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1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums 
 

Gārsenes pagasta bibliotēka ir Aknīstes novada pašvaldības kultūras, informācijas un 

izglītības iestāde, kas apkalpo, galvenokārt, Gārsenes pagasta iedzīvotājus. Bibliotēkas darba 

prioritātes šajā pārskata periodā bija individuālais darbs ar lietotājiem, lai ikvienam 

nodrošinātu vajadzīgo literatūru, informāciju vai prasmju apguvi. Laikā, kad lietotāju 

piekļuve bibliotēkai bija liegta, pastiprināti tika strādāts ar krājumu, novadpētniecības 

materiāliem, informācijas ievietošanu sociālajos tīklos, bibliotēkas noformēšanu. 

Izmaiņas bibliotēkas darbībā pārskata periodā nav notikušas. 

Pārskata periodā paveiktais no bibliotēkas attīstības plānā definētajiem virzieniem un 

uzdevumiem: 

 Rast iespēju palielināt līdzekļus krājuma papildināšanai–par 470,- EUR pieaudzis 

pašvaldības finansējums krājuma komplektēšanai, 38 jaunas grāmatas par 359,45 

EUR iegūtas projektā “Vērtīgo grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām”, vairāk 

nekā 200 grāmatas saņemtas kā lietotāju dāvinājumi bibliotēkai. 

 Turpināt reklamēt bibliotēku un bibliotēkas jaunieguvumus novada mājas lapā un 

sociālajās vietnēs - informācija par bibliotēkas jaunieguvumiem reizi ceturksnī tika 

ievietota gan novada mājaslapā, gan sociālajās vietnēs facebook.com un draugiem.lv, 

gan tika publicēta novada informatīvajā izdevumā Aknīstes Novada Vēstis. Regulāri 

sociālajās vietnēstika ievietota arī informācija par bibliotēkas aktivitātēm. 

 Iegādāties attīstošās galda spēles bērniem, lai nodrošinātu iespēju saturīgi pavadīt 

laiku bibliotēkā – iegādātas 2 jaunas galda spēles, 1 saņemta dāvinājumā. 

 Aktivizēt bibliotēkā pieejamo datu bāzu izmantošanu - lietotāji tiek informēti par 

bibliotēkā pieejamajām datu bāzēm un to lietošanu.2020. gadā datubāzei letonika.lv 

313 skatījumi, Lursoft laikrakstu datubāzei news.lv 247 skatījumi. 

 Rīkot lasīšanu un grāmatu popularizējošus tematiskos pasākumus un veidot literatūras 

izstādes–kopā tika izliktas 60 literatūras izstādes, t.sk., 23 - bērniem un jauniešiem. 

Pasākumi 2020. gadā valstī noteikto ierobežojumu dēļ notika mazāk un nebija tik 

plaši kā citos gados – gada sākumā bija tradicionālais apsveikums čaklākajiem 

bibliotēkas apmeklētājiem, sadarbībā ar Aknīstes vidusskolas 8.klases audzinātāju 

klases stundai tika sagatavotagrāmatu skate “Latviešu autoru grāmatas pusaudžiem ”, 

Mēles mežģu dienā – katram bibliotēkas apmeklētājam bija jānolasa savs izlozētais 

mēles mežģis. 

 Darbinieka kvalifikācijas celšana – sekmīgi aizstāvot praksi un nokārtojot praktisko 

un teorētisko eksāmenu pabeidzu mācības ESF projekta 8.4.1.0./16/I/001 

“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 960 stundu 

tālākizglītības programmā “Bibliotēku zinības” un saņēmu izglītības dokumentu par 

III profesionālo kvalifikācijas līmeni. Apmeklēju profesionālās pilnveides pasākumus 

tiešsaistē. 

 Radīt bibliotēkā estētiski pievilcīgu vidi un turpināt sniegt kvalitatīvus pakalpojumus 

–uzturēju bibliotēkā lietotājiem patīkamu vidi un sniedzu kvalitatīvus pakalpojumus. 

