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1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums 
 

 Gārsenes pagasta bibliotēka ir Aknīstes novada pašvaldības kultūras, informācijas un 

izglītības iestāde, kas apkalpo, galvenokārt, Gārsenes pagasta iedzīvotājus. Bibliotēkas darba 

prioritātes šajā pārskata periodā bija individuālais darbs ar lietotājiem, lai ikvienam 

nodrošinātu vajadzīgo literatūru, informāciju vai prasmju apguvi. Vēl prioritātes bibliotēkas 

darbā bija: veicināt mūžizglītību, turpināt novadpētniecības darbu, popularizēt literatūru, 

komplektēt bibliotēkai nepieciešamos dokumentus, veikt uzziņu un informācijas darbu, 

strādāt ar elektronisko kopkatalogu un vienoto bibliotēku informācijas sistēmu ALISe, 

nodrošināt un veikt materiālo vērtību uzskaiti un saglabāšanu, nodrošināt valsts un 

pašvaldības sagatavotās un publicētās informācijas pieejamību, sadarboties ar citām 

bibliotēkām un iestādēm, sniegt ikgadējo informāciju par savu darbību, iekļauties 

starpbibliotēku abonementa sistēmā. 
Izmaiņas bibliotēkas darbībā pārskata periodā nav notikušas. 
Pārskata periodā paveiktais no bibliotēkas attīstības plānā definētajiem virzieniem un 

uzdevumiem: 

1. Rast iespēju palielināt līdzekļus krājuma papildināšanai – par 333.- EUR pieaudzis 

pašvaldības finansējums krājuma veidošanai. 

2. Turpināt reklamēt bibliotēku un bibliotēkas jaunieguvumus novada mājaslapā un 

sociālajās vietnēs – informācija par bibliotēkas jaunieguvumiem reizi ceturksnī tiek 

ievietota gan novada mājaslapā, gan sociālajās vietnēs facebook.com un draugiem.lv. 

Regulāri tiek ievietota arī informācija par pasākumiem un citām bibliotēkas 

aktivitātēm. 

3. Aktivizēt bibliotēkā pieejamo datu bāzu izmantošanu – lietotāji tiek informēti par 

bibliotēkā pieejamajām datu bāzēm un to lietošanu. Datu bāzu izmantošana pieaug - 

2019. gadā datubāzē letonika.lv 224 skatījumi, Lursoft laikrakstu datubāzē news.lv 

407 skatījumi. 

4. Rīkot lasīšanu un grāmatu popularizējošus tematiskos pasākumus un veidot literatūras 

izstādes – jūlijā tika rīkota tikšanās ar novadnieku Imantu Tuņķeli. Aizvadītajā gadā 

tika izliktas 56 literatūras izstādes – tematiskās (27), jaunieguvumu (13), 

novadpētniecības (3) un bērnu/jauniešu literatūru popularizējošas (13).Bērniem bija 

Kārļa Skalbes grāmatu apskats un literatūras izstāde “Lai vairojas prieks!”. Vēl bērni 

varēja darboties radošajās darbnīcās “Izkrāso Latviju!” un “Krāsojam mandalas” un 

doties neklātienes ceļojumos ar uzdevumiem “Dodies ceļā!” un “Iepazīsti mežu!”. 

5. Darbinieka kvalifikācijas celšana – turpināju mācības ESF projekta 8.4.1.0./16/I/001 

“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 960 stundu 

tālākizglītības programmā “Bibliotēku zinības”, apmeklēju profesionālās pilnveides 

praktisko semināru “Radošums un tā izpausmes darbā ar bērniem un pieaugušajiem 

bibliotēkā”, piedalījos projekta “Globālā pilsoniskā izglītība – tilts uz ilgtspējīgu 

attīstību” praktiskajā seminārā “Ilgtspējīgas attīstības mērķi bibliotēkās”. Apmeklēju  

Jēkabpils Galvenās bibliotēkas rīkotās reģiona bibliotekāru sanāksmes (5) un 

izbraukuma semināru uz Krustpils novada bibliotēkām. 

6. Radīt bibliotēkā estētiski pievilcīgu vidi un turpināt sniegt kvalitatīvus pakalpojumus – 

cenšos uzturēt bibliotēkā lietotājiem patīkamu vidi un sniegt kvalitatīvus 

pakalpojumus. 

