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1. Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums: 

Skrundas vidusskolas bibliotēka (turpmāk – skolas)— izglītojoša, informatīva un kultūras 

institūcija, kura veic Bibliotēku likumā noteiktās funkcijas un ir reģistrēta šajā likumā noteiktajā 

kārtībā. Tā ir Skrundas pašvaldības dibinātas skolas struktūrvienība un darbojas saskaņā ar 

Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, Bibliotēku likumu, LR Ministru kabineta 

apstiprinātiem noteikumiem izglītības un bibliotēku nozarē, skolas Nolikumu, Skrundas 

vidusskolas bibliotēkas reglamentu un citiem saistošiem normatīviem dokumentiem. 

Bibliotēkas darbības mērķi: 

1. līdzdalība skolas licencēto un akreditēto izglītības programmu īstenošanā atbilstoši valsts 

izglītības standartiem un mācību priekšmetu programmām; 

2. darba organizācija atbilstoši valstī noteiktajām bibliotēku nozares standartu prasībām; 

3. iekļaušanās kopējā bibliotēku informācijas sistēmā. 

Skolas bibliotēkas darbības pamatvirzieni: 

1. izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo mācību grāmatu un citu dokumentu 

komplektēšana, uzskaite, apstrāde, sistematizēšana, kataloģizēšana, klasificēšana un 

uzglabāšana; 

2. skolotāju un skolēnu informacionālā un bibliotekārā apkalpošana. 

Bibliotēkas galvenie uzdevumi: 

1.  nodrošināt bibliotēkas lietotājiem brīvu pieeju dažāda veida informācijai; 

2. attīstīt skolēnu informācijas atrašanas, izgūšanas, kritiskas izvērtēšanas un lietošanas 

prasmes; 

3. veicināt skolēnu patstāvīgās mācīšanās iemaņu veidošanos; 

4. īstenot skolēnu lasīšanas veicināšanas programmas un projektus; 

5. atbalstīt skolotājus mācību priekšmetu programmu īstenošanā un audzināšanas darbā.  

Bibliotēka dibināta 1955.g. (inventāra grāmatās pirmais ieraksts) kā Skrundas 7-gadīgās skolas 

struktūrvienība. Pati skola dibināta 1946.g. 1968.g. skola un arī bibliotēka tika pie jaunām telpām 

Skrundas centrā Liepājas ielā 12, kurās atrodas vēl tagad. 1971.g. skola ieguva Skrundas 

1.vidusskolas nosaukumu. Kopš 1955.g. bibliotēkā strādājuši 7 bibliotekāri. Patreizējā bibliotēkas 

vadītāja strādā kopš 1995.g. 

Skolas bibliotēka cenšas komplektēt pirmkārt mācību literatūras fondu konsultējoties ar 

mācību priekšmetu skolotājiem, skolas vadību. Ja pāri paliek nauda, tad komplektē arī vispusīgu 

uzziņu, daiļliteratūras grāmatu fondu. 2011.g.daiļliteratūras fondam par pašvaldības naudu tika 

nopirktas 4 grāmatas, lasītāju dāvinātas tika 43 grāmatas Skolā 2011.g. tika abonēti 7 periodiskie 

izdevumi – žurnāli. Avīzēm nauda nepietika.  

Bibliotēkas esošie lietotāji ir visi skolas audzēkņi un pedagogi, jo visi lieto mācību grāmatas no 

skolas bibliotēkas. Bibliotēku apmeklē arī skolēnu vecāki, bijušie skolas audzēkņi un novada citu 

skolu skolotāji.  

Bibliotēkas esošie lietotāji 2011.g.: 

 1.-4.klasei – 136 skolēni, jeb 31% no visiem lasītājiem; 

 5.-9.klase – 178 skolēni, jeb 41%; 

 10.-12.klase – 51 skolēni, jeb 12%; 

 Skolotāji – 48, jeb 11%; 

 Citi (skolas darbinieki, vecāki, studenti u.c.) – 22, jeb 5%. 

 Bibliotēkas akreditācija vēl nav notikusi, skola tika akreditēta kā izglītības iestāde un 

bibliotēka kā tās sastāvdaļa 2011. gadā. Nākošā skola akreditācija varētu būt 2017.g., ja 

nemainīsies esošā kārtība valstī. 
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2. Bibliotēku pakalpojumu pieejamība 

Bibliotēkas izmantošanas dinamika pēdējo 3 gadu laikā:  

 

Pagaidām demogrāfiskā situācija valstī ir tāda, ka skolēnu skaits katru gadu skolā samazinās. 