 Uzlabot materiāli tehnisko bāzi – iegādāts planšetdators lietotājiem, datorkrēsls 

darbiniekam, pufs jauniešu zonai. 

 Turpināt apkopot novadpētniecības materiālus, lai varētu sniegt informāciju par 

pagastu –– turpināju apkopot un popularizēt novadpētniecības materiālus, strādāju pie 

Gārsenes kultūras kanona izveides – noformēti apraksti par 20 kultūras kanona 

vienībām. 
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Bibliotēkas akreditācijas ieteikumu izpilde: 

 Izvērtēt iespēju izveidot jauniešu zonu ar vecumam un interesēm atbilstošu 

aprīkojumu – pabeigta jauniešu zonas izveidošana bibliotēkā, nopirkts planšetdators, 

pufs un galda spēles. 

 Rast iespēju nomainīt krāsni – bibliotēkas otrajā telpā nomainīta krāsns. 
 

2. Finansiālais nodrošinājums 
 

Bibliotēkas galvenais finansējuma avots 2020.gadā bija Aknīstes novada pašvaldība. 

Šajā gadā pieaudzis finansējums krājuma komplektēšanai, jo, sakarā ar valstī noteiktajiem 

ierobežojumiem, mazāk tika tērēts pasākumu organizēšanai un daļa tam paredzēto līdzekļu 

tika novirzīta bibliotēkas krājuma papildināšanai. 

Finansiālais nodrošinājums atbilst MK noteikumiem Nr.415 „Bibliotēku darbībai 

nepieciešamā finansējuma normatīvi”. Tas nodrošina bibliotēkas funkciju veikšanu un 

attīstību. 

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

 2018 2019 2020 

Kopā (EUR) 13297 13944 14047 

Pašvaldības finansējums 13271 13944 14047 

Citi ieņēmumi: 25 - - 

t. sk. maksas pakalpojumi 25 - - 

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi    

t. sk. VKKF finansējums    

t. sk. citi piešķīrumi    

 

Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 

 2018 2019 2020 

Izdevumi kopā (EUR) 13297 13944 14047 

Darbinieku atalgojums (bruto) 7609 8189 8324 

Krājuma komplektēšana 1629 1962 2432 

 

   

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 
 

Telpu remonti 2020. gadā netika veikti. Vienā bibliotēkas telpā uzmūrēta jauna krāsns. 

Nav notikusi telpu paplašināšana vai bibliotēkas pārvietošana uz citām telpām. 

Lai varētu sniegt kvalitatīvus pakalpojumus, 2020. gadā iegādāts planšetdators bibliotēkas 

lietotājiem. Iegādāts datorkrēsls darbiniekam un pufs jauniešu zonai. 
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Tabula “Iekārtas, aprīkojums: situācijas raksturojums un vērtējums” 

Informācijas tehnoloģijas Gads Piezīmes 

Dators darbiniekam 2018  

Dators lietotājiem 2019  

Multifunkcionālā iekārta 2018  

Kopētājs - Iegādāts jau lietots 1999. gadā, 

bet vienīgais ar ko var kopēt A-

3 formātā. 

Printeris 2003  

Dators darbiniekam 2006 Tikai šim datoram var pieslēgt 

2003.g. printeri, abus 

izmantošu, kamēr printerī ir 

krāsa. 

Planšetdators 2020  
 

4. Personāls 
 

Gārsenes pagasta bibliotēkā 2020. gadā strādāja viena darbiniece uz pilnu slodzi – bibliotēkas 

vadītāja. 

2020. gadā par personīgajiem līdzekļiem tika turpinātas mācības ESF projekta “Nodarbināto 

personu profesionālās kompetences pilnveide” 960 stundu neklātienes programmā 

“Bibliotēku zinības”, kuras ietvaros apmeklēju 1 klātienes sesiju, piedalījos prakses 

aizstāvēšanā,  sekmīgi nokārtoju praktisko un teorētisko eksāmenu, iegūstot III profesionālo 

kvalifikācijas līmeni. 

