Pārskats par Kursīšu bibliotēkasinformācijas centra darbību
2012.gadā
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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. Bibliotēkas misija un mērķis ir izglītotas, informētas un kulturālas
sabiedrības veidošana.
Bibliotēka jau šodien tiek atpazīta kā:
 kultūras iestāde;
 informācijas iestāde;
 tālākizglītības un pašizglītības iestāde;
 brīvā laika pavadīšanas vieta;
 kopienas identitātes veidošanas vieta;
 sociālās komunikācijas centrs.
Bibliotēkas apkalpojamajā 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 citām bibliotēkām.
Bibliotēka apkalpo jebkuru tās apmeklētāju, nevienu nediskriminējot un neierobežojot
pakalpojumu pieejamību. Bibliotēka iespēju robežās 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.

KRĀJUMA KOMPLEKTĒŠANAS UN ORGANIZĀCIJAS POLITIKA
Krājuma komplektēšanai 2012.gadā tērēti 3056 Ls pašvaldības piešķirtie līdzekļi (2192
Ls grāmatām, 698 Ls – žurnāliem un laikrakstiem, 166 Ls audiovizuālajiem resursiem
(audiogrāmatas, nozaru materiāli, filmas).
Grāmatas iepirktas galvenokārt no i/k Virja AK izbraukuma tirdzniecībā SPB vai uz
vietas Kursīšu bibliotēkā, kā arī ZvaigzneABC grāmatnīcā Saldū, SIA Pauliņa, RD Eletronic
(DVD).
2012.gadā izstrādāta bibliotēkas komplektēšanas politika 2013.-2018.gadam, kurā
veikta krājuma analīze, noteiktas prioritātes komplektēšanai, procedūras un darbības krājuma
saglabāšanai un organizēšanai bibliotēkā.
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 pievēršam bērnu un jauniešu krājumam
(26% no jaunieguvumiem 2012.gadā ir bērniem un jauniešiem domāta literatūra).
Laikrakstus un žurnālus, kā arī Lata romānus pasūtījām Latvijas Pastā, izmantojām
atlaižu piedāvājumu un varējām pasūtīt žurnālus un laikrakstus izdevīgāk.
2012.gadā turpināts strādāt pie krājuma attīrīšanas - norakstītas 1132 vienības (t.sk.
1082 grāmatas, 50 – citi dokumenti, galvenokārt brošūras).
Norakstīšanas iemesli – lasītāju nolietotas, lasītāju
nepieprasītas, saturā novecojušas, dubletes. Dubletes tika
piedāvātas citām Saldus un Brocēnu bibliotēkām, pagasta
iedzīvotājiem, pārējās norakstītās grāmatas tika nodotas
makulatūrā.
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2012.gadā, piedaloties SPB speciālistiem, Kursīšu
bibliotēkā tika veikta krājuma automatizēta inventarizācija
izmantojot BIS Alise4i piedāvātās iespējas. Tika veikta
krājuma uzskaites kritēriju precizēšana un salīdzināšana.
Inventarizācijas laikā konstatēts, ka brīvpieejas apstākļos
zudušas 13 grāmatas par kopējo summu 32.89 Ls.
Inventarizācijas process 4 cilvēku sastāvā tika veikts 2 dienu
laikā.
Dažādos dāvinājumos 2012.gadā fonds papildināts ar
34 grāmatām un CD par kopējo summu 178.54 Ls, no tās:
 15 grāmatas par 62.54 Ls – „Bērnu žūrijas 2012” grāmatas
no LNB Atbalsta biedrības;
 „Jaunu grāmatu iegāde Saldus un Brocēnu novadu
bibliotēkām”, ko realizē Saldus pilsētas bibliotēka, iegūtas
10 grāmatas par kopējo summu 74.60 Ls;
 „Lasīšanas veicināšanas programma „Bērnu un jauniešu žūrija” Latvijas pašvaldību
publiskajās bibliotēkās, diasporā un mazākumtautību skolās”, ko realizē LNB Bērnu
literatūras centrs, iegūtas 5 grāmatas par kopējo summu 15.92 Ls;
 izdevniecības – 25.48 Ls (4 grāmatas).
Priecē tas, ka SPB realizētā projekta laikā bibliotēka pati varēja iesniegt sarakstu ar tai
nepieciešamajām grāmatām, tā izvairoties no dublēšanās, kas bija vērojama citos VKKF
atbalstītajos projektos iepriekšējos gados.
2012.gadā sadarbībā ar izdevniecību ZvaigzneABC realizējām lasīšanas akciju
pieaugušajiem „Lasi un vērtē”, izdevniecība ziedoja akcijai grāmatas.
2012.gadā bibliotēkā bija pieejami dažādu nozaru 43 nosaukuma laikraksti un žurnāli.
Bibliotēkas lietotāja Laimdota Lagzdone bibliotēkai dāvinājusi žurnālus: Ievas Stāsti, Patiesā
dzīve, Kas Jauns, Vakara Ziņas, Ievas Veselība, OK!; Līga Mēnese dāvināja laikrakstu DDD;
Kristīne Buka – žurnālu Playboy; Ineta Jablonska žurnālu Stella. No LNB kā dāvinājums
saņemts žurnāls Rīgas Laiks (lai gan ne visi numuri).
Bibliotēkas jaunieguvumu apstrāde 2012.gadā notika uz vietas bibliotēkā – sākot ar
grāmatu fizisko apstrādi un beidzot ar ierakstu veidošanu un eksemplāru pievienošanu
elektroniskajā katalogā. Tika papildināti Saldus elektroniskā kopkataloga ieraksti, tiem
pievienojot papildus informāciju - atklājot grāmatas saturu, pievienojot priekšmetus un
atslēgvārdus.
Ar jaunieguvumiem bibliotēkas lietotāji tiek iepazīstināti, jaunākās grāmatas izliekot
izstādē, kas allaž tiek atjaunināta un ir pastāvīga. Katra mēneša beigās tika veidots
informatīvais izdevums „LASONIS” (par iepriekšējā mēneša jaunieguvumiem), kurš pieejams
elektroniskā formā tīmekļa vietnē www.kursisi.lv. 2012.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.
Tika veidotas grāmatu izstādes par noteiktām tēmām un rakstniekiem-jubilāriem, tā
popularizējot un rosinot lasīt arī bibliotēkas krājuma vecākās grāmatas, nevarētu teikt, ka tās
bijušas ļoti populāras, tomēr čaklākajiem lietotājiem ir bijis pārsteigums par vienu otru
grāmatu, kas nav lasīta. (skat. pielikumu Nr.2)
Krājums atbilst lietotāju interesēm un vajadzībām un bibliotēka spēj nodrošināt lietotāju
pieprasījumu. Ja kāds iespieddarbs nav bibliotēkas krājumā, to SBA kārtā piegādā no citām
bibliotēkām. No citām Latvijas bibliotēkām (SPB, Pampāļu, Nīgrandes, Lutriņu, Vadakstes)
2012.gadā lietotājiem piegādātas 100 dokumentu vienības, uz citām bibliotēkām (SPB,
Nīgrandes, Ezeres, Saldus pagasta, Lutriņu, Novadnieku, Kursīšu pamatskolas, Pampāļu,
Jaunauces, Kalnu, Rubas) 2012.gadā nosūtītas 338 vienības. Starptautiskais SBA nav
izmantots. Īpaši veiksmīga grāmatu apmaiņa izveidojusies ar Ezeres un Pampāļu bibliotēkām.
3

SBA izmantošanas iemesli ir dažādi:
 čaklāko lasītāju informācijas vajadzību apmierināšana (jaunās grāmatas izlasītas,
skatāmies kas nav mūsu krājumā un ko varam piedāvāt no citām bibliotēkām
(galvenokārt daiļliteratūra);
 literatūras izstāžu veidošana;
 pasākumu organizēšana;
 daudzveidīgu pieprasījumu apmierināšana.
2012.gada beigās krājuma sadalījums sekojošs: grāmatas - 9337, audiovizuālie
dokumenti – 98, seriālizdevumi – 152, attēlizdevumi – 55, brošūras – 48. Kopumā no fonda
18% ir bērnu un jauniešu literatūra.
2012.gada beigās krājuma sadalījums pa valodām sekojošs: 9528 – latviešu val., 17 –
angļu val., 9 – krievu val., 7 – vācu val., 129 – dažādas val.
KOPĀ (gada sāk.)
Ienācis
Bērni, jaunieši
Izslēgts
Bērni, jaunieši
KOPĀ (gada beigās)

2010
10706
384
56
768
0
10389

2011
10389
583
135
668
68
10294

2012
10294
528
135
1132
159
9690

1.tabula Krājuma kustība pa gadiem
Kā redzam 1.tabulā, tad pēdējo 3 gadu laikā cītīgi strādāts pie krājuma attīrīšanas un
pilnveides, norakstot nepieprasītus, saturā novecojušus un lasītāju nolietotus iespieddarbus.
Jaunieguvumu skaits pēdējos 3 gados stabils, ar pieaugošu tendenci.

