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Aģentūras misija, vīzija un darbības pamatprincipi
Misija
Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras „Kuldīgas galvenā bibliotēka” misija ir:


nodrošināt neierobežotu piekļuvi kvalitatīvai un strukturētai informācijai gan
poligrāfiskā, gan digitālā formā;



saglabāt sabiedrībā interesi par grāmatu, veicinot lasīšanu bērnu un jauniešu vidū;



saglabāt vietējas nozīmes kultūras mantojumu nākamajām paaudzēm un padarīt to
publiski pieejamu virtuālajā vidē;



sniegt atbalstu iedzīvotājiem jauno informācijas komunikāciju tehnoloģiju apguvē.

Vīzija
Kuldīgas galvenā bibliotēka ir dinamisks kultūras,informācijas, zināšanu un komunikāciju
centrs, kurā katram indivīdam tiek dotas iespējas attīstīties un augt. Bibliotēka izglīto un bagātina
cilvēkus, nodrošinot pakalpojumus, kas atbilst iedzīvotāju mainīgajām interesēm. Uz klientu
servisu orientēts personāls sniedz augsta līmeņa pakalpojumus, kas veicina sabiedrības
izglītošanu, sociālo komunikāciju un uzlabo kopienas dzīves kvalitāti.
Darbības pamatprincipi


Bibliotēka nodrošina brīvu piekļuvi informācijas, izglītības un atpūtas materiāliem,
elektroniskajiem resursiem, neatkarīgi no cilvēka sociālā un mantiskā stāvokļa.



Bibliotēka aizsargā katras personas – bibliotēkas pakalpojumu saņēmēja – tiesības uz
privātumu.



Bibliotēka palīdz visām paaudzēm mācīties un attīstīties, nodrošinot informācijas
tehnoloģijas, kas ļauj piekļūt informācijas resursiem, e-pakalpojumiem un virtuālajiem
komunikāciju kanāliem.



Bibliotēka ir drošs un stabils sadarbības partneris izglītības un kultūras iestādēm.

Aģentūras juridiskais statuss
Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra „Kuldīgas Galvenā bibliotēka” ir Kuldīgas novada
pašvaldības pārraudzībā esoša kultūras,izglītības un inforācijas iestāde, kas izveidota saskaņā ar
Publisko aģentūru likumu un kas nodrošina pasaules kultūras mantojuma-iespieddarbu,
elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu,
bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina informācijas publisku pieejamību un tās
izmantošanu.

Kuldīgas novada p/a „Kuldīgas Galvenā bibliotēka” ir akreditēta un veic reģiona
Galvenās bibliotēkas funkcijas Kuldīgas novadā. Pēc novadu domju savstarpējās vienošanās tā
var veikt reģiona Galvenās bibliotēkas funkciju vairāku novadu teritorijā.
Aģentūras darbu atbilstoši Aģentūras pārvaldes līguma nosacījumiem vada Aģentūras direktors,
kuru pieņem darbā Kuldīgas novada pašvaldība.

Aģentūras funkcijas un uzdevumi


1.3.1Attīstīt bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes
centru, nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus vietējās sabiedrības vajadzībām atbilstošus
informācijas pakalpojumus, sniegt atbalstu vietējās sabiedrības attīstībā.



1.3.2Veikt bibliotēkai nepieciešamo iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšanu,
jaunieguvumu bibliogrāfisko apstrādi, kataloģizāciju, iespieddarbu un citu materiālo
vērtību uzskaiti un saglabāšanu.



1.3.3Veidot reģionālo elektronisko kopkatalogu, reģionālo novadpētniecības datubāzi,
veikt bibliogrāfisko uzziņu un informācijas darbu.



1.3.4.Nodrošināt valsts un pašvaldību institūciju sagatavotās un publicētās informācijas
pieejamību.



1.3.5Rūpēties par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju ieviešanu un attīstību
bibliotēkā.



Saskaņā ar likumu “Par valsts statistiku” sniegt ikgadējo statistisko pārskatu par savu
darbību, vākt un apkopot novadu bibliotēku statistiskos pārskatus.



Sadarboties ar citām bibliotēkām, iekļauties starpbibliotēku abonementa sistēmā.

Kā reģiona Galvenajai bibliotēkai Aģentūrai ir šādi uzdevumi:
o koordinēt Kuldīgas novada un reģiona bibliotēku krājumu komplektēšanu;
o konsultēt bibliotēkas krājumu organizācijas jautājumos;
o sniegt atbalstu bibliotēku krājumu elektroniskajā inventarizācijā, izmantojot IIS
ALISE moduli „Inventarizācija”;
o

koordinēt informācijas un komunikāciju tehnoloģiju ieviešanu un bibliotēku
informācijas sistēmas darbību Kuldīgas novadā un reģionā, veidot Kuldīgas
reģiona elektroniskās datubāzes un kopkatalogu;

o

Kontrolēt katalogā un datubāzēs ievadīto datu atbilstību MARC21 standartam,
veikt ievadīto datu regulāru auditu;

o

nodrošināt regulāru datu kopēšanu un arhivēšanu;

o

sniegt konsultatīvu un metodisko palīdzību Kuldīgas novada un reģiona
bibliotēkām, vākt, apkopot un analizēt informāciju par reģiona bibliotēku darbu,
popularizēt to darba pieredzi;

o

veikt Kuldīgas reģiona depozītbibliotēkas funkcijas;

o

organizēt Kuldīgas novada un reģiona bibliotēku darbinieku tālākizglītības un
apmācības pasākumus.

