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1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums 
 

• Īss situācijas apraksts 

 

 bibliotēkas darbības teritoriālais un institucionālais raksturojums 

 

Viesītes novada Viesītes bibliotēka (turpmāk tekstā – Bibliotēka)ir Viesītes novada 

pašvaldības pakļautībā esoša publiskā bibliotēka, kas2020. gadā apkalpoja Viesītes pilsētas un 

Viesītes pagasta iedzīvotājus. Tās pakalpojumi bija pieejami arī pārējiem Viesītes novada, kā arī 

ikvienam Latvijas iedzīvotājam. 

Bibliotēka atrodas novada centrā un savā darbībā cieši sadarbojas ar pārējām novada 

bibliotēkām, pašvaldību, novada kultūras un izglītības iestādēm, kā arī ar reģiona galveno bibliotēku. 

Bibliotēkas apkalpojamajā teritorijā dzīvo 2219(pirms gada – 2245), novadā kopumā –3693 

(pirms gada – 3771)iedzīvotāji (dati uz 02.01.2021.). Sarūk novada iedzīvotāju skaits, arī Bibliotēkas 

apkalpojamajā teritorijā dzīvojošo skaits turpina samazināties. Bibliotēkas apkalpojamajā teritorijā ir 

vairākas izglītības iestādes (Viesītes vidusskola, Mākslas un mūzikas skola, Sēlijas Sporta skola, 

pirmsskolas izglītības iestāde “Zīlīte”), kā arī citas pašvaldības, privātās iestādes un uzņēmumi. 

Vienās telpās ar Bibliotēku atrodas un darbojas Viesītes vidusskolas bibliotēka. 

  

 Pārskata periodā paveiktais no bibliotēkas stratēģijā (attīstības plānā) definētajiem 

virzieniem un uzdevumiem 

 

2020. gadā iespēju robežās turpināts darbs pie Bibliotēkas attīstības plānā (2018.-2022.) 

izvirzīto STRATĒĢISKO MĒRĶU īstenošanas: 

1) kļūt par mūsdienīgu, dažādām vecuma grupām pievilcīgu kultūras, mūžizglītības un 

informācijas centru; 

2) attīstīt Bibliotēku kā nozīmīgu sabiedrības saskarsmes centru ar pievilcīgu vidi, kas 

popularizē sabiedrībā grāmatu un lasīšanas lomu, īpašu uzmanību veltot bērniem un jauniešiem; 

3) pilnveidot klientu apkalpošanas servisu, ieviešot un attīstot jaunus pakalpojumus; 

4) sekmēt Viesītes un novada kopumā kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanu, saglabāšanu 

un popularizēšanu; 

5) nodrošināt Bibliotēkas pieejamību cilvēkiem ar īpašam vajadzībām un kustību 

traucējumiem, kā arī veciem cilvēkiem; 

6) veicināt darbinieku tālāku profesionālo izaugsmi un kvalifikācijas paaugstināšanu; 

7) attīstīt un pilnveidot darbu pie Bibliotēkas publicitātes. 

  

Stratēģisko mērķu ietvaros veicamie uzdevumi aptver visus bibliotekārā darba procesus – 

sākot ar krājuma organizāciju un beidzot ar lasītāju apkalpošanu – uzskatu, ka 2020. gads pārvilka 

treknu svītru Bibliotēkas pilnvērtīgam darbam, attīstībai, jo, sākoties Covid ierobežojumiem, būtiski 

tika bremzēta bibliotēkas normāla darbība un līdz ar to izvirzīto mērķu īstenošana – daļu lasītāju, ko 

pazaudējām pavasarī, tā arī neesam atguvuši. Gada izskaņa bija vēl skumjāka – valdības lēmums par 

pilnīgu aizliegumu apkalpot lasītājus, lai arī mūsu reģionā saslimstība ar Covid tobrīd nebija tik liela 

– domājam, ka vajadzēja diferencētu pieeju šajā jautājumā, izvērtējot stāvokli saslimstības ziņā katrā 

reģionā. 

Runājot par jaunu pakalpojumu ieviešanu, jāatzīmē, ka daļa lasītāju ir izmēģinājuši 

pakalpojumu – “3td e-GRĀMATU bibliotēka”, saņemts arī pozitīvs vērtējums, taču daļa lasītāju, 

īpaši seniori, to nepieņem, un iemesli ir visdažādākie – nepatika un grūtības lasīt grāmatu datora 

ekrānā, neprasme apieties ar datoru vai internetu, interneta, datoru neesamība viņu dzīvesvietās u.tml. 

2020. gadā veiksmīgi turpināta arī sadarbība ar Latvijas neredzīgo bibliotēku, tādējādi 

nodrošinot personām, kuras ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai citādām lasīšanas grūtībām, 

iespēju izmantot šīs bibliotēkas krājumā esošos CD. 
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Diemžēl saistībā ar Covid 2020. gadā Bibliotēkas darbinieki nav klātienē apmeklējuši kursus 

un mācības darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanai. Darbinieki mācījās un apguva jaunas saziņas, 

apmācību formas, tiešsaistē pieslēdzoties semināriem ar konferences rīka Zoom, Microsoft 

lietojumprogrammas Microsoft Teams palīdzību. Tehniski vēl daudz apgūstams, klibo arī tehniskās 

iespējas, un ne vienmēr ir pieejama datorspeciālista palīdzība. 

Runājot par Bibliotēkas publicitāti, turpināts darbs pie sabiedrības informēšanas par 

Bibliotēkas darbu, pakalpojumiem, novitātēm pašvaldības izdevumā, arī reģiona laikrakstā “Brīvā 

Daugava”. Strādāts arī pie informācijas atjaunošanas novada pašvaldības mājas lapā. Turpināts darbs 

pie Bibliotēkas popularizēšanas sociālajos tīklos, papildinot informāciju Bibliotēkas izveidotajos 

profilos draugiem.lv un facebook.com 

• Darbs ilgtspējīgas attīstības mērķu jomā  

Izvērtējot Bibliotēkas šī brīža darbību, tās vietu novadā, esot uz novadu reformas sliekšņa, 

zināmā mērā pat grūti definēt tās darbības pamatuzdevumus reģiona ilgtspējīgā attīstībā, taču viens ir 

skaidrs– tās uzdevums ir sekmēt Viesītes un novada kopumā kultūrvēsturiskā mantojuma, sēlisko 

tradīciju apzināšanu, saglabāšanu un popularizēšanu. Tas ir jāturpina. 2020. gada piemērs – 

Bibliotēkas ieguldījums novada dzejnieku kopkrājuma “Mēs neesam VIESI TE” sagatavošanā un 

izdošanā. 

 

• Bibliotēku akreditācija 

Bibliotēkas akreditācija pārskata periodā nav notikusi - tā akreditēta 2018. gadā. 

 

2. Finansiālais nodrošinājums 
 

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

 2018 2019 2020 

Kopā (EUR) 47572 43901 39277 

Pašvaldības finansējums 47519 43881 39261 

Citi ieņēmumi: 53 20 16 

t. sk. maksas pakalpojumi 53 20 16 

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi    

t. sk. VKKF finansējums    

t. sk. citi piešķīrumi    

 

Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 
 2018 2019 2020 

Izdevumi kopā (EUR) 47572 43901 39261 

Darbinieku atalgojums (bruto) 37424 35052 31382 

Krājuma komplektēšana 3365 3143 3229 

 

2020.gadā Bibliotēkai piešķirtā budžeta apmērs nodrošināja bibliotēkas pamatfunkciju 

veikšanu. Atalgojums darbiniekiem salīdzinājumā ar 2019. gadu samazinājies, jo 2019. gada 2. pusē 

likvidēta amata vienība – lasītavas dežurants, bet apkopēja slodze samazināta no 1,0 uz 0,5 slodzēm. 
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3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 
 

Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums” 

Informācijas 

tehnoloģijas 

Darbiniekiem 

(skaits) 

Lietotājiem 

(skaits) 

Ražošanas 

gads vai 

lietošanas 

ilgums 

Piezīmes 

Datori 1 

1 

3 
 

 

 

 
 

15 

no tiem: 
8* 

 

 

 
 

 

 
3 

1 

1 
1 

1 

2020. gads 

2019. gads 

2013.-
2014.gads 

 

 
2008.gads 

 

 

 
 

 

 

2015. gads 
2014. gads 

2013. gads 

2016. gads 
2018.gads 

 

 

t.sk. 2 portatīvie datori 
 

 

 
Projekta “Trešā tēva 

dēls” 8 datori nodoti 

Viesītes Jaunatnes 

iniciatīvu centrā kultūras 
pils 3. stāvā (saskaņots 

ar KISC) 

Multifunkcionālās 

iekārta 

1 1 2008.gads  

Printeri 2  2010. un 

2014. gads 

 

Kopēšanas 

iekārtas 

1  vairāk nekā 16 
gadi 

 

Skeneris 1  2017. gads  

Projektors 1  2014. gads  

Laminētājs 1  2016. gads  

 

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūra Bibliotēkā vērtējama kā 

apmierinoša–2020. gada budžeta ietvaros iegādāts viens jauns dators darbiniekam. Kopumā 

Bibliotēkā lietotājiem pieejami 7 datori (5 datori (viens no tiem - domes projekta “Publisko interneta 

pieejas punktu attīstība Viesītes novadā” ietvaros) iegādāti 2015. gadā un vēlāk). 

Pildot akreditācijas komisijas norādījumus, 2020. gadā iegādāts mēbeļu komplekts stūrīša 

iekārtošanai jauniešiem. 

  

• Problēmas un to risinājumi materiālā un tehniskā stāvokļa jomā 

No Bibliotēkas tehnoloģijām visvecākais ir kopētājs, kas tomēr vēl tiek lietots. Labi joprojām 

darbojas arī multifunkcionālā iekārta, kas iegūta projekta “Trešā tēva dēls” ietvaros, pirms aptuveni 

13 gadiem. 

Joprojām nav atrisinātas problēmas, kas aktuālas iepriekšējos gados, taču vai nu prasa lielus 

finansiālus ieguldījumus, vai arī risināmas kopā ar kultūras pili: 

1) jautājums par cilvēku ar īpašām vajadzībām, vecu cilvēku ar kustību traucējumiem iekļūšanu 

Bibliotēkā – uzbrauktuves izbūve pie ieejas; 

2) nojumes izbūve virs trepēm pie ieejas Bibliotēkā (aktuāli lietus un sniega gadījumā); 

3) telpu ventilācijas sistēmas izbūve kultūras pils telpās, t. sk. arī Bibliotēkā.  
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4. Personāls 
 

• Personāla raksturojums  
Bibliotēkā ir 5 darbinieki, no tiem 3 bibliotekārie un 2 pārējie darbinieki. No pārējiem 

darbiniekiem 2 strādā uz nepilnu slodzi – 0,5 un 0,25 slodzes. No bibliotekārajiem darbiniekiem 2 ir 

ar bibliotekāro izglītību – ar bakalaura grādu (vadītāja Līga Griškena, LU Filoloģijas fakultāte. 

Bibliotēkzinātnes un informācijas nodaļa, 1994. g.) un profesionālo vidējo izglītību (bibliotekāre Ilze 

Jodgude, Rīgas Kultūras un izglītības darbinieku tehnikums, bibliotēku darba speciālists, 1988. g., 

Profesionālās pilnveides pamatzināšanu programma, 2007. g.),bet viens ar augstāko izglītību citā 

jomā (bibliotekāre Irēna Jančevska, V. Lāča Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts, latviešu val. un 

lit. speciālists, 1984. g.; Profesionālās pilnveides pamatzināšanu programma, 2007. g.). 

Diemžēl šī brīža situācijā grūti kaut ko plānot vai ieteikt nākamajam gadam personāla 

izglītības vai apmācību ziņā. 

 

• Apbalvojumi un pateicības 

- Jēkabpils novada pašvaldības Kultūras pārvaldes pateicības Bibliotēkas vadītājai Līgai 

Griškenai (25 darba gadi) un bibliotekārei Irēnai Jančevskai (30 darba gadi) par ilggadēju, 

radošu un profesionālu darbu kultūras nozarē un kultūras dzīves attīstībā Viesītes novadā 

pasākumā Krustpils novada Atašienē, 23.09.2020.; 

- Jēkabpils Galvenās bibliotēkas pateicība Viesītes bibliotēkai par piedalīšanos konkursā 

novadpētniecības krājuma aktualizēšanai, 11.2020. 

