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BIBLIOTĒKAS DARBA VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 
 

Kursīšu pagasta bibliotēka-informācijas centrs (turpmāk tekstā bibliotēka) 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, sekmē un attīsta mūžizglītības iespējas pagastā. Bibliotēka 

misija un mērķi balstīti uz to, lai sekmētu izglītotas, informētas un kulturālas sabiedrības 

veidošanos pagastā. 

Bibliotēka darbojas saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem, tai skaitā Bibliotēku likumu, 

likumu Par pašvaldībām, citiem LR likumiem, MK noteikumiem, Kursīšu pagasta 

apstiprināto Kursīšu pagasta bibliotēkas-informācijas centra darbības nolikumu un lietošanas 

noteikumiem. 

Bibliotēka savā darbībā ievēro šādus principus: 

 Demokrātija un pilsoniskā sabiedrība; 

 Klientorientēta darbība; 

 Sadarbība un koordinācija; 

 Neatkarība; 

 Attīstība (inovācijas + tradīcijas). 

Bibliotēkas apkalpojamā teritorijā ir gan pašvaldības, gan privātās iestādes un 

uzņēmumi (pamatskola ar PII, pagasta pārvalde, 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, Zaņa u.c.). 

Bibliotēka jau šodien tiek uzskatīta kā:  

 kultūras iestāde; 

 informācijas iestāde; 

 tālākizglītības un pašizglītības iestāde; 

 brīvā laika pavadīšanas vieta; 

 kopienas identitātes veidošanas vieta; 

 sociālās komunikācijas centrs. 

Bibliotēka apkalpo jebkuru tās apmeklētāju, nevienu nediskriminējot un neierobežojot 

pakalpojumu pieejamību. Bibliotēka iespēju robežas un godprātīgi pilda tai deleģētās 

funkcijas un uzdevumus. 

Bibliotēka veic šādas funkcijas: 

1. izglītība, mūžizglītība, izglītošanas funkcija; 

2. kultūra, kultūras mantojuma glabāšana un nodošana sabiedrības rīcībā, 

izklaides un brīvā laika pavadīšanas iespējas, kultūrvides attīstība; 

3. informācija, informācijas sabiedrības veidošana, universālā informācijas 

pakalpojuma sniegšana; 

4. sabiedrības centra funkcija, labvēlīgas sociālās vides veidošanu un uzturēšanu, 

sociālo kontaktu nodrošināšanu. 

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

gadiem. Akreditācijas termiņš beidzies 2013.gadā, bet līdz jaunas akreditācijas procesa 

veikšanai spēkā ir esošā akreditācijas apliecība. Kursīšu pagasta bibliotēka-informācijas 

centrs ir Saldus novada pašvaldības Kursīšu pagasta pārvaldes struktūrvienība. Bibliotēkas 

darbu vada bibliotēkas vadītājs. 

 

KRĀJUMA KOMPLEKTĒŠANAS UN ORGANIZĀCIJAS POLITIKA 
 

Viena no būtiskākajām bibliotēkas vērtībām ir tās krājums, Kursīšu bibliotēka nevar 

sūdzēties par krājuma komplektēšanai paredzēto līdzekļu apjomu. 
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Krājuma komplektēšanai 2013.gadā tērēti 2916 Ls pašvaldības piešķirtie līdzekļi (1970 

Ls grāmatām, 690 Ls – žurnāliem un laikrakstiem, 256 Ls audiovizuālajiem resursiem 

(animācijas un mākslas filmas)). 2013.gadā fonds papildināts ar 1407 vienībām par 2533.90 

Ls (t.sk. dāvinājumi), no tām 431 grāmatas, 71 – audiovizuālie dokumenti, 902 – 

seriālizdevumi, 1 – nošu izdevums, 2 – attēlizdevumi. 

Grāmatas iepirktas galvenokārt no i/k Virja AK izbraukuma tirdzniecībā SPB vai uz 

vietas Kursīšu bibliotēkā, kā arī ZvaigzneABC grāmatnīcā Saldū, Rimi Latvija (DVD). 

Dažādos dāvinājumos (dāvināti un nodoti bezatlīdzības lietošanā) 2013.gadā fonds 

papildināts ar 90 grāmatām un CD par kopējo summu 308.10 Ls, no tiem: 

 3 grāmatas un 1 CD par 24.94 Ls – bezatlīdzības lietošanā no Saldus novada 

pašvaldības; 

 1 grāmata par 2.52 Ls – no Saldus pilsētas bibliotēkas (Latgales kultūras centra 

izdevniecība); 

 1 grāmata par 1.84 Ls – no Saldus pilsētas bibliotēkas (Lauku bibliotēku atbalsta 

biedrība); 

 1 grāmata par 2.38 Ls – no Saldus pilsētas bibliotēkas; 

 No LBB projekta „Latviešu oriģinālliteratūra un autori bibliotēkās” 3 grāmatas par 

11.77 Ls; 

 14 grāmatas par 63.85 Ls – „Bērnu žūrijas 2013” grāmatas no Latvijas Bibliotekāru 

biedrības; 

 No projekta „Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana grāmatu un citu 

izdevumu iegāde nacionālās identitātes un sabiedrības saliedētības veicināšanai” – 

10 grāmatas un 1 CD par 59.85 Ls; 

 Anonīmi dāvinājumi – 55 grāmatas par 140.95 Ls. 

Dāvinājumi un ziedojumi tiek izvērtēti, vai tie ir noderīgi un atbilst komplektēšanas 

politikā rakstītajam un bibliotēkas lietotāju vajadzībām. 

2013.gadā turpināts strādāt pie krājuma attīrīšanas - norakstīta 741 vienība (t.sk. 583 

grāmatas, 3 audiovizuālie dokumenti, 152 seriālizdevumi, 3 citi dokumenti, galvenokārt 

brošūras). Norakstīšanas iemesli – lasītāju nolietotas, lasītāju nepieprasītas, saturā 

novecojušas, dubletes. Norakstītie iespieddarbi nodoti iznīcināšanai – makulatūrā. 

 

 
Fonda kustība 

Kā redzam diagrammā, tad jaunieguvumu un norakstīto izdevumu skaits pēdējo trīs 

gadu laikā ir stabils un process notiek, gan vienā, gan otrā gadījumā. 2013.gadā jaunieguvumu 

skaits ir liels, jo sākot ar šo gadu katrs žurnāls tika ņemts uzskaitē kā atsevišķa vienība, ne kā 

komplekts. 

Laikraksti un žurnāli, kā arī „Lata romāni” pasūtīti Latvijas Pastā, izmantojot atlaižu 

piedāvājumu, tādējādi varēja pasūtīt žurnālus un laikrakstus izdevīgāk. Līdzekļi preses 

abonēšanai ir pietiekami un piedāvājums ir gan dāmām, gan kungiem, gan bērniem. 

2013.gadā par pašvaldības līdzekļiem abonēti 33 laikraksti un žurnāli. 

Preses piedāvājumu papildināja gan lietotāju, gan iestāžu dāvinājumi, par ko ir liels 

prieks, jo tādējādi varēja palielināt piedāvāto izdevumu klāstu. 2013.gadā bibliotēkā bija 
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pieejami dažādu nozaru 46 nosaukuma laikraksti un žurnāli. Bibliotēkas lietotāja Laimdota 

Lagzdone bibliotēkai dāvinājusi žurnālus: Ievas Stāsti, Patiesā Dzīve, Kas Jauns, Vakara 

Ziņas, Ievas Veselība, 40 plus; Līga Mēnese - laikrakstu DDD; Kristīne Buka – žurnālus 

Playboy, Cosmopolitan; Vija Gotfrīde – žurnālu Ievas Dārzs; Inga Bergmane – žurnālu IR. 

No LNB un izdevniecībām kā dāvinājums saņemts žurnāls Rīgas Laiks, Ievas Virtuve (lai gan 

ne visi numuri). 

Bibliotēkas jaunieguvumu apstrādi bibliotēkas vadītājs veic pats izmantojot BIS ALISE, 

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. 

2013.gada beigās krājuma sadalījums sekojošs: grāmatas - 9185, audiovizuālie 

dokumenti – 166, seriālizdevumi – 902, nošu izdevumi – 1, attēlizdevumi – 57, brošūras – 45. 

Kopumā no fonda 19% ir bērnu un jauniešu literatūra. 

2013.gada beigās krājuma sadalījums pa valodām sekojošs: 10139 – latviešu val., 15 – 

angļu val., 7 – krievu val., 3 – vācu val., 1 - latgaliešu val., 191 – dažādas val. 

2012.gadā izstrādāta bibliotēkas komplektēšanas politika 2013.-2018.gadam, kurā 

veikta krājuma analīze, noteiktas prioritātes komplektēšanai, procedūras un darbības krājuma 

saglabāšanai un organizēšanai bibliotēkā. 2013.gadā prioritātes bija daiļliteratūra (latviešu un 

ārzemju), nozaru literatūra, bērnu literatūra. Bibliotēka iespēju robežās cenšas nodrošināt 

visas lasītāju vajadzības. Cenšamies atjaunot visu nozaru krājumus, jo novecojusī literatūra 

tiek norakstīta. 20% no jaunieguvumiem 2013.gadā ir bērniem un jauniešiem domāta 

literatūra. 

 

BIBLIOTĒKAS PAKALPOJUMU PIEDĀVĀJUMS UN PIEEJAMĪBA 
 

Kursīšu pagastā deklarēti 904 iedzīvotāji (dati uz 01.01.2014). No visiem deklarētajiem 

iedzīvotājiem bērni un jaunieši līdz 18 gadiem - 178. 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 282 lietotāji (t.sk. bērni un jaunieši 81). Bibliotēkas 

lietotāji 2013.gadā ir 31 % no Kursīšu pagasta iedzīvotājiem.  

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 

Lasītāju skaits 307 310 303 277 282 

t.s. bērni, jaunieši 119 118 89 81 81 

Apmeklējums 9255 9742 9583 9407 15515* (8456) 

t.s. bērni, jaunieši 4919 4764 4328 4633 4271 

Izsniegums 14839 15357 15187 16334 17316 

t.s. bērni, jaunieši 5246 5244 4912 5388 5314 

*uzskaitīts arī virtuālais apmeklējums 

 1.tabula Bibliotēkas rādītāji 

 

Iedzīvotāji 2013.gadā bibliotēku-informācijas centru apmeklējuši 8456 reizes (t.sk. bērni 

un jaunieši 4271), no apmeklējuma skaita lasītāju apmeklējums 4573 (t.sk. bērni un jaunieši 

1220), datorlietotāji 3883 (t.sk. bērni un jaunieši 3051). Virtuālie apmeklējumi 7059 reizes – 

pagasta tīmekļa vietne www.kursisi.lv bibliotēkas sadaļa un profils 

www.draugiem.lv/Kursisu.biblioteka Apmeklējums samazinājies, jo atvaļinājuma laikā 

http://www.kursisi.lv/
http://www.draugiem.lv/Kursisu.biblioteka
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bibliotēka bija slēgta, 2012.gadā bibliotēkas vadītāju atvaļinājuma laikā darbu apvienošanas 

kārtībā aizstāja kultūras darba organizatore, tādējādi nodrošinot pakalpojumu izmantošanas 

nepārtrauktību. 

