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Kopsavilkums 

2019.gada darba prioritātes bija iesākto darbu sekmīga turpināšana un lietotāju 

kvalitatīva un pilnvērtīga apkalpošana un pakalpojumu sniegšana.  

2019.gadā piedāvāts un popularizēta jaunais “3TD” E-grāmatu bibliotēkas pakalpojums, 

kā rezultātā izsniegti arī Bibliotēkas kataloga attālinātas pieejas dati. Veikta lietotāju 

konsultēšana par abu pakalpojumu iespējām un izmantošanu. 

Mācījāmies strādāt samazināta krājuma finansējuma ietvaros un pašvaldības centralizētās 

grāmatvedības radīto pārmaiņu un ietekmes ēnā. Gada otrā pusē centāmies sadzīvot ar Kursīšu 

pamatskolas reorganizāciju un tā rādītajām sekām. Risinājums un attīstības virzieni jāmeklē 

2020.gadā. 

2019.gadā turpināts darbs pie dažādu projektu izstrādes un realizēšanas. Realizēti 4 

dažādi projekti, kopā ar pagasta iestādēm un nevalstiskajām organizācijām. Vairāk sadaļā 

Projekti. 

Aktivitātes  saistībā ar ANO ilgtspējīgas attīstības jomā nav izvērsts ļoti plaši un konkrēti, 

liela daļa no bibliotēkas aktivitātēm un pakalpojumiem atbilst kādam no ANo ilgtspējīgas 

attīstības mērķiem. Bibliotēkas vadītājs ar savu pieredzes stāstu saistībā ar šiem mērķiem 

uzstājās Kurzemes reģionālajā seminārā “Bibliotēkas un sabiedrības ilgtspējīga attīstība: mēs 

būvējam šo pasauli paši” (12.12.2019, Ventspils) ar prezentāciju “Viena darbinieka bibliotēkas 

ieguldījums vietējās sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā”. Prezentācijā tika apskatītas bibliotēkas 

pēdējos gados realizētās aktivitātes ilgtspējīgas attīstības mērķu kontekstā. 

Bibliotēka kā vietējās informācijas veidotājs, izplatītājs, glabātājs (mājas lapa - 

www.kursisi.lv , sociālo tīklu uzturēšana, pagasta informatīvā izdevuma «Kursīšnieks» 

veidošana, tūrisma informācijas, pašvaldības informācijas, informācijas par veselibu, sociāliem 

pakalpojumiem pieejamība, novadpētniecības darbs – kopienas kultūrmantojuma, atmiņas 

saglabāšana). 

Aktivitātes dažādām interešu grupām (lasītāju klubs, krustvārdu mīklu minēšanas 

čempionāts, «Portrets tuvplānā» – tikšanās ar literātiem, «Ceļojumu piezīmes» – neklātienes 

ceļojumi, izstāžu un pasākumu cikls «Kolekciju stāsti», «Pužļu likšanas čempionāts», dažādi 

bibliotēkas pakalpojumi un aktivitātes).  

Mūžizglītība – kursi, apmācības, konsultācijas. 

Atbalsts izglītībai – bērnudārzs, skola (informācijas resursi un materiāli, izstāžu 

apmeklējums, nodarbības un stundas bibliotēkā, lasītveicināšanas programmas). 

Bibliotēka kā sadarbības partneris (sadarbība ar bibliotēkām, bibliotēkas lietotājiem, 

nevalstiskajām organizācijām, pagasta pārvaldi, skolu, kultūras darba organizatori, bērnudārzu, 

dienas centru). 
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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 / sākumskola ar pirmskolas izglītības grupām, pagasta pārvalde, pasts, z/s, 

uzņēmumi u.c.). 2019.gada otrajā pusē Kursīšu pamatskola reorganizēta par Kursīšu 

sākumskolu, kā rezultātā daļa skolotāju zaudēja darbu un skolēni no 7.-9.klasei mācās citās 

skolās arī daļa no 1.-6.klases skolēniem mācības sāka citās skolās.  

Apkalpojamā teritorijā tā ir vienīgā publiskā bibliotēka, Kursīšu pamatskolā / sākumskolā 

darbojas skolas bibliotēka. 

Lietotāji ir dažāda vecuma izglītojamie (bērni, skolēni, studenti), strādājošie, pensionāri, 

liela daļa no lasītājiem ir sievietes. Bibliotēkas klienti ir arī no citiem novada pagastiem, kā arī 

citas bibliotēkas (Saldus pilsētas, Pampāļu, Nīgrandes, Lutriņu, Rubas, 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 

mainīgs. 2019.gadā iztērētais finišējums ir mazāks nekā 2018.gadā. Budžets tika veidots pēc 

Saldus novada domes vadības ieteikuma iepriekšējā gada līmenī. Budžeta samazinājums saistīts 

ar vairākiem iemesliem – Saldus novada pieņemtie vienotie kritēriji finansējumam bibliotēkas 

krājumam, kā rezultātā uz pusi samazinājies finansējums grāmatu iegādei un preses abonēšanai 

salīdzinot 2018. un 2019.gadu, centralizētās grāmatvedības dēļ, kad atsevišķi maksājumi 

(piemēram, apdrošināšanas izdevumi) tika plānoti bibliotēkas budžetā, bet grāmatoti pie 

pagasta pārvaldes. Principā plānotais un apstiprinātais budžets atšķiras no reāli gada beigās 

iztērētā, kam savukārt ir vairāki iemesli, piemēram, plānotais finansējums par elektroenerģiju 

bija lielāks, nekā iztērētais. Bibliotēka vairākas pozīcijas budžetā, kuras neizpildījās objektīvu 

iemeslu dēļ, pārgrozīja par labu bibliotēkas krājuma finansējuma palielināšanai. 

Bibliotēka piesaistīja papildus līdzekļus piedaloties projektu konkursos, realizējot tos 

patstāvīgi (caur Saldus novada pašvaldību) vai kā sadarbības partneris pagasta iestādēm un 

nevalstiskajām organizācijām (turpmāk NVO). 
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Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

 2017 2018 2019 

Kopā (EUR) 25839 30895 24471 

Pašvaldības finansējums 25005 29641 23605 

Citi ieņēmumi: 834 1254 866 

t. sk. maksas pakalpojumi 34 34 26 

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi    

t. sk. VKKF finansējums 800 1220 840 

t. sk. citi piešķīrumi    

 

Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 
 2017 2018 2019 

Izdevumi kopā (EUR) 25839 30175 24831 

Darbinieku atalgojums (bruto) 11673 14154 16329 

Krājuma komplektēšana 4057 4288 2483 

 

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

Bibliotēkas materiāli tehniskais stāvoklis 2019.gadā nav mainījies. Remontdarbi nav 

veikti un jauni pamatlīdzekļi un inventārs nav iegādāts. Bibliotēka izmanto un strādā ar 

esošajiem materiāltehniskajiem līdzekļiem. Apraksts par bibliotēkas materiāltehnisko 

vērtējumu izlasāms dokumentā “Pārskats par Kursīšu pagasta bibliotēkas-informācijas centra 

darbu 2018.gadā” ( http://kursisi.lv/wp-content/uploads/2020/01/Tekstuala_atskaite_2018.pdf) 

Tuvākā nākotnē nav paredzēti ieguldījumi bibliotēkas remontā vai materiāltehniskā 

stāvokļa uzlabošanai. 

4. Personāls 

2019.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. 

Vadītājam ir augstākā profesionālā izglītība nozarē - profesionālais maģistra grāds 

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

vidējā izglītība. 

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 2019.gadā 

tērēti 358,00 euro (pašvaldības finansējums – 158.00 euro, privātais – 200,00 eiro). Nav 

uzskaitīts  Erasmus+ projektā “Latvijas bibliotekāru - pieaugušo izglītotāju IKT kompetenču 

uzlabošana” iztērētais finansējums mobilitātes pasākumam Spānijā, kuru no projekta 

līdzekļiem sedza Latvijas Bibliotekāru biedrība (turpmāk tekstā LBB). 

Bibliotēkas vadītājs piedalījies 16 Saldus pilsētas bibliotēkas (turpmāk tekstā (SPB) 

ikmēneša semināros un citu iestāžu organizētajos semināros, konferencēs, pieredzes 

braucienos, kursos un profesionālās darbības pasākumos. (skat. pielikumu Nr.3) 

  

http://kursisi.lv/wp-content/uploads/2020/01/Tekstuala_atskaite_2018.pdf
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Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi” 

N
.p

.k
. 

Norises laiks 
Norises 

vieta 
Organizētājs(-i) 

Pasākuma nosaukums, 

galvenās tēmas 

Stundu 

skaits 

1. 12.12.2019. 

Ventspils , 

Pārventas 

bibliotēka 

Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

(turpmāk tekstā 

LNB) 

Kurzemes reģionālais 

seminārs “Bibliotēkas un 

sabiedrības ilgtspējīga 

attīstība: mēz būvējam šo 

pasauli paši” 

5 h 

2. 27.11.2019. SPB SPB 
Dzimtas koka veidošana 

iesācējiem 
3 h 

3. 27.11.2019. Saldus Biedrība “KIT” 

Seminārs-meistarklase 

“Svinēt skaisti jeb pasākumu 

plānošana un kā izbēgt no 

vāveres riteņa” 

2 h 

4. 25.09.2019. LNB 
LNB Bibliotēku 

attīstības centrs 

Saldus un Brocēnu novadu 

bibliotekāru seminārs LNB 
5 h 

5. 
18.-

19.09.2019. 
Jēkabpils 

LNB Bibliotēku 

attīstības centrs, 

Bibliotēku novadpētniecības 

konference 
10 h 

6. 13.09.2019. Ventspils 
Ventspils 

bibliotēka, LBB 

Vasaras saiets “Bibliotēka - 

vieta skaņai, atskaņai un 

noskaņai” 

8 h 

7. 16.04.2019. Rīga, LNB LBB, LNB 

Latvijas bibliotekāru 

20.konference "Bibliotēkas - 

dialogs ceļā uz pārmaiņām" 

6 h 

8. 17.04.2019. Rīga, LNB LBB, LNB 

Dalība Latvijas Bibliotēku 

festivālā 2019: Bibliotekāru 

modes un stila diena 

4,5 h 

9. 2.-8.03.2019. 

Spānija, 

Alcala de 

Henares 

ERASMUS+, 

Cervantes 

Training 

Innovative skills in ICT 

trough collaborative and 

project-based Teaching and 

Learning 

25 h 

10. 27.02.2019. SPB SPB 

Seminārs “Nacionālā 

enciklopēdija – zināšanas 

katram” 

2 h 

     70,5 h 

Bibliotēkas vadītājs apmeklējis 6 SPB organizētos ikmēneša seminārus un 3 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 - ierakstu veidošana Novadpētniecības datubāzē, "Gatavojamies 

akreditācijai!”  - par nepieciešamo dokumentu sagatavošanu, afišu veidošanas praktikums. 

Iegūtās zināšanas noder praktiskajā bibliotēkas darbā. 

Bibliotēkas vadītājs 2019.gada nogalē Liepājas Universitātē studējis 72 h programmā 

“Pedagoģija” un ieguvis sertifikātu un tiesības veikt pedagoģisko darbību. Iegūtais sertifikāts 

noderēs turpmākajā darbā, pilnveidojot bibliotēkas izglītojošā darba virzienus. 

2019.gadā bibliotēkas vadītājs turpināja pildīt LNB Profesionālās kvalifikācijas 

“Bibliotekārs” eksaminācijas komisijas locekļa pienākumus un piedalījies 4 grupu eksāmenu 

norisē. 

No 2019.gada 28.februāra līdz 10.martam bibliotēkas vadītājs piedalās LBB Erasmus+ 

projekta “Latvijas bibliotekāru - pieaugušo izglītotāju IKT (informācijas un komunikācijas 

tehnoloģiju)  kompetenču uzlabošana” mobilitātes pasākumā Spānijā, Alcala de Henares. Tika 

iepazīta spāņu kultūra, tradīcijas, kultūrvēsturiskais mantojums rakstnieka Migela de 
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Servantesa dzimtā pilsēta Alcala de Henaresa, Spānijas galvaspilsēta Madride un citas pilsētas 

un to piedāvātās iespējas. Septiņu dienu kursos “Innovative skills in ICT trough collaborative 

and project-based Teaching and Learning”, kurus organizēja mācību centrs Cervantes Training, 

apgūtas metodes un iepazīti IKT rīki, ko izmantot strādājot ar skolēniem, pieaugušajiem, veicot 

izglītojošo un mūžizglītības darbu. Ar iegūtajām zināšanām un pieredzi bibliotēkas vadītājs 

dalījies ar kolēģiem semināros un konferencēs, stāstu pasākumos (Kursīšu, Brocēnu un Kalnu 

bibliotēkās), IKT rīkus izmantojis savā darbā. Projekta komanda (8 cilvēki) no dažādām 

Latvijas bibliotēkām, joprojām uztur kontaktus un dalās pieredzē – 30.septembrī notika 

pieredzes vizīte Dobeles Centrālajā bibliotēkā. (skat. pielikumu Nr.3) Dalība Erasmus+ projektā 

bija reizē gan balva par darbu un atpūta, gan profesionāla pieredze un pilnveide. 

