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1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums 
 

• Īss situācijas apraksts: 

 bibliotēkas darbības teritoriālais un institucionālais raksturojums 

2020. gadā bibliotēkas sniegtās iespējas izmantoja 252 iedzīvotājs, kas pārsvarā ir pagasta 

iedzīvotāji, bet ir arī lietotāji no Jēkabpils, Pļaviņām. Sievietes ir aktīvākas bibliotēkas 

apmeklētājas, taču arī vīrieši izmanto iespēju brīvo laiku pavadīt lasot grāmatas, meklējot 

informāciju internetā. 

2020. gadā 47 bibliotēkas apmeklētāji bija bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam. 

Bibliotēkas darbs tiek organizēts, lai jebkuras mērķa grupas un vecuma apmeklētājs bibliotēkā spētu 

atrast sev nepieciešamo un interesējošo informāciju, lai justos gaidīts un saprasts. Lai turpinātu 

attīstīt bibliotēku kā draudzīgu visiem tās lietotājiem, jācenšas dažādot pakalpojumu klāstu, 

jāiegādājas kvalitatīva datortehnika. 

Mērķis – veidot diskusiju telpu, domu apmaiņu starp cilvēkiem, kuriem ir atšķirīgi uzskati, 

zināšanas un vajadzības. Radīt iedzīvotājiem kvalitatīvu informācijas ieguves vidi.  

Misija – būt par centru, kas veicina pastāvīgu, nepārtrauktu izglītošanos, padarīt resursus 

pieejamus un noderīgus visiem sabiedrības locekļiem, neatkarīgi no viņu finansiālajām iespējām, 

atšķirībām fiziskajā un izglītības jomā, rūpēties par kultūras mantojuma saglabāšanu. Būt par 

Krustpils pagasta vienu no galvenajiem informācijas centriem, kur bez maksas ikviens pagasta 

iedzīvotājs var saņemt sev vajadzīgo informāciju, būt par uzziņu un populārās literatūras bibliotēku, 

būt ceļam uz izglītību pirmsskolas vecuma bērniem. 

Bibliotēkas misija un mērķi balstīti uz to, lai sekmētu izglītotas, informētas un kulturālas 

sabiedrības veidošanos pagastā. Mūsdienu sabiedrībā bibliotēkai ir īpaša nozīme izglītības, kultūras 

un sociālo funkciju realizēšanā. 

Krustpils pagasta bibliotēka (turpmāk – bibliotēka) ir Krustpils novada pašvaldības 

kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta 

Latvijas Republikas Kultūras ministrijā. Bibliotēkas darbība ir vērsta uz nepārtrauktu plānveidīgu 

attīstību ar mērķi veikt iespieddarbu, elektronisko izdevumu un citu dokumentu uzkrāšanu, 

sistematizēšanu, un saglabāšanu, kā arī nodrošināt tajā esošās informācijas publisku pieejamību un 

tās izmantošanu. Bibliotēkai ir savas funkcijas kultūras, informācijas, izglītības, sociālajā, kā arī 

izklaidējošajā sfērā, tādējādi bibliotēka ir kļuvusi par zināšanu ieguves, izklaides un atpūtas vietu 

pašvaldībā.  

Bibliotēka ir vieta, kur jebkurš bez maksas var izlasīt jaunākās grāmatas, iepazīties ar 

preses izdevumiem, sameklēt sev vajadzīgo informāciju internetā. Tieši informācijas iegūšana ir 

galvenais, kas ir jānodrošina bibliotēkai, ko bibliotēka sekmīgi arī realizē. 

Saskaņā ar Krustpils novada pašvaldībā apstiprināto bibliotēkas nolikumu un bibliotēkas 

lietošanas noteikumiem, bibliotēka saviem lasītājiem sniedz brīvu un neierobežotu literatūras 

saņemšanu un informācija ieguves pakalpojumus. 

Krustpils pagasts  atrodas Krustpils novada rietumdaļā, robežojas ar Variešu 

pagastu, Pļaviņu novada Aiviekstes pagastu un Pļaviņu pilsētu, Jēkabpils pilsētu, Salas novada 

Salas un Sēlpils pagastu. 

Pagasta teritorija ir 8611.7 ha. Pagasta centrā šobrīd atrodas pagasta pārvalde, kultūras 

nams, bibliotēka un sporta zāle. Izglītības programmu realizē Krustpils pamatskola, kura atrodas 

Jēkabpilī, pirmsskolas izglītības iestādes pagastā nav. Krustpils pagasta iedzīvotājiem ir nodrošināta 

ģimenes ārsta pieejamība. 

