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1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums 
 

1.1. Īss situācijas apraksts 

 

1.1.1.  Bibliotēkas darbības teritoriālais un institucionālais raksturojums 

Atašienes pagasts atrodas Krustpils novada austrumu daļā un robežojas ar Mežāres pagastu 

Krustpils novadā, Līvānu novadu, Varakļānu novadu un Madonas novadu. Pagastam ir ļoti izdevīgs 

ģeogrāfiskais novietojums, jo tā teritoriju šķērso automaģistrāle Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – 

Krievijas robeža (A12, E22) un dzelzceļa līnija Rīga – Rēzekne – Maskava.  Lielākās apdzīvotās 

vietas – Atašienes ciems, Rijnieki un Troškas. Kopējais pagasta iedzīvotāju skaits 648(01.01. 2019.) 

Atašienes bibliotēka atrodas ciema centrā vienā ēkā ar Atašienes pagasta pārvaldi un 

ģimenes ārsta prakses vietu. Attālums līdz Jēkabpils pilsētai 40 km. Netālu no bibliotēkas ir 

kultūras nams un Atašienes Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīca, 2 km attālumā no bibliotēkas 

atrodas Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola. Bibliotēka ir brīvi pieejama ne tikai pagasta 

iedzīvotājiem, bet arī tuvākajiem kaimiņpagastu apmeklētājiem un citiem interesentiem. 

 

 

1.1.2. Informācija par padotībā esošajām iestādēm (bibliotēku filiālēm, ja tādas ir),  

izglītības iestāžu bibliotēkām, ārējiem apkalpošanas punktiem 

 

Atašienes bibliotēkai padotībā nav neviena iestāde, ir tikai sadarbība ar Krustpils novada 

bibliotēkām un Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas bibliotēku. 

 

 

1.2. Izmaiņas bibliotēku darbībā pārskata periodā (izmaiņas juridiskajā statusā, 

institūcijas struktūrā u. c. būtiskas izmaiņas) 

 

Atašienes bibliotēka 01.10. 2019. Pārreģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar 

reģistrācijas Nr. 40900032357 un juridisko statusu (veidu) – pastarpinātās pārvaldes iestāde. 

2019. gadā tika pārskatīti un jaunā redakcijā apstiprināti jauni bibliotēkas darbību 

reglamentējošie un plānošanas dokumenti: 

 Atašienes bibliotēkas Nolikums (apstiprināts ar Krustpils novada pašvaldības domes 2019. 

gada 20. marta lēmumu (sēdes protokols Nr. 3, 2. punkts)).  

 Atašienes bibliotēkas lietošanas noteikumi (Krustpils novada pašvaldības bibliotēku 

lietošanas noteikumi) (apstiprināti ar Krustpils novada pašvaldības domes 2019. gada 24. 

aprīļa lēmumu (sēdes protokols nr. 5, 10. punkts)). 

 Atašienes bibliotēkas attīstības plāns 2019. – 2023. gadam, apstiprināts ar 

Krustpils novada pašvaldības domes 2019. gada 24. aprīļa lēmumu (sēdes protokols Nr. 5., 

7. punkts). 

 Atašienes bibliotēkas krājuma komplektēšanas politika 2019. – 2023. gadam, 

apstiprināta ar Krustpils novada pašvaldības izpilddirektora parakstu 2019. gada 24. aprīlī. 
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Bibliotēkas nolikums, lietošanas noteikumi un attīstības plāns elektroniskā formā pieejami 

Krustpils novada pašvaldības mājas lapā adresēs: 

http://www.krustpils.lv/files/Ata%C5%A1ienes_bibl_nolik_paraksts.pdf 

http://www.krustpils.lv/files/Biblioteku_lietosanas_noteikumi_24042019.pdf 

http://www.krustpils.lv/files/Atasienes_bibliotekas_attistibas_plans_24042019.pdf 

 

 

1.3. Pārskata periodā paveiktais no bibliotēkas stratēģijā (attīstības plānā) 

definētajiem virzieniem un uzdevumiem 
 

No Atašienes bibliotēkas Attīstības plāna 2019. – 2023. gadam pārskata periodā strādāts pie 

rīcības plāna uzdevumiem: 

 popularizēts bibliotēkas darbs un pakalpojumi sociālajos tīklos un plašsaziņas līdzekļos 

– regulāri iesniegta informācija Krustpils novada pašvaldības mājas lapā 

www.krustpils.lv , izveidots Atašienes bibliotēkas profils sociāla tīkla vietnē – 

Facebook; 

 turpinājās sadarbība ar Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolu un Atašienes kultūras namu 

– kopīgi izzinošie tematiskie pasākumi un aktivitātes; 

 krājuma atjaunošana, papildināšana – ar jaunāko mūsdienu literatūru un jauniem uzziņu 

un nozaru literatūras izdevumiem; 

 notika izglītojošie un lasīt veicināšanas pasākumi sadarbībā ar Atašienes vidussskolu; 

 popularizētas bibliotēkā pieejamās datu bāzes; 

 regulāras konsultācijas apmeklētājiem par e-vides iespējām un palīdzība e-pakalpojumu 

izmantošanā; 

 turpinājās datortehnikas un materiāli tehniskās bāzes atjaunošana un rūpes par 

informācijas un komunikāciju tehnoloģiju uzturēšanu un attīstību bibliotēkā; 

 piedalīšanās profesionālās pilnveides pasākumos – kursos, semināros, pieredzes 

apmaiņas braucienos u.c. 

 

1.4. Bibliotēku akreditācija  

 
Pārskata periodā notika Atašienes bibliotēkas akreditācija, kurai akreditācijā piešķirts 

vietējās nozīmes bibliotēkas statuss, izsniegta Bibliotēkas akreditācijas apliecība Nr. 201B (Rīga, 

2019. gada 17. septembrī). 

Akreditācijā tika ieteikti  sekojoši ieteikumi: 

 regulāri veikt krājuma izvērtēšanu , turpināt krājuma sistematizēšanu; 

 atjaunot nozaru literatūras krājumu; 

 palielināt periodisko izdevumu skaitu bērniem; 

 aktivizēt darbu ar abonētajām datubāzē Letonika.lv un News.lv; 

 aktivizēt darbu ar autorizētajiem lietotājiem; 

 Izveidot zonu jauniešiem; 

 Nomainīt plāksni pie ieejas. 

 

 

2. Finansiālais nodrošinājums 
 

Bibliotēkas finansējums budžeta gada ietvaros bija atbilstošs, lai varētu pildīt savas 

pamatfunkcijas. 

 

 

http://www.krustpils.lv/files/Ata%C5%A1ienes_bibl_nolik_paraksts.pdf
http://www.krustpils.lv/files/Biblioteku_lietosanas_noteikumi_24042019.pdf
http://www.krustpils.lv/files/Atasienes_bibliotekas_attistibas_plans_24042019.pdf
http://www.krustpils.lv/
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2.1. Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums 

 
 

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

 2017 2018 2019 

Kopā (EUR) 20995 17246 16565 

Pašvaldības finansējums 20995 17226 16545 

Citi ieņēmumi:  20 20 

t. sk. maksas pakalpojumi  20 20 

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi    

t. sk. VKKF finansējums    

t. sk. citi piešķīrumi    

 

 

 2.2. Bibliotēkas izdevumi 

 
 

Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 

 2017 2018 2019 

Izdevumi kopā (EUR) 20995 17246 16565 

Darbinieku atalgojums (bruto) 11725 7979 8318 

Krājuma komplektēšana 2041 2102 2245 

 

 

 

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

 
 

3.1. Veiktie un plānotie telpu un ēku rekonstrukcijas projekti un remontdarbi 
 

2019. gadā Atašienes bibliotēkā remontdarbi vai rekonstrukcijas projekti nebija ieplānoti. 
 

 

 

3.2. Telpu paplašināšana vai bibliotēku pārvietošana uz citām telpām 
 

  2019. gadā Atašienes bibliotēkas telpu paplašināšana vai pārvietošana nav notikusi. 
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3.3. Iekārtas, aprīkojums (t. sk. IKT nodrošinājums) 
 

Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums” 
  Skaits Vērtējums (vecums gados) Piezīmes 

Datori (lietotājiem) 6 2-10  

Datori (darbiniekiem) 2 1 un 4  

Multifunkcionālās 

iekārtas 
1 5  

Printeri 1 3  

Kopēšanas iekārtas - -  

Skeneri - -  

Digitālais foto aparāts 1 3  

 

Bibliotēkas iekārtas, aprīkojumu, kā arī informāciju un komunikāciju tehnoloģiju 

infrastruktūru tehniskā nodrošinājuma un darboties spējas ziņā var vērtēt, kā labu. 

