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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. 2013.gadā un 2014.gada visas
Kuldīgas Galvenās bibliotēkas pārziņā esošās pagastu bibliotēkas tika atkārtoti akreditētas uz
pieciem gadiem kā vietējas nozīmes bibliotēkas. Visās bibliotēkās ir sakārtota infrastruktūra –
veikti remonti, nomainītas mēbeles. Tuvāko gadu laikā pakāpeniski jānomaina datortehnika un ,
iespēju robežās, jāiegādājas mobilās tehnoloģijas.

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, bibliografēšanu 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 epakalpojumu izmantošanā; nodrošināt bibliotēkas pakalpojumu sniegšanu.
2. Aģentūras uzdevumi ir:
2.1. veikt bibliotēkas funkcijas;
2.2. veikt reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas Kuldīgas novadā; pēc novadu domju
savstarpējas vienošanās veikt reģiona galvenās bibliotēkas funkciju vairāku novadu
teritorijā.
2.3. izstrādāt un īstenot pašvaldības un starptautiskus projektus un programmas, kas saistīti ar
noteikto mērķu sasniegšanu, bibliotēkas funkcijām un uzdevumu izpildi;
2.4. veikt vienreizējus uzdevumus, kas Aģentūrai uzdoti ar Domes lēmumiem.
3. Lai izpildītu uzdevumus, Aģentūra veic sekojošo:
3.1. nodrošina bibliotēkai nepieciešamo iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšanu;
3.2. veic

bibliotēkas

krājuma

organizēšanu

(sistematizēšanu,

kataloģizēšanu

un

bibliografēšanu) un papildināšanu;
3.3. nodrošina brīvu pieejamību Nacionālajam bibliotēku krājumam un informācijas sistēmām;
3.4. nodrošina operatīvu un kvalitatīvu bibliotēku pakalpojumu sniegšanu bibliotēkas
lietotājiem;
3.5. veic bibliotēkas darbinieku regulāru apmācību;
3.6. sniedz Nacionālajam kopkatalogam nepieciešamās ziņas par bibliotēkas krājumu;
3.7. 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;
3.8. iesaistās valsts starpbibliotēku abonementu un starptautisko starpbibliotēku abonementu
sistēmā;
3.9. iepazīstina bibliotēkas lietotājus ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem;
3.10.

rūpējas par bibliotēkas krājumā esošo reto grāmatu, rokrakstu, seniespiedumu

konservāciju un cita veida saglabāšanu, kā arī restaurāciju;
3.11.

rūpējas par jaunu informācijas tehnoloģiju ieviešanu bibliotēkā;

3.12.

nodrošina lietotāju apmācību darbam ar jaunajām informācijas tehnoloģijām un e-

pakalpojumu saņemšanu;
3.13.

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;
3.14.

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:
4.1. dara pieejamu bibliotēku lietotājiem valsts un pašvaldību institūciju sagatavoto un
publicēto informāciju;
4.2. nodrošina publisku pieejamību bibliotēkas gada publiskajam pārskatam;
4.3. bez maksas uz laiku no saviem krājumiem izsniedz iespieddarbus un citus dokumentus un
to kopas pēc citu bibliotēku pieprasījuma;
4.4. 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:
5.1. nodrošina, ka tās krājums ir universāls un tiek veidots atbilstoši attiecīgās administratīvās
teritorijas attīstības interesēm;
5.2. nodrošina sava krājuma, datu bāzu un informācijas sistēmu, kā arī citu bibliotēku krājumu
pieejamību ikvienam lietotājam, izmantojot starpbibliotēku abonementu pakalpojumus;
5.3. veido attiecīgās administratīvās teritorijas bibliotēku krājuma elektronisko kopkatalogu un
Novadpētniecības datubāzi un nodrošina to pieejamību internetā ikvienam interesentam;
5.4. nodrošina attiecīgās administratīvās teritorijas bibliotēku krājumu komplektēšanas
koordināciju;
5.5. sadarbībā ar bērnu bibliotēkām veic bērnu galvenās bibliotēkas funkcijas attiecīgajā
administratīvajā teritorijā;
5.6. sniedz konsultatīvu un metodisko palīdzību visām attiecīgās administratīvās teritorijas
bibliotēkām un popularizē to darbu;
5.7. veic depozītbibliotēkas funkcijas;
5.8. nodrošina bibliotēku lietotājus ar valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas pašvaldību
institūciju sagatavoto un publicēto informāciju;
5.9. organizē reģiona bibliotēku darbinieku tālākizglītības un apmācības pasākumus.

2. Aģentūras darbība 2014. gadā
2.1. Galvenie uzdevumi:
•

organizēt Kurzemes reģiona konferences par latviešu oriģinālliteratūras attīstības un
novadpētniecības jautājumiem;

•

padziļināti strādāt pie Kuldīgas nemateriālā kultūras mantojuma apguves – aktivizēt
novadpētniecības materiālu digitalizāciju galvenajā bibliotēkā un novadu pagastu
bibliotēkās;

•

popularizēt attālinātos pakalpojumu – izdevumu rezervēšanu un grāmatu lietošanas
termiņa pagarināšanu interneta vidē, uzsākt tā ieviešanu pagastu bibliotēkās;

•

sākt veidot virtuālas novadpētniecības materiālu izstādes;

•

attīstīt bibliotēkas tehnoloģisko aprīkojumu, to pakāpeniski nomainot ar jaunākās
paaudzes aprīkojumu;

•

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. Tuvākā
gada uzdevums ir izpētīt krājuma kustību, izmantojot BIS ALISE jauno iespēju atlasīt maz
izmantotos izdevumus.
2.1.tabula
Galvenie krājuma attīstību raksturojošie kvantitatīvie rādītāji Kuldīgas galvenajā
bibliotēkā:

Rādītājs

2011

2012

2013

2014

Kopējā krājuma apgrozība

2,6

2,3

2,2

2,1

Grāmatu krājuma apgrozība

2,7

1,9

1,7

1,6

Preses izdevumu krājuma
apgrozība
Izsniegumu skaits uz vienu
lasītāju
Dokumentu nodrošinājums
uz 1 lasītāju
Dokumentu nodrošinājums
uz 1 iedzīvotāju

1,9

2,7

3,3

3,2

35

33

33

33

14

14

15

16

3,8

4,1

4,3

4,5

Datu analīze (1.tabula) liecina, ka grāmatu izmantošana lēnām, bet samazinās, toties pieaug
pieprasījums pēc preses izdevumiem. Tas ļauj izdarīt pieņēmumu, ka mainās lasīšanas paradumi
– lietotāji arvien vairāk izvēlas īsus, ātri izlasāmus un viegli uztveramus tekstus.
Analizējot grāmatu krājuma apgrozību nozaru griezumā, jāsecina, ka apgrozība ir
nepietiekama, tā svārstās robežās no 0,34 (reliģija) līdz 0,92 (psiholoģija).2015.gadā jāveic izpēte,
kuras uzdevums būs gan noskaidrot lietotāju vajadzības un viņu viedokli par esošā krājuma

kvalitāti, gan analizēt krājuma atbilstību lietotāju definētajām vajadzībām. Nozaru krājuma
izmantošanu apgrūtina krājuma izvietojums pa stāviem – lasītāji bibliotēkas 2.stāvu apmeklē
nelabprāt.
Kuldīgas galvenās bibliotēkas krājums 2014. gadā tika papildināts ar 3557 jauniem
izdevumiem, no kuriem 2019 bija grāmatas, 1384 seriālizdevumi, 120 audiovizuālie izdevumi, u.c.
Kopā komplektēšanai 2014.gadā izlietoti 18911 eiro, tajā skaitā 3350 eiro 99 preses
izdevumu

abonēšanai.

