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Ievads

Kuldīgas Galvenās bibliotēkas Attīstības plānā 2012.-2015. gadam definētā 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;

•

sniegt atbalstu iedzīvotājiem jauno informācijas komunikāciju tehnoloģiju

apguvē.
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.
Kuldīgas Galvenā bibliotēka kā reģiona galvenā bibliotēka ir konsultāciju un apmācību
centrs 24. Alsungas, Kuldīgas un Skrundas novadu bibliotēkām, kuras ir atkārtoti akreditētas uz
pieciem gadiem kā vietējas nozīmes bibliotēkas.

1. Aģentūras izveidošanas mērķis un uzdevumi

1.

Aģentūras mērķis, īstenojot pašvaldības funkcijas likumā noteiktajā kārtībā, veikt
pasaules kultūras mantojuma — iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu
dokumentu

—

uzkrāšanu,

sistematizēšanu,

kataloģizēšanu,

bibliogrāfēšanu

un

saglabāšanu; nodrošināt bibliotēkas krājumā esošās informācijas publisku pieejamību un
izmantošanu; nodrošināt vietējas nozīmes kultūras mantojuma saglabāšanu; veicināt
lasīšanu bērnu un jauniešu vidū; sniegt atbalstu iedzīvotājiem jauno informācijas
komunikāciju tehnoloģiju apguvē un e-pakalpojumu izmantošanā; nodrošināt bibliotēkas
pakalpojumu sniegšanu.
2.

Aģentūras uzdevumi ir:
1.

veikt bibliotēkas funkcijas;

2.

veikt reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas Kuldīgas novadā; pēc novadu domju
savstarpējas vienošanās veikt reģiona galvenās bibliotēkas funkciju vairāku
novadu teritorijā.

3.

izstrādāt un īstenot pašvaldības un starptautiskus projektus un programmas, kas
saistīti ar noteikto mērķu sasniegšanu, bibliotēkas funkcijām un uzdevumu izpildi;

4.
3.

veikt vienreizējus uzdevumus, kas Aģentūrai uzdoti ar Domes lēmumiem.

Lai izpildītu uzdevumus, Aģentūra veic sekojošo:
1.

nodrošina

bibliotēkai

nepieciešamo

iespieddarbu

un

citu

dokumentu

komplektēšanu;
2.

veic bibliotēkas krājuma organizēšanu (sistematizēšanu, kataloģizēšanu un
bibliogrāfēšanu) un papildināšanu;

3.

nodrošina brīvu pieejamību Nacionālajam bibliotēku krājumam un informācijas
sistēmām;

4.

nodrošina operatīvu un kvalitatīvu bibliotēku pakalpojumu sniegšanu bibliotēkas
lietotājiem;

5.

veic bibliotēkas darbinieku regulāru apmācību;

6.

sniedz Nacionālajam kopkatalogam nepieciešamās ziņas par bibliotēkas krājumu;

7.

rada iespēju bibliotēkas lietotājiem izmantot bibliotēku pakalpojumus neatkarīgi
no viņu dzimuma, vecuma, rases, tautības, fiziskā stāvokļa, dzīvesvietas un
atrašanās vietas un citiem faktoriem, kā arī veidot atbilstošu bibliotēkas lietošanas
aprīkojumu personām ar kustību un redzes traucējumiem;

8.

iesaistās valsts starpbibliotēku abonementu un starptautisko starpbibliotēku
abonementu sistēmā;

9.

iepazīstina bibliotēkas lietotājus ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem;

10.

rūpējas par bibliotēkas krājumā esošo reto grāmatu, rokrakstu, seniespiedumu
konservāciju un cita veida saglabāšanu, kā arī restaurāciju;

11.

rūpējas par jaunu informācijas tehnoloģiju ieviešanu bibliotēkā;

12.

nodrošina lietotāju apmācību darbam ar jaunajām informācijas tehnoloģijām un epakalpojumu saņemšanu;

13.

pievērš īpašu uzmanību bibliotēku krājumu kvalitātes uzlabošanai, jaunu
informācijas tehnoloģiju ieviešanai nolūkā veicināt bērnu un jauniešu vēlmi lasīt
un izkopt viņu iemaņas informācijas tehnoloģiju un līdzekļu apguvē;

14.

veic bibliotēkas darba procesus atbilstoši Latvijas Nacionālā standartizācijas un
metroloģijas centra izstrādātajām bibliotēku darba nacionālo standartu prasībām.

4.

Kā pašvaldības bibliotēka Aģentūra veic īpašus pienākumus:
1.

dara pieejamu bibliotēku lietotājiem valsts un pašvaldību institūciju sagatavoto un
publicēto informāciju;

2.

nodrošina publisku pieejamību bibliotēkas gada publiskajam pārskatam;

3.

bez maksas uz laiku no saviem krājumiem izsniedz iespieddarbus un citus
dokumentus un to kopas pēc citu bibliotēku pieprasījuma;

4.

nodrošina

bibliotēkas

lietotājiem

bezmaksas

pieeju

internetam

un

vispārpieejamiem elektroniskās informācijas resursiem, kā arī nodrošina iespēju
bez maksas izmantot datoru. Datora bezmaksas izmantošanas kārtību nosaka
bibliotēkas lietošanas noteikumos.
5.

Kā reģiona galvenā bibliotēka Aģentūra veic sekojošo:
1.

nodrošina, ka tās krājums ir universāls un tiek veidots atbilstoši attiecīgās
administratīvās teritorijas attīstības interesēm;

2.

nodrošina sava krājuma, datu bāzu un informācijas sistēmu, kā arī citu bibliotēku
krājumu pieejamību ikvienam lietotājam, izmantojot starpbibliotēku abonementu
pakalpojumus;

3.

veido attiecīgās administratīvās teritorijas bibliotēku krājuma elektronisko
kopkatalogu un Novadpētniecības datubāzi un nodrošina to pieejamību internetā
ikvienam interesentam;

4.

nodrošina attiecīgās administratīvās teritorijas bibliotēku krājumu komplektēšanas
koordināciju;

5.

sadarbībā ar bērnu bibliotēkām veic bērnu galvenās bibliotēkas funkcijas
attiecīgajā administratīvajā teritorijā;

6.

sniedz konsultatīvu un metodisko palīdzību visām attiecīgās administratīvās
teritorijas bibliotēkām un popularizē to darbu;

7.

veic depozītbibliotēkas funkcijas;

8.

nodrošina bibliotēku lietotājus ar valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas
pašvaldību institūciju sagatavoto un publicēto informāciju;

9.

organizē reģiona bibliotēku darbinieku tālākizglītības un apmācības pasākumus.

2. Aģentūras darbība 2015. gadā
2.1. Galvenie uzdevumi:

1.

Darbs ar novadpētniecības materiāliem dažādās izpausmēs – stāstos, fotogrāfijās, tekstos

2.

Veikt lietotāju apmierinātības pētījumu – anketēšana;

3.

KGB Attīstības plāna 2016.-2018.izstrāde;

4.

IKT nomaiņa pagastu bibliotēkās – 26 datoru iepirkums;

5.

