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Saldus pilsētas bibliotēkā 2010.gadā: 

Zināma finansiālā stabilitāte;
Pateicoties Saldus uzņēmēju ziedojumam kultūras un izglītības attīstībai, 
veiksmīgi atrisināts telpu nomas jautājums;
Neatrisināts jautājums par reģiona galvenās bibliotēkas funkcijām 
Brocēnu novadā;
Pāreja uz pilnīgu automatizēto izsniegšanu/saņemšanu (formulāri 
palikuši vēsturei);
Lasītāju – senioru datorapmācību īstenošana (apmācīti 38 interesenti);
Uzsākta sadarbība ar skolu bibliotēkām SKOLU ALISĒ (2 skolas);
Pasākumu daudzveidību.
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2010.gads

Rādītāji 2008.g. 2009.g. 2010.g

Fonds 89 751   83 168   ↓ 80 700  ↓

Reģistrētie lietotāji 5507 7679   ↑ 5052  ↓

t.sk. līdz 18 gadiem 1904 2051  ↑ 1360  ↓

Apmeklējums 72 076 127 123  ↑ 123 494  ↓

t.sk. līdz 18 gadiem 29 540 18 867  ↓ 12 234  ↓

Izsniegums 189 607  214 208  ↑ 225 279  ↑

t.sk. līdz 18 gadiem 67 641 40 354  ↓ 41 177  ↑

Finanses 277 911 187 855  ↓ 267 982 ↑

Darbinieku skaits 30 25  ↓ 24  ↓



Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika

2010.gads

2587
928

1611

456
771

954

3963
8282

4536

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

Pirkumi

Dāvinājumi

Izslēgts

2010
2009
2008



Fonds

2010.gads



Lietotāji
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veids/gads 2009 2010 Pieaugums/sama
zinājums %

Reģistrētie lietotāji 7679 5052 -34,21
t. sk. līdz 18 gadiem 2051  1360 -33,69
Apmeklējums 127 123 123 494 -2,86
Izsniegums 214 208  225 279 +5,17 
t. sk. līdz 18 gadiem 40 354 41 177 +2,04
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Finansējums
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Novadpētniecības darbs

•Novadpētniecības datubāzē (elektroniskajā) uz 2011.gada sākumu – ~ 
15 779 ieraksti (2009.g. – ~13 860);
•nodrošināta sistemātiska datu apmaiņu ar Latvijas Nacionālo bibliotēku –
aprakstiem no laikraksta „Saldus Zeme” Nacionālās bibliogrāfijas analītikas 
datu bāzes veidošanai;
•atzīmējot bibliotēkas jubilejas gadu, bibliotēkā notika pasākumu cikls  -
Novadpētnieciskie lasījumi, kura mērķis bija iepazīstināt lasītājus ar 
bijušajiem un esošajiem novadniekiem, tikties ar ievērojamiem sava aroda 
pratējiem, parādīt mūsu bibliotēku gadu ritumā;
•tiek turpināts darbs pie “Novadnieku saraksta” precizēšanas un 
papildināšanas.



Projektizstrāde – 2 bibliotēkas projekti un 2 biedrības 
projekti:

Pabeigts īstenot jau 2009.gadā atbalstītais VKKF projekts 
„Ceļojums pasaku ķēniņa Kārļa Skalbes burvību pasaulē”;
VKKF atbalstīts projekts “Saldum otra tāda dzejnieka nav 
bijis, nav un nebūs”;
Saldus novada pašvaldības projekta fonda atbalstītais 
Lasītāju klubiņa projekts “Iepazīsim sava novada literātus”;
VKKF Kurzemes projektu programmā atbalstītais Lasītāju 
klubiņa projekts “Kurzemes literāti tuvplānā”.
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Publicitāte:
sabiedrības informēšanai izmantotas vizuālās 
informācijas izvietošanas vietas;
plašsaziņas līdzekļi (veiksmīga sadarbība ar  
Saldus radio, 47 publikācijas Saldus novada 
laikrakstā “Saldus Zeme”);
informācijas tehnoloģiju vidē:

http://biblioteka.saldus.lv
www.salduspilseta.lv
www.saldus.lv
www.biblioteka.lv

2010.gads

http://biblioteka.saldus.lv/
http://www.salduspilseta.lv/
http://www.saldus.lv/
http://www.biblioteka.lv/
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Tematiskie pasākumi 49
Izstādes 170

