
2009. gads

Mūsu prieki, satraukumi, veiksmes



Administratīvi reģionālās reformas 
rezultāts

Alsungas novads – 1 bibliotēka
Kuldīgas novads – 19 bibliotēkas

Skrundas novads – 7 bibliotēkas



Dižķibeles gada darba rezultāti

Reģistrēto lietotāju skaits:
Alsungas novads - 439 (-23) – 26,4% no 
iedz. skaita
Kuldīgas novads – 8077 (+853) – 29,5%no 
iedz. skaita  (no tā KGB – 3870  +458)
Skrundas novads – 2312 (-43) – 38,3% no 
iedz. skaita

Pavisam kopā – 10 828 – (+787)



Dižķibeles gada darba rezultāti(1)

Izsniegums:
Alsungas novads – 15 936 (+2574)
Kuldīgas novads – 304 178 (+15780)
Skrundas novads – 94 251 (+14 133)

KOPĀ: 414 365 (+32 487)



Dižķibeles gada darba rezultāti(2)

Apmeklējums:
Alsungas novads – 11 110 (+1212)
Kuldīgas novads – 161 883 (+27 162)
Skrundas novads- 65 729 (+10147)

KOPĀ: 238 722 (+38 521)



Dižķibeles gada darba rezultāti(3)

Pašvaldības asignējumi:

Alsungas novads – 13 071,-
Kuldīgas novads – 304 585,-
Skrundas novads- 60 633,-

KOPĀ: 378 289,- (-133 126,-)



Dižķibeles gada darba rezultāti(4)

Finansējums algām:
Alsungas novads – 7489,-
Kuldīgas novads – 173 138,-
Skrundas novads- 35 018,-

KOPĀ: 215 645,- (-46 363,-) <17,6%



Pagastos uz dzīvi apmetas Alise-i

Sāk veidot lietotāju datubāzi
Sāk krājumu rekataloģizāciju
Vēl mazliet jāpagaida – Raņķiem, Sieksātei, 
Īvandei, Basiem, Gudeniekiem un Vangai



Jaunas telpas Snēpeles un Gudenieku 
bibliotēkai



Snēpeles pagasta bibliotēka



Snēpeles pagasta bibliotēka



05.01.2009 

Ardievu, grāmatu pasīte ! ;)
Sākam automatizētu lietotāju 
apkalpošanu



Ieviešam IIS ALISE  inventarizācijas 
moduli

Inventarizācijas Skrundā, Kuldīga, Priedainē



1. Aprīlis – Trešā tēva dēla izstāde 
RIMI “Pasaule klikšķa attālumā”



“Pasaule klikšķa attālumā”



“Pasaule klikšķa attālumā”



Radošākā bibliotekāre – mūsējā!



Ne tikai!

A/s Latvenergo bibliotēkām rīkotajā konkursā starp 10 
labākajiem – Kuldīgas novada Vārmes bibliotēkas 
vadītāja Iveta Okmane
Letonikas konkursā “Meklē un atrodi datubāzē letonika.lv” 
radošākās bibliotekāres tituls Rietumu reģionā –
Kuldīgas novada Rendas bibliotēkas vadītājai Inesei 
Šarkovskai
Erudīcijas konkursa “Lielais Kristaps” uzvarētāja 
Kuldīgas galvenās bibliotēkas sistēmbibliotekāre Gunta 
Grundmane



KKF projekts - “Rakstnieks. 
Literatūra. Lasītājs”

Dzejas dienas (Eduards Aivars, Inese Zandere, Andra 
Manfelde)
Tikšanās ar Jāni Lejiņu



Dzejas dienas (Eduards Aivars, Inese Zandere, 
Andra Manfelde)



Dzejas dienas (Eduards Aivars, Inese Zandere, 
Andra Manfelde)



Tikšanās ar Jāni lejiņu



Izvirzām Ingu
Voldemāra Caunes balvai

Par aizrautību
Par atraktivitāti
Par radošumu
Par neatlaidību
Par to, ka vienmēr smaidīga un atvērta bērniem 
☺)))



Novitātes

Esam Twitter-ī –
http://twitter.com/KuldigasGB
Izveidots emuārs bērniem-
http://kuldigasblc.blogspot.com/
Izveidots korporatīvais emuārs -
http://bibliozinas.blogspot.com/ (Visiem kopā 
dzīve krāsaināka!)

http://twitter.com/KuldigasGB
http://kuldigasblc.blogspot.com/
http://bibliozinas.blogspot.com/


Problēmas

Datorklases neesamība:
Darbinieku kvalifikācijas 
pilnīgošana
Lietotāju apmācība

Komunikācija ar skolām



Izvēlēts būvnieks sinagogas pārbūvei

AK, SALDĀS CERĪBAS!



17.Aprīlis –Talka slidotavā
Pilni apņēmības...



Uh....



23. aprīlis –orientēšanās pilsētā



23. aprīlis –orientēšanās pilsētā



23. aprīlis –orientēšanās pilsētā



25. aprīlis-„Bibliotēka zivs vēderā”.



25. aprīlis-„Bibliotēka zivs vēderā”.



25. aprīlis-„Bibliotēka zivs vēderā”.



25. aprīlis-„Bibliotēka zivs vēderā”.



Izstāde – bibliotekāru vaļasprieki



Bibliotekāru vaļasprieki



Bibliotekāru vaļasprieki



21. maijs - Velodiena



“Kājminamās bibliotēkas” komanda 
Velodienā



23. Maijs - Ceriņziedu laikā Dobelē



19. jūlijs –”Dzīres Kuldīgā”



“Dzīres Kuldīgā”



Tukums – grāmatu svētku 
noslēguma pasākums



Ballīte KKC



Veiksmīgu, spožām idejām 
un piepildītām cerībām 

bagātu 
2010. gadu! ☺
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