasījumus un vajadzības. Problēmas ir tajā, ka sakarā ar rīkojumiem no augšas
ne gada sākumā, ne gada beigās nevarēja tērēt ieplānotos budžeta līdzekļus, kaut arī pārvaldes
kontos nauda bija. Tas rada situāciju, ka ne visi ieplānotie pirkumi tiek veikti un budžets
netiek izpildīts, un plānojot nākamā gada budžetu tiek norādīts, ieplānojuši esat tik, bet neesat
iztērējuši. Mums pagastu pārvaldēs ir jārēķinās, ka katrai sfērai ir savi tēriņi un jāsabalansē
pirkumi, jo nevar tērēt tik cik ir paredzēts, ja naudas uz noteiktu brīdi ir tik cik tās ir un kādam
citam vajag vairāk, tādēļ bibliotēka (ne tikai) saskaņo pirkumus ar grāmatvedi un izsver kad
un ko konkrētajā momentā iegādāties.
2011.gadā ne finansiālā veidā, bet kā grāmatas un citi tehniskie līdzekļi un aktivitātes,
piesaistīti: grāmatu dāvinājumi - 256.32 Ls (62 vienības), no tā 50.00 Ls dāvinājums no
Swedbankas, 47.87 Ls – „Bērnu žūrijas” grāmatas, pārējais LNB, izdevniecības, iedzīvotāji;
projekta „3i” realizēšana – 1234.30 Ls (fotoaparāts – 162.00 Ls, videokamera – 285.90 Ls,
DVD atskaņotājs – 199.99 Ls, TV – 299.99 Ls, HD pleijers – 79.00 Ls, kursi „Filmēšana un
video materiālu apstrāde” – 170.00 Ls, prezentācijas un publicitātes materiāli – 37.62 Ls), ko
administrēja v/a KIS.
Gads
Ienākušie līdzekļi kopā (Ls)
piešķirts no pašvaldību budžeta
citi ienākumu avoti
Izmantotie līdzekļi (Ls)

2009
15643
15156
487
12174

2010
16387
16387
0
16387

2011
12094
11899
195
11957

aprēķinātā bruto darba samaksa
obligātās iemaksas
krājuma/fonda komplektēšanai
grāmatām
periodiskajiem izdevumiem
el.izd / audio viz.
ēku un iekārtu uzturēšanai (pakalpojumi)
automatizācijai (IKT pak.)
pārējie izmantotie līdzekļi
Izmantotie kapitālie līdzekļi kopā (Ls)
kustamie īpašumi (virs 50 Ls)
būvlaukumam un ēkām
pārējie kapitālie izdevumi

5157
4150
1243
1007
2100
2219
1385
1499
683
678
32
42
1490
2079
329
90
1855
6842
3469
0
10403
0
2066
0
0
0
5.tabula Bibliotēkas finansējums pēdējos trijos gados

4213
1008
3084
2278
678
128
3652
0
0
137
0
0
137

Salīdzinot bibliotēkas finanses pēdējo trīs gadu laikā, var redzēt, ka finansējums vairāk
vai mazāk ir noturīgs vienā līmenī. Finansējuma apjoms komplektēšanai ir ar pieaugošu
atzīmi.
Problēma ar finansējuma uzskaiti varētu būt tajā apstāklī, ka grāmatvedība nokontē
izdevumus vienā veidā, bet mūsu atskaitē prasa savādāk – tas varētu būt pozīcijās ēku un
iestāžu uzturēšana; automatizācijai un pārējie izmantotie līdzekļi.

KOPDARBĪBA
AR
PAŠVALDĪBAS
INSTITŪCIJĀM. PUBLICITĀTE

UN

CITĀM

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.
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 www.draugiem.lv/Kursisu.biblioteka un
www.biblioteka.lv.
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. Aizvadītajā gadā bibliotēkā
notikušās 110 izstādes un 21 tematiskie pasākumi (skat. pielikumu Nr.2).
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.
2011.gadā pastiprināta publicitāte un sabiedrisko attiecību darbs bija saistīts ar projektu
„3i” un ASV braucienu. Projekts un atziņas no ASV prezentētas kolēģiem Saldus, Kuldīgas
un Ventspils rajonos. Bibliotēkas vadītājs ar prezentācijām piedalījies LNB diskusijklubā
„Gūtenberga galaktika” Rīgā, LBB Kurzemes nodaļas 2.vasaras novadpētniecības nometne
„No kājgriežiem līdz digitalizācijai”, Latvijas bibliotekāru 10.kongress Brīva piekļuve