 

 

3.4. Problēmas un to risinājumi materiālā un tehniskā stāvokļa jomā 
 

Pārskata gada laikā tika nomainīti 3 nepārtrauktās barošanas bloki. 

 

 

4. Personāls 
 

4.1. Personāla raksturojums (skaits, slodzes, izglītība, izmaiņas personāla 

sastāvā u. c.) 
 

Bibliotēkā  strādā viens darbinieks – bibliotēkas vadītājs uz vienu (1,0) pilnu slodzi . 

Bibliotēkas vadītājai ir augstākā izglītība citā specialitātē (pedagoģijā). Viņa regulāri 

paaugstina profesionālo kvalifikāciju, piedaloties Jēkabpils GB organizētājos semināros un kursos. 

Profesionālajai pilnveidei veltītais laiks atspoguļots tabulā. 

 

 

4.2. Apbalvojumi un pateicības 
 

2019. gadā nav saņemti apbalvojumi un pateicības. 

 

 

4.3. Finansējums personāla attīstībai (profesionālajai pilnveidei, pieredzes 

apmaiņas braucieniem u. tml.) – situācijas apraksts, vērtējums 
 

2019. gadā no Krustpils novada kopējā finansējuma tika apmaksāti pieredzes apmaiņas 

braucieni. 
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Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi” 

N.p.

k. 
Norises laiks Norises vieta Organizētājs(-i) 

Pasākuma nosaukums, 

galvenās tēmas 

Stundu 

skaits 

1. 

08.03.2019. Jēkabpils 2. 

vidusskola 

SIA “Baltijas 

Datoru 

akadēmija” 

Mācību kurss “ Digitālās saziņa 

ar valsti: dzīves situācijās 

noderīgi e – risinājumi” 

8 

2. 

11.04.2019. Jēkabpils GB Izglītības un 

attīstības centrs 

‘EGO” 

Profesionālās pilnveides 

praktiskais seminārs  

 “ Radošums un tā izpausmes 

darbā ar bērniem un 

pieaugušajiem bibliotēkā”. 

8 

3. 

10.07. 2019. Vācija 

(Bavārija) 

Latvijas 

bibliotekāru 

biedrība 

Latvijas Bibliotekāru biedrības 

profesionālās pilnveides un 

pieredzes apmaiņas brauciens uz 

Bavārijas bibliotēkām 

8 

4. 

20.09. 2019. Viesu nams “ 

Celmiņi” 

Jaunatnes 

starptautisko 

programmu 

aģentūra. 

Krustpils novada 

pašvaldība. 

Apmācības par iniciatīvu 

plānošanu un īstenošanu 

kopienas labā “ Atver durvis 

sadarbībai”  
8 

5. 

26.09.2019. Krustpils 

novada 

pašvaldība 

Biedrība “ 

Autortiesību un 

komunicēšanās 

konsultāciju 

aģentūra/ Latvijas 

Autoru 

apvienība” 

Seminārs “ Autoru darbu 

izmantojums kultūras iestādēs”  

8 

6. 
03.10. 2019. Alūksnes 

novads 

Krustpils novads Pieredzes apmaiņas brauciens uz 

Alūksnes novada bibliotēkām 
8 

7. 

15.10.2019. Siguldas novads Jēkabpils novada 

kultūras pārvalde 

Pieredzes apmaiņas brauciens uz 

Siguldas novada bibliotēkām un 

Kultūras iestādēm. 

8 

8. 

21. 11. 2019. Jēkabpils GB Jēkabpils GB  un 

izglītības 

iniciatīvu centrs 

Projekta “ Globālā pilsoniskā 

izglītība – tilts uz ilgtspējīgu 

attīstību” praktiskais seminārs “ 

Ilgtspējīgas attīstības mērķi 

bibliotēkās”  

5 

9. 

2019. gads 

 

Jēkabpils GB Jēkabpils GB Aizvadītais 2018. gads-statistika 

17 

10. Jēkabpils GB Jēkabpils GB Darbs ar lasītāju grupām 

11. 
Jēkabpils GB Jēkabpils GB E – veselība – jauns e – 

pakalpojums iedzīvotājiem 

12. 

Jēkabpils GB Jēkabpils GB Nacionālā enciklopēdija – 

nozīmīgs zināšanu resurss 

latviešu valodā 

13. 
Jēkabpils GB Jēkabpils GB V/a Kultūras informācijas 

sistēmu centra aktualitātes 

14. 

Jēkabpils GB Jēkabpils GB Daudzpusīgas darba formas ar 

bērniem un sadarbība ar 

izglītības iestādi 

15. Jēkabpils GB Jēkabpils GB Aktualitātes bibliotekārajā darbā 

16. 
Salas novads Jēkabpils GB Tikšanās ar novadpētnieku 

Spodri Bērziņu 

17. 
Krustpils novads Jēkabpils GB Izbraukuma seminārs uz 

Krustpils novada bibliotēkām 
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4.4. Problēmas un to risinājumi personāla jomā 
 

Bibliotēkā ir tikai viens darbinieks, tas ietekmē bibliotēkas darbu, kad ir pasākumi ārpus 

bibliotēkas, izbraukumi uz semināriem vai mācībām un atvaļinājuma periodā, šajā laikā 

apmeklētājiem nav pieejami bibliotēkas pakalpojumi. Bibliotēkas pamatrādītāji būtu augstāki ja 

strādātu otrs darbinieks. 

 

 

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 
 

5.1. Galvenie rādītāji (lasītāju skaits, apmeklējums, izsniegums u. c.) 
 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 
  

2017 

 

2018 

 

2019 

% salīdzinot 

ar iepr. gadu 

Lietotāju skaits 198 200 226 +1.0;     +13.0 

t. sk. bērni 53 48 41 -9.4;      -14.6 

Bibliotēkas apmeklējums 4118 4595 2775 +11.6;   -39.6 

t. sk. bērni 648 976 716 +50.6;   -26.6 

Virtuālais apmeklējums - 516 756 -;          +46.5 

Izsniegums kopā 4738 4845 6411 +2.3;    +32.3 

t. sk. grāmatas 1914 2634 2860 +37.6;  +8.6 

t. sk. periodiskie izdevumi 2824 2211 3551 -21.7;   +60.6 

t. sk. bērniem 84 210 117 +150.0; -44.3 

Bibliotekārais aptvērums 

% no iedz. skaita 

pašvaldībā 

31 32 35 +3.2;     +9.4 

t. sk. bērni līdz 18 g. 56 53 46 -5.4;     -13.2 

Iedzīvotāju skaits 648 623 648 -3.9;     +4.0 

t. sk. bērni līdz 18 g. 95 91 89 -4.2;    -2.2 

 

 

5.2 Pakalpojumu attīstība, jauninājumi – kopaina, piemēri, vērtējums 
 

Atašienes bibliotēka sniedz apmeklētājiem pamatpakalpojumus (bezmaksas) un maksas 

pakalpojumus. 

Bibliotēkas sniegtie pamatpakalpojumi ir uzskaitīti Atašienes bibliotēkas lietošanas 

noteikumos un tiek nodrošināti pašvaldības piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. 
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Bezmaksas pakalpojumi 

 

 Bibliotēkas apmeklēšana, lietotāju pierakstīšana, iepazīstināšana ar lietošanas noteikumiem 

un darba kārtību. 

 Grāmatu, žurnālu un citu dokumentu izsniegšana līdzņemšanai uz mājām. 

 Grāmatu, žurnālu, laikrakstu un citu dokumentu izsniegšana pēc lietotāja pieprasījuma, 

lasītavā. 

 Datoru un interneta lietošana saskaņā ar noteikumiem. 

 Informācijas meklēšana ar dažādiem veidiem un meklēšanas programmām globālajā 

elektroniskajā informācijas tīmeklī dažādās vietnēs, katalogos un pieejamajās 

elektroniskajās datu bāzēs. 

 Bibliotēku, literatūru, informācijas iegūšanas un datortehnoloģiju iespēju, lasīšanu un 

izzināšanu popularizējoši pasākumi (izstādes, tematiskie pasākumi un citas formas). 

 Bibliotēkas fondā neesošo iespieddarbu un citas nepieciešamās informācijas pieprasīšana no 

citām bibliotēkām. 