Bibliotēkas vadītājs uzstājies ar prezentāciju “Viena darbinieka bibliotēkas ieguldījums 

vietējās sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā” Kurzemes reģionālajā seminārā “Bibliotēkas un 

sabiedrības ilgtspējīga attīstība: mēs būvējam šo pasauli paši” (12.12.2019, Ventspils), ar 

prezentācijām “Bibliotēka – dialogs ceļā uz pārmaiņām. Ieskats LBB 20.konferencē” 

(30.10.2019) un LBB projekts “Latvijas bibliotekāru pieaugušo izglītotāju profesionālo IKT 

kompetenču paaugstināšana” Atziņas un ieguvumi (24.04.2019) Saldus un Brocēnu novadu 

bibliotekāru semināros, ar prezentāciju “Erasmus+ projekts “Latvijas bibliotekāru-pieaugušo 

izglītotāju profesionālo IKT kompetenču paaugstināšana”” Latvijas bibliotekāru 20.konferencē 

“Bibliotēkas – dialogs ceļā uz pārmaiņām” (16.04.2019, LNB), vadījis mācības par interaktīvā 

rīka Kahoot! izmantošanu Saldus un Brocēnu novada bibliotekāriem ciklā “Mazā trešdiena” 

(21.07.2019, SPB). Bibliotēkas vadītājs ne tikai gūst zināšanas, bet arī dalās ar tām. (skat. 

pielikumu Nr.3) 

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

Bibliotēkas lietotāji ir Kursīšu pagasta sabiedrība, tie ir pamatskolas / sākumskolas 

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. 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 
 

2017 2018 2019 
% salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 300 315 335 +5% ; +6% 

t. sk. bērni 78 89 85 +14% ; -4% 

Bibliotēkas apmeklējums 6702 6938 6206 +4% ; -11% 

t. sk. bērni 2941 2964 2668 +1% ; - 10% 

Virtuālais apmeklējums 1032 1703 1619 65% ; - 5% 

Sociālo tīklu apmeklējums 

(skatījumi) 
5784 5159 3563 -11% ; -31% 

Izsniegums kopā 19318 16836 16838 -13% ; 0% 

t. sk. grāmatas 8524 8192 7678 -4% ; - 6% 

t. sk. periodiskie izdevumi 8175 7340 7832 - 10% ; +7% 

t. sk. bērniem 2691 2034 1857 -24% ; - 9% 

Bibliotekārais aptvērums % 

no iedz. skaita pašvaldībā 
36 39 43 +8% ; +10% 

t. sk. bērni līdz 18 g. 46 54 55 +17% ; +2% 

Iedzīvotāju skaits 829 807 782 -3% ; -3% 

t. sk. bērni līdz 18 g. 168 164 154 -2% ; -6% 

Bibliotēkas izmantošanas galvenie rādītāji salīdzinot pa gadiem ir mainīgi. Daļa rādītāju 

ir pieauguši, daļa kritušies. Kā rāda cipari, tad bibliotēkas lietotāju kopējais skaits ir pieaudzis, 

bet bērnu jauniešu lietotāju skaits nedaudz krities. 
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Bibliotēkas fiziskais apmeklējums salīdzinot 2017. pret 2018.gadu pieaudzis, bet 

2019.gadā krietni samazinājies. Skaidrojums šādai tendencei – vairāki čakli un regulāri 

bibliotēkas apmeklētāji, kuri to apmeklēja gandrīz katru dienu, pārcēlušies dzīvot citur, 

pamatskolas reorganizācija par sākumskolu 2019.gada septembrī, daļa skolēnu dzīvo internātos 

vai braukā uz skolām, vēlu atgriežas Kursīšos, daļa skolotāju, kas bija čakli bibliotēkas 

apmeklētāji, strādā citur un tādēļ nevar apmeklēt bibliotēku, samazinājies pieprasījums arī pēc 

interneta un datoru lietošanas bibliotēkā. Rādītāju kritums novērots gada otrajā pusē. 

Izsnieguma rādītāji pēdējo divu gadu laikā ir noturīgi. Kopējais rādītājs nemainīgs, 

samazinājies grāmatu izsniegums, pieaudzis periodikas izdevumu izsniegums, samazinājies arī 

izsniegums bērniem un jauniešiem. Samazinājumam iemesli līdzīgi kā apmeklējuma 

samazinājumam, lasītāji, kuri pārcēlušies uz citu dzīves vietu, bija arī tie, kuri ņēma daudz 

grāmatu, tapāt samazinājies finansējums grāmatu iegādei, mazāk jaunieguvumu, mazāks 

izsniegums. 

 No kopējā izsnieguma uz vietas pieaugušajiem, bērniem un jauniešiem 2019.gadā 

izsniegtas 1798 (2018. – 1898) vienības (seriālizdevumi, grāmatas, audiovizuālie dokumenti, 

spēles). 

Vidēji katrs lietotājs bibliotēku fiziski 2019.gadā apmeklējis 20 (6206/335=19,53) (2018. 

- 22 (6938/315=22,03), 2017. - 22 (6702/300=22,34)) reizes un izlasījis / izmantojis 50 

(16838/335=50,26) (2018. - 53 (16836/315=53,45), 2017. - 64 (19318/300=64,39)) 

iespieddarbus, audiovizuālos un citus dokumentus. 

2019.gadā turpinājām sadarboties ar aktīviem pagasta iedzīvotājiem, radiniekiem un 

bibliotēkas lasītājiem (Lauru Jukņeviču, Inu Ozoliņu, Imantu Kupaču, Laimdotu Kupaču u.c.), 

kā rezultātā piecām ģimenēm pagājušajā gadā veikta izdevumu piegāde mājās pēc 

pieprasījuma. 

Pārskata periodā bibliotēkas kataloga attālināta lietotāja dati izsniegti 8 lietotājiem un tie 

iepazīstināti ar kataloga lietošanas pamatprincipiem, iespējām. Parādīta arī “3td” grāmatu 

bibliotēkas priekšrocība un lietošanas instrukcija. Pieeju E-grāmatu bibliotēkai vaicājuši 

lasītāji, kuri nav varējuši sagaidīt konkrētu grāmatu bibliotēkā rindas dēļ, devušies uz ārzemēm, 

vēlējušies izmantot un pamēģināt, jo bija dzirdējuši par šādu iespēju. 

2019.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. 

Ja ir steidzama nepieciešamība, tad bibliotēkas pakalpojumus (izprintēt, izsniegt grāmatu)  var 

saņemt arī ārpus bibliotēkas darba laika. 

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, meklējot atbilstošo risinājumu, ja 

šādas personas apmeklē bibliotēku. Saistībā ar Latvijas Neredzīgo bibliotēkas aicinājumu 

izskatīta iespēja sadarboties, bet uzrunātie potenciālie klienti nebija atsaucīgi pakalpojuma 

izmantošanā, vai nebija atbilstošas tehnikas. Runa bija par vecāka gadagājuma lasītājiem, kuri 

varētu izmantot klausāmgrāmatas. 

2019.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. Pieaugušo auditorijai 2019.gadā organizēti 32 pasākumi (skat. 

pielikumu Nr.2, Nr.5) 
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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, kā lietot mobilo 

telefonu, uzinstalēt aplikācijas u.tml. Speciālas apmācību grupas nav organizētas. Arī šogad 

bibliotēkas vadītājs atsevišķiem iedzīvotājiem palīdzēja aizpildīt VID EDS gada ienākumu 

deklarācijas, portālā latvija.lv - deklarēt dzīvesvietu, iesniegt pieteikumu slimības lapas 

pabalstam, u.c. 

Bibliotēkā pagājušajā gadā pēc lietotāju lūguma: 

• veikta 23 vienību skenēšana (dažādi dokumenti, medicīniska rakstura dokumenti); 

• kopētas 478 lapas (t.sk. 70 bērniem un jauniešiem)(raksti no avīzēm un žurnāliem, 

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

• printētas 738 lapas (t.sk. 102 bērniem un jauniešiem)(informācija no interneta, studiju 

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

• uz lietotāju e-pastiem nosūtītas 24 vienības (t.sk. 0 bērniem un jauniešiem) (informācija 

no interneta, skenēti dokumenti, u.c.); 

• sniegtas 410 uzziņa s(t.sk. 162 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, 2019.gadā attālinātas 

pieejas dati (lietotājvārds un parole) darbam katalogā izsniegti 8 lietotājiem.  

Tabula “Autorizētie lietotāji” 

Autorizēti lietotāji 

(2018) 
Autorizēti lietotāji 

(2019) 
% salīdzinot 

ar iepr. gadu 

35 35 0% 

2019.gadā digitalizācija nav notikusi. 

Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2017 2018 2019 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 
70 134 105 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 
469 342 481 

Lai nodrošinātu pēc iespējas labāku pakalpojumu iedzīvotājiem, sadarbojamies ar citām 

bibliotēkām krājuma apmaiņā. No citām novada bibliotēkām (SPB, Rubas, Kalnu, Novadnieku, 

Pampaļu, Lutriņu, Brocēnu, Nīgrandes, Satiķu, Zaņas, Zirņu, Saldus pagasta un LNB) 

2019.gadā lietotājiem piegādātas 105 grāmatas. 

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

Zaņas, Lutriņu, Kalnu, Nīgrandes, Brocēnu, Zirņu, Pampāļu, Rubas) 2019.gadā nosūtītas 481 

vienība. Veidotas atsevišķas grāmatu kopas, piemēram, 2017., 2008.gada latviešu un ārzemju 

daiļliteratūra, kura nav citām bibliotēkām, vai izsniegtas atsevišķas grāmatas pēc pieprasījuma. 

Starptautiskais SBA nav izmantots. 

Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana, veicot aptaujas par bibliotēkas darba kvalitāti, 

nav veikta. 
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6. Krājums 

2019.gadā krājuma komplektēšanā ņemta vērā 2012.gadā izstrādātā bibliotēkas 

komplektēšanas politika 2013.-2018.gadam. Jauna komplektēšanas politika vēl nav izstrādāta. 

2019.gadā komplektēšanas prioritātes bija daiļliteratūra (latviešu un ārzemju), līdzīgās 

daļās bērnu literatūra un nozaru literatūra. Bibliotēka iespēju robežās nodrošina visas lasītāju 

vajadzības un pieprasījumus. Līdzekļu samazinājuma dēļ netika komplektētas spēles un 

audiovizuālie resursi. 

Pašvaldības finansējums krājumam 2017. un 2018.gadā bija stabils un pietiekams, 

2019.gadā, pieņemot jaunos principus (1,50 euro grāmatām un 0,80 euro presei uz iedzīvotāju), 

paredzētais finansējums krājuma komplektēšanai samazinājies vairāk kā par pusi. Gada otrajā 

pusē, veicot budžeta grozījumus no atsevišķām bibliotēkas budžeta pzīcijām, finansējums 

palielināts par 626.00 euro. 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2017 2018 2019 

Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 
4057 4288 2483 

t. sk. grāmatām 2814 3040 1730 

t. sk. bērnu grāmatām 946 1168 530,16 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 1150 1155 753 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. 

pašvaldībā 
4,85 5,30 3,18 

Iedzīvotāju skaits 837 809 782 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai kopā 
4057 4288 2483 

Pagājušajā gadā jaunieguvumu vērtība bija 3235 euro (2018. - 4813 euro). Pašvaldības 

piešķirtie līdzekļi 2483 euro (1730 grāmatām, 753 euro presei) un bezatlīdzības lietošanā 

nodoto, dāvināto izdevumu vērtība 752 euro (2018. - 4288 euro (3040 euro grāmatām, 1155 

euro – žurnāliem un laikrakstiem, 93 euro audiovizuālajiem resursiem (filmas)), grāmatas, 

spēles, puzles dāvinātas vai nodotas bezatlīdzības lietošanā 525 euro vērtībā). 

Rekataloģizēts 100% viss bibliotēkas krājums. 

Pārskata periodā bibliotēkas krājuma pārbaude (inventarizācija) nav veikta. 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2017 2018 2019 

Jaunieguvumi kopā 1157 1181 1081 

t. sk. grāmatas 287 320 274 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 83 128 120 

t. sk. bērniem 146 112 69 

Izslēgtie dokumenti 1077 1057 1120 

Krājuma kopskaits 10146 10270 10231 

Grāmatu krājuma apgrozība 0,96 1 0,96 

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

2019.gadā fonds papildināts ar 1081 vienību (t.sk. dāvinājumi), no tām 274 grāmatas, 806 

– seriālizdevumi, 1 – attēlizdevums. 

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). 
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Grāmatas galvenokārt iepirktas no SIA “Virja LK” izbraukuma tirdzniecībā uz vietas 

Kursīšu bibliotēkā (skat. pielikumu Nr.5), izmantotas akciju iespējas uz grāmatas iegādātas arī 

no izdevējiem “Kontinents” un “Latvijas mediji”. Laikraksti un žurnāli abonēti a/s “Latvijas 

Pasts”, izmantojot atlaižu piedāvājumu “Laimīgajā nedēļā”, tādējādi varēja pasūtīt žurnālus un 

laikrakstus izdevīgāk. Līdzekļi preses abonēšanai 2019.gadā priekš 2020.gada bija 

nepietiekami, samazinājies finansējums salīdzinot ar 2018.gadu priekš 2019.gada. Par 

pašvaldības līdzekļiem 2020.gadam abonēti 20 nosaukumu preses izdevumi. Izvēršot kampaņu 

un aicinot iedzīvotājus, lasītājus dāvināt bibliotēkai 2020.gadam preses izdevumus, atsaucās 10 

pagasta iedzīvotāji un labvēļi, kuri kopā bibliotēkai nodrošinās 15 dažādu nosaukumu 

izdevumus. 

2019.gadā bibliotēkā bija pieejami dažādu nozaru 45 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, Ilga Ludiņa – žurnālu Likums un taisnība. 

2019.gadā veikta iespieddarbu izņemšana no krājuma - norakstītas 1120 vienības (t.sk. 

363 grāmatas, 2 audiovizuālie dokumenti, 755 seriālizdevumi). Norakstīšanas iemesli – 

dubletes, novecojušas pēc satura, lasītāju nolietotas, lasītāju nepieprasītas, īslaicīgas glabāšanas 

termiņš. Norakstītie iespieddarbi nodoti iznīcināšanai – makulatūrā. 

2019.gadā lietotājiem bija pieejamas 2 abonētās datubāzes – Letonika un Lursoft 

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

notikuši. Izvietoti informatīvi plakāti par iespēju izmantot abas datubāzes pie datoriem, 

ziņojuma stenda un pagasta avīzītē “Kursīšnieks”, bibliotēkas sociālajos tīklos un mājaslapā. 

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2017 2018 2019 

Letonika 108 137 63 

News 52 56 85 

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://kursisi.lv/biblioteka/jaunieguvumu-izdevums-lasonis/) katra mēneša jaunieguvumiem 

bibliotēkā (grāmatu anotācijas un vāka attēli, saraksts grupēts pa nozarēm). 