7. Uzlabot materiāli tehnisko bāzi – iegādāts jauns dators lietotājiem, monitors 

darbinieka datoram, paklājs jauniešu zonai. 
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8. Turpināt apkopot novadpētniecības materiālus, lai varētu sniegt informāciju par 

pagastu –turpināju apkopot un popularizēt novadpētniecības materiālus, strādāju pie 

Gārsenes kultūras kanona izveides. 

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumu izpilde: 

Turpināt datortehnikas atjaunošanu – iegādāts jauns dators bibliotēkas lietotājiem. 

Rast iespēju saglabāt kopējo finansējumu krājuma komplektēšanai 2016. gada līmenī–

finansējums krājuma komplektēšanai ir palielinājies, taču vēl nav sasniegts 2016.gada līmenis 

(2016.g. – 2242, - EUR; 2019.g. – 1962,- EUR). 
 

2. Finansiālais nodrošinājums 
 

Bibliotēkas galvenais finansējuma avots 2019.gadā bija Aknīstes novada pašvaldība. Bibliotēkas 

finansējums ir nedaudz pieaudzis, jo tika atvēlēta nauda datora iegādei bibliotēkas lietotājiem, kā arī 

par 333.- EUR palielinājies finansējums krājuma komplektēšanai. 

Finansiālais nodrošinājums atbilst MK noteikumiem Nr.415 „Bibliotēku darbībai 

nepieciešamā finansējuma normatīvi”. Tas nodrošina bibliotēkas funkciju veikšanu un 

attīstību. 
 

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

 2017 2018 2019 

Kopā (EUR) 12945 13297 13944 

Pašvaldības finansējums 12937 13271 13944 

Citi ieņēmumi: 8 25  

t. sk. maksas pakalpojumi 8 25  

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi    

t. sk. VKKF finansējums    

t. sk. citi piešķīrumi    

 

Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 
 2017 2018 2019 

Izdevumi kopā (EUR) 12945 13297 13944 

Darbinieku atalgojums (bruto) 7685 7609 8189 

Krājuma komplektēšana 1455 1629 1962 
 

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 
 

Telpu remonti 2019. gadā netika veikti. 
Nav notikusi telpu paplašināšana vai bibliotēkas pārvietošana uz citām telpām. 

Lai varētu sniegt kvalitatīvus pakalpojumus, 2019. gadā iegādāts jauns dators bibliotēkas 

lietotājiem. Iegādāts jauns monitors darbinieka datoram un paklājs jauniešu zonai. 
 

Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums” 

 Darbiniekiem 

(skaits) 
Lietotājiem 

(skaits) 
Vērtējums (teicams/labs/ 

apmierinošs/neapmierinošs) 
Piezīmes 

Datori 1 1 teicams Darbinieka 

dators 

iegādāts 

2018.gadā, 

lietotāju – 

2019.gadā 
Multifunkcionālās 

iekārtas 
 1 labs Iegādāta 

2018.gadā 
Printeri 1  neapmierinošs Iegūts 

projektā 

2003.gadā 
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Kopētāji 1  neapmierinošs Iegādāts jau 

lietots pirms 

vairāk nekā 

desmit 

gadiem 

4. Personāls 
 

Gārsenes pagasta bibliotēkā strādā viena darbiniece uz pilnu slodzi – bibliotēkas vadītāja. 

Darbiniecei ir vidējā izglītība un sertifikāti par profesionālo pilnveidi. No novada līdzekļiem 

darbinieka profesionālajai pilnveidei izlietoti 14,- EUR. 

2019. gadā par personīgajiem līdzekļiem turpināju mācības ESF projekta “Nodarbināto 

personu profesionālās kompetences pilnveide” 960 stundu neklātienes programmā 

“Bibliotēku zinības”, kuras ietvaros apmeklēju 3 klātienes sesijas un biju praksē Jēkabpils 

Valsts ģimnāzijas bibliotēkā un Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā (240 akadēmiskās stundas). 
 

Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi” 

N.p.k. Norises 

laiks 

Norises 

vieta 

Organizētājs(-i) Pasākuma nosaukums, 

galvenās tēmas 

Stundu 

skaits 

1. 21.03. 

23.04. 

23.05. 

10.10. 

07.11. 

