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Kopsavilkums 

2018.gada darba prioritātes bija lietotāju kvalitatīva un pilnvērtīga apkalpošana un 

pakalpojumu sniegšana, projektu izstrāde un papildus līdzekļu piesaiste, darbs ar 

novadpētniecības datubāzi.  

2018.gadā bibliotēka uzsākusi divu jaunu pakalpojumu sniegšanu lietotājiem – 

bibliotēkas kataloga attālināta lietotāja datu izsniegšana (izsniegti 9 lietotājiem) un datubāzes 

“Letonika.lv” attālināta pieejas datu izsniegšana (pieejas dati izsniegti 5 lietotājiem). Pakalpojumi 

jāturpina popularizēt, lai sekmētu to pilnvērtīgāku izmantošanu. Turpināts iesāktais darbs, 

uzlabojot un pilnveidojot bibliotēkā notiekošo aktivitāšu, pasākumu un sniegto pakalpojumu 

kvalitāti. 

2018.gadā turpināts darbs pie dažādu projektu izstrādes un realizēšanas. Realizēti 6 dažāda 

vēriena projekti, kopā ar pagasta iestādēm un nevalstiskajām organizācijām. Minēšu trīs 

nozīmīgākos: 

"Portrets tuvplānā (7). Bilžu grāmata" – projekts veltīts bērnu auditorijai, lai veicinātu 

interesi par grāmatām, sevišķi bilžu grāmatām, to autoriem un māksliniekiem. 

"20 pērles" - projekta mērķis bija popularizēt un parādīt Saldus novada bibliotēku dažādību 

un unikalitāti, piedāvātās iespējas sabiedrībai, veidojot foto izstādes fiziskajā un virtuālajā telpā. 

"Māris Čaklais - dzejā, dziesmās, instalācijās" - sadarbībā ar kultūras darba 

organizatori, NVO. Popularizēta novadnieka Māra Čaklā daiļrade izveidojot literatūras izstādi, 

iedvesmojoties no viņa dzejas radītas ziedu instalācijas, noticis Karīnas Tatarinovas un Roberta 

Dintera koncerts Dzejas dienās.  
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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. 

Bibliotēkas 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, 

Pampāļu, Nīgrandes, Lutriņu, Remtes, Zaņas, Zirņu, Brocēnu pilsētas, Kalnu). 

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 

pieaugošs un ir attīstību veicinošs. Pārvaldei pierādot un pamatojot finansējuma nepieciešamību, 

tas tiek nodrošināts. Budžets tika veidots pēc Saldus novada domes vadības ieteikuma iepriekšējā 

gada līmenī, papildus pieliekot normatīvajos aktos paredzētās izmaiņas (minimālas algas 

pieaugums, nodokļi). Bibliotēka piesaistīja papildus līdzekļus piedaloties projektu konkursos, 

realizējot tos patstāvīgi vai kā sadarbības partneris pagasta iestādēm un nevalstiskajām 

organizācijām (turpmāk NVO). 

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

 2016 2017 2018 

Kopā (EUR) 23642 25839 30895 

Pašvaldības finansējums 22918 25005 29641 

Citi ieņēmumi: 724 834 1254 

t. sk. maksas pakalpojumi 24 34 34 

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi    

t. sk. VKKF finansējums 700 800 1220 

t. sk. citi piešķīrumi    
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Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 
 2016 2017 2018 

Izdevumi kopā (EUR) 23642 25839 30175 

Darbinieku atalgojums (bruto) 9738 11673 14154 

Krājuma komplektēšana 4247 4057 4288 

Darbinieku atalgojums palielinājies valstī noteikto izmaiņu dēļ (minimālās algas 

paaugstināšana apkopējai), procentuāls kāpums vadītājam. Bibliotēkas budžeta pozīcijas, 

2018.gada laikā koriģētas (piesaistīti papildus līdzekļi projektos, novirzīti komandējuma 

apmaksai, iestādes uzturēšanai, u.c.). Krājuma komplektēšanai paredzētie līdzekļi palielinājušies, 

jo piesaistot līdzekļus projektos, atsevišķās budžeta sadaļās atbrīvojušies līdzekļi, kuri, zinot 

2019.gada situāciju krājuma komplektēšanas norādījumus, novirzīti krājuma papildināšanai gada 

beigās. 2018.gadā plānotie līdzekļi krājuma komplektēšanai bija mazāki, nekā faktiski iztērētie. 

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

Remontdarbi pārskata periodā nav veikti, jo bibliotēka nav mainījusi savu atrašanās vietu, tā 

atrodas 1975.gadā celtā ēkā, 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. 

Bibliotēkas rīcībā ir 8 datori (2 vadītājam - stacionārais (2015.gads) un portatīvais 

(2013.gads), 6 – stacionārie klientiem (2007.gads (3) un 2015.gads (3)). 2018.gadā kopā ar 

datorspeciālistu pārskatīti datori un norakstīti morāli un fiziski neejošie un nolietotie (2008.gada 

datori). Vairāk tiek izmantoti 3 pēdējā projektā iegūtie datori. Vadītāja un klientu rīcībā darbam ir 

pieejama multifunkcionālā iekārta (2015.gads), skeneris. 

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, 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. Bērnu stūrītis “Burtu pasaule” 

2018.gadā piedzīvojis vizuālas pārmaiņas – mainījies noformējums un plauktu izvietojums. 

Bibliotēkā orientēties palīdz norādes un uzraksti. Informatīvie afišu stendi izvietoti gan pie 

bibliotēkas, gan citās iestādēs (skolā, pagasta pārvaldē, pie veikala, pagasta teritorijā, u.c.). Ir 

norādes arī pagasta teritorijā, kuras palīdz atrast bibliotēku, pie ēkas novietota norāde par 

bibliotēkas un kultūras centra atrašanās vietu. 

4. Personāls 

2018.gadā bibliotēkā darbu turpina 2 darbinieki - viens bibliotekārais (1 slodze) un viens 

tehniskais darbinieks - apkopēja (1 slodze). Ēkai, kurā atrodas bibliotēka un kultūras centra telpas, 

ir viena apkopēja, kuras atalgojums iekļauts bibliotēkas budžetā. 
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Vadītājam ir augstākā profesionālā izglītība nozarē - profesionālais maģistra grāds 

informācijā un bibliotēkzinībās (M.sci.soc.), sistēmas bibliotekāra kvalifikācija, apkopējai vidējā 

izglītība. 

2018.gadā saņemta Lasītveicināšanas programmas “Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrija” 

žūrijas atzinība - par oriģinālu grāmatzīmju “Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrija 2017” piedāvāšanu. 

(skat. pielikumu Nr.3) 

Dalība 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 2018.gadā tērēti 427,50 euro. 

Bibliotēkas vadītājs piedalījies 15 Saldus pilsētas bibliotēkas ikmēneša semināros un citu 

iestāžu organizētajos semināros, konferencēs, pieredzes braucienos, kursos un profesionālās 

darbības pasākumos. (skat. pielikumu Nr.3) 

Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi” 

N
.p

.k
. 

Norises laiks 
Norises 

vieta 
Organizētājs(-i) 

Pasākuma nosaukums, 

galvenās tēmas 

Stundu 

skaits 

1. 31.10.2018. Saldus 

pilsētas 

bibliotēka 

(turpmāk 

SPB) 

SIA “Baltijas 

Datoru 

akadēmija” 

“Digitālā saziņa ar valsti: 

dzīves situācijās noderīgi e-

risinājumi” 

8 h 

2. 26.-

27.09.2018. 

Lietuva Saldus pilsētas 

bibliotēka 

Saldus un Brocēnu novadu 

publisko bibliotēku 

darbinieku profesionālās 

pilnveides braucienā uz 

Lietuvas bibliotēkām 

5 h 

3. 19.-

20.09.2018. 

Kuldīgas 

Galvenā 

bibliotēka, 

Kuldīga 

LNB, Kuldīgas 

Galvenā 

bibliotēka 

“Bibliotēku novadpētniecības 

konference” (skat. 

pielikumu Nr.3) 

8 h 

4. 12.09.2018. LNB LNB “Konference “21. gadsimta 

bibliotēka”” 

5 h 

5. 10.09.208. Oskara 

Kalpaka 

muzejs 

Biedrība 

“Mantinieki” 

Seminārs “Novadpētniecība 

un kultūrvēstures 

saglabāšana” 

8 h 

6. 11.-

18.08.2018. 

Dānija Latvijas 

Bibliotekāru 

biedrība (LBB) 

Dalība LBB profesionālās 

pilnveides un pieredzes 

apmaiņas braucienā uz 

Dānijas bibliotēkām (skat. 

pielikumu Nr.3) 

16 h 

7. 16.05.2018. LNB LNB Konference “Literatūras 

zināšanas mūsdienīgam 

bibliotekāram” 

5 h 

8. 18.04.2018. LNB LBB Dalība Latvijas Bibliotēku 

festivāls 2018: bibliotēku 

ideju tirgus 

5 h 

9. 17.04.2018. LNB LBB Dalība Latvijas Bibliotēku 

festivāls 2018: Latvijas 

6 h 
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bibliotekāru 19.konference 

“Mainās bibliotēka, mainās 

sabiedrība” 

10. 21., 

28.02.2018. 

SPB Beyond The 

Frames 

“Radošās domāšanas 

meistarklase” (skat. 

pielikumu Nr.3) 

9 h 

     75 h 

Bibliotēkas vadītājs apmeklējis 4 SPB organizētos ikmēneša seminārus un 7 apmācību 

nodarbības “Mazā trešdiena”, kurās SPB speciālisti praktiski rāda, stāsta un konsultē par dažādiem 

ar bibliotēku saistītiem jautājumiem. Kursīšu bibliotēkas vadītājs apmeklējis nodarbības par šādām 

tēmām - cirkulācijas modulis, novadpētniecības mapes apraksts un eksemplāru pievienošana, 

analītiskais apraksts no grāmatas, autorizācijas dati, personu autoritatīvais ieraksts. Apmācības 

bija noderīgas, jo apmeklēju tās, kuras bija nepieciešamas vai bija neskaidri jautājumi. Pēc 

nodarbībām – veikta visu novadpētniecības mapju aprakstīšana elektroniskajā katalogā, daļa 

grāmatu aprakstītas Novadpētniecības datubāzē saistībā ar Kursīšu pagastu, sākts izsniegt 

autorizācijas datus lietotājiem.    

