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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 iespējas. 

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 laika 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. 2015.gadā bibliotēkas darbību regulē 2014.gadā apstiprinātie 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.). Bibliotēkas 

lietotāji ir visa vecuma un dzimuma pagasta iedzīvotāji – skolnieki, strādājošie, seniori. 

Bibliotēkas klienti ir arī no citiem novada pagastiem un pilsētām, kā arī citas bibliotēkas 

(Ezere, Pampāļi, Lutriņi, SPB, Zaņa, Blīdene, Nīgrande, Kalni, Ruba, Līkupēni, u.c.) un 

iestādes (Kursīšu Dienas centrs, Kursīšu bērnudārzs un Kursīšu pamatskola ar bibliotēku). 

Bibliotēka ir Saldus novada pašvaldības Kursīšu pagasta pārvaldes struktūrvienība. 

Bibliotēkas darbu vada bibliotēkas vadītājs.  

Bibliotēka akreditēta 2014.gadā uz pieciem gadiem un ieguvusi vietējas nozīmes 

bibliotēkas statusu. 2015.gadā akreditācijas komisijas ieteikums (rast iespēju pieņemt darbā 

otru bibliotēkas darbinieku) nav izpildīts. 

Saldus novada kultūras darbinieku svētkos bibliotēkas vadītājs sumināts ar Saldus 

novada domes pateicības rakstu “Par mērķtiecīgu, nesavtīgu, iniciatīvas un radošuma pilnu 

darbu Saldus novada kultūras dzīvē, atzīmējot 10 gadu darba jubileju”. Bibliotēkas vadītājs 

bija viens no apbalvojuma “Gada kultūras darbinieks 2015” pretendentiem. (skat. pielikumu 

Nr.6) 

Svarīgākais 2015.gadā: 

 Nodibināts “Lasītāju klubs”, kura mērķis ir pulcināt interesentus, kam patīk lasīt 

grāmatas, diskutēt par izlasīto, satikt ar literatūru saistītus cilvēkus. (skat. pielikumu 

Nr.4) 
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 Uzsākts “Krustvārdu mīklu risināšanas čempionāts”, tematiska aktivitāte erudītiem, 

kam patīk risināt krustvārdu mīklas. (skat. pielikumu Nr.4) 

 Ieviesti jauni pakalpojumi, izmantojot bibliotēkas krājumu - „LASI UN SKATIES” - 

lasi grāmatu un skaties tās ekranizējumu (pieaugušajiem un jauniešiem), „LASI, 

SKATIES UN KRĀSO” - lasi grāmatu, skaties to filmā, izkrāso tēlus (bērniem), 

„RANDIŅŠ AR NEZINĀMO” - lasi un iepazīsti grāmatas, nezinot nosaukumu, autoru 

un tēmu (3 nosaukumi pēc bibliotekāra ieskatiem salikti komplektā) (visiem 

interesentiem). 

 Iegādātas divas izstāžu vitrīnas un uzsāks jauns pasākumu un izstāžu cikls “Kolekciju 

stāsti”, kurā tiek parādītas kursīšnieku aizraušanās kolekcionējot dažādus priekšmetus. 

Notikušas pildspalvu, krūzīšu, alkohola pudelīšu, pūcīšu kolekciju izstādes. (skat. 

pielikumu Nr.3) 

 Sadarbībā ar Saldus pilsētas bibliotēku, Ošenieku un Kalnu bibliotēkām, Latvijas 

Bibliotekāru biedrību noorganizēts 6. Kurzemes bibliotekāru vasaras saiets ““Kurš 

cauri skatās sietiņa acīm, redz visu pasauli dimantos mirdzam” (Rainis) - radošums un 

darbs ar bērniem bibliotēkā” Saldus pilsētas bibliotēkā. (skat. pielikumu Nr.6) 

 

KRĀJUMA KOMPLEKTĒŠANAS UN ORGANIZĀCIJAS POLITIKA 
2015.gadā krājuma komplektēšanā ņemta vērā 2012.gadā izstrādātā bibliotēkas 

komplektēšanas politika 2013.-2018.gadam. 

2015.gadā prioritātes bija daiļliteratūra (latviešu un ārzemju), nozaru literatūra, bērnu 

literatūra. Bibliotēka iespēju robežās nodrošina visas lasītāju vajadzības un pieprasījumus. 

Iespēju robežās tiek atjaunots nozaru literatūras krājumus. 

Pagājušajā gadā jaunieguvumu vērtība 4428,00 euro. Pašvaldības piešķirtie līdzekļi 

4146.00 euro (2870.00 euro grāmatām, 1048.00 euro – žurnāliem un laikrakstiem, 228.00 

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

lietošanā) 282.00 euro (grāmatas un DVD) vērtībā. 

2015.gadā fonds papildināts ar 1214 vienībām (t.sk. dāvinājumi), no tām 320 grāmatas, 

68 – audiovizuālie dokumenti, 819 – seriālizdevumi, 5 – nošu izdevums, 2 – attēlizdevumi. 

No kopējā jauniegūto monogrāfisko izdevumu skaita (neietverot preses izdevumus) 

26% bērnu un jauniešu literatūra. 

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

vietas Kursīšu bibliotēkā, kā arī RIMI Latvija (DVD), prese pasūtīta a/s Latvijas Pasts. (skat. 

pielikumu Nr.6) 
2015.gadā dažādos dāvinājumos (nodoti bezatlīdzības lietošanā) fonds papildināts ar 36 

vienībām (grāmatas un DVD) par kopējo summu 282,51 euro, no tām: 

 1 grāmata par 10,00 euro - bezatlīdzības lietošanā no Saldus pilsētas bibliotēkas 

(Lauku Bibliotēku Atbalsta biedrība, Valdis Zatlers); 

 9 grāmatas par 52,62 euro  – bezatlīdzības lietošanā no Saldus pilsētas bibliotēkas  

(„Bērnu un jauniešu žūrijas 2015” grāmatas no Latvijas Nacionālās bibliotēkas); 

 1 grāmata par 40,00 euro – bezatlīdzības lietošanā no Saldus pilsētas bibliotēkas 

(Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības); 

 25 DVD par 179,89 euro – bezatlīdzības lietošanā no Saldus pilsētas bibliotēkas 

(Latvijas Nacionālais kino centrs). 

Laikraksti un žurnāli pasūtīti a/s “Latvijas Pasts”, izmantojot atlaižu piedāvājumu 

“Laimīgajā nedēļā”, tādējādi var pasūtīt žurnālus un laikrakstus izdevīgāk. Līdzekļi preses 

abonēšanai ir pietiekami un piedāvājums ir visām lietotāju grupām. 2015.gadā par pašvaldības 

līdzekļiem 2016.gadam abonēti 36 preses izdevumi. 

Preses piedāvājumu papildina arī lietotāju dāvinājumi, tādēļ var piedāvāt vairāk preses 

izdevumus. 2015.gadā bibliotēkā bija pieejami dažādu nozaru 47 nosaukuma laikraksti un 

žurnāli (abonēti un saņemti dāvinājumā). Bibliotēkas lietotāja Laimdota Lagzdone bibliotēkai 



4 

 

dāvinājusi žurnālus: Ievas Stāsti, Kas Jauns, Ievas Veselība, Vakara Ziņas; Līga Mēnese - 

laikrakstu DDD; Vija Gotfrīde – žurnālus: Ievas Dārzs, Ievas Māja, Māja. No LNB saņemti 

šādi žurnāli: Rīgas Laiks, Latvju teksti un Putni dabā. 

2015.gadā strādāts pie krājuma attīrīšanas - norakstītas 2326 vienības (t.sk. 593 

grāmatas, 4 audiovizuālie dokumenti, 1722 seriālizdevumi, 7 citi dokumenti, galvenokārt 

brošūras). Norakstīšanas iemesli – lasītāju nozaudētas (5 eksemplāri), dubletes (11 

eksemplāri), novecojušas pēc satura (54 eksemplāri), lasītāju nolietotas (301 eksemplārs), 

lasītāju nepieprasītas (233 eksemplāri), īslaicīgas glabāšanas termiņš (1722 eksemplāri). 

Norakstītie iespieddarbi nodoti iznīcināšanai – makulatūrā. 

1.diagramma. Fonda kustība. 

Krājuma sadalījums 2015.gada beigās sekojošs: grāmatas - 8856, audiovizuālie 

dokumenti – 257, seriālizdevumi – 819, nošu izdevumi – 10, attēlizdevumi – 64, brošūras – 

32. Bērnu un jauniešu literatūra no kopējā fonda sastāda 19%. 

2015.gada beigās krājuma sadalījums pa valodām sekojošs: 9756 – latviešu val., 11 – 

angļu val., 3 – krievu val., 3 – vācu val., 1 - latgaliešu val., 1 - latīņu val., 261 – dažādas val., 

2 – bez valodas. 

 

PAKALPOJUMU PIEDĀVĀJUMS UN PIEEJAMĪBA 
Kursīšu pagastā deklarēti 858 (2014.g. – 892) iedzīvotāji (dati uz 01.01.2016). No 

visiem deklarētajiem iedzīvotājiem bērni un jaunieši līdz 18 gadiem – 169 (180). Iedzīvotāju 

skaits ar katru gadu pagastā samazinās. 

Bibliotēkas 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, pagasta iestādes. 

2.diagramma. Iedzīvotāji un bibliotēkas lietotāji. 

Pagājušajā gadā bibliotēkā iesaistīti 277 lietotāji (t.sk. bērni un jaunieši 76). Bibliotēkas 

lietotāji 2015.gadā bija 32 % no Kursīšu pagasta iedzīvotājiem. 

583 528
1407 1226 1214

678
1132

741 432

2326

10294
9690

10356
11150

10038

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2011 2012 2013 2014 2015

Ienācis Izslēgts Gada beigās

904 892
858

282 273 277

31 31 32

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2013 2014 2015

Iedzīvotāju skaits Lietotāju skaits Aptvērums (%)



5 

 

2015.gadā bibliotēka fiziski apmeklēta 7678 (2014.g. – 8302) reizes (t.sk. bērni un 

jaunieši 3504 (2014. - 4475)), no apmeklējuma skaita lasītāju apmeklējums 4753 (2014. - 

4385) (t.sk. bērni un jaunieši 1393 (2014. - 1407)), datorlietotāji 2925 (2014. - 3917) (t.sk. 

bērni un jaunieši 2111 (2014. - 3068)). Virtuālie apmeklējumi 10573 reizes – pagasta tīmekļa 

vietne www.kursisi.lv bibliotēkas sadaļa un portāla biblioteka.lv profils, sociālo tīklu 

www.draugiem.lv/Kursisu.biblioteka apmeklējums - 5542. Kopīgais bibliotēkas apmeklējums  

tieši un virtuāli 2015.gadā bija 23793 reizes. 

 

2013 2014 2015 

Lasītāju skaits 282 273 277 

t.s. bērni, jaunieši 81 79 76 

Apmeklējums 15515* 15729* 7678 

t.s. bērni, jaunieši 4271 4475 3504 

Virtuālais apmeklējums   16115 

Izsniegums 17316 16836 15999 

t.s. bērni, jaunieši 2263 2338 2352 

1.tabula. Bibliotēkas rādītāji. (*uzskaitīts arī virtuālais apmeklējums) 

Tā kā 2015.gadā mainīta statistikas uzskaite, virtuālais apmeklējums tiek skaitīts 

atsevišķi, bet 2013. un 2014.gadā bibliotēkas apmeklējumu veidoja trīs sadaļas (pieaugušo, 

bērnu un virtuālais apmeklējums), tad nevar korekti salīdzināt datus. 
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Kopā Bērni un jaunieši Kopā Bērni un jaunieši 

2013. 8456 4573 1220 3883 3051 

2014. 8302 4385 1407 3917 3068 

2015. 7678 4753 1393 2925 2111 

2.tabula. Bibliotēkas fiziskā apmeklējuma rādītāji. 

