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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.).
Apkalpojamā teritorijā tā ir vienīgā publiskā bibliotēka, Kursīšu pamatskolā darbojas
skolas bibliotēka.
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, Lutriņu, Pampāļu, Nīgrandes, Kalnu, Vadakstes, Rubas, Zaņas, Ezeres, Šķēdes,
Līkupēnu, Zirņu, Butnāru).
Bibliotēka ir Saldus novada pašvaldības Kursīšu pagasta pārvaldes struktūrvienība.
Bibliotēkas darbu vada bibliotēkas vadītājs.
Izmaiņas bibliotēku darbībā pārskata periodā nav notikušas, bibliotēkas 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,
papildus pieliekot normatīvajos aktos paredzētās izmaiņas (minimālas algas pieaugums,
nodokļi). 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

2015
22613
21981
632
32

2016
23642
22918
724
24

2017
25839
25005
834
34

600

700

800

2016
23642
9738
4247

2017
25839
11673
4057

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

2015
22613
9257
4146

Darbinieku atalgojums palielinās valstī noteikto izmaiņu dēļ (minimālās algas
paaugstināšana apkopējai), procentuāls kāpums vadītājam.
2017.gadā visi piešķirtie līdzekļi netika izlietoti, jo atsevišķos periodos pēc
grāmatvedības norādījumiem, nevarēja iegādāties grāmatas vai tērēt līdzekļus tam
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paredzētājiem mērķiem, jo dažos mēnešos bija citas prioritātes (skolas remontu, malkas iegādes
u.c. rēķinu apmaksa) un līdzekļu fiziski bija nepietiekami.

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums
Remontdarbi pārskata periodā nav veikti, jo bibliotēka nav mainījusi savu atrašanās vietu,
tā atrodas 1975.gadā celtā ēkā (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
Kultūras centra Jaunā zāle, kas tiek izmantota dažādu pasākumu organizēšanai. Bibliotēkai ir
ērta piekļuve, jo blakus ir plaša auto stāvvieta.
Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums”
Darbiniekiem
(skaits)

Datori

2

Multifunkcionālā
iekārta

Skeneri

Lietotājiem
(skaits)

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.
Vadītājam 1 stacionārais un
1 portatīvais dators
Gan
lietotājiem,
gan
darbiniekiem viena kopēja
iekārta. Iegādāta 2015.gadā.
2016.gadā saplīsis skenera
vads,
pēc
ilgiem
meklējumiem
atrisināta
problēma un jauns skeneris
nav jāiegādājas.

Bibliotēkas materiāli tehniskais stāvoklis ir labs, tās iekārtojums un materiāltehniskais
stāvoklis ļauj organizēt dažādas aktivitātes, pasākumus un programmas.
Bibliotēkas rīcībā ir plašs materiāltehniskais aprīkojums, kurš noder ne tikai dažādām
bibliotēkas aktivitātēm un pakalpojumu sniegšanai, bet arī citām pagasta iestādēm - projektors
ar ekrānu, digitālais diktofons, laminētājs, brošēšanas iekārta, fotoaparāts, videokamera, DVD
atskaņotājs, televizors, HD pleijeris, ārējais cietais disks, tāfele.
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.
2017.gadā bija novērojamas pastiprinātas interneta darbības problēmas, arī iepriekšējos
gados tika novērotas šāda problēma. Vairākas reizes gadā interneta traucējumi, lēndarbība, gada
laikā trīs nedēļas pēc kārtas piektdienā pārstāja darboties internets, kuru salaboja tikai nākamās
nedēļas sākumā. Kā skaidroja pakalpojuma sniedzēja pārstāvji, tas bija saistīt ar apraides
frekvencēm un to nobīdi. Pakalpojuma sniedzējs, izvērtējot problēmu biežumu, nolēmis,
sadarbības līguma ietvaros, mainīt interneta piegādātāju un līdz ar to antenas atrašanās vietu.
2017.gada vasarā veikti signāla stipruma mērījumi, vecās antenas (atradās uz Kursīšu PII ēkas
jumta) demontāža un jaunas antenas uzstādīšana uz bibliotēkas tagadējās atrašanās vietas jumta.
Kopš tā brīža interneta traucējumi nav novēroti, palielināts arī interneta ātrums.
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Bibliotēkā orientēties palīdz norādes un uzraksti. 2017.gada sākumā noformēta
bibliotēkas un kultūras centra kopīgā ieeja (uzlikti jauni uzraksti un informatīvie stendi), pie
ēkas novietota norāde par bibliotēkas un kultūras centra atrašanās vietu.

4. Personāls
2017.gadā bibliotēkā darbu turpina 2 darbinieki - viens bibliotekārais (1 slodze) un viens
tehniskais darbinieks - apkopēja (1 slodze). 2017.gadā palielināta apkopējas slodze (no 0.5 uz
1), jo saistībā ar kultūras centra telpu paplašināšanu pieaudzis darba apjoms. Ēkai, kurā atrodas
bibliotēka un kultūras centra telpas, ir viena apkopēja, kuras atalgojums iekļauts bibliotēkas
budžetā.
Vadītājam ir augstākā profesionālā izglītība nozarē - profesionālais maģistra grāds
informācijā un bibliotēkzinībās (M.sci.soc.), sistēmas bibliotekāra kvalifikācija, apkopējai
vidējā izglītība.
Maijā bibliotēkas vadītājs Latgales vēstniecībā GORS Rēzeknē piedalījās Imanta Ziedoņa
fonda „Viegli” apbalvojuma „Laiks Ziedonim” laureātu cildināšanas ceremonijā, jo līdz ar 3
citiem Latvijas bibliotekāriem bija izvirzīts apbalvojumam nominācijā dzīve literatūrā “Bize”,
un saņēma pateicības rakstu. Saņemtas atzinības un pateicības par ieguldījumu aptaujas
“Latvijas gada monēta 2016” popularizēšanā, par dalību “Vasara bibliotēku dzīvē 2017”, par
darbību UNESCO LNK tīklā “Stāstu bibliotēkas”. (skat. pielikumu Nr.3)
Dalību kursos un konferencēs notikusi par pagasta pārvaldes un personīgajiem finanšu
līdzekļiem. Pārvalde neliedz atbalstu un ļauj piedalīties dažādos kursos, profesionālās
pilnveides pasākumos, lai pilnveidotos un uzlabotu bibliotēkas darbu, profesionālo
kvalifikāciju. Komandējumiem, dienesta braucieniem, dalības un kursu maksām 2017.gadā
tērēti 114,86 euro.
Bibliotēkas vadītājs piedalījies 20 Saldus pilsētas bibliotēkas un citu iestāžu organizētajos
semināros, konferencēs, pieredzes braucienos, kursos un profesionālās darbības pasākumos.
(skat. pielikumu Nr.3)
2017.gada sākumā bibliotēkas vadītājs tika uzaicināts uzstāties Latvijas Nacionālās
bibliotēkas Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītavas pasākumu ciklā “Tiekamies
bibliotekāru stāvā: jaunieguvumi un pieredze” ar priekšlasījumu un pieredzes stāstu “Publiskās
bibliotēkas un to pakalpojumi: Kursīšu pagasta bibliotēkas-informācijas centra piemērs”, kura
laikā dalījās pieredzē par bibliotēkas darbu, organizētajiem pasākumiem, aktivitātēm,
projektiem, sadarbību un citiem viena darbinieka bibliotēkas darba aspektiem. (skat. pielikumu
Nr.3)
Janvārī bibliotēkas vadītājs pēc LNB Kompetenču attīstības centra vadītājs Dženijas
Dzirkales-Maļavkinas uzaicinājumā piedalījās ekspertu darba grupas sanāksmē. Tās uzdevums
bija izstrādāt profesionālās tālākizglītības programmas “Bibliotēku zinības (960 h)
kvalifikācijas prakses, valsts kvalifikācijas eksāmena teorijas jautājumus un praktiskos
uzdevumus un novērtēt to atbilstību profesijas standartam “Bibliotekārs” (3.profesionālās
kvalifikācijas līmenis).
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Kopš 2017.gada jūnija bibliotēkas vadītājs ir LNB Profesionālās kvalifikācijas
“Bibliotekārs” eksaminācijas komisijas loceklis. (skat. pielikumu Nr.3)
Februārī Zaņas bibliotēkas vadītāja Vita Krauze Kursīšu bibliotēkā-informācijas centrā
pēc 240 h profesionālo kursu beigšanas izgāja praksi, kuras laikā iepazinās ar bibliotēkas darbu,
reglamentējošajiem dokumentiem, darba plānu veidošanu, atskaišu sagatavošanu, krājuma
pārvaldību, bibliotēkas publicitāti un organizētajām izstādēm un pasākumiem. Kursīšu
bibliotēkas vadītājs bija prakses vadītājs. (skat. pielikumu Nr.3)