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 

2019.gadā bibliotēkā iesaistīti 85 (2018. - 89) bērni un jaunieši. Lietotāju skaits nedaudz 

samazinājies. 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 
 

2017 2018 2019 
% salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 300 315 335 +5% ; +6% 

t. sk. bērni 78 89 85 +14% ; -4% 

Bibliotēkas apmeklējums 6702 6938 6206 +4% ; -11% 

t. sk. bērni 2941 2964 2668 +1% ; - 10% 

Izsniegums kopā 19318 16836 16838 -13% ; 0% 

http://kursisi.lv/biblioteka/jaunieguvumu-izdevums-lasonis/
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t. sk. bērniem 2691 2034 1857 -24% ; - 9% 

Bibliotekārais aptvērums % 

no iedz. skaita pašvaldībā 
36 39 43 +8% ; +10% 

t. sk. bērni līdz 18 g. 46 54 55 +17% ; +2% 

Iedzīvotāju skaits 829 807 782 -3% ; -3% 

t. sk. bērni līdz 18 g. 168 164 154 -2% ; -6% 

Apmeklējums un izsniegums 2019.gadā samazinājies, jo gada otrajā pusē Kursīšu 

pamatskola tika pārveidota par sākumskolu, vecāko klašu skolēni mācās citās skolās, daļa bērnu 

no sākumskolas posma arī tika iekārtoti citās skolās Saldū vai apkārtējos pagastos. Daļa no 

bērniem paliek internātā, pie radiniekiem un pagastā ir tikai nedēļas nogalēs. Daļa bērni, kuri 

no skolas braukā mājās, pagastā ir ļoti vēlu un uz bibliotēku nav vēlēšanās vai nav vajadzības 

nākt. Līdzīgi ir ar tiem bērniem un jauniešiem, kuri dzīvo pagasta attālākajās vietās. 

2019.gadā krājums papildināts ar 69 (2018. – 112) bērnu un jauniešu auditorijai domātām 

grāmatām.  Tika iegādāta jaunākā bērnu un jauniešu literatūra. 2019.gadā 25% (2018. - 34%, 

2017. - 40%) no monogrāfiskajiem jaunieguvumiem bija domāti bērnu un jauniešu auditorijai. 

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

Zinātne un Ilustrētā Pasaules vēsture, GEO, Mein Deko un Bastelnspas. 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. Jaunas spēles un diski 2019.gadā līdzekļu samazinājuma 

dēl netika iepirkti. 

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) 2019.gadā bērnu un jauniešu auditorijai organizēti 15 

pasākumi un aktivitātes. 

2019.gadā noslēdzām dalību “Bērnu, Jauniešu, Vecāku žūrijā 2018”, ko realizējām kopā 

ar Kursīšu pamatskolu, kas bija arī pēdējā šāda veida sadarbības forma, jo “Bērnu, Jauniešu, 

Vecāku žūrijā 2019”, saistībā ar skolas reorganizāciju, jau tika organizēta tikai pagasta 

bibliotēkā. Dalībnieku skaits ļoti krities, jo nav iespējas strādāt ar bērniem, kuru nav uz vietas 

pagastā. (skat. pielikumu Nr.4) 

2019.gadā projekta “Portrets tuvplānā (8)” ietvaros bērniem notika divas tikšanās ar 

autoriem un grāmatu varoņiem (2 sunīšiem). Pirmā tikšanās bija ar bērnu grāmatu rakstnieci 

Māru Jakubovsku un sunīti Rufi. Tikšanās laikā ar bērniem rakstniece uzdeva jautājumus un 

interesējās vai bērni lasa grāmatas, vai viņiem ir mājdzīvnieki, lūdza pastāstīt par tiem. 

Rakstniece pastāstīja par sarakstītajām bērnu grāmatām “Reno un Java”, “Rufis atrod mājas”, 

“Rufis dodas dzīvē!”, “Meža detektīvs”, “Paņem mani sev līdzi”, kā tās tapušas un kur ņemts 

sižets, kāda bija sadarbība ar mākslinieku un citus ar grāmatu tapšanu saistītus stāstus. Neviltotu 

bērnu uzmanību izpelnījās divu grāmatu varonis – sunītis Rufis, jo stāsts, kā Rufis nonācis 

Māras ģimenē un kādi ir viņa piedzīvojumi, bija ļoti interesants. Gaidot ciemiņus, bērni  bija 

arī čakli strādājuši – tapa zīmējumi ar suņiem un tika domāti stāsti par sunīti Rufi. (skat. 

pielikumu Nr.4) 

Otrā tikšanās bija ar bērnu grāmatu autori Vitu Štelmaheri un sunīti Rafi. Tikšanās laikā 

bērniem bija iespēja uzzināt par V.Štelmaheres sarakstītajām grāmatām, to sižetiem, redzēt 

ilustrācijas prezentācijā. Satikt vienu no grāmatu varoņiem sunīti Rafi, iepazīt to bilžu 

prezentācijā un Vitas stāstījumā un redzēt viņa izpildījumā dažādus trikus. (skat. pielikumu 

Nr.4) 
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Bibliotēkā pēc bērnu un jauniešu ierosinājuma notika “Game of KEN” turnīrs, kurā 

sacentās 9 bērni un jaunieši. Iniciatīvu rīkot sacensības izrādīja, nepieciešamos materiālus 

gatavoja un sacensību norisi koordinēja Rihards B., Deimians un Rihards G. (skat. pielikumu 

Nr.4) 

2019.gadā turpinājām pasākumu ciklu bērniem „Stāsti par…”, kura laikā bērnudārza 

bērni iepazina grāmatas, skatījās filmiņas, piedalījās aktivitātēs, rādošajās darbnīcās dažādu 

tēmu ietvaros (2019.gada tēmas – helovīns, dārzeņi, u.c.) (skat. pielikumu Nr.4) 

2019.gadā notika “Pužļu likšanas čempionāts - 3”, kura laikā dažādās vecuma grupās bija 

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

likšanas čempionātā piedalījās 31 dažāda vecuma kursīšnieks – līdz 6 gadiem (3), no 7 līdz 10 

gadiem (7), no 11 līdz 17 gadiem (14) un no 18 gadiem un vecāki (7). Sasummējot rezultātus 

noskaidroti ātrākie pužļu licēji 4 vecuma grupās. Bērniem un jauniešiem patīk piedalīties šajā 

aktivitātē. (skat. pielikumu Nr.4) 

Skolēnu brīvlaikā bibliotēka sadarbībā kultūras darba organizatori organizēja nodarbības 

«Saturīga brīvā laika pavadīšana», kuru ietvaros bērniem vecumā no 5 līdz 15 gadiem bija 

iespēja skolas brīvlaika nedēļā piedalīties dažādās aktivitātēs un gatavoties Helovīnu ballītei. 

Nedēļas laikā bērniem bija iespēja spēlēt dažādas galda un lielformāta spēles, gatavot dekorus 

(spokus, zirnekļus, sikspārņus), apgleznot krūzītes, krāsot zīmējumus, dejot, dziedāt, skatīties 

filmas, lasīt grāmatas. Nedēļas beigās notika Helovīnu ballītes – piektdienas rīta pusē kopā ar 

bērnudārza bērniem ballējās jaunākie bērni, sestdienas vakarā jaunieši, kuri kultūras centrā un 

bibliotēkā palika arī pa nakti. Ballītēs bērni bija tērpušies maskās, bija gatavojuši 

priekšnesumus, dejoja, spēlēja spēles. Nedēļa pagāja darbīga un ar gandarījuma sajūtu. Tā bija 

iespēja kopā pulcēt gan kursīšniekus, gan brīvlaikā ciemos atbraukušos. (skat. pielikumu Nr.4) 

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. Tāpat viņu rīcībā ir dažādas spēles 

un puzles. 

2019.gadā bērniem un jauniešiem sniegtas 162 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 70 lapas 

(krāsojamās lapas, raksti no avīzēm un žurnāliem, informācija no grāmatām, u.c.); printētas 102 

lapas (krāsojami attēli, informācija no interneta, skolēnu referāti, bildes). 

Darbā ar bērniem nozīmīgi partneri bija Kursīšu pamatskola, skolas bibliotekāre Sandra 

Kilevica, latviešu valodas un literatūras skolotāja Sanita Vītola (“Bērnu un jauniešu žūrija”, 

projekts “Portrets tuvplānā (8)), kultūras darba organizatore Ilzīte Griķe (brīvlaikā «Saturīga 

brīvā laika pavadīšana»), bērnudārzs (cikls “Stāsti par…”). 

Īpaši kursi darbam ar bērniem 2019.gadā netika apmeklēti. 

8. Novadpētniecība 

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. 
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2019.gadā novadpētniecībā turpinājām strādājāt 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. 2019.gadā bibliotēkā bija pieejamas 50 dažādas mapes. Notiek darbs pie mapēs esošo 

vecāko rakstu aprakstu veidošanas un labošanas Novadpētniecības datubāzē.  

Iespēju robežās tika vāktas fotogrāfijas no 2019.gada pasākumiem. Bildes iesūtījusi gan 

kultūras darba organizatore, skola, bērnudārzs, gan iedzīvotāji, gan bibliotēkas vadītājs pats 

fotografējis. Fotogrāfijas tiek uzglabātas elektroniskā veidā ārējā cietajā diskā. 

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). 

Novadpētnieciskā rakstura puzles tiek izmantotas “Pužļu likšanas čempionātā” un liktas 

pavadot brīvo laiku bibliotēkā. 2019.gadā sadarbībā ar pensionēto vēstures skolotāju Daci 

Rožkalni veikta materiālu atlase un atzīmēšana “Periodika.lv” rakstu mapēs par Kursīšu pagasta 

bijušo biedrību un amatierteātra darbību. Materiāli atlasīti ar mērķi, veidot tematiskas izstādes. 

Pēc LNB speciālistes par obligātajiem eksemplāriem uzaicinājuma, uzsākts darbs pie 

pagasta informatīvās avīzītes “Kursīšu pagasta ziņas” un “Kursīšnieks”, Kursīšu pamatskolas 

avīzes “Un viss…” visu numuru 3 eksemplāru komplektu apkopošanas un kopēšanas, lai 

nodotu tās LNB krājumam. 

Bibliotēkas vadītājs piedalījies ar novadpētniecības darbu saistītos profesionālās 

pilnveides pasākumos – LNB Bibliotēku attīstības centra organizētājā Bibliotēku 

novadpētniecības konference Jēkabpilī (18.-19.09.2019), SPB organizētā semināra saistībā ar 

novadpētniecības darbu un dzimtas koku veidošanu iesācējiem (27.11.2019.). Ar 

novadpētnieciska rakstura iezīmēm bija arī UNESCO LNK tīkla “Stāstu bibliotēkas” saiets 

Vadakstes pagastā (4.-5.07.2019.) (skat. pielikumu Nr.3)  

2019.gadā bibliotēkā bija apskatāma SPB veidota novadpētnieciska rakstura izstāde 

“Saldus tirgus” un Jaņa Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejs izstādes “Saldenieki uz 

Latvijas un pasaules skatuvēm” un “Brīvības cīņas un Lāčplēša kara ordeņa kavalieri Saldus 

novadā”. (skat. pielikumu Nr.6) 

9. Projekti 

2019.gadā bibliotēka patstāvīgi un sadarbībā ar kultūras darba organizatori, biedrību 

“Kursīšu attīstības biedrība ”KABata”” izstrādājusi 3 jaunus projektus, 3 no tiem guvuši 

atbalstu, turpināja realizēt 2018.gadā atbalstīto un iesākto projektu. 

Tabula “Projektu apkopojums” 

Projekta 

nosaukums 

Finansētājs Finansējuma 

apjoms 

Projekta apraksts (īss 

kopsavilkums) 

Atbalstīts/ 

neatbalstīts 

"Portrets 

tuvplānā (8)" 

(atbalstīts 

2018.gadā, 

realizācija 2019) 

VKKF 720 

Literāru pasākumu cikls 

pieaugušajiem un bērniem, 

tikšanās ar latviešu autoriem. 
(skat. pielikumu Nr.4, Nr.5) 

Atbalstīts 

"Bērnu, 

Jauniešu un 

Vecāku žūrija 

2019" 

LNB BLC 

Balvas akcijas 

dalībniekiem, 

publicitātes 

Lasītveicināšanas programma 

visām vecuma grupām. 
Atbalstīts 
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materiāli, 

grāmatas 

"Portrets 

tuvplānā (9). 

Detektīvi" 

VKKF 840 

Literāru pasākumu cikls 

pieaugušajiem tikšanās ar latviešu 

autoriem, detektīvu rakstītājiem 

(skat. pielikumu Nr.5) 

Atbalstīts 

“Lai rodas 

svētku 

prieks” 

(sadarbībā ar 

biedrību 

“KABata” un 

kultūras darba 

organizatori) 

Saldus 

novada 

NVO 

atbalsta 

fonds 

350 

Radošās darbnīcas un 

Ziemassvētku ieskaņu koncerta 

“Sajūti Ziemassvētkus” (kopā ar 

Ivetu Baumani, Robertu 

Pētersonu, Raiti Zavacki) 

organizēšana (skat. pielikumu 

Nr.5) 

Atbalstīts 

 

10. Publicitāte 

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

pagastā, cienīta un atpazīstama novadā, zināma valstī. 

Bibliotēka 2019.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). 2019.gadā organizētas tematiskas un izglītojošas mākslas darbu, 

kolekciju, grāmatu izstādes. Aizvadītajā gadā bibliotēkā notikušās 79 izstādes un 46 tematiskie 

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

Pieredzes vizītē uzņemti kolēģi no Ventspils novada bibliotēkām, kuri interesējās par 

bibliotēkas darbu, realizētajiem projektiem, aktivitātēm, bibliotēkas telpu iekārtojumu, 

sadarbību un citiem bibliotēkas darba aspektiem. (skat. pielikumu Nr.3)  

2019.gadā Saldus novada bibliotēkās bija apskatāmas divas izstādes “Saldus novada 

Gaismas pilis” un “Pieķēru lasot…”, kuras tapušas Kursīšu bibliotēkas un biedrības “Kursīšu 

attīstības biedrība “KABata”” sadarbības projekta “20 pērles” (2018.gads) laikā un kurās varēja 

iepazīt Saldus novada bibliotēku dažādību un lasīšanas procesu. Projekta laikā tapušās 

fotogrāfijas bibliotēkas izmantojušas publicitātes materiāliem. 