zināšanām: pastāvīga progresa veicināšana, pieredzes braucienā pie kolēģiem Paidē
(Igaunijā), Latvijas Universitātes vadošajiem darbiniekiem un bibliotekāriem.
LU Informācijas pārvaldības neklātienes 4.kursa studentiem kursa „Novadpētniecības
darbs” ietvaros lasīta lekcija par projektu „3i”, ASV pieredzēto un novadpētniecības darba
koncepciju.
2011.gadā izstrādāts bibliotēkas logo, kura radīšanā iesaistījās pagasta iedzīvotāji, kas
tiks izmantots bibliotēkas publicitātes materiālos un suvenīros.
2011.gadā bibliotēka iesaistījās Trešā tēva dēla akcijā „Es mīlu tavu foto” –
fotokonkurss bibliotēku apmeklētājiem un bibliotēkām, kura laikā bija jāveido bibliotēku un
tās darbību raksturojošas fotogrāfijas. Iesūtījām 3 fotogrāfijas. Arī šī ir sava veida publicitāte
un sabiedriskā aktivitāte.
2011.gadā kā sadarbības partneri iesaistījušies Saldus ESIP projektā.
Sadarbība ar pašvaldības iestādēm ir laba. Kopīgi pasākumi un projekti realizēti kopā ar
Kursīšu pamatskolu („Bērnu žūrija”, semināri skolotājiem) un bibliotēku, bērnudārzu,
(pasākumi, izstāžu apmeklējums, materiāli) un kultūras darba organizatori (Rūķu darbnīcas –
kartiņu gatavošana, sveču liešana, rūķu tirdziņš; TV3 seriāla „Uguns grēks” 6.sezonas
atklāšanas 1.sērija, šī pasākuma laikā iemēģinājām jauno Jauniešu/Mediju zonu,
fotoorientēšanās Kursīšos Sporta svētku ietvaros – pēc vietu fragmentu bildēm dabā jāatrod
un jānofotografējas pie tās). (skat. pielikumu nr.3)
Sadarbojoties ar pagasta iedzīvotājiem veidota Liliju ziedu izstāde bibliotēkā, izstāde
guva plašu atbalstu un no pagasta iedzīvotāju dārziem tika sanestas ļoti daudz lilijas. (skat.
pielikumu nr.3)
Sadarbības partneri projekta „3i” realizēšanā bija Ezernieku, Ugāles un Pūres
bibliotēkas, ar kurām kopā realizēts projekts, kas nostiprināja ciešu sadarbību un draudzību,
kā arī ar v/a KIS, kas bija projekta administrētājs.
2011.gadā bibliotēkas lietotāja studente Sindija Rorbaha studiju kursā „Sabiedriskās
attiecības” LiepU veidoja mājasdarbu par Kursīšu bibliotēku un tās publicitātes rīkiem,
aktivitātēm,
prezentācija
pieejama
šeit
http://www.slideshare.net/kursisubiblioteka/sabiedriskas-attiecibas-biblioteka.
2012. gada 31. janvārī
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Lagzdons, Mārtiņš. Lasi, mācies, atklāj – piezīmes no ASV : [par Ilinoisas (ASV) bibliotēkām un
pieredzēto mācību laikā] / Mārtiņš Lagzdons // Bibliotēku Pasaule. – ISSN 1691-5631. – Nr.54/55
(2011.g.), 2.-13.lpp., fotogr.
Ozoliņa, Valda. Bibliotēkas un pašvaldības ASV : [par Ilinoisas (ASV) bibliotēkām un pieredzēto
mācību laikā] / Valda Ozoliņa // Logs. – ISSN 1407-3560. – Nr.2(188)(2011.g.), 36.-39.lpp., fotogr.
Ķēpulis Ingus. Darbā sarūpē plašu kolekciju : [par blīdenieku (Brocēnu novads) Viļņa un Ineses
Mališevu kaklasaišu kolekcijas izveidi un tās izstādi Kursīšu bibliotēkā-informācijas centrā] / Ingus
Ķēpulis. - (Cilvēkos) // Saldus Zeme. - ISSN 1407-3070. - Nr.30 (2011, 12.marts), 7.lpp. : ģīm.
Brinkmane, Ilze. Bibliotēka kā jauno mediju centrs : [par 12 bibliotēku realizējamajiem projektiem
stāsta katra projekta pārstāvis no trīs bibliotēkām (Kursīšu bibliotēka-informācijas centrs, Jērcēnu
pagasta bibliotēkas-informācijas centrs, Staiceles pilsētas bibliotēka)] / Ilze Brinkmane. // Diena. Nr.79(6025) (2011, 4.aprīlis), 6.-7.lpp. : fotogr.
Ozoliņa, Iveta. Kādu atbalstu iedzīvotājiem sniedzat bibliotēkā? : [par bibliotēkā sniegtajiem