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, citu pagastu un pilsētu iedzīvotāji.
Bibliotēkas izmantošanas galvenie rādītāji salīdzinot pa gadiem ir mainīgi. Kā rāda cipari
lietotāju kopējais skaits pēdējos gados pieaudzis, lietotāju bērnu skaits bijis svārstīgs.
Bibliotēkas fiziskais apmeklējums pēdējo trīs gadu laikā samazinājies uz interneta un
datoru lietotāju skaita rēķina, jo salīdzinot 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 samazinās (gan pieaugušo, gan bērnu vidū), kā rezultāta samazinās kopējais
bibliotēkas apmeklējums.
Virtuālais un sociālo tīklu apmeklējums pēdējo trīs gadu laikā ir bijis mainīgs, šis
apmeklējums vairāk saistīts ar internetā publicēto informāciju par bibliotēku, tās sniegtajiem
pakalpojumiem, aktivitātēm, jo aktīvāk notiek darbs, jo plašāks sekotāju, apmeklētāju un
komentētāju pulks, atpazīstamāka bibliotēka.
Vērojot aktivitāti sociālajos tīklos, redzam, ka interese par bibliotēku ir, pieaug sekotāju
skaits.
Izsnieguma rādītāji ir ar pieaugošu tendenci. Periodisko izdevumu izsniegums pēdējo 3
gadu laikā pieaudzis, jo iedzīvotāji mazāk abonē, bet vairāk izvēlas lasīt bibliotēkā, vairāki
lietotāji aktīvi lasījuši arī senāku gadu izdevumus, veikta senāku gadu izdevumu piegāde uz
mājām ar garāku lasīšanas termiņu. Arī bērniem un jauniešiem izsniegto izdevumu skaits
pēdējo triju gadu laikā nedaudz, bet tomēr palielinājies.
No kopējā izsnieguma uz vietas pieaugušajiem, bērniem un jauniešiem 2017.gadā
izsniegtas 1988 (2016. – 2036) vienības (seriālizdevumi, grāmatas, audiovizuālie dokumenti).
Vidēji gadā katrs lietotājs bibliotēku fiziski apmeklējis 22 (6702/300=22,34), (2016. - 23
(6727/294=22,88)) reizes un izlasījis / izmantojis 64 (19318/300=64,39), (2016. - 56
(16531/294=56,23)) iespieddarbus vai audiovizuālos dokumentus.
Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji”
Lietotāju skaits
t. sk. bērni
Bibliotēkas apmeklējums
t. sk. bērni
Virtuālais apmeklējums
Sociālo tīklu apmeklējums
(skatījumi)
Izsniegums kopā
t. sk. grāmatas
t. sk. periodiskie izdevumi
t. sk. bērniem
Bibliotekārais aptvērums %
no iedz. skaita pašvaldībā
t. sk. bērni līdz 18 g.

2015

2016

2017

277
76
7678
3504
10573

294
73
6727
3182
1104

300
78
6702
2941
1032

% salīdzinot ar
iepr. gadu
+6% ; +2%
-4% ; +7%
-12% ; 0%
-9% ; -8%
-90% ; -6%

5542

6345

5784

+14% ; -9%

15999
7172
6176
2352

16531
8429
6481
2688

19318
8524
8175
2691

+3% ; +15%
+18% ; +2%
+5% ; +21%
+14% ; 0%

32

35

36

+9% ; +3%

42

43

46

+2% ; +7%
6

Iedzīvotāju skaits
t. sk. bērni līdz 18 g.

858
179

846
169

829
168

-1% ; -2%
-6% ; 0%

Sadarbojoties ar aktīviem pagasta iedzīvotājiem un radiniekiem, piecām 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.
2017.gadā bibliotēkas darba laiks nav mainīts un tas ir piemērots dažādām sabiedrības
grupām. Iespēja bibliotēku apmeklēt ir 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.
2017.gadā tika realizētas vairākas iesāktas aktivitātes un pakalpojumi interešu grupām –
turpinājās krustvārdu mīklu risināšanas čempionāts reizi mēnesī pieaugušajiem, “Lasītāju
kluba” aktivitātes reizi mēnesī pieaugušajiem (tēmas - stāstījums par grāmatu blogiem; lasi
grāmatu, skaties filmu, salīdzini; “randiņš ar nezināmo”; lasām vienu grāmatu, diskutējam u.c.
tēmas), pagasta teātra mīļu un bibliotēkas draugu braucieni uz teātri.
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, interneta bankas lietošanu. Speciālas
apmācību grupas nav organizētas. Arī šogad bibliotēkas vadītājs atsevišķiem iedzīvotājiem
palīdzēja aizpildīt VID EDS gada ienākumu deklarācijas un amatpersonu deklarācijas, deklarēt
dzīvesvietu portālā latvija.lv.
Bibliotēkā pagājušajā gadā pēc lietotāju lūguma:
• veikta 83 vienību skenēšana (bildes, dokumenti, izglītības dokumenti, raksti no preses
un grāmatām, receptes);
• kopētas 934 lapas (t.sk. 433 bērniem un jauniešiem)(raksti no avīzēm un žurnāliem,
informācija no grāmatām, anketas, medicīnas dokumenti, krāsojamās lapas u.c.);
• printētas 620 lapas (t.sk. 54 bērniem un jauniešiem)(informācija no interneta, studiju
darbi, skolēnu referāti, medicīniska rakstura dokumenti, ielūgumi, bildes, u.c. dokumenti);
• uz lietotāju e-pastiem nosūtīta 19 vienības (t.sk. 1 bērniem un jauniešiem) (informācija
no interneta, datubāzēm, skenēti dokumenti, avīžu raksti, u.c.);
• sniegta 461 uzziņa (t.sk. 178 bērniem un jauniešiem) par dažādām tēmām.
Bibliotēkā pieejami gan Saldus novada pašvaldības, gan Kursīšu pagasta pārvaldes
informatīvie izdevumi, pēc pieprasījuma tiek sniegtas 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, attālinātas pieejas dati
(lietotājvārds un parole) darbam katalogā lietotājiem nav izsniegti. Aktīvāk pie šī pakalpojuma
popularizēšanas tiks strādāts 2018.gadā.
2017.gadā digitalizācija nav notikusi.
Tabula “SBA rādītāji”
SBA
No citām Latvijas bibliotēkām saņemto
dokumentu skaits
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto
dokumentu skaits

2015

2016

2017

93

86

70

168

425

469
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Lai nodrošinātu pēc iespējas labāku pakalpojumu iedzīvotājiem, sadarbojamies ar citām
bibliotēkām krājuma apmaiņā. No citām novada bibliotēkām (Saldus pilsētas bibliotēkas,
Pampāļu, Blīdenes, Zirņu, Saldus pagasta, Brocēnu, Kalnu, Lutriņu) 2017.gadā lietotājiem
piegādātas 70 grāmatas.
Lai nodrošinātu citu novada bibliotēku lietotāju pieprasījumu, uz citām bibliotēkām
(Saldus pilsētas bibliotēkas, Lutriņu, Pampāļu, Nīgrandes, Zirņu, Kursīšu pamatskolas, Šķēdes,
Rubas, Jaunauces, Zaņas, Vadakstes, Butnāru) 2017.gadā nosūtītas 469 vienības. Veidotas
atsevišķas grāmatu kopas, piemēram, 2014.gada latviešu un ārzemju daiļliteratūra, kura nav
citām bibliotēkām (Zirņiem, Pampāļiem, Zaņai, Nīgrandei, Lutriņiem). Starptautiskais SBA
nav izmantots.
Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana, veicot aptaujas par bibliotēkas darba kvalitāti,
nav veikta. Viedokli, kritiku, labus vārdus iespējams izteikt atsauksmju grāmatā, mutiski,
rakstiski bibliotēkas vai pārvaldes vadītājam.

6. Krājums
2017.gadā krājuma komplektēšanā ņemta vērā 2012.gadā izstrādātā bibliotēkas
komplektēšanas politika 2013.-2018.gadam. 2018.gadā tiks strādāts pie jauna komplektēšanas
dokumenta izstrādes.
2017.gadā prioritātes bija daiļliteratūra (latviešu un ārzemju), bērnu literatūra, nozaru
literatūra. Bibliotēka iespēju robežās nodrošina visas lasītāju vajadzības un pieprasījumus.
Iespēju robežās tiek atjaunots nozaru literatūras krājumus, iegādātas arī filmas bērniem un
pieaugušajiem.
Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums”
Pašvaldības finansējums krājuma
komplektēšanai
t. sk. grāmatām
t. sk. bērnu grāmatām
t. sk. periodiskajiem izdevumiem
Finansējums krājumam uz 1 iedz.
pašvaldībā
Iedzīvotāju skaits
Finansējums krājuma
komplektēšanai kopā

2015

2016

2017

4146

4247

4057

2870
674
1048

2904
822
1146

2814
946
1150

4,84

5,02

4,85

858

846

837

4146

4247

4057

Pašvaldības finansējums krājumam pēdējo trīs gadu laikā ir stabils un pietiekams,
2017.gadā visi piešķirtie līdzekļi netika izlietoti, jo atsevišķos periodos pēc grāmatvedības
norādījumiem, nevarēja iegādāties grāmatas, jo dažos mēnešos bija citas prioritātes un līdzekļu
fiziski bija nepietiekami.
Pagājušajā gadā jaunieguvumu vērtība bija 4103,00 euro. Pašvaldības piešķirtie līdzekļi
4057,00 euro (2814.00 euro grāmatām, 1150.00 euro – žurnāliem un laikrakstiem, 93.00 euro
audiovizuālajiem resursiem (filmas)), grāmatas dāvinātas vai nodotas bezatlīdzības lietošanā
46.00 euro vērtībā.
Rekataloģizēts 100% viss bibliotēkas krājums, ar rekataloģizācijas metodi katalogā tika
pievienoti jaunākie preses izdevumi.
Pārskata periodā bibliotēkas krājuma pārbaude (inventarizācija) nav veikta.
Tabula “Krājuma rādītāji”
Jaunieguvumi kopā
t. sk. grāmatas
t. sk. latviešu daiļliteratūra
t. sk. bērniem

2015
1214
320
90
101

2016
1163
335
94
112

2017
1157
287
83
146
8

Izslēgtie dokumenti
Krājuma kopskaits
Grāmatu krājuma apgrozība
Periodisko izdevumu apgrozība

