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Kopsavilkums 

2020.gada darba plānus un prioritātes vienā slotas vēzienā aizslaucīja COVID-19 un 

nācās pielāgoties un reaģēt uz piedāvāto situāciju, pārplānot pasākumus un aktivitātes, 

projektus, meklēt jaunus risinājumus, strādāt savādāk (vai tas izdevās un lasītāji akceptēja, grūti 

pateikt). 

2020.gada darba prioritātes bija lietotāju kvalitatīva, pilnvērtīga apkalpošana un 

pakalpojumu sniegšana ierobežotos apstākļos, esošo realizācija un jaunu projektu 

izstrāde, profesionālā pilnveide un pasākumu organizēšana, darbs ar novadpētniecības 

datubāzi. 

Jaunu pakalpojumu sniegšana 2020.gadā nav uzsākta, turpināti iepriekšējie un mēģināti 

pielāgot esošajai situācijai un apstākļiem. 

Īstenoti 5 projekti - "Portrets tuvplānā (10)", "Mācies no kaimiņiem", "Bibliotekāru 

izaugsmes skola", u.c.  plašāk sadaļā Projekti. 

Tabulā mēģināju atspoguļot atskaitē plašāk aprakstīto COVID-19 ietekmi uz bibliotēkas 

darbu 2020.gadā. 

Tabula “COVID-19: ieguvumi un zaudējumi” 

Ieguvumi / iespējas Zaudējumi / grūtības 

 Papildus līdzekļu novirzīšana krājuma 

papildināšanai; 

 Augstvērtīgas oriģinālliteratūras, nozaru un 

ārzemju daiļliteratūras ieguvums projektā 

“Vērtīgo grāmatu iepirkums Latvijas 

publiskajām bibliotēkām”; 

 Dalība tiešsaistes mācībās “Virtuālo izstāžu 

un tiešsaistes pasākumu organizēšana”; 

 Iespēja apgūt jaunus rīkus tiešsaistes 

aktivitāšu organizēšanai, noorganizēts 

pirmais Saldus un Brocēnu novadu 

TIEŠSAISTES SEMINĀRS; 

 Vairāk profesionālas pilnveides pasākumu 

attālināti, nevis klātienē – nav nekur 

jābrauc; 

 Iespēja vairāk pievērsties darbam ar 

Novadpētniecības datubāzi – veikt rakstu 

aprakstīšanu, ierakstu labošanu.  

 Bibliotēkas darbības un pakalpojumu 

sniegšanas ierobežošana un pilnvērtīga to 

izmantošana; 

 Darba rādītāju kritums; 

 Atcelti klātienes profesionālās pilnveides 

pasākumi (konferences, pieredzes 

braucieni), izpaliek kolēģu savstarpējā 

komunikācija klātienē; 

 Pārcelti projektu realizācijas termiņi, 

nenotikušas aktivitātes; 

 Jāmaina plāni, darbības virzieni; 

 Neskaidrība par turpmākajiem plāniem, 

aktivitātēm, projektiem; 

 Sadarbības mazināšanās ar atsevišķiem 

sadarbības partneriem.  
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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 

(sākumskola ar pirmskolas izglītības grupām, pagasta pārvalde, pasts, zemnieku saimniecības, 

uzņēmumi u.c.). 2020.gada pirmajā pusē Kursīšu sākumskola kā patstāvīga iestāde tika 

likvidēta, tā tika apvienota ar Pampāļu sākumskolu. Sākumskolas vecuma bērni turpināja 

mācības uz vietas Kursīšu bērnudārza telpās, bet skolēnu skaits turpināja samazināties, kā 

rezultātā ar 2020.gada jūniju sākumskolas posma klases Kursīšos tika slēgtas. Darbu turpina 

bērnudārza grupas. Pamatskolas vecuma skolēni mācās citās skolās Saldū, Ezerē, Nīgrandē un 

citur.  

Kursīšu pagasta teritorijā šī ir vienīgā bibliotēka. 

Lietotāji ir dažāda vecuma izglītojamie (bērni, skolēni, studenti), lai gan skola ir slēgta, 

strādājošie, seniori, liela daļa no lasītājiem ir sievietes. Bibliotēkas klienti ir arī no citiem 

novada pagastiem, pilsētām kā arī citas bibliotēkas (Saldus pilsētas, Blīdenes, Remtes, Lutriņu, 

Nīgrandes, Pampāļu, Zaņas, Vadakstes, Zirņu, Brocēnu pilsētas, Kalnu, Saldus tehnikuma). 

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. 

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. 

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, «Pužļu likšanas čempionāts», dažādi 

bibliotēkas pakalpojumi un aktivitātes).  

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

apmeklējums, nodarbības un stundas bibliotēkā, lasītveicināšanas programmas). 
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Bibliotēka kā sadarbības partneris (sadarbība ar bibliotēkām, bibliotēkas lietotājiem, 

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

bērnudārzu). 

2. Finansiālais nodrošinājums 

Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums, kā redzam tabulās, pēdējo triju gadu laikā ir 

mainīgs. 2020.gadā iztērētais finansējums ir lielāks nekā 2019.gadā, bet mazāks nekā 

2018.gadā. Pārskata gada budžets tika veidots pēc Saldus novada domes vadības ieteikuma 

iepriekšējā gada līmenī. Budžeta kopīgā izpilde atbilst plānotajam, bet atsevišķi pa budžeta 

izdevumu pozīcijām tā atšķirīga. Saistībā ar COVID-19 izraisītajiem ierobežojumiem budžets 

tika grozīt, jo pasākumiem, komandējumiem paredzētie līdzekļi netika tērēti, tomēr pieauga 

saimnieciska rakstura izdevumi (tīrīšanas un dezinfekcijās līdzekļi). Daļa līdzekļu novirzīti par 

labu grāmatu un periodikas iegādei. Iegādāts arī jauns aktivitāšu kubs bērnu zonai, kurš gan 

pilnvērtīgi vēl netiek izmantots bibliotēku darbības ierobežojošo apstākļu dēļ. 

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

 2018 2019 2020 

Kopā (EUR) 30895 24471 26300 

Pašvaldības finansējums 29641 23605 26300 

Citi ieņēmumi: 1254 866  

t. sk. maksas pakalpojumi 34 26  

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi    

t. sk. VKKF finansējums 1220 840  

t. sk. citi piešķīrumi    

 

Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 
 2018 2019 2020 

Izdevumi kopā (EUR) 30175 24831 26300 

Darbinieku atalgojums (bruto) 14154 16329 17844 

Krājuma komplektēšana 4288 2483 2411 

Bibliotēka 2020.gadā piesaistīja papildus līdzekļus piedaloties projektu konkursos, 

realizējot tos patstāvīgi vai kā sadarbības partneris pagasta iestādēm un nevalstiskajām 

organizācijām (turpmāk NVO), profesionālajām organizācijām. Papildus piesaistīti līdzekļi 

1900.00 euro apmērā dažādām aktivitātēm un pasākumiem. Finansējums iegūts no Valsts 

Kultūrkapitāla fonda (VKKF), Saldus novada NVO atbalsta fonda, u.c. 

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

Bibliotēkas materiāli tehniskais stāvoklis 2020.gadā nav mainījies. Remontdarbi nav 

veikti un jauni pamatlīdzekļi nav iegādāti. 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) 

2020.gadā iegādāts attīstošs aktivitāšu kubs mazajiem bibliotēkas apmeklētājiem ar 

dažādiem slēdžiem, durtiņām, citiem rīkiem un gaismas galdu. Ideja noskatīta pieredzes 

brauciena laikā Cēsu bibliotēkā. Kubs iegādātas pateicoties COVID-19 izraisītajiem 

ierobežojumiem, jo budžetā tika veikti grozījumi pasākumu, komandējumu sadaļās, jo 

paredzētos līdzekļus nebija iespējams iztērēt. 

2020.gada beigās nomainīta laukā pie bibliotēkas esošā savu laiku nokalpojusī norāde uz 

bibliotēku un kultūras centru. 

http://kursisi.lv/wp-content/uploads/2020/01/Tekstuala_atskaite_2018.pdf
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Interneta pakalpojumu sniedzējs nomainījis aparatūru un iekārtas, uzlabots interneta 

ātrums. 

Tuvākā nākotnē nav paredzēti ieguldījumi bibliotēkas remontā vai materiāltehniskā 

stāvokļa uzlabošanai. 

