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1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums 
 

• Īss situācijas apraksts: 

 

Kalna pagasts ir viena no Jēkabpils novada administratīvajām teritorijām tā rietumos. 

Robežojas ar sava novada Ābeļu un Leimaņu pagastiem, Salas novada Salas pagastu, Viesītes 

novada Viesītes un Elkšņu pagastiem, kā arī ar Aknīstes novadu. 

Kalna pagasta teritorija kopumā aizņem 17310 ha lielu platību. Iedzīvotāju skaits joprojām 

samazinās.Pašreizējais iedzīvotāju skaits uz 01.01.2020. ir518, par 17 iedzīvotājiem mazāk nekā 

iepriekšējā gadā. 

Nozīmīgākie sociālās infrastruktūras objekti ir: Kalna pagasta pārvalde, kultūras nams, divas 

bibliotēkas, doktorāts, rehabilitācijas centrs „Dūjas”, viens veikals, biedrība „Cerību logi”. Pagastā 

ir arī kokapstrādes uzņēmums, autotransporta pakalpojumu uzņēmums, kā arī piecas lielākas un 

vairākas mazākas zemnieku saimniecības. 

 Pagasta teritoriju šķērso autoceļš Ilūkste – Bebrene – Birži. Attālums līdz novada centram – 25 km. 

Attālums no pašvaldības administratīvā centra Vidsalā līdz otrai lielākajai apdzīvotajai vietai – 

Dubultu ciemam ir 11 km. Šeit lasītājus apkalpoja pagasta otrā - Mežzemes bibliotēka, bet ar 

Jēkabpils novada domes 2018.g. 29.novembra lēmumu Nr.283. „Par izmaiņām Jēkabpils novada 

publiskobibliotēku darbībā” no 2019.g. 1.februāra tā tika pārveidota par Kalna bibliotēkas 

struktūrvienību Dubultos. Šeit strādā bibliotekārs ar slodzi 0.4. Dubultu ciemā atrodas arī kultūras 

nams. Kalna bibliotēka atrodas Vidsalā vienā ēkā ar pagasta pārvaldi. Bibliotēkas vadītājai slodze – 

0.6. 

Bibliotēkas atkārtota akreditācija notikusi 2019.gada jūnijā, piešķirot bibliotēkai vietējas nozīmes 

bibliotēkas statusu. Akreditācijas atzinuma ieteikumos norādīts turpināt krājuma saturisku 

izvērtēšanu, kas 2019.gadā arī pildīts – krājums izvērtēts, norakstīti 681 eksemplāri grāmatu un 

1294 eksemplāri periodisko izdevumu. 

Tiek pildīts arī ieteikums popularizēt autorizācijas datu pielietojuma iespējas (galvenokārt šī iespēja 

tiek popularizēta, izmantojot individuālās pārrunas ar lietotājiem). 

2. Finansiālais nodrošinājums 

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

 2017 2018 2019 

Kopā (EUR) 26612 26140 21295 

Pašvaldības finansējums 26612 26140 21295 

Citi ieņēmumi:    

t.sk. maksas pakalpojumi    

t.sk. ziedojumi un dāvinājumi    

t.sk. VKKF finansējums    

t.sk. citi piešķīrumi    

 

Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 
 2017 2018 2019 

Izdevumi kopā (EUR)    

Darbinieku atalgojums (bruto) * 18410 18910 15290 

Krājuma komplektēšana 2659 2876 2910 

 

* pie kopējā budžeta apkures sezonas laikā ir pieskaitīta arī kurinātāja alga bibliotēkas 

struktūrvienībā Dubultos 
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Palielinājies finansējums grāmatu un periodisko izdevumu iegādei, līdz ar to arī 

jaunieguvumu skaits ir palielinājies.  

Finansiālais nodrošinājums atbilst MK noteikumiem Nr.415 „Bibliotēku darbībai nepieciešamā 

finansējuma normatīvi”. Tas nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu, ir attīstību veicinošs. 

 

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 
 

Bibliotēkas telpu un ēku rekonstrukcijasprojekti un remontdarbi 2019.gadā nav plānoti un nav 

veikti. 

Telpu paplašināšana vai bibliotēkas pārvietošana uz citām telpām nav notikusi. 

 

Tehnoloģiskais nodrošinājums 

 Darbiniekiem 
(skaits) 

Lietotājiem 
(skaits) 

Vērtējums 

apmierinošs neapmierinošs 

Datori  
2(2019., 

2013.) 

7 (1 - 2016., 

1 - 2014., 5 

– 2008. 3td) 

9  

Multifunkcionālā 

iekārta   

3* (2018., 

2017., 

2008.) 

2 1 (2008.-3td) 

Printeri  2 (2010., 

2017) 
 2  

*Izmanto gan lietotāji, gan darbinieks 

Datortehnika pamazām tiek nomainīta uz jaunāku. 2019.gadā iegādāts jauns dators 

darbiniekam. 2020.gadā plānots iegādāt projektoru ar skaļruņiem un ekrāna statīvu, kā arī portatīvo 

datoru. 

Bērniem 2019.gadā iegādāta jauna grāmatu kaste lielformāta grāmatu izvietošanai. 

 

4. Personāls 
 

• Personāla raksturojums  

 

Bibliotēkā, pēc novada publisko bibliotēku reorganizācijas, no 2019.gada 1.februāra strādā 2 

darbinieki – bibliotēkas vadītāja ar slodzi 0.6 un bibliotekāre bibliotēkas struktūrvienībā Dubultos 

ar slodzi 0.4. Abas bibliotēkas darbinieces ir ar vidējo vispārējo izglītību, vecumā no 60 līdz 69 

gadiem. 

 

• Apbalvojumi un pateicības 

 

Latvijas Republikas proklamēšanas 101.gadadienā bibliotēkas vadītāja saņēmusi novada 

pašvaldības Atzinības rakstu par profesionālo meistarību un ieguldījumu vēstures pētīšanā un 

informācijas saglabāšanā Jēkabpils novadā. 

 

Atskaites gadā saņemta arī LNB direktora parakstīta Pateicība par sniegto atbalstu 

17.bibliotēku novadpētniecības konferences organizēšanā un norisē. 
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No Jēkabpils Galvenās bibliotēkas saņemta Pateicība par piedalīšanos novadpētniecības 

konkursā “Kur tas bija?” 

 

• Finansējums personāla attīstībai  

 

Visi pasākumi personāla attīstībai bijuši bez maksas. 