Salīdzinot ar 2014.gadu bibliotēkas fiziskais apmeklējums krities, tas saistīts ar datoru 

lietotāju apmeklējuma samazināšanos, īpaši bērnu un jauniešu vidū. 
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2014 16836 7880 1970 1175 4735 6098 1098 1760 16836 2338 

2015 15999 7172 1898 1327 3991 6176 1377 1252 15999 2352 

 - - - + - + + - - + 

3.tabula. Izsnieguma rādītāji pēdējos divos gados. 

Izsniegums 2015.gadā bija15999 vienības (t.sk. bērniem un jauniešiem 2352). Uzskaitīts 

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

izdevumi). 2015.gadā grāmatu izsniegums bija 7172 vienības (no kurām 1898 – bērnu un 

jauniešu literatūra, 1327 – nozaru literatūra, 3991 – daiļliteratūra), seriālizdevumu izsniegums 

6176 reizes, audiovizuālie dokumenti – 1377 reizes, pārējie dokumenti 1252 reizes 

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

No kopējā izsnieguma uz vietas pieaugušajiem, bērniem un jauniešiem izsniegtas 1395 

vienības (seriālizdevumi, grāmatas, audiovizuālie dokumenti). 

Vidēji gadā katrs lietotājs bibliotēku fiziski apmeklējis 28 (7678/277=27,71) reizes un 

izlasījis / izmantojis 58 (15999/277=57,75) iespieddarbus vai audiovizuālos dokumentus. 

Divām ģimenēm pagājušajā gadā veikta izdevumu piegāde mājās pēc pieprasījuma. 

http://www.kursisi.lv/
http://www.draugiem.lv/Kursisu.biblioteka
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2015.gadā bibliotēkas darba laiks nav mainīts. No pirmdienas līdz piektdienai 9.00-

18.00 (12.30-13.30 pusdienu pārtraukums), izņemot, trešdienas, jo metodiskā diena, 

sestdienās no 10.00 līdz 14.00. 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. 

Bibliotēka turpina veidots informatīvo grāmatu sarakstu „LASONIS”, kurā ir 

informācija par bibliotēkas jaunieguvumiem (grāmatas un citi izdevumi), tas pieejams 

elektroniski bibliotēkas interneta vietnēs. Bibliotēkā izveidota laba norāžu sistēma, kas palīdz 

orientēties telpās, atrast krājumu. Informācija par bibliotēkā notiekošo tiek ievietota pagasta 

tīmekļa vietnē www.kursisi.lv un www.draugiem.lv/Kursisu.biblioteka, kā arī 

www.facebook,com. 

Konsultācijas un palīdzība lietotājiem notiek pēc to pieprasījuma, ja ir kas neskaidrs un 

nav atrodams. Konsultācijas ir par bibliotēkas darbu un resursiem, datoru un interneta 

izmantošanu, darbu ar krājumu un tā izmantošanu, atrašanu. 

Bibliotēkas lietotāji var izteikt pozitīvas atsauksmes, ierosinājums un kritiku, gan 

rakstiski gan sarunās. Ierosinājumus un kritiku ņemam vērā un iespēju robežās tos risinām. 

Bibliotēka ir skaistās, gaišās un plašās telpās, kurās ir labs apgaismojums, iekārtojums 

un vide. Bibliotēka ir draudzīga visa vecuma apmeklētājiem, telpas ir patīkamas un 

piemērotas bibliotēkas pakalpojumu sniegšanai. Bibliotēkas vizuālais noformējums un 

iekārtojums papildināts ar zaļajiem augiem, norādēm un dekoriem. 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.  

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 un www.facebook.com, konts 

www.twitter.com, tālrunis, sarunas. 

2015.gadā bibliotēka kopā ar skolas bibliotēku iesaistījās akcijā 

„Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrija”. Akcijā dalību pieteica 43 bērni, līdz galam izturēja un 

anketu aizpildīja 40 bērni un jaunieši, kā arī 9 pieaugušie (anketu aizpildīja 7). 

2015.gadā ieviesti jauni pakalpojumi un aktivitātes bibliotēkas piedāvājuma pilnveidei. 

Nodibināts “Lasītāju klubs” pieaugušajiem, kuriem interesē 

grāmatu lasīšana, tikšanās un diskusijas par izlasīto. Tikšanās 

notiek reizi mēnesī par noteiktu tēmu. (skat. pielikumu Nr.4) 

Izmantojot bibliotēkas krājumu, gada beigās uzsākti 3 jaunu 

pakalpojumu sniegšana bērniem un pieaugušajiem - „LASI UN 

SKATIES” - lasi grāmatu un skaties tās ekranizējumu 

(pieaugušajiem un jauniešiem), „LASI, SKATIES UN KRĀSO” - 

lasi grāmatu, skaties to filmā, izkrāso tēlus (bērniem), „RANDIŅŠ 

AR NEZINĀMO” - lasi un iepazīsti grāmatas, nezinot 

nosaukumu, autoru un tēmu (3 nosaukumi pēc bibliotekāra 

ieskatiem salikti komplektā) (visiem interesentiem). Vairāk 

izmantots pakalpojums “Randiņš ar nezināmo”. Pakalpojumu 

popularizēšana un izmantošanas veicināšana paredzēta 2016.gadā. 

Lietotājiem 2015.gadā visvairāk saistoši bija šādi bibliotēkas pakalpojumi:  

1. bezmaksas pakalpojumi - grāmatu, laikrakstu un žurnālu (47 nosaukumi) 

izsniegšana lasīšanai uz vietas un mājās; 

2. datoru un Interneta izmantošana (12 datoru vietas), konsultācijas; 

3. literāri un izglītojoši pasākumi; 

4. izstādes (literārās, mākslas, tematiskās); 

5. novadpētniecības mapes; 

6. uzziņas; 

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

http://www.kursisi.lv/
http://www.draugiem.lv/Kursisu.biblioteka
mailto:bibl.kursisi@saldus.lv
http://www.draugiem.lv/
http://www.twitter.com/
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8. elektroniskais katalogs; 

9. tūrisma informācijas bukleti. 

Bibliotēkā pagājušajā gadā pēc lietotāju lūguma: 

 veikta 39 vienību skenēšana (bildes, dokumenti, izglītības dokumenti, raksti); 

 kopētas 776 lapas (t.sk. 180 bērniem un jauniešiem)(raksti no avīzēm un žurnāliem, 

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

 printētas 476 lapas (t.sk. 66 bērniem un jauniešiem)(informācija no interneta, studiju 

darbi, skolēnu referāti, medicīniska rakstura dokumenti, ielūgumi, bildes, u.c. 

dokumenti); 

 uz lietotāju e-pastiem nosūtīta 31 vienība (informācija no interneta, datubāzēm, skenēti 

dokumenti, avīžu raksti, u.c.); 

 sniegtas 445 uzziņas (t.sk. 171 bērniem un jauniešiem) par dažādām tēmām. 

Lai nodrošinātu pēc iespējas labāku pakalpojumu iedzīvotājiem, sadarbojamies ar citām 

bibliotēkām krājuma apmaiņā. No citām novada bibliotēkām (SPB, Pampāļu, Saldus pagasta, 

Nīgrandes, Kalnu, Vadakstes) 2015.gadā lietotājiem piegādātas 93 grāmatas. 

Lai nodrošinātu citu novada bibliotēku lietotāju pieprasījumu, uz citām bibliotēkām 

(SPB, Lutriņu, Rubas, Līkupēnu, Pampāļu, Kursīšu pamatskolas, Ezeres, Zaņas, Kalnu, 

Blīdenes) 2015.gadā nosūtītas 168 vienības. Starptautiskais SBA nav izmantots.  

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

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

Nr.2) 
Bibliotēka cenšas dažādot savas organizētas aktivitātes un uzklausa sabiedrības viedokli 

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

 

DARBS AR BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM 
2015.gadā bibliotēkā iesaistīti 76 bērni un jaunieši (t.sk. pirmskolas vecuma - 1, 1.-9.kl. 

– 60, līdz 18.gadiem - 15). 

3.diagramma. Bērnu un jauniešu statistika. 

2015.gadā krājums papildināts ar 101 (395 kopā) bērnu auditorijai domātām grāmatām, 

t.sk. 9 saņemtas programmas „Bērnu/Jauniešu žūrija 2015” realizēšanai. Tiek iegādāta 

jaunākā bērnu un jauniešu literatūra. 2015.gadā 26% no monogrāfiskiem jaunieguvumiem ir 

domāti bērnu un jauniešu auditorijai. 

Skolēniem bija pieejamie žurnāli Sīrups, Sīrups Girl, Ilustrētā Junioriem, Avene un 

Avenīte, bet jauniešiem – Ilustrētā Zinātne un Ilustrētā Pasaules vēsture, GEO. Jaunieši lasa 

arī pieaugušajiem domātos žurnālus, piemēram, Cosmopolitan, Sporta Avīze, Medības, Copes 

lietas u.c. Bērniem un jauniešiem uz vietas bibliotēkā un līdzņemšanai uz mājām ir pieejami 

dažādi mākslas un animācijas filmu diski, ko izmanto ļoti bieži. 

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) 
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Ieviesti jauni pakalpojumi, izmantojot bibliotēkas krājumu - „LASI UN SKATIES” - 

lasi grāmatu un skaties tās ekranizējumu (pieaugušajiem un jauniešiem), „LASI, SKATIES 

UN KRĀSO” - lasi grāmatu, skaties to filmā, izkrāso tēlus (bērniem), „RANDIŅŠ AR 

NEZINĀMO” - lasi un iepazīsti grāmatas, nezinot nosaukumu, autoru un tēmu (3 nosaukumi 

pēc bibliotekāra ieskatiem salikti komplektā) (visiem interesentiem). 

2015.gadā bibliotēka kopā ar skolas bibliotekāri atkārtoti iesaistījās akcijā 

„Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrija”. Akcijā piedalījās 40 bērni un jaunieši. Programmas laikā 

bērni aktīvi lasīja grāmatas, dekorēja T-kreklus ar punktiņiem (sacensības moments), 

diskutēja par izlasīto. Akcijas realizēšana lielākoties notika skolā, jo esam pārbaudījuši, ne 

vienu reizi vien, šāds modelis strādā. 2014.gada žūrijas noslēguma pasākums notika skolā, 

bija apbalvošana, pārrunas un mielošanās ar svētku kliņģeri. Kopīgi organizējām pasākumu 

“Pasaku kamolīti ritinot” par godu H.K.Andersenam jubilejai. Vairākos ar skolu saistītos 

pasākumos – Zinību dienā, bērnu rotaļu laukuma atklāšanā bērnudārzā viesojās Lasošais 

runcis (M.Lagzdons) no Kursīšu bibliotēkas. (skat. pielikumu Nr.5 un Nr.8) 

2015.gadā turpinājām pasākumu ciklu bērniem „Stāsti par…”, kuru laikā bērni iepazina 

latviešu rakstniekus un to darbus (Anna Sakse, Rainis), profesijas. Cikla pasākumu laikā bērni 

uzzināja jaunu informāciju, iepazina grāmatas, klausījās stāstu vai pasaku, skatījās filmiņas, 

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. Idejas tiek ģenerētas no 

abām pusēm. (skat. pielikumu Nr.5) 

Sadarbībā ar vēstures skolotāju Daci Rožkalni tika organizētas tematiskās stundas 

bibliotēkā vecāko klašu skolēniem saistībā ar J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja 

izstādēm “Nauda” un “Svešumā”, kuras bija apskatāmas bibliotēkā. Tematiskajā stundā par 

naudu tika iepazīta izstāde, aizpildītas skolotājas sagatavotās darba lapas. Izstāde “Svešumā”, 

kura stāstīja par izsūtīšanu Saldus novadā, radīja ideju tematiskai stundai, pēc skolotājas 

stāstījuma un iepazīšanās ar izstādi tika pildītas darba lapas. Izstādes apskate un tematiskā 

stunda noderēja kā zināšanu avots pirms ekskursijas uz Okupācijas muzeju Rīgā. (skat. 

pielikumu Nr.5) 
Muzeja speciāliste Sandra Leitholde mazāko klašu skolēniem un bērnudārza bērniem 

bibliotēkā saistībā ar izstādi vadīja tematisku nodarbību par naudas rašanos un senajiem 

tirgošanās un maiņas veidiem, spēļu veidā palīdzēja iepazīt tēmu nauda. (skat. pielikumu 

Nr.5) 
Aizvadītajā gadā bibliotēka iesaistījās vairākās skolas aktivitātēs un palīdzēja to 

organizēšanā. “Karjeras nedēļas” pasākumos, atverot profesijas durvis un stāstot par to 

skolēniem. 7. un 8.klases skolēni bibliotēkā gatavojās konkursam „Lieliskais piecinieks” -  

materiālu un avotu studijas internetā un grāmatās, prezentācijas veidošana, afišas izveide. 

