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1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums 

Īss situācijas apraksts 

Kūku bibliotēka (turpmāk tekstā Bibliotēka) ir Krustpils novada pašvaldības dibināta 

un pārraudzībā esoša patstāvīga, informatīva, izglītojoša un kultūras iestāde, kas Bibliotēku 

likumā noteiktā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā 2004. gada 17. 

augustā (reģistra numurs BLB1575) un īsteno pašvaldības funkciju kultūras jomā, veicot 

pasaules kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu un citu dokumentu 

uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina 

tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu. 

2009.gadā administratīvi teritoriālās reformas rezultātā, apvienojoties Atašienes, 

Kūku, Krustpils, Mežāres, Variešu un Vīpes pagastiem, izveidojās Krustpils novads.  

Kūku pagasts atrodas Krustpils novada austrumu daļā un robežojas ar Jēkabpils 

pilsētu. Kūku pagastu šķērso valsts galvenais autoceļš A12 (E22) Jēkabpils–Rēzekne–Ludza–

Krievijas robeža (Terehova). Pagasta kopplatība ir 11450 ha. Kūku pagasts ir visblīvāk 

apdzīvotā lauku teritorija Krustpils novadā ar 1894 iedzīvotājiem (pēc PMLP datiem uz 

01.01.2019). Lielākās apdzīvotās vietas - Zīlāni, Jaunā muiža, Kūkas (skat.1.att.). 

 

 
 

1.att. Krustpils novada karte 
 

Kūku pagastā darbojas divas bibliotēkas – Kūku bibliotēka un Zīlānu bibliotēka. Kūku 

bibliotēka atrodas apdzīvotā vietā - Kūkās. Bibliotēkas adrese: Kūkas 36, Kūku pagasts, 

Krustpils novads, Latvija, LV-5222, e-pasts: kuku.biblioteka@krustpils.lv. Attālums līdz 

Jēkabpilij 15 km. Tajā pašā ēkā, kur atrodas bibliotēka, vēl darbojas pasts, pagasta kase un 

ģimenes ārsta prakse. Blakus bibliotēkai ir Sūnu pamatskola, bērnudārzs, veikals un 5 trīs 

stāvu dzīvojamās mājas. Tika sakopta un labiekārtota bibliotēkas apkārtne. Tas viss kopumā 

rada labvēlīgu vidi bibliotēkas apmeklēšanai. Šajā mikrorajonā ir apmēram 400 iedzīvotāju. 

Ciemata iedzīvotāju sastāvs ir daudznacionāls, kas nosaka nepieciešamību bibliotēkai 

komplektēt krājumu latviešu un krievu valodā. 

Bibliotēka ir brīvi pieejama ne tikai pagasta iedzīvotājiem, bet visiem apmeklētājiem, 

nodrošinot mūžizglītības iespējas visiem sabiedrības locekļiem, neatkarīgi no viņu vecuma, 

rases, dzimuma, tautības, valodas vai sociālā stāvokļa.  

Bibliotēkas lietotāji pārsvarā ir Kūku ciemata iedzīvotāji, bet ir arī lietotāji no tuvējās 

apkārtnes. Aktīvo lietotāju kopskaits 2019. gadā – 207, t.sk. bērni un jaunieši līdz 18 gadiem 

– 101. Skolas un bērnudārza tuvums veicina bērnu un jauniešu pieplūdumu bibliotēkā. 

Apskatot Kūku bibliotēkas lasītāju vecuma statistiku (skat.2.att.), redzams, ka visvairāk 

lietotāju ir vecumā no 9-32 gadiem. Bibliotēkas lietotāju vidējais vecums 31,41 gads. 
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2.att. Lasītāju vecums Kūku bibliotēkā 

 

Izmaiņas bibliotēkas darbībā pārskata periodā  

No 2018.gada 1.jūnija Uzņēmumu reģistrs nodrošina sabiedrībai publiski pieejamu 

vienoto publisko personu un iestāžu sarakstu. Saraksts ietver aktuālo informāciju par visām 

valsts pārvaldes iestādēm un bez maksas ir pieejams ikvienam interesentam. Līdz ar to, arī 

bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta Uzņēmumu reģistrā 2019. gada 1. oktobrī 

(reģistrācijas numurs 40900032287). 

Pārskata periodā paveiktais no bibliotēkas stratēģijā definētajiem virzieniem un 

uzdevumiem  

Bibliotēka strādā saskaņā ar Kūku bibliotēkas attīstības plānu 2019.-2023. gadam, 

uzmanību vēršot galvenajiem uzdevumiem un virzieniem ilgtspējīgas bibliotēkas attīstības 

nodrošināšanai. Paveiktais aprakstīts bibliotēkas gada pārskatā.  

Bibliotēku akreditācija 

Pārskata periodā bibliotēka veiksmīgi atkārtoti izgāja akreditāciju. Kūku bibliotēka 

atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai piešķīra vietējas 

nozīmes bibliotēkas statusu. Akreditācijas apliecības Nr.203B. Bibliotēka akreditēta līdz 

2024. gadam. 

Akreditācijas atzinumā komisijas izteiktie ieteikumi: 

1. Jāaktivizē datu bāžu izmantošanas popularizēšana. 

2. Aktīvāk jāpopularizē autorizācijas datu pielietojuma iespējas. 

3. Rast iespēju datorklasi aprīkot ar interaktīvo tāfeli. 

Daļa no šiem ieteikumiem jau īstenoti – autorizācijas dati izsniegti 44 lasītājiem; 

datorklase aprīkota ar interaktīvo ekrānu. 
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2. Finansiālais nodrošinājums 
1.tabula 

Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums 

 2017 2018 2019 Kopējā 

dinamika 

(+/-) 

Kopā (EUR) 51736 52255 55480 +1%; +6% 

Pašvaldības finansējums 51681 52142 55190 +1%; +6% 

Citi ieņēmumi: 55 113 290 +5%; +157% 

t. sk. maksas pakalpojumi 55 113 290 +5%; +157% 

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi - - - - 

t. sk. VKKF finansējums - - - - 

t. sk. citi piešķīrumi - - - - 

 

Kūku bibliotēkas ienākošie līdzekļi nodrošina bibliotēkas funkciju veikšanu un 

attīstību.  

Salīdzinot ar pēdējiem 3 gadiem, bibliotēkas finansējums audzis (skat.1.tab.). Pamat 

finansējums ir Kūku pagasta pārvaldes un Krustpils novada pašvaldības piešķirtie līdzekļi. 

Citi ienākumi – EUR 290 saņemti sniedzot maksas pakalpojumus par kopēšanu un grāmatu 

apvākošanu, kā arī bibliotēkas telpu noma.  

Izdevumi, salīdzinot ar 2018.gadu, ir palielinājušies par 3225 EUR (skat.2.tab.). 56 % 

no kopējā finansējuma tiek iztērēts darbinieku darba samaksai un darba devēja VSAOI, 7 % 

atvēlēti krājuma papildināšanai, 8 % ieguldīti remontdarbiem, 12% izlietoti datortehnikai un 

citai biroju tehnikai un 12 % izlietoti apmaksājot dažādu preču un pakalpojumu iegādi. 

Reprezentācijas un kultūras pasākumiem iztērēti 5%.  

Pozitīvi vērtējams, ka finansējums krājuma komplektēšanai palielinājies par 15%. 

Kopumā bibliotēkas finansējums vērtējams kā attīstību veicinošs. 

 
2.tabula 

Bibliotēkas izdevumi 

 2017 2018 2019 Kopējā 

dinamika 

(+/-) 
Izdevumi kopā (EUR) 51736 52255 55480 +1%; +6% 

Darbinieku atalgojums (bruto) 31912 31308 31161 -2%; 0.5% 

Krājuma komplektēšana 3602 3553 4092 -1%; +15% 

 

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

Veiktie un plānotie telpu un ēku rekonstrukcijas projekti un remontdarbi 

Pārskata periodā tiek izremontēta bibliotēkas teritorijā esoša saimniecības ēka. Līdz ar 

to tika atrisināts jautājums par bibliotēkas dažādu inventāru un darbarīku uzglabāšanu.  

