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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.  

Bibliotēkas vīzija – būt noderīgai un mīlētai pagastā, cienītai un atpazīstamai novadā, 

zināmai valstī, vieta, kas ir moderni, vispusīgi un laikmeta attīstībai atbilstoši aprīkota, kura 

var un spēj nodrošināt lietotāju informacionālās, tālākizglītības un saturīga brīvā laika 

pavadīšanas vajadzības. 

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

sabiedrības veidošanos pagastā. 

Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra darbības mērķi: 

 mūsdienīgu informācijas iespēju pieejamības garantēšana ikvienam iedzīvotājam, 

neatkarīgi no viņu dzīvesvietas vai materiālā nodrošinājuma, 

 mūžizglītības atbalstīšana, 

 lasīšanas veicināšana jaunajai paaudzei, 

 saturiska brīvā lika pavadīšana un sabiedriskās saskarsmes veicināšana, 

 kvalitatīvas grāmatu krātuves organizēšana, 

 kultūras mantojuma un novadpētniecības krājuma veidošana un saglabāšana, 

pieejamības nodrošināšana. 

Bibliotēkai saistoši LR normatīvie akti, Saldus novada domes noteikumi un iekšējās 

kārtības dokumenti. 2014.gadā pārstrādāti un no jauna apstiprināti bibliotēkas darbību 

reglamentējošie dokumenti – „Kursīšu pagasta bibliotēkas-informācijas centra nolikums”, 

„Kursīšu pagasta bibliotēkas-informācijas centra lietošanas un pakalpojumu izmantošanas 

noteikumi”. 

Bibliotēka savā darbībā ievēro šādus principus: demokrātija un pilsoniskā sabiedrība, 

klientorientēta darbība, sadarbība un koordinācija, neatkarība, attīstība (inovācijas + 

tradīcijas). Bibliotēka apkalpo jebkuru tās apmeklētāju, nevienu nediskriminējot un 

neierobežojot pakalpojumu pieejamību. Bibliotēka iespēju robežas un godprātīgi pilda tai 

deleģētās funkcijas un uzdevumus. 

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, Ruba, Nīgrande, 

Pampāļi, Lutriņi, SPB, Zaņa u.c.). 

Bibliotēka ir Saldus novada pašvaldības Kursīšu pagasta pārvaldes struktūrvienība. 

Bibliotēkas darbu vada bibliotēkas vadītājs.  

2014.gadā notikusi bibliotēkas atkārtota akreditācija. Akreditācijas rezultātā bibliotēka 

uz 5 gadiem atkārtoti ieguvusi vietējas nozīmes bibliotēkas statusu. Akreditācijas komisija 

bija pozitīvi noskaņota un izteica labu vārdus par bibliotēkas telpām un tās darbību. Komisijai  

bija tikai viens ieteikums - rast iespēju pieņemt darbā otru bibliotēkas darbinieku. (skat. 

pielikumu Nr.7) 
Bibliotēkā viesojās bibliotekāru un citu speciālistu delegācija no Vjetnamas.  Vizītes 

laikā viesi uzzināja par bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem, pašvaldības ieguldījumu 

bibliotēkas un tās sniegto pakalpojumu attīstībā pēc publisko bibliotēku attīstības projekta 

“Trešais tēva dēls” īstenošanas (datortehnika, pašvaldības atbalsts bibliotēkas vadītāja 

prasmju pilnveidei, pasākumi iedzīvotāju piesaistei un noturēšanai, bibliotekāra iniciatīva 

īstenojot dažādus projektus un pasākumus utt.). Viesi bija patīkami pārsteigti par redzēto un 

dzirdēto, par bibliotēkas pakalpojumiem un ieinteresētību iedzīvotājiem nodrošināt pēc 

iespējas labākus pakalpojumus un iespējas, par pašvaldības ciešo sadarbību un atbalstu 
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bibliotēkai. Delegāciju uz Kursīšu bibliotēku-informācijas centru atveda Kultūras 

informācijas sistēmu centra speciālisti. (skat. pielikumu Nr.7) 

Atskaņas par pozitīvo pieredzi, ko guvuši viesojoties bibliotēkā, dzirdamas no vairākiem 

literātiem (Māra Runguļa, Valda Rūmnieka, Ērika Kūļa u.c.), kuri viesojušies bibliotēkā, 

sarunās ar citiem kolēģiem, pieminot Kursīšu bibliotēkas vārdu. Prieks, ka bibliotēkas 

pozitīvais tēls un darbošanās atbalsojas arī citur Latvijā.  

 

KRĀJUMA KOMPLEKTĒŠANAS UN ORGANIZĀCIJAS POLITIKA 
2014.gadā krājums komplektēts vadoties pēc 2012.gadā izstrādātās bibliotēkas 

komplektēšanas politikas 2013.-2018.gadam, kurā veikta krājuma analīze, noteiktas 

prioritātes komplektēšanai, procedūras un darbības krājuma saglabāšanai un organizēšanai 

bibliotēkā. 2014.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. 

Pagājušajā gadā jaunieguvumu vērtība 4444.36 euro. Pašvaldības piešķirtie līdzekļi 

4091.00 euro (2828.00 euro grāmatām, 1039.00 euro – žurnāliem un laikrakstiem, 224.00 

euro audiovizuālajiem resursiem (filmas), dāvinājumi (dāvināti un nodoti bezatlīdzības 

lietošanā) 353.00 euro (grāmatas). 

2014.gadā fonds papildināts ar 1226 vienībām (t.sk. dāvinājumi), no tām 361 grāmatas, 

34 – audiovizuālie dokumenti, 820 – seriālizdevumi, 4 – nošu izdevums, 7 – attēlizdevumi. 

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

vietas Kursīšu bibliotēkā, kā arī SIA Pauliņa, RIMI Latvija (DVD), Dace Priede. 

Dažādos dāvinājumos (dāvināti un nodoti bezatlīdzības lietošanā) 2014.gadā fonds 

papildināts ar 65 grāmatām par kopējo summu 353.71 euro, no tiem: 

 Anonīmi dāvinājumi – 42 grāmatas par 192.94 euro; 

 3 grāmatas par 15.96 euro - bezatlīdzības lietošanā no Saldus novada pašvaldības; 

 7 grāmatas par 44.61  – bezatlīdzības lietošanā no Saldus pilsētas bibliotēkas (Lauku 

Bibliotēku Atbalsta biedrība); 

 3 grāmatas par 32.50 euro – bezatlīdzības lietošanā no Saldus pilsētas bibliotēkas  

(„Bērnu un jauniešu žūrijas 2014” grāmatas no Latvijas Nacionālās bibliotēkas); 

 10 grāmatas par 67.70 euro – bezatlīdzības lietošanā no Saldus pilsētas bibliotēkas  

(„Bērnu un jauniešu žūrijas 2014” grāmatas no Latvijas Bibliotekāru biedrības). 

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

politikā rakstītajam un bibliotēkas lietotāju vajadzībām. 

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. 

2014.gadā par pašvaldības līdzekļiem 2015.gadam abonēti 36 laikraksti un žurnāli. 

Preses piedāvājumu papildināja arī lietotāju dāvinājumi, tādēļ varēja palielināt 

piedāvāto izdevumu klāstu. 2014.gadā bibliotēkā bija pieejami dažādu nozaru 43 nosaukuma 

laikraksti un žurnāli (abonēti un dāvināti). Bibliotēkas lietotāja Laimdota Lagzdone 

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

Veselība, 40 plus, Māksla mīlēt; Līga Mēnese - laikrakstu DDD; Vija Gotfrīde – žurnālu 

Ievas Dārzs, Ievas Māja, Māja. 

2014.gadā turpināts strādāt pie krājuma attīrīšanas - norakstītas 432 vienības (t.sk. 417 

grāmatas, 7 audiovizuālie dokumenti, 2 attēlizdevumi, 6 citi dokumenti, galvenokārt 

brošūras). Norakstīšanas iemesli – dubletes (47 eksemplāri), lasītāju nolietotas (282 

eksemplāri), lasītāju nepieprasītas (100 eksemplāri), lasītāja nāves dēļ neatgūstamas (3 eks.). 

Norakstītie iespieddarbi nodoti iznīcināšanai – makulatūrā. 
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Krājuma sadalījums 2014.gada beigās sekojošs: grāmatas - 9129, audiovizuālie 

dokumenti – 193, seriālizdevumi – 1722, nošu izdevumi – 5, attēlizdevumi – 62, brošūras – 

39. Bērnu un jauniešu literatūra no kopējā fonda sastāda 16%. 

2014.gada beigās krājuma sadalījums pa valodām sekojošs: 10898 – latviešu val., 15 – 

angļu val., 5 – krievu val., 3 – vācu val., 1 - latgaliešu val., 1 - latīņu val., 227 – dažādas val. 

Fondā jaunpienākušo izdevumu apstrādi bibliotēkas vadītājs veica 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. 

 

PAKALPOJUMU PIEDĀVĀJUMS UN PIEEJAMĪBA 
Kursīšu pagastā deklarēti 892 iedzīvotāji (dati uz 01.07.2014). No visiem deklarētajiem 

iedzīvotājiem bērni un jaunieši līdz 18 gadiem - 180. Iedzīvotāju skaits ar katru gadu pagastā 

samazinās. 

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

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

strādājošie, bezdarbnieki, Saldus un Brocēnu novadu bibliotēkas. 

Pagājušajā gadā bibliotēkā iesaistīti 273 lietotāji (t.sk. bērni un jaunieši 79). Bibliotēkas 

lietotāji 2014.gadā ir 31 % no Kursīšu pagasta iedzīvotājiem. 

Kopīgais bibliotēkas apmeklējums  tieši un virtuāli 2014.gadā bija 15729 reizes. Fiziski 

bibliotēka apmeklēta 8302 reizes (t.sk. bērni un jaunieši 4475), no apmeklējuma skaita lasītāju 

apmeklējums 4385 (t.sk. bērni un jaunieši 1407), datorlietotāji 3917 (t.sk. bērni un jaunieši 

3068). Virtuālie apmeklējumi 7427 reizes – pagasta tīmekļa vietne www.kursisi.lv bibliotēkas 

sadaļa un profils www.draugiem.lv/Kursisu.biblioteka.  

 

 

2013 2014 

Lasītāju skaits 282 273 

t.s. bērni, jaunieši 81 79 

Apmeklējums 15515* (8456) 15729*(8302) 

t.s. bērni, jaunieši 4271 4475 

Izsniegums 17316 16836 

t.s. bērni, jaunieši 2263 2338 

*uzskaitīts arī virtuālais apmeklējums 

Bibliotēkas rādītāji 
 

Izsniegums 2014.gadā 16836 vienības (t.sk. bērniem un jauniešiem 2338). Uzskaitīts 

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

izdevumi). 2014.gadā grāmatu izsniegums bija 7880 vienības (no kurām 1970 – bērnu un 

jauniešu literatūra, 1175 – nozaru literatūra, 4735 – daiļliteratūra), seriālizdevumu izsniegums 

6098 reizes, audiovizuālie dokumenti – 1098 reizes, pārējie dokumenti 1760 reizes 

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

No kopējā izsnieguma uz vietas pieaugušajiem, bērniem un jauniešiem izsniegtas 1372 

vienības (seriālizdevumi, grāmatas, audiovizuālie dokumenti). 

Vidēji gadā katrs lietotājs bibliotēku fiziski apmeklējis 30 (8302/273=30.41) reizes un 

izlasījis / izmantojis 62 (16836/273=61.67) iespieddarbus vai audiovizuālos dokumentus. 

