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1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums 
 

• Īss situācijas apraksts: 

 bibliotēkas darbības teritoriālais un institucionālais raksturojums 

 

2019. gadā bibliotēkas sniegtās iespējas izmantoja 331 iedzīvotājs, kas 

pārsvarā ir pagasta iedzīvotāji, bet ir arī lietotāji no Jēkabpils, Pļaviņām. Sievietes ir 

aktīvākas bibliotēkas apmeklētājas, taču arī vīrieši izmanto iespēju brīvo laiku pavadīt 

lasot grāmatas, meklējot informāciju internetā. 

2019. gadā 66 bibliotēkas apmeklētāji bija bērni un jaunieši līdz 18 gadu 

vecumam. Brīva datoru pieejamība piesaista daudz bērnu un jauniešu, jo kolektīvā arī 

datorspēles šķiet interesantākas. Līdz ar mobilā interneta pakalpojumu attīstību, 

daudziem iedzīvotājiem internets ir pieejams mājās. Bibliotēkas lietotāji ir skolēni, 

studenti, strādājošie, bezdarbnieki un aktīvās darba gaitas beigušie iedzīvotāji. 

Internets ir lielisks palīgs arī cilvēkiem, kuri meklē darbu. Daudzi bibliotēkas lietotāji 

devušies darbā uz ārzemēm, liels skaits ir aizbraukušo jauniešu, internets ir veids, kā 

šeit dzīvojošie tuvinieki ar viņiem var sazināties.  

Bibliotēkas darbs tiek organizēts, lai jebkuras mērķa grupas un vecuma 

apmeklētājs bibliotēkā spētu atrast sev nepieciešamo un interesējošo informāciju, lai 

justos gaidīts un saprasts. Lai turpinātu attīstīt bibliotēku kā draudzīgu visiem tās 

lietotājiem, jācenšas dažādot pakalpojumu klāstu, jāiegādājas kvalitatīva datortehnika, 

nepieciešams lielāks interneta ātrums. 

Mērķis – veidot diskusiju telpu, domu apmaiņu starp cilvēkiem, kuriem ir 

atšķirīgi uzskati, zināšanas un vajadzības. Radīt iedzīvotājiem kvalitatīvu informācijas 

ieguves vidi. 

Misija – būt par centru, kas veicina pastāvīgu, nepārtrauktu izglītošanos, 

padarīt resursus pieejamus un noderīgus visiem sabiedrības locekļiem, neatkarīgi no 

viņu finansiālajām iespējām, atšķirībām fiziskajā un izglītības jomā, rūpēties par 

kultūras mantojuma saglabāšanu. Būt par Krustpils pagasta vienu no galvenajiem 

informācijas centriem, kur bez maksas ikviens pagasta iedzīvotājs var saņemt sev 

vajadzīgo informāciju, būt par uzziņu un populārās literatūras bibliotēku, būt ceļam uz 

izglītību pirmsskolas vecuma bērniem. 

Mūsdienu sabiedrībā bibliotēkai ir īpaša nozīme izglītības, kultūras un sociālo 

funkciju realizēšanā. 
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Krustpils novada Krustpils pagasta bibliotēka (turpmāk – bibliotēka) ir 

Krustpils novada pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas 

Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā. 

Bibliotēkas darbība ir vērsta uz nepārtrauktu plānveidīgu attīstību ar mērķi veikt 

iespieddarbu, elektronisko izdevumu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, 

un saglabāšanu, kā arī nodrošināt tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās 

izmantošanu. Bibliotēkai ir savas funkcijas kultūras, informācijas, izglītības, sociālajā, 

kā arī izklaidējošajā sfērā, tādējādi bibliotēka ir kļuvusi par zināšanu ieguves, 

izklaides un atpūtas vietu pašvaldībā.  

Bibliotēka ir vieta, kur jebkurš bez maksas var izlasīt jaunākās grāmatas, 

iepazīties ar preses izdevumiem, sameklēt sev vajadzīgo informāciju internetā. Tieši 

informācijas iegūšana ir galvenais, kas ir jānodrošina bibliotēkai, ko bibliotēka 

sekmīgi arī realizē. 

Saskaņā ar Krustpils novada pašvaldībā apstiprināto bibliotēkas nolikumu un 

bibliotēkas lietošanas noteikumiem, bibliotēka saviem lasītājiem sniedz brīvu un 

neierobežotu literatūras saņemšanu un informācija ieguves pakalpojumus. 

Krustpils pagasts  atrodas Krustpils novada rietumdaļā, robežojas ar Variešu 

pagastu, Pļaviņu novada Aiviekstes pagastu un Pļaviņu pilsētu, Jēkabpils pilsētu, 

Salas novada Salas un Sēlpils pagastu. 

Pagasta teritorija ir 8611.7 ha. Pagasta centrā šobrīd atrodas pagasta 

pārvalde, kultūras nams, bibliotēka un sporta zāle. Izglītības programmu realizē 

Krustpils pamatskola, kura atrodas Jēkabpilī, pirmsskolas izglītības iestādes pagastā 

nav. Krustpils pagasta iedzīvotājiem ir nodrošināta ģimenes ārsta pieejamība. 

Krustpils pagastā dzīvo 862 dažādu tautību iedzīvotāji.  

 informācija par padotībā esošajām iestādēm  
Nav padotībā esošu iestāžu. 

• Izmaiņas bibliotēku darbībā pārskata periodā  

Izmaiņas bibliotēkas darbībā pārskata periodā nav notikušas. 

• Pārskata periodā paveiktais no bibliotēkas stratēģijā (attīstības plānā) 

definētajiem virzieniem un uzdevumiem 

 Bibliotēkas attīstības plāns izstrādāts 2019.-2023. gadam. Pēc tā arī bibliotēka   

 vadās savā ikdienas darbā. 

• Bibliotēkas akreditācija  

2019. gadā bibliotēkatika atkārtoti akreditēta. Ieteikumi: 1. Turpināt krājuma, 

īpaši nozaru literatūras izvērtēšanu. 2. Aktīvi jāpopularizē autorizācijas datu 

pielietojuma iespējas. Šie ieteikumi tiek pildīti. 
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2. Finansiālais nodrošinājums 
 

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

 2017 2018 2019 

Kopā (EUR) 33003 36559 38110 

Pašvaldības finansējums 32989 36545 38110 

Citi ieņēmumi: 14 14 0 

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) 33003 36559 38110 

Darbinieku atalgojums (bruto) 16487 18198 15753 

Krājuma komplektēšana 2799 2947 3382 

 

Finansiālais nodrošinājums tiek piešķirts atbilstoši bibliotēkas uzdevumiem – 

grāmatu, periodikas iegādei, datortehnikas iegādei, interneta pieslēgumam, inventāra 

iegādei. Piešķirtie budžeta līdzekļi nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un 

attīstību, atbilst tās mērķiem. Tā kā katru gadu cenas pieaug, tad tiek piešķirts arī 

lielāks finansējums. 