2018.gadā bibliotēkas vadītājs turpināja pildīt LNB Profesionālās kvalifikācijas 

“Bibliotekārs” eksaminācijas komisijas locekļa pienākumus, kā arī pēc Nīgrandes pagasta 

pārvaldes vadītājas Antras Jermušas uzaicinājuma piedalījās Nīgrandes pagasta bibliotēkas 

vadītājas amata pretendentu atlases komisijā. 

Kopš 2018.gada bibliotēkas vadītājs piedalās Latvijas Bibliotekāru biedrības Erasmus+ 

projektā “Latvijas bibliotekāru - pieaugušo izglītotāju IKT kompetenču uzlabošana”, kā rezultātā 

paredzētas apmācības Spānijā, pieredzes nodošana kolēģiem Latvijā un citas aktivitātes. 

2018.gadā notika projekta un mobilitātes sagatavošanas un organizatoriskie darbi, praktiskā 

realizācija un darbība notiks 2019.gadā. 

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. Daļa rādītāju ir 

pieauguši, daļa kritušies. Kā rāda cipari, tad bibliotēkas lietotāju kopējais skaits un bērnu jauniešu 

lietotāju skaits pēdējo trīs gadu laikā pieaudzis. 

Bibliotēkas fiziskais apmeklējums pēdējo trīs gadu laikā pieaudzis, Salīdzinot apmeklējuma 

veidu tad redzam, ka tradicionālais apmeklējums (pēc grāmatām, pasākumu, izstāžu u.c. 

apmeklējums) palielinās, bet interneta un datoru izmantojuma apmeklējums samazinās, gan 

pieaugušo, gan bērnu vidū. 

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. Sociālo tīklu apmeklējums samazinājies, iespējams 

mainās sociālo tīklu lietošanas paradumi (mazāk izmanto draugiem.lv, bibliotēka nav tajos, kurus, 

izmanto vairāk, salīdzinot ar iepriekšējo gadu samazinājies sekotāju skaits draugiem.lv lapai), 

neprecīza uzskaite (lai gan pieaudzis facbook.com lapas sekotāju skaits, īsti nevar saprasts, kurš 
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statistikas rādītājs jāņem vērā (īpaši facebook.com un twitter.com), iespējams saturs neuzrunā 

auditoriju, nav aktuāls. 

Kursīšu bibliotēkas sociālajos tīklos (draugiem.lv un facebook.com) 2018.gada pirmajā pusē 

notika akcija. Katru dienu no pirmdienas līdz sestdienai tika publicēti ieraksti un tiem pievienojot 

dažādus tēmturus - PIRMDIENA – Nedēļas jubilāra citāts iedvesmai! (#KursīšuBibliotēka 

#nedēļascitāts #jubilārs), OTRDIENA – Ieskatāmies jaunumu plauktā! (#jaunumuplaukts 

#grāmata #jaunumuotrdiena), TREŠDIENA – Vai zini šo e-resursu? (#e-resurss #e-

resursutrešdiena), CETURTDIENA – Autoru ceturtdiena bibliotēkā. (#autoruceturtdiena 

#ieskatiesbibliotēkaskrājumā), PIEKTDIENA –  Filmu diena bibliotēkā! (#DVD 

#filmupiektdiena), SESTDIENA – Atmiņu sestdiena! (#notikumusestdiena). Tās mērķis bija 

popularizēt bibliotēkas krājumu (grāmatas, DVD (jaunieguvumus un senākus izdevumus)), 

popularizēt dažādus uzticamus elektroniskos resursus, datu bāzes, atgādināt par bibliotēkas 

nozīmīgiem notikumiem, aktivitātēm pagātnē, popularizēt bibliotēkas sociālos tīklus un veicināt 

to apmeklētību. Akcijas rezultātā saņemtas pozitīvas atsauksmes, komentāri pie ierakstiem, cilvēki 

uzzināja par jauniem elektroniskajiem resursiem, kurus līdz šim nav zinājuši, tika popularizēts 

bibliotēkas vecākais krājums un jaunieguvumi.  

Izsnieguma rādītāji pēdējo trīs gadu laikā ir mainīgi. Vienu gadu tie ir lielāki, otru mazāki. 

Jāsaka gan, ka 2017.gadā izsnieguma apjomu veidoja un tika pieskaitīti arī kopētie materiāli 

(kopētas lapas no preses pie preses izsnieguma, grāmatas pie grāmatu izsnieguma). Ja tiek atskaitīti 

šie cipari, tad kopējais izsniegums pēdējo trīs gadu laikā ir daudz maz līdzvērtīgs. Tas attiecas uz 

visiem kritērijiem, gan pa veidiem, gan bērniem, gan pieaugušajiem. 

No kopējā izsnieguma uz vietas pieaugušajiem, bērniem un jauniešiem 2018.gadā izsniegtas 

1898 (2017. – 1988) vienības (seriālizdevumi, grāmatas, audiovizuālie dokumenti). 

Vidēji gadā katrs lietotājs bibliotēku fiziski apmeklējis 22 (6938/315=22,03), (2017. - 22 

(6702/300=22,34)) reizes un izlasījis / izmantojis 53 (16836/315=53,45), (2017. - 64 

(19318/300=64,39)) iespieddarbus vai audiovizuālos dokumentus. 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 
 

2016 2017 2018 
% salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 294 300 315 +2% ; +5% 

t. sk. bērni 73 78 89 +7% ; +14% 

Bibliotēkas apmeklējums 6727 6702 6938 0% ; 4% 

t. sk. bērni 3182 2941 2964 -8% ; +1% 

Virtuālais apmeklējums 1104 1032 1703 -6% ; 65% 

Sociālo tīklu apmeklējums 

(skatījumi) 
6345 5784 5159 -9% ; -11% 

Izsniegums kopā 16531 19318 16836 +15% ; -13% 

t. sk. grāmatas 8429 8524 8192 +2% ; -4% 

t. sk. periodiskie izdevumi 6481 8175 7340 +21% ; - 10% 

t. sk. bērniem 2688 2691 2034 0% ; -24% 

Bibliotekārais aptvērums % 

no iedz. skaita pašvaldībā 
35 36 39 +3% ; 8% 

t. sk. bērni līdz 18 g. 43 46 54 +7% ; +17% 

Iedzīvotāju skaits 846 829 807 -2% ; -3% 

t. sk. bērni līdz 18 g. 169 168 164 0% ; -2% 
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2018.gadā turpinājām sadarboties ar aktīviem pagasta iedzīvotājiem un radiniekiem, kā 

rezultātā sešām ģimenēm pagājušajā gadā veikta izdevumu piegāde mājās pēc pieprasījuma. 

Pārskata periodā sākta divu jaunu pakalpojumu sniegšana lietotājiem – bibliotēkas kataloga 

attālināta lietotāja datu izsniegšana (izsniegti 9 lietotājiem) un datubāzes “Letonika.lv” attālināta 

pieejas datu izsniegšana (pieejas dati izsniegti 5 lietotājiem). Pakalpojumi jāturpina popularizēt, 

lai sekmētu to pilnvērtīgāku izmantošanu. Turpināts iesāktais darbs, uzlabojot un pilnveidojot 

aktivitāšu un pasākumu kvalitāti. 

2018.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. 

2018.gadā tika realizētas vairākas iesāktas aktivitātes un pakalpojumi interešu grupām – 

turpinājās krustvārdu mīklu risināšanas čempionāts reizi mēnesī pieaugušajiem, “Lasītāju kluba” 

aktivitātes pieaugušajiem, pagasta teātra mīļu un bibliotēkas draugu braucieni uz teātri, neklātienes 

ceļotāju tikšanās. (skat. pielikumu Nr.5, Nr.2) 

Līdz veikala slēgšanai 2018.gada nogalē bibliotēku kā “biroju” izmantoja 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, portālā latvija.lv - deklarēt dzīvesvietu, 

iesniegt pieteikumu slimības lapas pabalstam, u.c. 

Bibliotēkā pagājušajā gadā pēc lietotāju lūguma: 

• veikta 68 vienību skenēšana (dažādi dokumenti, raksti no preses un grāmatām,  

medicīniska rakstura dokumenti); 

• kopētas 442 lapas (t.sk. 237 bērniem un jauniešiem)(raksti no avīzēm un žurnāliem, 

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

• printētas 891 lapa (t.sk. 103 bērniem un jauniešiem)(informācija no interneta, studiju darbi, 

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

• uz lietotāju e-pastiem nosūtīta 26 vienības (t.sk. 2 bērniem un jauniešiem) (informācija no 

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

• sniegta 275 uzziņa (t.sk. 166 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.  
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Bibliotēka visus lietotāju apkalpošanas procesus veic BIS ALISE, 2018.gadā attālinātas 

pieejas dati (lietotājvārds un parole) darbam katalogā izsniegti 9 lietotājiem. 

2018.gadā digitalizācija nav notikusi. 

Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2016 2017 2018 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 
86 70 134 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 
425 469 342 

Lai nodrošinātu pēc iespējas labāku pakalpojumu iedzīvotājiem, sadarbojamies ar citām 

bibliotēkām krājuma apmaiņā. No citām novada bibliotēkām (SPB,  Lutriņu, Zaņas, Ezeres, 

Pampāļu, Saldus pagasta, Brocēnu pilsētas) 2018.gadā lietotājiem piegādātas 134 grāmatas. 

Lai nodrošinātu citu novada bibliotēku lietotāju pieprasījumu, uz citām bibliotēkām (Saldus 

pilsētas bibliotēkas, Lutriņu, Pampāļu, Nīgrandes, Remtes, Zirņu, Zaņas, Brocēnu pilsētas, Kalnu) 

2018.gadā nosūtītas 342 vienības. Veidotas atsevišķas grāmatu kopas, piemēram, 2015., 

2006.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. 