 

Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi” 
 

N.p.k. Norises 

laiks 

Norises 

vieta 

Organizētājs(-i) Pasākuma nosaukums, 

galvenās tēmas 

Stundu 

skaits 

1. 08.2019. Jēkabpils JGB Mācību kurss “Digitālā 

saziņa ar valsti: dzīves 

situācijās noderīgi e-

risinājumi” 
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2. 21.03.2019. Jēkabpils JGB Bibliotēku sanāksme  

3. 23.04.2019. Jēkabpils JGB Bibliotēku nedēļas sanāksme  

4. 23.05.2019. Jēkabpils JGB Bibliotēku sanāksme  

5. 

 

06.06.2019. Krustpils 

novads 

JGB Izbraukums uz Krustpils 

novada bibliotēkām 

 

6. 19.09.2019. Kalna 

pagasts 

LNB, JGB Bibliotēku 

17.novadpētniecības 

konferences ietvaros 

izbraukums uz Kalna 

bibliotēku 

 

7. 27.09.2019. Zasa Jēkabpils novada 

pašvaldība 

Informatīva sanāksme  

8. 30.09.2019. Jēkabpils Jēkabpils novada 

pašvaldība 

Apmācības par programmu 

Lietvaris 

 

9. 10.10.2019. Jēkabpils JGB Bibliotēku sanāksme  

10. 15.10.2019. Siguldas 

novads 

Jēkabpils novada 

Kultūras 

pārvalde 

Pieredzes apmaiņas 

brauciens uz Siguldas novada 

kultūras iestādēm 

 

11. 07.11.2019. Jēkabpils JGB Bibliotēku sanāksme  

12. 21.11.2019. Jēkabpils JGB Praktisks seminārs 

“Ilgtspējīgas attīstības mērķi 

bibliotēkās” 
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5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 
 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 
 2017 2018 2019 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 247 207 133 -16 %; -36 % 

t.sk. bērni 40 32 13 -20 %; -59% 

Bibliotēkas apmeklējums 3446 3336 2494 -3 %; -25% 

t.sk. bērni 553 257 261 -54%; -2% 

Virtuālais apmeklējums     

Izsniegums kopā 7116 7637 6703 -7 %; - 12 % 

t. sk. grāmatas 3236 3227 2481 -0.3 %; -23 % 

t.sk. periodiskie izdevumi 3873 4410 4222 -14%; -4 % 

t.sk. bērniem 579 367 321 -37 %; -13% 

Bibliotekārais aptvērums % 

no iedz.skaitapagastā, 

44 39 26 -11%; -33 % 
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pilsētā, reģionā* 

t. sk. bērni līdz 18 g.*     

Iedzīvotāju skaits 566 535 518 -6 %; -3 % 

 

Bibliotēkas pamatrādītāji, salīdzinot ar pārskata perioda sākumu, ir samazinājušies. Īpaši tas 

sakāms par bērniem un jauniešiem. Samazinās iedzīvotāju skaits, arī dzimstība. Jaunieši dodas 

mācīties, darba meklējumos uz pilsētām un laukos vairs neatgriežas. 

 

• Bibliotēka sniedz iedzīvotājiem informācijas un uzziņu pakalpojumus, izmantojot tradicionālos 

un elektroniskos informācijas avotus, datu bāzes, E-grāmatu bibliotēku starpbibliotēku 

abonementu. 

Pakalpojumi: 

o Iespieddarbu automatizēta izsniegšana/saņemšana; 

o Uzziņas un konsultācijas (konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas 

iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde); 

o novadpētniecības materiālu izmantošana; 

o bibliotēku, lasīšanu un literatūru popularizējoši pasākumi (izstādes, tematiski 

pasākumi un tml.); 

o konsultācijas datorprasmes apgūšanā un informācijas meklēšanā internetā; 

o datorprogrammu, interneta un bezvadu interneta izmantošana; 

o elektronisko datu bāzu izmantošana (e-katalogs, Letonika, Lursoft Laikrakstu 

bibliotēka, E-grāmatu bibliotēka); 

o Kopēšana, skenēšana, izdrukas; 

o SBA pakalpojumu izmantošana. 

 

 

• E-grāmatu bibliotēka 

 

E-grāmatu bibliotēkas pakalpojuma piedāvājumu bibliotēka propagandē galvenokārt individuālās 

pārrunās, par šo piedāvājumu izlikti arī informatīvi materiāli gan bibliotēkā, gan pagasta pārvaldes 

ziņojumu stendā. 

No bibliotekāra viedokļa šis piedāvājums ir lieliska iespēja iepazīties ar literatūru, kas esošajā brīdī 

nav pieejama uz vietas bibliotēkā, bet lietotāji diemžēl pagaidām vēl dod priekšroku tradicionālajai 

lasīšanai. E-grāmatu bibliotēkas izmantošanā iesaistīti 3 lietotāji. 

 

• Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti, to rezultāti  

 

Lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti, par iegādājamo literatūru, abonējamo 

periodiku, bibliotēkas darba laiku notiek galvenokārt mutvārdu aptauju rezultātā. Jāsaka, ka ar pēc 

bibliotēku reorganizācijas noteikto bibliotēkas darba laiku lietotāji pamatā ir apmierināti. Savu 

viedokli par bibliotēkas darbu lietotāji var izteikt arī ar Atsauksmju un ierosinājumu burtnīcas 

palīdzību. Šo iespēju atskaites gadā izmantojuši 3 bibliotēkas lietotāji. 

Jaunu lasītāju piesaistei izmantotas individuālas pārrunas, bibliotēkas pasākumi. 

 

• Ārējie apkalpošanas punkti kā pakalpojums  

Ārējo apkalpošanas punktu nav. 
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• Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām – īss situācijas 

raksturojums 

 

Bibliotēkai nav pieejamības personām ar īpašām vajadzībām. Šāda pieejamība ir nodrošināta 

bibliotēkas struktūrvienībā Dubultos. 

 

• Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām vai interešu grupām  

 

Bibliotēkā ir izveidojušā vairākas lietotāju grupas: skolēni, bezdarbnieki, mājsaimnieces, 

rokdarbnieces, dažādās sfērās strādājošie, kuru pieprasījumus bibliotēka vienmēr cenšas apmierināt. 

Visaktīvākā lietotāju daļa ir pensionāri, kuri vienmēr interesējas par jaunāko bibliotēkā, apmeklē 

pasākumus. Pārskata gadā sadarbībā ar kultūras namu kopā ar pagasta senioriem bijām Cēsu novada 

skaistākajās vietās, piedalījāmies senioru aktīvās atpūtas dienā Dunavā. Kā vienmēr pēc 

ekskursijām vai cita veida sarīkojumiem pulcējamies bibliotēkā un pie tējas tases aplūkojam datorā 

ievietotos foto materiālus no šiem pasākumiem, dalāmies atmiņās un pārdomās par redzēto un 

iegūto, kā arī seniori tiek iepazīstināti ar informāciju par jaunumiem bibliotēkā. 

