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IEVADS 

 
Bibliotēkas darbības stratēģija 2016.-2018.gadam ir vidēja termiņa plānošanas 

dokuments, kura mērķis ir izstrādāt bibliotēkas darbības un attīstības prioritātes nākamajiem 

trijiem gadiem. Dokumentā analizēta esošā situācija un stratēģijas 2012 - 2015 izpilde, 

bibliotēkas organizatoriskais modelis, definēta misija, vīzija un bibliotēkas darbības 

pamatprincipi un vērtības, izvirzīti jaunie darbības mērķi un noteikti uzdevumi to 

sasniegšanai. 

 

1.ESOŠĀS SITUĀCIJAS ANALĪZE 

 

1.1. DARBĪBAS PILNVAROJUMS 

 

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra „Kuldīgas Galvenā bibliotēka” ir Kuldīgas novada 

Domes pārraudzībā esoša, juridiski patstāvīga pašvaldības iestāde, kas izveidota saskaņā ar 

Publisko aģentūru likumu un kas nodrošina pasaules kultūras mantojuma – iespieddarbu, 

elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, 

katoloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina informācijas publisku 

pieejamību un tās izmantošanu.  

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras „Kuldīgas Galvenā bibliotēka” darbības pamats ir 

Kuldīgas novada Domes apstiprināts nolikums (2009. gada 27.augusta lēmums, prot. 

Nr.7,p7.), kas nosaka, ka.aģentūrai, pildot šajā Nolikumā noteiktās funkcijas, ir tiesības: 

 Attīstīt bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes 

centru, nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus vietējās sabiedrības vajadzībām 

atbilstošus informācijas pakalpojumus, sniegt atbalstu vietējās sabiedrības attīstībā. 

 Sniegt kvalitatīvus pakalpojumus bibliotēkas lietotājiem. 

o Veikt bibliotēkai nepieciešamo iespieddarbu un citu dokumentu 

komplektēšanu, jaunieguvumu bibliogrāfisko apstrādi, kataloģizāciju, 

iespieddarbu un citu materiālo vērtību uzskaiti un saglabāšanu. 

o Veidot reģionālo elektronisko kopkatalogu, reģionālo novadpētniecības 

datubāzi, veikt bibliogrāfisko uzziņu un informācijas darbu. 

o Nodrošināt valsts un pašvaldību institūciju sagatavotās un publicētās 

informācijas pieejamību. 

o Rūpēties par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju ieviešanu un attīstību 

bibliotēkā. 

o Veikt bibliotēkas darba procesus atbilstoši bibliotēku nozares nacionālo 

standartu prasībām. 



o Saskaņā ar likumu “Par valsts statistiku” ,sniegt ikgadējo statistisko pārskatu 

par savu darbību, vākt un apkopot rajona bibliotēku statistiskos pārskatus. 

o Sadarboties ar citām bibliotēkām, iekļauties starpbibliotēku abonementa 

sistēmā. 

o Veikt citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus. 

 Kā reģiona Galvenajai bibliotēkai, Aģentūrai ir šādi uzdevumi: 

o koordinēt Kuldīgas novada un reģiona bibliotēku krājumu komplektēšanu; 

o konsultēt bibliotēkas krājumu organizācijas jautājumos; 

o sniegt atbalstu bibliotēku krājumu elektroniskajā inventarizācijā, izmantojot 

IIS ALISE moduli „Inventarizācija”; 

o  koordinēt informācijas un komunikāciju tehnoloģiju ieviešanu un bibliotēku 

informācijas sistēmas darbību Kuldīgas novadā un reģionā, veidot Kuldīgas 

reģiona elektroniskās datubāzes un kopkatalogu; 

o  Kontrolēt katalogā un datubāzēs ievadīto datu atbilstību MARC21 

standartam, veikt ievadīto datu regulāru auditu; 

o  nodrošināt regulāru datu kopēšanu un arhivēšanu; 

o  sniegt konsultatīvu un metodisko palīdzību Kuldīgas novada un reģiona 

bibliotēkām, vākt, apkopot un analizēt informāciju par reģiona bibliotēku 

darbu, popularizēt to darba pieredzi; 

o  veikt Kuldīgas reģiona depozītbibliotēkas funkcijas; 

o  organizēt Kuldīgas novada un reģiona bibliotēku darbinieku tālākizglītības 

un apmācības pasākumus. 

Bibliotēka savā darbībā ievēro LR Bibliotēku likumu un citu normatīvo aktu prasības: 

Likumi 

 Bibliotēku likums 

 Likums "Par Latvijas Nacionālo bibliotēku" 

 Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas likums 

 Obligāto eksemplāru likums 

Noteikumi 

 Bibliotēku akreditācijas noteikumi 

 Nacionālā bibliotēku krājuma noteikumi 

1.pielikums 

2.pielikums 

3.pielikums 

4.pielikums 

5.pielikums 

6.pielikums 

7.pielikums 

 Nacionālā kopkataloga veidošanas un izmantošanas kārtība 

 Vietējas nozīmes bibliotēku tīkla darbības noteikumi 

http://www.km.gov.lv/lv/doc/nozaru/biblio/Bibliot.likums.2009.doc
http://www.km.gov.lv/lv/nozares_info/biblio/par_lnb.html
http://www.likumi.lv/doc.php?id=75138
http://www.km.gov.lv/lv/nozares_info/biblio/eksemplaru.html
http://www.km.gov.lv/lv/doc/nozaru/biblio/Bibliot.akred.not.2009.doc
http://www.km.gov.lv/lv/doc/nozaru/biblio/dokumenti/Nac.bibliot.kraj.noteikumi.doc
http://www.km.gov.lv/lv/doc/nozaru/biblio/dokumenti/1.pielikums.doc
http://www.km.gov.lv/lv/doc/nozaru/biblio/dokumenti/2.pielikums.doc
http://www.km.gov.lv/lv/doc/nozaru/biblio/dokumenti/3.pielikums.doc
http://www.km.gov.lv/lv/doc/nozaru/biblio/dokumenti/4.pielikums.doc
http://www.km.gov.lv/lv/doc/nozaru/biblio/dokumenti/5.pielikums.doc
http://www.km.gov.lv/lv/doc/nozaru/biblio/dokumenti/6.pielikums.doc
http://www.km.gov.lv/lv/doc/nozaru/biblio/dokumenti/7.pielikums.doc
http://www.km.gov.lv/lv/nozares_info/biblio/kopkatalogs.html
http://www.km.gov.lv/lv/doc/nozaru/biblio/Vietejas_nozimes_biblio_not.2009.doc


 Noteikumi par bibliotēkas darbam nepieciešamo darbinieku skaitu un darbinieku amatu 

ieņemšanai nepieciešamo izglītību 

 Bibliotēku materiālā un tehniskā pamata normatīvi 

 Bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi 

 Noteikumi par valsts bibliotēku sniegtajiem maksas pakalpojumiem un to izcenojumu 

noteikšanas metodiku  

 Kārtība, kādā izglītības iestāde (izņemot augstskolas un koledžas) nodrošina bibliotekāros 

un informācijas pakalpojumus 

Kuldīgas Galvenā bibliotēka, ir akreditēta kā reģiona galvenā bibliotēka. Akreditācijas 

apliecība Nr.26A 10.08.2012. Akreditācijas apliecība izdota uz 5 gadiem. 

 

1.2. Vadības modelis un organizatoriskā struktūra 

Bibliotēkas vadības modelis un organizatoriskā struktūra veidota, lai spētu realizēt 

tradicionālās bibliotēkas funkcijas un sniegt sabiedrībai aktuālus un nepieciešamus 

informācijas pakalpojumus. 

Bibliotēkas darbu, atbilstoši Nolikuma nosacījumiem, vada bibliotēkas direktors, kuru 

pieņem darbā un atlaiž no darba Dome. Uz direktora amatu tiek izsludināts atklāts konkurss. 

Darba līgumu ar direktoru slēdz Domes priekšsēdētājs uz laiku, kas nepārsniedz piecus 

gadus. Pašvaldības Aģentūras direktoru var iecelt amatā atkārtoti.  

Saskaņā ar Nolikumu bibliotēkas direktors: 

 vada un organizē Aģentūras darbu un nodrošina tās darbības nepārtrauktību, atbilstoši 

Domes apstiprinātajai Aģentūras darbības stratēģijai un kārtējā gada darbības plānam; 

 nodrošina Aģentūras darbības un attīstības stratēģijas, kārtējā gada darbības plāna un 

kārtējā gada budžeta projekta izstrādi un to iesniegšanu noteiktajā termiņā; 

 nodrošina Aģentūras uzdevumu un funkciju, kā arī Aģentūras darbības kvantitatīvo 

un kvalitatīvo rādītāju izpildi; 

 bez īpaša pilnvarojuma rīkojas ar Aģentūras mantu un finanšu līdzekļiem, pārstāv 

Aģentūru valsts un pašvaldību institūcijās, uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās), 

attiecībās ar ārvalstu un starptautisko institūciju pārstāvjiem, fiziskām un juridiskām 

personām Aģentūras kompetencē esošajos jautājumos; 

 nosaka Aģentūras struktūru un štatu sarakstu, kā arī darbinieku atalgojumu Domes 

apstiprinātā Aģentūras budžeta darba samaksas fonda ietvaros un saskaņā ar MK 

izstrādātajiem ieteikumiem; 

 nodrošina Aģentūras personāla vadību un attīstību, pieņem darbā un atlaiž no darba 

aģentūras darbiniekus, nosaka viņu kompetenci un atbildību, kā arī nodrošina darba 

devēja pienākumu izpildi; 

 nodrošina Aģentūras darbības tiesiskumu un Aģentūras resursu lietderīgu 

izmantošanu; 

 pārvaldes līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā iesniedz Domei pārskatu par 

Aģentūras darbību, sniedz Domei un atbildīgajai amatpersonai nepieciešamo 

http://www.km.gov.lv/lv/nozares_info/biblio/darbinieki.html
http://www.km.gov.lv/lv/nozares_info/biblio/darbinieki.html
http://www.km.gov.lv/lv/nozares_info/biblio/pamata_normativi.html
http://www.km.gov.lv/lv/doc/nozaru/biblio/Bibliot.fin.normat.2009.doc
http://www.km.gov.lv/lv/doc/nozaru/biblio/KMnoteikumi_680.doc
http://www.km.gov.lv/lv/doc/nozaru/biblio/KMnoteikumi_680.doc
http://www.km.gov.lv/lv/doc/nozaru/biblio/dokumenti/Skolu.bibl.Not.1002.pdf
http://www.km.gov.lv/lv/doc/nozaru/biblio/dokumenti/Skolu.bibl.Not.1002.pdf


informāciju un priekšlikumus jautājumos, kas saistīti ar Aģentūras darbību un 

Aģentūras kompetencē esošo jautājumu risināšanu, organizē Aģentūras gada publiskā 

pārskata sagatavošanu un publicēšanu; 

 nodrošina Aģentūras lietvedību, grāmatvedības uzskaiti un pārskata par finanšu 

resursu izlietojumu iesniegšanu atbilstoši Publisko aģentūru likumā,  “Par budžetu un 

finanšu vadību”, likumā “Par grāmatvedību”, citos normatīvajos aktos, šajā nolikumā 

un Domes lēmumos noteiktajām prasībām; 

 atbilstoši savai kompetencei izdod Aģentūras darbiniekiem saistošus rīkojumus; 

 slēdz darba un saimnieciskos līgumus, izsniedz pilnvaras, apstiprina iestādes 

struktūrvienību nolikumus un darbinieku darba pienākumu aprakstus; 

 normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina sabiedrības informēšanu par 

Aģentūras darbību. 