Tika turpināts darbs pie bibliotēkas apkārtnes sakoptības un labiekārtošanas. 2019. 

gadā sadarbībā ar biedrību “InSpe” pie bibliotēkas tika labiekārtots vēl viens laukums – 

iestādīti dekoratīvie krūmi un koki, izveidots dekoratīvais dīķis. 

Lai nodrošinātu higiēnas un sanitāro normu prasības, 2020.gada plānots veikt remontu 

apmeklētāju tualetē. 
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3.att. Laukums āra pasākumiem pie Kūku bibliotēkas 

Iekārtas, aprīkojums  

3.tabula 

Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums 

 Darbiniekiem 

(skaits) 

Lietotājiem 

(skaits) 
Iegādes gads 

Stacionārs dators 2 6 

2014., 2015., 2016., 

2017 - pa vienam; 

2018. – 2.gab.; 2019. 

– 2.gab. 

Datorkomplekti 

(dāvinājums no 

Lattelecom) datorklasē 

- 8 2017 

Portatīvais dators 1 - 2013 

All-In-One 

planšetdators 
1 - 2019 

Interaktīvs Pieskāriena 

Ekrāns 
- 1 2019 

Grafikas programma 

Microsoft Visio 

(licences) 

1 8 2019 

Multifunkcionālās 

iekārtas 
2 1 2013., 2016., 2019 

Kopēšanas iekārtas 1 - 2003 

Čeku printeris 1 - 2014 

Uzlīmju printeris 1 - 2019 

Televizors - 1 2010 

DVD atskaņotājs 

(karaoke), mikrofons 
- 1 2012 

Mūzikas centrs 1 - 2008 

Digitālā spoguļkamera 1 - 2014 

Projektors ar 

pārnesamo ekrānu 
1 - 2016 

Grāmatu vākošanas 

ierīce 
1 - 2016 

Cilvēku (apmeklētāju) 

skaitītājs 
- 1 2018 
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Katru gadu notiek datortehnikas pakāpeniska atjaunošana. Pārskata periodā iegādāti 2 

jauni datori darbiniekiem, uzlīmju printeris GODEX RT200 Ribbon 55mm x 74mm 

(izmantojam lasītāju kartes svītru koda izdrukai), krāsaina multifunkcionālā iekārta, 

planšetdators All-In-One. Pēc akreditācijas komisijas ieteikumiem datorklase aprīkota ar 

interaktīvo ekrānu Prestigio ar statīvu.  Iegādātas deviņas Grafikas programmas Microsoft 

Visio licences.  

Nomainīti grāmatu plaukti abonementā, iegādāts stends grāmatu izstādēm un daļai 

bibliotēkas uzstādītas rullo žalūzijas. Lai uzlabotu darba ergonomisko vidi iegādāts un 

uzstādīts gaisa kondicionieris. 

2020.gadā turpināsim žalūziju nomaiņu bibliotēkā. Ieplānots iegadāties biroja krēslu 

vadītajai, krēsls/sols apmeklētajiem, bērnu zonā sēžam maisi, kā arī ierīkot izstāžu sistēmu 

bibliotēkā. No dator un biroja tehnikas ieplānots papīra smalcinātāja un spēļu konsoles iegāde.  

4. Personāls 

Katras bibliotēkas veiksmīga darba pamatnosacījums ir profesionāli zinoši, radoši, 

aktīvi un atsaucīgi darbinieki. Kūku bibliotēkā strādā trīs darbinieki: bibliotēkas vadītāja, 

bibliotekāre un apkopēja. Pārskata periodā izmaiņas personāla sastāvā nav veiktas. 
4.tabula 

Bibliotēkas personāls 

 

Darbinieku kopskaits 3 

t.sk. 

bibliotekārie darbinieki 
2 

no tiem ar bibliotekāro izglītību - 

no tiem ar izglītību citās jomās 2 

ar bakalaura grādu 1 
ar 1. līmeņa profesionālo augstāko jeb 

koledžas izglītību   
1 

pārējie darbinieki 1 

Strādā uz pilnu slodzi 3 

 

Kūku bibliotēkas bibliotekārie darbinieki regulāri paaugstina profesionālo 

kvalifikāciju, piedaloties Jēkabpils GB organizētājos semināros un kursos un izmanto LNB 

Mācību centra u.c. iespējas.  

2019.gadā Kūku bibliotēkas bibliotekārie darbinieki piedalījās: 

 SIA “Baltijas Datoru akadēmijas” mācību kursos “Digitālā saziņa ar valsti: dzīves 

situācijās noderīgi e-risinājumi” (bibliotēkas vadītāja un bibliotekāre);  

 Latvijas bibliotekāru biedrības profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas braucienā 

uz Bavārijas bibliotēkām (Vācija) (bibliotēkas vadītāja un bibliotekāre); 

 Izglītības un attīstības centra “EGO” profesionālās pilnveides seminārā “Radošums un tā 

izpausmes darbā ar bērniem un pieaugušajiem bibliotēkā” (bibliotekāre); 

 SIA “Mācību centrs plus” profesionālās pilnveides izglītības programmu “Tāmēšanas 

pamati” (bibliotēkas vadītāja). 

2020.gada velētos apmeklēt Grafikas programmas Microsoft Visio apmācības.  

Finansējums profesionālajai pilnveidei tiek nodrošināts no pašvaldības budžeta. 

2019. gadā, pieredzes apmaiņas brauciena ietvaros, Kūku bibliotēkā viesojās ciemiņi 

no Lielvārdes – uzņēmēji un NVO pārstāvji. Apmeklējuma laikā dalījāmies pieredzē, stāstot 

par bibliotēkas darbu, realizētiem projektiem un organizētajiem pasākumiem. 
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2019. gadā Kūku bibliotēkas bibliotekāre saņēma Krustpils novada pašvaldības 

Atzinības rakstu par radošu un kvalitatīvu darbu sabiedrības labā. 

Lauku partnerības Sēlija rīkotā radošā konkursa "Vedējs" titulu 2019.gadā saņēma 

Kūku bibliotēkas vadītāja Jeļena Hnikina; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jeļenas Hnikinas apbalvošana radošā konkursa 

noslēguma pasākumā  

 

5. Pakalpojumu piedāvājums un 

pieejamība 

Galveno rādītāju analīze  

5.tabula 

Bibliotēkas pamatrādītāji 

 
  

2017 

 

2018 

 

2019 

% salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits  239 232 207  -3%; -10% 

t. sk. bērni 135 129 101 -4%; -22% 

Bibliotēkas apmeklējums 4388 5906 5051 +35%; -14% 

t. sk. bērni 2643 3672 2785 +39%; -24% 

Virtuālais apmeklējums 915 4092 2021 +347%; -51% 

Izsniegums kopā 4150 4896 4687 +18%; -4% 

t. sk. grāmatas 1892 2132 1783 +13%; -16% 

t. sk. periodiskie izdevumi 2255 2764 2904 +23%; +5% 

t. sk. bērniem 730 592 579 -19%; -2% 

Bibliotekārais aptvērums % 

no iedz. skaita pagastā 
21% 21% 19% 0%; -2% 

t. sk. bērni līdz 18 g. 61% 61% 49% 0%; -12% 

Iedzīvotāju skaits 1136 1130 1118 -1%; -1% 

t. sk. bērni līdz 18 g. 222 212 206 -5%; -3% 

 

Pārskata periodā vērojams pamatrādītāju samazinājums. Bibliotēkas pakalpojumus 

izmantojuši 207 iedzīvotāji, t. i. par 10% mazāk nekā 2018. gadā, ko var pamatot ar to, ka 

samazinājies arī iedzīvotāju skaits. Virtuālais apmeklējums samazinās, jo par galveno 

informācijas avotu daudziem kļūst sociālie tīkli, kur ir audzis sekotāju skaits. 

Kūku pagastā darbojas divas bibliotēkas – Kūku bibliotēka un Zīlānu bibliotēka, līdz 

ar to iedzīvotāju iesaistījums tiek rēķināts ņemot vērā iedzīvotāju skaitu apkalpes zonā un tas 

ir 19%. Savukārt bērnu iesaistījums – 49%.  