6. Krājums 

2018.gadā krājuma komplektēšanā ņemta vērā 2012.gadā izstrādātā bibliotēkas 

komplektēšanas politika 2013.-2018.gadam. 

2018.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, 

spēles, puzles. 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2016 2017 2018 

Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 
4247 4057 4288 

t. sk. grāmatām 2904 2814 3040 

t. sk. bērnu grāmatām 822 946 1168 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 1146 1150 1155 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. 

pašvaldībā 
5,02 4,85 5,30 

Iedzīvotāju skaits 846 837 809 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai kopā 
4247 4057 4288 

Pašvaldības finansējums krājumam pēdējo trīs gadu laikā ir stabils un pietiekams, 2018.gada 

beigās grozot budžetu, tika papildus piešķirti līdzekļi krājumam. 

Pagājušajā gadā jaunieguvumu vērtība bija 4813,00 euro. Pašvaldības piešķirtie līdzekļi 

4288,00 euro (3040.00 euro grāmatām, 1155.00 euro – žurnāliem un laikrakstiem, 93.00 euro 

audiovizuālajiem resursiem (filmas)), grāmatas, spēles, puzles dāvinātas vai nodotas bezatlīdzības 

lietošanā 525 euro vērtībā. 
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Rekataloģizēts 100% viss bibliotēkas krājums. 

Pārskata periodā bibliotēkas krājuma pārbaude (inventarizācija) nav veikta. 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2016 2017 2018 

Jaunieguvumi kopā 1163 1157 1181 

t. sk. grāmatas 335 287 320 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 94 83 128 

t. sk. bērniem 112 146 112 

Izslēgtie dokumenti 1135 1077 1057 

Krājuma kopskaits 10066 10146 10270 

Grāmatu krājuma apgrozība 0,95 0,96 1 

Periodisko izdevumu apgrozība 8,26 10,29 9,72 

2018.gadā fonds papildināts ar 1181 vienībām (t.sk. dāvinājumi, bezatlīdzības lietošanā, 

pašu veidoti resursi (mapes)), no tām 320 grāmatas, 15 – audiovizuālie dokumenti, 755 – 

seriālizdevumi, 6 – attēlizdevumi, 85 - pārējie dokumenti (spēles, puzles, novadpētniecības 

mapes). 

Grāmatas iepirktas no SIA “Virja LK” izbraukuma tirdzniecībā uz vietas Kursīšu bibliotēkā 

(skat. pielikumu Nr.5), audiovizuālie dokumenti veikalā “Super Neto” Saldū, spēles un puzles SIA 

“Jānis Roze”, IK Kurland Woodcake. 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 2018.gadam abonēti 39 nosaukumu preses izdevumi. 

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

izdevumus. 2018.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 – Ievas Māja. 

2018.gadā veikta iespieddarbu izņemšana no krājuma - norakstītas 1057 vienības (t.sk. 263 

grāmatas, 794 seriālizdevumi). Norakstīšanas iemesli – lasītāju nozaudētas, dubletes, novecojušas 

pēc satura, lasītāju nolietotas, lasītāju nepieprasītas, īslaicīgas glabāšanas termiņš. Norakstītie 

iespieddarbi nodoti iznīcināšanai – makulatūrā. 

2018.gadā lietotājiem bija pieejamas 2 abonētās datubāzes – Letonika un Lursoft laikrakstu 

bibliotēka (News.lv). Īpašas apmācības vai konkursi datubāžu popularizēšanai nav notikuši. 

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2016 2017 2018 

Letonika 162 108 137 

News 120 52 56 

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).  

http://www.kursisi.lv/biblioteka---informacijas-centrs1/lasonis/
http://www.kursisi.lv/biblioteka---informacijas-centrs1/lasonis/
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Kursīšu bibliotēkas sociālajos tīklos (draugiem.lv un facebook.com) 2018.gada pirmajā pusē 

notika akcija. Plašāk sadaļā – Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība. 

Īpašas problēmas ar parādniekiem nav, ja ilgi tiek kavēts grāmatu atdošanas termiņš, ar 

parādnieku sazināmies pa telefonu, rakstiski, meklējam sociālajos tīklos. Pēc atgādinājuma 

grāmatas tiek atnestas, pagarināts lietošanas termiņš, ja tas nepieciešams.  

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 

2018.gadā bibliotēkā iesaistīti 89 (2017. – 78) bērni un jaunieši. Pieaugums skaidrojams ar 

to, ka vairāk tika reģistrēti pirmsskolas vecuma bērni no Kursīšu pirmsskolas izglītības grupām, 

vecāki mudināti pierakstīt bērnus bibliotēkā, nākt ar viņiem uz bibliotēkas aktivitātēm, ņemt 

grāmatas. 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 
 

2016 2017 2018 
% salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 294 300 315 +2% ; +5% 

t. sk. bērni 73 78 89 +7% ; +14% 

Bibliotēkas apmeklējums 6727 6702 6938 0% ; 4% 

t. sk. bērni 3182 2941 2964 -8% ; +1% 

Izsniegums kopā 16531 19318 16836 +15% ; -13% 

t. sk. bērniem 2688 2691 2034 0% ; -24% 

Bibliotekārais aptvērums % 

no iedz. skaita pašvaldībā 
35 36 39 +3% ; 8% 

t. sk. bērni līdz 18 g. 43 46 54 +7% ; +17% 

Iedzīvotāju skaits 846 829 807 -2% ; -3% 

t. sk. bērni līdz 18 g. 169 168 164 0% ; -2% 

Apmeklējums pēdējo divu gadu laikā stabils. Nevar salīdzināt 2017. un 2018.gada 

izsnieguma ciparu, jo 2017.gadā izsnieguma apjomu veidoja un tika pieskaitīti arī kopētie materiāli 

(kopētas lapas no preses pie preses izsnieguma, grāmatas pie grāmatu izsnieguma). Ja tiek atskaitīti 

šie cipari, tad kopējais izsniegums pēdējo trīs gadu laikā ir daudz maz līdzvērtīgs. Tas attiecas uz 

visiem kritērijiem, gan pa veidiem, gan bērniem, gan pieaugušajiem. 

2018.gadā krājums papildināts ar 112 bērnu un jauniešu auditorijai domātām grāmatām.  

Tika iegādāta jaunākā bērnu un jauniešu literatūra. 2018.gadā 34% (2017. - 40%, 2016. – 30%) no 

monogrāfiskajiem jaunieguvumiem bija domāti bērnu un jauniešu auditorijai. 

Skolēniem bija pieejamie žurnāli Ilustrētā Junioriem, Avene, bet jauniešiem – Ilustrētā 

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

piemēram, 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, spēles, puzles. 

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) 

2018.gadā bibliotēka kopā ar skolas bibliotekāri atkārtoti iesaistījās akcijā 

„Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrija”. Programmas laikā bērni, lasot grāmatas, veidoja savu saldējumu, 

jo par katru izlasīto grāmatu tika piešķirta viena saldējuma bumba (sacensības moments). Akcijas 

realizēšana lielākoties notika skolā, jo esam pārbaudījuši, ne vienu reizi vien, šāds modelis strādā. 
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Jāsaka gan, ka, tā kā skolā skolēnu skaits paliek ar vien mazāks, bērni lielākajās klasēs vairs nelasa 

tik daudz, mazajās klasēs bērnu ir maz, tad žūrijas dalībnieku skaits samazinājies. 

2017.gada žūrijas noslēguma pasākumā bērniem, kā balva bija brauciens uz Brocēnu novadu 

– Brocēnu pilsētas bibliotēkā iepazinām spēles, ekskursijā iepazinām Brocēnu skaistākās vietas, 

sportiski atpūtāmies Brocēnu gaisa takās un noslēgumā dāvanas un mielošanās ar klinģeri. (skat. 

pielikumu Nr.4) 

2018.gadā viens no projektiem bija veltīts tieši bērnu auditorijai. Projekta “Portrets tuvplānā 

(7). Bilžu grāmatas” laikā notikuši 5 pasākumi-tikšanās ar bērnu grāmatu autoriem un grāmatu 

ilustratoriem Kursīšu pamatskolā un iepazīta to personība, literārā un mākslinieciskā darbība. 

Notika tikšanās-radošā darbnīca ar grāmatu ilustratori Agiju Staku, bērnu grāmatu autori Lindu 

Nemieru (autore tikās ne tikai ar jaunākajiem bērniem, bet arī ar pusaudžiem un runāja par 

fantāzijas žanru un iepazīstināja viņus ar grāmatām un savu literāro darbību), mākslinieku, 

grāmatu ilustratoru Dāvi Ozolu un  grāmatu autori, tulkotāju Rutu Svažu un mākslinieci Ilzi 

Dobeli. Projekta laikā tika sarīkotas 3 grāmatu ilustrāciju izstādes – Agijas Stakas grāmatu 

ilustrāciju izstāde Kursīšu bibliotēkā un Dāvja Ozola ilustrāciju un Kursīšu pamatskolas skolēnu 

darbu izstāde (iedvesmojoties no Agijas Stakas darbiem) Kursīšu pamatskolā. Tāpat, lai 

popularizētu viesu literāro un māksliniecisko darbību tika izveidotas 4 viesu sarakstīto vai ilustrēto 

grāmatu izstādes Kursīšu pamatskolā. Pēc šim tikšanās reizēm, vairāki no bērniem ņēma tieši šo 

autoru grāmatas, jo bija dzirdējuši stāstu par to tapšanu, sižetu. (skat. pielikumu Nr.4) 

2018.gadā vizuālas pārvērtības piedzīvoja bērnu zona “Burtu pasaule”. Tika pārkārtoti 

plaukti un mainīts vizuālais risinājums zonas noformējumā. Bibliotēkā vietu var atrast gan bērni, 

gan jaunieši, lai pavadītu brīvo laiku, izmantotu bibliotēkas resursus un pakalpojumus. 
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Bibliotēkas rīcībā vēl joprojām ir jaunatnes lietu koordinatores jauniešiem 2017.gadā 

iegādātais gaisa hokeja galds, kuru aktīvi spēlē gan bērni, gan jaunieši. 