2326
10038
0,81
7,54

1135
10066
0,95
8,26

1077
10146
0,96
10,29

2017.gadā fonds papildināts ar 1157 vienībām (t.sk. dāvinājumi), no tām 287 grāmatas,
16 – audiovizuālie dokumenti, 794 – seriālizdevumi, 56 – attēlizdevumi, 2 - nošizdevumi.
Grāmatas iepirktas galvenokārt no i/k “Virja AK” izbraukuma tirdzniecībā SPB vai uz
vietas Kursīšu bibliotēkā, kā arī ZvaigzneABC veikalā “Dainas” Saldū, audiovizuālie
dokumenti veikalā “Super Neto” Saldū. Laikraksti un žurnāli abonēti a/s “Latvijas Pasts”,
izmantojot atlaižu piedāvājumu “Laimīgajā nedēļā”, tādējādi varēja pasūtīt žurnālus un
laikrakstus izdevīgāk. Līdzekļi preses abonēšanai ir pietiekami un piedāvājums ir visām
lietotāju grupām. Par pašvaldības līdzekļiem 2017.gadam abonēti 37 nosaukumu preses
izdevumi.
Preses piedāvājumu papildina arī lietotāju dāvinājumi, tādēļ var piedāvāt vairāk preses
izdevumus. 2017.gadā bibliotēkā bija pieejami dažādu nozaru 44 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.
2017.gadā strādāts pie krājuma attīrīšanas - norakstītas 1077 vienības (t.sk. 265 grāmatas,
4 audiovizuālie dokumenti, 785 seriālizdevumi, 23 citi dokumenti, galvenokārt brošūras).
Norakstīšanas iemesli – lasītāju nozaudētas, dubletes, novecojušas pēc satura, lasītāju
nolietotas, lasītāju nepieprasītas, īslaicīgas glabāšanas termiņš. Norakstītie iespieddarbi nodoti
iznīcināšanai – makulatūrā.
2017.gadā lietotājiem bija pieejamas 2 abonētās datubāzes – Letonika un Lursoft
laikrakstu bibliotēka (News.lv).
Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums”
Dabubāze
Letonika
News

2015
50
101

2016
162
120

2017
108
52

Lai popularizētu grāmatu vecāko krājumu, tika veidotas grāmatu izstādes par noteiktām
tēmām un rakstniekiem-jubilāriem. (skat. pielikumu Nr.2) Tika veidotas jaunieguvumu izstādes
un galerijas sociālajos tīklos un mājaslapā, turpinājām veidot jaunieguvumu izdevumu
“LASONIS” (pieejams elektroniski pagasta mājaslapā bibliotēkas sadaļā http://www.kursisi.lv/biblioteka---informacijas-centrs1/lasonis/)
par
katra
mēneša
jaunieguvumiem bibliotēkā (grāmatu anotācijas un vāka attēli, saraksts grupēts pa nozarēm).
Lai popularizētu datubāzes (Letonika un Lursoft Laikrakstu bibliotēka), mudinājām
lietotājus piedalīties konkursos “Latvijas simtgade. Notikumi” (news.lv) un erudīcijas konkursā
“Izzini Latvijas monētās iekaltās kultūrzīmes!” (letonika.lv) “Monētu dienas 2016” ietvaros.
Konkursu norises laikā palīdzējām lietotājiem meklēt informāciju, konsultējām individuāli par
datubāžu izmantošanu.
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, pagarināts lietošanas termiņš, ja tas nepieciešams.

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem
2017.gadā bibliotēkā iesaistīti 78 (2016. – 73, 2015. - 76) bērni un jaunieši (t.sk.
pirmskolas vecuma - 12, 1.-9.kl. – 57, līdz 18.gadiem - 9).
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Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji”
Lietotāju skaits
t. sk. bērni
Bibliotēkas apmeklējums
t. sk. bērni
Izsniegums kopā
t. sk. bērniem
Bibliotekārais aptvērums %
no iedz. skaita pašvaldībā
t. sk. bērni līdz 18 g.
Iedzīvotāju skaits
t. sk. bērni līdz 18 g.

2015

2016

2017

277
76
7678
3504
15999
2352

294
73
6727
3182
16531
2688

300
78
6702
2941
19318
2691

% salīdzinot ar
iepr. gadu
+6% ; +2%
-4% ; +7%
-12% ; 0%
-9% ; -8%
+3% ; +15%
+14% ; 0%

32

35

36

+9% ; +3%

42
858
179

43
846
169

46
829
168

+2% ; +7%
-1% ; -2%
-6% ; 0%

Kā rāda cipari lietotāju bērnu skaits bijis mainīgs (ar nelielām izmainām 3-5 lietotāju
robežās), lai gan deklarēto bērnu un jauniešu skaits būtiska nav mainījies. Zemo lietotāju skaitu
un apmeklējuma kritumu skaidrojam ar to, ka skolā bērnu skaits ar katru gadu sarūk, 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. Izsniegums
bērniem un jauniešiem ir palicis iepriekšēja gada robežās.
2017.gadā krājums papildināts ar 146 bērnu un jauniešu auditorijai domātām grāmatām.
Tika iegādāta jaunākā bērnu un jauniešu literatūra. 2017.gadā 40% (2016. – 30%) no
monogrāfiskajiem jaunieguvumiem bija domāti bērnu un jauniešu auditorijai.
Skolēniem bija pieejamie žurnāli Ilustrētā Junioriem, Avene, Astes, 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.
Lai popularizētu datubāzi Letonika, piedalījāmies konkursā “Izzini Latvijas monētās
iekaltās kultūrzīmes”. Interesentiem palīdzēju atrast atbildes, konsultēju kā to izdarīt pašiem,
kā strādāt datubāzē.
Lai popularizētu grāmatas, veidotas dažādas literatūras izstādes bērnu auditorijai – par
godu rakstnieku jubilejām, tematiski apskati un vecāko izdevumu popularizēšana, viesu autoru
darbu izstādes. (skat. pielikumu Nr.2)
2017.gadā bibliotēka kopā ar skolas bibliotekāri atkārtoti iesaistījās akcijā
„Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrija”. Akcijā piedalījās 22 bērni un jaunieši. Programmas laikā bērni
aktīvi lasīja grāmatas, vāca ābolus groziņa (sacensības moments). Akcijas realizēšana
lielākoties notika skolā, jo esam pārbaudījuši, ne vienu reizi vien, šāds modelis strādā.
2016.gada žūrijas noslēguma pasākumā bija brauciens uz Kapelleru namu (ekskursija, dažādi
uzdevumi, radoša darbošanās) un Saldus maiznieku (maizes cepšanas procesa iepazīšana,
praktiska darbošanās, degustācija), eksperti saņēma balvas un pateicības rakstus. (skat.
pielikumu Nr.4)
2017.gadā turpinājām pasākumu ciklu bērniem „Stāsti par…”, kura laikā bērni iepazina
smilšu aplikāciju, 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. (skat.
pielikumu Nr.4)
Projekta “Portrets tuvplānā (5)” ietvaros bērniem un jauniešiem bija iespēj tikties ar
rakstniekiem Eviju Gulbi, Lauru Dreiži, Juri Zvirgzdiņu, iepazīt to personību un grāmatas.
(skat. pielikumu Nr.4)
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Viena no 2017.gada spilgtākajām aktivitātēm bērniem un jauniešiem bija “Pužļu likšanas
čempionāts”, kurā piedalījās lieli un mazi kursīšnieki. Visiem dalībniekiem bija jāsaliek 5
dažādas grūtības puzles (20 gab., 60 gab., 100 gab., 150 gab. un 96 gab.), katra puzle tika likta
uz laiku un visu pužļu salikšanas laiki tika saskaitīti. Vērtēšana notika 4 vecuma grupās (līdz 5
gadi, no 6 līdz 10 gadi, no 11 līdz 18 gadi, no 19 gadiem). Sacensībās kopumā piedalījās 35
dalībnieki (5 pieaugušie un 30 bērni un jaunieši), īpašu interesi izrādīja pusaugu zēni, kuri
pirmie steidza salikt puzles. Redzot lielo interesi par pužļu likšanu, ikvienam bibliotēkas
apmeklētājam tika piedāvāta iespēja kopīgi salikt puzli ar 500 gabaliņiem, kurā attēlota Kursīšu
baznīca, un kā nākamo aicināti salikt bibliotēkas lasītājas Ilzītes Griķes aizdoto puzli ar 1000
gabaliņiem. (skat. pielikumu Nr.4)
2017.gadā bērniem un jauniešiem bija pieejamas atbilstoši vecumam iekārtota vide
zonas/stūrīši bibliotēkā, lai pavadītu brīvo laiku, izmantotu bibliotēkas resursus un
pakalpojumus.
Jaunatnes lietu koordinatore pagastā iegādājusies gaisa hokeju, tā kā atsevišķas telpas
jauniešiem nav, tad šī spēle novietota bibliotēkā un aktīvi tiek spēlēta.
Bērnu radošajām izpausmēm tika piedāvātas krāsojamās lapas un krāsu zīmuļi. Bibliotēkā
pieejamas arī dažādas spēles (Alias, Faktu spēle par Latviju, cirks, Monopols u.c) un puzles.
2017.gadā bērniem un jauniešiem sniegtas 178 uzziņas par dažādām tēmām. Bibliotekārs
strādā kā konsultants, lai palīdzētu bērniem risināt neskaidros jautājumus, sameklētu
informāciju, palīdzētu darbā ar datoru un internetu, tradicionālajiem resursiem.
Bibliotēkā pagājušajā gadā pēc bērnu un jauniešu pieprasījuma: kopētas 433 lapas
(krāsojamās lapas, raksti no avīzēm un žurnāliem, informācija no grāmatām, u.c.); printētas 54
lapas (krāsojami attēli, informācija no interneta, skolēnu referāti, bildes); uz lietotāju e-pastiem
nosūtīta 1 vienība (informācija no datubāzes).
Bibliotēkas vadītājs piedalījies ar bērnu darbu saistītos profesionālās pilnveides
pasākumos - pavasara konferencē bērnu literatūras un bibliotēku speciālistiem “Es piederu šeit”
(Rīga, 21.04.2017.), pieredzes braucienos pie kolēģiem novadā un Latvijas bibliotēkās iepazīta
to pieredze un darbs ar bērniem. Sadarbībā ar skolas bibliotekāri un latviešu valodas un
literatūras skolotāju Kursīšu pamatskolā un pagasta bibliotēkā organizēts pieredzes seminārs
Saldus novada latviešu valodas un literatūras skolotājiem par lasītprieka un lasītprasmes
veicināšanas aktivitātēm Kursīšu pagastā (skolā un bibliotēkā). (skat. pielikumu Nr.3, Nr.7)