 

• Finansējums personāla attīstībai  
2020. gadā, ņemot vērā valstī esošo situāciju, Bibliotēkas darbinieki iespēju robežās piedalījās 

Jēkabpils Galvenās bibliotēkas rīkotajos tiešsaistes semināros ar konferences rīka Zoom 

palīdzību, kā arī tiešsaistē piedalījās senioru un bibliotekāru medijpratības stiprināšanas projekta 

“Ceļazīmes mediju lietošanā” tiešsaistes semināros (Zoom un Microsoft Teams), viens darbinieks 

regulāri tiešsaistē klausījies mācību stundas LNB e-resursu praktiskā izmantošanā, ko organizēja 

LNB Zoom platformā. 

Septembrī Bibliotēkas vadītāja klātienē piedalījās novada pašvaldības organizētajā seminārā 

“Korupcijas novēršana” (5 akad. st. un 25 min.) un veiksmīgi nokārtoja zināšanu pārbaudes testu, 

saņemot apliecinājumu par šī semināra apmeklēšanu. 

 Diemžēl šogad sakarā ar Covid ierobežojošajiem pasākumiem izpalika jau tradicionālie 

novada bibliotēku darbinieku, kā arī Jēkabpils Galvenās bibliotēkas rīkotie pieredzes apmaiņas 

braucieni uz citām bibliotēkām. Žēl, jo tie profesionāli bagātina. Nav apmeklētas apmācības klātienē, 

līdz ar to šim mērķim paredzētie līdzekļi netika neizmantoti. 

 
 Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi” 2020. g. 

N.p.

k. 

Norises 

laiks 

Norises vieta Organizētājs(-i) Pasākuma nosaukums, galvenās tēmas Stundu 

skaits/ cik 

darbin. 

1. No 1.07 Platformā 

ZOOM 

LNB Katru otrdienu mācību stundas LNB e-

resursu praktiskā izmantošanā (lekt. Ginta 

Zalcmane) 

 

12x -1 darbin. 

2. 4.09 Platformā 

ZOOM 

LNB sadarbībā ar 

Eiropas parlamenta 

deputāti Daci Melbārdi 

Ceļazīmes mediju lietošanā 2 – 3 darbin. 

3. 17.09 Krustpils 

kultūras nams 

a/ s Swedbank 

sadarbībā ar Jēkabpils 

Galveno bibliotēku 

 Apmācību seminārs “Banka datorā un 

telefonā – nāc un uzzini vairāk! 

2 – 2 darbin. 
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4. 25.09 Platformā MS 

Teams 

Latvijas Nacionālā 

bibliotēka  

Ievads medijpratībā 5 – 2 darbin. 

5. 30.09. Viesītes 

kultūras pils 

Viesītes novada 

pašvaldība 

Seminārs “Korupcijas novēršana” 5 akad. st, 25 

min. – 1 

darbin. 

6. 29.10 Platformā MS 

Teams 

LNB Kritiskā domāšana mediju telpā 3 - 2 darbin. 

7. 20.11 Platformā 

ZOOM 

LNB sadarbībā ar 

Eiropas parlamenta 

deputāti Daci Melbārdi 

Ceļazīmes mediju lietošanā 1,5 – 2 darbin. 

8. 8.12 LNB YouTube  

platformā 

LNB Jāņa Stradiņa akadēmiskie lasījumi “Kas ir 

un kas nav Sēlija? Sēlijas robežas laikā, 

telpā un sabiedrības apziņā” 

3,5 –1 darbin. 

9. 17.12 Platformā 

ZOOM 

JGB Jēkabpils reģiona un Neretas novada 
publisko bibliotēku darbinieku sanāksme 

2 – 2 darbin. 

 

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 
 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 
 2018 2019 2020 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 776 706 689  -9; -2 

t. sk. bērni 286 317 311  +10; -2 

Bibliotēkas apmeklējums 7741 10961 4547  +42; -58 

t. sk. bērni 3407 4617 1445  +35; -69 

Virtuālais apmeklējums   101  

Izsniegums kopā 20634 16041 9771  -22; -39 

t. sk. grāmatas 13485 9225 7106  -32; -23 

t. sk. periodiskie izdevumi 7149 6798 2547 -5; -62 

t. sk. bērniem 3453 3109 1596  -10; -49 

Bibliotekārais aptvērums % 
no iedz. skaita 

apkalpojamajā teritorijā *   

34,1 31,4 31  

t. sk. bērni līdz 18 g.* 74,7 78,5 82  

Iedzīvotāju skaits 2274(383 -
bērni līdz 18 

g.) 

2245 (404 – 
bērni līdz 18 

g.) 

2219 (379 – 
bērni līdz 18 

g.) 

 

*Bibliotēkas apkalpojamā teritorija – Viesītes pilsēta un Viesītes pagasts 

 

 2020. gada Bibliotēkas izmantošanas rādītāju salīdzinājums ar iepriekšējiem gadiem ir 

faktiski neiespējams, jo saistībā ar Covid pandēmijas ierobežojumiem pamatrādītāji ievērojami 

samazinājušies. Vairāk nekā 2 mēnešus Bibliotēka bija slēgta lasītājiem, pēc tam saglabājās 

ierobežojumi tās izmantošanā, kas ļoti ietekmēja Bibliotēkas apmeklējumu un arī izsniegumu. 

Protams, likumsakarīgi arī tas, ka laukos sarūk iedzīvotāju un līdz ar to arī Bibliotēkas lasītāju skaits. 

  

Tabula "Lasītāju sadalījums pa dzimšanas gadiem" 

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

689 311 122 118 112 21 5 
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Tabula "Lasītāji pēc lasītāju kategorijām" 

Skaits 

kopā 

Bērni Skolēni 

1-9kl. 

Vidusskolēni Strādājošie Pensionāri Nestrādājošie Citi 

689 4 243 88 137 70 80 67 
 

 

• Pakalpojumu attīstība, jauninājumi – kopaina, piemēri, vērtējums 

2020. gadā Bibliotēkā pieejamo pakalpojumu klāsts ir tāds pats kā iepriekšējos gados. 

Gribētos uzsvērt veiksmīgo sadarbību ar Latvijas neredzīgo bibliotēku, kas iespēju robežās turpinājās 

visu gadu, ļaujot vājredzīgajiem lasītājiem un personām ar citiem redzes traucējumiem klausīties 

darbus ierakstos.  

Lietotājiem liela interese, īpaši laikā, kad Bibliotēka bija slēgta, bija par interneta 

pakalpojumiem, 

dokumentu printēšanu, skenēšanu un nosūtīšanu uz e-pastu, kopēšanas pakalpojumiem. Šajā 

laikā arī domes iestādes strādāja attālināti, tādēļ daudzi cilvēki griezās ar savām vajadzībām 

bibliotēkā, zvanot vai rakstot uz e-pastu. Vairāk nekā jebkad agrāk pēc skolēnu, studentu, citu 

interesentu pieprasījuma izmantojām iespēju ieskenēt nepieciešamo grāmatas lappusi, 

novadpētniecības materiālu vai citu publikāciju, nosūtot to uz norādīto e-pastu. 

 

E-grāmatu bibliotēka 

Līdzīgi kā 2019. gadā arī 2020. gadā Bibliotēka popularizējusi lasītājiem “3td e-GRĀMATU 

bibliotēkas” iespējas. 2020. gadā tas vairāk darīts, ievietojot informāciju sociālajos tīklos – vietnēs: 

facebook.com un draugiem.lv līdztekus ziņām, ka klātienē apmeklētājiem bibliotēka slēgta. Ar “3td 

e-GRĀMATU bibliotēku” kā inovatīvu pakalpojumu februārī bibliotekārajās stundās klātienē 

iepazīstināti arī 9. klašu skolēni.  

Lai cik tas arī nebūtu paradoksāli, e-grāmatu lasītāju skaits 2020. gadā salīdzinājumā ar 

iepriekšējo gadu sarucis. 

Tabula “E-grāmatu bibliotēkas statistikas dati” 

 E-grāmatu bibliotēkas lasītāju 

skaits 

2019 28 

2020 22 

 

Par iemesliem grūti spriest. Realitātē bija situācijas, kad lietotājiem nācās arī praktiski 

palīdzēt reģistrēties 3td e-grāmatu lasīšanas vietnē un  palīdzēt tai piekļūt. Tas viņiem likās sarežģīti. 

Bibliotēkas uzdevums bija arī uzraudzīt, lai e-grāmatu lasītāji nebūtu parādnieki Bibliotēkā, pagarinot 

izsniegtās grāmatas, kas arī tika darīts pēc šo lietotāju pieprasījuma. 

Vairāk saņemtas atsauksmes no jaunāka gadagājuma lasītājiem, un tās ir pozitīvas. Vecākā 

gadagājuma cilvēkus grūtāk ieinteresēt – viņi vēlas lasīt klātienē, daudziem lasīt datorā vai citā 

viedierīcē grāmatu nešķiet ērti, kā arī nav iespēju to darīt savā dzīvesvietā. 

Bibliotekāru vērtējumā šis ir ļoti labs pakalpojums, īpaši tāpēc, ka nodrošina daudziem 

lasītājiem vienlaicīgu piekļuvi jaunākajām grāmatām, kuras bibliotēkā (ja ir) ir vienā eksemplārā.  

 

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

Lasītāju aptaujas 2020. gadā nav veiktas. 

Jaunus lasītāju piesaistē Bibliotēka 2020. gadā izmantojusi vietnes: facebook.com un 

draugiem.lv, kur atspoguļotas Bibliotēkas aktivitātes. Piemēram, gada nogalē Bibliotēka gan 

iepriekšminētajās vietnēs, gan pašvaldības mājas lapā ievietoja plašu informāciju ar foto par grāmatu 

sūtījumu, kas saņemts no KM atbalstītās un LNB realizētās vērtīgo grāmatu iepirkuma programmas 

publiskajām bibliotēkām. 
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• Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām  
Piekļuve Bibliotēkai personām ar īpašām vajadzībām un veciem cilvēkiem ir sarežģīta –lai 

saņemtu šeit pieejamos pakalpojumus, jāpārvar augstās trepes, un arī piebrauktuves personām ar 

kustību traucējumiem joprojām nav. Reāli, saskaņojot ar kultūras namu,  praktizējam apmeklētāju ar 

kustību traucējumiem iekļūšanu Bibliotēkā, izmantojot tās rezerves ieeju. Šie cilvēki parasti 

telefoniski piesaka savu apmeklējumu. 

 

Pēc pieprasījuma grāmatas piegādātas uz mājām 9 lasītājiem - tie ir veci cilvēki, personas ar 

kustību traucējumiem;  

- regulāri vienai Viesītes veselības un sociālās aprūpes centra iemītniecei (izņemot iestādes 

karantīnas laiku). 

  

Sadarbībā ar Latvijas Neredzīgo bibliotēku gada garumā 4 lasītājiem bija iespēja izmantot šīs 

bibliotēkas krājumā esošos CD. Kopumā šie lasītāji noklausījušies 76 diskus. Izvērtējot pieprasījumu, 

var secināt, ka iecienīta ir ne tikai daiļliteratūra, bet arī ceļojumi, citi ģeogrāfiska rakstura darbi.  

 

• Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupāmvai interešu grupām (uzņēmēji, 

bezdarbnieki, imigranti, mājsaimnieces, seniori, ģimenes u. c.), tematiskie pasākumi 

2020. gadā pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām vai interešu grupām 

nav notikuši. Bibliotēkas sadarbība ar novada un tieši pilsētā dzīvojošajiem, dzeju rakstošajiem 

cilvēkiem rezultējusies ar novada dzejnieku dzejas kopkrājuma izdošanu pašvaldības projektu 

konkursa ietvaros. 

 

• Uzziņu un informācijas darbs – īsi, aprakstoši (situācijas apraksts, vērtējums) 

Bibliotēkā 2020. gadā  reģistrētas 472 sniegtās uzziņas. 

Uzziņu specifiku aizvadītajā gadā noteica valstī attiecīgajā brīdī esošā situācija saistībā ar 

Covid – izziņas sniegtas telefoniski, nosūtot uz e-pastu, mazāk – klātienē. Uzziņu tematika – 

visdažādākā –saistīta ar valstī, kā arī novadā un pilsētā notiekošo, dažādām nozarēm (piemēram, 

veselīgs dzīvesveids, stresa pārvarēšana, Lielā Talka un tās aizsākumi u.c.), novada vēsturi 

(piemēram, par muzeja “Sēlija” pirmsākumiem saistībā ar muzeja jubileju 2020. gadā). Lai izpildītu 

novadpētnieciska rakstura uzziņas, bieži vien sazināmies ar muzeju “Sēlija”. Savukārt viņi nereti 

materiālus meklē pie mums. 

Uzziņu izpildē izmantoti: bibliotēkā esošā uzziņu, attiecīgās nozares literatūra, 

novadpētniecības materiālu mapes, Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko un skolu bibliotēku 

elektroniskais kopkatalogs, citi ar interneta palīdzību pieejamie katalogi un informācijas resursi, datu 

bāzes: news.lv, letonika.lv, periodika.lv, citi informācijas meklētāji, muzeja “Sēlija” krājumā esošie 

materiāli. 

