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1. Vispārīgs bibliotēkas 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.
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 (Saldus pilsētas, Ezeres, Rubas, Nīgrandes,
Pampāļu, Lutriņu, Zaņas, Zirņu, Zvārdes, Vadakstes pagastu u.c.).
Bibliotēka ir Saldus novada pašvaldības Kursīšu pagasta pārvaldes struktūrvienība.
Bibliotēkas darbu vada bibliotēkas vadītājs.
Izmaiņas bibliotēku darbībā pārskata periodā nav notikušas, bibliotēku akreditācija
pārskata periodā nav notikusi.

2. Finansiālais nodrošinājums
Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums, kā redzam tabulās, pēdējo triju gadu laikā ir
stabils un attīstību veicinošs. Pārvaldei pierādot un pamatojot finansējuma nepieciešamību, tas
tiek nodrošināts. Budžets tiek veidots pēc domes vadības ieteikuma iepriekšējā gada līmenī.
Budžeta plāns var atšķirties no izpildes gada beigās, jo, ja rodas neparedzēti izdevumi vai
papildus nauda ienāk pārvaldes budžetā, kaut kas tiek papildus iegādāts, iztērēts bibliotēkas
vajadzībām. Bibliotēka piesaista papildus līdzekļus piedaloties projektu konkursos realizējot
tos patstāvīgi vai kā sadarbības partneris pagasta iestādēm un NVO.
Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums”
Kopā (EUR)
Pašvaldības finansējums
Citi ieņēmumi:
t. sk. maksas pakalpojumi
t. sk. ziedojumi un dāvinājumi
t. sk. VKKF finansējums
t. sk. citi piešķīrumi

2014
21749
21749

2015
22613
21981
632
32

2016
23642
22918
724
24

600

700

2015
22613
9257
4146

2016
23642
9738
4247

Tabula “Bibliotēkas izdevumi”
Izdevumi kopā (EUR)
Darbinieku atalgojums (bruto)
Krājuma komplektēšana

2014
21749
8679
4091

Darbinieku atalgojums palielinās valstī noteikto izmaiņu dēļ (minimālās algas
paaugstināšana apkopējai), procentuāls kāpums vadītājam. 2016.gadā vēl neesam atgriezušies
pirms krīzes algu līmenī.
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3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums
Remontdarbi pārskata periodā nav veikti, jo bibliotēka nav mainījusi savu atrašanās vietu,
tā joprojām atrodas 1975.gadā celtā ēkā, kur kādreiz bija veikals, kura 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.
Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums”
Lietotājiem
(skaits)

Darbiniekiem
(skaits)

Datori

2

Multifunkcionālās
iekārtas

Skeneri

11

1

1

Vērtējums
(teicams/labs/
apmierinošs/
neapmierinošs)

Apmierinošs

Teicams

Labs

Piezīmes
Klientiem trīs dažādu gadu
projektu datori (2007, 2008,
2015). Pirmo divu projektu
datori ir morāli un tehniski
novecojuši. Vairāk izmanto
3 pēdējā projektā iegūtos
datorus. Jādomā par jaunu
datoru (vismaz 3) iegādi.
Gan
lietotājiem,
gan
darbiniekiem viena kopēja
iekārta.
2016.gadā saplīsis skenera
vads – nav iespējams
iegādāties jaunu un sataisīt,
jo skeneris ir diezgan vecs.

Bibliotēkas rīcībā ir plašs materiāltehniskais aprīkojums, kurš noder dažādām bibliotēkas
aktivitātēm un pakalpojumu sniegšanai - projektors ar ekrānu, 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. 2016.gadā tika nomainīti visi printeri, gan morāli novecojušie, gan
darba kārtībā esošie (krāsainais printeris un multifunkcionālā iekārta) atdoti kultūras darba
organizatorei, jo projektā iegādātā multifunkcionālā iekārta veic visas funkcijas un ir saslēgta
tīklā. Visi procesi notiek ar vienu iekārtu.
2016.gadā iegādāti plaukti bērnu zonai, darbinieku telpām un galdiņš darbinieku telpās,
kurās tiek uzņemti viesi. Šī zona jāturpina labiekārtot turpmākajos gados.
Bibliotēkas krājums izvietots 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 materiāli tehniskais stāvoklis ir ļoti labs un par to nevar sūdzēties, tās
iekārtojums un materiāltehniskais stāvoklis ļauj organizēt dažādas aktivitātes, pasākumus un
programmas.
Bibliotēkā orientēties palīdz norādes zīmes un uzraksti.
Vēlamies uzlabot bibliotēkas apkārtnes infrastruktūru, jo taciņas, puķu kastes ir morāli
novecojušas un prasītos pēc nomaiņas, lai paplašinātu bibliotēkas pakalpojumu iespējas būtu
nepieciešamas izveidot āra lasītavu pie bibliotēkas. Šie ir tuvāko gadu darbi, kurus vēlētos
realizēt.
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4. Personāls
2016.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 18 Saldus pilsētas bibliotēkas un citu iestāžu organizētajos
semināros, konferencēs, pieredzes braucienos un kursos. Dalība konferencēs un semināros
2016.gadā: 10 SPB organizētajos semināros, pieredzes braucienos un 8 citu iestāžu un
organizāciju profesionālās pilnveides pasākumos. (skat pielikumu Nr.3 un Nr.4)
2016.gadā bibliotēkas vadītājs apbalvots ar Latvijas Bibliotekāru biedrības jaundibināto
balvu “Gada bibliotekārs 2015 – izcilība interešu pārstāvniecībā”. (skat pielikumu Nr.3 un Nr.4)
Vadītājs tika uzaicināts kā eksperts piedalīties Latvijas Nacionālās bibliotēkas rīkotajā
“Novadpētniecības ekspertu paneļdiskusijā” Rīgā, kuras laikā tika diskutēts par
novadpētniecības darbu bibliotēkās, pieredzi, problēmām un dokumentu izstrādi
novadpētniecības darba sakārtošanai un pilnveidei.
Bibliotēka vadītājs ar prezentāciju “Sadarbība: risinājumi un pieredze, bibliotēkas
pakalpojumu un aktivitāšu pilnveidei” uzstājies Preiļu Galvenās bibliotēkas organizētājā
Latgales publisko bibliotēku darbinieku konferencē “Sadarbība – ceļš uz panākumiem, attīstību
un izaugsmi” Preiļos. (skat pielikumu Nr.3 un Nr.4)
Latvijas Bibliotekāru biedrības organizētā “Bibliotēku festivāla” Ideju tirgū prezentēts
Kursīšu bibliotēkas darbs un aktivitātes 3 planšetēs – “Attiecibas. Sadarbība. Kopiena”. (skat
pielikumu Nr.3 un Nr.4)
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, dalības un kursu maksām 2016.gadā tērēti 207,93 euro.
Tā kā bibliotēkas vadītājs ir arī biedrības “Kursīšu attīstības biedrība “KABata”” valdes
priekšsēdētājs un aktīvi tajā darbojas, tad ka biedrības pārstāvim bija iespēja piedalīties
pieredzes braucienā uz Aizputes novadu un iepazīt turienes biedrību, iestāžu darbību un
realizētos projektus, piedalīties apmācībās Brocēnos par sociālo tīklu un bezmaksas interneta
rīku izmantošanu NVO darbā, noder arī bibliotēkas darbā.
Pēc Kursīšu pagasta jaunatnes lietu koordinatores Ilzītes Griķes uzaicinājuma piedalījos
pieredzes apmaiņas braucienā uz Pļaviņu novadu, lai iepazītu darbu ar jaunatni, iestāžu
sadarbību un realizētos projektus un aktivitātes jauniešiem.

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība
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.
Bibliotēkas izmantošanas galvenie rādītāji salīdzinot pa gadiem ir mainīgi. Kā rāda cipari
lietotāju kopējais skaits pēdējos gados pieaudzis, lietotāju bērnu skaits samazinājies, ko
skaidrojam ar bērnu skaita izmaiņa skolā, bērniem, kļūstot vecākiem, samazinās interese,
mācības citās skolās un noslogotība apgrūtina bibliotēkas izmantošanu, internets un datori
katram ir mājās vai telefonā, liela daļa bērnu dzīvo ārpus pagasta centra un bibliotēka ir
nepieejama, jo no/uz skolu bērnus ved pagasta autobuss, skola ir 1.5 km tālu no centra.
Bibliotēkas fiziskais apmeklējums triju gadu laikā samazinājies uz interneta un datoru
lietotāju skaita rēķina, jo salīdziniet tradicionālos apmeklējums (pēc grāmatām, pasākumu,
izstāžu u.c. apmeklējums) un interneta un datoru izmantojuma apmeklējumu, redzam, ka
tradicionālais apmeklējums pieaug, bet datoru un interneta izmantošanas apmeklējums
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samazinās (gan pieaugušo, gan bērnu vidū), kā rezultāta samazinās kopējais bibliotēkas
apmeklējums.
Virtuālais un sociālo tīklu apmeklējums pēdējo trīs gadu laikā ir bijis mainīgs un to īsti
nevar salīdzināt, jo 2014.gadā visi šie dati tika skaitīti kopā un netika izdalīti atsevišķi,
2015.gadā bibliotēku portālā statistikā iedots, man šķiet, nepareizs skaitlis. Sociālo tīklu
apmeklējums ir ar pieaugošu zīmi, jo paplašinās sekotāju skaits un bibliotēka aktīvi komunicē
ar sabiedrību tieši sociālajos tīklos – informē par pasākumiem, aktivitātēm, publicē galerijas.
Izsnieguma rādītāji ir stabili, lai gan katru gadu mainīgi. Periodisko izdevumu izniegums
pēdējo 3 gadu laikā pieaudzis, jo paplašinājies piedāvājums (vairāki dāvinājumi), iedzīvotāji
mazāk abonē, bet vairāk izvēlas lasīt bibliotēkā. Arī bērniem un jauniešiem izsniegto izdevu
skaits pēdējo triju gadu laikā nedaudz, bet tomēr palielinājies.
No kopējā izsnieguma uz vietas pieaugušajiem, bērniem un jauniešiem 2016.gadā
izsniegtas 2036 vienības (seriālizdevumi, grāmatas, audiovizuālie dokumenti).
Vidēji gadā katrs lietotājs bibliotēku fiziski apmeklējis 23 (6727/294=22,88) reizes un
izlasījis / izmantojis 56 (16531/294=56,23) iespieddarbus vai audiovizuālos dokumentus.
Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji”
Lietotāju skaits
t. sk. bērni
Fiziskais apmeklējums
t. sk. bērni
Virtuālais apmeklējums
Sociālo tīklu apmeklējums
(skatījumi)
Izsniegums kopā
t. sk. grāmatas
t. sk. periodiskie izdevumi
t. sk. bērniem
Lietotāji % no iedz. skaita
apkalpes zonā
Iedzīvotāju skaits