 

Maksas pakalpojumi (pēc apstiprināta cenrāža) 

 

 Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana vai izdruka (A4). 

 Skenēšana. 

 Laminēšana. 

 Informācijas ierakstīšana informācijas datu nesējos. 

 

Maksas pakalpojumu veidi un to cenas norādītas Krustpils novada pašvaldības bibliotēku 

lietošanas noteikumos.  

Arī turpmākai Atašienes  bibliotēkas darbības un attīstības politikai jābūt tādai, lai varētu: 

 

 attīstīt un pilnveidot tālāk jau esošo pakalpojumu veidus; 

 popularizēt tematiskās izstādes un citas aktivitātes; 

 attīstīt lasītāju informācijas prasmes un iemaņas darbā ar datoriem; 

 turpināt novadpētniecības materiālu vākšanu, apstrādāšanu, krāšanu, sistematizēšanu;  

 veicināt bērniem un jauniešiem draudzīgas vides attīstību bibliotēkā; 

 turpināt sadarbību ar Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolu, Atašienes kultūras namu un 

Atašienes Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīcas draudzi. 

 

 

5.3. E-grāmatu bibliotēka 

 

Lai tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā varētu lasīt e-grāmatu, izmantojot “3td E-grāmatu 

bibliotēku”, lasītājam ir jābūt reģistrētam bibliotēkā un jāievada bibliotēkas piešķirtais publiskā 

kataloga lietotājvārds un parole. 

Apmeklētāji tiek informēti par moderno un atraktīvo iespēju.  

 

 

 5.4. Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti, 

to rezultāti (pētījumi, aptaujas, anketas u. tml.) jaunu lasītāju piesaiste 
 

 Bibliotēkas lietotāji savas domas par bibliotēkas darbu izteikuši “ Atsauksmju un 

ierosinājumu burtnīcā”. Parasti apmeklētāji atturas no savu domu publiskošanas rakstiskā formā, 

tāpēc tiek izdarīti secinājumi pēc neformālām sarunām. 
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 Bibliotēkas fonds tiek komplektēts ņemot vērā lasītāju vēlmes un intereses. Ir padomāts par 

visu sociālo un interešu grupu apmeklētājiem. Preses izdevumu klāsts katru gadu tiek mainīts pēc 

lasītāju ieteikumiem. 

 

 

5.5. Ārējie apkalpošanas punkti kā pakalpojums 
  

 Bibliotēkai ārējo apkalpošanas punktu nav. 

 

 

5.6. Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām – īss 

situācijas raksturojums 
 

Bibliotēka ir pieejama personām ar īpašām vajadzībām. Ēkas ārpusē ir uzbūvēta 

uzbrauktuve apmeklētājiem ratiņkrēslos. 

 

5.7. Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām (uzņēmēji, 

bezdarbnieki, imigranti, mājsaimnieces, seniori, ģimenes u. c. 
 

Neatkarīgi no atsevišķām lasītāju mērķgrupām, apmeklētāju sociālā statusa, vai riska grupas, 

visiedarbīgākais apkalpošanas veids bibliotēkā ir individuālais darbs ar lasītāju. Tas tiek veikts gan 

tradicionālo, gan elektronisko informācijas resursu izmantošanai. 

Nepieciešamības gadījumā bibliotēkas darbinieks sniedz bibliotēkas lietotājam palīdzību un 

konsultācijas informācijas tehnoloģiju izmantošanā un interneta resursu sameklēšanā, iesaka 

jaunākās literatūras izdevumus, palīdz izvēlēties nozaru literatūru un citus izdevumus. 

 Lai veicinātu bibliotēkas pakalpojumu attīstību, ir ņemti vērā bibliotēkas apmeklētāju 

ierosinājumi – atsevišķu periodisko izdevumu pasūtīšanas nepieciešamība u.c. 

Aizvadītajā gadā bibliotēkā tika organizētas radošās darbnīcas dažādu vecumu un sociālo 

grupu apmeklētājiem – sveču liešana, latvisko rotājumu izgatavošana mājas dekorēšanai, tikšanās 

un praktiskā nodarbība ar rokdarbnieci Ainu Ļebedevu, lekcija – praktiskā nodarbība “ Kuri augi 

man vajadzīgi veselībai un skaistumam”. Radošās darbnīcas tika organizētas Krustpils novada 

svētkos, Krustpils novada pasākumā “ Svētki kopā ar zirgiem”, Jauniešu dienu pasākumā,  Krustpils 

novada 3. Grāmatu svētkos. 

Jebkurš bibliotēkas apmeklētājs var iesniegt ierosinājumus un priekšlikumus burtnīcā 

„Atsauksmes un ierosinājumi”.  

 

 

5.8. Uzziņu, informācijas un izglītojošais darbs – īsi, aprakstoši (situācijas 

apraksts, vērtējums) 

 
Bibliotēkas uzziņu un informācijas pakalpojumiem tiek izmantoti tradicionālie un 

elektroniskie informācijas avoti. Tie sevī ietver dažādas meklēšanas iespējas –Jēkabpils reģiona un 

Neretas novada publisko un skolu bibliotēku elektronisko kopkatalogu, Jēkabpils Galvenās 

bibliotēkas veidoto datu bāzi, Latvijas Nacionālās bibliotēkas elektronisko katalogu, pieejamās datu 

bāzes (letonika.lv un news.lv) un dažādas citas interneta vietnes. 
Praktiska palīdzība un konsultācijas tiek sniegtas piedāvāto pakalpojumu izmantošanai e-

vidē ko piedāvā Valsts pārvaldes pakalpojumu portāls https://www.latvija.lv/, kā arī  dažādu nozaru 

atsevišķie portāli https://www.vid.gov.lv/, https://www.kadastrs.lv/#, https://www.csdd.lv/, u.c.  

 Informācijas darbā galvenais ir tiešā saskarsme ar bibliotēkas lietotāju, palīdzība jauno 

informācijas meklēšanas rīku apguvē. 

https://www.latvija.lv/
https://www.vid.gov.lv/
https://www.kadastrs.lv/
https://www.csdd.lv/
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 5.9.Bibliotēkas izglītojošā darbība (situācijas apraksts, vērtējums) 
 

Bibliotēkā organizētie pasākumi – izstādes, radošās darbnīcas, tematiskie pasākumi ir 

paredzēti konkrētai mērķauditorijai. Radošajās darbnīcās interesenti var apgūt jaunas prasmes un 

iemaņas. Praktiska darbošanās veicina indivīda interesi par iespējām paplašināt savu redzesloku 

viņam interesējošās jomās.  

Lekcijā – praktiskajā nodarbībā “ Kuri augi man vajadzīgi veselībai un skaistumam” augu 

pazinēja un ēterisko eļļu meistare Sovita Kūna  stāstīja un praktiski demonstrēja dažādu augu 

drogas un ēterisko eļļu paraugus. 

 

5.10. Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas 

pieejamība iedzīvotājiem 
 

Bibliotēka apmeklētājiem pieejama tās darba laikā un ir atvēta: 

 

Pirmdien 8:00 – 18:00 

Otrdien 8:00 – 16:30 

Trešdien 8:00 – 16:30 

Ceturtdien    8:00 – 16:30 (Metodiskais darbs) 

Piektdien 8:00 – 14:30 

 

Informācija par darba laiku, apmeklētājiem, ir izvietota redzamā vietā pie ēkas, kurā atrodas 

bibliotēkaun pie ieejas durvīm bibliotēkā, kā arī pieejama Krustpils novada mājas lapā 

www.krustpils.lv un JGB mājas lapā www.jgb.lv.  

Bibliotēkā ir pieejama visu pašvaldību, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju 

publiskā informācija elektroniskā formā caur internetu, kā arī ierobežota informācija caur parolēm 

reģistrētiem lietotājiem. 

2019. gadā Atašienes bibliotēkā apmeklētājiem tiešsaistē pieejamas bija divas datu bāzes. 

Viena bija portāla www.letonika.lv datu bāze, kuru var izmantot lietotāji pilnībā. Otrais bija 

www.lursoft.lv datu bāzes portāls www.news.lv – „Laikrakstu bibliotēka”, kuru arī varēja izmantot 

par brīvu bibliotēkas apmeklētāji. 

