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1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums 
 

 Elkšņu pagasta bibliotēka (turpmāk tekstā – Bibliotēka) ir Viesītes novada Elkšņu pagasta 

pārvaldes kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā 

reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā un veic pasaules kultūras mantojuma – 

iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, 

kataloģizēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un 

izmantošanu. 

Bibliotēkas darbības galvenie principi ir 

 nodrošināt brīvu pieejamību grāmatu krājumam, bibliotēkas jaunieguvumiem, 

 bezmaksas un bezvadu internetam, WiFi, 

  5 datoriem ar interneta pieslēgumu, 

 bezmaksas pieeja datu bāzēm  - www.letonika.lv,www.news.lv 

 informācijai  par krājumu BIS ALISE, 

 preses izdevumiem, 

 nozaru un uzziņu literatūrai, novadpētniecības materiāliem, 

 SBA pakalpojumiem, 

 E – grāmatu bibliotēkas pakalpojumiem. 

Bibliotēkas darbību reglamentējošie dokumenti un galvenie plānošanas dokumenti publiski 

pieejami Viesītes novada pašvaldības mājas lapā sadaļā – Kultūra, kultūras iestādes. 

Izmaiņas bibliotēku darbībā pārskata periodā nav notikušas, bibliotēkas akreditācija pārskata 

periodā nav notikusi. Bibliotēka atkārtoti akreditēta 2018. gada 18. septembrī, LR Kultūras 

ministrijas akreditācijas apliecība Nr. 299B izsniegta 2018. gada 8. novembrī, piešķirot vietējās 

nozīmes bibliotēkas statusu. 

2. Finansiālais nodrošinājums 

Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums 

 

 2017 2018 2019 

Kopā (EUR) 13835 15080 14524 

Pašvaldības finansējums 13763 15057 14524 

Citi ieņēmumi: 72 23  

t.sk. maksas pakalpojumi    

t.sk. ziedojumi un dāvinājumi 72 23  

t.sk. VKKF finansējums    

t.sk. citi piešķīrumi    

 

Bibliotēkas izdevumi 

 
 2017 2018 2019 

Izdevumi kopā (EUR) 13763 15057 14524 

Darbinieku atalgojums (bruto) 7328 7581 7285 

Krājuma komplektēšana 1200 1202 1195 

 

 

  

http://www.letonika.lv/
http://www.news.lv/
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3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 
 

 

 Raksturojums / esamība 

 
Telpu kopējā platība, m2 Telpu kopējā platība 72m2. Bibliotēka atrodas vienā 

ēkā ar  pagasta pārvaldi un kultūras namu, un ir 

izvietota 3 telpās.  

Lasītāju apkalpošanas telpas, m2 68m2. Lasītava izvietota bibliotēkas pirmajā telpā ar 

4 lasītāju darba vietām, otrajā telpā atrodas 

abonements ar 1 darba vietu, bet trešā telpa paredzēta 

datortehnikai ar 6 darba vietām un bērnu zonai – 4 

darba vietas..  

Krātuves telpa, m2 4m2 Ļoti mazas, nepieciešamas lielākas un plašākas. 

Zona bērniem/pusaudžiem  Ir izveidota atbilstoši aprīkota vizuāli pievilcīga zona 

bērniem ar 4 darba vietām, bērniem pieejamas galda 

spēles, puzles, krāsu zīmuļi un mīkstās rotaļlietas. 

Telpu tehniskais stāvoklis (labs, 

apmierinošs, nepieciešams remonts) 

Telpu tehniskais stāvoklis ir labs. 2018. gadā veikts 

kosmētiskais remonts bibliotēkas priekštelpā un 

kāpņu telpā, 2019. gadā veikts remonts bibliotēkas 

palīgtelpā 

Kad veikta rekonstrukcija, remonts 2013. gadā divās bibliotēkas telpās nomainīts griestu 

segums un apgaismojums, vienā telpā veikts 

kosmētiskais remonts un nomainīts grīdas segums, 

nomainītas bibliotēkas ieejas durvis.2017. gadā veikti 

remontdarbi tualetes telpā. 

Apgaismojums (labs, jāuzlabo 

atsevišķās zonās, neapmierinošs) 

Apgaismojums ir labs, atbilst bibliotēkas darba 

vajadzībām. 2013. gadā nomainīts griestu segums un 

apgaismojums 

Klimatiskie apstākļi telpās Klimatiskie apstākļi telpās ir apmierinoši. 

Mēbeļu, aprīkojuma atbilstība Bibliotēkas aprīkojums ir labā stāvoklī,2017. gadā 

pabeigta mēbeļu nomaiņa abonementa telpā. 