2015
277
76
7678
3504
10573

2016
294
73
6727
3182
1104

% salīdzinot ar
iepr. gadu
+1% ; +6%
-4% ; -4%
-8% ; -12%
-22% ; -9%
+42% ; -90%

5542

6345

N/D / +14%

16836
7848
6098
2338

15999
7172
6176
2352

16531
8429
6481
2688

-5% ; +3%
-9% ; +18%
+1% ; +5%
+1% ; +14%

31

32

35

+3% ; +9%

892

858

846

-4% ; -1%

2014
273
79
8302
4475
7427

Lietotāju procentuālais aptvērums no kopējā iedzīvotāju skaita pagastā pēdējo trīs gadu
laikā pieaudzis par 4 %, bet iedzīvotāju skaits pagastā ar katru gadu kļūst arvien mazāks.
Četrām ģimenēm pagājušajā gadā veikta izdevumu piegāde mājās pēc pieprasījuma.
Pārskata periodā nav uzsākta jaunu pakalpojumu sniegšana. Turpināts iesāktais darbs
uzlabojot un pilnveidojot aktivitāšu un pasākumu kvalitāti.
2016.gadā bibliotēkas darba laiks nav mainīts un tas ir piemērots dažādām sabiedrības
grupām un iespēja bibliotēku apmeklēt gan rīta, gan vakara stundās pēc darba, gan sestdienās.
Speciāli pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām nav, bet bibliotēkā ir iespējams
iekļūt un pārvietoties personām ar kustību traucējumiem, bibliotēkas pakalpojumi un to
izmantošana tiek pielāgota pēc individuālām vajadzībām un meklējot atbilstošo risinājumu, ja
šādas personas apmeklē bibliotēku.
2016.gadā tika realizēti vairākas iesāktas aktivitātes un pakalpojumi interešu grupām –
turpinājās krustvārdu mīklu risināšanas čempionāts reizi mēnesī pieaugušajiem, “Lasītāju
kluba” aktivitātes reizi mēnesī pieaugušajiem, pagasta teātra mīļu un bibliotēkas draugu
braucieni uz teātri. (skat pielikumu Nr.2, Nr.6)
Bibliotēku kā “biroju” izmanto vietējais veikalnieks, lai veiktu maksājumus internetā,
nokopētu un izdrukātu informāciju, rēķinus, atskaites.
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. Speciālas apmācību grupas nav
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organizētas. Bija iespēja ar speciālistu palīdzību aizpildīt un iesniegt gada ienākumu deklarāciju
VID. (skat pielikumu Nr.6)
Bibliotēkā pagājušajā gadā pēc lietotāju lūguma:
• veikta 52 vienību skenēšana (bildes, dokumenti, izglītības dokumenti, raksti no preses
un grāmatām);
• kopētas 1077 lapas (t.sk. 344 bērniem un jauniešiem)(raksti no avīzēm un žurnāliem,
informācija no grāmatām, anketas, medicīnas dokumenti, krāsojamās lapas u.c.);
• printētas 598 lapas (t.sk. 80 bērniem un jauniešiem)(informācija no interneta, studiju
darbi, skolēnu referāti, medicīniska rakstura dokumenti, ielūgumi, bildes, u.c. dokumenti);
• uz lietotāju e-pastiem nosūtīta 56 vienība (t.sk. 12 bērniem un jauniešiem) (informācija
no interneta, datubāzēm, skenēti dokumenti, avīžu raksti, u.c.);
• sniegtas 524 uzziņas (t.sk. 218 bērniem un jauniešiem) par dažādām tēmām.
Bibliotēkā pieejami gan Saldus novada pašvaldības, gan Kursīšu pagasta pārvaldes
informatīvie izdevumi, pēc pieprasījuma tiek sniegta uzziņas un sameklēta informācija par
pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju sniegtajiem pakalpojumiem, darba
laikiem, kontakti u.c. lietotājus interesējoša informācija.
Bibliotēka visus lietotāju apkalpošanas procesus veic BIS “Alise”, daļa lietotāju veic
izdevumu pasūtīšanu, rezervēšanu un lasīšanas termiņa pagarināšanu.
2016.gadā digitalizācija nav notikusi.
Tabula “SBA rādītāji”
SBA
No citām Latvijas bibliotēkām saņemto
dokumentu skaits
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto
dokumentu skaits

2014

2015

2016

164

93

86

203

168

425

Lai nodrošinātu pēc iespējas labāku pakalpojumu iedzīvotājiem, sadarbojamies ar citām
bibliotēkām krājuma apmaiņā. No citām novada bibliotēkām (SPB, Pampāļu, Ošenieku,
Butnāru) 2016.gadā lietotājiem piegādātas 86 grāmatas.
Lai nodrošinātu citu novada bibliotēku lietotāju pieprasījumu, uz citām bibliotēkām (SPB,
Lutriņu, Pampāļu, Nīgrandes, Zvārdes, Kursīšu pamatskolas, Ezeres, Zaņas, Rubas, Kalnu,
Vadakstes) 2016.gadā nosūtītas 425 vienības. Veidotas atsevišķas grāmatu kopas, piemēram,
2010.gada latviešu un ārzemju daiļliteratūra, kura nav citām bibliotēkām (Zirņiem, Pampāļiem,
Zaņai, Nīgrandei). Starptautiskais SBA nav izmantots.
Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana, veicot aptaujas par bibliotēkas darba kvalitāti,
nav veiktas. Viedokli, kritiku, labus vārdus iespējams izteikt atsauksmju grāmatā, mutiski,
rakstiski bibliotēkas vai pārvaldes vadītājam.

6. Krājums
2016.gadā krājuma komplektēšanā ņemta vērā 2012.gadā izstrādātā bibliotēkas
komplektēšanas politika 2013.-2018.gadam.
2016.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.
Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums”
Finansējums
krājuma
komplektēšanai
t. sk. pašvaldības finansējums
grāmatām

2014

2015

2016

4091

4146

4247

4091
2828

4146
2870

4247
2904
7

t. sk. bērnu grāmatām
periodiskajiem izdevumiem
Finansējums krājumam uz 1 iedz.
apkalpes
zonā
(pašvaldības
finansējums)

695
1039

674
1048

822
1146

4,59

4.84

5.02

Pašvaldības finansējums krājumam pēdējo trīs gadu laikā ir stabils un pietiekams.
Pagājušajā gadā jaunieguvumu vērtība 4428,00 euro. Pašvaldības piešķirtie līdzekļi
4247,00 euro (2904.00 euro grāmatām, 1146.00 euro – žurnāliem un laikrakstiem, 197.00 euro
audiovizuālajiem resursiem (filmas), dāvinājumi (dāvināti un nodoti bezatlīdzības lietošanā)
181.00 euro (grāmatas un DVD) vērtībā.
Rekataloģizēts 100% viss bibliotēkas krājums, ar rekataloģizācijas metodi katalogā tiek
pievienoti jaunākie preses izdevumi.
Pārskata periodā bibliotēkas krājuma pārbaude (inventarizācija) nav veikta.
Tabula “Krājuma rādītāji”
Jaunieguvumi
Grāmatas
t. sk. latviešu daiļliteratūra
t. sk. bērniem
Izslēgtie dokumenti
Krājuma kopskaits
Grāmatu krājuma apgrozība
Periodisko izdevumu apgrozība

