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1.Vispārīgs bibliotēkas raksturojums 
Saukas pagasts atrodas Viesītes novadā. Pagasta teritorija robežojas ar Viesītes pilsētas lauku 

teritoriju, Viesītes novada Rites un Elkšņu pagastiem un Neretas novadu. Attālums no pagasta 

centra līdz galvaspilsētai Rīgai – 155 km. Saukas pagasta kopējā teritorija ir 9861 ha. Šeit atrodas 

Saukas dabas parks ar gleznaino Saukas ezeru, slavenais Ormaņu kalns un teiksmainā Tālivalža 

grava un dienvidos senais Skosu pilskalns. 

Saukas pagastā ir 335 iedzīvotāji. Pagasta teritorijā vēsturiski izveidojušies divi centri – Lone (208 

iedz.) un Sauka (127 iedz.). Tas arī nosaka sabiedriskās un kultūras dzīves objektu izvietojumu un 

līdz ar to pieejamību. Lielākā daļa iedzīvotāju dzīvo Lones centrā. Lonē atrodas Viesītes novada 

Saukas pagasta pārvalde, Lones tautas nams, Lones bibliotēka, Lones doktorāts, 2 sporta laukumi,  

veikals un kafejnīca, M.Buclera piemiņas istaba. Tas viss kopā dod iespējas iedzīvotājiem, 

ierodoties ciemata centrā, nokārtot visus nepieciešamos darījumus un apmeklēt bibliotēku. Saukas 

ciematā atrodas Saukas bibliotēka, Saukas luterāņu baznīca, veikals 

Izmaiņas bibliotēkas darbības pārskata periodā nav notikušas, bibliotēkas akreditācija pārskata 

periodā nav notikusi. 

2020.gadā apritēja 75 gadi kopš dibināšanas. 

 

2. Finansiālais nodrošinājums 
 

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

 2018 2019 2020 

Kopā (EUR)    

Pašvaldības finansējums 12032 13166 13612 

Citi ieņēmumi:    

t. sk. maksas pakalpojumi    

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi    

t. sk. VKKF finansējums    

t. sk. citi piešķīrumi    

 

2019.gadā neliels kosmētiskais remonts un palielināja algu.2020.gadā tika piešķirts finansējums 

viena jauna datora iegādei un tāpēc finansējums vēl lielāks. 
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Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 

 2018 2019 2020 

Izdevumi kopā (EUR) 12032 13166 13612 

Darbinieku atalgojums (bruto) 7532 7639 7484 

Krājuma komplektēšana 1196 1122 1125 

 

Bibliotēkas pamatfunkcijas tiek nodrošinātas. 

 
 

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 
 

 

Informācijas tehnoloģijas Gads Piezīmes 

multifunkcionālā iekārta -1gab. 2013.  7gadi - darbojas visas 

funkcijas 

dators 2014. 6gadi - Vadītājas dators bez 

audio un video, vienkārši kā 

rakstāmmašīna 

datori-2gab. 2015. 5gadi -labi 

dators 2017. 3gadi - labs 

dators 2020. Šis dators būs vadītājai, jo lai 

piedalītos vebināros ir 

vajadzīga audio un video. 

 

Jauns dators tika  nopirkts un  uz Lones centra  208 iedzīvotājiem pietiekoši datortehnikas, 

daudziem mājās ir savi datori un internets. Jau vajadzētu domāt par jauna krāsu kopētāja iegādi. 

Interneta pieslēgums apmierinošs. 
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4. Personāls 
 Bibliotēkā ir viens darbinieks, strādā uz pilnu slodzi. Darbiniekam ir vidējā izglītība un pabeigti 

bibliotekāru kursi.  

Finansējumu personāla atalgojumam pēc izvērtēšanas nācās palielināt, bet nez kāpēc sanāca 

pamazināt. 