    

• Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas pieejamība 

iedzīvotājiem 

 Bibliotēkā pieejami pašvaldības publiskie gada pārskati un pašvaldības informatīvā izdevuma 

“Viesītes Novada Vēstis” gada komplekti (2002. - 2020.), kurā tiek publicēti domes saistošie 

noteikumi, izsoles un cita aktuālā informācija. 

 Ar Bibliotēkā pieejamā interneta un bibliotekāru palīdzību jebkuram lietotājam nodrošināta 

iespēja 

iepazīties ar Viesītes novada pašvaldības mājas lapu: www.viesite.lv, kurā koncentrēta visa jaunākā 

un aktuālākā informācija par pilsētu un novadu, arī pieņemtie dokumenti. Bibliotēka lietotājiem ar 

interneta palīdzību nodrošina pieeju 

arī dažādu valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijai.  

  

• Elektroniskais katalogs kā pakalpojums – tabula “BIS ALISE izmantošana”  
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Bibliotēkā pārskata gadā turpinājies darbs elektroniskā kopkataloga veidošanā – strādāts ar 

BIS ALISE moduļiem: Komplektēšana, Cirkulācija, SBA. 

 

Tabula “Autorizētie lietotāji” 

 Autorizēti 

lietotāji 

(2018) 

Autorizēti 

lietotāji 

(2019) 

Autorizēti 

lietotāji 

(2020) 

% salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lasītāju skaits, ko 

autorizējusi Viesītes 

bibliotēka 

400 91 65 -78; -28 

Kopējais autorizēto 

lasītāju skaits, kas 

lasa bibliotēkā 

517 460 415 jeb 60% no 

kopējā lasītāju 

skaita 

 

 

Lietotāju autorizācija uzsākta 2018. gadā. Tabula atspoguļo, kā trīs gadu griezumā mainījies 

autorizēto lasītāju skaits un cik lasītāju autorizējuši tieši Viesītes bibliotēkas darbinieki. Lai arī 

lasītāji ir informēti par elektroniskā kataloga iespējām, ko sniedz autorizācija – iespēja attālināti 

pasūtīt nepieciešamo grāmatu, iestāties rindā, lūgt izdevuma lietošanas pagarinājumu u.c., lietotāji tās 

nav izmantojuši. Tikai 22 lietotāji lasījuši e-grāmatas vietnē: 3td.lv 

 

• Iekšzemes un starptautiskais SBA: 

 

Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2018 2019 2020 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

9 21 90 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

117 61 22 

 

2020. gada rādītāji liecina, ka Bibliotēka SBA kārtā pieprasījusi vairāk izdevumu nekā pati 

izsniegusi.  Izsniegto dokumentu kopskaitu veido 14 pieprasījumi no citām bibliotēkām (visvairāk no 

Jēkabpils Galvenās bibliotēkas – 10 grāmatas)  un 76 CD no Latvijas Neredzīgo bibliotēkas. Sarūk uz 

citām bibliotēkām izsniegto izdevumu skaits. Diemžēl saglabājusies tendence samazināties uz novada 

pagastu bibliotēkām izsniegto grāmatu skaitam – Elkšņu pagasta bibliotēkai izsniegtas 13 grāmatas, 

Saukas bibliotēkai – 6, Rites pagasta bibliotēkai – 1. 

No Bibliotēkas lasītājiem 19 ir SBA grāmatu lasītāji. 

 

• Problēmas un risinājumi bibliotēkas pakalpojumu un pieejamības jomā 

2020. gadā Bibliotēkas pamatproblēmu – lasītāju skaita un lasītības samazināšanos – vēl 

vairāk saasināja valstī esošā situācija saistībā ar Covid: uz bibliotēku jomu attiecināmie ierobežojumi, 

kā arī laiks, kad bibliotēkas bija slēgtas apmeklētājiem. 

 

6.Krājums 
 

• Krājuma komplektēšanas politika un organizācija: 

 krājuma komplektēšanas un organizācijas prioritātes pārskata periodā 

Saskaņā ar krājuma komplektēšanas un organizācijas vadlīnijām 2020. gadā Bibliotēkā kā 

viens no galvenajiem uzdevumiem bija esošā krājuma pārskatīšana, saturiski novecojušo un nolietoto 

izdevumu norakstīšana. Komplektējot jaunieguvumus, uzmanība tika pievērsta oriģinālliteratūras 

komplektēšanai un nozaru izdevumiem. Tāpat tika iepirkta bērniem un jauniešiem adresētā literatūra. 

 informācija par krājuma komplektēšanas politikas dokumentu  
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Bibliotēkas krājums pārskata gadā veidots saskaņā ar 2018. gadā izpilddirektora apstiprināto 

dokumentu “Viesītes novada Viesītes bibliotēkas krājuma veidošanas vadlīnijas 2018. - 2022. 

gadam”.  

 

• Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums: 

 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2018 2019 2020 

Pašvaldības finansējums krājuma 
komplektēšanai 

3365 3143 3229 

t. sk. grāmatām 2461 2279 2307 

t. sk. bērnu grāmatām (B+J) 520,77 435,02 375,65 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 904 864 922 

Finansējums krājumam uz 1 

iedz.skaita pagastā, pilsētā, 

reģionā* 

1,5 1,4 1,4 

Finansējums krājuma 
komplektēšanai kopā 

3365 3143 3229 

* Bibliotēkas apkalpojamā teritorija – Viesītes pilsēta un Viesītes pagasts 

  

Pašvaldības finansējums krājuma komplektēšanai 2020. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējiem 

gadiem ir apmēram tāds pats. 

2020. gadā Bibliotēkā abonēti 19 nosaukumu žurnāli, t.sk. pieaugušajiem – 18, bērniem un 

jauniešiem – 1, Jēkabpils reģiona laikraksts Brīvā Daugava, kā arī avīzes: Latvijas Avīze, 

KonTEKSTS, Tautas Veselības Avīze. 
  

• Rekataloģizācija  
Automatizēta Bibliotēkas procesu norise uzsākta 2015. gadā. 

 

• Krājuma pārbaude (inventarizācija)  

Pārskata periodā Bibliotēkas krājuma pārbaude (inventarizācija) nav veikta. 

 

• Krājuma rādītāji: 

 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2018 2019 2020 

Jaunieguvumi kopā 878 720 619 

t. sk. grāmatas 341 283 270 

t.sk. latviešu daiļliteratūra 72 62 66 

t. sk. bērniem (B+J) 81 76 56 

Izslēgtie dokumenti 1812 498 2098 

Krājuma kopskaits 18408 18631 17152 

t.sk. grāmatas un citi dok. 16064 15893 14065 

t.sk. periodiskie izdevumi 2344 2738 3087 

Grāmatu krājuma apgrozība 0,8 0,5 0,5 

Periodisko izdevumu apgrozība 3,04 2,4 0,8 

 

2020. gadā Bibliotēkas krājumu papildinājušas 270 grāmatas. No jaunieguvumiem 233 

grāmatas iegādātas par pašvaldības līdzekļiem - 2306,96 EUR, bet 37 eksemplārus Bibliotēka 

saņēmusi bezatlīdzībā no Jēkabpils kultūras pārvaldes par kopsummu 435,97 EUR, t.sk. 33 eks. ir no 

valdības atbalstītās, KM izstrādātās un LNB realizētās vērtīgo grāmatu iepirkuma programmas 

publiskajām bibliotēkām, kas saņemtas decembrī. Šajā sūtījumā lielākā daļa grāmatu ir nozaru 

literatūra, kas ir ļoti vērtīgs papildinājums krājumam (17 eks.). 
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Par pašvaldības līdzekļiem visvairāk iepirkta daiļliteratūra (148 eks.), kas ir 63,5% no visām 

nopirktajām grāmatām (233 eks.), procentuāli no iepirktajiem jaunieguvumiem – 14,6% (34 eks.) 

veido nozaru un 21,9% (51 eks.) - bērnu literatūra. Iepirktā latviešu daiļliteratūra 2020. gadā (66 

grāmatas) veido 28,3% no visiem iepirktajiem jaunieguvumiem (grāmatām) un 44,6% no iepirktās 

daiļliteratūras.  

Tabula parāda: 

- gan kopējais krājums, gan grāmatu krājums 2020.gadā nedaudz samazinājies, 

- samazinās ne tikai grāmatu, bet arī periodikas krājuma apgrozība – tas varētu būt saistīts ar 

Covid ierobežojumiem, kad lasītava tika mazāk izmantota, to arī nevarēja darīt; 

- jāturpina darbs pie krājuma izvērtēšanas un izdevumu norakstīšanas. Pamatīgs darbs veikts 

jau 2020. gadā. 

 

• Datubāzes: 

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

Bibliotēka piedāvā lasītājiem un pati izmanto datu bāzes: Lursoft laikrakstu bibliotēka 

news.lv, www.letonika.lv (ar piekļuvi ārpus bibliotēkas telpām – 8 lasītājiem). 

 

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2018 2019 2020 

Letonika 559 113 87 

News 332 118 134 

 

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2020. gadā datu bāzu – gan Letonikas, gan News - 

izmantošanas rādītāji nav būtiski mainījušies. Diemžēl maz izmantota Letonika - tās skatījumu skaitli 

- 87- veido 59 skatījumi no Bibliotēkas un 28 klientu skatījumi. 

 

• Krājuma un datu bāzu popularizēšana  
2020. gadā strādāts pie krājuma popularizēšanas, veidojot dažādas literāras, tematiskas, arī 

jaunieguvumu izstādes. Gada garumā Bibliotēka piedalījās arī Jēkabpils Galvenās bibliotēkas 

organizētajā tematisko izstāžu ciklā, kur ik mēnesi piedāvāja lasītājiem lasīt JGB ieteiktās grāmatas. 

Paralēli veidotajām izstādēm par dažām  no tām (jaunumi, KM izstrādātās un LNB realizētās vērtīgo 

grāmatu iepirkuma programmas rezultātā iegūtās grāmatas u.c.) informācija ar ilustratīvu materiālu 

tika publicēta Bibliotēkas vietnēs facebook.lv, draugiem.lv, kā arī pašvaldības mājas lapā: viesite.lv 

Parasti datu bāzes tiek popularizētas vidusskolas vecākajām klasēm, taču 2020. gadā diemžēl 

sakarā ar Covid klātienē notikušas tikai 2 bibliotekārās stundas par datu bāzēm 9. klasēm februārī. 

Datu bāzes tiek popularizētas, arī komunicējot ar lasītājiem, izskaidrojot to piedāvātās iespējas. 

 

• Darbs ar parādniekiem  
Bibliotēkas lasītāju vidū esošais parādnieku skaits veido apmēram 15% no kopskaita. Soda 

naudas par laikus neatdotajām grāmatām netiek  iekasētas, taču reizi 2 - 3 mēnešos parādnieki tiek 

apzināti. Lielākoties atgādinājumi tiek izsūtīti uz e-pastiem, ar sociālo tīklu: draugiem.lv, 

facebook.com palīdzību, par nenodotajām grāmatām tiek atgādināts arī telefoniski, mutiski, sūtot 

īsziņas. 2020. gadā lasītāji arī bija piesardzīgi Bibliotēkas apmeklējumos saistībā ar Covid izplatību, 

apzinīgākie sazinājās telefoniski, lai pagarinātu paņemtās grāmatas. 

 

• Ar bibliotēkas krājumu saistītās problēmas un to risinājumi, vajadzības 

Problēmas: 

- pasīvās krājuma daļas pieaugšana, samazinoties lasītāju skaitam, lasīšanas intensitātei, 

ko 2020. gadā veicināja ar Covid saistītie ierobežojumi; 

- lasītāju lasīšanas kultūra. 

 

 

http://www.letonika.lv/
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7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 
 

• Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji 

2020. gadā darbs ar bērniem un jauniešiem līdzīgi  kā iepriekšējos gados plānots un realizēts 

kopā ar vidusskolas bibliotēku un skolu. 

Ārkārtas situācija negatīvi iespaidoja bērnu apmeklējumu un izsniegumu rādītājus 2020. gadā. 

Tie sarukuši, pieaudzis tikai bērnu līdz 18 gadu vecumam bibliotekārais aptvērums apkalpojamajā 

teritorijā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu – pārskata gadā tas ir 82%.  

