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2015.gada jauninājumi

• Tematisko grāmatu kopu piegāde Kuldīgas PII

• Grāmatu kopas un radošo darbu mapes kafejnīcā «Makkabi» un itāļu 
restorānā «Goldingen Room»

• Padures pagasta bibliotēkas grāmatu izsniegšanas punkts Kuldīgas 
Alternatīvās sākumskolas Padures filiālē.

• E-novadpētniecība



Problēmas un risinājumi(1)

• Attīstās mobilās tehnoloģijas, samazinās interneta lietotāju skaits

• Iedzīvotāju skaits turpina samazināties gan laukos, gan pilsētās

• Grāmatu krājuma nozaru literatūras kvalitatīvais saturs pagastu 
bibliotēkās, tā atbilstība lietotāju vajadzībām



Problēmas un risinājumi(2)

• Lietotāju aptauja 2015. Iegūtās atziņas:

• Nepietiekama pakalpojumu publicitāte;

• Pakalpojumi jāpiedāvā segmentēti;

• Bibliotēkas trokšņainā vide atbaida daļu potenciālo lasītāju;

• Darbinieku prasmes netiek līdzi straujajai tehnoloģiju attīstībai

• Ko iesākt ar bērniem, kuriem ir izteikti uzvedības traucējumi ?



Novadpētniecība 

• E-novadpētniecība

• www.amatiermaksla.kuldiga.lv

• http://biblio.kuldiga.lv/novadpetnieciba/cantus/par-kolekciju/

• Turlavas pagasta Ķikuru bibliotēkas sadarbība ar biedrību «Dižavots» - dzīvesstāstu 
vākšana

http://www.amatiermaksla.kuldiga.lv/
http://biblio.kuldiga.lv/novadpetnieciba/cantus/par-kolekciju/


Veiksmes stāsti 

• Gudenieku pagasta bibliotēkas darbs ar sociāli neaizsargātu lasītāju grupu – Valsts 
sociālās aprūpes centra «Gudenieki» iemītniekiem

• Padures pagasta bibliotēka – «Punktainā lasīšana», priekšā lasīšanas nodarbības 
1xnedēļā pirmsskolas vecuma bērniem ( Sadarbība ar PII)Pieredzi pārņem arī 
Vārmes pagasta bibliotēka

• Ēdoles pagasta bibliotēkas sadarbība ar pagasta sieviešu apvienību «Vaidelote», 
velobrauciens «Ēdoles pedālis».



Atziņas un secinājumi

• Veiksmīgi attīstās to bibliotēku darbība, kurām ir plašs sadarbības tīkls ar 
vietējām organizācijām;

• Pieaug bibliotēku nozīme kā vietējā nemateriālā mantojuma saglabāšanas 
centriem

• Lai bibliotēka varētu saglabāt savu nozīmību, jāveido modernajās 
tehnoloģijās balstīti pakalpojumi paaudzei, kuri dzimuši digitālajā laikmetā



2016.gada prioritātes
• Lasītāju kluba darbības attīstīšana

• Starpnovadu bibliotēku Sadarbības padomes izveidošana un 
darbības uzsākšana

• SBA moduļa ieviešana

• E-grāmatu pilotprojekta realizācija

• Grāmatu satura pievienošana kataloga ierakstiem .pdf formātā

• E-novadpētniecības tālāka attīstība  
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