Jāpiebilst, ka tabulā “Bibliotēkas pamatrādītāji” uzskaitīti tie apmeklētāji, kuri izmanto 

bibliotēkas pamatpakalpojumus – abonements, lasītava, interneta lasītava, daži pasākumi. Bet 

arvien biežāk bibliotēka veic arī sociālās funkcijas, kas pastāv līdzās bibliotēkas 

pakalpojumiem. Līdz ar to ir grūti precīzi veikt aprēķinus saistītus ar bibliotēkas 

apmeklējumu. Kā risinājums, no 2019.gada 02.janvāra bibliotēkā uzstādīts un darbojas 
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cilvēku (apmeklētāju) skaitītājs. Pēc skaitītāja datiem, pārskata periodā bibliotēka fiziski 

apmeklēta 27462 reizes. Tas liecina par to, ka bibliotēka ir ļoti nepieciešama. 

Pakalpojumu attīstība  

Darba laiks ir izstrādāts, lai būtu maksimāli ērts apmeklētājiem, jo darba dienās 

strādājam no rīta līdz 6 vakarā. Tika padomāts arī par tiem, kuri darbdienās nevar pagūt 

apmeklēt bibliotēku, līdz ar to strādājam arī sestdienās. Tas uzlabo bibliotēkas pakalpojumu 

pieejamību un priecē lietotājus.  

Automatizētas lietotāju apkalpošanas un attālās pasūtīšanas/rezervēšanas īstenošana 

dod iespēju bibliotēkas autorizētiem lietotājiem pasūtīt grāmatas, pagarināt termiņu un redzēt 

savu statusu abonementā (izsniegumi, laikā neatdotie, pasūtītie (arī pasūtījumu vēsture), 

rezervētie, rindas, atgādinājumi) neierobežotā laikā. 

Arvien biežāk bibliotēka veic arī sociālās funkcijas, kas pastāv līdzās bibliotēkas 

pakalpojumiem. Bibliotēka ir kļuvusi par ierastu komunālo, patērētās elektrības, telefonu 

maksājumu vietu. Bibliotēkā tiek pasūtītas, rezervētas, apmaksātas un izdrukātas koncertu, 

teātra izrāžu biļetes. Izmantojot bezmaksas interneta pakalpojumus, tiek meklēts darbs, pirkts 

un pārdots, aizpildītas dažādas anketas un VID deklarācijas. Bibliotēkas darbinieki ir 

starpnieki starp pagasta, novada un valsts iestāžu darbiniekiem un iedzīvotājiem.  

Domājot par bibliotēkas pakalpojumu attīstību, 2018.gadā bibliotēkā izveidota 

datorklase, kas ir izremontēta un aprīkota ar stacionāriem datoriem, interaktīvo ekrānu 

(2019.gadā) un pastāvīgu interneta pieslēgumu, dodot iespējas iedzīvotājiem, t.sk. cilvēkiem 

ar invaliditāti, iegūt mūsdienās nepieciešamās datora prasmes. Šajā datorklasē notiek 

apmācības skolēniem par satiksmes drošību ar iespēju nokārtot teorijas eksāmenu un saņemt 

velosipēda vadītāja apliecību uz vietas bibliotēkā. Pārskata periodā 30 bērni saņēma 

velosipēda vadītājas apliecības. 

Bibliotēkas sniegtie pamatpakalpojumi ir bez maksas. Bezmaksas pakalpojumi tiek 

nodrošināti pašvaldības piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. Papildus pamatpakalpojumiem 

bibliotēka sniedz maksas pakalpojumus – kopēšanu, izdrukas no datora, skenēšanu, 

laminēšanu, grāmatu apvākošanu, telpu izmantošanu u.c. Maksas apmēru par bibliotēkas 

sniegtajiem maksas pakalpojumiem nosaka Krustpils novada dome.  

E-grāmatu bibliotēka 

2018. gadā bibliotēkā uzsākta lasītāju autorizācija – bija autorizēti 17 lasītāji. Savukārt 

2019.gada jau autorizēti 44 lasītāji. Diemžēl nav daudz tādu apmeklētāju, kuriem ir interese 

un vēlme pašiem meklēt sev vajadzīgo informāciju elektroniskajā katalogā. Mums atliek tikai 

pacietīgi strādāt, popularizējot mūsdienu tehnoloģijas, t.sk. iespēju bez maksas lasīt latviešu 

autoru darbus e-grāmatas formātā tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā. 

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

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

Lai uzlabotu bibliotēkas pakalpojumus un lasītāji varētu izteikt savus ierosinājumus un 

sūdzības ir iekārtota „Ierosinājumu un sūdzību burtnīca”. 2020. gadā plānots veikt aptauju, lai 

noskaidrotu iedzīvotāju un bibliotēkas esošo klientu vajadzības un intereses. 

Aktīvi izvietojot informāciju sociālajos tīklos iedzīvotāji tiek informēti par 

daudzveidīgajiem bibliotēkas pakalpojumiem (jaunākās grāmatas, pasākumi, izstādes u.tml.), 

ieinteresējot viņus apmeklēt bibliotēku.  

Ārējie apkalpošanas punkti kā pakalpojums 

Bibliotēkai nav ārējo apkalpošanas punktu. 
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Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām  

Bibliotēka atrodas 2.stāvā, tāpēc personām ar kustību traucējumiem nav iespējams tur 

nokļūt. Līdz ar to gados vecākiem lasītājiem un cilvēkiem ar kustības traucējumiem grāmatas 

un periodiku piegādājam mājās. Šo pakalpojumu nodrošina ne tikai bibliotēkas darbinieki, bet 

arī iesaistījušies bibliotēkas lietotāji, kaimiņi, bērni u.c. Kā arī ja ir nepieciešams bibliotēkas 

darbinieks vienmēr nokāp lejā, lai sniegtu nepieciešamās konsultācijas vai apkalpošanu. 

Pozitīvi vērtējams, ka 2017.-2018.gada uzsākts darbs pie vides pieejamības 

nodrošināšanas personām ar invaliditāti – tiek  uzbūvēta uzbrauktuve pie centrālās ieejas un 

nomainītas trīs durvis. 2019. gadā darbs turpinās – izbūvēts WC personām ar funkcionāliem 

traucējumiem Kūku bibliotēkas ēkā. 

Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām vai interešu grupām, tematiskie 

pasākumi  

Publiskā bibliotēka ir pieejama visiem, tādēļ mazaizsargāto un riska grupu 

apkalpošana ir viens no darba pamatprincipiem. Bibliotēkai ir iespēja šīs grupas cilvēkiem 

uzlabot dzīves kvalitāti – te var lasīt jauno presi un grāmatas, bez maksas apgūt un izmantot 

datorus, internetu. Konsultējam un vajadzības gadījumā apmācam, kā sazināties ar pašvaldību 

un citām svarīgām institūcijām palīdzības saņemšanai, kā lietot i-banku, kā iegādāties biļetes 

internetā. Kūku bibliotēkā mājvietu radušas senioru rokdarbnieces.  

Vairāk par tematiskiem pasākumiem pārskata periodā pielikumā Nr.1. 

Uzziņu, informācijas un izglītojošais darbs  

Uzziņas par dažādām tēmām veic bibliotēkas darbinieki. Visas sniegtās uzziņas ir 

mutiskas. Bibliotēkas uzziņu un informācijas pakalpojumiem tiek izmantoti tradicionālie un 

elektroniskie informācijas avoti. Tie sevī ietver dažādas meklēšanas iespējas - ALISE 

elektroniskais katalogs, analītiskā datu bāze, novada resursi, LNB elektroniskais katalogs, 

analītiskā datu bāze, Letonika datu bāze u. c. elektroniskie resursi. 

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

tehnoloģiju apguvē un sadarbība ar novada bibliotēkām, Sūnu pamatskolu, Kūku pagasta 

pārvaldi un Krustpils novada pašvaldību. 

Bibliotēkas darbinieki sniedz katram bibliotēkas lietotājam nepieciešamo palīdzību.  

Bibliotēkas izglītojošā darbība  

2018.gada bibliotēkā izveidota datorklase, kas ir izremontēta un aprīkota ar 

stacionāriem datoriem, interaktīvo ekrānu (2019.gadā) un pastāvīgu interneta pieslēgumu, 

dodot iespējas iedzīvotājiem, t.sk. cilvēkiem ar invaliditāti, iegūt mūsdienās nepieciešamās 

datora prasmes. Šajā datorklasē notiek apmācības skolēniem par satiksmes drošību ar iespēju 

nokārtot teorijas eksāmenu un saņemt velosipēda vadītāja apliecību uz vietas bibliotēkā. 

