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1.Vispārīgs bibliotēkas raksturojums 
 

• Īss situācijas apraksts: 

 bibliotēkas darbības teritoriālais un institucionālais raksturojums 

 

Asares pagasta  bibliotēka ir viena no Aknīstes novada domes- izglītojoša, informatīva un kultūras 

iestāde, kas Bibiotēku likumā noteiktajā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā 

(Bibliotēku reģistra Nr. BLB156) un veic pasaules kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko 

izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanuun saglabāšanu, 

kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu. Bibliotēkas 

misija – attīstot bibliotēkas pakalpojumus un to pieejamību, veicināt cilvēka dzīves kvalitātes 

pieaugumu. Bibliotēkas darbības mērķis - nodrošināt kvalitatīvus informacionālos pakalpojumus 

atbilstoši vietējās sabiedrības pieprasījumam, iekļaujoties informācijas sabiedrības attīstības 

dinamikā. Bibliotēkas darbība ietver informācijas, kultūras, mūžizglītības un komunikācijas 

funkcijas. Iedzīvotājiem tiek piedāvāti daudzveidīgi pakalpojumi. 

Bibliotēka atrodas domes pakļautībā un savu darbību realizē saskaņā ar Bibliotēku likumu, 

bibliotēkas nolikumu, domes lēmumiem un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

Bibliotēkas darbība tiek finansēta no Aknīstes novada domes budžeta līdzekļiem. 

 

Bibliotēku akreditācija; akreditācijas ieteikumu izpilde. 

 

Bibliotēkas akreditācija pārskata periodā nav notikusi. Atkārtota akreditācija  plānota 2023. gadā.      

Akreditācijas ieteikumi ir izpildīti daļēji. Sistemātiski notiek darbs pie krājuma kvalitātes 

uzlabošanas. Izveidoti profili sociālajos tīklos. Veikta mutiska aptauja par darba laika atbilstību 

iedzīvotāju interesēm. Vajadzību robežās apgūstu  BIS Alise iespējas. 

 

2. Finansiālais nodrošinājums 
 

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

 2018 2019 2020 

Kopā (EUR) 12280 12882 14001 

Pašvaldības finansējums 12280 12882 14001 

Citi ieņēmumi:    

t. sk. maksas pakalpojumi    

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi    

t. sk. VKKF finansējums    

t. sk. citi piešķīrumi    

 

Finansiālais nodrošinājums- nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu, katru gadu drusku 

palielinās, kā tas redzams tabulā. 

 

Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 

 2018 2019 2020 

Izdevumi kopā (EUR) 12280 12882 14001 

Darbinieku atalgojums (bruto)   7761  7725   8063 

Krājuma komplektēšana   1614  1831   1947 

 

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 
 

• Veiktie un plānotie telpu un ēku rekonstrukcijas projekti un remontdarbi 

  Remonta un rekonstrukcijas darbi nav notikuši. 
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• Iekārtas, aprīkojums (t. sk. IKT nodrošinājums): situācijas raksturojums un vērtējums, nākotnes 

prognozes, atjaunināšanas iespējas  
 

Informācijas tehnoloģijas Gads Piezīmes 

datorkomplekts   2020  jauns darbiniecei 

  dators   2019  lietotājiem 

multifunkcionālā iekārta   2017 

 

abiem 

   Dators darbinieces vecais     

uzlabots 

  2012  lietotājiem 

Vēl ir 3 Tēva dēla datori. 

4. Personāls 
 

• Personāla raksturojums  

Personāla sastāvā izmaiņu nav. 

Sakarā ar Covid-19 profesionālās pieredzes braucieni nenotika,  Augusta nogalē kopā ar Aknīstes 

pašvaldības darbiniekiem  piedalījos ekskursijā uz Alūksni. 

 

Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi” 

 

N.p.k. Norises 

laiks 

Norises 

vieta 

Organizētājs(-i) Pasākuma nosaukums, 

galvenās tēmas 

Stundu 

skaits 

1.  8.12 LNB 
YouTube 

LNB J.Stradiņa akadēmiskie 
lasījumi. “Kas ir un kas nav 

Sēlija” Sēlijas robežas laikā 

telpā un sabiedrības paziņā. 

