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IEVADS
Bibliotēkas darbības stratēģija 2019.-2021. gadam ir vidēja termiņa plānošanas
dokuments, kura mērķis ir izstrādāt Kuldīgas novada publisko bibliotēku darbības un
attīstības prioritātes nākamajiem trijiem gadiem. Dokumentā analizēta esošā situācija un
stratēģijas 2016.–2018. izpilde, definēta misija, vīzija un bibliotēkas darbības pamatprincipi
un vērtības, izvirzīti jaunie darbības mērķi un noteikti uzdevumi to sasniegšanai.

1.ESOŠĀS SITUĀCIJAS ANALĪZE
DARBĪBAS PILNVAROJUMS
Kuldīgas novada pašvaldības iestāde “Kuldīgas Galvenā bibliotēka” kā reģiona galvenā
bibliotēka ir konsultāciju un apmācību centrs 24 Alsungas, Kuldīgas un Skrundas novadu
bibliotēkām. Kuldīgas novadā darbojas divi bibliotēku ārējie apkalpošanas punkti - Rendas
bibliotēkas Ozolu ārējais apkalpošanas punkts, Rumbas pagasta bibliotēkas „Bukaišu“
ārējais apkalpošanas punkts. Sermītes bibliotēkai ir struktūrvienība Vangā.. Skrundas novadā
ārējais apkalpošanas punkts ir izveidots Rudbāržu pagasta bibliotēkai.
Ar 2018. gada 1. janvāri bibliotēka ir pašvaldības iestāde, kas reģistrēta kā Kuldīgas
novada pašvaldības struktūrvienība un ir pievienota centralizētajai grāmatvedībai. Arī
Kuldīgas novada pagastu bibliotēkas ir reģistrētas kā pašvaldības struktūrvienības, kas ar
domes pilnvarojumu nodotas Kuldīgas Galvenās bibliotēkas pārvaldībā:















Krišjāņa Valdemāra Ēdoles pagasta bibliotēka, Dārza iela 6, Ēdole, Ēdoles pag.,
Kuldīgas nov., LV-3310;
Gudenieku pagasta bibliotēka, “Pagastmāja”, Gudenieku pag., Kuldīgas nov., LV3312;
Gudenieku pagasta Basu bibliotēka, “Ziedoņi”, Basu ciems, Gudenieku pag.,
Kuldīgas nov., LV-3312;
Īvandes pagasta bibliotēka, “Skolas nams”, Īvandes pag., Kuldīgas nov., LV-3313;
Kabiles pagasta bibliotēka, “Sakari”, Kabiles pag., Kuldīgas nov., LV-3314;
Kurmāles pagasta Priedaines bibliotēka, “Kalves”25, Priedaine, Kurmāles pag.,
Kuldīgas nov., LV-3301;
Kurmāles pagasta Vilgāles bibliotēka, “Pagastmāja”, Kurmāles pag., Kuldīgas nov.,
LV-3332;
Laidu pagasta bibliotēka, “Bitīte”, Laidi, Laidu pag., Kuldīgas nov., LV-3317;
Laidu pagasta Sermītes bibliotēka ar struktūrvienību Vangā, Sermītes skola, Laidu
pag., Sermīte, Kuldīgas nov., LV-3330;
Padures pagasta bibliotēka, “Teikas”-13, Pils iela, Padures pag., Kuldīgas nov., LV3321;
Pelču pagasta bibliotēka, Pelču pils, Pelču pag., Kuldīgas nov., LV- 3322;
Rendas pagasta bibliotēka, “Podnieki”, Rendas pag., Kuldīgas nov., LV-3319;
Rumbas pagasta bibliotēka, Riežupes iela 1, Mežvalde, Rumbas pag., Kuldīgas nov.,
LV-3301;
Snēpeles pagasta bibliotēka, ”Pagastmāja”, Snēpeles pag., Kuldīgas nov., LV-3328;





Turlavas pagasta bibliotēka, Gundegu iela 1, Turlava, Turlavas pag,. Kuldīgas nov.,
LV-3329;
Turlavas pagasta Ķikuru bibliotēka, Avotu iela 1, Ķikuri, Turlavas pag., Kuldīgas
nov., LV- 3329;
Vārmes pagasta bibliotēka, “Bērnudārzs”, Vārmes pag., Kuldīgas nov., LV- 3333