2020. gadā saņēmu Jēkabpils novada pašvaldības Kultūras pārvaldes pateicību par ilggadēju, 

radošu un profesionālu darbu kultūras nozarē un kultūras dzīves attīstībā Aknīstes novadā. 

 

Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi” 

N.p.k. Norises 

laiks 

Norises 

vieta 

Organizētājs(-i) Pasākuma nosaukums, 

galvenās tēmas 

Stundu 

skaits 

1. 18.06 Platformā 

ZOOM 

Jēkabpils 

Galvenā 

bibliotēka 

Atskats uz 2019.gadu, Covid 

ietekme uz Bibliotēku darbu 

1,5 

2. 04.09. Platformā 

ZOOM 

LNB sadarbībā 

ar Eiropas 

parlamenta 

deputāti Daci 

Melbārdi 

Ceļazīmes mediju lietošanā 2 

3. 25.09. Platformā 

MS Teams 

Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

Ievads medijpratībā 5 

4. 09.10. Platformā 

MS Teams 

Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka, 

Latvijas 

Bibliotekāru 

biedrība 

Latgales reģionālais seminārs 

“Bibliotēkas un sabiedrības 

ilgtspējīga attīstība: mēs 

būvējam šo pasauli paši” 

4 

5. 29.10. Platformā Latvijas 

Nacionālā 

Kritiskā domāšana mediju 3 
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MS Teams bibliotēka telpā 

6. 19.11. Platformā 

ZOOM 

EPALE 

Zemgales reģions 

Tiešsaistes vebinārs "Darbs 

no mājām" 

1,5 

7. 20.11. Platformā 

ZOOM 

LNB sadarbībā 

ar Eiropas 

parlamenta 

deputāti Daci 

Melbārdi 

Ceļazīmes mediju lietošanā 1,5 

8. 08.12. LNB 

YouTube 

platformā 

Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

Jāņa Stradiņa akadēmiskie 

lasījumi “Kas ir un kas nav 

Sēlija? Sēlijas robežas laikā, 

telpā un sabiedrības apziņā” 

3,5 

 

9. 10.12. KISC 

mājas lapā 

KISC Tiešsaistes pasākums 

“Mūsdienīga un inovatīva 

saziņa ar valsts pārvaldi” 

1 

 

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 
 

Samazinoties iedzīvotāju skaitam pagastā, samazinājās arī bibliotēkas apmeklētāju skaits. 

Sakarā ar dažādajiem valstī noteiktajiem ierobežojumiem, 2020. gadā samazinājās bibliotēkas 

apmeklējumu skaits. Grāmatu izsniegums palika pērnā gada līmenī, bet samazinājās 

periodisko izdevumu izsniegumu skaits, jo ilgu laiku nevarēja izmantot lasītavu un lasīt 

preses izdevumus uz vietas bibliotēkā 

. 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

 2018 2019 2020 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 193 195 174 +1; -11 

t. sk. bērni 33 35 34 +6; -3 

Bibliotēkas apmeklējums 3349 3423 2817 +2; -18 

t. sk. bērni 158 224 196 +41; -13 

Virtuālais apmeklējums  76 63 -17 

Izsniegums kopā 6555 8028 6338 +22; -21 

t. sk. grāmatas 1773 2030 2069 +15; +2 

t. sk. periodiskie izdevumi 4782 5989 4251 +25; -29 

t. sk. bērniem 112 136 277 +21; +104 

Bibliotekārais aptvērums % 

no iedz. skaita pagastā, 

pilsētā, reģionā 

26% 27% 25% +4; -7 

t. sk. bērni līdz 18 g. 48% 55% 54% +15; -2 
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Iedzīvotāju skaits 756 725 689 -4; -5 

t.sk.bērni līdz 18 g. 69 64 63 -7; -2 

 

Tabula "Lasītāju sadalījums pa dzimšanas gadiem" 

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

174 34 55 42 33 2 

 

Tabula "Lasītāji pēc lasītāju kategorijām" 

Skaits 

kopā 

Bērni Skolēni 

1-9kl. 