Pēc lietotāju pieprasījuma 4 ģimenēm grāmatas un citi izdevumi pagājušajā gadā 

piegādāti mājās. 

2014.gadā mainīts bibliotēkas darba laiks. No pirmdienas līdz piektdienai 9.00-18.00 

(12.30-13.30 pusdienu pārtraukums), izņemot, trešdienas, jo metodiskā diena. Bibliotēka 

http://www.kursisi.lv/
http://www.draugiem.lv/Kursisu.biblioteka
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strādā arī sestdienās no 11.00 līdz 15.00. Bibliotēka lietotājiem atvērta 36 stundas nedēļā. 

Bibliotēkas darba laiks piemērots lietotāju vajadzībām, jo ir iespēja apmeklēt bibliotēku 

vakarā pēc darba un brīvdienas, gan strādājošajiem, gan studējošajiem. 

Bibliotēkas veidotais informatīvais izdevums „LASONIS”, kurā ir informācija par 

bibliotēkas jaunieguvumiem (grāmatas un citi izdevumi), pieejams elektroniski bibliotēkas 

interneta vietnēs. Bibliotēkā izvietotā norādes plauktu galos, pie sienām palīdz orientēties 

bibliotēkas krājumā. Informācija tiek ievietota pagasta tīmekļa vietnē www.kursisi.lv un 

www.draugiem.lv/Kursisu.biblioteka. 

Konsultācijas un palīdzība lietotājiem notiek pēc to pieprasījuma. Konsultācijas ir par 

bibliotēkas darbu un resursiem, datoru un interneta izmantošanu, darbu ar krājumu un tā 

izmantošanu. 

Ja bibliotēkas lietotāji ir neapmierināti ar bibliotēkas darbu, pakalpojumiem, vai 

vienkārši vēlas ieteikt uzlabojumus un izteikt labus vārdus, to var darīt gan rakstiski 

(ierosinājumu un laba vēlējumu grāmatā), gan mutiski personīgās 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, pietiekams lasītāju vietu skaits dažādām gaumēm. Kopš 

2010.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. Telpas ir patīkamas un piemērotas bibliotēkas pakalpojumu sniegšanai. 

Lai sazinātos 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, konts www.twitter.com, tālrunis, 

sarunas. 

2014.gadā bibliotēka kopā ar skolas bibliotēku iesaistījās akcijā 

„Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrija”. Akcijā dalību pieteica un līdz galam izturēja 36 bērni un 

jaunieši, kā arī 9 pieaugušie. 

Pagājušajā gadā bibliotēkā bija pieejami šādi pakalpojumi. 

Pakalpojums Apraksts Izmantojamība 
Abonētās datu 

bāzes 

bezmaksas piekļuve abonētajām 

datu bāzēm internetā – Letonika un 

Lursoft laikrakstu bibliotēka 

Diezgan bieži, skolēni un studenti, varētu 

vēlēties vairāk. Resursus izmantojam 

novadpētniecības materiālu iegūšanai, 

uzziņu darbā, tulkojot materiālus. 

Interneta resursi „Gaismas tīkla” ietvaros bibliotēkā 

pieejami pilntekstu un informācijas 

resursi – LNB datu bāze 

www.periodika.lv, u.c., Filmu 

portāls www.filmas.lv 

Novadpētnieki, interesenti, diezgan bieži. 

Resursus izmantojam novadpētniecības 

materiālu iegūšanai par Kursīšu pagastu, 

izstāžu veidošanai. 

Datori un 

internets 

datoru ar interneta pieslēgumu un 

bezvadu interneta bezmaksas 

izmantošana 

Ļoti bieži gan bērni gan pieaugušie, gan 

darbam un mācībām, gan izklaidei un 

komunikācijai. Tiek izmantots arī ārpus 

bibliotēkas darba laika ar savām 

tehnoloģiskajām iekārtām. 

Novadpētniecības 

kartotēka un 

tematiskās mapes 

bibliotēkas veidotā 

novadpētniecības kartotēka un 

tematiskās mapes par pagastu (25 

mapes) 

Kartotēku vairs nepapildinām, jo ir 

pieejams e-katalogs. Mapes izmanto 

diezgan bieži, lai rakstītu darbus vai 

vienkārši uzzināti ko jaunu. 

Grāmatas dažāda veida literatūra (bērniem un 

jauniešiem, daiļliteratūra, nozaru 

literatūra) 

Ļoti bieži un daudz, vairāk gan 

pieaugušie. 

Laikraksti un 

periodika 

bibliotēkā pieejams plašs (43 

nosaukumi) periodisko izdevumu 

klāsts par dažādām tēmām  

Ļoti bieži un daudz, vairāk gan 

pieaugušie. 

DVD tematiski elektroniskie resursi par Pieaugums jūtams, jo palielinājies 

http://www.kursisi.lv/
http://www.draugiem.lv/Kursisu.biblioteka
mailto:bibl.kursisi@saldus.lv
http://www.draugiem.lv/
http://www.twitter.com/
http://www.periodika.lv/
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dažādām tēmām, klausām grāmatas, 

filmas 

piedāvājums, ņem uz mājām, gan uz 

vietas skatās. Vairāk izmanto bērni. 

Uzziņas un 

konsultācijas 

konsultācijas par bibliotēku un tās 

izmantošanas iespējām, tematisku 

un faktogrāfisku uzziņu izpilde, 

konsultācijas datoru un interneta 

izmantošanā 

Bieži prasa gan pieaugušie gan bērni un 

jaunieši – informācijas atrašana un 

noskaidrošana, datoru un interneta 

lietošana, uzziņas. 

Literatūras 

izstādes 

dažādas tematiskas literatūras 

izstādes 

Bieži, pārsvarā pieaugušie. 

Mākslas un 

izglītojošas 

izstādes 

dažādas mākslas darbu, fotogrāfiju 

un tematiskas izstādes 

Apskata ļoti bieži, gan individuāli gan 

organizēti grupās no skolas un b/d. 

Pasākumi dažādi tematiski, izglītojoši un 

kulturāli pasākumi 

Pietiekami un bieži gan bērni gan 

pieaugušie atkarībā no interesēm. 

Apmācības un 

kursi 

dažādas apmācības un kursi pēc 

iedzīvotāju un lietotāju 

pieprasījuma 

Piedalījās daudz un izmantoja piedāvātās 

iespējas, atbilstoši savām interesēm. 

Biroja 

pakalpojumi 

Kopēšana, skenēšana, printēšana Ļoti bieži gan pieaugušie, gan bērni 

izmanto savus resursus un materiālus, gan 

bibliotēkas. 

 

2014.gadā noorganizētas 2 radošas darbnīcas, kurās tika izsniegtas apliecības: 

  „Andas rokdarbu nodarbība – Lieldienu tematika” – dekoru, kartiņu un citu 

priekšmetu gatavošana – 11 dalībnieki; 

 „Andas rokdarbu nodarbība – Līgo svētki un Izlaidums” – dāvanas, dekori no dabas 

materiāliem – 15 dalībnieki. (skat. pielikumu 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 133 vienību skenēšana (bildes, dokumenti, izglītības dokumenti, raksti); 

 kopētas 1012 lapas (t.sk. 300 bērniem un jauniešiem)(raksti no avīzēm un žurnāliem, 

informācija no grāmatām, anketas, medicīnas dokumenti, krāsojamās lapas u.c.); 

 printēta 701 lapa (t.sk. 47 bērniem un jauniešiem)(studiju darbi, skolēnu referāti, 

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

 uz lietotāju e-pastiem nosūtītas 47 vienības (informācija no interneta, datubāzēm, 

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

 sniegtas 361 uzziņa (t.sk. 92 bērniem un jauniešiem) par dažādām tēmām. 

Lai nodrošinātu pēc iespējas labāku pakalpojumu iedzīvotājiem, sadarbojamies ar citām 

bibliotēkām krājuma apmaiņā. No citām Latvijas bibliotēkām (SPB, Novadnieku) 2014.gadā 

lietotājiem piegādātas 164 dokumentu vienības. 

Lai nodrošinātu citu novada bibliotēku lietotāju pieprasījumu, uz citām bibliotēkām 

(SPB, Lutriņu, Pampāļu, Rubas, Kursīšu pamatskolas, Nīgrandes, Ezeres, Zaņas, Blīdenes, 

Kalnu) 2014.gadā nosūtītas 203 vienības. Starptautiskais SBA nav izmantots.  

SBA izmantošanas iemesli ir dažādi: 

 literatūras izstāžu veidošana; 

 čaklāko lasītāju informācijas vajadzību apmierināšana; 

 pasākumu organizēšana; 

 daudzveidīgu pieprasījumu apmierināšana. 

Jaunieguvumu izstādes bibliotēkā ir pastāvīgas un tiek regulāri atjauninātas. Katra 

mēneša beigās tika veidots informatīvais izdevums „LASONIS” (par iepriekšējā mēneša 

jaunieguvumiem), kurš pieejams elektroniskā formā bibliotēkas tīmekļa vietnēs. 
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Tika veidotas grāmatu izstādes par noteiktām tēmām un rakstniekiem-jubilāriem, tā 

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

Nr.2) 
Bibliotēkas telpas un piedāvājums tika atdzīt par labu esam, lai izmantotu to kā tikšanās 

vietu. 2014.gadā Evita Madžule un Tonija Spēlmane tikās bibliotēkā, lai kārtotu un pārrunātu 

studiju prakses jautājumus. Juris Lagūns (i/u Linda īpašnieks) bibliotēku izmatoja, lai kārtotu 

ar savu biznesu saistītus jautājumus (rēķinu apmaksa, interneta izmantošana, kopēšana). 

 

DARBS AR BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM 
2014.gadā bibliotēkā iesaistīti 79 bērni un jaunieši (t.sk. pirmskolas vecuma - 5, 1.-9.kl. 

– 61, līdz 18.gadiem - 13). 

2014.gadā krājums papildināts ar 119 (406 kopā) bērnu auditorijai domātām grāmatām, 

t.sk. 13 saņemtas programmas „Bērnu/Jauniešu žūrija 2014” realizēšanai. Tiek iegādāta 

jaunākā bērnu un jauniešu literatūra. 2014.gadā 29% no monogrāfiskiem jaunieguvumiem ir 

domāti bērnu un jauniešu auditorijai. 

Skolēniem pieejamie žurnāli ir Sīrups, Ilustrētā Junioriem (jaunie izdevumi), Zīlīte, Ezis 

(iepriekšējo gadu izdevumi), bet jauniešiem – Ilustrētā Zinātne un Ilustrētā Pasaules vēsture, 

GEO. Jaunieši lasa arī pieaugušajiem domātos žurnālus, piemēram, Cosmopolitan, Sporta 

Avīze, Medības u.c. Bērniem un jauniešiem uz vietas bibliotēkā un līdzņemšanai uz mājām ir 

pieejami dažādi mākslas un animācijas filmu diski, ko izmanto labprāt. 

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) 

Sadarbībā ar skolas bibliotēku SBA kārtā apmainījāmies ar bērnu literatūru, lai 

pilnveidotu piedāvājumu skolas bibliotēkā, jo ne visi bērni var uz pagasta bibliotēku tik 

(sakarā ar autobusa kursēšanas grafiku) un lasīt tur pieejamo literatūru. 

Pasākumi bērniem un jauniešiem tiek veidoti sadarbībā ar bērnudārzu un pamatskolu, 

un to tematika ir sākot no tikšanās ar autoriem līdz radošām nodarbībām. 