Finansējuma avoti – pašvaldības finansējums. 

2019. gadā kopā iegādātas 270 grāmatas, par summu 2451eiro.  Pasūtīta 

prese 2020. gadam (tai skaitā 4 bērnu un jauniešu izdevumi) par summu 1088 eiro.  

 

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 
 

• Veiktie un plānotie telpu un ēku rekonstrukcijas projekti un remontdarbi 

Bibliotēkas telpās 2019. gadā ielikti 2 kondicionieri. 

• Telpu paplašināšana vai bibliotēku pārvietošana uz citām telpām 

Izmaiņas 2019. gadā nav notikušas. 

• Iekārtas, aprīkojums  

Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums” 
 Darbiniekiem 

(skaits) 

Lietotājiem 

(skaits) 

Vērtējums (teicams/labs/ 

apmierinošs/neapmierinošs) 

Piezīmes 

Datori 2 7 1-7 gadi / labs  

Multifunkcionālās 

iekārtas 

1  jauna / teicams  

Printeri 1  jauns / teicams  

Kopēšanas 

iekārtas 
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Skeneri     

Citas iekārtas     

 

Darba apstākļi bibliotēkā ir labi. Bibliotēkas lietotājiem ir pieejami 7 datori 

(visi iegādāti pēdējos sešos gados) ar interneta pieslēgumu. Tikko iegādāts printeris 

un multifunkcionālā iekārta. 

• Problēmas un to risinājumi materiālā un tehniskā stāvokļa jomā 

 Tīkla darbības ātrums joprojām ir salīdzinoši lēns. Tiklīdz ir ieslēgti lielākā 

daļa datoru, tā darbs internetā nav iespējams. 

 

4. Personāls 
 

• Personāla raksturojums  

Gada sākumā bibliotēkā strādāja 2 darbinieki. Augustā bibliotekāre devās strādāt uz 

citu bibliotēku, tāpēc otrajā pusgadā strādāja tikai bibliotēkas vadītāja. Ir 1. līmeņa 

profesionālā augstākā izglītība citā jomā. Darbinieks 2017. gadā beidza mācības LNB  

240 stundu programmā “ Informācijas un bibliotēku zinību pamati”.  

• Finansējums personāla attīstībai  

Jauno un aktuālo informāciju bibliotekārajā darbā iegūstam, piedaloties Jēkabpils GB 

organizētajos kursos un darba semināros. 2019. gadā bijām pieredzes apmaiņas 

braucienā uz Salas novadu. 

Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi” 

N.p.

k. 

Norises laiks Norises 

vieta 

Organizētājs(-i) Pasākuma nosaukums, 

galvenās tēmas 

Stundu 

skaits 

1 2019. g  JGB JGB profesionālās 

pilnveides semināri 
22 

2 21.11.2019. Jēkabpils  IIC Ilgtspējīgas attīstības 

mērķi bibliotēkās 

5 

3 11.04.2019. Jēkabpils  EGO Radošums un tā izpausmes 

darbā ar bērniem un 

pieaugušajiem bibliotēkā 

8 

4 28.03.2019. Ludza   How to 

behaveincriticalsituations 

8 

5 14.02.2019. Jēkabpils  Digitālā saziņa ar valsti: 

dzīves situācijās noderīgi 

e-risinājumi 

8 

6 17.01.2019. Jēkabpils  Newtechnologiesinsocialin

tegration – advantagesand 

risks 

8 

 

• Problēmas un to risinājumi personāla jomā 

Lai paveiktu visus darbus, būtu vēlams otrs darbinieks. 
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5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 
  

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 
 2017 2018 2019 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 384 335 331 -12%; -1% 

t. sk. bērni 75 74 66 -1%; -11% 

Bibliotēkas apmeklējums 6182 5163 5083 -16%; -2% 

t. sk. bērni 3247 2441 2054 -24%; -16% 

Virtuālais apmeklējums     

Izsniegums kopā 7203 6925 7767 -4%;+12% 

t. sk. grāmatas 3468 3392 3257 -2%; -4% 

t. sk. periodiskie izdevumi 3735 3533 4510 -5%;+28% 

t. sk. bērniem 883 878 758 -0,6%; -14% 

Bibliotekārais aptvērums % 

no iedz. skaita pagastā, 

pilsētā, reģionā *   

40% 38% 37%  

t. sk. bērni līdz 18 g.* 176 151 142  

Iedzīvotāju skaits 955 862 862  

 

• Pakalpojumu attīstība, jauninājumi – kopaina, piemēri, vērtējums 

Regulāri apmeklētājiem tiek piedāvātas tematiskās un  jaunieguvumu 

izstādes. Piedāvājot plašu informācijas materiālu un pasākumu klāstu, bibliotēka 

veido savu lasītāju loku. Galvenais uzdevums ir attīstīt bibliotēkas pakalpojumus 

apmeklētājiem. Pakalpojumu kvalitatīvam nodrošinājumam katru gadu tiek 

papildinātas darbinieku profesionālās zināšanas.  

Rādījumus ietekmējošie faktori:  notiek lasītāju paaudžu maiņa, interneta 

lietotāji izmanto citas alternatīvas iespējas piekļūt interneta resursiem. Bērni un 

pusaudži bibliotēku apmeklē retāk, jo skolēni informācijas meklēšanai izmanto savus 

viedtālruņus un mājas datorus, bet bibliotēkā izmanto iespēju nokopēt vai izdrukāt.  

Ir arī nelasošo vecāku paaudze, kura ļoti ietekmē bērnu un pusaudžu 

attieksmi pret lasīšanu  un grāmatām, jo jau no mazotnes bērnipierod pie moderno 

informācijas tehnoloģiju lietošanas.  

Turpinās lasītāju dzīves vietas maiņa, daļa iedzīvotāju pagasta centru 

izmanto tikai kā  mājvietu, visa diena tiek pavadīta pilsētā, kur ir darba vieta 

vecākiem un skola bērniem. 