Projektu nedēļā darba grupa par tēmu „Afiša” iepazinās ar bibliotēkā savāktajām pasākumu 

un notikumu afišām un stāstījumu par tām, pie bibliotēkas datoriem veidoja afišas skolas 

pasākumiem (Pēdējais zvans, izlaidums, Sporta diena, u.c.) un tās izdrukāja. (skat. pielikumu 

Nr.5) 
Projekta “Portrets tuvplānā (3)” ietvaros bērniem un jauniešiem bija iespēj tikties ar 

divām rakstniecēm – Māru Cielēnu un Gundegu Repši. (skat. pielikumu Nr.5) 

Sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku Kursīšu bibliotēka skolā organizēja divas 

aktivitātes skolēniem - lektores Ievas J.Kalniņas lekciju “Ēdiens Aspazijas, A.Brigaderes un 

Raiņa bērnības tekstos” 8.-9.klašu skolēniem un tematiska nodarbība par kultūras kanonu 1.-

4.klases skolēniem Liegas Piešiņas vadībā. (skat. pielikumu Nr.5) 

Bērni iesaistījās arī “Lasīšanas dienas zibakcijā”, kuru pagastā organizēja Kursīšu 

bibliotēkā. (skat. pielikumu Nr.5) 

2015.gadā bērniem un jauniešiem bija pieejamas atbilstoši vecumam iekārtota vide 

zonas/stūrīši bibliotēkā, lai pavadītu brīvo laiku, izmantotu bibliotēkas resursus un 

pakalpojumus. 
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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, lai palīdzētu bērniem risināt neskaidros jautājumus, 

sameklētu informāciju, palīdzētu darbā ar datoru un internetu, tradicionālajiem resursiem. 

2015.gadā bērniem un jauniešiem sniegta 171 uzziņa par dažādām tēmām. 

 

INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJU TEHNOLOĢIJU 

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

2015.gada beigām bija pieejami 12 datori lietotājiem un 2 darbiniekiem, kopā 14 datori.  

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 iegādāta 

multifunkcionālā iekārta, 3 datoru komplekti un paplašināta Wi-Fi pārklājuma zona. Gada 

sākumā par bibliotēkas budžeta līdzekļiem tika nomainīts vadītāja darba dators, jo pēķšni 

pārstāja darboties. 

Saistībā ar jauno projektu un multifunkcionālas iekārtas un datoru ieguvi, bibliotēka 

izrevidējusi savu IKT parku, norakstīti vai atdoti citām struktūrvienībām – kopētājs, 1 

multifunkcionālā iekārta, krāsainais un melnbaltais printeris, 2 datori. 

Bibliotēkas rīcībā ir brošējamā iekārta, laminētājs, kopētājs, skeneris, 2 

multifunkcionālās iekārtas, projektors ar ekrānu, digitālais diktofons, 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), konts mikroblogošanas vietnē Twitter 

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

2015.gadā izveidota lapa sociālajā tīklā facebook.com, lai komunicētu ar jauniešiem un veiktu 

publicitāti angļu valodā starptautiskas atpazīstamības nodrošināšanai. 

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. 

2015.gadā bibliotēkā „Gaismas tīkla” ietvaros bija pieejamas 2 datubāzes Letonika un 

Lursoft laikrakstu bibliotēka. 
 

NOVADPĒTNIECĪBAS DARBS 
2015.gadā tika turpināts darbs pie novadpētniecības mapju papildināšanas ar rakstiem 

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

interneta. 2015.gadā bibliotēkā bija pieejamas vairāk nekā 25 materiālu mapes par dažādām 

tēmām un iestādēm.  

Iespēju robežās tika vāktas fotogrāfijas no 2015.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. 

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

rakstus par Kursīšu pagastu. Tāpat turpinās Kursīšos pierakstītās folkloras apkopošanas darbs 

no dažādiem avotiem – grāmatām, Latvijas Folkloras krātuves, u.c. 

 

PROJEKTIZSTRĀDE 
2015.gadā bibliotēka piedalījusies 6 projektu izstrādē un realizācijā (3 projektos 

bibliotēka bija kā projekta vadītāja, 3 projektos kā sadarbības partneris realizēšanā). Atbalstīti 

4 izstrādātie projekti. 

"Portrets tuvplānā (3)" – projekts tika iesniegts VKKF un guva atbalstu 600.00 euro 

apmērā. Projekta laikā tika organizēti pasākumi-tikšanās ar grāmatu autoriem, lai dažādotu 

kultūrvidi un norises pagastā un veicinātu sabiedrības interesi par latviešu literatūru un 

literātiem. Tikšanās ar Annu Žīguri, Juku Rislaki, Leldi Stumbri, Māru Cielēnu, Gundegu 

Repši un Evu Mārtužu notika pagasta bibliotēkā un skolā. Tika iekārtotas arī 5 literatūru un 

literātus popularizējošas izstādes. (skat. pielikumu Nr.4 un Nr.5) 

"Bērnu / Jauniešu / Vecāku žūrija 2015" (atbalstīts) – projekta pieteikums iesniegts 

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

bibliotēka ieguva 9 grāmatas par kopējo summu 52,62 euro, kā arī atstarojošus lukturīšus 

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. (skat. pielikumu Nr.5) 

Projekta “Pagastu dienas 2015” realizācija notika biedrībai “Kursīšu attīstības biedrība 

“KABata”” sadarbojoties ar Kursīšu bibliotēku-informācijas centru un kultūras darba 

organizatori. Projektam piesaistītais finansējums – 300.00 euro. Projekta tika realizēts 

biedrības “KIT” projektu konkursā “Riteņa izgudrošana”. Projekta laikā tika iepazīts 

Jaunlutriņu pagasts, notika vēstures materiālu un rokdarbu izstādes, pieredzes brauciens-

ekskursija uz Jaunlutriņu pagastu, teātra izrāde, pašdarbnieku koncerts un pasākums, lai 

iepazītu Jaunlutriņu pagasta vēsturi un cilvēkus. Kā sadarbības partneri Jaunlutriņu pagastā 

tika piesaistīti Jaunlutriņu kultūras darba organizators Andris Mickēvičs un Jaunlutriņu 

amatierteātra režisore, Jaunlutriņu attīstības biedrības biedre Sandra Medne, Jaunlutriņu un 

Ošenieku bibliotēkas. Projekta laikā izvirzītais mērķis tika realizēts, jo notika dažādi 

pasākumi un aktivitātes, izstādes, kas deva iespēju tuvāk iepazīt Jaunlutriņu pagastu, veicināja 

sadarbību un papildināja Kursīšu kultūrvidi. (skat. pielikumu Nr.3 un Nr.4) 

Projekta "Saldus novada saule pār Kursīšiem" realizācija notika biedrībai “Kursīšu 

attīstības biedrība “KABata”” sadarbojoties ar Kursīšu bibliotēku-informācijas centru un 

kultūras darba organizatori. Projektam piesaistītais finansējums - 485,91 euro. Projekta 

ietvaros notika Dzejas dienu pasākums netradicionālā vietā, pie Kursīšu dīķa, kurā M.Čaklā 

dzeja un Ē.Ķiģeļa dziesmas vijās cita aiz citas Kursīšu amatierteātra “Kodols” izpildījumā. 

Papildināta arī kultūras materiāltehniskā bāze. 

Netika atbalstīt divi projekta pieteikumi - "Profesionālās mākslas pasākumu 

pieejamības nodrošināšana Saldus novada Kursīšu pagastā 2015.gadā" (Kursīšu 

attīstības biedrībai "KABata" sadarbojoties ar Kursīšu kultūras darba organizatori un 

bibliotēku-informācijas centru) un "Senču spēks un gudrība". Abi projekti tika iesniegti 

VKKF programmu konkursos. 
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Kopš 2011.gada bibliotēka katru gadu izstrādājusi vidēji 4 projektus vai nu individuāli, 

vai kā sadarbības partneris ar kultūras darba organizatori, biedrību “KABata”. 

 

METODISKĀ UN KONSULTATĪVĀ DARBA UN SADARBĪBAS 

RAKSTUROJUMS 
Bibliotēkas vadītājs dalās pieredzē un padomos saistībā ar bibliotēkas darbību, 

projektiem, informācijas tehnoloģijām, sociālajiem tīkliem, mūžizglītību ar kolēģiem 

neformālās sarunās, gan semināros un konferencēs. Bibliotēkas klienti tiek konsultēti par  

tradicionālo un elektronisko resursu izmantošanu, bibliotēkas pakalpojumu izmantošanu un 

citiem jautājumiem.  

Saldus pilsētas bibliotēkas specialisti neliedz padomu un konsultācijas neskaidru 

jautājumu gadījumā, iesaka risinājumus. 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. 

2015.gadā bibliotēkas vadītājs sniedza konsultācijas un palīdzēja aizpildīt Valsts 

Amatpersonu deklarācijas pagasta pārvaldes un skolas darbiniekiem, konsultējis darbam ar e-

pastu un internetbanku, datoru lietošanu. 

2015.gadā bibliotēkā viesojās gan tuvi, gan tāli viesi. Bibliotēkā ieradās Saldus novada 

skolu bibliotekāri, lai iepazītos ar bibliotēkas telpām, sniegtajiem pakalpojumiem, 

organizētajām aktivitātēm un īstenotajiem projektiem. Dienas pirmajā pusē kolēģi iepazina 

Kursīšu pamatskolu un skolas bibliotēkas darbu. Dienas otrajā pusē Kursīšu bibliotēkā tās 

vadītājs parādīja bibliotēku, prezentācijā pastāstīja par bibliotēkas darbību. Pie kafijas  tases 

izvērtās diskusija par aktuāliem bibliotēku darba jautājumiem. (skat. pielikumu Nr.7) 

Lai apspriestu bibliotekāra ikdienu 21.gadsimtā bibliotēkā ieradās viesi no Brocēniem. 

Satikās trīs bibliotēku pārstāvji - Brocēnu pašvaldības, Brocēnu vidusskolas un Kursīšu - un 

līdzi atbraukušajiem bibliotekāru pulciņa dalībniekiem nodemonstrēja informācijas darbinieku 

ikdienas daudzās šķautnes. Tika apspriesta telpu nozīme bibliotēkas pakalpojumu sniegšanā, 

informācijas tehnoloģiju dažādība bibliotēkās, projektu daudzveidība. Kursīšu pagasta 

bibliotekārs Mārtiņš Lagzdons pastāstīja savu stāstu par šīs profesijas izvēli, iepazīstināja ar 

bibliotēku un saviem plāniem. (skat. pielikumu Nr.7) 

Tika sagaidīti bibliotekāri no Igaunijas – 30 Paides pilsētas un rajona bibliotēku 

pārstāvji. Divu dienu vizītē Latvijā kolēģi iepazina bibliotēku, Saldus pilsētas bibliotēku un 

Latvijas Nacionālo bibliotēku un Saldus pilsētas kultūras iestādes un pašu pilsētu. Bibliotēkas 

vadītājs bija sagatavojis prezentāciju par bibliotēkas aktivitātēm un pasākumiem, realizētājām 

programmām un pasākum cikliem, sadarbību ar pagasta iestādēm, Lojalitātes programmu. 

