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1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums 
 

Īss situācijas apraksts: 

Viesītes novada Saukas pagasta Saukas bibliotēka nodokļu maksātāja reģistrācijas Latvijas 

Republikas Kultūras ministrijā(reģistra numurs BLB 158reģ.2004.17.08.) atrodas 155km attālumā 

no Rīgas, 12 km attālumā no novada centra Viesītē, 6 km attālumā no pagasta centra Lonē.Saukas 

ciematiņā dzīvo līdz 100 iedzīvotāju. Ciematiņā ir veikals. Tuvumā Saukas ev. lut. baznīca, 

komponista A. Žilinska dzimtā māja “Lejas Arendzāni”. Bibliotēka atrodas Saukas ciemata trešajā 

dzīvojamajā mājā 7. dzīvoklī. Tuvumā z/s”Ielejas’’ z/s “Apses’’,z/s “Vilciņi”. 

 

• Izmaiņas bibliotēku darbībā pārskata periodā  

Izmaiņas bibliotēku darbībā pārskata periodā nav notikušas. 

• Pārskata periodā paveiktais no bibliotēkas stratēģijā  

 organizēti pasākumi dažādām interesēm, mācot mīlestību pret savu Valsti, novadu, pagastu, 

ģimeni. Iegādāts jauns dators, jauni krēsli 10gb., izremontēta kāpņu telpa pie ieejas bibliotēkā.  

• Bibliotēku akreditācija  

         Bibliotēku akreditācija pārskata periodā nav notikusi. 

 

 

2. Finansiālais nodrošinājums 
 

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

 2017 2018 2019 

Kopā (EUR) 14112 14205 14112 

Pašvaldības finansējums 10450 14194 14112 

Citi ieņēmumi:    

t.sk. maksas pakalpojumi  11  

t.sk. ziedojumi un dāvinājumi    

t.sk. VKKF finansējums    

t.sk. citi piešķīrumi    

 

Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 
 2017 2018 2019 

Izdevumi kopā (EUR) 10450 14205 14112 

Darbinieku atalgojums (bruto) 5336 7919 8110 

Krājuma komplektēšana 1003 1078 1067 

 

 

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 
 

• Veiktie un plānotie telpu un ēku rekonstrukcijas projekti un remontdarbi 

2019.gadā veikts remonts kāpņu telpā pie ieejas bibliotēkā. Telpu paplašināšana vai bibliotēku 

pārvietošana uz citām telpām nav veikta. 

 Iekārtas, aprīkojums  

Bibliotēkā ir pieci datori. Viens darbiniekam, četri lietotājiem. Tie iegādāti viens-2012.gadā, viens 

2014. gadā,  divi 2015. gadā, viens 2019. gadā. Multifunkcionālā iekārta pirkta 2012. gadā., 

lāzerprinteris (2011). Bibliotēkā ir Laminators SaturnA4(2013), fotoaparāts Canon 

PowershotA3400IS(2013).Lietotāju datoriem nav liela noslodze. Visas iekārtas darbojas labi. 
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4. Personāls 
 

• Personāla raksturojums  

Bibliotēkā strādā viena darbiniece uz pilnu slodzi .Piedalās visos JGB rīkotajos apmācību 

semināros. 

• Apbalvojumi un pateicības 

Viesītes novada Goda pilsoņa nosaukums-2019. gada augustā 

JGB Pateicība par piedalīšanos novadpētniecības konkursā ”Kur tas bija?... 07.11.2019. 

 

Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi” 
 

N.p.k. Norises 

laiks 

Norises 

vieta 

Organizētājs(-i) Pasākuma nosaukums, 

galvenās tēmas 

Stundu 

skaits 

1.-9. 2019.gads JGB JGB Profesionālās pilnveides  

semināri 

15 

10. 21.11.2019 JGB IIC “Ilgtspējīgas attīstības mērķi 

bibliotēkās” 

5 

11. 10.09 2019  Viesītes 

nov. dome 

Viesītes 

pašvaldība 

Seminārs ”Sociālā 

iekļaušanās algoritma 

lietošana” 

8 

 

 

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 
 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 
 2017 2018 2019 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 111 103 113 -0.93%; +1.09% 

t.sk. bērni  25  22 11  -0.88%;-0.5% 

Bibliotēkas apmeklējums 2339 2038 2551 -0.87%;+1.25% 

t.sk. bērni 425 205 135 -0.45%;-0.65% 

Virtuālais apmeklējums     

Izsniegums kopā 3447 3444 3448 -0.99%;+1% 

t. sk. grāmatas 1060 932 783 -0.87%;-0.84% 

t.sk. periodiskie izdevumi 2387 2511 2665 +1.05%;+1.06% 

t.sk. bērniem 220 138 135  

 

• Ārējie apkalpošanas punkti kā pakalpojums  

         Ārējo apkalpošanas punktu nav. 

• Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām  

 tiek apkalpoti dzīves vietās. 

• Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām vai interešu grupām  

 Tiek organizēti svētki lasītājiem. Dzīves jubilejas senioriem , bērniem. Organizētas sarunu 

 stundas, lai iepazīstinātu ar bibliotēkas pakalpojumiem. Iecienītas ir sarunas- tējas tases 

 garumā. Izstādes: Viesītes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde, J.Bičoles 

 apsveikumu kartiņu izstāde, foto izstāde ”Baltijas ceļam-30”. Katru mēnesi organizēts 

 pasākums visām lasītāju grupām. 

• Uzziņu un informācijas darbs  

  Tika sniegtas individuālas konsultācijas:1Kā attālināti izmatot piedāvātos pakalpojumus. 

 2.Kā darboties ar kodu kalkulatoru.3Portāla latvija.lv izmantošana . Lietotāji paši jautā ko 

 vēlas uzzināt. 

 

 



4 

 

• Bibliotēkas izglītojošā darbība  

Bibliotēkā divas reizes gadā tika organizēta akcija Diena bez rindām-konsultācijas sniedza Viesītes 

novada pašvaldības klientu apkalpošanas speciāliste I. Ponomarenko un datorspeciālists G. 

Grīnbergs. 

• Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas pieejamība 

iedzīvotājiem- Viesītes novada mājas lapā , laikrakstā Viesītes Novada Vēstis. 

 

Tabula “Autorizētie lietotāji” 

Autorizētilietotāji 

(2018) 
Autorizētilietotāji 

(2019) 
% salīdzinot 

ar iepr. gadu 

103 113 +1.09% 

• Digitalizācija – kopaina, īss situācijas apraksts 

Materiālu digitalizācija nav veikta 

• Iekšzemes un starptautiskais SBA: 

 

Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2017 2018 2019 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

53 15 1 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

23 4 1 

 

6.Krājums 
 

• Krājuma komplektēšanas politika un organizācija: 

 krājuma komplektēšanas un organizācijas prioritātes pārskata periodā 

Nodrošināt lasītājus ar jaunāko literatūru. 

 

• Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums: 

 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2017 2018 2019 

Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 

1003 1078 1067 

t. sk. grāmatām 651 205 701 

t.sk. bērnu grāmatām (B+J) 158   

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 352 373 366 

• Rekataloģizācija (ierakstu skaits + % no kopējā) 

                                           2017. gadā. 

• Krājuma pārbaude (inventarizācija) 

                Pārskata periodā krājuma pārbaude nav veikta 

• Krājuma rādītāji: 

 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2017 2018 2019 

Jaunieguvumi kopā 275 297 301 

t. sk. grāmatas 73 100 89 

t.sk. periodika 202 197 212 

t.sk. latviešu daiļliteratūra 43 57 56 

t.sk. bērniem 21 9 8 

t.sk. nozaru literatūra 9 34 25 

Izslēgtie dokumenti 1779 197 197 

Krājuma kopskaits 3508 3608 3712 
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t.sk. grāmatas 3099 3199 3288 

t.sk. periodika 409 409 424 

Grāmatu krājuma apgrozība 31.60 31.05 29.09 

Periodisko izdevumu apgrozība 3.17 3.97 3.75 

 

• Datubāzes: 

 

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2017 2018 2019 

Letonika 72 ? 66 

News (paši atrodam Lursoftā) 0 0 510 

    

 

• Krājuma un datubāzu popularizēšana  
Krājuma jaunumus var skatīt interneta vietnē Facebook.com, tiek izliktas izstādes plauktā, kas piesaista 

lasītāju uzmanību. Datu bāzes popularizēju individuālās sarunās ar bibliotēkas lietotājiem. 

 Darbs ar parādniekiem  

       Darbs ar parādniekiem tiek veikts individuāli sazinoties pa telefonu 

 

 

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 
 

• Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji 

Bērnu un jauniešu ir maz .Ar bērniem tiek strādāts individuāli. Aizvadītajā gadā 

ceturksnī vienu reizi mazie bērni satikās rotaļu un spēļu stundā. Izmantojam runājošās grāmatiņas. 