• E-grāmatu bibliotēka  

Pakāpeniski pieaug autorizēto lietotāju skaits. E-grāmata, tāpat, kā viss 

jaunais, ikdienā kļūst populāra lēnām. Par šo pakalpojumu daudzi jau ir dzirdējuši, bet 

to piedāvāju arī konkrēti katram cilvēkam, kam tas varētu interesēt. 

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

rezultāti  
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Viedokli par bibliotēkas darba kvalitāti lietotāji vairākumā izsaka individuāli. 

Tiek veikta aptaujaarī ar anketu palīdzību. Anketu atpakaļ atgriezt var anonīmi 

iemetot pasta kastītē. Jaunus lasītājus piesaista bibliotēkas grāmatu, periodikas 

piedāvājums, piesaista tas, ka bibliotēkā ir daudz jaunu grāmatu un salīdzinoši īsas 

rindas uz grāmatām. 

• Ārējie apkalpošanas punkti kā pakalpojums  

Bibliotēkai nav ārējās apkalpošanas punktu. 

• Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām 

Bibliotēka ir brīvi pieejama cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.Ja ir pieprasījums, 

grāmatas nogādā arī uz mājām. Ir lasītāji, kas savas vajadzības pēc uzziņām vai 

grāmatām izsaka rakstot uz e-pastu vai zvanot pa telefonu. 

• Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām vai interešu 

grupām  

Pakalpojumi un pasākumi bibliotēkā ir pieejami dažādām lasītāju grupām.Visaktīvākā 

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

pasākumus. Arī 2019. gadā 3 mēnešus piektdienās bibliotēkā sadarbībai aktīvi 

atsaucās lauku attīstības konsultante, labprāt piekrītot vadīt apmācības zemes 

īpašniekiem, kam aktuāls ir jautājums par lauku bloku karšu veidošanu. Viss darbs 

notiek pie bibliotēku datoriem. Ir arī mazie uzņēmēji, kas dokumentu darbam ar 

dokumentiem izmanto bibliotēkas datorus un internetu. 

• Uzziņu un informācijas darbs  

 

Bibliotēka lietotājiem sniedz uzziņas un konsultācijas. Uzziņu darbā 

bibliotēka izmanto savas bibliotēkas katalogus, novadpētniecības mapes, interneta 

meklētājprogrammas, Jēkabpils galvenās bibliotēkas elektronisko rajona kopkatalogu 

un novada mājas lapu, kā arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas datu bāzes. Bez maksas 

pieejamas datu bāzes Letonika un Lursoft laikrakstu bibliotēka. Daudz uzziņu ir 

nepieciešams skolēniem. Izmantotas tiek grāmatas, interneta meklētājprogrammas, 

kas nodrošina ātru informācijas ieguvi. Apmeklētāju konsultēšana un apmācība 

tradicionālo un elektronisko informācijas resursu izmantošanā notiek ikdienas darba 

gaitā. 

• Bibliotēkas izglītojošā darbība  

Pārskata periodā nav organizētas mācības. 

• Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas 

pieejamība iedzīvotājiem 
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Šī informācija tiek meklēta un nosūtīta attiecīgajās mājas lapās pēc lietotāju 

vajadzības. 

• Elektroniskais katalogs kā pakalpojums – 
Elektroniskais katalogs sniedz lietotājiem informāciju par bibliotēku krājumos 

esošajiem dokumentiem, atvieglo informācijas meklēšanu.Katalogā bibliotēkas 

lietotāji var veikt grāmatu elektronisko pasūtīšanu, rezervēšanu un pagarināšanu.  

 

Autorizēti lietotāji (2018) Autorizēti lietotāji (2019) % salīdzinot ar iepr. gadu 

44 62 41% 

 

• Iekšzemes un starptautiskais SBA: 

Joprojām pieprasīta ir grāmatu apmaiņa SBA, jo visas grāmatas, ko 

apmeklētāji vēlas lasīt, nopirkt nav iespējams. 

Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2017 2018 2019 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

103 187 169 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

7 8 4 

 

Savstarpējā grāmatu apmaiņa saglabā lasītājus, ekonomē līdzekļus. Skaitliski 

mazākās lasītāju grupas apkalpo SBA. 

• Problēmas un risinājumi bibliotēkas pakalpojumu un pieejamības jomā 

Bibliotēkas un to sniegtie pakalpojumi ir pieejami visiem novada 

iedzīvotājiem. Tomēr cilvēkiem, kas nedzīvo centrā, nokļūšana bibliotēkā ir 

problemātiska. Tā pat tas ir arī bērniem un jauniešiem, kas nevar bieži atnākt uz 

bibliotēku atrast sev vajadzīgo informāciju, komunicēt ar vienaudžiem, piedalīties 

bibliotēkas pasākumos. 

 

6. Krājums 
 

• Krājuma komplektēšanas politika un organizācija: 

 krājuma komplektēšanas un organizācijas prioritātes pārskata 

periodā 

Pārskata periodā prioritāte esošo līdzekļu ietvaros bija latviešu 

oriģinālliteratūra, bērnu un jauniešu literatūra, pieprasītākā nozaru literatūra, kā arī 

tulkotā daiļliteratūra atbilstoši izstrādātajai krājuma komplektēšanas politikai. Tiek 

pētītas atsauksmes internetā un sociālajos tīklos. Pamatā resursi tiek komplektēti 

latviešu valodā. Finansējuma avots – pašvaldības budžets. 

 informācija par krājuma komplektēšanas politikas dokumentu 

Bibliotēkai ir izstrādāts krājuma komplektēšanas politikas dokuments 

2019. – 2023. gadam(1. pielikums). 
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• Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums: 

 tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” + 

situācijas vērtējums 

Ir vienots krājuma komplektēšanas līdzekļu piešķiršanas veids visām 

Krustpils novada bibliotēkām. 

 

 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2017 2018 2019 

Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 

2799 2947 3382 

t. sk. grāmatām 1778 1992 2294 

t. sk. bērnu grāmatām(B+J) 322 391 421 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 1021 956 1088 

Finansējums krājumam uz 1 

iedz.skaita pagastā, pilsētā, 

reģionā    

2.93 3.42 3.92 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai kopā 

2799 2947 3382 

 

• Rekataloģizācija  

2017. gadā uzsākta pilnībā automatizēta bibliotēkas procesu norise. 

