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1.Vispārīgs bibliotēkas raksturojums 
 

 Valdemāra Ancīša Aknīstes bibliotēka (turpmāk tekstā – Bibliotēka) izveidojusies par 

klientorientētu bibliotēku, kuras prioritāte ir labāk un pēc iespējas ērtāk apkalpot savus lasītājus, lai, 

ienākot bibliotēkā, rastos vēlme te pavadīt vairāk sava brīvā laika. Bibliotēkā vienlīdz ērti ir gan 

tiem, kas nāk uz abonementu, lasītavu, gan tiem, kas vēlas iegūt jaunu informāciju un strādāt ar 

informācijas tehnoloģijām, gan tiem, kas atnāk uz bibliotēku ar saviem mazuļiem, jo arī par tiem ir 

padomāts. Pašus mazākos lasītājus gaida pasaku mašīnīte, kurā saliktas grāmatiņas, bet tos, kuri 

grib atpūsties un paspēlēt kādu intelektuālu spēli, gaida bērnu atpūtas un spēļu stūrītis. 

 Bibliotēkas darbību reglamentējošie dokumenti un galvenie plānošanas dokumenti publiski 

pieejami Aknīstes novada pašvaldības mājas lapā sadaļā – Kultūra, sports, brīvais laiks. Informācija 

par Bibliotēkas lietošanas noteikumiem pieejama Bibliotēkas informācijas stendā. 

Izmaiņas bibliotēkas darbībā pārskata periodā nav notikušas, bibliotēkas akreditācija pārskata 

periodā nav notikusi. 

 

 

 

2. Finansiālais nodrošinājums 
 

 

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

 2017 2018 2019 

Kopā (EUR) 41991 43639 46068 

Pašvaldības finansējums 41991 43639 46068 

Citi ieņēmumi:    

t.sk. maksas pakalpojumi    

t.sk. ziedojumi un dāvinājumi    

t.sk. VKKF finansējums    

t.sk. citi piešķīrumi    

Bibliotēkas finanses nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu. Budžeta pamatā ir 

pašvaldības piešķirtie līdzekļi. 

 

 
Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 

 2017 2018 2019 

Izdevumi kopā (EUR) 41991 43639 46068 

Darbinieku atalgojums (bruto) 26675 26826 28389 

Krājuma komplektēšana 2900 2892 2962 

Vairāk nekā pusi no budžeta izdevumiem sastāda darbinieka atalgojums. Krājuma 

komplektēšanai izlietotie finanšu līdzekļi pēc apjoma ieņem otro vietu budžeta izdevumos. 

Citas lielākās summas tērētas biroja precēm, IT aprīkojuma iegādei un remontam, 

saimnieciskiem izdevumiem. 
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3.Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 
Atskaites periodā iegādājāmies divus datorkomplektus – vienu lietotājiem, vienu 

darbiniekam. Pilnībā nomainīti projekta„Trešais Tēva Dēls” datori lietotājiem. Darbinieku 

datori ir iegādāti 2015. – 2019. gadā. Esam iegādājušies arī jaunu printeri. 

Katru gadu iegādājamies jaunas datortehnikas vienības. 

Tīkla ātrdarbība ir apmierinoša. 

 

4. Personāls 
 

 Personāla raksturojums  

Bibliotēkā strādā pieci darbinieki. Trīs ir bibliotekāri un strādā uz pilnu slodzi. Visām ir 

bibliotekārā izglītība. Ir divi tehniskie darbinieki - viens strādā uz pusslodzi, viens uz 0,25 slodzes. 

Finansējums bibliotēkas budžetā ir pietiekošs, lai visi bibliotekārie darbinieki varētu gada laikā 

apmeklēt vismaz vienus maksas kursus, kā arī bezmaksas izglītojošos pasākumus (seminārus, 

konferences, lekcijas), nodrošinot transportu. Pašvaldība atzinīgi novērtē darbinieku centienus 

uzturēt savu profesionalitāti, regulāri apmeklējot izglītojošus kursus, seminārus un pieredzes 

apmaiņas pasākumus. 

Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi 

1)   Jēkabpils reģiona un Neretas novada bibliotēku sanāksme 

2)      Bibliotēku nedēļas sanāksme  

3)      Jēkabpils reģiona un Neretas novada bibliotēku sanāksme  

4)      Izbraukuma seminārs uz Krustpils novada bibliotēkām  

5)    Novadpētniecības konference  

6)      Jēkabpils reģiona un Neretas novada bibliotēku sanāksme  

7)      Jēkabpils reģiona un Neretas novada bibliotēku sanāksme  

8)      Praktisks seminārs "Ilgtspējīgas attīstības mērķi bibliotēkās" 

 

 

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 
 

 Galvenie rādītāji 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 
 2017 2018 2019 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 445 440 433 -1,1%; -1,6% 

t.sk. bērni 170 166 170 -2,4%; +2,4% 

Bibliotēkas apmeklējums 6501 6835 6879 +5,1%; +0,6% 

t.sk. bērni 2995 3190 3112 +6,5%; -2,4% 

Virtuālais apmeklējums   139  

Izsniegums kopā 13286 10758 11340 -19%; +5,4% 

t. sk. grāmatas 6006 5247 5292 -12%; +0,9% 

t.sk. periodiskie izdevumi 6869 5054 5808 -26,4%; +14,9% 

t.sk. bērniem 1954 1616 1246 -17,2%: -22,9% 

Bibliotekārais aptvērums % 

no iedz.skaitapagastā, 

pilsētā, reģionā* 

29,2 29,1 29.1 -0,3%; 0,0% 

t. sk. bērni līdz 18 g.* 83.8 74.4 72.9 -11,2%; -2,0% 

Iedzīvotāju skaits 1522 1510 1484 -0,7%; -1,7% 
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 Pakalpojumu attīstība, jauninājumi 

 

Lasītāju skaits ir nedaudz samazinājies, bet samazinājies ir arī iedzīvotāju skaits. Palielinājies 

apmeklējumu skaits. Vecāka gadagājuma lasītāji labprāt lasa žurnālus, mazāk grāmatas.Personām ar 

īpašām vajadzībām bibliotēka 2. stāvā nav pieejama, jo nav ne lifta, ne speciālas uzbrauktuves. 

Situācijās, kad vecāka gadagājuma cilvēki nevar uzkāpt uz 2. stāvu un grib izmantot bibliotēkas 

krājumu, tad grāmatas tiek piegādātas mājas. Šo pakalpojumu uzņemas lasītāju radinieki, kaimiņi 

vai paši bibliotekāri. 

 Vidēji katrs lasītājs bibliotēku ir apmeklējis 15,9 reizes. Vidēji mēnesī bibliotēkā iegriežas 573 

lietotāji. Katrs lasītājs vidēji gadā izmantojis 26.2 iespiedvienības. 

Turpinām sadarbību ar Aknīstes senioru centra „Apaļā galda” klubiņu. Kluba dalībnieki tiekas 

Saimes istabā, Aknīstes Senioru centrā, kur notiek nodarbības, pasākumi. Reizi mēnesī (izņemot 

vasaras mēnešus) apmeklējām mājas aprūpes iemītnieces. Aiznesām dažus norakstītos žurnālus, 

pārrunājam par novada vēstures lappusēm, praktiski padomi dažādās dzīves situācijās, dzejas 

apskats, neklātienes ceļojums, atmiņas. 

 

Veiksmīgi turpinām pasākumu ciklu – ģimeņu sestdienasun brīvdienu kinonedēļa. Skolēnu 

brīvdienās organizējam filmu skatīšanos katru darba dienu. Bērni našķojas ar popkornu un 

kvasu.Pagājušajā vasarā, sākoties skolēnu brīvlaikam, uzsākām pasākumu ciklu „Esi sveicināta 

vasara!”. Jūnija mēnesī katru trešdienu un ceturtdienu bibliotēkā notika pasākumi par dažādiem 

tematiem, piem., Pirātu ballīte, Nāc nākdama, Jāņu diena, Kas nu būs? u.c. 

Vairākas reizes sieviešu interešu grupa ir pulcējusies uz sarunu pēcpusdienu par interesantām 

tēmām no cikla „Izjūti dabu”. 