Īpaši tas jūtams pie vidējā vecumposmā un vidusskolā. Vidusskolēnu skaits 2009./2010.m.g. 

nedaudz pieaudzis tādēļ, ka Skrundas vidusskolā tika atvērta arī vakarskola. Tomēr tas 

nekompensē skolēnu skaita sarukumu ilgākā laika posmā. Gada laikā daudzi skolēni izbrauc uz 

ārzemēm, citi atgriežas. 

 

 2009.g. sākās ekonomiskā krīze un strauji pasliktinājās materiālā situācija ģimenēs. Līdz 

tam gandrīz katrā ģimenē, pat lauku sētā, jau bija savs dators ar interneta pieslēgumu, printeri. 

2009.g., it sevišķi uz beigām, daudzas ģimenes vairs nepirka printeriem krāsas, nolietoto datoru 

vietā jaunus, atteicās no interneta pieslēgumiem. Tādēļ mainījās arī skolēnu paradumi, vairs 

neskrien pēc stundām mājās pie datoriem, bet nāk uz bibliotēku. Sākumskolas klasēm samazinājās 

pagarinātās dienas garums un daudzi braucēji gaidot autobusus uz mājām, nāk uz bibliotēku daudz 

ātrāk, kā agrāk. It sevišķi tas kļuva aktuāls, kad 2011.g. skolas labvēlis Raimonds Gerkens 

uzdāvināja skolai galda spēles, kas glabājas bibliotēkā. Mums nav virtuālie apmeklētāji, jo 

bibliotēkai nav sava interneta mājas lapa, bet 2011.g. tika izveidota atsevišķs šķirklis bibliotēkai 

skolas interneta mājas lapā, bet tai atsevišķi neuzskaita apmeklējumu. 

 

Apmeklējums 

Izsniegums 

Lasītāju skaits 
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 Izsniegums bibliotēkā samazinās, jo sākot ar 2009.g. netika pirkta daiļliteratūra, uzziņu 

literatūra. Jaunieši jau tā brīvā laikā maz lasa. Tagad viņi vairāk pēc daiļliteratūras iet uz pilsētas 

bibliotēkām, jo tur kaut nedaudz, bet tomēr tiek iepirktas jaunās grāmatas. Skolas bibliotēkā strauji 

noveco daiļliteratūras, uzziņu un nozaru literatūras fonds. Mainās arī mācību literatūras standarti 

un programmas, mainās grāmatas. Piemēram, ja agrāk matemātikā atsevišķi bija gan algebras, gan 

ģeometrijas grāmatas, tad tagad vielas apvienotas vienā grāmatā. Naudas trūkuma dēļ ne vienmēr 

tiek iepirkti uzdevumu krājumi, laboratorijas darbi katram skolēnam, bet viens skolotājam un viņš 

kopē, piemēram, Tehniskai grafikai. Galda spēles, lai arī ir bibliotēkā un palielina apmeklējumu 

skaitu, netiek pieskaitītas pie izsnieguma, jo nav bibliotēkas inventārā. 

 Bibliotēkā kopš 2009./2010.m.g. strādā viena bibliotekāre uz pilnas slodzes. Bibliotēkas darba 

laiks ir atbilstošs lasītāju interesēm – darba dienās no 9.
30

 – 16.
30

. Dienas pirmajā pusē, kad 

skolēniem notiek mācību stundas, bibliotekāre strādā ar fondu, bet bibliotēka nav slēgta. Tajā laikā 

var notikt arī dažādas mācību stundas, ko skolotāji rīko sadarbībā ar bibliotekāri. Skolēnu 

brīvlaikos starp mācību ceturkšņiem bibliotēkā ir sanitārās dienas. Vasarā bibliotēka lasītājiem 

slēgta, bet notiek darbs ar fondu. 

 Jaunieguvumu apstrādi veic uz vietas bibliotēkā tūlīt pēc to saņemšanas. Kopš 

2009.g.novembra jaunās grāmatas tiek ievadītas IS Skolu ALISE. Ar jaunajām grāmatām lietotāji 

var iepazīties reizi ceturksnī izstādē „Jaunumi”. Elektroniskā uzskaite vēl nenotiek preses 

izdevumiem. 