2014.gadā bibliotēka kopā ar skolas bibliotekāri iesaistījās akcijā 

„Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrija”. Akcijā piedalījās 36 bērni un jaunieši. Programmas laikā 

bērni aktīvi lasīja grāmatas, krāja ziediņus uz lietussargiem (sacensības moments), diskutēja 

par izlasīto. Akcijas realizēšana lielākoties notika skolā. 2013.gada žūrijas noslēguma 

pasākums „Nakts bibliotēkā” notika februārī pagasta bibliotēkā, kuras laikā bija dažādi 

uzdevumi (grāmatu vākošanas konkurss, sapņu grāmatas vāka zīmēšana un prezentēšana, lasīt 

veicināšanas plakāta veidošana), aktivitātes un apbalvošana. (skat. pielikumu Nr.5) 

2014.gadā turpinājām pasākumu ciklu bērniem „Stāsti par…” (dažādas tēmas – 

kukaiņi, alfabēts, ziema un sniegavīri, u.c.), kuru laikā bērni iepazina grāmatu daudzveidību, 

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.5) 
Projekta „Kurzemes literārās lappuses” ietvaros skolā sākumskolas bērniem tika 

organizētas tikšanās ar rakstniecēm Ināru Šteinbergu un Maiju Laukmani, kuru laikā varēja 

iepazīt rakstnieču literāros darbus, piedalīties radošajos konkursos un iepazīt klātienē pašas 

rakstnieces. Vecāko klašu skolēni varēja iepazīt Valda Rūmnieka un Andreja Miglas daiļradi 

un personību tikšanās reizē Kursīšu bibliotēkā. (skat. pielikumu Nr.5) 

Sadarbībā ar vēstures skolotāju Daci Rožkalni tika organizētas tematiskās stundas 

bibliotēkā vecāko klašu skolēniem saistībā ar Baltijas ceļu un latviešu izceļošanu, jo 

bibliotēkā bija apskatāmas izstādes „Atpazīsti sevi Baltijas ceļā” un „Pēc zemes taisnības un 

gaismas” (no cikla „Latvieši pasaulē”). Notika tikšanās ar Baltijas ceļa dalībniekiem 

kursīšniekiem un tematisks patstāvīgais darbs pēc iepazīšanās ar izstādi. (skat. pielikumu 

Nr.5) 
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Kursīšu pamatskolas 1. un 4. klašu skolēnu devās uz bibliotēku „Karjeras nedēļas” 

laikā, lai iepazītos ar bibliotekāra profesiju un izmēģinātu dažus no bibliotekāra pienākumiem. 

(skat. pielikumu Nr.5) 
Bibliotēka sadarbībā ar pamatskolas literatūras skolotāju Sanitu Vītolu organizēja 

skolēnu piedalīšanos LNB Bērnu literatūras centra izlutinātajā domrakstu konkursā „Kā 

atmodināt Saulcerīti”. Konkursā piedalījās 8 skolēni, tālākai dalībai konkursā uz LNB tika 

nosūtīti 3 skolēnu domraksti. Negaidīts bija pārsteigums, ka 2 no kursīšnieku darbiem tika 

publicēti bērnu domrakstu grāmata „Atmodināt Saulcerīti”. Skolēniem bija iespēja piedalīties 

karnevāla gājienā „Gribu iet uz bibliotēku” septembrī Rīgā un LNB atklāšanā. Bērniem tas 

bija neparasts piedzīvojums, jo pirms tam tika gatavotas maskas, varēja piedalīties dažādās 

aktivitātēs un ieraudzīt LNB. Abās šajās aktivitātēs Kursīšu bibliotēka un tās lasītāji bija 

vienīgie, kuri pārstāvēja Saldus novadu. (skat. pielikumu Nr.5) 

Kā veiksmīgākās lasīt veicināšanas aktivitātes var minēt dalību programmā „Bērnu un 

jauniešu žūrija 2014” un karnevāla gājienā „Gribu iet uz bibliotēku”. 

Bērni un jaunieši aktīvi iesaistījās akcijā „Monētu dienas bibliotēkā” (balsoja par 

Latvijas gada monētu 2013, meklēja atbildes konkursā „Atklāj monētu noslēpumus Lursoft 

laikrakstu bibliotēkā!”), ko rīkoja Lursoft, projekts „Trešais tēva dēls” un Latvijas Banka. 

2014.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 tika 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 loku vēsturi, folkloru, u.c. Tāpat 

bērniem nepieciešama palīdzība, lai noformētu darbus datorā, atrastu vajadzīgo interentā un 

tos izprintētu. 

Bibliotēkas „Lojalitātes programmā” 2013./2014. iesaistījās 1 bērns, kurš krāja uzlīmes 

par izlasītajām grāmatām, apmeklētajiem pasākumiem un izstādēm. 2013.gada pieci čaklākie 

bibliotēkas lasītāji tika sumināti pasākumā „Bibliotēkas draugi kopā lai nāk” 2014.gada aprīlī. 

(skat. pielikumu Nr.4) 
Idejas pasākumiem un aktivitātēm smēlāmies no kolēģu paveiktā, lasītā internetā. 

Paldies par idejām darbam ar bērniem un palīdzīgu roku Saldus pilsētas bibliotēkas Bērnu 

literatūras centra kolēģēm. 

 

INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJU TEHNOLOĢIJU 

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

2014.gada beigām bija pieejami 10 datori lietotājiem un 2 darbiniekiem, kopā 12 datori. Būtu 

jādomā par jaunas datortehnikas iegādi, jo tā jau ir 6-7 gadus veca. 

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.  
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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). 2014.gadā tika izveidot konts mikroblogošanas 

vietnē Twitter (www.twitter.com/Bibl.Kursisi), ar kura palīdzību veicām publicitāti īsu ziņu 

veidā. 

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. 

2014.gadā bibliotēkā „Gaismas tīkla” ietvaros bija pieejamas 2 datubāzes Letonika un 

Lursoft laikrakstu bibliotēka. 

Saldus novada pašvaldība 2014.gadā iesaistījusies projektā „Publisko interneta pieejas 

punktu attīstība Saldus novadā”, kura ietvaros ar ERAF finansējumu paredzēts uzlabot visu 

novada bibliotēku IKT materiāltehnisko stāvokli. Kursīšu bibliotēkai 2015.gadā paredzēts 

iegādāties jaunu multifunkcionālo iekārtu, 3 datorus un paplašināt Wi-Fi pārklājuma zonu. 

2014.gada sākumā un arī gada laikā nācās saskarties ar interneta problēmām. Interneta 

ātruma izmaiņas un nepastāvīgums, sagādāja problēmas vadītājam darbā ar BIS Alise un 

lietotājiem izmantot nepieciešamos resursus, it sevišķi tad, kad datorus izmantoja vairāk 

lietotāju. Par problēmām informēts atbalsta centrs, kurš informāciju nodeva pakalpojuma 

sniedzējam. problēmas novērstas, bet tās atkārtojās. Iemeslus nevar pateikt, iesaka palielināt 

ātrumu, bet tie ir papildus naudas līdzekļi. Min problēmas citos pakalpojuma sniedzēja 

posmos, iespējams novecojusi tehnika. Interneta ātrums lēnāks tieši citos bibliotēkas datoros, 

nevis 3TD. 2015.gadā paredzēts veikt bibliotēkas datoru pārklonēšanu, jo lielāka daļa ir ar 

Winows Vista programmatūru. 
 

NOVADPĒTNIECĪBAS DARBS 
2014.gadā tika turpināts darbs pie novadpētniecības mapju papildināšanas ar rakstiem 

un materiāliem no laikraksta „Saldus Zeme”, kā arī citiem jauniegūtajiem izdevumiem, 

interneta. 2014.gadā bibliotēkā bija pieejamas vairāk nekā 25 materiālu mapes par dažādām 

tēmām un iestādēm.  

Iespēju robežās tika vāktas fotogrāfijas no 2014.gada pasākumiem. Bildes iesūtījusi gan 

kultūras darba organizatore, gan iedzīvotāji, gan bibliotēkas vadītājs pats fotografējis.  

Tika turpināta bibliotēkas gadagrāmata par notikumiem, aktualitātēm bibliotēkas dzīvē, 

kas ir un 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. 

Bibliotēkas vadītājs turpināja iesākto darbu pārskatot datubāzi periodika.lv un printējot 

rakstus par Kursīšu pagastu, jo 2014.gadā tur pieejami jauni izdevumi. Tāpat turpinās Kursīšu 

folkloras apkopošanas darbs. 

Sadarbojoties ar pagasta iedzīvotājiem un citiem vēstures entuziastiem (Dzidras Lāces) 

apmainoties un daloties ar informāciju, tiek papildināts novadpētniecības materiālu klāsts par 

Kursīšu pagastu. 

2014.gadā tika UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas” ietvaros tika noorganizēts 

atmiņu pasākums „Mans laiks kultūrā”, kurā pulcējās bijušie kultūras nama vadītāji Kursīšos. 

Uz pasākumu ieradās četri dažādu laiku bijušie darbinieki – Visvaldis Spēlmanis, Ināra Balse, 

Inese Rebeka Gotfrīde un Aira Vaitkus. (skat. pielikumu Nr.4) Sanākušie iepazinās ar 

bibliotēkas rīcībā esošajiem materiāliem (bildēm, albumiem, kultūras gadagrāmatām) par 

kultūras procesiem pagastā. Pie tējas tases raisījās sarunas par darbiem un nedarbiem, par 

pasākumiem un kolektīviem, interesantiem atgadījumiem un profesionāliem izaicinājumiem. 

Tika aizpildītas anketas un bibliotēka ieguva arī fotogrāfijas un materiālus. Vairāki bijušie 

http://www.kursisi.lv/
http://www.draugiem.lv/Kursisu.biblioteka
http://www.slideshare.net/kursisubiblioteka
http://www.youtube.com/user/kursisubiblioteka
http://www.twitter.com/Bibl.Kursisi
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kultūras darbinieki solīja atsūtīt aizpildītas bibliotēkas izstrādātās personas un darbības 

anketas, kas papildinās bibliotēkas novadpētniecības krājumu. Pasākumu cikls pagasta 

vēstures izzināšanai turpināsies arī 2015.gadā.  

Šajā gadā vadītājs piedalījās 2 ar novadpētniecību saistītās konferencēs. Bibliotēku 

novadpētniecības konferencē „Novadpētniecības jaunās dimensijas atmiņu institūciju 

sadarbībā” (1.-2.10.2014, Dobeles novads), kuras galvenā ideja bija kā bibliotekāriem strādāt, 

kā atrast savu nišu novadpētniecībā, kādas tēmas un kā pētīt, lai veiktais darbs nepārklātos, 

bet gan sasaistītos ar muzeju un arhīvu darbu. Divu pasākuma dienu laikā izkristalizējās 

doma, ka bibliotēku svarīgākais uzdevums ir sniegt informāciju apmeklētājiem par to, kur - 

kādās grāmatās, avotos, mapēs, periodikā, interneta resursos u.c., var meklēt informāciju par 

vēsturi, par ievērojamiem novadniekiem, par novada vēsturi utt.  

