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1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums 
 

1.1. Īss situācijas apraksts 

 

1.1.1. Bibliotēkas darbības teritoriālais un institucionālais raksturojums 

Mežāres bibliotēka ir Krustpils novada pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas 

iestāde, kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā 

(reģistrācijas apliecības  Nr. 2358, Bibliotēku reģistrā Nr. BLB1578, 2004. gada 17. augustā, ar 

labojumiem 2012. gada 8. novembrī) un veic pasaules kultūras mantojuma – iespieddarbu, 

elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu un 

saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un izmantošanu. 

Mežāres pagasts atrodas Krustpils novada austrumu daļā un robežojas ar Variešu, Kūku, 

Vīpes un Atašienes pagastiem. Pagastam ir ļoti izdevīgs ģeogrāfiskais novietojums, jo tā teritoriju 

šķērso automaģistrāle Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (A12, E22) un dzelzceļa 

līnija Rīga – Rēzekne – Maskava. Pagasta kopplatība ir 14277,4 ha, iedzīvotāju skaits 681 

(01.01.2020.). Lielākās apdzīvotās vietas – Mežāres ciems, Ratītes un Buntiki. 

Mežāres bibliotēka atrodas ciemata centrā vienā ēkā ar Mežāres kultūras namu, pagasta 

pārvaldi, ģimenes ārsta prakses vietu un pastu. Attālums līdz Jēkabpils pilsētai 25 km. Netālu no 

bibliotēkas atrodas Mežāres pamatskola. Mežāres ciema teritorijā dzīvo nedaudz vairāk par 250 

iedzīvotājiem. No visa pagasta iedzīvotāju skaita gandrīz 70% ir krievi, pārējie latvieši un tikai daži 

procenti citas tautības. 

Bibliotēka ir brīvi pieejama ne tikai pagasta iedzīvotājiem, bet arī tuvākajiem kaimiņpagastu 

apmeklētājiem un citiem interesentiem. 

 

1.1.2. Informācija par padotībā esošajām iestādēm (bibliotēku filiālēm, ja tādas ir),  

izglītības iestāžu bibliotēkām, ārējiem apkalpošanas punktiem 

 

Mežāres bibliotēkai padotībā nav neviena iestāde, ir tikai sadarbība ar Krustpils novada 

bibliotēkām un Mežāres pamatskolas bibliotēku. 

1.2.  Izmaiņas bibliotēku darbībā pārskata periodā (izmaiņas juridiskajā statusā, 

institūcijas struktūrā u. c. būtiskas izmaiņas) 

 

Mežāres bibliotēkā 2020. gada pārskata periodā nenotika nekādas būtiskas izmaiņas, kas 

saistītas ar juridisko statusu, institūcijas struktūru u. c. 

Spēkā esošie – bibliotēkas nolikums, lietošanas noteikumi un attīstības plāns elektroniskā 

formā pieejami Krustpils novada pašvaldības mājas lapā adresēs:   

http://www.krustpils.lv/files/Mezares_bibl_nolik_paraksts.pdf , 

http://www.krustpils.lv/files/Biblioteku_lietosanas_noteikumi_24042019.pdf 

http://www.krustpils.lv/files/Mezares_bibliotekas_Attistibas_plans_2019_2023_apstpirin.pdf . 

 

 

 

http://www.krustpils.lv/files/Mezares_bibl_nolik_paraksts.pdf
http://www.krustpils.lv/files/Biblioteku_lietosanas_noteikumi_24042019.pdf
http://www.krustpils.lv/files/Mezares_bibliotekas_Attistibas_plans_2019_2023_apstpirin.pdf
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1.3. Pārskata periodā paveiktais no bibliotēkas stratēģijā (attīstības plānā) 

definētajiem virzieniem un uzdevumiem 
 

No Mežāres bibliotēkas Attīstības plāna 2019. – 2023. gadam pārskata periodā strādāts pie 

rīcības plāna uzdevumiem: 

 sakārtotas vizuāli Bibliotēkas telpas (kosmētiskais remonts) un infrastruktūras bāze – 

pārplānotas, pārkārtotas un izremontētas bibliotēkas telpas, apmeklētājiem iegūstot 

mūsdienīgus pakalpojumus estētiski pievilcīgā, patīkamā vidē. 

 krājuma atjaunošana, papildināšana – ar jaunāko mūsdienu literatūru un jauniem uzziņu 

un nozaru literatūras izdevumiem; 

 popularizētas bibliotēkā pieejamās datu bāzes; 

 regulāras konsultācijas apmeklētājiem par e-vides iespējām un palīdzība e-pakalpojumu 

izmantošanā; 

 turpinājās datortehnikas un materiāli tehniskās bāzes atjaunošana (iegādāts interaktīvais 

ekrāns)un rūpes par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju uzturēšanu un attīstību 

bibliotēkā; 

 piedalīšanās profesionālās pilnveides pasākumos – kursos, semināros u.c. attālinātā 

veidā ar tiešsaistes platformu “ZOOM” un “Microsoft Teams” palīdzību. 

 

1.4. Bibliotēku akreditācija  

 
Mežāres bibliotēkas akreditācija pārskata periodā nav notikusi. 

 

 

2. Finansiālais nodrošinājums 
 

Bibliotēkas finansējums sakarā ar notikušajiem telpu remontdarbiem un aprīkojuma iegādi 

budžeta gada ietvaros bija palielināts – līdz ar to pietiekošs pamatfunkciju veikšanai, jauno 

tehnoloģiju iegādei, telpu vizuālai pārkārtošanaiun remontam. 

 

 

2.1. Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums 
 

Tabula “Mežāres bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

 2018 2019 2020 

Kopā (EUR) 17315 17702 37798 

Pašvaldības finansējums 17262 17657 37767 

Citi ieņēmumi: 53 45 31 

t. sk. maksas pakalpojumi 53 45 31 

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi    

t. sk. VKKF finansējums    

t. sk. citi piešķīrumi    

 

2.2. Bibliotēkas izdevumi 
 

Tabula “Mežāres bibliotēkas izdevumi” 

 2018 2019 2020 

Izdevumi kopā (EUR) 17315 17702 37798 

Darbinieku atalgojums (bruto) 8574 8556 9420 

Krājuma komplektēšana 2491 2742 2971 
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3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 
 

3.1. Veiktie un plānotie telpu un ēku rekonstrukcijas projekti un remontdarbi 
 

Ēkai,kurā atrodas bibliotēka, gandrīz visu pārskata gadu turpinājās energoefektivitātes 

uzlabošanas un siltināšanas darbi. Bibliotēkas telpām ar kopējo platību 118 m2tika veiktas  nelielas 

telpu plānojuma izmaiņas (apvienotas divas telpas vienā), izdarīts pilnīgs telpu remonts (ielikti 

piekaramie griesti ar ekonomisku LED apgaismojumu, atjaunots sienu krāsojums, nomainīts grīdas 

segums, uzstādīti jauni regulējami siltuma elementi un uzlabotas citas sīkas telpu vizuālās un 

infrastruktūras detaļas. 

Gala rezultātā apmeklētājiem tiek nodrošināti mūsdienīgi pakalpojumi estētiski sakārtotā, 

patīkamā vidē un līdz ar to bibliotēka pietuvojusies mērķim – kļūt par mūsdienīgu, visām vecuma 

grupām pievilcīgu vietējās nozīmes informācijas,  kultūras un sabiedriskās saskarsmes centru (foto 

skatīt pielikumā). 

   

3.2. Telpu paplašināšana vai bibliotēku pārvietošana uz citām telpām 
 

  2020. gadā Mežāres bibliotēka pamattelpu remontdarbu laikā no aprīļa līdz decembrim, 

samazinātā apjomā, tika pārvietota uz divām istabām dzīvojamās mājas otrajā stāvā. 

 

3.3. Iekārtas, aprīkojums (t. sk. IKT nodrošinājums) 
 

Tabula “Mežāres bibliotēkas iekārtas un aprīkojums” 

Informācijas tehnoloģijas Skaits Vērtējums (vecums gados) Piezīmes 

Datori (lietotājiem) 5 2, 3, 4, 5 un  6  g. v.  

Datori (darbiniekiem) 2 6 un 8  

Multifunkcionālās 

iekārtas 
1 4  

Printeri 2 1 un 8  

Kopēšanas iekārtas - -  

Skeneri 1 8  

Digitālā spoguļkamera 1 3  

Interaktīvais ekrāns 1 1  

 

 

Bibliotēkas iekārtas, aprīkojumu, kā arī informāciju un komunikāciju tehnoloģiju 

infrastruktūru tehniskā nodrošinājuma un darboties spējas ziņā var vērtēt, kā labu. Pārskata gadā 

tika iegādāts  interaktīvais ekrāns uz mobila pārvietojamā stenda, kas kā inovatīvs tehnisks 

palīglīdzeklis palīdzēs bibliotēkas darbā dažādu aktivitāšu un izglītojošu pasākumu organizēšanā 

visām paaudzēm, interešu grupām un  auditorijām (foto skatīt pielikumā). 

 

3.4. Problēmas un to risinājumi materiālā un tehniskā stāvokļa jomā 
 

Pārskata gada laikā nomainījās interneta pakalpojumu operators, tika palielināts lejupielādes 

un augšupielādes ātrums , līdz ar to interneta darbība jūtami 

uzlabojās. 
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4. Personāls 
 

4.1. Personāla raksturojums (skaits, slodzes, izglītība, izmaiņas personāla 

sastāvā u. c.) 
 