Aģentūras darbība 2012. gadā
Galvenie uzdevumi:
 Pagastu bibliotēkās pabeigt krājumu rekataloģizāciju un pāriet uz automatizētu lietotāju
apkalopšanu;


Noogranizēt pagastu bibliotēku vadītājiem informācijas meklēšanas konkursu;



Attīstīt Mākslas nama darbību;



Padziļināti strādāt pie Kuldīgas mantojuma apguves – aktivizēt novadpētniecības
materiālu digitalizāciju;



Dažādot darbu ar bērniem;

 Attīstīt bibliotēkas tehnoloģisko aprīkojumu, to pakāpeniski nomainot ar jaunākās
paaudzes aprīkojumu;
 Attīstīt darbinieku kompetences, paaugstinot viņu kvalifikāciju
2012.gadā Kuldīgas galvenā bibliotēka atkārtoti tika akreditēta kā reģiona galvenā bibliotēka un
šo statusu saglabā līdz 2017. gadam, kad beidzas akreditācijas termiņš. Bibliotēka ir konsultāciju
un apmācību centrs 25 Alsungas, Kuldīgas un Skrundas novadu bibliotēkām.

Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika
Kuldīgas galvenās bibliotēkas krājums 2012. gadā tika papildināts ar 3873 jauniem
izdevumiem, kas ir par 197 izdevumiem vairāk nekā 2011.gadā. No jaunieguvumiem 2273 bija
grāmatas, 1446 seriālizdevumi, 105 audiovizuālie izdevumi, u.c
Kuldīgas galvenajā bibliotēkā komplektēšanai no pašvaldības budžeta 2012. gadā tika izlietoti
8867 lati, kas ir par 1015 latiem vairāk nekā 2011.gadā. Preses abonēšanai izlietoti 2332 lati.
Kuldīgas galvenajai bibliotēkai piešķirtie finanšu līdzekļi krājuma komplektēšanai atbilst LR
Ministru kabineta noteikumu Nr.415 „Bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi”
ieteikumiem un sastādīja 0,90 Ls (2011. - 0,78Ls) uz vienu pilsētas iedzīvotāju un 3,16 Ls
(2011.-2,2 Ls) uz vienu bibliotēkas lietotāju.
Krājuma komplektēšana notiek saskaņā ar 2009. gadā izstrādāto krājuma komplektēšanas
politiku, kas ir spēkā līdz 2013.gadam.
No kopējā krājuma 51221vienībām grāmatas ir 41673 vienības, kas ir 81,3%. Grāmatu
krājuma apgrozība ir 1,86. Preses izdevumi no kopējā krājuma sastāda 17,6% un to apgrozība ir
2,7

Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība
Kuldīgas Galvenā bibliotēka lietotājiem atvērta 6 dienas nedēļā. Darba dienās bibliotēka
atvērta no 09.00 līdz 18.00, sestdienās no 10.00 līdz 16.00, kopumā 51 stunda nedēļā Ikdienā
lietotājiem novada bibliotēkās ir pieejami sekojoši bezmaksas pakalpojumus:
•

lietotāju reģistrācija;

•

konsultācijas par bibliotēkas lietošanas noteikumiem, krājumu un tā izmantošanas

iespējām;
•

grāmatu un citu dokumentu izmantošana uz vietas lasītavā;

•

grāmatu un citu izdevumu izsniegšana uz mājām no bibliotēkas krājuma;

•

audiovizuālo materiālu (animācijas filmas) izsniegšana uz mājām;

•

izdevumu attāla pasūtīšana/rezervēšana;

•

izdevumu lietošanas termiņa attāla pagarināšana;

•

dažāda rakstura uzziņas;

•

virtuālās uzziņas;

•

izdevumu nodošana ārpus bibliotēkas darba laika (grāmatu nodošanas kaste)

•

OPAC, abonēto un brīvpieejas datubāzu izmantošana;

•

SBA (lietotājs sedz pasta izdevumus);

•

www.filmas.lv piedāvātie pakalpojumi;

•

interneta pakalpojumi;

•

datora un interneta lietošanas apmācība;

•

lasīšanas veicināšanas pasākumi un izstādes;

•

galda spēles;

•

ekskursijas pa bibliotēku;

•

tematiskie literatūras apskati;

•

dokumentu elektroniska piegāde

Lietotājiem pieejamie maksas pakalpojumi Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā:
1. Kopēšanas pakalpojumi un datorizdrukas:
A4 formāta 1 melnbalta lappuse
Ls 0,04
A3 formāta 1 melnbalta lappuse
Ls 0,08
A4 formāta 1 krāsaina lappuse
Ls 0,20
A3 formāta 1 krāsaina lappuse
Ls 0,40
2. Dokumentu iesiešana:
Dokumenta iesiešana no 1 līdz 40 lappusēm
Ls 1,00
Dokumenta iesiešana no 41 līdz 100 lappusēm
Ls 1,20
Dokumenta iesiešana no 101 līdz 160 lappusēm
Ls 1,30
Dokumenta iesiešana no 161 un vairāk lappusēm
Ls 1,40
3.Dokumentu laminēšana