 

5.11. Elektroniskais katalogs kā pakalpojums  
 

Atašienes  bibliotēka  pieslēgta Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko un skolu 

bibliotēku elektroniskajam kopkatalogam, kurš darbojas Bibliotēku informācijas sistēmas ALISE 

(BIS ALISE) ietvaros ir Latvijā izplatītākais bibliotēku automatizācijas risinājums, kurš ieviests 

Latvijas publiskajās, speciālajās, augstskolu, skolu, organizāciju un uzņēmumu bibliotēkās. 

Lietotājiem ir iespējas katalogā sameklēt interesējošo iespieddarbu, redzēt, kurā bibliotēkā 

tas ir un pasūtīt vai rezervēt to. 

 

Tabula “BIS ALISE izmantošana” 

Reģions/ 

Pilsēta/ 

Novads 

Bibliotēk

u skaits 

Cik 

bibliotēkas 

strādā ar 

BIS ALISE 

un ALISE-i 

Strādā ar moduļiem Pasūtīts 

(Web) 

eksemplāru 

(2019) 

Cirkulācija SBA Komplektēš

ana 

Krustpils 

novads 
7 

Atašienes 

bibliotēka 
+ + + - 

http://www.krustpils.lv/
http://www.jgb.lv/
http://www.letonika.lv/
http://www.lursoft.lv/
http://www.news.lv/
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Tabula “Autorizētie lietotāji” 
Autorizētie lietotāji 

(2018) 

Autorizētie lietotāji 

(2019) 

% salīdzinot ar 

iepr. gadu 

20 25 +25.0 

 

5.12. Digitalizācija – kopaina, īss situācijas apraksts 
 

Digitalizācija bibliotēkā nav notikusi. 

 

5.13. Iekšzemes un starptautiskais SBA 
 

5.13.1. SBA rādītāji + secinājumi 

 

Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2017 2018 2019 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

132 227 129 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

117 58 23 

 

Bibliotēkas galvenais uzdevums ir rūpēties, lai iespēju robežās izpildītu ikvienu lasītāja 

pieprasījumu. Dažādu interešu pieprasījumu apmierināšanai un lasītāju mūžizglītības veicināšanai 

bibliotēka, pirmkārt, izmanto savu krājumu. Ja pieprasījumu nevar apmierināt no bibliotēkas 

krājuma, tad izdevumu pieprasa Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā vai pasūta SBA kārtībā. Izdevumus 

krievu valodā pasūta no Mežāres bibliotēkas. 

 

5.13.2. Pieprasījumu analīze pēc izvēles 

 

 Izdevumi  krievu valodā 2019. gadā tika saņemta no Mežāres bibliotēkas , nozaru literatūra 

no Jēkabpils Galvenās bibliotēkas, daiļliteratūra no citām Krustpils novada bibliotēkām. 

 

5.14. Problēmas un risinājumi bibliotēkas pakalpojumu un pieejamības jomā 
 

Bibliotēkas informāciju un komunikāciju tehnoloģijas un infrastruktūra pakalpojumu klāstu 

spēj nodrošināt, bet problēmas rada kvalitatīvs interneta nodrošinājums – brīžiem tasuz ilgāku vai 

īsāku laiku pazūd, kā arī palēninās datu pārraides ātrums.  

 

 

6. Krājums 
 

6.1. Krājuma komplektēšanas politika un organizācija 
 

6.1.1. Krājuma komplektēšanas un organizācijas prioritātes pārskata periodā 

 

Pārskata periodā galvenā krājuma komplektēšanas prioritāte bija ievērot finansējuma 

sabalansētību – grāmatām 2/3, periodikai 1/3. 
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Bibliotēkas krājums veidots un papildināts atbilstoši akreditētās bibliotēkas statusam, 

bibliotēkas nolikumā noteiktajām funkcijām un uzdevumiem, kā arī bibliotēkas krājuma 

komplektēšanas profilam. 

Bibliotēka iegādājās aktuālus un kvalitatīvus izdevumus, lai bibliotēkas lietotājiem būtu 

pieejama dažāda veida literatūra saturiskā ziņā, gan labā un kvalitatīvā vizuālajā un tehniskajā 

izpildījumā. Tas palīdz noturēt esošos lasītājus un piesaistīt jaunus. 

Bibliotēkas krājuma veidošanas mērķis ir lietotāju nodrošināšana ar universāla satura 

informāciju visu vecumu interešu grupām. Literatūra tiek komplektēta latviešu un krievu valodās. 

Fonds tiek komplektēts un tā attīstība mērķtiecīgi virzīta dažādu lietotāju grupu vajadzību 

apmierināšanai: 

 visu sociālo un vecumu grupu lasīšanas aktivitāšu atbalsts un izklaide; 

 mācības, studijas, mūžizglītība; 

 ikdienišķa informācija, izziņas un padomi; 

 kultūras mantojuma un mākslas apzināšana. 

 

6.1.2. Informācija par krājuma komplektēšanas politikas dokumentu (sniedzot saiti uz 

dokumentu tiešsaistē vai pievienojot dokumentu pielikumā) 

 

Bibliotēkas krājuma komplektēšanas politika 2019. – 2023. gadam (skatīt 1. 

PIELIKUMĀ)izstrādāta, balstoties uz Krājuma veidošanas vadlīnijām Latvijas bibliotēkām un 

Bibliotēku akreditācijas MK noteikumiem Nr.709. 

 

 

6.2. Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums 
 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2017 2018 2019 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai 

2041 2102 2245 

t. sk. grāmatām 1279 1379 1462 

t. sk. bērnu grāmatām 105 137 86 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 762 723 783 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. 

apkalpes zonā  

3.15 3.37 3.46 

 

 

6.3. Rekataloģizācija 
 

Atašienes bibliotēkā rekataloģizacija ir pabeigta. 

 

 

6.4. Krājuma pārbaude (inventarizācija) 
 

Pārskata periodā inventarizācija netika veikta. 
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6.5. Krājuma rādītāji (jaunieguvumi, apgrozība u. c.) 
 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2017 2018 2019 

Jaunieguvumi 981 787 858 

Grāmatas 162 151 157 

t.sk. latviešu daiļliteratūra 116 103 76 

t. sk. bērniem 19 21 12 

Izslēgtie dokumenti 2073 130 2350 

Krājuma kopskaits 5487 6954 5462 

 

 

6.6. Datubāzes 
 

6.6.1. Abonētās tiešsaistes datubāzes (t. sk. ar piekļuvi ārpus bibliotēkas telpām) 

 

Bibliotēkā ir pieejamas visas tās elektroniskās datu bāzes, kuras caur internetu tik piedāvātas 

brīvi, vai arī ierobežotā apjomā. 

2019. gadā Atašienes bibliotēkā apmeklētājiem tiešsaistē pieejamas bija divas datu bāzes. 

Viena bija portāla www.letonika.lv datu bāze, kuru var izmantot lietotāji pilnībā. Otrais bija 

www.lursoft.lv datu bāzes portāls www.news.lv – „Laikrakstu bibliotēka”, kuru arī varēja izmantot 

par brīvu bibliotēkas apmeklētāji. 

 

6.6.2. Pašu veidotās datubāzes (izņemot novadpētniecības datubāzi, kuru aplūko 

novadpētniecības sadaļā) 

 

Pašu veidoto datubāzu šobrīd nav.  

 

6.6.3. Datubāzu izmantojuma rādītāji 

 

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2017 2018 2019 

Letonika 1 2 89 

News 0 0 118 

 

 

 

6.7. Krājuma un datubāzu popularizēšana 
 

Bibliotēkā apmeklētājiem redzamā vietā ir izvietota informācijapar brīvi pieejamajām datu 

bāzēm. Jaunākā literatūra ir izvietota atsevišķā plauktā “ Jaunumi”.  

 

6.8. Darbs ar parādniekiem – aprakstoši (pēc izvēles) 

 
Problēmas tiek risinātas individuālu sarunu ceļā.Par kavējumiem tiek atgādināts telefoniski.  

http://www.letonika.lv/
http://www.lursoft.lv/
http://www.news.lv/
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6.9. Ar bibliotēkas krājumu saistītās problēmas un to risinājumi, vajadzības 
 

 

 Papildinot krājumu ar jaunieguvumiem, tiek pievērsta uzmanība, lai tie  aktuāli bibliotēkas 

lasītāju pieprasījumam. 

 Jāturpina tālāk krājuma revīzija, lai uzlabotu tā apgrozību. 

 Jāturpina attīrīt krājumu no novecojušajiem, nolietotajiem un aktualitāti zaudējušajiem 

izdevumiem. 