Izsniegums 2013.gadā 17316 vienības (t.sk. bērniem un jauniešiem 5314). Uzskaitīts 

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

izdevumi). 2013.gadā grāmatu izsniegums bija 6587 vienības (no kurām 1759 – bērnu un 

jauniešu literatūra, 1027 – nozaru literatūra, 3801 – daiļliteratūra), seriālizdevumu izsniegums 

5909 reizes, audiovizuālie dokumenti – 937 reizes, pārējie dokumenti 3883 reizes 

(elektroniski izsniegumi, kopēti, printēti un skenēti materiāli). 

No kopējā izsnieguma uz vietas pieaugušajiem, bērniem un jauniešiem izsniegtas 1853 

vienības (seriālizdevumi, grāmatas, audiovizuālie dokumenti). 

Salīdzinot 2012. un 2013.gada datus redzam, ka rādītāji visos punktos palielinājušies, 

izņemot seriālizdevumu izsniegumu un pārējo dokumentu (elektroniskie, printējumi un 

kopējumi), kā arī kopējais izsniegums bērniem un jauniešiem. Straujš kāpums ir 

audiovizuālajiem izsniegumiem, to skaidrojam ar piedāvājuma pieaugumu un atbilstošas 

tehnikas pieejamību audiovizuālo dokumentu skatīšanai uz vietas bibliotēkā. (skat. 2.tabulu) 

Vidēji gadā katrs lietotājs bibliotēku apmeklējis 30 (8456/282=29.98) reizes un izlasījis 

/ izmantojis 61 (17316/282=61.40) iespieddarbus vai elektroniskos dokumentus. 
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2012 16334 4734 1243 949 2542 6011 372 5228 16334 5388 

2013 17316 6587 1759 1027 3801 5909 937 3883 17316 5314 

 + + + + + - + - + - 

2.tabula Bibliotēkas rādītāji 

 

Pēc lietotāju pieprasījuma 3 ģimenēm grāmatas un citi izdevumi pagājušajā gadā 

piegādāti mājās. 

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. Bibliotēkas darba laiks piemērots lietotāju vajadzībām, jo ir 

iespēja apmeklēt bibliotēku vakarā pēc darba un brīvdienas, gan strādājošajiem, gan 

studējošajiem. 

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 bibliotēkas vadītājs palīdz un konsultē par 

bibliotēkas darbu un resursiem, datoru un interneta izmantošanu. 

Lietotāji savu viedokli, sūdzības var paust gan rakstiski (ierosinājumu un laba vēlējumu 

grāmatā), gan mutiski personīgā sarunās ar bibliotēkas vadītāju. Iespēju robežās ierosinājumi 

un sūdzības tiek atrisinātas un realizētas. 

Bibliotēka ir skaistās, gaišās un plašās telpās, kurās ir labs apgaismojums. Iespēju 

robežās bibliotēkā izvietoti zaļie augi. 2013.gadā bibliotēka atrodas bijušā veikala telpās 

pirmajā stāvā un ir pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Tajā iespējams iebraukt arī 

http://www.kursisi.lv/
http://www.draugiem.lv/Kursisu.biblioteka
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ar invalīdu ratiņiem, kā arī vecākiem ar bērnu ratiem. Telpas ir patīkamas un piemērotas 

bibliotēkas pakalpojumu sniegšanai. 

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, tālrunis, sarunas. 

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. 

2013.gadā bibliotēka kopā ar skolas bibliotēku iesaistījās akcijā 

„Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrija”. Akcijā dalību pieteica vairāk kā 50 lieli un mazi kursīšnieki, 

bet līdz galam anketu aizpildīja 33 bērni un jaunieši, kā arī 8 pieaugušie. 

2013.gadā jauni pakalpojumi nav ieviesti. Lietotājiem visvairāk saistoši ir bibliotēkas 

pakalpojumi:  

1. bezmaksas pakalpojumi - grāmatu, laikrakstu un žurnālu (46 nosaukumi) 

izsniegšana lasīšanai uz vietas un mājās; 

2. datoru un Interneta izmantošana (10 datoru vietas), konsultācijas; 

3. literāri un izglītojoši pasākumi; 

4. izstādes (literārās, mākslas, tematiskās); 

5. datu bāzes (Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka); 

6. novadpētniecības mapes; 

7. uzziņas; 

8. elektroniskais katalogs; 

9. tūrisma informācijas bukleti. 

Lietotāji izmanto arī maksas pakalpojumus – kopēšana, printēšana, skenēšana. 

2013.gadā organizētas gan datorapmācības, gan kursi un semināri: 

 3 datorlietotāju apmācību grupas (12 cilvēki); 

 kursi "No nulles līdz ziedošam dārzam" par daiļdārzu veidošanu (lektore Ligita 

Ķiene) – 7 kursanti; 

 seminārs „No tautas pūra lādes” (lektori Ilga Reizniece, Sandra Sabīne 

Jaundaldere, Ernests Spīčs), projekta „No tautas pūra lādes” ietvaros, sadarbībā 

ar Kursīšu attīstības biedrību „KABata” projektā „Tautas gara mantas” – 24 

dalībnieki; 

 „Andas Ziemassvētku rokdarbu nodarbība” – dekoru, kartiņu un citu priekšmetu 

gatavošana – 13 dalībnieki. (skat. pielikumu Nr.3 un Nr.4) 

Bibliotēka cenšas dažādot savas organizētas aktivitātes un uzklausa sabiedrības viedokli 

un vēlmes, kuras iespēju robežās tiek īstenotas vai pierakstītas „ideju bankā”. 

Bibliotēkā pagājušajā gadā pēc lietotāju lūguma: 

 veikta 136 vienību skenēšana (bildes, dokumenti, izglītības dokumenti); 

 kopētas 682 lapas (raksti no avīzēm un žurnāliem, informācija no grāmatām, 

anketas, medicīnas dokumenti u.c.); 

 printētas 718 lapas (studiju darbi, skolēnu referāti, medicīniska rakstura 

dokumenti, ielūgumi, bildes, u.c. dokumenti); 

 uz lietotāju e-pastiem nosūtītas 26 vienības (informācija no interneta, 

datubāzēm, skenēti dokumenti, avīžu raksti, u.c.); 

 sniegtas 377 uzziņas par dažādām tēmām. 

Bibliotēkas vērtība - krājums atbilst lietotāju interesēm un vajadzībām un bibliotēka 

spēj nodrošināt lietotāju pieprasījumus. Ja kāds iespieddarbs nav bibliotēkas krājumā, to SBA 

kārtā piegādā no citām bibliotēkām. No citām Latvijas bibliotēkām (SPB, Kalnu, Ezeres, 

Pampāļu, LNB, Rubas, Brocēnu, Nīgrandes, Saldus pagasta, Jaunauces, Zirņu) 2013.gadā 

lietotājiem piegādātas 224 dokumentu vienības.  

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


7 

 

Lai nodrošinātu citu novada bibliotēku lietotāju pieprasījumu, uz citām bibliotēkām 

(SPB, Lutriņu, Pampāļu, Rubas, Ezeres, Jaunauces, Kursīšu pamatskolas, Nīgrandes, 

Vadakstes, Šķēdes, Zaņas, Kalnu) 2013.gadā nosūtītas 360 vienības. Kursīšu bibliotēka ar 

lielāko prieku palīdz un dod iespieddarbus uz citām bibliotēkām, kurām iespējas ir mazāk. 

Īpaši veiksmīga grāmatu apmaiņa jau vairāk kā 2 gadus izveidojusies ar Ezeres un Pampāļu 

bibliotēkām (tiek aizdota daiļliteratūras kopa, piemēram, 2004.gadā izdotās grāmatas, kuras 

nav to krājumā, uz ilgāku laiku), 2013.gadā šim bibliotēkām pievienojusies Zaņas bibliotēka. 

Starptautiskais SBA nav izmantots.  

SBA izmantošanas iemesli ir dažādi: 

 čaklāko lasītāju informācijas vajadzību apmierināšana; 

 literatūras izstāžu veidošana; 

 pasākumu organizēšana; 

 daudzveidīgu pieprasījumu apmierināšana. 

 

 
SBA darbs bibliotēkā 

 

Diagrammā redzam, kā pilnveidojies SBA darbs Kursīšu bibliotēkā pēdējo 3 gadu laikā, 

kam par iemeslu ir veiksmīgā sadarbība starp kaimiņu pagastu bibliotēkām. 

Ar jaunieguvumiem bibliotēkas lietotāji tika 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. 2013.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. 

 

DARBS AR BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM 
 

2013.gadā bibliotēkā iesaistīts 81 bērns un jaunietis (t.sk. pirmskolas vecuma - 11, 1.-

9.kl. – 56, līdz 18.gadiem - 14). 

 
Darbs ar bērniem un jauniešiem skaitļos 

http://www.kursisi.lv/
http://www.kursisi.lv/
http://www.kursisi.lv/library_gallery/index.php?album=lasonis
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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, interents un datori ir pieejami mājās (pēdējos gados šis ir bijis biežāk 

izmantojamais pakalpojums bērniem un jauniešiem). 

2013.gadā krājums papildināts ar 102 bērnu auditorijai domātām grāmatām, t.sk. 14 

saņemtas VKKF programmas „Bērnu/Jauniešu žūrija” realizēšanai. Tiek iegādāta jaunākā 

bērnu un jauniešu literatūra. Skolēniem pieejamie žurnāli ir Sīrups, Ilustrētā Junioriem 

(jaunie izdevumi), Zīlīte, Ezis (iepriekšējo gadu izdevumi), bet jauniešiem – JOY, Ilustrētā 

Zinātne un Ilustrētā Pasaules vēsture, GEO. Jaunieši lasa arī pieaugušajiem domātos 

žurnālus, piemēram, Cosmopolitan, Sporta Avīze, u.c. Bērniem un jauniešiem uz vietas 

bibliotēkā un līdzņemšanai uz mājām ir pieejami dažādi mākslas un multiplikācijas filmu 

diski, ko izmanto labprāt un šis pakalpojums kļūst ar vien aktīvāk izmantots. 

Lai popularizētu grāmatas un lasīšanu, veidotas dažādas literatūras izstādes bērnu 

auditorijai – par godu rakstnieku jubilejām, tematiski apskati un vecāko izdevumu 

popularizēšana. (skat. pielikumu Nr.2) 

Pasākumi bērniem un jauniešiem tiek veidoti sadarbībā ar bērnudārzu, skolu, kultūras 

darba organizatori un to tematika ir sākot no tikšanās ar autoriem līdz sportiskām aktivitātēm. 

2013.gadā bibliotēka kopā ar skolas bibliotekāri iesaistījās akcijā 

„Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrija”. Akcijā dalību pieteica vairāk kā 50 lieli un mazi kursīšnieki, 

bet līdz galam anketu aizpildīja piedalījās 33 bērni un jaunieši, kā arī 8 pieaugušie. 2012.gada 

žūrijas dalībnieki noslēguma pasākuma ietvaros 2013.gada martā tika vesti uz Liepājas Teātra 

izrādi „Pelnrušķīte”, kādam no bērniem tā bija iespēja pirmo reizi viesoties īstā teātrī. 