 

 

 Uzziņu un informācijas darbs 

 

Informatīvo pakalpojumu sniegšanai tiek izmantoti esošie informācijas resursi un meklēti jauni. 

Bieži izmantotas analītikas, novadpētniecības, LNB, arī citu bibliotēku datu bāzes. Daudzi lietotāji 

arvien vairāk paši meklē informāciju internetā, tomēr daži vēlas arī bibliotekāru palīdzību un 

ieteikumus, lai konkretizētu vai arī vēl papildinātu iegūto informāciju. Ir arī tādi, kas negrib pūlēties 

un paši radoši strādāt ar plašo materiālu klāstu.  
Par pierastu situāciju ir kļuvis tas, ka paplašinājies bibliotēkas piedāvājuma saturiskais diapazons un 

sarežģītība. Bibliotēka ir kļuvusi par atpazīstamu rēķinu maksājumu vietu, par transporta biļešu 

rezervācijas, pasūtīšanas un printēšanas vietu, par vietu, kur var uzturēties, mācīties, saņemt 

nepieciešamo informāciju un bez maksas piedalīties bibliotēkas rīkotajās aktivitātēs un pasākumos. 
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Informācijas darbā izmantojam informācijas stendus, novada mājas lapu, kur regulāri tiek ievietota 

informācija par jaunāko literatūru bibliotēkā. Informācijas darbs tiek veikts kā individuāli, tā arī 

kolektīvi, piemēram, ar literatūras izstādēm. 

 

 Bibliotēkas izglītojošā darbība 

 

Tā kā bibliotēkas telpas ir neatbilstošas grupu apmācības organizācijai, tad praktizējam 

individuālas konsultācijas gan e-pakalpojumu izmantošanā, gan internetbanku lietošanā, ja konkrēts 

cilvēks to vēlas. Bibliotēkā regulāri tiek atbalstīti individuālie interesenti –seniori, kam 

nepieciešams palīdzēt un apmācīt e-pakalpojumu lietošanā (i-banka, EDS, iepirkšanās internetā utt.) 

 

 Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas pieejamība 

iedzīvotājiem 

 

Bibliotēka sadarbojas ar novada pašvaldību iedzīvotājiem svarīgas informācijas izplatīšanā: pie 

mums pieejami visi pašvaldības publiskie gada pārskati tradicionālā formātā bibliotēkas lasītavā, arī 

lokālais pašvaldības izdevums “Aknīstes Novada Ziņas”.  Pēc pašvaldības lūguma atsevišķa būtiska 

informācija iedzīvotājiem tiek izvietota pie bibliotēkas ziņojumu dēļiem; tāpat afišas par kultūras un 

sporta dzīves norisēm novadā. Tam visam paralēli – elektroniskie informācijas resursi, kuri ir 

pieejami no bibliotēkas datoriem 

 

 Elektroniskais katalogs kā pakalpojums 

 

Elektroniska piekļuve bibliotēkas datubāzei ir nozīmīga kādai nelielai cilvēku grupai, interesi par 

katalogu uzlabojusi anotāciju un attēlu pievienošana bibliogrāfiskajiem ierakstiem, kā arī informācija 

par jaunajām grāmatām interneta vietnē. 
Bibliotekārs joprojām ir konsultants un palīgs informācijas pasaulē. Svarīgi ir būt par gidu un lietotājam 

parādīt informācijas meklēšanas iespējamos ceļus. Daļa, parasti tie ir skolēni, studenti, kuri arī paši 

elektroniskajā katalogā sameklē vajadzīgo. Tomēr jāatzīst, ka lietotāji katalogu izmanto maz. Krietni 

efektīvāks veids, kā iegūt ziņas par vēlamās grāmatas pieejamību, ir vēršanās pie bibliotekāra. 

Autorizējoties lasītājiem ir lielākas iespējas izmantot elektronisko kopkatalogu ārpus bibliotēkas, tomēr 

tas tiek maz izmantots. 