Pagastu bibliotēku darbu vada un nodrošina to vadītāji (bibliotēku vadītāji), kurus
pieņem un atbrīvo no darba pašvaldībā Kuldīgas Galvenās bibliotēkas vadītājs uz
pilnvarojuma pamata.
Visām Kuldīgas novada bibliotēkām ir kopīgs centralizēts budžets.
Kuldīgas Galvenās bibliotēka 2017. gadā akreditēta uz 5 gadiem kā reģiona galvenā
bibliotēka.
GALVENO DARBĪBU RAKSTUROJOŠO RĀDĪTĀJU ANALĪZE
Noslēdzot 2018. gadu, ir realizēta bibliotēkas attīstības programma 2016.–2018.
gadam. Izvērtējot paveikto, var teikt, ka programma realizēta par 90%, panākot, ka bibliotēka
veiksmīgi darbojas kā vieta, kur apgūt prasmi izmantot interneta piedāvātas iespējas sadzīves
uzlabošanai, tā ir vieta, kur satikties ar draugiem, lasīt jaunākos periodiskos izdevumus..
Pārskata periodā ir attīstīta novadpētniecības materiālu pieejamība, ir paaugstināta bibliotēku
darbinieku profesionālā kompetence – šobrīd gandrīz visi novada bibliotēku darbinieki,
kuriem nebija profesionālās izglītības, ir nokārtojuši kvalifikācijas eksāmenu un ieguvuši 3.
līmeņa kvalifikāciju. Šajā periodā, saskaņā ar iecerēm, nav izdevies uzlabot tehnoloģisko
vidi. Kuldīgas novada pagastu bibliotēkās datoru un citu iekārtu stāvoklis ir neapmierinošs,
viena no nākamo gadu prioritātēm ir pagastu bibliotēku tehnoloģiskā nodrošinājuma
uzlabošana. Pagasta bibliotēkām joprojām ir nepietiekams interneta ātrums.

FINANSIĀLAIS NODROŠINĀJUMS
Kuldīgas Galvenās bibliotēkas finansiālais nodrošinājums nodrošina bibliotēkas
funkciju veikšanu un ir attīstību veicinošs. Savukārt liela daļa Kuldīgas reģiona pagastu
bibliotēkas uzsver, ka tām piešķirtais finansējums nodrošina tikai bibliotēku pamatfunkciju
veikšanu un nav attīstību veicinošs. Kopš 2018. gada visām novada bibliotēkām ir kopīgs
centralizēts budžets, kuru administrē Kuldīgas galvenā bibliotēka. 2019. gada kopīgais
finansējums bibliotēkas darbības nodrošināšanai ir 655000 EUR, no kuriem 48,8% sastāda
atalgojums, 9,9% krājuma komplektēšanai un preses iegādei, 1% dažādu pasākumu
organizēšanai.
PAKALPOJUMU PIEDĀVĀJUMS UN PIEEJAMĪBA
Kuldīgas Galvenā bibliotēka lietotājiem atvērta 6 dienas nedēļā, kopā 52 stundas. –
darbdienās, izņemot trešdienas, atvērta 09:00-18:00, trešdienās atvērta 9:00 – 19:00,
sestdienās 10:00-16:00. No 1. jūnija līdz 31. augustam ir noteikts vasaras darbalaiks, kad
bibliotēka ir atvērta 10:00 līdz 18:00 un sestdienās ir slēgta, bibliotēka ir pieejama personām