Bērnu radošajām izpausmēm tika piedāvātas krāsojamās lapas un krāsu zīmuļi. Bibliotēkā 

pieejamais spēļu un pužļu klāsts 2018.gadā tika papildināts ar 37 jaunām spēlēm un puzlēm 

(pirktas un dāvinātas). 

Sadarbībā ar bijušo kursīšnieci Inesi Lalu bibliotēkā pieejamas četras dažādas, interaktīvas 

spēļu rotaļgrāmatas mazajiem lasītājiem, kuras palīdz attīstīt sīko pirkstu muskulatūru, mācīties 

skaitļus, vērt, siet, klausoties pasaku izspēlēt to darbībā. Grāmatiņas ir roku darbs un ar ļoti daudz 

un dažāda lieluma detaļām, tādēļ tās ir pieejamas lietošanai tikai uz vietas bibliotēkā. (skat. 

pielikumu Nr.4) 

2018.gadā bērniem un jauniešiem sniegtas 166 uzziņas un konsultācijas 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 237 lapas 

(krāsojamās lapas, raksti no avīzēm un žurnāliem, informācija no grāmatām, u.c.); printētas 103 

lapas (krāsojami attēli, informācija no interneta, skolēnu referāti, bildes); uz lietotāju e-pastiem 

nosūtīta 2 vienības (informācija no datubāzes). 

2018.gadā turpinājām pasākumu ciklu bērniem „Stāsti par…”, kura laikā bērni iepazina 

grāmatas, skatījās filmiņas, piedalījās aktivitātēs, rādošajās darbnīcās dažādu tēmu ietvaros 

(2018.gada tēmas – atkarības, ilustrācijas, u.c.) (skat. pielikumu Nr.4) 

2018.gadā notika “Pužļu likšanas čempionāts - 2”, kura laikā dažādās vecuma grupās bija 

jāliek 5 dažādas grūtības puzles. Katras puzles likšanas laiks tika summēts. Otrajā pužļu likšanas 

čempionātā piedalījās 24 dažāda vecuma kursīšnieki – līdz 5 gadiem (3), no 6 līdz 10 gadiem (6), 

no 11 līdz 18 gadiem (11) un no 19 gadiem un vecāki (4). Sasummējot rezultātus noskaidroti 

ātrākie pužļu licēji 4 vecuma grupās! Katras grupas pirmo trīs vietu ieguvēji tika aicināti uz 

bibliotēku pēc balviņām un pateicības rakstiem. (skat. pielikumu Nr.4) 

Sadarbībā ar kultūras darba organizatori 2018.gadā organizējām Pasaku spēles un aktivitātes 

mazākajiem bērniem Sporta svētku ietvaros. Skolēnu pavasara brīvlaikā 12. līdz 16.martam 

kultūras darba organizatore Ilzīte Griķe un bibliotēkas vadītājs Mārtiņš Lagzdons organizēja 

dažādas aktivitātes bērniem, lai saturīgi pavadītu brīvlaiku. Katra diena bija veltīta kādām 

aktivitātēm - pirmdiena (12.03.) KINO DIENA - visas dienas garumā varēja skaties multfilmas no 

bibliotēkas kolekcijas un baudīt popkornu, otrdiena (13.03.) ATJAUTĪBAS / RADOŠUMA 

DIENA – varēja risināt uzdevumus, minēt mīklas, veidot radošos darbiņus Lieldienām, ceturtdiena 

(15.03.) SPORTISKĀ DIENA – notika ar sportu, kustībām, lasīšanu, grāmatām, saistīti uzdevumi, 

atrakcijas, spēles, piektdiena (16.03.) PUŽĻU DIENA - visas dienas garumā varēja likt dažāda 

lieluma un grūtības pakāpes puzles. Aktivitātēs piedalījās dažāda vecuma bērni. (skat. pielikumu 

Nr.4) 

Darbā ar bērniem nozīmīgi partneri ir Kursīšu pamatskola, skolas bibliotekāre, latviešu 

valodas un literatūras skolotāja Sanita Vītola (“Bērnu un jauniešu žūrija”, projekts “Portrets 

tuvplānā (7). Bilžu grāmatas”), kultūras darba organizatore Ilzīte Griķe (“Aktivitāšu nedēļa 

brīvlaikā”), bērnudārzs (cikls “Stāsti par…”). 

Īpaši kursi darbam ar bērniem 2018.gadā nav apmeklēti. 
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8. Novadpētniecība 

2018.gadā novadpētniecības darbā strādājām pie materiālu vākšanas un apkopošanas, 

tematisko mapju veidošanas, Saldus un Brocēnu Novadpētniecības datubāzes papildināšanas ar 

materiālu aprakstiem (jaunie izdevumi un senāku rakstu apraksti), kas saistīti ar Kursīšu pagastu, 

jo, 2018.gadā pēc SPB norādījumiem, katrai pagastu bibliotēkai jāapraksta materiāli par savu 

pagastu. 

Bibliotēkas novadpētniecības krājumu veido tematiskās mapes (raksti no dažādiem 

resursiem, kas saistīti ar Kursīšu pagastu), foto albumi (padomju gados un mūsdienās veidoti 

(bibliotēkas darbība fotogrāfijās)), grāmatas, fotogrāfijas, bibliotēkas gadagrāmatas. Materiāli 

glabājas atsevišķā novadpētniecības plauktā. 

2018.gadā tika turpināts darbs pie novadpētniecības mapju papildināšanas ar rakstiem un 

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

2018.gadā bibliotēkā bija pieejamas 50 dažādas mapes, kuras ņemtas krājuma uzskaitē un apraksti 

ievadīti Elektroniskajā katalogā. Notiek darbs pie mapēs esošo vecāko rakstu aprakstu veidošanas 

un labošanas Novadpētniecības datubāzē.  

Iespēju robežās tika vāktas fotogrāfijas no 2018.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. 2018.gada beigās apkopotas 10 mapes ar rakstiem no datubāzes periodika.lv. 

Tāpat turpinās Kursīšos pierakstītās folkloras apkopošanas darbs. 

Pārskata periodā digitalizācija nav notikusi. 

Novadpētniecības materiāli tiek izmantoti neregulāri, bet dažādiem mērķiem – vienkārši 

apskatīti uzturoties bibliotēkā (bērni un jaunieši, pieaugušie), veidojot darbus skolai (skolēni), 

augstskolai meklējot informāciju par pagasta iestādēm, publikācijas (pieaugušie). 

Bibliotēkas vadītājs piedalījies ar novadpētniecības darbu saistītos profesionālās pilnveides 

pasākumos - bibliotēku novadpētniecības konferencē Kuldīgā (19.-20.09.2018.), biedrības 

“Mantinieki” organizētā seminārā “Novadpētniecība un kultūrvēstures saglabāšana” Oskara 

Kalpaka muzejā (10.09.2018.). Ar novadpētnieciska rakstura iezīmēm bija arī UNESCO LNK 

tīkla “Stāstu bibliotēkas” saiets Nīgrandes pagasta Kalnu bibliotēkā “Stāstu stāstiem izstāstīju…” 

(24.-25.07.2018.) (skat. pielikumu Nr.3)  

2018.gadā bibliotēkā bija apskatāma Saldus pilsētas bibliotēkas veidota novadpētnieciska 

rakstura izstāde “Laikrakstam “Saldus Zeme” – 50””. (skat. pielikumu Nr.6) 

9. Projekti 

2018.gadā bibliotēka patstāvīgi un sadarbībā ar kultūras darba organizatori, biedrību 

“Kursīšu attīstības biedrība ”KABata”” izstrādājusi 6 jaunus projektus, 5 no tiem guvuši atbalstu, 

turpināja realizēt 2017.gadā atbalstīto projektu. 
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Tabula “Projektu apkopojums” 

Projekta 

nosaukums 

Finansētājs Finansējuma 

apjoms 

Projekta apraksts (īss 

kopsavilkums) 

Atbalstīts/ 

neatbalstīts 

"Portrets 

tuvplānā (6). 

Dokumentālā 

proza" (2017-

2018) 

VKKF 650 

Literāru pasākumu un izstāžu 

cikls pieaugušajiem, tikšanās ar 

latviešu autoriem. (skat. pielikumu 

Nr.5) 

Atbalstīts 

"Portrets 

tuvplānā (7). 

Bilžu grāmata" 

VKKF 500 

Literāru pasākumu un izstāžu 

cikls bērniem, tikšanās ar latviešu 

autoriem, grāmatu ilustratoriem. 

(skat. pielikumu Nr.4) 

Atbalstīts 

"20 pērles" 
Biedrība 

"KIT" 
650 

Sadarbībā ar kultūras darba 

organizatori, NVO, Saldus novada 

bibliotēkām. Saldus novada 

bibliotēku popularizēšana, veicot 

to fotografēšanu, izstādes “Saldus 

novada Gaismas pilis” izveide, 

atklāšanas pasākums. Sabiedrības 

iesaiste akcijā “Pieķēru lasot…”, 

izstādes izveide no iesūtītajām 

fotogrāfijām. (skat. pielikumu 

Nr.5, Nr.6) 

Atbalstīts 

"Bērnu, 

Jauniešu un 

Vecāku žūrija 

2018" 

LNB BLC 

Balvas akcijas 

dalībniekiem, 

publicitātes 

materiāli 

Lasītveicināšanas programma 

visām vecuma grupām. (skat. 

pielikumu Nr.4) 
Atbalstīts 

"Māris Čaklais 

- dzejā, 

dziesmās, 

instalācijās" 

Saldus 

novada NVO 

atbalsta 

fonds 

300 

Sadarbībā ar kultūras darba 

organizatori, NVO. Popularizēta 

novadnieka Māra Čaklā daiļrade 

izveidojot literatūras izstādi, 

iedvesmojoties no viņa dzejas 

radītas ziedu instalācijas, noticis 

Karīnas Tatarinovas un Roberta 

Dintera koncerts Dzejas dienās. 