Pārskata periodā 30 bērni saņēma velosipēda vadītājas apliecības. 

Ikdienā individuāli tiek strādāts ar apmeklētājiem, kuriem nepieciešama palīdzība, 

piemēram, konta pārskata izdrukas izveide, komunālo rēķinu izdruka, e-pasta lietošana, 

deklarāciju aizpildīšana elektroniski utt. Apmeklētājiem palīdzam strādāt portālā Latvija.lv, e-

veselība.lv vai datamed.lv.  

Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas pieejamība 

iedzīvotājiem 

Bibliotēkas informatīvajā stendā ir pieejama aktuālā informācija no pašvaldības, valsts 

institūcijām un nevalstiskām organizācijām (paziņojumi, afišas, notikumu informācija). 

Bibliotēkā pieejams pašvaldības informatīvais izdevums „Krustpils novadnieks”. Lai 

izdevums “Krustpils novadnieks” būtu pieejams digitāli katru mēnesi bibliotēkas darbiniece 

to ievieto Nacionālās bibliotēkas datu bāzē “Digitāli radīta periodika”.  



11 

 

Bibliotēkas darbinieki apmeklēja mācību kursus “Digitālā saziņa ar valsti: dzīves 

situācijās, noderīgi e–risinājumi”. Mācības notika Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas īstenotās integrētās komunikācijas mācību programmas “Mana Latvija.lv Dari 

digitāli!” ietvaros, kuras mērķis ir informēt un veicināt sabiedrības interesi par e–pārvaldes 

izstrādātajiem risinājumiem, skaidrot un demonstrēt to lietošanas ieguvumus, kā arī panākt 

rīcības maiņu – izmantot dažādu dzīves situāciju risināšanai valsts izstrādātos e–risinājumus. 

Kā digitālie aģenti sniedzam atbalstu un praktisku palīdzību, kā sev nozīmīgākās dzīves 

situācijas atrisināt elektroniski, portālā www.latvija.lv. 

Pēc nepieciešamības bibliotēka iesaistās pašvaldības izveidotajās aptaujās, kā arī 

aicina bibliotēkas apmeklētājus tās aizpildīt. 

Elektroniskais katalogs 

Bibliotēka turpina strādāt ar programmu BIS ALISE - komplektēšanas modulī, veicot 

jaunieguvumu apstrādi un eksemplāru norakstīšanu; cirkulācijas modulī, veidojot lasītāju 

reģistru, izsniedzot un saņemot eksemplārus; SBA modulī; inventarizācijas modulī. Tiek 

nodrošināta bibliotēku resursu rezervēšana pēc attālo lietotāju pasūtījumiem un izsniegumu 

lietošanas termiņu pagarināšana.  

Diemžēl maz ir tādu apmeklētāju, kuriem ir interese un vēlme pašiem meklēt sev 

vajadzīgo informāciju elektroniskajā katalogā. Atliek tikai pacietīgi strādāt, popularizējot 

mūsdienu tehnoloģijas.  

Digitalizācija 

Kūku bibliotēkas vadītāja veic Krustpils novada periodisko izdevumu „Krustpils 

Novadnieks” digitalizāciju. Pārskata periodā tika digitalizēti 12 izdevumi. 

Iekšzemes un starptautiskais SBA 

Bibliotēkas galvenais uzdevums ir rūpēties, lai iespēju robežās izpildītu ikvienu 

lasītāja pieprasījumu. Dažādu interešu pieprasījumu apmierināšanai un lasītāju mūžizglītības 

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

bibliotēkas krājuma, tad izdevumu pieprasa JGB vai pasūta SBA. 

SBA pasūtījumi tiek veikti pa e-pastu, kas nodrošina ātru pieprasījuma iegūšanu. 

Bibliotēka SBA pakalpojumus izmanto jau vairākus gadus. Ļoti daudz izdevumu var iegūt no 

Jēkabpils Galvenās bibliotēkas aktīvā depozitārija krājuma. 
6.tabula 

SBA rādītāji 
SBA 2017 2018 2019 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

10 7 6 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

77 43 4 

6. Krājums 

Krājuma komplektēšanas politika un organizācija 

Viens no bibliotēkas pamatuzdevumiem - veidot tādu krājumu, kas balstītos uz visu 

vietējo lasītāju vajadzībām, gaumei un interesēm. 2019. gadā tika izstrādāta un apstiprināta 

Kūku bibliotēkas krājuma komplektēšanas politika 2019.-2023.gadam. 

2019. gadā bibliotēkā turpināts darbs krājuma papildināšanā un kvalitātes uzlabošanā. 

Krājums tiek papildināts regulāri un tematiski. Vidēji jaunās grāmatas komplektējam vienu 

reizi divos mēnešos. Komplektēšanā izmantojam lasītāju pieprasījumus konkrētām grāmatām 

un jaunumus. Bibliotēkas krājums veidots tā, lai maksimāli apmierinātu visu lietotāju 

vajadzības. 

http://www.latvija.lv/


12 

 

Krājuma apjoms uz 31.12.2019.g. – 9071 vienības (grāmatas un seriālizdevumi). 

Bibliotēkas krājums pēc satura ir universāls. Krājumā esošie dokumenti: grāmatas, 

seriālizdevumi, elektroniskie izdevumi u.c. Literatūra tiek komplektēta latviešu un krievu 

valodās. 

Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums 

7.tabula 

Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums 
 2017 2018 2019 

Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 

3602 3553 4092 

t. sk. grāmatām 2456 2399 2805 

t. sk. bērnu grāmatām 635 568 690 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 1146 1154 1287 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. 

pagastā 

3,17 3,14 3,66 

Krājums tik papildināts ar jaunieguvumiem no pašvaldības līdzekļiem un 

dāvinājumiem. 2019. gadā bibliotēkas grāmatu fonds ticis papildināts ar 379 grāmatām, no 

tiem 89 bērnu grāmatas, 1 spēle un 1092 seriālizdevumiem. Saņemtie dāvinājumi sastāda 

9.5%  no grāmatu jaunieguvumu kopskaita un to vērtība ir 203.08 EUR. 

Pozitīvi vērtējams, ka pārskata periodā par 15% palielinājies finansējums krājuma 

komplektēšanai.  

Bibliotēka piedāvā plašu spektru preses izdevumu. Presei atvēlētā summa sabalansēta 

ar iepirkto grāmatu summu t. i. 1/3 presei, 2/3 grāmatām. 2019. gadam bija abonēti 38 žurnāli 

un 4 avīzes par summu 1154 EUR, t.sk. 4 žurnāli bērniem. 

Rekataloģizācija 

Bibliotēkas krājums pilnībā rekataloģizēts 2013. gadā. Sākot ar 2014. gadu Kūku 

bibliotēka pilnvērtīgi strādā ar programmu BIS ALISE. Līdz ar to ziņas par Kūku bibliotēkas 

grāmatu krājumu 100% ir atspoguļotas Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko un 

skolu bibliotēku kopkatalogā.  

Krājuma pārbaude (inventarizācija) 

Pārskata periodā bibliotēkas krājuma pārbaude (inventarizācija) netika veikta.  

Krājuma rādītāji 

8.tabula 

Krājuma rādītāji 

 2017 2018 2019 

Jaunieguvumi kopā 1445 1466 1472 

t. sk. grāmatas 336 351 379 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 45 75 117 

t. sk. bērniem (B+J) 89 87 89 

Izslēgtie dokumenti 2356 999 600 

Krājuma kopskaits 7732 8199 9071 

t.sk. grāmatas un citi dok. 4290 4630 4425 

t.sk. periodiskie izdevumi 3442 3569 4646 

Grāmatu krājuma apgrozība 0.4 0.5 0.4 

Periodisko izdevumu apgrozība 0.7 0.8 0.6 

 

Bibliotēkas krājums veidots tā, lai maksimāli apmierinātu visu lietotāju vajadzības. 

Vislielākais apgrozījums ir jaunajām grāmatām - gan daiļliteratūrai, gan uzziņu literatūrai. 