Bibliotēkā  strādā viens darbinieks – bibliotēkas vadītājs uz vienu (1,0) pilnu slodzi. 

Bibliotēkas vadītājam ir vidējā speciālā izglītība, kā arī nepabeigta augstākā izglītība. 

Regulāri tiek paaugstināta profesionālā kvalifikācija, piedaloties Jēkabpils GB organizētājos 

semināros un kursos un izmantotas LNB Mācību centra u.c. iespējas. 

 

4.2. Apbalvojumi un pateicības 
 

2020. gadā nav saņemti apbalvojumi un pateicības. 

 

4.3. Finansējums personāla attīstībai (profesionālajai pilnveidei, pieredzes 

apmaiņas braucieniem u. tml.) – situācijas apraksts, vērtējums 
 

2020. gadā sakarā ar smago epidemioloģisko situāciju pasaulē, valstī un novadā, nekādi 

pieredzes apmaiņas braucieni un aktivitātes nenotika un finansējums netika izmantots.  

Covid 19 ierobežojumu apstākļos gandrīz visas apmācības un semināri notika attālināti, 

izmantojot tiešsaistes platformas. 

Profesionālajai pilnveidei veltītais laiks atspoguļots tabulā. 

 

Tabula “Mežāres bibliotēkas vadītāja apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi” 

N.p.

k. 
Norises laiks Norises vieta Organizētājs(-i) 

Pasākuma nosaukums, 

galvenās tēmas 

Stundu 

skaits 

1. 

23. 04. 2020. Platformā 

ZOOM 

Latvijas Bibliotekāru 

biedrība sadarbībā ar 

LNB 

Latvijas bibliotekāru 13. 

Kongress “Iedvesmo, iesaisti, 

iespējo, vieno” 

3 

2. 
18. 06. 2020. Platformā 

ZOOM 
Jēkabpils GB Atskats uz 2019. gadu, Covid 

ietekme uz Bibliotēku darbu 
1,5 

3. 

04. 09. 2020. Platformā 

ZOOM 

LNB sadarbībā ar 

Eiropas parlamenta 

deputāti Daci Melbārdi 

Ceļazīmes mediju lietošanā 

2 

4. 

17. 09. 2020. Krustpils 

kultūras nams 

A/s Swedbank 

sadarbībā ar Jēkabpils 

GB 

Apmācību seminārs “Banka 

datorā un telefonā – nāc un 

uzzini vairāk! 

2 

5. 
25. 09. 2020. Platformā MS 

Teams 
Latvijas Nacionālā 
bibliotēka 

Ievads medijpratībā 
5 

6. 

09. 10. 2020. Platformā MS 

Teams 

Latvijas Nacionālā 

bibliotēka, Latvijas 
Bibliotekāru biedrība 

(LBB) 

Latgales reģionālais seminārs 

“Bibliotēkas un sabiedrības 
ilgtspējīga attīstība: mēs 

būvējam šo pasauli paši”  

4 

7. 
29. 10. 2020. Platformā MS 

Teams 

LNB Kritiskā domāšana mediju 

telpā 
3 

8. 

20. 11. 2020. Platformā 

ZOOM 

LNB sadarbībā ar 

Eiropas parlamenta 

deputāti Daci Melbārdi 

Ceļazīmes mediju lietošanā 

1.5 

9. 
17. 12. 2020. Platformā 

ZOOM 
Jēkabpils GB Jēkabpils reģiona un Neretas 

novada publisko bibliotēku 

darbinieku sanāksme 

2 
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4.4. Problēmas un to risinājumi personāla jomā 
 

Bibliotēkā ir tikai viens darbinieks, līdz ar to darbadiena ir pietiekoši noslogota un 

bibliotēkas pamatfunkciju un amata pienākumu veikšana kļuvusi saspringtāka.Tā atvaļinājuma vai 

prombūtnes laikā apmeklētājiem nav iespējams saņemt bibliotēkas pakalpojumus. 

 

 

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 
 

5.1. Galvenie rādītāji (lasītāju skaits, apmeklējums, izsniegums u. c.) 
 

Tabula “Mežāres bibliotēkas pamatrādītāji” 
  

2018 

 

2019 

 

2020 

% salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 211 217 173 +2,8;   -20.3 

t. sk. bērni 55 52 43 -5,5;   -17.3 

Bibliotēkas apmeklējums 4126 5032 2588 +22,0;   -48.6 

t. sk. bērni 1155 1161 426 +0,5;  -63.3 

Virtuālais apmeklējums 202 706 161 +249,5;   -77.2 

Izsniegums kopā 5559 5037 4503 -9,4;   -10.6 

t. sk. grāmatas 2836 2338 2049 -17,6;   -12.4 

t. sk. periodiskie izdevumi 2723 2699 2454 -0,9;   -9.1 

t. sk. bērniem 219 201 238 -8,2;   +18.4 

Bibliotekārais aptvērums % 

no iedz. skaita pašvaldībā 
28.9 31.6 25.4 +9,3;   -19.6 

t. sk. bērni līdz 18 g. 49.5 52.5 42.6 +6,1;   -18.8 

Iedzīvotāju skaits 729 687 681 -5,8;   -0.9 

t. sk. bērni līdz 18 g. 111 99 101 -10,8;   +2.0 

 

Tabula “Mežāres bibliotēkas lasītāju sadalījums pa dzimšanas gadiem” 

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

173 43 36 49 42 3 

 

Tabula “Mežāres bibliotēkas lasītāju sadalījums pēc lasītāju kategorijām” 

Skaits 

kopā 

Bērni Skolnieki 

1-9 kl. 

Vidusskolnieki Strādājošie Pensionāri Nestrādājošie Citi 

173 0 43 4 59 27 28 12 

 

5.2. Pakalpojumu attīstība, jauninājumi – kopaina, piemēri, vērtējums 
 

Mežāres bibliotēka sniedz apmeklētājiem pamatpakalpojumus(bezmaksas) un maksas 

pakalpojumus. 

Bibliotēkas sniegtiepamatpakalpojumi ir uzskaitīti Mežāres bibliotēkas lietošanas 

noteikumos un tiek nodrošināti pašvaldības piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. 

 

Pamatpakalpojumi 

 

 Bibliotēkas apmeklēšana un lietotājiem paredzēto pakalpojumu, t.sk. datoru, interneta un 

vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu, publiska pieejamība. 

 Iekārtu un aprīkojuma izmantošana. 

 Lietotāja reģistrācija bibliotēkā. 

 Grāmatu un citu dokumentu izsniegšana līdzņemšanai vai izmantošana uz vietas. 
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 Lietotāju apmācība un konsultāciju sniegšana par Bibliotēkas krājumu, elektronisko 

kopkatalogu un citiem informācijas resursiem. 

 Bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana. 

 Bibliotēkas fondā neesošo iespieddarbu un citas nepieciešamās informācijas pieprasīšana no 

citām bibliotēkām. 

 Bibliotēkas, literatūru un lasīšanu popularizējoši pasākumi.  

 

Maksas pakalpojumi 

 

 Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana vai izdrukamelnbalta(A4). 

 Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana vai izdruka krāsaina (A4). 

 Skenēšana(A4). 

 Laminēšana. 

 Informācijas ierakstīšana informācijas datu nesējos. 

 

Maksas pakalpojumu veidi un to cenas norādītas Krustpils novada pašvaldības bibliotēku 

lietošanas noteikumos.  

 

Arī turpmākai Mežāres bibliotēkas darbības un attīstības politikai jābūt tādai, lai varētu: 

 

 attīstīt un pilnveidot tālāk jau esošo pakalpojumu veidus; 

 popularizēt tematiskās izstādes un citas aktivitātes; 

 veicināt lietotāju e- prasmju attīstību un iemaņu pilnveidošanu darbā ar datoriem; 

 veicināt bērniem un jauniešiem draudzīgas vides attīstību bibliotēkā; 

 turpināt sadarbību ar Mežāres pamatskolu un Mežāres kultūras namu. 

 

5.3. E-grāmatu bibliotēka 

 

Lai tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā varētu lasīt e-grāmatu, izmantojot “3td E-grāmatu 

bibliotēku”, lasītājam ir jābūt reģistrētam bibliotēkā un jāievada bibliotēkas piešķirtais publiskā 

kataloga lietotājvārds un parole. 

Apmeklētāji tiek informēti par moderno un atraktīvo iespēju, īpaši jaunatnes vidū. Šo 

pakalpojumu pārskata periodā izmantojatrīs lasītāji. 

Konkrētajā e-grāmatu bibliotēkā pozitīvais – ka plašs jaunākās latviešu literatūras klāsts, bet 

negatīvais – nav grāmatu krievu valodā. 

 

Tabula “E-grāmatu bibliotēkas lasītāju skaits Mežāres bibliotēkā” 

2019. gads 2020. gads 
% salīdzinot ar 

iepr. gadu 

3 3 0.0 

 

5.4. Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti, to 

rezultāti (pētījumi, aptaujas, anketas u. tml.) jaunu lasītāju piesaiste 
 

Bibliotēkas lietotāji savas domas par bibliotēkas darbu izteikuši „Atsauksmju un 

ierosinājumu burtnīcā”. Dažādi apmeklētāju un iedzīvotāju viedokļi tiek uzklausīti arī individuālo 

pārrunu un aptauju ceļā.  