2014
1226
361
90
119
432
11150
0,86
3,55

2015
1214
320
90
101
2326
10038
0,81
7,54

2016
1163
335
94
112
1135
10066
0,95
8,26

2016.gadā fonds papildināts ar 1163 vienībām (t.sk. dāvinājumi), no tām 335 grāmatas,
28 – audiovizuālie dokumenti, 785 – seriālizdevumi, 15 – attēlizdevumi.
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.
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. 2016.gadā par pašvaldības
līdzekļiem 2017.gadam abonēti 37 preses izdevumi.
Preses piedāvājumu papildina arī lietotāju dāvinājumi, tādēļ var piedāvāt vairāk preses
izdevumus. 2016.gadā bibliotēkā bija pieejami dažādu nozaru 46 nosaukuma laikraksti un
žurnāli (abonēti un saņemti dāvinājumā). Bibliotēkas lietotāja Laimdota Lagzdone bibliotēkai
dāvinājusi žurnālus: Ievas Stāsti, Kas Jauns, Ievas Veselība, Vakara Ziņas; Līga Mēnese laikrakstu DDD; Vija Gotfrīde – žurnālus: Ievas Dārzs, Ievas Māja, Ievas Virtuve, Māja. No
LNB saņemti žurnāli: Rīgas Laiks, Putni dabā.
2016.gadā strādāts pie krājuma attīrīšanas - norakstītas 1135 vienības (t.sk. 296 grāmatas,
11 audiovizuālie dokumenti, 819 seriālizdevumi, 9 citi dokumenti, galvenokārt brošūras).
Norakstīšanas iemesli – pazudušas brīvpieejas apstākļos, dubletes, novecojušas pēc satura,
lasītāju nolietotas, lasītāju nepieprasītas, īslaicīgas glabāšanas termiņš. Norakstītie iespieddarbi
nodoti iznīcināšanai – makulatūrā.
2016.gadā lietotājiem bija pieejamas 2 abonētās datubāzes – Letonika un Lursoft
laikrakstu bibliotēka (News.lv).
Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums”
Dabubāze
Letonika
News

2014
46
36

2015
50
101

2016
162
120
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Lai popularizētu grāmatu vecāko krājumu, tika veidotas grāmatu izstādes par noteiktām
tēmām un rakstniekiem-jubilāriem. Tika veidotas jaunieguvumu izstādes un galerijas sociālajos
tīklos un mājaslapā, turpinājām veidot jaunieguvumu izdevumu “LASONIS” (pieejams
elektroniski internetā). (skat pielikumu Nr.2)
Lai popularizētu datubāzi Letonika, piedalījāmies konkursā “Izzini Latvijas monētās
iekaltās kultūrzīmes”. Pirms konkursa sākuma pieaugušie un bērni, tika iepazīstināti ar
datubāzē atrodamo informāciju, sadaļām, meklēšanas iespējām, kopīgi meklējām atbildes uz
konkursa jautājumiem. (skat pielikumu Nr.5)
Īpašas problēmas ar parādniekiem nav, ja ilgi tiek kavēts grāmatu atdošanas termiņš, ar
parādnieku sazināmies telefoniski, rakstiski, meklējam sociālajos tīklos. Pēc atgādinājuma
grāmatas tiek atnestas.

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem
2016.gadā bibliotēkā iesaistīti 73 (2015. – 76, 2014. – 79) bērni un jaunieši (t.sk.
pirmskolas vecuma - 4, 1.-9.kl. – 60, līdz 18.gadiem - 9).
Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji”
Lietotāju skaits
t. sk. bērni
Fiziskais apmeklējums
t. sk. bērni
Izsniegums kopā
t. sk. bērniem

2014
273
79
8302
4475
16836
2338

2015
277
76
7678
3504
15999
2352

2016
294
73
6727
3182
16531
2688

% salīdzinot ar
iepr. gadu
+1% ; +6%
-4% ; -4%
-8% ; -12%
-22% ; -9%
-5% ; +3%
+1% ; +14%

Kā rāda cipari lietotāju kopējais skaits pēdējos gados pieaudzis, lietotāju bērnu skaits
samazinājies, ko skaidrojam ar bērnu skaita izmaiņa skolā, bērniem, kļūstot vecākiem,
samazinās interese, mācības citās skolās un noslogotība apgrūtina bibliotēkas izmantošanu,
internets un datori katram ir mājās vai telefonā, liela daļa bērnu dzīvo ārpus pagasta centra un
bibliotēka ir nepieejama, jo no/uz skolu bērnus ved pagasta autobuss, skola ir 1.5 km no centra.
Informacionālās vajadzības apmierina skolas bibliotēkā.
Ja apmeklējums ir ar negatīvu tendenci, tad izsniegums bērniem un jauniešiem ir ar
pozitīvu līkni.
2016.gadā krājums papildināts ar 112 (378 kopā) (2015. - 101 (395 kopā)) bērnu
auditorijai domātām grāmatām, t.sk. 2 saņemtas programmas „Bērnu/Jauniešu žūrija 2016”
realizēšanai. Tiek iegādāta jaunākā bērnu un jauniešu literatūra. 2016.gadā 30% (2015. – 26%)
no monogrāfiskiem jaunieguvumiem ir domāti bērnu un jauniešu auditorijai.
Skolēniem bija pieejamie žurnāli Sīrups, Sīrups Girl, Ilustrētā Junioriem, Avene, 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 datubāzi Letonika, piedalījāmies konkursā “Izzini Latvijas monētās
iekaltās kultūrzīmes”. Pirms konkursa sākuma bērni tika iepazīstināti ar datubāzē atrodamo
informāciju, sadaļām, meklēšanas iespējām, kopīgi meklējām atbildes uz konkursa
jautājumiem. (skat pielikumu Nr.5)
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)
2016.gadā bibliotēka kopā ar skolas bibliotekāri atkārtoti iesaistījās akcijā
„Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrija”. Akcijā piedalījās 26 bērni un jaunieši. Programmas laikā bērni
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aktīvi lasīja grāmatas, vāca ābolus groziņa (sacensības moments), diskutēja par izlasīto. Akcijas
realizēšana lielākoties notika skolā, jo esam pārbaudījuši, ne vienu reizi vien, šāds modelis
strādā. 2015.gada žūrijas noslēguma pasākums notika bibliotēkā, kurā bērniem kā balva bija
kino un popkorns, notika apbalvošana un pārrunas par izlasīto, tika veidoti plakāti vecākiem ar
mudinājumu iesaistīties “Vecāku žūrijā”.
Kopīgi organizējām pasākumu “Pasaku kamolīti ritinot” par godu Brāļu Grimmu
jubilejai. Vairākos ar skolu saistītos pasākumos – mācību gada noslēgumā, lasīšanas dienas
zibakcijā bērnudārzā viesojās Lasošais runcis (M.Lagzdons) no Kursīšu bibliotēkas. (skat
pielikumu Nr.2, Nr.5)
Skola un pirmsskolas grupas ir viens no labākajiem sadarbības partneriem bērnu
lasītveicināšanas un citu bibliotēkas aktivitāšu realizēšanā.
2016.gadā turpinājām, lai gan nedaudz mazākā apjomā kā iepriekš, pasākumu ciklu
bērniem „Stāsti par…”, kuru laikā bērni iepazina profesijas, kolekcijas un tām atbilstošu
literatūru un grāmatas bibliotēkā. 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)
Projekta “Portrets tuvplānā (4)” ietvaros bērniem un jauniešiem bija iespēj tikties ar
rakstnieci Luīzi Pastori. 2017.gadā projekts turpinās. (skat pielikumu Nr.5)
2016.gadā bērniem un jauniešiem bija pieejamas atbilstoši vecumam iekārtota vide
zonas/stūrīši bibliotēkā, lai pavadītu brīvo laiku, izmantotu bibliotēkas resursus un
pakalpojumus. Iegādāti jauni plaukti, lai varētu labāk izkārtot grāmatas un sadalīt pa vecuma
posmiem, nopirkta tāfele, kur bērniem izpausties ar krītu.
Sadarbojoties bibliotēkai, biedrībai “KABata”, kultūras darba organizatorei un skolai tika
realizēts projekts “Spēlē spēli – senu, jaunu, veidotu”, kura ietvaros notika vairākas aktivitātes
bērniem – bērni tika iesaistīti lielformāta spēļu gatavošanas darbnīcā, projekta noslēguma
pasākums “Spēļu diena” notika skolā, kuras laikā varēja izmēģināt izveidotās un iegādātās
spēles, likt puzles ar pagasta attēliem, veidot smilšu aplikācijas. Visas spēles ir pieejams
bibliotēkā un izmantojamas. (skat pielikumu Nr.5)
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.
2016.gadā bērniem un jauniešiem sniegta 218 uzziņa par dažādām tēmām.
Bibliotēkā pagājušajā gadā pēc bērnu un jauniešu pieprasījuma: kopētas 344 vienības
(raksti no avīzēm un žurnāliem, informācija no grāmatām, krāsojamās lapas u.c.); printētas 80
vienības (informācija no interneta, skolēnu referāti, bildes); uz lietotāju e-pastiem nosūtīta 12
vienības (informācija no interneta, datubāzēm, skenēti dokumenti, avīžu raksti, u.c.).
Bibliotēkas vadītājs piedalījies vairākos semināros un apmācībās saistībā ar bērnu darbu
– praktiskais seminārs “Radošums un tā izpausmes darbā ar bērniem un pieaugušajiem
bibliotēkā”, Kurzemes reģiona bibliotekāru vasaras nometnē “Dzīvesziņa jaunajai paaudzei”,
pieredzes apmaiņas braucienā uz Sēlijas bibliotēkām un Latvijas bibliotēku festivālā, kuros
gūtas idejas un ierosme darbam ar bērniem un jauniešiem.