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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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. Katru gadu mainās sadarbības apjomi un veidi ar konkrēto sadarbības partneri. 

Sadarbību lielā mērā ietekmē viena vai otra partnera ieinteresētība, aktivitāte, sadarbības 

rezultāts un iegūtā nozīmīgums. 

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 

(sākumskola) un 

bibliotēka, skolotāji 

  “Lasītāju kluba” pasākumi sadarbībā literatūras skolotāju Sanitu 

Vītolu; 

 Darbs lasīt veicināšanas programmā „Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrija 

2018”; 

 Tikšanās ar bērnu grāmatu autoriem projektā “Portrets tuvplānā (8)” 

– Vita Štelmahere un sunītis Rafis,  Māra Jakubovska un sunītis 

Rufis. (skat. pielikumu Nr.4) 

Kursīšu PII grupas 

 Aktivitātes ciklā “Stāsti par…” (helovīni, dārzeņi u.c.); 

 Bibliotēkas apmeklējums, literatūra un tehniskās iespējas; 

 Ziemeļvalstu literatūras nedēļas rīta stundas lasījumi. (skat. 

pielikumu Nr.4) 

Kultūras darba 

organizatore 

 Ikgadējā Ziemassvētku tirdziņa organizēšana pagastā; 

 Projekta “Lai rodas svētku prieks” aktivitātes (radošā darbnīca un 

svētku koncerts “Sajūti Ziemassvētkus”; 

 Brīvlaika nodarbības “Saturīga brīvā laika pavadīšana” (6 dienas) – 

dažādas aktivitātes bērniem; 

 Dzejas dienu koncerts kopā ar aktrisi Ditu Lūriņu un pianistu Māri 

Žagaru. (skat. pielikumu Nr.4, Nr.5) 

Biedrība „Kursīšu 

attīstības biedrība 

„KABata”” 

 Finansējuma piesaiste projekta “Lai rodas svētku prieks” aktivitāšu 

realizēšanai bibliotēkā. 

Jaņa Rozentāla Saldus 

vēstures un mākslas 

muzejs 

 Izstādes “Saldenieki uz Latvijas un pasaules skatuvēm”, “Brīvības 

cīņas un Lāčplēša kara ordeņa kavalieri Saldus novadā” (skat. 

pielikumu Nr.6) 

LNB 

  “Bērnu. Jauniešu un vecāku žūrijas 2018” realizēšanas atbalstīšana  

balviņas; 

 “Bērnu. Jauniešu un vecāku žūrijas 2019” realizēšanas atbalstīšana  

balviņas; 

 Darbs profesionālās kvalifikācijas “Bibliotekārs” piešķiršanas 

eksaminācijas komisijā. 

Lasītāji, sabiedrība 

 Kolekciju izstādes (mārītes, eņģeļi, sērkociņu kastītes) ciklā 

“Kolekciju stāsti”; 

 Pasākumi “Ceļojumu piezīmes” – Spānija, Grieķija; 

 Preses abonēšana un dāvināšana bibliotēkai; 

 Makulatūras vākšanas akcija; 

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

Bibliotēkas (pilsētas 

un pagastu) 

 Grāmatu andele – iepirkšana; 

 SBA grāmatu apmaiņa; 
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 Profesionāla informācija, padoms, konsultācijas; 

 Novadpētniecības izstādes “Saldus tirgus”. (skat. pielikumu Nr.5, 

Nr.6) 

VKKF 
 Projektu “Portrets tuvplānā (8)”, “Portrets tuvplānā (9). Detektīvi” 

aktivitāšu finansējums. 

LBB 
 Aktivitātes Erasmus+ projektā “Latvijas bibliotekāru - pieaugušo 

izglītotāju IKT kompetenču uzlabošana”. 

“Kapelleru nams” 

Saldū 
 Izstāde “Kurzemes dabas takas”. (skat. pielikumu Nr.6) 

Starptautiska un pārrobežu sadarbība pārskata periodā nav notikusi. 

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

Protams izvērtējam izdevīgumu un ieguldījuma apjomu no bibliotēkas puses – darba apjomu, 

materiālos līdzekļus un citus resursus. Labprāt uzklausām idejas un ierosinājumus, izvērtējam 

iespējas, jo mērķis ir strādāt pagasta cilvēku labā un kopā tas izdodas vislabāk. 

 

2020. gada 22.janvāris       Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra  

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

1. Vilmane, Ieva, 1983-.  Bibliotēkā divas avīzes? Jāpietiek ar vienu : [par līdzekļu griestu 

noteikšanu un samazinājumu Saldus novada publisko bibliotēku izdevumiem preses 

abonēšanai] / Ieva Vilmane. - (Aktualitātes). (Komentārs) // Saldus Zeme. - ISSN 1407-

3072. - Nr.125 (8636) (2019, 22.oktobris), 2.lpp. 

2. Picalcelma, Sandra.  Pie tuviem un tāliem kolēģiem : [par Ventspils novada 

bibliotekāru pieredzes braucienu uz Kursīšu un Saldus pagasta (Saldus novads) un 

Mažeiķu, Biržu un Jonišķu (Lietuva) bibliotēkām] / Sandra Picalcelma ; viedoklis: Inese 

Rumpa, Baiba Manteja, Antra Budre, Linda Misiņa, Ilze Spriņģe ; fotogrāfs Inese 

Rumpa // Ventspils Novadnieks. - Nr.9 (113) (2019, 10.septembris), 5.lpp. : fotogrāfija. 

3. Mācās vasaras skolā : [par Saldus novada bibliotekāru dalību bibliotekāru vasaras 

skolā Ventspilī]. - (Pašvaldībā). (Īsumā) // Saldus Zeme. - ISSN 1407-3070. - Nr.96 

(8607) (2019, 15.augusts), 2.lpp. 

4. Saliec puzli! : [par pužļu likšanas čempionāta norisi Kursīšu pagasta bibliotēkā-

informācijas centrā (Saldus novads)]. - (Īsumā). (Ziņas) // Saldus Zeme. - ISSN 1407-

3070. - Nr.83 (8594) (2019, 16.jūlijs), 4.lpp. 

5. Vilmane, Ieva.  Visi neizjuta ministres izcilību : [par Kultūras ministres Daces 

Melbārdes darbu vērtē vietējie Saldus novada kultūras nozares profesionāļi] / Ieva 

Vilmane ; tekstā stāsta Latvijas Bibliotekāru biedrības Kurzemes nodaļas vadītājs 

Mārtiņš Lagzdons ; Jaņa Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja direktore Agrita 

Ozoliņa ; Latvijas Piļu un muižu asociācijas Saldus novada pašvaldību pārstāv biedrība 

"Mēs-Jaunaucei" valdes priekšsēdētāja Inguna Balcere. - (Viedokļi) // Saldus Zeme. - 

ISSN 1407-3070. - Nr.70 (8581) (2019, 14., 15.jūnijs), 2.lpp. : fotogrāfija. 

6. Demonstrē formastērpu : [par Saldus pilsētas bibliotēkas Informācijas resursu attīstības 

un metodiskā darba nodaļas vadītājas Santas Švalbes un Kursīšu bibliotēkas-

informācijas centra vadītāja Mārtiņa Lagzdona dalību Latvijas bibliotēku festivālā un 

modes skatē Rīgā]. - (Aktualitātes. Viedokļi). (Īsumā) // Saldus Zeme. - ISSN 1407-

3070. - Nr.46 (8557) (2019, 18.aprīlis), 2.lpp. 

7. Vilmane, Ieva.  Mācās, kā izglītot pieaugušos : [par Kursīšu bibliotēkas-informācijas 

centra (Kursīšu pagasts, Saldus novads) vadītāja Mārtiņa Lagzdona dalību Erasmus+ 

projektā notikušajās apmācībās Spānijā] / Ieva Vilmane ; tekstā stāsta Kursīšu 

bibliotēkas-informācijas centra vadītājs Mārtiņš Lagzdons. - (Ziņas. Kultūra) // Saldus 

Zeme. - ISSN 1407-3070. - Nr.38 (8549) (2019, 29., 30.marts), 4.lpp. : fotogrāfijas. 

8. Dabas un dzīvnieku advokāte Māra Jakubovska : [par rakstnieces Māras 

Jakubovskas dzīvi un radošo darbību, tikšanos ar bērniem Kursīšu pamatskolā (Kursīšu 

pagasts, Saldus novads)] / lappusi sagatavoja, fotogrāfijas autors Agrita Maniņa ; tekstā 

stāsta rakstniece Māra Jakubovska. - (Literatūras lappuse). (Kurzemīte) // Saldus Zeme. 

- (Ielikums "Kurzemīte", Nr.2 (359). - ISSN 1407-3070. - Nr.21 (8532) (2019, 

19.februāris), 8.lpp. : fotogrāfija. 

9. Rakstniece atbrauc ar suni : [par pasākumu Kursīšu pamatskolā (Kursīšu pagasts, 

Saldus novads), kurā viesojās bērnu grāmatu autore Māra Jakubovska un sunītis Rufis]. 

- (Īsumā) // Saldus Zeme. - ISSN 1407-3070. - Nr.12 (8523) (2019, 29.janvāris), 2.lpp. 

10. Vilmane, Ieva.  Ar pētījumiem pret mazvērtības kompleksu : [par profesores, folkloras 

pētnieces Janīnas Kursītes-Pakules viesošanos Kursīšu bibliotēkā (Saldus novads) un 

pasākumā izskanējušajām pārdomām par kurzemnieku garu no paražām, 

tautasdziesmām līdz žestiem] / Ieva Vilmane ; tekstā stāsta Janīna Kursīte-Pakule ; foto 

Ieva Vilmane. - (Folklora. Notikums) // Saldus Zeme. - ISSN 1407-3070. - Nr.12 (8523) 

(2019, 29.janvāris), 6.lpp. : fotogrāfija. 
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Pielikums Nr.2 “Izstādes, pasākumi un aktivitātes bibliotēkā 2019.gadā” 
PASĀKU

MA 

VEIDS 

NOSAUKUMS LAIKS 

IZM. 

IESPIEDAR

BI 

APM. SK. 

Literatūras 

izstādes 

„Jaunumi” 2.01 – 31.12.19     

„Bēdas uz nebēdu” (dzejniekam, tulkotājam 

Klāvam Elsbergam - 60 (1959-1987)) 
Janvāris 5 grāmatas   

„Vīrieša sirds kamera” (rakstniekam Jānim 

Lejiņam - 65 (1954)) 
Janvāris 4 grāmatas   

„Nodevīgā sirds” (amerikāņu rakstniekam 

Edgaram Alanam Po - 210 (1809-1849)) 
Janvāris 3 grāmatas   

„Pirmais zaļums” (rakstniekam Antonam 

Austriņam – 135 (1884-1934)) 
Janvāris 6 grāmatas   

„Zēns mazais Unamuna” (rakstniecei Dzintrai 

Žuravskai - 80 (1939)) 
Janvāris 2 grāmatas   

„Nakts mūža garumā” (rakstniecei Dzintrai 

Žuravskai - 80 (1939)) 
Janvāris 17 grāmatas   

„Ar latvisku garu” (rakstniekam, publicistam 

Atim Skalbergam - 80 (1938)) 
Janvāris 2 grāmatas   

„Seni gadi” (rakstniekam Kārlim Fimberam - 

120 (1898-1970)) 
Janvāris 2 grāmatas   

„Krimināllieta trim dienām” (rakstniekam, 

scenāristam Andrim Kolbergam - 80 (1938)) 
Janvāris 15 grāmatas   

„Dievišķā gaisma” (dzejniekam Edvartam 

Virzam - 135 (1883-1940)) 
Janvāris 5 grāmatas   

„Ārzemju rakstnieki raksta – Mak….” Janvāris 11 grāmatas   

„Latviešu rakstnieki jaunākā skolas vecuma 

bērniem – G 
Janvāris 5 grāmatas   

“Janīnas Kursītes darbi un nedarbi” 17.01.-31.01.2019. 22 grāmatas   

„Negantnieks” (rakstniekam Jānim Sarmam - 

135 (1884-1983)) 
Februāris 2 grāmatas   

„Krīt manā pavasarī sarma” (dzejniecei 

Austrai Skujiņai - 110 (1909-1932)) 
Februāris 6 grāmatas   

„Mazais cilvēks…” (vācu rakstniekam Ēriham 

Kestneram - 120 (1899-1974)) 
Februāris 6 grāmatas   

„Peļu piedzīvojumi” (bērnu dzejniecei, 

rakstniecei Evijai Gulbei - 40 (1979)) 
Februāris 4 grāmatas   

„Atdzīvināt tēlus” (māksliniecei Margaritai 

Stārastei - 105 (1914-2014)) 
Februāris 

23 grāmatas ; 

1 puzle 
  

„Rakstīt un ilustrēt” (grafiķei un bērnu 

rakstniecei Margaritai Stārastei - 105 (1914-

2014)) 
Februāris 21 grāmata   

„Mīļā meļa memuāri” (aktierim Kārlim 

Sebrim - 105 (1914-2009) 
Februāris 5 grāmatas   

„Pilsēta bez dvēseles” (amerikāņu rakstniekam 

un kinorežisoram Rensomam Rigsam - 40 

(1979)) 
Februāris 

2 grāmatas, 1 

DVD 
  

„Veselība visu gadu – padomi, ieteikumi, 

receptes” 
Februāris 8 grāmatas   

„Māras Jakubovskas darbi” Februāris 22 grāmatas   

“Andras Manfeldes darbi” 11.02.-28.02.2019. 16 grāmatas   

“Toma Treiberga darbi un personība” 2.04.-12.04.2019. 
5 grāmatas ; 

2 laikraksti 
  

“Jānis Streičs—personība un radošā 

darbība” 
15.05.-31.05.2019. 