Aptauju un vērtējumu rezultāti tiek izmantoti bibliotēkas fonda veidošanai, pasākumu 

organizēšanai un bibliotēkas telpu vispārējā stāvokļa un tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai. 
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Bibliotēkas fonds, tai skaitā žurnāli un laikraksti, tiek komplektēts ņemot vērā lasītāju 

vēlmes un intereses, lai ir pārstāvētas visas lasītāju sociālās un interešu grupas un pieprasītākās 

literatūras nozares, līdz ar to piesaistot jaunus lasītājus. 

 

5.5. Ārējie apkalpošanas punkti kā pakalpojums 

 

Bibliotēkai ārējo apkalpošanas punktu nav. 

 

5.6. Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām – īss 

situācijas raksturojums 
 

Bibliotēka ir pieejama personām ar īpašām vajadzībām. Ēkas ārpusē ir uzbūvēta 

uzbrauktuve personām ar īpašām vajadzībām, kura 2018. gadā tika aprīkota ar margām un uzlabots 

segums. Speciāla lietošanas aprīkojuma personām ar īpašām vajadzībām bibliotēkā nav. Ir daži 

apmeklētāji no minētās kategorijas, kuri izlīdzas ar tām iespējām ko bibliotēka piedāvā un 

bibliotēkas darbinieki iespēju robežās ar tiem komunicē. 

 

5.7. Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām (uzņēmēji, 

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

pasākumi – situācijas raksturojums 
 

Katram lasītājam, neatkarīgi no viņa sociālās grupas, vai statusa, ir savas intereses un 

vajadzības, līdz ar to apkalpošanā nepieciešama atsevišķa pieeja. 

Nepieciešamības gadījumā bibliotēkas darbinieks sniedz bibliotēkas lietotājam palīdzību un 

konsultācijas e-pakalpojumu, informācijas tehnoloģiju izmantošanā un interneta resursu 

sameklēšanā, iesaka jaunākās literatūras izdevumus, palīdz izvēlēties nozaru literatūru un citus 

izdevumus. 

Bibliotēkai pārskata gadā tika uzsākti remontdarbi – līdz ar to pārvietošanās uz citām 

telpām, kā arī ierobežojumi, kas saistīti ar nebijušas epidemioloģiskās situācijas izveidošanos 

pasaulē, valstī un novadā, ietekmēja pakalpojumu un pasākumu klāstu atsevišķām lasītāju 

mērķgrupām. 

Ņemot vērā minētos apstākļus un iespējas, tematiskie pasākumi un citas aktivitātes gandrīz 

nenotika. 

 

5.8. Uzziņu, informācijas un izglītojošais darbs – īsi, aprakstoši (situācijas 

apraksts, vērtējums) 
 

Bibliotēkas uzziņu un informācijas pakalpojumiem tiek izmantoti tradicionālie un 

elektroniskie informācijas avoti. Tie sevī ietver dažādas meklēšanas iespējas –Jēkabpils reģiona un 

Neretas novada publisko un skolu bibliotēku elektronisko kopkatalogu, Jēkabpils Galvenās 

bibliotēkas veidoto datu bāzi, Latvijas Nacionālās bibliotēkas elektroniskie resursi, pieejamās datu 

bāzes (letonika.lv un news.lv) un dažādas citas interneta vietnes. 

Praktiska palīdzība un konsultācijas tiek sniegtas piedāvāto pakalpojumu izmantošanai e-

vidē ko piedāvā Valsts pārvaldes pakalpojumu portāls https://www.latvija.lv/, kā arī  dažādu nozaru 

atsevišķie portāli https://www.vid.gov.lv/, https://www.kadastrs.lv/#, https://www.csdd.lv/, u.c.  

 Informācijas darbā galvenais ir tiešā saskarsme ar bibliotēkas lietotāju, palīdzība jauno 

informācijas meklēšanas rīku apguvē – ko arī ietekmēja bibliotēkas remontdarbi un 

epidemioloģiskie ierobežojumi, bet neskatoties uz to tika sniegtas attālinātas konsultācijas pa 

telefonu un sazinoties ar e-pasta starpniecību.  

 

 

https://www.latvija.lv/
https://www.vid.gov.lv/
https://www.kadastrs.lv/
https://www.csdd.lv/
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5.9. Bibliotēkas izglītojošā darbība (situācijas apraksts, vērtējums) 
 

Bibliotēkā jebkura pasākuma, izstādes vai citas aktivitātes viens no mērķiem ir izglītošana.  

COVID – 19 pandēmijas ierobežojošajos apstākļos galvenā saskarsme ar apmeklētājiem 

izglītojošu konsultāciju sniegšanai notika attālināti – telefoniski, vai e-pastā.  

Pati bibliotēka piedalījās vairākos izglītojošos semināros ar tiešsaistes platformu palīdzību.  

 

5.10. Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas 

pieejamība iedzīvotājiem 
 

Bibliotēka apmeklētājiem pieejama tās darba laikā un ir atvērta (tad kad nav nekādu 

ierobežojumu): 

Pirmdien 8:00 – 17:00 

Otrdien 8:00 – 17:00 

Trešdien 8:00 – 17:00 

Ceturtdien       8:00 – 17:00 (Metodiskais darbs) 

Piektdien 8:00 – 17:00 

Pārskata periodā,sakarā ar COVID – 19 epidēmiju un Krustpils novada pašvaldības 

rīkojumiem tika noteikti dažādi ierobežojumi apmeklētājiem: 

 martā un aprīlī apmeklētājus neapkalpoja; 

 sekoja apkalpošanas periods pirmdienās, trešdienās un piektdienās; 

 rudenī bija noteikta viena apkalpošanas diena – trešdiena; 

 gada nogalē atkal tika pārtraukta apkalpošana klātienē. 

 

Informācija par darba laiku, izmaiņām un ierobežojumiem ir izvietota redzamā vietā ēkas, 

kurā atrodas bibliotēka, ārpusē un pie bibliotēkas ārdurvīm, kā arī pieejama Krustpils novada mājas 

lapā www.krustpils.lv un JGB mājas lapā www.jgb.lv.  

Bibliotēkā ir pieejama visu pašvaldību, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju 

publiskā informācija elektroniskā formā izmantojot e-vides resursus. 

Krustpils novada pašvaldības aktuālā informācija pieejama drukātā veidā ikmēneša 

izdevumā “Krustpils Novadnieks”. 

2020. gada sākumā Mežāres bibliotēkā apmeklētājiem tiešsaistē bija pieejamas divas datu 

bāzes, bet uz telpu remonta laiku piekļuves tām nebija:  

 portāla www.letonika.lv datu bāze, kuru var izmantot lietotāji pilnībā; 

 www.lursoft.lv datu bāzes portāls www.news.lv – „Laikrakstu bibliotēka”, kuru arī varēja 

izmantot par brīvu bibliotēkas apmeklētāji. 

 

5.11. Elektroniskais katalogs kā pakalpojums  
 

Mežāres bibliotēka ir pieslēgta Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko un skolu 

bibliotēku elektroniskajam kopkatalogam, kurš darbojas Bibliotēku informācijas sistēmas ALISE 

(BIS ALISE) ietvaros ir Latvijā izplatītākais bibliotēku automatizācijas risinājums, kurš ieviests 

Latvijas publiskajās, speciālajās, augstskolu, skolu, organizāciju un uzņēmumu bibliotēkās. 

 

Reģions/ 

Pilsēta/ 

Novads 

Bibliotēk

u skaits 

Cik bibliotēkas 

strādā ar BIS 

ALISE un 

ALISE-i 

Strādā ar moduļiem Pasūtīts 

(Web) 

eksemplāru 

(2020) 
Cirkulācija SBA Komple

ktēšana 

Inventariz

ācija 

Krustpils 

novads 
7 

Mežāres 

bibliotēka 
+ + + + - 

http://www.krustpils.lv/
http://www.jgb.lv/
http://www.letonika.lv/
http://www.lursoft.lv/
http://www.news.lv/
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Tabula “Autorizētie lietotāji Mežāres bibliotēkā” 

Autorizētie lietotāji 

(2019) 

Autorizētie lietotāji 

(2020) 

% salīdzinot ar 

iepr. gadu 

13 10 -23.0 

 

Secinājums: Sakarā ar bibliotēkas remontdarbiem un epidemioloģiskajiem ierobežojumiem 

samazinājās aktīvo lietotāju skaits, daudzi jaunieši, kuri iepriekš bija autorizēti, bibliotēku pārskata 

gadā vairs neapmeklēja. 

 

5.12. Digitalizācija – kopaina, īss situācijas apraksts 
 

Digitalizācija bibliotēkā nav notikusi. 

 

5.13. Iekšzemes un starptautiskais SBA 
 

5.13.1. SBA rādītāji + secinājumi 

 

Tabula “Mežāres bibliotēkas SBA rādītāji” 

SBA 2018 2019 2020 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 
dokumentu skaits 

370 185 71 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

92 118 41 

 

Bibliotēkas galvenais uzdevums ir rūpēties, lai iespēju robežās izpildītu ikvienu lasītāja 

pieprasījumu. Dažādu interešu pieprasījumu apmierināšanai un lasītāju mūžizglītības veicināšanai 

bibliotēka, pirmkārt, izmanto savu krājumu. Ja pieprasījumu nevar apmierināt no bibliotēkas 

krājuma, tad izdevumu pieprasa Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā vai pasūta SBA kārtībā no citām 

bibliotēkām. 