pakalpojumiem tekstā stāsta Alūksnes pilsētas, Ugāles, Pūres un Kursīšu pagastu bibliotēku vadītāji] /
tekstā stāsta Iveta Ozoliņa, Inese Rumpa, Valda Dzelzkaleja, Mārtiņš Lagzdons, pierakstīja Dace
Kokareviča. - (Aptauja) // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.75(4261) (2011, 16.-18.aprīlis),
2.lpp. : ģīm.
Uzsāk īstenot trīs inovatīvus projektus 12 pašvaldību publiskajās bibliotēkās : [par bibliotēku
projektiem]. – (Dažāda informācija) // Bibliotēku Pasaule. – ISSN 1691-5631. – Nr.53 (2011.g.),
103.lpp.
Gūtenberga galaktika Latvijas bibliotekāri Amerikā: vērojumi un atziņas : [par LNB notikušo
diskusijklubu Gūtenberga galaktika un Mārtiņa Lagzdona uzstāšanos tajā ar priekšlasījumu par ASV
mācību laikā pieredzēto]. – (Dažāda informācija) // Bibliotēku Pasaule. – ISSN 1691-5631. – Nr.53
(2011.g.), 94.lpp.
Vada lekciju Rīgā : [par Kursīšu bibliotēkas - informācijas centra vadītāja Mārtiņa Lagzdona dalību
diskusijklubā "Gūtenberga galaktika" Rīgā]. - (Īsumā) // Saldus Zeme. - ISSN 1407-3070. - Nr.8 (2011,
20.janv.), [1.] lpp.
Kleinberga Silva. Anketu aizpildīt internetā grib daudzi : [par tautas skaitīšanas anketu pildīšanu
Saldus un Brocēnu novada bibliotēkās] / Silva kleinberga ; tekstā stāsta Brocēnu pašvaldības bibliotēkas
vadītāja Valda Ozoliņa // Saldus Zeme. - ISSN 1407-3070. - Nr.26 (2011, 3.marts), [1.] lpp.
Ceļo - neklātienē : [par Kursīšu bibliotēkā - informācijas centrā notiekošo pasākumu ciklu „Cēlojumu
piezīmes”]. - (Īsumā) // Saldus Zeme. - ISSN 1407-3070. - Nr.38 (2011, 31.mar.), [1.] lpp.
Vilmane Ieva. Kursīšos montē mājas video : [par videoattēlu apstrādes mācībām ar dažādām
datorprogrammām Kursīšu bibliotēkā-informācijas centrā (Saldus novads)] / Ieva Vilmane ; tekstā
stāsta kursu pasniedzēja Agija Braže. - (Ziņas) // Saldus Zeme. - ISSN 1407-3070. - Nr.76 (2011,
2.jūl.), [1.], 3.lpp.
Pelīte Aija. Bibliotekāri apmeklē Igaunijas bibliotēkas : [saruna ar Saldus pilsētas galveno metodiķi,
Saldus pagasta bibliotēkas vadītāju, Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra vadītāju, Zirņu pagasta
bibliotēkas vadītāju, Pluņģes bibliotēkas direktori, Saldus pilsētas bibliotēkas direktori par dalību
starptautiskā konferencē "Pieredze un inovācijas bibliotēku darbā" Paidē, Igaunijā] / Aija Pelīte, Ilze
Lāma, Mārtiņš Lagzdons, Benita Kārkliņa, Violeta Skieriene, Aija Mežiņa ; pierakst. Agrita Maniņa. (Pieredze) // Saldus Zeme. - ISSN 1407-3070. - Nr.117 (2011, 6.okt.), 6.lpp. : ģīm.
Sāksies literārs cikls : [par Kursīšu bibliotēkā - informācijas centrā plānotajiem projekta pasākumiem
„Portrets tuvplānā”]. - (Īsumā) // Saldus Zeme. - ISSN 1407-3070. - Nr.135 (2011, 17.nov.), [1.] lpp.
Maniņa Agrita. Sumina kultūras darbiniekus : [par Saldus novada Kultūras darbinieku svētkiem
Jaunpils pilī (Jaunpils novads)] / Agrita Maniņa ; tekstā stāsta Saldus novada kultūras dzīves vadītāja
Zaiga Upeniece, Kursīšu pagasta pārvaldes vadītājs Uldis Vītiņš, Kursīšu pagasta bibliotēkasinformācijas centra vadītājs Mārtiņš Lagzdons. - (Notikumi) // Saldus Zeme. - ISSN 1407-3070. Nr.143 (2011, 6.dec.), [1.], 5.lpp.: ģīm.
Maniņa Agrita. Novērtē savus kolēģus : [par Saldus novada Kultūras darbinieku svētkos apbalvotajiem
nominācijā labs kolēģis] / Agrita Maniņa. // Saldus Zeme. - ISSN 1407-3070. - Nr.144 (2011, 8.dec.),
[1.], 6.lpp.

