
SALDUS RGB
2016.gads Saldus un Brocēnu novadu 

bibliotēkās



«Dārgākie lasītāji» Saldus novadā



«Dārgākie lasītāji» Brocēnu novadā



Aptvērums (reģionā)



Grāmatu «uzvaras gājiens»



Cilvēks – orķestris:

 sniedzot informāciju, nepārtapt par dažādu institūciju «pārstāvjiem»,

regulāri aizpildot Lauku atbalsta dienesta un VID veidlapas, veicot

avio biļešu rezervāciju, banku maksājumus u.tml.;

 organizējot kultūras un izklaides pasākumus, nepārņemt kultūras

darba organizatora pienākumus;

 vācot novadpētniecības materiālus un atmiņas, nedublēt muzeja

uzdevumus;

 aizstājot projektu speciālistus pagastā, neieguldīt lielus bibliotekārā

darba laika un radošuma resursus pagasta vispārējās kultūras un

sporta dzīves uzlabošanā, gūstot mazu labumu bibliotēkas attīstībai.



Gada sasniegumi

326 no 389 Saldus 

pamatskolas skolēniem ir 

Saldus pilsētas 

bibliotēkas Bērnu 

literatūras centra lasītāji.

Kalnu vidusskolā ir 

189 skolēni, 

Nīgrandes pagasta 

Kalnu bibliotēkā 168

lasītāji līdz 18 

gadiem.

Saldus pagasta bibliotēkā, 

nomainoties darbiniekiem 

(2015.gada vidū), būtiski 

uzlabojies darbs ar bērniem 

un jauniešiem.



Novadpētniecība

• Novadpētniecības konkurss «Rozentāls manā pagastā». 

• Pasākumu cikls «Iepazīsti novada ļaudis». Veltījums Saldus pilsētas 160.

• Vadakstes pagasta bibliotēkā 2016.gadā iekārtota Novadpētniecības siena par 7 
ievērojamiem pagasta cilvēkiem.

• Zirņu pagasta bibliotēkā novadpētniecības ekspedīcija uz nozīmīgiem pagasta 
objektiem. Tikšanās ar pagasta ļaudīm. Iegūts bagātīgs foto materiāls.

• Brocēnu bibliotēka veic pētījumu "Kas atradās tagadējā Brocēnu pilsētas teritorijā pirms 
70 gadiem".

• Lutriņos, sadarbībā ar muzeja pedagogiem, organizēta dokumentāla izstāde par hercogu 
Jēkabu un izveidota interaktīva spēle skolēniem “Vienā laivā ar hercogu Jēkabu”. 

• Ošenieku bibliotēka organizējusi novadpētniecības pārgājienu ģimenēm “Patiesība ir tur 
dabā!”, iepazīstinot ar Ošenieku ievērojamām vietām un cilvēkiem.

• Kursīšu bibliotēkas projektā “Spēlē spēli – senu, jaunu veidotu” tika izgatavotas 7 
dažāda izmēra puzles no fotogrāfijām ar Kursīšu pagasta kultūrvēsturisko apbūvi, 
izveidoti apraksti par attēlā redzamajām ēkām.

• Hermīnes Edelmanes grāmatas “Gaiķu pagasta vēstures līkloči” 1.daļa.



Gada mirkļi

Saldus 

pilsētas

bibliotēkā
Bērnu un jauniešu stūrītis SPB

A.Brigaderes daiļradi apgūstot

SPB Latvijas Grāmatas 

organizētajā loterijā vinnēja 

velosipēdu

Jauno grāmatu diena Saldus 

pamatskolā



Gada mirklis novadu bibliotēkās

Literātes I.Šteinbergas pasaku 

“Mežā burtus meklējot” 

izspēle Brocēnu bibliotēkā

Nometne «Štābiņš» Kalnu 

bibliotēkā

Rozentāla studijas modeļi Saldus 

pagasta bibliotēkā

Letonikas konkursa “Aktīvākā 

bibliotēka” – Zaņas pagasta 

bibliotēka



Gada mirklis novada bibliotēkās

Literārā tiesa “Direktoriene” 

Vadakstes pagasta bibliotēkā
Pārgājiens “Pa staltbrieža pēdām”, 

Pampāļu bibliotēka

Ēnu diena Lutriņu pagasta bibliotēkā Zirņu pagasta  bibliotēkas ēkas renovācija 