4. Personāls 

2020.gadā bibliotēkā darbu turpina 2 darbinieki - viens bibliotekārais (1 slodze) un viens 

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

2020.gadā COVID-19 izraisīto seku dēļ daļa profesionālās pilnveides pasākumu notika 

tiešsaistē, daļa klātienē situācijas normalizēšanās laikā. Daļa pasākumu bija bezmaksas vai kāda 

projekta ietvaros, par atsevišķiem braucieniem maksāja pašvaldība vai bibliotēkas vadītājs no 

personīgajiem līdzekļiem sedzot ceļa, ēdināšanas un citas izmaksas. Profesionālās pilnveides 

pasākumi vairāk notikuši gada otrajā pusē. Tāpat COVID-19 izraisīto seku dēļ nenotika plānotie 

pieredzes braucieni uz Somijas bibliotēkām, Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) vasaras 

saiets Kuldīgā un citi plānotie profesionālās pilnveides pasākumi. Ieplānotie līdzekļi, grozot 

budžetu, pārvirzīti citām budžeta pozīcijām. 

Bibliotēkas vadītājs piedalījies 3 Saldus pilsētas bibliotēkas (SPB) ikmēneša semināros 

un 9 SPB un citu iestāžu organizētajos semināros, konferencēs, pieredzes braucienos, kursos 

un profesionālās pilnveides pasākumos. 

Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi” 

N
.p

.k
. 

Norises laiks 
Norises 

vieta 
Organizētājs(-i) 

Pasākuma nosaukums, 

galvenās tēmas 

Stundu 

skaits 

1. 
21.10.-

21.12.2020 
Tiešsaistē 

Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

(LNB), 

Datorzinību 

centrs 

“Tiešsaistes pasākumu 

organizēšana un Virtuālo 

izstāžu veidošana” 

48 h 

2. 25.11.2020 Tiešsaistē 

SPB, Kursīšu 

bibliotēka, LBB 

KN 

“Robežas darba vidē” 2 h 

3. 20.11.2020 Tiešsaistē LNB 

Tiešsaistes seminārs 

bibliotekāriem par mediju 

lietošanu un kultūras 

mantojumu “Ceļazīmes 

mediju lietošanā” 

1,5 h 

4. 28.10.2020 SPB 

SPB, Kursīšu 

bibliotēka, LBB 

KN 

“Psiholoģiskais komforts 

darba kolektīvā” 
3 h 

5. 10.2020 
Kapelleru 

nams Saldū 

Kurzemes NVO 

centrs 

“Līderu akadēmija” – 

organizācijas līderim 

nepieciešamo iemaņu 

attīstīšana, aktīvas kopienas 

veidošana un sevis 

izzināšana, pilsoniskās 

sabiedrības loma 

12 h 
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demokrātiskā valstī, 

līdzdalība, komandas 

veidošanas (Dzīvnieku 

fermas metode) 

6. 26.08.2020 Cēsis SPB 

Pieredzes apmaiņas 

brauciens uz Cēsu Centrālo 

bibliotēku, Priekuļu 

bibliotēku 

6,5 h 

7. 23.04.2020 Tiešsaiste LBB 

Latvijas bibliotekāru 

13.kongress “Iedvesmo, 

iesaisti, iespējo, vieno” 

2 h 

8. 16.04.2020 Tiešsaiste LBB 

Ko var paveikt trīs darbos? 

Latvijas Bibliotekāru 

biedrības valdes, reģionālo 

nodaļu un sekciju darbs 

2017.-2019.gadā. Latvijas 

bibliotekāru 13.kongresa 

“Iedvesmo, iesaisti, iespējo, 

vieno” ievadvebinārs 

2 h 

9. 26.02.2020 SPB Cragarts 
Medijpratība un kritiskās 

domāšanas veicināšana 
3 h 

     80 h 

2020.gada augustā Saldus un Brocēnu novadu bibliotekāri devās pieredzes braucienā uz 

Cēsīm. Apmeklējām Cēsu Centrālo bibliotēku un Priekuļu pagasta bibliotēku, kurās 

iepazināmies ar darbu, telpām, realizētajām aktivitātēm, projektiem, novadpētniecības darbu. 

Kultūras baudījumu guvām koncertzālē “Cēsis”, ekskursijā pa Cēsu viduslaiku pili un Cēsu 

pilsētu, Ieriķu dzirnavu dabas taku. Brauciens bija profesionāli vērtīgs un idejām bagāts. (skat. 

pielikumu Nr.3) 

2020.gada oktobrī bibliotēkas vadītājs kā NVO dalībnieks piedalījās Kurzemes NVO 

centra organizētajā Līderu akadēmijā Saldū, kur četru dienu garumā dažādās lekcijās izzināja 

pilsoniskās līdzdalības, personības pilnveides, līderības, sabiedrības iesaistes un projektu 

vadības jautājumus. Dalība kursos bija iespēja satikt dažādu jomu NVO aktīvos cilvēkus, veidot 

kontaktus un iepazīt interesantus lektorus, kurus varētu uzaicināt arī pie kolēģiem bibliotēkās. 

(skat. pielikumu Nr.3) 

Bibliotēkas vadītājs piedalījās Kultūras ministrijas atbalstītajā seminārā bibliotēku un 

muzeju speciālistu digitālo prasmju attīstībai - “Tiešsaistes pasākumu organizēšana un virtuālo 

izstāžu veidošana” (48 stundas). Mācību kursa mērķis bija pilnveidot bibliotekāru un muzeju 

speciālistu zināšanas un prasmes tiešsaistes pasākumu organizēšanā un virtuālo izstāžu 

veidošanā, lai mācību dalībnieki prastu organizēt tiešsaistes pasākumus un veidot virtuālās 

izstādes, t. sk. izvēlēties modernu un korektu grafisko noformējumu, iegūt kvalitatīvus attēlus 

un veikt to apstrādi. Mācībās iegūtās zināšanas un iemaņas noderēs turpmāko pasākumu, 

vizuālo materiālu veidošanai. Ja būs iespējas un interese, ar iegūtajām zināšanām bibliotēkas 

vadītājs dalīsies ar kolēģiem. No Saldus reģiona mācībās piedalījās 8 bibliotekāri. Šo kursu 

ietvaros kā mājas darbs novembrī tiešsaistes platformā “Microsoft Teams” tika īstenots pirmais 

Saldus un Brocēnu novadu bibliotekāru tiešsaistes seminārs. 
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Semināra dalībnieki noklausījās Līgas 

Bērziņas (uzvediba.lv) lekciju “Robežas 

darba vidē”, kurā lektore runāja par 

emocionālo klimatu, vardarbību darba vidē, 

savstarpējām attiecībām kolektīvā, robežu 

novilkšanu. Kolēģes Ieva Adzereiko un Vita 

Sandere-Bērziņa bija sagatavojušas video 

rullīti un stāstījumu par interesantu 

Ziemassvētku uzkodu gatavošanu. Idejas 

noderēs ne tikai svētkiem, bet arī kolēģu 

pasākumos. Kolēģe Liene Bartkus lekciju un 

prezentācijas starplaikam bija sagatavojusi 

un novadīja vingrinājuma sesiju, lai atpūstos 

un izvingrinātu acis un ķermeni pēc ilgstošas 

sēdēšanas pie datora un tiešsaistes lekcijās. 

Semināra noslēgumā Saldus un Brocēnu 

novadu un pilsētu bibliotekāri dalījās 

pieredzē, viedokļos par tēmu “Kā es 

strādāju”. Aktuāliem pasākumiem, izstādēm 

bibliotēkā, darāmajiem darbiem un 

problēmām. Kā atzina kolēģi, tad šī bija 

interesanta pieredze, gan organizatoriem, 

gan dalībniekiem, jo bija jāsaskaras ar 

tehnoloģiskiem un organizatoriskiem izaicinājumiem. (skat. pielikumu Nr.3) 

 

2020.gadā bibliotēkas vadītājs turpināja pildīt LNB Profesionālās kvalifikācijas 

“Bibliotekārs” eksaminācijas komisijas locekļa pienākumus un piedalījies 3 grupu 

eksaminācijā. 
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Pārskata gadā bibliotēkas vadītājs tika intervēts pētījuma ietvaros (pavasarī) un uzaicināts 

par ekspertu darba grupā (rudenī) projektā “BIBLIO – Digitālo prasmju un kompetenču 

veicināšana bibliotekāriem”. Projekta partneris Latvijā Kultūras informācijas sistēmu centrs – 

vairāk par projektu https://www.kis.gov.lv/lv/projekts/biblio-digitalo-prasmju-un-

kompetencu-veicinasana-bibliotekariem-eiropa un šeit - https://www.biblio-project.eu/ . 