Reizi nedēļā bibliotēkā notiek rokdarbnieču pulciņa (8 dalībnieces) nodarbības. Tika rīkotas 

vairākas pulciņa dalībnieču darbu izstādes gan pašu pagastā, gan ārpus tā robežām – Leimaņu 

pagastā. Ar saviem darinājumiem mūsu rokdarbnieces piedalījās arī Zemgales dienās Rīgas 

Centrāltirgū. Kopā ar rokdarbniecēm atzīmējam arī dažādus gadskārtu svētkus, piemēram, 

Lieldienas, Ziemassvētkus. 
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• Uzziņu un informācijas darbs 

Bibliotēkas darba svarīgs virziens ir informācijas funkciju veikšana. Bibliotēka sniedz lasītājiem 

dažāda veida informāciju un uzziņas no visiem pieejamajiem avotiem.  

Pēc lietotāju pieprasījuma bibliotēkā ir iespējams saņemt konsultācijas un padomus grāmatu un 

dažādu materiālu meklēšanā, elektronisko resursu izmantošanā. Apmeklētāju konsultēšana un 

apmācība tradicionālo un elektronisko informācijas resursu izmantošanā notiek ikdienas darba gaitā 

 

• Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas pieejamība 

iedzīvotājiem 

 

Bibliotēkā izvietots saraksts ar šo institūciju un organizāciju mājas lapu adresēm, kā arī 

nepieciešamības gadījumā tiek sniegtas individuālas konsultācijas par šīs informācijas pieejamību. 

Internetlasītavā bibliotēkas pakalpojumu lietotāji ar pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko 

organizāciju informāciju iepazīstas, izmantojot bibliotēkā pieejamos datorus un internetu. 

 

• Elektroniskais katalogs kā pakalpojums  

 

Elektroniskais katalogs ir neatņemama bibliotēkas daļa, kuru pati izmantoju bibliotekāro 

procesu darbā, lai varētu lasītājus informēt, kur var atrast interesējošo grāmatu vai informāciju. 

Katalogā bibliotēkas lietotāji var veikt grāmatu elektronisko pasūtīšanu, rezervēšanu un 

pagarināšanu 

Autorizētajiem lietotājiem tiek popularizēta iespēja rezervēt dokumentus elektroniskajā 

kopkatalogā, taču pagaidām tā tiek izmantota maz.  

 

Tabula “Autorizētie lietotāji” 

Autorizētilietotāji 

(2018) 
Autorizētilietotāji 

(2019) 
% salīdzinot 

ar iepr. gadu 

13 17 + 23% 

• Iekšzemes un starptautiskais SBA: 

 

Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2017 2018 2019 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

32 22 45 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

11 17 36 

 

SBA pakalpojumi sniegti izmantojot JGB depozitāriju (24 eks.), JGB abonementu (18 eks.), Zasas, 

Leimaņu bibliotēku krājumus (3 eks.). 

Savukārt Kalna bibliotēkas krājumu izmantojušas JGB (1 eks.), Leimaņu bibliotēka (10 eks.), 

Rubeņu bibliotēka (1 eks.), Zasas bibliotēka (24 eks.). 

 

6.Krājums 
 

• Krājuma komplektēšanas politika un organizācija: 

 

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

vecumam un izglītības līmenim atbilstošu, dažādu veidu un nozaru krājumu, lai varētu sniegt 

mūsdienīgus informācijas pakalpojumus un veicināt sabiedrības mūžizglītību. 
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Krājuma komplektēšanas un organizācijas prioritātes pārskata periodā: 

- saglabāt, pilnveidot un daudzveidot Bibliotēkas krājumu, lai būtu kvalitatīva tēmu, 

materiālu, formātu dažādība; 

- turpināt darbu bibliotēku informācijas sistēmā Alise – komplektēt, kataloģizēt un 

apstrādāt Bibliotēkas jaunieguvumus, veikt krājuma sistematizēšanu un uzskaiti; 

- nodrošināt kvalitatīvu uzziņu krājuma papildināšanu – filozofijas, 

psiholoģijas,dabaszinātņu, sabiedrisko zinātņu, valodniecības, vēstures nozares jomā, 

vārdnīcas, enciklopēdijas, rokasgrāmatas, kā arī  elektroniskos resursus; 

- nodrošināt visiem novada iedzīvotājiem brīvu, neierobežotu literatūras un nepieciešamās 

informācijas saņemšanu, sniedzot bezmaksas bibliotekāros, bibliogrāfiskos un 

informacionālos pakalpojumus;  

- nodrošināt novada iedzīvotājiem atbalstu formālajai un mūžizglītībai; 

- turpināt bērnu un jauniešu literatūras - uzziņu, oriģināl - un tulkotās daiļliteratūras 

komplektēšanu, iesaistot un ieinteresējot, kā arī veicinot lasīšanas iemaņu attīstību; 

- saglabāt, papildināt un popularizēt Bibliotēkas novadpētniecības krājumu, komplektējot 

un apkopojot novadpētniecības materiālus par Jēkabpils novadu, pagastu un tā 

iedzīvotājiem. 

 

2019.gadā tika izstrādāta Jēkabpils novada Kalna bibliotēkas krājuma komplektēšanas politika 

2019. – 2023.gadam, apstiprināta 2019.gada 13.maijā. (Skat.pielikumu) 

 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2017 2018 2019 

Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 

2659 2876 2910 

t. sk. grāmatām 1709 1777 2096 

-t.sk. bērnu grāmatām (B+J) 221 189 248 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 950 1099 814 

Finansējums krājumam uz 1 

iedz.skaita pagastā, pilsētā, 

reģionā    

4.7 5.4 5.6 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai kopā 

2856 3126 3105 

Pārskata periodā krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums ir palielinājies. 
• Rekataloģizācija 

Pilnībā automatizēta bibliotēkas procesu norise uzsākta: Kalna bibliotēkā -  2009.gadā, 

bibliotēkas struktūrvienībā Dubultos – 2019.gadā. 

 

• Krājuma pārbaude (inventarizācija)  

 

Pārskata periodā bibliotēkas krājuma esamības pārbaude(inventarizācija) nav veikta. 

Bibliotēkas krājuma esamības pārbaude (inventarizācija)notikusi laika posmā no 2014.gada 2.aprīļa 

līdz 2014.gada 15.aprīlim. Bibliotēkas struktūrvienībā Dubultos krājuma esamības pārbaude 

(inventarizācija) veikta no 2016.gada 14.novembra līdz 22.decembrim. 2018.gadā veikta krājuma 

salīdzināšana ar ierakstiem sistēmā Alise.  