ar īpašām vajadzībām. Pagastu bibliotēkām darba laiks noteikts, ievērojot vietējās kopienas
vajadzības.
Kuldīgas novadā no 17 pagastu bibliotēkām 11 ir pieejamas personām ar īpašām
vajadzībām. Gan pilsētā, gan novadā bibliotēkas organizē grāmatu piegādi uz mājām.
Noslēdzot 2018. gadu, novada bibliotēkās reģistrēti 8223 lietotāji, kas ir par 0,83 %
vairāk nekā 2016. gadā. To varam vērtēt kā stabilu rādītāju, jo iedzīvotāju skaits novadā šajā
laika periodā ir samazinājies par 4,2% - no 26 788 iedzīvotājiem 2016. gadā līdz 23 814
iedzīvotājiem 2018. gada nogalē. Lai gan lietotāju skaits ir nedaudz pieaudzis, apmeklējums
pārskata periodā ir krities par 16.3%. Jaunajā plānošanas periodā viens no uzdevumiem
bibliotēkām būs palielināt lietotāju plūsmu. Izsniegums laika periodā no 2016. gada līdz
2018. gadam ir pieaudzis par 2,6%
Kuldīgas novada Attīstības stratēģija un programma nosaka, ka jāveic bibliotēkas
lomas maiņa, attīstot un pilnveidojot bibliotēku pakalpojumus virtuālajā vidē un attīstot
iespēju ikvienam interesentam saņemt e-pakalpojumus gan pilsētā, gan pagastos. Visās
novada bibliotēkās ir nodrošināta iespēja saņemt valsts piedāvātos e-pakalpojumus, ir iespēja
nosūtīt elektroniski parakstītus dokumentus.
No 2017. gada novembra Kuldīgas galvenajā bibliotēkā tika ieviests jauns pakalpojums
– attālināta reģistrēšanās bibliotēkā, nodrošinot iespēju pieteikties attālinātai datubāzu
EBSCO, Britannica un Letonika izmantošanai. 2018. gadā šo iespēju izmantoja jau 101
attālināts reģistrēts lietotājs. Bez minētajām datubāzēm bibliotēka attālināti piedāvā 10
dažādas pašu veidotas digitalizēto materiālu kolekcijas.
Lai uzlabotu Kuldīgas Galvenās bibliotēkas un novada bibliotēku piedāvātā
pakalpojumu groza izmantošanu, jāturpina pilnveidot pakalpojumu reklāmu gan sociālajos
tīklos, gan bibliotēkā, gan fiziskā veidā ārpus bibliotēku sienām.

2. STRATĒĢISKĀ DAĻA
2.1. Misija
Kuldīgas novada bibliotēku misija ir:


nodrošināt brīvu un vienlīdzīgu pieeju informācijas tehnoloģijām, kas nodrošina
piekļuvi drošai un pārbaudītai informācijai



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



saglabāt vietējās kopienas kultūras mantojumu nākamajām paaudzēm;



sniegt atbalstu iedzīvotājiem jauno informācijas komunikāciju tehnoloģiju
apguvē.

2.2. Vīzija
Kuldīgas novada bibliotēkas ir dinamiski kultūras, informācijas, zināšanu un
komunikāciju centri, kas novada iedzīvotājiem piedāvā pakalpojumus, kuri atbilst to
mainīgajām informācijas, izglītības un atpūtas vajadzībām. Bibliotēkas palīdz savu kopienu
cilvēkiem sevi attīstīt, bagātināt un pilnveidot, tādejādi uzlabojot dzīves kvalitāti ikvienam
iedzīvotājam, bibliotēka ar savu darbību veicina kopienas saliedēšanos.

2.3. Darbības pamatprincipi
Ikviena novada bibliotēka:


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



aizsargā katras personas – bibliotēkas pakalpojumu saņēmēja – tiesības uz
privātumu;



palīdz visām paaudzēm mācīties un pilnveidoties, nodrošinot informācijas
tehnoloģijas, kas ļauj piekļūt informācijas resursiem, e-pakalpojumiem un
virtuālajiem komunikāciju kanāliem;



ir drošs un stabils sadarbības partneris izglītības un kultūras iestādēm.

2.4. Bibliotēkas vērtības


Zināšanas un profesionalitāte. Iedzīvotāji augstu novērtē mūsu kompetenci.
Profesionālās zināšanas dod iespēju palīdzēt un atrast atbildes iespējami īsā laikā uz
lietotāju jautājumiem.



Atbildība. Mēs esam atbildīgi par sniegto pakalpojumu un veikto darbu kvalitāti, kā
arī par klienta datu aizsardzību, raugoties, lai personiska rakstura informācija
nenonāktu pie trešajām personām. Darba pienākumus izpildām gan patstāvīgi, gan
komandā, sasniedzot sekmīgu rezultātu. Ja tas nepieciešams, vienmēr sniedzam
atbalstu un palīdzību kolēģiem.