Projekta «Grāmatu starts» realizācija;

6.

Veikt grāmatu krājumu kvalitātes izvērtēšanu pagastu bibliotēkās – veidot uz klientu
vajadzībām orientētus krājumus;

7.

Attīstīt attālinātos pakalpojumus pagastu bibliotēkās;

8.

Attīstīt sadarbību ar Lietuvas Tauraģes kolēģiem saskaņā ar noslēgto sadarbības līgumu.

9.

Organizēt Kurzemes reģiona konferenci par latviešu oriģinālliteratūras attīstības
jautājumiem;

10.

Attīstīt darbinieku kompetences, paaugstinot viņu profesionālo kvalifikāciju

2.2. Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika

Veidojot krājumu, bibliotēka Kuldīgas pilsētas un novada iedzīvotājiem nodrošina gan
pirmo saskarsmi ar grāmatu, gan atbalstu formālajai un mūžizglītībai, gan iespēju atpūsties.
Bibliotēkā ir nodrošināta iespēja izdevumus lasīt gan drukātā, gan elektroniskā formātā.
Galvenie krājuma attīstību raksturojošie kvantitatīvie rādītāji Kuldīgas galvenajā
bibliotēkā:

Rādītājs

2012

2013

2014

2015

Kopējā krājuma apgrozība

2,3

2,2

2,1

2,5

Grāmatu krājuma apgrozība

1,9

1,7

1,6

1,7

krājuma 2,7

3,3

3,2

3,5

Preses izdevumu
apgrozība

Kopējā izsnieguma rādījums veidojas no vairākām komponentēm:
Grāmatu izsniegums
Periodisko
izsniegums

izdevumu

Audiovizuālie dokumenti

70051
un

preses

klipu 32554
1526

Nošu izdevumi

234

Augšup/lejup lādēti dokumenti

1650

Citi (Spēles, kartogrāfiskie izd..u.c)

8553

Pasakas.net

200

Lursoft.lv
reģistri)

(Laikrakstu

bibliotēka+

uzņēmu 762

Letonika.lv

1161 (šķirkļi)

Britannica

12 537 (šķirkļi)

KOPĀ:

129 228

Kā redzams no tabulā apkopotajiem datiem, tad grāmatu izsniegums sastāda 52%, dažādu
elektronisku materiālu izsniegums 13%, bet preses izdevumu izsniegums 25% no kopējā
izsnieguma.
Kuldīgas galvenās bibliotēkas krājums 2015. gadā tika papildināts ar 3304 jauniem
izdevumiem, no kuriem 1829 bija grāmatas, 1296 seriālizdevumi, 91 audiovizuālais izdevums,
u.c.
Kopā komplektēšanai 2015.gadā izlietoti 16 792 eiro, tajā skaitā 3679 eiro preses
izdevumu abonēšanai.
Kuldīgas galvenajai bibliotēkai piešķirtie finanšu līdzekļi krājuma komplektēšanai atbilst
LR Ministru kabineta noteikumu Nr.415 „Bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma
normatīvi” ieteikumiem un sastādīja 1,41 eiro uz vienu pilsētas iedzīvotāju un 4,99 eiro uz vienu
bibliotēkas lietotāju.
2.3. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība

Kuldīgas Galvenā bibliotēka lietotājiem atvērta 6 dienas nedēļā. - darbdienās atvērta no
09:00-18:00, sestdienās no 10:00-16:00
Ikdienā lietotājiem bibliotēkā ir pieejami šādi bezmaksas pakalpojumi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lietotāju reģistrācija;
konsultācijas par bibliotēkas lietošanas noteikumiem, krājumu un tā izmantošanas
iespējām;
grāmatu un citu dokumentu izmantošana uz vietas lasītavā;
galda spēļu izmantošana;
grāmatu, multiplikāciju filmu un citu izdevumu izsniegšana uz mājām no
bibliotēkas krājuma;
OPAC, abonēto datubāžu Letonika, Lursoft, Britannica izmantošana;
www.filmas.lv piedāvātie pakalpojumi;
interneta pakalpojumi, WiFi;
dažāda rakstura uzziņu izpilde klātienē, telefoniski un virtuāli;
starpbibliotēku abonements;
dokumentu elektronisko kopiju piegāde;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

elektroniska informācijas piegāde klientiem par jaunumiem un pasākumiem,
izmantojot sistēmas ALISE piedāvātās iespējas;
attālināta grāmatu rezervēšana un grāmatu nodošanas termiņa pagarināšana;
grāmatu nodošana ārpus darba laika ( „Grāmatu nodošanas kaste”);
grāmatu piegāde mājās pēc pieprasījuma;
nakts abonements jaunākajai presei un lasītavā pieejamajiem izdevumiem;
tematisko literatūras apskatu sagatavošana;
speciālās datortehnikas piedāvājums cilvēkiem ar redzes problēmām
apmācība datoru lietošanā un informācijas meklēšanā, e-pakalpojumu
izmantošanā;
lasīšanas veicināšanas pasākumi un mākslas darbu izstādes;
ekskursijas pa bibliotēku.

Lietotājiem pieejamie maksas pakalpojumi Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā:

Kopēšanas pakalpojumi un datorizdrukas (eiro):
A4 formāta 1 melnbalta lappuse
0,06
A3 formāta 1 melnbalta lappuse
0,11
A4 formāta 1 krāsaina lappuse
0,20
A3 formāta 1 krāsaina lappuse
0,38
2. Dokumentu iesiešana:
Dokumenta iesiešana
1,85
3.Dokumentu laminēšana
Dokumentu laminēšana – A3 formāts
0,28
Dokumentu laminēšana – A4 formāts
0,43
4. Citi pakalpojumi:
Attēla un teksta skenēšana – 1 vienība
0,14
Semināru zāles īre
9,35
Semināru zāles īre mācībām (Atlaide 50%)
4,67

Pakalpojumu izmantošanas kvantitatīvie rādītāji:

2012

2013

2014

2015

Reģistrēto lietotāju
skaits

3539

3478

3482

3364

Izsniegums

118 076

115 961

116 463

129 928

Apmeklējumu skaits
klātienē

79 904

78 297

86 479

100 421

Virtuālais bibliotēkas
tīmekļa vietnes
apmeklējums

55 752

54 504

64 020

53 422

Sociālo tīklu

-

-

-

2132

apmeklējums
Lietotāju skaits, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir samazinājies. Pēc statistikas datiem iedzīvotāju
skaits pilsētā gada lakā ir samazinājies par 155 cilvēkiem. Faktiskais aizbraucēju skaits varētu
būt lielāks. No Kuldīgā reģistrētajiem iedzīvotājiem darbaspējas vecumā ( 7463) bibliotēkā lasa
2007 jeb 27%. 2016.gadā bibliotēkai jāmeklē iespējas kā bibliotēkas pakalpojumiem piesaistīt
tos, kas līdz mums vēl nav atnākuši. Ir jāprecizē interneta lietotāju un e-pakalpojumu izmantotāju
uzskaite.
Tāpat kā visus iepriekšējos gadus, lielākā lasītāju grupa ir bērni un jaunieši līdz
18.gadiem – 41% no lietotāju skaita. Otra lielākā lasītāju grupa ir vecumā no 19 gadiem līdz 45
gadiem – 32%.
2015.gadā veiktajā pētījumā Bibliotēkas lietotāju aptauja: pakalpojumi un to
izmantošana ietvaros respondentiem lūdza norādīt, kurus no Kuldīgas Galvenās bibliotēkas un
tās mājas lapas piedāvātajiem pakalpojumiem viņi izmanto, kā arī atzīmēt, kādus interneta vidē
pieejamus informācijas avotus (katalogi, datubāzes) viņi mēdz lietot.
Kurus no bibliotēkas piedāvātajiem pakalpojumiem Jūs izmantojat?