 

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 
 

7.1. Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji Jūsu 

bibliotēku sistēmā 
 

Atašienes bibliotēkā gandrīz ceturtā daļa  no lietotājiem (2019.g. -41)ir bērni un jaunieši. 

Tāpēc īpaši aktuāls ir  darbs ar šo auditoriju.  

Bibliotēkai ir laba sadarbība ar Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolu, Atašienes  kultūras 

namu, kā arī ar citām novada bibliotēkām. Ar skolu saskaņoti plāni periodikas un grāmatu iegādei, 

jo nelielajam bērnu skaitam nav nepieciešama dublēšanās, bet jādomā par iespieddarbu kvalitāti un 

plašākām informācijas iespējām. Bibliotēkas sadarbību atbalsta un palīdz Krustpils novada 

pašvaldība un Atašienes  pagasta pārvalde. 

Laba sadarbība ir ar Jēkabpils Galveno bibliotēku, saņemot nepieciešamo metodisko 

palīdzību un konsultācijas. Bibliotēka piedalās visos JGB organizētajos metodiskajos un cita veida 

pasākumos.  

 

7.2. Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana, jaunieguvumu 

proporcionalitāte, salīdzinot iegādāto pieaugušo un bērnu un jauniešu literatūru 

un lasītāju sastāvu 
 

Bērnu un jauniešu literatūras krājums 2019. gadā tika papildināts par12 vienībām .Bērnu un 

jauniešu grāmatu iegāde ir jāpakārto Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas prioritātēm, jo dublēt 

skolas iepirkumu nav izdevīgi. 

 

 

7.3. Uzziņu darbs, pakalpojumi, prasmju un iemaņu attīstīšana, pasākumi dažādām 

vecuma grupām 
 

Bibliotēku apmeklē bērni ar dažādām priekšzināšanām, kā arī ar dažāda līmeņa 

datorprasmēm un iemaņām interneta lietošanā. 

Arī ar bērniem darbojoties bibliotēkas apmeklējuma laikā, gandrīz visas sniegtās uzziņas ir 

mutiskas, vai tīri praktiskas parādot konkrētās vietnes un iespējas internetā, vai atrodot 

iespieddarbos. 

2019. gadā bibliotēkas pasākumus apmeklēja 610skolas vecuma bērni un jaunieši. Pasākumu 

tematika un norises laiks  tika saskaņota ar Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas vadību. 

 

 Antūžu pamatskolas audzēkņu kokapstrādes darbu izstāde “ Mēs arī varam”. 

 Radošās darbnīcas “ Svecaine” un “Mans meistardarbs”. 

 Vika darbu lasījumi Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolā. 
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 Radošās darbnīcas Krustpils novada pasākumos. 

 

7.4. Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes 
 

Kā veiksmīgas lasīšanas veicināšanas aktivitātes var minēt: 

 

 individuālo darbu ar bērnu (pēc sirsnīgas sarunas bērns jūtas brīvāks, nebaidās izteikt savas 

domas un vēlmes); 

 darbu ar bērnu vecākiem, aprūpētājiem un skolotājiem, kuriem jāzina viss par pasākumiem 

un aktivitātēm darbā ar bērniem, lai veiksmīgi varētu sadarboties bibliotēkas pakalpojumu 

jauno lietotāju audzināšanā; 

 bibliotēkas nepārtraukta reaģēšana uz izmaiņām sabiedrības dzīvē, lai ievērotu bērnu un 

jauniešu informācijas, kultūras un izklaides vajadzības. 

 

7.5. Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā, nozīmīgākie 

partneri, sadarbības vērtējums 
 

Viens no galvenajiem sadarbības partneriem ar minētajām mērķgrupām ir Brāļu Skrindu 

Atašienes vidusskola un tās kolektīvs, kura labprāt ir atsaukusies, atbalstījusi un ņēmusi aktīvu 

līdzdalību minētajās bibliotēkas aktivitātēs un pasākumos. 

Laba sadarbība 2019. gadā turpinājās ar senioru biedrību “Pīlādzītis” un biedrību “Rotanss” 

un Monsinjora Pētera Vilcāna piemiņas fondu. Sadarbības partneros ir arī Atašienes  kultūras nams, 

kas nekad neatsaka un ļauj izmantot savu infrastruktūru un aprīkojumu. 

Sadarbības vērtējums ar minētajiem partneriem līdz šim viennozīmīgi ir bijis ļoti labs un 

rosinošs jaunām aktivitātēm.  

 

7.6. Bibliotēku darbinieku tālākizglītības vērtējums specializācijā 
 

 Atašienes  bibliotēkā bibliotēkas vadītājai ir augstākā pedagoģiskā izglītība – tas palīdz 

darbā ar skolas vecuma mērķauditoriju.  

 

7.7. Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem, to iespējamie 

risināšanas ceļi 
 

Bibliotēkas darbā ar bērniem un jauniešiem ir arī nedaudzas problēmas, kuras tiek dažādā 

veidā risinātas ar mērķi iegūt pozitīvu rezultātu. 

 

 Bērnu skaļā uzvedība, it sevišķi pie datoriem – tiek individuāli, vai kolektīvi aizrādīts, ja 

nelīdz, tad dators jāatbrīvo pirms noteiktā laika beigām. 

 Sekot līdzi, lai neveidotos izteikta datoratkarība – individuālas sarunas un laika 

ierobežojums, ko pavada pie datora. 

 Nevīžīga attieksme pret grāmatām un citiem iespieddarbiem, kā arī dažreiz pret bibliotēkas 

inventāru – izskaidrojošas pārrunas attieksmes mainīšanas nolūkā. 

 Saskarsmes kultūra savā starpā starp vienaudžiem – dažreiz pietiek ar aizrādījumu, citreiz ar 

plašāku audzinošu skaidrojumu. 
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8. Novadpētniecība 
 

8.1. Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda prioritātes 

 
Bibliotēkas novadpētniecības darba pamatvirziens ir Atašienes pagasta vēsture, notikumi, 

cilvēki un sociālā atmiņa.  

 

8.2. Novadpētniecības krājums 
 

8.2.1. Komplektēšana, ietverto materiālu veidi 

 

Tematiskajās mapēs ir apkopoti materiāli no preses, interneta un nedaudz arī no iedzīvotāju 

personīgajiem mājas arhīviem.  

Ir izveidotas mapes “Borhu dzimtas vēsture”’, “Folkloras kopa “Vīraksne”,”Atašienes 

pagasta vēstis”. Tiek apkopti materiāli par Atašienes etnogrāfisko tautastērpu. 

 

8.2.2. Krājuma organizācija un glabāšana 

 

Bibliotēkā apkopotie materiāli ir sakārtoti tematiskajās mapēs ar atsaucēm uz pirmavotu. 

 

8.2.3. Digitalizācija, digitālie resursi un to veidošana 

 

Krājuma digitalizācija vēl nav uzsākta. 

 

8.2.4. Krājuma kvalitātes, aktualitātes, attīstības novērtējums 

 

Apkopoto materiālu aktualitātes novērtējums ir labs, nepieciešama dažu materiālu kvalitātes 

izvērtēšana. 

 

8.2.5. Izmantojums (var nebūt cipari, pietiek ar situācijas aprakstu, novērojumiem) 

 

Novadpētniecības materiāla izmantojums ir vērtējams kā vidējs. Materiāli tika izmantoti 

Spodra Bērziņa grāmatas “Krisburgas puorsakas” un Ināras Mihalovičas grāmatas “Atašienes skolas 

lasāmā grāmata”  veidošanā. 

Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas pedagogi mācību procesā regulāri iekļauj darba 

uzdevumus audzēkņiem par pagasta vēsturi un notikumiem.  

 

8.3. Novadpētniecības darba popularizēšana 
 

Novadpētniecības mapes  ir brīvi pieejamas visiem interesentiem. 

 

8.4. Sadarbība novadpētniecības jomā 
 

Ar Jēkabpils Galveno bibliotēku aktuālu materiālu apmaiņā. Tiek vākta informācija no 

Atašienes iedzīvotājiem ( sociālā atmiņa).  

 

8.5. Jauninājumi novadpētniecības darbā 
Vēl nav. 
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8.6. Novadpētniecības darba problēmas un to risinājumi 
 

Darbs ar novadpētniecības materiālu vākšanu, apkopošanu, to digitalizāciju  un aprakstu 

veidošanu aizņem zināmu laiku. Noslogojuma dēļ, viena darbinieka slodzes ietvaros, šobrīd 

pietrūkst laika novadpētniecības materiālu kvalitatīvai apstrādāšanai. 