 
 

3,5 

 2. 10.12 KISC 

mājas lapā 

KISC Tiešsaistes pasākums 

“Mūsdienīga un inovatīva 

saziņa ar valsts pārvaldi” 

1 

 3. 17.12 Platformā 
Zoom 

 JGB Jēkabpils reģiona un Neretas 
novada publisko bibliotēku 

darbinieku sanāksme 

2 

 

 

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 
 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

 2018 2019 2020 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits    148 139 117 - 6%; -15% 

t. sk. bērni      30     21 22 -30%;  +4% 

Bibliotēkas apmeklējums  3164 2829  2006 - 11 %;   -29% 

t. sk. bērni     402   262    152 -35%; 41% 

Virtuālais apmeklējums    119    133         +10% 

Izsniegums kopā 5528 4185 3700 -24%;-13% 

t. sk. grāmatas 2292 1569 1429  -31% ;  -9% 

t. sk. periodiskie izdevumi 3236 2616 2271   -19%;-13% 

t. sk. bērniem   804   541 214   -33%; -60% 

Bibliotekārais aptvērums % 

no iedz. skaita pagastā, 
pilsētā, reģionā 

  33%   32%      28%    -1%;    -4% 

t. sk. bērni līdz 18 g.       72 68     61 -6%;  -10% 

Iedzīvotāju skaits     457   428   423 -6%;  -1.5% 
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 Kopumā lasītāju skaits, kā arī apmeklējums samazinājās pagājušo gadu arī tāpēc, ka ilgs bija un ir 

Covid-19 periods, kurā vairāki lietotājino lauku mājām  baidījās un baidās nākt , lai nesaslimtu ar 

vīrusu . 

Tabula "Lasītāju sadalījums pa dzimšanas gadiem" 

Skaits kopā 1-18 19-40 41-60 61-80 81- 

117 22 21 33 36 5 

 
 

Tabula "Lasītāji pēc lasītāju kategorijām" 

Skaits 

kopā 

Bērni Skolēni 

1-9kl. 

Vidusskolēni Strādājošie Pensionāri 

Invalīdi 

Nestrādājošie Citi 

117 0 16     2   50    39 9  

 

• Pakalpojumu attīstība, jauninājumi  

Krājuma popularizēšanai tiek izmantotas izstādes-rakstnieku, dzejnieku dzimšanas dienās,. 

Nozaru literatūras grāmatas tiek popularizētas konkrētās tēmās izstādē. Tuvojoties kādiem 

svētkiem, tiek izstādēs liktas grāmatas par svētkiem raksturīgo ēdienu gatavošanu, svētku 

svinēšanas tradīcijām u.t.t.  Kā arī jaunieguvumu izstādes. 

  Bibliotēkā ir pieejama tūrisma informācija par apskates objektiem, naktsmītnēm, 

 kontaktinformācija. Kā arī var saņemt informāciju par tūrisma iespējām novadā un Latvijā. 

 Vasarā arī tāda informācija  tūristiem tiek sniegta. Bez tam daži meklē savas dzimtas saknes.  

 

• E-grāmatu bibliotēka  

 

E-grāmatu bibliotēkā lasa 1 lasītāja. Viņa ir priecīga par šādu iespēju. Esmu runājusi ar vairākiem 

lasītājiem par e- grāmatu lasīšanu, bet citi nav izteikuši savas vēlmes lasīt elektroniski.  Jaunākajiem 

pietiek ar informāciju sociālajos tīklos, bet cilvēkiem gados- pietiek drukāto grāmatu un domāju, ka 

daļēji redzes problēmas un nevēlēšanās izmantot jaunās tehnoloģijas. Gados vecākiem cilvēkiem 

labāk patīk atnākt uz bibliotēku klātienē kā arī parunāties- izkratīt sirdi. 
 

Tabula “E-grāmatu bibliotēkas statistikas dati” 

 E-grāmatu bibliotēkas lasītāju 

skaits 

2019 0 

2020 1 

 

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

Lietotāji savu pateicību, gan neapmierinātību izsaka individuālās sarunās. Tāpat iesaka nopirkt 

interesējošo grāmatu, vai pasūtīt  viņiem vajadzīgo  žurnālu. 

 

• Ārējie apkalpošanas punkti kā pakalpojums  

Katru otro otrdienu( izņemot Covid stingro ierobežojumu laiku, kad nevarēja arī izsniegt grāmatas) 

- 2 stundas apkalpoju lasītājus Ancenē . Lietoju formulārus un atgriežoties bibliotēkā datus savadu 

programmā. Vēl līdz šim nav izdevies sarunāt interneta pieslēgumu portatīvajam datoram.  Domāju, 

ka veciem cilvēkiem tas ir īpaši izdevīgi, nav jādodas uz Asari (tomēr liels attālums- 5 km.) 
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• Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām . 

 

Lai piesaistītu lasītājus, sarīkoju  kolēģes no kaimiņu novada E. Malahovskas kolekcijas ”Kurpes, 

kurpes, kurpītes” izstādi bibliotēkā. 

 
 

 Septembrī dzejas dienu ietvaros kopā ar KN vadītāju  Madaru  uzaicinājām Sigitu Pļaviņu  ar 

J.Petera dzejas un dziesmu programmu ”Grēcinieka lūgšana”. 