 Naudu pieredzes apmaiņas braucieniemun semināru apmeklēšanai neizmantoju, jo piedalījos 

iespēju robežās  piedāvātajos vebināros. Tāda situācija izveidojās ārkārtējās situācijas dēļ, lai 

ierobežotu COVID-19.  Iemācījos piedalīties vebināros dažādās platformās un arī laiks ietaupījās 

nokļūšanai uz JGB. Mīnuss sanāca grāmatu apmaiņai ar JGB un Viesītes bibliotēku. 
 

• Apbalvojumi un pateicības 

• Pateicības raksts no Līgatnes papīrs.  

 

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 

JGB Atskats uz 2019.gadu, Covid 

ietekme uz Bibliotēku darbu 

1,5 

2. 4.09 Platformā 
ZOOM 

LNB sadarbībā 
ar Eiropas 

parlamenta 

deputāti Daci 
Melbārdi 

Ceļazīmes mediju lietošanā 2 

3. 25.09 Platformā 

MSTeams 

Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

Ievads medijpratībā 5 

4. 30.09 Viesītes 

novada 

kultūras nams 

Viesītes novada 

pašvaldība 

Korupcijas novēršana 

Apliecinājums Nr.17-219 

5,25 

5. 9.10 Platformā 
MSTeams 

Latvijas 
Nacionālā 

bibliotēka , 

Latvijas 
Bibliotekāru 

biedrība (LBB) 

Latgales reģionālais seminārs 
“Bibliotēkas un sabiedrības 

ilgtspējīga attīstība: mēs 

būvējam šo pasauli paši”  
Apliecinājums Nr. 510/2020 

4 

6. 29.10 Platformā 

MSTeams 

LNB Kritiskā domāšana mediju 

telpā 

3 

7. 20.11 Platformā 

ZOOM 

LNB sadarbībā 

ar Eiropas 

parlamenta 
deputāti Daci 

Melbārdi 

Ceļazīmes mediju lietošanā 1,5 
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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 

9. 10.12 KISC mājas 

lapā 

KISC Tiešsaistes pasākums 

“Mūsdienīga un inovatīva 
saziņa ar valsts pārvaldi” 

1 

10. 17.12 Platformā 
ZOOM 

JGB Jēkabpils reģiona un Neretas 
novada publisko bibliotēku 

darbinieku sanāksme 

2 

    Kopā: 28,75 

 

 

 

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 
 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

 2018 2019 2020 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 122 105 106 -14%; +1% 

t. sk. bērni 27 25 26 -7%;  +4% 

Bibliotēkas apmeklējums 3169 3094 1382 -2%; -55% 

t. sk. bērni 1408 1133 211 -19%; -81% 

Virtuālais apmeklējums 0 69 90             ;+30% 

Izsniegums kopā 3312 3118 2612 -6%; -16% 

t. sk. grāmatas 1051 1099 1105 +5%; +1% 

t. sk. periodiskie izdevumi 2259 2019 1507 -11%; -25% 

t. sk. bērniem 102 121 14 +19%; -88% 

Bibliotekārais aptvērums % 

no iedz. skaita pagastā, 

pilsētā, reģionā 

27% 29%  +7%; +75% 

t. sk. bērni līdz 18 g. 68% 68% 83% 0%; +22% 

Iedzīvotāju skaits 399 359 208; 26 bērni -10%; -42% 

Covid -19 šausmīgi samazināja apmeklējumu un it sevišķi bērnu; izsniegums samazinājās pilnīgi kritiski 

bērniem. Bērni un jaunieši mācās  mājas datoros un mobilajos telefonos. 

 

Tabula "Lasītāju sadalījums pa dzimšanas gadiem" 

 

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

106 26 25 19 30 6 

Te var izsecināt, ka čaklākie lasītāji ir  no 61- 80 gadiem, bet tie jau nav visi pensionāri, vidējā paaudze 

strādā un lasīšanai maz velta laika. 
 