Bibliotēkas personāls, atbilstoši veicamajiem uzdevumiem un darba procesiem, ir iedalīts 

vairākās funkcionālās grupās – nodaļās, kas ne vienmēr ir stingri nošķiramas, jo, atkarībā no 

konkrētajām vajadzībām un iespējām, var tikt veidotas daudzfunkcionālas grupas. Lai 

nodrošinātu visus bibliotēkas darba procesus, izveidotas šādas nodaļas: 

Automatizācijas un informācijas resursu nodaļa (AIRAN), kura nodrošina: 

 Jauno informācijas resursu apstrādi, kataloģizēšanu, indeksēšanu un 

šifrēšanu, nolietoto dokumentu norakstīšanu. 

 Darbu ar novadpētniecības materiāliem. 

 Bibliotēkas krājumā esošo materiālu reklāmu. 

 BIS ALISE darbību Alsungas, Kuldīgas un Skrundas novada 

publiskajās un skolu bibliotēkās. 

Nodaļas vadītāja plāno un koordinē nodaļas darbu, administrē sistēmas ALISE 

izmantošanu Kuldīgas, Alsungas un Skrundas novada pagastu bibliotēkās un skolu 

bibliotēkās. Nodaļā strādā 5 darbinieki 

 Pakalpojumu nodaļa, kurā darbs, atkarībā no sniedzamā pakalpojuma satura, iedalīts 

sektoros- Daiļliteratūras un periodikas sektors un  Uzziņu, konsultāciju un apmācību 

centrs (UKAC). Nodaļas uzdevums ir nodrošināt daudzpusīgu pakalpojumu klāstu 

visām vecuma grupām, atbilstoši viņu interesēm. 

Nodaļas vadītāja atbild par darbu plānošanu un koordinēšanu šajos sektoros, nodrošina 

pieejamo pakalpojumu un aktivitāšu reklāmu gan fiziskajā, gan virtuālajā vidē.  Nodaļā 

strādā 6 darbinieki 



 Bērnu literatūras centrs (BLC) Nodaļas uzdevums ir nodrošināt daudzpusīgu 

pakalpojumu klāstu pirmsskolas un skolas vecuma bērniem līdz 8.klasei, veicinot 

lasītprasmi un informācijpratību. 

Nodaļas vadītāja atbild par darbu plānošanu un koordinēšanu, nodrošina pieejamo 

pakalpojumu un aktivitāšu reklāmu gan fiziskajā, gan virtuālajā vidē.  Nodaļā strādā 3 

darbinieki 

 Mākslas nams. Struktūrvienība, kura darbību uzsāka 2012.gadā, organizējot mākslas 

izstādes, kā arī veicot izglītojošo darbu mākslas jomā. Ar 2016.gadu mākslas izstāžu 

organizēšanu veic Mākslinieku rezidence. Bibliotēka nodrošina izstāžu iekārtošanas 

tehnisko atbalstu un veic telpu uzkopšanas darbus. Mākslas nama semināru zāle tiek 

izmantota gan bibliotēkas pasākumiem, gan iznomāta semināriem un citām aktivitātēm. 

 Saimnieciskā darba nodaļa, kuras pārziņā ir rūpēties, lai vide, kurā darbojas bibliotēka 

un Mākslas nams, vienmēr būtu sakārtota, lietotājiem pieejama un patīkama. Nodaļā 

strādā 5 darbinieki 

Darbu ar pagastu bibliotēkām plāno, organizē un vada direktora vietniece darbā ar 

pagastu bibliotēkām. 

 Bibliotēkai ir sava grāmatvedība, kurā strādā 1 darbinieks.  

1.3 GALVENO DARBĪBU RAKSTUROJOŠO RĀDĪTĀJU ANALĪZE 

Noslēdzot 2015.gadu, ir realizēts bibliotēkas attīstības plāns 2012. – 2015. gadam. Šī 

plāna realizēšanas rezultātā: 

 Ik gadu bibliotēkas krājums ir papildināts ar jauniem izdevumiem dažādās nozarēs, 

ir piekļuve speciālajām abonētajām datubāzēm, tādējādi nodrošinot lietotājiem 

iespēju sevi izglītot visa mūža garumā; Kopumā no 2012.gada līdz 2014. gada 

krājums papildināts ar 10 863 jaunieguvumiem.  

 Bibliotēkā tiek realizēta lietotāju apmācība/konsultācija bibliotēkas elektronisko 

resursu izmantošanā, e-pakalpojumu saņemšanā, sociālo tīklu un interneta 

izmantošanā. Kopumā pārskata periodā (2012-2014) apmācīti un konsultēti 1623 

lietotāji 

 Bērnu Literatūras centrs ir aktīvi strādājis ar dažāda vecuma bērniem, piedāvājot gan 

literāri izglītojošas nodarbības, gan dažādas tikšanās un praktiskas nodarbības, gan 

informācijpratības nodarbības.  Kopumā laika posmā no 2012.gada līdz 2014. gadam 

bērniem notikušas 340 dažādas aktivitātes, kurās piedalījušies 9747 dalībnieki 

 Bibliotēka iesaistījusies UNESCO “Stāstu bibliotēkas” kustībā, vācot kuldīdznieku 

atmiņu stāstus, senās fotogrāfijas, organizējot pasākumus bērniem un jauniešiem. 



Savāktie materiāli tiek digitalizēti un ir pieejami internetā vai bibliotēkas lokālajā 

tīklā. No 2012.gada līdz 2014.gada beigām digitalizēti 1446 dokumenti, 1748 

attēlizdevumi, 8 skaņu ieraksti. Lai rosinātu arī kolēģus pagasta bibliotēkās šim 

darbam, ar VKKF atbalstu tika organizēts mācību kurss „Dzīvesstāstu un atmiņu 

vākšana, dokumentēšana, apstrāde un publicēšana”. Lai nodotu iegūto pieredzi 

kolēģiem Kurzemes reģionā, tika organizēta Kurzemes reģionālā novadpētniecības 

konference „Stāsts – vietējās vēstures saglabāšanas forma”. 

 2014.gadā bibliotēka ieviesusi jaunu lietotāju apkalpošanas formu – grāmatu piegādi 

mājās. Šo pakalpojumu varējām ieviest, jo no 2014.gada aprīļa bibliotēkas rīcībā ir 

automašīna. 

 Līdz 2014.gada beigām daļēji ir atjaunota datortehnika – gan lietotājiem, gan 

darbiniekiem. 

 2014.gadā noslēgts sadarbības līgums ar Lietuvas republikas Tauraģes Birutas 

Baltrušaitītes vārdā nosaukto publisko bibliotēku. Ir notikuši divi kopīgi darba 

semināri. 2014.gadā Kuldīgā par darbu ar bērniem, 2015.gadā Tauraģē par darbu ar 

novadpētniecības materiālu krājumu. 

1.4 LIETOTĀJU APTAUJAS REZULTĀTI 

Lai noskaidrotu, cik lielā mērā tiek izmantoti bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi un vai 

lietotāji ir apmierināti ar bibliotēkas darbu, 2015.gada aprīlī tika veikta lietotāju anketēšana. 

Aptauja tiek veikta ik pa pieciem gadiem, saglabājot anketas struktūru un tas dod iespēju 

salīdzināt datus. 

1.4.1 Bibliotēkas apmeklēšanas paradumi 

Pētījuma ietvaros tika noskaidroti arī Kuldīgas Galvenās bibliotēkas apmeklēšanas paradumi – 

respondenti norādīja, cik sen viņi jau ir šīs bibliotēkas lasītāji, un atzīmēja, cik bieži to apmeklē.  

 Atbildot uz jautājumu „Cik ilgi Jūs esat Kuldīgas Galvenās bibliotēkas lasītājs?”, vairāk 

nekā 2/5 pētījuma dalībnieku minēja laika periodu pēdējo 5 gadu laikā, aptuveni 1/5 atzīmēja atbildi 

„no 5 līdz 10 gadiem”, bet 35% norādīja, ka šīs bibliotēkas lasītāji ir jau vairāk kā 10 gadus. 

Jāpiebilst, ka daļa gados vecāko apmeklētāju bija anketās īpaši uzsvēruši savu ilgo lasītāja „stāžu” 

(piemēram, „vismaz 50 gadus”, „no 1958.gada”u.c.). 

Cik ilgi Jūs esat Kuldīgas Galvenās bibliotēkas lasītājs? 



 

 

 Aptaujas dati liecina, ka sievietes biežāk nekā vīrieši ir ilggadējas bibliotēkas apmeklētājas. 

Savukārt analizējot datus dažādās vecumgrupās, vērojams, ka daļa jauniešu uz pieaugušo bibliotēku 

pārnākuši no Bērnu nodaļas, jo bibliotēkas lasītāji ir vairāk kā 10 gadus. 

 

 Saskaņā ar pētījuma rezultātiem, 44% respondentu Kuldīgas Galveno bibliotēku apmeklē ne 

retāk kā reizi nedēļā (19% to dara vairākas reizes nedēļā), 45% - reizi mēnesī (daļa šīs atbildes 

sniedzēju bija precizējuši, ka nāk divreiz mēnesī jeb katru otro nedēļu), bet 10% bibliotēku apmeklē 

retāk. 

Cik bieži (vidēji) Jūs mēdzat apmeklēt šo bibliotēku? 

 

 Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā lietotāju aptaujas ir tikušas veiktas arī iepriekš. Nākamajā 

grafikā salīdzināti dati par iestādes apmeklēšanas biežumu 2004., 2008. un 2015.gadā. 

