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1. Vispērīgs bibliotēkas raksturojums 

 Neretas novada Pilskalnes pagasts atrodas pie Lietuvas robežas, kur robežojas ar Neretas 

un Mazzalves pagastu. Pilskalnes pagastā deviņgadīgā pamatskola ir slēgta.  Pagasta bibliotēka 

atrodas pagasta centrā un pašvaldības ēkā. Tā ir vieta, kur satiekas un brīvo laiku pavada 

domubiedri. Pēc arhīva ziņām Pilskalnes pagasta bibliotēka tikusi dibināta 1952. gadā, bet pēc 

pagasta iedzīvotāju nostāstiem, ka bibliotēka esot jau bijusi 1949. gadā, atradusies „Skružos”, 

bet pēc tam „Starastānos”. No visiem pagasta iedzīvotājiem bibliotēku apmeklē 73 lasītāji, tai 

skaitā bērni un jaunieši līdz 18 gadiem -14 . 

Neretas novada Pilskalnes pagasta bibliotēka ir pašvaldības kultūras, izglītības un 

informācijas iestāde, kuras darbība ir mērķtiecīgi organizēta un vadīta. Pieaugošā 

nepieciešamība pēc dažādas informācijas jebkuram sabiedrības loceklim veicina bibliotēkas 

nozīmi un ieguldījumu informācijas ieguves un apstrādes un mūžizglītības procesā. 

Bibliotēka reģistrēta LR Kultūras Ministrijas reģistra Nr. BLB0290 2003.gada 1.decembrī. 

Bibliotēka ir Neretas novada centrālās bibliotēkas filiāle.  

2019.gadā tika pārskatīti un jaunā redakcijā apstiprināti jauni Bibliotēkas darbību 

reglamentējoši dokumenti: 

Neretas novada Pilskalnes pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumi – Apstiprināti ar Neretas 

novada domes sēdes 2019. gada 23. maija lēmuma Nr.101  

Bibliotēkas nolikums un lietošanas noteikumi elektroniskā formā pieejami Neretas novada 

pašvaldības mājas lapā adresē http://www.neretasnovads.lv/lv/nolikumi/ 

Pārskata periodā ir notikusi bibliotēku akreditācija – kura atbilst kritērijiem. 

Ieteikumi no akreditācijas  

1. Turpināt krājuma saturisko izvērtēšanu.  (Turpinu krājuma saturisko izvērtēšanu) 

2.  Aktīvi jāpopularizē datu bāzu resursu izmantoana – (interneta tīkls bija atslēgts no 3 

TD, tāpēc uz laiku nevarēja piekļūt datu bāzēm, bet patreiz viss ir sakārtots un viss notiek ). 

3. Aktīvi jāpopularizē autorizācijas datu pielietojuma iespējas ( tiekpopularizētas) 

4. Lai noskaidrotu viedokli un ierosinājumus par bibliotēkas darbību veikt iedzīvotāju 

aptauju.  (Aptauja tiks veikta tuvākajā laikā) 

5. Izskatīt iespēju paplašināt bibliotēkas telpas un nomainīt  bibliotēkas ieejas durvis. 

6. Rast iespēju paaugtināt atalgojumu bibliotēkas vadītājai. 

 

http://www.jekabpilsnovads.lv/lv/nolikumi/
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2. Finansiālais nodrošinājums 

 

“Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

 

 2017 2018 2019 

Kopā (EUR) 9075 9855 8380 

Pašvaldības finansējums 9075 9855 8380 

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) 9075 9855 8380 

Darbinieku atalgojums (bruto) 5918 6350 4719 

Krājuma komplektēšana 1141 1073 1170 

 

3.Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

  Bibliotēkas telpu stāvoklis ir labs. Tagad telpas ir gaišas, siltas un mājīgas . Remontdarbi 

pārskata periodā nav veikti, jo telpu stāvoklis vēl ir apmierinošs. 

Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums” 

 

 Darbiniekie

kam (skaits) 

Lietotājie

m (skaits) 

Vērtējums (teicams/labs/ 

apmierinošs/neapmierino

šs) 

Piezīmes 

Datori 1 4 labs 2017. g. ieg. -1 

Multifunkcio

nālās iekārtas 

1 1 labs 2017.g. ieg.-1 

Printeri 1 1 labs 2008.g 

     

Kopēšanas 

iekārtas 

1 1 labs  

Skeneri 1 2 labs  

Citas iekārtas     

      Bērniem ir atbilstoša augstuma mēbeles. Ir galdiņš, pie kura bērni var spēlēt spēles , zīmēt 

un darboties. 



 

4. lpp. 