Ļoti bieži

Bieži

Žurnālu un avīžu lasīšana

16%

Mākslas izstādes Mākslas namā

15%

Kopēšana, drukāšana, skenēšana

23%

7% 13%
16%

Uzziņas

7%

18%

Literārie pasākumi, tikšanās ar autoriem
Brīvpieejas internets
Konsultācijas informācijas meklēšanā katalogos un
datubāzēs

5% 10%
12%

22%

6% 7%

21%

13%

9%

35%
39%
42%
50%
51%

13% 7%

21%

Bibliotēka kā vieta, kur tikties ar draugiem 5% 10% 10%

Bezvadu interneta tīkls

32%

17%
17%

Grāmatu piegāde no citām bibliotēkām (SBA) 2%4% 13%

22%

11%

15%

15%

16%

9%

21%

16%

10% 8%

6%

Neizmantoju
vispār

12%

24%
25%

8%

17%

27%

18%

Grāmatu un citu izdevumu rezervēšana klātienē/ pa
telefonu

Grāmatu nodošana ārpus darba laika (Grāmatu kaste)

31%

37%

Grāmatu izsniegšana uz mājām

Ļoti reti

Reti

53%

10%

56%

14%

61%

18%

63%

13% 8% 5%

Konsultācijas e-pakalpojumu izmantošanā 4%5% 10%

65%

14%

Klusās lasītavas izmantošana darbam 4% 7% 12%

67%

9%

68%

Bibliotēka - vieta, kur iedzert kafiju un atpūsties 1%5% 10% 11%
Žurnālu nakts abonements

72%

3%5%6% 11%

75%

Grāmatu rezervēšana attālināti internetā, izmantojot
5%5% 8% 6%
bibliotēkas doto paroli

76%

Individuālās apmācības interneta un datora lietošanā 2% 5% 6% 8%

79%

BLC - vieta, kur pavadīt brīvo laiku kopā ar bērniem 3%4%5%7%

81%

Dokumentu iesiešana2% 7% 10%

81%

Galda spēles kopā ar bērniem 3% 3%6%4%

84%

Bibliotēkas telpu noma 3% 2%

0%

94%

20%

40%

60%

80%

100%

Trīs visbiežāk izmantotie bibliotēkas pakalpojumi ir „grāmatu izsniegšana uz mājām”
(to kopumā izmanto 91% respondentu), „žurnālu un avīžu lasīšana” (78%) un „mākslas izstādes
Mākslas namā” (68%).
Vairāk kā puse apmeklētāju atzīmējuši, ka izmanto kopēšanas, drukāšanas, skenēšanas
pakalpojumus (65%), iespēju rezervēt grāmatas un citus izdevumus klātienē vai pa telefonu
(61%) un iespēju iegūt „uzziņas” (58%).
Nedaudz retāk minēti tādi pakalpojumi kā „Grāmatu nodošana ārpus darba laika (Grāmatu
kaste)” (50%), „Literārie pasākumi, tikšanās ar autoriem” (49%),„Brīvpieejas internets” (47%)
un „Konsultācijas informācijas meklēšanā katalogos un datubāzēs” (44%).
2016.gadā aktīvi jāpopularizē tie pakalpojumi, kuri tiek nepietiekami izmantoti.

Veicot datu analīzi par to, kādus pakalpojumus izmanto bibliotēkas lasītāji dažādās
vecumgrupās, tika noskaidrots, ka visbūtiskākās atšķirības starp jauniešiem un pensijas vecuma
cilvēkiem ir par šādu pakalpojumu izmantošanu: „bezvadu interneta tīkls” (atšķirība atbildes
„neizmantoju vispār” minēšanā 71%), „brīvpieejas internets” (atšķirība 55%), „bibliotēka kā
vieta, kur tikties ar draugiem” (atšķirība 49%), „klusās lasītavas izmantošana darbam”
(atšķirība 46%), „bibliotēka – vieta, kur iedzert kafiju un atpūsties” (atšķirība 35%) un
„grāmatas nodošana ārpus darba laika (Grāmatu kaste)” (atšķirība 33%).
Aptaujas ietvaros respondenti vērtēja arī bibliotēkas piedāvātos pakalpojumus.
Lūdzu, novērtējiet, cik lielā mērā Jūs esat apmierināts ar piedāvātajiem pakalpojumiem!
This image cannot currently be displayed.

Kopumā bibliotēkas apmeklētāji ar iestādes piedāvātajiem pakalpojumiem ir apmierināti (40%90% apmierināti, 1%-5% neapmierināti), turklāt no vērtējumiem visbiežāk atzīmēta atbilde
„pilnīgi apmierināts”.
Tiesa, vairāk kā 2/4 respondentu atzinuši, ka nezin, kā vērtēt „konsultācijas un
apmācības IT jomā” (57%), „uzziņu izpildi” (42%) un „tiešsaistes pakalpojumus” (41%).
Interesanti atzīmēt, ka ar „lasītāju apkalpošanas kultūru” neapmierināti bijuši tikai 5
jaunieši vecumā no 16 līdz 18 gadiem.
2015.gadā no 16.marta līdz 18.aprīlim tika veikta lietotāju plūsmas manuāla uzskaite. Tās
mērķis bija noteikt apmeklētāju skaitu bibliotēkas galvenajā ēkā un Mākslas namā. Dati bija
vajadzīgi, lai ar pašvaldības pārstāvjiem varētu apspriest jautājumu par iespējamo Bērnu

literatūras centra pārvietošanu uz šī brīža Mākslas namu. Uzskaites rezultātā tika noskaidrots, ka
bibliotēku vidēji dienā apmeklē 214 cilvēki, tajā skaitā 75 bērni, atsevišķās dienās bērnu skaits
pārsniedza 100.Tajā pašā laikā Mākslas nama izstāžu zāli vidēji apmeklēja 37 cilvēki dienā.
Sarunu rezultātā pašvaldība piekrita bibliotēkas iecerei pārvietot Bērnu literatūras centru. Tomēr
šim sarunu rezultātam nepiekrita daļa Kuldīgas sabiedrības, kas saistīta ar mākslas jomu.
Rezultātā iecere ir nolikta malā līdz 2018.gadam.
Lai veicinātu krājuma izmantošanu, 2015.gadā izliktas 42 literatūras izstādes, tajā
skaitā 3 virtuālās – Aspazijai -150 http://ej.uz/Aspazijai ,par 1.maiju Latvijā un Kuldīgā http://ej.uz/solidaritaate ,par 4.maiju http://ej.uz/valsts_sveetki sagatavoti 13 apskati, kuri
publicēti gan laikrakstā „Kurzemnieks, gan pašvaldības izdevumā „Kuldīgas Novada Vēstis”.
Sagatavoti