2013.gadā turpinājām pasākumu ciklu bērniem „Stāsti par…”, kura laikā bērni iepazina 

grāmatu daudzveidību, profesijas (policists un medmāsa), skatījās izstādes, veidoja dažādus 

darbiņus un pavadīja laiku bibliotēkā. Sadarbība ar bērnudārzu ir laba, jo varam sarunāt gan 

tēmu, gan laiku, kad un par ko notiks pasākums. (skat. pielikumu Nr.3) 

Projekta „No tautas pūra lāde” ietvaros sadarbībā ar skolu bērniem tika organizēti 

Meteņi un Miķeļi ar folkloras kopu „Ruba” un „Pampāļi” piedalīšanos. Abos pasākumos 

bērni aktīvi līdzdarbojās. (skat. pielikumu Nr.3) 

Lai veicinātu bērnos patriotismu un iepazītu Saldus novadu, sadarbībā ar gidi, 

pirmsskolas skolotāju Līgu Šauli novembrī bērnudārza bērniem tika organizēta nodarbība „Es 

mīlu Saldu”. Nodarbības laikā minot mīklas, pildot uzdevumus un ejot rotaļās varēja izzināt 

novadu un aktīvi līdzdarboties. (skat. pielikumu Nr.3) 

Grāmatu dažādība spēj pārsteigt ne vien lielu, bet arī mazu cilvēku. Bibliotēkā tika 

eksponēta Saldus pilsētas bibliotēkas grāmatu izstāde „Lielas, mazas, dažādas”, kurā bija 

apskatāmas dažāda veida, izmēra un satura grāmatas no SPB un Kursīšu bibliotēkas fondiem. 

Bērnudārza 5-gadīgo un 6-gadīgo bērnu grupām tika organizēta bibliotekārā stunda 

„Grāmatas rāmatiņas” par grāmatu daudzveidību, uzbūvi, izmantošanu. (skat. pielikumu 

Nr.3) 
Tikšanās ar dzejnieci un bibliotekāri Ivetu Skapsti Kursīšu pamatskolā, bērniem atmiņā 

paliks ar jautru un atraktīvu dzejoļu izpildījumu. Bērniem ir jādod iespēja ne tikai lasīt, bet arī 

iepazīties un tikties ar autoru klātienē. To bibliotēka sadarbībā ar pamatskolas bibliotēku jau 

dara vairākus gadus. Vecāko klašu skolēni varēja iepazīt Noras Ikstenas daiļradi un personību 

tikšanās reizē Kursīšu bibliotēkā. (skat. pielikumu Nr.3) 

2013.gadā sadarbībā ar Kursīšu pamatskolas skolotāju Sanitu Vītolu, kura atbild par 

karjeras izglītību skolā, vecāko klašu skolēniem kopīgi organizējām tikšanos ar žurnālistikas 

un fotogrāfu profesijas pārstāvjiem no Skrundas TV un laikraksta „Saldus Zeme”. Jauniešiem 

bija iespēja iepazīt šo profesiju pozitīvos un negatīvos aspektus, uzdot interesējošus 

jautājumus un diskutēt. (skat. pielikumu Nr.3) 
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Kopīgi ar kultūras darba organizatori jau 3 gadu pēc kārtas organizējām sportiskas 

aktivitātes pagasta bērniem vasaras noslēgumā – sporta spēles „Atvadas no vasaras”. (skat. 

pielikumu Nr.3) 
2013.gada nogalē bibliotēka iesaistījusies LNB Bērnu literatūras centra un LNB 

Atbalsta biedrības Lasīšanas veicināšanas programmā „Grāmatu starts”, kas domāta 3 

gadīgajiem bērniem. Akcijas laikā īpašā pasākumā paredzēta iepazīšanās ar bibliotēku un 

tematisku pasākumu organizēšana šai auditorijai kopā ar vecākiem. Aktivitātes paredzētas 

2014.gadā. 

2013.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), grāmatas, noformējumā izmantoti krāsaini burti 

un zīmējumi; 

 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.   

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 dažādu neskaidru jautājumu noskaidrošanai un 

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

krājumu, izpilda bērnu pieprasītās uzziņas, piemēram, par augu uzbūvi, svētkiem, putnu 

barotavām, u.c. Tāpat bērniem nepieciešama palīdzība, lai noformētu darbus un tos izprintētu. 

Bibliotēkas „Lojalitātes programmā” 2012./2013. iesaistījās 3 bērni un jaunieši, kuri 

krāja uzlīmes par izlasītajām grāmatām, apmeklētajiem pasākumiem un izstādēm. 

 

INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJU TEHNOLOĢIJU 

NODROŠINĀJUMS 
 

Bibliotēkas materiāli tehniskais un IKT nodrošinājums ir labs. Kopumā bibliotēkā uz 

2013.gada beigām ir pieejami 11 datori lietotājiem un 2 darbiniekiem, kopā 13 datori. 

2013.gadā iegādāts portatīvais dators, lai veiksmīgāk varētu nodrošināt bibliotēkas 

pakalpojumu un programmu darbību, datoru izmanto arī kultūras darba organizatore savos 

pasākumos. Jāsaka, ka datortehnika jau sāk novecot un būtu nepieciešams domāt par jaunu 

datoru iegādi lietotājiem. 

Bibliotēkas rīcībā ir brošējamā iekārta, laminētājs, kopētājs, skeneris, 1 

multifunkcionālā iekārta, 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, 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 kopkatalogā, ar Saldus pilsētas bibliotēkas 

speciālistu atļauju, tiek veidoti jauni ieraksti grāmatām un citiem iespieddarbiem, kā arī ar 

nepieciešamajām ziņām (anotācijas, satura izklāsts) papildināti jau esošie. 

2013.gadā bibliotēkā „Gaismas tīkla” ietvaros bija pieejamas 2 datubāzes Letonika un 

Lursoft laikrakstu bibliotēka. 
 

http://www.kursisi.lv/
http://www.draugiem.lv/Kursisu.biblioteka
http://www.slideshare.net/kursisubiblioteka
http://www.youtube.com/user/kursisubiblioteka
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NOVADPĒTNIECĪBAS DARBS 
 

2013.gadā novadpētniecības mapes tika papildinātas ar rakstiem un materiāliem no 

laikraksta „Saldus Zeme”, kā arī citiem jauniegūtajiem izdevumiem, interneta. 2013.gadā 

bibliotēkā bija šādas materiālu kopas – izdevumi „Saldus Novada ziņas”, „Kursīšnieks”, 

skolas avīze „UnViss…”, novadpētniecības mapes „Kultūra Kursīšu pagastā”, „Sports ” 

Kursīšu pagastā”, „Pašvaldības darbs”, „Drošība Kursīšu pagastā”, „Uzņēmējdarbība Kursīšu 

pagastā”. „Lauksaimniecība Kursīšu pagastā”, „Mežsaimniecība Kursīšu pagastā”, „Daba un 

tūrisms Kursīšu pagastā”, „Vēsture”, „Sabiedrība”, „Mūsu cilvēki”, „Saldus novada 

pašvaldība”, „Kursīšu pamatskola”, „Kursīšu bibliotēka-informācijas centrs”, „Kursīšu 

bibliotēkas vēsture”, „Jānis Rudzutaks”, „Raksti no preses līdz 1991.gadam”, kā arī piecas 

mapes ar izprintētajiem rakstiem no www.periodika.lv.  

Iespēju robežās tika vāktas fotogrāfijas no 2013.gada pasākumiem, daļa no tiem arī 

filmēti. Bildes iesūtījusi gan kultūras darba organizatore, gan iedzīvotāji, gan bibliotēkas 

vadītājs pats fotografējis. Video materiāli tiek uzkrāti bibliotēkā, bet nav pieejami publiskai 

izsniegšanai mājās. 

Centāmies strādāt pēc 2012.gadā pieņemtās Saldus un Brocēnu novadu bibliotēku 

Novadpētniecības koncepcijas. Tika veidota bibliotēkas gadagrāmata par notikumiem, 

aktualitātēm bibliotēkas dzīvē, kas būs kā bibliotēkas vēstures pētniecības pamats nākotnē, kā 

arī turpināts veidot foto albūmus. Bibliotēka turpina uzkrāt pasākumu afišas un plakātus, kas 

informē par aktivitātēm un pasākumiem pagastā. 

Šajā gadā vadītājs piedalījās Bibliotēku novadpētniecības konference „Lokālās kultūras 

vērtības nacionālās identitātes stiprināšanai” (18.-19.09.2013, Balvi), kuras ietvaros tika 

apspriesti jautājumi un nolasīti vairāki referāti saistībā ar novadpētniecības darbu, problēmām, 

projektiem un iespējām. Kolēģi no Balviem, Preiļiem, Ludzas, Rēzeknes, LCB, Gulbenes un 

Bauskas bibliotēkām dalījās pieredzē par novadpētniecības resursu veidošanu, izmantošanu 

un popularizēšanu. Konferences laikā iepazinām Balvu pilsētu un Balvu novada Briežuciema 

pagastu, to bibliotēkas un kultūrvidi. Konferences laikā varēja gūt gan teorētiskas, gan 

praktiskas zināšanas un pieredzi novadpētniecības darbā, iepazīt neiepazīto Latviju, satikties 

un diskutēt ar kolēģiem. Konferencē vēlreiz tika gūts apstiprinājums, ka novadpētniecības 

darbs ir plašs un laikietilpīgs process, tika gūtas idejas turpmākajiem darbiem un jauniem 

projektiem. (skat. pielikumu Nr.6) 

2013.gadā tika turpināts realizēt projekts „No tautas pūra lādes”, kura laikā tika 

apkopota Kursīšu pagastā pierakstītā folklora, kas pieejama grāmatās, presē un dažādos 

iestāžu fondos (LFK, Saldus Vēstures un mākslas muzejā, u.c.). Realizējot projektu tika 

secināts, ka materiālu apjoms ir ļoti liels, īpaši LFK un projekta termiņā nav iespējams visu 

izdarīt. Darbs pie folkloras apkopošanas turpināsies. 

Tika apkopota informācija prezentācijā par Kursīšu pagasta uzņēmumiem un 

pašnodarbinātajām personām, kas tika rādīta prezentācijā apmeklētājiem izstādē „Ražots 

Saldū”. 

Ar bibliotēkas savāktajiem materiāliem iepazinās Druvas vidusskolas skolēni, 

viesojoties bibliotēkā projektu nedēļas laikā, ar mērķi iepazīt Saldus novada pagastus un pēc 

tam tos prezentēt pārējiem skolas biedriem. Bibliotēkas vadītājs piestrādāja par gidu, vadot 

ekskursijā skolēnus pa pagastu. (skat. pielikumu Nr.5) 

Bibliotēka 2013.gadā piedalījusies vairāku novadpētnieciska rakstura izstāžu veidošanā 

un eksponēšanā, gan uz vietas bibliotēkā, gan citviet:  

 tika izveidota planšete par Kursīšu bibliotēkas vēsturi kopīgajā Saldus pilsētas 

bibliotēkas izstādē „Pagastu bibliotēku vēsture”; 

 oktobrī notika Kursīšu pamatskolas 190 gadu jubilejas salidojums, kura ietvaros 

bibliotēka sagatavoja izstādi „Kursīšu pamatskola preses slejās”, uz vairākām 

planšetēm tika izvietoti raksti par skolu no 20.gs. sākuma līdz mūsdienām. Spriežot 

http://www.periodika.lv/
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pēc atsauksmēm izstāde bija izdevusies un patīkami pārsteidza absolventus. Izstāde 

uzdāvināta Kursīšu pamatskolai; 

 tika deponēta Saldus pilsētas bibliotēkas veidotā novadpētnieciskā izstāde „Ko devuši, 

ko ņēmuši… Saldus pilsētas galvas 1859-2013”. (skat. pielikumu Nr.3) 

 

PROJEKTIZSTRĀDE 
 

2013.gadā bibliotēka izstrādāja un iesniedza 5 projektu pieteikumus un turpināja realizēt 

2012.gadā atbalstīto projektu „No tautas pūra lādes”. 4 projektos bibliotēka bija kā projekta 

vadītāja, 1 projektā kā sadarbības partneris. 2013.gadā atbalstīti 2 projekta pieteikumi. 

"Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrija 2013" (atbalstīts) – projekta pieteikums iesniegts 

LNB BLC / LBB. Kā sadarbības partneris darbojās Kursīšu pamatskolas bibliotēka. Rezultātā 

bibliotēka ieguva 14 grāmatas par kopējo summu 63.85 Ls, kā arī pildspalvas čaklākajiem 

žūrijas dalībniekiem. Projekta ieguvums ir sadarbības ar pamatskolas bibliotēku un 

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

bibliotēkai un tās pakalpojumu popularizēšana. 

"Tautas gara mantas" (atbalstīts) (Saldus novada NVO atbalsta fonds) - Kursīšu 

attīstības biedrība "KABata". Projekta mērķis bija dot iespēju piedalīties Latvijā atdzītu 

profesionāļu lekcijās-nodarbībās, bagātināt sevi garīgi un profesionāli, iegūtās zināšanas 

pielietojot sava darba pilnveidē un jaunu zināšanu radīšanā. Tika organizēts seminārs „No 

tautas pūra lādes”, kurā tika runāts par latviešu zīmju nozīmi dejā, saskarsmi, par Lielvārdes 

Jostas rakstiem, tika izdejoti tās raksti, varēja uzzināt kā mācīt folkloru. Šis projekts bija kā 

atbalsta aktivitāte bibliotēkas 2012.gadā izstrādātajam un realizētajam projektam „No tautas 

pūra lādes”. Tika piesaistīti papildus līdzekļi semināra organizēšanai. (skat. pielikumu Nr.4) 

"Grāmata čemodānā" (neatbalstīts) – projekts tika iesniegts VKKF un tā mērķis bija 

dažādot kultūrvidi un norises pagastā, veicināt sabiedrības interesi par izzinošo literatūru, dot 

iespēju lauku iedzīvotājiem satikties ar ceļotājiem-autoriem un neklātienē paviesoties tālās 

zemēs. 

"Portrets tuvplānā (3)" (neatbalstīts) – projekts tika iesniegts VKKF un tā 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. 

"Portrets tuvplānā (3)" (neatbalstīts) – projekts tika iesniegts VKKF un tā mērķis bija 

organizējot tikšanās ar grāmatu autoriem, dažādot kultūrvidi un norises pagastā tā veicinot 

sabiedrības interesi par latviešu literatūru un literātiem. Būtiski tika pārstrādāts iepriekšējā 

kārtā iesniegtais projekta pieteikums. 

Lai gan 2013.gads projektu izstrādes jomā nav bijis labvēlīgs bibliotēkai, tomēr 

centāmies nepadoties un pārstrādāt pieteikumus un startēt atkal jaunos konkursos. Protams, ir 

mazliet skumji un nolaižas rokas, kad labi domāta iecere netiek atbalstīta, bet padoties 

netaisos. 

 

 
Projektu darbs bibliotēkā 
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Pēdējo trīs gadu laikā projektu darbam veltīts diezgan daudz laika un spēka, lai 

piesaistītu papildus līdzekļus dažādu aktivitāšu un programmu realizēšanai. No izstrādātajiem 

projektiem 47% ir atbalstīti, liekas ka tas ir labs rādītājs. 

 

METODISKAIS UN KONSULTATĪVAIS DARBS 
 

Dalīšanās pieredzē un zināšanās ir būtisks bibliotēkas vadītāja uzdevums. Bibliotēkas 

vadītājs dalās pieredzē un padomos ar kolēģiem un bibliotēkas klientiem. Vai tie būtu labās 

prakses piemēri no bibliotēku darba, vai zināšanas un praktisks padoms apmeklētājiem 

konsultējot un apmācot tos tradicionālo un elektronisko resursu izmantošanā, bibliotēkas 

pakalpojumu izmantošanā.   

 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 (BIS Alise problēmas, interneta un datoru problēmu 

atrisināšana, materiālu atlase izstādēm, u.c.). Par aktualitātēm tiekam informēti SPB 

organizētajos semināros, kā arī ar e-pasta un telefona starpniecību. Vienmēr var piezvanīt, 

uzrakstīt vai ierasties personīgi un speciālisti neatteiks savu padomu un palīdzību. 

Veiksmīga sadarbība izveidojusies ar Kursīšu pagasta kultūras darba organizatori, 

rīkojot dažādus pasākumus, palīdzot viens otram. 

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

sadarbības partneri ir organizējot pasākumus un aktivitātes, komplektēšanas un grāmatu 

apstrādes procesā, veidojot publicitāti u.tml. Sadarbības partneru atbalsts ir dažāds, gan 

materiāls, gan morāls. 

2013.gadā bibliotēka organizējusi datorlietošanas kursus, daiļdārzu veidošanas kursus. 

Datorlietošanas kursi organizēti 3 grupām ar kopējo dalībnieku skaitu 12, daiļdārzu 

veidošanas kursi 1 grupai 7 cilvēku sastāvā. (skat. pielikumu Nr.4) 

2013.gadā bibliotēkas vadītājs sniedza konsultācijas un palīdzēja aizpildīt Valsts 

Amatpersonu deklarācijas pagasta pārvaldes un skolas darbiniekiem. 

Kursīšu bibliotēkā izbraukuma semināros 2013.gadā tika uzņemti Rundāles, Jelgavas, 

Ozolnieku, Bauskas un Dobeles novadu kolēģi, Saldus novada pirmsskolas izglītības iestāžu 

darbinieki. Kolēģi un viesi tika iepazīstināti ar bibliotēkas darbu, realizētajām programmām 

un aktivitātēm. Liels prieks, ka kādam noder manis darītais un stāstītais un ka to kā ierosmi 

izmanto sava darba uzlabošanai. Labs vārds un pozitīvas domas vienmēr palīdz ikdienas darbā 

sasniegt arvien jaunus mērķus. (skat. pielikumu Nr.5) 

2013.gada 15.aprīlī bibliotēkas vadītājs, pēc Saldus novada pašvaldības kultūras darba 

vadītājas un Saldus pilsētas bibliotēkas uzaicinājuma piedalījās Latvijas-Lietuvas kultūras 

darbinieku pārrobežas sadarbības pasākumā „Kultūras diena”, kuras ietvaros dalījās pieredzē 

par bibliotēkas darbu, aktivitātēm, realizētajiem projektiem un dibināja kontaktus. 

 

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 m
2
, 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. 

Lai nodrošinātu bibliotēkas pakalpojumu sniegšanu un programmu darbību, bibliotēkas 

rīcībā ir dažādas iekārtas un aprīkojums - 11 datori (lietotājiem), 2 darbiniekiem (stacionārais 
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un portatīvais (iegādāts 2013.gadā)), 2 printeri (krāsu un melnbaltais), 1 multifunkcionālā 

iekārta, kopētājs, projektors ar ekrānu, skeneris, digitālā videokamera, fotoaparāts, digitālais 

diktofons, laminētājs, brošēšanas iekārta, grāmatu svītrkodu skeneris un čeku drukājamais 

printeris, fotoaparāts, videokamera, DVD atskaņotājs, TV, HD pleijeris, ārējais cietais disks, 

tāfele.  

Bērnu un jauniešu zonas aprīkotas ar 2 paklājiem, 6 sēžam maisiem, 3 maziem 

galdiņiem un 8 krēsliņiem. 

Bibliotēkas fondi izvietoti tiem atbilstošos grāmatu un žurnālu plauktos, dzelzs statīvos 

pie sienām.  

Pieaugušo lasītavas zona aprīkota ar mīkstajām mēbelēm – 2 vienvietīgi krēsli, 1 

divvietīgs krēsls, kā arī 2 mazie galdiņi. 

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, nomainīt un uzlabot. 
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Turpmākajos gados jādomā par bibliotēkas grīdas remontu, kā arī bibliotēkas pagalma 

uzlabošanu un labiekārtošanu un āra lasītavas-terases izveidi pie bibliotēkas. Šie jautājumi ir 

dienaskārtībā, bet jādomā kā piesaistīt papildus līdzekļus. 

2013.gada sākumā bibliotēkā viesojās LNB Atbalsta biedrības pārstāvji Jānis Dripe un 

Dzintra Justa, lai iemūžinātu bibliotēku fotogrāfijās projektā „Latvijas Gaismas pilis – 

21.gadsimta Latvijas jaunās bibliotēkas”, kura laikā paredzēts veidot izstādi par pēdējos 10 

gados jaunuzceltajām un renovētajām bibliotēkām. No Saldus novada projektā piedalās divas 

bibliotēkas – Saldus pilsētas bibliotēka un Kursīšu bibliotēka-informācijas centrs. 

 

BIBLIOTĒKAS PERSONĀLS 
 

2013.gadā bibliotēkā darbu turpina 2 darbinieki - viens bibliotekārais (1 slodze) un 

viens tehniskais darbinieks - apkopēja (0.5 slodzes). Vadītājam ir augstākā profesionālā 

izglītība nozarē - profesionālais maģistra grāds informācijā un bibliotēkzinībās (M.sci.soc.), 

sistēmas bibliotekāra kvalifikācija. 

Bibliotēkas vadītājs piedalījies SPB un citu iestāžu organizētajos semināros, 

konferencēs, braucienos un kursos. Dalība konferencēs un semināros 2013.gadā: 
 10 SPB organizētajos semināros, pieredzes braucienos un 5 citu iestāžu un organizāciju 

profesionālās pilnveides pasākumos, 

 UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas iniciatīvas „Stāstu bibliotēkas” tīkla plānošanas seminārs 

(2.12.2013, Rīga), 

 Kurzemes bibliotekāru konference „Stipras bibliotēkas – stabila sabiedrība” (29.11.2013, Liepāja), 

 Bibliotēku novadpētniecības konference „Lokālās kultūras vērtības nacionālās identitātes 

stiprināšanai” (18.-19.09.2013, Balvi), 

 Saldus un Brocēnu novadu bibliotekāru brauciens uz Jaunlutriņu pagasta bibliotēkām 

(03.06.2013), 

 Saldus un Brocēnu novadu bibliotekāru brauciens uz Talsu novada bibliotēkām (29.05.2013),  

 Pieredzes brauciens uz Saldus pagasta bibliotēku (27.02.2013); 

 Latvijas bibliotekāru 16.konference „Bibliotēkas tagad! – iedvesmojošas, pārsteidzošas, 

iedrošinošas!” (18.04.2013, Rīga). (skat. pielikumu Nr.6) 

Profesionālās pilnveides pasākumi ir bijuši gan formāli (konferences, semināri, 

pieredzes braucieni u.c.), gan neformāli (konsultācijas ar kolēģiem, profesionālās literatūras 

un tīmekļa vietņu studijas, labās prakses piemēru iepazīšana). Profesionālajai pilnveidei 

patērētais laiks mēnesī  ir no dažām stundām līdz par vairākām dienām, atkarībā no pilnveides 

pasākuma veida. 

Dalību kursos un konferencēs finansiāli nodrošināja pagasta pārvalde, tā nekad neliedz 

atbalstu un atļauj piedalīties dažādos kursos, profesionālās pilnveides pasākumos. 