Kursīšu bibliotēkas vadītājs līdz ar citiem Latvijas ekspertiem piedalījās ievadseminārā un 

tiešsaistes diskusijā par dalību projektā un ārējā eksperta darba uzdevumiem. Eksperta 

pienākums bija iepazīties ar projekta partneru izstrādātajiem bibliotekāru profesijas profiliem 

(Sabiedrības iesaistes un komunikācijas speciālists un Digitālās transformācijas veicinātājs) 

paredzēto mācību programmu saturu, kursiem un sasniedzamajiem rezultātiem, izteikt 

priekšlikumus un aizpildīt novērtēšanas anketu. 

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

Bibliotēkas lietotāji ir Kursīšu pagasta sabiedrība, tie skolas vecuma bērni, seniori, 

jaunieši un studenti, pagasta iestādēs un uzņēmumos strādājošie, bezdarbnieki, Saldus un 

Brocēnu novadu bibliotēkas, pagasta iestādes, citu pagastu un pilsētu iedzīvotāji. 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 
 

2018 2019 2020 
% salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 315 335 272 +6% ; -19% 

t. sk. bērni 89 85 67 -4% ; -21% 

Bibliotēkas apmeklējums 6938 6206 4793 -11% ; -23% 

t. sk. bērni 2964 2668 1812 -10% ; -32% 

Virtuālais apmeklējums 1703 1619 949 -5% ; -41% 

Sociālo tīklu apmeklējums 

(skatījumi) 
5159 3563 2651 -31% ; -26% 

Izsniegums kopā 16836 16838 14750 0% ; -12% 

t. sk. grāmatas 8192 7678 6565 -6% ; -15% 

t. sk. periodiskie izdevumi 7340 7832 7565 +7% ; -3% 

t. sk. bērniem 2034 1857 1219 -9% ; -34% 

Bibliotekārais aptvērums % 

no iedz. skaita pašvaldībā 
39 43 36 +10% ; -16% 

t. sk. bērni līdz 18 g. 54 55 47 +2% ; -15% 

Iedzīvotāju skaits 807 782 758 -3% ; -3% 

t. sk. bērni līdz 18 g. 164 154 142 -6% ; -8% 

Bibliotēkas rādītāji 2020.gadā, kā redzams tabulā, salīdzinot ar 2019.gadu visās pozīcijās 

ir kritušies. Lielāko daļu rādītāju – izsniegums, apmeklējums – ietekmēja COVID-19 vīrusa 

izplatības ierobežošanai noteiktie pasākumi, bibliotēku slēgšana, attālināta apkalpošana, 

pakalpojumu saņemšanas ierobežojumi, pasākumu rīkošanas ierobežošana, sabiedrības bailes, 

neziņa, izvairīšanās no publisku vietu apmeklēšanas u.c. Tāpat par iemeslu lasītāju skaita un 

citu rādītāju samazinājumam varu minēt skolas reformu (otro gadu notiek izmaiņas -  2020.gadā 

pagastā darbojas tikai bērnudārza grupas, skolas vecuma bērni mācās Saldū, Ezerē un citos 

pagastos), skolēnu neesamību uz vietas, iedzīvotāju skaita samazinājumu. Protams, ir lasītāji, 

kuri ir atgriezušies bibliotēkā pēc gadu (1, 3, 4, u.c.) pārtraukumiem un izmanto tās 

pakalpojumus un piedāvātās iespējas. 

No kopējā izsnieguma uz vietas pieaugušajiem, bērniem un jauniešiem 2020.gadā 

izsniegtas 689 (2019. – 1798, 2018. – 1898) vienības (seriālizdevumi, grāmatas, audiovizuālie 

dokumenti, spēles). 

https://www.kis.gov.lv/lv/projekts/biblio-digitalo-prasmju-un-kompetencu-veicinasana-bibliotekariem-eiropa
https://www.kis.gov.lv/lv/projekts/biblio-digitalo-prasmju-un-kompetencu-veicinasana-bibliotekariem-eiropa
https://www.biblio-project.eu/
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Vidēji katrs lietotājs bibliotēku fiziski 2020.gadā apmeklējis 18 (4793/272=17,62) (2019. 

- 20 (6206/335=19,53), 2018. - 22 (6938/315=22,03)) reizes un izlasījis / izmantojis 54 

(14750/272=54,23) (2019. - 50 (16838/335=50,26), 2018. - 53 (16836/315=53,45)) 

iespieddarbus, audiovizuālos un citus dokumentus. 

2020.gadā vairāk nekā citus gadus sanāca piegādāt grāmatas uz mājam lasītājiem īpaši 

senioriem (kad tas bija atļauts un iespējams), jo COVID-19 ierobežojumu laikā cilvēki tomēr 

vēlējās lasīt un tika meklēti dažādi risinājumi kā apmainīt grāmatas. Grāmatu apmaiņa notika 

koridorā atstājot pie durvīm jaunās un paņemot izlasītās grāmatas, nemaz nesatiekoties ar 

lasītāju, tikai pa telefonu sazvanoties, apmainot grāmatas pie bibliotēkas durvīm vai loga. 

Turpinājām sadarboties ar aktīviem pagasta iedzīvotājiem, radiniekiem un bibliotēkas 

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

aizveda grāmatas dodoties ciemos, vedot pastu vai pārtiku no veikala. 

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

nav veikta. 

Ārējie apkalpošanas punkti Kursīšu bibliotēkai nav. 

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. 2020.gadā bibliotēka ir viens lasītājs, kurš pārvietojas 

ratiņkrēslā un bibliotēku apmeklē ļoti regulāri. 

2020.gadā turpinājām realizētas vairākas iesāktas aktivitātes un pakalpojumi interešu 

grupām – krustvārdu mīklu risināšanas čempionāts reizi mēnesī pieaugušajiem, “Lasītāju 

kluba” aktivitātes pieaugušajiem. (skat. pielikumu Nr.2, Nr.5) “Lasītāju klubs” 2020.gada 

sākumā pārtraucis savu darbību – dalībnieku un tēmu trūkuma dēļ, zināmā mērā arī COVID-19 

ierobežojumu dēļ. 

Pieaugušo auditorijai 2020.gadā organizēti 14 (2019. – 32) pasākumi, uz pusi mazāk nekā 

2019.gadā. (skat. pielikumu Nr.2, Nr.5) Pasākumu un aktivitāšu norisi ierobežoja COVID-19 

radītie ierobežojumi bibliotēku darbam. Daļa no pasākumiem, kas tika organizēti jau daudzus 

gadus izpalika (teātra braucieni, bērnu nodarbību nedēļa, Ziemassvētku tirdziņš u.c.) 

2020.gadā bibliotēka nav organizējusi izglītojošas aktivitātes grupām, bet notikušas 

individuālas konsultācijas, kuras tiek sniegtas pēc pieprasījuma, ja ir kas neskaidrs, nav 

atrodams, nemāk lietot un izmantot resursus, datorus. Konsultācijas nemainīgi kā katru gadu ir 

par dažādām tēmām - bibliotēkas darbs un resursi, datoru un interneta izmantošana, darbs ar 

krājumu un tā izmantošana, interneta bankas lietošana, u.tml. Speciālas apmācību grupas nav 

organizētas. Arī šogad bibliotēkas vadītājs atsevišķiem iedzīvotājiem palīdzēja aizpildīt VID 

EDS gada ienākumu deklarācijas, portālā latvija.lv - iesniegt pieteikumu slimības lapas 

pabalstam, u.c. Sniegtas konsultācijas arī kolēģiem pa telefonu BIS Alise izmantošanā un citos 

ar bibliotēkas darbu saistītos jautājumos. 

Bibliotēkā pagājušajā gadā pēc lietotāju lūguma: 

• veikta 118 vienību skenēšana (dažādi dokumenti, medicīniska rakstura dokumenti, pase, 

izglītības dokumenti, raksti no preses un grāmatām); 

• kopētas 190 lapas (t.sk. 20 bērniem un jauniešiem)(raksti no avīzēm un žurnāliem, 

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



11 

 

• printētas 1538 lapas (t.sk. 79 bērniem un jauniešiem)(informācija no interneta, studiju 

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

• uz lietotāju e-pastiem nosūtītas 37 vienības (t.sk. 1 bērniem un jauniešiem) (informācija 

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

• sniegtas 385 uzziņas (t.sk. 101 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, kontaktiem u.c. lietotājus interesējoša informācija. Tiek sniegta palīdzība saziņai ar 

valsts iestādēm un uzņēmumiem izmantojot www.latvija.lv, palīdzot aizpildīt iesniegumus un 

veidlapas. 

Bibliotēka visus lietotāju apkalpošanas procesus veic BIS ALISE, 2020.gadā attālinātas 

pieejas dati (lietotājvārds un parole) darbam katalogā 

izsniegti 8 lietotājiem, tie iepazīstināti ar kataloga 

lietošanas 

pamatprincipiem, 

iespējām. Parādīta arī 

“3td” e-grāmatu 

bibliotēkas 

priekšrocība un 

lietošanas instrukcija. 