• Krājuma pārbaude 2019. gadā inventarizācija nav veikta. 

• Krājuma rādītāji: 

 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2017 2018 2019 

Jaunieguvumi kopā 861 863 966 

t. sk. grāmatas 222 227 270 

t.sk. periodika 788 636 696 

t.sk. latviešu daiļliteratūra 62 73 79 

t. sk. bērniem  50 33 33 

Izslēgtie dokumenti 588 768 831 

Krājuma kopskaits 6933 7028 7163 

t.sk. grāmatas  5094 5179 5192 

t.sk. periodiska 1839 1849 1971 

Grāmatu krājuma apgrozība 0,68 0,65 0,62 

Periodisko izdevumu apgrozība 2,03 1,91 2,28 

 

• Datubāzes: 

 abonētās tiešsaistes datubāzes (t. sk. ar piekļuvi ārpus bibliotēkas 

telpām) 

Bibliotēkā pieejamas datubāzes Letonika un Lursoft Laikrakstu  bibliotēka. 

 pašu veidotās datubāzes  

 Nav pašu veidotu datu bāzu. 

 datubāzu izmantojuma rādītāji  
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Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2017 2018 2019 

Letonika 149 92 216 

News 80 64 88 

 

Datubāzes izmanto. Taču ir sabiedrības tendence patērēt vieglāk pieejamu un 

ilustratīvāku materiālu. Populāra ir informācijas meklēšana Google.lv, jo tas ātri un 

vienkārši. Vecākās paaudzes cilvēki dod priekšroku taustāmai literatūrai. 

• Krājuma un datubāzu popularizēšana  

Ir izlikta informācija par datubāzēm, kā arī tiek piedāvāts katram individuāli palīdzēt 

praktiskās iemaņās darbā ar datubāzēm. Ir sākta iespēja datubāzi Letonika izmantot 

mājās. 

• Darbs ar parādniekiem  

Darbs ar parādniekiem tiek veikts regulāri: tiek zvanīts, sūtītas īsziņas. 

Vairāk ir lietotāji, kas kavē neilgu laiku. Ilgstošie kavētāji ir tie, kas mainījuši dzīves 

vietu, izbraukuši uz ārzemēm vai mācās citās pilsētās. Problēmas sagādā arī attālums, 

kas veicams, lai nokļūtu bibliotēkā. 

• Ar bibliotēkas krājumu saistītās problēmas un to risinājumi, vajadzības 

Bibliotēkas krājuma iegādei pašvaldības piešķirtais finansējums ir 

pietiekams. Neesošās grāmatas tiek sagādātas SBA no citām reģiona bibliotēkām. 

 

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 
 

• Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji 

 

Bibliotēkas nākotne ir bērni un jaunieši, tāpēc šīs mērķgrupas apzināšana un 

to piesaiste, lai radītu interesi par lasīšanas procesu, ir prioritāte daudzu gadu garumā. 

Krustpils pagasta bibliotēku 2019. gadā apmeklēja 66 bērni un jaunieši. Ir daļa bērnu 

un jauniešu, kuriem deklarētā dzīves vieta ir pagastā, bet patiesībā viņi dzīvo pilsētā. 

Ir iedzīvotāji, kuriem ikdienas dzīve paiet Jēkabpils pilsētā, kur viņi mācās, apmeklē 

interešu izglītības nodarbības. Pilsēta piedāvā vairāk iespēju, līdz ar to arī bibliotēku 

viņi apmeklē Jēkabpilī. 

Tiek veidoti tematiski un literāri pasākumi, radošās darbnīcas. Skolēni attīsta 

lasīšanas prasmes un mācās analizēt izlasīto, izteikt savu viedokli gan mutvārdos, gan 

ilustrācijās.  

Bērniem un jauniešiem ir izveidotas atbilstoši aprīkotas vizuāli pievilcīgas 

telpas. Jauniešiem ir iespēja mācīties vai pavadīt brīvo laiku atsevišķi no bērniem, 
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netraucējot viens otram. Skolēniem mājas darbu pildīšanai daudzreiz ir nepieciešams 

bibliotēkas apmeklējums, dators, internets, printeris, kopētājs. Sevišķi aktuāli tas ir 

bērniem, kam mājās nav datora un interneta, kopētāja. Arī bibliotēkas darba laiks ir 

izdevīgs skolēnu vajadzībām. Bibliotēka atvērta no 11.00 līdz 19.00. Vasarā bērniem 

lasa obligāto literatūru. Brīvā laika pavadīšana vasarā ir aktuāla tēma. Lielu daļu laika 

aizņem datori, bet ne tikai un ne visiem. Mazākie bērni spēlē galda spēles, zīmē, min 

mīklas, rotaļājas.  

Informācija par bibliotēkās notiekošajām aktivitātēm tiek ievietota  sociālajos 

tīklos www.draugiem.lv; www.facebook.com 

• Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana,  

Krustpils pagasta bibliotēkas bērnu un jauniešu literatūras krājumā 2019. gadā bija 

766 grāmatas. No jauna iegādātas 52  grāmatas. Tas proporcionāli atbilst bērnu un 

jauniešu bibliotēkas lasītāju daudzumam. 

Tiek regulāri pirktas grāmatas visu vecuma grupu bērniem un jauniešiem. 

Grūtāk ir piesaistīt lasīšanai pusaudžu vecuma apmeklētājus, kuriem interesantāks ir 

internets, sports. Tiek pirktas arī dažādas enciklopēdijas un vārdnīcas, lai varētu 

sameklēt mācībām domāto informāciju. Jaunākās grāmatas tiek izliktas atsevišķā 

plauktā, lai būtu labi pārskatāmās un viegli atrodamas. Katru gadu tiek abonēti preses 

izdevumi bērniem un jauniešiem –Avene, Avenīte, Ilustrētā Junioriem, Maģiskā 

Dienasgrāmata. Diemžēl preses izdevumu skaits bērniem un jauniešiem, kurus 

iespējams abonēt, ir ļoti mazs. 

Bibliotēka katru gadu papildina spēļu krājumu ar jaunām spēlēm un puzlēm.  

• Uzziņu darbs, pakalpojumi, prasmju un iemaņu attīstīšana, pasākumi 

dažādām vecuma grupām 

 Ikdienā tiek piemērota individuālā pieeja tēmu un uzziņu pieprasījumiem -

uzziņas referātiem, prezentācijām, pētniecisko darbu izstrādei un interešu izglītības 

pilnveidošanai. Uzziņu darbātiek izmantoti –interneta resursi, grāmatas, kā arī 

abonēto datubāžu resursi. 

• Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes 

Bibliotēkā ir daudz grāmatu arī pašiem mazākajiem apmeklētājiem, viņi nāk 

uz bibliotēku ar vecākiem vai vecvecākiem, lai kopīgi izvēlētos lasāmvielu. Kopīgu 

lasīšanu sekmē arī dažādie kopā lasīšanas pasākumi, tika rīkotas pasaku pēcpusdienas, 

Ziemeļvalstu bibliotēkas nedēļas pasākums un citas ikdienas kopā lasīšanas 

aktivitātes. 

http://www.draugiem.lv/
http://www.facebook.com/
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Bibliotēka jau vienpadsmit gadus piedalās VKKF Lasīšanas veicināšanas 

programmas „Bērnu žūrija” darbā. Vidēji katru gadu jauno bērnu grāmatu vērtēšanā 

piedalās 10 žūrijas eksperti. 2019. gada līdz finišam tika 7 bērni un jaunieši. 

Noslēguma pasākumā eksperti dalās domās par savām mīļākajām grāmatām no 

vērtējamās kolekcijas, piedalās konkursos, spēlēs, kā arī saņem dāvaniņas no Bērnu 

žūrijas un arī no bibliotēkas.  

• Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā, nozīmīgākie 

partneri, sadarbības vērtējums 

Laba sadarbība bibliotēkai ir ar pagasta pārvaldi, kultūras namu, kura bērnu 

un jauniešu amatierteātris gatavo interesantus priekšnesumus bibliotēkas Lieldienu un 

Ziemassvētku pasākumiem. 

2019. gadā turpinājās veiksmīga sadarbība ar JGB, kas labprāt piekrīt 

palīdzēt pasākumu dažādošanā – Jauno pirmklasnieku pasākumā un Ziemeļvalstu 

literatūras nedēļas pasākumā. Šie pasākumi vienmēr izraisa neviltotu prieku bērnu 

sirdīs. Ziemassvētku pasākumā piedalījās A. Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas 

audzēkņi.  

• Bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides vērtējums specializācijā 

Pārskata periodā apmeklēti divi 8 stundu profesionālās pilnveides 

pasākumi:Radošums un tā izpausmes darbā ar bērniem un pieaugušajiem bibliotēkā, 

How to behaveincriticalsituations. 

• Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem, to iespējamie 

risināšanas ceļi 

Šajā tehnoloģiju laikmetā ir grūti motivēt bērnus un jauniešus, lai viņi lasītu 

grāmatas, jo viņi ir jau pārsātināti ar pasākumiem, piedzīvojumiem, kā arī viņiem 

trūkst uzmanības, ļoti ātri zūd pacietība, jo internetā ātri viss mainās,  viņi neiedziļinās 

izlasītajos tekstos.  

 

8. Novadpētniecība 
 

• Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda 

prioritātes 

Novadpētniecības kolekcija ir bibliotēkas unikāla daļa. Novadpētniecības 

materiālu krājums regulāri tiek papildināts ar jauniem materiāliem no laikrakstiem 

”Krustpils Novadnieks”, „Brīvā Daugava”, no citiem izdevumiem, interneta, kur 

atrodama informācija par mūsu pagastu, novadu. Publikāciju kopijas apkopotas 

mapēs. Bibliotēka saņem informāciju no aģenta Lursoft laikrakstu bibliotēkā news.lv. 
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2019. gadā tika turpināts vākt fotogrāfijas un citus materiālusmapei 

“Krustpils pagasts toreiz un tagad”. Novadpētniecības mapes tika papildinātas ar 

jauniem materiāliem. 

• Novadpētniecības krājums: 

 komplektēšana, ietverto materiālu veidi 

Bibliotēkas krājumā glabājas mapes, albumi, grāmatas, bukleti, preses 

izdevumi, kartes, dzimtas koks, atmiņu pieraksti, fotogrāfijas, audiovizuālie izdevumi. 

Filma par kolhoza “Ļeņina Karogs” 40 gadu pasākumu. 

 krājuma organizācija un glabāšana 

Novadpētniecības krājumam organizēts atsevišķs plaukts. Materiāli no 

periodikas tiek uzkrāti novadpētniecības mapēs, kurās materiāls sagrupēts tematiski. 

Krājums pastāvīgi tiek papildināts. 

 digitalizācija, digitālie resursi un to veidošana 

Nav notikusi materiālu digitalizācija 

 krājuma kvalitātes, aktualitātes, attīstības novērtējums 

Krājums papildinās lēnām, jo šis darbs ir laikietilpīgs. 

 izmantojums  

Materiāli ik pa laikam tiek izliekti viegli pārskatāmā vietā, tad tos ievēro un apskatās. 

Cilvēki labprāt izmanto iespēju noskatīties filmu par kolhoza “Ļeņina Karogs” 40 

gadu pasākumu.  

• Novadpētniecības darba popularizēšana 

Novadpētniecības materiāli tiek izlikti izstādēs, akcentējot jaunākos un 

interesantākos materiālus. 

• Sadarbība novadpētniecības jomā 

Sadarbojamies ar pagasta iedzīvotājiem, kas sniedz vērtīgu informāciju un 

materiālus. 

• Novadpētniecības darba problēmas un to risinājumi 

Bibliotēkā ir foto albumi, kuros trūkst informācijas par to saturu. Nav vairs 

zinošu cilvēku, kuri varētu to zināt.  

Darbs ir laikietilpīgs, materiālu iegūšana ir ilgstošs process, tas apgrūtina 

plašāku informācijas iegūšanu. Jāizmanto daudzās interneta sniegtās iespējas. 

Jāuzrunā katrs cilvēks individuāli dalīties ar sev pieejamajiem materiāliem. 

• Galvenie secinājumi pārskata periodā, nākotnes prognozes, vajadzības 

Novadpētniecības darbs nekad nebūs pabeigts, jāatrod laiksun iespējas 

turpināt šo darbu. 
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9. Projekti 
 

2019. gadā projekti nav izstrādāti.  