 

Tabula “Autorizētie lietotāji” 

Autorizēti lietotāji 

(2018) 
Autorizēti lietotāji 

(2019) 
% salīdzinot 

ar iepr. gadu 

56 60 +7,1% 

 

 Digitalizācija 

Dažādus dokumentus 2019.gadā bibliotēka ir digitalizējusi, lielāko tiesu divos gadījumos 

• iegūstot kādus vērtīgus materiālus novadpētniecībā no individuālajiem novadpētniekiem vai 

iedzīvotāju privātkolekcijām,  

• digitalizējusi materiālus no sava krājuma atbilstoši tematiskajam pieprasījumam, kas tiek 

apmierināts ar materiālu elektroniskā formātā izvietošanu interneta failu glabātuvēs, piesūtot 

saiti pieprasītājam uz e-pastu. 

 Īpaša uzskaite par aizvadīto gadu nav veikta, strādājām pamatā atbilstoši interesentu 

pieprasījumiem. 
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 Iekšzemes un starptautiskais SBA 

 

Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2017 2018 2019 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

259 33 84 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

174 127 109 

 

 

6.Krājums 
 

 Krājuma komplektēšanas politika un organizācija 

 

Pārskata periodā pašvaldības finansējums krājuma komplektēšanai ar katru gadu nedaudz 

pieaug. Savukārt līdzekļi bērnu grāmatu iegādei ir nedaudz samazinājušies, mazāks ir arī iegādāto 

bērnu grāmatu skaits. Krājuma komplektēšanā vērā tiek ņemtas krājuma komplektēšanas 

koncepcijas, krājuma izmantošana iepriekšējā darbības gadā. Vislielākais pieprasījums, 

neapšaubāmi, ir pēc tulkotās daiļliteratūras. Taču pēdējos gados, īpaši lasīta ir latviešu 

oriģinālliteratūra. Uzmanība tiek pievērsta arī nozaru literatūrai. Lai uzturētu krājuma kvalitāti, 

bibliotēka cenšas iegādāties nozīmīgas grāmatas, kuru informācija nenoveco, bet ar katru gadu 

paliek vērtīgāka. Liels pieprasījums ir arī periodikai un bibliotēka seko tam līdzi. Arī finansējums 

preses iegādei nedaudz palielinājies. Katru gadu jāpapildina arī uzziņu literatūras krājums.Kopā ar 

novada bibliotēkām racionāli komplektējām grāmatu fondu. Katra bibliotēka iegādājās vairāk 

pieprasītās grāmatas savā bibliotēkā. Bet mazāk izmantojamo literatūru un grāmatas krievu valodā 

iegādājamies novada depozitārijam. 

 

 Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums 

 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2017 2018 2019 

Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 

2900 2892 2962 

t. sk. grāmatām 2136 2127 2174 

t.sk. bērnu grāmatām (B+J) 415 476 449 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 764 765 788 

Finansējums krājumam uz 1 

iedz.skaita pagastā, pilsētā, 

reģionā    

1.90 1.92 1.99 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai kopā 

2900 2892 2962 

 

Grāmatas un periodiskie izdevumi ar katru gadu kļūst dārgāki. Pasūtot žurnālus rūpīgāk 

izvērtējām lasītākos, pieprasītākos un tos no kuriem var arī atteikties. 

Rekataloģizācija ir veikta pilnībā. 

Pārskata periodā bibliotēkas krājuma pārbaude (inventarizācija) nav veikta. 
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 Krājuma rādītāji 

 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2017 2018 2019 

Jaunieguvumi kopā 881 752 787 

t. sk. grāmatas 316 289 275 

t.sk. periodika 772 445 509 

t.sk. latviešu daiļliteratūra 190 173 165 

t.sk. bērniem 137 118 102 

t.sk. nozaru literatūra 554 461 520 

Izslēgtie dokumenti 1027 1392 1594 

Krājuma kopskaits 12640 11962 11155 

t.sk. grāmatas 10589 10025 9162 

t.sk. periodika 1651 1557 1618 

Grāmatu krājuma apgrozība 0.5 0.5 1.0 

Periodisko izdevumu apgrozība 4.1 3.2 3.6 

 No fonda tiek izņemta un norakstīta novecojusi un nolietota literatūra, pakāpeniski un secīgi šis 

darbs tiek turpināts. Norakstīto iespieddarbu, diemžēl, ir vairāk nekā jaunieguvumu.  
 