 

 
Daudzi plānotie pasākumi izpalika sakarā ar pandēmijas ierobežojumiem. 

 

• Uzziņu un informācijas darbs  

Uzziņu darbs tiek veikts pēc lietotāju pieprasījuma. Bieži nācās meklēt gan ārstu darba laikus, gan 

pieteikt seniores rindās pie ārstiem. Tāpat arī autobusu sarakstus tālākiem braucieniem, kā arī 

izdrukāt rēķinus no TET, LMT u.c. 

 

 

• Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas pieejamība 

iedzīvotājiem 

Gan pašvaldības, gan valsts institūciju informācija ir pieejama ikvienam lietotājam gan elektroniski 

gan Aknīstes Novada Vēstīs, gan Brīvā Daugava. 

Sakarā ar elektronisko pakalpojumu attīstību, palielinās lietotāju skaits, kuriem nepieciešama 

palīdzība dažādu elektronisko dokumentu aizpildīšanā.  Jāturpina darbs pie pakalpojumu attīstības 

izmantojot sociālos tīklus, elektronisko katalogu un palīdzot ar individuālām konsultācijām.  
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• Elektroniskais katalogs kā pakalpojums  

 

Tabula “Autorizētie lietotāji” 

Autorizēti lietotāji 

(2018) 
Autorizēti lietotāji 

(2019) 
Autorizēti lietotāji 

(2020) 

% salīdzinot ar 

iepr. gadu 

  3   5 1 +66%;  -80% 

 

Elektroniskais katalogs kā pakalpojums – tiek izmantots bibliotēkas ikdienas darbā -krājuma 

komplektēšanā, kā arī meklējot nepieciešamās grāmatas, pasūtot SBA u. tml. Lietotāji tiek informēti 

par kataloga un sava lietotāja profila izmantošanas iespējām – grāmatu rezervēšanu, lietošanas 

termiņa pagarināšanu u.tml. Diemžēl šo iespēju pagaidām izmanto maz.  Lietotāji informācijas un 

literatūras meklēšanā un pieprasījumu veidošanā labprātāk uzticas bibliotekārei. Bibliotēkas 

lietotājiem piedāvāju izmantot iespēju lasīt e-grāmatas bez maksas savā viedtālrunī vai datorā, 

atsauksme1 lasītāja. 

 

Iekšzemes un starptautiskais SBA: 

 

Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2018 2019 2020 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 
dokumentu skaits 

85     87 55 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto  40     18 34 

 

 Atkal jāsaka, ka sakarā ar pandēmiju samazinājies no citām bibliotēkām ņemto grāmatu skaits. 

8  manas bibliotēkas lasītāji ir SBA grāmatu lasītāji. 

 

Problēmas un risinājumi bibliotēkas pakalpojumu un pieejamības jomā 

 

Lielāka vērība jāpievērš bibliotēkas darbības un pakalpojumu pieejamības popularizēšanai.  

Lasītāju pieprasītās grāmatas, kuru nav fondā, pasūtu no citām bibliotēkām. Problēmu bibliotēkas 

pakalpojumu un pieejamības jomā nav, jo pēc vajadzības nāku arī brīvdienās un ārpus darba laika. 

 

6. Krājums 
 

• Krājuma komplektēšanas politika un organizācija: 

 

  Komplektējot iespieddarbus  cenšos veidot kvalitatīvu, lietotāju pieprasītu krājumu, pievēršot 

uzmanību lietotāju vajadzībām, veicinot izglītības iespējas, konkurētspēju darba tirgū un saturīgu 

brīvā laika izmantošanu. Prioritāte latviešu autoru darbiem. Ir abonēti 18 preses izdevumi tai skaitā 

1 bērniem, pēc kuriem no pieaugušajiem ir liels pieprasījums. 

 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2018 2019 2020 

Pašvaldības finansējums krājuma 
komplektēšanai 

1614 1831 1947 

t. sk. grāmatām 1108 1320 1369 

t. sk. bērnu grāmatām 124 65 382 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 506 511 578 

Finansējums krājumam uz 1 
iedz.skaita pagastā, pilsētā, 

reģionā    

3.5 4.3 4.6 
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• Krājuma rādītāji 

 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2018 2019 2020 

Jaunieguvumi kopā 519 508 514 

t. sk. grāmatas 165 141 210 

t.sk. periodika 354 367 323 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 92 116 144 

t. sk. bērniem 24 10 51 

t.sk. nozaru literatūra(grāmatas) 49 15 14 

Izslēgtie dokumenti 693 659 697 

Krājuma kopskaits 6817 6664 6500 

Grāmatu krājuma apgrozība 0.42 0.29 0.25 

Periodisko izdevumu apgrozība 2.43 2.18 2.45 

 

Par pašvaldības līdzekļiem iegādātas 140 grāmatas par summu 1369.07 Euro 

Dāvinājumi 5gab par summu   21.49. Nodots bezatlīdzībā 65 gab. par summu 542.90. 