BIBLIOTĒKAS PAKALPOJUMU PIEDĀVĀJUMS UN PIEEJAMĪBA
Kursīšu pagastā deklarēti 913 iedzīvotāji (dati uz 01.01.2013). No visiem deklarētajiem
iedzīvotājiem bērni un jaunieši kopā līdz 18 gadiem 186. Iedzīvotāju skaitam pagastā ir
tendence samazināties.
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, Saldus un Brocēnu novadu bibliotēkas.
Pagājušajā gadā bibliotēkā iesaistīti 277 lietotāji (t.sk. bērni un jaunieši 81). Bibliotēkas
apmeklējums un lietotāju skaits 2012.gadā nedaudz samazinājies. Bibliotēkas lietotāji
2012.gadā ir 30 % no Kursīšu pagasta iedzīvotājiem. Trīs ģimenēm grāmatas un citi izdevumi
pagājušajā gadā piegādāti mājās.
2005
283
Lasītāju skaits
Bērni, jaunieši 109
5325
Apmeklējums
Bērni, jaunieši 1131
11561
Izsniegums
Bērni, jaunieši 1204
713
Uzziņas un konsultācijas

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 2012
307
310
303
277
119
118
89
81
9255 9742 9583 9407
4919 4764 4328 4633
14839 15357 15187 16334
5246 5244 4912 5388
301
341
363
306

2.tabula Bibliotēkas rādītāji
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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).
Iedzīvotāji 2012.gadā bibliotēku-informācijas centru apmeklējuši 9407 reizes (t.sk.
bērni un jaunieši 4633), no apmeklējuma skaita lasītāju apmeklējums 4179 (t.sk. bērni un
jaunieši 942), datorlietotāji 5228 (t.sk. bērni un jaunieši 3691).
Izsniegums 2011.gadā 15187 vienības (t.sk. bērniem un jauniešiem 4912). No tā
tradicionālais izsniegums 9789 (t.sk. bērniem un jauniešiem 1353), elektroniskais izsniegums
5398 (t.sk. bērniem un jauniešiem 3560).
Izsniegums 2012.gadā 16334 vienības (t.sk. bērniem un jauniešiem 5388). No tā
tradicionālais izsniegums 11106 (t.sk. bērniem un jauniešiem 1697), elektroniskais
izsniegums 5228 (t.sk. bērniem un jauniešiem 3619).
Uzskaitīts tika arī tradicionālais izsniegums pēc to veidiem (grāmatas un seriālzidevumi,
kā arī pārējie izdevumi).
2011.gadā grāmatu izsniegums bija 3087 (no kurām 829 – bērnu un jauniešu literatūra,
727 – nozaru literatūra, 1533 – daiļliteratūra), seriālizdevumu izsniegums 6661 reizes,
audiovizuālie dokumenti – 24 reizes.
2012.gadā grāmatu izsniegums bija 4734 (no kurām 1243 – bērnu un jauniešu literatūra,
949 – nozaru literatūra, 2542 – daiļliteratūra), seriālizdevumu izsniegums 6011 reizes,
audiovizuālie dokumenti – 372 reizes. (skat. 3.tabulu)
No kopējā izsnieguma uz vietas pieaugušajiem, bērniem un jauniešiem izsniegtas 2167
vienības (seriālizdevumi, grāmatas, audiovizuālie dokumenti).
Izsn. pa vec.
grup.

KOPĀ

Bērni un jaunieši

Pieaugušie

Bērni un jaunieši

Pieaugušie

15187

3087

829

727

1533

6661

24

5398

15187

4912

8437

1352

1838

3560

2012

16334

4734

1243

949

2542

6011

372

5228

16334

5388

9409

1697

1537

3691

+

+

+

+

+

-

+

-

+

+

+

+

-

+

Daiļliterat.

Nozaru lit.

Gads

B un J
literatūra

3.tabula Bibliotēkas rādītāji
Salīdzinot 2011. un 2012.gada datus redzam, ka rādītāji visos punktos palielinājušies,
izņemot seriālizdevumu izsniegumu un elektronisko izsniegumu pieaugušajiem. Straujš
kāpums ir audiovizuālajiem izsniegumiem, to skaidrojam ar piedāvājuma pieaugumu un
atbilstošas tehnikas pieejamību audiovizuālo dokumentu skatīšanai uz vietas bibliotēkā.
Vidēji gadā katrs lietotājs bibliotēku apmeklējis 34 (9407/277=33.9) reizes un izlasījis /
izmantojis 59 (16334/277=58.9) iespieddarbus vai elektroniskos dokumentus.
Bibliotēka lietotājiem atvērta 36 stundas nedēļā, arī sestdienās. No pirmdienas līdz
piektdienai 10.00-18.00, izņemot, trešdienas, jo metodiskā diena. Bibliotēka strādā arī
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 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, datoru un interneta izmantošanu.
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Bērni un jaunieši

Audiovizuālie
dokumenti

2011

No tām

Elektroniskie
dokumenti

Seriāl zdevumi

Elektr. izsn.

Grāmatas,
brošūras

Tradic. izsn.

KOPĀ

Izsniegts pa veidiem

Lietotājiem ir iespējas savu viedokli paust gan rakstiski ierosinājumu un sūdzību
grāmatā, gan personīgās sarunās.
Apmeklētāji raksta atsauksmes un viedokļus atsauksmju grāmatā par dažādiem
bibliotēkā notikušiem pasākumiem un izstādēm.
Bibliotēka ir skaistās, gaišās un plašās telpās, kurās ir labs apgaismojums. Iespēju
robežās bibliotēkā izvietoti zaļie augi. 2012.gadā bibliotēka atrodas bijušā veikala telpās
pirmajā stāvā un ir pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Tajā iespējams iebraukt arī
ar invalīdu ratiņiem, kā arī vecākiem ar bērnu ratiem.
Saziņai ar bibliotēkas lietotājiem tiek izmantots bibliotekāra personīgais profils portālā
draugiem.lv, bibliotēkas e-pasts: bibl.kursisi@saldus.lv, pagasta tīmekļa vietne, kurā ir sadaļa
bibliotēka, bibliotēkas lapa portālā www.draugiem.lv.
Bibliotēkas pakalpojumu izmantošanas 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 to atvērs. Bibliotēkas izmantojamību ietekmē arī laika apstākļi. Negaisa vai
lietus laikā apmeklējums samazinās. Kad ir saulains laiks, tad apmeklētāji, pavadot laiku ārā,
vairākas reizes dienā ieskrien bibliotēkā un pēc tam dodas savās gaitās.
2012.gadā sadarbībā ar izdevniecību ZvaigzneABC realizējām lasīšanas akciju
pieaugušajiem „Lasi un vērtē”, izdevniecība akcijai ziedoja grāmatas un balvas. Akcijā
iesaistījās 6 bibliotēkas lietotāji. Uzdevums bija lasīt piedāvātās grāmatas un uzrakstīt
atsauksmi, pārdomas un ieteikumus citiem par izlasīto. Atsauksmi publicējām Zvaigzne ABC
mājaslapā. Lietotājiem patīk piedalīties dažādos konkursos un aktivitātes.
2012.gadā
bibliotēka
kopā
ar
skolas
bibliotekāri
iesaistījās
akcijā
„Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrija”. Akcijā piedalījās 35 bērni un jaunieši, kā arī 5 vecāki.
Lietotājiem visvairāk saistoši ir bibliotēkas pakalpojumi:
1. bezmaksas pakalpojumi - grāmatu, laikrakstu un žurnālu (43 nosaukumi)
izsniegšana lasīšanai uz vietas un mājās;
2. datoru un Interneta izmantošana (9 datoru vietas), konsultācijas;
3. novadpētniecības mapes;
4. elektroniskais katalogs;
5. uzziņas;
6. izstādes (literārās, mākslas, tematiskās);
7. literāri un izglītojoši pasākumi;
8. tūrisma informācijas bukleti;
9. datu bāzes (Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka);
10. skenēšana.
Lietotāji izmanto arī maksas pakalpojumus - printēšanu un kopēšanu.
2012.gadā sadarbībā ar SIA „Agande finanses” organizējām izglītojošu semināru par
IIN deklarācijas aizpildi, par ES finanšu piesaisti un projektu realizēšanu, sadarbībā ar SEB
banku – informatīva konsultācija par kredītiem, bankas piedāvātajiem pakalpojumiem.
Bibliotēkā pagājušajā gadā pēc lietotāju lūguma:
 veikta 109 vienību skenēšana (bildes, dokumenti, izglītības dokumenti);
 kopēta 891 lapa (raksti no avīzēm un žurnāliem, informācija no grāmatām,
anketas, medicīnas dokumenti u.c.);
 printētas 923 lapas (studiju darbi, skolēnu referāti, medicīniska rakstura
dokumenti, ielūgumi, bildes, u.c. dokumenti);
 uz lietotāju e-pastiem nosūtītas 49 vienības (informācija no interneta,
datubāzēm, skenēti dokumenti, avīžu raksti, u.c.);
 sniegtas 306 uzziņas par dažādām tēmām, sākot no autobusu kursēšanas grafika
līdz faktogrāfiskai uzziņai par kādu tēmu, personu, notikumu.
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DARBS AR BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM
2012.gadā bibliotēku izmantojuši gan bērnu, gan jaunieši. No 81 lietotāja 3 pirmskolas
vecuma, 61 – pamatskolas skolēni, jaunieši līdz 18.gadiem - 17.

