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1.VISPĀRĪGS BIBLIOTĒKAS RAKSTUROJUMS 

Neretes novada Pilskalnes pagasts atrodas pie Lietuvas robežas, kur robežojas ar Neretas 

un Mazzalves pagastu. Pilskalnes pagastā bija deviņgadīgā pamatskola , bet jau vairākus gadus 

ir slēgta.  Pagasta bibliotēka atrodas pagasta centrā un pašvaldības ēkā. Tā ir vieta, kur satiekas 

un brīvo laiku pavada domubiedri. No visiem pagasta iedzīvotājiem bibliotēku apmeklē 71 

lasītājs, tai skaitā bērni un jaunieši līdz 18 gadiem -12 . 

Neretas novada Pilskalnes pagasta bibliotēka ir pašvaldības kultūras, izglītības un 

informācijas iestāde, kuras darbība ir mērķtiecīgi organizēta un vadīta. Pieaugošā 

nepieciešamība pēc dažādas informācijas jebkuram sabiedrības loceklim veicina bibliotēkas 

nozīmi un ieguldījumu informācijas ieguves un apstrādes un mūžizglītības procesā. 

Bibliotēka reģistrēta LR Kultūras Ministrijas reģistra Nr. BLB0290 2003.gada 1.decembrī. 

Bibliotēka ir Neretas novada centrālās bibliotēkas filiāle.  

2019.gadā tika pārskatīti un jaunā redakcijā apstiprināti jauni Bibliotēkas darbību 

reglamentējoši dokumenti: 

Neretas novada Pilskalnes pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumi – Apstiprināti ar Neretas 

novada domes sēdes 2019. gada  23. maija  lēmuma Nr.101  

Bibliotēkas nolikums un lietošanas noteikumi elektroniskā formā pieejami Neretas novada 

pašvaldības mājas lapā adresē http://www.neretasnovads.lv/lv/nolikumi/ 

Bibliotēku akreditācija notika 2019. gadā– kura atbilst kritērijiem. 

Ieteikumi no akreditācijas  

1. Turpināt krājuma saturisko izvērtēšanu.  (Turpinu krājuma saturisko izvērtēšanu) 

2.  Aktīvi jāpopularizē datu bāzu resursu izmantoana –  (interneta tīkls bija atslēgts no 3 

TD, tāpēc uz laiku nevarēja piekļūt datu bāzēm, bet patreiz viss ir sakārtots un viss notiek ). 

3. Aktīvi jāpopularizē autorizācijas datu pielietojuma iespējas ( tiek popularizētas, bet citi 

grib labāk lasīt grāmatas , jo vecāka gadagājuma cilvēki internetu neizmanto ) 

4. Lai noskaidrotu viedokli un ierosinājumus par bibliotēkas darbību-veikt  iedzīvotāju 

aptauju.  (Aptauja tiek veikta, bet uz laiku tika pārtraukta, sakarā ar covid-19 ierobežojumiem) 

http://www.jekabpilsnovads.lv/lv/nolikumi/
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5. Izskatīt iespēju paplašināt bibliotēkas telpas un nomainīt  bibliotēkas ieejas 

durvis.( Patreiz šis  jautājums ir atlikts) 

6. Rast iespēju paaugtināt atalgojumu bibliotēkas vadītājai. 

2.Finansiālais nodrošinājums 
 

                                      “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

 

 2018 2019 2020 

Kopā (EUR) 9855 8380 7160 

Pašvaldības finansējums 9855 8380 7160 

Citi ieņēmumi:    

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) 9855 8380 7160 

Darbinieku atalgojums (bruto) 6350 4719 4302 

Krājuma komplektēšana 1073 1170 1070 

 

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

  Bibliotēkas telpu stāvoklis ir labs. Tagad telpas ir gaišas, siltas un mājīgas. Remontdarbi 

pārskata periodā nav veikti, jo telpu stāvoklis vēl ir labs . 
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Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums” 

 

 Darbiniekie

kam (skaits) 

Lietotājie

m (skaits) 

Vērtējums (teicams/labs/ 

apmierinošs/neapmierino

šs) 

Piezīmes 

Datori 1 4 labs 2013.g-3 gab. 

2017. g. ieg. -1 

Multifunkcio

nālās iekārtas 

1 1 labs 2017.g. ieg.-1 

Printeri 1 1 labs 2008.g 

     

Kopēšanas 

iekārtas 

1 1 labs  

Skeneri 1 2 labs  

Citas iekārtas     

 

      Bērniem ir atbilstoša augstuma mēbeles. Ir galdiņš, pie kura bērni var spēlēt spēles , zīmēt 

un darboties. 