Neskatoties uz ārkārtējo situāciju valstī, tomēr tika domāts, kā veicināt grāmatu lasīšanu. To 

veiksmīgi varēja darīt Viesītes vidusskolas mazākajās klasēs, kamēr tās nepārgāja uz attālināto 

mācīšanos. Bibliotekāres izvēlējās jaunākās vai interesantākās grāmatas un nogādāja tās uz attiecīgo 

klasi. Tika dots laiks – mēnesis vai vairāk, kura laikā bērni brīvajos brīžos klasē šķirstīja, skatījās, 

lasīja šīs grāmatas. Tad bibliotekāres devās atkal uz skolu, nesa citu grāmatu kolekciju lasīšanai un  

paņēma izlasītās grāmatas. Šeit svarīgi uzsvērt labo sadarbību ar klašu audzinātājām.  

 

• 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.) 

Bibliotēkā, komplektējot jaunieguvumus, vienmēr īpaša uzmanība tiek pievērsta bērnu un 

jauniešu literatūrai. Izņēmums nav bijis 2020. gads. Joprojām, izvēloties lasāmvielu šai vecuma 

grupai vērtēta tiek satura kvalitāte un aktualitāte, atbilstība bērnu interesēm un vajadzībām. 

2020. gadā Bibliotēkas krājumu kopumā papildinājušas56 grāmatas bērniem un jauniešiem 

(20,7% no kopējā jauno grāmatu skaita), savukārt lietotāju – bērnu un jauniešu skaits -Bibliotēkā 

2020. gadā - 311 (45,2% no visu Bibliotēkas lietotāju skaita). Salīdzinājumā ar pieaugušajiem 

iegādāto izdevumu skaitu šķiet, ka bērniem ir pirkts daudz mazāk grāmatu, taču reālā situācija 

parāda, ka bērni un jaunieši ar lasāmvielu ir nodrošināti – 2020. gadā sakarā ar Covid situāciju 

pietrūka iespēju organizēt klātienē vairāk lasīšanas veicināšanas pasākumu, lai popularizētu 

jaunieguvumus un citas viņiem domātās grāmatas. 

Arī 2020. gadā Bibliotēka nav komplektējusi spēles un puzles, jo tajā paša ēkā – kultūras pils 

3. stāvā esošajā Jaunatnes iniciatīvu centrā - bērniem pieejamas dažādas izklaides spēles, arī puzles. 

Jāatzīst gan, ka 2020. gadā arī centra apmeklēšanas iespējas bērniem bija ierobežotas tā remonta un 

ārkārtas situācijas dēļ. 

 

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

grupām 

Pārskata gadā Bibliotēkā visvairāk uzziņu sniegts bērniem un jauniešiem līdz 18 gadu 

vecumam. Tās saistītas ar mācību darbu, īpaši gatavojoties mācību priekšmetu olimpiādēm, studijām, 

kā arī ārpusskolas interesēm. 

Tāpat kā iepriekšējos gados sniegta palīdzība11. klašu skolēniem, gatavojot zinātniski 

pētniecisko darbus lasījumiem.2020. gadā kopā ar skolas bibliotēku un muzeju “Sēlija” tika uzsākta 

gatavošanās reģiona skolēnu lasīšanas veicināšanas konkursa “Lasītprieks” dalībnieku uzņemšanai 

Viesītē, taču diemžēl tas tika atcelts. 

2020. gadā klātienē notikušas 5 bibliotekārās stundas. 

Viesītes vidusskolas 1. klasēm janvārī notikusi bibliotekārā stunda “Iepazīšanās ar 

bibliotēku”(1.piel. – Nr.1), kur bērni ieguva pamatzināšanas par Bibliotēku, tās izmantošanu, lasītāja 

pienākumiem un tiesībām, literatūras izkārtojumu u.c. Janvārī un februārī notika 3 tikšanās ar 2. 

klasi, kurās bērni piedalījās bibliotekārajā stundā (3 daļās) “Grāmatu stunda bibliotēkā”. Katru reizi 

skolēniem tika piedāvāts kopā lasīt vienu grāmatu. Stundas mērķis - mācīt izprast piedāvātās 

grāmatas tekstu, to sīkāk izpētot, kā arī sameklējot papildus informāciju par vienu vai otru faktu, 

veicot dažādus bibliotekāru sagatavotus uzdevumus.25. februārī  - bibliotekārā stunda 3.a un 3.b 

klasēm - Preses izdevumi bērniem(1.piel. – Nr.2), kurā centāmies sniegt bērniem ieskatu viņiem 
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adresētajos dažādu gadu preses izdevumos, dodot iespēju pārbaudīt iegūtās zināšanas praktiskos 

uzdevumos.  

Februāra nogalē notika 2 bibliotekārās stundas 9. klašu skolēniem “Izmantosim datu bāžu 

“letonika.lv” un “news.lv” piedāvātās iespējas!” un “3td e-GRĀMATU bibliotēka”(1.piel. – Nr.3). 

Ar  projektora un ekrāna palīdzību uzskatāmi skolēni tika iepazīstināti ar datu bāzēm: letonika.lv un 

news.lv, ar iespēju izmantot letonika.lv attālināti, kā arī lasīt digitāli e-grāmatas. 

Par savdabīgu bibliotekāro prasmju un iemaņu attīstīšanu skolēnos, zināšanu iegūšanu par 

bibliotēku, bibliotekāra darbu var uzskatīt februārī notikušo Ēnu dienu, kurā Bibliotēkā ieradās trīs 9. 

klases skolnieces. 

 

• Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes 

2020. gads nebija pasākumiem bagāts gads. Gada sākumā, vasarā un rudens sākumā pasākumi 

vēl varēja notikt, bet pārējais laiks pagāja Covid un ārkārtas situācijas ēnā. Visciešākā sadarbība 

joprojām ar pamatskolas mazāko klašu skolēniem. Notikuši 11 pasākumi. 

 31. janvārī, kad Bibliotēkā ciemojās Viesītes vidusskolas 1. klases skolēni, lai iepazītu 

bibliotēku, interesantu aktivitāti piedāvāja klases audzinātāja Nellija Ribicka – katram bērnam veidot 

pa posmiem grāmatu tārpiņu, kur katrā tārpiņa posmā ir uzrakstīts izlasītās grāmatas autors un 

nosaukums. Tik vien tā darba, kā raiti lasīt grāmatas! Grāmatu tārpiņi izvietojās Bibliotēkas bērnu 

stūrītī. Bet, sākoties saslimstībai ar Covid un ārkārtas situācijai, tik mazu bērnu ciemošanās 

Bibliotēkā un līdz ar to arī tārpiņu “audzēšana” apstājās, īsti vēl nesākusies. Pienāca vasara, bērni jau 

bija pārcelti 2. klasē. Un tomēr vasaras beigās un rudenī izvērtās sacensība divu šīs klases zēnu 

starpā, jo viņi pierunāja vecākus doties kopā ar viņiem uz Bibliotēku, izvēlējās grāmatas, lasīja tās un 

veidoja arvien jaunus posmiņus savam grāmatu tārpiņam. Viens no zēniem izaudzēja savam tārpiņam 

12 posmus, otrs – 10. Domājam, ka, mazinoties ārkārtas situācijas ierobežojumiem, šie brašie zēni 

turpinās lasīšanas sacensību. Cerams, ka viņiem pievienosies arī pārējie klasesbiedri.  

 Janvārī sakarā ar Annas Sakses 115 gadu jubileju notika pasākums 1. klases skolēniem, lai 

iepazītu rakstnieces dzīvi, daiļradi un tieši viņas literārās pasakas. Kopā tika lasīta pasaka 

“Cūkausītis”, pēc kuras noklausīšanās skolēni saņēma mājas uzdevumus. 

Februārī  notika tematisks pasākums 2. klasei 2. februāris - Sveču diena(1.piel. – Nr.4), kurā 

bērni Bibliotēkas lasītavā kopā ar bibliotekārēm un audzinātāju iedzīvināja Sveču dienas tradīcijas – 

minēja mīklas, gāja rotaļās, dziedāja u.c. Visu februāri Bibliotēkas lasītavā bija skatāma bērnu 

darināto sveču izstāde. 

Bibliotēkā 12. februārī norisinājās Junior Achievement Latvia rīkotā Ēnudiena (1.piel. – 

Nr.5), kad trīs Viesītes  vidusskolas 9. klases skolnieces  klātienē iepazina bibliotekāra profesiju, kur 

to var apgūt, kāda ir Viesītes bibliotēku vēsture un šodiena, daudzos  bibliotekāru  pienākumus. 

Praktiski tika izmēģināts apstrādāt jaunās grāmatas, apkalpot lasītājus, kārtot krājumu, tika iepazīti: 

reģionālais elektroniskais kopkatalogs, informācijas sistēma ALISE, datu bāzes: letonika.lv un 

news.lv, kā arī “3td e-Grāmatu bibliotēka”. 

Februāra beigās Viesītes bibliotēkas sadarbībā ar Viesītes Jaunatnes un iniciatīvu centru 

rīkoja Meteņdienas svinības Viesītes vidusskolas 2. klases bērniem(1.piel. – Nr.6). Pasākums izvērtās 

izzinošs un jauks – bija gan stāstījums par Meteņdienas tradīcijām, gan bērnu sagatavotas tautas 

dziesmas, mīklas, ticējumi, gan zīmējumi ar ogli, tika dziedātas Meteņdienas dziesmas un iets rotaļās. 

Neiztika arī bez Meteņdienas cienasta – kopā ar Jaunatnes un iniciatīvu centra vadītāju un 

bibliotekārēm katram bērnam bija iespēja izcept savu pankūku – lielu un apaļu kā gaidāmo pavasara 

saulīti. Praktiska kulināra darbošanās bija iespējama, pateicoties centra tehniskajām iespējām. 

Vasaras izskaņā un rudenī Bibliotēkā tika izveidota izstāde “Mana vasara”. Bibliotēkas 

apmeklētāji – bērni un arī pieaugušie – tika rosināti ne tikai lasīt grāmatas, žurnālus, bet arī 

atspoguļot vasaras iespaidus zīmējumos: kaut ko no vasarā piedzīvotā, izbaudītā, ieraudzītā, saskatītā, 

izjustā vai izsapņotā.  Izstāde tika nemitīgi papildināta ar jauniem darbiem, iesaistījās arī bērni, kas 

dzīvo citur, bet vasaru pavada Viesītē pie vecmāmiņas vai vectētiņa. Šo izstādi papildināja bērnu 

grāmatas par gadalaikiem, vasaru, kuras varēja ņemt līdzi lasīšanai uz mājām. Jāpiemin, ka izstādē ar 

saviem zīmējumiem piedalījās arī kāda vecmāmiņa un ciemos atbraukusī mazmeitiņa.   
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18. septembrī notika pasākums Viesītes vidusskolas 1.a klasei “Rainis un Dzejas dienas”. 

(skolas bibliotekāre vadīja  1. – 4. klašu dzejas dienu pasākumu, bet kā turpinājums tam bija Viesītes 

bibliotēkas bibliotekāres vadītais pasākums 1. a klasei “Dzejas dienas un Rainis”). 

Septembrī sadarbībā ar skolas bibliotēku 1. klasēm notika pasākums “Kikas Mikas lielie 

darbi”, kas bija veltīts lietuviešu bērnu rakstnieces un ilustratores Līnas Žutautes daiļradei, viņas 

jaukajai grāmatiņu varonei – mazajai meitenei Kikai Mikai(1.piel. – Nr.7). Bērni līdz pasākumam 

cītīgi lasīja rakstnieces grāmatiņas un pasākumā veica dažādus uzdevumus, atbildēja uz jautājumiem, 

kas bija saistīti ar galvenās varones gaitām, grāmatās aprakstītajiem notikumiem.  

Septembrī notika arī starptautiskais Lietuvas un Latvijas skolu bibliotēku projekts “Baltu 

literatūras nedēļa”, kurā jau vairākus gadus arī pilsētas bibliotēka cenšas atbalstīt skolas bibliotēku 

pasākumu organizēšanā. Šoreiz no projekta ietvaros notikušajiem pasākumiem gribas pieminēt kopīgi 

organizēto literāro pēcpusdienu “Kā zaķis iepazina jūtas”, veltītu lietuviešu bērnu rakstnieces 

Šarūnes Baltrušaitienes grāmatai “Kā zaķis iepazina jūtas”. Visas nedēļas garumā 2. klases skolēni 

lasīja grāmatiņu, un, kad tā bija iepazīta, skolēni un viņu skolotāja sagatavoja par katru no zaķēna 

piedzīvotājām situācijām “dzīvās bildes”. Tie bija nelieli iestudējumi par tādām sajūtām kā skumjas, 

skaudība, bailes, dusmas un prieks. Visa norises gaita tika uzņemta mazā videoklipā. Pēc pasākuma 

kopīgi pārrunājām to, kā skolēniem bija patikusi rakstnieces grāmatiņa. Bērni pastāstīja, kā viņi 

personīgi ir iepazinuši jūtas, ko pārdzīvoja grāmatas galvenais varonis. Tāpat skolēniem bija 

interesanti uzzināt, kā tapusi šīs rakstnieces grāmatiņa un kāpēc tieši tā būtu jālasa kopā ar kādu no 

pieaugušajiem. Bibliotekāre pastāstīja, ka šī ir jau trešā grāmatiņa, ko uzrakstījusi autore. Diemžēl 

pārējās vēl nav tulkotas latviešu valodā, bet varētu būt tikpat interesantas un pamācošas.  