Vienkāršība un sapratne. Mēs runājam ar klientu viņam saprotamā valodā.
Vienlaikus ir svarīga klienta izglītošana, jo informēts un apmācīts klients
pilnvērtīgāk varēs izmantot bibliotēkas piedāvātās iespējas



Cieņa un pozitīva attieksme pret klientiem un viņu vajadzībām. Attiecībās ar klientu
esam apzinīgi, korekti, pieklājīgi, savaldīgi, taktiski, atsaucīgi un laipni.

2.5. Mērķi:
 Attīstīt bibliotēku par pievilcīgu kultūras, izglītības un kvalitatīva brīvā laika
pavadīšanas centru, kas ir domubiedru satikšanās vai individuālās attīstības vieta,
kur cilvēki satiekas, lai komunicētu, strādātu un atpūstos kopā, iepazītos ar viedajām
tehnoloģijām un to piedāvātajām iespējām


Attīstīt novada iedzīvotāju informācijpratību un medijpratību,



Attīstīt un veicināt novadpētniecības materiālu pieejamību, atpazīstamību un
izmantošanu, turpinot darbu pie novadpētniecības materiālu vākšanas, esošo
materiālu

rekatoloģizācijas

un

digitalizācijas,

un

datubāzu

www.mantojums.kuldiga.lv un www.amatiermaksla.kuldiga.lv attīstības,



Attīstīt bibliotēkas tehnoloģisko aprīkojumu, to pakāpeniski nomainot ar jaunākās
paaudzes aprīkojumu



Attīstīt darbinieku kompetences, paaugstinot viņu kvalifikāciju darbā ar mobilajām
tehnoloģijām.



Pilnveidot bibliotēku pakalpojumu reklāmu un publicitāti.

2.6. BIBLIOTĒKAS STIPRO UN VĀJO PUŠU ANALĪZE
Ārējās iespējas
 Papildus finansējuma piesaiste dažādu
aktivitāšu un pasākumu organizēšanai
(projektu darbs)
 Attīstīt sadarbību ar kolēģiem ārvalstīs,
organizējot pieredzes apmaiņas braucienus
un rodot iespēju pie viņiem stažēties
 Aktīvi iesaistīties dažādu bibliotekāro
organizāciju darbā, piedalīties
starptautiskajās konferencēs ar savu darba
pieredzi
 Aktivizēt savu darbību sociālo mediju vidē
Bibliotēkas stiprās puses
Ieguldīt!
 Vietējās kopienas vajadzībām atbilstošs
 Turpināt attīstīt pasākumus un aktivitātes,
informācijas resursu krājums, par kuru
kas veicina bērnu lasītprasmi un
informācija pieejama internetā – bibliotēku
informācijpratību
kopkatalogā
 Attīstīt attālinātos pakalpojumus,
izmantojot BIS ALISE iespējas
 Uzsākta e-novadpētniecības veidošana
 Pastāvīgais interneta pieslēgums un WI-FI
 Turpināt pilnveidot e-kataloga un
novadpētniecības datubāzes ierakstus
 Automatizēti darba procesi
 Cilvēkresursu un finanšu resursu
 Attālināti pakalpojumi lietotājiem
koncentrēšana vietējās kopienas
 Informācija par bibliotēkām pieejama
mantojuma datubāzes
bibliotēkas mājaslapā un sociālajos tīklos
www.amatiermaksla.kuldiga.lv attīstīšanai
 Profesionāls un uz klientu apkalpošanu
un novadpētniecības materiālu
orientēts personāls
rekataloģizācijai, tekstu un fotogrāfiju
 Regulāra profesionālo prasmju
digitalizācijai
pilnveidošana Kuldīgas Galvenajā
bibliotēkā;
 Laba sadarbība ar novada izglītības un
pašvaldības iestādēm

Ārējie draudi
 Iedzīvotāju skaita
samazināšanās
 Interneta mediju attīstība
 Mobilo tehnoloģiju
attīstība
 Ierobežoti finanšu resursi
jauno tehnoloģiju
ieviešanai bibliotēku
darbā
 Izmaiņas bibliotēku
darbību regulējošajos
dokumentos
Aizsargāt!
 Bibliotēka kā neitrāla
vieta dažādu sanāksmju un
apspriežu organizēšanai
 Pietiekams finansējums
informācijas resursu
iegādei
 Finansējums jaunu
informācijas tehnoloģiju
un programmatūras
iegādei