8. Novadpētniecība
2016.gadā novadpētniecības daba virzieni bija nemainīgi – darbs pie materiālu vākšanas
un apkopošanas, tematisko mapju veidošanas, dalība Saldus pilsētas bibliotēkas
novadpētniecības konkursā “Rozentāls manā pagastā”.
Piedaloties konkursā “Rozentāls manā pagastā” tika izceltas divas topošās mākslinieces,
bijušās kursīšnieces Indra Roberta (Tumova) un Krista Tumova. Bibliotēkā notika viņu darbu
izstāde, tika izveidotas 2 mapes par personām un sagatavotas divas uzskates planšetes ar dzīves
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un darba aprakstu, bibliotekāru seminārā, sagatavojot prezentāciju, ar māksliniecēm
iepazīstināti kolēģi. Tika vērtēti visi konkursa laikā tapušie materiāli, pasākumi, prezentācija
un kopvērtējumu Kursīšu bibliotēka ieguva 2.vietu.
2016.gadā tika turpināts darbs pie novadpētniecības mapju papildināšanas ar rakstiem un
materiāliem no laikraksta „Saldus Zeme”, kā arī citiem jauniegūtajiem izdevumiem, interneta.
2016.gadā bibliotēkā bija pieejamas vairāk nekā 25 materiālu mapes par dažādām tēmām un
iestādēm.
Iespēju robežās tika vāktas fotogrāfijas no 2016.gada pasākumiem. Bildes iesūtījusi gan
kultūras darba organizatore, skola, gan iedzīvotāji, gan bibliotēkas vadītājs pats fotografējis.
Bibliotēkas novadpētniecības materiālu krājumu veido
tematiskās mapes, grāmatas ar novadpētnieciska rakstura
informāciju, seni un jaunāku laiku foto albūmi, bibliotēkas
gadagrāmatas, fotogrāfijas (tradicionālā, skenētā un digitāli
dzimušā veidā). Novadpētniecības krājums izvietots atsevišķā
plauktā.
Projektā “Spēlē spēli – senu, jaunu veidotu” tika
izgatavotas 7 dažāda izmēra puzles no fotogrāfijām ar Kursīšu
pagasta kultūrvēsturisko apbūvi (foto bibliotēkas krājumā),
izveidoti apraksti par attēlā redzamajām ēkām. Puzles ir
pieejamas bibliotēkas apmeklētājiem uz vietas bibliotēkā. (skat
pielikumu Nr.5)
Vadītājs tika uzaicināts kā eksperts piedalīties Latvijas
Nacionālās bibliotēkas rīkotajā “Novadpētniecības ekspertu
paneļdiskusijā” Rīgā, kuras laikā tika diskutēts par
novadpētniecības darbu bibliotēkās, pieredzi, problēmā un dokumentu izstrādi
novadpētniecības darba sakārtošanai un pilnveidei.
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.
Pārskata periodā digitalizācija nav notikusi.
2016.gadā sadarbības aktivitātes ietvaros ar kultūras darba organizatori “Pagastu dienas
2016 – Ruba” bibliotēkā notika novadpētnieciska rakstura materiālu izstāde par Rubas pagastu,
kuru sagatavoja Rubas pagasta bibliotēkas vadītāja Maruta Opoļska, notika arī filmas “No
pagātnes nākotnei – Ruba” demonstrējums kultūras namā, notika pieredzes apmaiņas un
iepazīšanās brauciens uz Rubas pagastu un tā iestādēm. (skat pielikumu Nr.6, Nr.7)
Novadpētniecības materiāli tiek izmantoti neregulāri, bet dažādiem mērķiem – vienkārši
apskatīti uzturoties bibliotēkā, veidojot darbus skolai, augstskolai, meklējot informāciju par
pagasta iestādēm, publikācijas.
Novadpētniecības darba jomā sadarbojamies ar pagasta iedzīvotājiem (atnes vienu otru
fotogrāfiju, atceras kādu notikumu), skolas muzeju, vēstures skolotāju. Šī sadarbība ir
ikdienišķa un ne ļoti plaša, jo netiek realizēti lieli projekti vai aktivitātes.

9. Projekti
2016.gadā bibliotēka izstrādājusi patstāvīgi un sadarbībā ar kultūras darba organizatori,
biedrību “Kursīšu attīstības biedrība ”KABata”” 7 projektus.
Tabula “Projektu apkopojums”
Projekta nosaukums

Finansētājs

“Portrets tuvplānā VKKF
(4)”

Finansējuma
apjoms

Projekta
apraksts
(īss Atbalstīts/
kopsavilkums)
neatbalstīts
Literāru pasākumu un izstāžu Neatbalstīts
cikls
bērniem
un
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“Senču spēks un VKKF
gudrība”
“Portrets tuvplānā VKKF
(4)” (skat pielikumu
Nr.5, Nr.6)
“Aktieru vasara”

700.00

VKKF

"Bērnu, Jauniešu LNB BLC
un Vecāku žūrija
2016"
(skat
pielikumu Nr.5 un
Nr.6)
"Spēlē spēli - senu,
jaunu,
veidotu"
(sadarbībā
ar
biedrību
"KABata"
un
kultūras
darba
organizatori (skat
pielikumu Nr.5)
"Prieku
sirdij
rodi" (sadarbībā ar
biedrību
"KABata"
un
kultūras
darba
organizatori

Biedrība
"KIT"

pieaugušajiem, tikšanās ar
latviešu autoriem.
Lekciju, izstāžu un pasākumu
cikls saistībā ar latviešu spēka
lietām
(dziesmas,
zīmes,
folklora)
Literāru pasākumu un izstāžu
cikls
bērniem
un
pieaugušajiem, tikšanās ar
latviešu autoriem.
Pasākumi un tikšanās ar
grāmatu autoriem un tajās
aprakstītajiem aktieriem.
Lasītveicināšanas programma
visām vecuma grupām.

Neatbalstīts

Atbalstīts

Neatbalstīts
Atbalstīts

540.72

Spēļu veidošanas darbnīca, āra Atbalstīts
lielformāta spēļu izgatavošana,
pužļu
ar
veco
pagasta
arhitektūru izgatavošana, spēļu
dienas organizēšana bērniem
skolā, intelektuālas spēle par
novadu.

Saldus
300.00
novada NVO
atbalsta
fonds

Ziemassvētku laikā darbnīcas, Atbalstīts
pasākums senioriem un pagasta
iedzīvotājiem ar Vara Vētras
piedalīšanos, brīvprātīgā darba
aktualizēšana
bērnu
un
jauniešu vidū.

Dalība projektu konkursos atkarīga no vairākiem aspektiem – idejas un nepieciešamības
(problēmas, ko vēlas risināt bibliotēkā, sabiedrībā, sadarbībā, u.tml.), projektu konkursa
atbalsta prioritātēm, bibliotekāra spējām uzrakstīt un sadarboties ar dažādiem speciālistiem
(pagastā, novadā, NVO, u.c.). Vairākus projektus esam pārstrādājuši un snieguši konkursos no
jauna, citus atstājuši nerealizētus. Vairākas idejas gaida pieaugšanu un īstos projektu konkursus,
sadarbības partnerus.

10. Publicitāte
Visas bibliotēkas publicitātes 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 2016.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
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www.draugiem.lv/Kursisu.biblioteka
un
www.biblioteka.lv,
konts
www.twitter.com/BiblKursisi un www.facebook.com/kursisilibrary
Bibliotēka turpina veidot 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.
Par bibliotēku liek runāt, rakstīt un tās tēlu veido arī te notiekošās aktivitātes (izstādes,
pasākumi, akcijas un projekti). 2016.gadā organizētas tematiskas un izglītojošas mākslas darbu,
kolekciju, grāmatu izstādes. Aizvadītajā gadā bibliotēkā notikušās 87 izstādes un 46 tematiskie
pasākumi un aktivitātes. Uzņemti ciemiņi no Jaunpils un Engures novadu bibliotēkām un
Lutriņu pamatskolas skolēni – Bērnu žūrijas eksperti. (skat pielikumu Nr.2, Nr.5, Nr.6, Nr.7.,
Nr.8)
Tika organizēt lasīšanas dienas zibakcija pagastā un Kursīšu pamatskolā, kurā piedalījās
bibliotēkas Lasošais runcis. Akcija ir Latvijas mēroga aktivitātē, kura notiek maijā ar mērķi
veicināt lasīšanu un grāmatu mīlestību. Foto no pasākuma sūtījām organizatoriem. (skat
pielikumu Nr.5)
Publicitātes veidošana aizņem tikpat lielu darbu, kā pašas aktivitātes, pakalpojuma vai
izstādes sagatavošana. Bez labas publicitātes nebūs apmeklējuma un rezonanses sabiedrībā un
otrādi, labi izdevies pasākums, ja netiks atspoguļots pietiekami, par to neuzzinās citi. Darbs
sociālajos tīklos prasa attiecīgas zināšanas un vēlmi darboties, šim lietām ir jāpatīk, jāgrib par
sevi stāstīt, rādīt un diskutēt.