 

 Stāvoklis Piezīmes, komentāri 

Bibliotēkas ēkas(vai ēkas, kurā 

atrodas bibl0i1otēkas telpas) 

būvniecības gads 

1980 Pagasta ēkas pirmajā stāvā 

Telpu kopējā platība (m2) 47  

Krātuvju telpas (m2) 23  

Lasītāju apkalpošanas telpas(m2) 24 Tika veikts kosmētiskais 

remonts  

Lasītāju darba vietu skaits bibliotēkā 6  

Telpu tehniskais stāvoklis (labs, 

apmierinošs, nepieciešams remonts) 

labs Nepieciešams telpu 

paplašinājums 

Kad pēdējo reizi ir veikta 

rekonstrukcija, kapitālais vai 

kārtējais kosmētiskais remonts 

2013.g. Tika veikts kosmētiskais 

remonts  

Apgaismojuma atbilstība (labs, 

apmierinošs, neapmierinošs) 

labs Nomainīts apgaismojums 

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma 

atbilstība 

labs Ir atbilstošas lietotāju 

vajadzībām. 

 

Pie pagasta ēkas nav izveidota uzbrauktuve cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, bet 

nepieciešamības gadījumā grāmatas un prese tiek nogādāta mājās ar pagasta transportu. Lai 

sazinātos ar šiem cilvēkiem, bibliotekāre ar viņiem sazinās telefoniski . 

     Pakalpojumi atsevišķām lietotāju mērķgrupām speciāli netiek organizēti, jo laukos situācija 

ir tāda, ka katru bibliotēkas apmeklētāju varu apkalpot  individuāli, katram atrast vajadzīgo un 

interesējošo literatūru. 

2019.gadā akreditācijas komisija ieteica rast iespēju paplašināt telpas un nomainīt bibliotēkas 

ieejas durvis,  
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4. Personāls 

 

Bibliotēkā stādā viens darbinieks. Sākot ar 2019. gadu bibliotēkas vadītājai ir 0,7 darba 

slodze. Bibliotēkas vadītāja ar izglītību citā jomā. Bibliotēkas vadītāja savā amatā strādā no 

2004.gada 15.marta. Svarīga ir bibliotekāra prasme strādāt un komunicēt ar cilvēkiem, būt 

laipnam, smaidīgam. Bibliotekāram ir jārada pozitīvs priekšstats par bibliotēku, jāinformē 

par bibliotēkas resursiem, programmām, pakalpojumiem. Bibliotekāram jāspēj veidot 

bibliotēkā tāda vide, kur ikviens ir gaidīts un saprasts. Darbinieka vispārējo unprofesionālo 

pilnveidi nodrošina tālākizglītības kursi, semināri, pieredzes braucieni, kurus apmaksā 

pašvaldība. Bija iespējas profesionāli pilnveidot savas zināšanas, apmeklējot LNB Mācību 

centra kursus, vadoties pēc mācību centra kursu grafika, ko organizē Jēkabpils Galvenā 

bibliotēka, un pieredzes apmaiņas braucienos, ko organizē Neretas novada centrālā 

bibliotēka. 

 Uz semināriem un pieredzes apmaiņas braucienam vienmēr tiek organizēts transports no 

Neretas novada domes un vienmēr braucam kolektīvi visi novada bibliotekāri kopā. Arī šajā 

pārskata periodā notika 11 profesionālās pilnveides pasākumi, kur bija iespēja profesionāli 

pilnveidot savas zināšanas. Novada bibliotekāriem bijaizbraukuma seminars uz Ādažu 

bibliotēku un Lietuvas Republikas Rokišku bibliotēku, kur tika runāts un diskutēts par 

bibliotēkai svarīgiem jautājumiem. Gūtās zināšanas un pieredze veicina bibliotēkas 

modernizēšanu, darba kvalitātes paaugstināšanu, pakalpojuma klāsta paplašināšanu un 

padziļināšanu, tālākizglītības organizēšanu. Esošais personāls spēj nodrošināt iestādes normālu 

darbību. 

 

N.p.k

. 

Norises 

laiks 

Norises 

vieta 

Organizētājs(-i) Pasākuma nosaukums, 

galvenās tēmas 

Stundu 

skaits 

1. 21.03.19. JGB JGB .Jēkabpils reģiona un 

Neretas novada 

bibliotekāru sanāksme 

4 

2. 11.04.19. JGB Izglītības un 

attīstības  centrs 

“EGO” 

Radošums un tā izpausmes 

darbā ar bērniem un 

pieaugušajiem bibliotēkā 

8 

3. 23.04.19. JGB JGB Bibliotēku nedēļas 

sanāksme 

4 

4. 23.05. 19. JGB JGB Jēkabpils reģiona un 5 
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Neretas novada 

bibliotekāru sanāksme 

5. 05. Ādaži Neretas 

Centrālā 

Bibliotēka 

Pieredzes apmaiņas 

brauciens uz Ādažu  

bibliotēku un ekskursija uz 

Ādažu poligonu. 