Pielikums Nr.2
IZM.
IESPIEDA
RBI

PASĀKUM
A VEIDS

NOSAUKUMS

LAIKS
2.01 – 31.12
Janvāris

5 grāmatas

Janvāris

12 grāmatas

Janvāris

15 grāmatas

Janvāris

12 grāmatas

Janvāris

8 grāmatas

Janvāris

13 grāmatas

Janvāris

14 grāmatas

Janvāris

12 grāmatas

Janvāris

9 grāmatas

Februāris

10 grāmatas

Februāris

15 grāmatas

Literatūras
izstādes

„Jaunumi”
„Stāsti par Doktoru Dūlitlu”
„Franču R2” (franču rakstniekam Romēnam
Rolānam 145)
„Džeks ne no Londonas” (amerikāņu rakstniekam
Džekam Londonam - 135)
„Notraušot putekļus autoram – Žanīna Buasāra”
„Notraušot putekļus burtam - J” (ārzemju
daiļliteratūra)
„Notraušot putekļus burtam - O” (latviešu
daiļliteratūra)
„Pārskatot nozaru literatūras fondus – Amerikas
un Austrālijas ģeogrāfija”
„Interesanti bērniem par vēsturi” (vēstures
notikumi, personības bērnu grāmatās)
„Latviešu rakstnieku jubilejā” (rakstniekiem
Valijai Brutānei – 100 un Jānim Akurateram – 135)
"Par lāčiem, pūķiem un meitenēm" (rakstniekam
Jurim Zvirgzdiņam - 70 (1941)
"Vienam no pasaku karaļiem" (vācu rakstniekam,
filologam Vilhelmam Grimmam – 225 (1786-1859))
"Februāris sveču mēnesis" (par svecēm un sveču
dienu)
„Notraušot putekļus autoram – Džudita Kranca”
„Kaimiņu Neatkarības dienās” (iepazīstam Lietuvu
un Igauniju)
„Notraušot putekļus burtam - I” (ārzemju
daiļliteratūra)
„Uz neatgriešanos…” (rakstniekam Gunaram
Janovskim — 95 (1916–2000))
„Un atkal melnais suns pie kājām” (rakstniekam
Andrim Jakubānam — 70 (1941–2008))
„Līduma dūmos mainu dzīvokli” (rakstniekam
Leonam Gvīnam — 70 (1941) un rakstniekam,
mācītājam, sabiedriskam darbiniekam Andrievam
Niedram — 140 (1871–1942))
„Ar teātra gēnu inficētie” (Starptautiskajā teātra
dienā)
„Viktora piedzīvojumi” (bērnu literatūras izstāde)
„Uzzini par klimatu un laikapstākļiem” (bērnu
literatūras izstāde pasaules meteoroloģijas dienā)
„Valodās dažādās rakstu un runāju” (dzejniecei
un tulkotājai Amandai Aizpurietei – 55 (1956))
„Divas pasaules” (rakstniekam un pedagogam
Eduardam Freimanim – 90 (1921-2005))
„Zāles stiebri no manām pļavām” (rakstniekam,
publicistam Miervaldim Birzem – 90 (1921-2000)
„Notraušot putekļus burtam - O” (ārzemju
daiļliteratūra)
„Notraušot putekļus autoram – Sandra Brauna”
„Notraušot putekļus autoram – Džekija Kolinsa”
„Notraušot putekļus burtam - F” (latviešu
daiļliteratūra)
„Nīnas pasaciņas un citi stāsti” (rakstniekam
E.Birzniekam-Upītim – 140)(1871-1960))
„Lieldienas bērniem” (literatūra par un saistība ar