7 grāmatas, 5 

žurnāli 
  

„Kā es meklēju savējos…” (rakstniekam 

Vikam - 80 (1939)) 
Maijs 9 grāmatas   

„Priekš kaķiem” (rakstniekam Vikam - 80 

(1939)) 
Maijs 8 grāmatas   

„Par dvēselēm” (Dzejniecei, rakstniecei Ainai 

Zemdegai - 95 (1924-2006)) 
Maijs 9 grāmatas   
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„Mazais ar lielo spēkojas” (rakstniekam 

Jānim Širmanim - 115 (1904-1992)) 
Maijs 5 grāmatas   

„Ceļu krusti” (Dzejniecei Broņislavai 

Mārtuževai – 95 (1924-2012)) 
Maijs 3 grāmatas   

„Es paklanos labvakaram” (Dzejniekam, 

rakstniekam, kinoscenāristam Laimonim 

Vāczemniekam - 90 (1929-1998)) 
Maijs 4 grāmatas   

„Sapņo nereālo sapni” (austriešu rakstniekam 

Johannesam Mario Zimmelam - 95 (1924-

2009)) 
Maijs 6 grāmatas   

„Stāsti laiku logos” (rakstniekam Artūram 

Snipam - 70 (1949)) 
Maijs 2 grāmatas   

„Fantāzija par puķēm” (dzejniekam, 

rakstniekam, Vilim Plūdonim -145 (1874-

1940)) 
Maijs 9 grāmatas   

„Grēka ābols, kārdinātāja” (rakstniecei Aīdai 

Niedrai - 120 (1899-1972)) 
Maijs 14 grāmatas   

“Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrija 2019” 19.07.-31.12.2019. 18 grāmatas   

„Gribējās saullēkta” (rakstniekam Jānim 

Klīdzējam - 105 (1914-2000)) 
Jūlijs  5 grāmatas   

„Laime, ka laimes nav pasaulē” (rakstniekam 

Reinim Kaudzītem - 180 (1839-1920)) 
Jūlijs 4 grāmatas   

„Meitene ar zeltainajām acīm” (Franču 

rakstniekam Onorē de Balzakam – 220 (1799-

1850)) 
Jūlijs 4 grāmatas   

„Lidojums vasaras tumsiņa” (rakstniecei 

Mārai Cielēnai - 65 (1954)) 
Jūlijs 24 grāmatas   

„Laime, ka laimes nav pasaulē” (dzejniecei 

Annai Rancānei - 60 (1959)) 
Jūlijs 10 grāmatas   

„Svētā mierā, sāpēs mūžīgās” (dzejniekam 

Jānim Peteram - 80 (1939)) 
Jūlijs 7 grāmatas   

„Jaukais un labais” (angļu rakstniecei Airisai 

Mērdokai - 100 (1919-1999)) 
Jūlijs 6 grāmatas   

„Kam ir un kam nav” (amerikāņu rakstniekam 

Ernestam Hemingvejam - 120 (1899-1961)) 
Jūlijs 3 grāmatas   

„Ko dūmeņi debesīs dara?” (dzejniekam 

Jānim Baltvilkam - 75 (1944-2003)) 
Jūlijs 12 grāmatas   

„Sniegam nav izvēles (dzejniekam Jānim 

Baltvilkam - 75 (1944-2003)) 
Jūlijs 5 grāmatas   

„Aktieru portretētāja” (rakstniecei, teātra 

zinātniecei Lilijai Dzenei - 90 (1929-2010)) 
Septembris 9 grāmatas   

„Vārdi un klusums” (kinorežisorei Vijai 

Beinertei - 65 (1954)) 
Septembris 3 grāmatas   

„Rakstīt par aktieriem” (Teātra zinātniecei 

Silvijai Geikinai - 80 (1939)) 
Septembris 2 grāmatas   

„Klasīšu spēle” (Argentīniešu rakstniekam 

Hulio Kortāsaram - 105 (1914-1984)) 
Septembris 2 grāmatas   

„Teātra karaliene” (aktrisei Vijai Artmanei - 

90 (1929-2008)) 
Septembris 5 grāmatas   

„Muminu pasaulē” (Somijas zviedru 

rakstniecei Tūvei Jānsonei - 105 (1914-2001)) 
Septembris 7 grāmatas   

„Laimes kods” (rakstniecei Dacei Rukšānei - 

50 (1969)) 
Septembris 6 grāmatas   

„Upes pār manas zemes vaigu…” (dzejniekam 

Kārlim Vērdiņam - 40 (1979)) 
Septembris 5 grāmatas   

„Mums vienas…” (rakstniecei Dacei Priedei - 

65 (1954)) 
Septembris 2 grāmatas   

„Pirmā slinko bērnu dziesma par skolu” 

(dzejniekam Kārlim Vērdiņam - 40 (1979)) 
Septembris 4 grāmatas   

„Ne savā vietā” (rakstniecei Ainai Zemdegai - 

95 (1924-2006)) 
Septembris 7 grāmatas   
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„Saule špagas asmenī” (rakstniecei Dacei 

Priedei - 65 (1954)) 
Septembris 10 grāmatas   

“Ingunas Dimantes literārā daiķlrade” 13.09.-30.09.2019 6 grāmatas   

“Vasarā lasītais – lasītāju kluba izlase” 24.09.2019. 18 grāmatas   

“Ingas Jērumas literārā daiļrade” 21.10.-31.10.2019. 13 grāmatas   

„Rēta lūpas iekšpusē” (rakstniekam Egonam 

Līvam - 95 (1924-1989)) 
Oktobris 3 grāmatas   

„Latviskoju bērniem” (rakstniekam Andrim 

Akmentiņam - 50 (1969)) 
Oktobris 8 grāmatas   

„Veco zēnu atvasara” (rakstniekam Andrim 

Akmentiņam -20 (1969)) 
Oktobris 5 grāmatas   

„Zeltītā piezīmju…” (angļu rakstniecei 

Dorisai Lesingai - 100 (1919-2013)) 
Oktobris 2 grāmatas   

„Dzīves priecīgais…” (rakstniecei Norai 

Ikstenai - 50 (1969)) 
Oktobris 12 grāmatas   

„Raibā vasara” (rakstniecei Mirdzai Kļavai - 

95 (1924-2019)) 
Oktobris 3 grāmatas   

“Daces Judinas literārā daiļrade” 11.11.-30.11.2019. 16 grāmatas   
          

Mākslas 

un 

izglītojošas 

izstādes 

Nīgrandnieces Mudītes Siksnas kolekcjas 

izstāde “Sērkociņi” – sērkociņu kastīšu 

izstāde 

10.12.2018.-

30.01.2019. 
    

“Lai kur es ietu, vējš no bērnības pūš…” Jaņa 

Rozentāla Saldus mākslinieku grupas 

dalībnieces, pampāļnieces Dairas Ābolas 

gleznas un viņas meitas Ilzes Ābolas, mazmeitas 

Evas Behmanes un mazmazmeitas Emilias 

Behmanes pieskārieni mākslas pasaulei! 

14.01.-14.02.2019.     

Foto izstāde “Kurzemes dabas takas” (autore 

Alise Lūse) 
1.04.-30.04.2019.     

Vadakstnieces Vinetas Vilniņas kolekcijas 

izstāde “Enģeļi” – enģeļu figūriņu 

priekšmetu izstāde 

09.04.-10.06.2019.     

Saldus pilsētas bibliotēkas veidota 

novadpētniecības izstāde «SALDUS 

TIRGUS» 

10.05.-10.06.2019.     

J.Rozentāla „Saldus vēstures un mākslas muzeja 

izstāde “Brīvības cīņas un Lāčplēša kara 

ordeņa kavalieri Saldus novadā” 

11.07.-31.08.2019.     

Gaiķenieces Mārītes Dreimanes kolekcijas 

izstāde “Biz, biz mārīte” - mārīšu kolekcijas 

izstāde 

11.07.-11.09.2019.     

Laura Kalniņa foto izstāde “Daļa mana 

skatījuma” 
7.09.-7.10.2019.     

J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja 

ceļojošā izstāde «Saldenieki uz Latvijas un 

pasaules skatuvēm» 

31.10.-30.11.2019.     

          

Pasākumi 

Krustvārdu mīklu minēšanas čempionāta 

5.posma 5.kārta 
10.01.2019   10 p 

“Ceļojumu piezīmes – Grieķija”, kopā ar 

kursīšnieku Viesturu Upenieku. Stāstu laiks 

t@vā bibliotēkā. 
15.01.2019   4 p 

“Kurzemnieku gars: no paražām, 

tautasdziesmām līdz žestiem”, tikšanās ar 

grāmatu autori, folkloras pētnieci Janīnu Kursīti 
19.01.2019   10 p 

“Paņem mani sev līdz” tikšanās ar rakstnieci 

Māru Jakubovsku un sunīti Rufi 
25.01.2019   16 b ; 5 p 

Krustvārdu mīklu minēšanas čempionāta 

5.posma 6.kārta 
14.02.2019   9 p 

“Sev kaimiņos”, tikšanās ar grāmatu autori, 

rakstbieci, dzejnieci Andru Manfeldi 
19.01.2019   9 p 
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“Lasītāju klubs” ziemā - par ziemeļvalstu 

bibliotēku nedēļu, literatūru un varoņiem 
26.02.2019   7 p 

Krustvārdu mīklu minēšanas čempionāta 

5.posma 7.kārta 
14.03.2019   9 p 

“Gaismas apstākļi” tikšanās ar dzejnieku, 

žurnālistu, aktieri Tomu Treibergu 
04.04.2019.   13 p 

Pasākums “Game of KEN” bērniem un 

jauniešiem 
14.04.2019.   15 bērni 

Krustvārdu mīklu minēšanas čempionāta 

5.posma 8.kārta 
18.04.2019   9 p 

Lasītāju kluba pasākums “Humors un 

dārzkopība” 
07.05.2019   6 p 

“Grāmatu andele” 16.05.2019.   7 p 

Krustvārdu mīklu minēšanas čempionāta 

5.posma NOSLĒGUMS 
16.05.2019   10 p 

“Tas garais gads” tikšanās režisoru, kultūras 

personību Jāni Sreiču 
17.05.2019.   29 p ; 1 b 

„Rafi piedzīvojumi un citi stāsti”, tikšanās 

bērnu grāmatu autori Vitu Štelmaheri un sunīti 

Rafi 
27.05.2019   14 b ; 3 p 

“Bērnu un jauniešu žūrija 2018” noslēgums 27.05.2019   11 b ; 2 p 

“Ceļojumu piezīmes – Spānija” kopā ar 

kursīšnieku Mārtiņu Lagzdonu 
21.05.2019.   3 p 1 b 

Lasītāju kluba un “Vecāku žūrija 2018” 

dalībnieku ekskursija uz Rīgu 
26.06.2019.   7 p 

“Bērnu, jauniešu un Vecāku žūrija 2019” 19.07.-31.12.2019.     

„Pužļu likšanas čempionāts - 3” 11.07.-31.07.2019.   7 p 24 b 

Krustvārdu mīklu minēšanas čempionāta 

6.posma 1.kārta 
5.09.2019.   9 p 

„Paslēptā dzīve” tikšanās ar rakstnieci 

Ingunu Dimanti 
14.09.2019.   12 p ; 1 b 

Dzejas dienu koncerts kopā ar aktrisi Ditu 

Lūriņu un pianistu Māri Žagaru 
15.09.2019   34 p ; 6 b 

Anrija Kārkliņa autorvakars “Manis 

stādītais desmit koku mežs 
20.09.2019   24 p ; 2 b 

“Stāsti par… dārzeņi” 26.09.2019   2 p ; 10 b 

Lasītāju kluba pasākums – vasarā lasītais 24.09.2019.   5 p 

Krustvārdu mīklu minēšanas čempionāta 

6.posma 2.kārta 
3.10.2019.   9  

Brauciens uz Liepājas teātra izrādi “Kiršu 

dārzs” 
13.10.2019.   19 p 

Brīvlaikā «Saturīga brīvā laika pavadīšana» 

PIRMĀ DIENA – Spēles un zīmēšana 
21.10.2019.   20 b 

Brīvlaikā «Saturīga brīvā laika pavadīšana» 

OTRĀ DIENA – Radošās darbnīcas un kino 
22.10.2019.   19 b 

Brīvlaikā «Saturīga brīvā laika pavadīšana» 

TREŠĀ DIENA – Spēles, radošā darbnīca un 

karaoke 

23.10.2019.   17 b 

Brīvlaikā «Saturīga brīvā laika pavadīšana» 

CETURTĀ DIENA – Dekoru gatavošana, 

spēles, karaoke 

24.10.2019.   20 b 

Brīvlaikā «Saturīga brīvā laika pavadīšana» 

PIEKTĀ DIENA – Helovīnu ballīte 
25.10.2019.   17 b ; 4 p 

„Kas otram bedri rok” tikšanās ar rakstnieci, 

žurnālisti Ingu Jērumu un aktrisi Regīnu Devīti 
26.10.2019.   24 p ; 1 b 

Brīvlaikā «Saturīga brīvā laika pavadīšana» 

SESTĀ DIENA – Helovīnu nakts ballīte 
26.10.2019.   12 b ; 2 p 

“Stāsti par… Helovīni” 28.10.2019   11 b ; 2 p 

Brauciens uz Liepājas teātra izrādi “Purva 

bridējs ugunī” 
07.11.2019.   16 p ; 1 b 
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Krustvārdu mīklu minēšanas čempionāta 

6.posma 3.kārta 
14.11.2019.   9 p 

“Trīs klikšķi līdz laimei”, detektīvi – cauri 

laikam, vārdiem un mūzikai, tikšanās ar 

rakstnieci DACI JUDINU un komponistu 

ARTURU NĪMANI 

14.11.2019.   28 p ; 2 b 

“Svētki Ziemeļvalstīs” – Ziemeļvalstu 

literatūras nedēļas  2019 pasākums “Rīta 

stunda” mazajiem “Pepijas dzimšanas diena” 

15.11.2019.   5 b ; 2 p 

Krustvārdu mīklu minēšanas čempionāta 

6.posma 4.kārta 
5.12.2019.   6 p 

Ziemassvētku dāvanu tirdziņš 8.12.2019.   50 p ; 20 b 

Akustiskais koncerts “Sajūti Ziemassvētkus” 
kopā ar Ivetu Baumani, Robertu Pētersonu un 

Aini Zavacki (sadarbība ar kultūras darba 

organizatori) 

15.12.2019.   55 p 15 b 

Brauciens uz Liepājas teātra svētku koncertu 

“Sajūtu stāsts” 
15.12.2019.   25 p ; 1 b 

          

Izglītojošie 

pasākumi, 

semināri, 

konkursi 

Ventspils novada bibliotekāru pieredzes 

brauciens 
24.07.2019   15 p 

          

Projekti 

Nosaukums 
Finansētājs / 

Konkurss 
Atbalsts 

Nauda / 

Vērtība 

"Portrets tuvplānā (8)" VKKF Atbalstīts 720 

"Portrets tuvplānā (9). Detektīvi" VKKF Atbalstīts 840 

“Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrija 2019” LNB BLC Atbalstīts   

“Lai rodas svētku prieks” (sadarbībā ar 

biedrību “KABata” un kultūras darba 

organizatori) 

Saldus novada 

NVO atbalsta fonds 
Atbalstīts 350 
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Pielikums Nr.3 “Profesionālā pilnveide un dalīšanās pieredzē” 
Septiņu dienu kursi “Innovative skills in ICT trough collaborative and project-based Teaching 

and Learning”, kurus organizēja mācību centrs Cervantes Training, Erasmus+ projekta 

ietvaors 

   
 

   
 

  
Saldus novada stāstnieku saiets Vadakstē, 04.-05.07.2019. 
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Ventspils novada bibliotekāru pieredzes vizīte, 24.07.2019. 