 

 Stāvoklis Piezīmes, komentāri 

Bibliotēkas ēkas(vai ēkas, kurā 

atrodas bibl0i1otēkas telpas) 

būvniecības gads 

1980 Pagasta ēkas pirmajā stāvā 

Telpu kopējā platība (m2) 47  

Krātuvju telpas (m2) 23  

Lasītāju apkalpošanas telpas(m2) 24 Tika veikts kosmētiskais 

remonts  

Lasītāju darba vietu skaits bibliotēkā 6  

Telpu tehniskais stāvoklis (labs, 

apmierinošs, nepieciešams remonts) 

labs Nepieciešams telpu 

paplašinājums 

Kad pēdējo reizi ir veikta 

rekonstrukcija, kapitālais vai 

kārtējais kosmētiskais remonts 

2013.g. Tika veikts kosmētiskais 

remonts  
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Apgaismojuma atbilstība (labs, 

apmierinošs, neapmierinošs) 

labs Nomainīts apgaismojums 

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma 

atbilstība 

labs Ir atbilstošas lietotāju 

vajadzībām. 

 

Pie pagasta ēkas nav izveidota uzbrauktuve cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, bet 

nepieciešamības gadījumā grāmatas un prese tiek nogādāta mājās ar pagasta transportu. Lai 

sazinātos ar šiem cilvēkiem, bibliotekāre ar viņiem sazinās pa telefonu . 

     Pakalpojumi atsevišķām lietotāju mērķgrupām speciāli netiek organizēti, jo laukos situācija 

ir tāda, ka katru bibliotēkas apmeklētāju varu apkalpot individuāli, katram atrast vajadzīgo un 

interesējošo literatūru. 

 

4. Personāls 
 

Bibliotēkā stādā viens darbinieks ar darba slodzi 0,7. Bibliotēkas vadītāja ar izglītību citā 

jomā. Bibliotēkas vadītāja savā amatā strādā no 2004.gada 15.marta. Svarīga ir bibliotekāra 

prasme strādāt un komunicēt ar cilvēkiem, būt laipnam, smaidīgam. Bibliotekāram ir 

jārada pozitīvs priekšstats par bibliotēku, jāinformē par bibliotēkas resursiem, 

programmām, pakalpojumiem. Bibliotekāram jāspēj veidot bibliotēkā tāda vide, kur 

ikviens ir gaidīts un saprasts. Darbinieka vispārējo un profesionālo pilnveidi nodrošina 

tālākizglītības kursi, semināri, pieredzes braucieni, kurus apmaksā pašvaldība.Tikai 2020. 

Gadā sakarā ar Covid-19 diemžēl viss apstājās. Ņemot vērā Ministru kabineta lēmumu par 

papildus ierobežojumiemCovid -19 izplatības mazināšanu. Patreiz viss notiek attālināti . 

Pieredzes apmaiņas braucieni nenotiek . Sazināmies platformā  Zoom . 

 Esošais personāls spēj nodrošināt iestādes normālu darbību. 
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Profesionālā pilnveide 
      
N.p.k. Norises 

laiks 

Norises 

vieta 

Organizētājs(-i) Pasākuma nosaukums, 

galvenās tēmas 

Stundu 

skaits 

 4.09 Platformā 

ZOOM 

LNB sadarbībā ar 

Eiropas 

parlamenta 

deputāti Daci 

Melbārdi 

Ceļazīmes mediju lietošanā 2 

 25.09 Platformā 

MS Teams 

Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka  

Ievads medijpratībā 5 

 9.10 Platformā 

MS Teams 

Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka , 

Latvijas 

Bibliotekāru 

biedrība (LBB) 

Latgales reģionālais seminārs 

“Bibliotēkas un sabiedrības 

ilgtspējīga attīstība: mēs 

būvējam šo pasauli paši”  

4 

 29.10 Platformā 

MS Teams 

LNB Kritiskā domāšana mediju 

telpā 

3 

 19.11 Platformā 

ZOOM 

EPALE Zemgales 

reģions 

Tiešsaistes vebinārs "Darbs no 

mājām" 

1,5 

 20.11 Platformā 

ZOOM 

LNB sadarbībā ar 

Eiropas 

parlamenta 

deputāti Daci 

Melbārdi 

Ceļazīmes mediju lietošanā 1,5 

 8.12 LNB YouT

ube  

platformā 

LNB Jāņa Stradiņa akadēmiskie 

lasījumi “Kas ir un kas nav 

Sēlija? Sēlijas robežas laikā, 

telpā un sabiedrības apziņā” 