Dokumentu laminēšana – A3 formāts
Dokumentu laminēšana – A4 formāts
Dokumentu laminēšana – mazāks par A4
4. Citi pakalpojumi:
Attēla un teksta skenēšana – 1 vienība
Faksa nosūtīšana:
Latvija, A4 formāta 1 lappuse
Ārvalstis, A4 formāta 1 lappuse
Faksa saņemšana
Lasītavas nakts abonements – par 1 vienību
Semināru zāles īre– 1 stunda bez prezentāciju
iekārtām un interneta
Semināru zāles īre – 1 stunda ar prezentāciju
iekārtām un internetu
Semināru zāles īre - 1 stunda ar prezentāciju
iekārtām, internetu un virtuves izmantošanu
Semināru zāles īre izklaides pasākumiem
Garderobes izmantošana ar uzraudzību:
Līdz 4 stundām
Vairāk par 4. stundām

Ls 0,25
Ls 0,15
Ls 0.10
Ls 0,10
Ls 0,20
Ls 0,40
Ls 0,10
Ls 0,10
Ls 5,00
Ls 7,00
Ls 9,00
Ls 10,00
Ls 4
Ls 8

Pakalpojumu izmantošanas kvantitatīvie rādītāji Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā:
2010.gads
2011.gads
2012.gads
Reģistrēto lietotāju
skaits

3457

3522

3539

Izsniegums

137 148

121 602

118 078

Apmeklējumu skaits
klātienē

40 839*

Virtuālais bibliotēkas
tīmekļa vietnes
http://biblio.kuldiga.lv
apmeklējums

36 751**

59 775***

79 904***
55 752**

38 273**

* apmeklējums pirmo gadu tika uzskaitīts automatizēti, izmantojot sistēmu ALISE. Pirms tam
uzskaite tika veikta manuāli un tā dubultojās vai pat trīskāršojās– katra nodaļa uzskaitīja savu
apmeklējumu, lai gan lietotājs bija vienu reizi ienācis bibliotēkā.
** http://www.google.com/analytics/
*** Apmeklējumu automatizēti uzskaita drošības vārtos uzstādītais sensors. Sensora uzrādītais
skaitlis : 2 – 23 darbinieki x 4 x darba dienu skaits gadā

Uzziņu un informācijas darbs
Uzziņu pakalpojumi tiek sniegti bibliotēkas Uzziņu, konsultāciju un apmācību centrā
(UKAC). 2012.gadā Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā pavisam sniegtas 947 uzziņas un to izpildei
izmantoti bibliotēku un elektronisko resursu katalogi, abonētās datubāzes, interneta meklētāji.
Materiālus, kuri neatrodas mūsu bibliotēkā, piedāvā pasūtīt SBA kārtā no LNB . Šādā veidā
saņemti 207 dokumenti.
Visvairāk uzziņu sniegts mākslas jomā –85. Pieprasītas uzziņas ir filozofijā, psiholoģijā 51 un ekonomikā - 47, juridiskajos jautājumos – 34, mārketingā un menedžmentā – 51.
2012.gadā skolēni bieži izmantoja UKAC krājumu zinātniski pētniecisko darbu (ZPD)
sagatavošanai. ZPD skaitam ir tendence pieaugt- ja 2011.gadā bibliotēkas darbinieki palīdzēja 42
darbu izstrādē, tad 2012.gadā UKAC darbinieku palīdzība jau bija vajadzīga 130 ZPD
sagatavošanā.

Darbs ar bērniem un jauniešiem
2012. gadā Bērnu literatūras centrā reģistrēti 1107 lietotāji vecuma grupā no pirmsskolas
līdz devītās klases audzēkņiem, kas ir 31,3% no kopējā bibliotēkā reģistrēto lietotāju skaita.
+ vai –
salīdzinājumā ar
2011.gadu

Vecuma grupas

2010

2011

2012

Pirmsskolas
vecuma bērni
1.-4. klase

67

64

99

+35

332

475

455

-20

5.-7. klase

260

322

359

+37

8.-9. klase

133

195

194

-1

KOPĀ

792

1056

1107

+51

Lietotāju apkalpošana tiek nodrošināta, izmantojot jaunās tehnoloģijas, kā arī visa veida
bibliotēkā pieejamos informācijas avotus. BLC nodrošina informācijas meklēšanu, atlasi, piegādi
lietotājam vēlamā veidā, laikā un vietā. Tiek nodrošināta lietotāju tiešā apkalpošana – lietotājs
personīgi ierodas bibliotēkā un netiešā apkalpošana – lasītājs uzdod jautājumu un saņem atbild
caur sakaru tīkliem.
2012. gadā Kuldīgas BLC ir notikuši 114 pasākumi, kuros ir piedalījušies 3476 dalībnieki
un iekārtotas 22 tematiskās izstādes. Tās tika rīkotas, lai popularizētu attiecīgo nodaļu un autoru
grāmatas.