 

• Krājuma rādītāji: 

 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2017 2018 2019 

Jaunieguvumi kopā 967 961 1338 

t. sk. grāmatas 291 285 276 
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t.sk. periodika 676 780 1062 

- t.sk. latviešu daiļliteratūra 85 101 100 

-t.sk. bērniem 62 44 42 

-t.sk. nozaru literatūra 28 43 38 

Izslēgtie dokumenti 1569 1160 1975 

Krājuma kopskaits 9320 8676 8671 

t.sk. grāmatas 8264 7717 7312 

t.sk. periodika 1056 1591 1359 

Grāmatu krājuma apgrozība 0.4 0.4 0.34 

Periodisko izdevumu apgrozība 3.7 2.8 3 

 

2019.gadā krājumā ienākuši 1338 iespieddarbi, t. sk. 276 grāmatas (nozaru literatūra – 29 eks., 

oriģinālliteratūra – 139 eks., literatūra par novadu – 12 eks., dāvinājumi – 32 eks. par 75 EUR, t.sk. 

BŽ – 15 eks. par120 EUR). 

Pārskata periodā kopējais  jaunieguvumu skaits palielinājies par 377 vienībām. Krājuma kvalitāte 

apmierinoša.  
 

• Datubāzes: 

 abonētās tiešsaistes datubāzes  

 

Abonētas 2 datubāzes – Letonika.lv un news.lv (ar piekļuvi bibliotēkas telpās). 

 

 pašu veidotāsdatubāzes 

Pašu veidotu datubāzu nav. 

 

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2017 2018 2019 

Letonika 175 165 26 

News (paši atrodam Lursoftā) 147 91 6 

    

• Krājuma un datubāzu popularizēšana 

 

Bibliotēkas krājuma popularizēšanai izmantotas literatūras izstādes – gan tematiskās, gan 

atzīmējot ievērojamu rakstnieku un mākslinieku jubilejas. Piemēram, izstādes “Kā saule saulgrieze 

debesīs zied, es nespēju turēt savas sirdsdurvis ciet” – rakstniecei Dz. Žuravskai – 80,  “Barikāžu 

laiks”, “Karaļnamu spožums un posts” – angļu rakstniecei FilipaiGregorijai – 65, “Martā lasīsim 

“’Ūdens grāmatas”!”, “Modināsim pavasari!”, “Latviešu zemnieku dzīves atainojums Aīdas 

Niedras romānos”,  “Prasme dzeju radīt kā dziesmu “ – Jānim Peteram – 80, “Baltijas ceļam – 30”, 

“Latviešu rakstniecei Norai Ikstenai – 50”, “Latviešu rakstniekam Kārlim Skalbem – 140”. 

  Krājuma popularizēšanai tiek izmantoti apskati, individuālas pārrunas, kuru laikā noskaidroju 

lietotāju vēlmes un visvairāk pieprasītos iespieddarbus arī cenšos iegādāties krājuma papildināšanai. 

Datubāzes un to lietošana arī tiek popularizētas gan individuālā sarunās, gan izvietojot 

informatīvus materiālus. 

Piemēram, bibliotēkas datortelpā redzamā vietā piejama datubāzu lietošanas pamācība. 

Pārskata gadā īpaša vērība tika pievērsta E-grāmatu bibliotēkas propagandai. 

Bibliotēka piedalījās un arī iesaistīja savus lietotājus spēlē “Izzini Latvijas monētās iekaltās 

kultūrzīmes!’, kā arī piedalījās balsošanā par jauno monētu kolekciju. 

 

• Darbs ar parādniekiem  

 

Darbs ar parādniekiem tiek veikts gan mutisku pārrunu ceļā, gan sūtot paziņojumus ar e-pasta un 

īsziņu palīdzību. 
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• Ar bibliotēkas krājumu saistītās problēmas un to risinājumi, vajadzības 

Nepieciešams lielāks finansējums bibliotēkas krājuma papildināšanai. 

 

 

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 
 

• Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji 

 

Bibliotēkas mikrorajonā nav ne pirmskolas izglītības iestādes, ne skolas, tāpēc  bērnu lasītāju 

skaits nav liels. Bērnu un jauniešu līdz 18 gadiem lasītāju skaits –13. (2019.g.) 

Bērni apmeklē kaimiņu pagastu skolas un pirmsskolas mācību iestādes, mājās pārrodas vēlās 

pēcpusdienās. Lielāks bērnu apmeklējums bibliotēkā ir vasarā un skolas brīvlaikos, kad daļa bērnu 

ierodas ciemos pie vecvecākiem. Maz bērnu ir sākumskolas vecumā, kad bibliotēka varētu tikt 

apmeklēta visvairāk.  Galvenais uzdevums, strādājot ar bērniem, ir atrast individuālo pieeju katram 

apmeklētājam. Ir nepieciešama individuāla saruna ar bērnu, literatūras ieteikšana atbilstoši bērna 

vecumam un interesēm, kā arī izlasītās grāmatas pārrunāšana. Šinī ziņā atbalsts ir 

Bērnu/jauniešu/vecāku žūrija, kas katru gadu darbojas Bibliotēkā. Žūrijas noslēguma pasākumā 

notiek dalīšanās iespaidos par lasīto, bērniem arī prieks par balviņām, var piedalīties spēlēs un 

rotaļās. 

Lai piesaistītu jaunos lasītājus bibliotēkai, tiek rīkotas arī bērnu grāmatu izstādes, zīmējumu 

izstādes, mīklu minēšanas un grāmatu skaļās lasīšanas mazajiem, radošās darbnīcas. Pasākumu 

galvenais mērķis ir ieinteresēt bērnus lasīšanā un iemācīt tiem izmantot bibliotēkā pieejamo 

informāciju un datu bāzes. 

 
 

• Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana, jaunieguvumu proporcionalitāte, salīdzinot  

Bibliotēku krājums tiek veidots un papildināts no pašvaldības budžeta līdzekļiem, piedaloties 

programmā Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrija, kā arī saņemot dažādus dāvinājumus. 

 

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

 

Bibliotēkā lietotājiem ir pieejami 3 datori ar interneta pieslēgumu, kā arī bezvadu internets, kurus 

bērni un jaunieši var izmantot. Lai gan mūsdienu apstākļos interneta izmantošana bibliotēkā 

mazinās. 2017.gadā bērniem un jauniešiem 275 datorapmeklējumi, 2018.gadā –168, 2019.gadā – 

123. 