Krustpils pagastā dzīvo 887dažādu tautību iedzīvotāji.  

 

 informācija par padotībā esošajām iestādēm (bibliotēku filiālēm, ja tādas ir), reģiona 

bibliotēkām, izglītības iestāžu bibliotēkām, ārējiem apkalpošanas punktiem 

Nav padotībā esošu iestāžu. 
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• Izmaiņas bibliotēku darbībā pārskata periodā (izmaiņas juridiskajā statusā, institūcijas struktūrā 

u. c. būtiskas izmaiņas) 

Izmaiņas bibliotēkas darbībā pārskata periodā nav notikušas. 

 

• Pārskata periodā paveiktais no bibliotēkas stratēģijā (attīstības plānā) definētajiem virzieniem 

un uzdevumiem 

Krājuma papildināšana formālās un neformālās izglītības atbalstam, pilnveidota klientu 

apkalpošana,lēnām attīstot attālinātu lietotāju iespēju meklēt informāciju, pasūtīt, iestāties rindā, 

pagarināt lietošanas termiņu. Uzlabots bibliotēkas aprīkojums, nomainot vēl vienu datoru ar jaunu. 

 

• Bibliotēku akreditācija; akreditācijas ieteikumu izpilde u. tml.) 

Bibliotēkas akreditācija pārskata periodā nav notikusi. 

 

 

2. Finansiālais nodrošinājums 
 

 

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

 2018 2019 2020 

Kopā (EUR) 36559 38110 26699 

Pašvaldības finansējums 36545 38110 26699 

Citi ieņēmumi: 14 0 0 

t. sk. maksas pakalpojumi    

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi    

t. sk. VKKF finansējums    

t. sk. citi piešķīrumi    

 

Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 

 2018 2019 2020 

Izdevumi kopā (EUR) 36559 38110 26699 

Darbinieku atalgojums (bruto) 18198 15753 12324 

Krājuma komplektēšana 2947 3382 3354 

Finansiālais nodrošinājums tiek piešķirts atbilstoši bibliotēkas uzdevumiem – grāmatu, 

periodikas iegādei, datortehnikas iegādei, interneta pieslēgumam, inventāra iegādei. Piešķirtie 

budžeta līdzekļi nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un attīstību, atbilst tās mērķiem. Tā 

kā 2020. gadā pasākumu plāns tika īstenots tikai daļēji, tad arī viss piešķirtais finansējums netika 

izlietots. 

Finansējuma avoti – pašvaldības finansējums. 

2020. gadā kopā iegādātas 288 grāmatas, par summu 2726 eiro.  Pasūtīta prese 2021. 

gadam (tai skaitā 4 bērnu un jauniešu izdevumi) par summu 1122 eiro.  

 

 

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 
 

• Veiktie un plānotie telpu un ēku rekonstrukcijas projekti un remontdarbi 

Pārskata periodā tika uztaisīta nojume virs bibliotēkas ārdurvīm. 

• Iekārtas, aprīkojums (t. sk. IKT nodrošinājums): situācijas raksturojums un vērtējums, nākotnes 

prognozes, atjaunināšanas iespējas  
 

Informācijas tehnoloģijas Gads Piezīmes 
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Datori 2012. – 2020.  

Multifunkcionālā iekārta 2019. Darbojas bez problēmām 

Printeris  2019. Darbojas bez problēmām 

Bibliotēkas lietotājiem ir pieejami 7 datori, arī 2020. gadā iegādāts viens jauns dators  ar 

interneta pieslēgumu. Tomēr ar diviem 2012. gadā iegādātajiem datoriem vairs nevar atvērt visus 

pievienotos failus. 2020. gadā tika uzlabots interneta ātrums, tādejādi atrisinot gadiem ilgušo 

problēmu. 

Bibliotēkā nomainīti aizkari, veikta krēslu ķīmiskā tīrīšana. Pie bibliotēkas novietots sols 

bezvadu interneta lietotājiem. 

 

• Problēmas un to risinājumi materiālā un tehniskā stāvokļa jomā 

2021. gadā bērnu istabā plānots iegādāties vēl 4 sēžammaisus, kā arī jaunas spēles un puzles. 

 

 

4. Personāls 
 

• Personāla raksturojums (kopaina: skaits, slodzes, izglītība, izmaiņas personāla sastāvā u. c.) 