Pieejamība lietotājiem ar kustību 

traucējumiem 

Bibliotēka cilvēkiem ar kustību traucējumiem nav 

pieejama.  

Izkārtne ar darba laiku pie ieejas 2018. gadā nomainīta jauna izkārtne pie bibliotēkas 

Norāde uz bibliotēku apdzīvotā vietā 2017. gadā apdzīvotā vietā ir uzstādīta norāde uz 

bibliotēku. 

Velonovietne 2017. gadā uzstādīta velonovietne pie bibliotēkas. 

 

Bibliotēkas pārvietošana uz citām telpām nav paredzēta. 

 

 

4. Personāls 

 
Izmaiņas personāla sastāvā pārskata periodā nav notikušas. Bibliotēkā strādā viena pilnas 

slodzes darbiniece. Amats –bibliotēkas vadītāja.  

Profesionālās pilnveides pasākumi 2019. gadā: 

 SIA “Baltijas Datoru akadēmija” mācību kursi “Digitālā saziņa ar valsti: dzīves situācijās 

noderīgi e- risinājumi”(8 akadēmiskās mācību stundas klātienē) 
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 Projekta “Ilgtspējīgas, sabiedriskas un aktīvas Viesītes un Rokišķu kopienas” ietvaros notikušās 

apmācības par sociālās iekļaušanās algoritma lietošanu  

 JGB rīkotie  profesionālās pilnveides semināri, apgūtās tēmas: 

 Aizvadītais gads bibliotēkās. 

 Darbs ar lasītāju grupām. 

 E – veselība e – pakalpojums iedzīvotājiem. 

 Nacionālā enciklopēdija – nozīmīgs zināšanu resurss latviešu valodā. 

 V/a Kultūras informācijas sistēmu centra aktualitātes. 

 Daudzpusīgas darba formas ar bērniem.  

 Aktualitātes bibliotekārajā darbā. 

 

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 
 

Bibliotēkas pamatrādītāji 

 
 2017 2018 2019 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 115 109 103 -5,2%;5,5% 

t.sk. bērni 25 23 21 -8%;-8,6% 

Bibliotēkas apmeklējums 2480 2357 2339 -4,9%;-0,7% 

t.sk. bērni 429 283 306 -34%;+8,1% 

Virtuālais apmeklējums   50  

Izsniegums kopā 3530 4829 3638 +36,8%;-24,6% 

t. sk. grāmatas 2249 2546 1831 +13,2%;-28% 

t.sk. periodiskie izdevumi 1281 2283 1807 +78,2%;-20,8% 

t.sk. bērniem 468 368 273 -21,3%;35,6% 

Bibliotekārais aptvērums % 

no iedz.skaitapagastā, 

pilsētā, reģionā* 

23,76 23,19 22,49 -2,3%;-3% 

t. sk. bērni līdz 18 g.* 48,69 41,07 39,62 -15,6%;-3,5% 

Iedzīvotāju skaits 484 470 458 -2,8%;-2,5% 

 
 

Bibliotēkā ir pieejams E– grāmatu pakalpojums, bet lasītāju vidū tas pagaidām nav pieprasīts. 

Lasītājiem šis pakalpojums tiek regulāri popularizēts, individuāli stāstot par šo pakalpojumu, kā arī  

ir izvietoti plakāti bibliotēkas telpās. Turpmāk vairāk jārīko informatīvie pasākumi par 3td e – 

grāmatu bibliotēku. 

Bibliotēkā ir ierīkota Lasītāju atsauksmju un ierosinājumu burtnīca, tiek veikta arī bibliotēkas 

lietotāju mutiska  aptauja un ir izstādītas speciālas anketas. Analizējot anketu datus ir iespējams 

uzzināt bibliotēkas lietotāju vēlmes gan par vēlamo darba laiku, gan kādus iespieddarbus un 

periodiskos izdevumus vēlas lasītāji, izstādes un tematiskos pasākumus.     

Bibliotēkai nav ārējās apkalpošanas punktu. 

Bibliotēka nav pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Bibliotekārie pakalpojumi cilvēkiem ar 

kustību traucējumiem tiek nodrošināti, iespieddarbus nogādājot dzīves vietā.  

 Arvien vairāk bibliotēkas apmeklētāji izmanto bibliotēkas sniegtos pakalpojumus un 

konsultācijas, jo ar katru gadu pieaug to dokumentu skaits, kas jāaizpilda elektroniski e – vidē. 