Darbs ar elektronisko katalogu
Kuldīgas,

Alsungas

un

Skrundas

http://kuldiga.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx

novada
Tajā

e-katalogs

atrodamas

ziņas

pieejams
par

adresē

grāmatām

un

novadpētniecības materiāliem Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā un 24. pagastu bibliotēkās.
Reģistrētie lietotāji, kuri saņēmuši paroles, var autorizēties un attālināti pasūtīt sev interesējošo
izdevumu, kā arī lūgt pagarināt paņemto materiālu lietošanas termiņu. Kataloga saskarnē ir
iespējams uzzināt gan par jaunākajiem izdevumiem bibliotēkā, gan par iknedēļas
pieprasītākajiem izdevumiem. No kataloga lapas var aiziet uz kolekciju Kuldīga fotogrāfijās http://kuldiga.biblioteka.lv/Alise/lv/advancedsearch.aspx?crit0=mt&op0=%3D&val0=k&addCrit
eriaBop=AND&c=2
Kataloga un novadpētniecības datubāzes veidošanai tiek izmantota bibliotekārā informācijas
sistēma ALISE Lai nodrošinātu sistēmas ALISE darbību, visa gada garumā notika sadarbība ar
sistēmas izstrādātājiem par darba procesā pamanītajām BIS ALISE nepilnībām.
2012.gada 26.oktobrī seminārā „LATVIJAS ATMIŅAS INSTITŪCIJU VEIDOTĀS
DIGITĀLĀS KOLEKCIJAS”, kas notika LU Sociālo zinātņu fakultātē tika prezentēti pētījuma
„Latvijas atmiņas institūciju veidotās digitālās kolekcijas” rezultāti un Kuldīgas Glavenā
bibliotēka ieguva Goda rakstu nominācijā „Lietotājdraudzīgie”, kas apliecina, ka mūsu
datubāzi www.mantojums.kuldiga.lv lietotāji novērtējuši kā ērtu un draudzīgu lietošanai. Minētā
datubāze ir veidota kā novadpētniecības datubāzes atlases rezultātu saišu katalogs, nolūkā
interesentiem vieglāk un ātrāk atrast informāciju par populāriem tūrisma objektiem Kuldīgā.

Lietotāju apmācība
Kuldīgas Galvenās bibliotēkas UKAC 2012. gadā apmācīti 370 bibliotēkas lietotāji kā lietot internetu, meklēt informāciju elektroniskajos katalogos, datubāzēs, izveidot e-pastu un
nosūtīt vēstules ar pielikumiem, uzrakstīt CV, izmantot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu
EDS, veikt pārskaitījumus internetbankās, nomainīt paroli ieejai internetbankā, nopirkt
eParakstu, pasūtīt preses izdevumus, ievietot sludinājumus internetā, nopirkt un izdrukāt
aviobiļetes, izmantot Lattelecom un Latvenergo mājas lapās pieejamos pakalpojumus, noformēt
ātros kredītus, izveidot savu profilu „draugiem.lv” ( nomainīt paroli, profila bildi, pievienot
attēlus galerijās, uzaicināt draugus utt.).
Individuāli apmāca bibliotēkas lietotājus meklēt informāciju elektroniskajos katalogos un
dažādās datu bāzēs, izmantojot speciālo datoru „Informācijas meklēšanai”. Pavisam apmācīti ap
250 lietotāju - galvenokārt studenti un skolēni.

Skolu projektu nedēļas laikā novadītas 4 bibliotekārās stundas Kuldīgas ģimnāzijas
10.klašu skolēniem (30) un Kuldīgas 2.vidusskolas 10.klašu skolēniem (25). ZPD darbu
rakstīšanai sameklēti materiāli un skolēni arī apmācīti darbam ar katalogiem un datu bāzēm
literatūras meklēšanā. Kopumā apmācīti 55 skolēni. Pavisam kopā 2012.gadā Kuldīgas Galvenās
bibliotēkas Uzziņu, konsultāciju un apmācību centrā apmācīti 741 lietotājs.

Projektizstrāde
Kuldīgas Galvenā bibliotēka 2012.gadā iesniedza projektu Kuldīgas galvenās bibliotēkas
datubāzes www.mantojums.kuldiga.lv veiktspējas uzlabošana VAS Hipotēku un zemes bankas
projektu konkursam „Mēs paši” par kopējo summu 395 lati. Projekts netika atbalstīts.
Gada nogalē tika sagatavots un iesniegts projekts KKF ”Grāmatu iepirkums Alsungas,
Kuldīgas un Skrundas novada publiskajām bibliotēkām” iegūtā summa 3436 lati, projekts
realizēts 2013.gada janvārī.

Metodiskā un konsultatīvā darba un sadarbības raksturojums
2012.gadā Alsungas, Kuldīgas un Skrundas novada pagastu bibliotēku vadītājiem
noorganizēti 8 semināri – t.sk. sadarbībā ar LNB tika noorganizēti 2 semināri par lasīšanas
veicināšanas aktivitātēm bibliotēkās .