2020.gadā no pārskata 

gada aktīvajiem lasītājiem 20 (7%) ir “3td” e-grāmatu bibliotēkas 

lasītāji.  

Saistībā ar COVID-19 ierobežojumiem vairāk tika popularizēta 

“3td” e-grāmatu bibliotēka, gan sociālajos tīklos, gan runājot ar 

cilvēkiem personiski. 

Digitalizācija 2020.gadā nav notikusi. 

Lai nodrošinātu pēc iespējas plašāku grāmatu piedāvājumu iedzīvotājiem, sadarbojamies 

ar citām bibliotēkām krājuma apmaiņā. No citām novada bibliotēkām (SPB, Nīgrandes, 

Pampāļu, Vadakstes, Ezeres, Jaunauces, Zaņas, Gaiķu, Novadnieku, Saldus un Kalnu 

bibliotēkām) 2020.gadā lietotājiem piegādātas 39 grāmatas. 

Lai nodrošinātu citām novada bibliotēkām plašāku grāmatu klāstu, uz citām bibliotēkām 

(SPB, Pampāļu, Zirņu, Kalnu, Lutriņu, Vadakstes, Rubas, Nīgrandes, Saldus tehnikuma, 

Brocēnu, Blīdenes, Remtes) 2020.gadā nosūtītas 452 vienības. Veidotas atsevišķas grāmatu 

kopas, piemēram, 2007., 2015.gada latviešu un ārzemju daiļliteratūra, kura nav citām 

bibliotēkām, vai izsniegtas atsevišķas grāmatas pēc pieprasījuma. Starptautiskais SBA nav 

izmantots. 

Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2018 2019 2020 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 
134 105 39 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 
342 481 452 

http://www.latvija.lv/
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Saistībā ar pakalpojumu sniegšanu un pieejamību lietotājiem, darba rādītājiem, man radās 

pārdomas un daudzi noteikti tam piekritīs. 2020.gada rādītājus grūti korekti salīdzināt ar 

iepriekšējo gadu rādītājiem, jo strādājām neparastos apstākļos – ne lasītāji, ne bibliotekāri īsti 

bija gatavi uz reiz strādāt jaunajos apstākļos, ne statistikas uzskaite un kritēriji tik viegli 

pielāgojami ārkārtējai situācijai. Ārkārtas situācijas laikā daudzi sāka aktīvi darboties virtuālajā 

vidē, mājaslapās, sociālajos tīklos, bet kā korekti uzskaitīt izsniegumu, apmeklējumu, lasītāju 

skaitu vai ko citu, kurš būs tas kritērijs, rādītājs, kurš parādīs, apliecinās, novērtēs bibliotēkas 

darbību, piemēram, ieguldīts darbs virtuāla konkursa izveidošanai, cilvēki skatījās, piedalījās, 

iesūtīja atbildes, notika jauno grāmatu prezentācija, apskats tiešsaistē sociālajos tīklos. Kur šie 

dati parādīsies skaitļos atskaitē? Vērtē jau skaitļus, ar tiem pierāda vērtību, noderīgumu. 

6. Krājums 

2020.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, bet daži eksemplāri saņemti kā dāvinājumi. 

Pārskata gads bija otrais periods, kopš tika pieņemti jaunie Saldus novada principi 

krājuma komplektēšanas līdzekļu aprēķināšanai (1,50 euro grāmatām un 0,80 euro presei uz 

iedzīvotāju). Pateicoties COVID-19 izraisītajiem ierobežojumiem (klātienes pasākumu 

rīkošanas ierobežojumi, komandējumu un pieredzes braucienu atcelšana), tika grozīti un 

pārvirzīt papildus līdzekļi krājuma komplektēšanai. Presei papildus apstiprinātajiem 626.00 

euro tika iegūti 145.00 euro. Grāmatām papildus apstiprinātajiem 1173.00 euro tika iegūti 

467.00 euro. 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2018 2019 2020 

Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 
4288 2483 2411 

t. sk. grāmatām 3040 1730 1640 

t. sk. bērnu grāmatām 1168 530 414 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 1155 753 771 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. 

pašvaldībā 
5,30 3,18 3,18 

Iedzīvotāju skaits 809 782 758 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai kopā 
4288 2483 2411 

Pagājušajā gadā jaunieguvumu vērtība bija 3514 euro (2019. - 3235 euro. Pašvaldības 

piešķirtie līdzekļi 2411 euro (1640 grāmatām, 771 euro presei) un bezatlīdzības lietošanā 

nodoto, dāvināto izdevumu vērtība 1103 euro (2019. - 752 euro). 

Rekataloģizēts 100% viss bibliotēkas krājums. 

Pārskata periodā bibliotēkas krājuma pārbaude (inventarizācija) nav veikta 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2018 2019 2020 

Jaunieguvumi kopā 1181 1081 1024 

t. sk. grāmatas 320 274 305 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 128 120 150 

t. sk. bērniem 112 69 59 

Izslēgtie dokumenti 1057 1120 1146 

Krājuma kopskaits 10270 10231 10109 
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Grāmatu krājuma apgrozība 1 0,96 0,74 

Periodisko izdevumu apgrozība 9,72 9,72 10,76 

2020.gadā bibliotēkas fonds papildināts ar 1024 vienībām (t.sk. dāvinājumiem un 

bezatlīdzības lietošanā nodotiem izdevumiem), no tām 305 grāmatas, 703 seriālizdevumi, 10 

audiovizuālie izdevumi, 3 attēlizdevumi, 3 pārējie dokumenti (1 puzle un 2 novadpētniecības 

mapes). 

Vērtīgs grāmatu fonda papildinājums bija, pateicoties Latvijas Republikas Kultūras 

ministrijas atbalstam, projektā “Vērtīgo grāmatu iepirkums Latvijas publiskajām bibliotēkām”. 

Saņemts 39 grāmatas 382,73 EUR vērtībā. Saņemta latviešu un ārzemju daiļliteratūra, bērnu 

literatūra un vērtīgas nozaru literatūras grāmatas. (skat. pielikumu Nr.6) 

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

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

izdevniecībā “Apgāds Kontinents”. Laikraksti un žurnāli abonēti “Latvijas Pasts”, izmantojot 

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

izdevīgāk. Par pašvaldības līdzekļiem 2021.gadam abonēts 21 nosaukums preses izdevumu. 

Otro gadu pēc kārtas, izvēršot kampaņu un aicinot iedzīvotājus, lasītājus dāvināt bibliotēkai 

2021.gadam preses izdevumus, atsaucās 11 pagasta iedzīvotāji un labvēļi, kuri kopā bibliotēkai 

nodrošinās 17 dažādu nosaukumu izdevumus. 

2020.gadā bibliotēkā bija pieejami dažādu nozaru 37 nosaukuma laikraksti un žurnāli (20 

bibliotēkas abonēti un 17 saņemti dāvinājumā). Bibliotēkai presi dāvinājuši Laimdota Kupača, 

Imants Kupačs, Līga Mēnese, Vija Gotfrīde, Ilga Ludiņa, Ina Bergmane, Agnese Arne-

Štencele, Velta Vaitkeviča, Liene Buka, Romāns Baumanis, Mārtiņš Lagzdons. 

Pārskata gadā veikta krājuma saturiskā un fiziskā uzlabošana, veicot iespieddarbu 

izņemšanu no krājuma - norakstītas 1146 vienības (t.sk. 333 grāmatas, 1 audiovizuālais 

dokuments, 806 seriālizdevumi, 6 attēlizdevumi). Norakstīšanas iemesli – dubletes, 

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

lasītāju nozaudētas. Norakstītie iespieddarbi nodoti iznīcināšanai – makulatūrā. 

2020.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. COVID-19 ierobežojumu dēļ piedāvāts un 

popularizēts Letonika.lv attālinātās pieejas 

pakalpojums no mājām, bet tas nav īpaši pieprasīts (daļai skolēnu ir skolas piešķirta parole un 

lietotājvārds). 

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2018 2019 2020 

Letonika 137 63 57 

News 56 85 50 

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 - 
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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 

2020.gadā bibliotēkā iesaistīti 67 (2019. - 85) bērni un jaunieši. Lietotāju skaits 

samazinājies. 