Vidusskolēni Strādājošie Pensionāri Nestrādājošie Citi 

174 7 23 4 62 21 26 31 
 

Vidējais Gārsenes pagasta bibliotēkas lietotājs 2020. gadā bija strādājošais no 19-40 gadiem. 
 

Tabula “E-grāmatu bibliotēkas statistikas dati” 

 E-grāmatu bibliotēkas lasītāju 

skaits 

2019 1 

2020 2 

E-grāmatas lasām diezgan kūtri, katru gadu nāk klāt pa vienam lasītājam. 
 

Tabula “Autorizētie lietotāji” 

Autorizēti lietotāji 

(2018) 

Autorizēti lietotāji 

(2019) 

Autorizēti lietotāji 

(2020) 

% salīdzinot ar 

iepr. gadu 

3 3 4 =; +33 

 

Autorizācijas datus lietotāji izmanto maz, lai gan par to izmantošanas iespējām ir informācija 

sociālajos tīklos, par to rakstīju arī novada informatīvajā izdevumā “Aknīstes Novada Vēstis” un 

bibliotēkā notiek individuālas konsultācijas. 
 

Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2018 2019 2020 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

70 93 60 

 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

23 24 41 

 

Grāmatu apmaiņa SBA kārtā galvenokārt notiek starp novada un reģiona bibliotēkām – gan 

saņemam, gan izsniedzam vajadzīgās  grāmatas. Šajā gadā audzis citām bibliotēkām izsniegto 

grāmatu skaits, jo bibliotēkā audzis arī jaunieguvumu skaits. 

2020. gadā Gārsenes pagasta bibliotēkā bija 27 SBA grāmatu lietotāji. 
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6. Krājums 
 

Pārskata periodā galvenā uzmanība tika veltīta oriģinālliteratūras iegādei. Tika iegādātas arī 

bērnu grāmatas dažādām vecuma grupām un  nozaru literatūra. 2018.gadā tika izstrādāta 

Bibliotēkas krājuma attīstības koncepcija, pēc kuras vadoties, notiek darbs ar krājumu. Saite 

uz Bibliotēkas krājuma attīstības koncepciju: 
http://www.akniste.lv/userfiles/KR%C4%80JUMA%20ATT%C4%AAST%C4%AABAS%20KONCEPCIJA.p
df 

Līdzekļi krājuma komplektēšanai uz vienu iedzīvotāju 2020. gadā atbilda MK noteikumiem 

“Bibliotēkas darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi”. 
 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2018 2019 2020 

Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 

1629 1962 2432 

t. sk. grāmatām 1228 1366 1766 

t. sk. bērnu grāmatām 234 176 306 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 401 596 666 

Finansējums krājumam uz 1 

iedz.skaita pagastā, pilsētā, 

reģionā    

 

2.2 

 

2.7 

 

3.5 

 

Finansiālais nodrošinājums krājuma komplektēšanai palielinājies, jo valstī noteikto 

ierobežojumu dēļ pasākumiem neizmantoto naudu izmantoju krājuma papildināšanai. 

Atbalsts krājuma papildināšanai ir arī dāvinājumi – 2020. gadā bibliotēka saņēma 208 

dāvinātās grāmatas un 38 jaunas grāmatas par 359,45 EUR iegūtas projektā “Vērtīgo grāmatu 

iepirkums publiskajām bibliotēkām’’. 

2020.gadā bibliotēkā tika abonēti 19 preses izdevumus, no tiem 2 bērniem. 1 preses izdevums 

tika saņemts dāvinājumā. 

Pilnībā automatizēta bibliotēkas procesu norise uzsākta 2009.gadā. 
Pārskata periodā bibliotēkas krājuma inventarizācija nav veikta. 
 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2018 2019 2020 

Jaunieguvumi kopā 843 612 756 

t. sk. grāmatas 244 315 424 

t.sk. periodika 598 297 332 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 68 62 122 

t. sk. bērniem 64 50 57 

t.sk. nozaru literatūra(grāmatas) 625 348 434 

Izslēgtie dokumenti 794 626 1023 

Krājuma kopskaits 7025 7011 6744 

Grāmatu krājuma apgrozība 0.3 0.4 0.4 

Periodisko izdevumu apgrozība 2.8 4.1 3.4 

 

Krājuma stāvoklis  bibliotēkā ir apmierinošs. 