Semināros pārrunāta Novadpētniecības materiālu

digitalizācija, LNB digitālās bibliotēkas jaunie e-pakalpojumi. KGB Bibliotēkas speciālisti
organizēja un vadīja praktiskas nodarbības bibliotekāriem, īpašu uzmanību veltot darbinieku
praktiskajām iemaņām meklēt informāciju e-vidē.
Seminārs
EDS un gada ienākuma deklarācijas
aizpildīšana”- VID konsultāciju un
apkalpošanas nodaļas organizētās
apmācības UKAC darbiniekiem
Lasīšanas veicināšanas aktivitātes bibliotēkā
Prezentācija par VSAA e-pakalpojumiem.
2011.gada darba rezultātu analīze
Informācijas darba konkursa novadu
bibliotēkām praktiskā nodarbība uz vietām
Informācijas darba konkursa rezultātu
paziņošana un analīze
Aktualitātes bibliotēku darbā
LNB digitālās bibliotēkas jaunie epakalpojumi
Informācijas meklēšana e-vidē praktiskās
nodarbības
Gada noslēguma seminārs

Organizētājs
KGB

Norises laiks
marts

KGB, LNB
KGB
VSAA
KGB

23.februāris
15.marts

KGB

17.maijs

KGB
KGB, LNB

20.septembrī
18. oktobrī

KGB

4,11,25 oktobris
1,8,22. novembris
20.decembris

KGB

12 .aprīlis

Pateicoties sadarbībai ar V/a “Kultūras informācijas sistēmas”, SIA ”Tieto Latvia” un
LNB Mācību centram, bibliotēkas darbiniekiem ir iespējas mācīties dažādos augsta līmeņa
kursos:
Organizētājs
Seminārs
„Bibliotekārais un informacionālais darbs
bibliotēkā”

Norises laiks

LNB Mācību centrs

29.02.
14.03
29.03
11.04.
25.04.
06. – 07.02

„Bibliotēkas interešu pārstāvniecība”

V/A „Kultūras
informācijas sistēmas”

„Ir sarunas , ir rezultāts – 2”

Latvijas Darba devēju
konfederācija

12.04

„Bibliotekārais un informacionālais darbs
bibliotēkā”

LNB Mācību centrs

25.04

„Ko vēlas lasītājs? Jeb uzziņu intervija lasītāja
apkalpošanā”

LNB Mācību centrs

13.03

„Bibliotēku novadpētniecības darbs”

LNB Mācību centrs

29.03

Starptautiskā bērnu literatūras un bibliotekārā
darba zinātniski praktiskā konference
„Literatūra, teātris un mūzika bērniem”

Latvijas Bērnu un
jaunatnes literatūras
padome (LBJLP) un
LNB BAI Bērnu
literatūras centrs

11.05.-12.05

Akcijas “Pasaule t@vā bibliotēkā – UNESCO
Pasaules mantojuma izzināšana” noslēguma
pasākums

UNESCO

21.05

Zinātniskā konference “Nepazīstamā
hercogiste”

Kandavas muzejs

25.05

Jauno bibliotēku un informācijas speciālistu
konference „4CanQurus”

LBB Jauno speciālistu
sekcija

11.06

„Improvizācijas spēļu metodikas izmantošana
bibliotekāra darbā”

Izglītības un attīstības
centrs „EGO”

24.08.

Zemgales stāstnieku festivāls

UNESCO

28. – 30.09

Mācību kurss bibliotekāriem "Komandas
darbs attālināti"

V/A „Kultūras
informācijas sistēmas”
(KIS) projekts „Trešais
tēva dēls”

18.10

Seminārs „Latvijas atmiņas institūciju veidotās Latvijas Universitāte
digitālās kolekcijas”

26.10

„Informācijas meklēšanas, izguves iespējas un
autoritatīvā kontrole IIS Aleph 500
datubāzēs”, 1. daļa „Meklēšana Nacionālās
bibliogrāfijas datubāzē”

LNB Mācību centrs

30.10

Izglītojošs seminārs publisko bibliotēku
krājuma komplektēšanas speciālistiem

LNB Bibliotēku
konsultatīvais centrs un
Rīgas Centrālā
bibliotēka

31.10

Kurzemes bibliotekāru konference „Kultūras
mantojums digitālā vidē. No idejas līdz
lietotājam.”

Ventspils bibliotēka

29.11

Apmācības projekta „Kuldīgas un Skrundas
novadu pašvaldības kultūras un izglītības
iestāžu darbinieku kapacitātes stiprināšana”
ietvaros. ES finansējums

Kuldīgas
pašvaldība

Konference „Līderi par bibliotēkām: 119+119

V/a „KIS”

Profesionālās pieredzes apmaiņas brauciens uz LNB
Līvānu novada Centrālo bibliotēku
Kurzemes bibliotekāru vasaras
novadpētniecības nometne Nīcas pagasta
Vērbeļniekos

Liepājas
bibliotēka

Pieredzes brauciens – Kursīšu pagasta KGB
bibliotēka - Pluņģes pilsētas bibliotēka –
Šauļu pilsētas bibliotēka

novada 05.- 12

05.12
30.05
zinātniskā 18. – 19. 07

16.- 17.08.

Lai sekmētu bibliotēku darbinieku mērķtiecību savas bibliotēkas sniegto pakalpojumu
uzlabošanā, sekmētu profesionālo pilnveidošanos, attīstītu darbinieku informācijpratību,
noskaidrotu prasmīgāko un iniciatīvas bagātāko bibliotēku, Kuldīgas Galvenā bibliotēka,
sadarbībā ar Alsungas un Skrundas novadu pašvaldībām, laikā no 2011.gada 1.novembra līdz
2012.gada 30.aprīlim organizēja Kuldīgas reģiona novadu publisko bibliotēku informācijas
darba konkursu.
Konkursa vērtēšanas kritēriji:
1.