14

virtuālie

grāmatu

apskati,

kas

ievietoti

bibliotēkas

mājas

lapā http://biblio.kuldiga.lv un informatīvajā ekrānā bibliotēkas 1.stāvā. Izveidotas 2 apsveikumu
kartiņu virtuālās izstādes – 8.marts un Lieldienas - , kas bija skatāmas bibliotēkas iekšējā tīklā
1.stāva informatīvajā ekrānā
No 2014.gada oktobra bibliotēka piedāvā jaunu pakalpojumu– grāmatu piegādi mājās.
Līdz 2015.gada nogalei šī pakalpojuma saņemšanai bija pieteikušies 13 lietotāji – cilvēki, kuriem
ir veselības problēmas vai grūtības staigāt. Turpinās sadarbība ar pansionātu „Venta”, uz kurieni
reizi ceturksnī tiek nogādātas apmēram 40 grāmatas. To izsniegšanu un apmaiņu pansionāta
darbiniekiem nodrošina sociālais darbinieks.
Lai aktivizētu krājuma izmantošanu, grāmatu kopas tiek piedāvātas gan pirmsskolas
izglītības iestādēm, gan vietējām kafejnīcām.
Viena no Kuldīgas Galvenās bibliotēkas struktūrvienībām ir Mākslas nams https://www.facebook.com/MakslasNams,

kas

piedāvā

iedzīvotājiem

iespēju

iepazīt

profesionālo mākslu . 2015.gadā tika noorganizētas 15 izstādes. Kopumā Mākslas nama izstāžu
zāli apmeklējuši 9741 cilvēks, kuri nākuši gan uz koncertiem (13), gan piedalījušies zālē
organizētajos semināros, pasākumos, grāmatu atvēršanas pasākumos ,dažādās meistarklasēs,
apmeklējuši izstādes, vai arī iegriezušies Mākslas namā ekskursiju ietvaros. Bibliotēkas pārziņā
ir arī semināru zāle, kuras iznomāšana ir viens no bibliotēkas maksas pakalpojumiem. 2015.gadā
notikuši 52 semināri un 94 citi pasākumi. Kopumā semināru zāli izmantojuši 2366 cilvēki.
2.3.1.Uzziņu un informācijas darbs

Kopumā Kuldīgas galvenajā bibliotēkā sniegtas 768 uzziņas, kuru izpildē darbinieki
iegulda lielu darbu un zināšanas un patērē daudz laika, lai nokļūtu pie vēlamā rezultāta. 2015.
gadā darbinieki ir palīdzējuši 99 zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) izstrādē un 29 prezentāciju
sagatavošanā..
Lai varētu sekmīgi organizēt uzziņu darbu, bibliotēkā tiek abonētas datubāzes:•
1.

www.Letonika.lv - apmeklēta 691 reizi un skatīts 1161 šķirklis

2.

3.
4.

www.Lursoft.lv - (gan laikrakstu bibliotēka, gan uzņēmumu datu bāze) Izmantojot
laikraksta bibliotēku, izpildīti 500 pieprasījumi. Pateicoties piekļuvei uzņēmumu
datubāzei, izpildīti 262 pieprasījumi.
Britannica Library edition – 84 sesijas, 12 537 šķirkļi
Pasakas.net - 200
Nepieciešamā

informācija

tiek

meklēta

arī

www.Likumi.lv

, www.Csb.gov.lv, www.Latvija.lv, LNB katalogos un digitālajā bibliotēkā. Kopumā lietotājiem
elektroniski piegādāti 1650 dokumenti.

2.3.2. SBA pakalpojumi

2015. gadā Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā SBA kārtā izsniegti 540 izdevumi. No citām
Latvijas bibliotēkām saņemti 190 dokumenti, uz citām bibliotēkām nosūtīti 350 dokumenti.
2.4 Pakalpojumi bērniem
2.4.1. Svarīgākie darba radītāji.

2015. gadā Bērnu literatūras centrā bija reģistrēti 1127 lietotāji vecuma grupā no
pirmsskolas līdz devītās klases audzēkņiem.
Kuldīgas BLC lietotāju sadalījums pa vecuma grupām un salīdzinājums ar 2014. gadu.
+ vai –

Vecuma grupas

2012

2013

2014

2015

salīdzinājumā ar
2014. gadu

Pirmsskolas

99

104

89

91

+2

1.-4. klase

455

456

471

490

+19

5.-7. klase

359

358

362

346

-16

8.-9. klase

194

193

170

200

+30

kopā

1107

1111

1092

1127

+35

vecuma bērni

. Kuldīgas Galvenās Bibliotēkas Bērnu literatūras centra darbību raksturojošie kvantitatīvie rādītāji un
salīdzinājums ar 2014. gadu.

+ vai – salīdzinājumā

2013

2014

Lietotāji (bērni
līdz 9. klasei)

1111

1092

1127

+35

Izsniegums

37875

35825

36309

+484

Interneta lietotāji

468

384

360

-24

Interneta
apmeklējums

9805

6469

7413

174

168

159

Uzziņas

2015

ar 2014. gadu

+944
-9

2.5. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums.
2.5.1. Bibliotēku informācija tīmeklī

Kuldīgas Galvenajai bibliotēka aktuālo informāciju ievieto ne tikai savā tīmekļa
vietnē http://biblio.kuldiga.lv ,bet izmanto arī sociālās saziņas vietnes –
http://www.draugiem.lv/kuldigasbiblioteka/, https://twitter.com/KuldigasGB un 2015. gadā
Bibliotēku nedēļas laikā, tika izveidota bibliotēkas lapa arī
portālā https://www.facebook.com/KuldigasBiblioteka/ .
2.5.2. Darbs ar elektronisko katalogu

2015.gadā elektroniskais katalogs papildināts ar 2146 jauniem ierakstiem No tiem 1848
ieraksti ir importēti no LNB, 298 pašu izveidoti . 1872 elektroniskā kataloga ieraksti papildināti
ar anotācijām. Anotācijām pievienoti satura rādītāji jpg. formātā (pārsvarā nozaru literatūras
aprakstiem) un grāmatas vāka attēls.
Veidojot elektronisko katalogu 2015.gadā Kuldīgas Galvenās bibliotēkas autoritatīvo
ierakstu datu bāze papildināta ar 325 ierakstiem. 311 ieraksti importēti no LNB, 14 ir pašu
veidoti.
Grāmatu aprakstiem elektroniskajā katalogā tiek pievienotas anotācijas: grāmatas vāka
sīkattēls, īsa anotācija un satura rādītājs .jpg formātā, bet sākot ar 2016.gadu satura rādītājs tiks
pievienots .pdf formātā lai nodrošinātu meklēšanu saturā pēc teksta anotācijā.
2.5.3. Lietotāju apmācība