Mīļākās ir Skanīgā ķepa ”Kas man garšo?”, runājošās ”Labās mašīnas”, Draugi lauku sētā”. Svinam 

kopā svētkus. Bērni tika iesaistīti Latvijai svarīgu vēsturisku notikumu svinēšanā- Barikāžu atcere, 

Baltijas ceļa 30. gadadiena u.c. 

 Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana, jaunieguvumu proporcionalitāte, salīdzinot 

iegādāto pieaugušo un bērnu un jauniešu literatūru un lasītāju sastāvu, alternatīvo lietu 

komplektēšana (spēles, puzles, diski u. c.) 

Atbilstoši lietotāju vajadzībām bibliotēkā ir galda  spēles. Cirks, Riču raču,, dambrete, Latvija 

Junior, Eiropas valstu karogi, Scrabble, Latvijas 100. Latviešu tautas mīklu spēle, Latvija faktu 

spēle. Pieejamas dažādas rotaļlietas. 

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

grupām 

Skolēni tiek iepazīstināti ar iespējām izmantot bibliotēkā pieejamās datu bāzes : News, Letonika 

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

Bērni apmeklē bērnu dārzu Viesītē, skolu Viesītē. Darbojamies, kad ir vēlme bērniem. Bērni tiek 

iesaistīti visos  izglītojošos pasākumos. 

 

8. Novadpētniecība 
 

• Novadpētniecības krājums: 

 krājuma organizācija un glabāšana- materiāli glabājas mapēs. 

 izmantojums-materiāli tiek izmantoti pasākumu veidošanai, lietotāju vajadzībām. 

• Novadpētniecības darba popularizēšana tika veikta izmantojot presi: Viesītes Novada Vēstis , 

Latvija Amerikā( par Baltijas ceļa foto izstādi),interneta portālā Facebook.com. 

• Sadarbība novadpētniecības jomā 

Viesītes muzejam ‘’Sēlija” Vietvārdu dienai nodoti Saulcerītes Vieses apkopotie materiāli par  

Saukas vietvārdiem.  ‘’Sēļu klubs” jau vairākus gadus izdod Sēļu kluba gada avīzi. Bibliotēka 

piedalās ar saviem materiāliem. Bibliotēka ar foto un aprakstiem piedalījās novada  projekta 
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īstenošanā, veidojot Lones dzelzceļa  stacijas piemiņas vietas izveidošanu Lonē.Stāstot par 

cilvēkiem un notikumiem. Pagasts ir bagāts ar ievērojamiem cilvēkiem un notikumiem , jāturpina 

strādāt. 

 

9.Projekti 
 

2019. gadā netika rakstīti. 

 

10. Publicitāte 
 

• Bibliotēkas informācija tīmeklī: 

 bibliotēkas tīmekļa vietne (mājaslapa)Viesītes novada, JGB, Kulturasdati.lv 

 sociālie tīkli-Facebook.com. 

 

• Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi 2019. gadā bija :Baltijas ceļa 30. gadadiena, 

projekta “Lai lido stāstu putns! noslēgums, koncerts ‘’Dziesmotā diena Saukā”, piedalīšanās 

Vietvārdu dienā 18. oktobrī. Šajos pasākumos piedalījās daudz viesu, kas bibliotēkas vārdu nes 

tālāk. 

 

• Laba sadarbība ar Viesītes novada avīzīti, laikrakstu “Brīvā Daugava”, masu medijiem. 

 

 

11. Sadarbības tīkla raksturojums 
 

• Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām 

Divas reizes gadā bibliotēkā notiek iedzīvotāju tikšanās ar Viesītes novada vadību. Pārrunāti dažādi 

darba jautājumi. Sadarbība laba. 

• Citi sadarbības partneri reģionā un Latvijā, veiktās sadarbības aktivitātes 

Jēkabpils A. Žilinska mūzikas skola, organizēts koncerts ”Dziesmotā diena Saukā”, komponista A. 

Žilinska dzimtajās mājās ”Lejas Arendzāni”01.06.2019. 

   Viesītes Mūzikas un mākslas skola-organizētas audzēkņu darbu izstādes aprīlī, novembrī. 