Cik bieži (vidēji) Jūs mēdzat apmeklēt šo bibliotēku? 
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 2015.gada veiktajā pētījumā respondenti biežāk kā iepriekšējās aptaujās norādījuši, ka 

bibliotēku mēdz apmeklēt „vairākas reizes nedēļā”.  Savukārt arvien retāk tiek atzīmēts, ka iestādi 

apmeklēt „reizi mēnesī”. 
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1.4.2. Priekšstati par bibliotēku 

 Pētījuma ietvaros lasītājiem tika lūgts atbildēt, ko viņiem nozīmē bibliotēka.  

Ko Jums galvenokārt nozīmē bibliotēka? 

 
*Tā kā respondenti varēja atzīmēt līdz 3 atbildēm, atbilžu kopējā summa pārsniedz 100%. 

 Lielākajai daļai aptaujāto, bibliotēka saistās ar „grāmatas apmaiņas vietu” (66%) un 

„informācijas ieguves vietu” (58%). Vairāk kā 1/5 apmeklētāju tā ir vieta, kur lasīt žurnālus vai avīzes 

(37%) un izmantot internetu (26%). 

 Savukārt retāk bibliotēka tika minēta kā vieta, kur mācīties (16%), atpūsties un izklaidēties 

(12%) vai saņemt e-pakalpojumus (9%). Atsevišķi respondenti atzīmējuši atbildi „cits”, 

konkretizējot, ka viņiem bibliotēka saistās ar iespējām izdrukāt, ieskenēt, nokopēt dokumentus vai 

arī tā ir tikšanās vieta ar draugiem, kolēģiem. 

Ko Jums galvenokārt nozīmē bibliotēka? 

 
*Tā kā respondenti varēja atzīmēt līdz 3 atbildēm, atbilžu kopējā summa pārsniedz 100%. 

 Kā redzams, būtiski atšķiras bibliotēkas nozīme atkarībā no tās apmeklēšanas biežuma. Tie 

respondenti, kas uz bibliotēku iet vismaz reizi nedēļā, to visbiežāk asociē kā vietu, kur saņemt 

informāciju, daudz biežāk norādīts arī uz interneta izmantošanu, iespējām mācīties un saņemt e-

pakalpojumus. Savukārt lasītāji, kuri bibliotēku apmeklē „vismaz reizi mēnesī”, vairumā gadījumu 

to saista ar „grāmatu apmaiņas vietu”.  

0%

1%

9%

12%

16%

26%

37%

58%

66%

Grūti pateikt/NA

Cits

E-pakalpojumu saņemšanas vieta

Atpūtas un izklaides vieta

Vieta mācībām

Interneta izmantošanas vieta

Žurnālu un avīžu lasīšanas vieta

Informācijas ieguves vieta

Grāmatu apmaiņas vieta

0%

2%

3%

9%

12%

11%

36%

51%

81%

0%

1%

15%

13%

20%

42%

39%

64%

57%

Grūti pateikt/NA

Cits

E-pakalp. saņemšanas vieta

Atpūtas un izklaides vieta

Vieta mācībām

Interneta izmantošanas vieta

Žurnālu un avīžu lasīšanas vieta

Informācijas ieguves vieta

Grāmatu apmaiņas vieta

Vismaz reizi nedēļā (n=105)

Vismaz reizi mēnesī (n=108)

Cik bieži (vidēji) Jūs mēdzat 
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 Nākamajā grafikā uzskatāmi attēlots, ka tie lasītāji, kuri bibliotēku sākuši apmeklēt 

salīdzinoši nesen (pēdējo 5 gadu laikā), šo iestādi biežāk saista ar interneta un e-pakalpojuma 

saņemšanas vietu.  

 Tiesa, arī šajā grupā vairākums respondentu bibliotēku raksturojuši kā vietu, kur iegūt 

informāciju un apmainīt grāmatas. 

Ko Jums galvenokārt nozīmē bibliotēka? 

 

 

*Tā kā respondenti varēja atzīmēt līdz 3 atbildēm, atbilžu kopējā summa pārsniedz 100%. 
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 Interesantas atšķirības par bibliotēkas nozīmi vērojamas dažādās vecumgrupās.  

Ko Jums galvenokārt nozīmē bibliotēka? 

 
*Tā kā respondenti varēja atzīmēt līdz 3 atbildēm, atbilžu kopējā summa pārsniedz 100%. 

 Kā redzams, būtiski atšķiras priekšstati par bibliotēku jauniešu un pensijas vecuma lasītāju 

vidū.  

 Respondentiem vecumā no 18 līdz 25 gadiem bibliotēka galvenokārt ir: 1) informācijas 

ieguves vieta (71%), 2) vieta mācībām (42%) un 3) grāmatu apmaiņas vieta (37%).  

 Savukārt lasītāju, kuri vecāki par 62 gadiem, trīs biežāk atzīmētās atbildes ir: 1) grāmatu 

apmaiņas vieta (84%), 2)žurnālu un avīžu lasīšanas vieta (58%) un 3) informācijas ieguves vieta 

(51%). 
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 Salīdzinot 2004., 2008. un 2015.gadā veikto pētījumu rezultātus, vērojams, ka arvien 

samazinās bibliotēkas kā „informācijas ieguves vietas” nozīme (2004: 77%, 2008.: 69%, 2015.: 

58%).  

 Savukārt šogad biežāk nekā iepriekš respondentiem bibliotēka saistās ar „žurnālu un avīžu 

lasīšanas vietu”. Iespējams, tur savu lomu spēlējusi arī jaunā bibliotēkas atrašanās vieta.  

 Jāpiebilst, ka, lai arī nedaudz, bet turpina palielināties to bibliotēkas apmeklētāju īpatsvars, 

kuriem šī iestāde saistās ar „atpūtas un izklaides vietu”: ja iepriekšējās aptaujās šādu atbildi sniedza 

7%-8%, tad 2015.gadā – jau 12%.  

Ko Jums galvenokārt nozīmē bibliotēka? 

 
*Tā kā respondenti varēja atzīmēt līdz 3 atbildēm, atbilžu kopējā summa pārsniedz 100%. 

** Attiecīgie atbilžu varianti iepriekšējās aptaujās netika piedāvāti. 
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1.4.3. Bibliotēkas pakalpojumu izmantošana 

 Pētījuma 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? 

 
 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%). 
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 Nākamajā tabulā apkopoti dati par to, kādus pakalpojumus izmanto bibliotēkas lasītāji 

dažādās vecumgrupās.  

Kurus no bibliotēkas piedāvātajiem pakalpojumiem Jūs izmantojat? 
 Ļoti 

bieži 
Bieži Reti Ļoti reti 

Neizmantoju 

vispār/NA 

Grāmatu 

izsniegšana uz 

mājām 

16-25 g.v. (n=59) 27% 20% 32% 12% 8% 

26-45 g.v. (n=70) 39% 30% 14% 9% 9% 

46-61 g.v. (n=54) 41% 35% 13% 2% 9% 

62 g.v. un vairāk 

(n=55) 
44% 38% 7% 0% 11% 

Žurnālu un 

avīžu lasīšana 

16-25 g.v. (n=59) 7% 17% 34% 14% 29% 

26-45 g.v. (n=70) 10% 19% 26% 23% 23% 

46-61 g.v. (n=54) 20% 30% 24% 6% 20% 

62 g.v. un vairāk 

(n=55) 
27% 29% 24% 4% 16% 

Mākslas 

izstādes 

Mākslas namā 

16-25 g.v. (n=59) 7% 22% 24% 15% 32% 

26-45 g.v. (n=70) 11% 17% 20% 11% 40% 

46-61 g.v. (n=54) 20% 13% 26% 11% 30% 

62 g.v. un vairāk 

(n=55) 
24% 20% 29% 4% 24% 

Kopēšana, 

drukāšana, 

skenēšana 

16-25 g.v. (n=59) 3% 10% 34% 31% 22% 

26-45 g.v. (n=70) 3% 19% 24% 17% 37% 

46-61 g.v. (n=54) 11% 17% 20% 19% 33% 

62 g.v. un vairāk 

(n=55) 
11% 4% 22% 16% 47% 

Grāmatu u.c. 

izdevumu 

rezervēšana 

klātienē/ pa 

telefonu 

16-25 g.v. (n=59) 5% 12% 25% 12% 46% 

26-45 g.v. (n=70) 6% 10% 27% 14% 43% 

46-61 g.v. (n=54) 13% 20% 19% 24% 24% 

62 g.v. un vairāk 

(n=55) 
11% 22% 16% 9% 42% 

Uzziņas 

16-25 g.v. (n=59) 14% 19% 27% 14% 27% 

26-45 g.v. (n=70) 4% 17% 10% 23% 46% 

46-61 g.v. (n=54) 6% 20% 13% 19% 43% 

62 g.v. un vairāk 

(n=55) 
4% 16% 15% 11% 55% 

Grāmatu 

nodošana ārpus 

darba laika 

(Grāmatu kaste) 

16-25 g.v. (n=59) 15% 12% 22% 17% 34% 

26-45 g.v. (n=70) 10% 13% 16% 17% 44% 

46-61 g.v. (n=54) 7% 4% 15% 17% 57% 

62 g.v. un vairāk 

(n=55) 
5% 2% 7% 18% 67% 

Literārie 

pasākumi, 

tikšanās ar 

autoriem 

16-25 g.v. (n=59) 0% 5% 22% 19% 54% 

26-45 g.v. (n=70) 3% 9% 14% 14% 60% 

46-61 g.v. (n=54) 7% 9% 30% 11% 43% 

62 g.v. un vairāk 

(n=55) 
9% 18% 18% 9% 45% 

Brīvpieejas 

internets 

16-25 g.v. (n=59) 22% 25% 22% 3% 27% 

26-45 g.v. (n=70) 7% 24% 11% 11% 46% 

46-61 g.v. (n=54) 13% 11% 11% 4% 61% 

62 g.v. un vairāk 

(n=55) 
5% 0% 5% 7% 82% 

Tabulas turpinājums seko nākamajā lapā.  

  



Tabulas turpinājums.  

Kurus no bibliotēkas piedāvātajiem pakalpojumiem Jūs izmantojat? 
 