Lasītāju klubiņa tikšanās Datorlietotāju apmācību 
kursa absolventi

Apmācību process

Novadnieki – gada jubilāri Bibliotēkas jubilejas reize Runa nav par krekliem, bet 
par sirdsapziņām...
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Lasītāju klubiņa aktivitātes - 2010

Tikšanās ar dzejnieci 
Maiju Laukmani

Dzejas pēcpusdiena „Pienāks 
reiz tikšanās mums” 

Tikšanās ar dzejnieci 
Guntu Krauleri 

Tikšanās ar tēlnieku 
Kārli Īli

Viesos dzejniece Ieva 
Samauska

Tikšanās ar literārās 
lappusītes “Kurzemīte” 

veidotāju Agritu Maniņu



2010.gads

turpinājums

Tikšanās ar rakstnieci 
Moniku Zīli

Tikšanās ar dzejdari 
Imantu Raļļu

Dzejas pēcpusdiena kopā ar 
Zaigu Gulbi

Tikšanās ar rakstnieci 
Daci Priedi
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Darbs ar bērniem un jauniešiem

•Grāmatu tematiskās izstādes – 76
• Bibliotekārās stundas – 19
• Pasākumi – 15
• Bērnu žūrijas eksperti – 332
(jau otro gadu Bērnu žūrijā tiek iesaistīti 
pirmsskolas izglītības iestāžu bērni)

Galvenie darba uzdevumi :
- bērnu bibliotekārā apkalpošana bērnu 
un jauniešu daļā Saldus pilsētas  
bibliotēkā,
- jaunu lietotāju (bērnu un jauniešu) 
iesaistīšana bibliotēkā,
- bibliotēkas darba un popularizēšana, 
publicitāte,
- literatūras popularizēšana dažādos 
lasīšanas veicināšanas pasākumos,
- bērnu un jauniešu daļas krājuma 
kvalitatīva pārskatīšana un 
pilnveidošana,
- bibliotekāru izglītības procesa 
pilnveidošana apmeklējot kursus, 
seminārus, piedaloties pieredzes 
apmaiņas braucienos.
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Bibliotēkā viesojas paši 
jaunākie Bērnu žūrijas eksperti

Tikšanās ar rakstnieci 
Kristīni Ulbergu- Rubīni 

Brindas Ceriņas grāmatiņas 
“Spilviņa no Pieneņpļavas” 

atvēršana

Annas Sakses jubilejai veltīts 
pasākums “Mana pasaka par 

ziediem”

Suņu dienas bibliotēkā Spoku nakts bibliotēkā
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Lasītāju interešu izpēte. Interešu 
grupu darbs.

Saldus bibliotēkas 
bērnu un jauniešu daļa



Pirmskolas vecuma bērni

Grāmatas vizuālais 
noformējums:

(košas ilustrācijas, forma)
Grāmatas efekti :
(dziedošas, pīkstošas, 

runājošas, ar 
actiņām,ritenīšiem)

Grāmatas - puzles



Jaunākais skolas vecums

Skolotāju ieteiktā literatūra
Reklāmu ietekme
Klasesbiedru ieteiktais
Spoku stāsti
Pasakas



Vidējais vecums

Komiksi
Žurnāli
Īsi teksti, plānas grāmatas (īpaši zēni)
Fantastika, spoki
Enciklopēdijas



Vecāko klašu audzēkņi

Maģiskais, vampīri, astraloģija
Grāmatas dzīves vērtības (Koelju)
Savstarpējās attiecības
Uzziņu literatūra (ZPD)
Jaunākā literatūra no grāmatveikalu skatloga
Bibliotekāru ieteiktais