  Saukas ev. lut. draudze- draudzes dienā jūlijā-tikšanās stundas vadīšana ar grāmatas ”Kustinu dzīvi 

autoru Andri Grīnbergu. 

     Lauku partnerība ”Sēlija”. Piedalīšanās radošo aprakstu konkursā”Vedējs-2019”. Apraksta 

varone Rites pagasta bibliotēkas vadītāja Kristīne Verečinska 

• Pārrobežu sadarbība, starptautiskā sadarbība 

Sadarbojoties trim organizācijām- Lauku partnerībai” Sēlija” no Latvijas, biedrībai 

“LudoveRemesla” no Slovākijas un koordinējošajai dalīborganizācijai no Polijas 

“AddendaFoundation” tika realizēts’’Erasmus+” programmas stratēģisko partnerību projekts ”Seko 

stāstam”. Šī projekta noslēgums notika Saukas bibliotēkā 2019. gada 13. februārī. Saukas grupas 

temats projektā bija ”Attēli un fotogrāfijas”. Iegūta pieredze, rokasgrāmata” Seko stāstam- 

stāstniecība kā motivējoša un iedrošinoša stratēģija pieaugušo izglītībā”. Piedalīšanās projekta 

noslēgumā Polijā. 

12. Veiksmes stāsts 

 

2019. gads- Baltijas ceļa 30. gadadienas gads. Atceroties šo vēsturisko notikumu tika organizēta 

plaša foto izstāde bibliotēkā, par kuru informēti masu mediji un prese. Tieši pēc 30 gadiem  2019. 

gada 23. augustā plkst. 19.00 Saukas ciematiņa iedzīvotāji sadevās rokās, veidojot savu Baltijas 

ceļu. Pēc šī emocionālā brīža dalībnieki klausījās A. Ķīša saksafona  spēlē , cienājās ar Baltijas ceļa 

dalībnieka Aivara Lūša vārīto zivju zupu. Atspoguļojot rokās sadošanās mirkli Facebook.com video 

skatīts 2329 reizes. 
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Atzīmējot Saukas Vienības nama 80 jubileju, popularizējot tā vēsturi informācija Facebook. com 

skatīta 5192 reizes. 

 
 

 

 

 

Pielikumi 
 

 

Lasītāko grāmatu tops – 10 lasītākās grāmatas 

1.Bauere Inguna Jānis Lūsēns trešais’ 

2.Manfelda Andra ”Zemnīcas bērni” 

3.Grīnbergs Andris “Kustinu dzīvi” 

4.Nacionālā enciklopēdija 

5.Judina Dace” Amnēzija” 

6. Padomju anekdotes(2008) 

7.Keplers Larss ”Uguns liecinieks” 

8.Horsts Džorns Ljērs “Ziemā slēgts” 

9. Kurzemnieks Kārlis “Mēmais kliedziens” 

10. Brīdaka Lija “Mūža noslēpums” 

 

 

 

 

 

Preses apskats 

 Lāce, Velta 

Saukas bibliotēkā organizēta foto izstāde “Saucieši “Baltijas ceļā”:[par organizēto 

izstādi raksts “Mūs vienoja ticība brīvai Latvijai”Saukas bibliotēkā skatāma foto izstāde 

‘’Saucieši’’Baltijas ceļā”]/Velta Lāce//,Latvija Amerikā.-Nr.34 (68.gads) 

(2019.g.24.un31.augusts).6.lpp: fotogr. 

 Lāce,Velta 

Saukas bibliotēkā notika Barikāžu atceres pasākums:[ par Saukas bibliotēkā organizēto 

pasākumu ”Sauciešu paaudzes  tiekas pie Barikāžu atcere ugunskura”]/Velta 

Lāce//Viesītes Novada Vēstis.-1(186)(2019.g. janvāris),16.lpp:fotogr. 

 Medvecka, Skaidrīte 

Saukas bibliotēkā notika stāstniecībai veltīts pasākums:[par Saukas bibliotēkā organizēto 

pasākumu “Lai lido stāstu putns!”]/Skaidrīte Medvecka //,Brīvā Daugava.-

Nr.21(2019.g.21.februārī.),1.5.lpp:fotogr. 

 Lāce,Velta 
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Saukas bibliotēkā notika stāstniecībai veltīts pasākums:[par Saukas bibliotēkā organizēto 

pasākumu ”Lai lido stāstu putns!”]/Velta Lāce//, Viesītes Novada Vēstis.—

2(187)(2019.g.februāris),22.lpp:fotogr. 