2020. gadā bibliotēkas krājums papildinājies ar 756 jaunieguvumiem. No krājuma  atlasīti un 

izslēgti 1023 nolietoti un aktualitāti zaudējuši iespieddarbi. Arī turpmāk regulāri jāstrādā pie 

krājuma attīrīšanas  no nevajadzīgiem un nolietotiem iespieddarbiem, lai paaugstinātu 

grāmatu krājuma apgrozību. 

http://www.akniste.lv/userfiles/KR%C4%80JUMA%20ATT%C4%AAST%C4%AABAS%20KONCEPCIJA.pdf
http://www.akniste.lv/userfiles/KR%C4%80JUMA%20ATT%C4%AAST%C4%AABAS%20KONCEPCIJA.pdf


 

Lappuse | 8 

Lai lietotājiem būtu vieglāk orientēties bibliotēkas daiļliteratūras krājumā, uz grāmatu 

muguriņām ir uzlīmētas atšķirības zīmes, kas ļauj ātrāk atrast biogrāfiskos romānus, ceļojumu 

un piedzīvojumu grāmatas, detektīvromānus, fantastikas un fantāzijas darbus, mistiku un 

šausmu stāstus, lugas, vēsturiskās grāmatas un romantiskos romānus. 

 

 
Palīgs lietotājiem – uzlīmes uz grāmatu muguriņām. 

 

 Tādas pašas uzlīmes izveidotas arī vidējā skolas vecuma bērnu grāmatu krājumam. 

Daiļliteratūras krājumam atjaunoti plauktu daleņi. 
 

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2018 2019 2020 

Letonika 181 209 313 

News 361 407 247 

 

Bibliotēkā 2020. gadā tika izmantotas divas abonētās tiešsaistes datubāzes - letonika.lv un  

Lursoft laikrakstu bibliotēka  news.lv. Piekļuvi datubāzēm ārpus bibliotēkas telpām izmantoja 

1 bibliotēkas lietotājs. 

Bibliotēkas krājuma popularizēšanai izmantoju literatūras izstādes, apskatus, individuālas 

pārrunas ar lietotājiem, kuru laikā noskaidroju viņu vēlmes un interesējošos iespieddarbus 

centos iegādāties krājuma papildināšanai vai pasūtīt SBA kārtā no citām bibliotēkām.  

Krājuma jaunieguvumi regulāri tika atspoguļoti sociālajos tīklos. 

Datubāzu lietošanā tiek sniegtas individuālas konsultācijas. 

2020. gadā tika sniegtas konsultācijas arī par LNB digitālās bibliotēkas datubāzu lietošanu un 

meklētāja Primo izmantošanu. 

Ar parādniekiem strādāju individuāli – gan satiekot personīgi, gan izsūtot atgādinājumus, 

izmantojot e-pastu vai īsziņas. Parādnieku atlasi ļoti atvieglo darbs sistēmā ALISE. 

Akreditācijas komisijas ieteikums - rast iespēju saglabāt kopējo finansējumu krājuma 

komplektēšanai 2016. gada līmenī 2020. gadā tika ievērots. 

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 
 

No bibliotēkas kopējā lasītāju skaita 20 % bija bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam. 

Bibliotēkas krājums bērniem tika veidots un papildināts no pašvaldības budžeta līdzekļiem, 

kā arī saņemot  dāvinājumus un bērnu grāmatas, kasiegūtas projektā “Vērtīgo grāmatu 

iepirkums publiskajām bibliotēkām’’. Bērniem tika abonētidivi preses izdevums – Ilustrētā 

Junioriem un Avene.  