Komandējumiem un dienesta braucieniem 2013.gadā tērēti 87.35 Ls. 

 

BIBLIOTĒKAS FINANSIĀLAIS NODROŠINĀJUMS 
 

Lai bibliotēka varētu sniegt pakalpojumus un attīstīties, tai ir nepieciešams pietiekams 

finansējums. Kursīšu bibliotēka par finansējuma trūkumu nevar sūdzēties, tas gadu no gada ir 

stabils, uz attīstību un pilnveidi vērsts. 

Pagājušajā gadā bibliotēkas-informācijas centra budžets bija 14087 Ls (pašvaldības 

finansējums 13618 Ls un atlikums no 2012.gada 469 Ls), no tā izlietots 14087 Ls, t.sk. 

 personāla algām – 5802 Ls 

 sociālais nodoklis – 1381 Ls 

 fonda komplektēšana – 2916 Ls 

     grāmatas –1970 Ls 

     žurnāli – 690 Ls 

     audiovizuālie dokumenti (DVD) – 256 Ls 

 preces un pakalpojumi – 2686 Ls 
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 pārējie kārtējie izdevumi – 686 Ls 

 kapitālie izdevumi – 616 Ls 

Izlietotais finansējums uz vienu bibliotēkas lietotāju ir 48.24 Ls. Izlietotais finansējums 

uz vienu pagasta iedzīvotāju 15.58 Ls. Fonda komplektēšanai uz vienu lasītāju tērēti 10.34 Ls. 

Izmaksas uz vienu bibliotēkas lietotāja fizisko apmeklējumu reizi ir 1.67 Ls 

Bibliotēkas finansējums ir pietiekošs un pagasta pārvalde iespēju robežās izpilda visus 

bibliotēkas pieprasījumus un vajadzības. 

Dažādos dāvinājumos (dāvināti un nodoti bezatlīdzības lietošanā) 2013.gadā fonds 

papildināts ar 90 grāmatām un CD par kopējo vērtību 308.10 Ls. 

 

Budžeta pozīcijas / Gads 2011 2012 2013 

Atlikums no iepriekšējā gada 

(Ls) 0 0 469 

Ieņēmumi (Ls) 12094 14819 13618 

piešķirts no pašvaldību 

budžeta  
11899 13859 13618 

citi ienākumu avoti 195 960 0 

Izdevumi (Ls) 11957 13953 14087 

atalgojums 4213 5197 5802 

obligātās iemaksas 1008 1439 1381 

krājuma komplektēšana  3084 3056 2916 

grāmatas 2278 2192 1970 

periodiskajiem izdevumi 678 698 690 

el.izd / audio viz. 128 166 256 

 preces un pakalpojumi 3652 3021 2686 

informācijas tehnoloģiju 

pakalpojumi 
0 0 0 

pārējie kārtējie izdevumi 0 1240 686 

Kapitālie izdevumi (Ls) 137 397 616 

Atlikums gada beigās (Ls) 0 469 0 

3.tabula Bibliotēkas finansējums pēdējos trijos gados 

 

Salīdzinot bibliotēkas finanses pēdējo trīs gadu laikā, var redzēt, ka finansējums ir 

stabils un noturīgs. Finansējuma apjoms komplektēšanai ir stabils. 

 

KOPDARBĪBA AR PAŠVALDĪBAS UN CITĀM INSTITŪCIJĀM. 

PUBLICITĀTE 
 

Bibliotēka-informācijas centrs pagājušajā gadā sabiedrību un lasītājus informēja par 

iestādē notiekošo, tās pasākumiem, projektiem un izstādēm. Informācija tika publicēta 

drukātajos un elektroniskajos medijos: 

 laikrakstā „Saldus Zeme” u.c. laikrakstos, Kursīšu pagasta izdevuma 

„Kursīšnieks”, Saldus Novada ziņu starpniecību. (skat. pielikumu Nr.1) 

 Kursīšu pagasta pārvaldes tīmekļa vietnē (www.kursisi.lv), tajā 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 tika veidots informatīvais izdevums „LASONIS” (par iepriekšējā 

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

fotogrāfiju veidā www.draugiem.lv/Kursisu.biblioteka. 

http://www.kursisi.lv/
http://www.biblioteka.lv/
http://www.draugiem.lv/Kursisu.biblioteka
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Bibliotēkas tēlu veidojam ar dažādu izstāžu un pasākumu palīdzību. Organizējām 

tematiskas un izglītojošas mākslas darbu, grāmatu izstādes. Aizvadītajā gadā bibliotēkā 

notikušās 106 izstādes un 27 tematiskie pasākumi. (skat. pielikumu Nr.2 un Nr.3) 

 

 
Izstādes un pasākumi bibliotēkā 

 

Turpinājām veidot bibliotēkas gadagrāmatu, jo tā ir nozīmīga bibliotēkas publicitātes un 

vēstures sastāvdaļa – ir ko parādīt ciemiņiem, kad viesojas bibliotēkā, un materiāls bibliotēkas 

darba pētniecībai nākotnē. Gadagrāmatas saturu veido apraksti un fotogrāfijas par izstādēm un 

pasākumiem, kā arī informācija par semināriem, konferencēm. Atsevišķi tiek iekārtoti foto 

albūmi. 

Bibliotēkas lietotāju viedokli lielākoties noskaidrojam mutiski. Ierosinājumus, 

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

grāmatā. Pētījumi un aptaujas 2013.gadā nav veiktas. 

Kursīšu bibliotēkā VIRJA AK grāmatu tirdzniecību un iepirkšanu piedāvā ne tikai 

Kursīšu bibliotēkai, bet arī kolēģēm no Ezeres, Pampāļiem, Rubas, Jaunauces un Līkupēniem, 

Vadakstes, kā arī pagasta iedzīvotājim. Tā ir iespēja satikties, padiskutēt mums kolēģiem un 

atvieglojums piegādātajam, nav vairākas reizes jāpārcilā pievedums. 

Sadarbība ar pašvaldības iestādēm ir laba. Kopīgi pasākumi un projekti realizēti kopā ar 

Kursīšu pamatskolu („Bērnu/Jauniešu žūrija”, „Andas Ziemassvētku dekoru gatavošanas 

nodarbība”, pasākumi projekta „No tautas pūra lādes” ietvaros – Miķeļdiena svinības, Meteņu 

svinēšana, seminārs „No tautas pūra lādes”, dzejas dienas kopā ar dzejnieci Ivetu Skapsti, 

pasākums „Mediju darbinieki bibliotēkā”) un bibliotēku, bērnudārzu (bibliotekārās stundas 

„Grāmatas grāmatiņas”, pasākumu cikls „Stāsti par…”) un kultūras darba organizatori („Rūķu 

tirdziņš”, spēles „Atvadas no vasaras”, pasākumi projekta „No tautas pūra lādes” ietvaros – 

Vasaras saulgriežu ieskandināšana, Lieldienu svinēšana, Meteņu svinēšana), Saldus pilsētas 

bibliotēku (izstāde „Ko devuši, ko ņēmuši. Saldus pilsētas galvas 1859-2013”, 

miniaturgrāmatu izstāde), biedrību „Kursas vārti” un folkloras kopu „Medainis” 

(koncertlekcija „Saldus novada „svītru kods” pagastu tautas tērpos”). (skat. pielikumu Nr.2 

un Nr.3) 
Sadarbojoties ar pagasta iedzīvotājiem veidota Gladiolu izstāde bibliotēkā, izstāde guva 

plašu atbalstu un no pagasta iedzīvotāju dārziem tika sanestas ļoti daudz gladiolu. (skat. 

pielikumu Nr.3) 

Sadarbībā ar pagasta iedzīvotājiem tika veidots 

bibliotēkas Ziemassvētku noformējums (logu dekors un 

instalācija pie 

bibliotēkas) ar kuru 

piedalījāmies Saldus 

novada pašvaldības 

konkursā „Skaistākais 

Ziemassvētku 

noformējums 2013”. 

Paldies par Zirga gada vēstneša instalācijas veidošanu Inesei 

Pērkonei, sienu Aldim Slūtiņam un ragavām Irinai Pūrei. 
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Par loga dekoriem – skiču autorei Andrai Rorbahai, pārsliņu griezējām Ilzītei Griķei un Lienei 

Bukai. Kopīgi visiem izdevās radīt svētku noskaņu, lai gan Zirga instalācija jauno gadu 

nesagaidīja, to bērni un jaunieši ar vairākiem piegājieniem iznīcināja. 

Bibliotēkai ir arī valsts mēroga sadarbības partneri - Latvijas Nacionālā bibliotēka 

(tikšanās ar rakstnieci Noru Ikstenu LNB projekta ietvaros, izstāde „Latvijas kultūras kanons: 

literatūra”) (skat. pielikumu Nr.3), UNESCO LNK („Stāstu bibliotēkas”) un LNB Bērnu 

literatūras centrs un LNB Atbalsta biedrība (Lasīšanas veicināšanas programma „Grāmatu 

starts”). Šī sadarbība uzsākta 2013.gada nogalē un to paredzēts izvērst nākamajā gadā. 

Tika organizēta dalība konkursā „Lata ceļojums Letonikā: izzini Latvijas monētā 

iekaltās kultūrzīmes”, ko rīkoja sabiedrība Tilde, projekts „Trešais tēva dēls” un Latvijas 

Banka. 

Bibliotēka ir atvērta sadarbībai ar ikvienu, kas vēlas sadarboties un ir gatavs iesaistīties. 

Labprāt uzklausām idejas un ierosinājumus, izvērtējam iespējas. Mēs taču visi pagastā 

strādājam cilvēku labā un kopā tas izdodas vislabāk. 

Nenoliedzami par bibliotēku zina ne tikai Saldus novadā, bet arī citos Latvijas novados 

un pilsētās. Bibliotēkā viesojušies viesi gan no Saldus, gan citiem novadiem – Rundāles, 

Jelgavas, Ozolnieku, Bauskas novadu bibliotekāri, Saldus novada pirmskolas izglītības 

iestāžu pedagogi, Druvas vidusskolas 8.re klases skolēni, bērni un jaunieši no Šķēdes pagasta 

projekta „Brauc un dari!” ietvaros, kura laikā iepazina novada pagastus. Kursīšu pagastā 

bibliotēkā ir tā vieta, ko bieži rāda pagasta viesiem, ar ko lepojas. (skat. pielikumu Nr.5)  

2013.gadā noorganizējām otro pateicības pasākumu bibliotēkas draugiem un 

atbalstītājiem, čaklākajiem lasītājiem „Bibliotēkas draugi kopā lai sanāk”. Šo pasākumu un 

bibliotēkas „Lojalitātes programmu” atbalstīja Swedbank Saldus filiāle, Saldus pārtikas 

kombināts, laikraksts „Saldus Zeme”, Jāņa Rozes apgāds. (skat. pielikumu Nr.3) 

2013.gadā noslēdzās pirmais raunds bibliotēkas „Lojalitātes programmai”. Programma 

bija jauna iniciatīva pagasta iedzīvotājiem, bibliotēkas lietotājiem un potenciālajiem klientiem 

ar mērķi iesaistīt tos bibliotēkas pakalpojumu pilnveidē, biežākā izmantošanā un jaunu 

iniciatīvu radīšanā bibliotēkā. Programmas laikā tās dalībnieki apmeklēja bibliotēkas 

organizētos pasākumus (literāras tikšanās, projekta pasākumus) un izstādes, piedalījās izstāžu 

veidošanā un pasākumu organizēšanā (Bērnu žūrija), piedalījās akcijās (Lasi un vērtē, Bērnu 

žūrija). Kopumā programmā iesaistījās 10 kursīšnieki – 2 bērni, 1 jaunietis, 5 pieaugušie, 2 

pensionāri. Programmu atbalstīja un dāvanas nodrošināja sponsori un atbalstītāji - Swedbank 

Saldus filiāle (finansiāls atbalsts pasākuma organizēšanā, dāvanas), Saldus pārtikas kombināts 

– saldumi, laikraksts „Saldus Zeme” – krūzītes, Jāņa Rozes apgāds - grāmatas. Izvērtējot 

programmas ieguvumus, nākas secināt, ka lielākā daļa no dalībniekiem ir pieaugušie, bērnu 

un jauniešu maz, nākamajā gadā tiks domāts par savādāku bērnu un jauniešu iesaisti, dalības 

nodrošināšanu. Izstādi apskata, bet neieraksta atsauksmi grāmatā, kas ir kā pierādījums 

izstādes apmeklējumam. Apmeklētāji labprāt apmeklē bibliotēkas organizētās aktivitātes un 

pasākumus, bet neizrāda iniciatīvu jaunu pasākumu, aktivitāšu organizēšanai. Atsevišķi 

programmas dalībnieki biežāk sāka apmeklēt bibliotēkas organizētos pasākumus un izstādes. 