11. Sadarbības tīkla raksturojums
Bibliotēkas sadarbības tīkls ir plašs, tas aptver daudzas 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.
Sadarbība ar pagasta pārvaldes speciālistiem ir laba, pārvaldes vadītājs uzklausa
bibliotēkas vajadzības, atbalsta dalību projektos, pieredzes braucienos un mācībās, un
sabiedriskajās aktivitātēs.
Sadarbības partneri un sadarbības formas un aktivitātes
Sadarbības partneri Sadarbības formas, pasākumi, aktivitātes
 Dalība “Līgatnes papīrs” makulatūras vākšanas akcijā
 “Lasītāju kluba” pasākumi sadarbībā literatūras skolotāju Sanitu
Vītolu;
 “Spēļu diena” skolā – projekta noslēguma pasākums;
Kursīšu pamatskola
un bibliotēka,
 Projekta “Portrets tuvplānā (4)” pasākumi tikšanās ar Luīzi Pastori;
skolotāji
 Lasīšanas dienas zibakcija un mācību gada noslēgums kopā ar
bibliotēkas Lasošo runci;
 Pasākums “Pasaku kamolīti ritinot” par godu Brāļu Grimmu jubilejai;
 Darbs lasītveicināšanas programmā „Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrija”.
 Pasākumi ciklā “Stāsti par…”;
 Lasīšanas dienas zibakcija kopā ar bibliotēkas Lasošo runci;
Kursīšu PII grupas
 Tematiskas pasākums par tēmu “Profesijas”;
 Bibliotēkas apmeklējums, literatūra un tehniskās iespējas.
 Ikgadējā Ziemassvētku tirdziņa organizēšana pagastā;
Kultūras darba
 Projektu “Spēlē spēli – senu, jaunu, veidotu” un “Prieku sirdij rodi”
organizatore
aktivitātes;
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Biedrība „Kursīšu
attīstības biedrība
„KABata””
JRSVM muzejs
J.Rozentāla Saldus
mākslinieku grupa

 Dzejas dienu pasākumi “Par zvaigznēm, puķēm un…”, tikšanās ar
Daci Priedi un Zigurdu Tursu, radošā dzejas stunda kopā ar Ivetu
Strikasu;
 Projekta “Pagastu dienas 2016 - Ruba” pasākumi.
 Finansējums projektu “Spēlē spēli – senu, jaunu, veidotu”, “Prieku
sirdij rodi” aktivitātēm;
 Dalība biedrību pieredzes braucienos un apmācībās.
 Tematiskās izstādes “Saldus sadraudzīgās biedrības ēkas vēsture”.
 Gleznu izstādes “Klusā daba” un “Māra Čaklā dzeja gleznās”.

 “Bērnu. Jauniešu un vecāku žūrijas 2016” realizēšanas atbalstīšana –
grāmatas un balviņas;
 Dalība novadpētniecības ekspertu diskusijā pēc LNB uzaicinājuma.
Amatierteātris
 Projekta “Portrets tuvplānā (4)” pasākums, tikšanās ar dzejnieku Andri
“Kodols”
Akmentiņu, dzejas montāža-priekšnesums.
 Dalība “Līgatnes papīrs” makulatūras vākšanas akcijā;
 Dalība konkursā “Rozentāls manā pagastā” – Indra Roberta (Tumova),
Krista Tumova;
Lasītāji
 Kolekciju izstādes (zīmuļi, alus kausi, zaķi u.c.) ciklā “Kolekciju
stāsti”;
 Dāliju izstāde;
 Pasākums “Ceļojumu piezīmes”.
 Grāmatu andele – iepirkšana;
Bibliotēkas
 SBA grāmatu apmaiņa;
 Profesionāla informācija, padoms, konsultācijas.
UNESCO LNK
 Aktivitātes un semināri tīkla „Stāstu bibliotēkas” ietvaros.
(skat pielikumu Nr.2, Nr.5, Nr.6, Nr.7, Nr.8)
2016.gadā sadarbības aktivitātes ietvaros ar kultūras darba organizatori “Pagastu dienas
2016 – Ruba” bibliotēkā notika vairākas aktivitātes ar mērķi iepazīt kaimiņu pagastu novadpētnieciska rakstura materiālu izstāde par Rubas pagastu, filmas “No pagātnes nākotnei
– Ruba” demonstrējums un Rubas amatierteātra izrāde kultūras namā, pieredzes apmaiņas un
iepazīšanās brauciens uz Rubas pagastu un tā iestādēm.
Starptautiska un pārrobežu sadarbība pārskata periodā nav notikusi.
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.
Latvijas Nacionālā
bibliotēka

12. Pielikumi

2017. gada 9.februārī

Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra
vadītājs Mārtiņš Lagzdons
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Pielikums Nr.1, “Bibliogrāfija – raksti presē”
1. Barkāns, Elmārs. Kur likt vecas, nevajadzīgas grāmatas? Vismuļķīgāk - vienkārši izmest
[elektroniskais resurss] : [par mājas bibliotēku grāmatām] / Elmārs Barkāns ; tekstā stāsta
Saldus novada Kursīšu bibliotēkas informācijas centra vadītājs Mārtiņš Lagzdons, Cēsu
Centrālās bibliotēkas direktore Natālija Krama, atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma
Eco Baltia korporatīvās komunikācijas direktore Dace Jansone ; foto: Shutterstock. Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga : KASJAUNS.LV, 2016, 5.nov. - 1 raksts : fotogrāfija. Nos. no tīmekļa lappuses.
2. Kļuvuši zināmi "Gaismas nesēja" titula 2016.gada laureāti [elektroniskais resurss] :
[par titula "Gada bibliotekārs 2016" saņēmēju - Kursīšu pagasta bibliotēkas - informācijas
centra (Saldus novads) vadītāju Mārtiņu Lagzdonu] / [Latvijas Avīze] ; foto: LETA. Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga : LA.LV, 2016, 19.apr. - 1 raksts : krāsainas fotogrāfijas.
- Nos. no tīmekļa lappuses.
3. Kursīšos viesosies literāti : [par projektu Kursīšu pagasta bibliotēkā-informācijas centrā].
- (Īsumā) // Saldus Zeme. - ISSN 1407-3070. - Nr.83 (8139), (2016, 21.jūl.), [1.] lpp.
4. Lagzdons, Mārtiņš. Enerģisks vadītājs, dzīva bibliotēka : [saruna ar Kursīšu pagasta
bibliotēkas-informācijas centra vadītāju Mārtiņu Lagzdonu : sakarā ar balvas saņemšanu
"Gada bibliotekārs 2015"] / Mārtiņš Lagdons ; pierakstīja Zane Lākute. - (Aktualitātes) //
Saldus Zeme. - ISSN 1407-3070. - Nr.50 (8106) (2016, 29., 30.apr.), 2.lpp. : fotogr.
5. Lasītāju klubam - gads : [par Kursīšu bibliotēkas - informācijas centra Lasītāja kluba gada
jubileju]. - (Īsumā) // Saldus Zeme. - ISSN 1407-3070. - Nr.25 (8081), (2016, 1.marts), [1.]
lpp.
6. Maniņa, Agrita. Kursīšu skolēni - pērtiķim pa pēdām : [par rakstnieces Luīzes Pastores
viesošanos Kursīšu pamatskolā (Saldus novads)] / Agrita Maniņa. - (Cilvēkos. Reklāma) //
Saldus Zeme. - ISSN 1407-3070. - Nr.123 (8179), (2016, 21., 22.okt.), 7.lpp. : fotogr.
7. Maniņa, Agrita. "Par to neviens nebija rakstījis..." : [par somu žurnālista, rakstnieka,
karikatūrista J.Rislaki tikšanos Kursīšu bibliotēkas-informācijas centrā (Saldus novads)] /
Agrita Maniņa tekstā stāsta rakstnieks Juka Rislaki. - (Literatūras lappuse) // Saldus Zeme.
- (Ielikums (Kurzemīte). - ISSN 1407-3070. - Nr.19 (8075), (2016, 16.febr.), 7.lpp. : fotogr.
8. Rudovica, Lāsma. Kursīšos spēlē senas un jaunas spēles : [par Kursīšu attīstības biedrības
KaBata izstrādāto projektu "Spēlē spēli - senu, jaunu, veidotu."] / Lāsma Rudovica ; tekstā
stāsta biedrības valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Lagzdons. - (Izglītība. Projekts) // Saldus
Zeme. - ISSN 1407-3070. - Nr.128 (8184), (2016, 3.nov.), 5.lpp. : fotogr.
9. Vilmane, Ieva. "Bērnu žūrijā" grāmatas vērtē arī tie kam nepatīk lasīt : [par lasītprasmes
veicināšanas programmu "Bērnu žūrija" Brocēnu pašvaldības bibliotēkā (Brocēnu
novads)] / Ieva Vilmane ; tekstā stāsta Brocēnu pašvaldības bibliotekas vadītāja Valda
Ozoliņa. - (Lasītprasme. Padomi) // Saldus Zeme. - ISSN 1407-3070. - Nr.143 (8198),
(2016, 9.,10.dec.), 8.lpp. : fotogr.
10. Vilmane, Ieva. Uzvar Vadakstes Rozentāls : [par Saldus un Brocēnu bibliotēkās notikušo
konkursu "Rozentāls manā pagastā", ko organizēja Saldus pilsētas bibliotēka: sakarā ar
mākslinieka Jaņa Rozentāla jubileju] / Ieva Vilmane ; tekstā stāsta Saldus pilsētas
bibliotēkas galvenā metodiķe Aija Pelīte // Saldus Zeme. - ISSN 1407-3070. - Nr.1 (8209),
(2017, 3.janv.), [1.] lpp. : fotogr.
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Pielikums Nr.2, “Izstādes, pasākumi un aktivitātes bibliotēkā 2016.gadā”
PASĀKUMA
VEIDS