Rādītāji darbā ar bērniem visās pozīcijās samazinājušies. Tam ir vairāki iemesli – 

COVID-19 ierobežošanas pasākumi un to izraisītās sekas (bibliotēkas slēgšana, attālināta 

strādāšana, pasākumu rīkošanas un pakalpojumu sniegšanas ierobežojumi, sabiedrības bailes 

un neziņa), skolas slēgšana. 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 
 

2018 2019 2020 
% salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 315 335 272 +6% ; -19% 

t. sk. bērni 89 85 67 -4% ; -21% 

Bibliotēkas apmeklējums 6938 6206 4793 -11% ; -23% 

t. sk. bērni 2964 2668 1812 -10% ; -32% 

Izsniegums kopā 16836 16838 14750 0% ; -12% 

t. sk. bērniem 2034 1857 1219 -9% ; -34% 

Bibliotekārais aptvērums % 

no iedz. skaita pašvaldībā 
39 43 36 +10% ; -16% 

t. sk. bērni līdz 18 g. 54 55 47 +2% ; -15% 

Iedzīvotāju skaits 807 782 758 -3% ; -3% 

t. sk. bērni līdz 18 g. 164 154 142 -6% ; -8% 

2020.gadā krājums papildināts ar 59 (2019. – 69) bērnu un jauniešu auditorijai domātām 

grāmatām.  Tika iegādāta jaunākā bērnu un jauniešu literatūra. 2020.gadā 18% (2019.gadā 25%, 

2018. - 34%) no monogrāfiskajiem jaunieguvumiem bija domāti bērnu un jauniešu auditorijai. 

Daļa bērniem un jauniešiem domāta krājuma daļa saņemta kā anonīmi dāvinājumi vai no 

projektiem. 

Bērniem un jauniešiem bija pieejamie žurnāli Ilustrētā Junioriem, Ilustrētā Zinātne un 

Ilustrētā Pasaules vēsture un citi., viņi labprāt lasa arī pieaugušajiem domātos žurnālus, 

piemēram, 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 2020.gadā līdzekļu samazinājuma dēl netika iepirkti, bet 11 eksemplāri 

saņemti kā anonīmi dāvinājumi. 

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)  

2020.gadā bērnu un jauniešu auditorijai organizēti 5 (2019. – 15) pasākumi un aktivitātes. 

(skat. pielikumu Nr.2, Nr.4) Pasākumu un aktivitāšu organizēšanu ierobežoja jau pieminētie 

apstākļi. Gada sākumā uzsākām regulāru sadarbību ar bērnudārzu – 2 tikšanos-nodarbību 

“Stāsti par…” organizēšanu mēnesi bibliotēkā par dažādām tēmām, bet pēc ārkārtas stāvokļa 

atcelšanas īsti nevarējām atsākt, jo visi bija ļoti piesardzīgi un atturīgi. 

http://kursisi.lv/biblioteka/jaunieguvumu-izdevums-lasonis/
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2020.gadā piedalījāmies arī lasītveicināšanas programmā “Bērnu, Jauniešu, Vecāku 

žūrijā 2020”, bet rezultāti vēl nav zināmi, jo pagarināta programmas norise. Izpalika 2019.gada 

akcijas noslēguma pasākums 2020.gadā, jo ārkārtas stāvokļa dēļ, to nebija iespējams īstenot. 

2019.gadā programmā piedalījās 18 dalībnieki (no tiem 9 bērni un jaunieši). Dalībnieku skaits 

ļoti krities, jo nav iespējas strādāt ar bērniem, kuru nav uz vietas pagastā. 

2020.gadā projekta “Portrets tuvplānā (10)” ietvaros bērnu auditorijai gada pirmajā pusē 

bija plānotas 2 tikšanās. Korekcijas ieviesa jau pieminētie apstākļi, kā rezultātā nācās meklēt 

gan sadarbības partnerus auditorijai, gan pārcelt pasākuma norises laikus (vairākkārt). 

Pasākumu “Ucipuci stāsti bērniem”, tikšanās ar grāmatu autori Zani Zustu un grāmatu varoni 

pūcīti Ucipuci organizējām Saldus pamatskolas 2.klasēm (esam ieguvuši jaunu sadarbības 

partneri). Tikšanās laikā bērni iepazina autores personību, noklausījās grāmatas “Ucipuci meklē 

mājas” pārstāstu autores izpildījumā, piedalījās leļļu teātra izspēlē, radošajā darbnīcā izgatavoja 

un izkrāsoja savu Ucipuci papīra lellīti. Bērni uzdeva autorei jautājumus par sev interesējošiem 

tematiem. Bērni bija priecīgi un aizrautīgi klausītāji un līdzdarbojās. (skat. pielikumu Nr.4) Otru 

tikšanos neizdevās noorganizēt un tā pārcelta uz 2021.gadu. 

2020.gadā izdevās noorganizēt ari “Pužļu likšanas čempionāts - 4”, kura laikā dažādās 

vecuma grupās bija jāliek 5 dažādas grūtības puzles. Katras puzles likšanas laiks tika summēts. 

Ceturtajā pužļu likšanas čempionātā piedalījās 25 dažāda vecuma kursīšnieki – līdz 5 gadiem 

(1), no 6 līdz 10 gadiem (8), no 11 līdz 18 gadiem (12) un no 19 gadiem un vecāki (4). 

Sasummējot rezultātus noskaidroti ātrākie pužļu licēji 4 vecuma grupās! (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. Visas piedāvātās iespējas tika izmantotas mazākā apjomā, ņemot vērā 

ierobežojumus. 

2020.gadā bērniem un jauniešiem sniegtas 101 uzziņa un konsultācija 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 20 lapas 

(krāsojamās lapas); printētas 79 lapas (krāsojami attēli, informācija no interneta, skolēnu 

referāti, bildes, skolas uzdevumi ārkārtas situācijas laikā). 2020.gadā ārkārtas situācijas laikā 

radām risinājumu, kā bērni var tikt pie skolai nepieciešamajiem uzdevumiem, darba lapām, jo 

skolotāji strādā dažādi un arī bērni mācās dažādi. Nepieciešamos materiālus viņi sūtīja uz 

bibliotēkas e-pastu, tie tika izprintēti un nogādāti uz mājām (iemetot pasta kastītē) vai varēja 

saņemt pie bibliotēkas pa logu. 

Darbā ar bērniem nozīmīgi partneri bija Kursīšu bērnudārzs (aktivitātes ciklā “Stāsti 

par…”), Saldus pamatskola (projekts “Portrets tuvplānā (10)). 

Īpaši kursi darbam ar bērniem 2020.gadā netika apmeklēti. 

8. Novadpētniecība 

Kā novadpētniecības darba virzienus 2020.gadā varu minēt krājuma veidošanu un resursu 

aprakstīšanu Novadpētniecības datu bāzē. Novadpētniecības pakalpojumi – krājuma 

pieejamība, uzziņu sniegšana. 

Bibliotēkas novadpētniecības krājumu veido tematiskās mapes (raksti no dažādiem 

resursiem, kas saistīti ar Kursīšu pagastu), foto albumi (padomju gados un mūsdienās veidoti 
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(bibliotēkas darbība fotogrāfijās)), grāmatas, fotogrāfijas, bibliotēkas gadagrāmatas. Materiāli 

glabājas atsevišķā novadpētniecības plauktā. 

2020.gadā novadpētniecībā turpinājām strādājāt pie materiālu vākšanas un apkopošanas, 

tematisko mapju veidošanas, Saldus un Brocēnu bibliotēku Novadpētniecības datubāzes 

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

ar Kursīšu pagastu. 2020.gadā bibliotēkā bija pieejamas 48 dažādas mapes. 2020.gadā 

Novadpētniecības datubāzē izveidots 141 jauns ieraksts un rediģēti 688 ieraksti. Pateicoties 

COVID-19 izraisītajai ārkārtas situācijai bija iespējas šim darbam pievērsties pastiprināti. 

Iespēju robežās tika vāktas fotogrāfijas no 2020.gada pasākumiem. Bildes iesūtījusi gan 

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

fotografējis, cik nu bija iespējas un notikumi, ko dokumentēt. Fotogrāfijas tiek uzglabātas 

elektroniskā veidā ārējā cietajā diskā. 

Izmantojot bibliotēkas krājumā esošās avīzes “Padomju Zeme” un “Saldus Zeme”, 

kolēģēm tika nosūtītas nepieciešamās ziņas rakstu aprakstiem. Rubas un Vadakstes bibliotēkām 

nosūtītas trūkstošās ziņas - lapaspuses un avīzes numurs, precizēti raksta nosaukumi, sērijas 

ziņas. 

Pārskata periodā digitalizācija nav notikusi. 

Pēc LNB speciālistes par obligātajiem eksemplāriem uzaicinājuma, turpināts darbs 

(meklēti trūkstošie numuri, lai komplekti būtu pilnīgi) 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. 