Ārkārtas situācija lika padomāt, kā strādāt ar bērniem attālināti. Tuvojoties Ziemassvētkiem, 

rosinājām 1.a klases bērnus pagatavot rotājumus Bibliotēkai. Bērni un audzinātāja bija ļoti atsaucīgi. 

Viņi klasē izveidoja sniegpārsliņas un miniatūru eglīti. Bibliotēkas rūķītis diezgan slepeni tos 

nogādāja Bibliotēkā, savukārt bibliotekāres izrotāja bērnu stūrīti, radot Ziemassvētku noskaņu 

Bibliotēkas darbiniekiem un apmeklētājiem. 

 

• Sadarbība ar izglītības iestādēm “Kompetenču pieejas mācību saturā (Skola2030)” ietvaros  

Bibliotēkas priekšrocība skolēnu kompetenču veidošanā ir tā, ka jau ilgus gadus ar skolas 

bibliotēku tiek strādāts ciešā saskarē. Tas pats attiecas arī uz skolu. 

Viens no piemēriem sadarbībai ir bibliotekārās stundas, uz kurām atnāk visa klase un kuru 

tēmas tiek izvēlētas, saskaņojot tās ar pedagogu - skolēni teorētiskās zināšanas īsteno un apgūst ar 

praktiskas darbošanās palīdzību, lai skolēna mācīšanās rezultāts būtu kompetence. Apgūstot 

Bibliotēkas krājuma izvietojumu, kopkatalogu, datu bāzes, bērni mācās praktiski nonākt līdz mērķim 

– iegūt sev nepieciešamās zināšanas, liekot lietā praktiskās iemaņas, ko ieguvuši bibliotekārajās 

stundās. 

To pašu var teikt par bibliotēku kopīgajiem pasākumiem – arī tie tiek pieskaņoti skolotāju 

vēlmēm, skolas priekšmetu programmām. Katrā pasākumā apgūstamo tēmu bērni iepazīst ne tikai 

teorētiski un vizuāli, bet savas zināšanas nostiprina, veicot dažādus uzdevumus, liekot lietā arī citos 

priekšmetos apgūstamās prasmes – zīmēšanu, dzejoļu rakstīšanu, rēķināšanu utml. Piemēram, 

Meteņdienas pasākuma noslēgumā notikusī pankūku cepšana palīdzēja bērniem apgūt mājturības un 

tehnoloģiju priekšmeta praktiskās iemaņas. 

 

• Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā, nozīmīgākie partneri, 

sadarbības vērtējums 

2020. gadā Bibliotēkas galvenie sadarbības partneri darbā ar bērniem - Viesītes vidusskolas 

bibliotēka (kopīgi tiek plānoti darba procesi, realizēti pasākumi bērniem) un Viesītes vidusskola 

(mazāko klašu audzinātāji – priekšmetu skolotāji), arī Viesītes Jaunatnes un iniciatīvu centrs 

(Meteņdienas pasākums februārī). 
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• Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem, to iespējamie risināšanas ceļi 

Problēmas: 

- bērniem nav laika, intereses par lasīšanu; 

- lasīšanas interešu virspusējība; 

- Covid radīto ierobežojumu ietekme uz bērniem adresētu pasākumu rīkošanu klātienē, lai 

piesaistītu lasīšanai, popularizētu to. 

 

8. Novadpētniecība 
 

• Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda prioritātes 

2020. gadā novadpētniecības darba virzieni: 

 

1) novadpētniecības mapju papildināšana, materiālu sistematizēšana, kārtošana un noformēšana; 

 

2) novadpētniecības literatūras krājuma papildināšana, kārtošana, izdevumu komplektēšana 

novadpētniecības krājumam; 

 

3) Bibliotēkas krājumā esošo novadpētniecības materiālu popularizēšana. Tās bija izstādes 

novadniekiem jubilāriem (publicistam Andrim Grīnbergam – 80; komponistam, novadniekam 

Arvīdam Žilinskim – 115; novadniecei, rakstniecei Skaidrītei Annai Gailītei – 80; novadniekam, 

rakstniekam Aleksandram Grīnam – 125; dzejniekam Jānim Rainim – 155; novadniecei, 

rakstniecei Annai Brodelei – 110), novadam nozīmīgiem notikumiem (“Viesīte, pilsēta mana!” – 

izstāde, veltīta Viesītes pilsētas svētkiem).Sekojot līdzi aktualitātēm, izveidota neplānota izstāde 

sakarā ar mākslas filmas Pilsēta pie upes pirmizrādēm janvārī pa visu Latviju  - izstāde par 

novadnieku Gunaru Janovski un viņa daiļradi; 
 

4) pasākumu organizēšana saistībā ar novadniekiem, pilsētu, novadu. 

16. jūnijā Bibliotēkā notika vietējo novadpētnieku tikšanās sakarā ar paveikto Z. Skujiņa 

darbā “Sunākstes elēģija” atspoguļoto notikumu, vietu  Sunākstē un Viesītē izpētē. Notika 

diskusija par to, cik reāli ir darbā atspoguļotie personāži, vietas. Izpētes darba un tikšanās 

rezultātā gan Sunākstes novadpētnieks A. Šinke, gan Bibliotēka ieguva savā krājumā vietējās 

iedzīvotājas A. Vītoliņas atmiņas par tikšanos ar rakstnieku Z. Skujiņu Viesītes lauksaimniecības 

vidusskolā 20.gs. 70. gadu vidū. 

3. jūlijā Bibliotēkā viesojās Mudīte Tauriņa, novadniece, grāmatas Tur aiz skolas kalna 

autore.  

M. Tauriņa atmiņu grāmatā stāsta par savu dzimtu un dzīves gaitu, kas viņu bija atvedusi arī uz 

Viesīti. Viesītē piedzīvotais un redzētais ir atspoguļots grāmatas nodaļā Viesītē – Sēlijas pusē. 

Šoreiz novadniecei bija līdzi draudzene, Rīgas Centrālās bibliotēkas darbiniece, kura pēc 

Mudītes stāstītā bija ļoti vēlējusies apskatīt šo Sēlijas pilsētiņu, arī Bibliotēku. 

 18. septembrī - pasākums Viesītes vidusskolas 1.a klasei Rainis un Dzejas dienas - skolēni 

tika iepazīstināti ar dzejnieka personību, bērnību, dzimtajām vietām, daiļradi bērniem, lai radītu 

bērnos zinātkāri un lepnumu par savu novadu un tā ļaudīm. 

15. oktobrī - Viesītes novada dzejnieku dzejas kopkrājuma “Mēs neesam VIESI TE” 

atklāšana, kas pandēmijas otrā viļņa sākuma ēnā nevarēja izvērsties par ļoti plašu pasākumu un 

tomēr pulcēja lielu skaitu dalībnieku, pārsvarā visvairāk iesaistītos:  divpadsmit dzejas autorus, 

māksliniekus – grāmatas ilustrāciju autorus, viņu pedagogus, novada domes pārstāvjus, darba 

grupu. Bija arī tālāki ciemiņi – Riebiņu novada Roberta Mūka muzeja radošās apvienības Mūka 

ķēķis dalībnieki, ar kuriem gan Bibliotēkai, gan Viesītes novada dzejniekiem jau iepriekš ir 

nodibināta saikne un notikuši vairāki kopīgi pasākumi; 
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6) Bibliotēkas darbinieku iesaistīšanās pilsētai un novadam svarīgos pasākumos un aktivitātēs, 

sadarbošanās ar muzeja un kultūras pils darbiniekiem to organizēšanā un norisē (dalība Ģimeņu 

dienas pasākumā jūnijā, muzeja “Sēlija” 20 gadu jubilejas pasākumā jūlijā); 

 

7) pašvaldības informatīvā izdevuma „Viesītes Novada Vēstis” izdošana - tajā iekļauti dažādi 

novadpētnieciska rakstura materiāli. 

 

• Novadpētniecības krājums 

 komplektēšana, ietverto materiālu veidi 

Novadpētniecības krājumu veido daiļliteratūra, nozaru literatūra, novadpētniecības materiālu 

mapes, bukleti par novadu. Krājumā tiek komplektētas: grāmatas par novadu un novadniekiem, 

novadnieku darbi prozā, dzejā, dramaturģijā, dažādās nozarēs. 

 krājuma organizācija un glabāšana 

Novadpētniecības krājums glabājas Sēlijas stūrītī, kas Bibliotēkas lasītavā izveidots 1999. 

gadā. Tur vienuviet koncentrēta tā krājuma daļa, kas saistīta ar Viesītes pilsētu un plašākā skatījumā 

– Sēlijas novadu, kā arī atsevišķos plauktos izvietotas novadpētniecības materiālu mapes, ko kārto un 

regulāri papildina ar jauniem materiāliem.  

 digitalizācija, digitālie resursi un to veidošana 

 

Lai veicinātu novadpētniecības materiālu krājuma pieejamību, novadpētniecības mapju 

aprakstīšanaBibliotēku informācijas sistēmā uzsākta 2016. gadā un lielākais mapju skaits pievienots 

2018. gadā. 

Kopumā līdz 2020. gada beigām aprakstītas un Alisē pievienotas 36 novadpētniecības mapes. 

Turpmākais darbs ir to digitalizēšana, bet vispirms nepieciešamas apmācības, lai apgūtu atbilstošas 

prasmes. Covid pandēmijas apstākļos nebija iespējams apmeklēt Jēkabpils Galveno bibliotēku, lai 

izietu šādas apmācības. 

 

 krājuma kvalitātes, aktualitātes, attīstības novērtējums 

 
2020. gadā ir izsniegti 318 izdevumi par novadu. Tas parāda, ka daļai Bibliotēkas lietotāju ir 

interese par savu novadu un novadniekiem. Bibliotēkai jāturpina iepirkt novadnieku un par novadu 

sarakstītās grāmatas.  

Novadpētniecības mapes, lai arī interese par tām ir, izmantotas mazāk. 

 

 izmantojums  

 

Kā jau minēts iepriekšējā apakšpunktā, 2020. gadā izsniegto novadpētniecības literatūras 

eksemplāru skaits gadā – 318, t. sk. novadpētniecības mapes izsniegtas 6 reizes. Skatītās mapes: 

Reliģija. Dievnami,  Viesītes vēsture: 1998 – 2012, Viesītes bibliotēkas vēsture, Viesītes pilsētas 

bibliotēka: 1953 – 1998, Viesītes bibliotēka. Pasākumi.  

Lasītāju vidū ir daudz tādu, kas ar interesi sagaida katru jaunu, ar novadu, novadniekiem 

saistītu grāmatu, labprāt lasa novadpētniecības krājumā esošās nozaru literatūru un daiļliteratūru. Ik 

gadu kāds novadnieks dāvina Bibliotēkai savus darbus. 2020. gadā tā bija dzejniece Ligita Ābolniece, 

kura dāvināja savu dzejas krājumu “Baltais miers”. 

Lielu rezonansi un interesi lasītājos un iedzīvotājos kopumā izraisīja 2020. gadā iznākušais 

novada dzejnieku dzejas kopkrājums “Mēs neesam VIESI TE”. 

 

• Novadpētniecības darba popularizēšana 

Bibliotēkas darbs, t. sk. novadpētniecības jomā paveiktais, popularizēts pašvaldības 

informatīvajā izdevumā “Viesītes Novada Vēstis”, reģionālajā laikrakstā “Brīvā Daugava” (saistībā 

ar novadnieku dzejas kopkrājumu), kā arī Viesītes novada mājas lapā: www.viesite.lv 

http://www.viesite.lv/
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Šī krājuma daļa popularizēta Bibliotēkas izstādē par Viesītes vēsturi, pilsētas svētkus augustā 

sagaidot. 

 

• Sadarbība novadpētniecības jomā 

 

1) Sadarbība novadpētniecības jomā, kā katru gadu, notikusi ar Viesītes vidusskolu un Viesītes 

vidusskolas bibliotēku. Daudzreiz tieši Viesītes vidusskolas skolēni ir auditorija, kurai tiek rīkoti 

pasākumi  par kādu novadnieku.  

2) Sadarbība ar Viesītes muzeju Sēlija, piemēram; muzeja darbinieki pēc bibliotekāru uzaicinājuma 

apmeklēja grāmatas “Mēs neesam VIESI TE” atvēršanas pasākumu; Bibliotēkas vadītāja 

piedalījās muzeja divdesmit gadu jubilejas pasākumā.  