Bibliotēkā 2020. gadā ir iegādātas 2galda spēles un 1 saņemta dāvinājumā.Arī turpmāk, 

izzinot bērnu intereses, spēļu krājums būtu jāpapildina. 

Bibliotēkā ir izveidots jauniešu stūrītis. 2020. gadā tam iegādāti pufs un planšetdators. 
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Jauniešu stūrītis bibliotēkā. 

Mazo bērnu stūrītim izveidots jauns sienas noformējums. 
 

 
Bērnu stūrīša sienas noformējums. 

 

Lietotāju un apmeklējumu skaits ir nedaudz samazinājies, bet ir pieaudzis izsniegumu skaits, 

jo vairāk laika pavadot mājās valstī noteikto ierobežojumu dēļ, bērni ņēma grāmatas 

lasīšanai. 

Bibliotekārās stundas netika rīkotas, vajadzības gadījumā tika sniegtas individuālas 

konsultācijas. 

Sakarā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem, pasākumi bērniem un jauniešiem 2020. gadā 

netika rīkoti. Bērnu un jauniešu literatūras popularizēšanai izliktas 23 literatūras izstādes, gan 

tematiskās, gan jaunieguvumu. Sadarbībā ar Aknīstes vidusskolas 8.klases audzinātāju klases 

stundai tika sagatavota grāmatu skate “Latviešu autoru grāmatas pusaudžiem ” 

 

8. Novadpētniecība 
 

Novadpētniecības krājumu veido grāmatas, kuru atpazīstamības zīme ir burts “N” uz 

grāmatas muguriņas, kā arī publikācijas presē par mūsu pagastu, novadu un novadniekiem un 

tematiskās mapes. Saglabāti izdevuma „Gārsenes Vēstis” numuri (1994.-2009.), kā arī 

novada pašvaldības informatīvais izdevums „Aknīstes Novada Vēstis”. 

Lai popularizētu novadpētniecības krājumu, 2020.gadā tika izliktas 5 novadpētniecības 

literatūras izstādes, veltītas mūsu novadniekiem, kuriem šajā gadā bija nozīmīgas jubilejas. 

Bibliotēka piedalījās Jēkabpils Galvenās bibliotēkas rīkotajā novadpētniecības konkursā, kas 

uzlaboja  meklēšanas prasmes novadpētniecības materiālu resursos. 

Turpināju darbu pagasta un bibliotēkas vēstures, kultūrvēsturiskā mantojuma izpētē, 

apkopošanā un saglabāšanā.  

Ar jauniem materiāliem tika papildinātas bibliotēkā esošās novadpētniecības mapes.  

Septembrim, oktobrim, novembrim un decembrim izveidots novadnieku kalendārs. 

Turpināju darbu pie Gārsenes kultūras kanona izveidošanas un izvirzīto vērtību aprakstu 

noformēšanas. 2020. gadā noformēti apraksti par 20 Gārsenes kultūras kanona vienībām. 
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Gārsenes kultūras kanons – viena no vērtībām: Gārsenes tautastērps. 

 

9. Projekti 
 

2020. gadā projekti netika izstrādāti. 
 

10. Publicitāte 
 

Bibliotēkai nav savas mājaslapas, informācija par bibliotēku atrodama Aknīstes novada 

mājaslapā un Jēkabpils Galvenās bibliotēkas mājaslapā. 

Katru gadu tiek atjaunota informācija Latvijas kultūras datu portālā “Kultūras dati”. 

Par jaunieguvumiem un bibliotēkas aktivitātēm regulāri ir informācija sociālajos tīklos – 

draugiem.lv un facebook.com. 

Bibliotēkas jaunieguvumu saraksti reizi ceturksnī tiek publicēti Aknīstes novada 

informatīvajā izdevumā “Aknīstes Novada Vēstis”. 2020.gadā šajā izdevumā popularizēju 

bibliotēkā pieejamos preses izdevumus. 