(skat. pielikumu Nr.5, Nr.6) 

Atbalstīts 

"Portrets 

tuvplānā (8)" 
VKKF 720 

Literāru pasākumu cikls 

pieaugušajiem un bērniem, 

tikšanās ar latviešu autoriem. Tiks 

realizēts 2019.gadā.  

Atbalstīts 

"Sasildīt 

Latviju" 

Saldus 

novada NVO 

atbalsta 

fonds 

 

Sadarbībā ar kultūras darba 

organizatori, NVO. Valsts 

100.gadei veltīts pasākums, 

izstāde. 

Neatbalstīts 

Projektu rakstīšana un realizēšana ir brīvprātīgs darbs, lai piesaistītu papildus līdzekļus 

aktivitātēm. Tas nav obligāts pasākums, bet, ja ir vēlme, ideja un iespēja darīt, tad Kursīšu 

bibliotēka to izmanto. 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. 
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10. Publicitāte 

Visas bibliotēkas publicitātes aktivitātes ir vērstas uz to, lai tā būtu noderīga un mīlēta 

pagastā, cienīta un atpazīstama novadā, zināma valstī. 

Bibliotēka 2018.gadā sabiedrību un lasītājus informēja par iestādē notiekošo, tās 

pasākumiem, projektiem un izstādēm ar drukāto un elektronisko mediju starpniecību: (skat. 

pielikumu Nr.1)) 

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

Novada vēstis”; 

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

var iegūt plašu informāciju par bibliotēku, tās aktualitātēm, portāls www.biblioteka.lv, sociālie 

tīkli www.draugiem.lv/Kursisu.biblioteka, 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). 2018.gadā organizētas tematiskas un izglītojošas mākslas darbu, 

kolekciju, grāmatu izstādes. Aizvadītajā gadā bibliotēkā notikušās 87 izstādes un 49 tematiskie 

pasākumi un aktivitātes. (skat. pielikumu Nr.2, Nr.4, Nr.5, Nr.6)) 

Pieredzes vizītē un izbraukuma seminārā uzņemti kolēģi no Saldus un Brocēnu novadiem. 

Bibliotēkā viesojās Latvijas akadēmisko, speciālo un publisko bibliotēku direktori Saldus pilsētas 

bibliotēkā notikušā pavasara semināra ietvaros. (skat. pielikumu Nr.3)  

Kursīšu bibliotēkas sociālajos tīklos (draugiem.lv un facebook.com) 2018.gada pirmajā pusē 

notika akcija. Plašāk sadaļā – Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība. 

2018.gada beigās un visu 2019.gadu Saldus novada bibliotēkās būs apskatāmas divas 

izstādes “Saldus novada Gaismas pilis” un “Pieķēru lasot…”, kuras tapušas projekta “20 pērles” 

laikā un kurās var iepazīt Saldus novada bibliotēku dažādību un lasīšanas procesu. Projekta laikā 

tapušās fotogrāfijas bibliotēkas varēs izmantoto publicitātes materiāliem. (skat. pielikumu Nr.6) 

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, šīm lietām ir jāpatīk, jāgrib par sevi 

stāstīt, rādīt un diskutēt. Darba dunā, ne vienmēr tūlīt pēc pasākuma izdodas nopublicēt pasākuma 

foto galeriju un aprakstu, bet tas tiek izdarīts, ne vienmēr labi iesāktas lietas izdodas turpināt. 

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. 

http://www.kursisi.lv/
http://www.biblioteka.lv/
http://www.draugiem.lv/Kursisu.biblioteka
http://www.twitter.com/BiblKursisi
http://www.facebook.com/kursisilibrary
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Sadarbība ar pagasta pārvaldes speciālistiem ir laba, pārvaldes vadītājs uzklausa bibliotēkas 

vajadzības, atbalsta dalību projektos, pieredzes braucienos un mācībās, un sabiedriskajās 

aktivitātēs.  

Tabula “Sadarbības partneri un sadarbības formas un aktivitātes” 

Sadarbības partneri Sadarbības formas, pasākumi, aktivitātes 

Kursīšu pamatskola 

un bibliotēka, 

skolotāji 

  “Lasītāju kluba” pasākumi sadarbībā literatūras skolotāju Sanitu 

Vītolu; 

 Projekta “Portrets tuvplānā (7). Bilžu grāmatas” pasākumi tikšanās ar 

bērnu grāmatu autoriem Lindu Nemieru, Rutu Svažu un ilustratoriem 

Agiju Staku, Dāvi Ozolu, mākslinieci Ilzi Dobeli 

 Darbs lasīt veicināšanas programmā „Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrija 

2018”; 

 Ziedu instalācija projektā "Māris Čaklais - dzejā, dziesmās, 

instalācijās". (skat. pielikumu Nr.4, Nr.5, Nr.6) 

Kursīšu PII grupas 

 Aktivitātes ciklā “Stāsti par…” (atkarības, grāmatu ilustrācijas, u.c.); 

 Bibliotēkas apmeklējums, literatūra un tehniskās iespējas; 

 Ziedu instalācija projektā "Māris Čaklais - dzejā, dziesmās, 

instalācijās". (skat. pielikumu Nr.4, Nr.6) 

Kultūras darba 

organizatore 

 Ikgadējā Ziemassvētku tirdziņa organizēšana pagastā; 

 Izstāžu atklāšanas pasākums “Grāmatu sardzē”; 

 Ziedu instalācija projektā "Māris Čaklais - dzejā, dziesmās, 

instalācijās"; 

 Aktivitātes bērniem Sporta svētku ietvaros, aktivitāšu nedēļa skolēnu 

brīvlaikā martā. (skat. pielikumu Nr.4, Nr.5, Nr.6) 

Biedrība „Kursīšu 

attīstības biedrība 

„KABata”” 

 Finansējuma piesaiste projekta “20 pērles”, "Māris Čaklais - dzejā, 

dziesmās, instalācijās" aktivitāšu realizēšanai bibliotēkā. 

Jaņa Rozentāla Saldus 

vēstures un mākslas 

muzejs 

 Izstāde “Saldus evaņģēliski luteriskās Draudzes mācītājs Romāns 

Auseklis Vanags”. (skat. pielikumu Nr.6) 

LNB 

  “Bērnu. Jauniešu un vecāku žūrijas 2018” realizēšanas atbalstīšana  

balviņas; 

 Darbs profesionālās kvalifikācijas “Bibliotekārs” piešķiršanas 

eksaminācijas komisijā. 

Amatierteātris 

“Kodols” 
 Izstāžu atklāšanas pasākums “Grāmatu sardzē”. (skat. pielikumu Nr.5) 

Lasītāji, sabiedrība 

 Kolekciju izstādes (delfīni, zilonīši, peles) ciklā “Kolekciju stāsti”; 

 Izstādes “Mana cimdiņa stāsts” veidošana; 

 Dalība erudīcijas spēlē “Literatūras garšā” 

 Pasākumi “Ceļojumu piezīmes” – Norvēģija, Portugāle; 

 Ziedu instalācija projektā "Māris Čaklais - dzejā, dziesmās, 

instalācijās". (skat. pielikumu Nr.6) 

Bibliotēkas (pilsētas 

un pagastu) 

 Grāmatu andele – iepirkšana; 

 SBA grāmatu apmaiņa; 

 Profesionāla informācija, padoms, konsultācijas; 

 Projekta “20 pērles” sadarbības partneri; 

 Izstāde “Cilvēkstāsti – es mīlu Tevi, Vadakste!”; 
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 Novadpētniecības izstāde “Laikrakstam “Saldus Zeme – 50””. (skat. 

pielikumu Nr.5, Nr.6) 

VKKF 
 Projektu “Portrets tuvplānā (6). Dokumentālā proza”, “Portrets 

tuvplānā (7). Bilžu grāmatas” aktivitāšu finansējums. 

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. 

 

2019. gada 21.janvārī            Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra  

                  vadītājs Mārtiņš Lagzdons 
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Pielikums Nr.1 “Bibliogrāfija – raksti presē” 
 

1. Literāti ciemosies atkal : [par projekta "Portrets tuvplānā" astotās kārtas atbalstīšanu un 

plānotajiem viesiem Kursīšu (Saldus novads) pagasta bibliotēkā-informācijas centrā]. - 

(Īsumā). (Viedokļi. Aktualitātes) // Saldus Zeme. - ISSN 1407-3070. - Nr.131 (8490) (2018, 

8.novembris), [1].lpp. 

2. Maniņa, Agrita.  Ko tikai nevar pastāstīt : [par UNESCO Latvijas nacionālās komisijas tīkla 

Stāstu bibliotēkas saietu Kalnos (Saldus novads)] / Agrita Maniņa ; tekstā stāsta Kalnu 

bibliotēkas vadītāja Ieva Kalvāne ; pensionēta skolotāja Anita Kļava ; foto: Agrita Maniņa. - 

(Cilvēkos) // Saldus Zeme. - ISSN 1407-3070. - Nr.89 (8448) (2018, 2.augusts), 4.lpp. : 

fotogrāfijas. 

3. Lala, Inese.  Pavisam vienkārši - sanāk, jo dara : [saruna ar bijušo kursīšnieci Inesi Lalu 

(Saldus novads) par dzīvi un radošo darbību - auduma interaktīvo grāmatiņu šūšanu, 

pasākumā Kursīšu pagasta bibliotēkā-informācijas centrā] / Inese Lala ; pierakstīja Ieva 

Vilmane ; foto: Andrejs Sergejevs. - (Redakcijas viešņa) // Saldus Zeme. - ISSN 1407-3070. 

- Nr.81 (8440) (2018, 13., 14.jūlijs), 4.lpp. : fotogrāfijas. 

4. Valkīra, Andra.  Kursīšniekus sporta svētkos pārbauda vējš : [par Kursīšu pagasta (Saldus 

novads) sporta svētkiem] / Andra Valkīra ; tekstā stāsta sporta darba organizators Kaspars 

Circenis. - (Sports) // Saldus Zeme. - ISSN 1407-3070. - Nr.77 (8436) (2018, 5.jūlijs), 6.lpp. 