Galvenie krājuma papildināšanas avoti – pašvaldības budžets. Dokumentu skaits uz vienu 
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lasītāju ir 43.82, krājuma apgrozība 0,5 reizes. 2019.gadā krājumu papildinājām ar 1472 

vienībām (skat. 8. tabulu), no tām 379 grāmatas, 1 spēle un 1092 seriālizdevumi.  

Bibliotēkas krājuma papildināšanai grāmatas tiek komplektētas galvenokārt no SIA 

„Virja LK” un grāmatu bāzē „L Grāmata”. 2019. gadā abonēti 4 nosaukumu avīzes un 38 

nosaukumu žurnāli. Pēc preses izdevumiem ir ļoti liels pieprasījums, jo ir izveidojies 

patstāvīgs lasītāju loks, kas katru dienu apmeklē bibliotēku, lai izlasītu jaunāko presi. 

Datubāzes 

Apmeklētājiem bibliotēkā iespējams izmantot 2 tiešsaistes datubāzes. Tās ir: Lursoft 

laikrakstu bibliotēka un datubāze Letonika, ko visvairāk izmanto studenti, mācībām un 

bibliotekāri uzziņām.  

 

 

 

 
9.tabula 

Bibliotēkā pieejamo datubāžu izmantojums 

Dabubāze 2017 2018 2019 

Letonika / piekļuve ārpus 

bibliotēkas telpām 

33 44 / 1 37 / 18 

News 8 110 10 

Krājuma un datubāžu popularizēšana 

Krājuma popularizēšanai visbiežāk gada laikā tika rīkotas dažādas grāmatu izstādes: 

jauninājumu izstādes, tematiskās grāmatu izstādes, kas biežāk popularizē un demonstrē 

nozaru literatūras dažādību un pieejamību bibliotēkā.  

Par bibliotēkā pieejamām datubāzēm ir izvietota informācija informatīvajā stendā. 

Jāatzīstas, ka vajadzētu aktīvāk popularizēt datubāžu izmantošanas iespējas. 

Darbs ar parādniekiem 

Regulāri tiek veikta BIS Alise modulī – cirkulācija - pārbaude par laikā nenodotām 

grāmatām. Pēc šīs statistikas, tad arī strādājam ar parādniekiem: telefoniski un personīgi 

atgādinājumi, sadarbojamies ar skolu. 

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 

Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji  

Bibliotēkas darbības viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir bērnos un jauniešos 

rosināt un saglabāt interesi par grāmatu un lasīšanu. Palīdzēt bērniem atrast noderīgāko 

informāciju, jo ikviena informācija, ko bērni un jaunieši iegūst bibliotēkā, pārvēršas par 

zināšanām, tādējādi ir liels atbalsts kvalitatīvas formālās izglītības iegūšanā.  

Kūku bibliotēkā bērni un jaunieši veido pusi (49%) no reģistrētajiem lietotājiem. 

Bibliotēkā notiek pasākumu organizēšana un lasīšanas veicināšana bērniem un jauniešiem.  

Gadu gaitā ir izveidojusies sadarbība ar Sūnu pamatskolu un PII organizējot kopīgus 

pasākumus. Ne visu bērnu vecāki lasa un apmeklē bibliotēku, tāpēc ir svarīgi radīt mīlestību 

pret grāmatām pašiem bērniem. Iepazīstinot topošos mazākos lasītājus ar bibliotēku, bērni 

bieži vien rosina vecākus biežāk apmeklēt bibliotēku. 

Tā kā bibliotēka atrodas blakus Sūnu pamatskolai, skolnieki pēc stundām nāk katru 

dienu uz bibliotēku, lai gaidītu autobusu un pavadītu savu brīvo laiku. Bibliotēkā gan pilda 

mājasdarbus, gan izmanto datorus, gan arī spēlē dažādas galda spēles, skatās multfilmas vai 

dzied karaoke dziesmas, lasa grāmatas un preses izdevumus. 
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Bibliotēku arvien vairāk sāk apmeklēt pirmsskolas vecuma bērni. Bērniem ir ierīkota 

sava atpūtas istaba ar spēļmantām, kur mazie labprāt rotaļājas ar bibliotēkas piedāvātajām 

mantām un spēlēm, gan nāk paši ar savām. Bērniem ir svarīga kopā darbošanās, tāpēc tiek 

rīkotas radošās darbnīcas. Tajās zīmējot, līmējot, griežot un citādi veicot dažādus radošus 

darbiņus, attīsta bērnu jaunradi. Jaunas idejas kopā tiek meklētas uz vietas esošajos 

informācijas resursos – grāmatās, žurnālos, enciklopēdijās. Kā redzams 10 tabulā, pārskata 

periodā vērojams pamatrādītāju samazinājums. Aktīvo lietotāju skaits vecumā līdz 18 gadiem 

samazinās ik gadu, tāpat kā audzēkņu skaits skolās, līdz ar to sarūk arī fiziskais apmeklējums 

un izsniegums. 
10.tabula 

Bērnu bibliotekārās apkalpošanas galvenie darba rādītāji 

  

2017 

 

2018 

 

2019 

% salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Aktīvo lietotāju skaits 135 129 101 -4%; -22% 

Bibliotēkas apmeklējumi 2643 3672 2785 +39%; -24% 

Izsniegums  730 592 579 -19%; -2% 

Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana 

Bibliotēkas krājums bērnu istabā ir ar plašu grāmatu izvēli, galda spēlēm un 

mīkstajām rotaļlietām. Tiek pasūtīti arī seriālizdevumi  bērniem un jauniešiem. Komplektējot 

bērnu un jauniešu grāmatas, tiek padomāts par visām vecuma grupām, lai grāmatu krājums 

būtu interesants un daudzpusīgs gan pašiem mazākajiem lasītājiem, gan tādiem, kas jau 

uzsākuši skolas gaitas. Tiek komplektētas gan spēļu grāmatas, gan dažādas izzinošas 

enciklopēdijas un attīstošas grāmatas. Grāmatas tiek iegādātas katru otro mēnesi, gan latviešu, 

gan krievu valodā. Bet, tā kā procentuāli lielākā daļa lasa latviešu valodā, tad arī grāmatas tiek 

vairāk komplektētas latviešu valodā. 2019. gadā iegādātas 89 bērnu grāmatas, kas veido 23% 

no jaunieguvumiem. Kopumā bērnu grāmatu fondā ir 1285 grāmatas, kas ir 29% no visa 

bibliotēkas grāmatu krājuma. 

Joprojām neizdodas izvairīties no rindām grāmatu saņemšanai - ”Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrijas” grāmatām, kur dažkārt lasītājam bija jāgaida pat mēnesim, kamēr citi lasītāji 

vajadzīgos izdevumu nodos. 

Bibliotēkā ir pieejamas arī galda spēles un spēles galdi (šahs, dambretes, futbols, 

lego). Visas galda spēles izvietotas brīvpieejas plauktā. Bērni pēc skolas aktīvi izmanto 

iespēju uzspēlēt. 2019. gadā bibliotēkā notika galda spēļu turnīrs.  

2020.gadā ieplānots iegadāties spēļu konsoli ar spēlēm. 

 

 
6.att. Galda spēļu turnīrs Kūku bibliotēkā 
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Uzziņu darbs, pakalpojumi, prasmju un iemaņu attīstīšana, pasākumi dažādām vecuma 

grupām 

Bibliotēkā bērni nāk meklēt informāciju gan internetā, gan esošajā grāmatu krājumā. 

Informācija tiek meklēta, lai varētu rakstīt referātus, patstāvīgos darbus un projektus. 

Nepieciešamā informācija tiek meklēta datu bāzē “Letonika”, enciklopēdijās u.c. uzziņu 

resursos.  

Arvien vairāk palielinās to bērnu un jauniešu skaits, kas patstāvīgi meklē informāciju 

un spēj atlasīt sev noderīgus materiālus. Tas ir individuālo un organizēto (skolā) apmācību 

nopelns. Protams, ir daļa lasītāju, kuriem zināmas grūtības sagādā nepieciešamās literatūras 

sameklēšana un orientēšanās krājumā. Tai pašā laikā visās iepazīšanās reizēs ar bibliotēku 

bērni ne tikai atnāk vienkārši ekskursijā, bet arī mācās, kā jāmeklē nepieciešamā literatūra, 

atkarībā no vecuma grupas.  