8. Novadpētniecība
2017.gadā novadpētniecības daba virzieni bija nemainīgi – darbs pie materiālu vākšanas
un apkopošanas, tematisko mapju veidošanas.
Bibliotēkas novadpētniecības krājumu veido tematiskās mapes (raksti no dažādiem
resursiem, kas saistīti ar Kursīšu pagastu), foto albūmi (padomju gados un mūsdienās veidoti
(bibliotēkas darbība fotogrāfijās)), grāmatas, fotogrāfijas, bibliotēkas gadagrāmatas.
2017.gadā tika turpināts darbs pie novadpētniecības mapju papildināšanas ar rakstiem un
materiāliem no laikraksta „Saldus Zeme”, kā arī citiem jauniegūtajiem izdevumiem, interneta.
2017.gadā bibliotēkā bija pieejamas vairāk nekā 25 materiālu mapes par dažādām tēmām un
iestādēm.
Šie materiāli glabājas atsevišķā novadpētniecības plauktā. Visi materiāli nav aprakstīti un
atspoguļoti BIS Alise, šis darbs tiks aktīvi veikts 2018.gadā.
Iespēju robežās tika vāktas fotogrāfijas no 2017.gada pasākumiem. Bildes iesūtījusi gan
kultūras darba organizatore, skola, gan iedzīvotāji, gan bibliotēkas vadītājs pats fotografējis.
Fotogrāfijas tiek uzglabātas elektroniskā veidā ārējā cietajā diskā.
Bibliotēkas vadītājs turpina iesākto darbu, pārskata datubāzi periodika.lv un printē rakstus
par Kursīšu pagastu. Uz 2017.gada beigām apkopotas 10 mapes ar rakstiem no datubāzes
periodika.lv. Tāpat turpinās Kursīšos pierakstītās folkloras apkopošanas darbs no dažādiem
avotiem – grāmatām, Latvijas Folkloras krātuves, u.c.
Pārskata periodā digitalizācija nav notikusi.
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Novadpētniecības materiāli tiek izmantoti neregulāri, bet dažādiem mērķiem – vienkārši
apskatīti uzturoties bibliotēkā (bērni un jaunieši), veidojot darbus skolai (skolēni), augstskolai
meklējot informāciju par pagasta iestādēm, publikācijas (pieaugušie).
Novadpētnieciska rakstura aktivitāte bija bibliotēkā organizētā “Saldus novada
tautastērpu” izstāde, kā arī izpētes darbs Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā saistībā ar
Kursīšu pagasta tautastērpu projekta “Pucējies, rotājies lielus svētkus gaidīdama” ietvaros.
(skat. pielikumu Nr.6)
2017.gadā bibliotēkā bija apskatāmas vairākas Saldus pilsētas bibliotēkas veidotās
novadpētnieciska rakstura izstādes “Grāmatniecība Saldū”, “Saldus literārā apvienība”. (skat.
pielikumu Nr.6)
Bibliotēkas vadītājs piedalījies ar novadpētniecības darbu saistītos profesionālās
pilnveides pasākumos - bibliotēku novadpētniecības konference “Šodienas notikums – rītdienas
vēsture” (20.-21.09.2017., Madona), pieredzes braucienos pie kolēģiem novada un Latvijas
bibliotēkās iepazīta to pieredze un darbs novadpētniecības jomā. (skat. pielikumu Nr.3)

9. Projekti
2017.gadā bibliotēka patstāvīgi un sadarbībā ar kultūras darba organizatori, biedrību
“Kursīšu attīstības biedrība ”KABata”” izstrādājusi 5 projektus, četri no tiem guvuši atbalstu.
Tabula “Projektu apkopojums”
Projekta nosaukums

Finansētājs

“Portrets tuvplānā VKKF
(5)” (skat. pielikumu
Nr.2, Nr.4, Nr.5)
“Lasītprieks:
pirmskola
sākumskola”

VKKF

un

"Bērnu, Jauniešu LNB BLC
un Vecāku žūrija
2017"
(skat.
pielikumu Nr.4)
"Pucējies, rotājies Biedrība
lielus
svētkus "KIT"
gaidīdama"
(sadarbībā
ar
biedrību
"KABata"
un
kultūras
darba
organizatori (skat.
pielikumu
Nr.6,
Nr.5)
"Portrets tuvplānā VKKF
(6). Dokumentālā
proza"

Finansējuma
apjoms
800.00

Projekta
apraksts
(īss Atbalstīts/
kopsavilkums)
neatbalstīts
Literāru pasākumu un izstāžu Atbalstīts
cikls
bērniem
un
pieaugušajiem, tikšanās ar
latviešu autoriem.

Pilnveidot
profesionālo Neatbalstīts
kvalifikāciju
un
pieredzi
bibliotekāriem un pedagogiem
lasīt veicināšanas jomā, sekmēt
lasīt
prieka
veidošanos
pirmskolas un sākumskolas
vecuma bērniem. Bibliotekāro
stundu organizēšana skolā un
pirmsskolā,
konferences
organizēšana.
Balvas akcijas Lasītveicināšanas programma Atbalstīts
dalībniekiem, visām vecuma grupām.
publicitātes
materiāli
1267,86

546,72

Projekta aktivitātes bibliotēkā – Atbalstīts
izstāde
“Saldus
novada
tautastērpi” un Liepājas muzeja
Kurzemes
tautastērpu
informācijas centra vadītājas
Lias Monas Ģibietes lekcija
“Tautastērps vakar, šodien, rīt”

650,00

Literāru pasākumu un izstāžu Atbalstīts
cikls pieaugušajiem, tikšanās ar
latviešu autoriem.
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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.), laika un vēlmes uzņemties papildus darbu un pienākumus.
Vairākus projektus esam pārstrādājuši un snieguši konkursos no jauna, citus atstājuši
nerealizētus. Vairākas idejas gaida 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.
Bibliotēka 2017.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 vēstis”; (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/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
albumi.
Par bibliotēku liek runāt, rakstīt un tās tēlu veido arī te notiekošās aktivitātes (izstādes,
pasākumi, akcijas un projekti). 2017.gadā organizētas tematiskas un izglītojošas mākslas darbu,
kolekciju, grāmatu izstādes. Aizvadītajā gadā bibliotēkā notikušās 108 izstādes un 47 tematiskie
pasākumi un aktivitātes. (skat. pielikumu Nr.2, Nr.4, Nr.5, Nr.6)
Pieredzes vizītēs un semināros uzņemti kolēģi no Rundāles novada bibliotēkām, Saldus
novada latviešu valodas un literatūras skolotāji, Saldus novada kultūras darbinieki, Druvas
vidusskolas skolotāji. (skat. pielikumu Nr.7)
Dalība konkursos un saņemtās atzinības arī ir sava veida publicitātes rīks, kurš liek runāt,
novērtēt bibliotēkas darbu. 2017.gadā bibliotēka iesaistījusies vairākos konkursos un akcijās “Latvijas simtgade. Notikumi” (news.lv) un “Izzini Latvijas monētās iekaltās kultūrzīmes!”
(letonika.lv) “Monētu dienas 2016” ietvaros. Par aktīvu dalību, balsošanas popularizēšanu,
interesantiem, dažādās auditorijās organizētiem monētu iepazīšanas pasākumiem, dalību
erudīcijas konkursā, bibliotēka tika sumināta ar Latvijas Bankas pateicības rakstu un dāvanām
pagastu bibliotēku kategorijā. (skat. pielikumu Nr.3)
2017.gadā saņemts UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas pateicības raksts par dalību
tīklā “Stāstu bibliotēkas” no 2013. līdz 2016.gadam, Latvijas kultūrtelpas bagātināšanu, vietējās
kultūras mantojuma saglabāšanu, stāstniecības tradīciju attīstīšanu un kopienas saliedēšanu. Kā
arī Latvijas Bibliotekāru biedrības Jauno speciālistu sekcijās pateicība par dalību projektā
“Vasara bibliotēku dzīvē 2017” (trīs mēnešu garumā sociālajos tīklos bija jāpublicē informācija
par bibliotēkas notikumiem, bibliotekāra ikdienu, profesionāli izaicinājumi, u.tml. izmantojot
tēmturi #LibdayLV_2017). Rezonansi un atpazīstamību bibliotēkai sniedza vadītāja iekļūšana
Imanta Ziedoņa fonda „Viegli” apbalvojuma „Laiks Ziedonim” nominācijas dzīve literatūrā
“Bize” trīs cildināmo bibliotekāru vidū. (skat. pielikumu Nr.3)
Patīkams pārsteigums 2017.gadā Valsts svētkos un Ziemassvētkos bija saņemt personīgi
adresētu apsveikumu bibliotēkas vadītājam no valsts prezidenta Raimonda Vējoņa. (skat.
pielikumu Nr.3)
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
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sociālajos tīklos prasa attiecīgas zināšanas un vēlmi darboties, šīm 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, vairāk
gan aktivitāšu organizēšanu lietotājiem. 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
 “Lasītāju kluba” pasākumi sadarbībā literatūras skolotāju Sanitu
Vītolu;
 Projekta “Portrets tuvplānā (5)” pasākumi tikšanās ar Eviju Gulbi,
Kursīšu pamatskola
Lauru Dreiži, Juri Zvirgzdiņu;
un bibliotēka,
 Darbs lasītveicināšanas programmā „Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrija
skolotāji
2017”;
 Pieredzes semināra organizēšana Saldus novada latviešu valodas un
literatūras skolotājiem par lasītprieka un lasītprasmes veicināšanas
aktivitātēm Kursīšu pagastā (skolā un bibliotēkā).
 Aktivitātes ciklā “Stāsti par…”;
Kursīšu PII grupas
 Bibliotēkas apmeklējums, literatūra un tehniskās iespējas;
 Smilšu aplikāciju darbnīca.
 Ikgadējā Ziemassvētku tirdziņa organizēšana pagastā;
 Pasākumi projektā “Pucējies, rotājies lielus svētkus gaidīdama”
(tautastērpu izstāde un L.M.Ģibietes lekcija);
 Pasākums - Miķeļdienas jampadracis (foto orientēšanās, āra spēles);
Kultūras darba
 Saldus novada kultūras darbinieku izbraukuma semināra organizēšana
organizatore
Kursīšos;
 Pagasta prezentēšana Saldus novada svētkos un izstāde “Ražots
Saldū”;
 Smilšu aplikāciju darbnīca bērnudārza bērniem.
Biedrība „Kursīšu
 Finansējuma piesaiste projekta “Pucējies, rotājies lielus svētkus
attīstības biedrība
gaidīdama” aktivitāšu realizēšanai bibliotēkā.
„KABata””
Jaņa Rozentāla Saldus  Lekciju cikls “Ielas garuma stāsts” (3 lekcijas) kopā ar muzeja
vēstures un mākslas
vēsturnieci Ilzi Harunu;
muzejs
 Izstādes “Saldus Sv. Jāņa baznīca”, “Mākslinieks J.Rozentāls”.
 “Bērnu. Jauniešu un vecāku žūrijas 2017” realizēšanas atbalstīšana
balviņas;
 Dalība ekspertu darba grupā par profesionālās kvalifikācijas eksāmena
jautājumu un uzdevumu izstrādi, atbilstību standartam un
Latvijas Nacionālā
tālākizglītības programmai;
bibliotēka
 Darbs profesionālās kvalifikācijas “Bibliotekārs” piešķiršanas
eksaminācijas komisijā;
 Pieredzes stāsts cikla “Tiekamies bibliotekāru stāvā: jaunieguvumi un
pieredze” pasākumā LNB.
Amatierteātris
 Dzejas montāža pasākumā “Būt vienai no…”, tikšanās ar rakstnieci
“Kodols”
Ingu Gaili projektā “Portrets tuvplānā (5)”.
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Lasītāji

