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Bibliotēkas pamats – tās 
krājums
� 27 bibliotēku kopējais krājums uz 2009.gada 1.janvāri bija 

209883 (87% grāmatas, 12% seriālizdevumi, 1% citi). 

� 2008.gadā dažādos veidos iegādātas un apstrādātas 23069 
(2007.gadā – 21247) grāmatas un citi dokumenti. Iepirkumu 
skaits strauji palielinājies. skaits strauji palielinājies. 

� Bibliotēkas krājumu apgrozība 2008 – 1,4 (2007– 1,3;
2006.-0,6)     

� Strauji pieaug norakstītās literatūras skaits:
2008.gadā – 29347 (tajā skaitā KGB – 5293)
2007.gadā - 18940      
2006.gadā - 26090      

� Rajona elektroniskajā kopkatalogā ievadīti dati par 31% no 
mūsu bibliotēku grāmatu krājuma.  



Krājums- Kuldīgas Galvenajā 
bibliotēkā

� Krājums papildināts par 4012 vienībām
� Tajā skaitā 1658 grāmatas par budžeta līdzekļiem 

(9047 lati)
� No KKF saņemti 363 eksemplāri par kopējo summu � No KKF saņemti 363 eksemplāri par kopējo summu 

2014 lati
� Bērnu žūrijas ietvaros saņemti 38 izdevumi par 

summu 119 lati

� Preses pasūtīšanai kopumā izlietoti 4243 lati 
(2008+2009). 2009. gadam pasūtīti 96 preses 
izdevumi



Mūsu unikālie produkti

� Elektroniskais katalogs – 23373 ieraksti (70702 
eksemplāri)

KGB 21447 ieraksti (36603 eksemplāri)
� Novadpētniecības datubāze – 8143 ieraksti� Novadpētniecības datubāze – 8143 ieraksti
� Galvenajā autoritatīvo ierakstu datubāzē – 4541 

ieraksti
� Lasītāju datubāzē reģistrēti 4035 lietotāji
� Projekts “Vēstures soļi Kuldīgas ielās”
� Literāti – novadnieki u. c. novadpētniecības materiāli
� Interneta saišu saraksti



Kā izmanto mūsu 
pakalpojumus?

� Reģistrētie lietotāji 10041(t.sk.KGB- 3412)

(-613)  

� Bibliotēkas apmeklējums klātienē- 190 099 
( ) ( 2007 – 177417) +12682(t. sk. KGB -55296) ( 2007 – 177417) +12682

� Virtuālais bibliotēkas apmeklējums–
9178(KGB)+926(Skrunda)=10 104

� Izsniegums – 378 536 (t.sk.KGB -150 993

+13567 ) (Rajonā kopumā -9801)



Pašvaldību bibliotēku lietotāju 
skaits

� Bibliotekārais aptvērums vidēji rajonā ir 28% (pērn 
31%), tātad gandrīz trešā daļa iedzīvotāju ir 
bibliotēkas lietotāji. 

� Visaugstākais bibliotekārais aptvērums ir Skrundā 
(44%), Laidos (43%), Gudeniekos  (37%), Nīkrācē (44%), Laidos (43%), Gudeniekos  (37%), Nīkrācē 
(34%).

� Viszemākais –Ēdolē (15%), Rumbā (19%). Vārmē 
(17%).

� 39% (2006.gadā 13%) no kopējā lietotāju skaita ir 
bērni līdz 18 gadiem. 



Apmeklējums uz vienu 
lietotāju

� 54% (pērn 50%) no apmeklējuma sastāda lietotāji 
vecumā līdz 18 gadiem.

� Reālais bibliotēkas apmeklējums pieaudzis par 12 682 
reizēm, salīdzinot ar 2007. gadureizēm, salīdzinot ar 2007. gadu

� Vidēji dienā bibliotēku apmeklē 29 lietotāji, no tiem 
24 bērni.

� Katrs lietotājs vidēji bibliotēku apmeklējis 20 reizes 
(2007.gadā – 16 reizes).

� Visaugstākais apmeklējums uz vienu lietotāju ir 
Vārmes (60), Antuļu (45) un Raņķu (39) bibliotēkām.



Izsniegums

� Kopējais izsniegums rajonā sastāda 378536, kas 
ir par 9801 mazāk kā pērn. 

� Tajā skaitā KGB – 150 993 (+13000)
� Vidējais izsniegums uz vienu bibliotēkas lietotāju –� Vidējais izsniegums uz vienu bibliotēkas lietotāju –

34 (pērn – 35).
� 24% (pērn 31%) no izsnieguma saņēmuši lietotāji 

vecumā līdz 18 gadiem. 
� 50% no izsnieguma sastāda prese, 49% grāmatas, 

1% citi izdevumi (DVD u.c.)
� Katra grāmata vidēji gadā tiek izmantota 1,6 reizi, 

bet preses izdevums – 6,6 reizes.  



Bibliotēku finansiālā darbība
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Kā nauda tiek tērēta?