Stratēģiskā plāna 2012-2015 Informācijas darba sadaļas vērtējums.

2.

Lietotāju apmācība un konsultēšana, iesūtot mācību programmas par informācijas

meklēšanu internetā, katalogos un datubāzēs, informācijas ievietošanu sociālajos tīklos, par epakalpojumiem.
3.

Apmācīto lietotāju skaits.

4.

Iemaņas informācijas meklēšanā ( praktisks pārbaudījums, izmantojot internetu)

Kuldīgas, Alsungas, Skrundas novadu kopkatalogos, mantojums.kuldiga.lv, Letonika, Lursoft
laikrakstu bibliotēka, LNB Analītikas datubāze, Periodika.lv, Latvija.lv
5.

Iesaistīšanās V/a „ KIS” LBB u.c. organizētajās aktivitātēs
6.

Publikāciju skaits laikrakstā „ Kurzemnieks”, bibliotēku emuārā, citos medijos.

7.

Reklāmas materiālu izmantošana bibliotēkas pakalpojumu un aktivitāšu

popularizēšanā, iesniedzot reklāmas materiālus KGB.
Konkursa rezultātu izvērtēšanai tika izveidota konkursa vērtēšanas komisija 6 cilvēku sastāvā,
kura rezultātus apkopojot, nolēma:
1.

Piešķirt I vietu Skrundas novada Bērnu bibliotēkai ( vadītāja Inga Zalgaucka );

2.

Piešķirt II vietu Kuldīgas novada Pelču un Priedaines bibliotēkām ( vadītājas Daina

Girvaite un Lāsma Veigelte)
3.

Piešķirt III vietu Rendas pagasta bibliotēkai ( vadītāja Inese Šarkovska).

Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums
Kuldīgas galvenajai bibliotēkai jaunajās bibliotēkas telpās pakalpojuma kvalitātes attīstību
kavēja līdz galam nesakārtotā infrastruktūra – nedarbojās lifti – jaunajām māmiņām ar bērniem
bija grūti nokļūt 2.un 3.stāvā, arī pensionāriem bija grūti uzkāpt 2.stāvā. Joprojām nav
nodrošināta vides pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem (ārdurvju platums neļauj pa
durvīm brīvi iebraukt ar invalīdu ratiņiem, bet zvanu poga joprojām nav ierīkota), Mākslas namā
nedarbojas ventilācija. Gada beigās novada dome atrada par iespēju izoderēt lifta šahtas, lai tajās
nekrātos gruntsūdeņi un 2013.gada janvārī lifti ir atsākuši darboties.
Bibliotēkas semināru zāles darbības nodrošināšanai tika iegādāti 2 projektori un nomainīti
krēsli (100gb).
Kuldīgas mākslas namam ir iegādātas aptumšojošās žalūzijas, molberti, bet bibliotēkas dienvidu
puses logiem tika uzlīmētas saules starus atstarojošas plēves, kas nodrošinās krājuma aizsardzību
no izbalēšanas.
Lai bibliotēka varētu nodrošināt efektīvu darbu ar pagastu bibliotēkām un izstāžu darbību,
domei ir lūgts izskatīt iespēju bibliotēkai 2013.gadā piešķirt lietošanā automašīnu.

Personāls

Darbinieku kopskaits
t.sk.
bibliotekārie darbinieki
no tiem ar bibliotekāro izglītību
t.sk.
ar maģistra grādu
ar bakalaura grādu
ar 1. līmeņa profesionālo
augstāko jeb koledžas izglītību
ar augstāko izglītību (līdz
1993.g)
ar
profesionālo
vidējo
izglītību
no tiem ar izglītību citās jomās
t.sk.
ar maģistra grādu
ar bakalaura grādu
ar 1. līmeņa profesionālo
augstāko jeb koledžas izglītību
ar augstāko izglītību (līdz
1993.g.)
ar
profesionālo
vidējo
izglītību
no tiem ar vispārējo vidējo
izglītību
no tiem zinātņu doktori
pārējie darbinieki
no kopējā bibliotekāro darbinieku
skaita studē
no kopējā bibliotekāro darbinieku
skaita sievietes