Ar 2020. gada novembri bibliotēkā darbā tika pieņemta bibliotekāre darbā uz pilnu slodzi 

ar profesionālo izglītību citā jomā.  

 

• Apbalvojumi un pateicības 

2020. gadā tādu nav. 

 

• Finansējums personāla attīstībai (profesionālajai pilnveidei, pieredzes apmaiņas braucieniem 

u. tml.) – situācijas apraksts, vērtējums 

 

Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi” 

 

N.p.k. Norises 

laiks 

Norises 

vieta 

Organizētājs(-i) Pasākuma nosaukums, 

galvenās tēmas 

Stundu 

skaits 

1. 16.01. Krustpils 
kultūras 

nams 

LNB Atbalsta 
biedrība, 

Jēkabpils 

Galvenā 

bibliotēka 

Tikšanās ar Marinu 
Kosteņecku un Andri 

Grīnbergu 

2 

2. 18.06. Platformā 

ZOOM 

Jēkabpils 

Galvenā 

bibliotēka 

Atskats uz 2019.gadu, Covid 

ietekme uz Bibliotēku darbu 

1,5 

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 

4. 9.10. Platformā 

MSTeams 

Latvijas 

Nacionālā 
bibliotēka , 

Latvijas 

Bibliotekāru 

biedrība (LBB) 

Latgales reģionālais seminārs 

“Bibliotēkas un sabiedrības 

ilgtspējīga attīstība: mēs 
būvējam šo pasauli paši”  

4 

5. 17.12. Platformā 

ZOOM 

JGB Jēkabpils reģiona un Neretas 

novada publisko bibliotēku 

darbinieku sanāksme 

2 
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2020.gadā COVID-19 izraisīto ierobežojumu dēļ daļa profesionālās pilnveides pasākumu 

notika tiešsaistē, daļa klātienē situācijas normalizēšanās laikā. 

 

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 
 

 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

 2018 2019 2020 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 335 331 252 -1%; -24% 

t. sk. bērni 74 66 47 -11%; -29% 

Bibliotēkas apmeklējums 5163 5083 2449 -2%; -52% 

t. sk. bērni 2441 2054 648 -16%; -68% 

Virtuālais apmeklējums     

Izsniegums kopā 6925 7767 4947 -12%; -36% 

t. sk. grāmatas 3392 3257 2295 -4%; -30% 

t. sk. periodiskie izdevumi 3533 4510 2652 +28%; -41% 

t. sk. bērniem 878 758 406 -14%; -46% 

Bibliotekārais aptvērums % 

no iedz. skaita pagastā, 
pilsētā, reģionā 

38% 37% 28%  

t. sk. bērni līdz 18 g. 151 142 136  

Iedzīvotāju skaits 862 862 887  

 

2020.gada darba prioritātes bija lietotāju kvalitatīva, pilnvērtīga apkalpošana un 

pakalpojumu sniegšana ierobežotos apstākļos. Sakarā ar Covid-19 bibliotēkas pamatrādītājos 

vērojams liels samazinājums, ko ietekmēja bibliotēku slēgšana, attālināta apkalpošana, pakalpojumu 

saņemšanas ierobežojumi, pasākumu rīkošanas ierobežošana, sabiedrības bailes, rūpes par savu 

drošību, neziņa, izvairīšanās no publisku vietu apmeklēšanas. Samazinājums radās arī ar aizliegumu 

preses izdevumus lasīt lasītavā, ko iepriekš labprāt cilvēki izmantoja.   
 

Tabula "Lasītāju sadalījums pa dzimšanas gadiem" 

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

252 47 81 61 42 14 

 

 

Tabula "Lasītāji pēc lasītāju kategorijām" 

Skaits 

kopā 

Bērni Skolēni 

1-9kl. 

Vidusskolēni Strādājošie Pensionāri Nestrādājošie Citi 

252 4 46 12 99 47 15 29 

• Pakalpojumu attīstība, jauninājumi – kopaina, piemēri, vērtējums 

Jaunu pakalpojumu sniegšana 2020.gadā nav uzsākta, turpināti iepriekšējie mēģinot tos 

pielāgot esošajai situācijai un apstākļiem. 