Kopumā 2015. gadā bibliotēkā apmācīti 321 bibliotēkas lietotājs izmantot internetu,
meklēt informāciju elektroniskajos katalogos, datubāzēs, izveidot e-pastu un nosūtīt vēstules ar
pielikumiem, reģistrēties Skype, nomainīt paroles, uzrakstīt CV, veikt pārskatījumus

internetbankās, pasūtīt preses izdevumus, ievietot sludinājumus internetā, nopirkt un izdrukāt
aviobiļetes, prāmja un Ecolines biļetes, izmantot Lattelecom mājas lapu, saņemt kredīta
aizdevumus internetā, e-paraksta pielietošana gan virtuāli, gan Ied kartē esošo, bilžu ievietošana
no fotoaparāta zibatmiņā, draugiem.lv ( nomainīt paroli, profila bildi, izveidot galerijas,
pievienot attēlus, uzaicināt draugus utt.) .
Bibliotēkas darbiniekiem bieži nākas palīdzēt senioriem elektroniski pieteikt vizīti pie
ārsta Rīgā vai Liepājā, jo reģistratūru sazvanīt nav iespējams, ir kartē jāatrod medicīnas iestāde
un tā jāizdrukā, lai pacients var to atrast.
Gandrīz katru dienu bibliotēkā ierodas cilvēki, kuriem nepieciešams no viņu interneta
bankas izdrukāt bankas pārskatus, iesniegšanai sociālajā dienestā, jo viņi paši to nekad nav
darījuši.
Vairāki bezdarbnieki apmācīti meklēt darba piedāvājumus internetā pēc dažādiem
kritērijiem, izveidot savu darba meklētāja kontu, ievietot savu CV darba meklētāju mājas lapās.
Portālā www.latvija.lv piedeklarēti savās dzīves vietās 6 cilvēki. Sadaļā Mani dati lietotāji
apmācīti apskatīt un izdrukāt izziņas, uzrakstīt iesniegumu iestādei u.c.
VID mājas lapā, izmantojot elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), aizpildīt
elektroniski gada deklarāciju, iesniegt pārskatu par kvīšu izlietojumu katru ceturksni, aizpildīt
algas nodokļu grāmatiņu.
Latvenergo mājas lapā – apmaksāt elektrības rēķinus, izdrukāt dažādu iesniegumu
veidlapas, tās aizpildīt, ieskenēt un nosūtīt klientu apkalpošanas centram.
Ļoti daudz tiek izmantota www.periodika.lv un LNB analītikas datu bāze. Studentiem un
vidusskolēniem tiek parādīts kā atrast rakstus par viņu interesējošo tēmu, kā informāciju
saglabāt, izprintēt, pārsūtīt.
Bezvada internetu UKAC izmantojuši 525 lietotāji.

2.6. Novadpētniecības darbs.
2.6.1. Darbs ar novadpētniecības elektronisko datubāzi

Bibliotēkas galvenie virzieni novadpētniecības jomā saistīti ar Kuldīgas pilsētas un
novada vēstures, kā arī novadnieku apzināšanu, materiālu vākšanu un apkopošanu. Izveidotas
apjomīgas mapes un apkopots bagātīgs materiālu klāsts par pilsētas un novada kultūru, izglītību,
novadniekiem. Ar novadpētniecības materiāliem strādā trīs darbinieki.
Kuldīgas Galvenās bibliotēkas Novadpētniecības datu bāzi veido Kuldīgas galvenā
bibliotēkā un 24 pagastu publiskās bibliotēkas Kuldīgas, Alsungas un Skrundas novadā. Katras
pagasta bibliotēkas pienākums ir aprakstīt preses rakstus par savu pagastu.
Novadpētniecības datu bāze 2015.gadā papildināta ar 3630 ierakstiem. No tiem 166
ieraksti importēti no LNB. 4848 ieraksti papildināti ar anotācijām.
2015. gadā turpinājās arī sadarbība ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliogrāfijas
institūtu (turpmāk tekstā LNB BI). Uz LNB BI eksportēti 2181 analītiskais apraksts.
No 2015.gada uzsākta lokālo anotāciju veidošana BIS ALISE, kas dod iespēju aprakstam
pievienot arī ar autortiesībām aizsargātus darbus Lokālās anotācijas pievienotas 288
analītiskajiem aprakstiem Novadpētniecības datu bāzē.
Veidojot Novadpētniecības datu bāzi, 2015.gadā Autoritatīvo ierakstu datubāze
papildināta ar 657 ierakstiem. No tiem 533 autoritātes importētas no LNB.
No 2015.gada uzsākta arī novadpētniecības materiālus saturošu grāmatu marķēšana (Par
novadu, Autors novadnieks, Par novadnieku), vietu un personu rādītāju veidošana un ielīmēšana
grāmatās. Uzlīmes ar novada vietu radītājiem un personu rādītājiem izveidotas 28 grāmatām, bet
gada otrajā pusē darbs apstājies darbinieku maiņas dēļ.
2015.gadā. tika organizēts novadpētniecības konkurss Kuldīgas, Alsungas un Skrundas
novadu pašvaldību publisko bibliotēku darbiniekiem “Urķīgais novadpētnieks”
2.6.2. Novadpētniecības materiālu virtuālo izstāžu veidošana

2015.gadā

turpinājās

darbs

pie

datu

bāzes

“Vēstures

soļi

Kuldīgas

ielās”

(http://www.mantojums.kuldiga.lv/) rediģēšanas un papildināšanas. Datu bāze papildināta ar 97
jauniem ierakstiem
Turpinājās arī darbs pie virtuālās izstādes “Bērnu koris “Cantus”” veidošanas. veikta
Kuldīgas Bērnu mūzikas skolas jauktā kora (Cantus) materiālu apzināšana, aprakstīšana,
digitalizēšana par laika periodu 1976.-1991.gadam, tika izveidoti 78 kora fotogrāfiju
apraksti. http://biblio.kuldiga.lv/novadpetnieciba/cantus/par-kolekciju/
kolekcijas
tīklos

popularizēšanu,

https://www.facebook.com

materiāli
un

par

kori

Lai veicinātu digitālās

publicēti

https://www.draugiem.lv/.

Par

arī
virtuālās

sociālajos
izstādes

izveidošanu, Inita Fogele saņēma atzinību no Kuldīgas novada pašvaldības – “Gada digitālais
produkts”

Sadarbībā ar izstrādātājiem SIA "FOREM" vietnei par Kuldīgas novada pašdarbības
kolektīviem izstrādāts dizains un funkcionalitāte, kā arī uzsākta materiālu ievietošana. Līdz
2015.gada

beigām

digitālajā

kolekcijā

“Amatiermāksla

Kuldīgas

novadā”

www.amatiermaksla.kuldiga.lv ievietoti 97 materiāli.
Turpinās darbs ar Kuldīgas iedzīvotāju nesto fotogrāfiju digitalizēšanu, aprakstīšanu un
līgumu slēgšanu ar fotogrāfiju autoriem. Atpazītas 95 fotogrāfijas un noslēgti līgumi ar 3
fotogrāfiju autoriem par dabu izmantošanu Kuldīgas Galvenās bibliotēkas digitālajās kolekcijās.