Secinājums: Sakarā ar bibliotēkas remontdarbiem un epidemioloģiskajiem ierobežojumiem 

2020. gadā no citām Latvijas bibliotēkām saņemto dokumentu skaits samazinājies par 62 %, un uz 

citām bibliotēkām nosūtīto dokumentu skaitssamazinājās par 65%, attiecībā pret iepriekšējo gadu. 

 

5.13.2. Pieprasījumu analīze pēc izvēles 

 

Lielākā daļa izdevumu 2020. gadā tika saņemta no Jēkabpils GB abonementa (62), 

Atašienes bibliotēkas (8) un Kūkubibliotēkas (1). 

 

5.14. Problēmas un risinājumi bibliotēkas pakalpojumu un pieejamības jomā 
 

Bibliotēkai pārskata gads no iepriekšējiem pakalpojumu un pieejamības jomā atšķīrās 

būtiski: 

 nebijušas epidemioloģiskās situācijas izveidošanās pasaulē, valstī un novadā;  

 COVID-19 ierobežojumi bibliotēkas darbībā; 

 martā – siltināšanas un remontdarbu uzsākšana visai ēkai, kurā atrodas bibliotēka un tās 

telpām; 

 paralēli bibliotēkas darbībai – infrastruktūras, minimāli nepieciešamā inventāra, 

aprīkojuma un fonda pārcelšana uz pagaidu telpām dzīvoklī un klientu apkalpošanas 

uzsākšana tajās; 

 atlikušā inventāra un fonda vairākkārtēja pārvietošana un uzglabāšana ierobežotos 

apstākļos; 
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 decembrī – atgriešanās un iekārtošanās atpakaļ izremontētajā telpās. 

 

Neskatoties uz izveidojušos situāciju, ņemot vērā visus ierobežojošos faktorus, bibliotēka 

tradicionālos resursus (grāmatas un periodiku), ganminimālā apjomā informācijas un komunikāciju 

tehnoloģijas pakalpojumu klāstu,  spēja nodrošināt lietotājiem pieņemamā laikā un kvalitātē gandrīz 

visa gada ietvaros. 

 

6. Krājums 
 

6.1. Krājuma komplektēšanas politika un organizācija 
 

6.1.1. Krājuma komplektēšanas un organizācijas prioritātes pārskata periodā 

 

Pārskata periodā, veicot bibliotēkas budžeta grozījumus, 370 EUR tika papildus iedalīts 

jauno grāmatu iegādei, līdz ar to, galvenā krājuma komplektēšanas prioritāte –  ievērot finansējuma 

sabalansētību – grāmatām 2/3, periodikai 1/3 šajā periodā netika ievērota un nosvērās par labu 

grāmatām. Vēl 48 jaunas grāmatas bibliotēka saņēma LNB projekta “Vērtīgo grāmatu iepirkums 

publiskajām bibliotēkām” ietvaros, kuras tika nodotas bezatlīdzībā. 

Bibliotēka iegādājās aktuālus un kvalitatīvus izdevumus, lai bibliotēkas lietotājiem būtu 

pieejama dažāda veida literatūra saturiskā ziņā, gan labā un kvalitatīvā vizuālajā un tehniskajā 

izpildījumā. Tas palīdz noturēt esošos lasītājus un piesaistīt jaunus. 

Bibliotēkas krājuma veidošanas mērķis ir lietotāju nodrošināšana ar universāla satura 

informāciju visu vecumu interešu grupām. Literatūra tiek komplektēta latviešu un krievu valodās. 

Fonds tiek komplektēts un tā attīstība mērķtiecīgi virzīta dažādu lietotāju grupu vajadzību 

apmierināšanai: 

 visu sociālo un vecumu grupu lasīšanas aktivitāšu atbalsts un izklaide; 

 mācības, studijas, mūžizglītība; 

 ikdienišķa informācija, izziņas un padomi; 

 kultūras mantojuma un mākslas apzināšana. 

 

6.1.2. Informācija par krājuma komplektēšanas politikas dokumentu (sniedzot saiti uz 

dokumentu tiešsaistē vai pievienojot dokumentu pielikumā) 

 

Bibliotēkas krājuma komplektēšanas politika 2019. – 2023.gadam (skatīt 1. 

PIELIKUMĀ)izstrādāta, balstoties uz Krājuma veidošanas vadlīnijām Latvijas bibliotēkām un 

Bibliotēku akreditācijas MK noteikumiem Nr.709. 

 

6.2. Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums 
 

Tabula “Mežāres bibliotēkas krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2018 2019 2020 

Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 
2491 2742 2971 

t. sk. grāmatām 1655 1827 2108 

t. sk. bērnu grāmatām 117 82 198 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 836 915 863 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. 
pagastā (EUR) 

3.42 3.99 4.36 

 

 Finansējums krājuma komplektēšanai pārskata gadā bija labs. 
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6.3. Rekataloģizācija 
 

Rekataloģizācija pabeigta un 2018. gadāuzsākta pilnībā automatizēta bibliotēkas procesu 

norise.  

 

6.4. Krājuma pārbaude (inventarizācija) – īsi, aprakstoši + novērojumi, secinājumi 
 

Pārskata periodā inventarizācija netika veikta 

 

6.5. Krājuma rādītāji (jaunieguvumi, apgrozība u. c.) 
 

Tabula “Mežāres bibliotēkas krājuma rādītāji” 

 2018 2019 2020 

Jaunieguvumi kopā 877 917 969 

t. sk. grāmatas 238 258 318 

t.sk. latviešu daiļliteratūra 69 66 127 

t. sk. bērniem 16 12 31 

Izslēgtie dokumenti 1103 656 1373 

Krājuma kopskaits 6136 6397 5993 

t.sk. grāmatas un citi dok. 4972 5099 4682 

t.sk. periodiskie izdevumi 1164 1297 1310 

Grāmatu krājuma apgrozība 

(izsniegums) 
2836 2338 2049 

Periodisko izdevumu apgrozība 

(izsniegums) 
2723 2699 2454 

 

Krājums kvalitatīvi un saturiski ir ļoti uzlabojies, pateicoties jaunieguvumiem un 

iepriekšējos gados lielajam izslēgto iespieddarbu daudzumam. 

Visa krājuma apgrozības koeficents (izsniegto dokumentu kopskaits pārskata periodā 

attiecībā pret visu dokumentu kopskaitu krājumā) bija 0,75,bet ņemot atsevišķi, grāmatām – 0,44 un 

periodikai – 1,87. 

6.6. Datubāzes 
 

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

 

2020. gadā bibliotēkā apmeklētājiem par brīvu t. sk. nelielā rādiusā ārpus bibliotēkas telpām, 

tiešsaistē pieejamas bija divas datu bāzes. Portāla www.letonika.lv datu bāze ( var izmantot arī 

attālināto piekļuvi), kuru var izmantot lietotāji pilnā apjomā unwww.lursoft.lv datu bāzes portāla -

www.news.lv„Laikrakstu bibliotēka”. 

 

6.6.2. Pašu veidotās datubāzes  

 

Pašu veidoto datubāzu šobrīd nav.  

 

6.6.3. Datubāzu izmantojuma rādītāji 

 

Tabula “Mežāres bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2018 2019 2020 

Letonika 96 165 12 

News 99 142 18 

 

 Secinājums: Pārskataperiodānelielais datu bāzu skatījumu skaits saistīts ar: 

http://www.letonika.lv/
http://www.lursoft.lv/
http://www.news.lv/
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 pārkārojumiem KIS interneta tehnoloģijās – bija pārtraukumi datu bāzu piekļuvei no 

bibliotēkas IP adreses; 

 bibliotēkas remontdarbiem, kad pārceļot daļu interneta infrastruktūras uz pagaidu telpām, 

radās tehnoloģiskas nianses ar interneta pieslēgumu un vasaras sākumā ar interneta 

pakalpojumu sniedzēja operatora maiņu, līdz ar to atkal nevarēja piekļūt datubāzēm no 

bibliotēkas IP adreses. 

 

Gada beigās atgriežoties atpakaļ izremontētajās telpās interneta pieslēguma infrastruktūra 

tika sakārtota un piekļuve datu bāzēm no bibliotēkas IP adreses atjaunota.  

 

6.7. Krājuma un datubāzu popularizēšana 
 

Jaunākā literatūra tiek izvietota plauktā “Jaunumi” un rotējošā grāmatu stendā, kuri 

apmeklētājiem ieejot un izejot no bibliotēkas atrodas skatiena laukā, kā arī individuāli katram 

lasītājam tiek piedāvāti viņam interesējošie jaunākie darbi. 

Bibliotēkā izvietota informācija pie datoriem un vēl atsevišķi par pieejamajām datu bāzēm 

un īss paskaidrojums par to iespējām un lietošanu.  

 

 

6.8. Darbs ar parādniekiem – aprakstoši (pēc izvēles) 
 

Ar katru parādnieku tiek strādāts individuāli – mutiski atgādinājumi, telefona zvans, vai 

īsziņa par laikā nenodotajiem iespieddarbiem. 