8 

6. 06.06.19. Krustpils 

novada 

bibliotēka

s 

JGB Izbraukuma seminārs  uz 

Krustpils novada 

bibliotēkām 

8 

7. Jūlija Lietuvas 

Republika 

Roķišķi 

Neretas 

Centrālā 

Bibliotēka 

Pieredzes apmaiņas 

brauciens uz Lietuvas  

Republikas Rokišķu 

bibliotēku 

8 

8. 10.10.19. JGB JGB Jēkabpils reģiona un 

Neretas novada 

bibliotekāru sanāksme 

4 

9. 7.11.19. JGB JGB Jēkabpils reģiona un 

Neretas novada 

bibliotekāru sanāksme 

4 

10. 21.11.19. JGB Izglītības un 

attīstības  centrs 

“EGO” 

Praktisks seminars 

“Ilgstspējīgas attīstības 

mērķi bibliotekās” 

8 

11. 20.12.19. JGB JGB Bibliotēku darbinieku 

noslēguma seminārs 

4 

 

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

 2017 2018 2019 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 82 90 73 -18% 

t. sk. bērni 12 18 14 -22% 

Bibliotēkas 

apmeklējums 

2213 2324 2712 +17% 

t. sk. bērni 221 143 145 +2% 

Virtuālais apmeklējums 49 - 48  

Izsniegums kopā 2125 2371 2237 -6% 

t. sk. grāmatas 795 858 1092 +27% 
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t. sk. periodiskie 

izdevumi 

1330 1513 1145 -24% 

t. sk. bērniem 182 224 37 -83% 

Bibliotekārais 

aptvērums % no iedz. 

skaita pagastā, pilsētā, 

reģionā* 

22% 24% 20% -17% 

t. sk. bērni līdz 18 g.* 25 23 25 9% 

Iedzīvotāju skaits 380 374 361 -3% 

 

       Bibliotēkā izmanto automatizēto lasītāju reģistrāciju, iespieddarbu izsniegšanu un 

saņemšanu.  

Bibliotēkas lietotāji (autorizējot datus) var izmantot pakalpojumu -attālināti pasūtīt 

iespieddarbu, ja tas ir izsniegts –iestāties rindā, kā arī pieprasīt pagarinājumi pie lietotāja 

esošajiem bibliotēkas krājuma eksemplāriem.  

      Bibliotēkas darbinieks sniedz konsultācijas datoru lietotājiem, kā sameklēt noderīgo 

informāciju internetā, kā darbojas bibliotēka, ko bibliotēka piedāvā, kādi pakalpojumi 

u.tml.Izveidot e-pastu , ieskanēt dokumentus un nosūtīt vēstules ar pielikumiem , uzrakstīt CV, 

veikt pārskatījumus internetbankās, pasūtīt preses izdevumus, ievietot sludinājumus internetā, 

palīdzēt portālā latvija .lv nosūtīt darba nespējas lapas ,  kā arī esošo bilžu ievietošana no 

fotoaparāta vai  no telefona, draugiem.lv un  feisbuka ( nomainīt paroli, profila bildi, izveidot 

galerijas, pievienot attēlus., izmantot Lattelecom mājas lapā nopirkt un aktivizēt kodu 

televīzijai. 

       VID mājas lapā, izmantojot elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), aizpildīt 

elektroniski gada deklarāciju, Latvenergo mājas lapā– apmaksāt elektrības rēķinus, izdrukāt 

dažādu iesniegumu veidlapas, tās aizpildīt, ieskenēt un nosūtīt klientu apkalpošanas centram.  

  Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē lasītāju intelektuālo un emocionālo attīstību. 

Bibliotēka sniedz iedzīvotājiem informācijas un uzziņu pakalpojumus, izmantojot tradicionālos 

un elektroniskos informācijas avotus, datu bāzes, starpbibliotēku abonementu konsultēšana un 

apmācība elektronisko resursu izmantošanā.  
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Lietotāju skaits, salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir samazinājies par 17. Pēc statistikas datiem 

iedzīvotāju skaits pagastā gada laikā ir samazinājies arī par 13 cilvēkiem.  

       Apmeklētājiem ir pieejams fonds ar 3555 eksemplāriem ar 20 dažādu nosaukumu preses 

izdevumiem , lietotāju rīcībā ir 4 datori un bezmaksas internets. Regulāri bibliotēkā skatāmas 

literatūras izstādes veltītas rakstniekiem, dzejniekiem, kā arī tematiskas literatūras izstādes. 