Ekskursijas laikā kolēģi tika iepazīstināti ar bibliotēkas telpām un aprīkojumu. Kolēģi bija 

patīkami pārsteigti un interesējās par bibliotēkā notiekošo, uzdeva jautājumus. (skat. 

pielikumu Nr.7) 
Sadarbībā ar Saldus pilsētas bibliotēku, Ošenieku un Kalnu bibliotēkām, Latvijas 

Bibliotekāru biedrību noorganizēts 6. Kurzemes bibliotekāru vasaras saiets ““Kurš cauri 

skatās sietiņa acīm, redz visu pasauli dimantos mirdzam” (Rainis) - radošums un darbs ar 

bērniem bibliotēkā” Saldus pilsētas bibliotēkā. (skat. pielikumu Nr.6) 

Saietā pulcējās vairāk nekā 50 Kurzemes bibliotēku pārstāvji no Ventspils, Saldus, 

Kuldīgas, Talsu, Dundagas, Brocēnu, Priekules, Liepājas un citiem novadiem. Divās saieta 

dienās tika gūta pieredze un idejas darbam ar bērniem bibliotēkā no pašu kolēģu pieredzes un 

lektoru prezentācijām, radošas iemaņas un pozitīva lādiņa deva darbam, iepazīta Saldus 

kultūrvide un cilvēki.  
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Lektore Kristīne Pabērza stāstīja par IFLA Bērnu un jauniešu sekcijas aktivitātēm un 

aktualitātēm, par starptautiskām  programmām un pasākumu formām, kurās var iesaistīties arī 

Kurzemes bibliotēkas (“Sister libraries”, Maker space, “Sportisti uz bibliotēku! Lietotāji 

sportot!” u.c.), par starptautiskiem dokumentiem un vadlīnijām, kurus izmantot darbā ar 

bērniem. Silvija Tretjakova dalījās idejās un pieredzē vērtējot EIFL inovāciju projektus bērnu 

un pusaudžu auditorijai, iedrošināja pieteikties šim projektu konkursam un minējā labas 

idejas, gan no pasaules, gan Latvijas bibliotēkām (Pelču bibliotēkas un Valmieras bibliotēka), 

kuras ir ieguvušas balvas un augsti novērtas. 

Bibliotēku vadītājas no visiem 5 Kurzemes reģioniem dalījās pašu pieredzē par 

interesantiem pasākumiem, projektiem un aktivitātēm, kas tiek organizētas reģionu 

bibliotēkās, tā dodot kolēģiem iespēju iepazīt savu unikālo pieredzi un darbu ar bērniem. 

Savukārt lektore Laila Meluškāne priekšlasījumā “101 ideja radošiem pasākumiem” 

rādīja, stāstīja un praktiski demonstrēja idejas, spēles, pasākumu tēmas, kuras var izmantot 

darbā ar bērniem. Tika runāts par telpas iekārtojumu, atribūtiem, pasākuma formām un 

uzdevumu veidiem.  

Saieta dalībniekiem bija iespēja arī praktiski darboties radošajās darbnīcās - “Bērni 

veido gleznas” (vad. Dace Kalniņa) – gleznu veidošana no dažādiem materiāliem, “Spēles 

bērniem” (vad. Ieva Kalvāne) – dažādas idejas un praktiski padomi galda un grīdas spēļu 

veidošanai un “Muzicējam kopā” (vad. Agrita Pileniece) – mūzikas instrumentu gatavošana 

un pielietošana. 

Saieta laikā tika iepazīta arī Saldus pilsētas kultūrvēsture un radošie cilvēki, jo kultūras 

programmas laikā tika apmeklēts J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejs, kurā tika 

iepazīta vēstures ekspozīcija, J.Rozentāla dzīve un daiļrade, augstvērtīga māksla un muzeja 

aktuālās izstādes. Gidu Līgas Šaules un Vinetas Jurevicas vadībā varēja baudīt un izzināt 

Saldus dabas, kultūras un vēstures jaukumus. 

Īpašu noskaņu un baudījumu sniedza koncerts apvienības “Cik dažādi” izpildījumā un 

vakarēšana “Sķūna” pagalmā ar dziesmām, konkursiem un sātīgu zupu. 

Aptaujājot dalībniekus tika minētas pozitīvas lietas un ieteikumi turpmāko saietu 

uzlabošanai. Kopumā bibliotekāri no Kurzemes bija radoši iedvesmoti, ideju pilni un pozitīva 

lādiņa uzlādēti turpmākajam darbam. Saldus novada un bibliotēku vārds izskanējis visā 

Kurzemē. Saietā iegūtās zināšanas tiks pielietotas darbā ar bērniem bibliotēkās, organizējot 

dažādus pasākumus un aktivitātes. 
 

BIBLIOTĒKAS MATERIĀLĀ UN TEHNISKĀ STĀVOKĻA 

VĒRTĒJUMS 
2015.gadā iegādātas divas izstāžu vitrīnas, dažādu kolekciju, priekšmetu izvietošanai. 

Papildināta bibliotēkas norāžu sistēma ar jauniem uzrakstiem un norādēm, iekārtots 

patriotiskais stūrītis. Iegādāts jauns dators vadītājam. 

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 iegādāta 

multifunkcionālo iekārta, 3 datoru komplekti un paplašināta Wi-Fi pārklājuma zona. 

Bibliotēka nav mainījusi savu atrašanās vietu, tā joprojām 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 – 12 datori (lietotājiem), 2 darbiniekiem (stacionārais 

un portatīvais), 2 multifunkcionālās iekārta, projektors ar ekrānu, skeneris, digitālā 

videokamera, fotoaparāts, digitālais diktofons, laminētājs, brošēšanas iekārta, grāmatu 
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svītrkodu skeneris un čeku drukājamais printeris, fotoaparāts, videokamera, DVD atskaņotājs, 

TV, HD pleijeris, ārējais cietais disks, tāfele. 

Bibliotēkas fondi izvietot atbilstošos plauktos. Bibliotēkā pieejamas vairākas zonas 

dažādām mērķgrupām un lietošanas mērķiem – bērnu stūrītis “Burtu pasaule”, 

jauniešu/mediju zona, interneta lasītava/izstāžu zāle, pieaugušo lasītāju stūrītis. 

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.   

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

iekārtojums un materiāltehniskais stāvoklis ļauj organizēt dažādas aktivitātes, pasākumus un 

programmas. 

 

BIBLIOTĒKAS PERSONĀLS 
2015.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 16 Saldus pilsētas bibliotēkas un citu iestāžu 

organizētajos semināros, konferencēs, braucienos un kursos. Dalība konferencēs un semināros 

2015.gadā: 8 SPB organizētajos semināros, pieredzes braucienos un 8 citu iestāžu un 

organizāciju profesionālās pilnveides pasākumos, tai skaitā: (skat. pielikumu Nr.6) 

 Konference “Kultūras nozares attīstība Saldus novadā” (24.11.2015, Saldus) – projekta 

“Pagastu dienas 2015” prezentēšana, citu biedrības “KIT” projektu ideju un rezultātu 

uzklausīšana, lekcijas par kultūras nozares  attīstību un pasākumu organizēšanu 

noklaušišanās; 

 Kurzemes reģiona bibliotekāru konference „Lasīt nozīmē izzināt pasauli” (2.11.2015, 

Talsi) – Talsu Galvenās bibliotēkas sveikšana jubilejā, lekcijas par lasīšanu un tās 

nozīmi, grāmatu 21.gadsimtā noklausīšanās; 

 Latvijas bibliotekāru 17.konference “Dinamiskas bibliotēkas: piekļuve, attīstība un 

pārmaiņas” (13.10.2015, Rīga) – bibliotēkas pakalpojumu un aktivitāšu prezentēšana 

“Ideju tirgū”, dalība lekcijas par pārmaiņām un bibliotēku attīstību, mūsdienīgiem 

bibliotēku pakalpojumiem, statistiku bibliotēkā; 

 6.Kurzemes bibliotekāru vasaras saiets “”Kurš cauri skatās sietiņa acīm, redz visu 

pasauli dimantos mirdzam “ (Rainis) – radošums un darbs ar bērniem bibliotēkā” (22.-

23.07.2015, Saldus) – saieta organizēšana, zināšanu ieguve par pakalpojumiem bērniem 

un jauniešiem, idejas radošiem pasākumiem, Kurzemes kolēģu pieredze darbā ar 

bērniem; 

 Kurzemes reģiona seminārs “Mūžizglītība un bibliotēka: bibliotēkas loma” (26.03.2015, 

Ventspils) – uzstāšanās ar prezentāciju par mūžizglītības pasākumiem Saldus un 

Brocēnu novadu bibliotēkās, Ventspils bibliotēkas sumināšana 95.jubilejā, prezentācijas 

un lekcijas par mūžizglītības nozīmi un vietu bibliotēkā noklausīšanās; 

 UNESCO LNK tīkla “Stāstu bibliotēkas” seminārs “Dzimtā valoda dzimtajos dialektos” 

(19.02.2015, Valmiera) – tīkla aktualitātes un 2014.gada invertējums, iemaņas par 

festivālu organizēšanu un valodas mācīšanu; 

 Kursi “Pasākumu scenārija pamati” 5 st.) un “Pasākumu organizēšana:  sagatavošana, 

norise, izvērtēšana” 5 st. (25.03.2015) 

 Kursi “Bibliotēkas vide un vizuālā informācija” 4 st. (8.10.2015); 

 Pieredzes un kultūras brauciens uz Grobiņas, Rucavas, Nīcas novadiem un Liepāju 

(27.05.2015) – bibliotēku apmeklējums, kultūrvēsturiskās vides iepazīšana, izrādes 

“Indulis un Ārija” apmeklējums Liepājas teātrī. 
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Dalību kursos un konferencēs notikusi par pagasta pārvaldes un personīgajiem finanšu 

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

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

dienesta braucieniem un dalības maksām 2015.gadā tērēti 132,85 euro. 

 

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. Budžets tiek veidots pēc domes vadības ieteikuma iepriekšējā gada līmenī. 

2015.gadā bibliotēkas budžets bija 22613,00 euro (pašvaldības finansējums 21981,00 

euro, maksas pakalpojumi – 32,00 euro, VKKF finansējums 600,00 euro), no tā izlietots 

22613,00 euro, t.sk. 

 personāla algām – 9257,00 euro 

 sociālais nodoklis – 2182,00 euro 

 fonda komplektēšana – 4146,00 euro 

     grāmatas –2870,00 euro 

     žurnāli – 1048,00 euro 

     audiovizuālie dokumenti (DVD) – 228,00 euro 

 preces un pakalpojumi – 4164,00 euro 

 pārējie kārtējie izdevumi – 1525,00 euro 

 kapitālie izdevumi – 1339,00 euro 

5.diagramma. Budžeta izdevumi 2014. un 2015.gadā. 

Kārtējie izdevumi uz vienu bibliotēkas lietotāju ir 76.80 euro (21274,00/277). Izlietotais 

finansējums uz vienu pagasta iedzīvotāju 26,32 euro (22613/859). Fonda komplektēšanai uz 

vienu lasītāju tērēti 14.97 euro (4146/277). Izmaksas uz vienu bibliotēkas lietotāja fizisko 

apmeklējumu reizi ir 2.95 euro (22613/7678). 

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. 

2015.gadā ne finansiālā veidā, bet  kā grāmatu dāvinājumi no dažādiem dāvinātājiem un 

projektiem saņemtas 36 vienībām (grāmatas un DVD) par kopējo summu 282,51 euro. 