29%
Darba samaksa
Sociālās iemaksas36%

9%

29%

14%
9%3%

Sociālās iemaksas
Kr ājuma komplektēšanai
Inform ācijas tenoloģijām
Pārējie izmantotie
Kapitālie līdzekļi



Projektu darbs
� Kopā rajonā gadā dažādos konkursos atbalstīti 20 projekti. 
� VKKF mērķprogrammā “Jaunu grāmatu un citu izdevumu 

iegāde” atbalstīti 10 projekti – Kuldīgas, Alsungas, Laidu, 
Padures, Pelču, Rendas, Skrunda, Snēpeles, Vārmes, Vilgāles. 

� VKKF lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu žūrija” 
atbalstīti 6 projekti – Kuldīgas, Pelču, Rendas, Skrundas bērnu, atbalstīti 6 projekti – Kuldīgas, Pelču, Rendas, Skrundas bērnu, 
Ķikuru un Vārmes. 

� VKKF atbalstījis Kuldīgas Galvenās bibliotēkas projektu 
“Vēstures soļi Kuldīgas ielās”. 

� Turpinājās darbs pie 2007.gada projekta “Pirmā tikšanās ar 
bibliotēku”.  

� Kabiles bibliotēka Nīderlandes un Kuldīgas kopīgi rīkotajā 
projektā “Darīsim paši” ieguva finansējumu bibliotēkas 
apkārtnes labiekārtošanai. 

� Antuļu un Ķikuru bibliotēkas saņēmušas atbalstu Rietumu 
bankas labdarības fonda un “Latvijas Avīzes” kopīgi rīkotajā 
konkursā “Sprīdis labākai dzīvei”. 



Bibliotekāru izglītība

� Rajonā strādā 48 bibliotekārie darbinieki, 15 no tiem 
Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā.

� Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā ir 1 bibliotekārais 
darbinieks ar maģistra grādu bibliotekārajā jomā un 1
pedagoģijas maģistrs;Skrundā – ekonomikas maģistrspedagoģijas maģistrs;Skrundā – ekonomikas maģistrs

� 16 kolēģiem ir vidējā bibliotekārā izglītība.
� Pozitīva tendence – no jauna pieņemtie bibliotekārie 

darbinieki ar  – augstāko izglītību citās jomās. Ja 
2005.gadā bija tikai 1 bibliotekārs ar augstāko 
izglītību citā jomā, tad šogad jau 8 – Rumbā, Padurē, 
Sieksātē,  3 Kuldīgā un 2 Skrundā.

� LU studē Skrundas bērnu bibliotēkas vadītāja. 



Informācijas pakalpojumu 
izmantošana - KGB 

� Pieejamas 5 datubāzes – NAIS, Lursoft,
Letonika, Rubricon, Springer Link, kuras gada 
laikā izmantotas 1154 reizes

� Pakalpojumu nodaļā darbam ar datubāzēm� Pakalpojumu nodaļā darbam ar datubāzēm
apmācīts – 351 lietotājs

� Sniegtas 6270 uzziņas:
� 255 novadpētniecība

� 30 Jautā bibliotekāram
� 5590 UIC+ abonements+ PMLL

� 395  BLC



SBA izmantošana KGB

� SBA – 73 lietotāji pieprasījuši 388 
izdevumus, no kuriem saņemti 348

� Rajonā kopumā SBA kārtā saņemti 762 � Rajonā kopumā SBA kārtā saņemti 762 
izdevumi. (lietotāji, kuri izmanto šo 
pakalpojumu nav uzskaitīti)



Bibliotēku telpu stāvoklis

� Neviens nav atzinis, ka bibliotēkas telpas atrodas 
avārijas stāvoklī.

� Lielākā daļa (48%) novērtē savu bibliotēku telpas kā 
apmierinošas (pērn 61 %).
7% bibliotēku (Snēpeles, Kuldīgas) nepieciešams � 7% bibliotēku (Snēpeles, Kuldīgas) nepieciešams 
kapitālais remonts. (2006.gadā 10 bibliotēkas atzina, 
ka vajadzīgs kapitālais remonts)

� Jaunas telpas 2008.gadā ieguva Nīkrāces, Kabiles, 
Vangas, Raņķu, Turlavas bibliotēkas. Logi mainīti 
Alsungas, Ķikuru, Pelču bibliotēkām. Siltināta ēka 
Vilgāles bibliotēkai. Sermītē iekārtota lasītava. 

� Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām pieejama Skrundas 
bērnu, Kabiles, Laidu, Padures, Pelču, Raņķu, 
Rendas, Rumbas, Vārmes bibliotēkas. 