Mēneša ietvaros tiek izkārtotas literatūras izstādes veltītas rakstniekiem, dzejniekiem- 

jubilāriem. Dažāda vecuma un dzimuma bibliotēkas pakalpojumu lietotājiem pieejams plašs 

uzziņu un daiļliteratūras klāsts. Katru gadu, lai lasītājiem būtu pieejams plašāks grāmatu klāsts, 

grāmatas tiek ņemtas no citām bibliotēkām SBA.  Jāpiezīmē, ka šogad pēc preses izdevumiem 

ir bijis mazāks pieprasījums bibliotēkā. Presi bibliotēkā cilvēki var izlasīt, neko nemaksājot. 

Pavisam 2019. gadā bibliotēkā kopā izsniegti 2237 eksemplāri.  

Pakalpojumu pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem. 

 Pie pagasta ēkas, kur atrodas arī bibliotēka, nav izveidota uzbrauktuve cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām, bet nepieciešamības gadījumā grāmatas un prese tiek nogādāta mājās ar pagasta 

transportu. Sazvanamies pa telefonu. 

        Bibliotēka lasītājiem piedāvā bezmaksas pakalpojumus 

 lietotāju pierakstīšana; 

 konsultācijas par bibliotēkas darba kārtību, fondu; 

 grāmatu un preses izdevumu izsniegšana; 

 interneta un datoru izmantošana; 

 informācijas un uzziņu sniegšana; 

 novadpētniecības materiālu izmantošana; 

 elektroniskā kataloga izmantošana; 

 bibliotēkas izstādes; 

 tematiski pasākumi. 

 pasākumi bibliotēkas pakalpojumu un informācijas resursu pieejamības 

uzlabošanai  

Maksas pakalpojumi bibliotēkā ir kopēšana, skenēšana un printēšana, kur 2019. gadā tika 

iekasēti 52.36 € 
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 Pilskalnes pagasta bibliotēkā ir maksas pakalpojumi, kas noteikti ar Neretas novada 

domes un pašvaldības iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem, kas saskaņā ar 

likumu „Par nodokļiem un nodevām” nav pašvaldības nodevu objekti 

E- grāmatu bibliotēka 

Ikvienam lasītājam Pilskalnes pagasta bibliotēkā ir iespēja bez maksas lasīt latviešu autoru un 

tulkotos darbus e-grāmatas formātā tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā. Lasītājiem tika 

izsniegti autorizācijas dati , lat reģistrētos un lasītu e-grāmatas. Bibliotekāre par šo 

pakalpojumu ir informējusi lasītājus . 

Tabula “Autorizētie lietotāji” 

Autorizēti lietotāji 

(2018) 

Autorizēti lietotāji 

(2019) 

% salīdzinot 

ar iepr. gadu 

10 13 30% 

 

 

Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2017 2018 2019 

No citām Latvijas bibliotēkām 

saņemto dokumentu skaits 

29 26 31 

Uz citām Latvijas bibliotēkām 

nosūtīto dokumentu skaits 

9 10 3 

 

Pakalpojumu pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem 

    Pie pagasta ēkas, kur atrodas arī bibliotēka, nav izveidota uzbrauktuve cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām, bet nepieciešamības gadījumā grāmatas un prese tiek nogādāta mājās ar pagasta 

transportu. Sazvanamies pa telefonu. 

6. Krājums 

 

Krājuma attīstības koncepcija  

2019.gadā tika izstrādāta Neretas novada Pilskalnes pagasta bibliotēkas krājuma 

komplektēšanas politika 2019. – 2023.gadam, apstiprināta 2019.gada 23. maijā. 

Bibliotēkas krājuma esamības pārbaude (inventarizācija) notikusi 2019.gadā no 20. marta līdz 

26 martam. 
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 Krājuma popularizēšana  

Bibliotēka no 2009.gada līdz 2011.gadam piedalījās Lasīšanas veicināšanas programmā 

"Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”, kā arī piedalos KKF mērķprogrammā „Jaunu grāmatu 

un citu izdevumu iegāde publiskajām bibliotēkām”. Līdz ar Pilskalnes pamatskolas slēgšanu 

samazinājās bērnu skaits un turpmāk nepiedalās Lasīšanas veicināšanas programmā. 

Bibliotēkā notiek dažādi krājuma popularizēšanas pasākumi: 

-  Regulāras plauktizstādes – veltītas ievērojamiem rakstniekiem, dzejniekiem, publicistiem un 

viņu daiļradei, popularizējot autoru literāros darbus. 

-   Patstāvīgi tiek atjaunināts “Jaunumu” stends – jaunās grāmatas visām vecuma grupām. 

-  Tikšanās ar grāmatu autoriem - Bērniem tematiskie pasākumi un radošās darbnīcas, dzejas 

vai citas tēmas grāmatu popularizēšanu un lasītveicināšanu. 

Bibliotēka piedāvā saviem lietotājiem 2019.gadā 20 nosaukumu periodiskos izdevumus, t.sk.  