 Datubāzes 

 

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2017 2018 2019 

Letonika 42 245 97 

News  82 78 

    

 

 Krājuma un datubāzu popularizēšana 

Datubāze Letonika tika bieži izmantota Digitālās nedēļas  ietvaros. Datubāzes aizvadītajā gadā 

tika popularizētas, izpildot dažādus pieprasījumus, uzziņas, īpaši skolēniem. 

Krājuma popularizēšanas nolūkos bibliotēkās daudzas izstādes tiek veltītas literātiem – 

jubilāriem, regulāri izliktas jaunumu izstādes, tematiskās literatūras izstādes, atklājot kādu krājuma 

daļu. Lasītāji labprāt izvēlas sev grāmatas no izstādēm “Iesaku izlasīt”. Tāpat bibliotēka bieži 

informē savus lasītājus par jaunumiem, nosūtot jauno grāmatu piedāvājumu e-pastā, telefoniski vai 

informējot sociālajos tīklos. 

 Lai informētu bibliotēkas lietotājus par jaunieguvumiem iekārtota pastāvīga izstāde 

„Literatūras jaunumi”. 

          Bibliotēkā iekārtoti informācijas stendi, kur jebkurš bibliotēkas apmeklētājs var iepazīties ar 

bibliotēkas lietošanas noteikumiem, iegūt informāciju par bibliotēku un jaunāko literatūru. 

 

 Darbs ar parādniekiem 

Darbs ar parādniekiem notiek regulāri - gan veicot individuālās pārrunas telefoniski, atgādinot 

rakstiski, vai uzrunājot sociālajos tīklos. 

 

 Ar bibliotēkas krājumu saistītās problēmas un to risinājumi, vajadzības 

Krājuma stāvoklis bibliotēkā vērtējams kā apmierinošs, bibliotēkas lielākoties spēj nodrošināt 

lietotāju vajadzības. Konkrētos lietotāju pieprasījumus bibliotēkas apmierina SBA kārtā – gan no 

vietējām novadu bibliotēkām. 
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Līdz šim bibliotēkās nav bijuši pieprasījumi pēc e-grāmatām, tādēļ e-grāmatu komplektēšana 

pagaidām vēl nav aktuāla. 

 

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 
 

 Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji bibliotēkā 

Bibliotēkas galvenie uzdevumi darbā ar bērniem un jauniešiem ir lasīšanas veicināšana, literatūras 

popularizēšana atbilstoši vecumam, nodrošināt neierobežotu piekļuvi kvalitatīvai informācijai, kā 

arī nodrošināt saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas.  

2019. gads-(salīdzinājumā ar 2018. gadu) 

 2019 2018 + vai - 

Lietotāji 170               166          +4 

Apmeklējums 3112             3190         -78 

Izsniegums 1346           1616      -270 

 

Secinājumi: Kā redzams, samazinājies ir apmeklējumu un izsniegumu skaits, jo, diemžēl, arvien 

vairāk grāmatu lasīšanu izkonkurē tehnoloģijas.  

 Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana, jaunieguvumu proporcionalitāte, 

salīdzinot iegādāto pieaugušo un bērnu un jauniešu literatūru un lasītāju sastāvu 

Bērnu nodaļas literatūras krājums veidots tā, lai maksimāli apmierinātu šīs mērķauditorijas 

vajadzības. Cenšamies ievērot lasītāju intereses un vajadzības. Čaklākie lasītāji ir pirmskolas un 

sākumskolas bērni, tāpēc vairāk iepērkam šai auditorijai paredzētās grāmatas. 

Grāmatas iegādājamies sadarbojoties ar IK „Virja” un „LGrāmata”. 

Pārskata periodā krājums papildināts ar 72 grāmatām bērniem un jauniešiem par summu 449.39 

EUR, kas ir 18% no kopējā jaunieguvumu skaita(2018 g.-21%), t. sk. 13 grāmatas saņemtas VKKF 

finansējot programmu „Bērnu un jauniešu žūrija” par summu 107.80 EUR . 

2019.gadā tika abonēti  5 preses izdevumi  bērniem. 