Kuldīgas

Galvenās

bibliotēkas

krājuma

proporcionalitāte

–

bērniem/jauniešiem ir 29% vienību, bet pieaugušajiem 71%, jaunieguvumu proporcionalitāte ir
36% pret pieaugušo 64%.

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, datubāžu 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; Jaunums!
nakts abonements jaunākajai presei un lasītavā pieejamajiem izdevumiem;
tematisko literatūras apskatu sagatavošana;
speciālās datortehnikas piedāvājums cilvēkiem ar redzes problēmām
apmācība datorlietošanā un informācijas meklēšanā, e-pakalpojumu izmantošanā;
lasīšanas veicināšanas pasākumi un mākslas darbu izstādes;
ekskursijas pa bibliotēku.

2.3.1.tab. 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
Dokumentu laminēšana – A4 formāts
4. Citi pakalpojumi:
Attēla un teksta skenēšana – 1 vienība
Semināru zāles īre
Semināru zāles īre mācībām (Atlaide 50%)

0,28
0,43
0,14
9,35
4,67

2.3.2.tabula Pakalpojumu izmantošanas kvantitatīvie rādītāji:

2011
Reģistrēto lietotāju
skaits

2012

2013

2014

3522

3539

3478

3482

Izsniegums

121602

118076

115961

116463

Apmeklējumu
skaits klātienē

59775

79904

78297

86479

Virtuālais
bibliotēkas tīmekļa
vietnes
apmeklējums

38273

55752

54504

64020

Kvantitatīvie darba rādītāji, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir nedaudz palielinājušies, bet
to nevar vērtēt kā būtisku.
Formāli bibliotēkas pakalpojumus izmanto 30% no Kuldīgas iedzīvotājiem. Visvairāk –
41% no lietotāju skaita ir bērni un jaunieši līdz 18.gadiem. Otra lielākā lasītāju grupa ir vecumā
no 21 gada līdz 45 gadiem – 32%.
Pakāpeniski pieaug attālināto pakalpojumu izmantošana – Ja 2013.gadā attālināti
rezervētas bija 1417 grāmatas, tad 2014.gadā 2013 grāmatas, kas ir par 596 vienībām vairāk nekā
iepriekšējā gadā. Autorizācijas datus pārskata periodā izsniegti aktīvi izmantojuši 232 lietotāji.
Turpinās sadarbība ar pansionātu „Venta”, uz kurieni reizi ceturksnī tiek nogādātas
apmēram 40 grāmatas. To izsniegšanu un apmaiņu pansionāta darbiniekiem nodrošina sociālais
darbinieks.
Lai veicinātu krājuma izmantošanu, 2014.gadā izlikta 51 literatūras izstāde, tajā skaitā
3 virtuālās - http://ejuz.lv/valstssveetki, http://ejuz.lv/1rr, http://ejuz.lv/pilskalns, sagatavoti
63 apskati, kuri publicēti gan laikrakstā „Kurzemnieks, gan pašvaldības izdevumā „Kuldīgas
Novada Vēstis”. Tā kā 2014.gada maijā bibliotēkas rīcībā tika nodota automašīna Citroen http://www.citroen.lv/?id=berlingo, tad no 2014.gada oktobra bibliotēka piedāvā jaunu
pakalpojumu– grāmatu piegādi mājās. Līdz gada nogalei šī pakalpojuma saņemšanai bija
pieteikušies 16 lietotāji – cilvēki, kuriem ir veselības problēmas vai grūtības staigāt.

Viena no Kuldīgas Galvenās bibliotēkas struktūrvienībām ir Mākslas nams https://www.facebook.com/MakslasNams,

kas

piedāvā

iedzīvotājiem

iespēju

iepazīt

profesionālo mākslu . 2014.gadā tika noorganizētas 16 izstādes, tajā skaitā 2 ziedu izstādes.
Kopumā Mākslas nama izstādes apmeklējuši 9415 skatītāji.
Mākslas namā ir ļoti laba akustika, tāpēc tajā notiek arī kamerstila koncerti. Kopumā tika
piedāvāti 16 koncerti, kuri pulcēja 903 klausītājus.
2.3.1.Uzziņu un informācijas darbs
Kopumā Kuldīgas galvenajā bibliotēkā sniegtas 747 uzziņas, kuru izpildē darbinieki
iegulda lielu darbu un zināšanas un patērē daudz laika, lai nokļūtu pie vēlamā rezultāta. Lielāko
daļu no uzziņām izpilda Uzziņu, konsultāciju un apmācību centra (UKAC) darbinieki. No kopējā
uzziņu skaita UKAC darbinieki snieguši palīdzību 562 uzziņu izpildē. Kopumā uzziņu skaits ir
samazinājies, un darbinieki to skaidro ar to, ka lietotāji regulāri tiek apmācīti meklēt informāciju
un līdz ar to ar daudzu jautājumu risināšanu tiek galā paši..
2.3.2.ESIP darbs
2014. gadā bibliotēkas apmeklētājiem aktuāla bija informācija par dažādām tiesībām ES,
par monetāro politiku ES un informācija par ceļošanas iespējām ES, interesantākajiem
galapunktiem, apskates objektiem.
Ikdienas darbā ir izveidojusies laba sadarbība ar Ventspils EDIC, nereti bibliotēkas tīmekļa
vietnē tiek ievietota arī kuldīdzniekiem aktuāla informācija par Ventspils EDIC organizētiem
semināriem (piemēram: http://biblio.kuldiga.lv/?id=573&r=Semin%C4%81rs-t%C5%ABrismauz%C5%86%C4%93m%C4%93jiem ).
Jau vairākus gadus Kuldīgā notiek Latvijā lielākais nekomerciālais velofestivāls Velodiena Kuldīgā 2014, kur ar informatīvajiem materiāliem piedalījās ES māja un arī šogad no
pasākuma pāri palikušie informatīvie bukleti un izdales materiāli tika nogādāti Kuldīgas Galvenajā
bibliotēkā, kur tie tiek piedāvāti bibliotēkas apmeklētājiem.
2.3.3. SBA pakalpojumi
2014. gadā SBA kārtā no LNB izpildīti 23 pieprasījumi. SBA pieprasījumu skaits, salīdzinot
ar citiem gadiem, ir samazinājies, jo LNB pārcēlās uz jauno ēku un elektronisko kopiju un
izdevumu pasūtīšana bija pieejama līdz maijam. Gada otrajā pusē, savukārt, ilgstoši slimoja par
SBA pakalpojumu atbildīgais darbinieks. Kā jau tika norādīts 2013.gadā, tad SBA pieprasījumu
ietekmē gan tas, ka daudzas grāmatas un periodiskie izdevumi ir pieejama digitālā formātā un
lietotājs var ātri un kvalitatīvi iegūt sev nepieciešamo informāciju, gan arī tas, ka komplektēšanai
atvēlēto līdzekļu apjoms ļauj veidot kvalitatīvu krājumu, kas apmierina lietotāju vajadzības.
Pavisam kopā Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā SBA kārtā izsniegti 658 izdevumi, kas ir par
319 vienībām vairāk nekā 2013.gadā. No citām Latvijas bibliotēkām saņemts 101 dokuments, uz
citām bibliotēkām nosūtīti 557 dokumenti. Būtiski pieaugusi pagastu bibliotēku aktivitāte SBA
pakalpojuma izmantošanā. Ja 2013.gadā pagastu bibliotēkas no galvenās bibliotēkas krājuma
izmantoja 197 izdevumus, tad 2014.gadā jau 448 izdevumus.