Bibliotēkas (pilsētas
un pagastu)
UNESCO LNK
VKKF
Kapelleru nams Saldū

 Kolekciju izstādes (auto modelīši, nozīmītes, teātra programmas,
krūzītes) ciklā “Kolekciju stāsti”;
 Aizdotas puzles “Pužļu likšanas čempionātam”;
 Pasākumi “Ceļojumu piezīmes” – Kenija, Lanzarote un
Fuerteventuras salas.
 Grāmatu andele – iepirkšana;
 SBA grāmatu apmaiņa;
 Profesionāla informācija, padoms, konsultācijas;
 Novadpētnieciska rakstura izstādes “Grāmatniecība Saldū”, “Saldus
literārā apvienība”.
 Aktivitātes un semināri tīkla „Stāstu bibliotēkas” ietvaros.
 Projektu “Portrets tuvplānā (5)” aktivitāšu finansējums.
 Foto izstāžu organizēšana bibliotēkā projekta ietvaros – Māris
Grasmanis “Saldus – mans, tavs, mūsu” un Zane Stankute “Latvija
Zanes objektīvā”.

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.

2018. gada 5.februārī

Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra
vadītājs Mārtiņš Lagzdons
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Pielikums Nr.1 “Bibliogrāfija – raksti presē”
1. Izvelk esenci no padarītā : [par biedrības "KIT" projektu prezentāciju Saldus pilsētas
bibliotēkā]. - (Īsumā) // Saldus Zeme. - ISSN 1407-3070. - Nr.139 (8347) (2017,
30.novembris), [1.] lpp.
2. Literāti brauc uz Kursīšiem : [par literāru vakaru projektu ciklu Kursīšu bibliotēkāinformācijas centrā (Saldus novads)]. - (Īsumā) // Saldus Zeme. - ISSN 1407-3070. Nr.124 (8332), (2017, 26.okt.), [1.] lpp.
3. Vilmane, Ieva. Kursīšnieki vēlas savu tautastērpu : [par Kursīšu bibliotēkasinformācijas centra vadītāja Mārtiņa Lagzdona un Kursīšu pagasta kultūras darba
organizētājas Ilzītes Griķes (Saldus novads) Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB)
vēstures muzeja krātuves apmeklējumu] / Ieva Vilmane. - (Kultūra. Sports) // Saldus
Zeme. - ISSN 1407-3070. - Nr.88 (8296), (2017, 3.aug.), 5.lpp.
4. Maniņa, Agrita, 1966-. "Kultūras vēsturē ir tiešām kas liels." : [par tikšanos ar
rakstnieci Ingunu Baueri Kursīšu un Lutriņu bibliotēkās (Saldus novads)] / Agrita
Maniņa ; tekstā stāsta rakstniece Inguna Bauere. - (Literārā lappuse) // Saldus Zeme. (Iel. "Kurzemīte" ; 8.lpp. : fotogr.). - ISSN 1407-3070. - Nr.69 (8277), (2017, 16.,
17.jūnijs), 8.lpp. : fotogr.
5. Gulbe, Evija. Koko, Riko un o-ho-ho! : [saruna ar bērnu rakstnieci: sakarā ar tikšanos
Kursīšu pagasta bibliotēkā - informācijas centrā (Saldus novads)] / Evija Gulbe ;
pierakstīja Agrita Maniņa. - (Literatūras lappuse) // Saldus Zeme. - ISSN 1407-3070. Nr.57 (8265), (2017, 19., 20.maijs), 8.lpp. : fotogr.
6. Rakstniece māca nedarbus : [par Kursīšu pamatskolas (Saldus novads) un pirmsskolas
skolēnu grupas bērnu tikšanos ar bērnu rakstnieci Eviju Gulbi]. - (Īsumā) // Saldus
Zeme. - ISSN 1407-3070. - Nr.56 (8264), (2017, 18.maijs), [1.] lpp.
7. Kilevica, Sandra. Starptautisks lasīšanas projekts : [par Kursīšu pamatskolas (Saldus
novads) dalību Lietuvas Republikas Jonavas rajona skolu bibliotēku projektā "Baltu
valstu literatūras nedēļa"] / Sandra Kilevica, Sanita Vītola, projekta realizētājas Kursīšu
pamatskolā. - (Iespējas) // Saldus Zeme. - ISSN 1407-3070. - Nr.45 (8253), (2017,
18.apr.), 4.lpp. : fotogr.
8. Vilmane, Ieva. Izvirzīts Imanta Ziedoņa balvai : [par Kursīšu bibliotēkas - informācijas
centra vadītāja Mārtiņa Lagzdona pretendēšanu apbalvojumam "Laiks Ziedonim 2017"
kategorijā par dzīvi literatūrā "Bize"] / Ieva Vilmane ; tekstā stāsta "Bizes" vizionārs,
sabiedriskais darbinieks un publicists Aivars Berķis. - (Politika. Notikumi) // Saldus
Zeme. - ISSN 1407-3070. - Nr.43 (8251), (2017, 11.apr.), 4.lpp.
9. Viesojas Kursīšos : [par rakstnieka Māra Bērziņa viesošanos Kursīšu pagasta
bibliotēkā - informācijas centrā]. - (Īsumā) // Saldus Zeme. - ISSN 1407-3070. - Nr.26
(8234), (2017, 2.marts), [1.] lpp.
10. Krasauska, Zane Signe. Citāda literatūras stunda : [par rakstnieces Lauras Dreižes
viesošanos Kursīšu pamatskolā (Saldus novads)] / Zane Signe Krasauska, Kursīšu
pamatskolas mediju pilciņa reportiere. - (Skolā. Cilvēkos) // Saldus Zeme. - ISSN 14073070. - Nr.22 (8230), (2017, 21.febr.), 8.lpp.
11. Maniņa, Agrita. Govju krūzītes un citas : [par Kursīšu bibliotēkā-informācijas centrā
(Saldus novads) apskatāmo Jautrītes Līdakas krūžu kolekciju] / Agrita Maniņa ; tekstā
stāsta bibliotēkas-informācijas centra vadītājs Martiņš Lagzdons ; kursīšniece Jautrīte
Līdaka. - (Izklaide) // Saldus Zeme. - ISSN 1407-3070. - Nr.18 (8226), (2017, 10.,
11.febr.), 12.lpp. : fotogr.
12. Viesojas bērnu rakstnieks : [par lugu, stāstu, eseju un bērnu grāmatu autora Jura
Zvirgzdiņa viesošanos Kursīšu pamatskolā (Saldus novads)]. - (Īsumā) // Saldus Zeme.
- ISSN 1407-3070. - Nr.16 (8224), (2017, 7.febr.), [1.] lpp.
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Pielikums Nr.2 “Izstādes, pasākumi un aktivitātes bibliotēkā 2017.gadā”
PASĀKUM
A VEIDS

NOSAUKUMS
„Jaunumi”
„Latviešu detektīvu karalis” (rakstniekam
Egilam Lukjanskim - 80 (1937-2008))
„Vienlīdz labi literatūrā, filozofijā un
mākslā” (itāliešu rakstniekam, filozofam
Umberto Eko 85 (1932-2016))
„Tā vieta, aukstuma bailes” (rakstniecei
Andrai Neiburgai - 60 (1957))
„Ar vēju, jūru un dzintaru azotē”
(rakstniekam Olafam Gūtmanim - 90 (19272012))
„Savās mājās” (dzejniekam Vitautam
Ļūdēnam - 80 (1937-2010))
„Ar kultūrvēsturisku piesitienu”
(rakstniekam, kultūrvēsturniekam Andrejam
Johansonam - 95 (1922-1983))
„Tā, lai var…” (dramaturģei Leldei Stumbrei
- 65 (1952))
„Stāsti un pastāsti” (rakstniecei Laimai Kotai
- 55 (1962))
„Pirmais” (pulkvedim, militārajam
darbiniekam Oskaram Kalpakam - 135 (18821919))
„Nosapņotas murrādziesmiņas” (dzejniekam
Vitautam Ļūdēnam - 80 (1937-2010))

Literatūras
izstādes

„Vinnijam Pūkam dzimšanas diena”
(18.janvāris)
„Rūķi, elfi, piedzīvojumi…” (angļu
rakstniekam Dž.R. Rūelam Tolkīnam - 125
(1892-1973))
„Mīlestības krāšņais koks” (dzejniecei
Mirdzai Ķempei - 110 (1907-1973))
„Zvaigznes staro pār mums” (amerikāņu
rakstniekam Sidnijam Šeldonam - 100 (19172007))
„Neapskaužams liktenis” (rakstniekam
Miermīlim Steigam - 90 (1927))
„Nav vārdam vietas” (dzejniecei, dramaturģei,
sabiedriskajai darbiniecei Mārai Zālītei - 65
(1952))
„Svētvakara viesis” (rakstniecei Skaidrītei
Kaldupei - 95 (1922-2013))
„Mīlestība…
latviešu
literatūras
nosaukumos”
„Mīlestība… ārzemju literatūras
nosaukumos”
„Mīlestība… jauniešu literatūras
nosaukumos”
„Draugi… bērnu literatūras nosaukumos”
“Māra Bērziņa daiļrade”
„Ar valodu spēlēties” (literatūrzinātniecei
Janīnai Kursītei - 65 (1952))

LAIKS

IZM.
IESPIEDA
RBI

APM. SK.