 

 

6.9. Ar bibliotēkas krājumu saistītās problēmas un to risinājumi, vajadzības 
 

Jāpanāk labāks grāmatu krājuma apgrozījums, līdz ar to: 

 grāmatu krājums jāturpina vēl vairāk izvērtēt, izslēdzot neaktuālos, dublējošos un 

novecojušos eksemplārus; 

 papildinot krājumu ar jaunieguvumiem, jāseko, lai tie būtu kvalitatīvi un aktuāli bibliotēkas 

lasītāju pieprasījumam; 

 jāturpina tālāk uzturēt un atjaunot krājumu pieejamo finansu līdzekļu ietvaros. 

 

 

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 
 

7.1. Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji bibliotēku 

sistēmā 
 

Mežāres bibliotēkā viena ceturtdaļa no lietotājiem (2020.g. - 43)bija bērni un jaunieši līdz 

18 gadiem.  

2020. gadā, attiecībā pret iepriekšējo gadu, bērnu un jauniešu skaits bibliotēkā samazinājās 

par 9, jeb 17,3%. Bibliotēkas apmeklējums samazinājās ļoti  -  par63,3% 

Izsniegums bērniem un jauniešiem 2020. gadā pieauga par 37 vienībām, jeb 18,4%. 

Pandēmijas COVID – 19 ierobežojumi, skolas mācību procesa vairākkārtēja pārkārtošana 

attālinātā formā, bibliotēkas remonts un ierobežojošie pasākumi – tas viss ietekmēja bērnu un 

jauniešu apmeklējumu bibliotēkā. Pozitīvais bija tas, ka atnākušie vienā apmeklējuma reizē ņēma 

vairākas grāmatas ilgākam periodam, kā arī tika veikti savlaicīgi grāmatu izsnieguma pagarinājumi. 
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7.2. 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.) 
 

Bērnu un jauniešu literatūras krājums 2020. gada beigās bija 633 vienības. Gada laikā bērnu 

fonds papildinājās par 31 grāmatu. Krājums tiek veidots tā, lai aptvertu pirmsskolas vecumu, skolas 

vecumu un arī jauniešu auditoriju. No jaunieguvumiem (318 grāmatas) pārskata gadā literatūra 

bērniem un jauniešiem sastādīja 9,7% (31 grāmata), ja tai pat laikā izsniegums (238) bija 5,3% no 

kopējā izsnieguma (4503) un par 18,4% vairāk, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. 

Jaunākā, saistošākā bērnu un jauniešu literatūra, kaut arī nelielā daudzumā, tiek iegādāta un 

popularizēta. 

Bibliotēkā ir dažas galda spēlēs dažādām vecuma grupām. 

 

 

7.3. Uzziņu darbs, pakalpojumi, prasmju un iemaņu attīstīšana, pasākumi dažādām 

vecuma grupām 
 

Bibliotēkas apmeklējuma laikā, uzziņu darbs, it sevišķi ar mazākajiem bērniem, ir tīri 

 praktisks, parādot konkrētās vietnes un iespējas internetā, vai atrodot iespieddarbos. 

 Informācijas prasmju un iemaņu attīstīšanā, galvenais ir neuzbāzīga, izprotoša saskarsme ar 

bērnu vai jaunieti, izskaidrojoša palīdzība nesaprotamo lietu apguvē un lietošanā. 

Bibliotēku 2020. gadā apmeklēja 426 bērni un jaunieši vecumā līdz 18. gadiem (16,5% no 

kopējā apmeklējuma. 

Pārskata gadā punktā 5.14. minēto apstākļu ietekmē, faktiski nenotika plānotie izglītojošie 

un izzinošie pasākumi bērniem un jauniešiem. 

 

 

7.4. Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes 
 

Dažreiz bibliotēku apmeklē vecāki ar bērniem vai mazbērniem. Viņi kopā izvēlas literatūru, 

mājās notiek diskusijas par izlasīto. Un tā pēc vairākām kopīgām apmeklējuma reizēm bērni kļūst 

drošāki bibliotēkas vidē un kādu laiku grāmatas lasa, līdz tam brīdim, kad sāk interesēt modernās 

tehnoloģijas un to iespējas. Ja ir sapratne un atbalsts ģimenē un skolā, tad bibliotēka interesi par 

lasīšanu spēj noturēt. 

Kā veiksmīgas lasīšanas veicināšanas aktivitātes var minēt: 

 

 individuālo darbu ar bērnu (pēc sirsnīgas sarunas bērns jūtas brīvāks, nebaidās izteikt savas 

domas un vēlmes); 

 darbu ar bērnu vecākiem, aprūpētājiem un skolotājiem, kuriem jāzina par pasākumiem un 

aktivitātēm darbā ar bērniem, lai veiksmīgi varētu sadarboties bibliotēkas pakalpojumu jomā 

un jauno lietotāju izglītošanā – bibliotekārā stunda bērniem, ievadot grāmatu un to iespēju 

pasaulē. 

 bibliotēkas reaģēšana uz apmeklētāju vēlmēm un izmaiņām jauno tehnoloģiju attīstībā, lai 

ievērotu bērnu un jauniešu informācijas, kultūras un izklaides vajadzības. 
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7.5. Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā, nozīmīgākie 

partneri, sadarbības vērtējums 
 

Viens no galvenajiem sadarbības partneriem ar minētajām mērķa grupām ir Mežāres 

pamatskola un tās kolektīvs, kura labprāt ir atsaukusies, atbalstījusi un ņēmusi aktīvu līdzdalību 

minētajās bibliotēkas aktivitātēs un pasākumos. Pārskata gadā, ierobežojumu dēļ sadarbība bija arī 

ierobežota. 

Vēlreiz atsaucoties uz punkta 5.14. apstākļiem, jāsaka ka ar pastāvīgajiem sadarbības 

partneriem – Jēkabpils Vēstures muzeja galveno krājuma glabātāju, Mežāres kultūras namu u. c. 

kopējas aktivitātes 2020. gadā nenotika. 

Bet tikko tas būs iespējams, viss turpināsies, jo sadarbība ar minētajiem partneriem līdz šim 

viennozīmīgi ir bijusi ļoti laba un rosinoša jaunām aktivitātēm.  

 

7.6. Bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides vērtējums specializācijā 
 

 Mežāres bibliotēkā bibliotēkas darbiniekam nav speciālās izglītības specializācijā – tieši 

darbā ar bērniem un jauniešiem – tas ir neliels mīnuss saskarsmes, kultūras un psiholoģiskajos 

jautājumos darba procesā ar šo bibliotēkas apmeklētāju grupu. Bet lai to kompensētu, darbinieks 

regulāri ir piedalījies tālākizglītības kursos un semināros. 

 Pārskata gadā tika apgūtas prasmes strādāt attālināti tiešsaistes platformās “ZOOM” un “MS 

Teams”, kuras tiks izmantotas arī darbā ar bērnu un jauniešu auditoriju. 

 Kopumā zināšanu līmenis ir atbilstošs, lai strādātu ar bērnu un jauniešu grupu. 

 Arī turpmāk tiks izmantotas iespējas papildināt zināšanas attālināti un ko līdz būs iespējams 

arī klātienē par dažādām tēmām, kas skar minēto bibliotēkas lietotāju grupu. 

 

7.7. Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem, to iespējamie 

risināšanas ceļi 
 

Bibliotēkas darbā ar bērniem un jauniešiem ir arī nedaudzas problēmas, kuras tiek dažādā 

veidā risinātas ar mērķi iegūt pozitīvu rezultātu. 

 

 Mazinās aktivitāte lasīt grāmatas – interaktīvu pasākumu veidā tiek rosināts lasīt konkrētu 

literatūru un grāmatas. 

 Nevīžīga attieksme pret grāmatām un citiem iespieddarbiem, kā arī dažreiz pret bibliotēkas 

inventāru – izskaidrojošas pārrunas attieksmes mainīšanas nolūkā. 

 Dažreiz skaļā uzvedība, it sevišķi pie datoriem – tiek individuāli, vai kolektīvi aizrādīts, ja 

nelīdz, tad dators jāatbrīvo pirms noteiktā laika beigām. 

 Sekot līdzi, lai neveidotos izteikta datoratkarība – individuālas sarunas un laika 

ierobežojums, ko pavada pie datora. 

 Saskarsmes kultūra savā starpā starp vienaudžiem – dažreiz pietiek ar aizrādījumu, citreiz ar 

plašāku audzinošu skaidrojumu. 

 

8. Novadpētniecība 
 

8.1. Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda prioritātes 
 

 Bibliotēkas novadpētniecības darba prioritāte un pamatvirziens ir saistīts ar Mežāres 

pagasta, vēsturi, teritoriju, notikumiem un tā cilvēkiem. Nedaudz arī aptver Krustpils novada 

teritoriju kontekstā ar Mežāres pagastu un to saistītiem cilvēkiem vai notikumiem. 
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8.2. Novadpētniecības krājums 
 

8.2.1. Komplektēšana, ietverto materiālu veidi 

 

Tematiskajās mapēs apkopoti dažāda formāta  materiāli uz papīra, ko kopē, noskenē, vai 

citādi iegūst no preses un citiem informācijas izdevumiem un avotiem. 

Mežāres bibliotēkā izveidotas nedaudzas tematiskās mapes par dažādām novadpētniecības 

tēmām:  

 „Mežāres vēsture, laiks un cilvēki”,  

 „Mežāres pagasta vēstis”,  

 „Krustpils novada Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri ”. 