8679

2163

2828

1039

224

3706

2370

740

21749

9257

2182

2870

1048

228

4164

1525

1339

22613

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Personāla algām

Sociālais nodoklis

Grāmatas

Žurnāli

Audiovizuālie dokumenti (DVD)

Preces un pakalpojumi

Pārējie kārtējie izdevumi

Kapitālie izdevumi

Kopā

2014 2015



15 

 

Sadarbībā ar biedrību „Kursīšu attīstības biedrība „KABata”” divu projektu pasākumu 

un aktivitāšu organizēšanai piesaistīti 785,91 euro. 

 

KOPDARBĪBA AR PAŠVALDĪBAS UN CITĀM INSTITŪCIJĀM. 

PUBLICITĀTE 
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. 

Bibliotēka 2015.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, konts 

www.twitter.com un www.facebook.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 un www.facebook.com.  

Nenoliedzami par bibliotēku zina ne tikai Latvijā bet arī citus. 2015.gadā bibliotēkā 

viesojušies kolēģi no Saldus novada skolu bibliotēkām, Brocēnu novada bibliotēkām, skolēni 

no Saldus pamatskolas, kolēģi no Igaunijas bibliotēkām. Kursīšu bibliotēkai ir ar ko lepoties 

un par ko stāstīt, dalīties pieredzē. (skat. pielikumu Nr.7) 

Bibliotēkas tēls veidots ar dažādu izstāžu un pasākumu palīdzību. Organizētas 

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

notikušās 77 izstādes un 65 tematiskie pasākumi un aktivitātes. (skat. pielikumu Nr.2, Nr.3, 

Nr.4, Nr.5 un Nr.8) 

 
6.diagramma. Pasākumi un izstādes bibliotēkā. 

Bibliotēka vairākas aktivitātes un izstādes organizējusi sadarbībā ar partneriem novadā 

un Latvijā.  

Sadarbības 

partneri 
Sadarbības formas, pasākumi, aktivitātes 

Kursīšu 

pamatskola un 
 Projekta “Portrets tuvplānā (3)” pasākumi tikšanās ar Māru Cielēnu, 

http://www.kursisi.lv/
http://www.biblioteka.lv/
http://www.twitter.com/
http://www.facebook.com/
http://www.draugiem.lv/Kursisu.biblioteka
http://www.facebook.com/
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bibliotēka, 

skolotāji 

Gundegu Repši skolniekiem; 

 “Lasītāju kluba” pasākumi par Ziemeļvalstīm, dzeju, dramaturģiju u.c. ar 

literatūras skolotāju Sanitu Vītolu; 

 Pasākums “Pasaku kamolīti ritinot” par godu H.K.Andersenam jubilejai; 

 Dalība skolas pasākumos – Zinību dienā, bērnu rotaļu laukuma atklāšanā 

bērnudārzā viesojās Lasošais runcis (M.Lagzdons) no Kursīšu 

bibliotēkas; 

 Darbs lasītveicināšanas programmā „Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrija”; 

 Karjeras nedēļas 2015 aktivitātes; 

 Sadarbībā ar vēstures skolotāju Daci Rožkalni tematiskas stundas 

bibliotēkā vecāko klašu skolēniem saistībā ar izstādēm “Nauda” un 

“Svešumā” bibliotēkā; 

 Bibliotēka kā vieta, lai gatavotos konkursiem un projektu nedēļas 

aktivitātes. 

Kursīšu PII 

grupas 

 Pasākumi ciklā “Stāsti par…”, kuru laikā bērni iepazina latviešu 

rakstniekus un to darbus (Anna Sakse, Rainis), profesijas, pūces un 

kolekcijas; 

 Tematiskas pasākums par tēmu “Nauda” sadarbībā ar muzeju. 

Kultūras darba 

organizatore 

 Ziemassvētku tirdziņa organizēšana pagastā; 

 Dzejas dienu pasākums “Saldus novada saule pār Kursīšiem” projekta 

ietvaros; 

 Projekta “Pagastu dienas 2015” pasākumi. 

Kursīšu 

Dienas centrs 

un sociālā 

darbiniece 

 Senioru ekskursija “Pēc veselības un labsajūtas uz Tukumu”; 

 Pasākumi “Jāņu ieskandināšana” un “Joki un smiekli zāles visam” Dienas 

centrā; 

 Dalība nometnes aktivitātēs projektā “Inovatīvs pakalpojums – ģimeņu 

asistents” Kursīšu Dienas centrā. 

Biedrība 

„Kursīšu 

attīstības 

biedrība 

„KABata”” 

 Pasākumi projektu “Saldus novada saule pār Kursīšiem” un “Pagastu 

dienas 2015” ietvaros. 

J.Rozentāla 

Saldus 

vēstures un 

mākslas 

muzeju 

 Tematiskas izstādes “Kurzemnieks, karavīrs – Jukums Vācietis”, 

“Svešumā”, “Nauda” un “Ko stāsta senlietas”; 

 Muzeja speciāliste Sandra Leitholde mazāko klašu skolēniem un 

bērnudārza bērniem bibliotēkā saistībā ar izstādi vadīja tematisku 

nodarbību par naudas rašanos un senajiem tirgošanās un maiņas veidiem, 

spēļu veidā palīdzēja iepazīt tēmu nauda. 

Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

 Lektore Ievas J.Kalniņas lekcija “Ēdiens Aspazijas, A.Brigaderes un 

Raiņa bērnības tekstos” projekta "Pastāvēs, kas pārvērtīsies" ietvaros 

VKKF mērķprogrammā "Raiņa un Aspazijas gads" un specialistes Liegas 

Piešiņas nodarbība jaunāko klāšu skolēniem par kultūras kanonu Kursīšu 

pamatskolā. 

 “Bērnu. Jauniešu un vecāku žūrijas 2015” realizēšanas atbalstīšana – 

grāmatas un atstarotāji; 

 Izstāde “Latvijas kultūras kanons portālā “Zudusī Latvija””. 

Rokdarbnieču 

grupa 
 Nodarbības un tematiski pasākumi bibliotēkā. 

Lasītāji 
 Radošās nodarbības kopā ar Ivetu Strikasu; 

 Kolekciju izstādes (tasītes, pūcītes, pildspalvas, u.c.) ciklā “Kolekciju 
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stāsti”; 

 Pasākums “Ceļojumu piezīmes”. 

Bibliotēkas 

 6.Kurzemes bibliotekāru vasaras saiets “”Kurš cauri skatās sietiņa acīm, 

redz visu pasauli dimantos mirdzam “ (Rainis) – radošums un darbs ar 

bērniem bibliotēkā” (22.-23.07.2015) organizēšana Saldū; 

 Grāmatu andele – iepirkšana. 

Foto klubs “Es 

daru” un 

fotogrāfi 
 Foto izstādes “Baznīcas” (L.Rinmanis) un “Pašiņš” bibliotēkā. 

UNESCO 

LNK 
 Aktivitātes un semināri tīkla „Stāstu bibliotēkas” ietvaros. 

4.tabula. Sadarbības partneri un sadarbības formas. (skat. pielikumu Nr.2, Nr.3, 

Nr.4, Nr.5, Nr.6 un Nr.8) 
Bibliotēka veido 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 viedoklis lielākoties noskaidrots sarunās. Ierosinājumus, 

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

grāmatā. Pētījumi un aptaujas 2015.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. 

 

BIBLIOTĒKAS VEIKSMES STĀSTS 
Par bibliotēkas veiksmes stāstu 2015.gadā uzskatām trīs pasākumu veiksmīgu 

realizēšanu. “Lasītāju kluba” dibināšanu un darbību, izstāžu un pasākumu ciklu “Kolekciju 

stāsti” un Krustvārdu mīklu risināšanas čempionātu bibliotēkā. 

Lasītāju klubs dibināts 2015.gada sākumā pēc literatūras skolotājas Sanitas Vītolas 

ieteikuma, tajā reizi mēnesi pēdējā otrdienā pulcējas kursīšnieki, kam patīk lasīt grāmatas, 

diskutēt par izlasīto, tikties ar interesantām personībām, kuras saistītas ar grāmatām. 

Notikušas tikšanās par dažādām tēmām – dramaturģiju, dzeju, bērnu literatūru, “Ziemeļvalstu 

bibliotēku nedēļas” aktivitātes, tikšanās ar J.Rozes grāmatnīcas vadītāju Saldū, dzejnieku Uldi 

Bērziņu u.c. Lasītāju klubs ir vieta, kur satikties līdzīgi domājošajiem. (skat. pielikumu Nr.4) 

Pasākumu un izstāžu cikls “Kolekciju stāsti” rāda kursīšnieku aizraušanās un kolekcijas, 

kuras vāktas vairāku gadu garumā. Interesi izraisījušas pildspalvu, tasīšu, pūcīšu, mazo 

alkohola pudelīšu kolekcijas. (skat. pielikumu Nr.3) 

Veiksmīgi iesākts un bibliotēkā notiek “Krustvārdu mīklu risināšanas čempionāts”, kura 

laikā interesenti, min dažāda veida krustvārdu mīklas, sacenšas erudīcijā un gūst jaunas 

zināšanas un pozitīvas emocijas tiekoties ar citiem krustvārdu mīklu risināšanas entuziastiem. 

(skat. pielikumu Nr.4) 
 

2016. gada 2.februārī            Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra  

                  vadītājs Mārtiņš Lagzdons 
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Pielikums Nr.1 

Raksti presē 

1. Vilmane, Ieva.  Grāmatu mīļotāji izveido klubu : [par lasītāju klubu Kursīšu pagasta 

bibliotēkā - informācijas centrā] / Ieva Vilmane. - (Bibliotēkās) // Saldus Zeme. - ISSN 

1407-3070. - Nr.25 (7932), (2015, 3.marts), 9.lpp. 

2. Notiek naudas stunda : [par Kursīšu pamatskolas (Saldus novads) skolēnu bibliotekāro 

stundu pagasta bibliotēkā]. - (Īsumā) // Saldus Zeme. - ISSN 1407-3070. - Nr.25 (7932), 

(2015, 3.marts), [1.] lpp. 

3. Vilmane, Ieva.  Valsts piešķir naudu kultūrai : [par Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta 

ietvaros piešķirto naudu Saldus novadā] / Ieva Vilmane. - (Notikumi) // Saldus Zeme. - 

ISSN 1407-3070. - Nr.26 (7333), (2015, 5.marts), 6.lpp. 

4. Vilmane, Ieva.  3.turpinājums rakstnieku galerijai : [par gaidāmajām literārajām tikšanās 

reizēm Kursīšu pagasta bibliotēkā-informācijas centrā (Saldus novads)] / Ieva Vilmane ; 

tekstā stāsta Kursīšu pagasta bibliotēkas-informācijas centra vadītājs Mārtiņš Lagzdons, 

bibliotēkas apmeklētājas Ruta Eberliņa, Vija Gotfrīde, Tonija Spēlmane. - (Kultūra) // 

Saldus Zeme. - ISSN 1407-3070. - Nr.29 (7936), (2015, 12.marts), 5.lpp. 

5. Kleinberga, Silva.  Meklēs naudu papildu darbiem : [par Saldus novada Kursīšu pagasta 

pārvaldes budžetu 2015.gadam] / Silva Kleinberga ; tekstā stāsta pārvaldes vadītājs 

Viktors Drukovskis. - (Pagastā. Izglītība) // Saldus Zeme. - ISSN 1407-3070. - Nr.37 

(7944), (2015, 31.marts), 3.lpp. : fotogr. 

6. Lākute, Zane.  Tiekas, lai mācītos un priecētu sirdi : [par 6.Kurzemes bibliotekāru 

vasaras saieta norisi Saldus pilsētas bibliotēkā] / Zane Lākute ; tekstā stāsta saieta 

organizators, Kursīšu bibliotēkas - informācijas centra vadītājs Mārtiņš Lagzdons, 

Nīgrandes pagasta Kalnu bibliotēkas vadītāja Ieva Kalvāne, Ošenieku bibliotēkas vadītāja 

Dace Kalniņa, saieta dalībniece no Ventspils novada Zlēku pagasta bibliotēkas Pārsla 

Bože. - (Pieredze) // Saldus Zeme. - ISSN 1407-3070. - Nr.84 (7991), (2015, 24., 25.jūl.), 

[1.], 5.lpp. : fotogr. 