Bibliotēkā notiek dažāda veida pasākumi bērniem un jauniešiem. Tiek rīkotas 

apmācības un radošās darbnīcas. 2018.gada bibliotēkā izveidota datorklase, kas ir izremontēta 

un aprīkota ar stacionāriem datoriem un pastāvīgu interneta pieslēgumu. Šajā datorklasē 

notiek apmācības skolēniem par satiksmes drošību ar iespēju nokārtot teorijas eksāmenu un 

saņemt velosipēda vadītāja apliecību uz vietas bibliotēkā. Pārskata periodā 30 bērni saņēma 

velosipēda vadītājas apliecības. Pārskata periodā beigās datorklasi aprīkoja ar interaktīvo 

ekrānu. 

Vairāk par tematiskiem pasākumiem pārskata periodā pielikumā Nr.1. 

Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes 

Kā jau vairākus gadus, arī 2019. gada piedalāmies Valsts Kultūrkapitāla fonda un 

LNB Bērnu literatūras centra lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu, jauniešu un vecāku 

žūrija”. Pārskata periodā Bērnu žūrijai pieteicās ap 60 lasīt gribētāji. Grāmatas tiek iepirktas 

vienā eksemplārā, līdz ar to nepieciešamās grāmatas bērni gaidīja garās rindās. Tā zināmā 

mērā ir problēma, jo daļa bērnu nepaspēja izlasīt visas grāmatas. Uzņēmīgākos bērnus tas 

netraucēja aktīvi iesaistīties lasīšanā un vērtēšanā. Katru gadu „Bērnu, jauniešu un vecāku 

žūrija” dalībniekiem tiek rīkots brauciens. 2019. gada ekspertiem paredzēts brauciens 

2020.gada februārī uz Enerģētikas muzeju Ķegumā un hokeja spēli Arēnā Rīga.  

Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā 

Nemainīgi un ilggadēji ir izveidojusies laba sadarbība ar Sūnu pamatskolu un 

pirmsskolas iestādi. Regulāri pasākumu apmeklētāji bibliotēkā bija pirmsskolas un 

pamatskolas audzēkņi, veicinot šī vecuma bibliotēkas lietotāju skaita pieaugumu. Ar 

pasākumu un konkursu palīdzību tika piesaistīti arī vidējo un vecāko klašu skolēni. Īpaša 

uzmanība tika pievērsta darbā ar bērniem un jauniešiem reklamēšanai Krustpils novada mājas 

lapā www.krustpils.lv un sociālajos tīklos -  www.draugiem.lv, www.facebook.com. 

Bibliotēka savu darbu reklamē arī vietējos preses izdevumos. Bez šiem sadarbības partneriem 

darbs ar bērniem būtu krietni sarežģītāks. 

Bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides vērtējums specializācijā 

Bibliotēkas darbinieki visa gada garumā papildināja teorētiskās, radošās, praktiskās 

zināšanas. 

Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem 

Darbs ar bērniem un jauniešiem prasa daudz vairāk laika un lielākas psiholoģiskās 

zināšanas nekā darbs ar citiem bibliotēkas apmeklētājiem. Bērniem nepārtraukti ir 

nepieciešamas dažādas novitātes un interesanti piedāvājumi, kas spētu noturēt viņu uzmanību. 

http://www.krustpils.lv/
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Galvenās problēmas darbā ar bērniem un jauniešiem ir intereses trūkums par 

grāmatām un citiem poligrāfiskā veidā iespiestiem izdevumiem, jo ir tendence aprobežoties ar 

vienu informācijas ieguves avotu – internetu.  

Lai bērnus iesaistītu aktivitātēs, katram ir jāveltī individuāla uzmanība, kas aizņem 

daudz laika. Darbā ar bērniem nepieciešami papildus finanšu līdzekļi - interesantu pasākumu 

organizēšanai un balvām, kas ļoti veicina bērnu līdzdalību konkursos, akcijās. Ir nepieciešami 

dažādi materiāli, lai veidotu interesantas radošās darbnīcas. 

Nepieciešams daudzveidot piedāvājumu klāstu bērniem un jauniešiem – CD, DVD, 

diski, galda spēles. 

Veidojas lielas rindas uz Bērnu žūrijas grāmatām. 

8. Novadpētniecība 

Viens no pašvaldību publisko bibliotēku pamatuzdevumiem ir novadpētniecības darbs, 

kas sevī ietver novada teritorijas materiālu, galvenokārt, publikāciju apzināšanu, 

sistematizēšanu, glabāšanu, pieejamības nodrošināšanu un popularizēšanu.  

Bibliotēkā ikgadēji turpinās darbs pie novadpētniecības materiālu apkopošanas. 

2018.gadā padarīts liels darbs, apkopoti un tematiski sakārtoti Kūku bibliotēkas vēstures 

materiāli. Izveidotas 14 mapes par bibliotēku: “Kūku bibliotēka masu medijos” no 1968 gada  

līdz 2018 gadam (4 mapes); “ Kūku bibliotēkas vēsturiskā dokumentācija” sakot ar 60-tiem 

gadiem beidzot 90-tie gadi (6 mapes); “Atskats uz pasākumiem Kūku bibliotēkā” no 70-tiem 

gadiem līdz 2018.gadam (4 mapes). Arī pieejams fotoalbums ar fotogrāfijām. Mapēs apkopoti 

materiāli - kopijas no laikrakstiem un žurnāliem, izdrukas no elektroniskajiem resursiem, 

pasākumu afišas u.c. veida informācija. 

Krustpils novads izdot informatīvu materiālu „Krustpils Novadnieks”, kura viens 

eksemplārs tiek uzglabāts bibliotēkā. Lasītājiem pieejami Kūku pagasta padomes gada 

publiskie pārskati (līdz 2008. gadam) un Krustpils novada pašvaldības publiskie pārskati (no 

2009. gada). 

Visbiežāk novadpētniecības materiālus izmanto studenti un skolēni, piedaloties 

dažādos konkursos un projektos.  

2018. gadā darbinieki apmeklēja profesionālās pilnveides semināru “Bibliotēku 

novadpētniecība – pamati un aktualitātes” un mācību semināru par dzimtu vēsturi un 

radurakstu pētīšanu. Tas noteikti noderēs pie novadpētnieciskā darba bibliotēkā. 

Novadpētniecības materiāls nav digitalizēts. 

9. Projekti 

Pārskata periodā bibliotēka turpina dalību vietējās biedrības “InSpe” izstrādātajos 

projektos.  

Pirmā projekta ietvaros pie bibliotēkas tika labiekārtots vēl viens laukums. Projekta 

ietvaros tika iestādīti dekoratīvie krūmi un koki, izveidots dekoratīvais dīķis. Izveidojot šo 

laukumu, tiek sakārtota un sakopta dabas ainava Kūku ciemata centrā. 

Vēl viens biedrības “InSpe” realizētais projekts “Velokarti Krustpils novada bērniem 

un viesiem”. Projekta mērķis sekmēt Krustpils novada bērnu un pusaudžu fiziskās aktivitātes 

un veselīgu dzīvesveidu. Uzlabot viņu dzīves kvalitāti, dažādojot brīvā laika pavadīšanas 

iespējas kopā ar ģimeni un draugiem. Tādējādi piedāvājot jaunu pakalpojumu mazajiem 

Krustpils novada iedzīvotājiem un viņu vecākiem. 

Nav noslēpums, ka bērni un pusaudži mūsdienās pavada daudz laika pie kāda no 

ekrāniem - datora, televizora vai pie kādas citas mobilās ierīces. Līdz ar to ievērojami ir 

samazinājusies viņu fiziskā slodze un aktivitāte. Protams, pilnībā norobežot bērnus no 

datorspēlēm mūsdienās ir grūti, bet ir ārkārtīgi svarīgi censties samazināt pavadīto laiku pie 

datora vai telefona. Jo aktīva darbošanās svaigā gaisā sniedz vairāk enerģijas, palielina 

darbspējas, veicina prāta darbību un uzlabo sociālo dzīvi: bērni mācās komunicēt ar citiem 
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bērniem, atrod draugus utt. Tāpēc radās ideja par fiziskām aktivitātēm svaigā gaisā. Projekta 

ietvaros ir iegādāti 5 velokarti un 2 skrejriteņi. Iegādātie velokarti paredzēti sabiedriskai 

lietošanai - biedrības un bibliotēkas organizētajos pasākumos vai individuāli pēc iepriekšējas 

vienošanās Kūku ciematā 2018. gadā izbūvētajā bērnu autoskolas apmācības laukumā. 