 

• E-grāmatu bibliotēka  

 

Tabula “E-grāmatu bibliotēkas statistikas dati” 

 E-grāmatu bibliotēkas lasītāju 

skaits 

2019 6 

2020 7 
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Pakāpeniski pieaug autorizēto lietotāju skaits. E-grāmata, tāpat, kā viss jaunais, ikdienā 

kļūst populāra lēnām. Par šo pakalpojumu daudzi jau ir dzirdējuši, bet to piedāvāju arī konkrēti 

katram cilvēkam, kam tas varētu interesēt. 

 

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

aptaujas, anketas u. tml.); jaunu lasītāju piesaiste 

Viedokli par bibliotēkas darba kvalitāti 2020. gadā lietotāji izteica individuāli. Netika 

veikta aptauja arī ar anketu palīdzību. Lasītājus piesaista bibliotēkas grāmatu, periodikas 

piedāvājums, par ko tiek publiski izlikta informācija. Bibliotēkā ir daudz jaunu grāmatu un 

salīdzinoši īsas rindas uz grāmatām. 

 

• Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām – īss situācijas 

raksturojums 

Bibliotēkā speciāli pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām nav, bet bibliotēkā ir 

iespējams iekļūt un pārvietoties personām ar kustību traucējumiem. Ja ir pieprasījums, grāmatas 

nogādā arī uz mājām. Ir lasītāji, kas savas vajadzības pēc uzziņām vai grāmatām izsaka zvanot pa 

telefonu. 

 

• Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām vai interešu grupām (uzņēmēji, 

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

situācijas raksturojums, skaitliskie dati nav tik būtiski 

Visaktīvākā lietotāju daļa ir pensionāri, tomēr 2020. gadā, rūpējoties par savu drošību, 

bibliotēku apmeklēja retāk. Arī pasākums pieaugušo auditorijai bija tikai viens. 2020. gadā 3 

mēnešus piektdienās bibliotēkā sadarbībai aktīvi atsaucās lauku attīstības konsultante, labprāt 

piekrītot vadīt apmācības zemes īpašniekiem, kam aktuāls ir jautājums par lauku bloku karšu 

veidošanu. Viss darbs notika pie bibliotēku datoriem, ievērojot drošības pasākumus. Ir arī 

individuālā darba veicēji, studenti, kas darbam ar dokumentiem izmanto bibliotēkas datorus un 

internetu. 2020. gadā esošās situācijas dēļ senioru lasītāju klubiņš kopā uz pasākumu sanāca tikai 

vienu reizi. 

 

• Uzziņu un informācijas darbs  

Notikušas individuālas konsultācijas, kuras tika sniegtas pēc pieprasījuma, ja bija kas 

neskaidrs, nebija atrodams. Konsultācijas nemainīgi, kā katru gadu, ir par dažādām tēmām. Par 

bibliotēkas resursiem, izmantojot Jēkabpils galvenās bibliotēkas elektronisko rajona kopkatalogu, 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas datu bāzes, par datoru un interneta izmantošanu,  par novada mājas 

lapu, interneta bankas lietošanu. Arī 2020. gadā iedzīvotājiem palīdzēja aizpildīt VID EDS gada 

ienākumu deklarāciju, portālā latvija.lv iesniegt pieteikumu slimības lapas pabalstam. Bez maksas 

pieejamas datu bāzes Letonika un Lursoft laikrakstu bibliotēka. Daudz uzziņu ir nepieciešams 

skolēniem. Izmantotas tiek grāmatas, interneta meklētājprogrammas, kas nodrošina ātru 

informācijas ieguvi.  

 

• Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas pieejamība 

iedzīvotājiem 

Pēc lietotāju pieprasījuma tiek sniegtas uzziņas un sameklēta informācija par pašvaldības, 

valsts institūciju un nevalstisko organizāciju sniegtajiem pakalpojumiem, darba laikiem, kontaktiem 

kā arī cita lietotājus interesējoša informācija. 

 

• Elektroniskais katalogs kā pakalpojums  

Bibliotēka visus lietotāju apkalpošanas procesus veic BIS ALISE. 2020. gadā autorizācijas 

dati (lietotājvārds un parole) darbam katalogā izsniegti 10 lietotājiem, kuri ir arī Krustpils pagasta 

bibliotēkas lietotāji. 
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Tabula “Autorizētie lietotāji” 

Autorizēti lietotāji 

(2018) 
Autorizēti lietotāji 

(2019) 
Autorizēti lietotāji 

(2020) 

% salīdzinot ar 

iepr. gadu 

44 62 72 41%; +16% 

2020. gadā, sakarā ar situāciju valstī, pagarināšana notika automātiski bez pieprasījuma. 