Tika norakstīta novecojošā un aktualitāti zaudējušā literatūra. 

 

 Uzziņu darbs, pakalpojumi, prasmju un iemaņu attīstīšana, pasākumi dažādām vecuma 

grupām 

Bērnu nodaļā uzziņu darbs tiek organizēts atbilstoši interesentu pieprasījumam un vajadzībām. Tiek 

izmantoti visi bibliotēkā pieejamie resursi, elektroniskie resursi, datu bāzes. Visvairāk uzziņu tiek 

sniegts projektu nedēļā. 

Tiek popularizētas datu bāzes Letonika, News.lv, Lursoft, kā arī aicinām izmantot JGB kopkatalogu 

un novadpētniecības datu bāzi. 

Bērnu literatūras nodaļā apmeklētājiem pieejami 2 datori un 3 planšetes. Bibliotēkas lietotājiem tiek 

piedāvāti arī maksas pakalpojumi –kopēšana un skenēšana. 

Par bērnu nodaļas jaunieguvumiem tiek veidota izstāde, ievietota informācija novada avīzē 

”Aknīstes novada vēstis”, kā arī veikti grāmatu apskati.  

Visa gada garumā bērnu nodaļā veidotas 16 tematiskās, gadskārtu un valsts svētku, literātiem 

veltītas izstādes, kā arī pastāvīgās izstādes –Jaunākās grāmatas un Bērnu un jauniešu žūrijas 

grāmatas. 
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Lai rosinātu bērnu interesi par grāmatām 2019.gadā tika organizēti 20 bibliotēku un literatūras 

popularizējoši pasākumi - tika rīkotas 4 bibliotekārās stundas, kurās pirmskolas un sākumskolas 

bērnus iepazīstināju ar bibliotēku, tās piedāvātajiem pakalpojumiem un jaunākajām grāmatām. 

Bibliotekārā stunda 6.klasei, kurā iepazīstināju ar elektronisko kopkatalogu un populārākajām 

datubāzēm. Notika kopīgi lasījumi un aizraujoša darbošanās lasītveicināšanas programmā “Mūsu 

mazā bibliotēka”un maijā notika noslēguma pasākumi PII ”Bitīte” sagatavošanas grupiņā un 

Aknīstes vsk. 1. un 2. klasēs, kuros caur spēlēm un atrakcijām atcerējāmies izlasītās grāmatas un 

apbalvojām bērnus ar diplomu par piedalīšanos. 

 

Joku dienai veltīts bija bērnu rīts ”Pa jokam, pa jokam jokojam”, kurā kopīgi ar klaunu Jautrīti 

lasījām anekdotes, pūtām burbuļus, piedalījāmies atrakcijās, apzīmējām sejiņas. 

Pa jokam, pa jokam jokojam 
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Vasaras brīvlaikā jūnijā bibliotēkā notika kino trešdienas, kurās uz lielā ekrāna rādījām filmas un 

multfilmas, bet ceturtdienās notika bērnu rīti – pirmajā sagaidot vasaru gatavojām fotorāmīti 

vasaras piedzīvojumu fotogrāfijām, spēlējām spēles, paši gatavojām un mielojāmies ar kaut ko 

gardu. Otrais bērnu rīts bija veltīts pirātu tēmai – izejot dažādas aktivitātes, meklējām pirātu 

dārgumus. Trešais bija  

                                         Vasaras saulgriežos top zāļu pušķi un cienasts 

veltīts vasaras saulgriežu tematikai – iepazinām saulgriežu tradīcijas, gatavojām smaržu maisiņus 

un tējas, gatavojām cienastu. 

 Ceturtais bērnu rīts bija veltīts eksperimentiem. 

Rīkojām pasākumus veltītus dzejas dienām un Helovīnam. 

2019.gadā turpinājām piedalīties lasīšanas veicināšanas programmā Bērnu un jauniešu žūrija. Kopā 

ar 6 čaklākajiem lasītājiem devāmies uz noslēguma pasākumu LNB. Piekto gadu kopā ar 

bērnudārza vecāko grupiņu un Aknīstes vidusskolas 3.klasi piedalījāmies Ziemeļvalstu literatūras 

nedēļas Rītausmas lasījumos. 