3,5 

 10.12 KISC 

mājas lapā 

KISC Tiešsaistes pasākums 

“Mūsdienīga un inovatīva 

saziņa ar valsts pārvaldi” 

1 

 17.12 Platformā 

ZOOM 

JGB Jēkabpils reģiona un Neretas 

novada publisko bibliotēku 

darbinieku sanāksme 

2 
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5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 
 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

 2018 2019 2020 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 90 73 71 -19%;-2,7% 

t. sk. bērni 18 14 12 -22%;  -14% 

Bibliotēkas 

apmeklējums 

2324 2712 1361 +16,7%;-50% 

t. sk. bērni 143 145 65 +1,4%; -55% 

Virtuālais apmeklējums - 48 21 -56% 

Izsniegums kopā 2371 2237 2081 -6%; -7% 

t. sk. grāmatas 858 1092 1085 +27%; -1% 

t. sk. periodiskie 

izdevumi 

1513 1145 996 -24%; -13% 

t. sk. bērniem 224 37 55 -83%; +48% 

Bibliotekārais 

aptvērums % no iedz. 

skaita pagastā, pilsētā, 

reģionā* 

24% 20% 19%  

t. sk. bērni līdz 18 g.* 23 25 22 +8,7%;-12% 

Iedzīvotāju skaits 374 361 357 -3,5%; -1,1% 

 

       Bibliotēkā izmanto automatizēto lasītāju reģistrāciju, iespieddarbu izsniegšanu un 

saņemšanu.  

Bibliotēkas lietotāji (autorizējot datus) var izmantot pakalpojumu -attālināti pasūtīt 

iespieddarbu, ja tas ir izsniegts –iestāties rindā, kā arī pieprasīt pagarinājumi pie lietotāja 

esošajiem bibliotēkas krājuma eksemplāriem. 

2020. gadā bibliotēka strādājusi ar mīnusiem , jo apmeklētāju bija mazāk saistībā ar covid-19. 

Ārkārtas situācijas laikā bibliotēka sadarbībā ar pašvaldību lemj par pilnīgu vai daļēju 

pakalpojumu pieejamības ierobežošanu.-iekļaujot tajos drošības nosacījumus, kā arī ņemot vērā 

bibliotēkas specifiku.  
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 Ārkārtas situācijas laikā tika atcelti un aizliegti visi klātienes publiskie kultūras pasākumi, tajā 

skaitā valsts svētku atzīmēšanai plānotie.  

Ja bibliotēku ēkas ir slēgtas saistībā ar vīrusa Covid-19 izraisīto ārkārtas situāciju, tas tikai 

stiprina pārliecību par bibliotēku nozīmi, un bibliotekāri atrod arvien jaunus veidus, kā 

nodrošināt piekļuvi informācijai, bibliotēkas krājumam un pakalpojumiem, kur grāmatas tika 

izsniegtas attālināti nesatiekoties ar lasītājiem. Pateicoties mūsdienu tehnoloģijām, dzīve 

neapstājas arī globālās pandēmijas laikā, jo uzzināt jaunāko informāciju, sazināties ar radiem, 

draugiem un paziņām, iegādāties primāri nepieciešamās lietas un pat vadīt biznesu var 

tiešsaistē. 

Arī Jēkabpils galvenās bibliotēkas un LNB semināri tika noorganizēti attālināti platformā 

Zoom un MS Teams. 

 Bibliotēkas darbinieks sniedz konsultācijas datoru lietotājiem, kā sameklēt noderīgo 

informāciju internetā, kā darbojas bibliotēka, ko bibliotēka piedāvā, kādi pakalpojumi u.tml. 

Izveidot e-pastu , ieskanēt dokumentus un nosūtīt vēstules ar pielikumiem , uzrakstīt CV, veikt 

pārskatījumus internetbankās, pasūtīt preses izdevumus, ievietot sludinājumus internetā, 

palīdzēt portālā latvija .lv nosūtīt darba nespējas lapas , izveidot galerijas, pievienot attēlus., 

izmantot Lattelecom mājas lapā nopirkt un aktivizēt kodu televīzijai. 

       VID mājas lapā, izmantojot elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), aizpildīt 

elektroniski gada deklarāciju, Latvenergo mājas lapā– apmaksāt  elektrības rēķinus, izdrukāt 

dažādu iesniegumu veidlapas, tās aizpildīt, ieskenēt un nosūtīt klientu apkalpošanas centram.  

  Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē lasītāju intelektuālo un emocionālo attīstību. 

Bibliotēka sniedz iedzīvotājiem informācijas un uzziņu pakalpojumus, izmantojot tradicionālos 

un elektroniskos informācijas avotus, datu bāzes, starpbibliotēku abonementu konsultēšana un 

apmācība elektronisko resursu izmantošanā.  