 

 

• Iekšzemes un starptautiskais SBA: 

 

Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2018 2019 2020 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 
dokumentu skaits 

187 169 89 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

8 4 3 

Lai nodrošinātu pēc iespējas plašāku grāmatu piedāvājumu iedzīvotājiem, sadarbojamies ar 

citām bibliotēkām krājuma apmaiņā. 2020. gadā vērojams samazinājums arī SBA grāmatu apmaiņā. 

Savstarpējā grāmatu apmaiņa saglabā lasītājus, ekonomē līdzekļus. 2020. gadā SBA izmantojuši 15 

lasītāji. 

 

• Problēmas un risinājumi bibliotēkas pakalpojumu un pieejamības jomā 

Bibliotēkas un to sniegtie pakalpojumi ir pieejami visiem novada iedzīvotājiem. Tomēr 

cilvēkiem, kas nedzīvo centrā, nokļūšana bibliotēkā ir problemātiska. Tā pat tas ir arī bērniem un 

jauniešiem, kas nevar bieži atnākt uz bibliotēku atrast sev vajadzīgo informāciju, komunicēt ar 

vienaudžiem, piedalīties bibliotēkas pasākumos. 

2020. gada rādītāji grūti salīdzināmi ar iepriekšējo gadu rādītājiem, jo darbs notika 

nepierastos apstākļos, kur nebija viegli noteikt labāko risinājumu. 

 

6. Krājums 
 

• Krājuma komplektēšanas politika un organizācija: 

 krājuma komplektēšanas un organizācijas prioritātes pārskata periodā 

Pārskata periodā prioritāte, esošo līdzekļu ietvaros, bija latviešu oriģinālliteratūra,tulkotā 

daiļliteratūra, bērnu un jauniešu literatūra, pieprasītākā nozaru literatūraatbilstoši izstrādātajai 

krājuma komplektēšanas politikai. Tika pētītas atsauksmes par grāmatām internetā un sociālajos 

tīklos. Pamatā resursi tika komplektēti latviešu valodā. Finansējuma avots – pašvaldības budžets, 

dāvinājumi, bezatlīdzībā nodotas grāmatas. 

 

• Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums: 

 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2018 2019 2020 

Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 

2947 3382 3356 

t. sk. grāmatām 1992 2294 2234 

t. sk. bērnu grāmatām 391 421 400 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 956 1088 1122 

Finansējums krājumam uz 1 
iedz.skaita pagastā, pilsētā, 

reģionā    

3.42 3.92 3.78 

• Krājuma pārbaude (inventarizācija)  

2020. gadā inventarizācija nav veikta. 
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• Krājuma rādītāji: 

 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2018 2019 2020 

Jaunieguvumi kopā 863 966 927 

t. sk. grāmatas 227 270 288 

t.sk. periodika 636 696 639 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 73 79 99 

t. sk. bērniem 33 33 52 

t.sk. nozaru literatūra(grāmatas) 42 50 37 

Izslēgtie dokumenti 768  831 886 

Krājuma kopskaits 7028  7163 7204 

Grāmatu krājuma apgrozība 0,65 0,62 0,43 

Periodisko izdevumu apgrozība 1,91 2,28 1,33 

 

Krājuma apgrozība samazinājusies galvenokārt sakarā ar ierobežojumiem valstī.ibliotēka 

ieguva augstvērtīgu oriģinālliteratūras, nozaruun ārzemju daiļliteratūras papildinājumu projektā 

“Vērtīgo grāmatu iepirkums Latvijas publiskajām bibliotēkām”. Tika iegūti 44 eksemplāri par 

summu 386,47 EUR. 

2020. gadā bibliotēkā bija pieejami dažādu nozaru 35 nosaukumu laikraksti un žurnāli. 

• Datubāzes: 

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

Bibliotēkā pieejamas datubāzes Letonika un Lursoft Laikrakstu bibliotēka. 

 

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2018 2019 2020 

Letonika 92 216 95 

News 64 88 54 

 

Datubāzes izmanto. Taču ir sabiedrības tendence patērēt vieglāk pieejamu un ilustratīvāku 

materiālu. Ir interneta vietnes, kur informāciju var atrast ātrāk, tomēr jāanalizē tās patiesums. 