Pārskata periodā bibliotēkas lietotājiem tika sniegta konsultācija kā veikt darbības internetbankā, 

izveidot e – pastu un nosūtīt vēstules, izmantot portālā Elektrum sniegtos pakalpojumus, uzrakstīt 

un nosūtīti CV un citus pakalpojumus. Vispieprasītākais pakalpojums ir banku izdruku 

sagatavošana, ko iesniegt VSAA. 

 Digitālās nedēļas ietvaros bibliotēkā notika divi pasākumi. Viesītes novada lietvede un 

datorspeciālists sniedza konsultācijas par VID deklarēšanas sistēmu un gada deklarāciju 

aizpildīšanu, kā arī  portāla Latvija.lv sniegtajiem pakalpojumiem. Lauksaimniecības datu centra 
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speciālistes  interesentus informēja par LDC mājas lapas publisko un autorizēto sadaļu (datu 

apstrāde, datu atlasīšanas iespējas un ievade), un atbildēja uz klientu uzdotajiem jautājumiem. 

 Septembrī tradicionāli notiek Dzejas draugu tikšanās bibliotēkā. 20. septembrī Viesītes 

novada bibliotēku darbinieki kopā ar mūsu novada dzejniekiem devās ciemos uz Riebiņu novadu. 

Galēnu pagasta kultūras namā notika kopīga dzejas stunda, kur Riebiņu novada dzejnieki un mūsu 

puses dzejas mīļotāji iepazīstināja ar savu sniegumu. No Elkšņu pagasta ar saviem dzejoļiem 

klātesošos iepazīstināja Baiba Masuleviča un Anita Mutule.  

 

SBA rādītāji 

 

SBA 2017 2018 2019 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

64 122 137 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

6 - - 

 

Ja kāds iespieddarbs nav pieejams Elkšņu pagasta bibliotēkas krājumā, tiek piedāvāta 

iespēja to pasūtīt  no RGB, Jēkabpils reģiona publiskajām bibliotēkām vai LNB grāmatu krājuma. 

Pārskata periodā SBA pakalpojums galvenokārt tika izmantots pasūtot iespieddarbus krievu valodā, 

jo bibliotēkā ir maz lasītāju, kas lasa krievu valodā  un bibliotēka šādu literatūru neiegādājas. 2019. 

gadā visintensīvāk tika izmantots Rites pagasta bibliotēkas, Viesītes bibliotēkas un JGB grāmatu 

krājums.  

 

6.Krājums 
 

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas politika 2018. -2022. gadam. Komplektējot 

grāmatu krājumu, tiek ņemtas vērā esošo un potenciālo lietotāju vēlmes. Galvenā prioritāte ir 

krājuma daudzveidība, lai krājums atbilstu dažādām lasītāju grupām. Pamatā bibliotēkas krājums 

tiek komplektēts latviešu valodā. 

Krājuma komplektēšanas un organizācijas prioritātes pārskata periodā ir: 

 mākslinieciski augstvērtīga daiļliteratūra, īpaši latviešu jaunākā oriģinālliteratūra; 

 iepriekšējos gados izdotā latviešu oriģinālliteratūra; 

 lasītāju pieprasītie iespieddarbi; 

 uzziņu un nozaru literatūra; 

 bērnu literatūra. 

 

Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums 

 

 2017 2018 2019 

Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 

1200 1202 1195 

t. sk. grāmatām 750 749 750 

t.sk. bērnu grāmatām (B+J) 152 118 96 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 450 453 445 

Finansējums krājumam uz 1 

iedz.skaita pagastā, pilsētā, 

reģionā    

2.47 2,55 2,61 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai kopā 

1272 1225 1195 

 

Bibliotēkas krājums 100% atspoguļots Jēkabpils reģiona kopkatalogā, pilnībā automatizēta 

bibliotēkas procesu norise uzsākta 2018. gadā. 
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Pārskata periodā bibliotēkas krājuma pārbaude ( inventarizācija) nav veikta, tā tika veikta 

2017. gadā. 

 2019. gadā abonēti 13 nosaukumu žurnāli, t.sk. pieaugušajiem – 10, bērniem un jauniešiem 

– 2, Jēkabpils reģiona laikraksts Brīvā Daugava. Lasītājiem pieejams Viesītes novada pašvaldības 

informatīvais izdevums Viesītes Novada Vēstis gan papīra formātā, gan elektroniski. 

