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Atziņas, secinājumi:

Pateicoties akreditācijai, var sakārtot daudzas lietas
(remonti, aprīkojums)
«atdzimst” piemirstas, bet arī šodien efektīvas literatūras
popularizēšanas formas, mūsdienīgā izpildījumā.
Piemēram, literārā tiesa, mutvārdu žurnāls, viktorīnas,
pasaku klausīšanās u.c.

Darbs netiek pienācīgi atalgots (atšķirības novados).

Cītīgi jāmeklē inovācijas. Bibliotekārs iziet no komforta
zonas. Mārketings – bibliotēkas tēla popularizēšana
visādos veidos. Laba sadarbība ar skolu ir pamats labiem
rezultātiem.
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Sasniegumi – jauni kultūras produkti:
1.Mākslas diena, Vides objekts «Kurzemes klade»

(Lutriņi); Pagastu dienas 2015 (Kursīši);
„Lasi, skaties un krāso”, „Lasi un skaties",“Randiņš ar

nezināmo”;
Akcija jauniešiem “Tava bibliotēka Tavā telefonā”

(Jaunlutriņi); Jauniešu saieti (Pampāļi);
Divu bibliotēku kopīgās radošās pēcpusdienas (Vadakste,

Jaunauce);
Skaļās lasīšanas maratons (Satiķi);
Zaļā lasītava (Ruba).



Sasniegumi – projekti novadpētniecībā
“Kurzemes klades” atvēršana” (Lutriņi)
“No Jaunmuižas līdz Jaunlutriņiem” (Jaunlutriņi)
“Pagasta dižkoki” (Gaiķi)
“Kas bija, kad nebija Brocēni?” (Brocēni)
Sasniegumi – tehnoloģiju attīstībā
BIS ALISE 20 Saldus novada un 5 Brocēnu novada b-kās!
PIPP Saldus novada b-kās 
Izaicinājumi:
Bibliotekārās stundas novadpētniecībā

Foto, audio – intervijas ar cilvēkiem par pagasta vēsturi



Problēmas Risinājumi
Samazinās iedzīvotāju skaits -
samazinās apmeklējums, 
izsniegums, slodzes. 

Inovācijas un skaidrojums
vadībai par paveikto un darba
apjomu.

Sociālā riska grupas – (higiēna,
nepiedienīga uzvedība, garīgās
veselības problēmas).

Sadarbība ar iestādēm, kas to
novērš.

Telpu šaurība, 
nefunkcionalitāte. 

Pārkārtot plauktus, 
aprīkojumu. Paplašināt telpas 
ar projektu palīdzību.



Veiksmes stāsti:
Veiksme iedzīvotājos - izzinošas lekcijas Brocēnu 
bibliotēkā, t.sk. ģeopolitiskajos jautājumos.
Finansiāla veiksme – projekta “Nodarbību un izstāžu 
telpas izveide Šķēdes pagasta bibliotēkā” 
realizēšana. 

2016.gada prioritātes:
Darbs ar bērniem
Datu bāzu apmācība
Novadpētniecība



Veiksmes stāsts varētu būt tas, ka
strādājot bibliotēkā, visu laiku ir jāmācās,
tātad nemitīgi jāpaplašina savs
redzesloks, ir iemesls sastapties ar daudz
jaukiem cilvēkiem, kuri vēlāk kļūst par

draugiem.
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