Lasītāju grupas

Bērnu žūrijas eksperti
Bibliotēkas aktīvisti
“Preses mīļi”



Saldus un Brocēnu 
novadu bibliotēkas 
2010.gadā

Ja man būs zaļš balons, tas 
izskatīsies pēc koka lapām.
Ja man būs zils balons, tas 
izskatīsies pēc debesīm.
Vajag tikai izvēlēties, kā 
būtu labāk…

/Vinnija Pūka filozofija/



Vispārīgs raksturojums

„Bibliotēka ir ideju galds, pie kura aicināts 
ikviens”

Tieši laukos bibliotēka ieņēmusi nozīmīgu vietu sabiedrības 
dzīvē, jo devusi iespēju:

• komunicēt ar citiem, gūt morālu sapratni un atbalstu, 
emocionālo baudījumu;

• izglītoties mūža garumā (teorētiski un praktiski) - lekcijas, 
kursi, radošas darbnīcas, tikšanās ar interesantiem 
cilvēkiem; 

• risināt sasāpējušas sociālās problēmas - apgūt jaunas 
prasmes un iemaņas, uzlabot savu ekonomisko situāciju;

• saglabāt kultūrvidi un kultūras mantojumu Latvijas 
pagastos.



Dažas nebijušas tendences:

• Arvien drošāk datoru pamatiemaņas apgūst pensionāri, 
kas nupat beiguši aktīvās darba gaitas;

• Strādājošie (t.sk. pārvalžu darbinieki) biežāk izmanto bez 
maksas izlasīt jaunākos preses izdevumus;

• Beidzot iekustināts arī „vēsais” Latvijas vīrietis, kuru 
bibliotēkai piesaista ne tikai internets, bet viņam 
interesējoša literatūra un tikšanās ar interesantiem 
cilvēkiem.

• Visas pagastu pārvalžu 25 bibliotēkas ir ieguvušas 
vietējas nozīmes bibliotēkas statusu. (2010.gada 
14.decembrī akreditācijas komisijas atzinumu saņem 
Kalnu b-ka)



Problēma

• Reformas rezultātā Saldus rajons tika sadalīts 
divos patstāvīgos, neatkarīgos novados –
Saldus un Brocēni. Sadarbības līgumu par 
līdzfinansējumu SPB reģiona galvenās 
bibliotēkas funkciju izpildei novadu vadītāji 
nenoslēdza, līdz ar to radās problēmas 
metodiskā darba, apmācību un kopkataloga 
uzturēšanas nodrošināšanā. 



Krājuma komplektēšanas un 
organizācijas politika

Iegūtie eksemplāri



Brocēnu novads



Jaunieguvumi
„rūpīgi sekojot piedāvājumam, izmantojot piedāvātās 
atlaides un akcijas grāmatu iepirkšanā, viena grāmata 

izmaksāja vidēji 3,29 Ls

Novads Pašvaldība 
(eks.)

Dāvinājumi Kopā % 
salīdz

2009 2010 2009 2010 2009 2010

Saldus 3934 5018 1686 1169 5620 6187 + 110

Brocēnu 202 610 241 12 443 622 + 140

Kopā 4136 5628 1927 1181 6063 6809 + 102



Norakstīšanas process
21817 krājumu vienības

Brocēnu novada 6 bibliotēkās  - 6084



Saldus novada 20 bibliotēkās – 15733
No 83 – 1547 eksemplāriem:



No novadu kopīgā krājuma (313 130 vienības) 
2010.gadā apstrādāti 38666 iepr. gadu izdevumi:
SPB - 14411 eks.
Pagastu bibliotēkās - 24255 eks.