Ļoti bieži Bieži Reti Ļoti reti 
Neizmantoju 

vispār/NA 

Konsultācijas 

informācijas 

meklēšanā 

katalogos un 

datubāzēs 

16-25 g.v. (n=59) 7% 5% 27% 14% 47% 

26-45 g.v. (n=70) 7% 10% 23% 10% 50% 

46-61 g.v. (n=54) 7% 9% 20% 11% 52% 

62 g.v. un vairāk (n=55) 2% 2% 15% 5% 76% 

Bibliotēka kā 

vieta, kur tikties 

ar draugiem 

16-25 g.v. (n=59) 10% 27% 15% 19% 29% 

26-45 g.v. (n=70) 3% 4% 9% 13% 71% 

46-61 g.v. (n=54) 2% 7% 13% 11% 67% 

62 g.v. un vairāk (n=55) 4% 2% 4% 13% 78% 

Grāmatu 

piegāde no 

citām biblio- 

tēkām (SBA) 

16-25 g.v. (n=59) 0% 8% 7% 15% 69% 

26-45 g.v. (n=70) 1% 3% 17% 16% 63% 

46-61 g.v. (n=54) 4% 4% 11% 26% 56% 

62 g.v. un vairāk (n=55) 2% 0% 18% 15% 65% 

Bezvadu 

interneta tīkls 

16-25 g.v. (n=59) 31% 34% 12% 3% 20% 

26-45 g.v. (n=70) 1% 10% 11% 9% 69% 

46-61 g.v. (n=54) 6% 6% 6% 2% 81% 

62 g.v. un vairāk (n=55) 0% 2% 2% 5% 91% 

Konsultācijas e-

pakalpojumu 

izmantošanā 

16-25 g.v. (n=59) 2% 8% 8% 17% 64% 

26-45 g.v. (n=70) 3% 4% 17% 21% 54% 

46-61 g.v. (n=54) 9% 6% 9% 6% 70% 

62 g.v. un vairāk (n=55) 2% 2% 4% 11% 82% 

Klusās lasītavas 

izmantošana 

darbam 

16-25 g.v. (n=59) 8% 15% 22% 14% 41% 

26-45 g.v. (n=70) 3% 7% 10% 10% 70% 

46-61 g.v. (n=54) 4% 6% 9% 6% 76% 

62 g.v. un vairāk (n=55) 0% 0% 5% 7% 87% 

Bibliotēka - 

vieta, kur 

iedzert kafiju un 

atpūsties 

16-25 g.v. (n=59) 2% 14% 17% 19% 49% 

26-45 g.v. (n=70) 0% 3% 6% 11% 80% 

46-61 g.v. (n=54) 2% 4% 15% 4% 76% 

62 g.v. un vairāk (n=55) 2% 0% 4% 11% 84% 

Žurnālu nakts 

abonements 

16-25 g.v. (n=59) 0% 3% 3% 12% 81% 

26-45 g.v. (n=70) 0% 6% 9% 14% 71% 

46-61 g.v. (n=54) 6% 6% 11% 11% 67% 

62 g.v. un vairāk (n=55) 5% 4% 2% 7% 82% 

Grāmatu 

rezervēšana 

attālināti 

internetā, 

izmantojot 

bibliotēkas doto 

paroli 

16-25 g.v. (n=59) 8% 7% 7% 8% 69% 

26-45 g.v. (n=70) 4% 7% 11% 11% 66% 

46-61 g.v. (n=54) 4% 4% 7% 0% 85% 

62 g.v. un vairāk (n=55) 2% 2% 4% 4% 89% 

Individuālās 

apmācības 

interneta/ datora 

lietošanā 

16-25 g.v. (n=59) 3% 3% 3% 10% 80% 

26-45 g.v. (n=70) 1% 4% 9% 9% 77% 

46-61 g.v. (n=54) 4% 9% 7% 2% 78% 

62 g.v. un vairāk (n=55) 0% 4% 4% 9% 84% 

BLC - vieta, kur 

pavadīt brīvo 

laiku kopā ar 

bērniem 

16-25 g.v. (n=59) 7% 10% 2% 12% 69% 

26-45 g.v. (n=70) 6% 3% 10% 9% 73% 

46-61 g.v. (n=54) 0% 2% 2% 4% 93% 

62 g.v. un vairāk (n=55) 0% 0% 4% 4% 93% 

Dokumentu 

iesiešana 

16-25 g.v. (n=59) 5% 2% 7% 8% 78% 

26-45 g.v. (n=70) 0% 0% 11% 13% 76% 

46-61 g.v. (n=54) 2% 0% 6% 7% 85% 

62 g.v. un vairāk (n=55) 0% 0% 2% 11% 87% 

Tabulas turpinājums seko nākamajā lapā.  

 

 

 

 

 

 



Tabulas turpinājums.  

Kurus no bibliotēkas piedāvātajiem pakalpojumiem Jūs izmantojat? 
 

Ļoti bieži Bieži Reti Ļoti reti 
Neizmantoju 

vispār/NA 

Galda spēles 

kopā ar bērniem 

16-25 g.v. (n=59) 3% 10% 7% 8% 71% 

26-45 g.v. (n=70) 6% 3% 10% 3% 79% 

46-61 g.v. (n=54) 0% 0% 6% 0% 94% 

62 g.v. un vairāk (n=55) 0% 0% 2% 4% 95% 

Bibliotēkas 

telpu noma 

16-25 g.v. (n=59) 2% 2% 2% 3% 92% 

26-45 g.v. (n=70) 0% 1% 3% 3% 93% 

46-61 g.v. (n=54) 0% 0% 6% 0% 94% 

62 g.v. un vairāk (n=55) 0% 0% 0% 2% 98% 

 Datu analīze liecina, 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%). 

 Daļa no minētajiem bibliotēkas pakalpojumiem respondentiem tika piedāvāti arī 2008.gadā 

veiktajā pētījumā.  

Kurus no bibliotēkas piedāvātajiem pakalpojumiem Jūs izmantojat? 

 

 Datu salīdzinājums liecina, ka 2015.gadā lasītāji biežāk atzīmējuši, ka kopumā izmanto tādus 

pakalpojumus kā „žurnālu un avīžu lasīšana” (2008.: 74%; 2015.: 78%), „grāmatu piegāde no citām 

bibliotēkām (SBA)” (attiecīgi: 24% un 37%), „dokumentu iesiešana” (attiecīgi: 14% un 19%), 

savukārt „uzziņas” šogad minētas retāk (attiecīgi: 67% un 58%).  
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Ļoti bieži Bieži Reti Ļoti reti Neizmantoju vispār/NA



 Lūgti norādīt, kādas bibliotēkas mājas lapā piedāvātās iespējas viņi izmanto, respondenti 

visbiežāk (53%) atzīmējuši informācijas meklēšanu kopkatalogā. Pārējos pakalpojumus/ iespējas 

minējuši 27%-48% pētījuma dalībnieku. 

Vai izmantojat bibliotēkas tīmekļa vietnē www.biblio.kuldiga.lv piedāvātās iespējas? 

 

 Kopumā 31% aptaujāto par visām bibliotēkas mājas lapā norādītajām iespējām atzīmēja, ka 

tās „neizmanto vispār”. To biežāk atzina vīrieši (40%), respondenti pensijas vecumā (62 g.v. un 

vairāk) (47%) un lasītāji ar „stāžu” vairāk par 10 gadiem (37%). 

 Jāpiebilst, ka arī 20% jauniešu vecumā no 16 līdz 25 gadiem atbildēja, ka neizmanto neko no 

bibliotēkas mājas lapā piedāvātā.  

 2008.gada pētījumā respondentiem jautāja, vai viņi ir iepazinušies ar bibliotēkas mājas 

lapu. Vairāk nekā 2/3 bibliotēkas apmeklētāju (68%) atbildēja, ka „nē, nav iepazinušies”. No šī var 

secināt, ka pēdējo 7 gadu laikā bibliotēkas mājas lapa ir kļuvusi atpazīstamāka. 
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 Lai noskaidrotu, vai pētījuma dalībnieki vispār mēdz izmantot katalogus un datubāzes, 

aptaujā tika iekļauts jautājums, cik bieži informācijas meklēšanai tiek izmantoti dažādi interneta vidē 

pieejami informācijas avoti. 

Cik bieži Jūs informācijas meklēšanai izmantojat šādus interneta vidē pieejamus informācijas 

avotus (katalogi, datubāzes)? 

 

 Kā redzams, arī par publiski pieejamiem informācijas avotiem (katalogiem un datubāzēm) 

bibliotēkas apmeklētāji lielākoties (49%-88%) atbildējuši, ka tos neizmanto.  

 Jāatzīmē, ka 51% kopumā izmanto Kuldīgas bibliotēkas e-katalogu (pieejams ne no 

bibliotēkas mājas lapas, par ko bija jautājums iepriekšējā lapā) un 44% - datubāzi „Kuldīgas 

mantojums”. 

 Daļa respondentu bija ierakstījuši citas vietnes, kur meklē informāciju – www.tezaurs.lv, 

www.gudrinieks.lv, ScienceDirect.com; Webofscience.com, dainuskapis.lv. Minētas arī meklētāju 

mājas lapas www.google.lv, www.youtube.com. 
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1.4.4. Apmierinātība ar bibliotēkas pakalpojumiem 

 Aptaujas ietvaros respondenti vērtēja arī bibliotēkas piedāvātos pakalpojumus.  

Lūdzu, novērtējiet, cik lielā mērā Jūs esat apmierināts ar piedāvātajiem pakalpojumiem! 

 
 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.  
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 Arī iepriekš veiktajos pētījumos respondentiem lūdza norādīt, cik apmierināti viņi ir 

ar dažādiem bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem. Protams, 11 gadu laikā piedāvāto 

pakalpojumu klāsts ir mainījies, taču daļa pakalpojumu ir iekļauti visās aptaujās.  

Lūdzu, novērtējiet, cik lielā mērā Jūs esat apmierināts ar piedāvātajiem pakalpojumiem! 

 

 Raksturojot izmaiņas, jāatzīmē, ka šogad bibliotēkas apmeklētāji biežāk nekā iepriekš 

atzinuši, ka viņus „pilnīgi apmierina” žurnālu un avīžu piedāvājums, literatūras piedāvājums 

atpūtai un interneta pieejamība.  

 Savukārt attiecībā uz lasītāju apkalpošanas kultūru un uzziņu izpildi atbilde „pilnīgi 

apmierināts” 2015.gadā minēta retāk kā 2008.gadā.  
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1.4.5. Informācijas avoti par bibliotēku 

 Lūgti norādīt, kur viņi iegūst informāciju par bibliotēkas pasākumiem, vairākums 

aptaujāto minēja izdevumus „Kurzemnieks” (66%) un „Kuldīgas novada vēstis” (55%). Kā 

trešais biežāk atzīmētais informācijas avots ir bibliotēkas darbinieki (46%). 