2.4 Pakalpojumi bērniem
2.4.1. Svarīgākie darba radītāji.
2014. gadā Bērnu literatūras centrā bija reģistrēti 1092 lietotāji vecuma grupā no
pirmsskolas līdz devītās klases audzēkņiem (skat. tabulu Nr. 1).
2.4.1 tab. Kuldīgas BLC lietotāju sadalījums pa vecuma grupām un salīdzinājums ar 2013. gadu.
+ vai –

Vecuma grupas

2011

2012

2013

2014

salīdzinājumā ar
2013. gadu

Pirmsskolas

64

99

104

89

-15

1.-4. klase

475

455

456

471

+15

5.-7. klase

322

359

358

362

+4

8.-9. klase

195

194

193

170

-23

kopā

1056

1107

1111

1092

-19

vecuma bērni

Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā 2014. gadā bija 3482 lietotāji, no tiem 1092 bija bērni no
pirmsskolas līdz devītās klases skolēniem (BLC mērķauditorija), t. i. 31,36%.
Sākumskolas vecuma bērnu grupā lasītāju skaits ir paaugstinājies jo 2014. gada pavasarī
tika veiksmīgi realizēts projekts „Lasošākā sākumskolas klase Kuldīgas novadā”. Lai veicinātu arī
pamatskolēnu lasītvēlmi, tad 2015. gadā šajā konkursā dosim iespēju piedalīties arī 5. un 6. klases
skolēniem.

Bērnu literatūras centra darbību raksturojošie kvantitatīvie rādītāji.
2.4.2. tab. Kuldīgas Galvenās Bibliotēkas Bērnu literatūras centra darbību raksturojošie
kvantitatīvie rādītāji un salīdzinājums ar 2013. gadu

2012

2013

2014

+ vai –
salīdzinājumā ar
2013. gadu

Lietotāji (bērni
līdz 9. klasei)

1107

1111

1092

-19

Izsniegums

39605

37875

Interneta lietotāji

475

468

384

-84

Interneta
apmeklējums

9685

9805

6469

-3336

181

174

168

Uzziņas

35825

-2050

-6

Analizējot kvantitatīvos rādītājus, ir redzams, ka interneta lietotāju un apmeklējuma skaits
stipri samazinās, kas skaidrojams ar to, ka daļa no datortehnikas izgāja no ierindas - vairāk nekā

pusgadu Bērnu literatūras centrā bija tikai viens dators, kas labi darbojās, un otrs dators, kas daļēji
darbojās, tādejādi bibliotēka nespēja nodrošināt šo pakalpojumu. 2014.gada nogalē bibliotēkā tika
saņemti jauni datori, kas tika uzstādīti pieaugušo pakalpojumu zonā, bet tajā esošie datori
pārvietoti bērniem.
Viens dators ir aprīkots ar austiņām, lai netraucētu pārējos bibliotēkas apmeklētājus, un tajā
tiek

piedāvāta

pieeja

BLC

http://www.britannica.com/,un

abonētajām

datu

bāzēm

www.pasakas.net

un

ir iespēja skatīties uz vietas animācijas filmas no Bērnu

literatūras centra krājuma.
2014. gadā BLC ir noorganizēti gandrīz 100 lasīšanas veicināšanas pasākumi gan
pirmsskolas, gan sākumskolas vecuma bērniem un viņu ģimenēm. Galvenais akcents tiek likts uz
Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2014. gada kolekcijas grāmatām, zinot, ka tās ir ekspertu atzītas
labākās grāmatas.

2.5. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums.
2.5.1. Bibliotēku informācija tīmeklī
Kuldīgas Galvenā bibliotēka informāciju ievieto ne tikai savā tīmekļa vietnē
http://biblio.kuldiga.lv , bet arī izmanto sociālās saziņas vietnes – portālus draugiem.lv un
twitter.com. 2014. gadā mikroblogošanas vietnē twitter.com ievietotas 74. ziņas, neskaitot
retvītotos jaunumus vai ziņas. Tā ir aptuveni viena ziņa nedēļā.
Mikroblogošanas vietne twitter.com izmantota arī, lai sekotu līdzi jaunumiem citās
Latvijas bibliotēkās un arī nozarei kopumā. Šobrīd vietnē Kuldīgas bibliotēkas profilam ir 549
sekotāji. Tas nozīmē, ka 2014. gadā bibliotēkas profilam pievienojušies 100 jauni sekotāji.
Sociālajā portālā Draugiem.lv ievietoti jaunumi sadaļās runā un jaunumi un arī līdzīgi kā
vietnē twitter.com, ieteiktas citu Latvijas bibliotēku ziņas un nozares jaunumi. Tā kā portālā
visvairāk sekotāju ir vecuma posmā no 9 – 13 gadu vecumam (skat.1.att.), tad visvairāk tajā
darbojas un jaunumus ievieto Bērnu literatūras centrs (BLC). Bērniem visvairāk patīk (par to
liecina ieteikumu skaits) dažādu pasākumu atspoguļojums, sevišķi ja viņi paši tur piedalījušies. Tā
piemēram izveidotā galerija “Bibliotēkas draugu pikniks” ieteikta 14 reizes un apskatīta 81 reizi.
Sadarbība notiek ar Kuldīgas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistiem, kas
informāciju par aktualitātēm ievieto gan pilsētas portālā www.kuldiga.lv. 2014. gadā tiek turpināta
arī ikmēneša prakse mēneša sākumā Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadu publisko bibliotēku
pasākumu plānu iesniegt laikrakstam “Kurzemnieks” un Kuldīgas novada pašvaldības sabiedrisko
attiecību nodaļai.
Par pasākumiem tiek informēta arī Skrundas novada televīzija, kas pasākumus atspoguļo
īsa sižeta veidā un ievieto tos portālā draugiem.lv un Skrundas TV tīmekļa vietnē. 2014. gadā par
Skrundas TV izveidojusi sižetus par Bērnu un Jauniešu žūriju, kas notika Kultūras centrā Kuldīgas
un Skrundas novada BŽ dalībniekiem, vasarā izveidots sižets par bibliotēkas organizēto pārgājienu
Bibliotēkas draugiem, atspoguļota arī literārās kopas “Patskanis” dalība Kurzemes Dzejas dienās,