 Elksne, Veronika 

Saukas bibliotēkā organizēto pasākumu” Atmiņu stundu”:[ par Saukas bibliotēkā 

organizēto Atmiņu stundu.]/Veronika Elksne//, Viesītes Novada Vēstis.-3(188)(2019.g. 

marts),18.lpp: fotogr. 

 Lāce, Velta 

Saukas bibliotēkā notika digitālās nedēļas pasākums, tikšanā ar novada vadību:[ par 

Saukas bibliotēka organizēto digitālās nedēļas pasākumu, tikšanos ar novada vadību 

Saukas bibliotēkā(fotoreportāža)]/Velta Lāce//, Viesītes Novada Vēstis.-4(189)(2019.g. 

aprīlis),18.lpp:fotogr. 

 Lāce,Velta 

Saukas bibliotēkā notika dzejas stunda ”Tev, māmiņ!”, bibliotēkas nedēļas pasākums:[ 

par Saukas bibliotēkā organizēto dzejas stundu “Tev, māmiņ!” un ”Bibliotēkas- dialogs 

ceļā uz pārmaiņām”.]/Velta Lāce//, Viesītes Novada Vēstis.- 5(190)(2019.g. 

maijs).17.lpp:fotogr.,18.lpp:fotogr. 

 Lāce, Velta 

Saukas bibliotēkā notika organizētais koncerts’’Dziesmotā diena Saukā”:[ par Saukas 

bibliotēkas organizēto koncertu ”Dziesmotā diena Saukā”]/Velta Lāce//, Viesītes 

Novada Vēstis.-6(191)(2019. g. jūnijs),13.lpp:fotogr. 

 Lāce, Velta 

Saukas bibliotēkā skatāma foto izstādeSaucieši”Baltijas ceļā”, notika Baltijas ceļa 30. 

gadadienas atcere:[par Saukas bibliotēkā rīkoto foto izstādi Saucieši Baltijas ceļā, 

Baltijas ceļa 30. gadadienas atcere Saukā.]/Velta Lāce//, Viesītes Novada Vēstis.-

7/8(192/193)(2019.g.augusts),16.lpp:fotogr. 

 Lāce, Velta 

Saukas bibliotēkā notika Baltijas ceļa atceres pasākums:[par Saukas bibliotēkā rīkoto 

Baltijas ceļa atceres pasākumu ”Saukā atceras “Baltijas ceļu”]/Velta Lāce//, Brīvā 

Daugava.-Nr.97(2019. gada 29. augustā.),2.lpp:fotogr. 

 Lāce, Velta 

Saukas bibliotēkā notika Vietvārdu diena,Makulatūras vākšanas akcija:[ par Saukas 

bibliotēkā organizēto Vietvārdu dienu, Makulatūras vākšanas akciju]/Velta Lāce//, 

Viesītes Novada Vēstis.-10(195)(2019.g.oktobris),14.,15.lpp: fotogr. 

 Lāce,Velta 

Saukas bibliotēkā notika Paaudžu tikšanās, pasākums  svinot Latvijas Brīvības cīņu 

simtgadi:[ par  atskatu 2019. gadā bibliotēkā, par organizēto paaudžu tikšanos 

,SvinotLatvijas Brīvības cīņu simtgadi Saukā]/Velta Lāce//, Viesītes Novada Vēstis.-

11/12(196/1970(2019. g. decembris),18.lpp: fotogr.. 

 

Bibliotēkā 2019. gadā katru mēnesi notika kāds pasākums, par ko var lasīt presē, facebookcom. 
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Informācijai ieskats dažās fotogrāfijās 

Labākā satikšanās vieta-Bibliotēka 

Represētā Induļa Damberga atmiņu stundā. 

Vecākā lasītāja Biruta Beķere (92) sveic Evertu gada 

jubilejā. 

 

 Vietvārdu dienā .Profesore Leikuma( otrā no labās) 

daudz uzzina no B. Beķeres. 
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        Atmiņu pēcpusdiena Saukas Vienības nama 

ēkai-80 

 
Projekta ’’Lai Lido stāstu putns!” noslēgums. 

 

 

 

 

 

 

” 

“Dziesmotā diena Saukā” 
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      Viesītes novada Goda pilsoņa nosaukumu saņemot. 

 

 

 

Saukas bibliotēkas vadītāja V. Lāce 