7. Lākute, Zane.  Mīklu atminējumiem iekārto īpašu kladi : [par krustvārdu minēšanas 

čempionātu Kursīšu bibliotēkā-informācijas centrā] / Zane Lākute ; tekstā stāsta 

bibliotēkas vadītājs Mārtiņš Lagzdons. - (Vaļasprieki) // Saldus Zeme. - ISSN 1407-3070. 

- Nr.112 (8019), (2015, 29.sept.), 8.lpp. : fotogr. 

8. Rislaki, Juka.  Nedzīvojam uz zvaigznes - bēgļu jautājums jārisina : [saruna ar 

rakstnieci, tulkotāju, bijušo Latvijas vēstnieci Somijā un Igaunijā Annu Žīguri un somu 

publicistu, karikatūristu Juku Rislaki Kursīšu bibliotēkā] / Juku Rislaki, Anna Žīgure ; 

pierakstīja Agrita Maniņa // Saldus Zeme. - ISSN 1407-3070. - Nr.118 (8025), (2015, 

13.okt.), 6.lpp. : fotogr. 

Maniņa, Agrita.  Kursīši draudzējas ar Jaunlutriņiem : [par biedrības "KABata" realizēto 

projektu Saldus novadā] / Agrita Maniņa ; tekstā stāsta Kursīšu pagasta bibliotēkas-

informācijas centra vadītājs Mārtiņš Lagzdons. - (Cilvēkos) // Saldus Zeme. - ISSN 1407-

3070. - Nr.129 (8036), (2015, 6.nov.), 8.lpp. : fotogr. 

9. Maniņa, Agrita.  "Visas pārliecības vienlīdzīgas." : [par tikšanos ar dzejnieci un prozaiķi 

Evu Mārtužu Kursīšu pagasta bibliotēkā (Saldus novads)] / Agrita Maniņa ; tekstā stāsta 

Eva Mārtuža. - (Literatūras lappuse) // Saldus Zeme. - (Ielikums "Kurzemīte"). - ISSN 

1407-3070. - Nr.139 (8046), (2015, 1.dec.), 6.lpp. : fotogr. 

10. Lākute, Zane.  Kultūrā dzīve kā ceļojums : [par Saldus novada kultūras darbinieku 

dienu] / Zane Lākute ; tekstā stāsta "Gada kultūras darbinieks" Elita Sproģe. - (Kultūra) // 

Saldus Zeme. - ISSN 1407-3070. - Nr.142 (8049), (2015, 8.dec.), [1.], 3.lpp. : fotogr. 
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Pielikums Nr.2 

Izstādes un pasākumi 

PASĀKUM

A VEIDS 
NOSAUKUMS LAIKS 

IZM. 

IESPIEDA

RBI 

APM. SK. 

Literatūras 

izstādes 

„Jaunumi” 2.01 – 31.12.15     

„Putni un zvēri – mani draugi” (angļu 

zoologam, rakstniekam Džeraldam Darelam 

— 90 (1925–1995)) 
Janvāris 8 grāmatas   

„Parastā dzīve. Dīvainā Anglija” (čehu 

rakstniekam Karelam Čapekam — 125 

(1890–1938)) 
Janvāris 2 grāmatas   

„… kā brīnišķa dziesma” (rakstniecei, 

mākslas zinātniecei Gundegai Repšei — 55 

(1960)) 
Janvāris 15 grāmatas   

„Dārznieces lomā” (rakstniecei Annai Saksei 

— 110 (1905–1981)) 
Janvāris 7 grāmatas   

„Tautas dvēsele” (dzejniekam Fricim 

Bārdam — 135 (1880–1919)) 
Janvāris 7 grāmatas   

„Detektīvs vienai vasarai” (rakstniekam 

Ērikam Lansam — 75 (1940)) 
Janvāris 4 grāmatas   

„Kas ir vismīļākais?” (rakstniecei Annai 

Saksei — 110 (1905–1981)) 
Janvāris 6 grāmatas   

„Ārzemju rakstnieki vidēja skolas vecuma 

bērniem - L” 
Janvāris 11 grāmatas   

„Kurzemes dzīves ainotājs” (rakstniekam 

Jēkabam Janševskim — 150 (1865–1931)) 
Februāris 8 grāmatas   

„Februāra jubilāri”  Februāris 2 grāmatas   

„Latviešu sarkano grāmatu stāsti” 

(14.februāris – Valentīn diena – mīlestības 

svētki) 
Februāris 37 grāmatas   

„Kultūrvēsturiski stāsti” (Valodniekam, 

kultūrvēsturniekam Konstantīnam Karulim 

— 100 (1915–1997)) 
Februāris 6 grāmatas   

„Ārzemju rakstnieki vidējā skolas vecuma 

bērniem” - K 
Februāris 14 grāmatas   

„Rozā ārzemju stāsti bērniem” (14.februāris 

– Valentīn diena – mīlestības svētki) 
Februāris 17 grāmatas   

„Naudas laiki Latvijā” 10.02.-10.03. 4 grāmatas   

„Cimdi un zeķes rokdarbu grāmatās” 

17.03.-

17.04.2015 
9 grāmatas   

„Kriminālo kaislību upuri” (angļu 

rakstniekam Edgaram Vollesam – 140  (1875-

1932)) 
Aprīlis 38 grāmatas   

„Baltie vasaras mākoņi” (vēsturniekam 

Heinriham Strodam - 90 (1925-2012)) 
Aprīlis 8 grāmatas   

„Vesels kā rutks” (7.aprīlis – Pasaules 

veselības diena) 
Aprīlis 4 grāmatas   

„Pavasara dārza darbi” (Iekopsim 

mazdārziņu un audzēsim paši. Padomi visiem!) 
Aprīlis 7 grāmatas   

„Pasaku lielmeistars” (dāņu rakstniekam 

H.K.Andersenam - 210 (1805-1875)) 
Aprīlis 10 grāmatas   

„Ārzemju rakstnieki vidējā skolas vecuma 

bērniem - K” 
Aprīlis 22 grāmatas   

„Māras Cielēnas darbi un nedarbi bērniem: 

pasakas, dzejoļi, stāsti”  
Aprīlis 32 grāmatas   

„Tipu, tapu plunkš” (rakstniekam Mārim 

Rungulim - 65 (1950)) 
Maijā  8 grāmatas   

„Dzīvē noskatīti stāsti” (rakstniekam Mārim 

Rungulim - 65 (1950)) 
Maijā 13 grāmatas   

„Pasaules gars un gaisma” (pāvestam Jānim Maijā 3 grāmatas   
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Pāvilam II - 95 (1940-2005)) 

„Vārdi par sauli…” (rakstniekam, militārajam 

darbiniekam  Robertam Eidemanim - 120 

(1895-1937)) 
Maijā 4 grāmatas   

„Saulrietu violetās ērģeles” (komponistam, 

rakstniekam Marģerim Zariņam - 105 (1910-

1993)) 
Maijā 5 grāmatas   

„Zemes dzīļu noslēpumi” Maijā 12 grāmatas   

„Leldes Stumbres personības spogulī: darbi 

un dzīve” 

21.05.-

21.06.2015 
15 grāmatas   

„Mūžīgā atgriešanās” (angļu rakstniekam 

Tomasam Hārdijam - 175 (1840-1928)) 
Jūnijs  3 grāmatas   

„Dzīvības jubileja” (rakstniekam Ērikam 

Kanderam - 70 (1945)) 
Jūnijs 2 grāmatas   

„Tik dažādi literatūrā” (rakstniekam Leonam 

Paeglem - 125 (1890-1926)) 
Jūnijs 13 grāmatas   

„Sentimentāla satikšanās” (rakstniekam 

Ādolfam Ersam - 130 (1885-1945)) 
Jūnijs 2 grāmatas   

„Četri balti krekli” (rakstniekam, žurnālistam 

Mārim Čaklajam - 75 (1940-2003)) 
Jūnijs 17 grāmatas   

„Klusums, brīnums, noslēpums” 

(rakstniekam, žurnālistam Mārim Čaklajam - 

75 (1940-2003)) 
Jūnijs 6 grāmatas   

„Putekļi smilšu pulkstenī” 

(literatūrzinātniekam, žurnālistam Arno 

Jundzem - 50 (1965)) 
Jūnijs 6 grāmatas   

„Mazais princis cilvēku zemē” (franču 

rakstniekam Antuānam de Sent-Ekziperī - 

115 (1900-1944)) 
Jūnijs 2 grāmatas   

„Par literatūru un literātiem” 

(literatūrzinātniecei Ingrīdai Kiršentālei - 90 

(1925-1991)) 
Jūnijs 3 grāmatas   

„14.jūnijs – Komunistiskā genocīda upuru 

piemiņas diena” (Stāsti un atmiņas nozaru un 

daiļliteratūrā) 
Jūnijs 13 grāmatas   

„Ārzemju rakstnieki vidējā skolas vecuma 

bērniem - J” 
Jūnijs 8 grāmatas   

“Veselīga dzīvošana” 24.07.2015 
23 grāmatas 

3 žurnāli 
  

„Mirklis pieteikumam” (rakstniekam, 

režisoram Mārim Druvam — 65 (1950)) 
Augusts 3 grāmatas   

„Dzīve. Stipra kā nāve” (franču rakstniekam 

Gijam de Mopasānam - 165 (1850-1893)) 
Augusts 2 grāmatas   

“Vientulība – lūk, sasodīta lieta! Tā var 

pazudināt cilvēku.” /A.Grīns/ (žurnālistam, 

rakstniekam Aleksandram Brīnam — 120 

(1895-1941)) 

Augusts 13 grāmatas   

„…man neies secen” (rakstniecei, publicistei 

Marinai Kosteņeckai — 70 (1945)) 
Augusts 3 grāmatas   

„Citādā pedagoģija” (itāliešu pedagoģei 

Marijai Montesori - 145 (1870-1952)) 
Augusts 5 grāmatas   

“Par dzīvniekiem bērniem” (rakstniecei 

Dzidrai Rinkulei-Zemzarei - 95 (1920-2007)) 
Augusts 14 grāmatas   

„Es stāstīšu visu…” (rakstniecei Annai 

Skaidrītei Gailītei - 75 (1940)) 
Augusts 14 grāmatas   

„Konservēsim ziemai” Augusts 12 grāmatas   

“Ārzemju rakstnieki vidējā skolas vecuma 

bērniem - I” 
Augusts 6 grāmatas   

„Akācija akmens pagalmā” (rakstniekam 

Vladimiram Kaijakam - 85 (1930-2013)) 
Septembris 16 grāmatas   

„Ārzemju rakstnieki vidējā skolas vecuma Septembris 4 grāmatas   
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bērniem - H” 

„Latviešu un ārzemju rakstnieki jauniešiem 

- B” 
Septembris 18 grāmatas   

„Ceļi un atceļi” (rakstniecei Melānijai 

Vanagai - 110 (1905-1997)) 
Septembris 7 grāmatas   

„Angļu krimināllietu eksperte” (angļu 

rakstniecei Agatai Kristi - 125 (1890-1976)) 
Septembris 22 grāmatas   

„Par vērtībām un cilvēkiem” (žurnālistam, 

sabiedriskajam un politiskajam darbiniekam 

Dainim Īvānam -60 (1955)) 
Septembris 3 grāmatas   

„Klusums kā lietus līst sanēdams” (dzejniecei 

Velgai Krilei - 70 (1945-1991)) 
Septembris 4 grāmatas   

„Vēl pavardos ugunis dzied” (dzejniecei Ritai 

Gālei - 90 (1925)) 
Septembris 4 grāmatas   

„Otas triepieni… nospiedumi” (gleznotājai 

Džemmai Skulmei - 90 (1925)) 
Septembris 4 grāmatas   

“Divas personības: Anna Žīgure un Juka 

Rislaki” 

24.09.-

11.10.2015 
15 grāmatas   

„Gundegas Repšes personības spogulī: darbi 

un dzīve” 

04.11.-

10.12.2015 
30 grāmatas   

„Evas Mārtužas personības spogulī: darbi 

un dzīve” 

16.11.-

30.11.2015 
18 grāmatas   

      

Mākslas un 

izglītojošas 

izstādes 

LNB ceļojošā izstāde „Kultūras kanons 

Zudušajā Latvijā” 

18.12.2014-

18.01.2015 
    

J.Rozentāla Saldus Vēstures un mākslas muzeja 

izstāde „Nauda” 
10.02.-

10.03.2015 
    

J.Rozentāla Saldus Vēstures un mākslas muzeja 

izstāde „Ko stāsta senlietas” 
16.03.-

16.04.2015 
    

Melitas Mednes rokdarbi „Cimdi un zeķes. 