1.diagramma Bērnu darbs skaitļos
Lietotāju skaits pēc 2010.gada krasās samzināšanās pēdējos divos gados ir stabils, ar
nelielām svārstībām. Apmeklējuma un izsnieguma rādītājiem pēdējos gados ir tendence
pieaugt.
2012.gadā krājums papildināts ar 135 bērnu auditorijai domātām grāmatām, t.sk. 15
saņemtas programmas „Bērnu/jauniešu žūrija 2012” realizēšanai no LNB Atbalsta biedrības,
projektā „Jaunu grāmatu iegāde Saldus un Brocēnu novadu bibliotēkām”, ko realizē Saldus
pilsētas bibliotēka, iegūtas 3 grāmatas, projektā „Lasīšanas veicināšanas programma „Bērnu
un jauniešu žūrija” Latvijas pašvaldību publiskajās bibliotēkās, diasporā un
mazākumtautību skolās”, ko realizē LNB Bērnu literatūras centrs, iegūtas 5 grāmatas.
Skolēniem 2012.gadā bija pieejami žurnāli - Sīrups, Avene, Ezis, Ilustrētā Junioriem,
Zīlīte, bet jauniešiem – Ilustrētā Zinātne un Ilustrētā Pasaules vēsture, GEO. 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. (skat. pielikumu Nr.2)
Par sadarbību ar pagasta iestādēm nevar sūdzēties, jo līdz šim organizētie pasākumi
sadarbībā ar skolu un bērnudārzu ir izdevušies.
2012.gadā bibliotēka kopā ar skolas bibliotekāri iesaistījās akcijā „Bērnu/Jauniešu
žūrija”. Akcijā piedalījās 35 bērni un jaunieši. 2011.gada „Bērnu/Jauniešu žūrijas” noslēguma
– Nakts bibliotēkā pasākumu rīkojām kopā ar skolas bibliotekāri pagasta bibliotēkā. Bērniem
bija sagatavoti dažādi uzdevumo par un ap grāmatām, spēles un izklaides. Tajā pašā vakarā
tika rīkots pasākums „Drošība internetā” – skatījāmies un klausījāmies prezentāciju un video
par drošību internetā, diskutējām, dalījāmies pieredzē, bērni veidoja plakātus, ko pēc tam
varēja apskatīt izstādē, gan bibliotēkā, gan skolā. Abi pasākumi vainagojās ar nakts
pavadīšanu bibliotēkā. Jāsaka, ka bērniem ļoti patika šāda iespēja un ar nepacietību gaida
nākamās naktis bibliotēkā. (skat. pielikumu Nr.3)
2012.gadā turpinājām pasākumu ciklu bērniem „Stāsti par…”, kura laikā bērnudārza
bērni lasīja grāmatas, skatījās izstādes, veidoja dažādus darbiņus un pavadīja laiku bibliotēkā.
2012.gadā projekta „Portrets tuvplānā (2)” ietvaros Kursīšu bibliotēka sadarbība ar
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skolu organizēja tikšanos ar bērnu literatūras autoriem. 9.maijā Kursīšu pamatskolā uz
pasākumu pulcējās Māra Runguļa daiļrades cienītāji - Kursīšu pamatskolas skolēni un
skolotāji. Skolas bibliotēkā varēja iepazīties ar M.Runguļa daiļradi tur izliktajā literatūras
izstādē. Rakstnieks iepazīstināja bērnus ar savām grāmatām, kā tās tapušas, atbildēja uz bērnu
uzdotajiem jautājumiem. Bērni sākumā bija satraukušies un nobijušies, tādēļ jautājumi radās
tikai uz pasākuma beigu pusi, bet saruna bija jābeidz. Māris Rungulis iepazīstināja ar savu
jaunāko grāmatu par nekrietno Alfrēdu, kas ir pilna ar dažādiem interesantiem atgadījumiem
un nedarbiem. Interesi raisīja arī daudzās autora sakārtojumā izdotās spoku stāstu
grāmatas.16.maijā Kursīšu bibliotēka sadarbībā ar skolas bibliotēku skolniekiem organizēja
literāru tikšanos ar dzejnieci, rakstnieci Inesi Zanderi Kursīšu pamatskolā. Šajā tikšanās reizē
iepazināmies ar jaunākajiem Ineses Zanderes radītajiem tēliem – Lupatiņiem, kopīgi
skatījāmies animācijas filmiņu „Kā Lupatiņi mazgājās”. Rakstniece pastāstīja kā un kur šie
tēli radās un kas tam bija par iemeslu. Dzejniece lasīja savus dzejoļus, kas bērnos raisīja
smieklus un jautrību, jo dzejoļi ir patiesi interesanti gan bērniem, gan pieaugušajiem.
Jautājumi Inesei tika uzdoti ļoti daudz un dažādi, viņa labprāt uz tiem atbildēja.
2012.gadā sadarbībā ar Kursīšu pamatskolas 7. un 8.kases skolēniem un skolotājām
darbojāmies UNESCO un LBB projektā „Pasaule t@vā bibliotēkā – UNESCO Pasaules
mantojuma izzināšana”, kura laikā tika organizēti pasākumi bērniem par pasaules
mantojuma objektiem, tika salīdzināti Pasaules mantojuma sarakstā iekļautie objekti ar pašu
apkārtnē esošajām vērtībām – Collferainas ogļu rūpniecības komplekss Esenē un Cemex
Brocēnos. Tika pētīta informācija internetā, presē, grāmatās, veidoti salīdzinājumi,
prezentācijas un uzdevumi. Tika organizēta ekskursija uz Cemex rūpnīcu Brocēnos. Gala
rezultātā tika izveidota planšete par abiem objektiem, kas bija redzama projekta noslēguma
pasākumā Rīgā. Sadarbības rezultātā stiprinājām skolēnu informacionālās prasmes - meklēt
un atlasīt informāciju, konspektēt, darboties ar dažādiem resursiem, strādāt grupās. (skat.
pielikumu Nr.3)
Bērnudārza grupas Mārtiņdienu izvēlējās svinēts
bibliotēkā ar rotaļām, mīklām, pašsagavotiem
priekšnesumiem. Bērniem tā bija iespēja mainīt ierasto
vidi un pabūt bibliotēkā.
Projekta „No tautas pūra lāde” ietvaros
skolēniem tika organizēta Mārtiņdienas svinēšana
Kursīšu pamatskolā ar folkloras kopas „Virza” no
Brocēniem piedalīšanos. Pie bibliotēkas bija
apskatāma katras klases veidota Mārtiņdienas maskainstalācija. Sētā bija sanākuši interesanti tēli - lapsa
Kūmiņš, Mazais vīrs, Ragana, Meža vecītis, Taurenis, Pati nāve, Krāsainās sejas un Dzērve.
2012.gadā bērniem un jauniešiem bija pieejamas atbilstošas zonas/stūrīši bibliotēkā:
 bērnu stūrītis „Burtu pasaule” (paklājs, 2 sēžammaisi, 2
mazie galdiņi un 8 mazi krēsliņi, kā arī mantu kaste ar
mantām), šajā gadā papildināts ar krāsainiem burtiem un
zīmējumiem;
 Jauniešu/Mediju
zona (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.
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Bērnu radošajām izpausmēm tiek piedāvātas krāsojamās lapas un krāsu zīmuļi. Tā
lietderīgi un interesanti laiku bibliotēkā var pavadīt gan bērni, gan vecāki. Bibliotēkā
pieejamas arī dažādas spēles (Alias, Faktu spēle par Latviju, cirks, Monopols u.c) un puzles.
Bibliotekārs strādā kā konsultants:
 atbild uz neskaidriem jautājumiem par literatūru vai informācijas meklēšanu;
 māca strādāt ar grāmatu, bibliotēkas krājumu;
 palīdz apgūt IT.

INFORMĀCIJAS
NODROŠINĀJUMS

UN

KOMUNIKĀCIJU

TEHNOLOĢIJU

Bibliotēkas materiāli tehniskais nodrošinājums ar IKT ir labs. Kopumā bibliotēkā uz
2012.gada beigām ir pieejami 10 datori lietotājiem un 2 darbiniekiem. Bibliotēkas rīcībā ir
brošējamā iekārta, laminētājs, kopētājs, skeneris, 2 multifunkcionālās iekārtas, projektors ar
ekrānu, digitālais diktofons, 2 printeri (A4 melnbaltais, A3 krāsainais), grāmatu svītrkodu
skeneris un čeku printeris, fotoaparāts, 2 videokameras, DVD atskaņotājs, TV, HD pleijeris,
ārējais cietais disks.
2012.gadā iegādāts Cilvēku skaitītājs – bibliotēkas apmeklējuma plūsmas uzskaitīšanai.
Bibliotēka veido Kursīšu pagasta tīmekļa vietni www.kursisi.lv, kurā ir arī bibliotēkas
sadaļa.
Informācija
par
bibliotēku
ir
ievietota
sociālajā
portālā
www.draugiem.lv/Kursisu.biblioteka, kā arī bibliotēku portālā. Lai publicētu pasākumu video,
prezentācijas
un
dokumentus
bibliotēka
uztur
savu
kontu
Slideshare
(www.slideshare.net/kursisubiblioteka)
un
YouTube
(www.youtube.com/user/kursisubiblioteka).
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
2012.gadā tika papildinātas novadpētniecības mapes ar rakstiem un materiāliem no
laikraksta „Saldus Zeme”, kā arī citiem jauniegūtajiem izdevumiem, interneta. Ar atrastajiem
interneta resursiem, kuros bija novadpētnieciska rakstura informācija, bibliotēkas vadītājs
dalījās ar kolēģiem.
Iespēju robežās tika vāktas fotogrāfijas no pašreizējā gada pasākumiem, daļa ir arī
filmēti. Materiāls tiek uzkrāts bibliotēkā, bet nav pieejamas publiskai izsniegšanai mājās.
Šajā gadā pieņemta Saldus un Brocēnu novadu bibliotēku Novadpētniecības koncepcija,
kurā noteikti darba mērķi un uzdevumi, darba soļi, praktiski norādījumi un ieteikumi vienota
novadpētniecības darba veikšanai novadā.
Veidojam bibliotēkas gadagrāmatu par notikumiem, aktualitātēm bibliotēkas dzīvē, kas
būs kā bibliotēkas vēstures pētniecības pamats nākotnē, kā arī turpināts veidot foto albūmus.
2012.gadā noslēdzās projekts „3i- ieraugi, iekadrē, ievieto”, kas tiks vērsts uz
iedzīvotāju iesaisti vietējā satura (novadpētniecības) veidošanā, par projektu uzrakstīts raksts
žurnālā
„Bibliotēku
pasaule”
(Nr.57/2012).
http://academia.lndb.lv/xmlui/bitstream/handle/1/1228/martins_lagzdons_valda_dzelzkaleja_l
idija_igaune_inese_rumpa_projekts_3i.pdf
Bibliotēka turpina uzkrāt pasākumu afišas un plakātus, kas informē par aktivitātēm un
pasākumiem pagastā.
2012.gadā studente izmantoja bibliotēkā uzkrātos Saldus novada ziņu numurus
bakalaura darba rakstīšanai.
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Šajā gadā vadītājs piedalījās divās ar novadpētniecības darbu saistītās konferencēs LBB Kurzemes nodaļas 3.vasaras saietā „Bet neaizmirstiet pa burzmu iekopt sevī Kurzemi” –
Māris Čaklais, (18.-19.07.2012, Liepāja), kura tēma bija veltīta literārajai novadpētniecībai
Kurzemē, kopā ar SPB metodiķi prezentēja literārās novadpētniecības darbu Saldus un
Brocēnu novados, plānotās ieceres un aktivitātes un Ventspils bibliotēkas organizētajā
konferencē „Kultūras mantojums digitālā vidē. No idejas līdz lietotājam” (29.11.2012,
Ventspils), kuras tēma bija novadpētnieciska rakstura digitālās kolekcijas, to veidošana un
izmantošana Kurzemes bibliotēkās. Abās konferencēs vēlreiz tika gūts apstiprinājums, ka
novadpētniecības darbs ir plašs un laikietilpīgs process, tika gūtas idejas turpmākajiem
darbiem un jauniem projektiem. (skat. pielikumu Nr.5)
2012.gadā tika izstrādāti 3 novadpētnieciska rakstura projekti:
1. „Kursīšu stāsti: kultūras cilvēku mantojums” – VKKF (neatbalstīts);
2. "Kursīšu stāsti: kultūras cilvēku mantojums" - Saldus novada projektu fonds
(neatbalstīts), sadarbībā ar Kursīšu attīstības biedrību "KABata";
3. "No tautas pūra lādes" – VKKF (atbalstīts). Viens no projekta uzdevumiem ir
Kursīšos pierakstītās folkloras apkopošana.