sadarbības līguma noslēgšana ar Tauraģes (Lietuva) B. Baltrušaitītes publisko bibliotēku un arī
izveidots sižets par Dzejas dienu pasākumu Kuldīgas novada muzejā, kur ar dzejas
priekšlasījumiem apmeklētājus iepriecināja Artis Ostups.

Bibliotēka minēta arī sižetos par

lielajiem pilsētas pasākumiem - Lido zivis, Pilsētas svētki un Muzeju nakts.
Bibliotēkai izveidots arī profils portālā www.pilseta24.lv , kur tiek ievietota informācija
par gaidāmajiem pasākumiem un izstādēm.
Portālā www.biblioteka.lv

mazāk tiek izmantots bibliotēkas profils, bet produktīva

sadarbība turpinās ar portāla redaktori, sūtot ziņas par informācijas ievietošanu, kas operatīvi tiek
paveikts dažu minūšu laikā. Kā liecina LNB Bibliotēku konsultatīvā centra atskaite Kuldīgas
Galvenās bibliotēkas profils portālā biblioteka.lv 2014. gadā apmeklēts 539 reizes, kas ir par 48
reizēm vairāk kā iepriekšējā gadā. Skaitlis nav liels, jo šo profilu lielākoties apmeklē bibliotēku
jomas speciālisti.
Liela daļa no Kuldīgas novada pagastu bibliotēkām jaunumus ievieto bibliotēku emuārā
http://bibliozinas.blogspot.com/ . Emuāram pārskata periodā bijuši 1505 lietotāji un 5195
apmeklētāji. Ievietotas 157 ziņas
2.5.2. Darbs ar elektronisko katalogu
Kā liecina Google analytic informācija, tad bibliotēkas elektronisko katalogu apmeklējušas
3686 personas (unikālie apmeklētāji) veicot 17680 sesijas.
Ierakstu skaits elektroniskajā katalogā uz 2015.gada 1. janvāri ir 41236. 2014.gadā
elektroniskais katalogs papildināts ar 2308 jauniem ierakstiem. No tiem 1878 ieraksti ir importēti
no LNB (Kuldīgas Galvenā bibliotēka 1175), 430 pašu izveidoti (Kuldīgas Galvenā bibliotēka
344). 1554 elektroniskā kataloga ieraksti papildināti ar anotācijām. 422 anotācijām (Kuldīgas
Galvenā bibliotēka 418) pievienoti satura rādītāji jpg. formātā (pārsvarā nozaru literatūras
aprakstiem), grāmatas vāka sīkattēls un īss grāmatas apraksts. 1132 anotācijām pievienots
grāmatas vāka sīkattēls un īss grāmatas apraksts.
Visas Kuldīgas, Alsungas un Skrundas novadu pagastu publiskās bibliotēkas strādā
automatizēti.
2.5.3. Elektronisko datubāžu piedāvājums, pašu veidotās datubāzes
Uzziņu darbā katru dienu izmanto Lursoft datu bāzes – laikrakstu bibliotēka + uzņēmumu
datubāzes. Pastāvīgie lietotāji to izmanto, lai saņemtu sava uzņēmuma gada pārskatus,
Letonikas datu bāze izmantota 1776 (2013.gadā 1434) reizes. Datubāze bieži tiek izmantota
ikdienā uzziņu izpildei par Latviju. Darbinieki to iecienījuši dažādo vārdnīcu pieejamības dēļ.
2014.gadā bibliotēka turpina abonēt datubāzi Britannica Library edition, kas noderīga skolu
jaunatnei. Problēmu rada tas, ka pēc datubāzes uzlabošanas tā vairs nav pieejama attālināti.
Kuldīgas galvenā bibliotēka kā viena no atmiņu institūcijām veic vietējā mantojuma
apzināšanu, to dokumentēšanu un saglabāšanu. Bibliotēka veido gan novadpētniecības datubāzi,
gan datubāzi par Kuldīgu www.mantojums.kuldiga.lv , ir pieejams arī fotogrāfiju apkopojums –
Kuldīga

fotogrāfijās

-

http://kuldiga.biblioteka.lv/Alise/lv/advancedsearch.aspx?crit0=mt&op0=%3D&val0=k&addCrit
eriaBop=AND&c=2 Bibliotēkas veidotās datubāzes ir noderīgs un ērti pieejams materiāls skolēniem,
studentiem, vēstures interesentiem, kā arī kalpo par savdabīgu Kuldīgas vēsturisko vērtību
popularizētāju Kurzemes un visas Latvijas mērogā. Pieejamais digitalizētais materiāls palīdz
katram kuldīdzniekam labāk apzināties savu identitāti un veidos jauniešos patriotiskas jūtas.
2.5.4. Lietotāju apmācība
Bibliotēkas Uzziņu ,konsultāciju un apmācību centrs (UKAC) ir vienīgā vieta Kuldīgā, kur
tiek piedāvāta individuālā datorapmācība cilvēkiem bez priekšzināšanām. Apmācot iedzīvotājus,
tiek ņemtas vērā katra indivīda uztveres spējas, iepriekšējās zināšanas kā arī vajadzības (e-pasts,
internetbanka, Word programma, VID EDS sistēma, draugiem.lv u.c.) Tiek piemērota arī
datortehnika apmācībai – stacionārais, portatīvais dators vai planšetdators, mājās esošais Office
2003. 2007, 2010. Respektēts tiek arī apmācāmā laiks un bibliotekāra iespējamais laiks. Daži
seniori pēc Lattelecom vai PIC apmācībām turpināja nākt uz bibliotēku, lai papildinātu iegūtās
zināšanas. Individuālo 16 stundu apmācības programmu iesācējiem ”Datora lietošanas un interneta
izmantošanas pamati” apguva 5 cilvēki.
Kopumā 2014. gadā bibliotēkā apmācīti 486 bibliotēkas lietotāji 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,pieteikt vizītes pie ārsta, 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.) .
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 726 lietotāji, Skype – 80.