Bibliotēkas vadītāja palīdz individuāli katram apmeklētājam meklēt nepieciešamos izdevumus vai 

informāciju uzziņu literatūras fondā, elektroniskajos katalogos, kā arī bibliotēkā pieejamajās 

elektroniskajās datu bāzēs un internetā. Visvairāk uzziņu sniegts tieši skolu audzēkņiem 

Tiek organizētas arī atsevišķas konsultāciju dienas par interneta un datu bāzu izmantošanu. 

 

• Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes 

 

Tradicionāli veiksmīgākā bibliotēkas lasīšanas veicināšanas aktivitāte arī 2019. gadā bija 

piedalīšanās LNB un VKKF Lasīšanas veicināšanas programmas „Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrija” 

darbā. Jauno bērnu grāmatu vērtēšanā piedalījās6 žūrijas eksperti no bērnu/jauniešu vidus, kā arī 4 

bērnu vecāki. Lai iesaistītu dalībniekus Žūrijas darbā, bibliotēkā tika izvietota informatīva izstāde 

„Nāc un piedalies!”, kā arī lietotāji iepazīstināt ar grāmatām individuāli. 
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Kā vienmēr tika organizēts arī BŽ noslēguma pasākums ar dalībnieku apbalvošanu, spēlēm un 

rotaļām. 

Pirmsskolas vecuma bērniem tiek rīkotas grāmatu skaļās lasīšanas un dažādas nodarbes – zīmēšana, 

mīklu minēšana, rotaļas. 

Organizētas literatūras izstādes bērniem un jauniešiem. Piemēram, ‘Mūžs kā pasaka” – M.Stārastei-

105, “Bērnības dienu atainotājam vācu rakstniekam Ēriham Kestneram – 120”, “Rakstnieks – bērnu 

dvēseles izpratējs” – Vikam (Viktoram Kalniņam – 80,  No saulītes silti rīti, No māmiņas mīļi 

vārdi”- Mātes dienai, “Ja dzeltēja bērzu lapas, tad rudens sētiņā”. 

Bibliotēkā notikusi arī Jēkabpils Mākslas skolas Zasas filiāles audzēkņa, 3.klases skolnieka no 

mūsu pagasta Kārļa Lācīša keramikas un zīmējumu izstāde. 

 

 

 
 

 
• Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā, nozīmīgākie partneri, sadarbības 

vērtējums 

 

Tā kā pagastā nav skolas, tad darbā ar bērniem nav arī īpaša sadarbības tīkla. Galvenā 

sadarbība notiek ar Leimaņu bibliotēku – kopīgi braucieni ar viņu pagasta transportu uz Lasīšanas 

svētkiem un tamlīdzīgi. 

 

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

 

Galvenā problēmām darbā ar bērniem ir tā, ka pagastā nav skolas. Bērni no apkārtējo pagastu 

skolām ierodas mājās vēlās pēcpusdienās, tāpēc bieži vien izmanto skolu bibliotēku pakalpojumus. 
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Ietekmē arī tas, ka pēc skolu beigšanas liela daļa jauniešu dodas prom no laukiem – vai turpināt 

mācības, vai arī darba meklējumos uz pilsētu. 

Lasīšanu negatīvi ietekmē arī tas, ka  lielāko daļu no bērna brīvā laika aizņem internets un sociālie 

tīkli. 

 

8. Novadpētniecība 
 

Bibliotēkas darba virzieni novadpētniecībā ir pagasta un bibliotēkas vēstures, kultūrvēsturiskā 

mantojuma izpēte, apkopošana un saglabāšana.  

Novadpētniecības krājuma komplektāciju veido grāmatas un publikācijas presē par mūsu pagastu, 

novadu un novadniekiem, nepublicēti materiāli, kā arī pagasta iedzīvotāju atmiņu apkopojumi, 

fotogrāfijas, foto albūmi, tematiskās mapes. Saglabāti arī visi „Kalna pagasta Vēstneša” numuri, 

kopš tā iznākšanas 1995.gadā līdz 2007.gadam, kā arī novada pašvaldības informatīvais izdevums 

„Ļaudis un Darbi”. Liela uzmanība tiek pievērsta mūsu pagastā dzimušā ievērojamā latviešu 

rakstnieka Aleksandra Grīna piemiņas un literārā mantojuma popularizēšanai un saglabāšanai. Var 

teikt, ka katru gadu rakstnieka piemiņas vietā pie Kalna Doktorāta notiek kāds pasākums. 

Piemēram, 2019.gadā – Lāčplēša dienai veltīts lāpu gājiens un koncerts. Bibliotēka veidoja izstādi 

“Ar ticību Latvijas saulei”, veltītu Brīvības cīņām un Augškurzemes partizānu pulka (3.Jelgavas 

kājnieku pulka) 100. dibināšanas dienai. Pēc tam šī iztāde tika izstādīta Zasā Sēlijas prasmju 

muzejā. Bibliotēkā notika arī Jēkabpils vēstures muzeja darbinieku sagatavotā lekcija “Barikāžu 

laiks’. 

Novadpētniecības materiāli izvietoti lietotājiem brīvi pieejamā vietā, tiek popularizēti izstādēs un 

pasākumos. 

LNB un JGB organizētās 17. bibliotēku novadpētniecības konferences ietvaros Kalna bibliotēku 

apmeklēja vairāku Latvijas bibliotēku pārstāvji, kuri iepazinās ar novadpētniecības darba 

organizāciju Kalna bibliotēkā. 

Laba sadarbība novadpētniecības jomā izstāžu rīkošanā ar vietējiem novadpētniekiem Mārīti un 

Aigaru Pērkoniem, Jēkabpils Galveno bibliotēku. Kā vienmēr interesants bija GB rīkotais 

novadpētniecības  konkurss, kurā piedaloties varēja iegūt jaunas zināšanas par novadpētniecības 

literatūras krājumu.   

 Turpinās darbs pie novadpētniecības mapju aprakstu ievadīšanas reģiona elektroniskajā 

kopkatalogā un Jēkabpils novada informatīvā izdevuma „Ļaudis un Darbi” iesniegšanas tiešsaistē 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Digitālajā bibliotēkā.  