 10. Publicitāte 
 

• Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par 

bibliotēkas funkcijām, pakalpojumiem 

Par bibliotēku un tās darbību sabiedrība arī 2019. gadātika informēta 

sociālajos tīkos.Kā arī tiek izmantoti tradicionālie publicitātes veidi  kā informācijas 

stendi vairākās vietās pagasta teritorijā un informēšana pa telefonu. Mutiskā 

komunikācija ir visefektīvākais veids kā uzrunāt cilvēku. Svarīgākās ziņas ir 

atrodamas Krustpils novada mājas lapā, Krustpils novada izdevumā Krustpils 

Novadnieks. Tiek ievietota informācija par bibliotēkas jaunieguvumiem, pasūtītajiem 

preses izdevumiem, gaidāmajiem un notikušajiem pasākumiem.  

JGB mājas lapā atrodams īss apraksts par bibliotēkas piedāvātajām iespējām, 

periodikas saraksts, darba laiks un kontaktinformācija. 

• Bibliotēkas informācija tīmeklī: 

 bibliotēkas tīmekļa vietne (mājaslapa) 

Bibliotēkai nav mājas lapas. 

 sociālie tīkli 

Informācija par bibliotēku tiek pievienota draugiem.lv, facebook.com 

• Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi 

 

Bibliotēkā regulāri tiek izliktas izstādes, notiek tematiskie pasākumi. 

Bibliotēkā izlikto izstāžu galvenās tēmas: 

 Ievērojamu cilvēku jubilejas. 

 Īpaši notikumi, pasākumi, tradīcijas. 

 Jaunieguvumu izstādes. 

 Izstādes (gleznu, fotogrāfiju, zīmējumu).  

 Bērnu literatūras izstādes. 

Aizvadītajā gadā Krustpils pagasta bibliotēkā organizēti 16 pasākumi un  

15izstādes apmeklētājiem dažādām vecuma grupām -jauniešiem, senioriem, jauktai 

auditorijai(2. pielikums). 

Dažu 2019. gada pasākumu apraksts skatāms laikrakstos: 

 Ir atkal Ziemassvētki klāt, Ir miers un klusums dziļš/ Sarma Lazdiņa// 

Krustpils Novadnieks.- Nr. 1 (102) (2019, janvāris), 6.lpp.: fotogr.   
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 Jēkabpils un novadu skolu audzēkņi skaļās lasīšanas sacensībās/ Ilze 

Bičevska// Brīvā Daugava.- Nr. 27 (11358) (20189 27. mart.), 6.lpp.: 

fotogr.   

 Krustpils pamatskolas audzēkne kļūst par skaļās lasīšanas čempionu 

Jēkabpils reģionā/ J. Iie// Jaunais Vēstnesis.- Nr. 10 (1706) (2018, 8. 

mart.), 18.lpp.: fotogr.   

 Kultūrvēstis/ Ramona Kristvalde// Krustpils Novadnieks.- Nr. 6 (107) 

(2019, jūnijs), 3.lpp. 

 Vasara Krustpils pagasta bibliotēkā/ Sarma Lazdiņa// Krustpils 

Novadnieks.- Nr. 9 (110) (2019, septembris), 4.lpp. 

• Ar publicitātes darbu saistītās problēmas un to risinājumi 

 

Darbs sociālajos tīklos dod mazu pasākumu apmeklējuma palielinājumu.Ar 

cilvēkiem cik iespējams ir jārunā individuāli. 

 

11. Sadarbības tīkla raksturojums 
 

• Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām 

 

Ar pašvaldību sadarbība ir ikdiena, bibliotēkas uzturēšanas pasākumos, 

budžeta piešķiršanā, atbalstā pasākumu organizēšanā. 

Bibliotēka sadarbojas ar pagasta kultūras nama bērnu un jauniešu 

amatierteātri Lieldienu, Ziemassvētku pasākumu organizēšanā.  

Krustpils novadā sadarbojamies ar visām bibliotēkām SBA, Grāmatu svētku 

norisē.Ir kopīgi semināri, kurus organizē Krustpils novada bibliotēku koordinators.  

• Citi sadarbības partneri reģionā un Latvijā, veiktās sadarbības aktivitātes 

 

Sadarbojamies arī ar Jēkabpils Galveno bibliotēku izmantojot SBA 

iespējas.Apmeklējam seminārus, kursus, izmantojam sniegtās konsultācijas. 

Dodamies pieredzes apmaiņas braucienos – 2019. gadā uz mūsu - Krustpils novadu. 

Sadarbība notiek arī ar JGB Ziemeļvalstu bibliotēkas nedēļā, ar Bērnu 

literatūras nodaļu – Pirmklasnieku svētkos. 

Sadarbība ar Evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājiem Lieldienu un 

Ziemassvētku pasākumu organizēšanā. 

Ar Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolu Ziemassvētku koncerta 

organizēšanā. 

• Bibliotēku interešu aizstāvības darbs 
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Nepārtraukti jāveido pozitīvu bibliotēkas tēlu vietējā sabiedrībā un jāveicina 

tās atpazīstamību. 

 

 

Pielikumi 
 

1. Krustpils pagasta bibliotēkas Krājuma komplektēšanas politika 2019. - 

2023.gadam         

2. Krustpils pagasta bibliotēkas pasākumu dienasgrāmata 2019.gads               
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1. pielikums 

 

 

 

 

 

 

Krustpils pagasta bibliotēkas 

Krājuma komplektēšanas politika 

2019. - 2023.gadam 
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 1. Krustpils pagasta bibliotēka (turpmāk tekstā – Bibliotēka) ir Krustpils 

novada pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas Bibliotēku likumā 

noteiktā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā. Bibliotēkas darbība 

ir vērsta uz nepārtrauktu plānveidīgu attīstību ar mērķi veikt iespieddarbu, elektronisko 

izdevumu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, un saglabāšanu, kā arī 

nodrošināt tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu. 

Bibliotēkai ir savas funkcijas kultūras, informācijas, izglītības, sociālajā, kā arī 

izklaidējošajā sfērā, tādējādi bibliotēka ir kļuvusi par zināšanu ieguves, izklaides un 

atpūtas vietu pašvaldībā.  

Mērķis – veidot diskusiju telpu, domu apmaiņu starp cilvēkiem, kuriem ir 

atšķirīgi uzskati, zināšanas un vajadzības. Radīt iedzīvotājiem kvalitatīvu informācijas 

ieguves vidi. 