Tabula "Lasītāji pēc lasītāju kategorijām" 

Skaits 

kopā 

Bērni Skolēni 

1-9kl. 

Vidusskolēni Strādājošie Pensionāri Nestrādājošie Citi 

106 7 18 13 32 29 7  

It kā jau strādājošo lasītāju visvairāk, bet tomēr izsnieguma ziņā tie nav pirmajā vietā. 

 

E-grāmatu bibliotēka  

Sakarā ar bibliotēkas attālināto apkalpošanu tika ikvienam lietotājam piedāvāts lasīt E-grāmatu 

bibliotēkā. Lietotāji tika autorizēti un dotas paroles kā arī lietotājvārdi, bet viņiem tas process ļoti 
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svešs. It kā piekrīt, bet tālāk nedarbojas – necenšas pievienoties un kļūt par 3td lasītāju. Ir arī tādi 

gadījumi, ka pievienojas, bet  vienkārši nelasa, nav laika vai vispār aizmirst par tādu lasīšanu. Daži 

tomēr zvana un grib, tad palīdzu piereģistrēties. Dažkārt arī lūdzu palīdzību JGB metodiķei R. 

Kļaviņai. Paldies par padomiem un palīdzību. 

Bibliotēkas lietotāji vēl neizprot attālināto apkalpošanu. Dodu  iespēju arī  lasīt letonika.lv. 
 

 

Tabula “E-grāmatu bibliotēkas statistikas dati” 

 E-grāmatu bibliotēkas lasītāju 

skaits 

2019 2 

2020 9 

 

Šajā Covid-19 laikmeta posmā visa saziņa notiek telefoniski. Kuram tik tiešām vajadzīgs 

bibliotēkas pakalpojums, tad viņš lasa letonikā, gaida noskenēto lapu e- pastā un arī izmanto LNB 

digitālo bibliotēku. 

 

Tabula “Autorizētie lietotāji” 

Autorizēti lietotāji 

(2018) 
Autorizēti lietotāji 

(2019) 
Autorizēti lietotāji 

(2020) 

% salīdzinot ar 

iepr. gadu 

9 26 24 +189%; -8% 

Sakarā ar Covid-19 lasītāji vairāk tika autorizēti un piedāvāts lasīt 3td bibliotēkā. Tikai ne  visi lieto 3td 
bibliotēku. 

Iekšzemes un starptautiskais SBA: 

 

Ar COVID-19 ierobežošanas politiku bibliotēkas lietotāji bija neizpratnē, kad bibliotēka atvērta, 

kad strādā attālināti un kā tas , kā arī pilnīgi slēgta. Centās un sekoja, bet sanācis ne ļoti labi. Arī 

tas, ka sācies vebināru laikmets un braukt pēc vienas pasūtītās grāmatas galīgi finansiāli neizdevīgi. 

Grāmatu pasūtīšana sanāca ļoti zemā līmenī. Kuras grāmatas pieprasīja tika lietotājiem atvestas. 

 

Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2018 2019 2020 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

84 92 26 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 
dokumentu skaits 

1 0 0 

 

 

6. Krājums 
Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums tika piešķirts gandrīz tāds pats kā iepriekšēja 

gadā. Sanāca nopirktpar vienu grāmatu vairāk.  

 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2018 2019 2020 

Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 

1196 1122 1125 

t. sk. grāmatām 862 713 716 

t. sk. bērnu grāmatām 97 55 72 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 394 409 409 

 

Pilnībā automatizēta bibliotēkas procesa norise sākta 2016.gadā. 
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Pārskata periodā bibliotēkas krājuma pārbaude nav veikta. 