 

 Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā, nozīmīgākie partneri, 

sadarbības vērtējums 

Mūsu bibliotēkai ir izveidojusies ļoti veiksmīga sadarbība ar pirmsskolas izglītības iestādi 

"Bitīte”. Bērni kopā ar audzinātājām apmeklē gan mūsu rīkotos pasākumus, gan izstādes, gan 

kopīgi izvēlas grāmatiņas, kuras izlasīt grupiņā. Ļoti daudziem bērniem tā ir pirmā iepazīšanās ar 

bibliotēku, tad pēc tam viņi arī atved uz bibliotēku un iepazīstina ar to savus vecākus.  

Ļoti veiksmīga sadarbība notiek arī ar mūsu otriem kaimiņiem Jēkabpils Mākslas skolas Aknīstes 

filiāles audzēkņiem. Rīkojam viņu mākslas darbu izstādes, skolotājas un audzēkņi ir ļoti atvērti 

sadarbībai-piem. apgleznoja sejas Helovīnu pasākumā, vada radošās darbnīcas, bērni aktīvi piedalās 

izstāžu atklāšanā. Audzēkņi ir bieži bibliotēkas apmeklētāji, jo starpbrīžos atskrien gan uzspēlēt 

spēles, gan pašķirstīt žurnālus, gan pasēdēt pie datora. 

Nemainīga un ilggadēja ir sadarbība ar Aknīstes vidusskolu, pedagogi un skolēni vienmēr atbalsta 

mūsu rīkotos pasākumus un idejas. 

 Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem, to iespējamie risināšanas ceļi 

Arvien grūtāk radīt bērnos pietiekoši stipru motivāciju apmeklēt bibliotēku un 

pašizglītoties lasot, jo bērni vēl neizprot lasīšanas nozīmi personības veidošanā. 
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Bērniem nepārtraukti ir nepieciešamas dažādas novitātes un  

interesanti piedāvājumi, kas spētu noturēt viņu uzmanību, kā arī 

aizmāršība un atbildības trūkums grāmatu lietošanas termiņa ievērošanā. 

 
 8. Novadpētniecība 

 

 Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda prioritātes 

Bibliotēkas galvenie virzieni novadpētniecības darbā saistīti ar novada vēstures, 

kultūrvēsturisko objektu izpēti, novadnieku apzināšanu, materiālu vākšanu, apkopošanu un 

popularizēšanu. 
 

 Novadpētniecības krājums 

Lai nodotu vietējo kultūrvēsturisko mantojumu nākamajām paaudzēm, novadu bibliotēkas veic 

novadpētniecības materiālu apzināšanu, apkopošanu, saglabāšanu, veidojot tematiskas mapes, kas 

daudz tiek izmantotas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu sagatavošanai, skolēniem projektu 

nedēļas ietvaros pēc interesējošām tēmām, studentiem bakalauru darba izstrādei utt. 

Novadpētniecības krājumos tiek uzkrāti dažāda veida materiāli: grāmatas, teksta izdevumi, attēli, 

fotogrāfijas u.c. 

 

 

 Novadpētniecības darba popularizēšana 

Tika meklēti, sagatavoti materiāli un sniegtas informācijas skolēniem un citiem interesentiem 

par Aknīstes novadu. Par dažādām novadpētniecības tēmām un personālijām tiek veidotas izstādes 

bibliotēkā. 
 

 Sadarbība novadpētniecības jomā 

Novadpētniecības jomā bibliotēkas sadarbojas gan ar iestādēm, gan ar iedzīvotājiem kopumā, 

gan ar konkrētām privātpersonām. 

Sadarbībā ar novadpētniecības muzeja vadītāju Senioru centrā un mājas aprūpes iemītniecēm 

tika demonstrētas Latvijas filmas Latvijas simtgadei „Tēvs nakts” un Homonovus”. 