Digitālās kolekcijas

Tīmeklī
Lokāla Diskā
Nosaukums
Livonijas ordeņa pils un tās
1. teritorija Kuldīgas vēsturē
x
Mantojums. Latvijas periodisko
izdevumu 1822 - 1940
saglabāšana. Kuldīgā izdotie http://data.lnb.lv/digitala_biblioteka
/laikraksti/index2.htm
x
2.
laikraksti.

Nr.p.k.

3.

Kuldīga: Vēsture. Notikumi.
http://www.mantojums.kuldiga.lv/
Cilvēki.

Latvijas Tautas fronte. Kuldīgas
http://tautasfronte.kuldiga.lv/
nodaļa
"Cantus" E.Vīgnera Kuldīgas http://biblio.kuldiga.lv/novadpetniec
iba/cantus/par-kolekciju/
5.
Mūzikas skolas koris
Amatiermāksla Kuldīgas
http://amatiermaksla.kuldiga.lv/
6.
novadā
4.

Atklātņu kolekcija
Kuldīgas, Alsungas un
Skrundas novada bibliotēku
8.
kopkatalogs
Kuldīgas, Alsungas un
Skrundas novada bibliotēku
9. novadpētniecības datu bāze

X

7.

10.

Novadnieki literāti

http://kuldiga.biblioteka.lv/Alise/lv/h
ome.aspx
http://kuldiga.biblioteka.lv/Alise/lv/h
ome.aspx
http://biblio.kuldiga.lv/?id=262&r=N
ovadnieki-liter%C4%81ti

2.7. Projektizstrāde

2015.gadā izstrādāti un ieguvuši finansiālu atbalstu divi Kuldīgas Galvenās bibliotēkas projekti:
1.

Kurzemes reģionālā literatūras konference “Nezināmais zināmajā: četras sarunas
par Aspaziju”– projekts iesniegts VKKF
Konference notika 2015.gada 19.martā Kuldīgas Galvenās bibliotēkas Mākslas namā.

Mērķauditorija – Kurzemes reģiona publisko bibliotēku darbinieki un Kuldīgas novada latviešu
valodas un literatūras skolotāji, skolu bibliotekāri, kopumā 92 dalībnieki. Konferencē
literatūrzinātniece, Dr.philol. Gundega Grīnuma runāja par Aspaziju Šveices periodā “Salstošā
Aspazija Alpu dienvidū pusē”., Raiņa un Aspazijas muzeja galvenais speciālists Jānis Zālītis
klausītājus iepazīstināja ar maz zināmu tēmu “Aspazijas un Raiņa laulības: laulību priekšvēsture,
cietuma mācītājs un atskaņas Satversmes Sapulcē”, Mg.philol. Ināra Andžāne

klausītājus

iepazīstināja ar nepublicētiem faktiem no dzejnieces dzīves, bet kopā ar Jūrmalas pilsētas muzeja
filiāles Aspazijas māja muzeja vadītāju Āriju Vanagu neklātienē iepazinām ar dzejnieces dzīvi
saistītās vietas Jūrmalā. Konferencei sekoja turpinājums – 6.jūnijā notika ekskursija uz Jūrmalu,
lai klātienē apmeklētu tās vietas, kas saistās ar Aspazijas un Raiņa vārdu.
2.

Projekts

„Literārais

cikls”Rakstnieks.Literatūra.Lasītājs.”5.kārta

–

iesniegts

VKKF.
2015. gadā turpinājās aizsāktais projekts Literārais cikls “Rakstnieks. Literatūra. Lasītājs”.
Valsts Kultūrkapitāla fonds 2015. gadā atbalstīja tā 6. kārtu. Ar projektu bibliotēka turpināja
iepazīstināt un izglītot iedzīvotājus un novada skolu skolēnus par procesiem Latvijas
grāmatniecībā un arī ar jaunajiem autoriem. Projekta 6. kārtā ar jauniešiem tikās 2014. gada
spilgtāko darbu autori. Kopumā notika 5 tikšanās uz kurām ieradās 329 apmeklētāji.
2.8. Metodiskā un konsultatīvā darba un sadarbības raksturojums.

Kuldīgas Galvenā bibliotēka nodrošina profesionālo un metodisko vadību 24 Kuldīgas,
Alsungas un Skrundas novadu bibliotēkām.
2014. gadā tika organizēti 7 semināri un 2 pieredzes apmaiņas braucieni, kā arī 19. martā
Kuldīgas, Alsungas un Skrundas novadu bibliotekāri piedalījās Kuldīgas Galvenās bibliotēkas
organizētajā literatūras konferencē “Zināmais nezināmajā: četras sarunas par Aspaziju”.
2015. gadā klātienē tika apmeklētas visas pagastu bibliotēkas, lai izvērtētu to dalību un
rezultātu vērtēšanai novadpētniecības konkursā “Urķīgais novadpētnieks”.

2.9. Personāls

Skaits
23

Darbinieku kopskaits
t.sk.
bibliotekārie darbinieki
no tiem ar bibliotekāro izglītību

15
7

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

2
-

5
8
1
3
1
3
8
21

Bibliotēkas darbinieki visa gada garumā ir izmantojuši iespēju mācīties un piedalīties
dažādos citu organizāciju piedāvātajos kursos un semināros:.
Kursi
Seminārs “Autortiesības
bibliotēku darbā”

Organizētājs
LNB

Norises laiks
15.01.2015

Dalībnieki

Stundu
skaits

Gunta Grundmane
Inita Fogele
Sanita Tilgale

4

Inga Brūvere
Laima Ostele
Skolēnu vispārējo
kompetenču attīstība
bibliotēkā

Latvijas
Nacionālās
bibliotēkas
mācību centrs

25.02.2015.18.03.2015.

20.10.2015.-

Inga Brūvere

36

28.10.2015

Kristīne Šimpermane
36

Valsts un valoda cauri
Kuldīgas
laikiem – profesionālās
tehnoloģiju un
pilnveides seminārs.
tūrisma
Nolasītais referāts “Lasīšana tehnikums
kā valodas attīstīšanas
instruments”

05.03.2015

Sanita Tilgale

Kursi „BIS ALISE
administrēšana”

10.03.2015

Gunta Grundmane

Tieto Latvija

Kurzemes reģionālā
Kuldīgas Galvenā 19.03.2015
literatūras konference
bibliotēka
“Zināmais nezināmajā:
četras sarunas par Aspaziju”

Visi darbinieki

Kursi “Jaunie MARC21 lauki Tieto Latvija
personu un institūciju
autoritatīvajos ierakstos”

23.03.2015

Inita Fogele

Kurzemes bibliotekāru
seminārs “Bibliotēka un
mūžizglītība.”

26.03.2015

Raima Preisa

Ventspils
bibliotēka

8

Laima Ostele
Sanita Tilgale
Gaidars Smirnovs

“Padziļinātie kursi datu
apstrādē, izmantojot
MARC21”

Tieto Latvija

08.04.2015

Inita Fogele
Māra Stepiņa

Konference “NVO
Latvijas
tehnoloģiju laikmets 2015” Pilsoniskā
alianse

10.04.2015

Gunta Grundmane

Profesionālā paštēla
stiprināšana

16.04.2015.