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.
Ierakstu skaits Kuldīgas Galvenās bibliotēkas Novadpētniecības datu bāzē uz 2015. gada
1.janvāri bija 26 934. 2014.gadā datu bāze papildināta ar 4056 jauniem ierakstiem (Kuldīgas
Galvenā bibliotēka 3186). No LNB importēti 284 apraksti (Kuldīgas Galvenā bibliotēka 205).
2014.gadā pārtraukta fizisko novadpētniecības mapju papildināšana ar vietējo laikrakstu
Kurzemnieks un Kuldīgas novada vēstis novadpētniecības rakstu kopijām, jo laikraksts
Kurzemnieks abonēts elektroniskā formātā un katram aprakstam tiek pievienota anotācija ar raksta
attēlu jpg formātā, sīkattēls un ABBYY FineReader atpazīts teksts. Gada nogalē uzsākta anotāciju
pievienošana mašīnlasāmā .pdf formātā un tas tiks turpināts 2015.gadā.
2014. gadā 4223 Novadpētniecības datu bāzes ieraksti papildināti ar anotācijām (Kuldīgas
Galvenā bibliotēka 3521). 3441 anotācija satur sīkattēlu, un raksta attēlu jpg formātā, pārējās
sīkattēlu un tekstu.
2014.gada februārī un martā pagastu bibliotekāriem notika mācības par teksta materiālu
un attēlizdevumu skenēšanu un apstrādi programmās Adobe Photoshop un ABBYY FineReader,
attēlizdevumu un novadpētniecības tematisko mapju aprakstīšanu, mapju satura rādītāju veidošanu
un anotāciju pievienošanu BIS ALISE.
2014.gadā

turpinājās

darbs

pie

datu

bāzes

“Vēstures

soļi

Kuldīgas

ielās”

(http://www.mantojums.kuldiga.lv/) rediģēšanas un papildināšanas – publicētas sadaļas:
Kuldīgas ielas – “Ventspils iela”; Filmas- “Pelnu sanatorija”.
Kopumā datu bāze papildināta ar 117 jauniem ierakstiem (t.sk. 8 iedzīvotāju nestajām
fotogrāfijām).
2.6.2. Novadpētniecības materiālu digitalizācija
2014.gadā digitalizēti 130 dokumenti ar 422 lappusēm:
•

72 laikraksta (288 lpp.) “Padomju Dzimtene” Nr. par laika periodu 1963.gada
12.janvāris – 1963.gada 16.jūlijs.

•

57 laikrakstu “Padomju Dzimtene” un “Kurzemnieks” raksti;

•

Grāmatas “Terra Mariana” nodaļas (77 lpp.) novadpētniecības informācijas
meklēšanai bibliotēkas lokālajā tīklā.

2014. gadā digitalizēti 1438 attēlizdevumi, tajā skaitā 814 fotogrāfijas un 624 apsveikuma
kartiņas, un veikta attēlu pirmapstrāde. Lielākā daļa (485) no fotogrāfijām ir saistītas ar
pašdarbības kolektīvu darbību Kuldīgā. 37 fotogrāfijas iegūtas no Kuldīgas iedzīvotāja Antona
Mālkalna arhīva diapozitīviem un digitalizētas saistībā ar Baltijas ceļa stāstu projektu.
Ieskenētas un apstrādātas arī 624 apsveikuma kartiņas: 487 – Ziemassvētki un Jaunais
gads, 61 – Lieldienas, 58 – 8.marts, 18 – Jāņi.
Digitalizēti 7 audioieraksti (7h 10 min.) Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras
organizācijas Latvijas Nacionālā komisijas (turpmāk tekstā UNESCO LNK) projekta “Baltijas
ceļa stāsti” ietvaros.
2.6.3. Novadpētniecības materiālu virtuālo izstāžu veidošana
2014. gadā izveidotas 9 virtuālas izstādes. Apsveikuma kartiņu izstādes (8.marts,
Lieldienas, Jāņi, Ziemassvētki, Jaunais gads) bija skatāmas tikai bibliotēkas telpās, bet
„Veckuldīgas pilskalns – 2014.gada arheoloģijas piemineklis”, „Nāc, nākdama Liela diena”, „Nāk
Jāņi vienreiz gadā” un „18.novembris. Latvijas dzimšanas diena” bija skatāmas arī bibliotēkas
tīmekļa vietnē.
Virtuālajā izstādē “Veckuldīgas pilskalns – 2014.gada arheoloģijas piemineklis” tika
iekļauti materiāli no Kuldīgas Galvenās bibliotēkas Novadpētniecības materiālu krājuma, Latvijas
Nacionālās bibliotēkas Digitālās bibliotēkas, kā arī Kuldīgas novada muzeja un iedzīvotāju nestās
fotogrāfijas. Virtuālā izstāde ievietota gan Kuldīgas Galvenās bibliotēkas mājaslapā, gan tīmekļa
vietnē http://www.slideshare.net. Kopumā tā skatīta 724 reizes. Ņemot vērā to, ka vietni
http://www.slideshare.net apmeklē arī ārvalstu iedzīvotāji, virtuālā izstāde apskatīta arī citās
valstīs. Visvairāk apmeklētāju tai bijušas no Latvijas (611 reizes), ASV (63 reizes), Īrijas (11
reizes), Francijas (7 reizes) u.c.
Visa 2014.gada garumā turpinājās darbs pie virtuālās izstādes “Bērnu koris “Cantus””
veidošanas. Tika veikta Ernesta Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skolas kora “Cantus” materiālu
apzināšana, aprakstīšana, digitalizēšana par laika periodu 1968.-1976.gadam, kā arī veikta 247
kora fotogrāfiju skenēšana un pirmapstrāde.
2.6.4. Atmiņu pēcpusdienas
No 2012.gada tiek organizētas atmiņu pēcpusdienas, uz kurām tiek aicināti Kuldīgas
iedzīvotāji un ir izveidojusies neliela apmeklētāju kopa - 10 – 11 kuldīdznieki, kuri regulāri
apmeklē šos pasākumus. 2014. gadā organizēti 5 atmiņu un stāstu vakari par šādām tēmām: Koris
„Kurzeme” (10 dalībnieki), Es un TDA „Venta” (2 dalībnieki), Baltijas ceļa stāsti (11 dalībnieki),
Mana Latvija, tava Latvija, mūsu Latvija (9 dalībnieki), Ziemassvētku svinēšana (7dalībnieki).