 

 Galvenie secinājumi pārskata periodā, nākotnes prognozes, vajadzības 

     Jāturpina novadpētniecības materiālu apkopošana, attīstot darbu pie novadpētniecības   

dokumentu vākšanas, sistematizēšanas, kā arī notikumu hronoloģiskās datubāzes 
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9.Projekti 
 

Tabula “Projektu apkopojums” 

Projekta 

nosaukums 

Finansētājs Finansējuma 

apjoms 

Projekta apraksts (īss 

kopsavilkums) 

Atbalstīts/ 

neatbalstīts 

Lasīšanas 

veicināšanas 

programma 

„Bērnu, jauniešu 

un vecāku žūrija” 

VKKF 107.80 Piesaistīt vairāk bērnus 

lasīšanai, iesakot kvalitatīvāku 

lasāmvielu. 

Atbalstīts 

 

 

 

10. Publicitāte 
 

• Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par bibliotēkas funkcijām, 

pakalpojumiem 

Informācija par bibliotēku un tās pakalpojumiem pieejama Aknīstes novada pašvaldības mājas lapā 

www.akniste.lv, Jēkabpils Galvenās bibliotēkas mājas lapā www.jgb.lv, Digitālajā kultūras kartē 

www.kulturasdati.lv Informācija tiek atjaunota sistemātiski. 

 

 

 

11. Sadarbības tīkla raksturojums 
 

 Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām 

 

Bibliotēkai ir izveidojusies laba sadarbība, rīkojot pasākumos, kā arī ikdienas darbā, ar Aknīstes 

vidusskolu un skolas bibliotēku, Aknīstes Bērnu un Jauniešu centru, Jēkabpils mākslas skolas filiāli, 

pirmsskolas izglītības iestādi „Bitīte”, novadpētniecības muzeju.  

Katru pirmdienu, tiekoties domē pašvaldības iestāžu sanāksmē, ne tikai iegūstam dažādu 

informāciju, izsakām savus priekšlikumus, bet arī informējam par jaunāko bibliotēkā. Lai risinātu 

dažādas problēmas, apmeklējam Aknīstes pašvaldības iestāžu sēdes, lai apspriestu ar bibliotēku 

saistītās problēmas un rastu risinājumu.  

Kā pasākumos, tā ikdienas darbā ļoti laba sadarbība izveidojusies ar pirmsskolas izglītības iestādi 

„Bitīte”. Bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas pastāvīgas apmeklētājas ir bērnudārza audzinātājas, 

kuras ņem daudz grāmatiņu saviem mazajiem audzēkņiem, lai kopā tās lasītu. Tādējādi, veicinot 

mīlestību pret grāmatu jau agrīnā vecumā, kas nezūd arī vēlāk. Jāteic, ka pārmaiņu dēļ skolas 

bibliotekārei ir ļoti maza darba slodze un skolas bibliotēka atrodas vidusskolā līdz ar to ir cietusi 

mūsu sadarbība. To tagad cenšamies veidot tieši ar klašu audzinātājām.  

 

 

 

 

 

 

http://www.akniste.lv/
http://www.jgb.lv/
http://www.kulturaskarte.lv/
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Pielikumi 
 

Interešu grupas pasākums  no cikla „Izjūti 

dabu”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izstāde bibliotēkā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Māklsinieces Rasmas Bērziņas gleznu 

izstāde 
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Kolēģes darbiņu izstāde 

 

 

 

 

        

 

 

Bibliotēkā no 21.janvāra līdz 22.februārim bija 

apskatāma neparasta izstāde-"Bārbijas un Keni 

latviešu tautastērpos". Lelles atbraukušas no 

Zviedrijas. Leļļu tērpus darinājušas Marija 

Muzikante (1908-1999) un Dzidra Ciparsone (1920). 
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Reklamējam gleznu izstādes un pasākumus 
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Lasītākās grāmatas 2019.gadā 

 

1.Svetina P.  Brīnumu gredzens   56 

2. KorenaM.  Uzvāri man pasaciņu  54 

3. Vehterovičs P.  Vista vai ola    54 

4. Vehterovičs P.  Lūdzu, apskauj mani  36 

5. Lārka S.  Cerība pasaules malā           22 

6. Zutis M. Nenotikušais atklājums  21 

7. Baha T.  Kamēliju sala    18 

8. Railija L. Itāļu meitene    17 

9. Avotiņa D. Divas koka karotes un roze  16 

10. Simses M. Melleņu vasara    15 

 