 

8.7. Galvenie secinājumi pārskata periodā, nākotnes prognozes, vajadzības 
 

 Pārskata periodā ir samazinājies pieprasījums pēc novadpētniecības materiāliem. 

Novadpētniecības materiāliem ir nepieciešama noformēšana un kvalitatīva uzlabošana atbilstoši 

pašreizējām klientu prasībām.  

 

 

9. Projekti 
 

9.1. Projektu apkopojums 
 

2019. gadā Atašienes bibliotēka kopīgi ar Monsinjora Pētera Vilcāna piemiņas fondu 

iesnigtais projekts par kultūvēsturiskās Atašienes villaines rekonstrukciju netika atbalstīts 

 

9.2. Projektu apraksts (šeit, attiecīgajā tematiskajā nodaļā vai pielikumā – 

pēc izvēles, vēlams pielikumā) 

 
Projekta mērķis bija atjaunot Atašienes tautastērpa sastāvdaļu villaini pēc novadpētniecībā 

esošajos materiālos saglabātā parauga.Projekta īstenošanas rezultātā būtu  papildināts bibliotēkas 

novadpētniecības materiālu klāsts, apkopota tautas vēsturiskā atmiņa un saglabāta nākamajām 

paaudzēm. 

 

9.3. Pārdomas, secinājumi par darbu ar projektiem 
 

Pārdomu un secinājumu par darbu ar projektiem nav. 

 

 

10. Publicitāte 
 

10.1. Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par 

bibliotēkas funkcijām, pakalpojumiem 
 

Bibliotēkā tiek veikts zināms darbs, pie publicitātes un tās tēla veidošanas, kā arī sabiedrības 

informēšanas par bibliotēkas funkcijām un pakalpojumiem. 

 

 Bibliotēka sniedz ziņas par bibliotēkas aktualitātēm Krustpils novada sabiedrisko 

attiecību speciālistam, kas atbild par pašvaldības preses izdevumu „Krustpils 

novadnieks”, kā arī Krustpils novada mājas lapu. 

 

 Ar informāciju un ziņām par bibliotēku var iepazīties Krustpils novada mājas lapā 

www.krustpils.lv, Jēkabpils Galvenās bibliotēkas mājas lapā www.jgb.lv un portālā 

www.kulturasdati.lv.    

 

http://www.krustpils.lv/
http://www.jgb.lv/
http://www.kulturasdati.lv/
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 Par pasākumiem un citām aktivitātēm informācija tiek uzlikta uz paziņojuma stendiem 

Atašienes ciemā, informācijas dēļa bibliotēkā, pagastā, skolā un Krustpils novada mājas 

lapā. Attālākajiem bibliotēkas lietotājiem tiek paziņots individuāli. 

 

 Bibliotēka ir atvērta sadarbībai ar vietējo reģionālo presi un citiem masu mēdijiem.  

 

 

10.2. Bibliotēkas informācija tīmeklī 
 

10.2.1. Bibliotēkas tīmekļa vietne (mājaslapa) 

 

Bibliotēkai savas mājas lapas nav. 

 

10.2.2. Emuāri (blogi) 

 

Bibliotēka emuāros nepublicējas. 

 

10.2.3. Sociālie tīkli 

 

Atašienes bibliotēkai ir izveidota sava vietne sociālajā portālā  Facebook.com 

https://www.facebook.com/Atašienes-bibliotēka-969142039944463/. 

 

Tabula “Bibliotēkas sociālo tīklu apmeklējums (skatījumi)” 
  

2017 

 

2018 

 

2019 

% salīdzinot ar 

iepr. gadu 

www.facebook.com - 516 1160 -;    +124.8 

 

 

Informācija par bibliotēku ir atrodama - https://twitter.com/KrustpilsNovads , ko ievieto 

Krustpils novada sabiedrisko attiecību speciāliste.  

 

10.2.4. Citas tīmekļa vietnes 

 

Informācija par bibliotēku atrodama: 
 

www.krustpils.lv 

www.jgb.lv 

www.kulturasdati.lv 

 

10.3. Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi 
 

Atašienes  bibliotēkā 2019. gadā bija plašs pasākumu klāsts, kurus kopumā apmeklēja 

1020apmeklētāji, no kuriem 610bija bērni (vizuālais materiāls pielikumā). 

 
Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi bija: 

 

 Rasmas Bērziņas  gleznu izstāde “Baltais klusums”. 

 Monsinjora Pētera Vilcāna piemiņas vakars. 

 Tikšanās ar rokdarbnieci Ainu Lebedevu. 

 Radošā darbnīca “ Mans meistardarbs”. 

 Annas dienas radošās darbnīca. 

https://www.facebook.com/Atašienes-bibliotēka-969142039944463/
https://twitter.com/KrustpilsNovads
http://www.krustpils.lv/
http://www.jgb.lv/
http://www.kulturasdati.lv/
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 Radošā darbnīca Krustpils novada svētkos. 

 Izstāde “ Grafomānija”  un tikšanās ar jauno mākslinieci Aneti Grīnbergu. 

 Dzejkoncerts “ Grēcinieces lūgšana”. 

 Lekcija – praktiskā nodarbība kopā ar Solvitu Kūnu “ Kuri augi man vajadzīgi veselībai un 

skaistumam. 

 

10.4. Ar publicitātes darbu saistītās problēmas un to risinājumi 

 
Kā neliels mīnuss varētu būt, ka bibliotēkai nav savas mājas lapas, bet neskatoties uz to, tiek 

izmantotas visas citas piedāvātās publicitātes iespējas Krustpils novada mājas lapā www.krustpils.lv 

un Jēkabpils Galvenās bibliotēkas mājas lapā www.jgb.lv. 

 

 

11. Sadarbības tīkla raksturojums 
 

11.1. Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām 

 

 Krustpils novada domi – budžeta un normatīvo dokumentu (Bibliotēkas attīstības 

stratēģija, Bibliotēkas nolikums, iekšējie noteikumi) apstiprināšana; 

 Krustpils novada pašvaldības nodaļām – budžeta sastādīšana, inventarizācija u.c.; 

 Atašienes  pagasta pārvaldi – bibliotēkas uzturēšana, materiāla nodrošināšana un tālākā 

attīstība; 

 Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolu – kopīgas aktivitātes un pasākumi; 

 Atašienes  pagasta Kultūras namu – kopīga pasākumu organizēšana. 

 

 

11.2. Citi sadarbības partneri reģionā un Latvijā, veiktās sadarbības aktivitātes 
 

Bibliotēkas sadarbības tīkls un partneru loks nav pārāk plašs, bet pietiekošs veiksmīgai un 

stabilai tālākai sadarbībai. Pamatā tas aptver Krustpils novadu un daļēji Jēkabpils reģionu. 

 

 Bibliotēka uztur informatīvus sakarus ar Atašienes pagasta pārvaldi, Krustpils novada 

pašvaldību, Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolu un tās bibliotēku, Atašienes kultūras namu, 

kā arī ar citam novada un reģiona bibliotēkām.  

 Regulāri, bibliotēkas vadītāja iepazīstina ar bibliotēkas darbu un problēmām Atašienes 

pagasta pārvaldi. 

 Par bibliotēkas darbu katru gadu tiek iesniegts gada pārskats Jēkabpils GB un Atašienes 

pagasta pārvaldei. 

 Sadarbība ar Monsinjora Vilcāna piemiņas fondu , Atašienes Sāpju Dievmātes Romas katoļu 

draudzi un nevalstiskajām organizācijām. 

 

11.3. Pārrobežu sadarbība, starptautiskā sadarbība 
 

 Pārrobežu sadarbība pagaidām Atašienes bibliotēkai nav izveidojusies. 

 

 

11.4. Bibliotēku aizstāvības, bibliotēku interešu pārstāvniecības darbs 
 

Pārskata periodā bibliotēkas interešu pārstāvniecība līdz ceturtajam ceturksnim  bija 

deleģēta Krustpils novada kultūras darba koordinatorei. 

http://www.krustpils.lv/
http://www.jgb.lv/
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12. Veiksmes stāsts 
 

Bibliotēkai 2019. gads bija nozīmīgs ar to, ka notika Atašienes bibliotēkas akreditācija un 

tika piešķirts vietējās nozīmes bibliotēkas statuss un izsniegta Bibliotēkas akreditācijas apliecība. 