Februāris

2 grāmatas
9 žurnāli
6 grāmatas

Februāris

10 grāmatas

Februāris

8 grāmatas

Februāris

15 grāmatas

Februāris

14 grāmatas

Februāris

7 grāmatas

Marts

21 grāmata

Marts

7 grāmatas

Marts

4 grāmatas

Marts

20 grāmatas

Marts

7 grāmatas

Marts

18 grāmatas

Marts

18 grāmatas

Marts
Marts

14 grāmatas
12 grāmatas

Aprīlis

10 grāmatas

Aprīlis

6 grāmatas

Aprīlis

10 grāmatas

Februāris

APM.
SK.

Lieldienām)
„Lieldienas pieaugušajiem” (literatūra par un
saistība ar Lieldienām)
„Trīs laimes” (rakstniekam Jānim Veselim–
115)(1896-1962))
„Un pārvēršas putnos vārdi…” (dzejniecei,
publicistei Andai Līcei – 70)(1941))
„Lai gardi augļi un ogas” (grāmatas par
augļkopību)
„Notraušot putekļus burtam - P” (ārzemju
daiļliteratūra)
„Notraušot putekļus autoram – Elizabete Geidža”
„Notraušot putekļus burtam - Ž” (ārzemju
daiļliteratūra)
„Kad vēja smiekli skan” ((rakstniecei, tulkotājai
Dagnijai Dreikai — 60 (1951))
„Rakargrāmatas” ((rakstniecei, tulkotājai Dagnijai
Dreikai — 60 (1951))
„Montauka Zilbārdis Štillers” (šveiciešu
rakstniekam Maksam Frišam — 100 (1911–1991))
„Dullās Vizmas dēļ” (dzejniecei Vizmai
Belševicai12 — 80 (1931–2005))
„Zem zilās debesu bļodas” (dzejniecei Vizmai
Belševicai — 80 (1931–2005))
„Bez dogmāta” (poļu rakstniekam Henrikam
Senkevičam — 165 (1846–1916))
„Ventspils pusē sastaptā” (rakstniecei Laimdotai
Sēlei — 60 (1951))
„Par un ap presi bibliotēkas krājumā” (Pasaules
preses brīvības dienā)
„Bet es jums saku…” (rakstniekam, dramaturgam
Arturam Voitkus — 100 1911–1991))
„Atceroties Ancīti” (literatūrzinātniekam,
bibliogrāfam, rakstniekam Valdemāram Ancītim —
90 (1921–2006))
„Dzīves pamatvērtību meklējumos” (rakstniecei
Dagnijai Zigmontei — 80 (1931–1997))
„Te biju es…” (dzejniecei Veltai KaltiĦai16 — 80
(1931))
„Vide ir visur – iepazīsti” (Pasaules vides dienā)
„Iepazīsti sevi un kaimiņus – apceļojam Baltijas
valstis”
„Notraušot putekļus burtam - S” (ārzemju
daiļliteratūra)
„Noslēpumainā vasara kopā ar E.Blaitoni”
„Mazo stāstu meistars – MIKS”
„Guntiņa uguntiņa grāmatu lappusēs”
„Grāmatas par koka vīriņiem”
„Mīlestības maldu ceļi” (angļu rakstniecei Barbarai
Kārtlendai — 110 (1901–2000))
„Latvijas iekšpolitiskās peripetijas – bibliotēkas
fondos”
„Notraušot putekļus burtam - Ļ” (ārzemju
daiļliteratūra)
„Gatavosim krājumus ziemai – konservēsim”
„Notraušot putekļus burtam - C” (latviešu
daiļliteratūra)
„Dežūrējošā pareģe – Monika” (rakstniecei,
žurnālistei Monikai Zīlei — 70 (1941))
„Skrandas vējā” (rakstniekam Ăirtam Salnajam —
105 (1906–1974))