5.vasaras novadpētniecības nometnē „Stāsts – vietējās vēstures saglabāšanas forma” (9.-

10.07.2014, Kuldīga), kuras laikā varēja uzzināt par stāsta nozīmi vietējās vēstures 

saglabāšanā, par stāsta uzbūvi un stāstīšanu, par dažādiem stāsta saglabāšanas veidiem – 

fotostāstu un videostāstu. (skat. pielikumu Nr.6) 

Aizvadītajā gadā bibliotēka ar savāktajiem materiāliem piedalījās novadpētnieciska 

rakstura izstādes un grāmatas tapšanā. 

 tika sniegti materiāli planšetes un rakstu mapes izveidei izstādei „Saldus novada 5-

gade” par Kursīšu pagastu, kurus veidoja Saldus pilsētas bibliotēka par godu 

novada 5 gadu jubilejai 

 tika sniegta informācija, materiāli un fotogrāfijas Ilzei Harunai (J.Rozentāla Saldus 

vēstures un mākslas muzeja vēstures speciālistei) grāmatas „Saldus novads” 

veidošanai. 

 

PROJEKTIZSTRĀDE 
2014.gadā bibliotēka piedalījusies 3 projektu izstrādē un realizācijā (1 projektā 

bibliotēka bija kā projekta vadītāja, 2 projektos kā sadarbības partneris realizēšanā). Atbalstīti 

visi 3 izstrādātie projekti. 

"Kurzemes literārās lappuses" (atbalstīts) – projekta pieteikums iesniegts VKKF 

Kurzemes kultūras programmā. Bibliotēka bija kā sadarbības partneris projekta realizēšanā 

biedrībai „Kursīšu attīstības biedrība „KABata””. Projekta mērķis bija, organizējot tikšanās ar 

grāmatu autoriem, dažādot kultūrvidi un norises pagastā, veicināt sabiedrības interesi par 

latviešu, sevišķi Kurzemes, literatūru un literātiem. Projektā notikušā pasākumu ciklā 

„Portrets tuvplānā” pagasta bibliotēkā un pamatskolā tika organizēti pieci literāri pasākumi-

tikšanās ar Kurzemes literātiem – Sandru Vensko, Maiju Laukmani, Ēriku Kūli, Ināru 

Šteinbergu, Daci Priedi. Projektā piesaistītais papildus finansējums 400.00 euro. (skat. 

pielikumu Nr.4 un Nr.5) 
"Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrija 2014" (atbalstīts) – projekta pieteikums iesniegts 

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

bibliotēka ieguva 13 grāmatas par kopējo summu 100.20 euro, kā arī uzlīmju grāmatiņas 

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. 

„Ceļojums vīriešu pasaulē” (atbalstīts) - biedrības „ KIT” projektu  konkursa „ Saldus 

novada kultūras  projekti „Ceļojums”” (finansēja Saldus novada projektu fonds). Bibliotēka 

bija kā sadarbības partneris projekta realizēšanā biedrībai „Kursīšu attīstības biedrība 

„KABata”” un kultūras darba organizatorei. Projekta mērķis bija organizēt orģinālpasākumus 

Kursīšu pagastā, tā motivējot Kursīšu pagasta vīriešus iesaistīties kultūras procesu aktivitātēs 

un palielinātu  kultūras pasākumu apmeklētību vīriešu kārtas vidū. Projektā tika izveidota foto 

izstāde un kalendārs, kuros parādīti Kursīšu stiprie, gudriem, varenie vīrieši, kuri pārstāv un 

darbojas dažādās profesijās, un noorganizēts pasākums. Ar izstādes un kalendāra palīdzību 

tika popularizētas dažādas profesijas un nodarbošanās, izcelti Kursīšu pagasta vīrieši. 
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Bibliotēka piedalījās izstādes un kalendāra tapšanā, foto sesijas organizēšanā. Piesaistīti 

papildus 130.11 euro. (skat. pielikumu Nr.3 un Nr.4) 

 

METODISKĀ UN KONSULTATĪVĀ DARBA UN SADARBĪBAS 

RAKSTUROJUMS 
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 speciālistiem, kuri neliedz palīdzību un dalās pieredzē. 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. 

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. 

2014.gadā bibliotēka organizējusi divas radošās nodarbības-kursus, kuros 26 dalībnieki 

saņēmusi apliecības un ieguvuši zināšanas par dažādu tematisku dekoru, dāvanu gatavošanu. 

(skat. pielikumu Nr.4) 
2014.gadā bibliotēkas vadītājs sniedza konsultācijas un palīdzēja aizpildīt Valsts 

Amatpersonu deklarācijas pagasta pārvaldes un skolas darbiniekiem, kā arī palīdzējis aizpildīt 

internētā pieteikumus Latvenergo elektrības kartes saņemšanai un Ģimenes kartes 3+ 

saņemšanai vairākām personām. 

Pagājušajā gadā bibliotēkā viesojās bibliotekāru un citu speciālistu delegācija no 

Vjetnamas.  Vizītes laikā viesi uzzināja par bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem, 

pašvaldības ieguldījumu bibliotēkas un tās sniegto pakalpojumu attīstībā pēc publisko 

bibliotēku attīstības projekta “Trešais tēva dēls” īstenošanas (datortehnika, pašvaldības 

atbalsts bibliotēkas vadītāja prasmju pilnveidei, pasākumi iedzīvotāju piesaistei un 

noturēšanai, bibliotekāra iniciatīva īstenojot dažādus projektus un pasākumus utt.). Viesi bija 

patīkami pārsteigti par redzēto un dzirdēto, par bibliotēkas pakalpojumiem un ieinteresētību 

iedzīvotājiem nodrošināt pēc iespējas labākus pakalpojumus un iespējas, par pašvaldības ciešo 

sadarbību un atbalstu bibliotēkai. Delegāciju uz Kursīšu bibliotēku-informācijas centru atveda 

Kultūras informācijas sistēmu centra speciālisti. (skat. pielikumu Nr.7) 

 

BIBLIOTĒKAS MATERIĀLĀ UN TEHNISKĀ STĀVOKĻA 

VĒRTĒJUMS 
2014.gadā bibliotēka atrodas 1975.gadā celtā ēkā, kur kādreiz bija veikals, kas renovēta 

2010.gadā. 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. 

Bibliotēkai ir ērta piekļuve, jo blakus ir liela auto stāvvieta. 

Lai nodrošinātu bibliotēkas pakalpojumu sniegšanu un programmu darbību, bibliotēkas 

rīcībā ir dažādas iekārtas un aprīkojums - 10 datori (lietotājiem), 2 darbiniekiem (stacionārais 

un portatīvais), 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. Pieaugušo lasītavas zona aprīkota ar mīkstajām mēbelēm – 2 
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vienvietīgi krēsli, 1 divvietīgs krēsls, kā arī 2 mazie galdiņi. Bibliotēkas fondi izvietoti tiem 

atbilstošos grāmatu un žurnālu plauktos, dzelzs statīvos pie sienām.   

Bibliotēkas apmeklētāju plūsmas uzskaitei pie ieejas durvīm uzstādīts cilvēku  skaitītājs. 

Teicama bibliotēkas norāžu sistēma (norādes pie plauktu galiem, sienām, griestiem) palīdz 

orientēties bibliotēkā un atrast vajadzīgo.   

2014.gadā iegādāts rotējošais plaukts novadpētniecības materiālu izvietošanai, kā arī 16 

rāmji izstāžu un citu materiālu izvietošanai. 

Saldus novada pašvaldība 2014.gadā iesaistījusies projektā „Publisko interneta pieejas 

punktu attīstība Saldus novadā”, kura ietvaros ar ERAF finansējumu paredzēts uzlabot visu 

novada bibliotēku IKT materiāltehnisko stāvokli. Kursīšu bibliotēkai 2015.gadā paredzēts 

iegādāties jaunu multifunkcionālo iekārtu, 3 datorus un paplašināt Wi-Fi pārklājuma zonu. 

Bibliotēkas materiāli tehniskais stāvoklis ir ļoti labs un par to nevar sūdzēties. 

Turpmāko gadu jautājums ir bibliotēkas grīdas remonts, bibliotēkas pagalma uzlabošana 

un labiekārtošana, āra lasītavas-terases izveidi pie bibliotēkas. 

 

BIBLIOTĒKAS PERSONĀLS 
2014.gadā bibliotēkā darbu turpināja 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 17 Saldus pilsētas bibliotēkas un citu iestāžu 

organizētajos semināros, konferencēs, braucienos un kursos. (skat. pielikumu Nr.6) Dalība 

konferencēs un semināros 2014.gadā: 9 SPB organizētajos semināros, pieredzes braucienos 

un 8 citu iestāžu un organizāciju profesionālās pilnveides pasākumos, tai skaitā: 
 Kurzemes bibliotekāru konference „Bibliotēka – ikvienam un sabiedrībai” (28.11.2014, Liepāja), 

 Saldus un Brocēnu novadu bibliotekāru pieredzes brauciens uz Saldus novada Ruba, Līkupēnu, 

Jaunauces un Vadakstes bibliotēkām (26.11.2014) 

 Bibliotēku novadpētniecības konference „Novadpētniecības jaunās dimensijas atmiņu institūciju 

sadarbībā” (1.-2.10.2014, Dobeles novads), 

 5.vasaras novadpētniecības nometne „Stāsts – vietējās vēstures saglabāšanas forma” (9.-

10.07.2014, Kuldīga), 

 Saldus un Brocēnu novadu bibliotekāru pieredzes brauciens uz Limbažu un Salacgrīvas novadiem 

(25.-26.06.2014),  

 Pieredzes brauciens uz Austrijas bibliotēkām (25.05.-30.05.2014), 

 Latvijas bibliotekāru 11.kongress „Nākotnes bibliotēkas: neierobežotas iespējas” (29.-30.04.2014, 

Rīga) 

 UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas tīkla „Stāstu bibliotēkas” seminārs „kam pieder stāsts?” 

(23.04.2014, Rīga), 

 Jauno speciālistu konference „4CanGurus” (21.-22.03.2014, Preiļi), 

 Kursi „Ziedu kārtošanas pamati” 6 st. (9.06.2014), 

 Seminārs „Stresa menedžments” 8 st. (29.01.2014). 

Profesionālās pilnveides pasākumu raksturs bijis gan formāls (konferences, semināri, 

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

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

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

pasākuma veida, rakstura un formas. Dalību profesionālās pilnveides pasākumos nosaka 

piedāvātās tēmas aktualitāte, finansiālie izdevumi un norises laiks un vieta. 

Dalību kursos un konferencēs notikusi ar pagasta pārvaldes un personīgajiem finanšu 

līdzekļiem. Pārvaldes neliedz atbalstu un atļauj piedalīties dažādos kursos, profesionālās 

pilnveides pasākumos, lai pilnveidotos un uzlabotu bibliotēkas darbu. Komandējumiem, 

dienesta braucieniem un dalības maksām 2014.gadā tērēti 142.00 euro. 
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BIBLIOTĒKAS FINANSIĀLAIS NODROŠINĀJUMS 
Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums ir pietiekams un attīstību veicinošs. Lai 

bibliotēka varētu sniegt pakalpojumus un attīstīties, tai ir nepieciešams pietiekams 

finansējums, pārvaldei pierādot un pamatojot finansējuma nepieciešamību, tas tiek 

nodrošināts. 