PROJEKTIZSTRĀDE
2012.gadā bibliotēka ir izstrādājusi un iesniegusi 6 projektu pieteikumus, projektos kopā
pagājušajā gadā naudas līdzekļu izteiksmē piesaistīti 890.00 Ls no VKKF.
"Portrets tuvplānā (2)" (atbalstīts) - projekts iesniegts VKKF, projektā iegūti 390.00
Ls. Projekta mērķis bija 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 notikušajā pasākumu ciklā „Portrets tuvplānā” pagasta
bibliotēkā un pamatskolā tika organizētas literatūras izstādes un pieci literāri pasākumi
tikšanās ar latviešu rakstniekiem – Inesi Zanderi, Māru Svīri un Vladimiru Kaijaku, Daci
Rukšāni, Ēriku Hānbergu un Māri Runguli. Pasākumos kopumā piedalījušies vairāk nekā 125
lieli un mazi Kursīšu pagasta iedzīvotājiem, kā arī viesi no kaimiņu pagastiem, kam bija
iespēja satikt latviešu literātus, iepazīties ar to daiļradi un personību. (skat. pielikumu Nr.3)
"Bērnu/Jauniešu žurija 2012" (atbalstīts) – projekta pieteikums iesniegts LBB / LNB
BLC. Kā sadarbības partneris darbojās Kursīšu pamatskolas bibliotēka. Rezultātā bibliotēka
ieguva 15 grāmatas par kopējo summu 62.54 Ls. Projekta ieguvums ir sadarbības ar
pamatskolas bibliotēku un skolotājiem uzlabošanās, bērnu iesaistīšana akcijā un lasītprasmes
veicināšana, bērnu piesaiste bibliotēkai un tās pakalpojumu popularizēšana.
"No tautas pūra lādes" (atbalstīts) – projekta pieteikums iesniegts VKKF, projektā
iegūti 500.00 Ls. Projekta mērķis popularizēt tradicionālo kultūru un kultūras mantojumu,
organizējot folklorā balstītus gadskārtu svētkus Kursīšu pagastā, iepazīstinot pagasta
iedzīvotājus ar Saldus un Brocēnu novadu folkloras daudzveidību, veicot materiālu
apkopošanu par Kursīšu pagasta folkloru. Projekta sadarbības partneri – Kursīšu pamatskola,
kultūras darba organizatore, Saldus un Brocēnu novadu folkloras kopas. Projekta laikā tiks
organizēti latviešu gadskārtu svētki, notiks seminārs par folkloras mācīšanu un izdevumā
apkopota Kursīšu pagastā pierakstītā folklora. Projekts notiek 2012/2013.gadā.
"Kursīšu stāsti: kultūras cilvēku mantojums" (neatbalstīts)(VKKF) – projekta
mērķis bija vietējās kopienas vēstures atmiņas saglabāšana un popularizēšana sabiedrībā, un
novadpētniecības darba stiprināšana bibliotēkā. Projekta laikā bija paredzēts veikt Kursīšu
pagasta kultūras darbinieku intervēšanu un materiālu apkopošanu par viņu darbības laiku,
portfolio izveidi par katru no tiem, izstādes sagatavošana un pasākums „Atmiņu ugunskurs”.
"Ceļojumu piezīmes" (neatbalstīts)(VKKF) – projekta mērķis bija dažādot kultūrvidi
un norises pagastā, veicināt sabiedrības interesi par izzinošo literatūru, dot iespēju lauku
iedzīvotājiem satikties ar ceļotājiem-autoriem un paviesoties tālās zemēs, organizējot tikšanās
ar ceļojumu aprakstu grāmatu autoriem.
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"Kursīšu stāsti: kultūras cilvēku mantojums", sadarbībā ar Kursīšu attīstības
biedrību "KABata" (neatbalstīts)(Saldus novada projektu fonds) – projekta mērķis vietējās
kopienas vēsturiskās atmiņas saglabāšana un popularizēšana sabiedrībā, veicot
kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšu un pētniecību. Projekta laikā bija paredzēts apzināt,
saglabāt un popularizēt Kursīšu pagasta kultūras darbinieku darbu un devumu pagasta
kultūrvides veidošanā, veikt pagasta kultūras darbinieku intervēšanu, apkopot pieejamo
informāciju par kultūras darbinieku darbu, izveidot katra kultūras darbinieka portfolio,
izveidot izstādi „Mans laiks…”, noorganizēt kultūras darbinieku tikšanos pasākumā „Atmiņu
ugunskurs”.
Pagājušajā gadā vairākas projektu idejas tika pārstrādātas un iesniegtas citos konkursos,
ja tās netika atbalstītas vienā. Projektu darbā izkristalizējies novērojums un apņemšanās
nepadoties, bet mēģināt vēlreiz un vēlreiz, varbūt izdodas.

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.
Par jaunumiem un aktualitātēm, kā arī darba jautājumos lieliska sadarbība izveidojusies
ar SPB metodiķi 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.
Apmeklētāju konsultēšana un apmācība tradicionālo un elektronisko informācijas
resursu izmantošanā notiek ikdienas darbā, darba procesā.
Bibliotēkas sadarbības tīkls ir plašs, tas aptver visas bibliotēkas darbības jomas,
sadarbības partneri ir realizējot pasākumus un aktivitātes, organizējot komplektēšanas un
grāmatu apstrādes procesu, veidojot publicitāti u.tml. Sadarbības partneru atbalsts ir dažāds,
gan materiāls, gan morāls.
2012.gadā bibliotēkas vadītājs sniedza konsultācijas un palīdzēja aizpildīt Valsts
Amatpersonu deklarācijas pagasta pārvaldes un skolas darbiniekiem.
Kursīšu bibliotēkā izbraukuma semināros tika uzņemti Saldus un Brocēnu novadu
bibliotekāri un Alsungas, Skrundas un Kuldīgas novadu bibliotekāri. Kolēģi tika iepazīstināti
ar bibliotēkas darbu, realizētajām programmām un aktivitātēm. Liels prieks, ka kādam noder
manis darītais un stāstītais un ka to pielieto savā darbā. (skat. pielikumu Nr.4)

BIBLIOTĒKAS
VĒRTĒJUMS

MATERIĀLĀ

UN

TEHNISKĀ

STĀVOKĻA

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. Tas ir plus bibliotēkas darbības un pakalpojumu
uzlabošanai. Bibliotēkai ir ērta piekļuve, jo blakus ir liela auto stāvvieta. Pārceļoties uz
jaunajām telpām bibliotēkā tika nomainīti visi grāmatu plaukti un mēbeles.
Uz 2012. 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
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un čeku drukājamais printeris, fotoaparāts, videokamera, DVD atskaņotājs, TV, HD pleijeris,
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.
2012.gadā iegādātas mīkstās mēbeles pieaugušo
atpūtas zonas izveidei – 2 vienvietīgi krēsli, 1 divvietīgs
krēsls, kā arī 2 mazie galdiņi. Pēc SPB kolēģu ieteikuma
mainīts bibliotēkas iekārtojums un pārkārtots krājums.
Tāpat 2012.gada beigās iegādāts un uzstādīts cilvēku
skaitītājs, bibliotēkas apmeklētāju plūsmas reģistrēšanai.
Uzlabota bibliotēkas norāžu sistēma, izveidojot skaistas
norādes pie
plauktu
galiem, sienām, norādot resursu atrāšanās
vietas un zonas.
Bibliotēkas
materiāli
tehniskais
stāvoklis ir ļoti labs un par to nevar sūdzēties,
protams, vienmēr jau kaut ko var pamainīt un
nomainīt, uzlabot.

BIBLIOTĒKAS PERSONĀLS
2012.gadā bibliotēkā strādā viens bibliotekārais un viens tehniskais darbinieks.
Vadītājam ir augstākā profesionālā izglītība nozarē - profesionālais maģistra grāds
informācijā un bibliotēkzinībās (M.sci.soc.), sistēmas bibliotekāra kvalifikācija. Ar 2012.gada
februāri bibliotēkā darbu sāk apkopēja (0.5 slodzes), jo palielinājusies bibliotēkas telpu
platība un veicamā darba apjoms.
Bibliotekārs piedalījies SPB un citu iestāžu organizētajos semināros, konferencēs,
braucienos un kursos:
Dalība konferencēs un semināros











12 SPB organizētajos semināros
v/a KIS organizētā - Pašvaldību vadītāju un bibliotēku direktoru konference „Līderi par
bibliotēkām: 119+119”, (5.12.2012, Rīga)
Ventspils bibliotēkas organizētā konference „Kultūras mantojums digitālā vidē. No idejas līdz
lietotājam” (29.11.2012, Ventspils)
Apmācību programma līderiem un inovatoriem noslēguma mācības (DiSC Classic 2.0 and
Teamwork from Afar/ DiSC klasik 2.0 un Komandas darbs attālināti) (15.-16.10.2012, Rīga)
Kursi „Improvizācijas spēļu metodikas izmantošana bibliotekāra darbā” (12 h) (07.05.2012, SIA
„Izglītības un attīstības centrs „EGO””)
Kurzemes bibliotekāru vasaras saiets „Bet neaizmirstiet pa burzmu iekopt sevī Kurzemi” – Māris
Čaklais, (18.-19.07.2012, Liepāja)
Pieredzes brauciens „Divas lielākās Somijas pilsētas Helsinki un Tampere”, 24.-26.05.2012
Pieredzes brauciens uz Vidzemes (Ulbrokas, Lauberes, Praulienas, Kalsnavas) bibliotēkām (27.28.06.2012)
Kurai „Bibliotēku interešu pārstāvniecība” (02.03.2012, Saldus)
LNB BLC organizēto bibliotēku akciju dalībnieku tikšanās (27.01.2012, Rīga)