Lietotāju skaits, salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir samazinājies par diviem. 2020. Gadā tika 

piesaistīti 2 jauni lasītāji, bet vecāka gada gājuma grāmatu lasītāji diemžēl arī aiziet. Pēc 

statistikas datiem iedzīvotāju skaits pagastā gada laikā ir samazinājies arī par 13 cilvēkiem.  
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Bibliotēkā aptaujas patreiz tiek veiktas, kur sakarā ar Covid-19 aizkavējās. 

Lasītāju sadalījums pa dzimšanas gadiem 

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

105 18 18 22 40 7 

 

Lasītāji pēc lasītāju kategorijām 

Skaits 

kopā 

Bērni Skolēni 

1-9 kl. 

Vidusskolēni Strādājušie Pensionāri nestrādājušie Ci

ti 

71 5 4 1 23 23 11 4 

 

       Apmeklētājiem ir pieejams fonds ar 3376 eksemplāriem ar 21 dažādu nosaukumu preses 

izdevumiem, lietotāju rīcībā ir 4 datori un bezmaksas internets. Regulāri bibliotēkā skatāmas 

literatūras izstādes veltītas rakstniekiem, dzejniekiem, kā arī tematiskas literatūras izstādes. 

Mēneša ietvaros tiek izkārtotas literatūras izstādes veltītas rakstniekiem, dzejniekiem - 

jubilāriem. Dažāda vecuma un dzimuma bibliotēkas pakalpojumu lietotājiem pieejams plašs 

uzziņu un daiļliteratūras klāsts. Katru gadu, lai lasītājiem būtu pieejams plašāks grāmatu klāsts, 

grāmatas tiek ņemtas no citām bibliotēkām SBA.  Jāpiezīmē, ka šogad pēc preses izdevumiem 

ir bijis mazāks pieprasījums bibliotēkā.,jo sakarā ar Covid-19 nedrīkstēja  izsniegt laikrakstus. 

Presi bibliotēkā lasītāji varizlasīt, neko nemaksājot. Pavisam 2020. gadā bibliotēkā kopā 

izsniegti 996 eksemplāri .  

Pakalpojumu pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem. 

 Pie pagasta ēkas, kur atrodas arī bibliotēka, nav izveidota uzbrauktuve cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām, bet nepieciešamības gadījumā grāmatas un prese tiek nogādāta mājās ar pagasta 

transportu. Sazvanamies pa telefonu. 
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        Bibliotēka lasītājiem piedāvā bezmaksas pakalpojumus 

 lietotāju pierakstīšana; 

 konsultācijas par bibliotēkas darba kārtību, fondu; 

 grāmatu un preses izdevumu izsniegšana; 

 interneta un datoru izmantošana; 

 informācijas un uzziņu sniegšana; 

 novadpētniecības materiālu izmantošana; 

 elektroniskā kataloga izmantošana; 

 bibliotēkas izstādes; 

 tematiski pasākumi. 

 pasākumi bibliotēkas pakalpojumu un informācijas resursu pieejamības 

uzlabošanai  

 3-td e-grāmatu bibliotēku 

Maksas pakalpojumi bibliotēkā ir kopēšana, skenēšana un printēšana, kur 2020. gadā tika 

iekasēti 42 € 

 Pilskalnes pagasta bibliotēkā ir maksas pakalpojumi, kas noteikti ar Neretas novada 

domes un pašvaldības iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem, kas saskaņā ar 

likumu „Par nodokļiem un nodevām” nav pašvaldības nodevu objekti 

E- grāmatu bibliotēka 

Ikvienam lasītājam Pilskalnes pagasta bibliotēkā ir iespēja bez maksas lasīt latviešu autoru un 

tulkotos darbus e-grāmatas formātā tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā. Lasītājiem tiek 

izsniegti autorizācijas dati , lat reģistrētos un lasītu e-grāmatas. Bibliotekāre par šo 

pakalpojumu ir informējusi lasītājus, ka var lasīt jaunākās grāmatas .Diemžēl vecāka gada 

gājuma cilvēki priekšroku dod grāmatai,jo ne visiem ir datori un ērtāk ir grāmatu paņemt rokā. 