: fotogrāfijas. 

5. Vilmane, Ieva.  Digitālais aģents Mārtiņš : [par Saldus novada Kursīšu pagasta bibliotēkas-

informācijas centra darbību, vadītāju Mārtiņu Lagzdonu, bibliotēku nozīmi un attīstības 

iespējām] / Ieva Vilmane ; tekstā stāsta Kursīšu pagasta bibliotēkas-informācijas centra 

vadītājs Mārtiņš Lagzdons ; fotogrāfs Andrejs Sergejevs. - (Bibliotēka) // Saldus Zeme. - ISSN 

1407-3070. - Nr.72 (8431) (2018., 22., 23.jūnijs). Pielikums: Kurzemes Kultūras Pielikums 

"3K", Nr.6 (2018, jūnijs), 1., 3.lpp. : fotogrāfijas. 

6. Rakstniece skolā : [par literātes Lindas Nemieras viesošanos Kursīšu pamatskolā projekta 

ietvaros]. - (Īsumā). (Aktualitātes) // Saldus Zeme. - ISSN 1407-3070. - Nr.61 (8420), (2018, 

29.maijs), 3.lpp. 

7. Maniņa, Agrita.  Princeses - skaistas, zvēri dabīgi : [par grāmatu ilustrētājas Agijas Stakas 

viesošanos Kursīšu pamatskolā (Saldus novads) un grāmatu ilustrācijām] / Agrita Maniņa ; 

tekstā stāsta grāmatu ilustrētāja Agija Staka ; foto - Agrita Maniņa. - (Literārā lappuse). 

(Kurzemīte) // Saldus Zeme. - (Ielikums "Kurzemīte", Nr.4 (350). - ISSN 1407-3070. - Nr.48 

(8407), (2018, 24.aprīlis), 7.lpp. : fotogrāfijas. 
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Pielikums Nr.2 “Izstādes, pasākumi un aktivitātes bibliotēkā 2018.gadā” 
 

PASĀKUM

A VEIDS 
NOSAUKUMS LAIKS 

IZM. 

IESPIEDARBI 
APM. SK. 

Literatūras 

izstādes 

„Jaunumi” 

2.01 – 

31.12.18 
    

„Blaumaņa zelts” (rakstniekam Rūdolfam 

Blaumanim - 155 (1863-1908)) 
Janvāris  20 grāmatas   

„Kāds, kura nav” (dramaturgam Mārtiņam 

Zīvertam - 115 (1903-1990)) 
Janvāris 5 grāmatas   

„Magoņu pļavā” (rakstniecei Anitai Liepai - 90 

(1928)) 
Janvāris 7 grāmatas   

„Aktrise Ragārēs un citi stāsti” (rakstniecei Ilzei 

Kalnārei - 100 (1918-1968)) 
Janvāris 5 grāmatas   

„Vīrietis, kuru gaida” (aktierim, dziedātājam 

Ivaram Kalniņam - 70 (1948)) 
Janvāris 3 grāmatas   

„Par mākslu, kritiku un filozofiju” (literatūras un 

mākslas kritiķim, filozofam Pēterim Zeilem - 90 

(1928)) 
Janvāris 7 grāmatas   

„Kad Dievs aizgājis atvaļinājumā” (dzejniekam, 

filozofam Robertam Mūkam - 95 (1923-2006)) 
Janvāris 4 grāmatas   

„Arī viņi janvārī svin apaļas jubilejas” (Stendāls, 

Irbe Treile, Valdis Rūja, Gatis Krūmiņš) 
Janvāris 6 grāmatas   

„Raksta bērniem - janvārī svin jubileju” (Rūdolfs 

Blaumanis, Aleksejs Tolstojs) 
Janvāris 2 grāmatas   

„Latviešu rakstnieki jaunākā skolas vecuma 

bērniem - A” 
Janvāris 6 grāmatas   

„No pasakām gudrību ņem” Janvāris 8 grāmatas   

„ Dažādās tiesības” Janvāris 11 grāmatas   

“Aivars Kļavis – daiļrade” 
5.02.-

28.02.2018 

20 grāmatas ; 

1 CD 
  

„Kamēr vien saulgriezes ziedēs” (dzejniecei Ārijai 

Elksnei - 90 (1928-1984)) 
Februāris 12 grāmatas   

„Piecas minūtes par vēlu” (rakstniekam Ēvaldam 

Vilkam - 95 (1923-1976)) 
Februāris 7 grāmatas   

„Fantāzijas ceļojumi” (franču rakstniekam Žilam 

Vernam - 190 (1828-1905)) 
Februāris 6 grāmatas   

„Lasām igauņu autorus – svinam Igaunijas 

dzimšanas dienu” 
Februāris 13 grāmatas   

„Lasām lietuviešu autorus – svinam Lietuvas 

dzimšanas dienu” 
Februāris 14 grāmatas   

„Gaišā un tumšā skola” (rakstniecei Dzidrai 

Zeberiņai - 95 (1923-2016)) 
Februāris 6 grāmatas   

„Franču detektīvs Megrē” (Franču rakstniekam 

Žoržam Simenonam - 115 (1903-1989)) 
Februāris 18 grāmatas   

„Sapņu gals” (rakstniecei Emīlijai Prusai - 140 

(1878-1950)) 
Februāris 2 grāmatas   

„Suņa gadā – suņu grāmatas” Februāris 26 grāmatas   

„Brīnumainie piedzīvojumi ceļojumos” (Franču 

rakstniekam Žilam Vernam - 190 (1828-1905)) 
Februāris 3 grāmatas   

“Armands Puče – daiļrade” 
12.03.-

31.03.20183 

11 grāmatas ; 

2 žurnāli 
  

„Gadi un laiks” (kolumbiešu rakstniekam 

Gabrielam Garsijam Markesam - 90 (1928-2014) 
Marts  2 grāmatas   

„Siržu likteņi” (rakstniekam Kārlim Ieviņam - 

130 (1888-1977) 
Marts 8 grāmatas   

„Sniegotie kalni” (dramaturgam Gunāram 

Priedem - 90 (1928-2000) 
Marts 

4 grāmatas ; 

1 CD 
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„Trakie veči” (rakstniekam, žurnālistam Paulam 

Bankovskim - 45 (1973) 
Marts 

9 grāmatas ; 

2 CD 
  

„Sieviete – spēcīga, varena, sievišķīga” (8.marts – 

Starptautiskā sieviešu diena) 
Marts 11 grāmatas   

„Minci, minci” (1.marts – Pasaules kaķu diena) Marts 21 grāmata   

“Agijas tēlu pasaule” – grāmatu ilustrācijas un 

grāmatas 

9.04.-

31.05.2018. 
45 grāmatas   

„Čehu dēkaiņu piedzīvojumi” (čehu rakstniekam 

Jaroslavam Hašekam – 135 (1883-1923)) 
Aprīlis 3 grāmatas   

„Tas nepasacītais…” (dzejniekam, tulkotājam 

Guntaram Godiņam - 60 (1958)) 
Aprīlis 10 grāmatas   

„Gaismas ceļš” (dzejniekam Leonīdam Breikšam - 

110 (1908-1942)) 
Aprīlis 7 grāmatas   

“Vilis Seleckis – daiļrade” Maijs  9 grāmatas   

„Ko no tevis saprot sveša acs! Ko gan viņi palīdzēt 

var tev? Tikai pats. Tu pats. Un tikai pats.” 

(I.Ziedonis) (dzejniekam Imantam Ziedonim—85 

(1933-2013)) 

Maijs 
34 grāmatas ; 

1 CD 
  

„Tepat līdzās un ļoti, ļoti tālu” (rakstniekam, 

publicistam Ērikam Hānbergam — 85 (1933)) 
Maijs 18 grāmatas   

„Vēstures patiesību meklējot” (vēsturniekam, 

rakstniekam, tiesībzinātniekam Arvedam Švābem — 

130 (1988-1959)) 
Maijs 9 grāmatas   

„Man pieder visas pasaules laiks vienā niecīgi 

mazā sekundē...” (M.Laukmane) (dzejniecei, 

rakstniecei Maijai Laukmanei — 65 (1953)) 
Maijs 4 grāmatas   

„Vasara ārzemju romānos” Maijs 17 grāmatas   

„Nekur un nekā...” (dzejniecei, rakstniecei Maijai 

Laukmanei — 65 (1953)) 
Maijs 16 grāmatas   

„Kā tas radās – izgudrojumu vēsture” Maijs 5 grāmatas   

„Patvērums ilūzijām” (rakstniekam Aivaram 

Kļavim - 65 (1953)) 
Jūlijs 8 grāmatas   

„Izrautās saknes” (rakstniecei Mildai Geidānei - 90 

(1928-2004)) 
Jūlijs 9 grāmatas   

„Pelnrušķītes stāsts” (rakstniekam Jānim 

Mauliņam - 85 (1933-2009)) 
Jūlijs 4 grāmatas   

„Dzīvības dzirksts” (vācu rakstniekam Ērikam 

Marijam Remarkam - 120 (1898-1970)) 
Jūlijs 7 grāmatas   

„Izrautās saknes” (dzejniecei, literatūrzinātniecei 

Mildai Losbergai - 95 (1923)) 
Jūlijs 2 grāmatas   

„Kriminālromāns Stradiņa gaumē” (rakstniekam 

Jānim Ivaram Stradiņam - 75 (1943-2008)) 
Jūlijs 8 grāmatas   

„Ārzemju daiļliteratūra - Š” Jūlijs 10 grāmatas   

„Latviešu rakstnieki jaunākā skolas vecuma 

bērniem - B” 
Jūlijs 12 grāmatas   

„Kāds? Kāpēc? Kas? ... uzzini nezināmo 

grāmatās” 
Jūlijs 18 grāmatas   

„Es tavu tuvumu jūtu” (rakstniekam Matīsam 

Kaudzītem - 170 (1848-1926)) 
Augusts-

Septembris 
5 grāmatas   

„Rīt pie dienas” (dzejniecei Olgai Lisovskai - 90 

(1928-1987)) 
Augusts-

Septembris 
3 grāmatas   

„nespēlējiet vijoles” (dzejniecei, rakstniecei Andrai 

Manfeldei - 45 (1973)) 
Augusts-

Septembris 
4 grāmatas   

„Lidojošo burtu limonāde” (dzejniecei Inesei 

Zanderei - 60 (1958)) 
Augusts-

Septembris 
18 grāmatas   

„Gan simtkārt esi apdziedāta” (rakstniekam Vilim 

Veldrem - 110 (1908-1940)) 
Augusts-

Septembris 
3 grāmatas   
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„Es tavs maigais jērs” (rakstniecei Benitai 