 

• Krājuma un datubāzu popularizēšana  

Ir izlikta informācija par datubāzēm, kā arī tiek piedāvāts katram individuāli palīdzēt 

praktiskās iemaņās darbā ar datubāzēm. Ir sākta iespēja datubāzi Letonika izmantot mājās, tā vēl 

nav ieguvusi popularitāti. 

 

• Darbs ar parādniekiem  

Sakarā ar epidemioloģisko situāciju valstī, darbs ar parādniekiem nenotika. Tā ka lielākā 

daļa lietotāju ir pazīstami, tad sazināties ar viņiem nav problemātiski. 

 

• Ar bibliotēkas krājumu saistītās problēmas un to risinājumi, vajadzības, galvenie secinājumi 

pārskata periodā 

Bibliotēkas krājuma iegādei pašvaldības piešķirtais finansējums ir pietiekams. Neesošās 

grāmatas tiek sagādātas SBA no citām reģiona bibliotēkām. 
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7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 
 

• Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji 

Krustpils pagasta teritorijā nav ne skolas, ne pirmskolas izglītības iestādes. 2020. gadā 

bibliotēkas lietotāji bija 47 bērni un jaunieši, kas ir samazinājums salīdzinot ar iepriekšējiem 

gadiem. 

Rādītāji darbā ar bērniem visās pozīcijās samazinājušies. Tam par iemeslu ir COVID-19 

ierobežošanas pasākumi kā bibliotēkas slēgšana, attālināta strādāšana, pasākumu rīkošanas un 

pakalpojumu sniegšanas ierobežojumi, sabiedrības bailes un neziņa.  

Vasaras mēnešos bērni un jaunieši brīvo laiku pavadīja pa grupiņām spēlējot spēles, liekot 

puzles, zīmējot, lasot, veidojot rokassprādzes. Kopīgi pasākumi netika organizēti. 2020. gadā bērni 

un jaunieši spēles un puzles varēja ņemt uz mājām un spēlēt ar ģimeni. 

 

• 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.) 

Krustpils pagasta bibliotēkas bērnu un jauniešu literatūras krājumā 2020. gadā bija 716 

grāmatas. No jauna iegādātas 62  grāmatas. Tas proporcionāli atbilst bērnu un jauniešu bibliotēkas 

lasītāju daudzumam. 

Tika pirktas grāmatas visu vecuma grupu bērniem un jauniešiem, arī dažādas nozaru 

literatūras grāmatas, lai varētu sameklēt mācībām domāto informāciju. Jaunākās grāmatas tiek 

izliktas atsevišķā plauktā, lai būtu labi pārskatāmās un viegli atrodamas. Katru gadu tiek abonēti 

preses izdevumi bērniem un jauniešiem – Avene, Avenīte, Ilustrētā Junioriem, Maģiskā 

Dienasgrāmata. Preses izdevumu lasīšanu bērni un jauniešiem ir aizstājuši ar internetā atrodamo 

informāciju. 

Bibliotēka 2020. gadā papildināja spēļu krājumu ar 2 spēlēm – hokeju un futbolu, kuras 

izmantot vēl nav sanācis. 

 

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

2020.gadā bērniem un jauniešiem sniegtas dažādas uzziņas un konsultācija par dažādām 

tēmām, lai palīdzētu bērniem risināt neskaidros jautājumus, sameklētu informāciju, palīdzētu darbā 

ar datoru un internetu, tradicionālajiem resursiem. Arī ārkārtas situācijā bērni, kuriem mājās nebija 

šādas iespējas, varēja drukāt un kopēt darba lapas skolai. 

 

• Veiksmīgākie pasākumi, lasīšanas veicināšanas aktivitātes 

2020. gadā bērnu un jauniešu auditorijai organizēti 3 pasākumi, veidotas literatūras 

izstādes bērnu auditorijai par godu rakstnieku jubilejām, senāk iegādāto grāmatu popularizēšana. 

Jau divpadsmito gadu piedalījāmies arī lasīt veicināšanas programmā “Bērnu, Jauniešu, 

Vecāku žūrijā 2020”, piedalījās 8 dalībnieki. Nenotika 2019.gada noslēguma pasākums 2020.gadā, 

jo ārkārtas stāvokļa dēļ to nebija iespējams īstenot. 
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Sveču liešanas radošā darbnīca 

 

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

vērtējums 

Sadarbība ar Krustpils pagasta KN bērnu un jauniešu teātriem “Spārni” un “Spārniņi” 

Sveču dienas pasākuma organizēšanā. 