Bibliotēku vājās vietas
 Jaunākās paaudzes mobilo tehnoloģiju
nepieejamība bibliotēkā
 Nepietiekams interneta ātrums
 Nepietiekami segmentēts pakalpojumu
piedāvājums
 Nepietiekams darbinieku kompetences
līmenis mobilo tehnoloģiju izmantošanai
bibliotēku darbā
 Nepietiekama pakalpojumu un resursu
reklāma

Pieņemt lēmumu!
 Uzlabot bibliotēkas datu pārraides tīklu
 Piesaistīt finansējumu jaunās paaudzes IT
iegādei - e-kioski, interaktīvie ekrāni,
u.tml.
 Attīstīt pakalpojumus lietotājiem vecumā
grupā 60+

Rīkoties!
 Investēt līdzekļus
personāla izglītošanai un
prasmju attīstīšanai
 Aktivizēt senioru
apmācību darbā ar IT
 Organizēt sadarbību ar
skolām novadpētniecības
materiālu popularizēšanā

2.7. MĒRĶU ĪSTENOŠANAS UZDEVUMI
Mērķi/Uzdevumi

Plānotie rezultāti

Rezultatīvie rādītāji
Kvalitatīvie

Izpildes Izmaksas
laiks
(EUR)

Finansējuma
avots

Kvantitatīvie

1. Attīstīt bibliotēku par pievilcīgu kultūras, izglītības un kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas centru, kas ir domubiedru
satikšanās vai individuālās attīstības vieta, kur cilvēki satiekas, lai komunicētu, strādātu un atpūstos kopā, iepazītos ar
viedajām tehnoloģijām un to piedāvātajām iespējām
Dažādi kursi interesentiem par
elektronisko resursu un epakalpojumu izmantošanu,

Uzlabojas
iedzīvotāju prasmes
izmantot
informācijas
tehnoloģijas savas
ikdienas
atvieglošanai.

Pieaug bibliotēkas
popularitāte
iedzīvotāju vidē kā
piekļuves vieta epakalpojumiem

Kursi
2xgadā,ikdienas
individuālās
apmācības

20192021

Darbinieka
alga

Pašvaldības
dotācija

Tikšanās ar literātiem

Tiek veicināta
interese par
literatūru, tādējādi
bagātinot
interesenta pasaules
uztveri un pieredzi
dažādos literatūras
žanros.
Dažādots bibliotēku
piedāvājums un
rakstnieku un viņa
darbi padarīti
tuvāki un
saprotamāki
lasītājiem

Bagātināta
Kuldīgas pilsētas
un arī novada
kultūrvide,
paaugstināta
bibliotēkas
pakalpojumu
kvalitāte.

Gadā tikšanās ar
20196 - 8 rakstniekiem 2021

1300 EUR
gadā

KKF
finansējums
Pašvaldības
dotācija

Zinātniski-populāru lekciju/ sarunu
cikla piedāvājums dažādām lietotāju
grupām

Tiek piedāvāta
kvalitatīva,
izglītojoša un
saturīga brīvā laika
pavadīšanas iespēja

Pieaug iedzīvotāju
interese par
krājumā esošo
nozaru literatūru.

1 lekciju cikls
gadā (4-5
lekcijas)

2019.2021

800 EUR
gadā

Pašvaldības
dotācija

Pasākumi lietotājiem vecumā 60+

Radīta iespēja
cilvēkiem satikties,
apmainīties ar
domām un iegūt
jaunas zināšanas

Bibliotēkām tiek
piesaistīti jauni
lietotāji

4-5 pasākumi
gadā

2019.2021

800 EUR
gadā

Pašvaldības
dotācija

2. Nodrošināt, lai bibliotēka ar savu darbību attīstītu sabiedrībā interesi par grāmatu, veicinot lasīšanu, informācijpratību un
medijpratību bērnu un jauniešu vidū
Literāri izglītojošas nodarbības PII un
sākumskolas bērniem novada
bibliotēkās

Radītas interesantas
nodarbības, kas
palīdz pirmsskolas
un sākumskolas
bērniem iepazīt gan
grāmatas lasīšanas
prieku, gan
bibliotēku

Bērnos rosināta
60 – 80 pasākumi
interese par
gadā
grāmatu un
bibliotēku. Viņi
kļūst par bibliotēku
klientiem

2019.2021

500 EUR
gadā

Pašvaldības
dotācija

Nodarbības kopā ar bērnu vecākiem

Radīta iespēja
vecākiem pavadīt
laiku kopā ar
saviem bērniem un
tos labāk iepazīt.
Arī vecāki iepazīst
bērnu literatūru.