 

  
7.att. Projekta “Velokarti Krustpils novada bērniem un viesiem” rezultāts 

 

Reģiona bibliotēkās realizētie projekti 

 

Projekta 

nosaukums 

Finansētājs Finansējuma 

apjoms 

Projekta apraksts (īss 

kopsavilkums) 

Lasīšanas 

veicināšanas 

programma „Bērnu, 

jauniešu un vecāku 

žūrija” 

Pašvaldība 268 39 bērni (jaunieši) 5 vecāki 

Sadarbība ar 

biedrību “InSpe” 

realizētais projekts 

“Velokarti 

Krustpils novada 

bērniem un 

viesiem” 

 

Pašvaldība 900 Sekmēt Krustpils novada bērnu un 

pusaudžu fiziskās aktivitātes un 

veselīgu dzīvesveidu. Uzlabot viņu 

dzīves kvalitāti, dažādojot brīvā 

laika pavadīšanas iespējas kopā ar 

ģimeni un draugiem. 5 velokartiun 

2 skrejriteņi 

Sadarbība ar 

biedrību “InSpe” 

realizētais 

Labiekārtošanas 

projekts 

Pašvaldība 750 Izveidojot šo laukumu, tiek 

sakārtota un sakopta dabas 

ainava Kūku ciemata centrā pie 

bibliotēkas. 

 

Vēl pārskata periodā bibliotēka turpina dalību Ceļu satiksmes drošības direkcijas 

izsludinātājā projektā „Mācies un iegūsti velosipēda vadītāja apliecību savā skolā”. Projekta 

ietvaros bibliotēkā notiek apmācības bērniem. 

 

10. Publicitāte 

Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par bibliotēkas funkcijām, 

pakalpojumiem 

Bibliotēka kā publicitātes vietu visbiežāk izmanto pašvaldības laikrakstu “Krustpils 

Novadnieks” un Krustpils novada mājas lapu krustpils.lv. No sociālajiem tīkliem tiek 

izmantots portāls draugiem.lv un facebook.com. Sociālo tīklu platformu bibliotēka izmanto, 
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lai savus lasītājus interneta vidē informētu par bibliotēkas aktualitātēm un dalītos ar 

uzskatāmu, vizuālo informāciju. Interneta lietotāji ar ziņām par bibliotēku var iepazīties 

Jēkabpils galvenās bibliotēkas mājas lapā www.jgb.lv sadaļā „Novada bibliotēkas”.  

Bibliotēka saviem lietotajiem piedāvā iespēju pievienoties WhatsApp grupai “Kūku 

bibliotēka”. Tā ir vienkārša, droša, uzticama un ātra bezmaksas ziņapmaiņas lietotne, kas 

pieejama Android un citiem viedtālruņiem. Šajā grupā var aktīvi sekot līdzi bibliotēkas 

jaunumiem un aktualitātēm, kā arī uzzināt sev vēlamo informāciju. 

Bibliotēkas joprojām izmanto arī ierastos publicitātes veidus kā, piemēram, afišas, 

paziņojumi uz ziņojumu dēļiem un arī tiešo komunikāciju. Pie bibliotēkas ieejas koridorā ir 

stends „Informācija”, kur informējam par visiem bibliotēkas jaunumiem, gaidāmajiem 

pasākumiem, var aplūkot fotogrāfijas no notikušajiem pasākumiem. Informācija tiek atjaunota 

un papildināta regulāri atbilstoši aktualitātei. 

Kūku bibliotēkas preses apskats skatīt Pielikumā Nr. 2. 

Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi 

Kopumā pārskata periodā Kūku bibliotēkā noorganizēti 18 tematiski pasākumi, tādi kā 

tematiskie un kino vakari, radošas darbnīcas, konkursi, apmācības, lekcijas, ekskursijas un 

citi. Bibliotēka iesaistījās arī dažādās novada pasākumu aktivitātēs, kas deva iespēju tikt 

pamanītiem.  

11. Sadarbības tīkla raksturojums 

Kūku bibliotēkai ir sadarbībā ar Krustpils novada domi un pagastu pārvaldēm. Ar 

pašvaldību bibliotēka sadarbojas finansiālos, saimnieciskos un organizatoriskos jautājumos. 

Novada bibliotēkas sadarbojas arī savā starpā, izmantojot SBA iespējas, kā arī konsultējas ar 

darbu saistītos jautājumos. Bibliotēka sadarbojas ar JGB, apmeklējot kursus, seminārus.  

Jau vairākus gadus bibliotēkai ir sadarbība ar vietējiem uzņēmumiem, kuri atbalsta 

bibliotēkas organizētos pasākumus un palīdz labiekārtot teritoriju. Laba sadarbība ir ar Sūnu 

pamatskolu un pirmsskolas izglītības iestādi. Kopā rīko izglītojošus un lasītprasmi veicinošus 

pasākumus, aicina bērnus kļūt par bibliotēkas lasītājiem un veicina viņos radošumu.  

Lauku bibliotēkas ir kļuvušas par iedzīvotāju socializēšanās vietu. Bibliotēkā, 

sadarbībā ar pašdarbniekiem, biedrībām, tiek rīkoti pasākumi, kopēja dalība projektos, kā arī 

bibliotēkas telpas tiek piedāvātas sanākšanām vai mēģinājumiem. Piemēram, rokdarbnieču 

pulciņš. 

 

 

Kūku bibliotēkas vadītāja 

Jeļena Hnikina 

http://www.jgb.lv/
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 Pielikumi 

 

1. 2019. gada Kūku bibliotēkas pasākumu dienasgrāmata. 

2. 2019. gada preses apskats. 

3. 2019. gada lasītākā grāmata Kūku bibliotēkā. 

 

 

 



1. pielikums 

 

2019. gada Kūku bibliotēkas pasākumu dienasgrāmata 

 

Pasākum

a datums 

Pasākum

a norises 

vieta 

Pasākuma nosaukums 
Pasākuma 

veids 
Īss pasākuma apraksts vai mērķis 

Dalībnieku 

skaits 
Bilde 

11.01. 
Kūku 

bibliotēkā 

Filmas “Jaungada 

taksometrs” 

demonstrēšana 

Kino 

Mērķis - Latvijas filmu pieejamības 

nodrošināšanu Kūku ciemata iedzīvotājiem. 

Radīt iespēju saturīgi pavadīt brīvo laiku. 

15  

11.02. Rīga 

“Bērnu/jauniešu žūrijas” 

ekspertu 2018 brauciens 

uz Rīgas televīzijas torni 

un hokeja spēli Rīgā 

Noslēguma 

pasākums/

ekskursija 

 51 

 

06.03. 
Kūku 

bibliotēka 

Dokumentālās filmas “Pa 

Mežāres pagasta 

vecticībnieku takām” 

demonstrēšana 

Kino 

Mūsu novadā veidotas filmas pieejamības 

nodrošināšana Kūku ciemata iedzīvotājiem. 

Šīs filmas sižetā ir ainas ar vienu no Kūku 

ciemata iedzīvotājām.  

15  

01.01.-

08.03. 

Kūku 

bibliotēka 

Mācies un iegūsti 

velosipēda vadītāja 

apliecību Kūku bibliotēka 

Apmācības 

Nodrošināt skolēniem satiksmes drošības 

zināšanu apguvi velosipēdu vadītājiem. Pēc 

mācību kursa apgūšanas bērni sekmīgi 

nokārtoja CSDD eksāmenu, iegūstot 

velosipēda vadītāja apliecību.  

17 
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05.05. 
Kūku 

ciemats 
Lielā Talka Talka Mērķis - Veicināt iedzīvotājus sakārtot vidi. 40 

 

11.05. 

Kūku 

pagasts, 

Zīlāni 

Mājās gatavoto kūku 

konkurss 

“Manfreda fon Mārdadža 

svētku kūka” 

Konkurss 

Mērķis - apzināt Krustpils novada kūku 

cepējus, popularizēt kūku cepšanas tradīcijas 

un protams, radīt svētkus kūku meistariem un 

novada iedzīvotājiem, viesiem. 