 Lietotāji bibliotēkā var lasīt grāmatas, periodiku, iet internetā, printēt, skanēt dokumentus, 

skatīties, klausīties mācību materiālus, filmas datoros, uz TV vai videokasetēs, diskos. Kopēt 

materiālus nevar bibliotēkā, bet pie skolas lietvedes citās telpās. To visu drīkst darīt bez maksas, ja 

tas ir nepieciešams skolas darbu veikšanai, citādi jāievēro skolas „Maksas pakalpojumu” cenrādis 

un jāiet uz skolas datorklasi. 

 Konsultācijas un apmācību par tradicionālo un elektronisko resursu izmantošanu bibliotēkas 

lietotāji saņem gan kolektīvi, gan individuāli pēc vajadzības. Lai lasītāji vieglāk varētu orientēties 

bibliotēkas krājumos, meklējot sev nepieciešamo literatūru, ir izgatavotas un bibliotēkā izvietotas 

informatīvas norādes un plauktu daleņi. 1.,5.un 10.klašu skolēniem tiek dāvinātas informatīvās 

bibliotēkas grāmatzīmes. Maija beigās ar bibliotēku iepazīstas arī bērnudārza vecākā grupiņa 

 

3.attēls. Bibliotēkā bērnudārza vecākā 

grupiņa 

 
2.attēls Lasītavā notiek arī dažādas lekcijas,  nodarbības,  

arī ZPD lasījumi. 

 
1.att. Bibliotekā var spēlēt arī dažādas galda spēles 
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 Skolēni palīdz bibliotekārei veikt dažādas aptaujas, pētījumus, kā arī vākt un analizēt 

novadpētnieciskos materiālus. 2011.g.martā 11.klases skolniece aizstāvēja ZPD „Skrundas 

vidusskolas bibliotēkas un tās attīstība”. Tā ietvaros skolā tika veikta anketēšana par bibliotēkas 

izmantošanu un skolēnu apmierinātību ar piedāvātajiem pakalpojumiem. Anketēšanas rezultāti ir 

ievietoti mūsu skolas interneta mājas lapā http://skrundasvidusskola.lv/biblioteka/ 

 Prognoze: turpmāk, sakarā ar ekonomisko krīzi, būtiski uzlabojumi bibliotēkas darbā nav 

gaidāmi. Nolietojas gan grāmatas, gan datori.  

Esošo pakalpojumu attīstības mērķi: 

 attīstīt skolēnu informācijas atrašanas, izgūšanas, kritiskas izvērtēšanas un lietošanas 

prasmes; 

 veicināt skolēnu patstāvīgās mācīšanās iemaņu veidošanos; 

 veicināt mācīšanos, lasīšanu mūža garumā, lai gūtu informāciju un prieku; 

 popularizēt bibliotēku. 

Jaunu pakalpojumu attīstības mērķi: 

 apgūt jaunās elektronisko informācijas nesēju iespējas; 

 nemitīgi celt kvalifikāciju; 

 veicināt caur skolēniem un viņu vecākiem vietējās sabiedrības attīstību; 

 vecināt bibliotēku sadarbību novada robežās un arī ārpus tā. 

 

3. Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika 

 

 Bibliotēkas krājums sastāv no brīvpieejas fonda un mācību literatūras krātuves. 

 Veidojot krājumu, ņem vērā  lasītāju intereses un vajadzības, konsultējas ar mācību priekšmetu 

skolotājiem, skolas vadību, caurskata mācību priekšmetu standartus, programmas. Strādājot ar 

bibliotēkas krājumu tiek ņemti vērā Bibliotēku likuma prasības un MK noteikumi Nr.317. 

„Nacionālā bibliotēku krājuma noteikumi”. 

 Krājumu komplektē ar universāla satura iespieddarbiem – mācību grāmatas, mācību 

palīglīdzekļi, enciklopēdijas, vārdnīcas, rokasgrāmatas, jaunākā daiļliteratūra u.c. 

 Bibliotekāre: 

1. Jaunpienākušo daiļliteratūru, uzziņu un nozaru literatūru reģistrē IS Skolu ALISE. 

2. Uzraksta aktus: 

2.1. dāvinātajām grāmatām, 

2.2. grāmatām bez pavaddokumentiem, 

2.3. norakstītajai literatūrai, 

2.4. norakstītajām mācību literatūras uzskaites kartiņām; 

3. Veido novadpētniecisko materiālu elektronisko (digitalizēto materiālu un pašas, skolēnu 

fotografēto attēlu) datu bāzi. 