Aprīlis

4 grāmatas
; 1 žurnāls

Aprīlis

6 grāmatas

Aprīlis

8 grāmatas

Aprīlis

13 grāmatas

Aprīlis

12 grāmatas

Aprīlis

5 grāmatas

Maijs

11 grāmatas

Maijs

7 grāmatas

Maijs

12 grāmatas

Maijs

5 grāmatas

Maijs

12 grāmatas

Maijs

7 grāmatas

Maijs

8 grāmatas

Maijs

4 grāmatas

Maijs

10 grāmatas

Jūnijs

5 grāmatas

Jūnijs

10 grāmatas

Jūnijs

20 grāmatas

Jūnijs

7 grāmatas

Jūnijs

7 grāmatas
7 grāmatas
; 13 žurnāli

Jūnijs
Jūnijs

15 grāmatas

Jūnijs
Jūnijs
Jūlijs
Jūlijs

10 grāmatas
10 grāmatas
10 grāmatas
6 grāmatas

Jūlijs

10 grāmatas

Jūlijs

14 grāmatas

Jūlijs

7 grāmatas

Jūlijs

10 grāmatas

Jūlijs

10 grāmatas

Jūlijs

11 grāmatas

Jūlijs

3 grāmatas

„Latvijas vēsture un tautsaimniecība”
(papildinājums izstādei „Zudusī darbīgā latvija”
„Jaunākais skolas romāns atsākot skolas gaitas”
„Tūrisma teorija Pasaules tūrisma dienā”
„Teātri pētot un mīlot” (teātra kritiķei Andai
Burtniecei — 80 (1931)
„…iesien baltā lakatiņā” (dzejniekam,
atdzejotājam, literatūrkritiėim Knutam
Skujeniekam — 75 (1936))
„Ir maiga nakts laimes aizvēnī” (amerikāņu
rakstniekam Frānsisam Skotam Ficdžeraldam —
115 (1896–1940))
„Notraušot putekļus burtam - T” (latviešu
daiļliteratūra)
„Skaisti, pieklājīgi, eleganti… - bērniem un
jauniešiem kā izskatīties un uzvesties skaisti
sabiedrībā”
„Padomi skolotājiem uzsākot mācību gadu”
„Notraušot putekļus burtam - M” (ārzemju
daiļliteratūra)
„Visums mums apkārt” (Pasaules kosmosa nedēļa)
„Par Runci Franci un citiem…” (dzejniekam,
izdevējam Uldim Auseklim — 70 (1941))
Audiovizuālie resursi bibliotēkas krājumā
(27.oktobris - Pasaules audiovizuālā mantojuma
diena)
Kauja pie… Jāņa? (rakstniekam Jānim Porukam
— 140 (1871–1911))
Literatūras izstāde – „Sveiks, Rodžer!: Mārīte no
Murjāņiem” (rakstniekam, literatūrzinātniekam
Valdim Rūmniekam — 60 (1951))
Tik vienu vizošu zvaigzni (rakstniecei Mārai Svīrei
— 75 (1936))
Dzīve ar skopām remarkām (rakstniekam Harijam
Gulbim7 — 85 (1926))
Ar sauli pie cepures (rakstniekam Arvīdam
Grigulim — 105 (1906–1989))
Anšlavam Eglītim — 105
Mana Latvija – cik dažāda esi
„Stiķainie un niķainie stāsti” (rakstniekam Ērikam
Kūlim — 70 (1941))
„Latvijai svētki”
„Manā delnā ir…” (rakstniecei Dainai Avotiņai —
85 (1926))
„Tepat gar krastu atvasaras gaismā” (rakstniekam
Mārtiņam Kalndruvam — 95 (1916–1992))
„Dažādo stāstu varā” (rakstniekam Ērikam Kūlim
— 70 (1941))
„Pagātnes domātāju darbi” (17.novembris –
Pasaules filozofijas diena)
„Tālo gadsimtu atbalss” (austriešu rakstniekam
Stefanam Cveigam — 130 (1881–1942))
Debessmanna ar pipariem (rakstniekam,
publicistam Arnoldam Auziņam — 80 (1931))
„Ulda Ausekļa literārā daiļrade”
„Monikas Zīles literārā daiļrade”
„Bez Disneja varoņiem nu nekā” amerikāņu
kinorežisoram Voltam Disnejam - 110 (1901.1966))
„Kalni lieli, kalni mazi” (11.decembris –
Starptautiskā kalnu diena)
„Siržu zagļa uznāciens” (rakstniekam Zigmundam