JGB JGB Jēkabpils reģiona un Neretas 

novada bibliotēku 

sanāksmes, kurās tika 

apskatītas šādas tēmas: 

2018.gads Jēkabpils reģiona 

un Neretas novada 

publiskajās bibliotēkās,  

Aktualitātes bibliotēku darbā 

ar bērniem, 

E-veselība – jauns e-

pakalpojums iedzīvotājiem, 

Nacionālā enciklopēdija – 

nozīmīgs zināšanu resurss 

latviešu valodā,  

Kultūras informācijas 

sistēmu centra aktualitātes: 

3td e-grāmatu bibliotēka, 

Hugo.lv tulkotājs u.c., 

Augškurzemes partizānu 

pulkam – 100, 

JGB jaunās mājaslapas 

novadpētniecības sadaļa, 

Aktualitātes bibliotekārajā 

darbā, 

Pašvaldības redzējums par 

bibliotēkām, 

E-pasta etiķete, failu 

kopīgošana, aptauju 

veidošana, 

Tikšanās ar grāmatas 

“Krisburgas puorsakas” 

autoru Spodri Bērziņu. 

 

18 

2. 06.06. JGB JGB   Izbraukuma seminārs uz 

Krustpils novada bibliotēkām 

5 

3. 11.04. JGB JGB Profesionālās pilnveides 

praktiskais seminārs 

“Radošums un tā izpausmes 

8 
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darbā ar bērniem un 

pieaugušajiem bibliotēkā” 

4. 21.11. JGB JGB Praktisks seminārs 

“Ilgstspējīgas attīstības mērķi 

bibliotēkās” 

5 

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 
 

Gārsenes pagasta bibliotēku 2019. gadā apmeklēja 195 lietotāji. Lietotāju skaits ir palicis 

pagājušā gada līmenī. Arī bērnu/jauniešu bibliotēkas lietotāju skaits ir pagājušā gada līmenī. 

Nedaudz audzis bibliotēkas apmeklējumu skaits gan pieaugušajiem (+74), gan bērniem (+66). 

Pamazām sāk palielināties izsniegums, jo palielinās krājuma komplektēšanai paredzētie 

līdzekļi. 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 
 2017 2018 2019 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 211 193 195 -9; +1 

t. sk. bērni 43 33 35 -23;+6 

Bibliotēkas apmeklējums 4469 3349 3423 -25;+2 

t. sk. bērni 526 158 224 -70;+41 

Virtuālais apmeklējums - - 76 - 

Izsniegums kopā 9346 6555 8028 -30;+22 

t. sk. grāmatas 2187 1773 2030 -19;+15 

t. sk. periodiskie izdevumi 7159 4782 5989 -33;+25 

t. sk. bērniem 226 112 136 -50;+21 

Bibliotekārais aptvērums % 

no iedz. skaita pagastā, 

pilsētā, reģionā* 

26% 26% 27% 0;+4 

t. sk. bērni līdz 18 g.* 73% 48% 55% -34;+15 

Iedzīvotāju skaits 803 756 725 -6;-4 

t. sk. bērni līdz 18 g. 59 69 64 +17;-7 
 

Tabula “Autorizētie lietotāji” 

Autorizēti lietotāji 

(2018) 
Autorizēti lietotāji 

(2019) 
% salīdzinot 

ar iepr. gadu 

136 139 +2 
 

Autorizācijas datus lietotāji izmanto maz, lai gan par to izmantošanas iespējām ir informācija 

sociālajos tīklos, 2019. gadā par to rakstīju arī novada informatīvajā izdevumā “Aknīstes Novada 

Vēstis” un bibliotēkā notiek individuālas konsultācijas. 

 

Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2017 2018 2019 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

148 70 93 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

33 23 24 

 

Grāmatu apmaiņa SBA kārtā galvenokārt notiek starp novada un reģiona bibliotēkām – gan 

saņemam, gan izsniedzam nepieciešamās grāmatas. 
 

6. Krājums 
 

Pārskata periodā galvenā uzmanība tika veltīta oriģinālliteratūras un bērnu literatūras iegādei. 