Jaunauces pag. b-ka – neviens eksemplārs!
Saldus pag. b-ka - 518 ienākušas 

83 norakstītas

Rekataloģizācija



Krājumu apgrozība

• Maza (0,5 - 0,8)
Jaunlutriņi,Jaunauce,Lutriņi,Saldus pag., 
Pampāļi,Līkupēni

• Vidēja (0,9 – 1,2)
Ezere,Novadnieki,Ruba,Zaņa,Butnāri,Zvārde,
Gaiķi,Satiķi

• Augsta (1,3 – 2,5)
Ošenieki,Kursīši,Nīgrande,Kalni,Šķēde, 
Vadakste,Zirņi,Emburga,Blīdene,Remte,Brocēni, 
SPB



Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība

Pieejamība:
Brocēnu novada, Saldus novada, Jaunauces, Līkupēnu, 
Ošenieku, Jaunlutriņu un Zvārdes bibliotekāres strādā 
nepilnas slodzes (no 0,75 – 0,8)

Problemātiski informācijas pakalpojumus saņemt cilvēkiem 
ar kustību traucējumiem, invalīdiem vai māmiņām ar bērnu 
ratiņiem. Iespējams tikai SPB, Kursīšos, Ezerē, Nīgrandē

Zvārdē, Jaunaucē un Satiķos bibliotēkas bija slēgtas 2 – 3 
mēnešus, Kursīšos un Šķēdē – 1 mēnesi, Rubā – 2 nedēļas, 
Gaiķu bibliotēka izjuta lietotāju skaita samazinājumu saistībā 
ar skolas pārcelšanu uz centru. 



Vidējie darbības rādītāji
(gada laikā 1 bibliotēkā)

aptverti 38,7% iedzīvotāji
vidēji apkalpo 234 lietotājus
katrs lietotājs bibliotēku apmeklē 23,4 x
izsniegums ir 45,7 vienības
1 lasītājs nodrošināts ar 26,9 dokumentiem
krājumu izmantojamība bijusi 1,61



Galvenie kopējie rādītāji

Gads Lasītāji Bērni Apmekl. Bērni Izsn. Bērni

2006. 12 559 4 623 165 105 59 521 478 309 120 398
2007. 11 913 4 902 166 209 73 394 428 918 112 229
2008. 12 055 4 396 187170 83 356 472 107 136 525
2009. 14 497 4 668 267 446 90 999 526 230 129 925
2010. 11621 3 934 271 872 86 026 531 283 120881
salīdz.
% -19.84 - 15.73 +1.65 -5.47 +0.96 -6.97



Palielinājums

• Satiķos, jo skola pārcelta uz centru,  bibliotēka iekārtota 
blakus bērnudārzam;

• Ošeniekos plaši izvērsts darbs ar bērniem un 
jauniešiem;

• Ezerē izremontētas telpas bērniem, uzlabota sadarbība 
ar skolu;

• Nīgrandē aktīvāk bibliotēku izmanto pensijas vecuma 
ļaudis;

• Brocēnos realizēts projekts par iespējām apgūt datoru 
lietošanu; 

• Kursīšos bibliotēka pārcelta uz  jaunām, vēl plašākām 
labi iekārtotām telpām.



Darbs ar bērniem
Izmantotas atšķirīgas, tikai konkrētai 

bibliotēkai vislabāk noderīgas metodes:
• Ezerē visa bērnu un jauniešu fonds pārcelts uz citu telpu, iepriekš ar vietējā 

mākslinieka palīdzību noformēts Vinnija Pūka stilā, uzšūti mīkstie sēdekļi (pufi);
• Pampāļos iekārtota spēļu istaba ar galda spēlēm, rīkoti turnīri – dažādām 

intelektuālā līmeņa un vecuma grupām;
• Brocēnos organizētas sacensības un konkursi;
• Šķēdē iekārtota  Ziemassvētku darbnīca;
• Emburgā latviešu tradīciju garā apgūtas Saulgriežu ieražas;
• Satiķos novadītas mācību stundas;
• Remtē atdalītas Bērnu un jauniešu zonas, organizētas bibliotēkmācību stundas;
• Blīdenē palīdzēts atrast projektu tēmas un informāciju; atklāti jauni talanti;
• Butnāros iepazīstināts ar bibliotekāra profesiju Ēnu dienā;
• Ošeniekos aptverts Bērnu žūrijā visa apvienotā pagasta lasītāju pulks;
• Kursīšos jauniešiem piedāvāts konkurss par internetu, mācīts izmantot uzziņu 