Kvalitatīvi kopīgi
pavadīts laiks visai
ģimenei.

10 pasākumi gadā

2019.2021

Apmēram
300 EUR
gadā

Pašvaldības
dotācija

Informācijpratības/ medijpratības
nodarbības

Bērniem radīta
iespēja mācīties
meklēt informācija
datubāzēs, strādāt
ar lielu informācijas
masīvu.

Bērniem ir
pilnveidojusies
izpratne par
informācijas
meklēšanu
datubāzēs, ir
iegūtas jaunas
zināšanas, pieaug
abonēto un

2-3 nodarbības
mēnesī KGB
1-2 nodarbības
ceturksnī pagastu
bibliotēkās

2019.2021

Darbinieka
alga

Pašvaldības
dotācija

bibliotēkas veidoto
datubāzu
izmantošana
“Bērnu Žūrijas “noslēguma pasākumi

Radīt bērnos un
jauniešos interesi
par lasīšanu.

Lielie “Bērnu
Žūrijas“ pasākumi
motivē bērnus
iesaistīties lasīšanā
un tas veicina
interesi par
bibliotēku,
grāmatu.

Noslēguma
pasākums
Kuldīgā

2019.2021.

1800 gadā

Pašvaldības
dotācija

Mazie svētki
pagastu
bibliotēkās

3. Attīstīt un veicināt novadpētniecības materiālu pieejamību, turpinot darbu pie novadpētniecības materiālu rekatoloģizācijas
un digitalizācijas, un datubāžu www.mantojums.kuldiga.lv un www.amatiermaksla.kuldiga.lv attīstības

Novadpētniecības materiālu vākšana,
sistematizēšana un pieejamības
nodrošināšana

Virtuālo novadpētniecības kolekciju
www.amatiermaksla.kuldiga.lv

Veikta jauno
novadpētniecības
materiālu
aprakstīšana un
ievietošana
Novadpētniecības
elektroniskajā
datubāzē

Nodrošināta
novadpētniecības
materiālu attālināta
pieejamība,
veicināta novada
atpazīstamība

60 ieraksti gadā
katrai pagasta
bibliotēkai

Nodrošināta
attālināta pieeja

Apkopoti materiāli 150 ieraksti gadā
par amatiermākslas

20192021

Darbinieka
alga

Pašvaldības
dotācija

20192021

Darbinieka
alga

Pašvaldības
dotācija

2000 ieraksti gadā
KGB

www.mantojums.kuldiga.lv tālāka
attīstība

materiāliem par
novada vēsturi.

(pašdarbības)
attīstību un vēsturi
Kuldīgas novadā.
Virtuālajā vidē
izveidojusies
kopiena pašdarbnieki,
Attīstās stāstnieku
kustība.

3000 virtuālo
lietotāju gadā
10 000 virtuālie
apmeklējumi
gadā

Sadarbojoties ar izglītības pārvaldi
izstrādāt novadpētniecības materiālu
izmantošanas veicināšanas vadlīnijas,
informējot un izglītojot novada
skolotājus un citus izglītotājus, lai
esošos novadpētniecības materiālus
reāli izmantotu kā informācijas un
izglītības materiālus skolās.

Ir radīta iespēja
papildināt novada
skolēnu zināšanas
par novada vēsturi,
tā cilvēkiem un
notikumiem

Pieaug
novadpētniecības
materiālu
izmantošana
novada skolās un
citās izglītojošās
pieredzēs.

Pieaug
novadpētniecības
digitālo datu bāžu
virtuālais
apmeklējams un
fiziskais
pieprasījums.

20192021

Darbinieka
alga

Pašvaldības
dotācija

4. Uzlabot bibliotēkas darba vidi, padarot to draudzīgāku lietotājiem
Uzlabot darba vidi Snēpeles
bibliotēkā, iegādājoties krēslus
apmeklētājiem un iekārtojot atpūtas
stūrī.