Dalību kursos un konferencēs finansiāli nodrošināja pagasta pārvalde, tā nekad neliedz
atbalstu un atļauj piedalīties dažādos kursos, profesionālās pilnveides pasākumos.
Komandējumiem un dienesta braucieniem tērēti 64.35 Ls.
Vērtīgas mācības bibliotēkas vadītājām bija „Bibliotēku interešu pārstāvniecībā”, kuru
ietvaros kopā ar to piedalījās arī pagasta pārvaldes vadītājs un atbalstītāji. Kursu laikā kopīgi
tika strādāts pie bibliotēkas attīstības iespējām, idejām, bet īpaši akcentēta āra lasītavas
izveides nepieciešamība pie bibliotēkas. (skat. pielikumu Nr.5)
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BIBLIOTĒKAS FINANSIĀLAIS NODROŠINĀJUMS
Pagājušajā gadā bibliotēkas-informācijas centra budžets bija 14819 Ls (pašvaldības
finansējums 13859 Ls un citi ieņēmumi: no VKKF – 890 Ls, ziedojumi – 70 Ls), no tā
izlietots 14350 Ls (atlikums uz 2013.gadu 469 Ls), t.sk.
 personāla algām – 5197 Ls
 sociālais nodoklis – 1439 Ls
 fonda komplektēšana – 3056 Ls
grāmatas –2192 Ls
žurnāli – 698 Ls
audiovizuālie dokumenti (DVD) – 166 Ls
 preces un pakalpojumi – 3021 Ls
 pārējie kārtējie izdevumi – 1240 Ls
 kapitālie izdevumi – 397 Ls
2012.gadā finanšu līdzekļus bibliotēkai ziedojusi Swedbanka (50.00 Ls) un Sanija Jauce
(20.00 Ls), kas tiks izlietoti „Kursīšu bibliotēkas lojalitātes programmas” noslēguma
pasākumam 2013.gadā.
Finansējums nodrošina bibliotēkas uzdevumu un funkciju veikšanu un attīstību.
Izlietotais finansējums uz vienu bibliotēkas lietotāju ir 51.81 Ls. Izlietotais finansējums uz
vienu pagasta iedzīvotāju 15.63 Ls. Fonda komplektēšanai uz vienu lasītāju tērēti 11.03 Ls.
Izmaksas uz vienu bibliotēkas lietotāja apmeklējumu reizi ir 1.16 Ls
Bibliotēkas finansējums ir pietiekošs un pagasta pārvalde iespēju robežās izpilda visus
bibliotēkas pieprasījumus un vajadzības.
2012.gadā ne finansiālā veidā, bet kā grāmatu dāvinājumi saņemti – 178.54 Ls (34
vienības).
Gads/Budžeta pozīcijas

2010
2011
Ienākušie līdzekļi kopā (Ls)
16387
12094
11899
piešķirts no pašvaldību budžeta 16387
citi ienākumu avoti
0
195
Izmantotie līdzekļi (Ls)
16387
11957
4150
4213
aprēķinātā bruto darba samaksa
1007
1008
obligātās iemaksas
2219
3084
krājuma/fonda komplektēšanai
1499
2278
grāmatām
678
678
periodiskajiem izdevumiem
42
128
el.izd / audio viz.
2079
3652
ēku un iekārtu uzturēšanai (pakalpojumi)
90
0
automatizācijai (IKT pak.)
6842
0
pārējie izmantotie līdzekļi
0
137
Izmantotie kapitālie līdzekļi kopā (Ls)
0
137
pārējie kapitālie izdevumi
Atlikums gada beigās (Ls)
0
0
5.tabula Bibliotēkas finansējums pēdējos trijos gados

2012
14819
13859
960
13953
5197
1439
3056
2192
698
166
3021
0
1240
397
397
469

Salīdzinot bibliotēkas finanses pēdējo trīs gadu laikā, var redzēt, ka finansējums ir
stabils un noturīgs. Finansējuma apjoms komplektēšanai ir stabils.
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KOPDARBĪBA AR PAŠVALDĪBAS UN CITĀM INSTITŪCIJĀM.
PUBLICITĀTE
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, Kursīšu pagasta izdevuma „Kursīšnieks”, Saldus
Novada ziņu starpniecību. (skat. pielikumu Nr.1)
Par aktuālo un jauno varēja lasīt Kursīšu pagasta pārvaldes tīmekļa vietnē
(www.kursisi.lv). Tīmekļa vietnē ir bibliotēkas sadaļa, 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 114 izstādes un 23 tematiskie pasākumi. (skat. pielikumu Nr.2)
Turpinājām veidot bibliotēkas gadagrāmatu. Tas ir nozīmīgi, jo vienkopus tiek vākta
informācija par bibliotēkas aktualitātēm un notikumiem. Gadagrāmatām saturu veido apraksti
un fotogrāfijas par izstādēm un pasākumiem, kā arī informācija par semināriem, konferencēm.
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.
2012.gada nogalē izveidots bibliotēkas suvenīrs – pierakstu klade, kas būs laba dāvana
bibliotēkas viesiem, pateicība konkursos.
Kursīšu bibliotēkā izbraukuma tirdzniecībā grāmatas piedāvā i/k Virja AK, kuras laikā
grāmatas iepērk ne tikai Kursīšu bibliotēka, bet arī kolēģes no Ezeres, Pampāļiem, Rubas,
Jaunauces un Līkupēniem.
Gada sākumā iesaistījāmies LBB JSS organizētājā bibliotēku
akcijā „Bibliotēkas diena dzīvē”, kuras mērķis bija vienu nedēļu
dokumentēt un publicēt pārdomas, darbus un secinājumus par darbu
bibliotēkā, lai arī citi uzzina cik bibliotekāru darbs ir interesants un
daudzveidīgs.
Sadarbība ar pašvaldības iestādēm ir laba. Kopīgi pasākumi un projekti realizēti kopā ar
Kursīšu pamatskolu („Bērnu žūrija”, Portrets tuvplānā, pasākumi projektā „No tautas pūra
lādes: Mārtiņdiena, akcija "Pasaule t@vā bibliotēkā - UNESCO Pasaules mantojuma
izzināšana", lietišķās mākslas izstāde „Manas ģimenes rokdarbi”) un bibliotēku, bērnudārzu,
(pasākumi ciklā „Stāsti par…”, Mārtiņdienas svinēšana bibliotēkā) un kultūras darba
organizatori (Rūķu darbnīcas – adventes vainagu gatavošana, pasākumi projektā „No tautas
pūra lādes” Ziemas saulgriežu ieskandināšana un rūķu tirdziņš, foto orientēšanās Kursīšos
Sporta svētku ietvaros – pēc vietu fragmentu bildēm dabā jāatrod un jānofotografējas pie tās,
Pasaku spēles, dzejas dienu pasākums „Pieturas”). (skat. pielikumu Nr.3)
Tika organizēta dalība akcijā „Monētu dienas bibliotēkā, ko projekta „Trešais tēva dēls”
ietvaros organizēja Latvijas Banka. Bibliotēka iesaistījās makulatūras vākšanas akcijā
„Bibliotēka man, es bibliotēkai", kuras laikā kopā ar iedzīvotājiem savākti 2460 kg
makulatūras.
Sadarbojoties ar pagasta iedzīvotājiem veidota Īrisu izstāde bibliotēkā, izstāde guva
plašu atbalstu un no pagasta iedzīvotāju dārziem tika sanestas ļoti daudz īrisu. (skat.
pielikumu Nr.3)
Bibliotēkā viesojušies viesi no tuvām un tālām zemēm – Skrundas, Alsungas un
Kuldīgas novadu bibliotekāri, Saldus un Brocēnu novadu bibliotekāri, Saldus novada pagastu
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pārvalžu vadītāji izbraukuma semināra laikā Kursīšos, Saldus novada kultūras darba
organizatori, jaunieši no projekta „200 km pa Saldus novadu”, projekta „Trešais tēva dēls”
novērtēšanas speciālistes no ASV. Kursīšu pagastā bibliotēkā ir tā vieta, ko bieži rāda pagasta
viesiem, ar ko lepojas. (skat. pielikumu Nr.4)
Sadarbībā ar LNB bibliotēkā tika deponētas vairākas tās ceļojošas izstādes – Grāmatas ir
zāles, Sievietes fotomirklis.
2012.gadā veiksmīga sadarbība notikusi ar izdevniecību Zvaigzne ABC, kas
iesaistījusies bibliotēkas lasīšanas akcijā pieaugušajiem „Lasi un vērtē”, ziedojot akcijai
grāmatas un balvas dalībniekiem.
2012.gadā uzsākām jaunu tradīciju bibliotēku nedēļas ietvaros. Noorganizējām
pateicības pasākumu bibliotēkas draugiem un atbalstītājiem, čaklākajiem lasītājiem
„Bibliotēkas draugi kopā lai sanāk”. (skat. pielikumu Nr.3)