2.01 – 31.12.16
Janvāris

25 grāmatas

Janvāris

5 grāmatas

Janvāris

11 grāmatas

Janvāris

9 grāmatas

Janvāris

3 grāmatas

Janvāris

5 grāmatas

Janvāris

7 grāmatas

Janvāris

9 grāmatas

Janvāris

8 grāmatas

Janvāris

6 grāmatas

Janvāris

17
grāmatas, 2
DVD, CD

Janvāris

4 grāmatas,
1 DVD

Februāris

6 grāmatas

Februāris

13 grāmatas

Februāris

6 grāmatas

Februāris

9 grāmatas

Februāris

20 grāmatas

Februāris

10 grāmatas

Februāris

43 grāmatas

Februāris

12 grāmatas

Februāris

16 grāmatas
11
grāmatas, 1
CD

20.02.5.03.2017
Marts

8 grāmatas
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„Simts vientulības gadi” (kolumbiešu
rakstniekam Gabrielam Garsijam Markesam
- 90 (1927-2014))
„Ar Pulicera prēmiju kabatā” (amerikāņu
rakstniekam Džonam Apdaikam - 85 (19322009))
„Zied pienenes” (rakstniekam Jānim
Plotniekam - 85 (1932-2003))
„Mēness bērns” (rakstniekam Jānim
Einfeldam - 50 (1967))
„Siržu likteņi” (rakstniekam Kārli Ieviņam 129 (1888-1977))
„Viss nāk un aiziet tālumā” (rakstniekam,
žurnālistam Osvaldam Mauriņam - 85 (1932))
„Sarmots ugunskurs” (dzejniekam Mārim
Melngalvam - 60 (1957-2005))
„Gaidot dārza darbus”
“Sieviete un teātris: mūsu spožās,
neatkārtojamās, lieliskās”
„Lai būtu teātris, nepieciešama luga”
„Spēles brīviem brīžiem”
„Aušīgais pegazs” (rakstniekam Andrejam
Skailim - 90 (1927-2012))
„Dzirdēt ar sirdi” (dzejniecei Kornēlijai
Apškrūmai (1937))
„Vai tu tici, ka…” (dzejniekam Pēteram
Brūverim - 60 (1957-2011))
„Baznīca kalnā”
„Mājas gariņš” (dzejniecei Kornēlijai
Apškrūmai - 80 (1937))
„Divpadsmit logi” (rakstniecei Ilzei Indrānei 90 (1927))
„Baltā stunda” (rakstniecei Ilzei Indrānei - 90
(1927))
„Sarkanie ķirši” (dzejniekam Pēteram
Brūverim - 60 (1957-2011))
„Darbi un personība – Arno Jundze”
„No ārzemju daiļliteratūras fondiem - H”
“Evija Gulbe bērniem”
„Darbi un personība – Inga Ābele”
„Zemes dziesma” (rakstniekam Alfredam
Dziļumam - 110 (1907-1976))
„Zobgala sveicinājums” (dzejniekam,
publicistam Jurim Alunānam - 185 (18321864))
„Rebeka un citi stāsti” (angļu rakstniecei
Dafnei di Morjē - 110 (1907-1989))
„Taisām tiltu pār plašu jūru” (rakstniekam
Dzintaram Sodumam - 95 (1922-2008))
„Saule manā logā” (rakstniecei Irmai
Grebzdei - 105 (1912-2000))
„Vēstures raksti” (vēsturniekam Ādolfam
Šildem - 110 (1907-1990))
„Par glābējiem un ugunsdzēsējiem” (17.maijs
– Ugunsdzēsēju un glābēju diena)
„Latviešu un ārzemju rakstnieki pusaudžiem
- B”
„Inguna Baueres radošā darbība”
„Kūleņkūleņiem” (dzejniekam, tulkotājam
Jāzepam osmanim - 85 (1932-2014))

Marts

2 grāmatas

Marts

2 grāmatas

Marts

2 grāmatas

Marts

4 grāmatas

Marts

8 grāmatas

Marts

5 grāmatas

Marts

8 grāmatas

Marts

6 grāmatas

Marts

21 grāmata

Marts
Marts

10 grāmatas
5 grāmatas

Aprīlī

18 grāmatas

Aprīlī

13 grāmatas

Aprīlī

5 grāmatas

Aprīlī

4 grāmatas

Aprīlī

4 grāmatas

Aprīlī

8 grāmatas

Aprīlī

3 grāmatas

Aprīlī

2 grāmatas

Aprīlī
Aprīlī
08.05.-20.05.17
Maijs

14 grāmatas
10 grāmatas
8 grāmatas
14 grāmatas

Maijs

22 grāmatas

Maijs

6 grāmatas

Maijs

9 grāmatas

Maijs

8 grāmatas

Maijs

18 grāmatas

Maijs

3 grāmatas

Maijs

6 grāmatas

Maijs

16 grāmatas

29.05.-12.06.17

19 grāmatas

Jūnijs-Jūlijs

5 grāmatas
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„Smilšu pulkstenī birst cits laiks”
(rakstniekam, publicistam Arturam Heniņam 85 (1932-2014))
„Franču meistars” (franču rakstniekam
Aleksandram Dimā (tēvs) - 215 (1802-1870))
„Sapņu zīmētājs” (rakstniekam Erikam
Ādamsonam - 110 (1907-1946))
„Gadu gaitā” (rakstniekam Laimonim Puram
- 95 (1922-2016))
„Par latviešiem un Latviju” (rakstniekam
Rimantam Ziedonim - 55 (1962))
„Viss palēnām notiek” (dziedātājam IGO
(Rodrigo Fomins) - 55 (1962))
„Ārzemju rakstnieki vidējā skolas vecuma
bērniem – Br….”
“Tautiski raksti un ornamenti”
„Vasaras tērpu šuju pati – idejas un padomi
apģērba šūšanā un pārveidē”
„Tūkstotis jautājumi un mīklas”
„Nelāga diena” (rakstniekam Aivaram
Tarvidam - 60 (1957))
„Noslēpumi un piedzīvojumi” (Angļu
rakstniecei Enidai Blaitonei - 120 (1897-1968))
„Kad zelta vējš pa ziediem iet” (Rakstniekam
Jānim Jaunsudrabiņam - 140 (1877-1962))
„Akras manuskripts ” (Brazīliešu rakstniekam
Paulu Koelju - 65 (1947))
„Mistika un noslēpumi” (Dzejniekam,
publicistam Arvīdam Plaudim - 75 (1942))
„Mūžs mans un tavs ” (Literatūrzinātniecei,
rakstniecei Saulcerītei Viesei - 85 (1932-2004))
„Kā es tevi mīlēju” (rakstniecei Indrai
Gubiņai - 90 (1927))
“Latviešu tautastērps”
„Virši iezied atvasaru ” (dzejniecei Lijai
Brīdakai - 85 (1932))
„Par pārdabisko un fantastisko” (amerikāņu
rakstniekam Stīvenam Kingam - 70 (1947))
„Baltie vasaras mākoņi” (žurnālistam,
rakstniekam Gunāram Ievkalnam - 90 (19272010))
„Mežkroga gravīras” (rakstniecei Vijai
Upmalei - 85 (1932-1996))
„Ārzemju rakstnieki vidējā skolas vecuma
bērniem - B”
“Inga Gaile – personība un literatūra”
“Maija Krekle – personība un literatūra”
“Līga Blaua – personība un literatūra”
„Uzticības saldā nasta” (dramaturgam Paulam
Putniņam - 80 (1937))
„Zem zibens zelta saivas” (Dzejniekam,
literaturzinātniekam Imantam Aiziņam - 80
(1937-2013))
„Pepija, Karlsons, Emīls un citi…” (Zviedru
rakstniecei Astrīdai Lindgrēnei – 110 (19072002))
„Jādzīvo vien ir” (rakstniecei Elvīrai Kociņai
- 115 (1902-1977))

Jūnijs-Jūlijs

6 grāmatas

Jūnijs-Jūlijs

12 grāmatas

Jūnijs-Jūlijs

6 grāmatas

Jūnijs-Jūlijs

9 grāmatas

Jūnijs-Jūlijs

3 grāmatas

Jūnijs-Jūlijs

2 grāmatas

Jūnijs-Jūlijs

18 grāmatas

Jūnijs-Jūlijs

8 grāmatas

Jūnijs-Jūlijs

6 grāmatas

Jūnijs-Jūlijs

6 grāmatas

Jūnijs-Jūlijs

2 grāmatas

Augusts

24 grāmatas

Augusts

20 grāmatas

Augusts

14 grāmatas

Augusts

7 grāmatas

Augusts

5 grāmatas

Augusts

7 grāmatas

18.08.-28.09.17.