Raksti” 

17.03.-

17.04.2015 
    

„Kruzes un tases” (Ivetas Spēlmanes krūzīšu 

kolekcijas izstāde) 
23.04.-

23.05.2015 
    

"Pašiņš" foto kluba "Es Daru" foto izstāde 

09.05.-

09.06.2015 
    

"Pa mēriņam.." stipro dzērienu pudelīšu 

kolekcijas izstāde (Sandra Vītiņas kolekcija) 

26.05.-

30.06.2015 
    

Foto izstāde - Laura Rinmaņa fotogrāfiju 

izstāde “Baznīcas” 

13.07.-

31.08.2015 
    

Kolekcijas izstāde - kursīšnieces Airas Vaitkus 

kolekcijas izstāde “Rakstāmlietas” - 

pildspalvu izstāde 

13.07.-

31.08.2015 
    

Kolekcijas izstāde - kursīšnieku Indra un Jura 

Lagūnu kolekcijas izstāde “Gudrības simbols 

pūce” - pūču un pūcīšu kolekcija 

01.09.-

30.09.2015 
    

J.Rozentāla Saldus Vēstures un mākslas muzeja 

izstāde „Svešumā” 
01.09.-

30.09.2015 
    

Vēstures materiālu izstāde “No Jaunmuižas 

līdz Jaunlutriņiem” 

06.10.-

31.10.2015 
    

J.Rozentāla Saldus vēstures un māklsas muzeja 

izstāde “Kurzemnieks karavīrs – Jukums 

Vācietis” 

01.10.-

31.10.2015 
    

     

Pasākumi 

„Stāsti par… ziedi” (pasākums par godu 

A.Sakses 110 gadu jubilejai, stāstījums par 

rakstnieci, skatāmies filmiņu, klausāmies 

pasaku) 

27.01.2015   10 b ; 2 p 

„Bērnu un jauniešu žūrijas 2014” noslēgums 

skolā (pateicības, kliņģeris, uzdevumi un 

ierosinājumi) 
22.01.2015   23 b ; 3 p 
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„Ceļojumu piezīmes Lielbritānija” (Viesturs 

Upenieks stāsta par redzēto un piedzīvoto 

Lielbritānijā) 
29.01.2015   11 p 

„Stāsti par… ziedi” 2 (pasākums par godu 

A.Sakses 110 gadu jubilejai, skatāmies filmiņu, 

klausāmies pasaku, veidojam ķiršu ziedus) 
03.02.2015   11 b ; 2 p 

Lasītāju kluba dibināšana (lasītāju kluba 

dibināšanas pasākums Kursīšu bibliotēkā) 
24.02.2015   8 p 

„Nauda” (sadarbībā ar Kursīšu pamatskolas 

vēstures skolotāju D.Rožkalni 7. un 8.klasei 

tematiska stunda un pārbaudes darbs par izstādi 

„Nauda”, iepazīšanās ar izstādi) 

24.02.2015   11 b ; 1 p 

„Nauda” (J.Rozentāla Saldus vēstures un 

mākslas muzeja speciāliste Sandra Leitholde 

vadīja stundu bērniem par naudas rašanos un 

senajiem tirgošanās un maiņas veidiem) 3.-

4.klases skolēniem 

5.03.2015   19 b ; 2 p 

„Nauda” (J.Rozentāla Saldus vēstures un 

mākslas muzeja speciāliste Sandra Leitholde 

vadīja stundu bērniem par naudas rašanos un 

senajiem tirgošanās un maiņas veidiem) 6-

gadīgaķjiem un 1.klases bērniem 

5.03.2015   8 b ; 2 p 

Tikšanās ar tautas lietišķās mākslas meistari 

Melitu Medni 
21.03.2015   6 pieaugušie 

„Krustvārdu mīklu minēšanas čempionāts” 

– 1.kārta 26.02.2015   
9 pieaugušie 

„Krustvārdu mīklu minēšanas čempionāts” 

– 2.kārta 24.03.2015   

11 

pieaugušie 

„Pasaku kamolīti ritinot”(H.K.Andersenam 

jubilejas pasākums - organizēja Kursīšu 

pamatskolas bibliotēka, piedaloties pagasta 

bibliotēkai) 

31.03.2015   23 bērni 

Lasītāju kluba pasākums (tēma - dramaturģija 

un lugu tapšana, lugu lasīšana lomās, stāsts par 

ieteicamo grāmatu) 
31.03.2015   9 pieaugušie 

H.K.Andersena pasaku kamolīti ritinot 

(pasākums 1.-4.klases bērniem skolā, organizē 

skolas bibliotekāre sadarbībā ar pagasta 

bibliotēku) 

31.03.2015 5 grāmatas 5 p ; 25 b 

7. un 8.klases skolēnu gatavošanās 

konkursam „Lieliskais piecinieks” (materiālu 

un avotu studijas internetā un grāmatās, 

prezentācijas veidošana, afišas izveide) 

14.03.2015   1 p ; 5 b 

Projektu nedēļas grupa par tēmu „Afiša” 

(skolēnu grupa iepazinās ar bibliotēkā 

savāktajām pasākumu un notikumu afišām, pie 

bibliotēkas datoriem veidoja afišas skolas 

pasākumiem (Pēdējais zvans, izlaidums, Sporta 

diena, u.c.) un izdrukāja 

09.04.2015   1 p ; 7 b 

“Pulksteņu nakts gaitas un citi stāsti”, 

tikšanās ar bērnu literatūras rakstnieci un 

redaktori Māru Cielēnu.  Pasākums tiek 

organizēts Kursīšu bibliotēkas-informācijas 

centra izstrādātā projekta “Portrets tuvplānā 

(3)” ietvaros ar VKKF finansiālu atbalstu, 

sadarbojoties skolas un pagasta bibliotēkām! 

16.04.2015   25 b ; 5 p 

„Krustvārdu mīklu minēšanas čempionāts” 

– 3.kārta 
21.04.2015   

10 

pieaugušie 

Lasītāju kluba pasākums (bērnu literatūra un 

mana bērnības dienu grāmata) 
28.04.2015   6p ; 4 b 

“Joki un smiekli zāles visam” (anekdotes, 

interesanti atgadījumi iz dzīves, radošās 
28.04.2015   6 pieaugušie 
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nodarbības) Dienas centrā sadarbībā ar sociālo 

darbinieci 

„Krustvārdu mīklu minēšanas čempionāts” 

– 4.kārta (Pavasara sezonas noslēgums) 
19.05.2015   

10 

pieaugušie 

Lasītāju kluba pasākums (lasītāju kluba 

darbība, jaunākā literatūra, saruna ar dzejnieku 

Uldi Bērziņu un LNB speciālisti Liegu Piešiņu) 
28.05.2015   11 p ; 2 b 

“Personīgi zīmējumi smiltīs” tikšanās ar 

dramaturģi un rakstnieci Leldi Stumbri. 

Pasākums tiek organizēts Kursīšu bibliotēkas-

informācijas centra izstrādātā projekta 

“Portrets tuvplānā (3)” ietvaros ar VKKF 

finansiālu atbalstu! 

23.05.2015   4 p ; 3 b 

“Lasītāju kluba noslēguma pasākums” 
tikšanās ar Liegu Piešiņu un dzejnieku Uldi 

Bērziņu 
28.05.2015   11 p ; 2 b 

Lasīšanas dienas zibakcija Kursīšos 29.05.2015   4 b ; 4 p 

“Jāņu ieskandināšana” Dienas centrā 

(sadarbībā ar Dienas centru Līgo svētku 

ieskaņa, gatavošanās un svinēšana) 
19.06.2015 17 grāmatas 10 p ; 15 b 

Dalība ar aktivitātēm projekta “Inovatīvas 

pakalpojums – ģimeņu asistents” Saldus 

novadā dienas nometnēs Kursīšos. Bibliotēka 

bija izveidojusi staciju “Aktivitāšu dienas” 

ietvaros ar dažādiem uzdevumiem – grāmatas 

nešana uz galvas, mīkla par literātiem un 

grāmatām, to varoņiem. 

18.-19.2015   15 b ; 5 p 

Izglītojošs pasākums – Citādā vēstures stunda 

9.klasei (par tēmu izsūtīšana, izstādes 

“Svešumā” apskate un darba lapu aizpilde) 
21.09.2015   5 b ; 1 p 

Izglītojošs pasākums - Citādā vēstures stunda 

6.klasei (par tēmu izsūtīšana, izstādes 

“Svešumā” apskate un darba lapu aizpilde) 
21.09.2015   8 b ; 1 p 

Krustvārdu mīklu minēšanas čempionāts 

2.posms (1.kārta) 
22.09.2015   9 pieaugušie 

“Saldus novada saule pār Kursīšiem” (dzejas 

dienu pasākums Ērika Ķiģeļa dziesmas, Māra 

Čaklā dzeja amatierteātra “Kodols” 

izpildījumā” 

24.09.2015   10 b ; 20 p 

“Stāsti par… Rainis un Dzejas dienas” 28.09.2015 1 grāmata 8 b ; 1 p 

Izglītojošs pasākums - Citādā vēstures stunda 

7.klasei (par tēmu izsūtīšana, izstādes 

“Svešumā” apskate un darba lapu aizpilde) 
28.09.2015   10 b ; 1 p 

Lasītāju kluba pasākums - dzeja 29.09.2015 5 grāmatas 5 pieaugušie 

Pasākums “Paturēt sevī mirkļus gaišos” 

(tikšanās ar Annu Žīguri un Juku Rislaki) 
03.10.2015   11 p ; 1 b 

Izstādes “No Jaunmuižas līdz 

Jaunlutriņiem” atklāšana (piedalās Sandra 

Medne un Ilze Lāce) 
06.10.2015   4 pieaugušie 

"Stāsti par… profesija un kolekcija" 

(profesijas kolekcionārs iepazīšana un pūcīšu 

kolekcijas apskate, radošās darbnīcas un 

grāmatas kopā lasīšana) 

15.10.2015 1 grāmata 11 b ; 3 p 

Ošenieku bibliotēkas rokdarbnieču 

meistarklase (pērļu rokassprādžu aušana un 

dakšiņtamborēšana) 
15.10.2015   8 p ; 2 b 

Lektores Ievas J.Kalniņas lekcija “Ēdiens 

Aspazijas, A.Brigaderes un Raiņa bērnības 

tekstos” 8.-9.klašu skolēniem 
19.10.2015   2 p ; 13 b 

Tematiska nodarbība par kultūras kanonu 

bērniem Kursīšu pamatskolā sadarbībā ar LNB 
19.10.2015   2 p ; 25 b 
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speciālisti Liegu Piešiņu 