2014.gadā bibliotēkas-informācijas centra budžets bija 21749 euro (pašvaldības 

finansējums 21749 euro), no tā izlietots 21749 euro, t.sk. 

 personāla algām – 8679 euro 

 sociālais nodoklis – 2163 euro 

 fonda komplektēšana – 4091 euro 

     grāmatas –2828 euro 

     žurnāli – 1039 euro 

     audiovizuālie dokumenti (DVD) – 224 euro 

 preces un pakalpojumi – 3706 euro 

 pārējie kārtējie izdevumi – 2370 euro 

 kapitālie izdevumi – 740 euro 

Kārtējie izdevumi uz vienu bibliotēkas lietotāju ir 76.95 euro. Izlietotais finansējums uz 

vienu pagasta iedzīvotāju 23.55 euro. Fonda komplektēšanai uz vienu lasītāju tērēti 14.99 

euro. Izmaksas uz vienu bibliotēkas lietotāja fizisko apmeklējumu reizi ir 2.53 euro. 

Bibliotēkas finansējums ir pietiekošs un pagasta pārvalde iespēju robežās izpilda visus 

bibliotēkas pieprasījumus un vajadzības. Bibliotēka iespēju robežās piedalās dažādos projektu 

konkursos, lai piesaistītu papildus finansējumu, piesaista sponsorus un sadarbības partnerus. 

2014.gadā ne finansiālā veidā, bet kā grāmatu dāvinājumi no dažādiem dāvinātājiem un 

projektiem saņemti – 353.71 euro (65 vienības). Sadarbībā ar biedrību „Kursīšu attīstības 

biedrība „KABata”” pasākumu un aktivitāšu organizēšanai projektos piesaistīti 530.11 euro. 

Tāpat aizvadītajā gadā piesaistīts papildus atbalsts materiālā veidā bibliotēkas 

„Lojalitātes programmas” dalībnieku sumināšanai no laikraksta „Saldus Zeme”, Saldus 

pārtikas kombināta, Jāna Rozes apgāda, Swedbankas. 

 

KOPDARBĪBA AR PAŠVALDĪBAS UN CITĀM INSTITŪCIJĀM. 

PUBLICITĀTE 
Bibliotēka-informācijas centrs 2014.gadā sabiedrību un lasītājus informēja par iestādē 

notiekošo, tās pasākumiem, projektiem un izstādēm ar drukāto un elektronisko mediju 

starpniecību: 

 laikraksts „Saldus Zeme”, Kursīšu pagasta informatīvais izdevums „Kursīšnieks”, 

Saldus Novada ziņas; (skat. pielikumu Nr.1) 

 Kursīšu pagasta pārvaldes tīmekļa vietne (www.kursisi.lv), tajā ir bibliotēkas 

sadaļa, kurā var iegūt plašu informāciju par bibliotēku, tās aktualitātēm, kā arī 

portāls www.draugiem.lv/Kursisu.biblioteka un www.biblioteka.lv, kā arī 

jaunizveidotais konts www.twitter.com.  

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. 

Bibliotēkas tēls veidots ar dažādu izstāžu un pasākumu palīdzību. Organizētas 

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

notikušās 117 izstādes un 29 tematiskie pasākumi. (skat. pielikumu Nr.2) 

Turpināta veidot bibliotēkas gadagrāmata, 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. 

http://www.kursisi.lv/
http://www.biblioteka.lv/
http://www.draugiem.lv/Kursisu.biblioteka
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Bibliotēkas lietotāju viedoklis lielākoties noskaidrots sarunās. Ierosinājumus, 

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

grāmatā. Pētījumi un aptaujas 2014.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 iedzīvotājiem. (skat. pielikumu Nr.6) 

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

Labprāt uzklausām idejas un ierosinājumus, izvērtējam iespējas, jo mērķis ir strādāt pagasta 

cilvēku labā un kopā tas izdodas vislabāk. 

Sadarbība ar pašvaldības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām novada un Latvijas 

mēroga iestādēm ir laba.  

Kopīgi pasākumi un projekti realizēti kopā ar Kursīšu pamatskolu (tematiskā stunda 

skolēniem par tēmu latvieši pasaulē, Karjeras nedēļa, Skolēnu un skolotāju vaļasprieku 

izstāde, „Bērnu/Jauniešu žūrija”, „Andas radošās nodarbības”, dalība karnevāla gājienā 

„Gribu iet uz bibliotēku” un domrakstu konkursā skolēniem „Kā atmodināt Saulcerīti”) un 

bibliotēku, bērnudārzu (pasākumu cikls „Stāsti par…”) un kultūras darba organizatori 

(„Rūķu tirdziņš”), sociālo darbinieci (ekskursijas organizēšana pensionāriem, līdzdarbošanās 

sociālas darbinieces projektā riska ģimenēm), biedrību „Kursīšu attīstības biedrība 

„KABata”” (pasākumi projektā „Kurzemes literārās lappuses” – tikšanās ar Ēriku Kūli, Daci 

Priedi, Sandru Vensko, Ināru Šteinbergu, Maiju Laukmani, foto izstāde „Ceļojums vīriešu 

pasaulē”), J.Rozentāla Saldus mākslinieku grupu (gleznu izstādes „Ja ikviens tik zemē 

sētu”, portreti „Saldus novadnieki laikā un telpā”), J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas 

muzeju (izstādes „Atpazīsti sevi Baltijas ceļā”, „Saldus novada Leišmalīte”, pasākums 

„Piedzīvo Baltijas ceļu UNESCO nedēļas ietvaros), Saldus pilsētas bibliotēku (projekta 

grāmatu kopa „Latviešu oriģinālliteratūras bibliotēkās”, izstādes „Saldus novada 5-gade” 

tapšana). (skat. pielikumu Nr.3, Nr.4 un Nr.5) 

2014.gadā bibliotēkai bija valsts mēroga sadarbības partneri – Kultūras informācijas 

sistēmu centrs (Vjetnamas speciālistu delegācijas viesošanās bibliotēkā, pieredzes nodošana), 

Latvijas Nacionālā bibliotēka (tikšanās ar rakstniekiem Andreju Miglu un Valdi Rūmnieku 

projekta „Tikšanās Latvijas novadu bibliotēkās” ietvaros, izstādes „Vīrieša skats: vīrietis 

senajās fotogrāfijās”, „Pēc zemes taisnības un gaismas”), UNESCO LNK (tīkla „Stāstu 

bibliotēkas” aktivitātes) un LNB Bērnu literatūras centrs („Bērnu/Jauniešu un Vecāku 

žūrija 2014” realizācija). (skat. pielikumu Nr.3, Nr.4 un Nr.5) 

Sava veida publicitāte ir bibliotēkas foto un apraksta iekļaušana izstādē un katalogā 

„Latvijas mazās Gaismas pilis”, ko 2013.gada nogalē sāka veidot LNB Atbalsta biedrība un 

prezentēja Latvijas Nacionālās bibliotēkas atklāšanā 2014.gada augustā. Visur, kur tiks 

eksponēta izstāde, varēs iepazīt arī Kursīšu bibliotēku. Tāpat izstādes katalogs tika katrai 

Latvijas bibliotēkai un tiek dāvināts bibliotēku viesiem. 

Bibliotēkas darbs novērtēts arī grāmatas „Saldus novads” tapšanas laikā, jo autori 

iepazinās ar savākto bibliotēkas krājumu par Kursīšu pagastu un izmantoja to grāmatas 

tapšanā. (skat. pielikumu Nr.7) 

2014.gadā tika organizēta dalība akcijā „Monētu dienas bibliotēkā” (balsojumā par 

Latvijas gada monētu 2013, konkursā „Atklāj monētu noslēpumus Lursoft laikrakstu 

bibliotēkā!”), ko rīkoja Lursoft, projekts „Trešais tēva dēls” un Latvijas Banka. Bibliotēka un 

tās lietotāji tika sumināti kā vieni no aktīvākajiem Latvijā, kas piedalījās konkursā un balsoja 

par monētām. 

Bibliotēkas vadītājs ieteica Saldus pilsētas bibliotēkas kolektīvu „Edgara Dunsdorfa 

prēmijas” saņemšanai par nozīmīgu veikumu novada vēstures izpētē, izstāžu un pasākumu 

darbā. (skat. pielikumu Nr.7) 

Kursīšu bibliotēka aktīvi piedalījās Latvijas Nacionālās bibliotēkas atklāšanas 

pasākumos – „Gaismas ceļš – grāmatu draugu ķēde”, dalība karnevāla gājienā „Gribu iet uz 
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bibliotēku”, atklāšanas pasākumā „Novadu dienas” augustā, virtuālajā LNB atklāšanas lentes 

griešanā. (skat. pielikumu Nr.7 un Nr.5) 

2014.gadā noorganizēts 3. pateicības pasākums bibliotēkas draugiem un atbalstītājiem, 

čaklākajiem lasītājiem „Bibliotēkas draugi kopā lai sanāk”. Svētku reizē tika teikt paldies 

bibliotēkas labdariem, izpalīgiem un sadarbības partneriem, kas palīdzējuši un atbalstījuši 

bibliotēka notiekošās aktivitātes. Tika sumināti 2013.gada čaklākie lasītāji starp dāmām, 

kungiem un bērniem un jauniešiem. Katrs no viņiem saņēma bibliotēkas kladi un pateicības 

rakstu, kā arī šokolādi un piemiņas „kausu” ar uzrakstu „Kursīšu bibliotēkas dižlasītājs 2013”. 

Dāvanas saņēma arī „Lojalitātes programmas” 2.tūres dalībnieki. Programmā šajā reizē 

iesaistījās 9 kursīšnieki, kam dāvanas sarūpēja laikraksts „Saldus Zeme”, Swedbank Saldus 

filiāle, Saldus pārtikas kombināts un izdevniecība „Jānis Roze”. Visus sanākušos ar 

muzikāliem priekšnesumiem sveica Kursīšu sieviešu vokālais ansamblis „Allegro” un  

Nīgrandes Mūzikas skolas pedagogi. (skat. pielikumu Nr.4) 

Visas bibliotēkas sabiedriskās un sadarbības aktivitātes ir vērstas uz to, lai  tā būtu 

noderīga un mīlēta pagastā, cienīta un atpazīstama novadā, zināma valstī, vieta, kas ir 

moderni, vispusīgi un laikmeta attīstībai atbilstoši aprīkota, kura var un spēj nodrošināt 

lietotāju informacionālās, tālākizglītības un saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas un 

vajadzības. 

 

BIBLIOTĒKAS VEIKSMES STĀSTS 
2014.gada bibliotēkas veiksmes stāsts ir dalība LNB Bērnu literatūras centra rīkotājā 

domrakstu konkursā „Kā atmodināt Saulcerīti?” bērniem un jauniešiem un dalība karnevāla 

gājienā „Gribu iet uz bibliotēku!”. Kursīšnieku Andra Meļķerta un Sanda Ābolkalna darbi ir 

to 72 darbu starpā, kuri publicēti īpašā grāmatā „Atmodināt Saulcerīti”. Abās aktivitātēs 

Kursīšu bibliotēka un tās sadarbības partnere Kursīšu pamatskola un skolēni bija vienīgie no 

Saldus novada, kas tajās piedalījās. (skat. pielikumu Nr.5) 

 

 

2015. gada 29.janvārī            Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra  

                  vadītājs Mārtiņš Lagzdons 
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Pielikums Nr.1 

Raksti presē 
1. Bibliotekāri kļūst par aktieriem : [par Saldus un Brocēnu novadu bibliotekāru ikgadējo gada 

noslēguma semināru]. - (Īsumā) // Saldus Zeme. - ISSN 1407-3070. - Nr.146 (7904) (2014, 

18.dec.), [1.] lpp. 