NOSAUKUMS

LAIKS
2.01 – 31.12.16

Literatūras
izstādes

„Jaunumi”
„Un kas par to…” (rakstniekam Gunaram
Janovskism — 100 (1916-2000))
„Ogles sirds” (rakstniekam, aktierim,
režisoram Ārijam Geikinam — 80 (19362008))
„Dziesma par veco labo…” (rakstniekam
Andrim Jakubānam — 75 (1941-2008))
„Brīnos es…” (rakstniekam, mācītājam,
sabiedriskam darbiniekam Andrievam
Niedram — 140 (1871-1942))
„Par lācīti un citiem notikumiem”
(rakstniekam Jurim Zvirgzdiņam - 75
(1941))
„Vācu pasaku meistars” (vācu rakstniekam
Vilhelmam Grimmam — 230 (1786-1859)
„Par maz zināmo kultūras vēsturē”
(grāmatzinātniekam, bibliotekāram Ojāram
Zanderam — 85 (1931))
„Mūsējais - viens no lielajiem mākslā”
(gleznotājam Janim Rozentālam — 150
(1866-1916))
„Daudzveidīga un pārsteidzoša”
(dzejniecei, tulkotājai Amandai Aizpurietei
— 60 (1956))
„Kā pele pa graudam” (rakstniekam,
publicistam Miervaldim Birzem - 95
(1921-2000))
„Kapteinis un sliktā meitene” (peruāņu
dramaturgam, politiķim Nobela prēmijas
laureātam Mario Vargasam Losam - 80
(1936))
„Amandas tulkojumi bērniem”
(dzejniecei, tulkotājai Amandai Aizpurietei
— 60 (1956))
„Divas pasaules” (rakstniekam un
pedagogam Eduardam Freimanim - 95
(1921-2005))
„Ārzemju rakstnieki vidējā skolas
vecuma bērniem - G”
„Teātris – vēsture, teorija un prakse”
(27.marts – Starptautiskā teātra diena)
„Trīs laimes” (rakstniekam Jānim Veselim
- 120 (1896-1962))
„Viena no māsām Brontē” (angļu
rakstniecei Šarlotei Brontē - 200 (18161855))
„Nīnas pasaciņas un citi stāsti”
(rakstniekam, tulkotājam, grāmatizdevējam
Ernestam Birzniekam-Upītim - 145 (18711960))
„Lielais satīriķis” (rakstniekam Andrejam
Skailim - 89 (1927-2012))
„Dzirdēt ar sirdi” (dzejniecei Kornēlijai
Apškrūmai - 79 (1937))
„Vecmāmiņa un mājas gariņš” (dzejniecei
Kornēlijai Apškrūmai - 79 (1937))

IZM.
IESPIEDARBI

Februāris

17 grāmatas

Februāris

3 grāmatas

Februāris

5 grāmatas

Februāris

5 grāmatas

Februāris

21 grāmata

Februāris

13 grāmatas

Marts

2 grāmatas

Marts

7 hrāmatas

Marts

19 grāmatas

Marts

10 grāmatas

Marts

2 grāmatas

Marts

3 grāmatas

Marts

6 grāmatas

Marts

11 grāmatas

Marts

4 grāmatas

Aprīlī

5 grāmatas

Aprīlī

6 grāmatas

Aprīlī

9 grāmatas

Aprīlī

18 grāmatas

Aprīlī

13 grāmatas

Aprīlī

4 grāmatas

APM. SK.
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„Un pārvēršas putnos vārdi…”
(dzejniecei, publicistei Andai Līcei - 70
(1941))
„Ārzemju rakstnieki vidējā skolas
vecuma bērniem - F”
„Vēstures posmi - senvēsture”
„Ūdeņi sudrabā, debeši zeltā…”
(rakstniecei, tulkotājai Dagnijai Dreikai 65 (1951))
„Rakargrāmatas un citas pasakas”
(rakstniecei, tulkotājai Dagnijai Dreikai 65 (1951))
„Ar vēsturisku piesitienu” (rakstniecei
Laimdotai Sēlei - 65 (1951))
„Zem zilās debesu bļodas” (dzejniecei
Vizmai Belševicai - 85 (1931-2005))
„Par saknēm būt” (dzejniecei Vizmai
Belševicai - 85 (1931-2005))
“Ar saknēm Rubā – Irma Grebzde”
„Sieviete pie loga” (rakstniecei Dagnijai
Zigmontei - 85 (1931-1997))
„Ar interesi par Blaumani”
(literatūrzinātniecei Līvijai Volkovai —
85 (1931))
„Te biju es” (dzejniecei Veltai Kaltiņai —
85 (1931))
„Bet es jums saku” (rakstniekam,
dramaturgam Arturam Voitkus - 105
(1911-1991))
„Mūsu zelts” (literatūrzinātniekam,
bibliogrāfam, rakstniekam Valdemāram
Ancītim - 95 (1921-2006))
„Tad piedzimst smiekli…” (dzejniecei
Ingai Gailei - 40 (1976))
„Ceļojums uz Āfriku”
„6 lielas enciklopēdijas”
„Lauku sētas iemītnieki”
„Klusums un vārds” (rakstniekam,
literatūrkritiķim Guntim Berelim - 55
(1961))
„Romantiski stāsti” (angļu rakstniecei
Barbarai Kārtlendai - 115 (1901-2000))
„Zelta upe” (latviešu ceļotājam,
pētniekam Aleksandram Laimem - 105
(1911-1994))
„Zudušo laiku meklējot” (franču
rakstniekam Marselam Prustam - 145 (18711922))
„Ar vētru krastā dzintars nāk”
(rakstniekam, tulkotājam Harijam Gāliņam 85 (1931-1983))
„Pati sev un citiem” (rakstniecei,
žurnālistei Monikai Zīlei - 75 (1941))
„Pilīm atdots mūžs” (mākslas vēsturniekam
Imantam Lancmanim - 75 (1941))
„Aktīvais tūrisms un izdzīvošana dabā”
„Ceļojums uz Āziju”
„Ārzemju rakstnieki vidējā skolas
vecuma bērniem - D”
„Dosimies dabā”
„Lāčplēša zvaigznājs” (dzejniekam
Andrejam Pumpuram - 175 (1841-1902))

Aprīlī

4 grāmatas

Aprīlī

10 grāmatas

Aprīlī

10 grāmatas

Maijs

7 grāmatas

Maijs

3 grāmatas

Maijs

7 grāmatas

Maijs

5 grāmatas

Maijs

10 grāmatas

Maijs

32 grāmatas

Jūnijs

15 grāmatas

Jūnijs

5 grāmatas

Jūnijs

8 grāmatas

Jūnijs

5 grāmatas

Jūnijs

14 grāmatas

Jūnijs

6 grāmatas

Jūnijs
Jūnijs
Jūnijs

5 grāmatas
6 grāmatas
10 grāmatas

Jūlijs

4 grāmatas

Jūlijs

10 grāmatas

Jūlijs

1 grāmata

Jūlijs

3 grāmatas

Jūlijs

4 grāmatas

Jūlijs

17 grāmatas

Jūlijs

5 grāmatas

Jūlijs
Jūlijs

4 grāmatas
15 grāmatas

Jūlijs

19 grāmatas

Jūlijs

4 grāmatas

Septembris

10 grāmatas
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„Lāga dvēseļu straumei” (režisoram Jānim
Streičam - 80 (1936))
„Iesien baltā lakatiņā” (dzejniekam,
atdzejotājam, literatūrkritiķim Knutam
Skujeniekam - 80 (1936))
„Ārzemju rakstnieki vidējā skolas
vecuma bērniem - C”
„Ārzemju rakstnieki jaunākā skolas
vecuma bērniem - C”
„Latviešu rakstnieki pieaugušajiem - P”
„Mūžība kā lāses krīt” (rakstniecei Annai
Brigaderei - 155 (1861-1933))
„No sākuma līdz” (rakstniecei Mārai
Svīrei - 80 (1936))
„Maestro, pansija pilī!” (rakstniekam
Anšlavam Eglītim - 110 (1906-1993))
„Teici, to stundu, to brīdi” (rakstniekam
Jānim Porukam - 145 (1871-1911))
„Lugas un stāsti par…” (rakstniekam
Harijam Gulbim - 90 (1926))
„Intervijas ar vampīriem” (amerikāņu
rakstniecei Annai Raisai - 75 (1941))
„Pie laika upes” (rakstniekam, tulkotājam
Valdemāram Kārkliņam - 110 (19061964))
„Senā Rīga un Latvija romānos”
(rakstniekam, aktierim Arvedam
Michelsonam (Rutku Tēvam) - 125 (18861961))
„Par personībām un vēsturi” (rakstniekam
Valdim Rūmniekam - 65 (1951))
„Bērnības atmiņu stāsti” (rakstniecei
Annai Brigaderei - 155 (1861-1933))
„Ar vēstures un piedzīvojumu garšu”
(rakstniekam Valdim Rūmniekam - 65
(1951))
„Par bērnību” (rakstniekam Jānim
Porukam - 145 (1871-1911))
Luīzes Pastores darbi
„Stāstītāja svētdiena” (rakstniekam
Zigmundam Skujiņa - 90 (1926))
„Par teātri un ne tikai…” (literatūras un
teātra zinātniekam Viktoram Hausmanim
— 85 (1931))
„Nezūdošā vērtība” (rakstniecei Dainai
Avotiņai - 90 (1926))
„Atvasaras gaismā” (rakstniekam
Mārtiņam Kalndruvam - 100 (1916-1992))
„bez komentāriem…” (rakstniekam
Ērikam Kūlim - 75 (1941))
„Nesteidzies mani atminēt” (rakstniekam,
publicistam Arnoldam Auziņam - 85
(1931))
„Skola uzlidos debesīs?!?” (rakstniekam,
publicistam Arnoldam Auziņam - 85
(1931))
„Rūķi stiķi un niķi” (rakstniekam Ērikam
Kūlim - 75 (1941))
“Jānis Lejiņš - par literatūru un
personību”