 

 

Krājuma rādītāji 

 

 2017 2018 2019 

Jaunieguvumi kopā 411 372 418 

t. sk. grāmatas 111 105 92 

t.sk. periodika 300 267 326 

t.sk. latviešu daiļliteratūra 38 38 47 

t.sk. bērniem 28 18 18 

t.sk. nozaru literatūra 25 29 7 

Izslēgtie dokumenti 737 515 298 

Krājuma kopskaits 3943 3800 3920 

t.sk. grāmatas 3135 3240 3322 

t.sk. periodika 808 560 588 

Grāmatu krājuma apgrozība 0,72 0,79 0,55 

Periodisko izdevumu apgrozība 1,58 4,00 3,07 

 

Nepieciešams palielināt krājuma komplektēšanai paredzētos līdzekļus, jo piešķirtais 

finansējums vairākus gadus ir nemainīgs, taču grāmatu cenas palielinās, tāpēc samazinās iegādāto 

grāmatu skaits. 

 

Bibliotēkas apmeklētājiem pieejama datubāze LETONIKA un NEWS. 

2020. gadā datubāze LETONIKA būs pieejama arī attālināti ( ar piekļuvi ārpus bibliotēkas telpām). 

 

Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums 

 

Dabubāze 2017 2018 2019 

Letonika 69 88 65 

News 22 67 154 

 

Pārskata periodā regulāri tika rīkoti gan grāmatu krājuma, gan datubāzu  popularizēšanas 

pasākumi. Bibliotēkas apmeklētajiem tika piedāvātas izstādes par novadniekiem, rakstnieku, 

dzejnieku apaļo gadskārtu jubilejām, kā arī gadskārtu tradīcijām. Apmeklētāju vidū arvien 

populārāka kļūst datubāze News.lv  

Bibliotēkas parādnieku nav daudz, ar šiem cilvēkiem regulāri tiek strādāts, sūtot atgādinājumus 

e- pastos un zvanot. Rezultatīvākais veids kā atgūt bibliotēkas iespieddarbus ir telefoniskās sarunas.   

 

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 
 

Elkšņu pagastā nav ne pirmskolas izglītības iestādes, ne skolas. Elkšņu pamatskola tika 

slēgta 2009. gādā, tāpēc arī bērnu lasītāju skaits nav liels. Pagasta bērni un jaunieši turpina mācības 

Viesītes vidusskolā un Rites pamatskolā. Pārskata periodā bibliotēkā reģistrēts 21 bērns, bet ne visi 

bērni patstāvīgi dzīvo Elkšņos. Maz bērnu ir sākumskolas vecumā, kad parasti bibliotēka tiek 

apmeklēta visvairāk. Strādājot ar bērniem ir nepieciešams atrast individuālo pieeju katram 

apmeklētājam, ieteikt bērna vecumam un interesēm atbilstošu literatūru.Bibliotēkā tiek rīkotas 

bērnu grāmatu izstādes, galda spēļu pēcpusdienas, radošās darbnīcas.Galvenais uzdevums ir 

ieinteresēt bērnus lasīšanā un popularizēt  bibliotēkā pieejamās datu bāzes , katalogus, galda spēles. 
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 Pārskata periodā iegādātas 18 jaunas bērnu grāmatas, abonēti žurnāli Ilustrētā Junioriem un 

Avene.  

 Bibliotēkas sadarbības partneri pasākumu rīkošanā bērniem ir Elkšņu kultūras nams un 

pagasta pārvalde.  

 

8. Novadpētniecība 
 

Novadpētniecības krājums tiek veidots no grāmatām, publicētajiem materiāliem presē , kā 

arī iedzīvotāju atmiņu pierakstiem un fotogrāfijām. Ir izveidotas tematiskās mapes par pagasta 

vēsturi un novada ievērojamiem cilvēkiem. Izveidots novadpētniecības  stūrītis  -Kārlis Lazdiņš un 

viņa dzīves devums Elkšņu pusei, un Elkšņu skola atmiņās. 2019. gadā novadpētniecības krājums 

papildināts ar  vērtīgu grāmatu “Tēva skola’’ 2. daļu ”Atmiņu skola”, kas ir turpinājums 2017. gadā 

izdotajai 1. daļai “Iesvētīšana”. Grāmatā dokumentos, fotogrāfijās, laikabiedru atmiņās sniegtas 

liecības par izglītību Elkšņu pagastā no 19. gs. sākuma līdz 20. gs. vidum. Abu grāmatu autore ir 

Mirdza Lazdiņa, bet visus materiālus apkopot grāmatas formātā palīdzēja novadpētniece Rudīte 

Urbacāne. Grāmatas otrajā daļā apkopoti 22 autoru atmiņu stāstījumi. 

  Izgatavotas un noformētas 4 planšetes veltītas novadpētniecībai. Tēmu nosaukumi – Mūsu 

novadnieku sarakstītās grāmatas, Novadnieku ieguldījums grāmatu izdošanā. Saglabāti visi Elkšņu  

Vēstis numuri un Viesītes novada pašvaldības informatīvais izdevums Viesītes Novada vēstis.