Veisbergai - 90 (1928)) 
Augusts-

Septembris 
2 grāmatas   

„Lustīga dzīvošana” (Dzejniekam, satīriķim Valdim 

Artavam - 90 (1928)) 
Augusts-

Septembris 
12 grāmatas   

„Mūsdienu un tradicionālie latviešu ēdieni” 
Augusts-

Septembris 
5 grāmatas   

„Pasaki…” (rakstniecei Liānai Miķelsonei - 65 

(1953)) 
Augusts-

Septembris 
2 grāmatas   

„Latviešu rakstnieki jaunākā skolas vecuma 

bērniem – D” 

Augusts-

Septembris 
6 grāmatas   

„Ārzemju rakstnieki raksta – Gu….” 
Augusts-

Septembris 
8 grāmatas   

„Par tevi, Latvija, stāstu” Novembris 14 grāmatas   

„Latvija, tik daudzveidīgs tavs vārds” Novembris 20 grāmatas   

„Atskabarga” (dramaturgam, scenāristam, režisoram 

Laurim Gundaram - 60 (1958)) 
Novembris 4 grāmatas   

„Herbe, Krabats, raganiņa…” (vācu rakstniekam 

Otfrīdam Preisleram - 95 (1923-2013)) 
Novembris 5 grāmatas   

„un kas par to…” (dzejniekam Ojāram Vācietim - 

85 (1938)) 
Novembris 12 grāmatas   

„Viens pa ceļu gāja” (dzejniekam Ojāram 

Vācietim - 85 (1938)) 
Novembris 6 grāmatas   

„Saucēja balss” (rakstniekam Albertam Belam - 80 

(1938)) 
Novembris 9 grāmatas   

„Virši zili…” (rakstniecei, tulkotājai Elīnai Zālītei - 

120 (1898-1955)) 
Novembris 5 grāmatas   

„Bezalgas atvaļinājums” (rakstniekam Gunāram 

Cīrulim - 95 (1923-2002)) 
Novembris 2 grāmatas   

          

Mākslas 

un 

izglītojošas 

izstādes 

Saldenieces Aijas Pelītes kolekcija “Pele brauc, rati 

čīkst” – peļu figūriņu izstāde 

09.01.-

28.02.2018. 
    

Saldus pilsētas bibliotēkas veidota novadpētniecības 

izstāde “Laikrakstam “Saldus Zeme” – 50” 
08.01.-

31.01.2018. 
    

Foto izstāde “Cilvēkstāsti - Es mīlu Tevi, 

Vadakste” 

1.02.-

28.02.2018. 
    

J.Rozentāla Saldus Vēstures un mākslas muzeja 

izstāde “Saldus ev. lut. draudzes mācītājs Romans 

Auseklis Vanags” 

2.03.-

31.03.2018 
    

Ezernieces Antras Sipenieces kolekcijas izstāde 

“Āfrikas un Āzijas valdnieks” - zilonīšu figūriņu 

izstāde 

18.05.-

30.06.2018. 
    

„Agijas tēlu pasaule” (mākslinieces Agijas Stakas 

grāmatu ilustrāciju izstāde) 
09.04.-

22.06.2018. 
    

“ZINĀMĀS UN NEZINĀMĀS 

ZIEMEĻVALSTIS” 

02.07.-

31.07.2018. 
    

Māra Grasmaņa FOTO IZSTĀDE “Dejotprieks” 
7.08.-

14.09.2018. 
    

kursīšnieku Gaļinas un Ērika Griķu kolekcijas izstāde 

“Brīnumainās pasaules būtnes — delfīni” delfīnu 

figūriņu izstāde 

11.09.–

31.10.2018. 
    

Māra Čaklā dzeja ziedu instalācijās (ziedu paklāju, 

instalāciju izstāde) 
18.09.-

21.09.2018. 
    

Ekspresizstāde - „Kad grāmatu varoņi kļūst 

krāsaini” - skices un darbi (Dāvis Ozols) 
09.10.2018     

kursīšnieku veidota cimdu izstāde “Mana cimdiņa 

stāsts”. Izstādē apskatāmi — Rasmas Circenes, Līgas 

Melnbārde, Ainas Melbārdes un citu kursīšnieku 

darbi 

12.11.-

30.11.2018. 
5 grāmatas   
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Foto izstāde - “Saldus novada Gaismas pilis” 
21.11.-

31.12.2018. 
    

Foto izstāde “Pieķēru lasot…” 
21.11.-

31.12.2018. 
    

nīgrandnieces Mudītes Siksnas kolekcjas izstāde 

“Sērkociņi” – sērkociņu kastīšu izstāde 

10.12.2018.-

30.01.2019. 
    

          

Pasākumi 

Krustvārdu mīklu minēšanas čempionāta 4.posma 

5.kārta 
11.01.2018   10 p 

“Ceļojumu piezīmes – Portugāle”, kopā ar 

kursīšnieku Viesturu Upenieku. Stāstu laiks t@vā 

bibliotēkā. 
11.01.2018   7 p ; 1 b 

Lekcija-stāstījums – “Alveja” (Solvita Mertena) 11.01.2018   10 p 

“101.kilometrs - tuvā trimda” – tikšanās ar 

žurnālisti, rakstnieci Gunu Rozi (projekta “Portrets 

tuvplānā (6). Dokumentālā proza” ietvaros ar VKKF 

finansiālu atbalstu) 

23.01.2018   12 p 

Nodarbība – izstāde “Saldus Zemei – 50”, laikraksta 

pārvērtības un nozīme (Kursīšu pamatskolas mediju 

pulciņa dalībniki) 
26.01.2018   1 p ; 5 b 

Lasītāju klubs ciemos pie Kalnu bibliotēkas Lasītāju 

kluba "Lubenieki" 
29.01.2018   8 p 

Krustvārdu mīklu minēšanas čempionāta 4.posma 

6.kārta 
01.02.2018   10 p 

Grāmatu andele Kursīšos 06.02.2017   11 p 

„Es saucu, lai atsauktos”, tikšanās ar rakstnieku 

Aivaru Kļavi, sarunu vada un ar vēsturisko, 

dokumentālo prozu iepazīstina LNB speciāliste Liega 

Piešiņa. “Vecāku žūrija 2017” noslēgums. (VKKF 

atbalstīts projekts “Portrets tuvplānā (6). 

Dokumentālā proza”) 

17.02.2018   14 p 

“Ceļojumu piezīmes – Norvēģija”, kopā ar 

ezernieci Ināru Riežnieci. Stāstu laiks t@vā 

bibliotēkā. 
20.02.2018   10 p ; 1 b 

Krustvārdu mīklu minēšanas čempionāta 4.posma 

7.kārta 
01.03.2018   10 p 

SKOLĒNU BRĪVLAIKU PAVADI SATURĪGI “Kino 

diena” 
12.03.2018   5 p ; 25 b 

SKOLĒNU BRĪVLAIKU PAVADI SATURĪGI 

“Atjautības un radošuma diena” (Risini 

uzdevumus, mini mīklas, piedalies konkursos…, 

Veido grāmatzīmes, radošos darbiņus Lieldienām) 

13.03.2018   12 b ; 2 p 

Lasītāju kluba tikšanās – literārās balvas 13.03.2018   4 p 

SKOLĒNU BRĪVLAIKU PAVADI SATURĪGI 

“Sportiskā diena” 
15.03.2018   16 b ; 1 p 

SKOLĒNU BRĪVLAIKU PAVADI SATURĪGI “Pužļu 

diena” 
16.03.2018   10 b ; 2 p 

„Arī viņi veido vēsturi”, tikšanās ar sporta 

žurnālistu, fotogrāfu, grāmatu autoru Armandu Puči 

(VKKF atbalstīts projekts “Portrets tuvplānā (6). 

Dokumentālā proza”) 

21.03.2018   27 p ; 3 b 

Krustvārdu mīklu minēšanas čempionāta 4.posma 

8.kārta 
05.04.2018   10 p 

“Stāsti par… ilustrācijas” – iepazīšanas ar A.Stakas 

ilustrāciju izstādi, grāmatām, multfilmu skatīšanas 
16.04.2018   11 b ; 1 p 

„Grāmatu tēli atdzīvojas” tikšanās ar grāmatu 

ilustratori Agiju Staku (VKKF atbalstīts projekts 

“Portrets tuvplānā (7). Bilžu grāmatas”) 
20.04.2018   30 b ; 6 p 

„Meža meitas – izturēt un nepadoties”, tikšanās ar 

grāmatu autori, folkloras pētnieci  Sanitu Reinsoni 
21.04.2018   9 p 
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(VKKF atbalstīts projekts “Portrets tuvplānā (6). 