BIBLIOTĒKAS VEIKSMES STĀSTS
2012.gadā tika uzsākta
„Kursīšu bibliotēkas lojalitātes
programmas”
realizēšana.
Programma tiek realizēta laika
posmā no 2012.gada 1.maijam
līdz
2013.gada
31.martam.
Programmā aicināti iesaistīties
esošie un potenciālie bibliotēkas
klienti, draugi, atbalstītāji un
interesenti,
Kursīšu
pagasta
iedzīvotāji. Dalība programmā ir
bezmaksas un brīvprātīga. Programmas mērķi - veicināt iedzīvotāju lojalitāti pret savu
bibliotēku, iesaisti bibliotēkas organizēto pasākumu atbalstīšanā un programmu realizēšanā,
bibliotēkas tēla veidošanā; radīt piederības sajūtu un lepnumu par savu bibliotēku; sekmēt
bibliotēkas pakalpojumu izmantošanas pieaugumu un attīstību; atbalstīt un pateikties
aktīvajiem bibliotēkas apmeklētājiem, pakalpojumu lietotājiem. Programmas laikā tās
dalībnieki, speciālā uzlīmju grāmatiņā krāj akcijas uzlīmes. Bibliotēkai izdevies piesaistīt
programmai vairākus sponsorus un atbalstītājus, kuri iespēju robežās materiāli un finansiāli
atbalstīs programmu. Bibliotēkas vadītājs potenciālajiem programmas atbalstītājiem rakstīja
atbalsta lūguma vēstules, kurās iepazīstināja ar programmu, tās norisi un to kā bibliotēka var
tiem palīdzēt. Bibliotēkas aicinājumam atsaukušies un programmu atbalsta – Swedbank
Saldus filiāle, Liepājas Teātris, Saldus pārtikas kombināts, laikraksts „Saldus Zeme”, Jāņa
Rozes apgāds, Kursīšu pagasta pārvalde.
2013. gada 31. janvārī

Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra
vadītājs Mārtiņš Lagzdons
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PIELIKUMS
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Pielikums Nr.1
Raksti presē
1. Kursīšnieki cilā pūru : [par Kursīšu pagastā (Saldus novads) aizsākto kultūras projektu "No
tautas pūra lādes"] // Saldus Zeme. - ISSN 1407-3070. - Nr.136 (2012, 20.nov.), [1.] lpp.
2. Lagzdons, Mārtiņš. Projekts „3i – ieraugi, iekadrē, ievieto”: jaunas iespējas vioetējās
kopienas atmiņas saglabāšanā : [par projekta realizēšanu Kursīšu pagasta bibliotēkāinformācijas centrā (saldus nov.), Ugāles pagasta bibliotēkā (Ventspils nov.), Pūres bibliotēkā
INIC (Tukuma nov.), Ezernieku pagasta bibliotēkā 9Dagdas nov.)] / Mārtiņš Lagzdons, Lidija
Igaune, Valda Dzelzkalēja, Inese Rumpa // Bibliotēku Pasaule. – ISSN 1691-5631. – Nr.57
(2012.g.), 30.-36.lpp., fotogr.
3. Maniņa Agrita. Andris un Toms pietur Kursīšos : [par aktiera, dzejnieka Andra Buļa un
mūziķa Toma Juhņeviča viesošanos Kursīos dzejas dienu ietvaros] / Agrita Maniņa ; tekstā
stāsta Andris Bulis, Toms Junņevičs. // Saldus Zeme. - ISSN 1407-3070. - Nr.116 (2012,
4.okt.), 8.lpp.: fotogr.
4. Valkīra, Andra. Karstums kursīšniekus nepieveic : [par Kursīšu pagasta (Saldus novads)
sporta svētkiem, bibliotēka organizēja Fotoorientēšanos un pasaku spēles mazajiem pie
bibliotēkas] / Andra Valkīra // Saldus Zeme. - ISSN 1407-3070. - Nr.88 (2012, 31.jūl.), 9.lpp.
: fotogr.
5. Švarce, Gita. Ar Liepājas vēju pieskārienu un Baltijas jūras elpu: Kurzemes bibliotekāri
satiekas Liepājas pusē : [par 3. Kurzemes bibliotekāru vasaras saietu] / Gita Švarce //
Bibliotēku Pasaule. – ISSN 1691-5631. – Nr.57 (2012.g.), 46.-49.lpp., fotogr.
6. Maniņa, Agrita. Trūkst Bērnu un jauniešu žūrijas grāmatu : [par lasīšanas veicināšanas
programmas "Bērnu un jauniešu žūrija" problēmām Latvijā un Saldus pilsētas bibliotēkā] /
Agrita Maniņa ; tekstā stāsta Saldus pilsētas bibliotēkas Bērnu un jauniešu daļas bibliotekāre
Zaiga Freiberga // Saldus Zeme. - ISSN 1407-3070. - Nr.81 (2012, 13., 14.jūl.), 3.lpp. : fotogr.
7. Zandere, Inese, 1958-. "Haizivs baltā halātā iepeld mūsu palātā" : [saruna ar dzejnieci: sakarā
ar viesošanos Kursīšu pamatskolā (Saldus novads)] / Inese Zandere ; pierakst. Agrita Maniņa
// Saldus Zeme. - (Iel. "Kurzemīte" ; Nr.5). - ISSN 1407-3070. - Nr.58 (2012, 22.maijs), 6.lpp.
: ģīm.
8. Maniņa, Agrita. Atklāj bibliotēkas draugu kustību : [par pasākuma "Bibliotēkas draugi kopā
lai sanāk" norisi Kursīšu bibliotēkā-informācijas centrā (Saldus novads)] / Agrita Maniņa ;
tekstā stāsta Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra vadītājs Mārtiņš Lagzdons, bibliotēkas
lasītājas Kristīne un Liene Bukas, Saldus pilsētas bibliotēkas metodiķe Aija Pelīte, Kursīšu
pagasta pārvaldes vadītājs Uldis Vītiņš, lasītāja Ruta Rozentāla // Saldus Zeme. - ISSN 14073070. - Nr.55 (2012, 15.maijs), 8.lpp. : ģīm.
9. Maniņa, Agrita. Hānbergs raksta par Jauno komunāru : [par rakstnieka un publicista Ērika
Hānberga tikšanos ar lasītājiem (Saldus novads) Kursīšu pagasta bibliotēkā-informācijas
centrā] / Agrita Maniņa ; tekstā stāsta rakstnieks un publicists Ēriks Hānbergs // Saldus Zeme.
- (Iel. "Kurzemīte" ; Nr.4). - ISSN 1407-3070. - Nr.47 (2012, 20.apr.), 5.lpp. ; ģīm.
10. Maniņa, Agrita. Notiek Monētu dienas : [par Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra (Saldus
novads) vadītāja Mārtiņa Lagzdona aicinājumu piedalīties Monētu dienu norisēs] / Agrita
Maniņa // Saldus Zeme. - ISSN 1407-3070. - Nr.27 (2012, 2.marts), 8.lpp.
11. Maniņa, Agrita. Seko Kursīšu bibliotekāra ikdienai! : [par Kursīšu binliotēkas-informācijas
centra dalību pasaules projektā "Bibliotēkas diena dzīvē"] / Agrita Maniņa // Saldus Zeme. ISSN 1407-3070. - Nr.14 (2012, 2.febr.), 2.lpp.
12. Kļaviņa, Tamāra. "Tāpēc, ka aizraujoši" : [par Kursīšu bibliotēkas - informācijas centra
vadītāju Mārtiņu Lagzdonu: sakarā ar ieteikumu laikraksta "Saldus Zeme" balvai] / Tamāra
Kļaviņa ; tekstā stāsta Kursīšu bibliotēkas - informācijas centra vadītājs Mārtiņš Lagzdons //
Saldus Zeme. - ISSN 1407-3070. - Nr.10 (2012, 24.janv.), 8.lpp. : ģīm.
13. Iepazīstina ar etiķetēm : [par Kursīšu bibliotēkā-informācijas centrā (Saldus novads)
apskatāmo etiķešu izstādi] // Saldus Zeme. - ISSN 1407-3070. - Nr.8 (2012, 19.jan.), [1.] lpp.
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Pielikums Nr.2
PASĀKUMA
VEIDS

Literatūras
izstādes

NOSAUKUMS

LAIKS

„Jaunumi”
„Ekstrakts pret GARLAICĪBU”
„PATRIOTISMA tinktūra”
„VIENTULĪBAS balzāms”
„MĪLESTĪBAS sīrups”
„Pilieni pret SLINKUMU”
„DZĪVESGUDRĪBAS mikstūra ”
„Vitamīni pret SKAUDĪBU UN ALKATĪBU”
„Eliksīrs DZĪVESPRIEKAM”
„Uzlējums pret EKONOMISKO KRĪZI”
„Par ārstniecības augiem bibliotēkas fondos”
„Oranžs, apaļš, pūkains – lācītis Vinnijs Pūks”
„Mīlestība un citi kreņķi” (Jauniešu romāni
Valentīndienai)
„Pacietības mērs” (dramaturģei Leldei Stumbrei —
60 (1952))
„Dzimtās valodas diena – 21.februāris”
„Pusnakts atmiņas” (amerikāņu rakstniekam
Sidnijam Šeldonam — 95 (1917–2007))
„Ne jau katru dienu kliedziens no debesīm”
(rakstniekam Egilam Lukjanskim — 75 (1937–
2008))
„Latviešu kriminālistam Miermīlim Steigam – 85”
„Nav vārdam vietas, kas ticībā sēts” (dzejniecei,
dramaturģei, sabiedriskai darbiniecei Mārai Zālītei –
60 (1952))
„Angļu lielmeistars – Čārlzs Dikenss” (200 (18121970)
„Iepazīsim karikatūras”
„Hameleonu rotaļas latviešu gaumē… un citi
stāsti” (rakstniekam, žurnālistam Osvaldam
Mauriņam — 80 (1932))
„Brazīlija, Īstvīka, …” (amerikāņu rakstniekam
Džonam Apdaikam — 80 (1932–2009))
„Zied pienenes pirms salnas” (rakstniekam Jānim
Plotniekam — 80 (1932–2003)
„Dvēselīte izteikta vārdos” (rakstniekam Jānim
Einfeldam — 45 (1967))
„Piecas atminēšanas” (rakstniecei Vilmai Dellei —
120 (1892–1980))
„Sieviete….”
„Princeses….”
„Stāsti par dabu…”
„Ērika Hānberga literārā daiļrade”
„Rokdarbi, rokdarbi…”
„Māras Svīres un Vladimira Kaijaka literārā
daiļrade”
„Ceļojums pa ievērojamākajām Pasaules vietām”
(Starptautiskā pieminekļu un ievērojamu vietu diena
– 18.aprīlis)
„Baltā stunda” (Ilzei Indrānei – 85)
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2.01 –
31.12
Janvāris
Janvāris
Janvāris
Janvāris
Janvāris
Janvāris
Janvāris
Janvāris
Janvāris
22.jan
Februāris
Februāris
Februāris
Februāris
Februāris

IZM.
IESPIEDARBI

14 grāmatas
11 grāmatas
12 grāmatas
10 grāmatas
7 grāmatas
8 grāmatas
8 grāmatas
9 grāmatas
7 grāmatas
20 grāmatas
14 grāmatas
15 grāmatas
5 grāmatas
17 grāmatas
13 grāmatas

Februāris
Februāris

25 grāmatas
7 grāmatas

Februāris
10 grāmatas
Februāris
Marts

15 grāmatas
5 grāmatas

Marts

3 grāmatas

Marts

2 grāmatas

Marts

4 grāmatas

Marts

2 grāmatas

Marts
Marts
Marts
Marts
16.03.02.04.
20.03.03.04.
09.04.30.04.