 

9.Projekti 
 

Tabula “Projektu apkopojums” 

Projekta 

nosaukums 

Finansētājs Finansējuma 

apjoms 

Projekta apraksts (īss 

kopsavilkums) 

Atbalstīts/ 

neatbalstīts 

     

Bērnu, jauniešu, 

vecāku Žūrija - 

2019 

VKKF, 

Līdzfinansētājs – 

Jēkabpils novada 

pašvaldība 

120 EUR 

62 EUR 

Bērnu, jauniešu, vecāku 

iesaistīšana attiecīgās grupas 

grāmatu lasīšanā un vērtēšanā  

(grāmatu vērtēšanā iesaistījās 6 

bērni un 4 vecāki) 

Atbalstīts 
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10. Publicitāte 
 

Lai informētu sabiedrību par bibliotēkas funkcijām, pakalpojumiem, bibliotēka ir sagatavojusi 

informatīvu bukletu, kurā lietotājiem tiek sniegts īss ieskats bibliotēkas vēsturē, informācija par 

bibliotēkas funkcijām, pakalpojumiem, lietošanas noteikumiem, darba laiku un saziņas iespējām. 

Buklets katra gada sākumā tiek rediģēts, ieviešot jaunāko informāciju. Jaunākā informācija 

pārskatāmi izvietota arī informācijas stendā bibliotēkā. 

Izgatavota arī grāmatzīme ar īsu informāciju par bibliotēku. 

 Organizētas konsultācijas par interneta un datu bāzu izmantošanu, kā arī par pašvaldību un valsts 

institūciju sagatavotās un publicētās informācijas atrašanu attiecīgo resoru mājas lapās internetā.  

Par pasākumiem un jaunumiem bibliotēkā sabiedrība tiek iepazīstināta arī individuālās sarunās, 

izliekot afišas, kā arī ievietojot informāciju novada avīzē „Ļaudis un Darbi”, novada mājaslapā un 

Jēkabpils Galvenās bibliotēkas mājaslapā. 

 

• Bibliotēkas informācija tīmeklī: 

Jēkabpils Galvenās bibliotēkas mājas lapā, www.jgb.lv 

Jēkabpils novada pašvaldības mājas lapā, www.jekabpilsnovads.lv 

Latvijas kultūras kartē www.kulturasdati.lv 

            Facebookwww.facebook.com 

• Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi 

 

Bibliotēkas tēla veidošanā liela nozīme ir arī informācijas resursu popularizēšanas pasākumiem 

– literatūras izstādēm, tematiskiem pasākumiem, apskatiem, konsultācijām, lietotāju iesaistīšana 

dažādos konkursos (“Izzini Latvijas monētās iekaltās kultūrzīmes!”, “Vai pazīsti Latvijas 

bibliotēkas?”). 

Bibliotēkā organizētas izstādes (piemēram, “Mūžs kā pasaka”- M.Stārastei-105, “Martā lasīsim 

“ūdens grāmatas”, “Modinām pavasari”, ‘Prasme dzeju radīt kā dziesmu”- J.Peteram 80, Latvijas 

gaismas pilij Nacionālajai bibliotēkai – 100” kā arī pagasta iedzīvotāju – Kārļa Lācīša zīmējumu un 

keramikas darbu izstāde un Lienes Kalējas sērkociņu iepakojumu kolekcijas izstāde “Dedzi gaiši, 

uguntiņa!”. Bibliotēkas struktūrvienībā Dubultos bija skatāma Rasmas Bērziņas gleznu izstāde 

“Likteņupe Daugava”) lekcijas par dažādiem tematiem (“Barikāžu laiks”, “Jaunumi mūsu dārziem”, 

“Veselīga uztura pamatprincipi pieaugušajiem”, “Stāsts par alveju”), sniegts atbalsts kultūras 

namam pasākumu organizēšanā (Barikāžu atceres pasākums, Baltā galdauta svētki), vairākas 

rokdarbu pulciņa darbu izstādes – gan bibliotēkā, gan kultūras namā, Ziemassvētku pasākums 

bibliotēkas rokdarbu pulciņa dalībniecēm, kopā ar pagasta senioriem piedalījāmies senioru aktīvās 

atpūtas dienā Dunavā, apmeklējām Cēsu novada skaistākās vietas. Kopā bibliotēkā  2019.gadā 

notikuši 6 tematiski pasākumi un 19 dažādas izstādes.  

Pagasta iedzīvotāji regulāri ar vietējās avīzes un novada mājaslapas starpniecību tiek 

informēti par bibliotēkas darbu.  

 

http://www.jgb.lv/
http://www.jekabpilsnovads.lv/
http://www.kulturaskarte.lv/
http://www.facebook.com/
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11. Sadarbības tīkla raksturojums 

 
Sadarbība ar pašvaldības iestādēm un pagasta pārvaldi, popularizē un nostiprina bibliotēku kā 

informācijas, kultūras , izglītības un sabiedriskās saskarsmes iestādi savā pagastā. 

2019.gadā bibliotēka sadarbojās ar pagasta pārvaldi, novada pašvaldību saimnieciskie, 

organizatoriskie jautājumi), ar Kalna kultūras namu(kopīgi pasākumi - (tradīciju un valsts svētki - 

Līgo svētki, Lāčplēša diena,  18. novembris – Valsts svētki, Ziemassvētki) ., izstādes), ar biedrību 

“Cerību logi” (izstādes un pasākumi rokdarbnieču pulciņam), ar Jēkabpils Galveno bibliotēku 

(apmeklēti JGB rīkotie semināri, saņemta metodiskā palīdzība bibliotekārā darba jautājumos, 

bibliotēkā bija izstādītas divas Galvenās bibliotēkas ceļojošās izstādes: “Latvijas simtgades 

grāmata” un “Melodiju burvis no Saukas Lejas Arendzāniem”, veltīta novadniekam komponistam 

Arvīdam Žilinskim). 

 

 

 

Notiek sadarbība arī ar citiem novada bibliotēku kolēģiem- SBA pakalpojuma 

nodrošināšanā, bibliotekāro darba jautājuma gadījumos. 
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12. Veiksmes stāsts 

 
Bibliotēku novadpētniecības konference 

2019. gada 18.–19. septembrī Jēkabpilī notika LNB un Jēkabpils GB sadarbībā ar Latvijas 

Bibliotekāru biedrību organizētā 17. bibliotēku novadpētniecības konference. Otrajā konferences 

dienā, atbilstoši profesionālajām interesēm bibliotekāri, piedaloties programmā "Lokālais kultūras 

mantojums: apzināšana, pieejamība un partnerība”, apmeklēja arī Jēkabpils novada Kalna 

bibliotēku, kur iepazinās ar bibliotēkas novadpētniecības darba organizāciju un sadarbību ar 

vietējiem novadpētniekiem. Tika apmeklēta arī Aleksandra Grīna piemiņas vieta un rakstniekam 

veltītā izstāde Kalna pagasta «Doktorātā». Par sniegto atbalstu konferences organizēšanā un norisē 

Kalna bibliotēkas vadītāja, pārvaldes vadītāja un vēsturnieks A.Pērkons saņēma LNB direktora 

parakstītu Pateicības rakstu.  
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Pielikumi 

 
1.pielikums 

 
Jēkabpils novada Kalna bibliotēkas krājuma komplektēšanas politika 

2019. -2023.gadam 

 

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka (turpmāk - Bibliotēka) ir Jēkabpils novada pašvaldības 

kultūras, izglītības un informācijas iestāde. Bibliotēka nodrošina brīvu piekļuvi gan drukātiem, gan 

elektroniskiem informācijas avotiem, cenšoties aptvert iespējami plašu interesentu loku.  