Bibliotēkas tēla veidošanā liela nozīme ir arī informācijas resursu popularizēšanas 

pasākumiem – literatūras izstādēm, tematiskiem pasākumiem, apskatiem, konsultācijām u.c., 

tāpēc 2020. gadā bibliotēkā tikaizliktas 60 literatūras izstādes, t.sk., 37 pieaugušajiem 

bibliotēkas lietotājiem un 23 – bērniem/jauniešiem. 

Sakarā ar valstī pieņemtajiem COVID-19 pandēmijas ierobežošanas noteikumiem, pasākumi 

bibliotēkā netika rīkoti. 

Tiek veidotas grāmatzīmes ar bibliotēkas pamatinformāciju jaunajiem lasītājiem.  
 

11. Sadarbības tīkla raksturojums 
 

Pastāvīga sadarbība bibliotēkai ir ar Aknīstes novada domi – bibliotēkas finansējums, 

transporta jautājumi, ar Gārsenes pagasta pārvaldi – palīdz uzturēt saikni ar novada 

pašvaldību un novada bibliotēkām, ar Gārsenes pili – telpas pasākumiem, bibliotēkas 

pakalpojumus izmantoja pilī mitušās nometnes bērni un pedagogi, ar novada bibliotēkām – 

apmaiņa ar grāmatām, pasākumu apmeklēšana, ar Jēkabpils Galveno bibliotēku – metodiskas 

konsultācijas, semināri, mācības, pieredzes apmaiņas pasākumi, SBA izmantošana, ar citām 

reģiona bibliotēkām – galvenokārt, SBA izmantošana un pieredzes apmaiņaWhatsApp grupā, 

jo COVID-19 pandēmijas dēļ tika ierobežotas klātienes tikšanās. 

WhatsApp grupā joprojām ar pieredzi, interesantiem pasākumiem u.c. apmaināmies ar 

bijušajām studiju biedrenēm. 
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Pielikumi 
 

 

Nr.1. Lasītāko grāmatu top – 15. 

 

Lasītākās grāmatas Gārsenes pagasta bibliotēkā 2020.gadā: 

 
 

Zoldnere. Algotņi. 

Brīdaka. Atbalss bez balss. 

Rukšāne. Krieva āda. 

Butrima. Bezgrēcīgās kūkas. 

Janovskis. Pilsēta pie upes. 

Judina. Dēls. 

Žuravska. Nepabeigtā portreta noslēpums. 

Kūlis. Ja ietu vēl labāk, vairs nevarētu ciest. 

Judina. Viļņos. 

Rušmane-Vēja. Ar kastani kabatā. 

Poikāne. Mammas kleitas un teātra bize. 

Elliss. Pēdējais alibi. 

Šmite. Bez adatas. 

Robertsa. Vētrainais mājupceļš. 

Ketnere.Asteszvaigznes brīdinājums. 

 

 

Nr.2. Publikācijas par Aknīstes novada Gārsenes pagasta  bibliotēku 

presē: 

 
Lejiņa, Inita. 

Gārsenes pagasta bibliotēkā 2020. gadam abonētie preses izdevumi./ Aknīstes Novada 

Vēstis.-Nr.1 (2020, janvāris), 17.lpp. 

Lejiņa, Inita. 

Gārsenes pagasta bibliotēkas jaunieguvumi 2020. gada 1. ceturksnī./ Aknīstes Novada 

Vēstis.-Nr.3 (2020, marts), 21.-22.lpp. 

Lejiņa, Inita. 

Gārsenes pagasta bibliotēkas jaunieguvumi 2020. gada 2. ceturksnī./ Aknīstes Novada 

Vēstis.-Nr.6 (2020, jūnijs), 13.-15.lpp. 

Lejiņa, Inita. 

Gārsenes pagasta bibliotēkas jaunieguvumi 2020. gada 3. ceturksnī./ Aknīstes Novada 

Vēstis.-Nr.9 (2020, septembris), 17.-18.lpp. 

Gārsenes pagasta bibliotēkas jaunieguvumi 2020. gada 3. ceturksnī./ Aknīstes Novada 

Vēstis.-Nr.12 (2020, decembris), 11.-12.lpp. 

 

 

 
 