Par to kāda bijusi kustība fondos pēdējos trīs gados liecina 1.tabula. 

1.tabula 

Krājuma 

apjoms 

 

2009.g. 

 

2010.g. 

 

2011.g. 

 Izslēgts  Ienācis Uzskaitē  Izslēgts  Ienācis Uzskaitē Izslēgts  Ienācis Uzskaitē 

Daiļlit. 7633 2 15782 2032 22 13772 0 50 13822 

Mācību lit. 743 530 10366 106 374 10634 2135 685 9184 

Kopā 8376 532 2138 26148 396 24406 2135 735 23006 

 

Skaitliski fonds ir samazinājies, kļuvis nedaudz pārskatāmāks, tomēr uzskatāmi redzams, ka 

pamatfonds strauji noveco, jaunas grāmatas ir ļoti, ļoti maz un tās lielākoties ir dāvinātas. 

 Bibliotēka 2011.g.abonēja 7 žurnālus. 

http://skrundasvidusskola.lv/biblioteka/
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 2008.g. veikta bibliotēkas inventarizācija. 

 Bibliotēkas darba kvalitātes rādītāji 2011.g.: 

 Dokumentu skaits uz vienu lasītāju – 52.95 

 Apmeklējumu skaits uz vienu lasītāju – 26.84 

 Kārtējie izdevumi uz vienu lasītāju – 8.09  

 Izsnieguma skaits uz vienu lasītāju – 31.1 

 Krājuma apgrozība – 0.59 

  

4. Informācijas pakalpojumu attīstība: 

 

Jaunākās grāmatas tiek atspoguļotas elektroniskajā katalogā. Paralēli notiek arī pārējā fonda 

rekataloģizācija.   

Informācijas meklēšanā tiek izmantoti: 

 Uzziņu fondi – enciklopēdijas, vārdnīcas, rokasgrāmatas; 

 Periodiskie izdevumi – žurnāli; 

 Elektroniskais katalogs; 

 Novadpētnieciskie materiāli; 

 Elektroniskie dokumenti; 

 Internets 

Bibliotēkas lasītājiem ir sniegtas vidēji 17 uzziņas un konsultācijas nedēļā. Bibliotekāre 

kopā ar informātikas, latviešu valodas un literatūras skolotājām piestrādā pie skolēnu apmācības 

par pareiziem informācijas meklēšanas ceļiem. Pieaudzis bibliotekāro stundu skaits, lai gan oficiāli 

tās nav tarificētas stundu plānā. Tās notiek tad, kad kāda cita stunda izkrīt vai kāds skolotājs to 

prasa. Paralēli bibliotēkā notiek mācību stundas, piemēram, latviešu valodas skolotāji plāno īpašas 

stundas bibliotēkā, kad notiek darbs ar vārdnīcām un lietišķajiem rakstiem.  

Iekšzemes starpbibliotēku abonementu neizmantojam, bet pilsētas, novada, bijušā rajona 

ietvaros sadarbojamies ar bibliotēkām un samaināmies ar vajadzīgajām grāmatām. 

  

5. Novadpētnieciskais darbs 

 

Mācību grāmatu krātuves galā ir izveidota atsevišķa telpa, kur 8 skapjos glabājas 

novadpētnieciskie materiāli. Materiāli tiek rediģēti, papildināti. 

Bibliotēkas vadītāja un LNB noslēdza uzņēmuma līgumu projekta „Zudusī Latvija” ietvaros. 

2008.g.tika digitalizētas vecas 48 fotogrāfijas un pievienoti metadatni, nobildētas ēkas mūsdienās 

un nogādātas LNB. Šis darbs katru gadu turpinās, tikai netiek iesniegts projektam „Zudusī 

Latvija”. Bibliotēkas datoros digitalizētas vēl vairāki simti bilžu par skolu, dzimto novadu laika 

periodā līdz 2003.g. Atsevišķām bildēm ir pievienoti metadati. Izmantojot šīs fotogrāfijas veidotas 

datorprezentācijas, raksti pilsētas mājas lapai, vietējai avīzei, dažādiem pasākumiem. 