Izstrādājot krājuma komplektēšanas politiku, tika noteikti krājuma attīstības galvenie mērķi 

un uzdevumi, vadoties pēc MK noteikumiem Nr. 317 “Nacionālā bibliotēku krājuma noteikumi”, 

MK noteikumiem Nr. 355 “Vietējas nozīmes bibliotēku tīkla darbības noteikumi”, Jēkabpils novada 

attīstības programmā noteiktajām prioritātēm (lauksaimniecība, tūrisms, izglītība), Bibliotēkas 

nolikuma,dažādo lietotāju grupu informacionālajām vajadzībām, lietotāju sastāva analīzes.  

Kvalitatīvas krājuma attīstības koncepcijas izstrādē Bibliotēka balstījās arī uz LNB 

izstrādātajām “Krājuma veidošanas vadlīnijām Latvijas bibliotēkām”. 

Situācijas raksturojums – Kalna pagasta iedzīvotāju skaits uz 2019. gada 1. janvāri 535. Kalna 

pagasta teritorija kopumā aizņem 17310 ha lielu platību. Nozīmīgākie sociālās infrastruktūras 

objekti ir: Kalna pagasta pārvalde, kultūras nams, bibliotēka ar struktūrvienību Dubultos, doktorāts, 

rehabilitācijas centrs „Dūjas”, viens veikals, biedrība „Cerību logi”. Pagastā ir arī kokapstrādes 

uzņēmums, autotransporta pakalpojumu uzņēmums, kā arī piecas lielākas un vairākas mazākas 

zemnieku saimniecības. 

Attālums līdz novada centram – 25 km. Attālums no pašvaldības administratīvā centra Vidsalā līdz 

otrai lielākajai apdzīvotajai vietai – Dubultu ciemam ir 11 km. Šeit lasītājus apkalpoja pagasta otrā - 

Mežzemes bibliotēka, bet ar Jēkabpils novada domes 2018.g. 29.novembra lēmumu Nr.283. 

(protokols Nr.15, 1.punkts) „Par izmaiņām Jēkabpils novada publiskobibliotēku darbībā”  nolemts 

Mežzemes bibliotēku pievienot Kalna bibliotēkai, izveidojot to kā Kalna bibliotēkas struktūrvienību 

Dubultos ar bibliotekārajiem pakalpojumiem, nosakot amata vienības – Kalna bibliotēkas vadītājs 

ar slodzi 0,6 un Kalna bibliotēkas struktūrvienības Dubultos bibliotekārs ar slodzi 0.4. Izmaiņas 

stājas spēkā no 2019.gada 1.februāra. 

Uz 2019.gada 1.janvāri Bibliotēkā reģistrēti 126 lietotāji, t.sk. 24 bērni un jaunieši, Bibliotēkas 

struktūrvienībā Dubultos – 81 lietotājs, .sk. 8 bērni un jaunieši. 

Krājuma attīstības pamatuzdevumi 
Bibliotēka komplektē savu krājumu tā, lai veidotu universālu un aktuālu, dažādam lietotāju 

vecumam un izglītības līmenim atbilstošu, dažādu veidu un nozaru krājumu, lai varētu sniegt 

mūsdienīgus informācijas pakalpojumus un veicināt sabiedrības mūžizglītību. 

Veidojot krājumu, komplektēšanas pamatuzdevumi ir: 

- saglabāt, pilnveidot un daudzveidot Bibliotēkas krājumu, lai būtu kvalitatīva tēmu, 

materiālu, formātu dažādība; 

- turpināt darbu bibliotēku informācijas sistēmā Alise – komplektēt, kataloģizēt un 

apstrādāt Bibliotēkas jaunieguvumus, veikt krājuma sistematizēšanu un uzskaiti; 

- nodrošināt kvalitatīvu uzziņu krājuma papildināšanu – filozofijas, 

psiholoģijas,dabaszinātņu, sabiedrisko zinātņu, valodniecības, vēstures nozares jomā, 

vārdnīcas, enciklopēdijas, rokasgrāmatas, kā arī  elektroniskos resursus; 

- nodrošināt visiem novada iedzīvotājiem brīvu, neierobežotu literatūras un nepieciešamās 

informācijas saņemšanu, sniedzot bezmaksas bibliotekāros, bibliogrāfiskos un 

informacionālos pakalpojumus;  
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- nodrošināt novada iedzīvotājiem atbalstu formālajai un mūžizglītībai; 

- turpināt bērnu un jauniešu literatūras - uzziņu, oriģināl - un tulkotās daiļliteratūras 

komplektēšanu, iesaistot un ieinteresējot, kā arī veicinot lasīšanas iemaņu attīstību; 

- saglabāt, papildināt un popularizēt Bibliotēkas novadpētniecības krājumu, komplektējot 

un apkopojot novadpētniecības materiālus par Jēkabpils novadu, pagastu un tā 

iedzīvotājiem. 

 

Krājuma mērķauditorija, galvenās lietotāju grupas 

Analizējot datus Bibliotēku informācijas sistēmā Alise, tika izvērtētas lasītāju grupas, kuru 

informacionālās vajadzības tiek ņemtas vērā, komplektējot krājumu  

- strādājošie, uzņēmēji; 

- pensionāri; 

- bezdarbnieki; 

- studenti;  

- bērni un jaunieši līdz 18 gadiem; 

- interneta lietotāji. 

 

Krājuma komplektēšanas hronoloģiskais aptvērums 

Bibliotēkas krājuma komplektēšanā hronoloģiskais aptvērums ir bez konkrēta ierobežojuma, par 

noteicošo izvirzot bibliotēkas lasītāju vajadzību, interešu un pieprasījumu ievērošanu un bibliotēkas 

lietotāju nodrošināšanu ar plašu grāmatu, periodisko izdevumu klāstu, prioritāri  ievērojot šādus 

literatūras atlases kritērijus : 

- aktualitāte; 

- saistība ar publiskās bibliotēkas krājumu; 

- kvalitāte; 

- daudzveidība; 

- lasītāju intereses; 

- autoritāte; 

- lasāmība un pieprasījums; 

- cena. 