Uzlabota darba vide Pieaug lietotāju
apmierinātība

10 krēsli
2 dīvāni

2020

820,-

Pašvaldības
dotācija

Labiekārtot darba vietu bērniem
Turlavas pagasta bibliotēkā

Uzlabota darba vide Pieaug lietotāju
apmierinātība

Galds, krēsli

2021

300.00

Pašvaldības
dotācija

Mīksto mēbeļu atjaunošana Kuldīgas
Galvenajā bibliotēkā, pārtapsējot
dīvānus

Uzlabota darba vide Pieaug lietotāju
apmierinātība

10 dīvāni

2020

3000

Pašvaldības
dotācija

5. Pilnveidot bibliotēkas konsultatīvo darbu ar Alsungas, Kuldīgas un Skrundas novada pagastu bibliotēkām

Nodrošināt kvalitatīvus apmācību
seminārus par profesijai aktuālām
tēmām.

Darbinieki ir
ieguvuši jaunas
zināšanas un
prasmes

Iegūtās zināšanas
paaugstina
darbinieku
kompetenci un
nodrošina iespēju
sniegt
pakalpojumus
jaunā kvalitātē un
piesaistīt jaunus
lietotājus pagasta
bibliotēkām.

8 semināri
gadā

2019.–
2021.

600 EUR
gadā
honorāriem
+
darbinieka
alga

Pašvaldības
Dotācija,
Projekti

Profesionālo prasmju pilnveidošanas
ceturtdienas novada bibliotēku
darbiniekiem Kuldīgas Galvenajā
bibliotēkā.

Iegūtās teorētiskās
zināšanas tiek
aprobētas praksē,
tādējādi
pilnveidojot
darbinieku spēju

Pieaug bibliotēkas
loma novadu
iedzīvotāju vidū,
pieaug bibliotēku
apmeklējums

16 reizes gadā

2019.2021

Darbinieku
alga

Pašvaldības
dotācija

sniegt augstvērtīgus
pakalpojumus
novada
iedzīvotājiem
Intraneta ieviešana Kuldīgas
Galvenajā bibliotēkā

Izveidots iekšējās
lietošanas
plānošanas tīkls.

Uzlabota
Ne mazāk kā 5
darbinieku iekšējā ieraksti nedēļā
darba plānošana un
informētība par
pasākumiem.

2019

Darbinieka
alga

Pašvaldības
dotācija

6. Attīstīt bibliotēkas tehnoloģisko aprīkojumu, to pakāpeniski nomainot ar jaunākās paaudzes aprīkojumu

Portatīvo datoru iegāde (15),
projektoru nomaiņa semināru zālē

Radīta moderna
bibliotēkas vide.

Modernizēts
bibliotēkas
pakalpojums,
nodrošinot iespēju
sniegt kvalitatīvus
konsultāciju
pakalpojumus,
apmācot gan
bibliotēku
darbiniekus, gan
seniorus. Pieaug

3-4 nodarbības
mēnesī, 6
mēnešus gadā

2019.2021

12 000

Sadarbībā ar
Senioru
skolu –
bibliotēka
partneris
Senioru
skolas
projektā

bibliotēkas
prestižs.
Kuldīgas Galvenās bibliotēkas iekšējā Uzlabota interneta
interneta tīkla modernizēšana
ātrdarbība.
Nodrošināta datu
drošība tīklā.

Ir nodrošināta
iespēja monitorēt
tīklā veiktās
darbības, ir
paaugstināta tīkla
veiktspēja.

Palielināta tīkla
lejupielādes un
augšupielādes
rādītājs

2020

5600

Pašvaldības
dotācija

7. Attīstīt darbinieku kompetences, paaugstinot viņu kvalifikāciju
Darbinieku profesionālo prasmju
pilnīgošana, apmeklējot LNB un citu
organizāciju organizētos
kvalifikācijas paaugstināšanas un
tālākizglītības kursus.

Darbinieki ir
ieguvuši jaunas
zināšanas un
prasmes

Iegūtās zināšanas
paaugstina
darbinieku
kompetenci un
nodrošina iespēju
sniegt
pakalpojumus
jaunā kvalitātē .

6-8 kursi gadā

20192021

30 – 150
Pašvaldības
EUR par
dotācija,
vienu kursu projekti

Profesionālo prasmju pilnveidošanas
ceturtdienas novada bibliotēku
darbiniekiem Kuldīgas Galvenajā
bibliotēkā.