6 grāmatas

Septembris

12 grāmatas

Septembris

5 grāmatas

Septembris

2 grāmatas

Septembris

3 grāmatas

Septembris

16 grāmatas

5.10.-31.10.17.
21.11.-30.11.17.

12 grāmatas
, 1 cd
12 grāmatas
10 grāmatas

Novembris

9 grāmatas

Novembris

3 grāmatas

Novembris

24
grāmatas,
1CD

Novembris

4 grāmatas

Septembris
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„Balagāns jeb vientulībai nē” (Amerikāņu
rakstniekam Kurtam Vonnegūtam - 95 (19222007))
„Kā gulbji balti…” (dzejniekam Eduardam
Veidenbaumam - 150 (1867-1892))
„Brīnumkaste” (Vācu rakstniekam Ginteram
Grasam - 90 (1927-2015))
„Mūsu zemju upes” (rakstniecei Ingai Ābelei 45 (1972))
„Zemes sāpe” (rakstniecei Vijai Upmalei - 85
(1932-1996))
„Svešais cirvis cērt un cērt” (Dzejniekam,
esejistam, publicistam Andrejam Eglītim - 105
(1912-2006))
„Laika robeža” (Angļu rakstniekam Maiklam
Kraitonam - 75 (1942-2008))
„Tuntuļu Jurītis” (Grafiķim, bērnu grāmatu
ilustratoram, dzejniekam Albertam
Kronenbergam - 130 (1887-1958))

Mākslas un
izglītojošas
izstādes

Pasākumi

Kursīšnieces Jautrītes Līdakas kolekcijas izstāde
“Krūzes un krūzītes” – dažādu krūzīšu
kolekcija
J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja
izstāde „Mākslinieks J. Rozentāls"
Saldus pilsētas bibliotēkas veidota ceļojošā
novadpētniecības izstāde „Saldus literārā
apvienība”
Kursīšnieka Mārtiņa Lagzdona kolekcijas
izstāde “Par piemiņu no izrādes” – dažādu
teātra izrāžu programmu kolekcija
Kursīšu bibliotēka “Attiecības. Sadarbība.
Kopiena”
J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas
muzeja izstāde "Saldus Sv. Jāņa baznīca”
Pampāļnieces Madaras Hartmanes gleznu
izstāde “Krāsu spēles”
Novadpētniecības izstāde "Grāmatniecība
Saldū"
Dzidras Laces gleznu izstāde "Ziedi un
ainavas"
Izstāde "Saldus novada tautastērpi"
Fotoizstāde “Latvija Zanes objektīvā" (autore
Zane Stankute)
Māra Grasmaņa foto izstāde "Saldus – mans,
tavs, mūsu”
kursīšnieka Māra Tiļļas kolekciju izstāde “Pa
mēriņam” – mazo alkohola glāzīšu kolekcija
kursīšnieka Māra Tiļļas kolekciju izstāde
“Spēkrati” – mazo auto modeļu kolekcija
Stāstu laiks t@vā bibliotēkā “Ceļojumu
piezīmes – Lanzarote un Fuerteventura
salas”, stāsta Viesturs Upenieks
Brauciens uz Nacionālā Teātra izrādi
A.Upītis “Sieviete” (rež. Ināra Slucka)
Krustvārdu mīklu minēšanas čempionāta
3.posma 5.kārta
„Par lāčiem un ceļojumiem”tikšanās ar
rakstnieku Juri Zvirgzdiņu
Lasītāju kluba pasākums — grāmatu blogi
un blogeri

Novembris

6 grāmatas

Novembris

6 grāmatas

Novembris

2 grāmatas

Novembris

8 grāmatas

Novembris

5 grāmatas

Novembris

4 grāmatas

Novembris

2 grāmatas

Novembris

6 grāmatas

04.01.28.02.2017.
27.01. 28.02.2017.

2 grāmatas

2.03.31.03.2017

16 grāmatas

20.03.30.04.2017.
08.04.2017
05.04.30.04.2017.
15.05.30.06.2017
31.07.31.08.2017.
1.09.30.09.2017.
18.08.-28.09.17.
2.10.31.10.2017.
1.11.30.11.2017.
2.10.30.11.2017.
2.10.30.11.2017.
10.01.2017
16.01.2017
25.01.2017

7
pieaugušie
29
pieaugušie
10
pieaugušie

31.01.2017

6 p ; 26 b

31.01.2017

7
pieaugušie
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Stāstu laiks t@vā bibliotēkā “Ceļojumu
piezīmes – Sicīlija”, stāsta ezerniece Ināra
Riežniece
“Fantāzija un fantastika” tikšanās ar Lauru
Dreiži
Lekciju cikls “Ielas garuma stāsts: Striķu
iela Saldū”, kopā ar J.Rozentāla Saldus
vēstures un mākslas muzeja vēsturnieci Ilzi
Harunu
Grāmatu andele Kursīšos
Krustvārdu mīklu minēšanas čempionāta
3.posma 6.kārta
„Gan jau viss būs labi” tikšanās ar
rakstnieku Māri Bērziņu
"BJV žūrija 2016" noslēguma ekskursija uz
Kapelleru namu un SIA “Saldus maiznieks”
Saldū
Krustvārdu mīklu minēšanas čempionāta
3.posma 7.kārta
Lasītāju kluba tikšanās – lasām vienu
romānu “Ceļmalas puķes”
Pasākums-lekcija – “Stāsts par enegrammu”
kopā ar Irēnu Lagūnu
Iepazīsim Saldus ielu vēsturi lekciju ciklā “Ielas
garuma stāsts: Lielā iela Saldū” kopā ar Ilzi
Harunu
Dalība izstādē “Ražots Saldus novadā’”
„Baudīt dzīvi un grāmatas” tikšanās ar
rakstnieku Arno Jundzi Pasākums notiek
projekta “Portrets tuvplānā (5)” ietvaros ar
VKKF finansiālu atbalstu.
Krustvārdu mīklu minēšanas čempionāta
3.posma 8.kārta
Lasītāju kluba pasākums — aktivitāšu
kokteilis
Akcija - Monētu dienas 2016 Kursīšos
„Par pelēm, sieru un…” tikšanās ar bērnu
grāmatu autori Eviju Gulbi. Pasākums notiek
projekta “Portrets tuvplānā (5)” ietvaros ar
VKKF finansiālu atbalstu.
Krāsaino smilšu aplikācijas bērnudārzā
Brauciens uz Liepājas teātra izrādi “Mūsu
pilsētiņa”
„Rakstīt ir lemts” tikšanās ar rakstnieci Ingu
Ābeli un literatūras baudītāju Liegu Piešiņu.
Pasākums notiek projekta “Portrets tuvplānā
(5)” ietvaros ar VKKF finansiālu atbalstu.
Krustvārdu mīklu minēšanas čempionāta
3.posma 9.kārta - noslēgums
„Pieskarties pagātnes elpai”, tikšanās ar
rakstnieci Ingunu Baueri. Pasākums notiek
projekta “Portrets tuvplānā (5)” ietvaros ar
VKKF finansiālu atbalstu.
Brauciens uz Nacionālā Teātra Rīgā izrādi
“Zvani ŽURKAI 112!”.
„Pužļu likšanas čempionāts”
Grāmatu andele Kursīšos
Krustvārdu mīklu minēšanas čempionāta
4.posma 1.kārta
“Būt vienai no…” tikšanās ar dzejnieci,
dramaturģi Ingu Gaili (piedalās Kursīšu
amatierteātris “Kodols”)

07.02.2017

6
pieaugušie

14.02.2017

26 b ; 3 p

16.02.2017

4
pieaugušie

17.02.2017

11 p ; 1 b
10
pieaugušie
12
pieaugušie

23.02.2017
28.02.2017
21.03.2017

17 b ; 6 p
10
pieaugušie
7
pieaugušie
4
pieaugušie

23.03.2017
28.03.2017
03.04.2017
11.04.2017.

5
pieaugušie

08.04.2017

30 p

18.04.2017

10
pieaugušie
10
pieaugušie
7
pieagušie

20.04.2017
25.04.2017.
7.04.-27.04.17.
15.05.2017

8 grāmatas

10 p ; 32 b

18.05.2017

26 b ; 5 p

16.05.2017

19 p

23.05.2017

3 b ; 16 p

25.05.2017

9
pieaugušie

07.06.2017

13 p ; 1 b

10.06.2017

19 p

12.06.-30.06.17.
28.08.2017.

5 p ; 30 b
7p;1b
9
pieaugušie

7.09.2017.
23.09.2017

13 p ; 1 b
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Lasītāju kluba 4.sezonas 1.pasākums —
Vasaras lasīšanas iespaidi un spēle
“Grāmaturats”
Pasākums-saruna “Tautastērps vakar, šodien,
rīt”, tikšanās ar Liepājas muzeja Kurzemes
tautastērpu informācijas centra vadītāju Liu
Monu Ģībieti.
Fotoorientēšanās sacensības
Lekciju cikls “Ielas garuma stāsts: Skrundas
iela Saldū”, kopā ar J.Rozentāla Saldus
vēstures un mākslas muzeja vēsturnieci Ilzi
Harunu
“Ilgu putni”, tikšanās ar rakstnieci Maiju
Krekli (projekta “Portrets tuvplānā (5)” ietvaros
ar VKKF finansiālu atbalstu)
Stāsti par “Transports… auto”
Krustvārdu mīklu minēšanas čempionāta
4.posma 3.kārta
“Ieskatīties personības portretā” – tikšanās ar
žurnālisti, rakstnieci Līgu Blauu (projekta
“Portrets tuvplānā (5)” ietvaros ar VKKF
finansiālu atbalstu)
Ziemassvētku tirdziņš (sadarbībā ar kultūras
darba organizatori)
Krustvārdu mīklu minēšanas čempionāta
4.posma 4.kārta
Ziemassvētku koncerts “Pieskāriena mirklis”
Liepājas teātrī

Izglītojošie
pasākumi,
semināri,
konkursi

Rundāles novada bibliotekāru vizīte Kursīšu
bibliotēkā
Saldus novada latviešu valodas un literatūras
skolotāju seminārs Kursīšu pagastā
Saldus novada kultūras darbinieku seminārs
Kursīšos
Druvas vidusskolas skolotāju pieredzes vizīte
bibliotēkā

26.09.2017

6
pieaugušie

28.09.2017

15 p ; 3 b

01.10.2017

15 b – 7 p

10.10.2017

4
pieaugušie

24.10.2017

11
pieaugušie

31.10.2017.
02.11.2017

1p;9b
10
pieaugušie

28.11.2017.