 

Mapē „Mežāres vēsture, laiks un cilvēki” plašāks materiāla klāsts savākts par ievērojamo 

Pasaules čempionu, olimpieti – kanoe airētāju, mežārieti – Ivanu Klementjevu. 

Krustpils novads izdod ikmēneša avīzi „Krustpils Novadnieks”, kura viens eksemplārs tiek 

uzglabāts bibliotēkā.  

 

8.2.2. Krājuma organizācija un glabāšana 

 

Apkopotie materiāli sakomplektēti kabatiņās ar norādi uz pirmavotu un sakārtoti 

tematiskajās mapēs. 

 

8.2.3. Digitalizācija, digitālie resursi un to veidošana 

 

Krājumu digitalizācija šobrīd nenotiek. 

 

8.2.4. Krājuma kvalitātes, aktualitātes, attīstības novērtējums 

  

 Esošā krājuma kvalitātes, aktualitātes, attīstības novērtējums ir viduvējs. 

 

8.2.5. Izmantojums (var nebūt cipari, pietiek ar situācijas aprakstu, novērojumiem) 

 

 Novadpētniecības krājuma izmantojums ir ļoti zems – daži pieprasījumi gadā, ja kādam 

bibliotēkas apmeklētājam nepieciešamas konkrētas lietas, vai fakti par Mežāres vēsturi, notikumiem 

un cilvēkiem. 

 

 

8.3. Novadpētniecības darba popularizēšana 
 

Novadpētniecības tematiskās mapes ar apkopotajiem materiāliem brīvi pieejamas 

bibliotēkas lasītavā jebkuram interesentam. 

 

8.4. Sadarbība novadpētniecības jomā 
 

Neliela sadarbība ar Jēkabpils GB dažu aktuālu materiālu iegūšanā vai apmaiņā – iegūts 

materiāls no dažādiem laikrakstiem par Pasaules čempionu, olimpieti – kanoe airētāju, mežārieti – 

IvanuKlementjevu. 
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8.5. Jauninājumi novadpētniecības darbā 
 

Digitālā formā ieskenētas un saglabātas vēsturiskās fotogrāfijas par Mežāres pagasta vietām, 

sadzīvi, kultūras un sabiedrisko dzīvi, saimniekošanu, cilvēkiem u. c. – ar tālāko domu, panākot 

materiāla pieejamību plašākai auditorijai. 

 

8.6. Novadpētniecības darba problēmas un to risinājumi 
 

Darbs ar novadpētniecības materiālu vākšanu, apkopošanu, to digitalizācijuun aprakstu 

veidošanu aizņem zināmu laiku. Tas ir rūpīgi un pārdomāti veicams darbs – tikai tad tam var rasties 

pielietojums un pieprasījums. Viena darbinieka slodzes ietvaros, šobrīd pietrūkst laika 

novadpētniecības materiālu kvalitatīvai sakārtošanai. 

 

8.7. Galvenie secinājumi pārskata periodā, nākotnes prognozes, vajadzības 
 

Pārskata periodā novadpētniecības materiāli netika pieprasīti. 

Nākotnē varētu būt pieprasījums pēc vēsturiskā materiāla digitālā formā – par to šobrīd tiek 

domāts un ir uzsākts darbs pie dažām idejām. 

 

9. Projekti 
 

9.1. Projektu apkopojums 
 

2020. gadā Mežāres bibliotēka projektu izstrādē un citās ar tiem saistītās aktivitātēs 

nepiedalījās. 

 

9.2. Projektu apraksts (šeit, attiecīgajā tematiskajā nodaļā vai pielikumā – pēc 

izvēles, vēlams pielikumā) 
 

Projektu apraksta nav. 

 

9.3. Pārdomas, secinājumi par darbu ar projektiem 
 

Pārdomu, secinājumu par darbu ar projektiem nav. 

 

10. Publicitāte 
 

10.1. Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par 

bibliotēkas funkcijām, pakalpojumiem 
 

Bibliotēkā tiek veikts zināms darbs, pie publicitātes un tās tēla veidošanas, kā arī sabiedrības 

informēšanas par bibliotēkas funkcijām un pakalpojumiem. 

 

 Bibliotēka sniedz ziņas par bibliotēkas aktualitātēm Krustpils novada sabiedrisko 

attiecību speciālistam, kas atbild par pašvaldības preses izdevumu „Krustpils 

novadnieks”, kā arī Krustpils novada mājas lapu. 

 

 Ar informāciju un ziņām par bibliotēku var iepazīties Krustpils novada mājas lapā 

www.krustpils.lv un Jēkabpils Galvenās bibliotēkas mājas lapā www.jgb.lv sadaļā 

„Reģiona bibliotēkas – publiskās bibliotēkas”, kā arī pašā bibliotēkā uz vietas.    

http://www.krustpils.lv/
http://www.jgb.lv/
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 Par pasākumiem un citām aktivitātēm informācija tiek uzlikta uz paziņojuma stendiem 

Mežāres ciemā, informācijas dēļa bibliotēkā, pagastā un skolā. Aktīvākajiem bibliotēkas 

lietotājiem tiek paziņots individuāli. 

 

 Bibliotēka ir atvērta sadarbībai ar vietējo reģionālo presi un citiem masu mēdijiem.  

 

10.2. Bibliotēkas informācija tīmeklī 
 

10.2.1. Bibliotēkas tīmekļa vietne (mājaslapa) 

 

 Bibliotēkai savas mājas lapas nav. 

 

10.2.2. Emuāri (blogi) 

 

Bibliotēka emuāros, jeb blogošanāpagaidām nepiedalās. 

 

10.2.3. Sociālie tīkli 

 

Mežāres bibliotēkai ir izveidota sava vietne sociālajā portālā  Facebook.com 

https://www.facebook.com/Mežāres-bibliotēka-563352190736786/ 

 

Tabula “Mežāres bibliotēkas sociālo tīklu apmeklējums (skatījumi)” 
  

2018 

 

2019 

 

2020 

% salīdzinot ar 

iepr. gadu 

www.facebook.com 291 1303 1522 +347,8;   +16,8 

 

Informācija par bibliotēku ir atrodamahttps://twitter.com/KrustpilsNovads , ko ievieto 

Krustpils novada sabiedrisko attiecību speciāliste.  

 

10.2.4. Citas tīmekļa vietnes 

 

Informācija par bibliotēku atrodama: 

 

https://www.krustpils.lv/kultura/bibliotekas/mezares-biblioteka 

https://www.jgb.lv/lv/publiskas-bibliotekas/krustpils-novads/mezares-biblioteka/ 

https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/mezares-biblioteka 

 

10.3. Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi 
 

Kārtējo reizi atsaucoties uz punktu 5.14. un tajā uzskaitītajiem apstākļiem, pārskata gadā 

bibliotēku popularizējošie pasākumi nenotika, ja neskaita gada sākumāplauktizstādi veltītu 

“Gundegai Repšei – 60”. 

 

10.4 Ar publicitātes darbu saistītās problēmas un to risinājumi 
 

Kā neliels mīnuss varētu būt, ka bibliotēkai nav savas mājas lapas, bet neskatoties uz to, tiek 

izmantotas visas citas piedāvātās publicitātes iespējas Krustpils novada mājas lapā www.krustpils.lv 

un Jēkabpils Galvenās bibliotēkas mājas lapā www.jgb.lv. 

 

 

https://www.facebook.com/Mežāres-bibliotēka-563352190736786/
https://twitter.com/KrustpilsNovads
https://www.krustpils.lv/kultura/bibliotekas/mezares-biblioteka
https://www.jgb.lv/lv/publiskas-bibliotekas/krustpils-novads/mezares-biblioteka/
https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/mezares-biblioteka
http://www.krustpils.lv/
http://www.jgb.lv/
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11. Sadarbības tīkla raksturojums 
 

11.1. Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām 
 

Bibliotēkai ir pietiekoši regulāra sadarbība ar Krustpils novada pašvaldības institūcijām un 

iestādēm: 

 Krustpils novada domi – budžeta un normatīvo dokumentu (Bibliotēkas attīstības 

stratēģija, Bibliotēkas nolikums, Lietošanas noteikumi u. c.) apstiprināšana; 

 Krustpils novada pašvaldības nodaļām – budžeta sastādīšana, inventarizācija u.c.; 

 Mežāres pagasta pārvaldi – bibliotēkas uzturēšana, materiāla nodrošināšana un tālākā 

attīstība; 

 Mežāres pamatskolu – kopīgas aktivitātes un pasākumi; 

 Mežāres pagasta Kultūras namu – kopīga infrastruktūra, un līdzdalība aktivitātēs. 

 

11.2. Citi sadarbības partneri reģionā un Latvijā, veiktās sadarbības aktivitātes 
 

Bibliotēkas sadarbības tīkls un partneru loks nav pārāk plašs, bet pietiekošs veiksmīgai un 

stabilai tālākai sadarbībai. Pamatā tas aptver Krustpils novadu un daļēji Jēkabpils reģionu. 

 

 Galvenais sadarbības partneris reģionā – Jēkabpils GB, veic metodisko uzraudzību, 

semināru un kursu organizēšanu, SBA fonda apmaiņa u.c. 

 KIS – informāciju tehnoloģiju un interneta sakaru jomā. 

 Bibliotēka uztur informatīvus sakarus ar citām novada un reģiona bibliotēkām – piedalīšanās 

novada grāmatu svētkos, kopīgi pieredzes apmaiņas braucieni.  