3 grāmatas
15 grāmatas
10 grāmatas
10 grāmatas

Aprīlis

7 grāmatas

Aprīlis

6 grāmatas

25 grāmatas
25 grāmatas
35 grāmatas

APM.
SK.

„Mājas gariņš” (Kornēlijai Apškrūmai – 75)
„Dažādi par veselības uzlabošanu” (Pasaules
veselības diena – 7.aprīlis)
„Manas trīs pirmās brūtes un citi stāsti”
(Andrejam Skailim – 85)
„Dzeguzīte gadus skaita” (Ilzei Indrānei – 85)
„Dzeja visiem dzīves gadījumiem” (Kornēlijai
Apškrūmai – 75)
„Cīrulis sniegputenī” (Veltai Spārei – 90)
"Mamma, māmiņa, māmulīte…" (13.maijs - Mātes
diena)
„Pēdas rīta rasā” (rakstniekam Alfrēdam
Dziļumam – 105 (1907-1976))
„Mans draugs Žanis” (rakstniecei Lūcijai Bērziņai
– 105 (1907-1999))
„Īsu brīdi mīlestība priecē” (angļu rakstniecei
Dafnei di Morjē – 105 (1907-1989))
„Taisām tiltu pār…” (rakstniekam Dzintaram
Sodumam – 90 (1922-2008))
„Norvēģu meitas…” (norvēģu rakstniecei Sigrijai
Unsetei – 130 (1882-1949))
„Bij’ toreiz piepildījies laiks…” (rakstniekam
Alvilam Ceplim – 115 (1897-1943))
„Vai ābele ziedēja?” (rakstniecei Irmai Grebzdei –
100 (1912-2000))
„Grāmatas ar pārsteigumiem” (pīkstošas,
atveramas, ar pārsteigumiem un netradicionālas)
„Māra Runguļa literārā daiļrade”
„Ineses Zanderes literārā daiļrade”
„Daces Rukšānes literārā daiļrade”
„Ēna ceļa galā” (rakstniekam Laimonim Puram –
90)
"Sava ceļa gājējs" (rakstniekam Erikam
Ādamsonam - 105 (1907-1946))
„Nelāga diena” (rakstniekam Aivaram Tarvidam –
55)
„Margarita Stāraste zīmē”
„Jāņos: alus un siers” (alus un siera gatavošana,
ēdieni, dzērieni…)
„Spiegu spēles: daiļliteratūra par un ap spiegiem”
„Stikla spēlīšu spēle” (vācu rakstniekam Hermanim
Hesem – 135 (1877-1962))
„Nerātnie pirkstiņi” (rakstniekam Jāzepam
Osmanim – 80)
„Piesnidzis zars” (rakstniekam Jāzepam Osmanim
– 80)
„Smilšu pulkstenī birst laiks” (rakstniekam,
publicistam Arturam Heniņam - 80)
„Tikai nebūt puteklim vējos…” (dzejniekam
Harijam Skujam – 85 (1927-1984))
„Spēle prātam – šahs” (Starptautiskā šaha diena –
20.jūlijs)
„Franču literatūras spīdeklis” (franču rakstniekam
Aleksandram Dimā (tēvs) – 210 (1802-1870))
„Mežs tik dažādu notikumu pilns: norises vieta
mežs”
„Sen to Rīgu daudzināju” (rakstniekam Augustam
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Aprīlis

5 grāmatas

Aprīlis

11 grāmatas

Aprīlis

17 grāmatas

Aprīlis

7 grāmatas

Aprīlis

9 grāmatas

Aprīlis

4 grāmatas

Maijs

10 grāmatas

Maijs

18 grāmatas

Maijs

2 grāmatas

Maijs

10 grāmatas

Maijs

5 grāmatas

Maijs

7 grāmatas

Maijs

3 grāmatas

Maijs

19 grāmatas

Maijs

12 grāmatas

23.04.14.05
14.05.28.05
14.05.28.05

30 grāmatas

Jūnijs

15 grāmatas

Jūnijs

7 grāmatas

Jūnijs

4 grāmatas

Jūnijs

34 grāmatas

Jūnijs

9 grāmatas

Jūlijs

14 grāmatas

Jūlijs
Jūlijs
Jūlijs
Jūlijs
Jūlijs
Jūlijs
Jūlijs
Jūlijs
Augusts

21 grāmata
10 grāmatas

3 grāmatas
5 grāmatas
7 grāmatas
5 grāmatas
3 grāmatas
5 grāmatas
17 grāmatas
8 grāmatas
5 grāmatas

Deglavam — 150 (1862–1922))
„Ar diviem punktiem teikums
nebeidzas” (rakstniecei Indrai Gubiņai —
85 (1927))
„Balzāms dvēselei” (brazīliešu rakstniekam Paulu
Koelju — 65 (1947))
„Divu mūzu kalps” (rakstniekam Jānim
Jaunsudrabiņam — 135 (1877–1962))
,,Īsts mākslinieks redz dzīvi tādu, kāda tā ir
īstenībā, viņš prot saskatīt to, kas citu acīm
apslēpts.” (angļu rakstniekam Džonam
Golsvērtijam — 145 (1867–1933))
„Joki par smiekla naudu” (satīriķim Andrim
Briedim — 75 (1937))
„Mūžu raksti izrakstīti” (literatūrzinātniecei,
rakstniecei Saulcerītei Viesei — 80 (1932–2004))
„Ceļā pa dažādām takām” (dzejniekam,
publicistam Arvīdam Plaudim — 70 (1942))
„Piedzīvojumi un noslēpumi” (angļu
rakstniecei Enidai Blaitonai — 115 (1897–1968))
„Mirkli apstājies” (dzejniecei, rakstniecei Lijai
Brīdakai — 80 (1932))
„Gausīgie ierāvēji dzīves virpulī” (amerikāņu
rakstniekam O.Henrijam — 105 (1862-1980))
„Zemes sāpe” (rakstniecei Vijai Upmalei — 80
(1932-1996))
„Lai šermuļi un šausmas pārņem” (amerikāņu
rakstniekam Stīvenam Edvīnam Kingam — 65
(1947))
„Baltie vasaras mākoņi” (žurnālistam, rakstniekam
Gunāram Ievkalnam — 85 (1927))
„Mūžīgais ceļotājs Donkihots” (spāņu rakstniekam
Migelam de Servantesam Saavedra — 465 (15471616))
„No vēstures šodienai – ielūkojoties pedagoģiskās
domas vēsturē”
„Mājas mīluļi – suns un kaķis – rūpes par tiem”
„Dažāds skolas un piedzīvojumi tajās – ieskaties
grāmatās”
„Pasaules katastrofas” - 10.oktobris – Starptautiskā
dabas katastrofu samazināšanas diena
„Laika robeža Kongo” - amerikāņu rakstniekam
Maiklam Kraitonam - 70 (1942-2008)
„Caur daudzām zemju zemēm, caur daudzām
debesīm” - dzejniekam, esejistam, publicistam
Andrejam Eglītim - 100 (1912-2006)
„Kur brīnumpuķe zied” - rakstniekam Albertam
Caunem — 95 (1927)
„Brīnumu kaste” - vācu rakstniekam Ginteram
Grasam— 88 (1927)
„Sniega laika piezīmes” - rakstniecei Ingai Ābelei
— 40 (1972)
„Par jūru stāstot…” - rakstniekam Edvīnam
Tauriņam — 75 (1947)
„Zīmēju un dzejoju – divām mūzām kalpoju” grafiķim, bērnu grāmatu ilustratoram, dzejniekam
Albertam Kronenbergam — 125 (1887-1958)
„Pieneņu pienu padzerties, mākoņu knaģīšus
piespraust” rakstniekam Arturam Gobam — 80
(1932)
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Augusts

11 grāmatas

Augusts

11 grāmatas

Augusts

24 grāmatas

Augusts

11 grāmatas

Augusts

3 grāmatas

Augusts

10 grāmatas

Augusts

6 grāmatas

Augusts

26 grāmatas

Septembris

15 grāmatas

Septembris

3 grāmatas

Septembris

6 grāmatas

Septembris

3 grāmatas

Septembris

3 grāmatas

Septembris

3 grāmatas

Septembris

6 grāmatas

Septembris

10 grāmatas

Septembris

27 grāmatas

Oktobris

6 grāmatas

Oktobris

2 grāmatas

Oktobris

4 grāmatas

Oktobris

6 grāmatas

Oktobris

2 grāmatas

Oktobris

9 grāmatas

Oktobris

4 grāmatas

Oktobris

3 grāmatas

Oktobris

7 grāmatas

„Domu varavīksni rakstot” (rakstniecei, esejistei
Zentai Mauriņa – 115 (1897-1978))
„Ar klauna acīm” (vācu rakstniekam Heinriham
Bellam - 95 (1917-1985))
„Gaisa tilts” (rakstniekam Aivaram Kalvem – 75
(1937-1994))
„Jādzīvo vien ir” (rakstniecei Elvīrai Kociņai - 110
(1902-1977))
„Karlsons, Pepija, Emīls un citi varoni” (zviedru
rakstniecei Astrīdai Lindgrēnaei - 105 (1907-2002))
„Rakstot Ziemassvētku atklātnīti”
„Pārskatot plauktus: burts - F”
„No rīta glabājiet cilvēcību” (rakstniekam
Andrejam Upītim - 155 (1877-1970))
Latvijas Nacionālās bibliotēkas ceļojoša izstāde
„GRĀMATAS IR ZĀLES”
Ausekļa Jāņa Zālīša maizes un konditorijas
izstrādājumu ETIĶEŠU KOLEKCIJA
LNB ceļojošā izstāde „Sievietes foto mirklis”
Saldus J.Rozentāla mākslas studijas dalībnieka
gleznotāja ARTURA ZAVICKA tematiskā gleznu
izstāde "CEĻŠ"
“MANAS ĢIMENES ROKDARBI” rokdarbi no
sendienām līdz mūsdienām Kursīšu pagasta
iedzīvotāju izpildījumā
Mākslas un
izglītojošas
izstādes