2.7. Projektizstrāde
2014.gadā izstrādāti un ieguvuši finansiālu atbalstu četri Kuldīgas Galvenās bibliotēkas projekti:
•

Reģionālā konference “Kas notiek 21.gadsimta latviešu literatūrā: pārdomas un
vērtējumi” – projekts iesniegts VKKF
Konference notika 2014.gada 20.martā Kuldīgas Galvenās bibliotēkas Mākslas namā.

Mērķauditorija – Kurzemes reģiona publisko bibliotēku darbinieki un Kuldīgas novada latviešu
valodas un literatūras skolotāji, skolu bibliotekāri, kopumā ap 100 dalībnieku. Konferencē kultūras
žurnālists Arno Jundze lasīja lekciju „Latviešu prozas attīstības virzieni un strāvojumi”, dzejnieks
Aivars Eipurs referēja par pēdējās desmitgades latviešu dzejas pienesumu, savās pārdomās par
aktuālo latviešu bērnu un pusaudžu literatūrā dalījās bērnu literatūras pētniece Ilze Stikāne. Ar
Starptautiskās Ventspils Rakstnieku un tulkotāju mājas darbu klausītājus iepazīstināja tās vadītāja
Andra Konste, bet noslēgumā notika saruna/diskusija ar dzejnieku un tulkotāju Jāni Vādonu par
to, vai skola un bibliotēka ir tās, kas veido lasītāju literāro gaumi.
Konference tika organizēta ar mērķi pilnveidot Kurzemes reģiona publisko bibliotēku darbinieku,
Kuldīgas novada skolu bibliotekāru un latviešu valodas un literatūras skolotāju profesionālo
kompetenci izpratnē par mūsdienu latviešu literatūru.
•

Kurzemes reģionālā novadpētniecības konference „Stāsts – vietējās vēstures
saglabāšanas forma” – projekts iesniegts VKKF Kurzemes programmā

Konference notika Kuldīgā 2014.gada 9.un 10.jūlijā.
Dalībnieki klausījās dzīvesstāstu un atmiņu vākšanas un apstrādes speciālistu uzstāšanos par
teorētiskām un praktiskām tēmām: „Stāsta lomu lokālās vēstures saglabāšanā” (referente Dr. sc.
soc. Dagmāra Beitnere-Le Galla), „Stāsts un stāsta dzīve” (referents Dr. philol. Guntis Pakalns),
Stāsta dokumentēšanas praktiskie aspekti (referente Kuldīgas novada muzeja direktore Dace
Bumbiere).
Praktiskajā daļā dalībnieki guva pieredzi, kā ,izmantojot jaunās paaudzes mobilās tehnoloģijas,
var veidot atraktīvu un interesantu novadpētniecības materiālu, kas piesaistītu jauniešu uzmanību
un rosinātu arī viņus iesaistīties šādu materiālu veidošanā.
•

Projekts „Literārais cikls”Rakstnieks.Literatūra.Lasītājs.”5.kārta – iesniegts VKKF.
Par projekta norisi sīkāk var lasīt sadaļā Informācijas resursus popularizējoši pasākumi.

•

Projekts – „Augstvērtīga tulkotā un latviešu oriģinālliteratūra bibliotēkās” – iesniegts
LNB
Lai sekmētu vērtīgāko latviešu oriģinālliteratūras izdevumu pieejamību un veicinātu

Latvijas un pasaules klasisko vērtību un laikmetīgās literatūras iepazīšanu publiskajās bibliotēkās,
Kuldīgas

Galvenā

bibliotēka

piedalījās

kultūras

oriģinālliteratūra bibliotēkās” konkursā un guva atbalstu.

projekta

“Augstvērtīga

tulkotā

un

Projekta realizēšanā piedalījās 18 Kuldīgas novada bibliotēkas. Projektu koordinē
Kuldīgas Galvenā bibliotēka, bet projektā iegūtās grāmatas izveidotās grāmatu kopās, tiek sūtītas
uz Kuldīgas novada pagastu bibliotēkām. Līdz ar to vislielākās ieguvējas no šī projekta ir pagastu
bibliotēkas.
“Baltijas ceļa stāsti”
Kuldīgas galvenā bibliotēka ir aktīva UNESCO LNK bibliotēku tīkla “Stāstu bibliotēkas”
dalībniece, tāpēc bibliotēka iesaistījās UNESCO LNK īstenotajā projektā “Baltijas ceļa stāsti” par
godu Baltijas ceļa 25. gadadienai 2014.gadā. Šī projekta ietvaros tika veiktas 7 intervijas ar 8
cilvēkiem, kuri dalījās atmiņās par 1989.gada 23.augusta notikumiem savās dzīvēs. Visām
intervijām tika sagatavotas transkripcijas (transkribētā teksta apjoms - 117 lpp A4 formāts,
datorrakstā), kuru kopsavilkumi pēc saskaņošanas ar interviju sniedzējiem tika ievietoti interneta
platformā www.thebalticway.eu, kā arī interviju autoru apstiprinātās transkripcijas kopā ar
audioierakstiem un skenētajiem materiāliem (piemēram, Baltijas ceļa fotogrāfijām) elektroniski
tika nosūtītas UNESCO LNK.

2.8. Metodiskā un konsultatīvā darba un sadarbības
raksturojums.
Bibliotēkas metodiskā darba galvenie virzieni aizvadītajā periodā - reģiona pašvaldību
bibliotēku profesionālā vadība, bibliotekārā darba koordinācija, metodiskā palīdzība pagastu
bibliotēku vadītājiem un skolu bibliotēkām.
Kuldīgas Galvenā bibliotēka nodrošina profesionālo un metodisko vadību 24 Kuldīgas,
Alsungas un Skrundas novadu bibliotēkām. 2014. gadā tika organizēti semināri, pieredzes apmaiņas
braucieni, konsultēta un pārbaudīta Kuldīgas, Alsungas un Skrundas novadu bibliotēku darbība
plānojot un dodoties vizitācijās.
2014. gadā akreditācijai sagatavotas un akreditāciju veiksmīgi izgājušas 12 Kuldīgas un
Skrundas novadu bibliotēkas. Atkārtotu akreditāciju ir izgājušas visas Kuldīgas Galvenās bibliotēkas
metodiskajā vadībā esošās bibliotēkas Kuldīgas, Alsungas un Skrundas novadā.
2.8..1. tab. 2014. gadā notikušo semināru un apmācību apkopojums

Seminārs

Organizētājs

Norises laiks

Kuldīgas Galvenā
bibliotēka

6.02. – 13.03.

27

Kuldīgas Galvenā
bibliotēka

20.02.2014.

26

Metodiskā diena bērnu lasīšanas
veicināšanai

Kuldīgas Galvenā
bibliotēka

17.04.2014.