   
Novadpētniecības konference Jēkabpilī, 18.-19.09.2019. 
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Kurzemes reģionālajā seminārā “Bibliotēkas un sabiedrības ilgtspējīga attīstība: mēs būvējam 

šo pasauli paši”, 9.12.2019. 
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Pielikums Nr.4 “Darbs ar bērniem fotogrāfijās” 
Pasākums „Paņem mani sev līdz…”, tikšanās ar bērnu grāmatu rakstnieci Māru Jakubovsku un 

sunīti Rufi, 25.01.2019. 

    
 

   
“Game of KEN” turnīrs bērniem un jauniešiem, 14.04.2019. 

   
Pasākums „Rafi piedzīvojumi un citi stāsti”, 27.05.2019. 

   
“Bērnu un jauniešu žūrija 2018” noslēgums, 27.05.2019. 

   



28 

 

  
“Pužļu likšanas čempionāts – 3”, 11.07.-31.07.2019. 

    
 

    
Brīvlaikā «Saturīga brīvā laika pavadīšana» - 6 dienas / nodarbības, 21.-26.10.2019. 
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Rīta stundas lasījums – Ziemeļvalstu literatūras nedēļa, 15.11.2019. 

    
 

   
Rotājam eglīti bibliotēkā, 9.12.2019. 

  
Projekts “Lai rodas svētku prieks”, radošā darbnīca, 15.12.2019. 
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Pielikums Nr.5 “Darbs ar pieaugušajiem fotogrāfijās” 
Krustvārdu mīklu minēšanas čempionāta 5.posma 5.kārta, 10.01.2019. 

  
Pasākums “Ceļojumu piezīmes – Grieķija”, 15.01.2019. 

  
Pasākums „Kurzemnieku gars: no paražām, tautasdziesmām līdz žestiem”, tikšanās ar folkloras 

pētnieci, literatūrzinātnieci, grāmatu autori Janīnu Kursīti-Pakuli, 19.01.2019. 

  
Pasākums „Lasītāju klubs” – restarts, 29.01.2019. 

  
Pasākums “Sev kaimiņos” tikšanās ar rakstnieci Andru Manfeldi, 16.02.2019. 
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Pasākums „Lasītāju klubs” ziemā: ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa, literatūra un varoņi, 26.02.2019. 

   
Pasākums “Gaismas apstākļi” tikšanās ar dzejnieku, žurnālistu, aktieri Tomu Treibergu, 04.04.2019. 

   
Lasītāju kluba pasākums “Humors un dārzkopība”, 07.05.2019. 

   
Grāmatu andele, 16.05.2019. 

   
Krustvārdu mīklu risināšanas čempionāta 5.posma NOSLĒGUMS, 16.05.2019. 

   
Pasākums “Tas garais gads” tikšanās ar režisoru, kultūras personību Jāni Sreiču, 17.05.2019. 
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Lasītāju kluba un “Vecāku žūrija 2018” dalībnieku ekskursija, 26.06.2019. 

   
 

   
Krustvārdu mīklu risināšanas čempionāta 6.posma 1.kārta, 05.09.2019. 

  
Pasākums „Paslēptā dzīve” tikšanās ar rakstnieci Ingunu Dimanti, 14.09.2019. 

   
Dzejas dienu koncerts kopā ar aktrisi Ditu Lūriņu un pianistu Māri Žagaru, 15.09.2019. 

   
Anrija Kārkliņa autorvakars “Manis stādītais desmit koku mežs”, 20.09.2019. 
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Lasītāju kluba pasākums – vasarā lasītais, 24.09.2019. 

   
Saldus un Brocēnu novadu bibliotekāru izbraukuma seminārs Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, 

25.09.2019. 

   
 

   
 

   
Erasmus+ projekta dalībnieku tikšanās Dobelē, 30.09.2019. 
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Pasākums “Kas otram bedri rok” tikšanās ar rakstnieci, žurnālisti Ingu Jērumu un aktrisi 

Regīnu Devīti, 26.10.2019. 

   
 

   
Pasākums “Trīs klikšķi līdz laimei”, 14.11.2019. 

   
Ziemassvētku dāvanu tirdziņš, 8.12.2019. 

    
Projekts “Lai rodas svētku prieks”, radošā darbnīca, 15.12.2019. 

    
Svētku koncertu “Sajūti Ziemassvētkus” kopā ar mūziķiem Ivetu Baumani, Robertu Pētersonu 

un sitaminstrumentālistu Raiti Zavacki, 15.12.2019. 
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Pielikums Nr.6 “Izstādes bibliotēkā” 
Mudītes Siksnas kolekcijas izstāde “Sērkociņi” – sērkociņu kastīšu izstāde, 01.-31.01.2019. 

  
Izstāde “Lai kur es ietu, vējš no bērnības pūš”, 14.01.-14.02.2019. 

    
Foto izstāde “Kurzemes dabas takas”, 1.04.-30.04.2019. 

   
Vadakstnieces Vinetas Vilniņas kolekcijas izstāde “Enģelis”, 09.04.-10.06.2019. 

  
Novadpētniecības izstāde “Saldus tirgus”, 10.05.-10.06.2019. 

  
Izstāde “Brīvības cīņas un Lāčplēša kara ordeņa kavalieri Saldus novadā”, 11.07.-31.08.2019. 
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Kolekcijas izstāde “Biz, biz mārīte”, 11.07.-11.09.2019. 

    
Izstāde “Saldenieki uz Latvijas un pasaules skatuvēm”, 31.10-30.11.2019. 
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Pielikums Nr.7 “Pārskats par bibliotēkas darbību 2019.gadā ” 
 

Darba lapa: 

„PĀRSKATS PAR BIBLIOTĒKAS DARBĪBU 2019. gadā” 

 

Palīdzība Ja, aizpildot veidlapu, rodas kādi jautājumi, lūdzu konsultēties Latvijas 

Nacionālajā bibliotēkā, tālrunis: 67806128, e-pasts: diana.rudzite@lnb.lv  
 

 

 

 

Pamatinformācija: 

Aktuālais 

nosaukums 
Kursīšu pagasta bibliotēka-informācijas centrs 

Nosaukums 

2019.gadā 
Kursīšu pagasta bibliotēka-informācijas centrs 

Adrese Kalna iela 1, Kursīšu pag., Saldus nov.                     LV-3890 

Tālrunis    

Mobilais 

tālrunis 

26643911 

E-pasts bibl.kursisi@saldus.lv Bibliotēkas 

vadītājs/ direktors 
Mārtiņš Lagzdons 

Informācija 

tīmekļavietnēs 
www.kursisi.lv ; www.draugiem.lv/Kursisu.biblioteka ; 

https://www.facebook.com/kursisilibrary/ ; www.twitter.com/BiblKursisi 

Reģistrācija LR Uzņēmumu reģistrā nr. 90000069332 Datums 27.03.1996. 

Reģistrācija LR Kultūras 

ministrijas Bibliotēku reģistrā 

nr. BLB 021 Datums 11.09.2006. 

Juridiskais statuss  

(LDKKis jāizvēlas vērtība) 
Saldus novada pašvaldības Kursīšu pagasta pārvaldes 

struktūrvienība 

Iestādes  

akreditācija 

Apliecības 

nr. 

330A Akreditācijas 

datums 

21.11.2014. Akreditācijas 

termiņš 

21.11.2019. 

       

 

Apraksts 

Dibināšanas gads 

(dibināšanas gads; citas 

portāla apmeklētājiem 

saistošas ziņas par 

institūcijas darbības 

uzsākšanu) 

Dibināta 1920. gadā. Bibliotēka atradusies dažādās pagasta vietās, tikai 1953. gadā tā tiek 

pārcelta uz centru, Kursīšu klubu. 1997. gadā tiek pārvietota uz Kursīšu pagasta padomes 

ēku. 2005. gadā bibliotēka iegūst jaunas, plašas telpas kādreizējā pagasta bērnudārza ēkā. 

Bibliotēkā strādājuši R.Upenieks, J.Grinbergs, A.Cukurs, E.Vabole, R.Vītola (Želve), u.c. 

Lielu sava mūža daļu (34 gadus) bibliotēkai veltījusi Ieva Romane. Kopš 2010.gada 

bibliotēka atrodas plašās telpās. 

 

 

Darbība (īss, saistošs 

darbības veida, 

svarīgāko darbības 

virzienu apraksts)  

Bibliotēkas darbība saistīta ar iedzīvotāju informacionālo apkalpošanu, kultūras un izklaides 

iespēju piedāvājumu pagasta iedzīvotājiem. Bibliotēka strādā un arī turpmāk attīstīsies 

vairākos virzienos – lietotāju apmācības un izglītošana, informācijas resursu un krājuma 

veidošana, pakalpojumu pilnveide un uzlabošana, novadpētnieciskais darbs, kultūras, 

mūžizglītības un lasītveicināšanas pasākumi un izstādes bērniem un pieaugušajiem, projekti. 

 

 

 

  

http://www.kursisi.lv/
http://www.draugiem.lv/Kursisu.biblioteka
https://www.facebook.com/kursisilibrary/
http://www.twitter.com/BiblKursisi
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1. Infrastruktūra 
1.1. Ēka 

 Rindas 

kods 

Pavisam Skaidrojumi  

A B 1 2 

Ēkas īpašuma forma 1110 x Kam pieder ēka 

fizisko personu īpašums 1111 0 Jā-1, nē-0 

juridisko personu īpašums 1112 0 Jā-1, nē-0 

pašvaldības īpašums 1113 1 Jā-1, nē-0 

valsts īpašums 1114 0 Jā-1, nē-0 

Ēkas uzcelšanas gads 1120 1975. Uzrāda tikai gadu 

Kultūras pieminekļa Valsts aizsardzības 

Nr. 
1130  Uzrāda, ja ēka ir Kultūras piemineklis 

 

Citas (papildus) ēkas 

Nosaukums vai adrese 1140  Uzrāda ēkas nosaukumu vai adresi 

Īpašuma forma 1150 x  

fizisko personu īpašums 1151  Jā-1, nē-0 

juridisko personu īpašums 1152  Jā-1, nē-0 

pašvaldības īpašums 1153  Jā-1, nē-0 

valsts īpašums 1154  Jā-1, nē-0 

Uzcelšanas gads 1160  Uzrāda tikai gadu 

Kultūras pieminekļa Nr. 1170  Uzrāda, ja ēka ir Kultūras piemineklis 

Teritorijas kopējā platība (m2) 1180 600 Kopējā teritorija, ieskaitot apbūves laukumu 

 

1.2. Ēkas funkcionalitāte 

 Rindas 

kods 

Pavisam Skaidrojumi  

A B 1 2 

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību 

traucējumiem 
1210 x 

Atzīmēt, ja telpas ir pieejamas cilvēkiem ar 

kustību traucējumiem 

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums 1220 x Atzīmēt, ja ir 3 fāzu elektrības pieslēgums 

 

1.3. Bibliotēkas telpas 

 Rindas kods Pavisam Skaidrojumi  

A B 1 2 

Telpu kopplatība (m²) 1300 321,1 
Bibliotēkas telpas ko veido lasītāju apkalpošanas, 
krātuvju, pārējo telpu platību summa. (1300.r. = 1310.r. 

+ 1320.r. + 1330.r.) 

t.sk. 

lasītāju apkalpošanas telpas 
1310 224 

Telpas informācijas sniegšanai, iespieddarbu un citu 

dokumentu izsniegšanai un lasīšanai (lasītavas, 
abonements, interneta zāles u.c.). 

telpu tehniskais stāvoklis 1311 4 
Norādīt: apmierinošs – 0, nepieciešams kosmētiskais 

remonts – 1, nepieciešams kapitālais remonts – 2, 
avārijas stāvoklī – 3, labs – 4, ļoti labs - 5 

krātuves 1320 16,8 Speciālas telpas, kurās izvietoti bibliotēkas krājumi. 

telpu tehniskais stāvoklis 1321 4 
Norādīt: apmierinošs – 0, nepieciešams kosmētiskais 

remonts – 1, nepieciešams kapitālais remonts – 2, 

avārijas stāvoklī – 3, labs – 4, ļoti labs - 5 

pārējās telpas 1330 80,3 Telpas bibliotēkas darbiniekiem, iekārtām, saimniecībai. 

telpu tehniskais stāvoklis 1331 4 
Norādīt: apmierinošs – 0, nepieciešams kosmētiskais 

remonts – 1, nepieciešams kapitālais remonts – 2, 
avārijas stāvoklī – 3, labs – 4, ļoti labs - 5 

 

Lietotāju vietu skaits 

bibliotēkā 
1340 26 

Lietotāju vietas ar vai bez aprīkojuma (arī puskabīnēs, 
semināru un mācību telpās, bibliotēkas audiovizuālo 

dokumentu un bērnu nodaļās).  
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2.Izmantošana 
 

 Rindas 

kods 

 Skaidrojumi 

A B  2 

Lietotāji 

Aktīvo lietotāju kopskaits 210 335 

Pārreģistrēta un/vai no jauna reģistrēta persona vai 

organizācija, kas visā pārskata periodā apmeklējusi 
bibliotēku un/vai izmantojusi bibliotēkas infrastruktūru un 

pakalpojumus. 

t.sk. bērni un jaunieši līdz 18 gadiem 211 85 
Bērnu tiesību aizsardzības likuma 3.panta 1.punkts nosaka, 
ka “Bērns ir persona, kas nav sasniegusi 18 gadu vecumu 

(..)” 