Norādiet, lūdzu, no kurienes Jūs saņemat informāciju par bibliotēkas pasākumiem! 

 
**Tā kā respondenti varēja atzīmēt visas piemērotās atbildes, atbilžu kopējā summa pārsniedz 100%. 

 Analizējot datus par informācijas avotiem ,atkarībā no bibliotēkas apmeklēšanas 

biežuma, jāsecina, ka lasītāji, kuri nāk vismaz reizi nedēļā, biežāk minējuši skrejlapas 

bibliotēkā un sociālos medijus, bet respondenti, kuri iestādi apmeklē vismaz reizi mēnesī – 

drukātos laikrakstus (gan „Kurzemnieku”, gan „Kuldīgas novada vēstis”). 

Norādiet, lūdzu, no kurienes Jūs saņemat informāciju par bibliotēkas pasākumiem! 

 
*Atbilžu variants netika piedāvāts, tas tika apkopots no respondentu ierakstītajām atbildēm.  

**Tā kā respondenti varēja atzīmēt visas piemērotās atbildes, atbilžu kopējā summa pārsniedz 100%. 

 Jāatzīmē, ka abās grupās vienlīdz bieži (gandrīz 50%) atzīmēts, ka informāciju iegūst no 

bibliotēkas darbiniekiem.  

 Saskaņā ar pētījuma datiem jaunieši vecumā līdz 25 gadiem visus piedāvātos 

informācijas avotus minējuši retāk kā citas grupas – viņi biežāk atzinuši, ka informāciju par 
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bibliotēkas pakalpojumiem nesaņem vispār vai to saņem no neformālajiem kanāliem 

(draugiem, paziņām). 

 Tiesa, visās vecumgrupās visbiežāk izmantotais informācijas avots bijis laikraksts 

„Kurzemnieks”. 

Norādiet, lūdzu, no kurienes Jūs saņemat informāciju par bibliotēkas pasākumiem! 

 
*Atbilžu variants netika piedāvāts, tas tika apkopots no respondentu ierakstītajām atbildēm.  

**Tā kā respondenti varēja atzīmēt visas piemērotās atbildes, atbilžu kopējā summa pārsniedz 100%. 
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1.4.6. Ieteikumi bibliotēkas darba uzlabošanai 

 Pētījuma ietvaros bibliotēkas lasītājiem tika arī vaicāts, kādus jaunus pakalpojumus 

viņi vēlētos saņemt, kā arī lūgts norādīt, kas iestādei būtu jāmaina tuvāko gadu laikā. Šie 

jautājumi bija t.s. „atvērtā tipa” jautājumi, kuros netika piedāvāti atbilžu varianti.  

 Lielākā daļa respondentu, atbildot uz jautājumu „Lūdzu, uzrakstiet, kādus jaunus 

pakalpojumus Jūs vēlētos saņemt bibliotēkā tuvāko 3 (trīs) gadu laikā?”, atzina, ka viņus 

„viss apmierina un neko jaunu nevajag”.  

 Kopumā 15 aptaujas dalībnieku norādīja, ka vēlētos plašāku, specifiskāku grāmatu 

klāstu, garāku grāmatu atdošanas termiņu, aicināja piedāvāt e-grāmatas: 

 „iespēju lasīt grāmatas internetā”; 

 „ir jāiet līdzi 21.gadsimtam – jaunā paaudze vēlas lasīt grāmatas mūsdienīgā 

versijā”; 

 „garāku termiņu grāmatu ņemšanai uz mājām”; 

 „vairāk grāmatu pašiziglītībai – tā ir šauru loku interesējoša literatūra” ;„vairāk 

nodrošināt ar pedagoģisko literatūru”; „ar grāmatām par kultūru”; „ar bērniem 

saprotamu literatūru par dažādu autoru dzīves gājumu” ;„nozaru literatūrā maz 

grāmatu, nav izvēles”; 

 „brīvi pieejamas e-grāmatas” 

 „katrai lasītavas grāmatai nodrošināt otro eksemplāru, kuru var paņemt uz mājām” 

u.c. 

Lasītāji izteica arī vēlmi, lai pirmajā stāvā būtu ierīkota kafejnīca – to minēja 5 respondenti.  

 Izskanēja arī aicinājumi vairāk rīkot pasākumus bērniem, organizēt datorkursus, 

tematiskās darbnīcas Mākslas namā, nodrošināt vairāk datorus, ātrāku internetu, labāku Wi-

Fi signālu, mūzikas klausīšanās, TV skatīšanās iespējas, piedāvāt 4 G rūteri ,„lielformāta 3D 

druku”.  

 Vienā anketā respondents minēja „grāmatu piegādi mājās cilvēkiem ar kustību 

traucējumiem”. Šāds pakalpojums jau pašlaik tiek nodrošināts, taču atbilde apliecina, ka ne 

visi bibliotēkas apmeklētāji ir informēti par visām iestādes piedāvātajām iespējām. To atzina 

arī viens pētījuma dalībnieks, ierakstot „jaunus nevajag, izmantošu tos, par kuriem nemaz 

nezināju un neizmantoju”.  

 

 Arī uz jautājumu „Lūdzu, uzrakstiet, ko bibliotēkai būtu jāmaina vai jāuzlabo savā 

darbībā tuvāko trīs (3) gadu laikā?”, visbiežāk sniegtā atbilde bija „mani viss apmierina, 

neko jaunu nevajag”. Turklāt daudzi pētījuma dalībnieki bija īpaši uzsvēruši, ka atzinīgi 

vērtē bibliotēkas darbiniekus: 

 „Kuldīgas Galvenās bibliotēkas vizītkarte ir profesionālas un izcili labas 

bibliotekāres – tieši viņu dēļ grāmatas nododu personīgi. Man patiess prieks par 

mūsu skaisto bibliotēku, tās profesionalitāti un augsta līmeņa apkalpošanas 

kultūru!”; 

 „varu teikt tikai labus vārdus par bibliotēku un tās darbiniekiem”; 

 „bibliotekāres jau ir ļoti profesionālas – neaizvietojamas”; 

 „paldies par laipnajām bibliotekārēm”; 



 „paldies jaukajiem darbiniekiem par atsaucību, palīdzību un atvērtību”; 

 „īpaši jaukas ir darbinieces BLC”; 

 „esmu sajūsmā par Bērnu bibliotēkas vadītajiem pasākumiem” u.tml. 

 Raksturojot izteiktos ierosinājumus, jāsecina, ka visbiežāk aicināts nodrošināt 

klusumu, norādot uz bērnu neprasmi uzvesties bibliotēkā (to minēja 15 apmeklētāji).  

 Daļa respondentu norādīja uz dažādiem ar bibliotēkas ārējo un iekšējo izskatu 

saistītiem aspektiem: 

 „jāmaina ēkas ārējais izskats, vajag košāku ēku – šobrīd tā liekas pelēka un drūma” 

(3 atbildes); 

 „logiem jāpieliek žalūzijas” (3 atbildes); 

 „jāuzlabo bibliotēkas apmetums, lai nekrīt nost”; 

 „jāuzlabo apmeklētāju tualešu stāvoklis”; 

 „jāierīko apgaismojums pie ārdurvīm”; 

 „jāmaina plauktu secība, jo dažreiz grūti atrast vajadzīgo”. 

Atsevišķi respondenti aizrādījuši arī bibliotēkas darbiniekiem:  

 „vairāk izpalīdzīgāku darbinieku, kuri ne tikai parāda attiecīgo plauktu, bet arī 

palīdz tajā atrast vajadzīgo”; 

 „dažbrīd abonementā 1.stāvā pieklibo apkalpošanas kultūra”; 

 „jāuzlabo darbinieku attieksme pret cilvēkiem – jābūt smaidīgiem ik dienas”; 

 „pašiem bibliotekāriem jāmācās sarunāties pusbalsī, lai apmeklētāji nedzirdētu 

sarunu tēmas – bibliotēkā ir laba akustika”.  

Vēl 2 pētījuma dalībnieki aicinājuši ieviest apsarga posteni.  

To, ka vajadzētu uzlabot grāmatu rezervēšanu internetā atzīmēja 2 bibliotēkas lasītāji – 

„mēģināju pasūtīt grāmatu elektroniski, bet nekas neatnāca”.  

 Pētījumā izskanēja arī aicinājums mainīt Mākslas nama darba laiku:  

 „jāuzlabo izstāžu pieejamība ārpus Mākslas nama darba laika skolēniem stundu 

laikā”. 

Izskanēja arī nepieciešamība „piesaistīt vairāk jauniešu”, „pilnveidot jauniešu 

ieinteresēšanu grāmatu lasīšanā, informācijas meklēšanā”. 

  



 

1.5.BIBLIOTĒKAS DARBA KVANTITATĪVIE RĀDĪTĀJI: 

 2012 2013 2014 

Lietotāji 3539 3478 3482 

Apmeklējums  135 656 132 801 150 499 

No tiem virtuālie apmeklējumi 55 752 54 504 64 020 

Izsniegums 118 076 115 961 116 463 

Starpbibliotēku abonements 

(SBA) 
387 339 658 

Tematiskie pasākumi 147 137 134 

Izstādes  65 63 65 

Apmācīti lietotāji 370 767                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             486 

Digitalizēto dokumentu 

skaits 
694 621 131 

Digitalizēto lappušu skaits 694 634 440 

Digitalizēto attēlizdevumu 

skaits 
255 55 1438 

Digitalizēto skaņu ierakstu 

skaits 
0 0 8 

 

Krājumu raksturojošie rādītāji: 

Dokumenti (fizisko vienību 

kopskaits) 
2012 2013 2014 

Jaunieguvumi 3873 3433 3557 

No krājuma izslēgtie dokumenti 610 2008 1625 

Krājums pārskata perioda beigās 51 221 52 646 54 578 

Kopējā krājuma apgrozība 2,3 2,2 2,1 

 Grāmatu krājuma apgrozība 1,9 1,7 1,6 

Preses izdevumu krājuma 

apgrozība 

2,7 3,3 3,2 

Izsniegumu skaits uz vienu 

lasītāju 

33 33 33 

Dokumentu nodrošinājums uz 1 

lasītāju 

14 15 16 

Dokumentu nodrošinājums uz 1 

iedzīvotāju 

4,1 4,3 4,5 

 

  



1.6 BIBLIOTĒKAS PERSONĀLS (2015) 

Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā strādā 23 darbinieki, no tiem 15 ir bibliotekārie 

darbinieki, kuri nodarbināti lietotāju apkalpošanā (9), resursu veidošanā (5). 