 

 

Pielikumi 
 

 

1. Atašienes bibliotēkas krājuma komplektēšanas politika 2019. – 2023. gadam; 

2. Foto ieskats dažos pasākumos un izstādēs; 

3. Lasītāko grāmatu tops Atašienes bibliotēkā. 
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PIELIKUMS Nr. 1 

 

APSTIPRINU 

Krustpils novada pašvaldības 

izpilddirektors Raimonds Spēks   (paraksts) 

2019. gada 24. aprīlī 

 

 

 

 

 

 

ATAŠIENES BIBLIOTĒKAS  

KRĀJUMA KOMPLEKTĒŠANAS 

POLITIKA 

 

2019. - 2023. gadam 
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Atašienes bibliotēka ir Krustpils novada pašvaldības informatīva, izglītojoša kultūras 

iestāde, kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā un 

veic pasaules kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu un citu dokumentu 

uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās 

informācijas publisku pieejamību un izmantošanu. 

Krājuma komplektēšanas politika Atašienes bibliotēkā izstrādāta, balstoties uz Krājuma 

veidošanas vadlīnijām Latvijas bibliotēkām un Bibliotēku akreditācijas MK noteikumiem Nr.709.  

Viens no galvenajiem bibliotēkas darbības virzieniem ir uzkrāt un sistematizēt universāla 

vai specifiska rakstura iespieddarbus, kas apmierina lietotāju pieprasījumu pēc iespieddarbiem un 

cita veida dokumentiem, kā arī resursu apmaiņu ar citu bibliotēku starpniecību. Vietējas nozīmes 

bibliotēka nodrošina bibliotēku pakalpojumus Atašienes pagasta, tuvāko kaimiņpagastu un citiem 

lietotājiem, kuriem pieejama daudzveidīga informācija un resursi darbam, mācībām, 

pārkvalifikācijai, tālākizglītībai un mūžizglītībai, radošumam, izziņai un izklaidei. 

Bibliotēka komplektē savu krājumu tā, lai veidotu universālu un aktuālu, visām lietotāju 

vecuma grupām un izglītības līmenim atbilstošu, dažādu veidu, nozaru un valodu dokumentu 

krājumu, lai varētu sniegt mūsdienīgus informācijas pakalpojumus un veicināt sabiedrības 

mūžizglītību. Krājums komplektēts, ņemot vērā arī iedzīvotāju intereses un vajadzības. Iespēju 

robežās tiek iepirkta jaunākā nozaru literatūra (psiholoģijā, uzņēmējdarbībā, vēsturē, vides zinātnē, 

mājsaimniecībā u.c.).  

Bibliotēkas krājumā esošie iespieddarbi, elektroniskie izdevumi, rokraksti un citi dokumenti 

ir pieejami ikvienam lietotājam Bibliotēkas lietošanas noteikumos noteiktajā kārtībā. Bibliotēka 

attiecībā uz krājuma veidošanu ir neatkarīga. Ierobežojumus bibliotēkas krājuma veidošanā var 

noteikt tikai ar likumu.  

Bibliotēkas krājumu pārzina un veido bibliotēkas vadītāja. 

 

Krājuma veidošanas mērķis: maksimāli palielināt bibliotēkas piedāvājuma saturisko un 

kvalitatīvo vērtību, nodrošinot esošos lasītājus  un piesaistīt jaunus lietotājus. 

 

Krājuma pamatuzdevumi: 

 

 saglabāt, pilnveidot un dažādot bibliotēkas krājumu, lai būtu kvalitatīva izdevumu tēmu, 

formātu un valodu dažādība;  

 turpināt darbu informācijas sistēmā Alise 4i – komplektēt, kataloģizēt un apstrādāt 

bibliotēkas krājumu, veikt tā sistematizēšanu un uzskaiti;  

 nodrošināt visiem pagasta un novada iedzīvotājiem brīvu, neierobežotu literatūras un 

nepieciešamās informācijas saņemšanu, sniedzot bezmaksas bibliotekāros, bibliogrāfiskos 

un informacionālos pakalpojumus;  

 iesaistīt un ieinteresēt jauniešus brīvas un nepiespiestas literatūras izvēlē un publicitātē; 

 veicināt bibliotekāro pakalpojumu attīstību atbilstoši lasītāju mērķu grupām, to vēlmēm un 

zinātkārei;  

 pieņemt dāvinājumus no organizācijām un privātpersonām. 

 

Atašienes bibliotēkas krājums tiek attīstīts un komplektēts, balstoties uz pašvaldību 

publisko bibliotēku darbību reglamentējošiem un saistošiem dokumentiem, ņemot vērā lietotāju 

intereses, vajadzības un pieprasījumu. Atašienes bibliotēkas krājums ir universāls un tiek veidots 

atbilstoši administratīvās teritorijas attīstības interesēm. Atašienes bibliotēkā pamatā to sastāda 

daiļliteratūra, nozaru literatūra pieaugušajiem, bērniem un jauniešiem, un periodiskie izdevumi. 

Veidojot krājumu, Atašienes bibliotēka nodrošina iedzīvotājiem:  

 pirmo saskarsmi ar grāmatu;  

 piekļuvi informācijai drukātā, gan elektroniskā formātā;  

 piekļuvi valsts un pašvaldības dokumentiem;  
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 atbalstu neformālajai un mūžizglītībai;  

 iespēju atpūsties.  

 

Krājuma mērķauditorija ir bērni un jaunieši no 5 līdz 18 gadu vecumam, studenti, 

strādājošie, pensionāri, bezdarbnieki, izglītības un radošo sfēru pārstāvji. 

 

Hronoloģiskais aptvērums: izdevumus komplektē bez hronoloģiskā ierobežojuma, kas nav 

zaudējuši aktualitāti un ir bibliotēkā pieprasīti. 

 

Tematiskais aptvērums:Atašienes bibliotēkas krājums ir universāls. Iespēju robežās tiek 

komplektēta visu pamatnozaru literatūra. Visplašāk – daiļliteratūra un literatūra bērniem un 

jauniešiem. 

 

Valodiskais aptvērums: Pamatā resursi tiek komplektēti latviešu un krievu valodā. 

 

Eksemplaritāte: visus izdevumus Atašienes bibliotēka krājumā komplektē vienā 

eksemplārā. 

 

Krājuma komplektēšanas avoti: 

 pirkumi – tiek iepirkti grāmatu izdevniecību veikalos, grāmatu bāzēs, grāmatu izstādēs, 

grāmatnīcās, pie izplatītājiem; 

 dāvinājumi – VKKF projekti, LNB projekti, privātpersonu, iestāžu un organizāciju 

dāvinājumi, ziedojumi; 

 atvietošana – lasītāju nozaudēti izdevumi atvietoti ar identiskiem vai saturā līdzvērtīgiem; 

 abonēšana – preses izdevumi tiek abonēti Latvijas Pasta abonēšanas sistēmā – izmantojot arī 

preses izdevēju atlaižu piedāvājumus. 

 

Krājuma komplektēšanas finansēšanas avots: Finansējumu krājuma komplektēšanai 

nodrošina Krustpils novada pašvaldība. 

 

Krājuma finansējuma sadales principi: 
2/3 - grāmatu, audiovizuālo izdevumu un citu dokumentu iegādei,  

1/3 - preses izdevumu abonēšanai.  

 

Atašienes bibliotēkai ir šādi finansēšanas normatīvi: 

Grāmatu, audiovizuālo izdevumu un citu dokumentu iegādei – ne mazāk kā 2,00 EUR uz 

vienu iedzīvotāju; 

Preses izdevumu abonēšanai - ne mazāk kā 1,00 EUR uz vienu iedzīvotāju. 

 

Krājuma atlases un veidošanas vispārīgie principi  
Bibliotēkas krājuma dokumenti tiek atlasīti pēc sekojošiem kritērijiem:  

 atbilstība lietotāju vajadzībām un interesēm; 

 aktualitāte; 

 izdevuma kvalitāte; 

 nozaru speciālistu vērtējums; 

 publikācijas forma un stils; 

 valodas aspekts; 

 cena. 