literatūru;
• Nīgrandē aicināti uz pasākumiem gan bērnu dārza, gan skolas audzēkņi;
• Kalnos gandrīz visu laiku bibliotēka piepildīta ar skolēniem, kopīgi pasākumi, 

nodarbes;
• Novadniekos izpildīts pasākumu plāns ar vietējo skolu;
• Zirņos realizēti radošo spēju attīstības projekti
• Zaņā mudināts talantīgākos iesaistīties stāstu konkursā;
• Zvārdē apvienoti paskumi ar skolu, novadītas bibliotēkmācību stundas.



Literatūra bērniem un jauniešiem

2010.gada informatīvais piedāvājums 
papildināts ar 846 jauniem iespieddarbiem
izslēgts – 913  eks.
kopējais skaits - 28120 (neprecīzs)
periodiskie izdevumi – ļoti atšķirīgā skaitā 
un klāstā – citur tikai Ezis vai Zīlīte, citur –
Spicā,  Avene, Sīrups, Astes, Ilustratīvā 
vēsture un Cosmopolitan.



Informācijas  un komunikācijas 
tehnoloģiju nodrošinājums

• Informācijas tehnoloģiju lielais skaits (275) un dažādā nolietojumu 
pakāpe rada problēmas ar uzturēšanu (Gaismas tīkla datori un 
Hansabankas dāvinājumi)

• Kvalitāte laba tikai TTD tehnoloģijām. Serviss - ātri 
• Problēma ir nodrošināt regulāru  multifunkcionālo iekārtu 

izmantošanu. Krāsainie kārtridži ir samērā dārgi,  bibliotēku budžeti 
ierobežoti vai mazi

• Kompetenču centrs  - ne vienmēr izdarīts laikā un labā kvalitātē. 
• Saldus tehnikuma jaunie „datoriķi”, kas ne tikai iztīra datorus, bet arī 

salabo to, ko „speciālisti” nevar
• Jauni datori Jaunaucē, Līkupēnos, Lutriņos, Novadniekos un Rubā 

šogad iegādāti no pašvaldības līdzekļiem vai Swedbankas 
dāvinājumiem

• BIS ALISE



Iespējas

• Apgūst un izmanto vecākā gadagājuma 
iedzīvotāji vai bezdarbnieki, kuri līdz šim to 
neprata 

• Brocēnu novada bibliotēkas realizēja kopīgu 25 
stundu datorapmācību projektu

• Datorapmācības nelielās grupās organizētas SPB 
• Pagastu bibliotēkās apmācības notiek individuāli, 

jo tajās strādā tikai viens darbinieks. 
• Brocēnos darbojas IT draugu klubs



Novadpētniecības darbs

• Pagasta ievērojamie ļaudis, viņu dzīve 
un darbība

• Pagastu vēsture
• Iestādes, organizācijas, individuālas 

saimniecības 
• Dabas un vēstures objekti 
• Vēsture
• Nozares



Problēma

• Būtisks ir nevis informācijas apjoms, bet 
saturs un pieejamība 

• Pateicoties IT,  varam skatīt virtuāli un ar 
nelieliem ierobežojumiem tos kopēt un 
pārsūtīt

• Kā visefektīvāk dokumentus reāli izmantot 
lietotāju apkalpošanā, vietējās vēstures 
izzināšanā un saglabāšanā nākamajām 
paaudzēm



Aktualitātes

• Izpētes ekskursijas Ošeniekos, vācot iedzīvotāju atmiņas par 
pagasta skolu, bibliotēku un vēsturiskiem notikumiem

• Šķēdē – atmiņas par muižas saimniecību un barona Zasa dzimtu
• Butnāros no iedzīvotājiem iegūti materiāli par 1999. – 2008.gadu
• Zirņu un Ošenieku bibliotēkas iesaistījās projektā „Dzīvā vēsture”, 

vācot teikas un nostāstus par savu pagastu. Rezultātā Zirņos 
izveidots prezentācijas materiāls „ Pa saujiņai zirņu”