 Kuldīgas Galvenās bibliotēkas darbinieki: 

 Kuldīgas 

galvenā 

bibliotēka 

Darbinieku kopskaits 23 

t.sk. 

bibliotekārie darbinieki 

15 

no tiem ar bibliotekāro izglītību 7 

t.sk. 

ar maģistra grādu 

2 

ar bakalaura grādu 0 

ar 1. līmeņa profesionālo augstāko jeb koledžas 

izglītību 

0 

ar augstāko izglītību  (līdz 1993.g) 0 

ar profesionālo vidējo izglītību 5 

no tiem ar izglītību citās jomās 8 

t.sk. 

ar maģistra grādu 

1 

ar bakalaura grādu 3 

ar 1. līmeņa profesionālo augstāko jeb koledžas 

izglītību   

0 

ar  augstāko izglītību (līdz 1993.g.) 0 

ar profesionālo vidējo izglītību 4 

no tiem ar vispārējo vidējo izglītību  2 

no  tiem zinātņu doktori 0 

pārējie darbinieki 8 

no kopējā bibliotekāro darbinieku skaita studē 0 

no kopējā bibliotekāro darbinieku skaita sievietes 21 

 



1.7 FINANSĒJUMS (2015) 

Atlikums pārskata perioda sākumā 23 574 

IEŅĒMUMI KOPĀ (I.) 307 472 

t. sk. 

Piešķirti no valsts budžeta  
 

Piešķirti no pašvaldības budžeta  302 000 

Saimnieciskās darbības ieņēmumi  

Citi ieņēmumu veidi 5 472 

no tiem: 

maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 
4 272 

ziedojumi un dāvinājumi  

Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums 1 200 

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.) 329 325 

Kārtējie izdevumi (1.1.) 305 205 

Atalgojums (1100)  166 847 

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla 

rakstura pabalsti un kompensācijas (1200) 
39 359 

Krājuma komplektēšana 21 100 

no tiem: 

periodiskie izdevumi (2400) 
3 500 

Grāmatas u.c. izdevumi (5233) 17 600 

Preces un pakalpojumi 98 999 

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi (2250)  2 998 

Kapitālie izdevumi (2.0.) 3 020 

t. sk. 

Zeme, ēkas un būves (5210) 

 

Nemateriāli ieguldījumi  

     Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika (5238) 1 490 

Kapitālais remonts un rekonstrukcija (5250)  

Pārējie kapitālie izdevumi 1 530 

Atlikums pārskata perioda beigās 1 721 

 

  



2. STRATĒĢISKĀ DAĻA 
 

2.1. Misija 
 

Kuldīgas Galvenās bibliotēkas misija ir: 

 nodrošināt brīvu un vienlīdzīgu pieeju informācijas tehnoloģijām, kas nodrošina 

piekļuvi 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 Galvenā bibliotēka ir dinamisks kultūras, informācijas, zināšanu un 

komunikāciju centrs. Bibliotēka ir atbilstoši aprīkota, lai tā kļūtu par tikšanās vietu starp 

darbu un mājām, kur cilvēki sanāk kopā, lai runātu, kopā radītu, iepazītos. Bibliotēka kļūst 

par inovāciju centru, kur katram indivīdam tiek dotas iespējas attīstīties un augt, iepazīt 

jaunās tehnoloģijas un to piedāvātās iespējas. Piemēram, 3D printeri, lāzergriezēji, 

video/audio montāža u.tml.  

 

2.3. Darbības pamatprincipi 
 

 Bibliotēka nodrošina brīvu piekļuvi informācijas, izglītības un atpūtas materiāliem, 

elektroniskajiem resursiem, neatkarīgi no cilvēka sociālā un mantiskā stāvokļa. 

 Bibliotēka aizsargā katras personas – bibliotēkas pakalpojumu saņēmēja – tiesības 

uz privātumu. 

 Bibliotēka palīdz visām paaudzēm mācīties un pilnveidoties, nodrošinot 

informācijas tehnoloģijas, kas ļauj piekļūt informācijas resursiem, e-pakalpojumiem 

un virtuālajiem komunikāciju kanāliem. 

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

 

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 tikšanās vietu starp darbu un mājām, kur cilvēki sanāk 

kopā, lai runātu, strādātu kopā un iepazītos ar jaunajām tehnoloģijām un to 

piedāvātajām iespējām  

 Nodrošināt, lai bibliotēka ar savu darbību attīstītu sabiedrībā interesi par grāmatu, 

veicinot lasīšanu un informācijpratību bērnu un jauniešu vidū 

 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 

 Uzlabot bibliotēkas darba vidi, padarot to draudzīgāku lietotājiem 

 Attīstīt bibliotēkas tehnoloģisko aprīkojumu, to pakāpeniski nomainot ar 

jaunākās paaudzes aprīkojumu 

 Attīstīt darbinieku kompetences, paaugstinot viņu kvalifikāciju darbā ar 

mobilajām tehnoloģijām 

 Pilnveidot bibliotēkas pakalpojumu reklāmu un publicitāti 

 

 

 

 

http://www.mantojums.kuldiga.lv/
http://www.amatiermaksla.kuldiga.lv/


 

2.6. BIBLIOTĒKAS STIPRO UN VĀJO PUŠU ANALĪZE 

 

 Ārējās iespējas Ārējie draudi 

  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 

 

 Iedzīvotāju skaita 

samazināšanās 

 Interneta mediju attīstība 

 Mobilo tehnoloģiju attīstība 

 Ierobežoti finanšu resursi jauno 

tehnoloģiju ieviešanai 

bibliotēku darbā 

 Izmaiņas bibliotēku darbību 

regulējošajos dokumentos 

Bibliotēkas stiprās puses Ieguldīt! Aizsargāt! 

 Izdevīgs bibliotēkas ģeogrāfiskais 

novietojums – atrodas pilsētas centrā, ir 

nodrošināta automašīnu stāvvieta un 

velosipēdu novietne 

 Nodrošināta piekļuve cilvēkiem ar kustību 

traucējumiem 

 Bibliotēkās rīcībā ir kvalitatīva semināru 

zāle 

 Kvalitatīvs informācijas resursu krājums, 

par kuru informācija pieejama internetā – 

bibliotēku kopkatalogā 

 Uzsākta e-novadpētniecības veidošana 

 Pastāvīgais interneta pieslēgums un WI-FI 

 Automatizēti darba procesi 

 Attālināti pakalpojumi lietotājiem 

 Finansējuma un cilvēkresursu 

piesaiste jaunu pakalpojumu radīšanai  

 Turpināt attīstīt pasākumus un 

aktivitātes, kas veicina bērnu 

lasītprasmi un informācijpratību 

 Attīstīt attālinātos pakalpojumus, 

izmantojot BIS ALISE iespējas 

 Turpināt pilnveidot e-kataloga 

ierakstus 

 Cilvēkresursu un finanšu resursu 

koncentrēšana vietējās kopienas 

mantojuma datubāzes 

www.amatiermaksla.kuldiga.lv 

attīstīšanai  un novadpētniecības 

 Bibliotēka kā neitrāla vieta 

dažādu sanāksmju un apspriežu 

organizēšanai 

 Pietiekams finansējums 

informācijas resursu iegādei 

 Finansējums jaunu 

informācijas tehnoloģiju un 

programmatūras iegādei  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amatiermaksla.kuldiga.lv/


 Informācija par bibliotēku pieejama mājas 

lapā un sociālajos tīklos 

 Uz klientu apkalpošanu orientēts personāls 

 Metodiskais centrs Kuldīgas, Alsungas, 

Skrundas novada bibliotēkām 

 Laba sadarbība ar pilsētas izglītības un 

pašvaldības iestādēm 

materiālu rekataloģizācijai, tekstu un 

fotogrāfiju digitalizācijai 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliotēkas vājās vietas Pieņemt lēmumu! Rīkoties! 

 Ierobežotais telpu apjoms un akustika 

traucē pakalpojumu attīstību bērniem 

 Bibliotēkas trokšņainā vide traucē 

bibliotēkas pakalpojumu izmantošanu daļā 

pilsētas iedzīvotāju  

 Jaunākās paaudzes mobilo tehnoloģiju 

nepieejamība bibliotēkā 

 Nepietiekams interneta ātrums 

 Nepietiekams telpu apgaismojums 

publiskajā daļā 

 Nepietiekami segmentēts pakalpojumu 

piedāvājums 

 Nepietiekams darbinieku kompetences 

līmenis mobilo tehnoloģiju izmantošanai 

bibliotēku darbā 

 Nepietiekama pakalpojumu un resursu 

reklāma 

 Pārcelt Bērnu literatūras centru uz 

blakus esošo Mākslas namu 

 Uzlabot bibliotēkas datu pārraides 

tīklu 

 Uzlabot bibliotēkas apgaismojumu 

gan publiskajās telpās, gan pie ieejas 

 Piesaistīt finansējumu jaunās paaudzes 

IT iegādei - e-kioski, interaktīvie 

ekrāni, 3D printeris u.tml. 

 Attīstīt pakalpojumus vidusskolu un 

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma 

tehnikuma audzēkņiem 

 Attīstīt pakalpojumus lietotājiem 

vecumā grupā 60+ 

  

 Veikt iedzīvotāju interešu un 

vajadzību izpēti 

 Palielināt interneta ātrumu 

 Nomainīt ekonomiskās 

spuldzes ar LED lampām 

 Uzlabot bibliotēkas norāžu 

sistēmu 

 Investēt līdzekļus personāla 

izglītošanai un prasmju 

attīstīšanai 

  Aktivizēt senioru apmācību 

darbā ar IT 

 Organizēt sadarbību ar skolām 

novadpētniecības materiālu 

popularizēšanā 

 Izveidot lasītāju klubu 



2.7. MĒRĶU ĪSTENOŠANAS UZDEVUMI 

Mērķi/Uzdevumi Plānotie rezultāti Rezultatīvie rādītāji Izpildes 

laiks 

Izmaksas 

(EUR) 

Finansējuma 

avots 

Kvalitatīvie Kvantitatīvie    

1.   Attīstīt bibliotēku par tikšanās vietu starp darbu un mājām, kur cilvēki sanāk kopā, lai komunicētu, strādātu un atpūstos 

kopā un iepazītos ar jaunajām tehnoloģijām un to piedāvātajām iespējām  

Dažādi kursi interesentiem par 

elektronisko resursu un e-

pakalpojumu izmantošanu,  

Uzlabojas 

iedzīvotāju prasmes 

izmantot 

informācijas 

tehnoloģijas savas 

ikdienas 

atvieglošanai. 