 

Paredzamais Atašienes bibliotēkas krājumu satura raksturojums 

Raksturojot krājuma saturu, pamatā tiek izmantoti pirmie divi dziļuma līmeņi: 
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I – minimālais informācijas līmenis.  
Bibliotēkas klāstā vispārīgo materiālu krājums valsts valodā un krievu valodā ir sekojošās 

nozarēs - Filozofija, psiholoģija, loģika, ētika, reliģija, sabiedriskās zinātnes, matemātika, dabas 

zinātnes, valodniecība. Tās kalpo, lai lietotāju iepazīstinātu ar tēmu un uzziņu izdevumiem – 

enciklopēdijām, vārdnīcām, rokasgrāmatām utt.  

Elektroniskie dokumenti - datubāzes Letonika, „Lursoft” laikrakstu bibliotēka.  

 

II – pamatinformācijas līmenis.  
Krājums pamatā ir valsts valodā un krievu valodā. Tas kalpo noteiktas nozares iepazīšanai, 

uzrādot informācijas daudzveidību un nodrošinot lietotāju vajadzības atbilstoši visu līmeņu oficiālai 

izglītībai, izmantojot elektroniskos un iespiestos resursus.  

Krājumu veido ierobežots monogrāfiju, uzziņu literatūras, vispārīgo periodisko izdevumu 

klāsts, ierobežota pieeja internetā rodamo elektronisko resursu - datubāzu, tekstu, laikrakstu u.c. 

kolekcijai. 

 

Krājumā nekomplektē:  

 naidu kurinošu, rasistisku un pornogrāfisku literatūru; 

 īslaicīgas nozīmes literatūru (bukleti, reklāmas, aicinājumi, partiju programmas u.tml.); 

 pamatskolas un vidusskolas mācību grāmatas;  

 nošu izdevumus;  

 attēlizdevumus (izņemot novadpētniecību); 

 rokrakstus (izņemot novadpētniecību).  

 

Daiļliteratūras komplektēšana: 

 latviešu oriģinālliteratūra – iespējami visaptverošs līmenis, 

 tulkotā daiļliteratūra – pasaules klasiķu darbi, pieprasīti izdevumi, novērtējot autora 

popularitāti pēc lasītāju pieprasījuma, 

 daiļliteratūra svešvalodās – ņemot vērā lasītāju pieprasījumu. 

 

Nozaru literatūras komplektēšana Atašienes bibliotēkā:  

 
Nozare Informācijas līmenis 

0     Datorzinātne. Enciklopēdijas. Vārdnīcas 2 
1     Filozofija. Psiholoģija. Loģika. Ētika 2 
2     Reliģija 1 
3     Sabiedriskās zinātnes 1 
5     Matemātika. Dabas zinātnes 1 
6     Lietišķās zinātnes. Medicīna. Tehnika. Lauksaimniecība 2 
7     Māksla. Atpūta. Izklaide. Sports 1 
8     Valodniecība. Literatūra 1 
821 Daiļliteratūra 2 
9     Ģeogrāfija. Biogrāfijas. Vēsture 2 

 

Atašienes bibliotēkaveido speciālu krājumu – novadpētniecības dokumentu fondu, kurā 

tiek vākti materiāli par Atašienes pagastu neatkarīgi no izdevuma veida un izdošanas vietas. 

 

Dāvinājumu pieņemšanas kritēriji:  

 izdošanas laiks – pēdējo 2-3 gadu literatūra, ja nav krājumā;  

 aktualitāte – paaugstināta pieprasījuma literatūra;  

 valoda – latviešu valoda, krievu;  
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 izdevuma nolietojuma pakāpe – nelietotas vai mazlietotas;  

 bibliotēkai ir tiesības saņemtos dāvinājumus dāvināt tālāk citām bibliotēkām vai piedāvāt 

lietotājiem.  

 

Krājuma norakstīšanas politika 
Lai krājums būtu aktuāls ar mūsdienīgu informāciju, bibliotēka katru gadu veic krājuma 

rekomplektēšanu – iespieddarbu un dokumentu izvērtēšanu un norakstīšanu, saglabājot, mūsdienu 

prasībām atbilstoša krājuma pieejamību. 

Ja dokumenti kļūst par nederīgiem bibliotēkas lietotājiem, tie tiek atlasīti un norakstīti. 

 

Krājuma rekomplektēšanas (norakstīšanas) iemesli:  

 novecojuši pēc satura;  

 liekie dubleti;  

 bibliotēkas krājuma profilam neatbilstoši iespieddarbi un citi dokumenti;  

 nolietoti iespieddarbi un citi dokumenti, kuri lietošanas procesā kļuvuši turpmākai 

izmantošanai nederīgi un kurus nav iespējams salabot;  

 bojāti stihisku nelaimju dēļ;  

 nozaudētie iespieddarbi un citi dokumenti, kuri pazuduši (piemēram, pasta sūtījumu laikā, 

brīvpieejas apstākļos) un kuru zudumu bibliotēka ir konstatējusi;  

 iespieddarbi un citi dokumenti nav atgūstami bibliotēkas lietotāja vainas dēļ (piemēram, 

nozaudēti, bibliotēkas lietotāja dzīvesvietas maiņas dēļ);  

 izdevumi nodoti citām bibliotēkām. 

 

 

Abonēto preses izdevumu glabāšana bibliotēkā: 

 žurnālu komplekti - 3 gadus;  

 avīžu komplekti - 2 gadus, izņēmums ir novada informatīvā avīze „Krustpils Novadnieks”, 

kas tiek glabāta patstāvīgi visu laiku; 

 reģionālās avīzes un žurnālus - pēc vajadzības;  

 nozaru žurnālus – pēc vajadzības. 

 

Atašienes bibliotēkas krājuma komplektēšanas politikas īstenošanas lietderīgumu vērtē līdz 

nākamās komplektēšanas politikas izstrādes brīdim. 2019. – 2023. gada krājuma komplektēšanas 

politikas izvērtēšanai izmanto krājuma apgrozības rādītājus, kā arī pirms nākamās komplektēšanas 

politikas izstrādes veic aptaujas ar mērķi noskaidrot lietotāju aktuālās intereses un vajadzības. 
 

 

 

IZSTRĀDĀJA: 

Atašienes bibliotēkas vadītāja:       (paraksts)Rita Pastare 

 

SASKAŅOTS: 

Atašienes pagasta pārvaldes vadītāja:   (paraksts) Ilona Zalāne 
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PIELIKUMS Nr. 2 

 

Foto no pasākumiem 

 
Rasmas Bērziņas  gleznu izstāde “Baltais klusums” 
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Monsinjora Pētera Vilcāna piemiņas vakars 

 

 
 

 

 
 



29 

 

 
 

 

 
 



30 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

Tikšanās ar rokdarbnieci Ainu Ļebedevu 
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Radošā darbnīca “ Mans meistardarbs” 
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Annas dienas radošā darbnīca Atašienē 
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Radošā darbnīca Krustpils novada svētkos Zīlānos 
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Radošā darbnīca pasākumā “Svētki kopā ar zirgiem”  

Krustpils pagasta “Līčos” 
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Radošā darbnīca Sēlijas novada apvienības un Krustpils novada jauniešu dienā 

Marinzejas muižā 
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Radošā darbnīca Krustpils novada 3. Grāmatu svētkos Vīpē 
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Izstāde “ Grafomānija”  un tikšanās ar jauno mākslinieci Aneti Grīnbergu 
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Dzejkoncerts “ Grēcinieces lūgšana” 

 

 
 

 

 
 



46 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

Lekcija – praktiskā nodarbība kopā ar Solvitu Kūnu  

“Kuri augi man vajadzīgi veselībai un skaistumam” 
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PIELIKUMS Nr. 3 

 

 

 

Lasītāko grāmatu tops Atašienes bibliotēkā 

 
 

 

Tabula “Bibliotēkā lasītākās grāmatas 2019. gadā” 

Nr. 

p.k. 
Grāmatas autors Grāmatas nosaukums Izsniegums 

1. Railija  Lūsinda Itāļu meitene 10 

2. Paukšs Hermanis Pele slazdā 9 

3. Ferrante Elena Aizbēgt vai palikt 9 

4. Teilore K. L. Bailes 9 

5. Račko Karīna Samaitātā 9 

6. Mazvērsīte Daiga Mans draugs Mārtiņš Freimanis 9 

7. Larka Sāra Cerība pasaules malā 9 

8. Judina Dace Amnēzija 8 

9. Freimane Ilze Magones laiks 8 

10. Avotiņa Daina Liktenim tīk pajokot 8 

 

 

31.01.2019. 

 

Atašienes bibliotēkas vadītāja ………………….. / R. Pastare/ 

 