Dokumentālā proza”) 

Cieceres internātpamatskolas skolēnu viesošanās 

bibliotēkā “Bibliotēka un bibliotekāra profesija” 
26.04.2018   11 b ; 2 p 

Krustvārdu mīklu minēšanas čempionāta 4.posma 

noslēgums 
10.05.2018   10 p 

„Ar prieka pieskārienu” tikšanās ar grāmatu autori 

Lindu Nemieru (5-gadīgie un 1.-5.klase)(VKKF 

projekts “Portrets tuvplānā (7). Bilžu grāmatas”) 
14.05.2018.   20 b ; 3 p 

„Fantāzijas spogulī” tikšanās ar grāmatu autori 

Lindu Nemieru (6.-8.klase)(VKKF projekts “Portrets 

tuvplānā (7). Bilžu grāmatas”) 
14.05.2018.   21 b ; 3 p 

“Bērnu un jauniešu žūrija 2017” noslēgums 
(Brocēnu bibliotēkas apmeklējums un Brocēnu gaisa 

takas) 
15.05.2018.   19 b ; 3 p 

„Ardievas mežam” tikšanās ar rakstnieku, 

žurnālistu Vili Selecki (VKKF atbalstīts projekts 

“Portrets tuvplānā (6). Dokumentālā proza”) 
22.05.2018   21 p 

Kalnu un Kursīšu bibliotēku Lasītāju klubu 

tikšanās 
22.05.2018   18 p 

Bērnu aktivitātes sporta svētkos 30.06.2018.   30 b 

Erudīcijas konkursa „Latvijai – 100. Domā. Izzini. 

Stāsti!” 2. kārtā 
23.04.-18.05.   5 p 

“Rotaļgrāmatas bērniem” (tikšanās ar bijušo 

kursīšnieci Inesi Lalu (Lukovsku), (interaktīvas 

rotaļgrāmatas bērniem — no idejas līdz plauktam)) 
03.07.2018.   1 b ; 7 p 

Pužļu likšanas čempionāts - 2 21.06.-6.07.18.   20 b 4 p 

Pasākums "Guntars Račs un draugi" 05.09.2018.   
110 p ; 10 

b 

Krustvārdu mīklu minēšanas čempionāta 5.posma 

1.kārta 
13.09.2018   11 p 

„Dzeju dziedāt” (Karīna Tatarinova (balss), Roberts 

Dinters (ģitāra)) 
20.09.2018.   78 p ; 5 b 

“Pirmsskolniekiem par atkarībām” (animācijas 

filmu demonstrējums, pārrunas) 
28.09.2018.   2 p ; 14 b 

bibliotēkas lasītāju, draugu un teātra mīļu brauciens 

uz Dailes teātra izrādi “Svinības” 
30.09.2018   1 b ; 29 p 

Grāmatu andele Kursīšos 02.10.2018   6 p 

„Kad grāmatu varoņi kļūst krāsaini” tikšanās ar 

grāmatu ilustratoru Dāvi Ozolu (VKKF projekts 

“Portrets tuvplānā (7). Bilžu grāmatas”) 
09.10.2018   15 b ; 4 p 

Krustvārdu mīklu minēšanas čempionāta 5.posma 

2.kārta 
11.10.2018   11 p 

Bibliotēkas lasītāju, draugu un teātra mīļu brauciens 

uz Liepājas teātra izrādi “Precības” 
28.10.2018   17 p 

„Burti, Baiba, gaisa kaujas…” tikšanās ar grāmatu 

autori, tulkotāju Rutu Svažu un mākslinieci Ilzi 

Dobeli (VKKF projekts “Portrets tuvplānā (7). Bilžu 

grāmatas”) 

30.10.2018   17 b ; 2 p 

Krustvārdu mīklu minēšanas čempionāta 5.posma 

3.kārta 
08.02018   10 p 

Izstāžu atklāšanas pasākums “Grāmatu sardzē” 22.11.2018.   16 p 

Krustvārdu mīklu minēšanas čempionāta 5.posma 

4.kārta 
06.12.2018   9 p 

Ziemassvētku tirdziņš 08.12.2018   50 p ; 15 b 

brauciens uz Ziemassvētku koncertu “Ziema” 

Liepājas teātrī 
23.12.2018   5 b ; 23 p 

    
      



26 

Izglītojošie 

pasākumi, 

semināri, 

konkursi 

“Saldus un Brocēnu bibliotekāru izbraukuma 

seminārs Kursīšos” 
30.05.2018   26 p 

“Latvijas akadēmisko, speciālo un publisko 

bibliotēku direktoru vizīte” 
30.05.2018   41 p 
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Pielikums Nr.3 “Profesionālā pilnveide (bildes), novērtējums un viesi 

bibliotēkā” 
Mācības – Radošās domāšanas meistarklase, 21., 28.02.2018. 

   
Lielie lasīšanas svētki LNB, 10.03.2018. 

 
Saldus un Brocēnu novadu bibliotekāru izbraukuma seminārs Kursīšos, 30.05.2018. 

   
 

    
Latvijas akadēmisko, speciālo un publisko bibliotekāru darbinieku vizīte Kursīšos, 30.05.2018. 

   



28 

   
LBB pieredzes apmaiņas brauciens uz Dāniju, 11.-18.08.2018. - Orhūsas publiskā bibliotēka 

kultūras centrs Dokk1 

   
 

   
 

   
Herningas centrālā bibliotēka 
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Billundas bibliotēka 

   
 

   
Vejles bibliotēka 

   
 

  
Novadpētniecības konference Kuldīgā, 19.-20.09.2018. 
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Pielikums Nr.4 “Darbs ar bērniem fotogrāfijās” 
Skolas mediju pulciņš iepazīst izstādi, 26.01.2018. 

  
Aktivitātes bērniem - SKOLĒNU BRĪVLAIKU PAVADI SATURĪGI, 12.-16.03.2018. 

   
 

   
Pasākums “Stāsti par… ilustrācijas”, 16.04.2018. 
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Pasākums „Grāmatu tēli atdzīvojas” tikšanās ar grāmatu ilustratori Agiju Staku, 20.04.2018. 

   
 

   
“Bērnu un jauniešu žūrija 2017” noslēgums, 15.05.2018. 

    
 

   
 

   
Pasākums „Ar prieka pieskārienu” tikšanās ar grāmatu autori Lindu Nemieru, 14.05.2018. 
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Bērnu aktivitātes sporta svētkos, 30.06.2018. 

   
Pužļu likšanas čempionāts – 2, 21.06.-6.07.2018. 

   
Nodarbība bērniem “Stāsti par… atkarības”, 28.09.2018. 

   
Pasākums „Kad grāmatu varoņi kļūst krāsaini” tikšanās ar grāmatu ilustratoru Dāvi Ozolu, 

09.10.2018. 

   
 
  



33 

Pielikums Nr.5 “Darbs ar pieaugušajiem fotogrāfijās” 
Pasākums “Ceļojumu piezīmes – Portugāle”, 16.01.2018 

  
Pasākums „101.kilometrs – tuvā trimda”, tikšanās ar žurnālisti, rakstnieci Gunu Rozi, 18.01.2018. 

   
Krustvārdu mīklu minēšanas čempionāta 4.posma 6.kārta, 1.02.2018. 

   
Grāmatu andele kopā ar “Virju LK”, 6.02.2018. 

   
Pasākums „Es saucu, lai atsauktos”, tikšanās ar rakstnieku Aivaru Kļavi, 17.02.2018. 
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Pasākums „Ceļojumu piezīmes - Norvēģija” kopā ar ezernieci Ināru Riežnieci, 20.02.2018. 

   
Pasākums „Arī viņi veido vēsturi” tikšanās ar sporta žurnālistu, fotogrāfu, grāmatu autoru 

Armandu Puči, 21.03.2018. 

    
Pasākums „Meža meitas – izturēt un nepadoties” tikšanās ar grāmatu autori, folkloras pētnieci 

Sanitu Reinsoni, 21.04.2018. 

   
Krustvārdu mīklu minēšanas čempionāta 4.posma NOSLĒGUMS, 10.05.2018. 
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Pasākums „Ardievas mežam” tikšanās ar rakstnieku, žurnālistu Vili Selecki, 22.05.2018. 

    
Kalnu un Kursīšu bibliotēku Lasītāju klubu tikšanās, 22.05.2018. 

   
Pasākums “Rotaļgrāmatas bērniem” tikšanās ar bijušo kursīšnieci Inesi Lalu (Lukovsku), 4.07.2018. 

   
Pasākums “Guntars Račs un draugi”, 05.09.2018. 

   
Pasākums “Dzeju dziedāt”, 20.09.2018. 

   
Izstāžu atklāšanas pasākums “Grāmatu sardzē”, 22.11.2018. 
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Krustvārdu mīklu risināšanas čempionāta 5.posma 4.kārta, 06.12.2018. 

  
Ziemassvētku tirdziņš, 07.12.2018. 
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Pielikums Nr.6 “Izstādes bibliotēkā” 
Foto izstāde “Cilvēksstāsti - Es mīlu Tevi, Vadakste”, 02.2018. 

   
Aijas Pelītes kolekcija “Pele brauc, rati čīkst” – peļu figūriņu izstāde, 02.2018. 

   
J.Rozentāla Saldus Vēstures un mākslas muzeja izstāde “Saldus ev. lut. draudzes mācītājs Romans Auseklis 

Vanags”, 2.-31.03.2018. 

  
Ezernieces Antras Sipenieces kolekcijas izstāde “Āfrikas un Āzijas valdnieks” - zilonīšu figūriņu izstāde, 

18.05.-30.06.2018. 

   
„Agijas tēlu pasaule” (mākslinieces Agijas Stakas grāmatu ilustrāciju izstāde), 09.04.-22.06.2018. 

   
Izstāde “ZINĀMĀS UN NEZINĀMĀS ZIEMEĻVALSTIS”, No 02.07. līdz 31.07.2018. 
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Māra Grasmaņa foto izstāde “Dejotprieks”, 07.08.-14.09.2018. 

   
Māra Čaklā dzeja ziedu instalācijās, 18.09.-21.09.2018. 

   
Kolekcijas izstāde “Brīnumainās pasaules būtnes – delfīni” – delfīnu figūriņu izstāde, 11.09.-30.10.2018. 

   
Cimdu izstāde “Mana cimdiņa stāsts”, 12.11.-30.11.2018. 

   
Foto izstāde “Saldus novada Gaismas pilis”, 21.11.-31.12.2018. 

   
Foto izstāde “Pieķēru lasot…”, 21.11.-31.12.2018. 

  