Sākot ar 2003.g. bibliotēkā glabājas skolas fotoaparāts un bibliotēkas vadītāja kopā ar 

skolēniem fotografē dažādus pasākumus pilsētā, skolā, piemēram, Karoga dienu, pilsētas svētkus, 

sakoptāko sētu, grāmatas atvēršanas svētkus, mājas nojaukšanu u.c. 

2009.g. februārī viena skolniece aizstāvēja Zinātniski pētniecisko darbu ar nosaukumu 

„Skrunda informatīvajā telpā”. 2011.g. viena skolniece pētīja skolas bibliotēkas attīstību. 

 

6. Projektizstrāde 

 

Aizvadītajā gadā bibliotēka nevienā projektā nepiedalījās. 

Tomēr bibliotēkas vadītāja palīdzēja citiem viņu izstrādātajos projektos ar informāciju, 

prezentāciju veidošanu. Piemēram, projekts „Dari pats” Skrundas novadā. 
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5.attēls. Izstāde „Mana Latvija” 

 
4.attēls. Sadarbībā ar Skrundas bibliotēku vidusskolēniem notika 

Dzejas dienas, kur tikās ar A.Deģi 

7. Metodiskā un konsultatīvā 

darba un sadarbības 

raksturojums 

 

Veiksmīga sadarbība notiek ar skolā 

strādājošajiem, novada pašvaldību, 

pārējām novadā esošajām bibliotēkām, 

Kuldīgas Galveno bibliotēku.   

Skrundas vidusskolas bibliotekāre 

brauc arī uz Kuldīgu piedalīties dažādos 

semināros, ko organizē Kuldīgas novada 

skolu bibliotekāru MA vai Kuldīgas GB. 

Skrundas bibliotekāre aktīvi darbojas 

Latvijas skolu bibliotekāru biedrībā un jau 

trešo gadu ir ievēlēta tās valdē, administrē 

Biedrības interneta mājas lapu. No LSBB 

valdes ir ievēlēta darboties Bibliotēku 

padomē uz trīs gadiem (2010.g.- 2012.g.)  

un pārstāvēt tajā visus skolu bibliotekārus.  

  

8. Darbs ar bērniem un jauniešiem 

 

Darbs ar bērniem un jauniešiem notiek gan individuāli sniedzot uzziņas, konsultējot, 

informējot, gan kolektīvi.  

Ir izstrādātas vairāku bibliotekāro stundu tēmas, kuras notiek  pēc pieprasījuma saskaņojot ar 

skolas vadību, priekšmetu skolotājiem, jo oficiāli stundu sarakstos nevienā klasē nav bibliotekārās 

stundas, jo nevar tarificēt. 

* Pirmā iepazīšanās ar bibliotēku (vecākā bērnudārza grupiņa, 1., 10.klase) 

* Alfabēta pasaulē (2.-4.kl.) 

* Kas ir informācija, kā to pareizi meklēt?(3.-12.kl.) 

* Enciklopēdiju un vārdnīcu pasaulē – (4.,9.,12.kl.) 

* Bibliotēkzināšanas (5.-9.kl.) 

* Bibliogrāfiskās norādes un atsauces (4.klase, vidusskola) 

Visa gada garumā notiek 9. un 

vidusskolas klašu skolēnu informēšana par 

tālākās izglītības iegūšanas iespējām un 

karjeras izglītību skolā. 

Reizi ceturksnī bibliotēkā jaunumu 

izstādes. Atsevišķi mācību grāmatas, tad 

daiļliteratūra un uzziņu literatūra. Ir arī 

tematiskās izstādes.  

Sadarbībā ar mācību priekšmetu 

skolotājiem notiek pasākumi, dažādas 

tematiskās mācību stundas, kur 

priekšmetu skolotāji sadarbojas ar 

bibliotekāri, piemēram, latviešu valodas 

un literatūras, sociālo zinību, vēstures 

mācību stundas. 

Mūsu skolā īpaša vērība tiek pievērsta 

skolēniem braucējiem. Bibliotēkā pēc stundām viņi var lasīt grāmatas, iet pie datoriem, bet var arī 

spēlēt dažādas galda spēles. Sadarbībā ar kokapstrādes pulciņu 2008.g. ir tapušas vairākas puzles – 

Skrundas ģerbonis, Kuldīgas rajons, Eiropas Savienība, Latvijas karte ar rajoniem, ko skolēni 

drīkst salikt bibliotēkas lasītavā gaidot autobusus. 
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7.attēls. Bibliotēkas lasītāju apkalpošanas lete 

 
8.attēls. Lasītavā ir 10 trapecveida galdi, 30 krēsli. 