3) Sadarbība ar Viesītes novada domi. Pēc domes ierosmes tika uzsākts darbs pie novada dzejnieku 

kopkrājuma veidošanas, dome projekta ietvaros finansiāli atbalstīja šī krājuma izdošanu, 

pasākuma rīkošanu. Grāmatas atklāšanas pasākumā piedalījās gan domes priekšsēdētājs, gan citi 

domes darbinieki. Informācija par šo pasākumu bija ievietota Viesītes novada mājas lapā: 

www.viesite.lv 

4) Novadnieku dzejas kopkrājuma tapšanā un grāmatas atvēršanas pasākumā - sadarbība ar Viesītes 

Mūzikas un mākslas skolu, tās audzēkņiem: grāmatas ilustrēšanai tika piedāvāti, piemeklēti un 

izmantotai skolas audzēkņu zīmējumi un fotogrāfija; gan skolas pedagogi, gan bērni piedalījās 

grāmatas atvēršanas pasākumā; pasākuma telpā bija izveidota skolas skolotāju un audzēkņu darbu 

izstāde. 

5) Sadarbība ar Viesītes kultūras pili, izmantojot kultūras nama telpas iepriekšminētajam pasākumam 

- kultūras pils darbinieki palīdzēja iekārtot gleznu izstādi un telpas pasākumam. 

6) Sadarbība  ar Viesītes novada pašvaldības informatīvo izdevumu Viesītes Novada Vēstis, 

ievietojot ziņas par gaidāmajiem vai notikušajiem pasākumiem, par cilvēkiem un vēsturiskiem 

notikumiem Viesītē un tās apkārtnē. 

7) Lieliska sadarbība novadpētniecības jomā 2020. gadā bijusi ar Jēkabpils Galveno bibliotēku 

(JGB):  

- jūnijā JGB sakarā ar Krustpils jubileju (100 gadiem, ja vien Krustpils kā pilsēta būtu 

pastāvējusi līdz mūsdienām) rosināja lasīt grāmatas par Krustpili, atsūtot grāmatu sarakstu, 

kurās ir kaut kas no Krustpils burvības;  

- jūlijā JGB piedāvāja sarakstu ar grāmatām - vecām, labā stāvoklī - tā Bibliotēka ieguva  

grāmatu par Jēkabpils novada vēsturi Laika saknes vērojot un N. Brūveres sarakstīto grāmatu 

Neretas saule, Sibīrijas vēji par neretiešu Ērgļu – Brūveru dzimtas gaitām; 

- oktobrī JGB piedāvāja krustvārdu mīklu konkursu par novadu un novadniekiem, kurā arī 

piedalījāmies;  

- JGB izsūtīja informāciju par pirmo Jāņa Stradiņa lasījumu tiešraidi. 

8) Arī šogad sadarbojāmies ar nerimtīgo Sunākstes novadpētnieku Andri Šinki, iesaistot pētniecībā 

vairākus Viesītes iedzīvotājus, no kuriem viszinošākā konkrētu jautājumu izpētē bija Antra 

Vītoliņa. 

9) Tāpat informāciju par cilvēkiem un  notikumiem Viesītē un tās apkārtnē sniedza Viesītes bijušie 

vai tagadējie iedzīvotāji Zinta Netle, Jānis Dobulāns, pensionētā vēstures skolotāja Ģertrūde 

Godiņa, Ivars Orbidāns. 

Savdabīga sarakste e-pastā izveidojusies ar profesoru, Latvijas Pediatru asociācijas 

prezidentu Enoku Biķi, kas savulaik jaunībā ārsta gaitas uzsācis Viesītē un arī tagad, lielā vecumā, 

dzīvodams Rīgā, seko līdzi visām aktivitātēm Viesītes novadā ar izdevuma “Viesītes Novada 

Vēstis” palīdzību. To ik mēnesi viņam nosūtām pa pastu, pretī e-pastā saņemot avīzītē publicēto 

rakstu izvērtējumu kopā ar atmiņām par to vai citu cilvēku, vietu. 
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• Jauninājumi novadpētniecības darbā 

2020. gads nebija labvēlīgs dažādu pasākumu, tikšanos rīkošanai Bibliotēkā, tāpēc prieks, ka 

gada nogalē - 8. decembrī - tiešraidē no Nacionālās bibliotēkas bija skatāmi pirmie Jāņa Stradiņa 

akadēmiskie lasījumi. Tie bija veltīti Viesītes novadnieka akadēmiķa Jāņa Stradiņa piemiņai, šī gada 

temats - “Kas ir un kas nav Sēlija? Sēlijas robežas laikā, telpā un sabiedrības apziņā”. Lasījumus 

skatījāmies tiešsaistē LNB YouTube platformā. Šādā veidā ir iespēja iegūt plašas zināšanas 

novadpētniecības jomā neklātienē. Iespēju robežās izplatījām informāciju par lasījumiem saviem 

lasītājiem, lai viņi tos klausītos no savām mājām. Prieks un lepnums, ka tieši mūsu pilsētas 

novadnieka Jāņa Stradiņa veikums sēļu identitātes stiprināšanā ir iedvesmojis visdažādāko jomu 

pētniekus  veikt šādus plašus, nozīmīgus un interesantus izpētes darbus par sēļiem un Sēliju. Lasījumi 

sniedza daudz vērtīgas informācijas (tēmas: “Sēlijas administratīvās robežas laiku griežos”; “Lielā 

Sēlija”; “Sēļi aizvēsturē”; “Sēļu izloksne”; “Protestantiskā un katoliskā koeksistence Sēlijā”; 

“Stenders, kultūra, Sēlija”; “Ilūkstes apriņķis un Sēlija”). 

 

• Novadpētniecības darba problēmas un to risinājumi 

Runājot par problēmām, jāmin fakts, ka apstājies darbs pie novadpētniecības mapju 

digitalizācijas. Iemesli: 

- darbiniekiem nepieciešamas apmācības, lai apgūtu atbilstošas digitalizācijas prasmes, taču 

2020. gadā Covid pandēmijas apstākļos nebija iespējams apmeklēt Jēkabpils Galveno 

bibliotēku, lai izietu šādas apmācības. Šo problēmas daļu varētu risināt, līdz ko normalizēsies 

situācija; 

- materiālu A3 formātā digitalizēšanai nepieciešams A3 formāta skeneris, jo daudzi raksti 

mapēs ir šai formātā.  

 

• Galvenie secinājumi pārskata periodā, nākotnes prognozes, vajadzības 

Novadpētniecības materiālu krājums Bibliotēkas apmeklētājiem ir vajadzīgs, īpaši nozīmīgi ir tie 

materiāli, kas atrodami tikai konkrētajā iestādē, ir unikāli. Ir jāstrādā, lai tos padarītu pieejamus 

plašākai auditorijai, diemžēl šis darbs virzās uz priekšu lēni. 

 

9.Projekti 
 

• Tabula “Projektu apkopojums” 

 

Tabula “Projektu apkopojums” 

Projekta 

nosaukums 

Finansētājs Finansējuma 

apjoms 

Projekta apraksts (īss 

kopsavilkums) 

Atbalstīts/ 

neatbalstīts 

“Novadnieku 

dzejas 

kopkrājuma 
izdošana” 

Viesītes novada 

pašvaldība 

430,00 EUR Projekta rezultātā tika izdota 

grāmata ar novada dzejnieku 

un jauno mākslinieku radošo 
devumu. 

Atbalstīts 

 

• Projektu apraksts  

Atbilstoši Viesītes novada pašvaldības nolikumam “Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem” arī 

2020. gadā tika izsludināts pašvaldības finansēts vietējo projektu konkurss, kurā Bibliotēkas 

darbinieces un skolas bibliotekāre, kā arī 2 vietējās dzejnieces iesaistījās kā “vietējā iedzīvotāju 

iniciatīvu grupa” (vadītāja - L. Griškena) ar projekta pieteikumu “Novadnieku dzejas kopkrājuma 

izdošana”. Maksimālā naudas summa pieteikuma realizācijai – 430,00 EUR, ko projekta realizācijai 

arī piešķīra 2020. gada aprīļa beigās. Projekts bija jārealizē līdz 1. novembrim. Veiksmīgu projekta 

realizāciju sekmēja tas, ka visi darba procesi bija laikā, kad Covid ierobežojumi bija atcelti – varējām 

brīvi darboties.  

Projekta mērķis – apzināt novada dzejnieku radošo devumu, atlasīt jaunāko un nepublicēto 

dzeju, sakārtot to krājumā, ilustrējot ar vietējo mākslinieku – Viesītes Mākslas un mūzikas skolas 
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audzēkņu - darbiem – zīmējumiem ar Viesītes novada ainavām, rediģēt, izveidot maketu un nodot 

iespiešanai. Rezultāts – izdevniecībā “Domu Pērles” izdots dzejas kopkrājums ar nosaukumu “Mēs 

neesam VIESI TE” 100 eks. (50 eks. cietos vākos un 50 eks. mīkstos vākos) lielā tirāžā. Tajā 

apkopots 12 dzejnieku radošais veikums(1.piel. – Nr.8). Tās vāku noformējumā arī izmantoti vietējo 

cilvēku foto darbi.Krājuma nosaukums “Mēs neesam VIESI TE!” aizgūts no kādas intervijas 

“Viesītes Novada Vēstīs” ar mūsu novadniekiem – brāļiem Guntaru un Aigaru Godiņiem, kuri ar 

šādiem vārdiem asprātīgi un trāpīgi raksturoja savu piederības izjūtu dzimtajai pilsētai.  

Grāmata popularizēta atvēršanas pasākumā 15. oktobrī. Grāmatas eksemplāri nonākuši novada 

bibliotēkās, dāvanā dzejniekiem, bet pārējie realizēti tirdzniecībā. Sasniegts mērķis – sagatavojot un 

izdodot šādu kopkrājumu, veicināt novada atpazīstamību un saglabāt šo radošo veikumu nākamajām 

paaudzēm. 

 

• Pārdomas, secinājumi par darbu ar projektiem 

Darbs pie šī projekta bija viegls, jo sadarbība ar vietējiem dzejniekiem Bibliotēkai ilgst jau 

vairāku gadu garumā –problemātika zināma, tāpēc izveidot pieteikumu, noformulēt mērķus un 

uzdevumus, kā arī sasniedzamo mērķi nebija grūti. Arī projekta īstenošanas praktiskā puse noritēja 

raiti – palīdzēja pieredze pašvaldības informatīvā izdevuma veidošanā. 

 

 

 

10. Publicitāte 
 

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

pakalpojumiem 

 

Par Bibliotēkas darba aktualitātēm, lai arī to 2020. gadā nebija tik daudz kā iepriekšējos 

gados, informācija atspoguļota pašvaldības informatīvajā izdevumā (izdevuma elektroniskā versija 

pieejama novada pašvaldības mājas lapā: www.viesite.lv un LNB mājas lapā), sociālajos tīklos 

(draugiem.lv, facebook.com), novada pašvaldības mājas lapā: www.viesite.lv sadaļā: Aktualitātes. 

2020. gada sākumā, kā katru gadu, pašvaldībai iesniegts pārskats par 2019. gada darbu, tā 

piedaloties pašvaldības publiskā gada pārskata veidošanā. 

Pamatinformācija par bibliotēku atrodama Viesītes novada pašvaldības mājas lapā: 

www.viesite.lv sadaļas Kultūra apakšsadaļā Kultūras iestādes (šī informācija 2020. gadā nedaudz 

palabota un atjaunota); portālā: http://kulturaskarte.lv, Jēkabpils Galvenās bibliotēkas mājaslapā: 

www.jgb.lv sadaļā Novadu bibliotēkas; sociālajos tīklos – www. draugiem.lvun www.facebook.com. 

2020. gadā sociālie tīkli, Viesītes novada mājas lapa bija galvenie veidi saziņai ar lasītājiem, 

viņu informēšanai par nemitīgi mainīgo situāciju Bibliotēkas darbībā. 

 

• Bibliotēkas informācija tīmeklī: 

 bibliotēkas tīmekļa vietne (mājaslapa) 

 

Bibliotēkai nav savas mājas lapas. 

 

 emuāri (blogi) 

 sociālie tīkli 

 

Informācija par bibliotēku, tās lielākajiem pasākumiem, foto galerijas atrodamas sociālajā 

vietnē: www.draugiem.lv sadaļā Lapas – Viesītes novada Viesītes bibliotēka. Lapa izveidota 

2016. gada februārī, uz 2020. gada nogali tai ir 89 sekotāji. Sociālajos tīklos uz 2020. gada 29. 

janvāri vēl nav pieejama informācija par to, cik daudz reižu tā apmeklēta 2020. gada laikā. 

 Vietnē www.facebook.com Bibliotēkas profils 2020. gada laikā apmeklēts 3816 reizes. 