• Lutriņos tiek uzturēta un papildināta videotēka par pasākumiem 
pagastā

• Palīgs dzimtas koka pētniecībā ir Gaiķu pagasta vēsture
• SPB veido novadpētniecības datu bāzi BIS ALISE, Blīdenes 

bibliotekāres - novadnieka I.Broka literārā mantojuma datu bāzi 
Excel programmā, jo BIS ALISE nav finansēta

• Atzīmējot SPB jubilejas gadu - novadpētnieciskie lasījumi, diskusija 
ar Ingemāru Čaklo un tikšanās ar Ievu Čaklo, izstāde "Tagadne rīt 
arī būs pagātne..."



Projektizstrāde
Nosaukums Finansētājs Bibliotēka
Saldum otra tāda dzejnieka 
nav bijis, nav un nebūs (R)

VKKF SPB

Bērnu žūrija (R) VKKF Saldus pag., Zaņas, Ošenieku, 
Remtes, Blīdenes, Ezeres, 
Kursīšu b-kas, Butnāru, Zirņu

Literatūras un mākslas 
terapija Lutriņos (I)

VKKF Lutriņi

Par zaļu zaļāks (R) KIT (novada) Lutriņi
Gudra māte, gudra meita, 
gudri pūru pielocīj` (R) 

KIT (novada) Lutriņi

Lutriņu laimes līklocis (R) KIT (novada) Lutriņi

Dzīvā vēsture   (R) Saldus nov. proj. fonds Zirņi, Ošenieki
Jaunas iespējas  bibliotēkās! 
(R)

Cemex iespēju fonds Brocēnu novada bibliotēkas: 
Brocēni, Emburga, Remte, 
Blīdene, Gaiķi, Satiķi

Riču- raču (R) Cemex iespēju fonds Pampāļi 



Ikmēneša nodarbības (R) Cemex iespēju fonds Emburga

Laikmeta liecības (I) Cemex iespēju fonds Saldus pag.

Kinomānija (I) Cemex iespēju fonds Kursīši

Līču ozolu saime (I) Cemex iespēju fonds Lutriņi

Kurzemes klade (R) Novada biedrību atbalsta fonds Lutriņi

Vai J. Janševska 
Dzimtene ir zudusī 
Latvija?” (R)

Novada biedrību atbalsta fonds Nīgrande, SPB, Ezere

Izzini pasauli kopā ar 
ģimeni (I)

Rietumu bankas labdarības fonds Ezere

3 i – ieraugi, iekadrē, 
ievieto (R)

Inovācijas un līderu programma, 
ASV

Kursīši

Photovoice stiprina 
ģimeni un aktivizē 
sabiedrību (R)

Inovācijas un līderu programma, 
ASV

Brocēni 



Metodiskais un konsultatīvais darbs

• Atskaites par galvenajiem darba rādītājiem ne 
tikai gada beigās, bet katru ceturksni

• Vizitācijas
• Ieteikums bibliotekāriem - pārdomāt un  

saplānot nedēļā veicamo, sadalīt prioritātes, 
darbu veikt pakāpeniski un sistemātiski.

• Daļa norādījumu (krājuma attīrīšana, darbs ar 
BIS ALISI) gada laikā ņemti vērā un uzlaboti vai 
izpildīti, citviet darbs vēl nopietni jāturpina

• 10 semināri, vidēji viens bibliotekārs piedalījās 8 
reizes

• Apmācības - kursi



Dome, pārvaldes, biedrības, skolas

• Sarunas ar SIA  Tieto Enator un Lattelecom par BIS 
ALISI un interneta pakalpojumiem (panākts vienots 
līgums)

• Jaunie pārvalžu vadītāji, domes deputāti informēti par e-
kataloga uzturēšanu, ALISE 4 i versijas izmantošanu un 
Trešā tēva dēla interneta pieslēguma iespējām 