Visi bibliotēkas
darbinieki

Narmadas
tautskola

Bērnu literatūras
Latvijas
17.04.2015.
konference „Saule pati
Nacionālā
bērnu vada. Rainis. Aspazija. bibliotēka un
Savas debestiņas”.
Latvijas Bērnu un
jaunatnes
literatūras
padome

Inga Brūvere

8

Seminārs un meistarklase, UNESCO Latvijas 24.04.2015.
kas norisinājās 9. Kurzemes Nacionālā
stāstnieku festivāla „Ziv
komisija
Zup” ietvaros

Inga Brūvere

Kursi “LNB Priekšmetu
Tieto Latvija
saraksts un tā izmantošana”

27.04.2015

Inita Fogele

Seminārs “Esi drošs – 2”

29.04.2015

Gunta Grundmane

2

Konference Nidā “Bibliotēku Lietuvas
attīstība modernā
Bibliotekāru
sabiedrībā:labā prakse un biedrība
nākotnes izaicinājumi”
(lektore)

20.22.05.2016

Sanita Tilgale

24

6. Kurzemes bibliotekāru
vasaras saiets “Kurš cauri
skatās sietiņa acīm, redz
visu pasauli dimantos
mirdzam” (Rainis) –
radošums un darbs ar
bērniem bibliotēkā

Latvijas
Bibliotekāru
biedrības
Kurzemes
nodaļa, Saldus
pilsētas
bibliotēka un
Kursīšu
bibliotēkuinformācijas
centrs

23.06.2015.

Inga Brūvere

Vasaras skola

UNESCO Latvijas 20.07. –
Nacionālā
22.07.2015
komisijas tīkls
“Stāstu
bibliotēkas”

CERT

Māra Stepiņa

Gunta Grundmane
Inga Brūvere

Starptautiskais seminārs par Kuldīgas novada 06.08.2015
izglītības metožu attīstību Dome
un pilnveidošanu kultūras
mantojuma saglabāšanai

Inita Fogele

Pieredzes brauciens uz Cēsu Kuldīgas Galvenā 16.09.2015
Centrālo bibliotēku
bibliotēka
“Attīstības tendences
nākotnes bibliotēkā”

Gunta Grundmane

Praktisks seminārs darbā ar Kuldīgas galvenā 17.09.2015.
BIS Alise
bibliotēka

Kristīne Šimpermane

5

Inita Fogele

Rasma Puriņa

3

Inita Fogele
Māra Stepiņa
Irma Grīnberga

Meistarklases Vidzemes
stāstnieku festivālā „Stāsti
krēslā”

Solveiga Boicova 9.10.2015.Vidze mes
11.10.2015.
kultūras un
mākslas
biedrības
„Haritas”
vadītāja

Inga Brūvere
Gunta Grundmane

Dalība Kuldīgas bibliotēkas Kuldīgas novada 09.10.2015
stendā Senioru veselības
pašvaldība
dienā

Gunta Grundmane

Latvijas bibliotekāru 17.
konference “Dinamiskas
bibliotēkas: piekļuve,
attīstība un pārmaiņas”

Inga Brūvere

Latvijas
Nacionālā
bibliotēka

13.10.2015.

Raima Preisa

Kristīne Šimpermane
Sanita Tilgale
Gunta Grundmane
Inita Fogele
Gaidars Smirnovs
Laima Ostele
Raima Preisa
Gita Reboka

UNESCO 70. gadadienai
UNESCO Latvijas 15.10.2015.veltīta konference „Radoša Nacionālā
16.10.2015
Kultūras mantojuma
komisija
komunikācija vietējā
sabiedrībā”

Inga Brūvere
Gunta Grundmane

Pirmsskola, sākumskola,
lasīšana, patikšana

Valsts izglītības 19.10.2015.
satura centrs un
Latvijas
Nacionālās
bibliotēkas Bērnu
literatūras centrs

Inga Brūvere

Seminārs Tauragė B.

Tauragė B.

Inga Brūvere

28.10.2015.

8

BALTRUŠAITYTĖ bibliotēkā BALTRUŠAITYTĖ
Public Library

Sanita Tilgale
Gunta Grundmane
Gita Reboka

Konference “Stāsti par
Kuldīgu”

Kuldīgas novada 29.10.2015.
muzejs

Gita Reboka
Gunta Grundmane
Inita Fogele

Kurzemes bibliotekāru
konference “Lasīt nozīmē
izzināt pasauli”

Talsu bibliotēka 02.11.2015

Līga Brence
Raima Preisa
Laima Ostele

“Digitalizācijas praktikums” LNB Mācību
centrs

11.11.2015.

Gita Reboka

6

Inita Fogele

Izstāde. Izstādes veidošana Kuldīgas Galvenā 19.11.2015.
bibliotēka

Inga Brūvere

2

Rasma Puriņa
Kristīne Šimpermane
Gita Reboka

“Latvijas akadēmisko,
LNB
speciālo un publisko
bibliotēku direktoru rudens
sanāksme”

25.11.2015

Konference “Veiksmes
atslēga-spēja mainīties”

27.11.2015

Liepājs
zinātniskā
bibliotēka

Gunta Grundmane

4.5

Laima Ostele

Raima Preisa
Gunta Grundmane
Sanita Tilgale

Reģionu galveno bibliotēku LNB
metodiķu seminārs
Vebinārs “Sociālā
psiholoģija”

Vebinārs “Aktuālie
informācijas resursi un e-

01.12.2016

Sanita Tilgale

5

Laima Ostele

LU Open Minded 11.11.2015.
19.11.2015.
25.11.2015.
02.12.2015.
09.12.2015.
14.12.2015.

Gita Reboka

KIS

Gita Reboka

11.11.2015.
25.11.2015.

6?

Gunta Grundmane
Inita Fogele

4

pakalpojumu iespējas”

02.12.2015.
09.12.2015.

Irma Grīnberga

2.10. Finansiālais nodrošinājums

Kuldīgas Galvenās bibliotēkas finansējums nodrošina bibliotēkas darbību un attīstību
A

1

Atlikums pārskata perioda sākumā

23 574

IEŅĒMUMI KOPĀ (I.)