Misija – būt par centru, kas veicina pastāvīgu, nepārtrauktu izglītošanos, padarīt 

resursus pieejamus un noderīgus visiem sabiedrības locekļiem, neatkarīgi no viņu 

finansiālajām iespējām, atšķirībām fiziskajā un izglītības jomā, rūpēties par kultūras 

mantojuma saglabāšanu. Būt par Krustpils pagasta vienu no galvenajiem informācijas 

centriem, kur bez maksas ikviens pagasta iedzīvotājs var saņemt sev vajadzīgo 

informāciju, būt par uzziņu un populārās literatūras bibliotēku, būt ceļam uz izglītību 

pirmsskolas vecuma bērniem. 

Mūsdienu sabiedrībā bibliotēkai ir īpaša nozīme izglītības, kultūras un sociālo 

funkciju realizēšanā. 

Bibliotēka ir vieta, kur jebkurš bez maksas var izlasīt jaunākās grāmatas, 

iepazīties ar preses izdevumiem, sameklēt sev vajadzīgo informāciju internetā. Tieši 

informācijas iegūšana ir galvenais, kas ir jānodrošina bibliotēkai, ko bibliotēka sekmīgi 

arī realizē. 

Saskaņā ar Krustpils novada pašvaldībā apstiprināto bibliotēkas nolikumu un 

bibliotēkas lietošanas noteikumiem, bibliotēka saviem lasītājiem sniedz brīvu un 

neierobežotu literatūras saņemšanu un informācija ieguves pakalpojumus. 

2018. gadā Krustpils pagasta dzīvo 862 iedzīvotāji. Bibliotēkas sniegtās 

iespējas izmantoja 38% no pagasta iedzīvotājiem. Ir arī lietotāji no Jēkabpils, 

Pļaviņām, Rīgas. Sievietes ir aktīvākas bibliotēkas apmeklētājas, taču arī vīrieši arvien 

vairāk brīvo laiku pavada lasot grāmatas, meklējot informāciju internetā. 

2018. gadā bibliotēku apmeklēja 49% pagastā dzīvojošie bērni un jaunieši līdz 

18 gadu vecumam. Brīva datoru pieejamība piesaista daudz bērnu un jauniešu, jo 

kolektīvā arī datorspēles šķiet interesantākas. Līdz ar mobilā interneta pakalpojumu 

attīstību, daudziem iedzīvotājiem internets ir pieejams mājās. Bibliotēkas lietotāji ir 

skolēni, studenti, strādājošie, bezdarbnieki un aktīvās darba gaitas beigušie iedzīvotāji. 

Internets ir lielisks palīgs arī cilvēkiem, kuri meklē darbu. Daudzi bibliotēkas lietotāji 

devušies darbā uz ārzemēm, liels skaits ir aizbraukušo jauniešu, internets ir veids, kā 

šeit dzīvojošie tuvinieki ar viņiem var sazināties.   
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2. Bibliotēkas darbs tiek organizēts, lai jebkuras mērķa grupas un vecuma apmeklētājs 

bibliotēkā spētu atrast sev nepieciešamo un interesējošo informāciju, lai justos gaidīts 

un saprasts.   

Bibliotēkas krājumu pārzina un veido bibliotēkas vadītājs. Bibliotēkas krājums 

tiek attīstīts un komplektēts, balstoties uz pašvaldību publisko bibliotēku darbību 

reglamentējošiem un saistošiem dokumentiem, ņemot vērā lietotāju intereses, 

vajadzības un pieprasījumu. Bibliotēkas pamatkrājums ir daiļliteratūra, nozaru 

literatūra pieaugušajiem un bērniem un periodiskie izdevumi. 

Krājuma papildināšanas pamatprincipi: 

 kvalitāte – bibliotēkas krājuma veidošana atbilstoši teritorijas attīstības 

interesēm, dāvinājumu izvērtēšana kā saturiskā, tā skaitliskā ziņā. 

 daudzveidība – visās nozarēs iespējami plašs dokumentu klāsts dažādām 

lasītāju grupām, 

 aktualitāte – regulāra krājuma papildināšana ar jaunākajiem valstī iznākušajiem 

izdevumiem, iespējami atbilstoši lietotāju pieprasījumam, 

 pieejamība – krājuma, datubāzu, citu informācijas sistēmu un pakalpojumu 

pieejamības garantēšana ikvienam iedzīvotājam, neatkarīgi no piederības kādai 

sociālai grupai, zināšanu līmeņa vai materiālā nodrošinājuma, 

 plānveidīgums – nekontrolētu iepirkumu, dāvinājumu nepieļaušana. 

Finansējumu krājuma komplektēšanai nodrošina Krustpils novada pašvaldība, tiek 

ievērots princips; 70% - grāmatu, audiovizuālo izdevumu un citu dokumentu iegādei, 

30% - preses izdevumu abonēšanai. 

Krājuma komplektēšanas noteicošie faktori: 

 lietotāju pieprasījums, 

 finanšu līdzekļi, 

 izdevēju un tirdzniecības piedāvājums. 

Prioritātes krājuma komplektēšanā: 

 Latviešu orģinālliteratūra, 

 Literatūra bērniem un jauniešiem 

 Augstvērtīga tulkotā literatūra 

 Nozaru literatūra 

Krājuma komplektēšanas avoti: 

 pirkumi – grāmattirgotājs SIA "VirjaLK", 

 vairumtirdzniecības bāze „Latvijas  grāmata”, 

 grāmatu veikali (atlaižu akciju laikā, konkrētu izdevumu iegādei), 

 dāvinājumi – privātpersonu, iestāžu un organizāciju dāvinājumi, 

 projekti - VKKF projekti, LNB projekti, 

 ziedojumi, 

 aizvietošana – lasītāju nozaudēti izdevumi aizvietoti ar identiskiem vai saturā 

līdzvērtīgiem, 

 abonēšana – Latvijā izdoti periodiskie izdevumi plašam lasītāju lokam. 

Literatūras atlases kritēriji:  

 Atbilstība lietotāju vajadzībām un interesēm;  

 Izdevuma kvalitāte;  

 Publikācijas forma un stils;  
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 Oriģināla ( tulkotai uzziņu literatūrai) publicēšanas gads  

 Valodas aspekts – pamatā resursi tiek komplektēti latviešu valodā, neliels skaits 

arī krievu un angļu valodā;  

 Cena  

Paaugstināta pieprasījuma izdevumus iepērk divos eksemplāros. 