Pieaug bibliotēkas 

popularitāte 

iedzīvotāju vidē kā 

piekļuves vieta e-

pakalpojumiem 

Kursi 

2xgadā,ikdienas 

individuālās 

apmācības 

2016-

2018 

Darbinieka 

alga 

Pašvaldības 

dotācija 

Digitālās laboratorijas izveide, 

kurā ir iespējams montēt 

audio/videomateriālus, drukāt 3D 

objektus, digitalizēt personīgos 

materiālus. 

Dota iespēja 

iedzīvotājiem  radoši 

darboties un veidot 

sev vajadzīgus 

produktus 

Pieaug bibliotēkas 

loma iedzīvotāju vidū, 

tiek piesaistīti jauni 

lietotāji 

500 lietotāju 

gadā 

2017.- 

2018 

15 000 Projekts 



Tikšanās ar literātiem  Tiek veicināta 

interese par 

literatūru, tādējādi 

bagātinot interesenta 

pasaules uztveri un 

pieredzi dažādos 

literatūras žanros. 

Dažādots bibliotēkas 

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 

6 rakstniekiem 

2016-

2018 

900 EUR 

gadā 

KKF 

finansējums 

Pašvaldības 

dotācija 

Zinātniski-populāru lekciju/ sarunu 

cikla piedāvājums dažādām 

lietotāju grupām 

( Personību stāsti) 

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) 

2016.-

2018 

750 EUR 

gadā 

Pašvaldības 

dotācija 

Pasākumi lietotājiem vecumā 60+ Radīta iespēja 

cilvēkiem satikties, 

apmainīties ar 

domām un iegūt 

jaunas zināšanas 

Bibliotēkai tiek 

piesaistīti jauni 

lietotāji 

4-5 pasākumi 

gadā 

2016.-

2018 

600 EUR 

gadā 

Pašvaldības 

dotācija 

2. Nodrošināt, lai bibliotēka ar savu darbību attīstītu sabiedrībā interesi par grāmatu, veicinot lasīšanu un informācijpratību 

bērnu un jauniešu vidū 

Literāri izglītojošas nodarbības PII 

un sākumskolas bērniem 

Radītas interesants 

nodarbības, kas 

palīdz pirmsskolas 

un sākumskolas 

Bērnos rosināta 

interese par grāmatu 

un bibliotēku. Viņi 

50-60 pasākumi 

gadā 

2016.-

2018 

Apmēram 

500 EUR 

gadā 

Pašvaldības 

dotācija 



bērniem iepazīt gan 

grāmatas lasīšanas 

prieku, gan 

bibliotēku 

kļūst par bibliotēkas 

klientiem 

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. 

7 pasākumi gadā 2016.- 

2018 

Apmēram 

200 EUR 

gadā 

Pašvaldības 

dotācija 

Izzinoši un izglītojoši dienas 

uzdevumi BLC apmeklētājiem 

Radīta iespēja 

bērniem drošā vidē 

interesanti pavadīt 

brīvo laiku 

Bibliotēka ir 

interesanta un 

pievilcīga brīvā laika 

pavadīšanas vieta, 

pieaug lasītāju un 

apmeklējumu skaits 

Apmēram 120 

apmeklētāji 

dienā 

2016.- 

2018 

Apmēram 

200 EUR 

gadā 

Pašvaldīabs 

dotācija 

Saziņas pilnveidošana sociālajos 

tīklos 

Ir radīta iespēja 

bibliotēkai 

komunicēt ar 

potenciālo lietotāju 

viņam ierastā vidē 

Bērnu un jauniešu 

vidū veidojas 

pievilcīgs bibliotēkas 

tēls, tiek radīta vēlme 

bibliotēku apeklēt 

klātienē 

4-5 ziņas nedēļā 
 

2016.-

2018 

Darbinieka 

alga 

Pašvaldības 

dotācija 

Informācijpratības 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 bibliotēkas 

2-3 nodarbības 

mēnesī 

2016.-

2018 

Darbinieka 

alga 

Pašvaldības 

dotācija 



veidoto datubāžu 

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. 

2 noslēguma 

pasākumi gadā 

2016.-

2018. 

1800 gadā Pašvaldības 

dotācija 

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 

rekataloģizācija 

Veikta krājumā 

esošo 

novadpētniecības 

materiālu 

aprakstīšana un 

ievietošana 

Novadpētniecības 

elektroniskajā 

datubāzē 

Nodrošināta 

novadpētniecības 

materiālu attālināta 

pieejamība, veicināta 

novada atpazīstamība 

300 ierakstu 

gadā 

2016-

2018 

Darbinieka 

alga  

Pašvaldības 

dotācija  

Novadpētniecības materiālu 

vākšana, sistematizēšana un 

pieejamības nodrošināšana 

Veikta jauno 

novadpētniecības 

materiālu 

aprakstīšana un 

ievietošana 

Novadpētniecības 

elektroniskajā 

datubāzē 

Nodrošināta 

novadpētniecības 

materiālu attālināta 

pieejamība, veicināta 

novada atpazīstamība 

3500 ieraksti 

gadā 

2016-

2018 

Darbinieka 

alga  

Pašvaldības 

dotācija  

http://www.mantojums.kuldiga.lv/
http://www.amatiermaksla.kuldiga.lv/


Virtuālo novadpētniecības 

kolekciju 

www.amatiermaksla.kuldiga.lv  

www.mantojums.kuldiga.lv  tālāka 

attīstība 

Nodrošināta 

attālināta pieeja 

materiāliem par 

novada vēsturi. 
 

Apkopoti materiāli par 

amatiermākslas 

(pašdarbības) attīstību 

un vēsturi Kuldīgas 

novadā. Virtuālajā 

vidē izveidojusies 

kopiena - 

pašdarbnieki, Attīstās 

stāstnieku kustība. 

150 ieraksti gadā 
 

3000  virtuālo 

lietotāju gadā 

10 000 virtuālie 

apmeklējumi 

gadā 
 

2016-

2018 

Darbinieka 

alga 

Pašvaldības 

dotācija 

Platformas izstrādāšana vienotai 

digitālo kolekciju eksponēšanai 

virtuālajā vidē. 

No viena pieejas 

punkta nodrošināta 

attālināta piekļuve 

materiāliem par 

novada vēsturi. 
 

Pieaug interese par 

novada vēsturi, pieaug 

izsniegums no 

novadpētniecības 

krājuma 

3000  virtuālo 

lietotāju gadā 
 

10 000 virtuālie 

apmeklējumi 

gadā 

2017-

2018 

4000-5000 

EUR 

Pašvaldības 

dotācija un 

projekts 

Digitālās kolekcijas izveide par 

Kuldīgas ebreju kopienu - 

sadarbībā ar Kuldīgas Novada 

muzeju. 

Apzināta Kuldīgas 

ebreju kopienas 

vēsture un izveidota 

digitālā kolekcija.  

Nodrošināta attālināta 

pieeja materiāliem par 

ebreju dzīvi Kuldīgā 

līdz 20.gs. 40-tajiem 

gadiem. 
 

Aptuveni 100 - 

200 ierakstu  

2016-

2018 

800 EUR Projekts 

vai 

pašvaldības 

dotācija 

4. Uzlabot bibliotēkas darba vidi, padarot to draudzīgāku lietotājiem 
 

Uzlabot datu pārraides tīklu, 

palielinot ātrumu 

Paaugstināta 

bibliotēkas piedāvātā 

pakalpojuma 

kvalitāte 

Paaugstinās darbinieku 

darba ražīgums, 

apmierināti klienti 

Datu pārraides 

tīkl ātrums 

palielināts no 10 

Mbit līdz 40Mbit 

2016 1200 gadā Pašvaldības 

dotācija 

http://www.amatiermaksla.kuldiga.lv/
http://www.mantjums.kuldiga.lv/


Uzlabot apgaismojumu bibliotēkas 

publiskajā zonā 

Nodrošināt 

kvalitatīvu 

apgaismojumu, 

atbilstoši MK 

noteikumiem 

Bibliotēkas vide 

padarīta draudzīgāka 

lietotājiem. 

Ieekonomēti līdzekļi, 

kurus izlieto par 

apgaismojumu. 

Ekonomiskās 

lampas 

nomainītas ar 

LED lampām 

2016.- 

2017 

Apmēram 

1000 gadā 

Pašvaldības 

dotācija 

Uzlabot norāžu sistēmu Atvieglot lietotājiem 

orientēšanos 

bibliotēkas 

piedāvātajos 

pakalpojumos 

Uzlabota  informācijas 

pieejamība par 

pakalpojumiem, 

lietotājiem atvieglota 

orientēšanās bibliotēkā 
 

Ierīkota norāžu 

sistēma 

2016 1200 Pašvaldības 

dotācija 

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

Izveidot novadu bibliotēku 

sadarbības konsultatīvo padomi 

Veidot ciešāku 

profesionālo 

sadarbību. 

Uzlabota bibliotēku 

savstarpējā 

komunikācija un 

profesionālā pilnveide 

Tikšanās 2x 

gadā 

2016. Darbinieka 

alga 

Pašvaldības 

dotācija 

Izstrādāt pagastu bibliotēku 

galveno attīstības virzienu plānu 

Izvirzīti galvenie 

mērķi un uzdevumi 

novadu bibliotēku 

tīklam 

Ir iespēja nodrošināt 

mērķtiecīgu darbu pie 

novada bibliotēku 

sniegto pakalpojumu 

līmeņa 

paaugstināšanas un 

standartu ievērošanas 

Ir izstrādāts 

darbības plāns 

pagastu 

bibliotēku 

attīstībai 

2016. Darbinieka 

alga 

Pašvaldības 

dotācija 

Nodrošināt kvalitatīvus apmācību 

seminārus par aktuālām tēmām. 

Piemēram, mobilo aplikāciju 

lietojums bibliotēkās, inovatīvu 

ideju ģenerēšana, digitāla 

Darbinieki ir 

ieguvuši jaunas 

zināšanas un 

prasmes 

Iegūtās zināšanas 

paaugstina darbinieku 

kompetenci un 

nodrošina iespēju 

sniegt pakalpojumus 

jaunā kvalitātē  un 

8 semināri 

gadā 

2016. – 

2018. 

600 EUR 

gadā 

honorāriem 

+ 

darbinieka 

alga 

Pašvaldības 

Dotācija, 

Projekti 



novadpētniecība, interaktīvu spēļu 

pielietojums darbā ar bērniem u. c. 

piesaistīt jaunus 

lietotājus pagasta 

bibliotēkām. 

 

       

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

Informatīvā displeja iegāde 

novadpētniecības materiālu 

eksponēšanai 

Radīta moderna 

bibliotēkas vide. 