Septembris

4 grāmatas

Septembris

4 grāmatas

Septembris

5 grāmatas

Septembris

4 grāmatas

Septembris

11 grāmatas

Oktobris

11 grāmatas

Oktobris

14 grāmatas

Oktobris

12 grāmatas

Oktobris

5 grāmatas

Oktobris

4 grāmatas

Oktobris

2 grāmatas

Oktobris

9 grāmatas

Oktobris

6 grāmatas

Oktobris

4 grāmatas

Oktobris

3 grāmatas

Oktobris

8 grāmatas

Oktobris

3 grāmatas

10.10.21.10.2016

6 grāmatas

Decembris

19 grāmatas

Decembris

3 grāmatas

Decembris

10 grāmatas

Decembris

3 grāmatas

Decembris

11 grāmatas

Decembris

12 grāmatas

Decembris

4 grāmatas

Decembris

14 grāmatas

6.12.31.12.2016

9 grāmatas
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Mākslas un
izglītojošas
izstādes

"Sveces un svečturi" (izstādi veido
D.Meļķerte, T.Bērziņa, I.Spēlmane,
J.Līdaka)
“Māra Čaklā dzeja gleznās” (Jaņa
Rozentāla Saldus mākslinieku grupas
izstāde)
Kursīšnieces Maigas Zaķes zaķu kolekcijas
izstāde “Lieli mazi garauši”
J.Rozentāla Saldus vēstures un māklsas
muzeja izstāde „Saldus Sadraudzīgās
biedrības ēkas vēsture”
Izstāde „Par Rubu un rubeniekiem” grāmatas, prese, rokdarbi, fotogrāfijas
J.Rozentāla Saldus mākslinieku grupas
gleznu izstāde „Klusā daba”
"Kausi lieli, kausi mazi" kursīšnieces Intas
plāces alus kausu kolekcijas izstādes
Dāliju izstāde
“Pildspalvas brālis” kursīšnieces Sniedzītes
Bicānes zīmuļu kolekcijas izstāde
Keramiķes Ivetas Beseres darbu izstādepārdošana
“Rozentāls manā pagastā – Indra Roberta
(Tumova) un Krista Tumova”

Pasākumi

„Stāsti par… lāči” (pasakas lasīšana,
pārrunas, radošais darbiņš)
Krustvārdu mīklu minēšanas čempionāta
2.posma 5.kārta (zviedru, klasiskā,
riņkvārdu un rozete)
Lasītāju kluba pasākums – Rainis “Zelta
zirgs”
“Svečošanās” (tikšanās ar rokdarbnieci Ilmu
Kamkovsku-Gredzenu, stāstījums par sveču
tapšanu, krāsu nozīmi, sveču dekorēšana)
”Bērnu un jauniešu žūrija 2015”
noslēgums
Krustvārdu mīklu minēšanas čempionāta
2.posma 6.kārta (zviedru, klasiskā,
riņkvārdu un rozete)
Lasītāju kluba pasākums – personību
literatūra un gada jubileja
“Pasaku kamolīti ritinot – Brāļi Grimmi”
(sadarbībā ar skolas bibliotekāri)
“Ceļojuma piezīmes – Itālija” kopā ar
Viesturu Upenieku
Līdzsvarotas attīstības un autoceļu fonda
komisijas izbraukuma sēde Kursīšu pagastā,
viesošanās bibliotēkā
“Kolekciju stāsti” kopā ar Indru Lagūnu,
Airu Vaitkus, Ivetu Spēlmani un Sandru
Vītiņu
Krustvārdu mīklu minēšanas čempionāta
2.posma 7.kārta (zviedru, klasiskā,
riņkvārdu un rozete, aplis)
Lasītāju kluba pasākums - stāsts,
miniatūra, epifānija
Pasākums “Senās rotas sargā savu
nēsātāju tāpat kā pirms tūkstoš gadiem” tikšanās ar rotkali Hariju Jaunzemu.

8.02.29.02.2016
15.02.31.03.2016
11.03. –
30.04.2016.
07.04. 07.05.2016.
02.05.31.05.2016
16.05.16.06.2016
16.05.30.06.2016
22.08.26.08.2016
22.08.30.09.2016
24-29.10.2016.
6.11.31.12.2016
15.01.2016

1 grāmata

9
pieaugušie

19.01.2016
26.01.2016

2 p ; 14 b

1 grāmata ; 1
DVD

8
pieaugušie

13.02.2016

2b;6p

16.02.2016.

3 p ; 32 b

16.02.2016.

11
pieaugušie

23.02.2016

9
pieaugušie

10.03.2016

15 grāmatas

3 p ; 20 b

15.03.2016

7
pieagušie

17.03.2016

15
pieaugušie

17.03.2016

9
pieaugušie

22.03.2016

9
pieaugušie

29.03.2016

8
pieaugušie

09.04.2016

23 p ; 3 b
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Pasākums - dzeja “Mīlestības noskaņās”,
tikšanās ar literātu biedrības “Saldus
saulesstīga” biedriem-literātiem – Andru
Gaigalu, Intu Svažu, Laimdotu Viršarti,
Sandru Medni.
Krustvārdu mīklu minēšanas čempionāta
2.posma 8.kārta (zviedru, klasiskā, rozete)
Lasītāju kluba pasākums – romāns un
N.Ikstenas darbs “Mātes piens”
Izbraukuma ekskursija “Ruba atver
durvis” (“Pagastu dienas 2016 – Ruba)
Lutriņu pagasta čaklāko bērnu lasītāju
ciemošanas Kursīšu bibliotēkā
(iepazīšanās ar bibliotēku, lasīšanas
darbnīca, grāmatzīmes veidošana)
Krustvārdu mīklu minēšanas čempionāta
noslēgums
Lasīšanas dienas zibakcija Kursīšu PII
Lasīšanas dienas zibakcija, mācību gada
noslēgums Kursīšu pamatskolā
Lasītāju kluba sezonas un “Vecāku
žurija 2016” noslēguma pasākums kopā ar
Kuldīgas Galvenās bibliotēkas lasītāju kluba
vadītāju Mārīti Milzeri. Tēma “Kurzeme un
literatūra”
“Radošā dzejas stunda” kopā ar Ivetu
Strikasu (dzejas lasīšana, klausīšanās,
radošo darbu veidošana dzejas iespaidā)
“Par zvaigznēm, puķēm un…” kopā ar
Daci priedi un Zigurdu Tursu
“Maigi gari rīti” tikšanās ar dzejnieku
Andri Akmentiņu
Spēļu darbnīca projektā “Spēlē spēli –
senu, jaunu veidotu”
“Krustvārdu mīklu minēšanas
čempionāta 3.posma 1.kārta”
Izbraukums uz teātri (Liepājas Teātris,
izrāde “Vecās dāmas vizīte’
Bērnu dārza bērni viesojas bibliotēka –
profesiju diena
Radošs pasākums “Mākslai pa pēdām”,
tikšanās ar Luīzi Pastori projekta
“Portrets tuvplānā (4)” ietvaros
Krustvārdu mīklu minēšanas čempionāta
3.posma 2.kārta
Projekta noslēguma pasākums “Spēļu
diena” Kursīšu pamatskolā
Lasītāju kluba pasākums — piedzīvojums
kopā ar grāmatu
Izstādes “Rozentāls manā pagastā – Indra
Roberta (Tumova) un Krista Tumova”
atklāšana
Izbraukums uz teātri (Dailes teātris,
izrāde “Frankenšteins”
Krustvārdu mīklu minēšanas čempionāta
3.posma 3.kārta
“Latvieša dvēselei izstāstīts stāsts” –
tikšanās ar rakstnieku Jāni Lejiņu un TV
režisori Virdžīniju Lejiņu
Ziemassvētku tirdziņš (sadarbībā ar
kultūras darba organizatori)

8
pieaugušie

16.04.2016

21.04.2016
26.04.2016

1 grāmata

10.05.2016

17.05.2016

10
pieaugušie
5
pieaugušie
9
pieaugušie
17 b ; 3 p

27.05.2016

10
pieaugušie
4 p ; 14 b

30.05.2016

15 p ; 60 b

31.05.2016

9
pieaugušie

09.09.2016

5
pieaugušie

16.09.2016

15 p

23.09.2016

18 p ; 2 b

06.10.2016

3p;6b

27.09.2016

9
pieaugušie

09.10.2016

27 p ; 1 b

11.10.2016

2 p ; 13 b

17.05.2016

18.10.2016

6 grāmatas

4 p ; 20 b

18.10.2016

7
pieaugušie

21.10.2016

15 p ; 62 b

25.10.2016.