Nekomplektē pornogrāfiska, rasistiska, antisemītiska rakstura vai cita veida 

nesaskaņu un naida kurināšanai izmantojamus izdevumus. Kā arī īslaicīgs nozīmes 

literatūru (bukleti, reklāmas, aicinājumi, partiju programmas u.tml.), mūzikas ierakstus, 

nošu izdevumus, kartogrāfiskos izdevumus (izņemot novadpētniecību), attēlizdevumus 

(izņemot novadpētniecību), rokrakstus (izņemot novadpētniecību). 

 Dāvinājumu pieņemšanas kritēriji:  

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

 Aktualitāte – paaugstināta pieprasījuma literatūra;  

 Valoda – pamatā latviešu valoda, detektīvliteratūra arī krievu valodā;  

 Izdevuma nolietojuma pakāpe – nelietotas vai mazlietotas;  

 Bibliotēkai ir tiesības saņemtos dāvinājumus dāvināt tālāk citām bibliotēkām 

vai piedāvāt lietotājiem; 

 Dāvinātājs atsakās no īpašumtiesībām uz dāvinātajām grāmatām. 

3. Izmantojot Conseptus metodi, iespējams vispusīgi analizēt krājuma profilu un 

noteikt krājuma prioritātes un specifiku. Tiek izmantoti pirmie divi dziļuma līmeņi: I 

minimālās informācijas līmenis un II pamata līmenis.   

4. Krājuma rekomplektēšanas (norakstīšanas) iemesli:  

 Nolietoti izdevumi;  

 Novecojuši pēc satura;  

 Liekie dubleti;  

 Profilam neatbilstoši izdevumi;  

 Izdevumi bojāti dažādu iemeslu dēļ;  

 Nozaudēti izdevumi;  

 Dokumenti nav atgūstami lietotāju vainas dēļ;  

 

5. Bibliotēkas krājuma komplektēšanas politikā tiek iezīmētas bibliotēkas 

profilam atbilstoša krājuma aprises. Bibliotēkas krājumu veido un papildina atbilstoši 

bibliotēkas nolikumā noteiktajām funkcijām un uzdevumiem, bibliotēkas krājuma 

komplektēšanas profilam. 

 

Lai noteiktu vai krājuma komplektēšana ir veiksmīga, tiek veiktas aptaujas, 

statistikas datu analīze, krājuma apgrozības rādītāju analīze. 

 

IZSTRĀDĀJA: 

Krustpils pagasta bibliotēkas vadītāja    Sarma Lazdiņa 
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2.  pielikums 

Krustpils pagasta bibliotēkas pasākumu dienasgrāmata 2019.gads 

Pasākuma 

datums 
Pasākuma nosaukums Pasākuma veids 

13.01. Rakstniecei Dzintrai Žuravskai - 80 Plaukta izstāde 

19.01. 
Amerikā rakstniekam Edgaram Alanam Po - 

210 
Plaukta izstāde 

02.02. Bērnu rakstniecei Margaritai Stārastei - 105 Plaukta izstāde 

16.02. 
Valentīndienas apsveikumu gatavošana, 

grāmatas lasīšana, saldumu gatavošana 

Radošā darbnīca - 

pasākums 

18.02. Aktierim Kārlim Sebrim - 105 Plaukta izstāde 

23.02. “Sveču spēks” Radošā darbnīca 

03.03. Operdziedātājai Sonorai Vaicei - 50 Plaukta izstāde 

23.03. Rakstniecei Aīdai Niedrai - 120 Plaukta izstāde 

25.-29.03. 
Digitālā nedēļa “Aktualitātes e-vidē” Konsultācijas, 

praktiskas iemaņas 

Aprīlis- 

maijs 
Konsultācijas lauksaimniekiem Konsultācijas  

02.04. Starptautiskā bērnu grāmatu diena Plaukta izstāde 

06.04. Gada monēta Konkurss  

15.04. – 

17.05. 

Mākslinieces Rutas Štelmaheres gleznu 

izstāde 
Gleznu izstāde 

18.04.   Lieldienu olu krāsošana Radošā darbnīca 

20.04. Kā mazie zaķi Lielo dienu gaidīja Pasākums 

22.04. – 

28.04. 

Bibliotēku nedēļa  

“Bibliotēkas – dialogs ceļā uz pārmaiņām” 
Bibliotekārā stunda 

Maijs - 

decembris 
Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2019  

06.05. Rakstniekam Jānim Klīdzejam - 105 Plaukta izstāde 

11.05.  
Mātes dienai veltīta apsveikumu darbnīca “Es 

mīlu tevi, māmiņ…” 
Radošā darbnīca 

28.05. Dzejniecei, tulkotājai Mārai Cielēnai - 65 
Plaukta izstāde, 

pasākums 

29.05. Sporta diena “Jautrā vasara” Pasākums  

06.06. Bibliotekāru pieredzes apmaiņas brauciens Pasākums 

21.06. “Vasaras saulgrieži tradīcijās” Plaukta izstāde 

30.06. Dzejniekam Jānim Peteram - 80 Plaukta izstāde 

1.07. – 

31.07. 

“Melodiju burvis no Saukas “Lejas 

Arendzāniem”  
Plaukta izstāde 

Jūlijs - 

augusts 
Pērļošanas darbnīca Radošā darbnīca 

28.07.  Dzejniekam Kārlim Vērdiņam - 40 Plaukta izstāde 

16.08. Galda spēļu diena Pasākums  

28.08. “Uz skolu!” Pasākums  

13.09. “Riti raiti, valodiņa” Pasākums  

01.10.  Foto izstāde “Mirkļi dabā” Izstāde  

04.10. 
“Miķelīts bagāts vīrs” Radošā darbnīca, 

izstāde 

15.10. Rakstniecei Norai Ikstenai - 50 Plaukta izstāde 
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30., 31.10. Helovīnu ķirbju grebšana, masku gatavošana Radošā darbnīca 

07.11. Rakstniekam Kārlim Skalbem - 140 
Plaukta izstāde, 

pasaku lasīšana 

10.11. “Mārtiņdiena un tās tradīcijas” Plaukta izstāde 

11.11.  Lāčplēša diena Plaukta izstāde 

11.11. 
Ziemelvalstu bibliotēku nedēļa 

“PepijaiGarzeķei dzimšanas diena” 
Pasākums  

16. 11.  Latvijas armijai -100 Plaukta izstāde 

29.11. Adventes vainagu darbnīca Radošā darbnīca 

21.12. Ziemassvētku pasākums Pasākums  

 