2. Maniņa, Agrita.  Kursīšos ierodas vjetnamieši : [par vjetnamiešu pieredzes apmaiņas 

pasākumu Kursīšu pagasta bibliotēkā-informācijas centrā (Saldus novads)] / Agrita Maniņa ; 

tekstā stāsta Kultūras informāciju centra pārstāve Inga Niedra // Saldus Zeme. - ISSN 1407-

3070. - Nr.143 (7901) (2014, 11.dec.), [1.], 2.lpp. : fotogr. 

3. Maniņa, Agrita.  Debesis ir arī tepat : [teoloģes un rakstnieces Daces Priedes pārdomas par 

garīgām vērtībām no tikšanās Kursīšu bibliotēkā-informācijas centrā] / Agrita Maniņa ; tekstā 

stāsta Dace Priede. - (Adventā) // Saldus Zeme. - ISSN 1407-3070. - Nr.141 (7899) (2014, 5., 

6.dec.), 5.lpp 

4. Maniņa, Agrita.  Grāmatas ar dzīvi : [par rakstnieci, Kuldīgas Tautas teātra aktrisi, režisori, 

teoloģi Daci Priedi, kura viesojās Kursīšu pagasta bibliotēkā - informācijas centrā (Saldus 

novads)] / Agrita Maniņa ; tekstā stāsta Dace Priede. - (Literatūras lappuse) // Saldus Zeme. - 

(Iel. "Kurzemīte"). - ISSN 1407-3070. - Nr.139 (7897) (2014, 2.dec.), 7.pp. : fotogr. 

5. Vilmane, Ieva.  Viss nākamais gads kopā ar savējiem : [par orģinālu kalendāru 2015 gadam, 

kas tapis Kursīšos (Saldus novads)] / Ieva Vilmane ; tekstā stāsta biedrības „Kursīšu attīstības 

biedrības „KABata”” valdes priekšsēdētājs un Kursīšu pagasta bibliotēkas-informācijas centra 

vadītājs Mārtiņš Lagzdons // Saldus Zeme. - ISSN 1407-3070. - Nr.135 (7893) (2014, 21.nov.) 

10.lpp. : fotogr. 

6. Vilmane, Ieva.  Prēmija tiks novadpētniekam : [par Jaņa Rozentāla Saldus vēstures un 

mākslas muzejā apskatāmo Dunsdorfa prēmijai izvirzīto kandidātu darbu izstādi] / Ieva 

Vilmane. - (Ziņas) // Saldus Zeme. - ISSN 1407-3070. - Nr.130 (7888) (2014, 7., 8.nov.), 

3.lpp. : fotogr. 

7. Maniņa, Agrita.  Ar apziņu, ka jārunā : [par dzejnieces, prozaiķes, dramaturģes un publicistes 

no Liepājas , Sandras Vensko viesošanos Kursīšu bibliotēkā-informācijas centrā] / Agrita 

Maniņa ; tekstā stāsta Sandra Vensko. - (Literatūras lappuse) // Saldus Zeme. - ISSN 1407-

3070. - Nr.121 (7879) (2014, 17., 18.okt.), 8.lpp. : ģīm. 

8. Atceras Baltijas ceļu : [par Saldus un Brocēnu novada iedzīvotāju dalību UNESCO nedēļas 

pasākumos]. - (Īsumā) // Saldus Zeme. - ISSN 1407-3070. - Nr.120 (7878) (2014, 16.okt.), 

[1.] lpp. 

9. Grāmatu tēlu karnevāls Rīgā : [par kursīšnieku (Saldus novads) dalību grāmatu karnevālā 

Rīgā: sakarā ar Starptautisko rakstītpratības dienu]. - (Ziņas. Izklaide) // Saldus Zeme. - ISSN 

1407-3070. - Nr.106 (7864) (2014, 12.,13.sept.). 

10. Vīrieši kļūst par modeļiem : [par ciklu "Ceļojums vīriešu pasaulē" Kursīšos (Saldus 

novads)]. - (Īsumā) // Saldus Zeme. - ISSN 1407-3070. - Nr.105 (7863) (2014, 11.sept.), [1.] 

lpp. 

11. Vilmane, Ieva.  Gaismas pilij durvis vaļā : [par Latvijas Nacionālās bibliotēkas inaugurāciju] 

/ Ieva Vilmane ; tekstā stāsta Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Kurzemes programmas 

koordinatore Karīna Bandere. - (Notikums. Reklāma) // Saldus Zeme. - ISSN 1407-3070. - 

Nr.103 (7861) (2014, 5.sept.), 7.lpp. : fotogr. 

12. Vilmane, Ieva.  Palīdz atklāt Gaismas pili : [par lentas pārgriešanas akciju : sakarā ar Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas jaunās ēkas atklāšanu] / Ieva Vilmane. - (Notikumi) // Saldus Zeme. - 

ISSN 1407-3070. - Nr.92 (7850) (2014, 12.aug.), 7.lpp. 

13. Vilmane, Ieva.  Leģendu par Saulcerīti sacer arī Kursīšos : [par Kursīšu pamatskolas (Saldus 

novads) skolēnu piedalīšanos Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra 

konkursā "Kā atmodināt Saulcerīti?"] / Ieva Vilmane. - (Notikumi) // Saldus Zeme. - ISSN 

1407-3070. - Nr.86 (7844) (2014, 29.jūl.), 7.lpp. 

14. Vilmane, Ieva.  Runā par lasīšanu : [par "Bērnu un vecāku žūrija 2013" noslēguma pasākumu 

Kursīšos (Saldus novads), kurā piedalījās Latvijas Nacionālās bibliotēkas un radio žurnāliste 

Liega Piešiņa] / Ieva Vilmane // Saldus Zeme. - ISSN 1407-3070. - Nr.24 (7782), (2014, 

25.febr.), 6.lpp. 
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Pielikums Nr.2 

Izstādes un pasākumi 

PASĀKUMA 

VEIDS 
NOSAUKUMS LAIKS 

IZM. 

IESPIEDARBI 
APM. SK. 

Literatūras 

izstādes 

„Jaunumi” 2.01 – 31.12     

„Lampas un zvaigznes lēnām dziest” 

(dzejniekam, tulkotājam Klāvam Elsbergam 

— 55 (1959-1987)) 
Janvāris 5 grāmatas   

„Labirintu meistars” (rakstniekam Jānim 

Lejiņam — 60 (1954)) 
Janvāris 3 grāmatas   

„Cilvēcisko kaislību jūgs” (angļu 

rakstniekam Somersetam Moemam — 140 

(1874-1965)) 
Janvāris 2 grāmatas   

„Nodevīgie sirdspuksti” (amerikāņu 

rakstniekam Edgaram Alanam Po — 205 

(1809-1849)) 
Janvāris 3 grāmatas   

„Izcirtumā dzērves kliedz” (rakstniecei 

Dzintrai Žuravskai — 75 (1939)) 
Janvāris 14 grāmatas   

„No latviešu daiļliteratūras fonda” - B Janvāris 10 grāmatas   

„No ārzemju daiļliteratūras fonda” - O Janvāris 6 grāmatas   

„Klau, es būšu zeks” (rakstniecei Dzintrai 

Žuravskai — 75 (1939)) 
Janvāris 3 grāmatas   

„Ārzemju rakstnieki vidējā skolas vecuma 

bērniem” – T 
Janvāris 9 grāmatas   

„Krāsaino pasaku pasaulē” (grafiķei, bērnu 

rakstniecei Margaritai Stārastei — 100 

(1914)) 
Februāris 28 grāmatas   

„Pagātnes vējos” (rakstniekam Herbertam 

Dorbem — 185 (1894-1983)) 
Februāris 3 grāmatas   

„Negantnieks” (rakstniekam, gleznotājam 

Jānim Sarmam — 130 (1884-1983)) 
Februāris 2 grāmatas   

„Vāczemes bērnu piedzīvojumi” (vācu 

rakstniekam Ēriham Kestneram — 115 

(1899-1974)) 
Februāris 6 grāmatas   

„Teātra grandu atceroties” (aktierim 

Kārlim Sebrim – 100 (1914-2009)) 
Februāris 6 grāmatas   

„Mīlas dzēriens - vīns” Februāris 5 grāmatas   

„No ārzemju daiļliteratūras fonda” – R Februāris 13 grāmatas   

„No latviešu daiļliteratūras fonda” - L Februāris 11 grāmatas   

„Alkazars” (rakstniekam Kārlim Ķezberam 

- 100 (1914-2006)) 
Marts 2 grāmatas   

„Juku laiki piepilsētā” (rakstniekam Jānim 

Aneraudam - 90 (1924-2010)) 
Marts 3 grāmatas   

„Zeme un zvaigznes” (dzejniekam Vilim 

Plūdonim – 140 (1874-1940)) 
Marts 6 grāmatas   

„Sastapšanās pie…” (rakstniecei Aīdai 

Niedrai – 115 (1899-1972)) 
Marts 18 grāmatas   

„No ārzemju daiļliteratūras fondiem” - M Marts 5 grāmatas   

„No latviešu daiļliteratūras fondiem” - R Marts 9 grāmatas   

„Māki uzvesties?!?” Marts 8 grāmatas   

„Dzejolis, dziesmiņa…” (dzejniekam Vilim 

Plūdonim – 140 (1874-1940)) 
Marts 5 grāmatas   

„Ārzemju rakstnieki vidējā skolas vecuma 

bērniem” - Š 
Marts 4 grāmatas   

„Kā es meklēju savējos” (rakstniekam 

Vikam - 75 (1939)) 
Aprīlis 9 grāmatas   

„Es paklanos labvakaram” (rakstniekam, 

dzejniekam, kinoscenāristam Laimonim 

Vāczemniekam - 85 (1929-1998)) 
Aprīlis 4 grāmatas   
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„Cilvēkam ir par maz laimes” (austriešu 

rakstniekam Johannesam Mario Zimmelam 

- 90 (1924-2009)) 
Aprīlis 7 grāmatas   

„Mana nama pagalmā” (rakstniecei Ievai 

Samauskai — 45 (1969))  
Aprīlis 5 grāmatas   

„Pāri zaļajiem viļņiem” (rakstniekam 

Vikam - 75 (1939)) 
Aprīlis 9 grāmatas   

„Krikša piedzīvojumi un citi stāsti” 

(rakstniekam Jānim Širmanim — 110 (1904-

1992)) 
Aprīlis 5 grāmatas   

"Dūc, kukainīši" 10.04.2014 13 grāmatas   

„Trīs…” (angļu rakstniekam Džeromam 

Klapka Džeromam — 155 (1859-1927)) 
Maijs  4 grāmatas   

„Dāvātas dvēseles” (rakstniekam Jānim 

Klīdzējam — 100 (1914-2000)) 
Maijs  10 grāmatas   

„Dzimtas jūras krastā” (rakstniekam Vilim 

Lācim — 110 (1904-1966)) 
Maijs 20 grāmatas   

„Piedzīvojumi, noslēpumi, izmeklēšana” 