• 2010.gada nogalē notika Saldus, Liepājas, Talsu, 
Kuldīgas un Ventspils reģionu apvienošanās LBB 
Kurzemes nodaļā

• Skolu atšķirīgā izpratne par kopkataloga kvalitāti, 
iespējām un nozīmīgumu viņu tiešajā darbā 



Bibliotekāri konsultē lietotāju

Pieaugušajiem lietotājiem:
• palīdz apgūt prasmes lietot datu bāzu, piemēram, Letonika, 

Analītika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka resursus 
• izmantot elektronisko katalogu
• z/s īpašniekiem sameklēt projektu dokumentāciju vai veidlapas 

pārskatiem (Lauku atbalsta konsultācijas punkti)
Skolēniem:
• palīdz meklēt informāciju, droši justies interneta vidē 
• sastāda interneta adreses (kartotēkas)
• apmāca lietot e-katalogu, datu bāzes
• bibliotēkmācību stundās iepazīstina ar bibliotēku, krājuma 

kārtošanu, grāmatu saturu, lietošanu
• piedāvā interesantas spēles, multfilmas



Sadarbība

• Visciešākā - ar pagastu kultūras darba 
organizatoriem, kopīgi tiek izstrādāti un realizēti 
projekti, organizēti pasākumi, rosināta kultūras 
dzīve

• Ar skolu, skolotājiem un skolu  bibliotēku 
vadītājiem. Ieteicamo sarakstu sastādīšana 
(Rubā, Šķēdē, Zirņos), bibliotekārās stundas 
(Zirņi, Kalni, Remte, Ezere, Zvārde) vai 
pasākumu organizēšana (Kalni, Zirņi, 
Novadnieki, Brocēni). Palīdzība un padoms 
krājuma uzskaitē, par interneta un kataloga 
iespējām un lietotāju apmācību



Bibliotēkas materiālā un tehniskā 
stāvokļa vērtējums

• Kursīšu bibliotēkas – informācijas centra pārcelšanās uz jaunu, 
renovētu ēku 320 m2 platībā, ar jauniem plauktiem, bērnu stūrīti, 
atsevišķu datortelpu, blakus – kultūras nama zāle ar iespējām 
organizēt lielākus pasākumus. 

• Zvārdē un Satiķos – ēku renovācija
• Zirņos - saremontēta blakus bibliotēkai esošā bērnu dārza nojumes 

grīda, vienam logam pieliktas žalūzijas.
• Lutriņos - ierīkota apkures sistēma visai ēkai, t.sk. bibliotēkai
• Rubas bibliotēkā nomainīti radiatori. 
• Ezerē un Pampāļos - bērnu stūrīšu izveide 
• Kalnu un Saldus pagasta bibliotēkā - labiekārtošana turpinās
• Ošeniekos un Butnāros - plāno 
• Remonts nepieciešams Brocēnu bibliotēkā - telpu uzlabojums, lai 

novērstu šaurību un uzlabotu telpu funkcionalitāti
• Ošenieku, Gaiķu, Butnāru un Kalnu bibliotēkās 



Personāls

B-kas B-kāri Profesionālā Citā jomā Vid.

Mag. Bak. 
A

1.līm Prof.vid. Mag. Bak. 
A

1.līm. Prof.vid

SPB
18 1 4 5 5 1 2

pagastu
20 1 1 4 2 2 2 1 7

Brocēnu 
nov. 10 1 3 2 4

Kopā 48 3 6 11 7 3 2 3 13



Finansiālais nodrošinājums

Gads Kopā Pašvaldību līdzekļi

2006. 284815 275730

2007. 537536 489072

2008. 615692 580300

2009. 399488 381270

2010. 466004 450735



Komplektēšanas līdzekļi



Citi izdevumi

• 1/3 daļa no izdevumiem - algām
• Ēku uzturēšana (siltums - Ošenieki, Zaņa, 

Ezere. Lutriņos „taupības” nolūkos jau 
martā atslēdza apkuri 

• Izdevumi IKT uzturēšanai, īpaši krāsaino 
kārtridžu nomaiņa un  datoru remonti

• Lai izdevumi kosmētiskajiem remontiem 
nebūtu milzīgi, Ezerē un Pampāļos 
bibliotekāri lika lietā izdomu un attapību 