 
 

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

Bērni un jaunieši kļūst neiecietīgāki viens pret otru, vairāk strīdas, izmanto lamu vārdus. 

Esošā situācija atstājusi zināmu iespaidu arī uz bērniem un jauniešiem. Ik reiz bibliotekāram jāatrod 

pareizie vārdi šo situāciju risināšanā. 
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8. Novadpētniecība 
 

• Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda prioritātes 

Novadpētniecības materiālu krājums regulāri tika papildināts ar jauniem materiāliem no 

laikrakstiem ”Krustpils Novadnieks”, „Brīvā Daugava”, no citiem izdevumiem, interneta, kur 

atrodama informācija par mūsu pagastu, novadu.  

Bibliotēka saņem informāciju no aģenta Lursoft laikrakstu bibliotēkā news.lv. 

2020. gadā tika turpināts vākt fotogrāfijas un citus materiālus jau esošām mapēm, kā arī 

sākts vākt materiālus par Kaķīšu pamatskolu. 

 

• Novadpētniecības krājums: 

Bibliotēkas krājumā glabājas mapes, albumi, grāmatas, bukleti, preses izdevumi, kartes, 

dzimtas koks, atmiņu pieraksti, fotogrāfijas, audiovizuālie izdevumi. Filma par kolhoza “Ļeņina 

Karogs” 40 gadu pasākumu. 

 krājuma organizācija un glabāšana 

Bibliotēkas novadpētniecības krājumu veido tematiskās mapes, kur sakārtoti raksti no 

dažādiem resursiem, kas saistīti ar Krustpils pagastu. Materiāli glabājas atsevišķā novadpētniecības 

plauktā. Krājumā ir materiāli, kurus ir iespējams savākt par cilvēkiem, vietām, mājām, notikumiem 

Krustpils pagastā. Novadpētniecības kolekcija ir konkrētās teritorijas unikāla liecība. Vai 

kvalitatīva, aktuāla – grūti spriest. 

 

• Novadpētniecības darba popularizēšana 

2020. gadā nav izliktas materiālu izstādes, jo bibliotēkā apmeklētāji ilgi neuzkavējās. 

 

• Galvenie secinājumi pārskata periodā, nākotnes prognozes, vajadzības 

Novadpētniecības materiālu vākšana no cilvēkiem nenotika, ievērojot epidemioloģiskās 

drošības noteikumus. 2021. gadā tiks veidoti foto albumi par bibliotēkas darbu pēdējos 12 gados. 

Kā arī meklēta cita informācija par Krustpils pagasta bibliotēku, cik tas būs iespējams šajos 

apstākļos. 

 

9. Projekti 
 

2020. gadā projekti nav izstrādāti.  

 

10. Publicitāte 
 

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

pakalpojumiem 

Aktuālākā informācija 2020. gadā tika ievietota sociālajos tīkos. Kā arī tika izmantoti 

tradicionālie publicitātes veidi  kā informācijas stendi piecās vietās pagasta teritorijā un informēšana 

pa telefonu. Svarīgākās ziņas ir atrodamas Krustpils novada mājas lapā, Krustpils novada izdevumā 

Krustpils Novadnieks.Stendos tika izvietota informācija par bibliotēkas jaunieguvumiem, 

pasūtītajiem preses izdevumiem.  

JGB mājas lapā atrodams īss apraksts par bibliotēkas piedāvātajām iespējām, periodikas 

saraksts, darba laiks un kontaktinformācija. 

 

• Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi 

Aizvadītajā gadā Krustpils pagasta bibliotēkā organizēti 4 pasākumi  un  14 izstādes 

apmeklētājiem dažādām vecuma grupām. 
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• Ar publicitātes darbu saistītās problēmas un to risinājumi 

2020.gadā uzmanība bija jāpievērš, lai reaģētu uz izmaiņām saistībā ar ierobežojumiem, lai 

informētu par bibliotēkas darbu, slēgšanu, sniegtajiem pakalpojumiem, attālināti pieejamiem 

pakalpojumiem un citām lietām. 

 

11. Sadarbības tīkla raksturojums 
 

• Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām 

Ar pašvaldību sadarbība ir ikdiena, bibliotēkas uzturēšanas pasākumos, budžeta 

piešķiršanā, atbalstā pasākumu organizēšanā. 

Bibliotēka sadarbojas ar pagasta kultūras nama bērnu un jauniešu teātri Sveču dienas 

pasākuma organizēšanā. Krustpils novadā sadarbojamies ar visām bibliotēkām SBA. 