„Gata Šļūkas karikatūru izstāde”
„Kurzemes gaisma” fotogrāfijas Kristīne
Paulauskaite (Plunģe, Lietuva)
"Margarita Stāraste zīmē" (foto: Nils ErdmanisStārasts)
„Irisu izstāde” (no Daigas Bukas, Mārītes Griblo,
Veltas lapas, Ivetas Spēlmanes, Veltas Turkas, Ilonas
Grinbergas dārziem)
Pūres pagasta bibliotēkas INIC novadpētniecības
krājuma kolekcija "Pūres pagasts gadalaikos 2011"
Labdarības foto izstāde - "Ūsas Astes Ķepas"
„Zemes apmeklējums:// LIELBRITĀNIJA”
1-9.klašu skolēnu veidotā vides objektu (masku)
izstāde “Budēlīši sabraukuši”

Pasākumi

seminārnodarbība Kursīšu pamatskolas skolēniem
"Esi drošs interneta pasaulē!" konkursa
bibliotekāriem "Radošais pasākums par drošību
internetā manā bibliotēkā" ietvaros, organizē skolas
bibliotēka sadarbībā ar Kursīšu BIC, Kursīšu
bibliotēkā
„Bērnu/Jauniešu žūrijas 2011” noslēguma
pasākums, nakts Kursīšu bibliotēkā
Stāsti par… "Fotogrāfija" - izstādes "Sievietes
fotomirklis" apskate un fotorāmju gatavošana
plēšanas tehnikā
Stāsti par… "Mūsu zobiņi" - lasām grāmatu Pelēns
Peksis negrib tīrīt zobus un skatāmies filmiņu Putniņš
Tari, diskutējam
Stāsti par…"Alfabēts un pasakas" – atbildam uz
jautājumiem par pasakām, skatāmies Pasaku „Maša
un lacis”, iepazīstam alfabētu multiplikācijas filmā
„Joka pēc alfabēts, katrs bērns tiek pie krāsojamās
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Decembris

10 grāmatas

Decembris

3 grāmatas

Decembris

4 grāmatas

Decembris

4 grāmatas

Decembris

23 grāmatas

Decembris
Decembris

9 grāmatas
22 grāmatas

Decembris

14 grāmatas

2.01.31.01.2012
2.01.31.01.2012
1.02.29.02.2012
1.03.31.03.2012
20.03.03.04
01.04.30.04
02.05.31.05
02.06.30.06
19.06.29.06

4 grāmatas

02.07.31.07
01.09.30.09.
1.10.-31.10.
9.11.-16.11.

3.febr.

12 B ;
3P

7.febr.

7b;
2p

28.febr.

6b;
2p

26.mar

1 grāmata, 2
diski

12 B ;
3P

lapas ar savu vārda burtu

"Portrets tuvplānā" tikšanās ar rakstnieku, publicistu
Ēriku Hānbergu
"Portrets tuvplānā" tikšanās ar rakstniekiem Māru
Svīri un Vladimiru Kaijaku
„Bibliotēkas draugi kopā lai nāk” pasākums
bibliotēkas draugiem, atbalstītājiem, čaklākajiem
lasītājiem
"Portrets tuvplānā" tikšanās ar rakstnieku Māri
Runguli Kursīšu pamatskolā
"Portrets tuvplānā" tikšanās ar rakstnieci, publicisti
Daci Rukšāni
"Portrets tuvplānā" tikšanās ar rakstnieci, dzejnieci
Inesi Zanderi"
Pasaku spēles bērniem (Kursīšu pagasta sporta
svētku 2012 ietvaros)
Foto orientēšanās „Ieraugi Kursīšus” (Sporta
svētku 2012 ietvaros)
Dzejas dienu pasākums "Pieturas" - aktieris
dzejnieks Andris Bulis, komponists Toms Juhņevičs
„Mārtiņdiena, Mārtiņdiena – visi bērni tevi gaida”,
pasākums notiek projekta „No tautas pūra lādes”
ietvaros ar VKKF finansiālu atbalstu. Pasākumā
piedalās folkloras kopa „Virza” no Brocēniem
Stāstu laiks t@vā bibliotēkā – „Ceļojumu piezīmes –
Indija”, stāsta Irēna Lagūna
„Rūķu darbnīca – Adventes vainagu gatavošana”,
pasākums sadarbībā ar kultūras darba organizatori.
Nod. vad. Iveta Strikasa.
„Pār kalniem, pār lejām Ziemassvētki nāk”,
pasākums notiek projekta „No tautas pūra lādes”
ietvaros ar VKKF finansiālu atbalstu. Pasākumā
piedalās folkloras kopa „Pampāļi” no Pampāļiem

Izglītojošie
pasākumi,
semināri,
konkursi

Līgas Reiteres lekcija-nodarbība „Zaļā aptieka un
tautas medicīna”
„Jautājumi un atbildes par Iedzīvotāju ienākuma
nodokļa deklarācijas aizpildīšanu,
sākumdeklarēšanos un citiem aktuāliem
jautājumiem". Konsultācijas sniedza - SIA „Agande
Finanses" grāmatvedības un ekonomikas speciāliste
Agnese Arne un ekonomikas speciāliste Ieva
Circene
„Bibliotēka man, es bibliotēkai” (interneta tiešraide
bibliotēkā)
"Pasaule t@vā bibliotēkā - UNESCO Pasaules
mantojuma izzināšana"
Kuldīgas, Alsungas un Skrundas novadu
bibliotekāru vizīte Kursīšu bibliotēkā (bibliotēkas
apskate, prezentācija par bibliotēku, tās darbu,
projektu „3i”, bibliotēkas Lojalitātes programmu)
SEB bankas rīkotais praktiski-informatīvais seminārs
konsultācijas
Saldus un Brocēnu novadu bibliotekāru
izbraukuma seminārs
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31.mar

22 p ;
2b

14.apr

6p

28.apr

30 p ;
6b

09.mai

5p;
34 b

19.mai

12 p

16.mai

4p;
41 b

28.jūl

52 b

28.jūl

9b;
15 p
27 P
2b

29.sep

09.nov

50 b ;
8P

23.nov

14 p ;
3b

02.dec

3p;
2b

22.dec

20 b ;
15 p

22.jan

25 P

30.mar

4P

02.04.05.04

5p;
3b
19 b ;
3p

16.aug

46 p

20.aug

1P

26.sep

45 P

26.apr

Pielikums Nr.3
Pasākumi un izstādes

Ausekļa Jāņa Zālīša maizes etiķešu kolekcijas izstāde

LNB izstāde „Grāmatas ir zāles”

LNB izstāde „Sievietes fotomirklis”

Lekcija-nodarbība kopā ar zāļu sievu Līgu Reiteri "ZAĻĀ APTIEKA UN TAUTAS MEDICĪNA"
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„Bērnu/jauniešu žūrija 2011” noslēguma pasākums, „Droša interneta diena” un nakts bibliotēkā

„Stāsti par… fotogrāfija” pasākums bērnudārza bērniem

24

Artura Zavicka gleznu izstāde „Ceļš”

7.klases veidota izstāde „Manas ģimenes rokdarbi”

„Portrets tuvplānā” tikšanās ar Ēriku Hānbergu

Gata Šļūkas karikatūru izstāde
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„Portrets tuvplānā” tikānās ar Māru Svīri, Vladimiru Kaijaku

26

Pasākums bibliotēkas draugiem „Bibliotēkas draugi kopā lai sanāk”

”Pasaule t@vā bibliotēkā – UNESCO Pasaules mantojuma izzināšana” kopā ar 7.-8.klases skolēniem

27

„Portrets tuvplānā” tikšanās ar Māri Runguli Kursīšu pamatskolā

„Portrets tuvplānā” tikšanās ar Inesi Zanderi Kursīšu pamatskolā

„Portrets tuvplānā” tikšanās ar Daci Rukšāni-Ščipčinsku

Foto izstāde „Kurzemes gaisma”

Izstāde „Margarita Stāraste zīmē”
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Kursīšnieku dārzos izaugušo Īrisu izstāde

Pūres pagasta bibliotēkas novadpētniecības izstāde

Bibliotēkas organizētās „Pasaku spēles” sporta svētku ietvaros

Bibliotēkas organizētās „Foto orientēšanās” sporta svētku ietvaros

Dzejas dienu pasākums „Pieturas” ar Andra Buļa un Toma Juhņeviča piedalīšanos
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Labdarības foto izstāde „Ūsas Astes Ķepas”

Izstāde „Zemes apmeklējums:// LIELBRITĀNIJA”

Pasākums „Ceļojumu piezīmes – Indija”

Mārtiņdienas svinēšana bibliotēkā kopā ar bērnudārza bērniem

Rūķu darbnīcu nodarbība – Adventes vainagu gatavošana, sadarbībā ar kultūras darba organizatori
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Pielikums Nr.4
Viesi bibliotēkā

Saldus novada pagastu pārvalžu vadītāji bibliotēkā

Projekta "Trešais tēva dēls" novērtēšanas speciālistu vizīte bibliotēkā (Rebecca Yael Weissburg, Līga
Māsēna, M.Lagzdons un Jennifer Splansky (no kreisās))

Saldus novada kultūras darbinieki viesojas bibliotēkā

Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadu kolēģu
viesošanās bibliotēkā
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Saldus un Brocēnu novadu bibliotekāru izbraukuma seminārs Kursīšos

Pielikums Nr.5

Kursi „Bibliotēku interešu pārstāvniecībā”

3. Kurzemes bibliotekāru saietā Liepājā

Apmācību programmas Līderiem un inovatoriem noslēguma mācības Rīgā
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