Kuldīgas
galvenā
bibliotēka
22
15
6
1
-

5
6
1
3
1
3

7
1
21

Bibliotēkas finansiālā stāvokļa vērtējums
Pārskata periodā pamatbudžeta ieņēmumus veido:
 Kuldīgas novada pašvaldības asignējumi Ls 198419
 Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi Ls 2415
 VKKF finansējums projektam „Grāmatu iepirkums, Alsungas, Kuldīgas un Skrundas
reģiona biblioēkām” Ls 3436
 Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi ( Alsungas, Skrundas novada dome – dalības maksa
izbraukuma seminārā, SIA BUTS- praktikantes apmācība ) Ls 140
 Grāmatas no Latvijas Nacionālās bibliotēkas ( bez atlīdzības ) Ls 3818
Izdevumi no pamatdarbības:
 Darba samaksa Ls 102983
 Darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas Ls 25198
 Komandējumi Ls 237
 Pakalpojumi Ls 38003
 Krājumu, materiālu un preču iegāde, grāmatu iegāde Ls 18249
 Nolietojumu un amortizācijas izmaksas Ls 10958
 Citi izdevumi no pamatdarbības Ls 545
Lai nodrošinātu bibliotēkas un Mākslas nama darbību un radītu piemērotus darba apstākļus,
2012.gadā tika iegādātas:
Žalūzijas - Ls 3100
Saules starus atstarojošas plēves bibliotēkas dienvidu puses logiem - Ls 474
Semināru zāles krēsli Mākslas namā - Ls 2561
Izgatavotas kāpņu margas bibliotēkas kāpnēm - Ls 774
Izgatavota bīdāmā starpsiena Mākslas nama Izstāžu zālē - Ls 823
Ierīkots papildus apgaismojums bibliotēkas daiļliteratūras krājuma zonā - Ls 824
Iegādātas komatex loksnes izstāžu zāles darbības nodrošināšanai - Ls 208
Datori (8 gb.) darbiniekiem un lietotājiem - Ls 2936
Projektori (2) semināra zāles darbības nodrošināsānai - Ls 1441
Tāfele semināru zāles darbības nodrošināsānai - Ls 151
Pašvaldības finansējums nodrošina gan bibliotēkas ēku kompleksu uzturēšanu, gan bibliotēkas
profesionālo darbību un ir attīstību veicinošs.

Kopdarbība ar pašvaldības un citām institūcijām. Publicitāte.
Kuldīgas bibliotēkas kā jebkuras citas organizācijas sabiedrisko attiecību sektors komunicē
ar bibliotēkai svarīgām grupām un atsevišķiem cilvēkiem, rada pozitīvu priekšstatu par
bibliotēku, informē par pieejamiem resursiem un pakalpojumiem, tādā veidā veidojot bibliotēkas
prestižu un identitāti.
Sadarbība notiek arī ar Kuldīgas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālisti, kas
informāciju par aktualitātēm ievieto gan pilsētas portālā, gan arī novada laikrakstā Kuldīgas
novada vēstis.
Par lielākiem un nozīmīgākiem pasākumiem tiek informēta arī Skrundas novada
televīzija, kas pasākumus atspoguļo īsa sižeta veidā un ievieto tos arī vietnē youtube.com un
portālā draugiem.lv, kur tos var noskatīties jebkurā laikā. 2012. gadā par pasākumiem bibliotēkā
un Mākslas namā Skrundas TV izveidojusi 15 sižetus, gan par grāmatu atvēršanu (2) , izstāžu
atklāšanu (3), tikšanos ar autoriem (3), arī sižets par Muzeju nakti un Kuldīgas novada vēstīs par
Dzejas dienām, Dzejas dienu atklāšana, Grāmatu svētki, ieskats bibliotēku vadītāju konferencē,
bibliotēkas organizētā I. Zeberiņa konkursa balvas pasniegšanas pasākums un Bērnu žūrijas
noslēguma atspoguļojums. Vislielākais skatījumu skaits - 248 bijis video sižetam par grāmatas
Suitu dzīvesstāsti un ēdieni atvēršanu.
Bibliotēkai izveidots arī profils portālos pilseta24.lv un bibliotēka.lv, kur ievietota
informācija par pasākumiem, izstādēm un profesionālo darbību.
Notiek regulāra sadarbība arī ar vietējo laikrakstu Kurzemnieks. Katru mēnesi uz
laikrakstu tiek sūtīts plāns par pasākumiem un izstādēm novadu bibliotēkās, kā arī sūtītas preses
relīzes un informācija par plānotajām aktivitātēm. Vienu reizi nedēļā tiek veidots apskats par
bibliotēkā esošajiem jaunumiem, nozaru literatūras jaunumiem u.tml.
2012. gadā Kurzemnieks 28 reizes rakstījis par dažādiem jaunumiem (tikšanās ar
autoriem, makulatūras vākšanas akcija, izstāžu atklāšana u.c.) īsu apskatu vai īsziņu veidā.
17 lielākos rakstos vai intervijās atspoguļoti bibliotēkā notikušie pasākumi vai izstādes
(par brīvā laika pavadīšanu bibliotēkā, LNB ceļojošās izstādes atklāšana, I.Zeberiņa prēmiju
konkurss, atmiņu pēcpusdiena, Bērnu žūrijas noslēgums, Kurzemes dzejas dienas u.c.). Bijusi arī
intervija ar bibliotēkas darbinieci Guntu Grundmani un par Kurzemes dzejas dienām rakstīts arī
Talsu novada laikrakstā „Talsu vēstis”.
Informācijas resursus popularizējoši pasākumi (izstādes, tikšanās, tematiskie pasākumi
u.tml.)
Lai popularizētu bibliotēkas krājumu un veicinātu lasīšanu, laikrakstam „Kurzemnieks” un
Kuldīgas novadam domes informatīvajam izdevumam „Kuldīgas Novada Vēstis” sagatavoti 47
literatūras apskati, kā arī informācija par bibliotēkas pakalpojumiem, abonētajām datubāzēm,
jaunajiem preses izdevumiem. izlikta 51 literatūras izstāde.