 

• Citi sadarbības partneri reģionā un Latvijā, veiktās sadarbības aktivitātes 

Sadarbojamies arī ar Jēkabpils Galveno bibliotēku izmantojot SBA iespējas. Apmeklējam 

seminārus, kursus, izmantojam sniegtās konsultācijas. 

 

• Bibliotēku interešu aizstāvības darbs 

Darba uzlabošanai tiek uzklausītas idejas un ierosinājumi, izvērtētas iespējas, jo mērķis ir 

kvalitatīvs darbsbibliotēkas lietotāju vajadzībām. 

 

 

12. Veiksmes stāsts 

 
Veiksmes stāsts varētu būt palīdzība mācībās jaunietei (cenšoties būtiski nepārkāpt 

noteiktos ierobežojumus, lai neapdraudētu viņas un citu bibliotēkas lietotāju veselību), kura mācās 

9. klasē un mājās nav nepieciešamo tehnoloģiju attālinātām mācībām. 
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1. pielikums 

Krustpils pagasta bibliotēkas pasākumu dienasgrāmata 2020.gads 

 

Pasākumu 

datums 

Pasākuma nosaukums Pasākuma veids 

13.01. Rakstniecei Gundegai Repšei - 60 Plaukta izstāde 

16.01. Barikāžu aizstāvju atceres diena Plaukta izstāde 

27.01. Fotogrāfiju izstāde. Krustpils pagasts ziemā Izstāde 

Februāris - 

marts 

JGB izstāde“Rakstnieks Jānis 

Jaunsudrabiņš” 

Izstāde  

3.02. Pasaules drošāka interneta diena Tematisks pasākums 

bērniem 

06.-07.02. “Sveču spēks” – sveču liešana Radošā darbnīca 

16.02. Rakstniekam Jēkabam Janševskim - 155 Plaukta izstāde 

25.02. Februāris – sveču mēnesis Pasākums kopā ar 

Krustpils pagasta KN 

bērnu un jauniešu 

teātriem “Spārniņi” un 

“Spārni 

6.03. Aktrisei Lidijai Freimanei – 100  Plaukta izstāde 

9.03. Sieviešu dienas atzīmēšana  Pasākums  

16.05. Rakstniekam Mārim Rungulim - 70 Plaukta izstāde 

31.05. Vasarsvētki Tematiska izstāde 

20.07. Rakstniecei Annai Skaidrītei Gailītei - 80 Plaukta izstāde 

25.08. Rakstniecei, publicistei Marinai Kosteņeckai 

- 75 

Plaukta izstāde 

4.09. Rakstniecei Melānijai Vanagai - 115 Plaukta izstāde 

11.09. Dzejniekam Jānim Rainim - 155 Plaukta izstāde 

25.09. Žurnālistam, sabiedriskajam darbiniekam 

Dainim Īvānam - 65 

Plaukta izstāde 

31.10. Folkloristam, publicistam Krišjānim 

Baronam - 185 

Plaukta izstāde 
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2. pielikums 

Krustpils pagasta bibliotēkas Lasītāko grāmatu tops 

 

 

Nr. Autors, nosaukums  Plaukta indekss Izsniegumu skaits 

1. Baha, Tabea. Kamēliju sala A(Vācu) 9 

2. Baha, Tabea. Kamēliju salas sievietes A(Vācu) 8 

3. Krilova, Gunita. Driftā tikai lēdijas L 8 

4. Devero, Džūda. Skūpstu ezers A(Amer) 7 

5. Avotiņa, Daina. Ceļā L 7 

6. Dreimane, Inese. Vēstule ar pielikumu L 6 

7. Šmite, Linda. Aizved mani uz Hiršenhofu! L 6 

8. Bula, Rolanda. Sīnāja kalna lieta L 6 

9. Grencberga, Inga. Sestā sieva L 6 

10. Railija, Lūsinda. Olīvkoks A(Īr) 6 

11. Railija, Lūsinda. Pusnakts roze A(Īr) 6 

12. Kaziņa, Gundega. Pusnakts lilija L 6 

13. Judina, Dace. Slazdā L 5 

14. Kreca, Ingrīda. Mēness virs Zīdelejas pils A(Vācu) 5 

15. Gārdnere, Liza. Aiz slēgtām durvīm A(Amer) 5 

 

 

 

 

 

 