Kā atzina dalībnieki, tad noteikti akcijā piedalīsies arī 2013.gadā, tas nav grūti un ir 

interesanti iesaistīties un piedalīties dažādās aktivitātes, nopelnīt balvas un sacensties. Bildes 

no pasākuma „Bibliotēkas draugi kopā lai sanāk” un Lojalitātes programmas noslēguma - 

http://www.draugiem.lv/Kursisu.biblioteka/gallery/?aid=46898338 Prezentācija no pasākuma 

- http://www.slideshare.net/kursisubiblioteka/paskums-bibliotkas-draugi-kop-lai-sank 

Programmas rezultātu apkopojums – http://www.kursisi.lv/files/APKOPOJUMS.pdf  

 

BIBLIOTĒKAS VEIKSMES STĀSTS 
 

Par bibliotēkas veiksmes stāstu 2013.gadā uzskatām nu jau par tradīciju kļuvušo 

pateicības pasākumu bibliotēkas draugiem un atbalstītājiem, čaklākajiem lasītājiem 

„Bibliotēkas draugi kopā lai sanāk”. Tā ietvaros visus iepriekšēja gada sadarbības partnerus, 

http://www.draugiem.lv/Kursisu.biblioteka/gallery/?aid=46898338
http://www.slideshare.net/kursisubiblioteka/paskums-bibliotkas-draugi-kop-lai-sank
http://www.kursisi.lv/files/APKOPOJUMS.pdf
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kas palīdzējuši organizēt pasākumus, izstādes un programmas neprasot atlīdzību, čaklākos 

lasītājus, draugus, kolēģus un „Lojalitātes programmas” dalībniekus, aicinām uz pasākumu, 

kurā sakām paldies ar nelielām dāvaniņā, cienastu un svētku priekšnesumu. Šis pasākums 

notiek Bibliotēku nedēļas ietvaros aprīlī un parasti izvēršas par interesantu un sirsnīgu kopā 

būšanu. 

 

2014. gada 31.janvārī            Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra  

                  vadītājs Mārtiņš Lagzdons 
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Pielikums Nr.1 

Raksti presē 

 

1. Maniņa, Agrita. Gruzīniem tik plaša sirds, ka nevar neatbildēt : [par rakstnieces 

Noras Ikstenas viesošanos Kursīšu bibliotēkas-informācijas centrā (Saldus novads)] / 

Agrita Maniņa ; tekstā stāsta Nora Ikstena. - (Kurzemīte) // Saldus Zeme. - ISSN 

1407-3070. - Nr.148 (7754), (2013, 13., 14.dec.), 8.lpp. : fotogr. 

2. Maniņa, Agrita. Nora Ikstena ciemojas Kursīšos : [par tikšanos ar rakstnieci Noru 

Ikstenu un Latvijas Nacionālās bibliotēkas speciālisti, Latvijas Radio žurnālisti Liegu 

Piešiņu Kursīšu pagasta bibliotēkā - informācijas centrā] / Agrita Maniņa ; tekstā 

stāsta rakstniece Nora Ikstena. - (Iespējas) // Saldus Zeme. - ISSN 1407-3070. - 

Nr.147 (7753), (2013, 12.dec.), 8.lpp. 

3. Vilmane, Ieva. Kļūst par Stāstu bibliotēku : [par Nīgrandes pagasta Kalnu bibliotēkas 

un Kursīšu pagasta bibliotēkas-informācijas centra iesaistīšanos UNESCO Latvijas 

Nacionālajā komisijas projektā] / Ieva Vilmane ; tekstā stāsta Kursīšu pagasta 

bibliotēkas-informācijas centra vadītājs Mārtiņš Lagzdons. - (Viedokļi. Ziņas) // 

Saldus Zeme. - ISSN 1407-3070. - Nr.132 (7738), (2013, 7.nov.), 2.lpp. 

4. Jautā pēc pieredzes : [par Bauskas un Jelgavas novada bibliotekāru viesošanos 

Kuršīšu bibliotēkā-informācijas centrā un Saldus pilsētas bibliotēkā]. - (Īsumā) // 

Saldus Zeme. - ISSN 1407-3070. - Nr.132 (7738), (2013, 7.nov.), [1.] lpp. 

5. Strikasa, Iveta. Kursīšnieces iedvesmojas no folkloras : [par semināra "No tautas 

pūra lādes" norisi Kursīšu bibliotēkā - informācijas centrā (Saldus novads)] / Iveta 

Strikasa, Kursīšu pamatskolas skolotāja. - (Kultūra) // Saldus Zeme. - ISSN 1407-

3070. - Nr.102 (7708), (2013, 29.aug.), 5.lpp. 

6. Vilmane, Ieva. Bibliotēkā ienāk sacensību gars : [par Kursīšu bibliotēkas-

informācijas lasītāju aktivizēšanas programmu] / Ieva Vilmane // Saldus Zeme. - ISSN 

1407-3070. - Nr.55 (7691), (2013, 10., 11.maijs), [1.] lpp. 

7. Krauze, Marciana.  "Cilvēks, kas savu darbu prot un mīl" : [par Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas Atbalsta biedrības balvas "Gaismas nesējs" pasniegšanu lauku 

bibliotekāriem Latvijas Mākslas akadēmijā, fotogrāfijā Kursīšu bibliotēkas-

informācijas centra vadītājs Mārtiņš Lagzdons] / Marciana Krauze ; tekstā stāsta 

Grobiņas pagasta bibliotēkas vadītāja Laima Liepiņa, Klintaines pagasta bibliotēkas 

(Pļaviņu novads) vadītāja Alita Kluša.  Latvijas Avīze, Nr.76 (2013, 19.apr.), 5.lpp. : 

ģīm. ISSN 1691-1229. 

8. Vilmane, Ieva. Iepazīstina ar bibliotēku vēsturi : [par Saldus un Brocēnu novada 

bibliotēku vēstures izstādi Saldus pilsētas bibliotēkā] / Ieva Vilmane. - (Kultūra) // 

Saldus Zeme. - ISSN 1407-3070. - Nr.41 (7677), (2013, 9.apr.), 6.lpp. 

9. Vilmane, Ieva. Izzina pasaules un Latvijas vērtības : [par Kalnu kultūras namā 

(Saldus novads) apsaktāmo izstādi "Pasaule t@vā bibliotēkā"] / Ieva Vilmane. - 

(Ziņas) // Saldus Zeme. - ISSN 1407-3070. - Nr.38 (7674), (2013, 2.apr.), 8.lpp. : ģīm. 

10. Apbalvo lasītājus : [par Kursīšu pagasta bibliotēkas - informācijas centra rīkoto 

braucienu uz Liepājas teātra izrādi pagasta čaklākajiem bērniem, jauniešiem un 

vecākiem, kuri piedalījušies lasīšanas veicināšanas programmā "Bērnu žūrija"]. - 

(Īsumā) // Saldus Zeme. - ISSN 1407-3070. - Nr.30 (7666), (2013, 12.marts), [1.] lpp. 

11. Vilmane, Ieva. Iekļauj projektā par vietējām Gaismas pilīm : [par LNB Atbalsta 

biedrības pārstāvju viesošanos Saldus pilsētas bibliotēkā un Kursīšu pagasta 

bibliotēkā-informācijas centrā] / Ieva Vilmane ; tekstā stāsta LNB Atbalsta biedrības 

pērstāve Sanita Kitajeva, arhitekts Jānis Dripe. - (Kultūra. Izglītība) // Saldus Zeme. - 

ISSN 1407-3070. - Nr.15 (7651), (2013, 5.febr.), 8.lpp. : ģīm. 
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Pielikums Nr.2 

Izstādes un pasākumi bibliotēkā 

 

PASĀKUM

A VEIDS 
NOSAUKUMS LAIKS 

IZM. 

IESPIEDA

RBI 

APM. SK. 

Literatūras 

izstādes 

„Jaunumi” 2.01 – 31.12     

„Mans zelts ir mana tauta” (rakstniekam 

Rūdolfam Blaumanim — 150 (1863-1908)) 
Janvāris 23 grāmatas   

„Princese atver acis” (rakstniecei Irbei Treilei 

— 35 (1978)) 
Janvāris 3 grāmatas    

„Kad Dievs aizgājis atvaļinājumā” (dzejniekam, 

filozofam Robertam Mūkam — 90 (1923-2006)) 
Janvāris 5 grāmatas   

„Magoņu pļavā” (rakstniecei Anitai Liepai — 85 

(1928)) 
Janvāris 9 grāmatas   

„Krievu literatūras pērle” (krievu rakstniekam 

Aleksejam Tolstojam — 130 (1883-1945)) 
Janvāris 5 grāmatas   

„Gaujas vītolos klausoties” (dzejniekam Valdim 

Rūjam — 85 (1928)) 
Janvāris 6 grāmatas   

„ ”Brāļi Brauni” (Kārters, Dens, Džeksons) 

daiļliteratūrā” 
Janvāris 8 grāmatas   

„Vasaras pilnbriedā” (rakstniecei Ilzei Kalnārei 

— 85 (1918-1968)) 
Janvāris 3 grāmatas   

„Zvēri latviešu tautas pasakās” Janvāris 11 grāmatas   

„Latviešu rakstnieki vidēja skolas vecuma 

bērniem” 
Janvāris 7 grāmatas   

„Kad es maza biju” (rakstniecei Dzidrai 

Zeberiņai — 90 (1923)) 
Februāris 5 grāmatas   

„Kamēr vien saulgriezes ziedēs” (dzejniecei 

Ārijai Elksnei — 85 (1928-1984)) 
Februāris 10 grāmatas   

„Izraksti no piezīmju grāmatiņas” (rakstniekam 

Ēvaldam Vilkam — 90 (1923-1976)) 
Februāris 9 grāmatas   

„Piedzīvojumi tuvi un tāli” (franču rakstniekam 

Žilam Vernam — 185 (1828-1905)) 
Februāris 12 grāmatas   

 „Megrē izmeklē” (franču rakstniekam Žoržam 

Simenonam — 110 (1903-1989)) 
Februāris 20 grāmatas   

„Lietuviešu rakstnieki pieaugušajiem” 