Konkursā 

piedalījās 9 

kūku cepēji 

ar 12 mājās 

gatavotam 

kūkām. Uz 

degustāciju 

ieradās 

vairāk nekā 

simts 

apmeklētāji 
 

20.05. 
Kūku 

bibliotēka 

Bezmaksas redzes 

pārbaude 

Konsultāci

jas 

Mērķis - Pievērst īpašu uzmanību redzes 

aprūpei. 
10  

07.06. 
Kūku 

ciemats 

Braukšana ar 

elektromašīnām 
Izklaide 

Ciemata bērniem bija iespēja vizināties ar 

elektromašīnām pa bērnu autoskolas 

apmācības laukumu 

20 
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08.06. 

Sūnu 

pamatskol

as 

stadions, 

pie Kūku 

bibliotēkas 

Krustpils novada futbola 

turnīrs, atpūtas vakars 

Sporta 

aktivitātes, 

diskotēka 

Sadarbībā ar Krustpils novada pašvaldību tika 

organizēts trešais Krustpils novada futbola 

turnīrs, kurā piedalījās septiņas komandas. 

Noslēgumā diskotēka kopā ar DJ Slaviku.  

ap 250 

 

23.07. 
Kūku 

bibliotēkā 
Stāsts par alveju Lekcija 

Solvitas Mertenas bezmaksas lekcijas par 

alveju. Par veselības stiprināšanu, uzlabošanu, 

saglabāšanu. 

13  

26.07. 
Pie Kūku 

bibliotēkas 

“Vasaras olimpiskie 

prieki” 

Izklaidējoš

s pasākums 

bērniem un 

jauniešiem 

Mērķis - parādīt bērniem un jauniešiem, ka 

bibliotēkā ne tikai var lasīt grāmatas, bet arī 

visādi citādi jauki pavadīt laiku, kā arī atraut 

viņus no nelabvēlīgās vides, kur daudziem 

vienīgais brīvā laika pavadīšanas veids ir 

datorspēles. 

Noslēgumā pasākuma apmeklētājiem un 

dalībniekiem bija iespēja sajust vasaras 

trakumu, grandiozu putu ballīti, kur par 

fantastiski izvēlēto mūziku parūpējās DJ 

Slaviks. 

62 
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03.08. 

Krustpils 

pagasts, 

pasākumā 

“Svētki 

kopā ar 

zirgiem” 

ietvaros 

Radošā darbnīca “Sapņu 

ķērāji” 

Radošā 

darbnīca 

Pasākuma apmeklētajiem bija iespēja 

izgatavot sapņu ķērājus.  
30 

 

17.08. 

Atašienes 

pagasta, 

jauniešu 

dienas 

ietvaros 

Radošā darbnīca 

“Mezglošana” 

Radošā 

darbnīca 

Bērniem un jauniešiem bija iespēja sev 

uztaisīt rokassprādzi mezglošanas tehnikā. 
25  

24.08. 
Pie Kūku 

bibliotēkas 

Atpūtas pasākums ar 

labāko lasītāju 

apbalvošanu 

Atpūtas 

pasākums 

Pasākuma mērķis – kopā būšana un laba laika 

pavadīšana, iedzīvotāju saliedēšana, labāko 

lasītāju apbalvošana. 

100+ 

 

29.08. 
Kūku 

bibliotēka 

Pieredzes apmaiņas 

pasākums 

Pieredzes 

apmaiņas 

pasākums 

Pieredzes apmaiņas braucienā piedalījās 

uzņēmēji un NVO pārstāvji no Lielvārdes. 

Kūku bibliotēka dalījās pieredzē, stāstot par 

bibliotēkas darbu, realizētiem projektiem un 

organizētajiem pasākumiem.  

20  



24 

 

14.10.-

8.11. 

Kūku 

bibliotēka 
Galda spēļu turnīrs Turnīrs 

Mērķis – radīt interesi par galda spēlēm, aktīvi 

pavadīt brīvo laiku. 
24 

 

13.11. 
Kūku 

bibliotēkā 
Stāsts par alveju Lekcija 

Pēc iedzīvotāju lūguma, atkārtota Solvitas 

Mertenas lekcijas par alveju.  
10  

01.10.-

31.12. 

Kūku 

bibliotēka 

Mācies un iegūsti 

velosipēda vadītāja 

apliecību Kūku bibliotēka 

Apmācības 
Nodrošināt skolēniem satiksmes drošības 

zināšanu apguvi velosipēdu vadītājiem. 
13  

Visu 

gadu, 

trešdienā

s 

Kūku 

bibliotēka 

Kūku ciemata senioru 

tikšanās 

Rokdarbni

eču 

tikšanās 

Mērķis – Aktīvs un veselīgs dzīvesveids 

vecumdienās. 
15 
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fotogr. 
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16.lpp. : fotogr. 
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7.lpp. : fotogr. 

11. Tukiša, Angelīna. Ar spraigām cīņām aizvadīts trešais Krustpils novada futbola turnīrs 
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3. pielikums 

 

2019. gada lasītākā grāmata Kūku bibliotēkā 

 

Nr. Autors, nosaukums Plaukta 

indekss 

 Latviešu daiļliteratūra  

1.  Vācietis, Ojārs, 1933-1983. Uz putnu lielceļa / Ojārs Vācietis ; sakārtojusi Gundega 

Sēja ; grāmatas vāka un dizaina autors Aigars Truhins ; redaktore Marika Taube. - 

Rīga : Zvaigzne ABC, [2019].  - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 109 lpp. ; 

21 cm. 

  ISBN 9789934080173. 

L 

2.  Roze, Guna, 1965-. Sadursme / Guna Roze ; redaktore Gundega Blumberga ; Jāņa 

Esīša vāka dizains. - Rīga : Dienas grāmata, [2019]. , ©2019. - 154, [3] lpp. ; 22 cm.

  ISBN 9789934546792. 

L 

3.  Ketnere, Keita. Samta nakts bērns : [romāns] / Keita Ketnere ; vāka dizains Dace 

Kamela. - Rīga : Virja LK, 2019.  - Rīga : Zelta Rudens Printing, 2019. - 256 lpp.  

  ISBN 9789934198366. 

L 

Tulkotā daiļliteratūra 

4.  Bahs, Ričards. Kaija, vārdā Džonatans Livingstons : pilns izdevums / Ričards Bahs ; 

no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga ; vāka un grāmatas dizains: Aigars 

Truhins ; redaktore Marika Taube. -  3., papildinātais izdevums. - Rīga : Zvaigzne 

ABC, [2019].  - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 93, [2] lpp. : ilustrācijas ; 

20 cm. 

  ISBN 9789934081088. 

A(Amer) 

5.  Delanijs, JP. Ideālā sieva : romāns / JP Delanijs ; no angļu valodas tulkojusi Gunita 

Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Marta Tālmane. - Rīga : Kontinents, 

[2019].  - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2019. - 446, [2] lpp. ; 21 cm. - (Pasaules 

bestsellers).  

  ISBN 9789984359304. 

A(Angļu) 

Bērnu literatūra 

6.  Landara, Ellena R., 1987-. Lietussargs : fantāzijas žanra stāsts / Ellena R. Landara ; 

Agijas Stakas ilustrācijas ; redaktors Aldis Vēvers ; grāmatas un vāku dizaina autore 

Māra Alševska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019].  - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , 

©2019. - 190, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.  

  ISBN 9789934077258.  

J 

7.  Vērdiņš, Kārlis, 1979-. Dilles tante : poēma / Kārlis Vērdiņš ; māksliniece Rebeka 

Lukošus ; redaktore Inese Zandere ; mākslinieciskā redaktore Rūta Briede. - [Rīga] : 

Liels un mazs, 2018. - 43 lpp. : il. 

  ISBN 9789934574221. 

J 

8.   Rungulis, Māris, 1950-. Trīs nāves Mārtiņdienā : Pārupes spoku stāsti / Māris 

Rungulis ; mākslinieks Kristians Brekte ; redaktore Inese Zandere ; dizains: Ūna 

Laukmane. - [Rīga] : liels un mazs, [2018].  - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , 

©2018. - 124, [4] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - (Pārupes spoku stāsti ; 2. grāmata).  

  II. 

  ISBN 9789934574085. 

J 

 

 