No tām B.J.V. žūrija    21 gab. 167.33 e un  LNB vērtīgās grāmatas 44 par 375.57 

Grāmatas pērku atbilstoši lasītāju vēlmēm, lai pieejama literatūra jebkuram interesentam. Pēc Alises 

dalījuma  daiļliteratūra 144 gab., nozaru literatūra 15 gab.  

 

• Datubāzes: 

 

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2018 2019 2020 

Letonika   45   45   59 

News   19   10    5 

Bibliotēka datu bāzes neveido, bet bibliotēkai pieejamās ( Letonika, News ) datu bāzes tiek maz 

izmantotas . 

 

 Krājuma popularizēšana  

 

Jaunieguvumu izstādes- apskati 

Izstādes rakstnieku jubilejās 

Gadskārtu ieražu svētku gr. izstādes 

Rokdarbu grāmatu izstādes 

Ārstniecības augu, salātu un sēņu grāmatu izstādes u.c. 

 

• Darbs ar parādniekiem – aprakstoši (pēc izvēles) 

Parādniekiem dažnedažādi cenšos atgādināt, gan rakstot draugos, gan satiekot uz ielas, vietējā 

veikalā u.c.. 

 

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 
 

• Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji 

2020. gadā bibliotēkā reģistrēti 22 bērni un jaunieši līdz 18 gadiem.. Bērnu un jauniešu 

apmeklējums - 152, izsniegums -214.  Gadā iegūtas 56 bērnu grāmatas. Interneta laikmets ir 

sabojājis lasīšanas vēlmes un paradumus. 

Bibliotēkā ir dažādas galda spēles, puzles, diski, rotaļlietas, krāsojamās lapas un zīmuļi, tas tiek 

papildināts katru gadu. 2020.gadā bija pasūtīts žurnāls -Ilustrētā junioriem. 

 Veiksmīgākie pasākumi, lasīšanas veicināšanas aktivitātes 
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Sakarā Covid-19 ierobežojumiem , bērniem vasaras brīvlaikā notika viens pasākums  Asares parkā  

vasaras nogales piedzīvojumu ballīte „Kopā ar Pepiju Garzeķi”, kurā bērni veica dažādus Pepijas 

uzdotos uzdevumus , gatavoja un mielojās ar torti. Visi bija apmierināti un priecīgi. Otrajā dienā 

 

daži ieradās apskatīt A. Lindgrēnas “Grāmata par Pepiju Garzeķi”. Mīļš paldies Ilonai par jauko 

atraktīvo pasākumu! 

 

 

8. Novadpētniecība 

 

Papildinu mapes par  notikumiem  novadā. Iekārtoju atsevišķu plauktu novadpētniecības mapēm un 

novadnieku grāmatām. Ir apkopoti un saglabāti pašvaldības informatīvā izdevuma “Aknīstes 

novada Vēstis “numuri. Tiek veidota mape par bibliotēkas vēsturi. 
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9. Projekti 

 
 Piedalījos projektā ”Bērnu Jauniešu vecāku žūrija”,  šogad lasām  vāji. B.J.V. žūrija saņemta   21 

gab. par 167.33 Gan pandēmija, gan skolas trūkums pagastā, gan bērnu slinkums un nevēlēšanās 

lasīt kavē projekta izpildi. 

 

11. Sadarbības tīkla raksturojums 
 

• Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām 

   Pašvaldība- mans maizes un darba devējs.  Kā jau rakstīju sadarbojos ar Asares KN vadītāju. 

Viena otru atbalstam  gan ar padomu , gan pasākumos. Vēl rudenī paspējām baudīt dziesminieka K. 

Kazāka akustisko koncertu Asares kultūras namā.  Sadarbojos ar novada bibliotekārēm – grāmatu 

depozitārijs, savu reizi padoms u.t.t. 

 

 

 

Lasītāko grāmatu tops; 

 

Railija L.           Taureņu istaba 

Rušmane            Ar kastani kabatā 

Paukšs H.              Enģeļu medības  

Karlens O.          Kalendāra meitene 

Pataki  E.             Karalienes liktenis  

Judina D.             Slazdā 

Kūlis                   Iezīmētie. 

Abdulajevs Č.    Venēras otrā piedzimšana  

Filipsa S.             Padejo ar mani 

Račko K.             Netīrā 

Grencberga I.      Sestā sieva     

 

 

 

 

 

 

Bibliotēkas vadītāja                     /A.Dzenuška/ 