10
pieaugušie

9.12.2017.

85 p

14.12.2017.

10
pieaugušie

17.12.2017.

37 p ; 2 b

15.03.2017

8p;1b

13.04.2017.

14 p

29.08.2017.

20 p

06.10.2017

30 p
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Pielikums Nr.3 “Profesionālā pilnveide (saraksts, bildes) un novērtējums”
Profesionālās pilnveides pasākumi 2017.gadā.
1. 8 SPB organizēti semināri semināri
2. Pieredzes apmaiņas brauciens pa Saldus novada bibliotēkām (25.10.2017.)
3. Darbs profesionālās kvalifikācijas “Bibliotekārs” eksaminācijas komisijā LNB (Rīga, 5.6.12.2017.)
4. Dalība LBB valdes sēdē Rīgā (03.10.2017.)
5. LBB darba grupas “Biedrības darbības stratēģija” sanāksme (Rīga, 16.08.2017.)
6. Biedrības “KIT” projekta “Es radu Latviju – es daru Latviju” projektu prezentācijas pasākums
“Es daru Latviju” (SPB, 29.11.2017.)
7. Bibliotēku novadpētniecības konference “Šodienas notikums – rītdienas vēsture” (20.21.09.2017., Madona)
8. 8.Kurzemes bibliotekāru vasaras seminārs “Kas zina, ko grib – spēj, ko grib” (Rainis) (Kazdanga,
19.20.07.2017.)
9. Saldus un Brocēnu bibliotekāru izbraukuma seminārs (Jūrmala, Rīga, Olaine, 27.-28.06.2017.)
10. Darbs profesionālās kvalifikācijas “Bibliotekārs” eksaminācijas komisijā LNB (Rīga,
14.06.2017.)
11. Latvijas bibliotekāru 12.kongress “Bibliotēkas un sabiedrība: vienotas kopīgiem mērķiem” (Rīga,
24.04.2017.)
12. Pavasara konference bērnu literatūras un bibliotēku speciālistiem “Es piederu šeit” (Rīga,
21.04.2017.)
13. Dalība ekspertu darba grupā par profesionālās kvalifikācijas eksāmena jautājumu un uzdevumu
izstrādi, atbilstību standartam un tālākizglītības programmai (Rīga, 18.01.2017.)
Cikla “Tiekamies bibliotekāru stāvā: jaunieguvumi un pieredze” pasākums LNB, 22.02.2017.

Zaņas bibliotēkas vadītājas prakse, 27.02.2017.

Latvijas bibliotekāru 12. kongress “Bibliotēkas un sabiedrība: vienotas kopīgiem mērķiem”, 24.04.2017.
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Apbalvojuma “Laiks Ziedonim” cildināšanas ceremonija Latgales vēstniecībā “GORS” Rēzeknē,
03.05.2017.

Latvijas gada monēta 2016 noslēguma pasākums, 25.05.2017.

Darbs kvalifikācijas eksāmena komisijā, 14.06.2017.

Saldus un Brocēnu novadu bibliotekāru izbraukuma seminārs, 27.06.-28.06.2017.
LNB

24

Dubultu bērnu bibliotēka

Mazcenu bibliotēka

Jaunolaines bibliotēka

Olaines 1.vidusskolas bibliotēka

8. Kurzemes bibliotekāru vasaras seminārs “Kas zina, ko grib – spēj, ko grib” (Rainis), 19.-20.07.2017.,
Kazdanga

25

Saldus un Brocēnu novadu bibliotekāru svētku seminārs, 30.08.2017.

Bibliotēku novadpētniecības konference ”Šodienas notikums – rītdienas vēsture”, 20.-21.09.2017., Madona

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Saldus novada bibliotēkām, 25.10.2017.

26

Saldus un Brocēnu novadu bibliotekāru Ziemassvētku seminārs, 27.12.2017.

Apsveikums no valsts prezidenta Raimonda Vējoņa Ziemassvētkos, 15.12.2017.

Atzinības raksti
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Pielikums Nr.4 “Darbs ar bērniem fotogrāfijās”
„Par lāčiem un ceļojumiem” tikšanās ar rakstnieku Juri Zvirgzdiņu, 31.01.2017.

Pasākums “Fantāzija un fantastika” tikšanās ar Lauru Dreiži, 14.02.2017

“Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija 2016” noslēguma pasākums, 21.03.2017.

Pasākums „Par pelēm, sieru un…” tikšanās ar bērnu grāmatu autori Eviju Gulbi, 15.05.2017.

28

Smilšu aplikācijas bērnudārzā, 18.05.2017.

„Pužļu likšanas čempionāts”, 12.06.-30.06.2017.

Miķeļdienas jampadracis Kursīšos, 01.10.2017.

Stāsti par “Transports… auto”, 31.10.2017.
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Pielikums Nr.5 “Darbs ar pieaugušajiem fotogrāfijās”
Pasākums “Ceļojumu piezīmes – Lanzarote un Fuerteventura salas”, 10.01.2017

Krustvārdu mīklu minēšanas čempionāta 3.posma 5.kārta, 26.01.2017.

Pasākums “Ceļojumu piezīmes – Sicīlija”, 07.02.2017

Lekciju cikls “Ielas garuma stāsts: Striķu iela Saldū”, 16.02.2017

Grāmatu andele Kursīšos, 17.02.2017.

Pasākums “Gan jau viss būs labi”, tikšanās ar rakstnieku Māri Bērziņu, 28.02.2017.

30

Lasītāju kluba pasākums – lasām vienu romānu, 28.03.2017.

Pasākums-lekcija “Stāsts par enegrammu” kopā ar Irēnu Lagūnu, 03.04.2017.

Bibliotēkas prezentācija izstādē “Ražots Saldus novadā”, 08.04.2017.

Iepazīsim Saldus ielu vēsturi lekciju ciklā “Ielas garuma stāsts: Lielā iela Saldū”, 11.04.2017.

Pasākums „Baudīt dzīvi un grāmatas” tikšanās ar rakstnieku Arno Jundzi, 18.04.2017.

Lasītāju kluba pasākums — aktivitāšu kokteilis, 25.04.2017.
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Pasākums “Ceļojumu piezīmes – Kenija”, 29.04.2017.

Monētu dienas 2016 Dienas centrā, 25.04.2017.

Pasākums „Rakstīt ir lemts” tikšanās ar rakstnieci Ingu Ābeli un literatūras baudītāju Liegu Piešiņu,
23.05.2017

Krustvārdu mīklu risināšanas čempionāta 3.posma 9.kārta un noslēgums, 26.05.2017.

Pasākums „Pieskarties pagātnes elpai” tikšanās ar rakstnieci Ingunu Baueri, 07.06.2017.

Pasākums "Būt vienai no..." tikšanās ar Ingu Gaili, 23.09.2017.

32

Lasītāju kluba 4.sezonas 1.tikšanās, 26.09.2017.

Pasākums-lekcija "Tautastērps vakar, šodien, rīt" kopā ar Liu Monu Ģibieti, 28.09.2017.

Pasākums “Ilgu putni”, tikšanās ar rakstnieci Maiju Krekli, 24.10.2017.

Pasākums “Ieskatīties personības portretā” – tikšanās ar žurnālisti, rakstnieci Līgu Blauu, 28.11.2017.

Krustvārdu mīklu risināšanas čempionāts 4.posms 4.kārta, 14.12.2017.
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Pielikums Nr.6 “Izstādes bibliotēkā”
Izstāde “Mākslinieks J.Rozentāls”, 27.01.-28.02.2017.

Jautrītes Līdakas kolekcijas izstāde “Krūzes un krūzītes”, 04.01.-28.02.2017.

SPB novadpētniecības izstāde “Saldus literārā apvienība”, 02.03.-31.03.2017.

J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja izstāde "Saldus Sv. Jāņa baznīca”, 05.04.-30.04.2017. /
Kolekcijas izstāde “Par piemiņu no izrādes, 20.03.-30.04.2017.

Madaras Hartmanes gleznu izstāde “Krāsu spēles”, 15.05.-30.06.2017.

SPB novadpētniecības izstāde “Grāmatniecība Saldū”, 31.07.-31.08.2017.
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Izstāde “Saldus novada tautastērpi”, 18.08.-28.09.2017.

Dzidra Lāces gleznu izstāde “Ziedi un ainavas”, no 1.09. līdz 30.09.2017.

Andra Spēlmaņa kolekcija “Nozīmītes”, no 27.07. līdz 30.09.2017.

Foto izstāde “Latvija Zanes objektīvā”, 02.10.-31.10.2017. / Māra Grasmaņa foto izstāde "Saldus - mans,
tavs, mūsu”, 01.11.-30.11.2017.

Kursīšnieka M.Tiļļas kolekciju izstādes “Pa mēriņam” – mazo alkohola glāzīšu kolekcija un “Spēkrati”,
03.10.-30.11.2017.
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Pielikums Nr.7 “Viesi bibliotēkā”
Rundāles novada kolēģu viesošanās Kursīšu bibliotēkā, 15.03.2017.

Saldus novada latviešu valodas un literatūras skolotāju seminārs Kursīšu pagastā, 13.04.2017.

Saldus novada kultūras darbinieku seminārs Kursīšos, 29.08.2017.

Druvas vidusskolas skolotāju vizīte bibliotēkā, 06.10.2017.
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