(16.februāris - Lietuvas Republikas Neatkarības 

diena) 
Februāris 11 grāmatas   

„Lietuviešu rakstnieki bērniem” (16.februāris - 

Lietuvas Republikas Neatkarības diena) 
Februāris 7 grāmatas   

„Latviešu rakstnieki vidējā skolas vecuma 

bērniem” 
Februāris 17 grāmatas   

„Latviešu rakstnieki vidēja skolas vecuma 

bērniem” 
Marts 8 grāmatas   

„Ziedoņa pasakas bērniem” Marts 6 grāmatas   

„Ne melns, ne balts, ne vēss, ne kairs. Un es 

jums nepiederu vairs” (Imantu Ziedoni pieminot 

– 1933-2013) 
Marts 24 grāmatas   

„Atmiņas, fakti, dienasgrāmatas” 

(Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena 

(1949.g 25.marts)) Marts 

17 grāmatas   

„No bibliotēkas fondiem – burts M” Marts 11 grāmatas   

„Svētā Bokarena koks” (rakstniekam, 

žurnālistam Paulam Bankovskim — 40 (1973)) Marts 
8 grāmatas   

„Diena pēc sestdienas” (kolumbiešu rakstniekam 

Gabielam Garsija-Markesam — 85 (1928)) 
Marts 3 grāmatas   

„Sidraba birzs” (rakstniekam Kārlim Ieviņam 

— 125 (1888-1977)) Marts 
5 grāmatas   
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"Latvijas kultūras kanons: literatūra"  

02.04.-

30.04.2013 
46 grāmatas   

„No kapitāla līdz antīkajai literatūrai” (vācu 

filozofam, sabiedriskajam darbiniekam Kārlim 

Marksam — 195 (1818-1897)) Maijs 6 grāmatas 

  

„No latviešu literatūras fondiem – burts S” Maijs 11 grāmatas   

„No ārzemju literatūras fondiem – burts H” Maijs 13 grāmatas   

„Latviešu rakstnieki vidējā skolas vecuma 

bērniem” (P) Maijs 
8 grāmatas   

„Jaušības un nejaušības” (rakstniekam, 

publicistam Ērikam Hānbergam — 80 (1933)) Maijs 
16 grāmatas   

„Balts… gaisma nedara sāpes” (dzejniecei 

Maijai Laukmanei — 60 (1953)) Maijs 
3 grāmatas   

„Par Latviju un latviešiem” (vēsturniekam, 

rakstniekam, tiesībzinātniekam Arvedam Švābem 

— 125 (1888-1959)) Maijs 

6 grāmatas   

„Lai dzīvo vasaras sodība” (dzejniecei Maijai 

Laukmanei — 60 (1953)) Maijs 
10 grāmatas   

„GLEZNIECĪBA – mākslinieki, tehnika, 

vēsture” Maijs 
12 grāmatas   

„No ārzemju daiļliteratūras fondiem – burts S” Jūnijs 16 grāmatas   

„Pacel no zemes vārdu zem klajas debess” 

(dzejniecei Laimai Līvenai – 70 (1943-2006)) Jūnijs 5 grāmatas 
  

„Pelēna Pekša piedzīvojumi” Jūnijs 4 grāmatas   

„Latviešu rakstnieki vidējā skolas vecuma 

bērniem” (K-O) Jūnijs 10 grāmatas 
  

„Mana ikdiena – mani svētki” (rakstniekam 

Antonam Stankevičam — 85 (1928)) Jūnijs 5 grāmatas 
  

„Ar vēsturisku piesitienu rakstot” (rakstniekam 

Jānim Mauliņam  — 80 (1933-2009)) Jūnijs 10 grāmatas 
  

„Sniega gaisma” (dzejniecei, literatūrzinātniecei 

Mildai Losbergai — 90 (1923)) Jūnijs 7 grāmatas 
  

„Laiks dzīvot un laiks mirt” (vācu rakstniekam 

Ēriham Marija Remarkam — 115 (1898-1970)) Jūnijs 11 grāmatas 
  

„Viltus lieta un citi kriminālstāsti” (rakstniekam 

Jānim Ivaram Stradiņam  — 70 (1943-2008)) Jūnijs 8 grāmatas 
  

"No pirts idejas un pamatiem līdz pirtī iešanai” Jūnijs 
6 žurnāli ; 6 

grāmatas 
  

„Vējam magones noliecas zemu” (dzejniecei 

Olgai Lisovskai — 85 (1928)) 
Augusts 4 grāmatas   

„Brūklenājs sārtais” (rakstniekam Matīsam 

Kaudzītem — 165 (1848-1926)) 
Augusts 5 grāmatas   

„Es stāstu… ir laiks” (rakstniecei, tulkotājai, 

diplomātei Annai Žīgurei — 65 (1948)) 
Augusts 3 grāmatas   

„Vēju dziesma” (rakstniecei Mildai Geidānei — 

85 (1928-2004)) 
Augusts 9 grāmatas   

„Patvērums ilūzijām” (rakstniekam Aivaram 

Kļavim — 60 (1953)) 
Augusts 7 grāmatas   

„Ceļš pa dzīvi” (rakstniekam, publicistam 

Visvaldim Lāmam — 90 (1923-1992)) 
Augusts 10 grāmatas   

„Lielas, mazas, krāsainas - sēnes”  Augusts 9 grāmatas   

„Dažādas dienasgrāmatas” Augusts 12 grāmatas   

„Latviešu rakstnieki vidējā skolas vecuma 

bērniem” (D-J) 
Augusts 10 grāmatas   

"Lielas, mazas dažādas" - SPB ceļojošā grāmatu 

izstāde (lielas, mazas, smmagas un interesantas 

grāmatas no SPB un Kursīšu bibliotēkas fondiem 

Septembris 
110 

grāmatas 
  

„Brīnumaini” (rakstniecei Benitai Veisbergai — 

85 (1928)) 
Septembris 2 grāmatas   

„Krievu literatūras pērle” (krievu rakstniekam 

Ļevam Tolstojam — 185 (1828-1910)) 
Septembris 4 grāmatas   
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„Ar vēsturisku piesitienu dzejā un prozā” 

(rakstniekam Vilim Veldrem — 105 (1908-1940)) 
Septembris 4 grāmatas   

„Pašu gatavoti krājumi ziemai” Septembris 11 grāmatas   

„No latviešu literatūras fondiem: Š” Septembris 8 grāmatas   

„Par cittautu literatūru un literātiem” Septembris 7 grāmatas   

„Saules pulksteņa protokols” (rakstniecei, 

dzejniecei Andrai Manfeldei — 40 (1973)) 
Septembris 3 grāmatas   

„Pa burtam burtiņam dzejolis atnāk” 

(dzejniecei Inesei Zanderei — 55 (1958)) 
Septembris 18 grāmatas   

„Latviešu rakstnieki vidēja skolas vecuma 

bērniem: A-C” 
Septembris 11 grāmatas   

„Ar smieklu velniņu acīs” (aktierim Uldim 

Dumpim — 70 (1943)) 
Oktobris  4 grāmatas   

„Saucēja balss” (rakstniekam Albertam Belam – 

75 (1938)) 
Oktobris 12 grāmatas   

„Virši zili…” (rakstniecei, tulkotājai Elīnai 

Zālītei - 115 (1898-1955)) 
Oktobris 6 grāmatas   

„Un pēc tam pensija…” (rakstniekam Gunāram 

Cīrulim - 90 (1923-2002)) 
Oktobris 5 grāmatas   

„Rakstīt bērniem sagādā prieku” (vācu 

rakstniekam Otfrīdam Preisleram - 90 (1923)) 
Oktobris 6 grāmatas   

„Sila runcis ziemeļnieks” (rakstniekam Jānim 

Plaudim - 110 (1903-1952)) 
Oktobris 5 grāmatas   

„Izcilība tēlniecībā” (tēlniekam Kārlim Zālem – 

125 (1888-1942)) 
Oktobris 4 grāmatas   

„Ārzemju rakstnieki vidējā skolas vecuma 

bērniem” – Z 
Oktobris 4 grāmatas   

„No ārzemju daiļliteratūras fondiem”- K Oktobris 10 grāmatas   

„Pirmais cilvēks mīts par svešinieku” (franču 

rakstniekam, filozofam Albēram Kamī – 100 

(1913-1960)) 
Novembris 3 grāmatas   

„Visāda garuma stundas” (dzejniekam Ojāram 

Vācietim - 80 (1933-1983)) 
Novembris 26 grāmatas   

„Literatūru un teātri portretējot” (literatūras un 

teātra kritiķei Silvijai Freinbergai - 85 (1928)) 
Novembris 3 grāmatas   

„Tā sadeg sirds” (rakstniekam, žurnālistam Vilim 

Lesiņam - 110 (1903-1982)) 
Novembris 3 grāmatas   

„Teātri un literatūru portretējot” (literatūras un 

teātra zinātniecei Birutai Gudriķei - 85 (1928)) 
Novembris 3 grāmatas   

„Levenšelda gredzens un citi stāsti” (zviedru 

rakstniecei Selmai Lāgerlēvai - 155 (1858-1940)) 
Novembris 4 grāmatas   

„No ārzemju literatūras fondiem - M” Novembris 9 gāmatas   

„Mazu brīdi pirms… - par strēlniekiem, 

brīvības cīņām, valsts izveidošanu” 
Novembris 9 grāmatas   

„Ārzemju rakstnieki vidēja skolas vecuma 

bērniem - V” 
Novembris 18 grāmatas   

„Bērniem par vēsturi” Novembris 9 grāmatas   

Nora Ikstena - personība un daiļrade Decembrī 

2 CD ; 33 

grāmatas ; 

6 žurnāli 

  

„Saknes vēl dzīvas” (rakstniekam, publicistam 

Atim Skalbergam – 75 (1938)) 
Decembrī 2 grāmatas   

„Par vēsturi romānos” (rakstniekam Kārlim 

Fimberam - 115 (1898-1970)) 
Decembrī 3 grāmatas   

„Krimināllietas latviešu gaumē” (rakstniekam, 

scenāristam Andrim Kolbergam – 75 (1938)) 
Decembrī 17 grāmatas   

„Skumjā kafejnīca” (rakstniekam, žurnālistam, 

tulkotājam Rihardam Valdesam - 125 (1888-

1942)) 
Decembrī 3 grāmatas   

„Par mājām un varoņiem” (dzejniekam 
Decembrī 8 grāmatas   
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Edvartam Virzam - 130 (1883-1940)) 

„No ārzemju daiļliteratūras fondiem: Š” Decembrī 10 grāmatas   

„Spēles un maskas bērniem” Decembrī 5 grāmatas   

„Ārzemju rakstnieki vidēja skolas vecuma 

bērniem” - U 
Decembrī 6 grāmatas   

  
 

  
    

Mākslas un 

izglītojošas 

izstādes 

Jaunlutriņu pagasta fotogrāfu darbu izstāde 

"APTURĒTIE MIRKĻI" 

10.01.-

10.02.2013 
    

Jurija Kurtāniča (Pampāļu pagasts) gleznu 

izstāde 

25.02.-

25.03.2013 
    

Laikraksta "Saldus Zeme" karikatūrista Elmāra 

Kunga karikatūru (1997.-2012.) izstāde 
18.03.-

01.04.2013 
    

LNB ceļojošā izstāde "Latvijas kultūras kanons: 

literatūra"  

02.04.-

30.04.2013 
46 grāmatas   

Foto izstāde – „Skatiena attālumā” (Ievas 

Benefeldes fotogrāfijas) 
05.08.-

05.09.2013 
    

Gladiolu izstāde (izstādi veidoja pagasta 

iedzīvotāju sanestie ziedi) 
08.08.-

16.08.2013 
    

Kristīnes Makas konceptuālā foto izstāde „ES 

ESMU” 

10.09.-

10.10.2013 
    

Saldus foto kluba "ES DARU" foto izstāde "ES 

SĒŽU" 

11.10.-

11.11.2013 
    

Valda Jaunskumga (Kalni, Nīgrande) 

KERAMIKAS IZSTĀDE PĀRDOŠANA 

21.10.-

25.10.2013 
    

"Kursīšu pamatskola preses slejās" - laikrakstu 

rakstu izstāde par Kursīšu pamatskolu 
10.-11.2013     

"Ābolu izstāde-degustācija" no kooperatīva 

"Kurzemes dārzi" saimniecībām 

25.11.-

28.11.2013 
6 grāmatas   

"Ko devuši, ko ņēmuši… Saldus pilsētas galvas 

1859-2013" SPB novadpētnieciska izstāde 

15.11.-

15.12.2013 
    

          

Pasākumi 

„Ceļojumu piezīmes – Latvija” Medņu ģimene 

no Jaunlutriņiem stāstīs par konkursa „Apceļosim 

Latviju” iespaidiem un demonstrēs fotoattēlus. 

