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1. Pagastu bibliotēkās pabeigt rekataloģizāciju
2. Veikt bibliotēku reorganizāciju Skrundas       novada 
Rudbāržos un Kuldīgas novada Laidos

2012.gada prioritātes

2. Veikt bibliotēku reorganizāciju Skrundas       novada 
Rudbāržos un Kuldīgas novada Laidos
3. Pārbaudīt pagastu bibliotēku vadītāju informācijas 
meklēšanas praktiskās iemaņas - konkurss
4. Attīstīt Mākslas nama darbību
5. Padziļināti strādāt pie Kuldīgas mantojuma apguves –
aktivizēt novadpētniecības materiālu digitalizāciju
6.Dažādot darbu ar bērniem



Alsungas novadā – 557 (+57) – 34,6% no iedzīvotāju 
kopskaita

Lasītāju skaits pieaug

kopskaita

Kuldīgas novadā – 8329 (+132) – 31,3%

t.sk. KGB – 3539 (+7) – 28,6%

Skrundas novadā – 2284 (+66) – 38,9%



Alsungas novadā (1 b-ka)– 6154 (-232)

Apmeklējums 

Kuldīgas novadā (19)– 253 399 (+52042)

t.sk. KGB – 135656 (+37608)

Skrundas novadā (6)– 57 341 (-2299)



Alsungas novadā – 9055 (-1443)

Izsniegums 

Kuldīgas novadā – 256 695 (-8162)

t.sk. KGB – 118076 (-4029)

Skrundas novadā – 97 229 (-1707)



Alsungas novadā – LVL 13 444 (- 261)

Finansējums no pašvaldības

Kuldīgas novadā –LVL 369 521 (+ 36253)

t.sk. KGB – 198 419 (+30465)

Skrundas novadā- LVL 64 391 (+1434)



∗ Piedalās 20 bibliotēkas ar kopējo dalībnieku skaitu 610

∗ Alsungas novads – 1 bibliotēka ar 27 dalībniekiem

Bērnu Žūrija

∗ Alsungas novads – 1 bibliotēka ar 27 dalībniekiem

∗ Skrundas novadā – 4 bibliotēkas ar 56 dalībniekiem

∗ Kuldīgas novadā 15 bibliotēkas ar 527 dalībniekiem, 
t.sk. KGB 263 dalībnieki



∗ Norises laiks: No 2011.gada 1.novembra līdz 2012.gada 
31.martam 

∗ Dalībnieki: Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novada

Konkurss pagastu bibliotēku 
vadītājiem

∗ Dalībnieki: Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novada
bibliotēkas

∗ Mērķis: sekmēt bibliotēku darbinieku mērķtiecību savas 
bibliotēkas sniegto pakalpojumu uzlabošanā. 

∗ Vērtēšanas kritēriji:
∗ plānošana - bibliotēkas attīstības plāns 3 gadu griezumā,
∗ pakalpojumu un pasākumu reklāma, publicitāte,
∗ prasmes praktiskā informācijas meklēšanā
∗ lietotāju apmācība



1.vieta Skrundas bērnu bibliotēkas vadītājai Ingai 
Zalgauckai; 2.vieta – Pelču pagasta vadītājai 

Dainai Girvaitei un Kurmāles pagasta Priedaines 
bibliotēkas vadītājai Lāsmai Veigeltei, 3.vieta 
Rendas pagasta bibliotēkas vadītājai Inesei 

Šarkovskai



1.-2.vietai – brauciens uz Stokholmu!

Prieks par balvām 



∗ Konkursa rezultātu analīze

∗ Apmācību programmas sagatavošana

Mācības pagastu bibliotēku 
vadītājiem

∗ Apmācību programmas sagatavošana

∗ Prakstiskās nodarbības informācijas meklēšanā 
dažādās datubāzēs



∗ Pagastu bibliotēku darbiniekiem tika uzlabotas viņu praktiskās

iemaņas meklēt informāciju:

• Lursoft laikrakstu bibliotēkā un uzņēmumu datubāzēs,

reģistros

Praktisko mācību rezultāts

reģistros

• Letonika

• Likumi.lv

• LNB katalogos un datubāzēs

• periodika.lv un citos LNB digitālajos resursos

• Praktizējās pasūtīt literatūru no LNB SBA kārtā, pasūtīt

elektroniskās kopijas.



∗ Veikta bibliotēku reorganizācija Skrundas       novada 
Rudbāržos un Kuldīgas novada Laidos:

Pārmaiņas bibliotēku tīklā

Rudbāržos un Kuldīgas novada Laidos:

∗ Rudbāržu pagasta  Sieksātes bibliotēka pārveidota 
par Rudbāržu pagasta bibliotēkas Ārējo 
pakalpojumu punktu 

∗ Laidu pagasta  Vangas bibliotēka pārveidota par 
Laidu pagasta Sermītes bibliotēkas Ārējo 
pakalpojumu punktu 



Jaunums – nodarbības krāsu mācībā



∗ Sadarbības veidošana ar Lietuva skolēģiem no 
Taurages

Jauni sadarbības partneri

Taurages

∗ Taurages bibliotēkas direktors - Sigitas Kancevyčius



Aktivitātes novadpētniecībā



Novadpētniecība – kino Kuldīgā



Novadpētniecība - Kino Kuldīgā



Mēs paši esam viens 
liels veiksmes stāsts !  



∗ Pelču pagasta bibliotēkas dalībaLatvijas Piļu un 
muižas asociācijas rīkotajā akcijā «Leģendu nakts

∗ «Skrundas pilsētas bibliotēka – pasākums «Labākā 

Veiksmes stāsti

∗ «Skrundas pilsētas bibliotēka – pasākums «Labākā 
lasītāju un atbalstītāju godināšana»

∗ Nīkrāces bibliotēka – pārgājieni kopā ar pagasta 
bērniem, iepazīstot vietējos kultūrvēsturiskos 
objektus

∗ Skrundas Bērnu bibliotēka – dalība akcijā «Pasaule 
t@vā bibliotēkā – UNESCO mantojuma izzināšana 



Bibliotēkas draugi



Arī viņi lasa....



∗ Sagatavot pagastu bibliotēkas akreditācijai septembrī

∗ Veikt krājumu izpēti gan KGB, gan pagastos

2013.gada prioritātes

∗ Veikt krājumu izpēti gan KGB, gan pagastos

∗ Izstrādāt komplektēšanas politiku 2014- 2016

∗ Uzsākt novadpētniecības materiālu digitalizāciju pagastos

∗ Ieviest Attālināto pakalpojumu rezervēšana/pasūtīšana, 
termiņa pagarināšana pagastu bibliotēkās

∗ Savest kopā lasītāju un izdevēju, organizējot tikšanās

∗ Tikties ar kolēģiem Tauragē – parakstīt Nodomu protokolu



Smaidiet! Un viss izdosies ☺)))