Turpmāk lielāku uzmanību vajadzētu pievērst nozaru literatūras komplektēšanai. 2018.gadā 

tika izstrādāta Bibliotēkas krājuma attīstības koncepcija, pēc kuras vadoties, notiek darbs ar 

krājumu. Saite uz Bibliotēkas krājuma attīstības koncepciju: 
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http://www.akniste.lv/userfiles/KR%C4%80JUMA%20ATT%C4%AAST%C4%AABAS%20KONCEPCIJA.p
df 

Līdzekļi krājuma komplektēšanai uz vienu iedzīvotāju 2019. gadā atbilda MK noteikumiem 

“Bibliotēkas darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi”. 
 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2017 2018 2019 

Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 

1455 1629 1962 

t. sk. grāmatām 1089 1228 1366 

t. sk. bērnu grāmatām (B+J) 165 234 176 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 366 401 596 

Finansējums krājumam uz 1 

iedz.skaita pagastā, pilsētā, 

reģionā    

1.81 2.15 2.71 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai kopā 

1663 1789 2210 

Finansiālais nodrošinājums krājuma komplektēšanai palielinājies. Atbalsts krājuma 

papildināšanai ir arī individuālie dāvinājumi (162 eks. par summu 248,- EUR) 

2019.gadā bibliotēka abonēja 14 preses izdevumus, no tiem 1 bērniem. 2 preses izdevumi tika 

saņemti dāvinājumā. 

Pilnībā automatizēta bibliotēkas procesu norise uzsākta 2009.gadā. 
Pārskata periodā bibliotēkas krājuma inventarizācija nav veikta. 
 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2017 2018 2019 

Jaunieguvumi kopā 817 843 612 

t. sk. grāmatas 272 244 315 

t.sk. periodika 545 598 297 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 60 68 62 

t. sk. bērniem 64 64 50 

t.sk. nozaru literatūra 609 625 348 

Izslēgtie dokumenti 809 794 626 

Krājuma kopskaits 6976 7025 7011 

t.sk. grāmatas 5298 5315 5552 

t.sk. periodika 1678 1710 1449 

Grāmatu krājuma apgrozība 0.4 0.3 0.4 

Periodisko izdevumu apgrozība 4.3 2.8 4.1 
 

Krājuma stāvoklis  bibliotēkā ir apmierinošs.  Protams, varētu vēlēties vairāk jaunieguvumu, 

bet tas ir atkarīgs no piešķirtā finansējuma apjoma.  

2019. gadā bibliotēkas krājums papildinājies ar 612 jaunieguvumiem. No krājuma  atlasīti un 

izslēgti 626 nolietoti un aktualitāti zaudējuši iespieddarbi. Arī turpmāk jāstrādā pie krājuma 

attīrīšanas  no nevajadzīgiem un nolietotiem iespieddarbiem, lai paaugstinātu grāmatu 

krājuma apgrozību, kā arī, lai to paaugstinātu, vairāk jāpopularizē grāmatu krājums. 
 

 

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2017 2018 2019 

Letonika 181 209 224 

News  92 361 407 
 

Bibliotēkā 2019. gadā tika izmantotas divas abonētās tiešsaistes datubāzes -  Letonika.lv un  

Lursoft laikrakstu bibliotēka  news.lv. Piekļuve datubāzēm ārpus bibliotēkas telpām netika 

izmantota. 

http://www.akniste.lv/userfiles/KR%C4%80JUMA%20ATT%C4%AAST%C4%AABAS%20KONCEPCIJA.pdf
http://www.akniste.lv/userfiles/KR%C4%80JUMA%20ATT%C4%AAST%C4%AABAS%20KONCEPCIJA.pdf


7 
 

Bibliotēkas krājuma popularizēšanai izmantoju literatūras izstādes, apskatus, individuālas 

pārrunas, kuru laikā noskaidroju lietotāju vēlmes un visvairāk pieprasītos iespieddarbus arī 

centos iegādāties krājuma papildināšanai. 

Datubāzu lietošanā tiek sniegtas individuālas konsultācijas. 

Ar parādniekiem strādāju individuāli – gan satiekot personīgi, gan izsūtot atgādinājumus, 

izmantojot e-pastu vai īsziņas. Parādnieku atlasi ļoti atvieglo darbs sistēmā ALISe. 

Būtu nepieciešams vairāk līdzekļu grāmatu un periodikas iegādei, jo to cenas nepārtraukti 

pieaug un jāievēro arī akreditācijas komisijas ieteikums - rast iespēju saglabāt kopējo 

finansējumu krājuma komplektēšanai 2016. gada līmenī. 

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 
 

No bibliotēkas kopējā lasītāju skaita 18 % ir bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam. 