Telpas iekārtojumu var mainīt pēc vajadzības. 

 

9. Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

 

2005.g. bibliotēkā bija remonts. Tika atrasta papildus telpas novadpētniecības materiāliem un 

mācību grāmatu krātuvei. Tādēļ varēja ierīkot esošajās bibliotēkas telpās modernu lasītavu. 

2006.g. bibliotēkā uzbūvēja leti, aiz kuras sēž bibliotekāre un apkalpo lasītājus. Tā kā remonts 

bijis nesen, tad līdz 2010.g. nekas netika remontēts. Datori un mēbeles labā tehniskā stāvoklī. 

Vienīgi varētu vēlēties, lai bibliotēka būtu 1.stāvā nevis 3. un 4.stāvā, kur netiek invalīdi ar 

kustību traucējumiem un veci cilvēki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasītavā ir 4 datori, printeris, skeneris, baltā pārnēsājamā tāfele, televizors, videomagnetafons, 

DVD pleijeris, digitālais fotoaparāts un videokamera, 10 trapecveida lasītāju galdi, 30 krēsli, 6 

datorgaldi, 7 grāmatu plaukti, 2 izstāžu stendi, kurā glabājas informācija par tālākizglītību un 

Eiropas Savienību, lasītāju apkalpošanas lete. 

Bibliotēkā regulāri notiek dažāds lekcijas ar vieslektoru piedalīšanos, tālākizglītības pasākumi. 

Piemēram, 2011.g. bibliotēkā bijuši lektori, kas runā ar jauniešiem par karjeras iespējām, par 

studijām ārzemēs un dažādās mūsu valsts augstskolās, par higiēnu un dienas režīmu, par 

vardarbību skolā u.c. 

Bibliotēkas abonementā ir grāmatu plaukti. Tie gan neatbilst Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.395, jo ir par augstu. Grāmatas atdalītas ar daleņiem. Plauktu galos izvietota dažāda 

informācija. Bibliotēkā daudz zaļumu, puķes, lai apmeklētājiem būtu patīkami un varētu atpūtināt 

acis. 

Bibliotēkas lasītavā ir nepieciešams neliels kosmētiskais remonts, jo viens lasītavas stūris ir 

slapjuma bojāts. Pagalma pusē pie ārējās sienas ir vecais skolas skurstenis, kam garām tek lietus 

un sniega ūdeņi, siena ir bieži slapja. Skrundas dome ir informēta par problēmu. 

 
6.attēls. Bibliotēkas 4 datori, printeris 

Vecāko klašu skolēni, kas gaida 

autobusus palīdz mazāko klašu skolēniem 

sameklēt sev interesantas grāmatas, palīdz 

apgūt pirmās iemaņas ar datoru. 

Ja klasēm kāda neparedzēta iemesla 

dēļ izkrīt stundas, d.v.mācību darbā 

skolēnus arī sūta uz bibliotēku. Viņiem tiek 

rādītas latviešu mākslas filmas (Sprīdītis, 

Maija un Paija, Tille un suņuvīrs, Salna 

pavasarī,u.c.), mazākām klasēm 

multfilmiņas no Pasakas.net., visiem filmas 

par dabu, atkarībām, pret vardarbību, 

drošību u.c. 

Lasītavā bieži notiek arī dažādas 

lekcijas.  
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9.attēls. Informācija pie plaukta 

 
10.attēls. Grāmatu plaukti. Puķes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005.g., remontējot bibliotēku, tika izremontētas arī vecas bēniņu telpas, kur tagad glabājas 

novadpētniecības fonds, brīvās mācību grāmatas, pedagoģiskā literatūra, iepriekšējo gadu preses 

izdevumi. Šajā krātuvē jebkurš lasītājs netiek ielaists. 

 

10. Bibliotēkas personāls 

 

Bibliotēkā no 2007.g.1.septembra līdz 2009.g. 1.augustam strādāja 2 bibliotekāres. Tagad 

strādā 1 slodzi bibliotekāre ar augstāko profesionālo izglītību, kas iegūta līdz 1993.g.  