 

http://www.facebook.com/
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 citas tīmekļa vietnes 

 

Informācija par bibliotēku atrodama tīmekļa vietnēs: www.viesite.lv., www.jgb.lv, 

http://kulturaskarte.lv 

 

• Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi 

 

2020. gads Bibliotēkai nav bijis pasākumiem bagāts – no 16 pasākumiem tikai 5 ir notikuši 

pieaugušo auditorijai .Gada laikā Bibliotēkā bijusi skatāma 51izstāde. 

Pieaugušo auditorijai domātie pasākumi –2 jauno grāmatu dienas ar literatūras apskatiem, kā 

arī 2 novadpētnieciska rakstura pasākumi – lasītavā notikušās tikšanās ar vietējo, Sunākstes puses 

novadpētnieku A. Šinki un novadnieci M. Tauriņu. 

Visnozīmīgākais un lielākais gada pasākums – novada dzejnieku dzejas kopkrājuma “Mēs 

neesam VIESI TE” atvēršanas svētki ((1.piel. – Nr.9-13). Šie svētki bija pašvaldības projekta 

noslēgums un notika 15. oktobrī. Uz pasākumu Kultūras pils Tradīciju zālē pulcējās grāmatas 

veidotāji - darba grupa, tās autori – dzejnieki un mākslinieki, Viesītes novada domes pārstāvji, 

pārstāvji no Viesītes Mākslas un mūzikas skolas, ciemiņi – dzejas draugi no Riebiņu novada, draugi 

un dzejas cienītāji. Protams, ka cilvēki nedaudz baidījās nākt uz pasākumu, domājot par Covid 

infekcijas draudiem, tomēr tie, kas atnāca, bija ļoti gandarīti. 

Pasākumu atklāt un vadīt grāmatas veidotāji bija uzaicinājuši Viesītes vidusskolas latviešu 

valodas un literatūras skolotāju Ligitu Levinsku-Drozdovu. Kā jau minēts iepriekš, vietējā iniciatīvas 

grupā, kura veidoja kopkrājumu, darbojās Bibliotēkas darbinieces, vidusskolas bibliotekāre, kā arī 

dzejnieces - Anita Maļinovska un Baiba Masuleviča. Darba grupas vārdā cilvēkus uzrunāja skolas 

bibliotekāre G. Plēsuma, kas pastāstīja par paveikto un teica paldies par atbalstu autoriem, darba 

grupai un pašvaldībai. Pasākuma turpinājumā novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks pasniedza 

autoriem grāmatas, novēlēja, lai šī nebūtu vienīgā grāmata un taptu vēl vairāki skaisti mūsu 

novadnieku kopdarbi, kā arī uzsvēra, ka šī grāmata būs vērtīgs ieguvums novada kultūrvēsturei.  

Ar muzikālu sveicienu klātesošos sveica Viesītes Mūzikas un mākslas skolas talantīgie 

audzēkņi. Vārds tika dots arī mākslas skolas skolotājai Ingai Kursītei, kura piedalījās grāmatas 

veidošanā, sagatavojot ilustrācijām bērnu darbus. Skolotāja pastāstīja par paveikto, kā arī aicināja 

aplūkot Tradīciju zālē izvietoto mākslas skolas skolotāju un audzēkņu darbu izstādi. 

Pasākuma turpinājumā vārds tika dots pašiem dzejniekiem. Dzejnieki nolasīja kādu no saviem 

dzejoļiem - kāds jaunāko, pasākumam par godu uzrakstīto, cits kādu, kurš vēl nebija iekļauts 

kopkrājumā.  

Dzejoļu kopkrājuma atklāšanas svētkos dzejniekus sveikt bija ieradušies arī viesi – Roberta 

Mūka muzeja radošās apvienības “Mūka ķēķis” pārstāvji no Riebiņu novada Galēnu pagasta. Radošā 

kopa “Mūku ķēķis” novēlēja Viesītes novada dzejniekiem radīt vēl daudz kopdarbu, kā arī izteica 

vēlmi izveidoto draudzību turpināt vēl daudzus gadus.  

Kā iepriekšējos gados, arī šogad pasākumu atbalstīja vietējā uzņēmēja J. Kovnacka ar savu 

gardo kafiju – “Kafeja Alīda”.Izjutām arī pašvaldības atbalstu, organizējot pasākumu. 

 

 

11. Sadarbības tīkla raksturojums 
 

• Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām 

 

Sadarbības partneri 2020.gadā: 

1) Viesītes novada pašvaldība - sadarbība ar domi: budžeta, dokumentācijas izstrāde, apstiprināšana 

un saskaņošana, pārējo darba jautājumu risināšana; ar izpilddirektori – dažādi darba jautājumi, 

atbalsts bibliotēkas organizētajiem pasākumiem; 

2) pašvaldības Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību speciālists – sadarbība pasākumu norisē un 

popularizēšanā (fotografēšana, tehniskais darbs info ievietošanā pašvaldības mājas lapā); 

http://kulturaskarte.lv/


22 

 

3) Viesītes kultūras pils - sadarbība pasākumu organizēšanā, telpas pasākuma norisei; 

4) Viesītes vidusskola, skolotāji, skolas bibliotēka - darbs ar bērniem, citu bibliotekāro darba procesu 

koordinēšana, t. sk. pasākumu rīkošana; 

5) Viesītes Jaunatnes un iniciatīvu centrs – sadarbība pasākumu organizēšanā bērniem; 

6) Viesītes Mākslas un mūzikas skolas skolotāji un audzēkņi – sadarbība dzejas kopkrājuma 

veidošanā, pasākuma organizēšanā; 

5) muzejs “Sēlija” - sadarbība novadpētniecības darbā; 

6) novada pagastu bibliotēkas - SBA, nepieciešamības gadījumā - bibliotēku vadītāju konsultēšana 

par darba jautājumiem (darbs ar arhīvu u.c.). 

 

• Citi sadarbības partneri reģionā un Latvijā, veiktās sadarbības aktivitātes 

  1) Jēkabpils Galvenā bibliotēka - metodiskā palīdzība; 

2) LNB – SBA darba jautājumi, sadarbība un konsultācijas, strādājot pie pašvaldības izdevuma 

ievietošanas DOM sistēmā u.c. 

 

• Bibliotēku interešu aizstāvības darbs 

Bibliotēkas interešu aizstāvēšanā īpašas aktivitātes pārskata gadā nav notikušas. Bibliotēkas 

intereses tikušas pārstāvētas un aizstāvētas, veidojot kārtējo budžetu, pamatojot tā nepieciešamību. 

 

12. Veiksmes stāsts 
 

Viennozīmīgi - novada dzejnieku dzejas kopkrājuma “Mēs neesam VIESI TE” sagatavošana 

un izdošana, kā arī atvēršana. Lai neatkārtotos, tad pie iepriekšējos punktos minētā varētu piebilst – ir 

milzīga gandarījuma sajūta par padarīto darbu – grāmata ir vizuāli ļoti skaista un arī saturiski 

daudzpusīga - un cerība, ka šis rakstītais vārds saglabāsies un tam ar laiku piepulcēsies jaunas 

grāmatas, kas popularizēs mūsu novadnieku radošo veikumu. 

Par krājuma aktualitāti liecina cilvēku interese un vēlme grāmatu iegādāties. Projekta ietvaros 

izdotās grāmatas jau ir realizētas, tāpēc novada dome pieņēmusi lēmumu atvēlēt līdzekļus vēl 50 eks. 

cietos vākos iespiešanai, kas 2021. gada pirmajā pusē varētu nonākt pie interesentiem. 

2020. gada nogalē pašvaldība projektu izvirzīja Zemgales plānošanas reģionam kā vienu no 

labākajiem NVO īstenotajiem projektiem Viesītes novadā 2020. gadā. 

 

Pielikumi 

 
1. pielikums. Foto materiāli. 

2. pielikums. Bibliotēkas publicitāte – apraksti par bibliotēku presē. 

3. pielikums - Lasītāko grāmatu tops – 10 lasītākās grāmatas. 

 

Bibliotēkas vadītāja L. Griškena. 

 

 

2021. gada 29. janvārī. 
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1. pielikums 
 

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 

 

 
 

Nr.1 Viesītes vidusskolas 1. klasēm janvārī notika bibliotekārā stunda “Iepazīšanās ar bibliotēku”, 

kur bērni ieguva pamatzināšanas par bibliotēku. 
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Nr.2 25. februārī  - bibliotekārā stunda 3.a un 3.b klasēm - Preses izdevumi bērniem -, kurā tika 

sniegts ieskats viņiem adresētajos dažādu gadu preses izdevumos. 

 

 

 

 

Nr.3 Februāra nogalē - 2 bibliotekārās stundas par Letoniku, News datu bāzēm 9. klasēm - 

“Izmantosim datu bāžu “letonika.lv” un “news.lv” piedāvātās iespējas”, kā arī popularizēta vietne: 

3td.lv 
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Nr.4 Februārī notika Sveču dienas pasākums 2. klasei – bērni bibliotēkas lasītavā kopā ar 

bibliotekārēm un audzinātāju iepazina Sveču dienas tradīcijas. 

 

 

Nr.5 12. februārī norisinājās Junior Achievement Latvia rīkotā Ēnu diena, kurā trīs 9. klašu 

skolnieces iepazina bibliotēku, tās vēsturi un darbu, bibliotekāra profesiju, veicot praktiskus 

uzdevumus. 
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Nr.6 Februāra beigās Viesītes bibliotēkas sadarbībā ar Viesītes Jaunatnes un iniciatīvu centru 

rīkoja Meteņdienas svinības Viesītes vidusskolas 2. klases bērniem. 

 

Nr.7 Septembrī sadarbībā ar skolas bibliotēku 1. klasēm notika pasākums “Kikas Mikas lielie 

darbi”, kas bija veltīts lietuviešu bērnu rakstnieces un ilustratores Līnas Žutautes daiļradei (attēlā 

– autores darbu izstāde). 

9. Projekti 
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Nr.8 Pašvaldības finansētajā vietējo projektu konkursā izdots Viesītes novada dzejnieku dzejas 

krājums 

“Mēs neesam VIESI TE”. 

 

 

 

 

 

10. Publicitāte 
Viesītes novada dzejnieku dzejas kopkrājuma “Mēs neesam VIESI TE” atvēršanas svētkos, 

15.10.2020. 
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Nr.9 Pasākumu vadīja Viesītes vidusskolas skolotāja L. Levinska-Drozdova. 

 

 

 

Nr.10 Par darbu pie projekta pastāstīja skolas bibliotekāre G. Plēsuma, 

viena no projekta darba grupas dalībniecēm. 
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Nr.11 2 no 12 autoriem – J. Misiņš un E. Jansone – lasa savus dzejoļus. 

 

 

Nr.12 Dzejas lasījumu starplaikos skanēja mūzika - Mūzikas skolas audzēkņu priekšnesumi. 
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Nr.13 Dzejas draugi no Riebiņu novada sveica Viesītes puses dzejniekus un dāvināja 

viņiem vienu no savām grāmatām. 
 

Sagatavoja bibliotēkas vadītāja L. Griškena; 29.01.2021. 
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2. pielikums 
 

Publikācijas par Viesītes novada Viesītes bibliotēku presē* 

 

Bičevska, Ilze. 

 Patriotisma stīga Viesītes puses autoru dzejas rindās: [ieskats oktobrī iznākušajā Viesītes 

novada dzejnieku dzejas kopkrājuma saturā]// Brīvā Daugava.- Nr.91 (2020, 17.nov.), 4.-5.lpp.: 

fotogr. 

 

Griškena, Līga. 

Ēno arī Viesītes bibliotēkā: [par 12. februārī Latvijā notikušo, Junior Achievement Latvia 

organizēto Ēnu dienu Viesītes bibliotēkā]// Viesītes Novada Vēstis.- Nr.2 (2020, februāris), 15.lpp.: 

fotogr. 

 

Griškena, Līga. 

Popularizējam datu bāzes un “3td e-GRĀMATU bibliotēku”!: [par bibliotekārajām stundām 

9. klasēm]// Viesītes Novada Vēstis.- Nr.3 (2020, marts), 16.lpp. 

 

Griškena, Līga. 

Top novada dzejnieku dzejas kopkrājums: [par Viesītes novada pašvaldības finansētā projekta 

“Novadnieku dzejas kopkrājuma izdošana” ietvaros sagatavotās grāmatas izdošanu]// Viesītes 

Novada Vēstis.- Nr.7 (2020, augusts), 7.lpp. 

 

Iznācis Viesītes novada dzejnieku dzejas kopkrājums!: [par projekta ietvaros izdotā novada 

dzejnieku dzejas kopkrājuma “Mēs neesam VIESI TE” atvēršanas pasākumu]/ Projekta darba grupa// 

Brīvā Daugava. – Nr.84 (2020, 23.okt.), 6.lpp.: fotogr. 