2020.gadā bibliotēkā bija apskatāma SPB, Jaņa Rozentāla Saldus vēstures un mākslas 

muzeja un citu organizāciju izstādes. Izstādēm bija novadpētniecisks rakstur, jo tās atklāja 

dažādus vēstures notikumus, personības vai vietas novadā. (skat. pielikumu Nr.2, Nr.6) 

9. Projekti 

2020.gadā bibliotēka patstāvīgi un sadarbībā ar kultūras darba organizatori, biedrību 

“Kursīšu attīstības biedrība ”KABata””, LBB KN  izstrādājusi 4 jaunus projektus, 4 no tiem 

guvuši atbalstu, turpināja realizēt 2019.gadā atbalstīto un iesākto projektu. 

Tabula “Projektu apkopojums” 

Projekta nosaukums Finansētājs Finansējuma 

apjoms 

Projekta apraksts (īss 

kopsavilkums) 

Atbalstīts/ 

neatbalstīts 

"Bērnu, Jauniešu un 

Vecāku žūrija 2020" 
LNB BLC 

Balvas akcijas 

dalībniekiem, 

publicitātes 

materiāli, 

grāmatas 

Lasītveicināšanas 

programma visām vecuma 

grupām. 

Atbalstīts 

"Portrets tuvplānā 

(9). Detektīvi" 

(atbalstīts, iesākts 

īstenot 2019.gadā, 

turpināts īstenot 

2020.gadā) (skat. 

pielikumu Nr.5) 

VKKF 840 

Literāru pasākumu cikls 

pieaugušajiem tikšanās ar 

latviešu autoriem, detektīvu 

rakstītājiem 

Atbalstīts 

"Portrets tuvplānā 

(10)", sadarbībā ar 

biedrību "Kursīsu 

attīstības biedrība 

VKKF 840 

Literāru pasākumu cikls 

pieaugušajiem un bērniem 

tikšanās ar latviešu 

autoriem 

Atbalstīts 
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"KABata" (COVID-19 

ierobežojumu dēļ 

projekta noslēgums 

pārcelts uz 2021.gadu) 
(skat. pielikumu 

Nr.5, Nr.4) 

"Mācies no 

kaimiņiem" 

(sadarbībā ar LBB 

Kurzemes nodaļu) 

(COVID-19 

ierobežojumu dēļ 

projekta īstenošana 

pārcelts uz 2021.gadu) 

Saldus 

novada NVO 

atbalsta 

fonds 

350 

Stiprināt Saldus un Brocēnu 

novadu publisko bibliotēku 

darbinieku profesionalitāti, 

veicināt sadarbību starp 

Saldus un Mažeiķu 

bibliotēkām, organizējot 

pieredzes apmaiņas 

braucienu uz Mažeiķu 

bibliotēkām, Mažeiķu 

kultūrvides iepazīšana. 

Atbalstīts 

"Bibliotekāru 

izaugsmes skola" 

(sadarbībā ar LBB 

Kurzemes nodaļu un 

SPB) 

(COVID-19 

ierobežojumu dēļ 

projekta pabeigšana 

pārcelts uz 2021.gadu) 
(skat. pielikumu 

Nr.3) 

Saldus 

novada NVO 

atbalsta 

fonds 

350 

Stiprināt Saldus un Brocēnu 

novadu publisko bibliotēku 

darbinieku profesionalitāti, 

organizējot triju lekciju 

ciklu par psiholoģisko 

komfortu un robežu 

novilkšanu darba vidē, 

kolektīvā, kā arī dizaina 

domāšanu un tās 

pielietošanu bibliotēku 

darbā. 

Atbalstīts 

 

2020.gada projekti aptver ne tikai pagasta 

robežās, bet arī novadu. Tie vērsti gan uz 

pakalpojumu dažādošanu sabiedrībai, gan 

profesionālo pilnveidi kolēģiem. 

Saistībā ar COVID-19 vairāku projektu 

īstenošanas termiņus vajadzēja pārcelt un 

pagarināt. Projektā "Portrets tuvplānā (10)" 

autore atteicās braukt un piedalīties pasākumā, 

vietā tika sameklēta cita autore, izmaiņas 

saskaņotas ar VKKF, bet dažās dienas pirms 

pasākuma tika aizliegti pasākumi skolās. Šai 

vajadzēja būt pēdējai aktivitātei un projekts būtu noslēdzies. Projektā "Mācies no kaimiņiem" 

pieredzes brauciens uz Mažeiķiem jau bija saplānots, dalībnieki pieteikušies (ar zināmu 

piesardzību, vīrusa izplatība bija sākusi pieaugt) un vajadzēja tikai braukt, bet 2 dienas pirms 

plānotā brauciena tika pastiprināti ierobežojumi atgriežoties no Lietuvas un brauciens tika 

pārcelts uz nenoteiktu laiku 2021.gadā. Projektu "Bibliotekāru izaugsmes skola" arī ietekmēja 

COVID-19, jo klātienes semināri tika ierobežoti. Viena no lekcijām notika kā plānota, otra tika 

īstenota tiešsaistē, bet trešā pārcelta uz 2021.gadu. 

Domājot par nākotnes projektiem ir neskaidrības vai tos varēs īstenot, vai sabiedrība būs 

gatava piedalīties piedāvātajās aktivitātēs, vai varēs realizēt noteiktajos termiņos. 
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10. Publicitāte 

Bibliotēka 2020.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). 2020.gadā organizētas tematiskas un izglītojošas mākslas darbu, 

kolekciju, grāmatu izstādes. Aizvadītajā gadā bibliotēkā notikušās 35 izstādes un 20 tematiskie 

pasākumi un aktivitātes, uz pusi mazāk nekā 2019.gadā. (skat. pielikumu Nr.2,  Nr.4, Nr.5, 

Nr.6) 

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

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

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

2020.gadā liela uzmanība tika pievērsta tam, lai reaģētu uz izmaiņām saistībā ar COVID-

19 – informētu par bibliotēkas darbu, slēgšanu, sniegtajiem pakalpojumiem, attālināti 

pieejamiem pakalpojumiem un citām lietām. Bija nemitīgi jāpārstrādā vizuālā informācija un 

jāievieto sociālajos tīklos, mājaslapā, pie afišu dēļiem, jānosūta informācija ievietošanai SPB 

mājaslapā. 

 

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 

Saldus pamatskola 
 Tikšanās ar bērnu grāmatu autoriem projektā “Portrets tuvplānā 

(10)”. (skat. pielikumu Nr.4) 

Kursīšu PII grupas 
 Aktivitātes ciklā “Stāsti par…” (grāmatas, transports, bibliotēka). 

(skat. pielikumu Nr.4) 

Kultūras darba 

organizatore 

 Pasākumi projekta “Portrets tuvplānā (10)” ietvaros – “Cauri gadiem 

ar dziesmām un grāmatām" - tikšanās ar Dzintaru Tilaku un Āri 

Ziemeli, “Literatūres ceļojumi” – tikšanās ar Gustavu Terzenu un 

Martu Selecku; (skat. pielikumu Nr.5) 

 Ēkas un pagalma rotāšana uz Ziemassvētkiem. (skat. pielikumu Nr.6) 

Biedrība „Kursīšu 

attīstības biedrība 

„KABata”” 

 Finansējuma piesaiste aktivitātēm – tikšanās ar autoriem projektā 

“Portrets tuvplānā (10)” (skat. pielikumu Nr.5) 

LBB KN 

 Projektu “Bibliotekāru izaugsmes skola” un “Mācies no 

kaimiņiem” administratīvais atbalsts realizēšanā, finansējuma 

piesaistei no Saldus novada NVO atbalsta fonda. 

Jaņa Rozentāla Saldus 

vēstures un mākslas 

muzejs 

 Izstādes “Bezgalīgā atgriešanās” – M.Čaklajam 80, “1991.gada 

barikādes”. (skat. pielikumu Nr.6, Nr.2) 

LNB 

  “Bērnu, Jauniešu un vecāku žūrijas 2019” realizēšanas atbalstīšana  

balviņas; 

 “Bērnu, Jauniešu un vecāku žūrijas 2020” realizēšanas atbalstīšana  

balviņas; 

 Darbs profesionālās kvalifikācijas “Bibliotekārs” piešķiršanas 

eksaminācijas komisijā; 

 Grāmatu krājuma papildinājums projektā “Vērtīgo grāmatu 

iepirkums Latvijas publiskajām bibliotēkām”; (skat. pielikumu Nr.6) 

 Mācību seminārs “Tiešsaistes pasākumu organizēšana un virtuālo 

izstāžu veidošana” (48h). (skat. pielikumu Nr.3) 

Lasītāji, sabiedrība 
 Preses abonēšana un dāvināšana bibliotēkai; 

 “Lasītāju kluba” aktivitātes. (skat. pielikumu Nr.5) 

Bibliotēkas (pilsētas 

un pagastu) 

 Grāmatu andele – iepirkšana; 

 SBA grāmatu apmaiņa; 

 Profesionāla informācija, padoms, konsultācijas; 

 Saldus un Brocēnu novadu bibliotekāru pirmais TIEŠSAISTES 

SEMINĀRS; 

 Novadpētniecības izstādes “Kur sākas lidojums”. (skat. pielikumu 

Nr.3, Nr.5, Nr.6) 
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Kultūras informāciju 

sistēmu centrs 
 Sadarbība projektā “BIBLIO – Digitālo prasmju un kompetenču 

veicināšana bibliotekāriem”. 