17

“Elektroniskā vide un epakalpojumi”

Kultūras informācijas
sistēmu centrs

25.04.2014.

21

Praktiskas nodarbības par teksta
materiālu un attēlizdevumu apstrādi
projektā “Dzīvesstāstu un atmiņu
vākšana, dokumentēšana, apstrāde un
publicēšana”
Pārskats par darbu 2013. gadā

Psiholoģes Ineses Birģeles lekcija
par izdegšanas sindromu darbā.

Dalībnieki

Jaunās darba sezonas aktualitātes
Bibliotēku loma integrācijas
procesos jeb atskats uz
darbsemināru Literacy for all –
Botkyrka 2014
Bibliotēkas kā ietekmīgi partneri un
vietējās kopienas centri.

Kuldīgas Galvenā
bibliotēka

18.09.2014.

27

Kuldīgas Galvenā
bibliotēka

16.10.2014.

27

Kuldīgas Galvenā
bibliotēka

20.11.2014.

27

Kuldīgas Galvenā
bibliotēka

11.12.2014.

23

“Libraries as powerful partners and
local community centers” –
Darbs ar jauniešu auditoriju. Pieredze
un sadarbības formas.
.
Informācijas izguve BIS Alise
Informācija par VIAA piedāvātajām
iespējām karjeras atbalstam un
turpmākajai izglītībai

3. Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums.
2014.gadā bibliotēkai daļēji atjaunota datortehnika, iegādājoties 6 Lenovo M93z
stacionāros datorus lietotājiem, 2 Dell Latitude E 5544 portatīvos datorus darbiniekiem. Viena
darbstacija izsniegšana/saņemšana aprīkota ar skārienjutīgo datoru Lenovo M93z touch un 7
austiņas Manhattan Classic. Lai bibliotēkas darbinieki varētu maketēt bukletus un pasākumu
afišas, iegādāts viens Apple Macbook Pro15.4 dators. Iepirkumu organizēja Kuldīgas novada
dome un iegādātā aprīkojuma kopējā summa ir 7765.90
Tuvākajā laikā jāuzlabo IKT stāvoklis Bērnu literatūras centrā.

4.Personāls.
4.1. tab. Kuldīgas Galvenās bibliotēkas darbinieki

Skaits
23

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

15

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

2

7

-

5
8
1
3
1
3
8

studē
no kopējā bibliotekāro darbinieku skaita
sievietes

21

Bibliotēkas darbinieki visa gada garumā ir izmantojuši iespēju mācīties un piedalīties
dažādos citu organizāciju piedāvātajos kursos un semināros.(9.2.tabula).
4.2. tab. Bibliotēkas darbinieku semināru un kursu apmeklējums

Kursi
„Fotoattēlu pēcapstrāde”
„Novadpētniecība”
Vasaras seminārs
“Pārmaiņu
vadība”(Leading Change),
pasniedzēji no ASV Džons
Lubāns un Šerila Anspāga
„Elektronisko
informācijas resursu
komplektēšana”

Organizētājs

Norises laiks

LNB Mācību
centrs
BIS ALISE
Latvijas
Universitāte

27.03.2014.
15.04.2014.
25.28.08.2014

LNB Mācību
centrs

06.10.2014.07.10.2014.

Dalībnieki
Gunta
Grundmane
Inita Fogele
Laima Ostele

Aija Kadeģe

Stundu
skaits
6
8
32
(2kp)

16

„Izstāžu menedžments un Izglītības un
dizains”
attīstības
centrs „EGO”
BIS Alise padziļinātie kursi Tieto Latvija
„Informācijas izguve”
Tiešsaistes vebināri par
KISC
datubāzēm Leta Arhīvs un
Nozre.lv NAIS, Letonika,
Lursoft laikrakstu
bibliotēka

20.10.2014.

Aija Kadeģe

8

24.11.2014.

Gunta
Grundmane
Aija Kadeģe
Solveiga Liepiņa
Gunta
Grundmane

8

21.10,28.10,
4.11, 11.11

4

SEMINĀRI, KONFERENCES, SANĀKSMES U.C.

Seminārs „Nākotnes
bibliotēka”
Konference „Pasaule bilžu
grāmatā”

SIA „Hansab”

28.02.2014.

Gatis Dēnavs

Latvijas
Nacionālā
bibliotēka un
nodibinājums
„Rīga 2014”
UNESCO
Latvijas
Nacionālā
komisija
Kultūras
informācijas
sistēmu centrs

02.04.2014.

Inga Brūvere

23.04.2014.

Inga Brūvere

23.04.2014.

Aija Kadeģe

LU SZF

23.04.2014

Sanita Tilgale

LBB 11.kongress
“Nākotnes bibliotēkas:
neierobežotas iespējas”

LBB

29.04.2014

Seminārs“Baltijas
inteliģences šūpulim –
Baltijas skolotāju
semināram Kuldīgā – 135”

Kuldīgas
Tehnoloģiju un
tūrisma
tehnikums

12.05.2014

Sanita Tilgale
Laima Ostele
Inga Zalgaucka
Daina Girvaite
Hedviga
Šteinberga

Reģionu galveno
bibliotēku metodiķu
seminārs
“Stāstu bibliotēkas”
Vasaras skola

LNB Bibliotēku
konsultatīvais
centrs
UNESCO
Latvijas
Nacionālā
komisija
LNB

28.05.2014.

Sanita Tilgale

01.07.2014.03.07.2014.

Inga Brūvere

19.09.2014.

Sanita Tilgale

Seminārs par stāstīšanas
tradīciju – „Kam pieder
stāsts?”
Informatīvais seminārs
„Latvijas un starptautisko
datu bāzu resursi
bibliotēku informācijas
darbam”
Digitālās kolekcijas,
digitalizācija un
autortiesības”

Konference „Bibliotēkas –
pārliecinošas mūžizglītības
projektu rezultātu
popularizētājas” (Libraries

Laima Ostele

5

as Powerful Partners in
Promoting Results of
Lifelong Learning Projects)
Novadpētniecības
LNB un
konference
Dobeles
novada
Centrālā
bibliotēka
Novadpētniecības
LNB un
konference
Dobeles
novada
Centrālā
bibliotēka
Dalība Kuldīgas novada
Kuldīgas
kultūras darbinieku
novada
pieredzes braucienā uz
pašvaldība
Cēsīm, iepazīšanās ar Cēsu
novada kultūras darba
organizēšanas principiem
un saturu
Seminārs komplektēšanas LNB
speciālistiem
Konference “Bibliotēka –
Liepājas
ikvienam un sabiedrībai”
zinātniskā
bibliotēka
Reģionu galveno
bibliotēku metodiķu
seminārs

LNB Bibliotēku
konsultatīvais
centrs

01.10.2014.02.10.2014.