Modernizēts 

bibliotēkas 

pakalpojums, 

nodrošinot atraktīvu 

piekļuvi materiāliem 

par novadu un 

novadniekiem. Pieaug 

lietotāju interese par 

vietējo nemateriālo 

kultūras mantojumu. 

Pieaug bibliotēkas 

prestižs. 

3000 virtuālie 

lietotāji gadā 

2016.-

2017 

2400 EUR Pašvaldības 

dotācija 

(Uz 

nomaksu) 

Interaktīvā displeja iegāde 

virtuālās kolekcijas “Kuldīgas 

ebreju kopiena” izvietošanai 

Radīta moderna 

bibliotēkas vide. 

Nodrošināta 

moderna piekļuve 

informācijai par 

ebreju kopienu. 

Lietotājiem ir dota 

iespēja modernā veidā 

iepazīt vienu no 

Kuldīgas bijušajām 

kopienām. Pieaug 

bibliotēkas prestižs. 

3000 virtuālie 

lietotāji gadā 

2018 2400 EUR Projekts, 

sponsoru 

piesaiste 



3D zīmuļa un materiālu iegāde 

nodarbībām BLC 

Radīta moderna 

bibliotēkas vide. 

Modernizēti 

bibliotēkas 

pakalpojumi, mainās 

priekšstats par 

bibliotēku, tiek 

piesaistīti jauni 

lietotāji. 

1nodarbība 

nedēļā 

2016 300 EUR 

gadā 

Pašvaldības 

dotācija 

7. Attīstīt darbinieku kompetences, paaugstinot viņu kvalifikāciju  

Kopīgu profesionālu aktivitāšu 

organizēšana ar Lietuvas 

Republikas Birutas Baltrušaitītes 

Tauraģes publisko bibliotēku  

Starptautiski 

projekti,dalība 

starptautiskās 

konferencēs, 

pieredzes braucieni 

Jauni kontakti, iegūtas 

jaunas zināšanas un 

prasmes 

1 kopīgs 

seminārs 

gadā 

2016-

2018 

 Pašvaldības 

dotācija 

Projekti 

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 . 

 

10-12 kursi 

gadā 

2016-

2018 

30 – 150 

EUR par 

vienu 

kursu 

Pašvaldības 

dotācija, 

projekti 

Izstrādāt Darbinieka rokasgrāmatu Ir aprakstītas visi 

bibliotekāro darbu 

procesi un prasības 

klientu apkalpošanā. 

Rokasgrāmata dod 

iespēju darbiniekiem 

pakalpojumus un 

bibliotekārā darba 

procesus veikt, 

saskaņā ar bibliotēkas 

izvirzītajām prasībām. 

Ir izstrādāta 

rokasgrāmata 

2016 Darbinieka 

alga 

Pašvaldības 

dotācija 

Pieredzes braucieni pie kolēģiem 

Latvijas novados 

Tiek iegūta jauna 

pieredze, 

Kuldīgas, Alsungas un 

Skrundas novada 

1-2 braucieni 

gadā 

2016-

2018 

1200 EUR 

gadā 

Pašvaldības 

dotācija 



paaugstināta 

bibliotekāru 

kompetence par 

norisēm bibliotēku 

jomā Latvijas 

mērogā.  

pagastu bibliotekāri 

tiek motivēti jaunām 

idejām.  

 

8. Pilnveidot bibliotēkas pakalpojumu reklāmu un publicitāti 

Facebook profila attīstība Veicināta bibliotēkas 

atpazīstamība 

Piesaistīti jauni 

bibliotēkas lietotāji 

gan klātienē, gan 

virtuālajā vidē 

4-5 ziņas nedēļā 2016.-

2018. 

Darbinieka 

alga  

Pašvaldības 

dotācija 

Virtuālās izstādes, apskati un 

videomateriāli sociālajos tīklos 

Popularizēti 

bibliotēkas resursi to 

iedzīvotāju vidū, 

kuri ikdienā 

bibliotēku 

neapmeklē 

Pieaug lietotāju skaits 

klātienē un virtuālajā 

vidē, pieaug 

pieprasījums pēc 

grāmatām un citiem 

materiāliem 

2x mēnesī 2016.-

2018. 

Darbinieka 

alga  

Pašvaldības 

dotācija 

Grāmatu un citu izdevumu reklāma 

sociālajos tīklos 

Popularizēti 

bibliotēkas resursi to 

iedzīvotāju vidū, 

kuri ikdienā 

bibliotēku 

neapmeklē 
 

Pieaug pieprasījums 

pēc jaunajām 

grāmatām un attālināti 

rezervēto grāmatu 

skaits 

1-2x nedēļā 2016.-

2018. 

Darbinieka 

alga  

Pašvaldības 

dotācija 

Pasākumu reklāma sociālajos 

tīklos 

Veicināta ne tikai 

plānoto pasākumu 

popularizēšana, bet 

arī bibliotēkas 

atpazīstamība 

sabiedrībā. Iespēja 

Pasākumu 

apmeklējuma skaita 

pieaugums.  

Apmēram 5 

dienas pirms 

pasākuma 

2016.-

2018. 

Darbinieka 

alga  

Pašvaldības 

dotācija 



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 

2016.-

2018. 

Darbinieka 

alga  

Pašvaldības 

dotācija 

  



2.7. DARBINIEKU PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS 

PAAUGSTINĀŠANAS PLĀNS 2016-2018  
 

Darbinieki 2016 2017 2018  

Automatizācijas un informācijas resursu apstrādes nodaļa 

Inita Fogele (metadatu 

veidotāja) 
Klasificēšana 

un 

priekšmetošana 

Dokumentārā 

mantojuma 

digitalizācija 

Informācijas meklēšanas, 

izguves iespējas un 

autoritatīvā kontrole IIS 

Aleph datubāzēs 

 

 

Gunta Grundmane 

(nodaļas vadītāja) 

Aktuālais BIS 

Alise 

administrēšanā 

 

Saskarsmes 

psiholoģija 

Aktuālais BIS 

Alise 

administrēšanā 

Maketēšana 

Aktuālais BIS Alise 

administrēšanā 

Padziļināti datorlietotāja 

kursi 

 

Aija Kadeģe (bibliogrāfe) Publiskā runa – 

videotreniņš 

 

Informācijas 

mārketings 

Efektīva 

komunikācija 

sociālajos tīklos 

Elektronisko 

informācijas resursu 

komplektēšana 

 

Māra Stepiņa(metadatu 

redaktore) 
BIS Alise kursi 

 

Pozitīvā 

domāšana 

saskarsmē 

BIS Alise kursi 

MS Exel – 

padziļināti kursi 

BIS Alise kursi 

 

 

Gita Reboka (nodaļas 

novadp.sektora vadītaja) 

240 stundu 

programma 

240 stundu 

programma 

  

Pakalpojumu nodaļa 

Irma Grīnberga 

(bibliogrāfe) 

Profesionālā 
konsultēšana 

Informācijas 

mārketings 

Pozitīvās domāšanas 
stratēģija mūsdienīgā 
saskarsmē 

 

Solveiga Liepiņa 

(vec.bibliotekāre darbā ar 

interneta resursiem) 

Metodes un 

paņēmieni 

darbam ar 

pieaugušo 

auditoriju 

Digitālie 

informācijas avoti 

un datubāzes. LNB 

digitālie resursi 

 

Informācijas meklēšanas, 

izguves iespējas un 

autoritatīvā kontrole IIS 

Aleph datubāzēs 

 

 

Raima Preisa 

(Pakalpojumu nod. 

vadītāja) 

BIS ALISE – palīgs 
bibliotēkas darba 
pārvaldībā 

 

 Metodes un 
paņēmieni darbam 
ar pieaugušo 
auditoriju 

Personīgā stila izveide   

Vija Strade 

(vec.bibliotekāre darbā ar 

lietotājiem) 

Profesionālā 

konsultēšana 

Jaunākā literatūra 
pieaugušo 
auditorijai: latviešu 
oriģinālliteratūra 

Pozitīvās psiholoģijas 

izmantojums bibliotēkā 

 

Līga Brence (vec. 

bibliotekāre) 

Pasākumu 
veiksmīgas 
norises 
nosacījumi 

Pozitīvās 
domāšanas 
stratēģija 
mūsdienīgā 
saskarsmē 

  



Sarmīte Tinte 
(bibliotekāre) 

Klientu 

apkalpošana 

Ko  vēlas lasītājs? 

Uzziņu intervija 

lasītāju 

apkalpošanā 

Pozitīvās psiholoģijas 

izmantojums bibliotēkā 

 

Bērnu literatūras centrs (BLC) 

Inga Brūvere (BLC 

vadītāja) 

Mediju 

pedagoģija – kā 

audzināt bērnu 

informācijas 

sabiedrībā 

Skolēnu lasīšanas 

veicināšana un 

literāro interešu 

attīstība 

Idejas svētku un 

pasākumu organizēšanai 

 

Rasma Puriņa 

(vec.bibliotekāre darbā ar 

bērniem) 

Bibliotēkas 

pakalpojumu 

mērķgrupa – 

bērni un 

jaunieši 

Google un citu 

bezmaksas 

tiešsaistes rīku 

izmantošana 

darba vidē 

Informācijas meklēšana 

un izguve no dažādām 

datubāzēm 

 

Kristīne Šimpermane 

(vec.bibliotekāre darbā 

ar bērniem) 

Profesionālas 

mācības 

Profesionālas 

mācības 

Profesionālas mācības  

Administrācija 

     

Laima Ostele (direktore) Efektīva 

komunikācija 

sociālajos tīklos 

Argumentācija, 

kritiskā domāšana 

un informācijas 

ticamības 

izvērtēšanas 

metodes 

 

Kā tapt pamanītam? Kā 

īstenot interesi raisošas, 

provocējošas idejas? 

Netradicionāli 

komunikācijas 

risinājumi. 

 

 

Sanita Tilgale (d.v. darbā 

ar pagastu bibliotēkām) 

Testu 

veidošana e-

mācību vidē 

Moodle 

Efektīva 

komunikācija 

sociālajos tīklos 

Kā organizēt mācības 

pieaugušajiem 

 

Gaidars 

Smirnovs(d.v.saimn.darbā) 

Programmēšana 

Darba drošība, 

ugunsdrošība 

Programmēšana Informācijas drošība 

bibliotēkā 

 

Elīna Šmite (galvenā 

grāmatvede) 
Pamatlīdzekļu 

uzskaite 

Darba laika uzskaite Avansa norēķini  

 
 

 

 