Darbiniece regulāri paaugstināja profesionālo kvalifikāciju, piedaloties skolas un KGB 

organizētajos kursos, semināros, Kuldīgas bibliotekāru MA organizētajos pieredzes braucienos. 

2008.g. apmeklēja LNB organizēto semināru par Nacionālo digitālo bibliotēku Letonika. 2009.g. 

beidza kursus par Skolu ALISI, 2011.g. kursus par sadarbību, komunikāciju un sevis 

menedžmentu. 

Bibliotekāre 2009.g. sāka strādāt arī LSBB valdē, no tās 2010.g.tika ievēlēta Bibliotēku 

padomē pie Kultūras ministrijas. Tur sanāksmes regulāri notiek reizi mēnesī. Ir piedalījusies 

vairāku svarīgu dokumentu izstrādē bibliotēku nozarē. 

 

11. Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums 

 

Mūsu bibliotēka ir skolas sastāvdaļa, tādēļ tai nav atsevišķs budžets. Skrundas vidusskolas 

pamatbudžetu finansē Skrundas novada Dome. Šajā budžetā atsevišķas pozīcijas ir grāmatām (tās 

visas nonāk bibliotēkā) un presei, kas bieži glabājas kabinetos un tikai vecie gadi atdoti glabāšanā 

bibliotēkā. Tādēļ jaunā prese Skolu Alisē vēl netiek uzskaitīta. Diemžēl krīzes laikā nauda 

grāmatām tiek piešķirta ar atrunu „mācību grāmatu iegādei”. Vēl tiek saņemtai maksājumi no 

valsts pamatbudžeta mērķdotāciju veidā. No tām tiek maksātas bibliotekārei (kopā ar pārējiem 

 
11.attēls. Mācību literatūras krātuve 

 
 12., 13.attēls. Skats uz dažiem novad 

 
pētniecisko materiālu skapjiem 
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skolotājiem) alga un pirktas IZM apstiprinātās mācību grāmatas. 2011.g. par valsts mērķdotācija 

grāmatām bija sadalīta. Daļu varēja lietot tikai konkrēta nosaukuma grāmatām un daļa šīs naudas 

vēl glabājas kontā uz nākošo mācību gadu. 

 
Mūsu bibliotēkā līdzekļi kopā: 

2009.g.- 5,00 Ls 

2010.g. – 4,22 Ls 

2011.g. – 8,09 Ls uz vienu lasītāju. 

Kā šie skaitļi atbilst MK noteikumiem Nr.415 „Bibliotēkas darbībai nepieciešamā finansējuma 

normatīvi”? Noteikumu 2.2.punktā teikts, ka izglītības iestāžu bibliotēkās grāmatu un periodiku 

iegādei jābūt ne mazāk kā septiņi lati uz vienu izglītojamo un pedagogu. Pie tagadējām grāmatu 

cenām arī šie noteikumi būtībā ir novecojuši, jo par 7 Ls var nopirkt caurmērā 1 grāmatu. 

Bibliotekāre ir uzrakstījusi arī vairākus aktus par grāmatu dāvinājumiem. 

Pārējos izdevumus nevar aprēķināt, jo tie tiek maksāti visi kopā skolai, atsevišķi bibliotēku 

neizdalot. Tā kā remonts tika veikts pirms pāris gadiem, tad 2011.g. nav nekādi kapitālie izdevumi 

un nav pirktas mēbeles.  

 

12. Bibliotēkas publicitāte un darbs ar sabiedrību 

 

Par bibliotēkas funkcijām, pakalpojumiem, informācijas resursu popularizēšanas pasākumiem 

skolēni saņem informāciju no afišām vestibilā, skolas interneta mājas lapas. Sabiedrība saņem 

informāciju no Skrundas televīzijas, pilsētas interneta mājas lapas, no rajona un novada avīzēm. 

Bibliotēkai ir sava grāmatzīme, 1.klasēm izveidota speciāla lasītāja pase. Visiem interesentiem 

bibliotēkā ir pieejama pašvaldību institūciju sagatavotā un publicētā informācija. 

3.tabula 

 Kopskaits 

2009. 2010. 2011. 

Izstādes 19 18 18 

Bibliotēkas tematiskie pasākumi 8 9 10 

Tematiskie pasākumi sadarbībā ar 

skolotājiem, bet ne tieši saistībā ar  

literatūru 

 

26 

 

30  

 

39 

 

Piešķirtie 

līdzekļi Ls 