Bibliotēku krājums bērniem tiek veidots un papildināts no pašvaldības budžeta līdzekļiem, kā 

arī saņemot dažādus dāvinājumus. No kopējā 2019. gada grāmatu jaunieguvumu skaita,17 % 

ir bērnu un jauniešu literatūra.  Attiecīgi naudas izteiksmē tie ir 19 % no grāmatu iegādei 

tērētajiem līdzekļiem. Bērniem tika abonēts viens preses izdevums – Ilustrētā Junioriem. 

Preses izdevumu klāsts bērniem un jauniešiem būtu jāpalielina. 

Bibliotēkā ir iegādātas dažas spēles un puzles, turpmāk, izzinot bērnu intereses, to krājums 

būtu jāpapildina. 

 
Spēles un puzles bērniem. 

 

Tā kā bērni bibliotēku apmeklē individuāli vai nelielās grupiņās, visbiežāk ar viņiem tiek 

strādāts individuāli. Lai bibliotēkas apmeklējumu padarītu interesantāku, bez ierastajām 

datorspēlēm un Wi-Fi tīkla izmantošanas, bibliotēka piedāvā galda spēles, krustvārdu mīklu 

minēšanu, krāsošanu, zīmēšanu, pužļu likšanu, mazajiem – rotaļlietas u.c. nodarbes. Arī 

dažādas radošās darbnīcas notiek pavisam nelielās grupiņās, bet, galvenais, lai bērniem 

pašiem ir prieks par apgūto un paveikto. 2019. gadā bibliotēka organizēja radošās darbnīcas 

“Izkrāso Latviju!” un “Krāsojam mandalas!”. 
 

 
“Krāsojam mandalas!” 

 

Devāmies neklātienes ceļojumos ar uzdevumiem “Dodies ceļā!”, “Iepazīsti mežu!”, tika 

izliktas literatūras izstādes - gan jaunieguvumu (8), gan tematiskās (13). Ar jaunieguvumu 
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sarakstiem reizi ceturksnī var iepazīties novada mājaslapā, sociālajos tīklos,  novada avīzē, kā 

arī bibliotēkā. Vasaras nometnes bērniem, kuri mitinājās pilī, tika izveidota K. Skalbes darbu 

izstāde “Lai vairojas prieks!” un notika šo darbu apskats. 

Bibliotekārās stundas netika rīkotas, vajadzības gadījumā tika sniegtas individuālas 

konsultācijas. 

2019.gadā piedalījos profesionālās pilnveides praktiskajā seminārā “Radošums un tā izpausmes 

darbā ar bērniem un pieaugušajiem bibliotēkā”, kurā gūtās idejas varēšu turpmāk pielietot arī darbā ar 

bērniem un jauniešiem. 

Problēma ir sadarbības tīkla trūkums, lai veidotu lielākus pasākumus bērniem/jauniešiem. 
 

9. Novadpētniecība 
 

Turpināju darbu pagasta un bibliotēkas vēstures, kultūrvēsturiskā mantojuma izpētē, 

apkopošanā un saglabāšanā. Ar jauniem materiāliem papildinātas bibliotēkā esošās 

novadpētniecības mapes. Sākts darbs pie Gārsenes kultūras kanona izveidošanas, kas 

turpināsies arī nākošajā gadā. 

Novadpētniecības krājumu veido grāmatas, kuru atpazīstamības zīme ir burts “N” uz grāmatas 

muguriņas, kā arī publikācijas presē par mūsu pagastu, novadu un novadniekiem un 

tematiskās mapes. Saglabāti izdevuma „Gārsenes Vēstis” numuri(1994.-2009.), kā arī novada 

pašvaldības informatīvais izdevums „Aknīstes Novada Vēstis”. 

 
2019. gadā kā dāvinājumu no lasītāja bibliotēka saņēma novadniekam Jānim Teodoram 

Indānam piederējušos Jāņa Poruka Kopotos rakstus ar J.T.Indāna Ex libri katrā sējumā. 
 

Lai popularizētu novadpētniecības krājumu, 2019.gadā tika izliktas 3 novadpētniecības 

literatūras izstādes –  

 
novadniecei gleznotājai Irmai Vīksnei – 110,  

 

novadniekam Vilim Kalnietim – 100, novadniekam Imantam Tuņķelim – 81.  
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Jūlijā notika lasītāju tikšanās ar novadnieku Imantu Tuņķeli. 