 Regulāri, bibliotēkas vadītājs iepazīstina ar bibliotēkas darbu un problēmām Mežāres 

pagasta pārvaldi. 

 Par bibliotēkas darbu katru gadu tiek iesniegts gada pārskats Jēkabpils GB un Mežāres 

pagasta pārvaldei. 

 

11.3. Pārrobežu sadarbība, starptautiskā sadarbība 
 

 Pārrobežu un starptautiskā sadarbība Mežāres bibliotēkai nav izveidojusies. 

 

11.4. Bibliotēku aizstāvības, bibliotēku interešu pārstāvniecības darbs 
 

Pārskata periodā bibliotēku aizstāvības un bibliotēku interešu pārstāvniecības darbu dažādos 

līmeņos un jomās koriģēja Jēkabpils Galvenā bibliotēka. 

 

 

12. Veiksmes stāsts 
 

Bibliotēkai 2020. gads bija nozīmīgs ar to, ka beidzot tika veikts bibliotēkas telpu pilnīgs 

remonts, sakārtota infrastruktūras un iegādātas jaunas tehnoloģijas – interaktīvais ekrāns. 

 

 

 

 

25.01.2021.       Mežāres bibliotēkas vadītājs        ………………………. 

                                                                                         /Jānis Pastars/ 
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Pielikumi 
 

 

1. Mežāres bibliotēkas krājuma komplektēšanas politika 2019. – 2023. gadam; 

2. Lasītāko grāmatu tops Mežāres bibliotēkā. 

3. Neliels foto ieskats bibliotēkas un visas ēkas pārvērtībās pēc apjomīgā siltināšanas un 

remontdarbu projekta pabeigšanas 
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Mežāres bibliotēka ir Krustpils novada pašvaldības informatīva, izglītojoša kultūras 

iestāde, kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā un 

veic pasaules kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu un citu dokumentu 

uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās 

informācijas publisku pieejamību un izmantošanu. 

Krājuma komplektēšanas politika Mežāres bibliotēkā izstrādāta, balstoties uz Krājuma 

veidošanas vadlīnijām Latvijas bibliotēkām un Bibliotēku akreditācijas MK noteikumiem Nr.709.  

Viens no galvenajiem bibliotēkas darbības virzieniem ir uzkrāt un sistematizēt universāla 

vai specifiska rakstura iespieddarbus, kas apmierina lietotāju pieprasījumu pēc iespieddarbiem un 

cita veida dokumentiem, kā arī resursu apmaiņu ar citu bibliotēku starpniecību. Vietējas nozīmes 

bibliotēka nodrošina bibliotēku pakalpojumus Mežāres pagasta, tuvāko kaimiņpagastu un citiem 

lietotājiem, kuriem pieejama daudzveidīga informācija un resursi darbam, mācībām, 

pārkvalifikācijai, tālākizglītībai un mūžizglītībai, radošumam, izziņai un izklaidei.  

Bibliotēka komplektē savu krājumu tā, lai veidotu universālu un aktuālu, visām lietotāju 

vecuma grupām un izglītības līmenim atbilstošu, dažādu veidu, nozaru un valodu dokumentu 

krājumu, lai varētu sniegt mūsdienīgus informācijas pakalpojumus un veicināt sabiedrības 

mūžizglītību. Krājums komplektēts, ņemot vērā arī iedzīvotāju intereses un vajadzības. Iespēju 

robežās tiek iepirkta jaunākā nozaru literatūra (psiholoģijā, uzņēmējdarbībā, vēsturē, vides zinātnē, 

mājsaimniecībā u.c.).  

Bibliotēkas krājumā esošie iespieddarbi, elektroniskie izdevumi, rokraksti un citi dokumenti 

ir pieejami ikvienam lietotājam Bibliotēkas lietošanas noteikumos noteiktajā kārtībā. Bibliotēka 

attiecībā uz krājuma veidošanu ir neatkarīga. Ierobežojumus bibliotēkas krājuma veidošanā var 

noteikt tikai ar likumu.  

Bibliotēkas krājumu pārzina un veido bibliotēkas vadītājs. 

 

Krājuma veidošanas mērķis: maksimāli palielināt bibliotēkas piedāvājuma saturisko un 

kvalitatīvo vērtību, nodrošinot esošos lasītājus  un piesaistīt jaunus lietotājus. 

 

Krājuma pamatuzdevumi: 

 

 saglabāt, pilnveidot un dažādot bibliotēkas krājumu, lai būtu kvalitatīva izdevumu tēmu, 

formātu un valodu dažādība;  

 turpināt darbu informācijas sistēmā Alise 4i – komplektēt, kataloģizēt un apstrādāt 

bibliotēkas krājumu, veikt tā sistematizēšanu un uzskaiti;  

 nodrošināt visiem pagasta un novada iedzīvotājiem brīvu, neierobežotu literatūras un 

nepieciešamās informācijas saņemšanu, sniedzot bezmaksas bibliotekāros, bibliogrāfiskos 

un informacionālos pakalpojumus;  

 iesaistīt un ieinteresēt jauniešus brīvas un nepiespiestas literatūras izvēlē un publicitātē; 

 veicināt bibliotekāro pakalpojumu attīstību atbilstoši lasītāju mērķu grupām, to vēlmēm un 

zinātkārei;  

 pieņemt dāvinājumus no organizācijām un privātpersonām. 

 

Mežāres bibliotēkas krājums tiek attīstīts un komplektēts, balstoties uz pašvaldību publisko 

bibliotēku darbību reglamentējošiem un saistošiem dokumentiem, ņemot vērā lietotāju intereses, 

vajadzības un pieprasījumu. Mežāres bibliotēkas krājums ir universāls un tiek veidots atbilstoši 

administratīvās teritorijas attīstības interesēm. Mežāres bibliotēkā pamatā to sastāda daiļliteratūra, 

nozaru literatūra pieaugušajiem, bērniem un jauniešiem, un periodiskie izdevumi. 

Veidojot krājumu, Mežāres bibliotēka nodrošina iedzīvotājiem:  

 pirmo saskarsmi ar grāmatu;  

 piekļuvi informācijai drukātā, gan elektroniskā formātā;  

 piekļuvi valsts un pašvaldības dokumentiem;  
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 atbalstu neformālajai un mūžizglītībai;  

 iespēju atpūsties.  

 

Krājuma mērķauditorija ir bērni un jaunieši no 5 līdz 18 gadu vecumam, studenti, 

strādājošie, pensionāri, bezdarbnieki, izglītības un radošo sfēru pārstāvji. 

 

Hronoloģiskais aptvērums: izdevumus komplektē bez hronoloģiskā ierobežojuma, kas nav 

zaudējuši aktualitāti un ir bibliotēkā pieprasīti. 

 

Tematiskais aptvērums:Mežāres bibliotēkas krājums ir universāls. Iespēju robežās tiek 

komplektēta visu pamatnozaru literatūra. Visplašāk – daiļliteratūra un literatūra bērniem un 

jauniešiem. 

 

Valodiskais aptvērums: Pamatā resursi tiek komplektēti latviešu un krievu valodā. 

 

Eksemplaritāte: visus izdevumus Mežāres bibliotēka krājumā komplektē vienā 

eksemplārā. 

 

Krājuma komplektēšanas avoti: 

 pirkumi – tiek iepirkti grāmatu izdevniecību veikalos, grāmatu bāzēs, grāmatu izstādēs, 

grāmatnīcās, pie izplatītājiem; 

 dāvinājumi – VKKF projekti, LNB projekti, privātpersonu, iestāžu un organizāciju 

dāvinājumi, ziedojumi; 

 atvietošana – lasītāju nozaudēti izdevumi atvietoti ar identiskiem vai saturā līdzvērtīgiem; 

 abonēšana – preses izdevumi tiek abonēti Latvijas Pasta abonēšanas sistēmā – izmantojot arī 

preses izdevēju atlaižu piedāvājumus. 

 

Krājuma komplektēšanas finansēšanas avots: Finansējumu krājuma komplektēšanai 

nodrošina Krustpils novada pašvaldība. 

 

Krājuma finansējuma sadales principi: 
2/3 - grāmatu, audiovizuālo izdevumu un citu dokumentu iegādei,  

1/3 - preses izdevumu abonēšanai.  

 

Mežāres bibliotēkai ir šādi finansēšanas normatīvi: 

Grāmatu, audiovizuālo izdevumu un citu dokumentu iegādei – ne mazāk kā 2,00 EUR uz 

vienu iedzīvotāju; 

Preses izdevumu abonēšanai - ne mazāk kā 1,00 EUR uz vienu iedzīvotāju. 

 

Krājuma atlases un veidošanas vispārīgie principi  

Bibliotēkas krājuma dokumenti tiek atlasīti pēc sekojošiem kritērijiem:  

 atbilstība lietotāju vajadzībām un interesēm; 

 aktualitāte; 

 izdevuma kvalitāte; 

 nozaru speciālistu vērtējums; 

 publikācijas forma un stils; 

 valodas aspekts; 

 cena. 