294 557

t. sk.
Piešķirti no valsts budžeta
Piešķirti no pašvaldības budžeta
Saimnieciskās darbības ieņēmumi
Citi ieņēmumu avoti
no tiem:
maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
ziedojumi un dāvinājumi
Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums
citu vietējo fondu piešķīrumi
ārvalstu finanšu palīdzība:
t. sk.
ārvalstu fondu līdzekļi
cita ārvalstu finanšu palīdzība
mērķdotācijas no valsts budžeta
pārējie ienākumi
IZDEVUMI KOPĀ (II.)
Kārtējie izdevumi (1.1.)
Atalgojums (1100)
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla
rakstura pabalsti un kompensācijas (1200)
Krājuma komplektēšana
no tiem:
grāmatas (5233)
periodiskie izdevumi (2400)
elektroniskie dokumenti
citi dokumenti (5233)
Preces un pakalpojumi
Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi (2250)
Pārējie kārtējie izdevumi
Kapitālie izdevumi (2.0.)
t. sk.
Zeme, ēkas un būves (5210)
Nemateriāli ieguldījumi
Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika (5238)
Kapitālais remonts un rekonstrukcija (5250)

Pārējie kapitālie izdevumi

Atlikums pārskata perioda beigās

287 530
5 827
5 827
1 200

306 580
303 572
165 094
39 332
16 792
12 311
3 679
632
170
65 903
2 776
13 675
3 008

1 499
1 509
11 551

Valsts un pašvaldības piešķirtais finansējums krājuma komplektēšanai
Krājuma komplektēšanai izlietoto valsts un pašvaldības budžeta līdzekļu
summa
no tiem:
grāmatas
periodiskie izdevumi
fonogrammas
filmas

Izdevumi (EUR)
16 160
12 311
3 679
170

2.11. Kopdarbība ar pašvaldības un citām institūcijām. Publicitāte

Pateicoties projektam “Rakstnieks. Literatūra. Lasītājs.” izvērtusies ļoti laba sadarbība ar
pilsētas skolām ( V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija, Kuldīgas Centra vidusskola, Kuldīgas
tehnoloģiju un tūrisma tehnikums, Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola), tās aktīvi
atbalsta Kuldīgas Galvenās bibliotēkas organizētos pasākumus
LR Kultūras ministrija, Latvijas Bibliotēku padome, Latvijas Nacionālā bibliotēka,
SIA Tieto Latvia, Kultūras informācijas sistēmu centrs u. c. iestādēm.
Piedalīšanās LNB organizētajās konferencēs.
Metodisko sanāksmju apmeklēšana. Neskaidru jautājumu gadījumā, konsultēšanās ar
Bibliotēku attīstības centra vadītāju Māru Jēkabsoni, Bibliotēku attīstības centra statistikas
speciālisti Baibu Bierni.
No 2015. gada decembra Kuldīgas Galvenās bibliotēkas metodiķe ir statistikas pilnveides
darba grupas sastāvā. 15. decembrī notika pirmā darba grupas sanāksme. Darba grupa izveidota,
lai sakārtotu neskaidros jautājumus par bibliotēku statistikas uzskaiti, lai novērstu nepilnības un
neprecizitātes datu uzskaitē un sekmētu vienotu sapratni par šo datu uzskaiti.
Kuldīgas novada dome –finansē un nodrošina bibliotēkas darbību. Sniedz atbalstu
dažādu pasākumu organizēšanā. Informācija par norisēm bibliotēkā tiek ievietota Kuldīgas
novada domes informatīvajā izdevumā Kuldīgas Novada Vēstis un tīmekļa vietnē kuldiga.lv.
.Laikraksta Viduskurzemei Kurzemnieks žurnālisti informē sabiedrību par bibliotēkā
notiekošajām aktivitātēm.
Turpinās arī bibliotēkas aizsāktā sadarbība ar Tauraģes B.Baltrušaitītes publisko
bibliotēku Lietuvā. Oktobrī tika rīkots pirmais kopīgais darba seminārs “Bibliotēkas kā
ietekmīgi partneri un vietējās kopienas centri” Kuldīgas, Alsungas, Skrundas novada un
Tauraģes bibliotekāriem. Seminārā tika parakstīts arī sadarbības līgums, kurā uzsvērta bibliotēku
abpusējā sadarbība veidojot jaunus projektus un piedalīšanās bibliotēku projektos gan kā
partneriem, gan viesiem.
No 20. līdz 22. maijam Nidā norisinājās starptautiska konference bibliotekāriem
"Bibliotēku attīstība un modernā sabiedrība: labā prakse un nākotnes izaicinājumi", kurā
piedalījās bibliotēku jomas pārstāvji no Lietuvas, Polijas, Ukrainas un arī Latvijas. Latvijas

delegācijas sastāvā bija Preiļu Galvenās bibliotēkas, Valmieras Integrētās bibliotēkas, Jelgavas
Zinātniskās bibliotēkas un Kuldīgas Galvenās bibliotēkas pārstāves.
Pārstāves no Latvijas bibliotēkām dalījās pieredzē par darbu ar novadpētniecības darba
aspektiem mūsdienīgā bibliotēkā un par dažādām darba formām ar bērnu auditoriju to
lasītprasmes veicināšanai.
Latvijas delegācijas braucienu uz konferenci organizēja un atbalstīja Latvijas
Bibliotekāru biedrība http://www.bibliotekari.lv/
12.11.1. Informācijas resursus popularizējoši pasākumi (izstādes, tikšanās, tematiskie pasākumi u. tml.)

Lai veicinātu jaunu apmeklētāju piesaisti un lasīšanas aktivitātes bibliotēkā, aizvadītajā
gadā Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā noorganizēti 29 pasākumi, kurās piedalījās 1254 dalībnieki
– tostarp 9.grāmatu atvēršanas, no kurām piecas kuldīdzniekiem sarūpēja novadnieki – Dace
Priede ( 2. grāmatas ), Dace Nasteviča, Dace Zvirbule, Atis Gunivaldis Bērtiņš. Īpašu lasītāju
interesi raisīja grāmatas „Kuldīgas slimnīcas stāsti” un „Latviešu skaņu plašu vēsture”, kā arī
Daces Priedes grāmata „Mums viena asins, tev un man”, kurā emocionāli stāstīts par cilvēku un
dzīvnieku savstarpējām attiecībām. Pasākumu kuplināja dzīvnieku patversmes „ Ūbele” un
izdevniecības pārstāvji, bet aktieri Kristīne Dina Bitēna un Anrijs Sirmais lasīja fragmentus no
grāmatas.
Atzīmējot Raiņa un Aspazijas 150 jubileju, bibliotēkā notika seši abiem dzejniekiem
veltīti pasākumi, arī Muzeju nakts un Dzejas dienu ietvaros, kuros piedalījās vairāk kā divi simti
apmeklētāji. Sadarbībā ar vietējās Literātu apvienības „Patskanis” dalībniekiem organizētas
dzejas pēcpusdienas un piedalīšanās tradicionālajās Kurzemes Dzejas dienās Saldū, kā arī
atzīmēta Kuldīgas dzejnieces Alises Krones Lauriņas 85 gadu jubileja.
Jau trešo gadu tika organizēta kuldīdznieku iecienīta, literāri muzikāla pēcpusdiena
bibliotēkas sadarbības partneriem un aktīvākajiem apmeklētājiem. Pasākums notika bibliotēkas
95. dzimšanas dienas zīmē. Apmeklētājus iepazīstināja ar darbinieku izveidotajām vietnēm par
vietējiem amatiermākslas kolektīviem, bet muzikālu baudījumu sniedza

Ventspils kultūras

centra studijas „Jūras akmentiņi” dziedošie jaunieši.
Ar bibliotēkas telpu apskati un stāstījumiem par piedāvātajiem pakalpojumiem iepazīstināti 158
apmeklētāji 12 ekskursijās.