(angļu rakstniekam Arturam Konanam 

Doilam — 155 (1859-1930)) 
Maijs 5 grāmatas   

„Viens no brāļiem” (rakstniekam Reinim 

Kaudzītem — 175 (1839-1920)) 
Maijs 5 grāmatas   

„Cilvēciskā komēdija” (franču rakstniekam 

Onorē de Balzakam — 215 (1799-1850)) 
Maijs 4 grāmatas   

„Pie mums ir brīnum labi” (dzejniecei, 

tulkotājai  Mārai Cielēnai — 60 (1954)) 
Maijs 25 grāmatas   

"Rūmnieka un Miglas daiļrade" 15.05.2014 35 grāmatas   

„Tā tas varētu būt” (rakstniekam Andrejam 

Dripem – 85 (1929)) 
Jūnijs 4 grāmatas   

„Saules kalponīte” (dzejniecei Annai 

Rancānei - 55 (1959)) 
Jūnijs 5 grāmatas   

„Savas taisnības mekletāji” (rakstniekam 

Tālivaldim Treicim - 75 (1939-2008)) 
Jūnijs 2 grāmatas   

„Vīna dvēsele” (dzejniekam Jānim Peteram 

- 75 (1939)) 
Jūnijs 8 grāmatas   

„Ārzemju rakstnieki vidēja skolas vecuma 

bērniem - S” 
Jūnijs 22 grāmatas   

„Jāņu svinēšana tautiskā garā” Jūnijs 11 grāmatas   

„Siers un alus Jāņos” Jūnijs 47 grāmatas   

„Franču valdzinājums un romantika” 

(franču rakstniecei Žoržai Sandai – 210 

(1804–1876)) 
Jūlijs 2 grāmatas   

„Oskars, Romeo, Ozols, Ceplis un citi 

tēli…” (aktierim Eduardam Pāvulam – 85 

(1929–2006) 
Jūlijs 6 grāmatas   

„Izcili un savdabīgi” (angļu rakstniecei 

Airisai Mērdokai – 95 (1919–1999)) 
Jūlijs 8 grāmatas   

„…īsais laimes brīdis salas straumē” 
(amerikāņu rakstniekam Ernestam 

Hemingvejam – 115 (1899–1961)) 
Jūlijs 8 grāmatas   

„Likteņstāsti” (izdevējai, žurnālistei Anitai 

Mellupei – 60 (1954)) 
Jūlijs 13 grāmatas   

„Pa vidu vasara” (dzejniekam Jānim 

Baltvilkam – 70 (1944–2003)) 
Jūlijs 5 grāmatas   

„Dialogs ar aktieri” (rakstniecei, teātra 

zinātniecei Lilijai Dzenei – 85 (1929–2010)) 
Jūlijs 5 grāmatas   

„Dabas pētnieks un literāts” (dzejniekam 

Jānim Baltvilkam – 70 (1944–2003)) 
Jūlijs 13 grāmatas   

„Brīnišķīgā jaunā pasaule” (angļu 

rakstniekam Oldesam Hakslijam – 120 

(1894–1963)) 
Jūlijs 2 grāmatas   
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„Ārzemju rakstnieki vidējā skolas vecuma 

bērniem – R” 
Jūlijs 8 grāmatas   

„Džovanni istaba” (amerikāņu rakstniekam, 

dramaturgam Džeimsam Artūram Boldvinam 

– 90 (1924–1987)) 
Augusts 1 grāmata   

„Toreiz…” (rakstniecei Ainai Zemdegai – 90 

(1924–2006)) 
Augusts 5 grāmatas   

„Pa aizaugušām tekām” (norvēģu 

rakstniekam Knutam Hamsunam –155 (1859–

1952)) 
Augusts 6 grāmatas   

„Kamenes uz stīgām” (rakstniecei Dacei 

Priedei – 60 (1954)) 
Augusts 8 grāmatas   

„Briljanta lakstīgala” (rakstniecei Dacei 

Rukšānei-Ščipčinskai – 45 (1969)) 
Augusts 5 grāmatas   

„Vasaras grāmata” (Somijas zviedru bērnu 

rakstniecei Tūvei Jānsonei – 100 (1914–

2001)) 
Augusts 2 grāmatas   

„Ar grimu bez grima” (teātra zinātniecei 

Silvijai Geikinai – 75 (1939)) 
Augusts 3 grāmatas   

„Skatuves karaliene” (aktrisei Vijai 

Artmanei – 85 (1929–2008)) 
Augusts 4 grāmatas   

„Klasīšu spēle” (argentīniešu rakstniekam 

Hulio Kortāsaram – 100 (1914–1984)) 
Augusts 2 grāmatas   

„Skumjās rotaļas” (rakstniekam Egonam 

Līvam – 90 (1924–1989)) 
Augusts 4 grāmatas   

„Ārzemju rakstnieki vidējā skolas vecuma 

bērniem – P” 
Augusts 10 grāmatas   

„Muminu pasaules radītāja” (Somijas 

zviedru bērnu rakstniecei Tūvei Jānsonei – 

100 (1914–2001)) 
Augusts 7 grāmatas   

„Silaines muižas tirāns” (rakstniekam 

Robertam Sēlim — 130 (1884-1975)) 
Septembris 2 grāmatas   

„Burti, cipari rindojas, uz skolu sauc” Septembris 13 grāmatas   

„Sēnes mežā un burciņā” Septembris 10 grāmatas   

„Maizes spēks” Septembris 5 grāmatas   

„Padomi skolotājiem sākot mācību gadu” Septembris 5 grāmatas   

„Ārzemju rakstnieki vidējā skolas vecuma 

bērniem - P” 
Septembris 15 grāmatas   

„Latviešu oriģinālliteratūras grāmatu 

kopa” 
1.09.-30.09. 74 grāmatas   

„Sandra Vensko – personība un daiļrade” 08.09.-30.09. 
17 grāmatas ; 9 

raksti 
  

"Maija Laukmane - bērniem un 

pieaugušajiem" 
08.09.-30.09. 

31 grāmata ; 10 

raksti 
  

„Ēriks Kūlis – bērniem un pieaugušajiem” 
09.10.-

31.10.2014 

37 grāmatas ; 7 

raksti 
  

„Pa jokam un nopietnam Ināras 

Šteinbergas darbos” 

09.10.-

31.10.2014 

17 grāmatas ; 

10 raksti 
  

„Nieki un izpriecas” (rakstniecei Norai 

Ikstenai — 45 (1969)) 
Oktobrī 10 grāmatas   

„Zvaigznes bērns” (angļu rakstniekam 

Oskaram Vaildam — 160 (1854-1900)) 
Oktobrī 3 grāmatas   

„Jūrzemes hronika” (amerikāņu rakstniecei 

Ursulai Le Gvinai — 85 (1929)) 
Oktobrī 4 grāmatas   

„Ārzemju rakstnieki vidējā skolas vecuma 

bērniem - N” 
Oktobrī 10 grāmatas   

„Ar Nobela prēmiju literatūrā” (Angļu 

rakstniecei Dorisai Lesingai — 95 (1919 -

2013)) 
Oktobrī 3 grāmatas   

„No latviešu literatūras fonda - F” Oktobrī 9 grāmatas   

„tā bija savāda nakts…” (rakstniekam Novembris 4 grāmatas   
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Anatolam Imermanim - 100 (1914-1998)) 

„Manu bērnības dienu mēnesis” 

(rakstniekam Kārlim Skalbem - 135 (1879-

1945)) 
Novembris 8 grāmatas   

„Kad ābeles zied” (rakstniekam Kārlim 

Skalbem - 135 (1879-1945)) 
Novembris 10 grāmatas   

„tik nenovēršami…” (dzejniecei Nora 

Kalnai - 75 (1929)) 
Novembris 7 grāmatas   

„Ārzemju rakstnieki vidējā skolas vecuma 

bērniem - M” 
Novembris 14 grāmatas   

„Glezniecība un gleznotāji tuvplānā” Novembris 13 grāmatas   

„Četri cilindri” (rakstniekam, žurnālistam 

Pāvilam Rozītim – 125 (1889–1937)) 
Decembris 9 grāmatas   

„izsāpēšu miglas putnu…” (dzejniekam 

Aivaram Neibartam – 75 (1939–2001)) 
Decembris 6 grāmatas   

„Aiz sniega aizkara” (rakstniekam Kārlim 

Zariņam – 125 (1889–1978)) 
Decembris 5 grāmatas   

„Starp slāpēm un starp klusumu” 

(rakstniecei Evai Mārtužai – 60 (1954)) 
Decembris 9 grāmatas   

„klusi nāk no rītiem gaisma…” (dzejniekam 

Leonam Briedim – 65 (1949)) 
Decembris 7 grāmatas   

„Pasakiet ko labu” (rakstniecei Cecīlijai 

Dinerei – 95 (1919–1996)) 
Decembris 8 grāmatas   

„Apsveikumi Ziemassvētkos” Decembris 17 grāmatas   

„Ziemassvētku stāsti” Decembris 10 grāmatas   

„Ziemassvētkos pie eglītes skaitāmi panti 

bērniem” 
Decembris 17 grāmatas   

„Iepazīsim, pārsteidzošā Vjetnama” 

07.12.-

31.12.2014 
7 grāmatas   

          

Mākslas un 

izglītojošas 

izstādes 

„Pēc zemes, taisnības un gaismas” (no cikla 

„Latvieši pasaulē”) LNB ceļojošā izstāde 

06.01.-

09.02.2013 
    

 „Balti tīri sniegavīri” bērnudārza bērnu 

veidoti darbi par tēmu ziema un sniegavīrs 
28.01.-

11.02.2014 
    

Foto izstāde "Kapelleru nams Saldū" 

14.02.-

03.03.2014 
    

LNB ceļojošā izstāde "Vīrieša skats: vīrietis 

senakās fotogrāfijās" 

06.03.-

31.03.2014 
    

Foto izstāde "Vieta , kur pukst Ezeres 

sirds" 

12.04.-

12.05.2014 
    

Haralda Fiļipova foto izstāde "JĀ" 

9.06.-

9.07.2014 
    

„Saldus novada Leišmalīte” J.Rozentāla 

Saldus vēstures un mākslas muzeja izstāde, 

kas tapusi projekta ietvaros un stāsta par 

novada dienvidu pagastu ļaudīm, to mājām 

10.07.-

10.08.2014 
    

Jaņa Rozentāla Saldus mākslinieku grupas 

portretu izstāde “SALDUS NOVADNIEKI 

LAIKĀ UN TELPĀ” 

Septembris     

J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas 

muzeja izstāde „Atpazīsti sevi Baltijas ceļā” 
13.10.-31.10     

Jaņa Rozentāla Saldus mākslinieku grupas 

gleznu izstāde „Ja ikviens tik zemē sētu” 

1.11.-

30.11.2014 
    

„Vaļasprieku parāde”, Kursīšu pamatskolas 

projekta „Jā, vaļaspriekam” izstāde 

22.11.-

27.11.2014 
    

foto izstāde „Ceļojums vīrieša pasaulē” 

biedrības „KABata” projektā „Ceļojums 

vīrieša pasaulē radīta izstāde 

8.11.-

8.12.2014 
    

LNB ceļojošā izstāde „Kultūras kanons 

Zudušajā Latvijā” 

18.12.2014-

18.01.2015 
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Pasākumi 

"Ceļojumu piezīmes – Austrālija” – 2, 

sadarbībā ar ezernieci Regīnu Nestecku, tīkla 

„Stāstu bibliotēkas” ietvaros 
23.01.2014   11 p 

„Stāsti par… sniegavīrs”, sadarbībā ar 

bērnudārzu. Bērni sagatavojuši radošos 

darbiņu par tēmu sniegavīrs, tos prezentē 

pastāstot par savu zīmējumu, bibliotēkas 

vadītājs izstāsta pasaku „Sniegavīrs” un visi 

tiek pacienāti ar „sniega bumbām” – zefīriem. 