Gunta
Grundmane

01.10.2014.02.10.2014.

Inita Fogele
Gunta
Grundmane

17.10.2014

Laima Ostele
Līga Brence

10

Raima Preisa

28.novembri
s

Laima Ostele
Sanita Tilgale
Raima Preisa
Lāsma Veigelte
Sanita Tilgale

03.12.2014.

5. Finansiālais nodrošinājums
Kuldīgas Galvenās bibliotēkas finansējums nodrošina bibliotēkas darbību un attīstību
5.1. tab. Kuldīgas Galvenās bibliotēkas finansējums
Atlikums pārskata perioda sākumā

6265

IEŅĒMUMI KOPĀ (I.)

327323

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 (2400+2219))
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)

1075
318300
7948
4736
3212
310014
306746
152006
46587
18911
14083
3350
697
781
69797
3169
16276
3268
-

Pārējie kapitālie izdevumi

2797
471

Atlikums pārskata perioda beigās

23574

5.2. tab. Pašvaldības piešķirtais finansējums krājuma komplektēšanai

Izdevumi (EUR)
Krājuma komplektēšanai izlietoto valsts un pašvaldības budžeta līdzekļu
summa
no tiem:
grāmatas
periodiskie izdevumi
fonogrammas
filmas

18911
14083
3350
781

6. Kopdarbība ar pašvaldības un citām institūcijām. Publicitāte
6.1. Bibliotēku sadarbības tīkla raksturojums, partneri. Pārrobežu sadarbība
Bibliotēkai ir izveidojusies un turpinās sadarbība ar Kuldīgas pilsētas un arī novada
skolām, pirmsskolas izglītības iestādēm un Kuldīgas Tūrisma un tehnoloģiju tehnikumu.
2014.gadā netika izmantota iepriekšējo gadu pieredze - jauno mācību gadu uzsākot aicināt klases
ierasties bibliotēkā, lai iepazītos ar informācijas meklēšanas iespējām, un tas iespaidojis arī
bibliotēkas apmeklējumu un jauno lietotāju reģistrāciju. 2015. gada septembrī plānots šo tradīciju
atjaunot un sūtīt ielūgumus uz skolām, piedāvājot arī sagatavotus bibliotekāro stundu plānus
dažādām auditorijām par dažādām tēmām.
Visaktīvākās pasākumu un bibliotekāro stundu apmeklētājas ir Kuldīgas Centra
vidusskola, Kuldīgas 2. vidusskola un Kuldīgas Tūrisma un tehnoloģiju profesionālā vidusskola
un arī Kuldīgas Humanitāro zinību un mākslas skola. Šo skolu klasēm ir notikušas bibliotekārās
stundas par informācijas meklēšanu (elektroniskais katalogs, periodika.lv, Zudusī Latvija,
analītikas datu bāze, biblio.kuldiga.lv, informācija par bibliotēku sociālajos tīklos, prezentēta arī
datu bāze Britannica Library edition un meklēšanas iespējas tajā) un organizētas tikšanās ar
rakstniekiem.
E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas skolēni ar muzikāliem priekšnesumiem turpina
papildināt dažādus Kuldīgas Galvenās bibliotēkas organizētos pasākumus un izmanto Mākslas
nama 1. stāva zāli saviem konkursiem un citiem skolas svētku pasākumiem.
Kuldīgas Kultūras Centrs katru gadu aicina bibliotēku piedalīties lielākajos pilsētas mēroga
pasākumos: Lido zivis un Kuldīgas Pilsētas svētki. Kultūras centra zāli bibliotēka izmanto Bērnu
Žūrijas noslēguma pasākumam.
LNB Mācību centrs – bibliotēkas darbinieki apmeklē šī centra organizētās mācības;
SIA TietoLatvia – BIS ALISE uzturēšana un apmācības

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. Numura redaktore Mārīte Milzere nereti piedalās bibliotēkas
organizētajās tikšanās ar rakstniekiem, vadot tās (piem. ar rakstnieku Valdi Rūmnieku).
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.
6.2. Informācijas resursus popularizējoši pasākumi (izstādes, tikšanās, tematiskie
pasākumi u. tml.)
Lai bibliotēkas piedāvājums būtu daudzpusīgāks un kvalitatīvāks, jau četrus gadus notiek
sadarbība ar Valsts Kultūrkapitāla Fondu, kas atbalstījis aptuveni 20 rakstnieku tikšanos ar
lasītājiem gan Kuldīgas pilsētā, gan pagastu bibliotēkās.
Realizējot projekta 5. kārtu, bibliotēka vēlējās turpināt iepazīstināt vietējās kopienas
iedzīvotājus, bet sevišķi jauniešus ar notiekošajiem procesiem latviešu grāmatniecībā un arī ar
jaunajiem autoriem. 2014. gadā lielāks uzsvars tika likts uz Dzejas dienām, organizējot tikšanās ar
mūsdienu latviešu dzejniekiem, lai klausītājos, pārsvarā jauniešos, radītu tādu kā izaicinājumu, ka
var arī savādāk.
Informācijas meklēšanas nodarbības Kuldīgas skolēniem.
Katru gadu Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā ierodas skolēni no Kuldīgas skolām, lai
iepazītos ar bibliotēkā atrodamo informāciju, gan elektroniski, no bibliotēkas mājas lapas, gan arī
fiziskā formātā. Nodarbībās tiek stāstīts par bibliotēkas mājas lapas saturu, par elektronisko
kopkatalogu, bibliotēkas veidotajām datu bāzēm, LNB veidotajām datu bāzēm un to saturu, kā arī
jaunieši tiek iepazīstināti ar bibliotēku kā citu organizāciju partneri. Atsevišķa sadaļa ir par ES
informāciju un par VIAA mājas lapā pieejamo informāciju un par turpmākajām studiju iespējām
(www.niid.lv )
Septembrī, oktobrī un decembra sākumā bibliotēkā viesojās un par informācijas meklēšanu
uzzināja skolēni no Kuldīgas 2. vidusskolas, kopā trīs grupas un katrā aptuveni 20 skolēni un četras
grupas no Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma, kopā 46 skolēni.
Sadarbība ar citām reģiona, novadu bibliotēkām.
Kuldīgas Galvenā bibliotēka bijusi atbalsts ne tikai pagastu bibliotēkām Kuldīgas reģionā,
bet arī Latvijas mērogā. Bibliotēkā viesojušies kolēģi no Rīgas Centrālās bibliotēkas (RCB)
Bibliotēku dienesta un arī no Dobeles novada Centrālās bibliotēkas.
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 konsultatīvā centra vadītāju Eviju Vjateri, Bibliotēku konsultatīvā centra galveno
bibliotekāri Baibu Bierni par Statistikas atskaitēm

