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17 pagastu bibliotēku galvenās 
publicitātes iespējas: 
• Pagasta vietējā avīzīte – iznāk neregulāri, nav visos pagastos

• Laikraksts «Kurzemnieks»

• Bezmaksas izdevums «Kuldīgas Novada Vēstis»

• www.kuldiga.lv

• Pagastu vietējās interneta vietnes

• Draugiem.lv

• FACEBOOK

http://www.kuldiga.lv/


Facebook – visas pagastu bibliotēkas no 
2018.gada
Bibliotēka Skatījumu skaits Bibliotēka Skatījumu skaits

Ēdole 2817 Sermīte+Vanga 5177

Basi 385 Padure 12116

Gudenieki 5878 Pelči 14653

Īvande 2796 Renda 11800

Kabile 13002 Rumba 3575

Priedaine 3658 Snēpele 6838

Vilgāle 2921 Turlava 13924

Laidi
Vārme

6444
12882

Ķikuri
KGB

3671
532353*

*Facebook+Twitter+draugiem.lv



+/-

Priekšrocības
• Viegla un ātra informācijas 

ievietošana

• Dalīšanās iespējas paplašina 
iespējamo informācijas 
saņēmēju loku

Trūkumi
• «Antisociālā bibliotekāra 

sindroms»

• Neregulāras publikācijas 
«izstumj» no aprites 



167 
sekotāji

446 sekotāji



103 sekotāji



1758 sekotāji

59 sekotāji



Profesionālās pilnveides aktivitātes 
bibliotekāriem, izmantojot pašu resursus
Aktivitāte Izglītotājs Apmācīto dalībnieku skaits

BIS Alise (dažādas tēmas) AIRAN vadītāja Gunta Grundmane 20

Interneta rīki (dažādas tēmas) Itija Vespere, Daina Girvaite, Jānis 
Saussērdis

16

Facebook lapas veidošana Daina Girvaite 22

Gatavošanās profesionālās 
pilnveides eksāmenam 

Inita Fogele, Daina Girvaite 13

Angļu valoda KGB brīvprātīgā Taņa Šiļuk 12

Gada atskaites korekta 
noformēšana

Gunta Grundmane, Daina Girvaite decembrī

Iespēja piedalīties nodarbībās tiek dota arī Alsungas un Skrundas novadu bibliotekāriem!



Aktivitāšu organizēšana

• Norises laiks – vismaz 2x mēnesī ceturtdienās no plkst. 10:00-12:00
• Dalībnieku skaits – ierobežots gan telpas, gan datoru, gan konsultēšanas 

iespēju dēļ – ne vairāk kā 6-8 dalībnieki vienā reizē
• Pieteikšanās nodarbībām – tiek izsūtīts profesionālās pilnveides aktivitāšu 

plāns, kur interesenti var pierakstīties.  Apmācību tēmas tiek atkārtotas, lai 
varētu tikt visi, kam ir interese. 

• Norises vieta – KGB Klusā lasītava
• 2018.gada-2019.gada pavasarim galvenā prioritāte – gatavošanās 

bibliotekāra profesionālās kvalifikācijas eksāmenam (2018. g.eksāmenu jau 
nokārtojuši 7, gatavojas 4, 2019.gadā – 6 bibliotēku darbinieki). 

• Nākotnes rezerves – daudz talantīgu pagastu bibliotekāru, kas varētu 
apmācīt citus, daloties savās prasmēs – radošo darbnīcu organizēšana, 
noformēšana, dekoru un dāvanu izgatavošana u.c.











Mācīties nozīmē 
atcerēties to, ko jūs jau 
zināt. Darīt nozīmē 
parādīt, ka jūs to zināt. 
Mācīšana ir 
atgādināšana citiem, ka 
viņi zina tieši tikpat labi 
kā jūs. Mēs visi esam 
skolnieki, darītāji un 
skolotāji.

Richard Bach