Saldus foto klubs “ES 

DARU” 

 Foto izstāde “Saldus novads 2019”; (skat. pielikumu Nr.6) 

 Atbalsts Kurzemes foto dienas “Saldus 2020” organizēšanā (Kursīšu 

bibliotēkas sagatavots uzdevums fotogrāfiem). 

Starptautiska un pārrobežu sadarbība pārskata periodā notikusi ar Mažeiķu bibliotēku 

plānojot Saldus un Brocēnu novadu bibliotekāru pieredzes braucienu “Mācīsimies no 

kaimiņiem – Mažeiķu rajona bibliotēku un kultūrvides iepazīšana”, kuru diemžēl COVID-19 

situācijas dēļ nācās pārcelt uz 2021.gadu. 

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. 

 

2021. gada 21.janvāris       Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra  

                  vadītājs Mārtiņš Lagzdons 
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Pielikums Nr.1 “Bibliogrāfija – raksti presē” 
1. Kļaviņa, Tamāra. Izstāde atspoguļo fotogrāfu aizrautību : [par bagātīgu Kurzemes 

fotogrāfu darba izstādi Saldus pilsētas bibliotēkā] / Tamāra Kļaviņa ; tekstā stāsta Saldus 

fotokluba "Es daru" vadītāja Laila Arāja ; fotogrāfs Andrejs Sergejevs. - (Māksla) // Saldus 

Zeme. - ISSN 1407-3072. - Nr.136 (8799) (2020, 19.novembris), 5.lpp. : fotogrāfijas. 

2. Maniņa, Agrita.  Aizraujoša nodarbība ar rakstnieci : [par bērnu grāmatu rakstnieces 

Zanes Zustas viesošanos Saldus pamatskolā] / Agrita Maniņa ; tekstā stāsta bērnu grāmatu 

rakstniece Zane Zusta, Kursīšu pagasta bibliotēkas - informācijas centra vadītājs un 

Kursīšu attīstības biedrības "Kabata" biedrs Mārtiņš Lagzdons. - (Izglītība. 

Saimniekošana). - Izdevuma Nr. uzrādīts kļūdaini: 8876 // Saldus Zeme. - ISSN 1407-

3072. - Nr.123 (8876 [8786]) (2020, 20.oktobris), 6.lpp. : fotogrāfijas. 

3. Vanaga, Ingrīda.  Kursīšu skolas nosaukums ir zudis : [saruna ar ilggadēju Pampāļu 

pamatskolas direktori Ingrīdu Vanagu par mācību procesu apvienotajā Pampāļu, Kursīšu 

sākumskolā (Saldus novads)] / Ingrīda Vanaga ; pierakstīja Agrita Maniņa, viedoklis: 

Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra vadītājs Mārtiņš Lagzdons. - (Izglītība) // Saldus 

Zeme. - ISSN 1407-3072. - Nr.7 (8670) (2020, 16.janvāris), 4.lpp. : fotogrāfija 

4. Vilmane, Ieva.  Bibliotēka joprojām būs digitālo prasmju klase : [par bibliotēku attīstības 

tendencēm un pakalpojumiem Kursīšu pagastā (Saldus novads), Latvijā un pasaulē] / Ieva 

Vilmane ; tekstā stāsta Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra vadītājs Mārtiņš Lagzdons 

; foto: Ieva Vilmane. - (Kultūra) // Saldus Zeme. - ISSN 1407-3072. - Nr.120 (8783) (2020, 

13.oktobris), 3.lpp. : fotogrāfijas. Pieejams arī - http://www.sz.lv/lv/raksti/projekti/doma-

dari/r/59184-biblioteka-joprojam-bus-digitalo-prasmju-klase  

5. Vilmane, Ieva.  Fotogrāfi radīs Čaklā dzejas kolāžas : [par Kurzemes foto dienas plenēru 

Saldū] / Ieva Vilmane ; tekstā stāsta Saldus fotokluba "Es daru" vadītāja Laila Arāja, "Es 

daru" biedrs Juozaps Zubavičs, Talsu fotokluba vadītājs Uldis Balga ; fotogrāfs Lauris 

Rinmanis. - (Kultūra) // Saldus Zeme. - ISSN 1407-3072. - Nr.112 (8775) (2020, 

24.septembris), 4.lpp. : fotogrāfijas 
  

http://www.sz.lv/lv/raksti/projekti/doma-dari/r/59184-biblioteka-joprojam-bus-digitalo-prasmju-klase
http://www.sz.lv/lv/raksti/projekti/doma-dari/r/59184-biblioteka-joprojam-bus-digitalo-prasmju-klase
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Pielikums Nr.2 “Izstādes, pasākumi un aktivitātes bibliotēkā 2020.gadā” 
PASĀKUM

A VEIDS 
NOSAUKUMS LAIKS 

IZM. 

IESPIEDARBI 
APM. SK. 

Literatūras 

izstādes 

„Jaunumi” 2.01 – 31.12.20     

“Maija Pohodņeva un Modris Pelsis – 

darbi” 
6.01.-18.01.2020. 6 grāmatas   

“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2019” 

kolekcija 
Janvāris  28 grāmatas   

„Zvēru sabiedrībā” (Angļu zoologam, 

rakstniekam Džeraldam Darelam - 95 (1925-

1995)) 
Janvāris 9 grāmatas   

„Para” (Rakstniecei Gundegai Repšei - 60 

(1960)) 
Janvāris 15 grāmatas   

„Brokā ielas pasakas” (Franču rakstniekam 

Pjēram Gripari - 95 (1925-1990)) 
Janvāris 2 grāmatas   

„Dīvainā Anglija” (Čehu rakstniekam 

Karelam Čapekam - 130 (1890-1938)) 
Janvāris 2 grāmatas   

„Palīdzēt izcelties” (Gleznotājam, grāmatu 

ilustratoram Aleksejam Naumovam - 65 

(1955)) 
Janvāris 4 grāmatas   

„Ēzelis un viņa draugs” (Rakstniecei Annai 

Saksei - 115 (1905-1981)) 
Janvāris 5 grāmatas   

„Dzeltainas lāses” (Dzejniekam Fricim 

Bārdam - 140 (1880-1919)) 
Janvāris 8 grāmatas   

„Vai mēs tiksimies vēlreiz” (Rakstniekam 

Ērikam Lansam - 80 (1940)) 
Janvāris 4 grāmatas   

„Dažādas pasakas” (Rakstniecei, tulkotājai 

Annai Saksei - 115 (1905-1981)) 
Janvāris 7 grāmatas   

„Sapņu komanda” (Mūziķim, režisoram 

Aigaram Graubam - 55 (1965)) 
Janvāris 4 DVD   

„20.janvāris – BARIKĀŽU AIZSTĀVJU 

ATCERES DIENA” 
Janvāris 4 grāmatas   

“Raidījuma “Literatūre” grāmatu plaukts 
07.02.-

31.05.2020. 
22 grāmatas   

„Kursas tēlotājs” (rakstniekam Jēkabam 

Janševskim - 155 (1865-1931)) 
Marts 10 grāmatas   

„Antenu burtnīca” (dzejniecei Liānai 

Langai - 60 (1960)) 
Marts 

4 grāmatas, 2 

audiovizuālie 

resursi 

  

„Rakstniekus izzinot” (literatūrzinātniekam 

Benediktam Kalnačam - 55 (1965)) 
Marts 5 grāmatas   

„Ilgā klusā sezona” (dzejniecei Mairai 

Asarei - 60 (1960-2015)) 
Marts 2 grāmatas   

„Sēd uz sliekšņa pasaciņa” (dzejniecei 

Aspazijai - 155 (1865-1943)) 
Marts 2 grāmatas   

„Saulains stūrītis” (dzejniecei Aspazijai - 

155 (1865-1943)) 
Marts 11 grāmatas   

„Vārnu ielas republika” (rakstniekam Jānim 

Grīziņam - 120 (1900-1941)) 
Marts 2 grāmatas   

„365 un citi vārdi” (mūziķim, dzejniekam 

Guntaram Račam - 55 (1965)) 
Marts 

11 grāmatas, 1 

audiovizuālais 

resurss 
  

„Auss no debesīm” (rakstniekam Andrim 

Puriņam - 70 (1950)) 
Marts 12 grāmatas   

„Par sievietēm aktrisēm” (8.marts – 

Starptautiskā sieviešu diena, 27.marts – 

Starptautiskā teātra diena) 
Marts 21 grāmatas   

"Bērnu, jauniešu un vecāku žurija 2020" 
13.07.-

31.12.2020. 
28 grāmatas   

“Rolanda Bula – darbi” 
14.09.-

30.09.2020. 
6 grāmatas   
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“Dzintars Tilaks – darbi” 1.10.-31.10.2020. 15 grāmatas   

“Vērtīgo grāmatu iepirkums Latvijas 

publiskajām bibliotēkām” 

Novembris-

Decembris 
39 grāmatas   

  
    

    

Mākslas un 

izglītojošas 

izstādes 

J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas 

muzeja izstāde “1991.gada barikādes” 
09.01.-

09.02.2020. 
    