31.01.2013   9 p 

Pasākums Kursīšu pamatskolas skolēniem un 

pagasta iedzīvotājiem „Vizu vizu Metenīti, no 

kalniņa lejiņā" - Meteņdienas svinēšana kopā 

ar folkloras kopu „Ruba" no Rubas pagasta 

12.02.2013   110 b 25 p 

„Stāsti par… Profesijas”, tikšanās ar divu 

profesiju pārstāvjiem (policists, medmāsa), 

iepazīšanās ar grāmatu „Tatu un Patu iepazīst 

profesijas”, kopīga lasīšana, uzdevumi atpazīsti 

profesiju pēc darba rīkiem, diskusija par nākotnes 

profesiju, multiplikācijas filmas skatīšanās) 

01.03.2013   16 B ; 4 P 

Pasākums pagasta iedzīvotājiem „Nāc, nākdama 

Liela diena ar raibām oliņām" - Lieldienu 

svinēšana kopā ar folkloras kopu „Virši" no 

Remtes pagasta 

31.mar   30 b ; 10 p 

"Bibliotēkas draugi kopā lai sanāk" 27.apr   5 b ; 17 p 

„Saule brauca pār kalniņu, Jāņu dienu 

svētīdama”, Jāņu ielūgošana ar folkloras kopu 

„Medainis” no Saldus projekta „No tautas pūra 

lādes” ietvaros. 

20.jūn   15 b ; 20 p 

"Atvadas no vasaras" sporta un atpūtas diena 

skolēniem, ko organizēja kultūras darba 

organizatore sadarbībā ar bibliotēku 
31.aug   60 b ; 10 p 

MEDIJU DARBINIEKI (tikšanās ar Skrundas 

TV darbiniekiem (Ievu Benefeldi,  Alanu 

Perševicu) un laikraksta "Saldus Zeme" 

darbiniekiem (žurnālisti Ievu Vilmani, 

fotogrāfu Ingu Ķēpuli) 

05.sep   6 p ; 21 b 
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Dzejas dienu ietvaros „Portrets tuvplānā – 

Iveta Skapste”, tikšanās ar dzejnieci 
20.sep   6 p ; 45 b 

„Ceļojumu piezīmes – Austrālija”, ezerniece 

Regīna Nestecka stāsta par redzēto Austrālijā 
24.sep   10 p ; 3 b 

„Miķeļdiena skolā”, kopā ar folkloras kopu 

„Pampāļi” projekta „No tautas pūra lādes” 

ietvaros. 
30.sep   5 p ; 35 b 

folkloras kopa “Medainis” aicina uz koncertlekciju 

“Saldus novada “svītru kods” pagastu tautas 

tērpos” - Saldus novada pagastu tautas tērpu 

demonstrējumi, Medaiņa priekšnesumi; Foto sesija 

tautas tērpos — pasākuma apmeklētājiem būs 

iespēja apģērbties tautas tērpā un fotografēties; 

Varēs saņemt individuālas konsultācijas par tautas 

tērpa izgatavošanu. 

16.okt 2 grāmatas 16 p ; 2 b 

„Es mīlu Saldu” (nodarbība bērnudārza bērniem 

ar gidi Līgu Šauli par Saldus vēsturi, 

uzņēmumiem, cilvēkiem) 
14.nov   9 b, 2 p 

Ābolu audzēšana un ābols dzejā (tikšanās ar z/s 

„Lapenieki” īpašniekiem Sandru un Imantu 

Medņiem) 
28.nov   10 p ; 4 b 

Tikšanās ar rakstnieci Noru Ikstenu 02.12.2013   37 b ; 15 p 

"Rūķu tirdziņš" 13.12.2013   60 p ; 20 b 

"Iepazīsti Kursīšu pagastu" - Drruvas vsk. 

8.klases viesošanās pagastā, ekskurijas, darbs 

bibliotēkā 
8.10.2013   15 b ; 1 p 

          

Izglītojošie 

pasākumi, 

semināri, 

konkursi 

Datorlietošanas pamatiemaņas - 1.grupa 
18.02.-

22.02.2013 
  3 P 

Datorlietošanas pamatiemaņas - 2.grupa 
04.03.-

09.03.2013 
  5 P 

Saldus novada pirmskolas izglītības iestāžu 

pedagogu vizīte Kursīšu bibliotēkā, semināra 

ietvaros – iepazīšanās ar bibliotēku, bibliotēkas 

prezentācija un sadarbība ar bērnudārzu 

19.mar   35 P 

Kursi "No nulles līdz ziedošam dārzam" par 

daiļdārzu veidošanu - lektore Ligita Ķiene 

17., 24.03. 

un 7., 

14.04. 

  7 P 

Datorlietošanas pamatiemaņas - 3.grupa 
23.05.-

28.05.2013 
  4 P 

Seminārs „No tautas pūra lādes” (lektori Ilga 

Reizniece, Sandra jaundaldere, Ernests Spīčs), 

projekta „No tautas pūra lādes” ietvaros, sadarbībā 

ar Kursīšu attīstības biedrību „KABata” projektā 

„Tautas gara mantas” 

17.08.2013   2 b ; 22 p 

Zemgales reģiona kolēģu izbraukuma 

seminārs-viesošanās Kursīšu bibliotēkā 
6.11.2013   20 P 

„Andas Ziemassvētku rokdarbu nodarbība” – 

dekoru, kartiņu un citu priekšmetu gatavošana 
9.11.2013   10 P ; 3 B 

          

Bibliotekārās 

stundas 

„Grāmatas grāmatiņas” 6-gadīgo bērnu grupiņai 16.sep   1 p ; 8 b 

„Grāmatas grāmatiņas” 5-gadīgo bērnu grupiņai 17.sep   1 p ; 7 b 
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Pielikums Nr.3 

Pasākumi un izstādes 
 

   
Pasākums „Ceļojumu piezīmes – Latvija” 

   
Izstāde „Apturētie mirkļi” 

   
Pasākums „Vizu vizu metenīti” projekta „No tautas pūra lādes” ietvaros 
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Pasākums „Stāsti par… profesijas” 

  
 

  
Pasākums „Nāc nākdama Liela diena ar raibām oliņām” projekta „No tautas pūra lādes” ietvaros 

   
Jurija Kurtaniča (Pampāļu pagasts) gleznu izstāde 



28 

 

   
Laikraksta Saldus Zeme karikatūrista Elmāra Kunga karikatūru izstāde 

   
LNB ceļojošā izstāde „Latvijas Kultūras kanons: literatūra” 

  
SPB koordinēta izstāde „Pagastu bibliotēku vēsture” SPB 

 

 



29 

 

  
 

  
 

  
 

  
„Lojalitātes programmas” rezultāti   Dalībniekus sveic Swedbank Saldus filiāles vad. Irēna Grauze 



30 

 

  
Pasākums „Bibliotēkas draugi kopā lai sanāk” un „Lojalitātes programmas” noslēgums 

  
 

  
Pasākums „Saule brauca pār kalniņu, Jāņu dienu svētīdama” projekta „No tautas pūra lādes 

ietvaros” 

  
Gladiolu izstāde 



31 

 

  
Foto izstāde „Skatiena attālumā” 

  
Pasākums „Mediju darbinieki bibliotēkā” 

  
 

  
Atvadas no vasaras – sportiskas aktivitātes bērniem 
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Izstāde no SPB „Lielas, mazas, dažādas” 

  
 

  
„Grāmatas grāmatiņas” - stunda bērniem par grāmatu daudzveidību 

  
Dzejas dienas kopā ar dzejnieci Ivetu Skapsti 



33 

 

  
Pasākums „Ceļojumu piezīmes – Austrālija” 

  
Pasākums „Miķeļdiena skolā” projekta „No tautas pūra lādes” ietvaros 

  
Konceptuālā foto izstāde „ES ESMU” 

  
Koncertlekcija “Saldus novada “svītru kods” pagastu tautas tērpos” kopā ar folkloras kopu 

„Medainis”
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Valda Jaunskunga keramikas izstāde-pārdošana 

  
Andas Ziemassvētku dekoru gatavošanas nodarbība 

  
Foto izstāde „Es Sēžu” 
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Nodarbība bērnudārza bērniem „Es mīlu Saldu” 

  
Izstāde „Ko devuši, ko ņēmuši… Saldus pilsētas galvas” 

  
Ābolu izstāde un tikšanās ar audzētājiem 

  
Tikšanās ar rakstnieci Noru Ikstenu Kursīšos 
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Pielikums Nr.4 

Kursi un apmācības 

  
Datoru un interneta lietošanas pamat prasmju apmācības 

  
Kursi „No nulles līdz ziedošam dārzam” 

  
 

  
Seminārs „No tautas pūra lādes” projekta „No tautas pūra lādes” ietvaros 
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Pielikums Nr.5 

Viesi bibliotēkā 

   
Saldus novada pirmsskolas izglītības pedagogi viesojas bibliotēkā, prezentācija par sadarbību ar bērnudārzu 

  
Druvas vsk. 8.re klase viesojas bibliotēkā un pagastā 

  
Zemgales kolēģi viesojas bibliotēkā 
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Pielikums Nr.6 

Profesionālās pilnveides pasākumi 

  
Latvijas bibliotekāru 16. konferencē "Bibliotēkas tagad! – Iedvesmojošas, pārsteidzošas, iedrošinošas!" 

   
 

  
Pieredzes brauciens uz Talsu rajona bibliotēkām 
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Pieredzes brauciens uz Jaunlutriņu pagasta Ošenieku un Jaunlutriņu bibliotēkām 

  
Novadpētniecības darbam veltīta konference Balvos 

 
Kurzemes bibliotekāru konferencē Liepājā „Stipras bibliotēkas – stabila sabiedrība” 

  
UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas” seminārā 
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Saldus un Brocēnu novadu bibliotekāru izbraukuma Ziemassvētku seminārs Jaunaucē 