Jaunā Rendas bibliotēka



... no iekšpuses



Jaunā Turlavas bibliotēka



Jaunā Kabiles bibliotēka



Kabiles bibliotēka



Spilgtākie pasākumi
Pelēkās ikdienas zelta mirkļi



15.aprīlis - izstādes „Latviešu-čehu 
literāro sakaru pieci gadsimti” atklāšanas 

pasākums



15.aprīlis - izstādes „Latviešu-čehu 
literāro sakaru pieci gadsimti” atklāšanas 
pasākums



20.jūlijs - Pasaku telts estrādes 
parkā (Pilsētas svētku ietvaros)



20.jūlijs - Pasaku telts estrādes 
parkā (Pilsētas svētku ietvaros)



Pilsētas svētku laikā Bibliotēka aicināja svētku viesus 
izteikt vēlējumus Latvijas valsts 90. gadadienā, tos 

ierakstot Latvijas Vienotības jostā



No jūlija līdz 14. augustam bibliotēkas 2. stāva foajē 
eksponēta Kuldīgas mākslas skolas audzēkņu radošo 
noslēguma darbu izstāde.



No jūlija līdz 14. augustam bibliotēkas 2. stāva foajē 
eksponēta Kuldīgas mākslas skolas audzēkņu radošo 
noslēguma darbu izstāde.



Latvijai 90 – skaitļi un fakti



Latvijai 90 – skaitļi un fakti



22. augustā bibliotēka piedalījās Kultūras centra 
organizētajā  akcijā Gaismas tilti Kuldīgā. Bibliotēka 
veidoja Dieva zīmi uz tiltiņa pār Alekšupīti pie Sv. 
Katrīnas baznīcas.



Dzejas dienas

� Bērnu literatūras centrā dzejas dienu ietvaros notika Ineses 
Zanderes literārā dzejas stafete:

Klases, kuras veica šo stafeti:
� 9.septembris-Kuldīgas pilsētas Alternatīvā sākumskola 

4.klase-16.skolēni
� 10. septembris- Kuldīgas pilsētas Alternatīvā � 10. septembris- Kuldīgas pilsētas Alternatīvā 

sākumskola 6.klase- 20 skolēni
� 11.septembris- Kuldīgas pilsētas Alternatīvā 

sākumskola 6.klase-18 skolēni, 4.klase- 16 skolēni
� 12.septembris- Kuldīgas Centra vidusskola- 5.klase-

20skolēni
� 15.septembris- Kuldīgas pilsētas Alternatīvā 

sākumskola 2.a klase- 20 skolēni
� 17.septembris- Kuldīgas pilsētas pamatskola 3. klase -

27 skolēni
� 18.septembris- Kuldīgas pilsētas Alternatīvā 

sākumskola 2.b klase – 22 skolēni
� 22.septembris- Kuldīgas Centra vidusskola 2.b klase-

24 skolēni



Dzejas dienas 

� Ineses Zanderes grāmatas "Ko teica Gaiļa 
kungs?" teatralizēts lasījums,

� tikšanās  ar dzejnieci Sandru Vensko
Kuldīgas Centra vidusskolas. devīto klašu Kuldīgas Centra vidusskolas. devīto klašu 
skolēniem un Kuldīgas 2.vidusskolas 
skolēniem. Tikšanās pasākumos piedalījās ~ 
80 skolēni.

� izstāde Ar Kuldīgu sirdī - A. Vētrāja 
fotogrāfijas par Kuldīgu un dažādu autoru 
dzejas rindas par mūsu pilsētu, 



Mūsu ceļš uz zvaigznēm ☺☺☺☺))
(29.03.2008 – ierodas “Trešais tēva dēls”)



Mūsu ceļš uz zvaigznēm ☺))
(29.03.2008 – ierodas “Trešais tēva dēls”)



Mūsu ceļš uz zvaigznēm ☺))
(29.03.2008 – ierodas “Trešais tēva dēls”)



Mūsu ceļš uz zvaigznēm ☺))
(inventarizācija 22.08.2008)



Mūsu ceļš uz zvaigznēm ☺))
(inventarizācija 22.08.2008)



Mūsu ceļš uz zvaigznēm ☺))
(05.12.2008 – apgūstam ALISI 4i)



Mūsu ceļš uz zvaigznēm ☺))
(Abonementā izsniedz/saņem automatizēti 01.12.2008)



Mūsu avantūra!



Pilni entuziasma...



Ar bibliotekāra precizitāti...



Esam ieguvuši labu 
rezultātu!!!



Dodamies uz Vidzemi 
(16.;17.06.08)



Pie Salacas



Ķoņu dzirnavās- pēc sātīgās 
bukstiņu biezputras...



Ciemos pie Vika Dikļos



Pie Valmieras kolēģiem



Diskutējot par novada reformu 
ar Valmieras kolēģiem



Pie Sietiņieža



Vai tikai darbs?  Nē! ☺☺☺☺)))))
19.jūlijs- viss kolektīvs pirmo reizi piedalās pilsētas 
svētku gājienā ar devīzi „Bibliotēka zeļ un plaukst!”



Gatavi jauniem izaicinājumiem!
30.08.2008



Ciemos pie Rīgas kolēģiem
30.09.2008



Dodamies uz skaistāko Rīgas 
bibliotēku – Vidzemes bibliotēku



Bibliotēkas bērnu stūrītī



Ļoti patika....



23. oktobrī viss kolektīvs piedalās 
Kultūras darbinieku dienā. 



Mazliet nosaluši, bet laimīgi! 
30.12.2008



Lai smaids nepazūd visu 
2009. gadu!

☺)))))))