26.08-31.09

25 grāmatas

Septembris
Septembris

9 grāmatas
6 grāmatas

Septembris

11 grāmatas

Septembris
7 grāmatas
Septembris
3 grāmatas
Septembris

17 grāmatas

Septembris
Septembris
Septembris
Oktobris
Oktobris

9 grāmatas
9 grāmatas
16 grāmatas
8 grāmatas
10 grāmatas

Oktobris
22 resursi
Oktobris

11 grāmatas

Oktobris
7 grāmatas
Oktobris

9 grāmatas

Oktobris

5 grāmatas

Oktobris

15 grāmatas
16 grāmatas
9 grāmatas

Oktobris
Novembris
Novembris
Novembris

13 grāmatas
10 grāmatas

Novembris

15 grāmatas

Novembris

9 grāmatas

Novembris

8 grāmatas

Novembris

19 grāmatas

Novembris

4 grāmatas

Novembris

9 grāmatas
25 grāmatas
17 grāmatas

14.11-30.11
14.11-30.11
Decembris
Decembris
Decembris

23 grāmatas
8 grāmatas
15 grāmatas

Skujiņam — 85 (1926))
„Noderīgi gaidot Ziemassvētkus”
„Kriminālnoziegumus pētošais amerikānis”
(amerikāņu rakstniekam Džeimsam Hedlijam
Čeizam — 105 (1906–1985))
„Ievas Samauskas literārā daiļrade”

Mākslas un
izglītojošas
izstādes

Pasākumi

Saldus fotokluba - ES DARU" foto izstāde
SALDUS DABAS KULTŪRVIDES ATTĒLS
Mareka Našenieka (Pampāļu pagasts) FOTO
IZSTĀDE
Viļņa Mališeva (Blīdenes pagasts) KAKLASAIŠU
KOLEKCIJAS IZSTĀDE
Novadpētnieciska izstāde „Kursīši” (p/s „Kursīši”
bijušo darbinieku balles ietvaros) - materiāli par
Kursīšiem tematiskajās mapēs, Kultūra pagastā,
cilvēki, p/s Kursīši darbs
J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja
izstāde "Saldus Lielā iela"
Kursīšu pamatskolas skolēnu un skolotāju radošo
darbu izstāde
Klūgu pinumu izstāde-pārdošana (Zaņas pagasta
klūgu pinumu meistare Silvija Melle)
"Kur cerība dīgst" Saldus novada, Mažeiķu un
Telšu rajonu fotogrāfu darbu izstāde
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
veidota ceļojošā izstāde "ZUDUSĪ DARBĪGĀ
LATVIJA"
Saldus fotokluba "Es daru" foto izstāde - Sarkans.
Zaļš. Zils.
Stāstu laiks t@vā bibliotēkā – „Ceļojumu piezīmes –
uzlecošās Saules zeme Japāna”
Stāsti par… - Lāči (prezentācija, pasakas lasīšana,
lāču veidošana)(5-gadīgie bērni)
Stāsti par… - Lāči (prezentācija, pasakas lasīšana,
lāču veidošana)(6-gadīgie bērni)
Stāstu laiks t@vā bibliotēkā – „Ceļojumu piezīmes –
Kanāriju salas”
Stāstu laiks t@vā bibliotēkā – „Ceļojumu piezīmes –
Uzbekistāna”
Stāstu laiks t@vā bibliotēkā – „Ceļojumu piezīmes –
Horvātija”
TV3 seriāla „UgunsGrēks” 6.sezonas atklāšana,
1.sērijas demonstrēšana
"Portrets tuvplānā" tikšanās ar rakstnieku Uldi
Ausekli, dziesminieku Uldi Fridrihsonu
"Portrets tuvplānā" tikšanās ar rakstnieci, žurnālisti
Moniku Zīli
Otrā rūķu darbnīcu nodarbība "Sveču liešana"
"Viļņa raksti dvēselē" literāri muzikāls pasākums
projektā "Portrets tuvplānā" tikšanās ar dzejnieku
Ojaru Ulmani un mūziķi Zigurdu Tursu
"Portrets tuvplānā" tikšanās ar rakstnieci Ievu
Samausku Kursīšu pamatskolā
Trešā rūķu darbnīcu nodarbība "Ziemassvētku kartiņu
gatavošana"
Rūķu tirdziņš

