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Problēma nr.1 – samazinās iedzīvotāju skaits 
Kuldīgā un skolēnu skaits skolās. Gada laikā 
pazudusi apmēram viena lauku skola (-128)



Reģistrēto lietotāju  skaits pagastu 
bibliotēkās pieaug;
Apmeklējums kopumā pieaug;
Izsniegums samazinās;
Pieaug preses izsniegums – 51,4% no kopējā 
izsnieguma (Kuldīgas novads), 51% (Skrundas 
novads)



Samazinās iedzīvotāju skaits;
Samazinās reģistrēto lietotāju skaits 5-8.klašu 
skolēnu vidū (-112)(Bibliotēkā līdz šim nebija organizētu 
aktivitāšu šī vecuma bērniem)
Lietotāji,kuri izlasa konkrētu grāmatu un pēc tam 
bibliotēku vairs neapmeklē (-55)(Tas ir jautājums 
par darbinieka profesonalitāti);
Bibliotēkā reģistrējas projektu nedēļas laikā un 
pēc tam vairs bibliotēku neapmeklē (-25) (Tas ir 
jautājums par darbinieka profesonalitāti);
12.klašu audzēkņi, kuri dodas studēt (-30) utml
Uzskaites sistēmas maiņa



Finansējums komplektēšanai -26 722LVL ,no 
tiem 33,3% preses abonēšanai; Skrundas 
novadā – 6864 LVL, no tiem 34,6% presei, 
Alsungas novadā- 2167LVL, no tiem 32,7% 
presei

Krājuma vidējā apgrozība Kuldīgas novadā –
2,1

KGB – komplektē galda spēles











Pilnīga bibliotekārā darba procesu automatizācija 
KGB;
KGB ieviesta attāla izdevumu 
pasūtīšana/rezervēšana



Uzsākta automatizēta lasītāju apkalpošana 
pagastu bibliotēkās:

Skrundas novadā -2 bibliotēkas no 5,kurās ir sistēma
Kuldīgas novadā -6 bibliotēkas no17,kurās ir sistēma



Daudzpusīgs darbs ar lasītājiem, 
organizējot dažādus pasākumus :

Alsunga-11,
Kuldīgas novads -178, 
Skrundas novads-65

















Attīstības stratēģijas izstrāde 2011-2015;
Pārcelšanās uz jaunām telpām;
Bibliotēkas tīmekļa vietnes pilnveidošana;
Jaunu darba formu iedzīvināšana (Mākslas un komercizstāžu 
organizēšana, konferenču organizēšana);
Grāmatu lasīšanas konkurss bērniem;
Stratēģijas izstrāde darbam ar 6-8.klašu bērniem;
Konkurss pagastu bibliotekāriem par prasmi izmantot 
DB un meklēt informāciju;
Sadarbības pilnveidošana ar LNB Konsultatīvo centru 
un Bērnu Literatūras centru, organizējot dažādus 
seminārus;
Sagatavošanās akreditācijai









Mūsu jaunā adrese:
1905.gada ielā 6

Kuldīga
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