Mākslas namā notikušas 17 mākslas izstādes ar kopējo apmeklētāju skaitu – 4986:
Mēnesis

Izstādes nosaukums

Janvāris

Vilnis Rasa “ 70.jubilejas darbu retrospekcija”

Apmeklētāju
skaits
432

Starptautiskā foto izstāde “Karosta – foto osta”.
Februāris

Dzidra Bauma “ Tukuma sveiciens Kuldīgai
”Solveiga Siliņa “ Trīs tuvas tēmas”

254

Marts

LNB izstāde „Pēc zemes, taisnības un gaismas”

275

J.Medņa un R.Tiguļa fotoizstāde “ Zaļš, balts,
zils”
Aprīlis
Maijs

Guntas Krastiņas personālizstāde „Indigo”
Veronika – Rihterova pagodinājums PET pudelei.
Radošā reciklācija Čehijas Republikā”

247
548

Kuldīgas Mākslas skolas audzēkņu Pavasara
izstāde
Jūnijs

Īrisu ziedu izstāde

598

Kuldīgas Radošās fotodarbnīcas izstāde „Kuldīgas
krāsas”
Kuldīgas Mākslas skolas beigšanas darbu izstāde
Jūlijs, augusts
Augusts,
septembris

P.Sidara personālizstāde „Es pienāku klāt”
Starptautiskās fotogrāfijas vasaras skolas (ISSP)
darbu izstāde

920
738

Septembrisnovembris
Novembris (2
nedēļas)

Jāņa Kalnmaļa izstāde „Eiropas pilsētas gleznās”

615

LNB izstāde Nonkonformisms grafikā 1944-1990

98

Decembris

Ilzes Avotiņas personālizstāde „Vidzeme
Kurzemei”

261

2012. gadā Kuldīgas Galvenās bibliotēkas Pakalpojumu nodaļa saviem apmeklētājiem
piedāvājusi 35. dažādus pasākumus, kurus kopā apmeklējuši 4806 dalībnieki Bērnu literatūras
centrā notikuši 112 pasākumi un tos pameklējuši 2759 dalībnieki. Kopā bibliotēkā notikuši 147
pasākumi ar kopējo apmeklētāju skaitu - 7565
Bibliotēka, lai jauniešus iepazīstinātu ar notiekošajiem procesiem Latvijas grāmatniecībā,
kā arī veicinātu interesi par literatūru, organizēja tikšanās ar rakstniekiem. 2012. gadā bijušas 14
šādas tikšanās un grāmatu atvēršanas pasākumi.

Laba sadarbība bibliotēkai izvērtusies ar Kuldīgas Mūzikas skolas pedagoģi Stellu
Pavloviču, kas reizi mēnesī – trešdienās, organizē muzikālus pasākumus – „Muzikālās
trešdienas”. Šie pasākumi jau paspējuši iemantot kuldīdznieku sirdis un vienmēr ir plaši
apmeklēti. 2012. gadā notikuši 11 dažādi muzikāli pasākumi, ne tikai mūzikas skolas, bet arī
bibliotēkas organizēti.
Bibliotēka joprojām aktīvi piedalās pilsētas lielajos pasākumos – palu šovā „Lido zivis”
un pilsētas svētkos „Dzīres Kuldīgā”, „Muzeju naktī”. 2012. gadā bibliotēka piedalījās un
organizēja 4. vērienīgus pasākumus.
2012. gadā bibliotēka pirmo reizi organizēja „Muzeju nakti” savās telpās. Šinī vakarā uz
bibliotēku atnāca apmēram 800 apmeklētāji. Galvenais uzsvars tika likts uz kuldīdznieku
iepazīstināšanu ar bibliotēku. Pateicoties Muzeju naktij bibliotēku apmeklēja arī tie iedzīvotāji,
kas ne reizi nebija šeit bijuši.
Bibliotēkas Sadarbības partneri
LNB Mācību centrs – bibliotēkas darbinieki apmeklē šī centru organizētās mācības;
SIA TietoLatvia – BIS ALISE uzturēšana un apmācības
V/a „Kultūras informācijas sistēmas”- apmācības
Kuldīgas novada dome –finansē un nodrošina bibliotēkas darbību. Sniedz atbalstu dažādu
pasākumu organizēšanā.
Kuldīgas laikraksts Viduskurzemei “Kurzemnieks” – publicitātes nodrošinājums
bibliotēkas pasākumiem;
Kuldīgas novada domes informatīvais izdevums „Kuldīgas Novada Vēstis” –
atspoguļo bibliotēkas aktualitātes
Kuldīgas pilsētas skolas – bibliotēka sniedz atbalstu skolām projektu nedēļās, dažādos
konkursos. Skolas apmeklē bibliotēku nolūkā iepazīties ar tās
darbu un piedāvātajiem pakalpojumiem. Kopā ar Centra
vidusskolas dramatisko pulciņu tiek organizēti dažādi pasākumi.
Kuldīgas pirmsskolas izglītības iestādes – kopīgi plāno un organizē lasīšanas
veicināšanas pasākumus
Kuldīgas novada muzejs – sadarbība izstāžu un pasākumu organizēšanā
Kuldīgas kultūras centrs – sadarbība pasākumu organizēšanā
IK” Virja AK” – nodrošina jauno grāmatu piegādi