 

Iznācis Viesītes novada dzejnieku dzejas kopkrājums!: [par projekta ietvaros izdotā novada 

dzejnieku dzejas kopkrājuma “Mēs neesam VIESI TE” atvēršanas pasākumu]/ Projekta darba grupa// 

Viesītes Novada Vēstis. – Nr.9 (2020, nov.), 11.-12.lpp.: fotogr. 

 

Mažeika, Dita. 

Viesītes novada bibliotēkas atkal ir atvērtas lasītājiem: [par KM izstrādāto sanitāro protokolu, 

bibliotēku darba režīmu saistībā ar COVID]// Viesītes Novada Vēstis. – Nr.4 (2020, maijs), 13.lpp.: 

fotogr. 

 

Mažeika, Dita. 

Sirsnīgi aizvadīta Kultūras darbinieku diena Atašienes pagastā: [par reģiona kultūras 

darbinieku, t.sk. Viesītes bibliotēkas darbinieku – darba gadu jubilāru – sumināšanu]// Viesītes 

Novada Vēstis. – Nr.9 (2020, nov.), 21.lpp.: fotogr. 

 

Plēsuma, Gunta. 

Ciemos bibliotēkā: [par Viesītes vidusskolas 1. klases skolēnu ciemošanos bibliotēkā]// 

Viesītes Novada Vēstis.- Nr.2 (2020, februāris), 14.lpp.:fotogr. 

 

Plēsuma, Gunta. 

 Sveču dienas tradīcijas: [par Sveču dienas pasākumu bibliotēkā 2. klasēm]// Viesītes Novada 

Vēstis.- Nr.2 (2020, februāris), 15.lpp.: fotogr. 

 

Plēsuma, Gunta. 
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2. klases skolēnu aktivitātes bibliotēkā: [par Viesītes bibliotēku piedāvāto aktivitāti – 

bibliotekāro stundu “Grāmatu stunda bibliotēkā” 2. klasēm]// Viesītes Novada Vēstis.- Nr.3 (2020, 

marts), 16.lpp. 

 

Plēsuma, Gunta. 

Svinam Meteņus!: [par Viesītes bibliotēku organizēto Meteņdienas pasākumu 2. klasēm 

sadarbībā ar Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centru]// Viesītes Novada Vēstis.- Nr.3 (2020, marts), 

17.lpp.: fotogr. 

 

Plēsuma, Gunta. 

Būsim pazīstami: māksliniece un rakstniece Lina Žutaute!: [par bibliotēku organizēto 

pasākumu 1. klasei par lietuviešu rakstnieces bērnu grāmatām un to varoni Kiku Miku]// Viesītes 

Novada Vēstis. – Nr.8 (2020, sept.), 10.lpp.: fotogr. 

 

Plēsuma, Gunta. 

Starptautiskais Lietuvas un Latvijas skolu bibliotēku projekts: [par skolu bibliotēku projekta 

“Baltu literatūras nedēļa” ietvaros jau 3. gadu notiekošajiem pasākumiem sadarbībā ar pilsētas 

bibliotēku]// Viesītes Novada Vēstis. – Nr.8 (2020, sept.), 10.-11.lpp. 

 

Plēsuma, Gunta. 

Miķeļdiena – latviešu rudens saulgrieži: [par bibliotēku organizēto Miķeļdienas pasākumu  3.-

4. klasēm]// Viesītes Novada Vēstis. – Nr.9 (2020, nov.), 18.-19.lpp.: fotogr. 

 

 

* Publikācijas sakārtotas autoru uzvārdu alfabētā, autora ietvaros – hronoloģiski. 
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3. pielikums 

Pieprasītākā grāmata Viesītes bibliotēkā 2020. gadā 

 

Nr. Fonds Idents Autors, nosaukums Plaukta 

indekss 
Izsniegumu 

skaits 

1. Viesītes 

bibliotēka, 

grāmatas 

1254939  Ragaste, Aranta. Dvīņumāsas : [5 minūšu stāstiņš un 

lasāmmīklas] / Arante Ragaste ; [Renāte Zvirgzdiņa, 

ilustrācijas ; Inta Kušnere, uzdevumi]. - Rīga : Lauku 

Avīze, 2015. - 23, [1] lpp. : il. ; 24 cm. 

  ISBN 9789934150722. 

 Bērnu stāsti, latviešu.  

 PAŠIEM MAZĀKAJIEM.  PASACIŅAS.  

B 15 

2. Viesītes 

bibliotēka, 

grāmatas 

1354376  Berzinska, Lilija, 1978-. Meža pasaka / Lilija Berzinska, 

teksts un ilustrācijas ; redaktore Gundega Blumberga ; 

Katrīnas Vasiļevskas dizains. - Rīga : Dienas Grāmata, 

[2018]. , ©2018. - 44, [3] lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. - 

(Lilijas pasakas). - Mazie ķipari un lielie bērni jau tikušies 

ar četrām mākslinieces un rakstnieces Lilijas Berzinskas 

grāmatām – pašas sacerētiem un ilustrētiem 

pasakainiem stāstiem, kuru varoņi dzīvo pļavās un 

mežos, upju un jūru krastos. "Meža pasaka" ir piektā un 

ļoti īpaša, jo aizsāk sēriju "Lilijas pasakas". To notikumi 

virknējas ap dinozauru ģimeni – tēti, mammu un viņu 

dēlēnu Viljamu, kurš vēl nav izaudzis līdz skolas solam. 

"Meža pasaka" ieved sirsnīgā un lādzīgā pasaulē, kas 

nebūtu pilnīga, ja tai nepiemistu šķipsniņu delverību. - 

Pirmsskolas vecuma bērniem. 

  ISBN 9789934546709. 

 Bērnu stāsti, latviešu.  Literārās pasakas, latviešu.  

B 15 

3. Viesītes 

bibliotēka, 

grāmatas 

1353780  Samauska, Ieva, 1969-. Vecis iet pa dārzu, pankūkas 

bārdā : mīklu dzejoļi / Ieva Samauska [dzeja], Vivianna 

Maria Stanislavska [ilustrācijas] ; atbildīgā redaktore 

Renāte Neimane. - Rīga : Latvijas Mediji, [2018].  - Rīga 

: Dardedze hologrāfija. , ©2018. - 52, [3] lpp. : 

ilustrācijas ; 25 cm. - Asprātība, paradoksi un spilgta 

tēlainība ir jaunākās Ievas Samauskas grāmatas – mīklu 

dzejoļu – vizītkarte. Grāmatā ietvertie tēli jeb mīklu 

atminējumi veido vienotu ainu, sākot ar rītu, kas aust, un 

beidzot ar tās loģisku noslēgumu – nakti un tumsu. Un 

starp abiem šiem lielumiem – viss daudzveidīgais, 

dažādais tās piepildījums. 

  ISBN 9789934155345. 

 Mīklas - Dzeja.  

 DZEJA BĒRNIEM.  

B 13 

4. Viesītes 

bibliotēka, 

grāmatas 

1264298  Pārksa, Adele. Brilles aklai mīlestībai : romāns / Adele 

Pārksa ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka 

dizains Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : 

Kontinents, 2017 (PNB Print).). - 441 lpp. ; 21 cm. - 

Oriģinālnosaukums: The State We're In. 

  ISBN 9789984358574. 

 Angļu romāni.  

A(Angļu) 11 

5. Viesītes 

bibliotēka, 

grāmatas 

1359089  Railija, Lūsinda. Eņģeļu koks : romāns / Lūsinda Railija 

; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece ; 

redaktore Margita Krasnā ; vāka dizainu adaptējusi Ilze 

Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019.  - [Jelgava] : 

Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 492, [3] lpp. ; 23 cm. - 

Grāmata ir pieejama arī 3td e-grāmatu bibliotēkā (skatīts 

23.09.2020). - Aizraujošs romāns par seniem ģimenes 

noslēpumiem un aizmirstiem pagātnes notikumiem. Ir 

pagājuši jau trīsdesmit gadi, kopš Grēta aizbrauca no 

A(Īr) 11 
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Mārčmontas muižas – lielā un skaistā nama Velsas 

laukos. Kad viņa atkal tur ierodas, atsaucoties senā 

drauga Deivida uzaicinājumam, lai kopīgi nosvinētu 

Ziemassvētkus, Grētai par šo namu nav nekādu 

pagātnes atmiņu – tās visas izdzēsis kāds traģisks 

negadījums. Pastaigājoties pa piesnigušo apkārtni, viņa 

uzduras kapavietai, kuras padzisušais uzraksts vēsta, 

ka tur apglabāts mazs zēns. Tas Grētā atmodina kaut ko 

sen aizmirstu, un ar Deivida palīdzību viņa uzsāk ceļu, 

lai atgūtu zaudēto atmiņu. Fragmentu pēc fragmenta 

viņa vāc kopā ne vien savā dzīvē pieredzēto, bet arī to, 

kas noticis ar viņas meitu, kura, kā izrādās, nebija tāds 

eņģelis, par kādu tika uzskatīta.).   

6. Viesītes 

bibliotēka, 

grāmatas 

1353447  Eldžera, Kristīna. banķiera sieva : romāns / Kristīna 

Eldžera ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka 

dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga 

: Kontinents, [2018].  - [Silakrogs, Ropažu novads] : 

PNB Print. , ©2018. - 428 lpp. ; 21 cm. - (# 1 New York 

Times bestsellers). - Ziņas par autori: uz 4. vāka. 

  ISBN 9789984359205. 

A(Amer) 11 

7. Viesītes 

bibliotēka, 

grāmatas 

1358474  Jakovļeva, Jūlija. Mednieks tieši virsū skrien : detektīvs 

par Staļina laiku / Jūlija Jakovļeva ; no krievu valodas 

tulkojusi Lāse Vilka ; Nataļjas Kugajevskas 

mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Jūlija 

Dibovska ; literārā redaktore Elīna Kokareviča. - Rīga : 

Latvijas Mediji, 2019.  - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2019. 

- 352 lpp. 

  ISBN 9789934156342. 

 Krievu romāni.  

A(Krievu) 10 

8. Viesītes 

bibliotēka, 

grāmatas 

1268581  Finns, A. Dž. Sieviete logā / A. Dž. Finns ; no angļu 

valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains Artūrs 

Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, 

2017.  - [Silakrogs] : PNB Print, 2017. , 2017. - 431, [1] 

lpp. 

  ISBN 9789984358581. 

 Psiholoģiskās spriedzes proza, amerikāņu.  

A(Amer) 10 

9. Viesītes 

bibliotēka, 

grāmatas 

1359110  Judina, Dace. Cietāks par dimantu : romāns / Dace 

Judina ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā 

redaktore Ilze Brēmere ; Artura Nīmaņa vāka 

mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, 

[2019].  - [Silakrogs] : PNB Print, ©2019. - 398 lpp. : 

ilustrācijas. - (Izmeklē Anna Elizabete ; 11. grāmata). - 

Uz vāka: Dzīve kā šovs. Ko neizdarīsi reitingu dēļ?. 

  ISBN 9789934156977. 

 Detektīvromāni, latviešu.  

L 10 

10. Viesītes 

bibliotēka, 

grāmatas 

1354988  Bula, Rolanda, 1964-. Stopētāju lieta : romāns / 

Rolanda Bula ; redaktore Gundega Sēja ; Arņa Kilbloka 

vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018].  - Rīga : 

Poligrāfists. , ©2018. - 222, [1] lpp. ; 21 cm. - (Zvaigznes 

detektīvu klubs). - Grāmata pieejama arī 3td e-grāmatu 

bibliotēkā (skatīts 20.11.2019). - Romāns reāli ataino 

policijas izmeklētāju ikdienu. Sižeta pamatā nav kāda 

konkrēta krimināllieta, taču sasaistes ar reāliem 

notikumiem ir daudz. Izmeklētāja Asnāte Grieze un 

operatīvais darbinieks Juris Zvirbulis kādā Zemgales 

mazpilsētā izmeklē jaunas studentes nāves apstākļus. 

Šis gadījums ir kā neredzamas virtenes pēdējais 

redzamais posms, aiz kura pavelkot parādās vesela 

rinda citu aizdomīgu notikumu, par kuriem nav ziņots vai 

arī tie ir paslīdējuši garām vecāku un tiesībsargu 

uzmanībai. 

  ISBN 9789934073625. 

 Detektīvromāni, latviešu.  

L 10 

 


	Diemžēl saistībā ar Covid 2020. gadā Bibliotēkas darbinieki nav klātienē apmeklējuši kursus un mācības darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanai. Darbinieki mācījās un apguva jaunas saziņas, apmācību formas, tiešsaistē pieslēdzoties semināriem ar konf...