 

Krājumā nekomplektē 

- Naidu kurinošu, rasistisku, pornogrāfisku literatūru, 

- Īslaicīgas nozīmes literatūru (bukletus, reklāmas, partiju programmas un tml.),  

- Kartogrāfiskos izdevumus, 

- izdevumus mīkstā iesējumā, izņemot augstvērtīgu nozaru literatūru. 

 

- Krājuma komplektēšanas avoti 

- pirkumi – grāmatveikali - Aisma, Zvaigzne ABC, izdevniecības, grāmatu bāzes - Latvijas 

Grāmata, grāmatu izplatītāji - IK "Virja"; 

- dāvinājumi – privātpersonu, iestāžu un organizāciju dāvinājumi, ziedojumi; 

- projekti – Bērnu/jauniešu/vecāku žūrija, LNB projekti; 

- aizvietošana – lasītāju nozaudēti izdevumi aizvietoti ar identiskiem vai saturā 

līdzvērtīgiem; 

- abonēšana – Latvijā izdotie periodiskie izdevumi plašam lasītāju lokam - Latvijas Pasta 

abonēšanas sistēma. 

 

Krājuma komplektēšanas finansējuma avoti 

Finansējumu krājuma komplektēšanai nodrošina: 

- Jēkabpils novada pašvaldības līdzekļi; 
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- Dalība projektos; 

- Dāvinājumi, ziedojumi. 

Literatūras iegādei piešķirtie līdzekļi tiek sadalīti sekojoši: 30% no visiem līdzekļiem – bērnu 

literatūras, 70% - pieaugušo literatūras iegādei. 

 

Krājuma finansējuma komplektēšanai sadales principi 

Grāmatu, audiovizuālo dokumentu un citu izdevumu iegādei - 2/3 no komplektēšanas finansējuma 

kopapjoma, preses izdevumu abonēšanai - 1/3 no komplektēšanas finansējuma kopapjoma. 

Dāvinājumu politika 

- Kā dāvinājumu pieņem literatūru, kas izdota pēdējo 5 gadu laikā, ja tāda nav krājumā. 

Paaugstināta pieprasījuma daiļliteratūra var būt arī vecāka. 

- Pieņemti tiek izdevumi latviešu valodā. Pieņem nelietotus vai mazlietotus izdevumus. 

- Bibliotēka ir tiesīga saņemtos dāvinājumus dāvināt tālāk citām bibliotēkām vai piedāvāt 

lietotājiem. 

 

Krājuma rekomplektēšanas politika 

Ja dokumenti tiek uzskatīti  par bibliotēkas lietotājiem nederīgiem, notiek atlase, saskaņā ar 

profesionālo praksi un metodisko koncepciju, un dokumentu norakstīšana saskaņā MK 

noteikumiem Nr.317 „Nacionālā bibliotēku krājuma noteikumi”. 

Izvērtēšana tiek veikta pēc kritērijiem: 

- dokumenta fiziskā stāvokļa nolietojums; 

- novecojuši pēc satura; 

- cirkulācijas biežums (nepieprasītas); 

- liekie dubleti; 

- bojāti dažādu iemeslu dēļ; 

- nozaudēti; 

- dokumenti nav atgūstami lietotāju vainas dēļ. 

Katru gadu notiek krājuma rekomplektēšana (norakstīšana) – resursu izvērtēšana un norakstīšana. 

Lasītāju nozaudētas grāmatas tiek aizstātas ar līdzvērtīgām, kā to paredz Bibliotēkas lietošanas 

noteikumi. 

 

Abonēto presi bibliotēka glabā: 

- Avīzes – 2 gadi; 

- Nozaru žurnālus – pēc vajadzības; 

- Populāra rakstura žurnālus – 3 gadi; 

- Novadas informatīvo izdevumu – pastāvīgi. 

 

Bibliotēkas krājuma komplektēšanas politika tiks ieviesta 2019. gadā. Tās īstenošanas lietderīgumu 

vērtē līdz nākamās politikas izstrādes brīdim. 2019. - 2023. gada krājuma komplektēšanas politikas 

izvērtēšanai izmantos krājuma apgrozības rādītājus, savukārt pirms nākamās politikas izstrādes 

veiks padziļinātas lietotāju aptaujas, ar mērķi noskaidrot lietotāju aktuālās intereses un vajadzības. 

 

2.pielikums 

 Publikācijas presē un internetā: 

 

Orbidāne, Maruta. 

 Informatīvs pasākums “Jaunumi mūsu dārziem” Kalna bibliotēkā.- 17.03.2019/ 

/http://jekabpilsnovads.lv 

http://jekabpilsnovads.lv/
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Orbidāne, Maruta. 

 Latvijas Simtgades grāmata Kalna bibliotēkā.- 06.04.2019// 

http://jekabpilsnovads.lv 

 

Orbidāne, Maruta. 

 Zīmējumu un keramikas izstāde Kalna bibliotēkā. – 09.07.2019// http://jekabpilsnovads.lv 

 

Orbidāne, Maruta. 

 Pasākumi Kalna bibliotēkā decembrī.- 03.12.2019// http://jekabpilsnovads.lv 

 

 

3.pielikums 

 Lasītāko grāmatu tops 12: 

 

1.Avotiņa, Daina. Likteņmezgli.-Rīga: Zvaigzne ABC, 2017. 

2.Tilaks, Dzintars. Čomiņš.- Rīga; Zvaigzne ABC, 2016. 

3. Švarca, Sandra. Gliemezis uz rīta takas.- Rīga: Latvijas Mediji, 2019. 

4. Mikele, Aija. Zelta būrītis.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2018. 

5. Šadre, Daina. Sens attēls.- Rīga: Latvijas Mediji, 2018. 

6. Rīsa-Praisa, Čerila. Mēmais noslēpums.- Rīga: Jumava, 2019. 

7. Žuravska, Dzintra.- Kā pa plānu ledu.- Rīga; Sol Vita, 2019. 

8. Pakraste, Lida. Laiku lokos.- Rīga: Jumava, 2018. 

9. Robertsa, Nora. Zemstraumes.- Rīga: Kontinents, 2019. 

10. Judina, Dace.- Ēnas spogulī.- Rīga: Latvijas Mediji, 2019. 

11. Dimante, Ingūna. Paslēptā dzīve.- Rīga: Latvijas Mediji, 2019. 

12. Grīnbergs, Andris. Kustinu dzīvi.- Rīga: Latvijas Mediji,2019. 

 

 

2020.gada 29.janvārī 

 

Bibliotēkas vadītāja                                             M.Orbidāne 
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