28.01.2014   2 p ; 13 b 

"Bērnu/Jauniešu žurija 2013" noslēgums - 

Nakts bibliotēkā 
07.02.2014   25 b ; 2 p 

Grāmatu iepirkšanas seminārs 18.02.2014   7 p 

"Vecāku žūrijas 2013" noslēguma 

pasākums "Grāmatas un lasīšana kā 

vērtība" tikšanās ar Liegu Piešinu 
22.02.2014   1 b ; 8 p 

„Stāsti par… ābece un alfabēts”, sadarbībā 

ar bērnudārzu. Bŗni izveidojuši un uzrakstījuši 

par sava vārda pirmo burtu, klausijās 

M.Stārastes pasakas no grāmatas "Pasaku 

ābece", tika iepazīstināti ar Stendera "Bildu 

ābici" un citām bibliotēkā esošajām ābecēm 

25.02.2014   1 p ; 8 b 

"Ceļojumu piezīmes – Malta", kursīšnieks 

Viesturs Upenieks stāta par braucienu, tīkla 

„Stāstu bibliotēkas” ietvaros 
27.02.2014   9 p 

Stāstu laiks bibliotēkā "Mans laiks 

kultūrā" (tikšanās ar bijušajiem kultūras 

nama vadītājiem) 
15.03.2014   6 p 

„Stāsti par… kukaiņi”, sadarbībā ar 

bērnudārzu. Grāmatu apskats par kukaiņiem, 

bibliotekārs stāsta pasaku, bērnu sagavojuši 

stāstījumu par kukaiņiem pēc bildēm, 

animācijas filmas demonstrējums, tauriņu 

izveide 

10.04.2014   15 b ; 2 p 

"Bibliotēkas draugi kopā lai nāk" - 

pasākums bibliotēkas draugiem, 

atbalstītājiem, čaklākajiem lasītājiem 

2.05.2014     

Tikšanās ar rakstniekiem Valdi Rūmnieku 

un Andreju Miglu, vada Liega Piešiņa 
15.05.2014   8 p ; 22 b 

„Portrets tuvplānā – Sandra Vensko”, 

sadarbībā ar biedrību „KABata” projekta 

„Kurzemes literārās lappuses” ietvaros 

20.09.2014   6 p 

„Portrets tuvplānā – Maija Laukmane”, 

sadarbībā ar Kursīšu pamatskolu un biedrību 

„KABata” projekta „Kurzemes literārās 

lappuses” ietvaros 

22.09.2014   44 b ; 6 p 

„Kopā salasīšanās un sadziedāšanās”, 

J.Petera dzejas vakars, pašu lasīta dzeja un 

dziedātas dziesmas 

25.09.2014 27 grāmatas 5 p 

„Karjeras diena bibliotēkā – profesija 

bibliotekārs” sadarbībā ar Kursīšu 

pamatskolu „Karjeras nedēļas 2014” ietvaros 

15.10.2014   15 b ; 2 p 

J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas 

muzeja vadīta interaktīva nodarbība 

„Piedzīvo Baltijas ceļu” 

16.10.2014   8 b ; 7 p 

„Portrets tuvplānā – Ināra Šteinberga” 

Kursīšu pamatskolā projekta „Kurzemes 

literārās lappuses” pasākums 

17.10.2014   25 b ; 5 p 

„Portrets tuvplānā – Ēriks Kūlis” Kursīšu 

bibliotēkā projekta „Kurzemes literārās 

lappuses” pasākums 

18.10.2014   12 p ; 1 b 

„Portrets tuvplānā – Dace Priede” Kursīšu 29.11.2014   10 p 
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bibliotēkā projekta „Kurzemes literārās 

lappuses” pasākums 

„Ziemassvētku tirdziņš un eglītes 

iedegšana” 
13.12.2014   65 p ; 21 b 

          

Izglītojošie 

pasākumi, 

semināri, 

konkursi 

„Tematiskā stunda skolēniem – latvieši 

pasaule” 9.klasei sadarbībā ar vēstures un 

ģeogrāfijas skolotāju Daci Rožkalni. 

Iepazīšanās ar izstādi „Pēc zemes, taisnības un 

gaismas”, stāstījums par tēmu, darba lapu 

aizpilde 

21.01.2014   1 p ; 6 b 

„Tematiskā stunda skolēniem – latvieši 

pasaule” 6.klasei sadarbībā ar vēstures un 

ģeogrāfijas skolotāju Daci Rožkalni. 

Iepazīšanās ar izstādi „Pēc zemes, taisnības un 

gaismas”, stāstījums par tēmu, darba lapu 

aizpilde 

23.01.2014   1 p ; 5 b 

Andas radošā darbnīca "Lieldienas gaidot" 21.02.2014   10 p ; 1 b 

Akcija – Monētu dienas bibliotēkā 
11.03.-

31.03.2014 
    

Konkurss – Lursof laikrakstu bibliotēkas 

konkurss „Atklāj monētu noslēpumus 

Lursoft laikrakstu bibliotēkā!”. 

11.03.-

31.03.2014 
  38 dal. 

Konkurss – domrakstu konkurss bērniem 

„Kā atmodināt Saulcerīti” sadarbībā ar 

Kursīšu pamatskolas skolotāju Sanitu Vītolu 

Marts   8 b 

Andas radošā nodarbība – dabas materiālu 

pielietojums Līgo floristikā, Izlaiduma 

galda dekori, Jāņu dāvanu florālais 

saiņojums 

9.06.2014   12 p ; 3 b 

Karnevāla gājiens "Gribu iet uz 

bibliotēku" Rīgā 
8.09.2014   4 p ; 13 b 

Grāmatu iepirkšanas seminārs Kursīšos 15.08.2014   8 p 

Vjetnamas delegācijas pieredzes apmaiņas 

vizīte bibliotēkā 
10.12.2014   13 p 
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Pielikums Nr.3 

Izstādes bibliotēkā 

Bērnu darbiņu izstāde „Balti tīri sniegavīri”, 28.01.-11.02.2014 

   
Izstāde „Pēc zemes, taisnības un gaismas”, 06.01.-09.02.2014 

  
Foto izstāde „Kapelleru nams Saldū”, 14.02.-03.03.2014 

  
Izstāde „Vīrieša skats: vīrietis senajās fotogrāfijās”, 6.03.-31.03.2014 

   
Literatūras izstādes martā 
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Foto izstāde „Vieta, kur pukst Ezeres sirds”, 12.04.-12.05.2014 

  
Haralda Fiļipova fotogrāfiju izstāde „JĀ”, 09.06-09.07.2014 

   
Izstāde „Saldus novada Leišmalīte”, 10.07.-10.08.2014 

  
Izstāde „Saldus novada 5-gade”, 08.2014, Saldus pilsētas bibliotēka 

   
Latviešu oriģinālliteratūras grāmatu kopas izstāde, 1.09.-31.09.2014 
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Portretu izstāde „Saldus novadnieki laikā un telpā”, 1.09.-30.09.2014 

  
J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja izstāde „Atpazīsti sevi Baltijas ceļā”, 13.10.-31.10.2014 

   
Gleznu izstāde „Ja ikviens tik zemē sētu”, 1.11.-30.11.2014 

  
Skolēnu un skolotāju vaļasprieki, 22.11.-27.11.2014 

   
 

   
Foto izstāde „Ceļojums vīrieša pasaulē”, 08.11.-08.12.2014 
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Pielikums Nr.4 

Pasākumi pieaugušajiem 

„Ceļojumu piezīmes – Austrālija” (stāsta Regīna Nestecka), 23.01.14 

  
Andas pavasara dekoru veidošanas radošā darbnīca, 21.02.2014 

   
 

   
Vecāku žūrijas noslēgums, 22.02.2014 

   
„Ceļojumu piezīmes – Malta”, 27.02.2014 
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Stāstu laiks bibliotēkā – „Mans laiks kultūrā”, 15.03.2014 

   
Pasākums „Bibliotēkas draugi kopā lai nāk”, 02.05.2014 

   
 

   
Tikšanās ar rakstniekiem Valdi Rūmnieku un Andreju Miglu, 15.05.2014 

   
Andas radošās nodarbības svētkus gaidot, 09.06.2014 
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Pasākums „Portrets tuvplānā – Sandra Vensko”, 20.09.2014 

   
Pasākums „Kopā salasīšanās un sadziedāšanās”, 25.09.2014 

    
Projekta „Ceļojums vīriešu pasaulē” realizēšana, 1.09.-30.09.2014 
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Pasākums „Portrets tuvplānā – Ēriks Kūlis”, 18.10.2014 

   
Pasākums „Portrets tuvplānā – Dace Priede”, 29.11.2014 
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Pielikums Nr.5 

Pasākumi bērniem 

„Tematiskās stundas skolēniem – latvieši pasaulē”, 21 un 23..01.2014 

   
„Stāsti par… sniegavīrs”, 28.01.2014 

    
Bērnu/Jauniešu žūrijas 2013 noslēgums – nakts bibliotēkā, 07.02.2014 
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Stāsti par… ābece un alfabēts, 25.02.2014 

   
Domrakstu konkursa „Kā atmodināt Saulcerīti?” dalībnieku apbalvošana 

  
Stāsti par… kukaiņi, 10.04.2014 

   
 

   
Karnevāla gājiens „Gribu iet uz bibliotēku” Rīgā, 08.09.2014 
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Pasākums „Portrets tuvplānā – Maija Laukmane”, 22.09.2014 

   
 

   
„Karjeras diena bibliotēkā – profesija bibliotekārs”, 15.10.2014 
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J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja vadīta interaktīva nodarbība „Piedzīvo 

Baltijas ceļu”, 16.10.2014 

   
Pasākums „Portrets tuvplānā – Ināra Šteinberga”, 17.10.2014 
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Pielikums Nr.6 

Profesionālā pilnveide (pieredzes braucieni, semināri, kursi) 

Grāmatu iegādes seminārs, 18.02.2014 

  
Konference „4CanGurus” Preiļos, 21.03.-22.03.2014 

   
Latvijas Bibliotekāru 11.kongress Rīgā, 29.-30.04.2014 

   
Pieredzes brauciens uz Austrijas bibliotēkām, 25.05.-30.05.2014 
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Bibliotekāru pieredzes brauciens uz Limbažiem, 25.06.-26.06.2014 
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5.vasaras novadpētniecības nometne „Stāsts – vietējās vēstures saglabāšanas forma” Kuldīgā, 09.07.-10.07.2014 

   
 

  
Bibliotēku novadpētniecības konference „Novadpētniecības jaunās dimensijas atmiņas institūciju sadarbībā”, 1.-

2.10.2014, Dobeles novads 

    
 

   
 

   
Konference "Bibliotēka – ikvienam un sabiedrībai" Liepājā, 28.11.2014 
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Pielikums Nr.7 

Bibliotēkas sabiedriskās aktivitātes un notikumi 

 

„Gaismas ceļš – grāmatu draugu ķēde” Rīgā 18.01.2014 

  
Izstāde „Ražots Saldū”, 04.-05.04.2014 

  
Grāmatas „Saldus novads” atvēršana, 25.07.2014  

  
„Gaismas pils” atklāšanas lentes griešana, 08.08.2014 
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LNB atkāšana – Novadu dienas Rīgā, 28.08.2014 

    
 

  
Bibliotēkas akreditācija, 30.09.2014 

   
„Edgara Dunsdorfa prēmijas” pasniegšanas pasākums Saldū, 20.11.2014 

  
Saldus novada Kultūras darbinieku diena, 05.12.2014 
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Vjetnamiešu delegācija Kursīšu bibliotēkā, 10.12.2014 

   
 

   
 

   
 

 

 

2015. gada 29.janvārī            Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra  

                  vadītājs Mārtiņš Lagzdons 