Izglītojošie

Pieaugušo apmācības datorlietošanā - 1.grupa

Decembris

30 grāmatas

Decembris

3 grāmatas

12.12.-23.12

13 grāmatas

24.01.-28.02
1.03-31.03
1.03-31.03

02.04.2011

50 P

04.04.06.05.
16.05.-30.05
06.06.-18.06
06.06.-18.07
26.08-31.09
6.10-5.11
27.jan
24.jan
31.jan
24.feb
24.mar
28.apr.
18.aug.
22.nov.

15 p ; 7
b
7b;1
p
5b;1
p
1b;7
p
14 p ; 3
b
7p
8 p ; 10
b
7P;
54 B

26.nov.

18 P

4.dec.

9P;3
B

10.dec

14 P ;
1B

21.dec
11.dec
17.dec.
28.02.-4.03

4 p ; 35
B
7P;5
B
50 P ;
15 b
4p

pasākumi,
semināri,
konkursi

Bibliotekārās
stundas

Pieaugušo apmācības datorlietošanā - 2.grupa
Pieaugušo apmācības datorlietošanā - 3.grupa
Apmācības projekts "3i" ietvaros - Filmēšana un
video materiālu apstrāde
Angļu valoda iesācējiem 1 grupa
Angļu valoda ar priekšzināšanām 1 grupa
„Elektroniskie resursi un to pielietojums mācību
darbā” (Ginta Zalcmane (LNB), Mārtiņš
Lagzdons)

14.03.-18.03

5p

4.04.-10.04

5p

27.06.-01.07

7p

1.10.-31.12
1.10.-31.12

5P
3P

28.09.2011

9p

Pielikums Nr.3

Apmācības „Filmēšana un video materiālu apstrāde” projekta „3i” ietvaros

Pasākumu cikls bērniem „Stāsti par…”

Bērnudārza bērni apmeklē bibliotēkā notiekošās izstādes

Bērnu zonu izmanto vēcāki un bērni

Saldus novada bibliotekāru konkursā „Bibliotekār, saturies!”SPB

Pasākumu cikls „Ceļojumu piezīmes” – Japāna

Datorlietošanas apmācības bibliotēkā

Saldus un Brocēnu novadu bibliotekāru izbraukuma seminārā Pampāļos

Viļņa Mališeva kaklasaišu kolekcijas izstādebibliotēkā

Mareka Našenieka fotogrāfiju izstāde

Fotoizstāde – „Saldus dabas kultūrvides attēls”

J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja izstāde „Lielā iela”

Pampāļu keramikas izstāde

Pinumu izstāde no Zaņas pagasta

Bibliotekāru kongresā Rīgā prezentējot projektu „3i” un stāstot par apmācību programmu ASV

Liliju izstāde bibliotēkā

Izglītojošs seminārs Kursīšu pamatskolas skolotājiem sadarbībā ar LNB

Kursīšu pamatskolas mājturības un tehnoloģiju programmā tapušo skolēnu darbu izstāde

TV3 seriāla „Ugunsgrēks” 6.sezonas atklāšanas sērijas demonstrējums bibliotēkā, sadarbojoties ar kultūras
darba organizatori

LNB ceļojošā izstāde „Zudusī darbīgā Latvija” bibliotēkā

Projekts „Portrets tuvplānā” – Monika Zīle, Uldis Auseklis, Ojārs Ulmanis, Ieva Samauska

Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra vadītājs Mārtiņš Lagzdons, Saldus novada kultūras darbinieks 2011

Rūķu darbnīca – apsveikuma kartiņu gatavošana

Pielikums Nr.4