 Novadpētniecības materiāli izvietoti lasītājiem brīvi pieejamās vietās, tie  tiek popularizēti 

izstādēs un pasākumos.  

 

9. Publicitāte 

 
Bibliotēkas tēla veidošanā liela nozīme ir dažādiem bibliotēku popularizējošiem 

pasākumiem – literatūras izstādēm, jauno grāmatu apskatiem, tematiskajiem pasākumiem, 

individuālajai sarunai ar lasītāju un konsultācijām. Pārskata periodā bibliotēkas apmeklētāji varēja 

aplūkot 35 literatūras izstādes. 

 Dažas no tām: 

 “Dzimtajā krastā” – rakstniecei Dzintrai Žuravskai – 80; 

 “Krīt manā pavasarī sarma” – dzejniecei Austrai Skujiņai – 100  

 “Mātes sirds” – Mātes dienai veltīta izstāde 

Informācija lietotājiem par bibliotēku un tās pakalpojumiem ir pieejama: 

 Jēkabpils Galvenās bibliotēkas mājas lapā, www.jgb.lv 

 Viesītes novada pašvaldības mājas lapā, www.viesite.lv 

 Latvijas kultūras kartē www.kulturasdati.lv 

Informācija tiek atjaunota regulāri pēc vajadzības un datu maiņas. Ar jaunāko informāciju ir 

iespējams iepazīties vietējā presē, bibliotēkas informācijas stendā, kur informācija tiek regulāri 

atjaunota un papildināta. Informācija par bibliotēkas darba laiku, bibliotēkā pieejamajām datu 

bāzēm, abonētajiem preses izdevumiem un citiem pakalpojumiem ir pieejama bibliotēkā 

papīrizdrukā. 

 

10. Sadarbības tīkla raksturojums 
 

Sadarbības partneri ir Elkšņu pagasta pārvalde, kultūras nams, Viesītes novada pašvaldība, 

Viesītes bibliotēka, Jēkabpils  Galvenā bibliotēka un citas novada bibliotēkas ar kurām sadarbība 

tiek veikta atbilstoši bibliotēkas funkcijām un uzdevumiem.     

 Daudzu gadu garumā bibliotēkai ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar Elkšņu kultūras 

nama vadītāju. Sadarbojoties abām kultūras iestādēm tiek rīkoti pasākumi gan bērniem, gan 

pieaugušajiem- Lieldienas, Elkšņu pagasta svētki, Dzejas dienas utt.    

http://www.jgb.lv/
http://www.viesite.lv/
http://www.kulturasdati.lv/
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Pielikumi 
 

Lasītāko grāmatu tops – 10 lasītākās grāmatas 

 

1. I.Dimante Divi džokeri un papardes zieds – 10   

2. G.Rukšāne Vilinājums – 9  

3. M.Horna Atgriešanās dzimtenē – 9  

4. I.Dimante Paslēptā dzīve – 9  

5. I.Rēdliha  vēl viena dziļa ieelpa – 8  

6. D.Avotiņa Liktenim patīk pajokot – 8  

7. M.Krekle Dzīvības spilgtie asni – 8  

8. D.Judina Amnēzija – 8  

9. M.Fridrihsone Aina no cita laika – 7  

10. D.Judina Ēnas spogulī – 7 
 

 

Pasākumi 

 

 
 

2019. gadā apritēja 70 gadi, kopš no Latvijas 1949. gadā izsūtiti vairāk nekā 44 tūkstoši Latvijas 

iedzīvotāju. Pieminot šos cilvēkus, pie piemiņas akmens pulcējās 3 Elkšņos dzīvojošie represētie un pagasta 

ļaudis, lai atcerētos un atmiņās godinātu represētās personas.Pasākuma otrā daļa norisinājās bibliotēkā, kur ar 

savām atmiņām dalījās represētie,tā laika notikumu aculiecinieki. 
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20. jūlijā Elkšņu pagastā tika svinēti dubulti svētki. Jau astoto reizi ar sportiskām un radošām 

aktivitātēm nosvinēti pagasta svētkiun līdztekus arī Elkšņu pamatskolas 140 gadu jubileja. 

 

 
 

Akcija Dienas bez rindām Elkšņu pagasta bibliotēkā.   Tradicionālā Dzejas draugu tikšanās bibliotēkā. 

 

 

 

 

Viesītes novada Elkšņu pagasta bibliotēkas vadītāja     I.Černauska 