Kopdarbība ar pašvaldības un citām 
institūcijām 

• Tradicionāli ar kultūras iestādēm un 
darbiniekiem (skolām, bērnu dārziem, 
kultūras darba organizatoriem, sieviešu 
klubiņiem)

• Arvien biežāk bibliotēku uzmanības lokā 
ienāk jauni sadarbības partneri - muzejs, 
luterāņu draudze, mednieku kolektīvs, 
politiķi, sponsori u.tml. 



Pagastu pārvaldes

• Ar labu vārdu par finansiālu un morālu atbalstu 
jāatzīmē Kursīšu, Nīgrandes, Novadnieku un 
Zirņu pārvalžu vadītāji.

• Otrajā kategorijā jāierindo tie, kuri iespēju 
robežās bibliotēku darbību atbalsta ar naudas 
līdzekļiem – Rubas, Pampāļu, Saldus pilsētas un 
pagastu vadība. 

• Vienaldzīga attieksme pret bibliotēkas darbības 
vajadzībām 2010.gadā bija vērojama 
Apvienotajā Šķēdes - Jaunlutriņu un Lutriņu 
pārvaldēs. 

• Cerīgi – attieksmes maiņa



Publicitāte
Vietējā novada laikrakstā „Saldus Zeme”
Vietējie izd. – informatīvās lapas, afišas, 

ielūgumi
(Ezeres vēstnesis, Brocēnu novadā, Kursīšnieks, 
Novadnieku Vēstis, Vakar, šodien, rīt (Rubā), Pampāļu 
pagasta iedzīvotājiem)
Kursīšu bibliotēka veido informatīvu avīzi „LASONIS”, 
kur atspoguļotas tikai bibliotēku aktualitātes
Nīgrandē kopā ar draudzi top izdevums „Ceļš un 
Patiesība”
Afišas vai citu informācija pie pagastu  informācijas 
stendiem
Lutriņiem - prezentācijas grāmata ar vietējo dzejnieku 
publicējumiem
Rubā - grāmatzīmi ar bibliotēkas darba laikiem un 
pakalpojumiem
Bukleti, ielūgumi, mutiski aicinājumi



Pasākumi (274)

Tradicionāli - Dzejas dienas, radošas darbnīcas, 
tikšanās ar literātiem 
Šogad popularitāti, īpaši jaunatnes vidū, 
ieguvušas bibliotēku naktis, diskusijas, spēļu 
turnīri un erudīcijas viktorīnas

Izstādes (1249)

Veiksmīgi šis darbs gadskārtēji izdevies Lutriņu, 
Zirņu,Vadakstes, Kursīšu bibliotēkās
Pēdējo divu gadu laikā uzlabojies Līkupēnos un 
Šķēdē



Secinājums:

Bibliotēka nav privātais mazdārziņš, kur 
katrs strādā kad grib un kā grib, bet mūsu 
kopīga lieta. Un mūsu lasītāji ir kā dārza 
viesi – jo mēs spēsim radīt apstākļus, 
piedāvājumu un emocionālo gaisotni katra 
vajadzībām, jo biežāk viņi atgriezīsies pie 
mums…

… par to ir pārliecinājušies tie, kas darbā 
ieliek savas zināšanas, prasmes, 
radošo prātu un sirds siltumu



Bibliotēkas lietās kaķa – zaķa gadā ņemsim 
vērā:

ja mūs skar vēl dziļāka krīze, vienmēr krist uz kājām 
ja kaut ko dikti grib dabūt, ieķerties tajā ar visiem
nagiem
ja nepieciešams, lietot “veiklas kājas”
ja viss neiet pēc mūsu prāta, iet ar augsti paceltu 
galvu
ja leposimies ar labi paveiktu darbu, citi leposies ar  
mums!

Veiksmīgu 2011.gadu!
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