 

Laba sadarbība novadpētniecības jomā ir ar pārējām novada bibliotēkām un JGB. Bibliotēka 

piedalījās JGB rīkotajā novadpētniecības konkursā “Kur tas bija?...”, kas uzlaboja  

meklēšanas prasmes LNB digitālajā bibliotēkā. 
 

9. Projekti 
 

2019. gadā projekti netika izstrādāti. 

10. Publicitāte 
 

Bibliotēkai nav savas mājaslapas, informācija par bibliotēku atrodama Aknīstes novada 

mājaslapā un Jēkabpils Galvenās bibliotēkas mājaslapā. 

Katru gadu informācija tiek atjaunota Latvijas kultūras datu portālā “Kultūras dati”. 

Par jaunieguvumiem un bibliotēkas aktivitātēm regulāri ir informācija sociālajos tīklos – 

draugiem.lv un facebook.com. 

Bibliotēkas jaunieguvumu saraksti reizi ceturksnī tiek publicēti Aknīstes novada 

informatīvajā izdevumā “Aknīstes Novada Vēstis” . 2019.gadā šajā izdevumā popularizēju 

bibliotēkās pieejamos e-pakalpojumus. 

Bibliotēkas tēla veidošanā liela nozīme ir arī informācijas resursu popularizēšanas 

pasākumiem – literatūras izstādēm, tematiskiem pasākumiem, apskatiem, konsultācijām u.c.   

Lielākais literatūru popularizējošais pasākums 2019. gadā bija tikšanās ar novadnieku Imantu 

Tuņķeli.  

2019.gadā organizētas 56 literatūras izstādes par dažādiem tematiem, t.sk., 35 pieaugušajiem 

bibliotēkas lietotājiem un 21 – bērniem/jauniešiem. 

Joprojām tiek veidotas grāmatzīmes ar bibliotēkas pamatinformāciju jaunajiem lasītājiem. 
 

 
Bibliotēkas ciemiņiem, pasākumu apmeklētājiem u.c. ir sagatavotas īpašās bibliotēkas 

konfektes. 
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11. Sadarbības tīkla raksturojums 
 

Pastāvīga sadarbība bibliotēkai ir ar Aknīstes novada domi – bibliotēkas finansējums, 

transporta jautājumi, ar Gārsenes pagasta pārvaldi – palīdz uzturēt saikni ar novada 

pašvaldību un novada bibliotēkām, ar Gārsenes pili – telpas pasākumiem, ar novada 

bibliotēkām – apmaiņa ar grāmatām, pasākumu apmeklēšana, ar Jēkabpils Galveno bibliotēku 

– metodiskas konsultācijas, semināri, mācības, pieredzes apmaiņas pasākumi, SBA 

izmantošana, ar citām reģiona bibliotēkām – galvenokārt, SBA izmantošana un pieredzes 

apmaiņa. 
 

 
2019. gadā pieredzes apmaiņā bibliotēkā viesojās 13 kolēģes no Ilūkstes novada. 

 
Pielikums Nr.1 

 

Publikācijas presē par Gārsenes pagasta bibliotēku 2019. gadā: 

 

I.Lejiņa. Bibliotēkās pieejamie e-pakalpojumi. 

Aknīstes Novada Vēstis Nr. 11 (2019.g. nov.-9.lpp.) 

I.Lejiņa. Gārsenes bibliotēkas jaunieguvumi2019. gada 2. ceturksnī. 

Aknīstes Novada Vēstis Nr.6 (2019. g. jūn.-11.lpp.) 

I.Lejiņa. Gārsenes pagasta bibliotēkas jaunieguvumi 2019. gada 3. ceturksnī. 

Aknīstes Novada Vēstis Nr.9 (2019.g. sept.- 10.lpp.) 

 
Pielikums Nr.2 

 

Lasītāko grāmatu tops – 10 lasītākās grāmatas Gārsenes pagasta bibliotēkā 2019.gadā: 

 

1. Dimante. Paslēptā dzīve. 

2. Judina. Ēnas spogulī. 

3. Katra. Vietējā stacija. 

4. Paukšs. Pele slazdā. 

5. Nesbē. Makbets. 

6. Švarca. Klusumu meklējot. 

7. Larka. Cerība pasaules malā. 

8. Judina. Devītais. 

9. Brīdaka. Mūža noslēpums. 

10. Rušmane. Vienpatnieki. 

 

Aknīstes novada Gārsenes pagasta bibliotēkas vadītāja  Inita lejiņa 

 

 

 