Iegūtās teorētiskās
zināšanas tiek
aprobētas praksē,
tādējādi
pilnveidojot
darbinieku spēju
sniegt augstvērtīgus

Pieaug bibliotēkas
loma novadu
iedzīvotāju vidū,
pieaug bibliotēku
apmeklējums

16 reizes gadā

2019.2021

Darbinieku
alga

Pašvaldības
dotācija

pakalpojumus
novada
iedzīvotājiem
Intraneta ieviešana Kuldīgas
Galvenajā bibliotēkā

Izveidots iekšējās
lietošanas
plānošanas tīkls.

Uzlabota
darbinieku iekšējā
darba plānošana un
informētība par
pasākumiem.

Pieredzes braucieni pie kolēģiem

Tiek iegūta jauna
pieredze,
paaugstināta
bibliotekāru
kompetence par
norisēm bibliotēku
jomā Latvijā un
ārpus tās robežām.

Kuldīgas,
Alsungas un
Skrundas novada
pagastu bibliotēku
darbinieki tiek
motivēti jaunām
idejām.

Ne mazāk kā
5 ieraksti
nedēļā

1-2 braucieni
gadā

2019

Darbinieka
alga

Pašvaldības
dotācija

20192021

1200 EUR
gadā

Pašvaldības
dotācija

2019 2021

Darbinieka
alga

Pašvaldības
dotācija

8. Pilnveidot bibliotēkas pakalpojumu reklāmu un publicitāti
Izveidot sabiedrisko attiecību
speciālista štata vietu

Ir darbinieks, kurš
mērķtiecīgi strādā
pie KGB zīmola
popularizēšanas
sociālajos tīklos un

Bibliotēkas novadā
kļūst
konkurētspējīgas
un atpazīstamas,
mainās sabiedrības

Pieaudzis jauno
apmeklētāju
skaits un lietotāju
plūsma
bibliotēkās

medijos, popularizē
pakalpojumus
pagastu bibliotēkās

viedoklis par
bibliotēku un tās
funkcijām.

Kuldīgas Galvenās bibliotēkas
interneta vietnes uzlabošana

Ir radīta mūsdienīga Modernizēta
bibliotēkas vietne
attālinātā piekļuve
bibliotēku
piedāvātajiem
pakalpojumiem

Pieaug
bibliotēkas
interneta vietnes
izmantošanas
statistika

2019

Darbinieka
alga

Pašvaldības
dotācija

Virtuālās izstādes, apskati un
videomateriāli sociālajos tīklos

Popularizēti
bibliotēku resursi to
iedzīvotāju vidū,
kuri ikdienā
bibliotēku
neapmeklē

Pieaug lietotāju
skaits klātienē un
virtuālajā vidē,
pieaug
pieprasījums pēc
grāmatām un
citiem materiāliem

2x mēnesī

2019.2021.

Darbinieka
alga

Pašvaldības
dotācija

Grāmatu un citu izdevumu reklāma
sociālajos tīklos

Popularizēti
bibliotēku resursi to
iedzīvotāju vidū,
kuri ikdienā
bibliotēku
neapmeklē

Pieaug
pieprasījums pēc
jaunajām
grāmatām un
attālināti rezervēto
grāmatu skaits

1-2x nedēļā

20192021.

Darbinieka
alga

Pašvaldības
dotācija

Pasākumu reklāma sociālajos tīklos

Veicināta ne tikai
plānoto pasākumu
popularizēšana, bet

Pasākumu
apmeklētāju skaita
pieaugums.

Apmēram 5
dienas pirms
pasākuma

2019.2021.

Darbinieka
alga

Pašvaldības
dotācija

arī bibliotēku
atpazīstamība
sabiedrībā. Iespēja
aizsniegt arī to
auditoriju, kura
ikdienā bibliotēku
apmeklē reti vai arī
neapmeklē nemaz.
Informācijas nosūtīšana klientiem par
definētajām interesēm, izmantojot
BIS Alise piedāvātās iespējas

Apmierinātas
klienta izteiktās
vēlmes.

Uzlabots klientu
apkalpošanas
serviss, pieaug
iestādes prestižs.

Monitorēt katru
nedēļu

2019.2021.

Darbinieka
alga

Pašvaldības
dotācija