(Ievas Padomu Avīzi). 

 Krājuma rekataloģizācija  

Krājuma rekataloģizācija Bibliotēkā tika pabeigta jau 2015.gadā, kad kopkatalogā tika ievadīti 

100% ierakstu no kopējā krājuma. 

Darbības, ko veic bibliotēka, izmantojot BIS ALISE  

 krājuma norakstīšanu,  

 cirkulācija- lasītāju reģistrēšana, 

 lasītāju apkalpošana - automatizēti 

 lasītāju autorizācija,  

 izsniegumu pagarināšana,  

 izsniegšana,  

 saņemšana,  

 krājuma inventarizācija,  

 SBA pasūtījumi un to saņemšana,  

2018. gadā bibliotēkā tika uzsākta lasītāju autorizācija. Uz 2019.gada 31. decembri ir 

autorizēti 13 lasītāji. Autorizētajiem lietotājiem tiek popularizēta iespēja rezervēt dokumentus 

elektroniskajā kopkatalogā. 2020. gadā tiks autorizēta lielākā daļa lasītāju. 
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Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 

 2017 2018 2019 

Pašvaldības finansējums 

krājuma komplektēšanai 

1141 1073 1170 

t. sk. grāmatām 700 597 697 

t. sk. bērnu grāmatām (B+J) 33 73 34 

t. sk. periodiskajiem 

izdevumiem 

441 476 473 

Finansējums krājumam uz 1 

iedz.skaita pagastā, pilsētā, 

reģionā    

3,00 2,90 3,23 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai kopā 

1141 1073 1170 

 

 Darbs ar krājumu ir nepārtraukts. Krājums tiek komplektēts ar jaunieguvumiem. Veidojot 

bibliotēkas krājumu, galvenokārt tiek ņemtas vērā lasītāju vēlmes – tiek iegādāta nozaru 

literatūra, daiļliteratūra un grāmatas bērniem. Krājuma komplektēšanā problēmu nav. Sadarbība 

jau vairākus gadus ar i/k “Virja”, kurš izprot pagastu bibliotēku vajadzības un prioritātes. Ļoti 

labi darbojas mājas lapa www.virja.lv, var pasūtīt elektroniski, arī piegāde nekavējas. Nav 

nepieciešamība strādāt ar citiem piegādātājiem. Nāk klāt dāvinājumi no lasītājiem. Lasītāji ar 

interesi gaida jaunākās grāmatas. Lietotāji par krājuma jaunumiem tiek informēti ar izstādēm, 

ar jauno grāmatu parādēm. 

Veicot uzziņu un informācijas darbu, tiek izmantoti visi bibliotēkā pieejamie resursi – uzziņu   

fonds, dažādi interneta portāli un datu bāzes. kā interneta meklētāju lietoja Letoniku, news.lv. 

Pilskalnes pagasta piešķirtais finansējums bibliotēkas krājuma komplektēšanai ko piešķir 

pašvaldība ir pietiekošs, un tas nodrošina bibliotēkas funkciju veikšanu.  

 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2017 2018 2019 

Jaunieguvumi kopā 543 602 506 

t. sk. grāmatas 104 154 98 

t.sk. periodika 439 448 408 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 68 114 76 

t. sk. bērniem 7 18 7 

t.sk. nozaru literatūra 29 22 15 
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Izslēgtie dokumenti - 1403 714 

Krājuma kopskaits 4564 3763 3555 

t.sk. grāmatas 3215 3280 3117 

t.sk. periodika 1325 459 414 

Grāmatu krājuma 

apgrozība 

0,2 0,3 0,63 

Periodisko izdevumu 

apgrozība 

0,3 3,3 2,76 

 

Datubāzes tiek popularizētas un apmeklētāji tās labprāt izmanto. Savukārt pieauguši 

Letonikas izmantošanas rādītāji, kurus noteikti veicināja bibliotēkas lietotāju iespēja lietot 

Letonikas datu bāzi ārpus bibliotēkas telpām. 

 

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2017 2018 2019 

Letonika 20 1 677 

News  - - 249 

 

Darbs ar parādniekiem - tiek strādāts un grāmatas lielāko daļu tiek atgūtasatpakaļ bibliotēkā. 

Grāmatas vieglāk atgūt, ja atgādinājumu mutisku/ rakstisku lasītājs saņem ar nelielu kavējuma 

termiņu. Rezultatīvākais grāmatu atgūšanas veids tomēr ir telefoniskie atgādinājumi. 

 

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 

 

 2017 2018 2019 

Lietotāji (bērni un jaunieši) 12 18 14 

Apmeklējums 221 143 145 

Izsniegums 182 122 147 

 

Tā kā pagastā nav skolas, daži bērni mācās dažādās apkārtējo pagastu skolās, jo pagastā skolas 

vairs nav 11 gadu, jo tika likvidēta sakarā ar mazo bērnu skaitu. Citi bērni, kas vēl gāja skolā ir 

jau izauguši pilngadīgi. Vasarā bērni bibliotēku apmeklē vairāk, jo atbrauc ciemos pie radiem.  