Foto izstāde “Mēs piepildām Saldu” 
18.02.-

18.03.2020. 
    

FOTOIZSTĀDE „Vieta, kur pukst Ezeres 

sirds. Pelēks” (Autors — Sandris Kuzmickis) 
01.07.-

31.07.2020. 
    

Saldus pilsētas bibliotēkas veidota 

novadpētniecības izstāde "Kur sākas 

lidojums?" 

07.08.-

07.09.2020. 
    

Foto izstāde "Saldus novads 2019" (autori 

foto klubs "ES DARU" 
14.09.-

14.10.2020. 
    

J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas 

muzeja izstāde “Bezgalīgā atgriešanās” 

19.10.-

30.11.2020. 
    

          

Pasākumi 

Krustvārdu mīklu minēšanas čempionāta 

6.posma 5.kārta 
9.01.2020.   6 pieaugušie 

„Trillera un izdzīvošanas anatomija”, 

tikšanās ar grāmatu autoriem Maiju 

Pohodņevu un Modri Pelsi. 
14.01.2020.   8 pieaugušie 

Krustvārdu mīklu minēšanas čempionāta 

6.posma 6.kārta 
6.02.2020.   6 pieaugušie 

Bērnudārza nodarbība bibliotēkā “Stāsti 

par… bibliotēka” 
07.02.2020.   2 p ; 7 b 

„Svešais draugs” tikšanās ar grāmatu 

autori Janu Veinbergu 
15.02.2020.   5 pieaugušie 

Bērnudārza nodarbība bibliotēkā “Stāsti 

par… transports” 
21.02.2020.   2 p ; 10 b 

“Lasītāju klubs: literārie raidījumi” 25.02.2020.   4 pieaugušie 

Bērnudārza nodarbība bibliotēkā “Stāsti 

par… grāmatas” 
06.03.2020.   2 p ;  8 b 

Krustvārdu mīklu minēšanas čempionāta 

6.posma 7.kārta 
05.03.2020.   7 pieaugušie 

Krustvārdu mīklu minēšanas čempionāta 

6.posma 8.kārta, noslēgums 
18.06.2020.   7 pieaugušie 

“Literatūres ceļojumi”, tikšanās ar raidījuma 

“Literatūre” veidotājiem, radošām personībām 

Martu Selecku un Gustavu Terzen. Projekts 

“Portrets tuvplānā (10)”. 

13.08.2020.   20 p 

“Grāmatu andele” kopā ar tirgotāju “Virja 

LK” 
15.09.2020.   

10 

pieaugušie 

Krustvārdu mīklu minēšanas čempionāta 

7.posma 1.kārta 
15.09.2020.   8 pieaugušie 

“Lietu izmeklēšana”, tikšanās ar rakstnieci 

Rolandu Bulu. Projekts “Portrets tuvplānā 

(10)”. 
24.09.2020.   6 pieaugušie 

“Kurzemes foto dienas Saldus 2020” 

(bibliotēkas uzdevumu pildīja un bibliotēkā 

iegriezās fotogrāfi no Saldus, Aizputes, 

Liepājas, Ventspils un Talsiem) 

19.09.2020.   28 p 

“Cauri gadiem ar dziesmām un grāmatām” 

– Dzintara Tilaka un Āra Ziemeļa 

koncertprogramma. Projekts “Portrets 

tuvplānā (10)”. 

1.10.2020.   33 p 2 b 

Krustvārdu mīklu risināšanas čempionāta 

– 7.posma 2.kārta 
22.10.2020.   8 pieaugušie 

“Ucipuci stāsti bērniem” – tikšanās ar 

grāmatu autori Zani Zustu un grāmatu 

varoni pūcīti Ucipuci. Projekts “Portrets 
14.10.2020.   34 b ; 6 p 
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tuvplānā (10)”. Sadarbības partneris Saldus 

pamatskola. 
          

Izglītojošie 

pasākumi, 

semināri, 

konkursi 

Rēzeknes pilsētas un novada bibliotekāru 

pieredzes vizīte Kursīšu bibliotēkā 
03.09.2020.   20 p 

Saldus un Brocēnu novadu bibliotekāru 

tiešsaistes seminārs 
25.11.2020.   37 p 
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Pielikums Nr.3 “Profesionālā pilnveide un dalīšanās pieredzē” 
Saldus un Brocēnu novadu bibliotekāru pieredzes brauciens uz Cēsīm, 26.08.2020. 

Cēsu Centrālā bibliotēka 

   
 

   
 

 

Priekuļu pagasta bibliotēka 
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Rēzeknes bibliotekāru vizīte Kursīšu bibliotēkā, 3.09.2020. 

  
Kurzemes NVO centra Līderu akadēmijā Saldū, 30.09.-16.10.2020. 

    
Dalība kursos "Tiešsaistes pasākumu organizēšana un virtuālo izstāžu veidošana", 21.10.2020. 

  
Saldus un Brocēnu novadu bibliotekāru seminārs, lekcija “Psiholoģiskais komforts darba 

kolektīvā” (lektore, psiholoģe Daina Reinfelde), 28.10.2020. 

   
Saldus un Brocēnu bibliotekāru TIEŠSAISTES SEMINĀRS, 25.11.2020. 
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Pielikums Nr.4 “Darbs ar bērniem fotogrāfijās” 
Bērnudārza nodarbība bibliotēkā, 07.02.2020. 

    
Bērnudārza nodarbība bibliotēkā – transports, 21.02.2020 

    
“Pužļu likšanas čempionāts – 4”, 17.08.-31.08.2020. 

  
Pasākums “Ucipuci stāsti bērniem”, 14.10.2020. 

   
 

  



28 

 

Pielikums Nr.5 “Darbs ar pieaugušajiem fotogrāfijās” 
Krustvārdu mīklu minēšanas čempionāta 6.posma 5.kārta, 09.01.2020. 

   
Pasākums „Trillera un izdzīvošanas anatomija”, 14.01.2020. 

   
Pasākums „Svešais draugs” tikšanās ar grāmatu autori Janu Veinbergu, 15.02.2020. 

    
Krustvārdu mīklu risināšanas čempionāta 6.posma noslēgums, 18.06.2020. 

   
Pasākums “Literatūres ceļojumi”, tikšanās ar raidījuma “Literatūre” veidotājiem, radošām 

personībām Martu Selecku un Gustavu Terzenu, 13.08.2020. 
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“Grāmatu andele” kopā ar tirgotāju “Virja LK”, 15.09.2020. 

   
Krustvārdu mīklu risināšanas čempionāta 7.posma 1.kārta, 15.09.2020. 

  
Pasākums “Lietu izmeklēšana”, tikšanās ar rakstnieci Rolandu Bulu, 24.09.2020. 

   
Pasākums “Cauri gadiem ar dziesmām un grāmatām”, 01.10.2020. 
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Pielikums Nr.6 “Izstādes bibliotēkā” 
J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja ceļojošā izstāde “1991.gada barikādes”, no 9.01. 

līdz 9.02.2020. 

   
Foto izstāde “Mēs piepildām Saldu”, 18.02.-18.03.2020. 

   
FOTOIZSTĀDE „Vieta, kur pukst Ezeres sirds. Pelēks”, 01.07.-31.07.2020. 

   
Novadpētniecības izstāde “Kur sākas lidojums”, 07.08.-07.09.2020. 

   
Foto izstāde “Saldus novads 2019”, 14.09.-14.10.2020. 
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J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja izstāde “Bezgalīgā atgriešanās”, 19.10.-

30.11.2020. 

   
Projekta grāmatu iegāde “Vērtīgo grāmatu iepirkums Latvijas publiskajām bibliotēkām” 

  
Svētku noskaņa pie bibliotēkas un kultūras centra, 12.2020. 

   