3 grāmatas

4
pieaugušie

06.11.2016

16 p ; 2 b

22.11.2016

18 p

24.11.2016

9
pieaugušie

8.12.2016.

14
pieaugušie

10.12.2016.

70 p ; 20 b
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Izglītojošie
pasākumi,
semināri,
konkursi

Bibliotekārās
stundas

Makulatūras vākšanas akcija

1.11.12.12.2016.

11 p ; 4 b

Krustvārdu mīklu minēšanas čempionāta
3.posma 4.kārta

29.12.2016.

9
pieaugušie

09.04.2016

3
pieaugušie

26.05.2016

9
pieaugušie

02.09.2016

9
pieaugušie

14.03.2016

7b

19.03.2016

5
pieaugušie

Konsultācijas par gada ienākumu
deklarācijas aizpildi (Inta Skara un Ieva
Circene)
Engures un Jaunpils novadu bibliotekāru
vizīte Kursīšu bibliotēkā
Grāmatu andele (piedalījās Kursīšu, Rubas,
Līkupēnu, Jaunauces, Nīgrandes, Vadakstes,
Pampāļu bibliotēku vadītāji un pagasta
iedzīvotāji)
Informatīvā nodarbība lieliem un maziem
Letonika.lv (bērniem)
Informatīvā nodarbība lieliem un maziem
Letonika.lv (pieaugušajiem)
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Pielikums Nr.3, “Profesionālā pilnveide”
Profesionālās pilnveides pasākumi 2016.gadā
 SIA “EGO” praktiskais seminārs “Radošums un tā izpausmes darbā ar bērniem un
pieaugušajiem” (8 h) (26.10.2016). Par pasākumu organizēšanu, norisi, idejas;
 Saldus un Brocēnu NVO pieredzes apmaiņas brauciens uz Aizputes novadu (12.10.2016.)
– iepazīšanās ar biedrībā un iestādēm, to realizētajiem projektiem, sadarbību;
 Apmācības novadpētniekiem un reģionālo muzeju pārstāvjiem “Radošums muzejā” (8 h)
(5.09.2016, O.Kalpaka muzejs “Airītes”). Radošas novadpētniecības metodes, stāstīt
prasmju pilnveide, jaunieši un radošums, radošs muzejs, svētki un to svinēšana;
 Pieredzes un kultūras brauciens uz Sēlijas novada bibliotēkām – bibliotēku
apmeklējums, kultūrvēsturiskās vides iepazīšana;
 7.Kurzemes reģiona bibliotekāru vasaras nometne “Dzīvesziņa jaunajai paaudzei” (12.33.07.2016, Valdemārpils);
 Dalība kā ekspertam “Bibliotēku novadpētniecības ekspertu paneļdiskusija” LNB
(9.06.2016.);
 Kursi “Bibliotēkas mārketings modernā sabiedrībā” (8 h) (26.05.2016);
 Latgales reģiona publisko bibliotēku darbinieku konference “Sadarbība – ceļš uz
panākumiem, attīstību un izaugsmi” (20.05.2016, Preiļi) – dalība konferencē, prezentācija
un plakātu izstāde par bibliotēkas darbu;
 Latvijas bibliotēku festivāls (Bibliotēku ideju tirgus, Bibliotēku gada balvas pasniegšanas
ceremonija, Latvijas bibliotekāru 18.konference “Attiecības. Sadarbība. Kopiena”) (1920.04.2016, Rīga) – bibliotēkas pakalpojumu un aktivitāšu prezentēšana “Ideju tirgū”,
dalība konferencē un svinīgajā ceremonijā;
 Mācību seminārs “Valsts ieņēmuma dienesta e-vide un e-pakalpojumu klāsts” (3 h)
(30.03.2016.);
 Kurzemes reģionālā latviešu oriģinālliteratūras konference “latviešu rakstniecība vēstures
griežos un šodienas attīstības tendences” (16.03.2016., Kuldīga);
 UNESCO LNK tīkla “Stāstu bibliotēkas” seminārs “Garamantas dzimtajā valodā un
dzimtajos dialektos” (22.02.2016, Rīga).

22

Pielikums Nr.4, “Profesionālā pilnveide fotogrāfijās”
Latvijas bibliotēku gada balva, 19.04.2016.

Latvijas bibliotekāru 18.konference “Attiecības. Sadarbība. Kopiena”, 19.04.2016.

Latvijas bibliotēku festivāls – Ideju tirgus, 20.04.2016.

LATGALES REĢIONA PUBLISKO BIBLIOTĒKU DARBINIEKU KONFERENCE
“SADARBĪBA - CEĻŠ UZ PANĀKUMIEM, ATTĪSTĪBU UN IZAUGSMI”, 20.05.2016 Preiļi
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Kurzemes bibliotekāru vasaras saiets “Dzīvesziņa jaunajai paaudzei” Valdemārpilī, 12.07.-13.07.2016

Saldus un Brocēnu novadu bibliotekāru gada seminārs “No Mārtiņiem līdz Ziemassvētkiem”,
28.12.2016.
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Pielikums Nr.5, “Darbs ar bērniem fotogrāfijās”
„Stāsti par… lāči”, 15.01.2016

”Bērnu un jauniešu žūrija 2015” noslēgums, 16.02.2016.

Pasākums “Pasaku kamolīti ritinot” – Brāļi Grimmi, 10.03.2016

Letonika.lv lieliem un maziem, 14.03.2016 un 16.03.2016

Lasīšanas dienas zibakcija Kursīšos, 27.05.2016
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Spēļu veidošanas darbnīca, 6.10.2016

Radošs pasākums “Mākslai pa pēdām”, tikšanās ar Luīzi Pastori, 18.10.2016

Projekta noslēguma pasākums “Spēļu diena”, 21.10.2016

26

Pielikums Nr.6, “Darbs ar pieaugušajiem fotogrāfijās”
Lasītāju kluba pasākums – Rainis “Zelta zirgs”, 26.01.2016

Tematisks pasākums “Svečošanās”, 13.02.2016

Krustvārdu mīklu risināšanas čempionāts, 6.kārta. 16.02.2016.

Lasītāju kluba pasākums – 1 gada jubileja, personību literatūra. 23.02.2016.

Pasākums “Ceļojumu piezīmes – Itālija”, 15.03.2016
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Pasākums “Kolekciju stāsti”, 17.03.2016

Lasītāju kluba pasākums – stāsts, 29.03.2016

Konsultācijas par Gada ienākumu deklarācijas aizpildi, 09.04.2016

Tikšanās ar rotkali Hariju Jaunzemi, 09.04.2016

Literārs pasākums “Mīlestības noskaņās”, 16.04.2016.
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Krustvārdu mīklu minēšanas čempionāta 2.posma noslēgums, 17.05.2016

Lasītāju kluba sezonas un “Vecāku žūrija 2015” noslēguma pasākums, 31.05.2016

“Radošā dzejas stunda” kopā ar Ivetu Strikasu, 9.09.2016

Pasākums “Par zvaigznēm, puķēm un…” kopā ar rakstnieci, režisori un aktrisi Daci Priedi un pianistu
Zigurdu Tursu, 16.09.2016

Pasākums “Maigi gari rīti”, 23.09.2016
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Izstādes “Rozentāls manā pagastā – Indra Roberta un Krista Tumova” atklāšana, 06.11.2016

Pasākums “Latvieša dvēselei izstāstīts stāsts” – tikšanās ar rakstnieku Jāni Lejiņu un TV
režisori Virdžīniju Lejiņu, 8.12.2016.

Krustvārdu mīklu minēšanas čempionāta 3.posma 4.kārta, 29.12.2016.
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Pielikums Nr.7, “Izstādes bibliotēkā”
Lasītāju veidota izstāde „Sveces un svečturi”, 08.02.-29.02.2016

Gleznu izstāde “Māra Čaklā dzeja gleznās”, 15.02.-31.03.2016

Izstāde “Mīlestības dzejas siena”, 16.04.-30.04.2016.

Izstāde “Saldus Sadraudzīgās biedrības ēkas vēsture”, 07.04.-07.05.2016.

Maigas Zaķes kolekcijas izstāde “Lieli mazi garauši”, 11.03.-30.04.2016
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Izstāde „Par Rubu un rubeniekiem” - grāmatas, prese, rokdarbi, fotogrāfijas, 02.05.-31.05.2016

Kolekcijas izstāde “Kausi lieli, kausi mazi”, 16.05.-30.06.2016

Rozentāla Saldus mākslinieku grupas Gleznu izstāde “Klusā daba”, 16.05.-16.06.2016

Dāliju izstāde, 22.08.-26.08.2016

Kolekcijas izstāde “Pildspalvas brālis” - zīmuļu izstāde, 22.08.-30.09.2016.
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Keramiķes Ivetas Beseres darbu izstāde-pārdošana, 24-29.10.2016

Izstāde “Rozentāls manā pagastā – Indra Roberta un Krista Tumova”, 06.11.-31.12.2016
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Pielikums Nr.8, “Viesi bibliotēkā”
Lutriņu pagasta bērni viesojas Kursīšu bibliotēkā, 17.05.2016

Engures un Jaunpils novadu bibliotekāru vizīte, 25.05.2016

2017. gada 9.februārī

Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra
vadītājs Mārtiņš Lagzdons
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