Sāpīgi, bet fakts - aizvien vairāk ikdienā ienāk telefoni un datori. Jaunieši pārsvarā ir 

datorlietotāji.  Par cik bērnu literatūra atrodas vienā telpā ar pieaugušo literatūru, tad arī 

bērniem nav liegta iespēja iepazīties ar pieaugušajiem domātām izstādēm.  
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 Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes nenotiek sakarā ar bērnu skaitu 

samazinājumu pagastā. Vasaras mēnešos atbrauc mazbērni pie vecmāmiņām, tad kādu grāmatu 

paņem, jo viņiem pa vasaru jālasa obligātā literatūra un pie reizes uzspēlē kādu galda spēli. 

 Pirmskolas vecuma bērnus iepazīstinu tikšanās reizēs un sniedzu nelielu ieskatu par 

bibliotēku. Kā kļūt par lasītāju! Iepazīstinu ar tā brīža grāmatu jaunumiem! Mazie bērni arī 

vairākkārt apmeklē bibliotēku kopā ar vecākiem, lai pašķirstītu grāmatiņas un priekšā palasītu 

mazajiem, kā arī pazīmētu un izkrāsotu kādu grāmatiņu, kā arī noskatītos kādu multfilmu. 

Bērni bibliotēkā jūtas brīvi un atraisīti.  Bērniem ir atbilstoša augstuma mēbeles. Ir galda 

spēles, rotaļlietas, dīvāniņš. Ir galdiņš, kur bērni var rakstīt, zīmēt un darboties. Katru gadu tiek 

iegādāta   jauna galda spēle. 

Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā, nozīmīgākie partneri ir novada 

bibliotēkas. Ja kāds iespieddarbs nav bibliotēkas krājumā to SBA kārtā piegādā no citām 

bibliotēkām. 

Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem ir tā, ka pagastā ir pavisam mazs bērnu 

skaits.  

Radošās nodarbības  

Radošās darbnīcas ir lieliska aktivitāte ar ko papildināt pasākumu un izklaidēt visus. Radošo 

darbnīcu aktivitātes notiek gan bērniem, gan pieaugušajiem. 

Iepriecinu pašus mazākos - mācāmies veidot, līmēt, zīmēt, būvēt un visādi citādi radoši 

izpausties. Krāsot un vārīt lieldienu olas, mīklas minēt, lieldienu groziņus pīt, eņģelīšu, rūķīšu, 

apsveikuma kartiņu izgatavošana no krāsaina papīra. Lieldienu dekoru gatavošana un 

Ziemassvētku vainadziņu un gatavošana. 

 

8. Novadpētniecība 

 

 Novadpētniecība ir tā darba joma, kas dara bibliotēkas īpašas, bagātas un atšķirīgas, 

rādot to vienreizējo un savdabīgo, kas piemīt konkrētai vietai. Bibliotēkai, pildot 

kultūrizglītojošās iestādes funkcijas, savu pagasta izpēte ir svarīga. Novadpētniecības materiāli 

bibliotēkā sakārtoti mapēs, kurās kārtoju izrakstus no preses izdevumiem par Pilskalnes pagastu 

un tā iedzīvotājiem foto albūmos, kur tiek ievietotas bildes no dažādiem pagasta pasākumiem, 

notikumiem. Ir svarīgi, par pagasta vēstures apzināšanu, mainoties paaudzēm tas turpinātos.     
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Šogad turpinājās novadpētniecības mapju aprakstu veidošana elektroniskajā katalogā. Šogad 

elektroniskajā katalogā tika aprakstītas 3 novadpētniecības mapes. 

Novadpētniecības krājums: 

Bibliotēkā ir sekojošas novadpētniecības mapes: 

 Pilskalnes pagasta vēsture; 

 Pagasta skolu un izglītības vēsture; 

 Rakstnieki, novadnieki; 

 Pilskalnes mazpulks; 

 Velta Toma; 

 Jāņis Jaunsudrabiņš; 

 Bibliotēkas dzīve un notikumi; 

 Anna Pārlauka (Lidija Ozoliņa,) 

 Kā Latvīgalai lietuvieši lieto latgaliešu valodai tuvus vārdus; 

 Pilskalnes pagasta dzīve un notikumi;  

 Neretas novada dzīve un notikumi; 

 Roberts Zalviņš;  

 Vietvārdi Pilskalnes pagastā; 

 Mājas Pilskalnes pagastā; 

 Neretas novada vēstis; 

 Pilskalnes pagasta vēsture albūmos 

Bibliotēkas telpās tiek izliktas izstādes ar novadpētniecības materiāliem 

 

9. Projekti  

 

Pārskata periodā darbs ar projektu nav bijis. 