Krustvārdu mīklu minēšanas čempionāta 2 

posma 2.kārta 
20.10.2015   

10 

pieaugušie 

Pasākums "Jaunlutriņi atver durvis" - ekskursija 

uz Jaunlutriņu pagastu 
21.10.2015   

10 

pieaugušie 

Lasītāju kluba pasākums – tikšanās ar 

J.Rozes grāmatnīcas Saldū vadītāju Annu Sipko 

par grāmatām un veikalu, par sirdij tuvākajām 

grāmatām un lasīšanu  

27.10.2015   
11 

pieaugušie 

Pasākums “Iepazīsti kaimiņus” projekta 

noslēguma pasākums ar Jaunlutriņu 

amatierkolektīvu piedalīšanos 
30.10.2015   17 b ; 25 p 

Rokdarbu klubiņa pirmā tikšanās - pērļu 

aušana 
05.11.2015   9 pieaugušie 

Rokdarbu klubiņa nodarbība - 

dakšiņtamborēšana 
19.11.2015   7 pieaugušie 

Krustvārdu mīklu minēšanas čempionāta 2. 

posma 3.kārta 
23.11.2015   9 pieaugušie 

Lasītāju kluba pasākums – Ziemeļvalstu 

bibliotēku nedēļa 
24.11.2015   5 pieaugušie 

Rokdarbu klubiņa nodarbība - mauču 

adīšana 
26.11.2015   8 pieaugušie 

Pasākums “Sniegs apsedz vaļēju brūci” – 

tikšanās ar Evu Mārtužu 
28.11.2015   7 p ; 4 b 

Pasākums "Laiks esi tu" - tikšanās ar 

Gundegu Repši 
10.12.2015   13 p ; 60 b 

Ziemassvētku tirdziņš 13.12.2015   30 b ; 43 p 

Krustvārdu mīklu minēšanas čempionāta 2. 

posma 4.kārta 
15.12.2015   9 pieaugušie 

     

Izglītojošie 

pasākumi, 

semināri, 

konkursi 

Grāmatu iepirkšana (piedalās Pampāļu, Rubas, 

Ezeres, Jaunauces, Līkupēnu un Kursīšu bibliotēku 

vadītāji un iedzīvotāji, iespēja iegādāties grāmatas) 
24.02.2015   9 p 

Saldus rajona attīstības biedrības seminārs esošajiem 

un topošajiem uzņēmējiem sadarbībā ar Kursīšu 

pagasta pārvaldi un biedrību "KABata" 
22.04.2015   14 p 

Radošās nodarbības kopā ar Ivetu Strikasu 

(ziedo dekoru gatavošana) 
24.04.2015   8 p ; 1 b 

Igaunijas bibliotekāru vizīte Kursīšos 06.06.2015   22 p 

Saldus pamatskolas skolēnu ekskursijas 

bibliotēkā 
15.06.2015   15 b ; 4 p 

Brocēnu novada bibliotekāru un lasītāju 

vizīte Kursīšu bibliotēkā 
01.07.2015   5 p ; 4 b 

Radošās nodarbības kopā ar Ivetu Strikasu 

(ziedu dekoru gatavošana) 
08.07.2015   8 pieaugušie 

Veikala-salona “Palutini sevi” no Kuldīgas 

TianDe kosmētikas prezentācija un stāsts 

par ēteriskajām eļļām un to pielietojumu 

08.07.2015   10 p ; 1 b 

Grāmatu andele Kursīšos Kursīšos (Virja AK 

grāmatu tirdzniecība kaimiņu pagastu bibliotēkām un 

iedzīvotājiem, piedalās Kursīšu, Ezeres, Gaiķu un 

Satiķu bibliotēku vadītāji) 

14.08.2015   6 pieaugušie 

Radošās nodarbības kopā ar Ivetu Strikasu 

(dažādu ziedu, rotājumu gatavošana) 
25.09.2015   1 b ; 12 p 

Grāmatu iepirkšana (piedalās Pampāļu, Rubas, 

Jaunauces, Līkupēnu, Vadakstes un Kursīšu 

bibliotēku vadītāji un iedzīvotāji) iespēja iegādāties 

grāmatas) 

29.09.2015   8 pieaugušie 

Saldus novada skolu bibliotekāru pieredzes 

brauciens Kursīšos 
05.11.2015   8 pieaugušie 
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Pielikums Nr.3 

Izstādes bibliotēkā 
Ceļojošā izstāde „Latvijas kultūras kanons portālā „Zudusī Latvija””, 01.2015 

   
Literatūras izstādes, 2015  

   
J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja izstāde „Nauda”, 10.02.-10.03.2015 

   
Izstāde „Ko stāsta senlietas”, 16.03.-16.04.2015 

   

Melitas Mednes rokdarbu izstāde „Cimdi un zeķes. Raksti.”, 17.03.-17.04.2015 

   
Kolekcijas izstāde “Krūzes un tases”, 23.04.-24.05.2015 
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Kolekcijas izstāde “Pa mēriņam”, 06.2015 

  
Laura Rinmaņa foto izstāde “Baznīcas”, 13.07.-31.08.2015 / Kolekcijas izstāde “Rakstāmlietas”, 13.07.-

31.08.2015 

  
“Gudrības simbols – pūce” kolekcijas izstāde, 1.09.-30.09.2015 

  
J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja izstāde “Svešumā”, 1.09.-30.09.2015 

  
Izstāde “Kurzemnieks, karavīrs – Jukums Vācietis”, 1.10.-31.10.2015. 

   
Izstāde “No Jaunmuižas līdz Jaunlutriņiem”, 06.10.-31.10.2015. 

   
Ošenieku bibliotēkas rokdarbnieču pulciņa rokdarbu izstāde, 15.10.-27.10.2015. 
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Pielikums Nr.4 

Pasākumi pieaugušajiem 
„Ceļojuma piezīmes – Lielbritānija”, 29.01.2015 

  
Lasītāju kluba dibināšanas pasākums, 24.02.2015 

   
Krustvārdu mīklu minēšanas čempionāts, 1.kārta, 26.02.2015 

   
Tikšanās ar rokdarbnieci Melitu Medni, 21.03.2015 

   
Lasītāju kluba pasākums – teātris, dramaturģija, 31.03.2015 

   
Radošās nodarbības kopā ar Ivetu Strikasu, 24.04.2015 
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Pasākums “Joki un smiekli zāles visam” sadarbībā ar Dienas centru, 28.04.2015 

   
Lasītāju kluba pasākums – bērnu literatūra, 28.04.2015 

   
 

   
Krustvārdu mīklu minēšanas čempionāta 4.kārta (pavasara sezonas noslēgums), 19.05.2015 

   
Pasākums “Personīgi zīmējumi smiltīs”, 23.05.2015 

   
Lasītāju kluba pasākums ar Liegu Piešiņu un Uldi Bērziņu, 28.05.2015 

   



30 

 

Lasīšanas dienas zibakcija Kursīšos, 29.05.2015 

   
 

   
Pasākums “Jāņu ieskandināšana” Dienas centrā, 19.06.2015 

   
 

   
Veikala-salona “Palutini sevi” prezentācija, 08.07.2015 

   
Lasītāju kluba pasākums – tēma dzeja, 29.09.2015 
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Pasākums “Paturēt sevī mirkļus gaišos”, 03.10.2015 

   
Izstādes “No Jaunmuižas līdz Jaunlutriņiem” atklāšanas pasākums, 06.10.2015 

   
Ošenieku bibliotēkas rokdarbnieču meistarklase, 15.10.2015 

   
Ekskursija “Jaunlutriņi atver durvis”, 21.10.2015 

    
 

    
Pasākums “Iepazīsti kaimiņus”, 30.10.2015  
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Lasītāju kluba pasākums – grāmatas un veikals, 27.10.2015 

    
Kursīšu rokdarbnieku klubiņš tiekas bibliotēkā, 05.11.2015 

   
Pasākums “Sniegs apsedz vaļēju brūci” – tikšanās ar Evu Mārtužu, 28.11.2015 

   
Pasākums “Laiks esi tu” – tikšanās ar Gundegu Repši, 10.12.2015 

   
Ziemassvētku tirdziņš, 13.12.2015 
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Pielikums Nr.5 

Pasākumi un aktivitātes bērniem 
„Bērnu un jauniešu žūrija 2014” noslēgums, 22.01.2015 

   
 

   
„Stāsti par ziediem - 2”, 03.02.2015 

   
Tematiskas nodarbības skolēniem „Nauda”, 05.03.2015 

   
Skolēni gatavojas konkursam „Lieliskais piecinieks”, 14.03.2015 

    
H.K.Andersena „Pasaku kamolīti ritinot”, 31.03.2015 
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Projektu nedēļas grupa bibliotēkā, 08.04.2015 

  
Pasākums „Pulksteņu nakts gaitas un citi stāsti”, 16.04.2015 

   
 

  
Lasīšanas dienas zibakcija Kursīšos, 29.05.2015 

   
Citādā vēstures stunda bibliotēkā 6.klasei, 21.09.2015 

   
“Stāsti par… Rainis un dzejas dienas”, 29.09.2015 
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“Stāsti par… kolekcionārs un pūces”, 15.10.2015 

    
Lekcija “Ēdiens Aspazijas, A.Brigaderes un Raiņa bērnības tekstos”, 19.10.2015 

  
Tematiska nodarbība par kultūras kanonu bērniem Kursīšu pamatskolā, 19.10.2015 

    
Pasākums “Laiks esi tu” – tikšanās ar Gundegu Repši, 10.12.2015 
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Pielikums Nr.6 

Profesionālā pilnveide (pieredzes braucieni, semināri, kursi) 
UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas” seminārs „Dzimtā valoda dzimtajos dialektos”, 19.02.2015, Valmiera 

   
 

   
Grāmatu andele, 24.02.2015 

   
SEMINĀRA PROGRAMMA – “MŪŽIZGLĪTĪBA UN BIBLIOTĒKA: BIBLIOTĒKAS LOMA”, 26.03.2015 

Ventspils bibliotēka 

   
Pieredzes brauciens uz Liepājas rajonu, 27.05.2015 

Bārtas bibliotēka un muzejs 
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Sikšņu bibliotēka 

   
Rucavas etnogrāfijas māja “Zvanītāji” 

   
Nīcas bibliotēka 

   
6. Kurzemes bibliotekāru vasaras saiets Saldū, 22.-23.07.2015 
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Ciemos pie kolēģes Jaunolainē, 12.08.2015 

   
Saldus un Brocēnu novadu bibliotēku svētku seminārs, 26.08.2015 

   
LBB konference Rīgā, 13.10.2015 

   
Kurzemes reģiona bibliotekāru konference “Lasīt nozīmē izzināt pasauli” – Tālu Galvenās bibliotēkas 95. gadu 

jubileja, 02.11.2015 
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Saldus novada Kultūras darbinieku svētki, 04.12.2015 

   
 

   
 

   
Saldus un Brocēnu novadu bibliotekāru Ziemassvētku seminārs, 30.12.2015 
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Pielikums Nr.7 

Viesi un ciemiņi bibliotēkā 

Igaunijas bibliotekāru pieredzes vizīte Kursīšos, 3.06.2015 

   
 

   
Saldus pamatskolas 4.kl. skolēni viesojas bibliotēkā, 15.06.2015 

   
Brocēnieši viesojas Kursīšu bibliotēkā, 1.07.2015 

   
Saldus novada skolu bibliotekāru pieredzes seminārs Kursīšu bibliotēkā, 05.11.2015 
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Pielikums Nr.8 

Bibliotēkas sabiedriskās aktivitātes 
Senioru ekskursija “Pēc veselības un labsajūtas uz Tukumu”, 17.07.2015 

   
 

   
Skolas projekta - rotaļu laukuma atklāšana, 24.07.2015 

    
Dalība nometnē projektā “Inovatīvs pakalpojums – ģimeņu asistents” sadarbība ar sociālo darbinieku, 18.-

19.08.2015 

   
Zinību dienā - 1.septembris skolā, 01.09.2015 

  
Karjeras nedēļas notikumi bibliotēkā, 15.10.2015 

  
 

02.02.2016.         Mārtiņš Lagzdons 