 

Paredzamais Mežāres bibliotēkas krājumu satura raksturojums 

Raksturojot krājuma saturu, pamatā tiek izmantoti pirmie divi dziļuma līmeņi: 
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I – minimālais informācijas līmenis.  
Bibliotēkas klāstā vispārīgo materiālu krājums valsts valodā un krievu valodā ir sekojošās 

nozarēs - Filozofija, psiholoģija, loģika, ētika, reliģija, sabiedriskās zinātnes, matemātika, dabas 

zinātnes, valodniecība. Tās kalpo, lai lietotāju iepazīstinātu ar tēmu un uzziņu izdevumiem – 

enciklopēdijām, vārdnīcām, rokasgrāmatām utt.  

Elektroniskie dokumenti - datubāzes Letonika, „Lursoft” laikrakstu bibliotēka.  

 

II – pamatinformācijas līmenis.  

Krājums pamatā ir valsts valodā un krievu valodā. Tas kalpo noteiktas nozares iepazīšanai, 

uzrādot informācijas daudzveidību un nodrošinot lietotāju vajadzības atbilstoši visu līmeņu oficiālai 

izglītībai, izmantojot elektroniskos un iespiestos resursus.  

Krājumu veido ierobežots monogrāfiju, uzziņu literatūras, vispārīgo periodisko izdevumu 

klāsts, ierobežota pieeja internetā rodamo elektronisko resursu - datubāzu, tekstu, laikrakstu u.c. 

kolekcijai. 

 

Krājumā nekomplektē:  

 naidu kurinošu, rasistisku un pornogrāfisku literatūru; 

 īslaicīgas nozīmes literatūru (bukleti, reklāmas, aicinājumi, partiju programmas u.tml.); 

 pamatskolas un vidusskolas mācību grāmatas;  

 nošu izdevumus;  

 attēlizdevumus (izņemot novadpētniecību); 

 rokrakstus (izņemot novadpētniecību).  

 

Daiļliteratūras komplektēšana: 

 latviešu oriģinālliteratūra – iespējami visaptverošs līmenis, 

 tulkotā daiļliteratūra – pasaules klasiķu darbi, pieprasīti izdevumi, novērtējot autora 

popularitāti pēc lasītāju pieprasījuma, 

 daiļliteratūra svešvalodās – ņemot vērā lasītāju pieprasījumu. 

 

Nozaru literatūras komplektēšana Mežāres bibliotēkā:  

 
Nozare Informācijas līmenis 

0     Datorzinātne. Enciklopēdijas. Vārdnīcas 2 
1     Filozofija. Psiholoģija. Loģika. Ētika 2 
2     Reliģija 1 
3     Sabiedriskās zinātnes 1 
5     Matemātika. Dabas zinātnes 1 
6     Lietišķās zinātnes. Medicīna. Tehnika. Lauksaimniecība 2 
7     Māksla. Atpūta. Izklaide. Sports 1 
8     Valodniecība. Literatūra 1 
821 Daiļliteratūra 2 
9     Ģeogrāfija. Biogrāfijas. Vēsture 2 

 

Mežāres bibliotēkaveido speciālu krājumu – novadpētniecības dokumentu fondu, kurā 

tiek vākti materiāli par Mežāres pagastu neatkarīgi no izdevuma veida un izdošanas vietas. 

 

Dāvinājumu pieņemšanas kritēriji:  

 izdošanas laiks – pēdējo 2-3 gadu literatūra, ja nav krājumā;  

 aktualitāte – paaugstināta pieprasījuma literatūra;  

 valoda – latviešu valoda, krievu;  
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 izdevuma nolietojuma pakāpe – nelietotas vai mazlietotas;  

 bibliotēkai ir tiesības saņemtos dāvinājumus dāvināt tālāk citām bibliotēkām vai piedāvāt 

lietotājiem.  

 

Krājuma norakstīšanas politika 

Lai krājums būtu aktuāls ar mūsdienīgu informāciju, bibliotēka katru gadu veic krājuma 

rekomplektēšanu – iespieddarbu un dokumentu izvērtēšanu un norakstīšanu, saglabājot, mūsdienu 

prasībām atbilstoša krājuma pieejamību. 

Ja dokumenti kļūst par nederīgiem bibliotēkas lietotājiem, tie tiek atlasīti un norakstīti. 

 

Krājuma rekomplektēšanas (norakstīšanas) iemesli:  

 novecojuši pēc satura;  

 liekie dubleti;  

 bibliotēkas krājuma profilam neatbilstoši iespieddarbi un citi dokumenti;  

 nolietoti iespieddarbi un citi dokumenti, kuri lietošanas procesā kļuvuši turpmākai 

izmantošanai nederīgi un kurus nav iespējams salabot;  

 bojāti stihisku nelaimju dēļ;  

 nozaudētie iespieddarbi un citi dokumenti, kuri pazuduši (piemēram, pasta sūtījumu laikā, 

brīvpieejas apstākļos) un kuru zudumu bibliotēka ir konstatējusi;  

 iespieddarbi un citi dokumenti nav atgūstami bibliotēkas lietotāja vainas dēļ (piemēram, 

nozaudēti, bibliotēkas lietotāja dzīvesvietas maiņas dēļ);  

 izdevumi nodoti citām bibliotēkām. 

 

 

Abonēto preses izdevumu glabāšana bibliotēkā: 

 žurnālu komplekti - 3 gadus;  

 avīžu komplekti - 2 gadus, izņēmums ir novada informatīvā avīze „Krustpils Novadnieks”, 

kas tiek glabāta patstāvīgi visu laiku; 

 reģionālās avīzes un žurnālus - pēc vajadzības;  

 nozaru žurnālus – pēc vajadzības. 

 

Mežāres bibliotēkas krājuma komplektēšanas politikas īstenošanas lietderīgumu vērtē līdz 

nākamās komplektēšanas politikas izstrādes brīdim. 2019. – 2023. gada krājuma komplektēšanas 

politikas izvērtēšanai izmanto krājuma apgrozības rādītājus, kā arī pirms nākamās komplektēšanas 

politikas izstrādes veic aptaujas ar mērķi noskaidrot lietotāju aktuālās intereses un vajadzības. 

 

 

 

 

IZSTRĀDĀJA: 

Mežāres bibliotēkas vadītājs:              (paraksts)      Jānis Pastars 

 

 

 

 

SASKAŅOTS: 

Mežāres pagasta pārvaldes vadītāja:   (paraksts)      Nadežda Mitrofanova 
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2. PIELIKUMS 

 

Lasītāko grāmatu tops Mežāres bibliotēkā 

 
Mežāres bibliotēkā vairāk par pusi lasītāji ir krievu tautības, tāpēc 10 lasītāko grāmatu tops 

atsevišķi grāmatām latviešu un krievu valodā. 

 

 

Tabula “Mežāres bibliotēkā lasītākās grāmatas latviešu valodā 2020. gadā” 

Nr. 

p.k. 
Grāmatas autors Grāmatas nosaukums Izsniegums 

1. Brīdaka Lija Mūža noslēpums 6 

2. Grencberga Inga Sestā sieva 5 

3. Freimane Ilze Kafija diviem 5 

4. Sastādījusi Inta Kalniņa Es mīlu dzīvi, un tā mīl mani : 366 

iedvesmojoši aforismi  

5 

5. Žuravska Dzintra Nepabeigtā portreta noslēpums 4 

6. Kaziņa Gundega Pusnakts lilija 4 

7. Rukšāne Dace Krieva āda 4 

8. Auziņš Arnolds Sieviete neprot zaudēt 4 

9. Račko Karīna Sasietā 4 

10. Gaile Inga Skaistās 4 

 

 

Tabula “Mežāres bibliotēkā lasītākās grāmatas krievu valodā 2020. gadā” 

Nr. 

p.k. 
Grāmatas autors Grāmatas nosaukums Izsniegums 

1. ХутлубянХачик АгентпереигравшийАбвер 5 

2. АрсеньеваЕлена Севернаяроза 5 

3. СамаровСергей Высокоточнаясмерть 5 

4. ТронинаТатьяна Наваждение 5 

5. ЛеоновНиколай Девушка с кулономнашее 5 

6. ЧандлерХелен Мераеевины 4 

7. МалышеваАнна Лицо в тени 4 

8. ВороноваМария Погружение в отражение 4 

9. СолнцеваНаталья Опаснаяневеста 4 

10. ЛонсдейлКэрри Необещайсебядругим 4 
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3. PIELIKUMS 

 

Neliels foto ieskats bibliotēkas un visas ēkas pārvērtībās pēc apjomīgā 

siltināšanas un remontdarbu projekta pabeigšanas 

 

 
Mežāres pagasta sabiedriskā ēka, kur atrodas bibliotēka, pēc siltināšanas un remontdarbiem. 

/Foto: J. Pastars/ 

 

 
Skats uz Mežāres bibliotēku no fasādes puses pēc siltināšanas un remontdarbiem. 

/Foto: J. Pastars/ 
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Mežāres bibliotēka Ziemassvētku un Jaunā gada noskaņā. 

/Foto: J. Pastars/ 

 

 
Mežāres bibliotēkas apvienotās telpas ar aprīkojumu pēc iekaramo griestu ar LED gaismas 

ķermeņiem izbūves, sienu un grīdas atjaunošanas remontdarbiem. 
/Foto: J. Pastars/ 
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Mežāres bibliotēka aprīkota ar interaktīvo ekrānu. 

/Foto: J. Pastars/ 

 

 
Mežāres bibliotēkā jaunas logu žalūzijas un jauni regulējamie siltuma elementi. 

/Foto: J. Pastars/ 
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