 

10. Publicitāte 

 

        Vietējā laikrakstā „Neretas Novada Vēstis” slejās lasāmi materiāli par bibliotēkas 

aktivitātēm. Uzskatu, ka bibliotēkas esošajiem un topošajiem  klientiem nepieciešams sniegt  

svarīgu  informāciju, kas spēj veidot tādu priekšstatu par to , kurā  ieinteresēta  ne tikai pati 

bibliotēka, bet arī ar to saistītā sabiedrība.Bibliotēkā ir pieejama informācija par novada domes 

un pašvaldības institūciju pieņemtajiem lēmumiem, rīkojumiem publiskajiem dokumentiem, 

(www.neretasnovads.lv), kas attiecās gan un šo institūciju darbību, gan uz noderīgo 

informāciju, kas attiecināma tieši uz iedzīvotājiem.  

http://www.neretasnovads.lv/
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Informācija par bibliotēku – JGB adrese www.jgb.lv, kultūras kartes adrese-

www.kulturasdati.lv. 

     Bibliotēkas krājumu popularizēšanai izmantoju literatūras izstādes, populāru rakstnieku, 

dzejnieku un citu ievērojamu Latvijas cilvēku atceres jubilejas. Informē par jaunām iznākušām 

grāmatām, par svarīgākajiem notikumiem un aktualitātēm bibliotēku dzīvē. 

Svarīgs posms bibliotēkas publicitātes darbā ir bibliotēkas sociālie tīkli. Jēkabpils galvenās 

bibliotēkas tīmekļa vietnes (mājaslapa) Pilskalnes pagasta bibliotēkas apmeklējums -48. 

Notiekošie pasākumi bibliotēkā tiek izplatīti ar afišu palīdzību, kas tiek uzliktas bibliotēkā, pie 

afišu dēļa un ievietota novada mājaslapā. 

Arī bibliotēkas darbinieki konsultējas ar kolēģiem citās novada bibliotēkās, gūst pieredzi un 

mācās. 

Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi kā katru gadu ir Dzejas dienas. 

 

11. Sadarbības tīkla raksturojums 

 

Bibliotekai laba sadarbība veidojas ar pagasta kultūras dzīves organizatoru kā arī lieliska 

sadarbība izveidojusies ar Neretas novada centrālo bibliotēku un citām bibliotēkām novadā, kas 

palīdz neskaidros jautājumos ikdienas darbā, veidojot izstādes, izdodot publikācijas, izvedot 

pasākumus. 

Finansējumu nodrošina pagasta pārvalde.      Vajadzīgo palīdzību un informāciju neskaidros 

jautājumos saņemu no Jēkabpils CB metodiķes, kas ļoti izsmeļoši paskaidro un izklāsta 

vajadzīgo informāciju. Metodiķe regulāri uztur sakarus ar e-pasta starpniecību, kur informē par 

jaunām iznākušām grāmatām, par semināriem, kursiem, informē par svarīgākajiem notikumiem 

un aktualitātēm bibliotēku dzīvē. 

     Notiek sadarbība arī ar citām novada bibliotēkām, kur tiek apmeklēti arī viņu pasākumi un 

SBA 

 

Pilskalnes pagasta bibliotēkas vadītāja Rasma Strode 
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Pielikumi 

 

 

Lasītāko grāmatu tops – 10 lasītākās grāmatas 

 

 

N.p.k. Grāmatas autors  Grāmatas nosaukums 

1. Bauere Inguna Grēksūdze 

2. Avotiņa Daina Tāds laimīgs cilvēks 

3. Terzens Arnis Un tagad mana kārta 

4. Šadre Daina Sens attēls 

5. Zālīte Māra Pieci pirksti 

6. Žuravska Dzintra Testaments 

7. Žuravska Dzintra Iegūstot zaudēts 

8. Zālīte Māra Kas ticībā sēts 

9. Fildinga Džoja Čuksti un meli 

10 Zigmunde Dagnija Pavasara krustceles 

 

 

 

 

Dzejas dienas Pilskalnē 

17/09/2019   Kultūra un Sports 

 

Pēc siltās vasaras ir pienācis septembris, kad daba iekrāso košo lapu rotu un visai Latvijai pāri 

traucas krāsainas dzejas dienas. 

Neretas novada Pilskalnes pagastā dzejas dienas atnāca 13. septembrī, kuras notika brīvdabā 

pie Jāņa Veseļa piemiņas akmens “Āniņos”. 