Apmeklējumi 

Fizisko apmeklējumu kopskaits 220 6206 
Bibliotēku tieši apmeklējušo personu skaits. 

(220.r. = 221.r. + 222.r.) 

pieaugušie 221 3538  

bērni un jaunieši līdz 18 gadiem 222 2668  

Virtuālais apmeklējums 230 1619 

Uzskaita veiktos virtuālos apmeklējumus neatkarīgi no 

aplūkoto lappušu vai elementu skaita: bibliotēkas vietnē, 
emuārā (blogā), pašvaldības vietnes sadaļā, izglītības 

iestādes vietnes sadaļā. Neiekļauj kopkataloga datus. 

Izsniegumi 

Izsniegumu kopskaits  250 16838 

Izsniegto dokumentu skaits lasītājiem vai institūcijām uz 

noteiktu laiku. Uzskaitāmi reģistrētie izsniegumi, ieskaitot 
lietošanu uz vietas bibliotēkā, izsniegumu starpbibliotēku 

abonementā un termiņu pagarinājumus. 

(250.r. = 251.r. + 252.r. + 253.r. + … 264.r.) 

t.sk. grāmatas 251 7678 
Neperiodiski iespiesti resursi kodeksa formā, t.i., ar vienā 

malā sastiprinātām lapām. 

seriālizdevumi 252 7832 

Izdevumi, kas iznāk secīgās daļās, parasti ar numerāciju vai 

datējumu un paredzēts izdošanai neierobežoti ilgi neatkarīgi 
no periodiskuma (periodiskie izdevumi, pārskati, tēzes, 

zinātniskie raksti u.tml.). Neietver monogrāfiju sērijas – tās 
uzskaitāmas kā grāmatas. 

audiovizuālie resursi 253 705 

Resursi, kura saturā pārsvarā ir skaņa un/vai attēli, un kuram 

nepieciešama īpaša ierīce, lai to noskatītos un/vai 

noklausītos (skaņuplates, lentes, kasetes, 
audiokompaktdiski, DVD diski, digitālie audioieraksti, 

diapozitīvi, transparenti, kinofilmas, videoieraksti, 

datorspēles). 

mikroformas 254  
Fotogrāfiski dokumenti, kura izmantošanai nepieciešams 

palielinājums (mikrofišas, mikrofilmas). 

kartogrāfiskie materiāli 255  

Telpā un laikā lokalizētu konkrētu un abstraktu parādību 

nosacīts attēlojums samazinātā mērogā (kartes, globusi, 
plāni, topogrāfiskie modeļi, taktilās kartes un 

aeroattēlojumi, izņemot atlantus un kartogrāfiskos 

dokumentus kodeksa, mikroformā, audiovizuālā un 
elektroniskā formā). 

nošizdevumi 256 12 
Izdevumi, kura pamatsaturs ir mūzikas attēlojums, parasti 
nošu rakstā – lapas vai kodeksa formā. 

attēlizdevumi 257 339 

Iespiesti izdevumi, kura raksturīgākā iezīme ir attēls 

(iespiedgrafika, mākslas darba oriģināli, mākslas darbu 
reprodukcijas, fotogrāfijas, plakāti, mācībattēli, tehniskie 

zīmējumi u.tml., izņemot attēlizdevumus kodeksa formā, 

mikroformā, audiovizuālā vai elektroniskā formā). 

sīkiespieddarbi 258  Sīkiespieddarbi. 

Braila raksta dokumenti 259  Braila raksta dokumenti 

patenti 260  
Dokumenti, kas garantē ekskluzīvas izgudrotāja tiesības 
izmantot vai licencēt izgudrojumu kopā attiecīgo 

dokumentāciju. 

rokraksti 261  Dokumentu oriģināli rokrakstā vai mašīnrakstā. 

nepublicētie dokumenti 262  

Nepublicēti dokumenti, kas ir publiski pieejami, bet netiek 

izplatīti tirdzniecības tīklā (institūciju analītiskie 

pārskati, koncepcijas un programmas, 
konferenču vai kongresu programmas, referātu 
tēzes, referātu teksti, rezolūcijas u.tml.). 

pārējie dokumenti 263 272 
Cita veida neelektroniska formāta dokumenti (diorāmas, 

trīsdimensiju dokumenti, spēles, rotaļlietas u.tml.  
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elektroniskie resursi 264  

Elektroniskie resursi (datubāzes, elektroniskie 

seriālizdevumi, digitālie dokumenti), kas publicēti 
lasāmatmiņas kompaktdiskos (CD-ROM), lasāmatmiņas 

videodiskos (DVD-ROM) vai citos datu nesējos, kā arī 

digitāli radītie resursi (e-grāmatas, rasmotas tīmekļa 
vietnes). 

 
Izsniegums pa grāmatu veidiem 

mācību grāmatas 265  
Iespiesti resursi, kurā sistematizēti un mācību programmai 

atbilstoši izklāstīta mācību priekšmeta vai tās daļas viela. 

bērnu grāmatas 266 2090 
Iespiesti resursi, kas satura un formas ziņā atbilst 

pirmskolas un sākumskolas vecuma bērna uztverei. 

 

Izsniegums bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem 

No kopējā izsnieguma skaita:  

bērniem un jauniešiem līdz 18 

gadiem 

267 1857  

 

Starpbibliotēku abonements 

Iekšzemes starpbibliotēku 

abonements (SBA) 
270 586 

SBA kārtā saņemto un izsniegto dokumentu kopskaits 

(270.r. = 271.r. + 272.r.) 

t. sk. no citām Latvijas bibliotēkām 

saņemto dokumentu skaits 
271 105 

No citām Latvijas bibliotēkām SBA kārtā saņemto 

dokumentu kopskaits. 

uz citām Latvijas bibliotēkām 

nosūtīto dokumentu skaits 
272 481 

Uz citām Latvijas bibliotēkām SBA kārtā nosūtīto 

dokumentu kopskaits. 

Starptautiskais starpbibliotēku 

abonements (SSBA) 
280 0 

SSBA kārtā saņemto un izsniegto dokumentu kopskaits 

(280.r. = 281.r. + 282.r.) 

t. sk. no ārvalstu bibliotēkām 

saņemto dokumentu skaits 
281 0 

No ārvalstu bibliotēkām SSBA kārtā saņemto dokumentu 

kopskaits. 

uz ārvalstu bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 
282 0 

Uz ārvalstu bibliotēkām SSBA kārtā nosūtīto dokumentu 

kopskaits. 

 

3. Krājums 
 

 Rindas 

kods 

Jaun-

ieguvumi 

Izslēgtie 

dokume

nti 

Krājums 

pārskata 

perioda 

beigās  

 

Skaidrojumi 

A B 1 2 3 4 

Dokumentu 

(fizisko vienību) 

kopskaits 

310 1081 1120 10231 

Bibliotēkas krājums – visi dokumenti, kas pieejami 

bibliotēkā. 
Jaunieguvums – dokuments, kas pievienots krājumam. 

Izslēgts dokuments – dokuments, kas izslēgts no krājuma. 
(310.r. = 311.r. + 312.r. + 313.r. + ... 324.r.) 

t.sk. 

grāmatas 
311 274 363 8885 

Neperiodiski iespiesti resursi kodeksa formā, t.i., ar vienā 

malā sastiprinātām lapām. 

seriālizdevumi  312 806 755 806 

Izdevumi, kas iznāk secīgās daļās, parasti ar numerāciju vai 

datējumu un paredzēts izdošanai neierobežoti ilgi 
neatkarīgi no periodiskuma (periodiskie izdevumi, pārskati, 

tēzes, zinātniskie raksti u.tml.). Neietver monogrāfiju sērijas 

– tās uzskaitāmas kā grāmatas. 

audiovizuālie 

resursi 
313  2 299 

Resursi, kura saturā pārsvarā ir skaņa un/vai attēli, un 

kuram nepieciešama īpaša ierīce, lai to noskatītos un/vai 

noklausītos (skaņuplates, lentes, kasetes, audiokompaktdiski, 

DVD diski, digitālie audioieraksti, diapozitīvi, transparenti, 

kinofilmas, videoieraksti, datorspēles). 

mikroformas 314    
Fotogrāfisks dokuments, kuru izmantojot, nepieciešams 

palielinājums (mikrofišas, mikrofilmas). 

kartogrāfiskie 

materiāli  
315    

Telpā un laikā lokalizētu konkrētu un abstraktu parādību 
nosacīts attēlojums samazinātā mērogā (kartes, globusi, 

plāni, topogrāfiskie modeļi, taktilās kartes un aeroattēlojumi, 

izņemot atlantus un kartogrāfiskos dokumentus kodeksa, 

mikroformā, audiovizuālā un elektroniskā formā). 

nošizdevumi  316   12 
Izdevumi, kura pamatsaturs ir mūzikas attēlojums, parasti 
nošu rakstā – lapas vai kodeksa formā. 



41 

 

attēlizdevumi 317 1  142 

Iespiesti izdevumi, kura raksturīgākā iezīme ir attēls 
(iespiedgrafika, mākslas darba oriģināli, mākslas darbu 

reprodukcijas, fotogrāfijas, plakāti, mācībattēli, tehniskie 

zīmējumi u.tml., izņemot attēlizdevumus kodeksa formā, 

mikroformā, audiovizuālā vai  elektroniskā formā). 

sīkiespieddarbi 318    Sīkiespieddarbi. 

Braila raksta 

dokumenti 
319    Braila raksta dokumenti. 

patenti 320    
Dokumenti, kas garantē ekskluzīvas izgudrotāja tiesības 

izmantot vai licencēt izgudrojumu kopā attiecīgo 

dokumentāciju. 

rokraksti  321    Dokumentu oriģināli rokrakstā vai mašīnrakstā. 

nepublicētie 

dokumenti 
322    

Nepublicēti dokumenti, kas ir publiski pieejams, bet netiek 

izplatīts tirdzniecības tīklā (institūciju analītiskie 

pārskati, koncepcijas un programmas, konferenču 
vai kongresu programmas, referātu tēzes, referātu 

teksti, rezolūcijas u.tml.). 

pārējie 

dokumenti 
323   87 

Cita veida neelektroniska formāta dokumenti (diorāmas, 

trīsdimensiju dokumenti, spēles, rotaļlietas u.tml.) 

elektroniskie 

resursi 
324    

Elektroniskie resursi (datubāzes, elektroniskie 

seriālizdevumi, digitālie dokumenti), kas publicēti 
lasāmatmiņas kompaktdiskos (CD-ROM), lasāmatmiņas 

videodiskos (DVD-ROM) vai citos datu nesējos, kā arī 

digitāli radītie resursi (e-grāmatas). 

 
       Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem: 

   mācību grāmatas 330    
Iespiesti resursi, kurā sistematizēti un mācību 
programmai atbilstoši izklāstīta mācību priekšmeta vai 

tās daļas viela. 

   bērnu grāmatas  340 69 18 2469 
Iespiesti resursi, kas satura un formas ziņā atbilst 

pirmskolas un sākumskolas vecuma bērna uztverei. 

 

4. Darbinieki (pamattabulā jāuzrāda viena izglītība) 
  

Rindas 

kods 

Darbinieku skaits 

Pavisam Pilna slodze Nepilna 

slodze 

A B 1 2 3 

Darbinieku kopskaits 

(4000.r. = 4100.r. + 4200.r.) 
4000 2  

 

 

Bibliotekāro darbinieku kopskaits (4100.r. = 4110.r. 