 

 
Jauno grāmatu izstāde 

 Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2018 2019 2020 

Jaunieguvumi kopā 644 378 367 

t. sk. grāmatas 93 72 115 

t.sk. periodika 551 306 252 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 62 55 82 

t. sk. bērniem 11 7 12 

t.sk. nozaru literatūra(grāmatas) 13 10 21 

Izslēgtie dokumenti 0 146 538 

Krājuma kopskaits 4115 4347 4176 

Grāmatu krājuma apgrozība 34% 25% 28% 

Periodisko izdevumu apgrozība 219% 169% 73% 

    

 

 
 

 

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2018 2019 2020 

Letonika 86 121 98 

News 11 205 95 

    

Skatījumu skaits ir samazinājies un tas ir saistībā ar COVID-19 . Skolēni gandrīz nemaz neapmeklēja 
bibliotēku. Visi tā dzīvoja kaut kādā neizpratnē. Tie, kuri pat paņēma lietotājvārdu un paroli arī neizmanto 

mājas mācību režīmā. Žēl, bet bērni attālinājās no saskarsmes ar bibliotēku.   

Otra problēma, ka ilgi nebija pareiza pieslēguma datu bāzēm. Tagad viss ir sakārtots. 
 

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 

Covid- 19 zīmē sadarbība ar jauniešiem un bērniem pamatīgi iznīcināta. Vasaras periodā atsākām 

zīmēt un krāsot, bet nāci tie bērni, kuri nebaidījās no kopā būšanas. Rudens atkal nāca ar jauniem 

ierobežojumiem un viss stipri apstājies. Nekas spožs šajā laikā nav sanācis. 
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Gustavs  zīmē un krāso.  

 

Barikādēm – 29  

 

11. Sadarbības tīkla raksturojums 
 

Visa sadarbība ar pašvaldību tik cik par Covid-19  ierobežojumu izpildi. 

 

Sadarbībā ar Lones Tautas namu izdevās sanākt uz dzejas pēcpusdienu. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikumi 
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Lasītāko grāmatu tops Lones bibliotēkā 

N.p.k. Autors ,nosaukums Plaukta 
indekss 

Izsniegumu skaits 

1. D.Rukšāne   Krieva āda L 10 

2. R.BulaSīnāja    kalna lieta L 8 

3. Z.Kalna    Dina L 7 

4. L.Kovaļova    Svešinieki L 7 

5. D.Judina    Mēmais L 7 

6. G.KaziņaPusnaksts lilija L 7 

7. J.Egle    dzimšanas diena L 6 

8. I.Grencberga    Sestā sieva L 6 

9. A.Kļavis    Bēres ar priekšapmaksu L 6 

10. K.Račko    Netīrā L 5 

 

 

Lones bibliotēkas izstādes 2020.gadā. 

Datums  Nosaukums 

13.01.20. Barikādēm – 29 

13.01 20. G.Repšei - 60 

16.01.20. A.Saksei -115 

25.01.20. F.Bārdam - 140 

16.02.20. J.Janševskim-155 

02.05.20. P.Ušpelim - 70 

16.06.20. M.Čaklajam – 80 

21.06.20. V.Luksam -115 

25.06.20. E.Finkam – 135 

29.06.20. A.de Sent – Ekziperī -120 

08.07.20. Dz.Rinkule- Zemzarei – 100 

15.08.20. A.Grīnam – 125 

23.08.20. M.Kosteņeckai – 75 

11.09.20. J.Rainim – 155 

23.10.20. DžanniRodāri – 100 

31.10.20. K.Baronam – 185 

25.11.20. V.Atālam – 70 

10.12.20. A.Ezergailim 90 

16.12.20. M.Vilcānei – 80 

20.12.20. R.Ezerai – 90 

20.12.20. Advente un Ziemassvētki klāt! 

20.12.20. Z.Ērglei -100 

20.12.20. V.Sniķerei – 100 

                                                           Kopā:  23  
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Izstāde :        Adventa un Ziemassvētki klāt! 

 

 

 

 

 

 
Izstāde :  V.Sniķerei– 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lones b/kas vad.                                                                         /L/Lejiete/ 
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