Ikviens bija mīļi gaidīts uz literāli muzikālu pasākumu,  kur bija pulcējies kupls  dzejas 

mīļotāju skaits – vietējie pagasta un novada iedzīvotāji, viesi no Rīgas un Latvijas Fantastikas 

http://neretasnovads.lv/?cat=7
http://neretasnovads.lv/wp-content/uploads/2019/09/20190913_111237.jpg
http://neretasnovads.lv/wp-content/uploads/2019/09/20190913_120415.jpg
http://neretasnovads.lv/wp-content/uploads/2019/09/20190913_120415.jpg
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un fantāzijas biedrības dibinātājs izdevniecības HEKATE direktors, vēsturnieks Imants 

Belagrīvs. 

Pasākumā piedalījās Lidija Ozoliņa, Maija Mačeka un Arnis Čakstiņš. 

Lidija Ozoliņa  stāstīja Jāņa Veseļa dzīves gājumu, kuru visi ar interesi klausījās. Lidija bija 

sarūpējusi arī Jāņa Veseļa izstādi, kas tika izlikta pie J. Veseļa piemiņas vietas. 

Maija Mačeka lasīja Jāņa Veseļa dzeju un balādes tā, ka viņas brīnumaini skanīgā balss lika 

sirdīm iepukstēties straujāk. 

Muzikālu  un poētisku sveicienu klātesošajiem dāvāja  Arnis Čakstiņš, kura mūzika apbūra ar 

savu izjusto, jauko un šai vietai tik piemēroto dziedājumu. Tās bija gan Arņa paša 

kompozīcijas, gan arī vairākas dziesmas ar citu dzejnieku dzeju. 

Šis muzikālais sniegums kopā ar dzeju izvērtās patīkamā gaisotnē. Tā nemanot pagāja laiks un 

Dzejas dienas noslēdzās. Vēlāk katrs varēja baudīt sarūpētu cienastu brīvā dabā. 

Visi pasākuma apmeklētāji bija gandarīti un guva pozitīvas emocijas. 

 Paldies visiem pasākuma dalībniekiem par atsaucību! 

Izstādes 

N.p.k. Izstādes autors Izstādes nosaukums 

1. Marģers Martinsons Foto  izstāde- “Dabas 

veltes” 

2. Dainis Ormanis Foto izstāde- “Mana 

Sēlija” 

3. Aloizs Savickis Foto izstāde –“Latgale 

fotogrāfijās” 

4 Pilskalnes pagasta iedzīvot. Izstāde- Sveces sveču 

dienai 

5. Marija Upmale un Maija 

Robežniece 

Rokdarbu izstāde “Par 

prieku sev un citiem” 

6. Plaukta izstādes 15 

7. Tematiskās izstēdes 10 
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Martinsona Marģera foto zstāde “Dabas veltes” 

 

Daiņa Ormaņa foto izstāde “Mana Sēlija” 

 

Aloiza Savicka foto izstāde”Latgale fotogrāfijās” 
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Izstāde –“Sveces Sveču dienai” 

 

  

 

 

 

Radošās darbnīcas bērniem un pieaugušajiem “Lieldienu zaķa sagaidīšana’ 

 

Pilskalnes bibliotēkā bija sapulcējušies lielāki un mazāki bērni uz Lieldienu radošo 

darbnīcu.Lai sagatavotos svētkiem tika dekorētas ,zīmētas, krāsotas un vārītas olas, kā arī tika 

pīts groziņš , kur salikt krāsotās olas. .Noslēgumā , visus savus mākslas darbiņus ņēma līdzi , jo 

arī mājās ir jārada Lieldienu noskaņa. 
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Neretas novada bibliotekāres  pie L.Ķuzānes kroga  sestdienas talkā  

 

Bērni vasarā pavadot brīvo laiku bibliotēkā. 
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Neretas novada bibliotekāri pieredzes apmaiņas braucienā uz Ādažu  bibliotēku. 

 

un apmeklējot Ādažu kara bāzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rokdarbu izstāde “Par prieku sev un citiem” 

No 05.12. – 18.12 Pilskalnes pagasta bibliotēkā skatāma  rokdarbu izstāde, kurā izlikti 25 darbi, 

kurus darinājušas Zalves pagasta iedzīvotājas. Tie ir gan adījumi, gan tamborējumi, gan citās 

tehnikās darināti darbi. Priecē krāsu daudzveidība un raksti. Sedziņās un glezniņās skaisti izšūti 

raksti krustdūrienā un citā tehnikā. Arī tamborējumi ļoti skaisti. Darbiņi ir  cits par citu 

skaistāki.Liels paldies Zalves pagasta čaklajām rokdarbniecēm Marijai Upmalei un Maijai 

Robežniecei par piedalīšanos izstādē un par apmeklētājiem dāvāto prieku!   

                                                                

 Pilskalnes pagasta bibliotēkas vadītāja       

                                                                                               Rasma Strode 