+ 4120.r. + 4130.r. + 4140.r. + 4150.r.) 
4100 1   

t.sk. sievietes 4101    

t.sk. vīrieši 4102 1   

no tiem ar bibliotekāro izglītību 4110    

   t.sk. ar maģistra grādu (arī pielīdzinātie maģistri) 4111 1   

   t.sk. ar bakalaura grādu 4112    

   t.sk. ar 1. līmeņa profesionālo augstāko jeb 

koledžas izglītību 
4113    

   t.sk. ar augstāko izglītību (līdz 1993.g) 4114    

t.sk. ar  III profesionālo kvalifikācijas līmeni 4115    

no tiem ar izglītību citās jomās 4120    

   t.sk. ar maģistra grādu (arī pielīdzinātie maģistri) 4121    

   t.sk. ar bakalaura grādu 4122    

   t.sk. ar 1. līmeņa profesionālo augstāko jeb 

koledžas izglītību  
4123    

   t.sk. ar augstāko izglītību (līdz 1993.g.) 4124    

no tiem zinātņu doktori 4130    

no tiem ar vispārējo vidējo vai profesionālo izglītību 4140    

no tiem ar pamatizglītību 4150    
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Pārējo darbinieku kopskaits (4200.r. = 4210.r. + 

4220.r. + 4230.r. + 4240.r. + 4250.r.) 
4200 1  

 

t.sk. sievietes 4201 1   

t.sk. vīrieši 4202    

no tiem ar bibliotekāro izglītību 4210    

   t.sk. ar maģistra grādu (arī pielīdzinātie maģistri) 4211    

   t.sk. ar bakalaura grādu 4212    

   t.sk. ar 1. līmeņa profesionālo augstāko jeb 

koledžas izglītību 
4213    

   t.sk. ar augstāko izglītību (līdz 1993.g) 4214    

t.sk. ar  III profesionālo kvalifikācijas līmeni 4215    

no tiem ar izglītību citās jomās 4220    

   t.sk. ar maģistra grādu (arī pielīdzinātie maģistri) 4221    

   t.sk. ar bakalaura grādu 4222    

   t.sk. ar 1. līmeņa profesionālo augstāko jeb 

koledžas izglītību  
4223    

   t.sk. ar augstāko izglītību (līdz 1993.g.) 4224    

no tiem zinātņu doktori 4230    

no tiem ar vispārējo vidējo vai profesionālo izglītību 4240 1   

no tiem ar pamatizglītību 4250    

 

Papildu bibliotekārā izglītība un kvalifikācija 
Profesionālā pilnveide (no 160 h )  4300  

 

Cita informācija (bibliotekārie darbinieki pa vecuma grupām)  
Dalījums pa 

vecuma grupām 

< 20 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 >= 80 

Skaits   1      

 

5. Finansiālie rādītāji (euro, veselos skaitļos) – iekavās aiz posteņa nosaukuma 

ierakstīti atbilstošie budžetu ieņēmumu un izdevumu klasifikācijas kodi 

 Rindas 

kods 

Pavisam Skaidrojumi 

A B 1  

Atlikums pārskata perioda 

sākumā 
5001 720 

 

IEŅĒMUMI KOPĀ (I.) 5000 24471 
Bibliotēkas ienākušos līdzekļus veido 5000.r. = 

5100.r. +5200.r. +5300.r. +5400.r. 

t. sk. Piešķirti no valsts budžeta  5100  
Aizpilda bibliotēkas, kuru pamatbudžetu veido 

piešķīrums no valsts budžeta. 

Piešķirti no pašvaldības 

budžeta  
5200 23605 

Aizpilda bibliotēkas, kuru pamatbudžetu veido 

piešķīrums no pašvaldību budžeta. 

Saimnieciskās darbības 

ieņēmumi 
5300  

Aizpilda bibliotēkas, kuru pamatbudžetu veido 

privātie ieņēmumi. 

Citi ieņēmumu avoti 5400 866 
Uzrādāmi citi ienākuma avoti līdzās bibliotēkas 
pamatbudžetam.  

(5400.r. = 5410.r. + 5420.r. + … 5470.r.) 

no tiem: maksas 

pakalpojumi un citi 

pašu ieņēmumi 
5410 26  

ziedojumi un dāvinājumi 5420  
Attiecina saņemtos ziedojumus un dāvinājumus no 

iekšzemes un ārvalstu fiziskajām un juridiskajām 

personām 

Valsts kultūrkapitāla 

fonda finansējums 
5430 840  
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citu vietējo fondu 

piešķīrumi 
5440   

ārvalstu finanšu 

palīdzība: 
5450   

t. sk. ārvalstu fondu 

līdzekļi 
5451  

ES struktūrfondu un citu valstu finanšu palīdzības 
programmu īstenošanas.  

cita ārvalstu finanšu 

palīdzība 
   

mērķdotācijas no valsts 

budžeta 
5460   

pārējie ienākumi 5470   

IZDEVUMI KOPĀ (II.) 5500 24831 
Bibliotēkas izdevumu kopsummu veido 5500.r. = 

5600 r. + 5700 r. 

Kārtējie izdevumi (1.1.) 5600 24831 
5600 r. = 5611 r. + 5612 r. + 5620 r. +5630 r. + 5640 

r. +5650.r. 

Atalgojums (1100) 5611 12607 
Mēneša pamatalga, piemaksas, prēmijas, atalgojums 
fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu 

dokumentu pamata 

Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, sociāla rakstura 

pabalsti un kompensācijas 

(1200) 

5612 3722 
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, sociāla rakstura pabalsti, kompensācijas un 

citi maksājumi 

Krājuma komplektēšana 5620 2483 
Izdevumi bibliotēkas krājuma papildināšanai 

5620.r. = 5621.r. + 5622.r. + 5623.r. + 5624.r.  

no tiem: grāmatas (5233) 5621 1730  

periodiskie izdevumi 

(2400) 
5622 753 

Izdevumi žurnālu, laikrakstu, biļetenu, kalendāru un 
citu īslaicīgas nozīmes izdevumu iegādei 

elektroniskie dokumenti 

(5233) 
5623  

Izdevumi elektronisko resursu (datubāžu, elektronisko 
seriālizdevumu, digitālo dokumentu u.c.) iegādei 

citi dokumenti (5233) 5624   

Preces un pakalpojumi 5630 5060 

Preces un pakalpojumi (2000): komandējumi un 

dienesta braucieni (2100); pakalpojumi (2200): pasta, 

telefona un citi sakaru pakalpojumi (2210), izdevumi 
par komunālajiem pakalpojumiem (2220), iestādes 

administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības 

nodrošināšanu saistītie izdevumi (2230), remontdarbi 
un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, 

būvju un ceļu kapitālo remontu) (2240), īre un noma 

(2260), citi pakalpojumi (2270).   

Informācijas tehnoloģiju 

pakalpojumi (2250)  
5640  

Izdevumi juridiskajām personām par datoru 

programmatūras izstrādes, pilnveidošanas un 

papildināšanas pakalpojumiem, kā arī par veiktajiem 
darbiem saskaņā ar budžeta iestāžu pasūtījumu: 

informācijas sistēmas uzturēšana, informācijas 

sistēmas licenču normas izdevumi, pārējie 
informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 

Pārējie kārtējie izdevumi 5650 959 

Materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un 

inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 (2300): biroja 

preces un inventārs (2310), kurināmais un 
enerģētiskie materiāli (2320), materiāli un izejvielas 

palīgražošanai (2330), kārtējā remonta un iestāžu 

uzturēšanas materiāli (2350), budžeta iestāžu nodokļu 
maksājumi (2500). Subsīdijas un dotācijas (1.3.) 

Kapitālie izdevumi (2.0.) 5700  5700.r. = 5710.r. + 5720.r. + 5730.r. + 5740.r. + 

5750.r. 

t. sk. Zeme, ēkas un būves (5210) 5710  Ēkas, kuras izmanto pašu vajadzībām, kā arī 

izīrējamās un iznomājamās nedzīvojamās ēkas 

Nemateriāli ieguldījumi 5720  Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un 

līdzīgas tiesības 

Datortehnika, sakaru un cita 

biroja tehnika (5238) 
5730 

 Izmaksas un izdevumi tādiem ilgtermiņa aktīviem kā 

datori, serveri, kopētāji, faksa aparāti, telefoni, 
telefonu centrāles un cita biroja tehnika 

Kapitālais remonts un 

rekonstrukcija (5250) 
5740 

 Ēkas pārbūve, izmainot tās apjomu, nesošo elementu 

nomaiņa, ēkas vēsturiskā veidola atjaunošana 

Pārējie kapitālie izdevumi 5750   
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Atlikums pārskata perioda 

beigās 
5800 360  

 

Valsts un pašvaldības piešķirtais finansējums krājuma komplektēšanai (aizpilda valsts nozīmes 

bibliotēkas un pašvaldību publiskās bibliotēkas)  

 

 Izdevumi (euro) 
Krājuma komplektēšanai izlietoto valsts 

un pašvaldības budžeta līdzekļu summa 
2483 

no tiem: 

      grāmatas 
1730 

      periodiskie izdevumi 753 

      fonogrammas  

      filmas  

 

6. Informācijas tehnoloģijas 

 Rinda

s kods 

Pavisam Skaidrojumi  

A B 1 2 

Datoru skaits 

 

 
6010 8 Datoru skaits (6010.r. = 6011.r. + 6012.r.) 

t. sk. 

darbiniekiem 
6011 2  

lasītājiem 6012 6  

Serveru skaits 6020  
Datori tehnisko procesu nodrošināšanai. 
Serveris (u.tml.) kā aparatūra (fiziska ierīce) 

Bezmaksas Wi-Fi 6030 1 
Iestādes telpās ir pieejams bezmaksas Wi-Fi. 

Norādīt: jā – 1, nē – 0 

Integrētā bibliotēku informācijas 

sistēma  
6040 

1 Norādīt: ALISE – 1, ALEPH 500 – 2, LIBER – 3, LIIS 
– 4, cita – uzrādīt kāda 

Datubāzes 6050 2 Lietotājiem pieejamo datubāžu skaits (6050.r. = 
6051.r. + 6052.r.) 

abonētās  6051 2 Abonēto datubāžu kopskaits 

pašu veidotās 6052 
 Pašu veidoto datubāžu kopskaits; novadpētniecības, 

analītikas, pašvaldību dokumentu, skolēnu, studentu 

darbi 

 

Valodas, kādās pieejama 

pamatinformācija bibliotēkas vietnē 
6100 

1 

Norādīt valodas, kādās pieejama pamatinformācija 
mājaslapā: latviešu valoda – 1, krievu valoda – 2, 

angļu valoda – 3, vācu valoda – 4, franču valoda – 5 

Vietnes automātiskās tulkošanas 

iespēja 
6110 

 

Ja mājaslapā ir ieviesta automātiskās tulkošanas 
iespēja, tad norādīt kāda: Google – 1, Microsoft – 2, 

Hugo.lv – 3   

 

Grāmatu drošības sistēma 6120 
0 

Grāmatu drošības sistēma (vārti) ar magnētisko lenti 

vai RFID tehnoloģijām. 
Norādīt: jā – 1, nē – 0  

 

Pašapkalpošanas grāmatu 

izsniegšanas/nodošanas sistēma 
6130 

0 
Norādīt: jā – 1, nē – 0 

 

Printeru kopskaits 6200   

Skeneru kopskaits 6300 1 Neietver svītrkodu skenerus 

Kopējamo iekārtu kopskaits 6400   

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits 6500 1 Iekārta, kurā apvienots printeris, kopētājs, skeneris 

 

Aizpilda valsts nozīmes un pašvaldību publiskās bibliotēkas 
Iekārtu uzskaitījums 6700  Lietotājiem pieejamās un lietotāju vajadzībām 

izmantojamās iekārtas. Informāciju par katru iekārtu 

norāda atsevišķi. 

Kopējamās iekārtas 6710   
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Zīmols (ražotājs) 6711  Izvēlieties vērtību 

Iekārtas modelis 6712   

Iekārtas ātrums lpp./min. 6713   

Krāsu režīms 6714  Norādīt: 1-krāsu; 2-melnbalts 

Multifunkcionālās iekārtas 6720 1 Iekārta, kurā apvienots printeris, kopētājs, skeneris 

Zīmols (ražotājs) 6721 KYOCERA Izvēlieties vērtību 

Iekārtas modelis 6722 TASKalfa 2551ci  

Iekārtas ātrums lpp./min. 
6723 

25/13 lapām min 

A4/A3 krāsās un 

m/b 

 

Krāsu režīms 6724 1 Norādīt: 1-krāsu; 2-melnbalts 

Skeneri 6730 1 Neietver svītrkodu skenerus 

Zīmols (ražotājs) 6731 EPSON Izvēlieties vērtību 

Iekārtas modelis 6732 V350  

Iekārtas ātrums lpp./min. 6733   

Krāsu režīms 6734 1 Norādīt: 1-krāsu; 2-melnbalts 

 

Digitalizācija 

 Rindas 

kods 

Digitalizēts 

līdz gada 

sākumam 

Digitalizēts 

atskaites 

gada laikā  

Digitalizēts 

gada beigās 

(kopā)  

Skaidrojums 

Digitalizēto teksta dokumentu 

skaits 710 
   Digitalizēto teksta 

dokumentu skaits (grāmatas, 

periodiskie izdevumi, 

rokraksti u.c.)  

digitalizēto teksta dokumentu 

lappušu skaits 
711 

   Digitalizēto teksta 
dokumentu lappušu skaits 

Digitalizēto attēlizdevumu skaits 

720 

   Digitalizēto attēlizdevumu 
(fotogrāfiju, fotonegatīvu, 

zīmējumu, plakātu, afišu, 

pastkaršu, atklātņu, grafiku, 
gravīru, etiķešu) skaits. 

Digitalizēto nošu izdevumi skaits 730    Digitalizēto nošu izdevumi 

skaits 

digitalizēto nošu izdevumu 

lappušu skaits 
731 

   Digitalizēto nošu izdevumu 
lappušu skaits 

Digitalizēto kartogrāfisko 

izdevumu skaits 
740 

   Digitalizēto kartogrāfisko 
izdevumu skaits 

digitalizēto kartogrāfisko 

izdevumu lappušu skaits 
741 

   Digitalizēto kartogrāfisko 

izdevumu lappušu skaits 

Digitalizēto skaņu ierakstu skaits 750    Digitalizēto skaņu ierakstu 

skaits 

digitalizēto skaņu ierakstu 

hronometrāža 
751 

   Formāts - "st:min:sec" 
(kopējais digitalizēto ierakstu 

atskaņošanas laiks) 

Digitalizēto video ierakstu skaits 760    Digitalizēto video ierakstu 
skaits 

digitalizēto video ierakstu 

hronometrāža 
761 

   Formāts - "st:min:sec" 

(kopējais digitalizēto ierakstu 

atskaņošanas laiks) 
 

 
Rindas 

kods 
Skaits Skaidrojums 

Digitālo kolekciju kopskaits 770  Digitālo kolekciju kopskaits 
 

8. Darba kvalitāte 

 Rindas 

kods 

Skaits Skaidrojumi 

Krājuma apgrozījums 810 1,65 Izsniegumu kopskaits (250.r.) attiecībā pret dokumentu kopskaitu 

krājumā (310.r. ) 
Dokumentu (fizisko vienību) skaits 

uz vienu lietotāju 
820 30,54 Dokumentu kopskaits krājumā (310.r. 4. kolonna) attiecībā pret 

lietotāju kopskaitu (210.r.). 

Kārtējie izdevumi uz vienu lietotāju 830 74,12 Kārtējo izdevumu kopsumma (5600.r.) attiecībā pret lietotāju 

kopskaitu (210.r.). 
 