Jaunos neizdodas piesaistīt, jo negrib lasīt grāmatas.  
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Gads E-grāmatu bibliotēkas statistikas 

dati 

2019 1 

2020 2 

 

Tabula “Autorizētie lietotāji” 

Autorizēti lietotāji 

(2019) 

Autorizēti lietotāji 

(2020) 

% salīdzinot ar iepr. 

gadu 

13 13 0% 

 

 

Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2018 2019 2020 

No citām Latvijas bibliotēkām 

saņemto dokumentu skaits 

26 31 41 

Uz citām Latvijas bibliotēkām 

nosūtīto dokumentu skaits 

10 3 9 

 
    Pēc lasītāju vēlmēm grāmatas tiek pieprasītas no citām bibliotēkām , ja tādu nav bibliotēkā 

uz vietas. Citu bibliotēku grāmatas ir lasījuši 4 lasītāji. Tika pieprasītas krievu grāmatas un 

dažāda latviešu literatūra. 

 

6. Krājums 

 
Krājuma attīstības koncepcija  

2019 .gadā tika izstrādāta Neretas novada Pilskalnes pagasta bibliotēkas krājuma 

komplektēšanas politika 2019. – 2023.gadam, apstiprināta 2019.gada 23.maijā  

Bibliotēkas krājuma esamības pārbaude (inventarizācija) notikusi 2019.gadā no 20. marta līdz 

26 martam. 

 Krājuma popularizēšana  

Līdz ar Pilskalnes pamatskolas slēgšanu samazinājās bērnu skaits un turpmāk nepiedalās 

Lasīšanas veicināšanas programmā. 

Bibliotēkā notiek dažādi krājuma popularizēšanas pasākumi : 
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-  Regulāras plauktizstādes – veltītas ievērojamiem rakstniekiem, dzejniekiem, publicistiem un 

viņu daiļradei, popularizējot autoru literāros darbus. 

-   Patstāvīgi tiek atjaunināts “Jaunumu” stends – jaunās grāmatas visām vecuma grupām. 

-  Tikšanās dzejas dienās, dzejas vai citas tēmas grāmatu popularizēšanu un lasītveicināšanu. 

Bibliotēka piedāvā saviem lietotājiem 2020.gadā 21 nosaukumu periodiskos izdevumus, t.sk.  

(Ievas Padomu Avīzi). 

 Krājuma rekataloģizācija  

Krājuma rekataloģizācija bibliotēkā ir pabeigta. 

Darbības, ko veic bibliotēka, izmantojot BIS ALISE  

 krājuma norakstīšanu,  

 cirkulācija- lasītāju reģistrēšana, 

 lasītāju apkalpošana - automatizēti 

 lasītāju autorizācija,  

 izsniegumu pagarināšana,  

 izsniegšana,  

 saņemšana,  

 krājuma inventarizācija,  

 SBA pasūtījumi un  to saņemšana,  

 

 Uz 2020.gada 31.decembri ir autorizēti 13 lasītāji. Autorizētajiem lietotājiem tiek popularizēta 

iespēja rezervēt dokumentus elektroniskajā kopkatalogākā arī lasīt e-grāmatas. 
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Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 

 2018 2019 2020 

Pašvaldības finansējums 

krājuma komplektēšanai 

1073 1170 1070 

t. sk. grāmatām 597 697 600 

t. sk. bērnu grāmatām (B+J) 73 34  

t. sk. periodiskajiem 

izdevumiem 

476 473 470 

Finansējums krājumam uz 1 

iedz.skaita pagastā, pilsētā, 

reģionā    

2,90 3,24           2,99 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai kopā 

1073 1170 1070 

 

 Darbs ar krājumu ir nepārtraukts. Krājums tiek komplektēts ar jaunieguvumiem. Veidojot 

bibliotēkas krājumu, galvenokārt tiek ņemtas vērā lasītāju vēlmes – tiek iegādāta nozaru 

literatūra, daiļliteratūra un grāmatas bērniem. Krājuma komplektēšanā problēmu nav. Sadarbība 

jau vairākus gadus ar i/k “Virja”, kurš izprot pagastu bibliotēku vajadzības un prioritātes. Ļoti 

labi darbojas mājas lapa www.virja.lv, var pasūtīt elektroniski, arī piegāde nekavējas. Nav 

nepieciešamība strādāt ar citiem piegādātājiem. Nāk klāt dāvinājumi no lasītājiem . Lasītāji ar 

interesi gaida jaunākās grāmatas. Lietotāji par krājuma jaunumiem tiek informēti ar izstādēm, 

ar jauno grāmatu parādēm. 

Veicot uzziņu un informācijas darbu, tiek izmantoti visi bibliotēkā pieejamie resursi – uzziņu   

fonds, dažādi interneta portāli un datu bāzes. kā interneta meklētāju lietoja Letoniku, Lursoft, 

news un  Googli.  

Pilskalnes pagasta piešķirtais finansējums bibliotēkas krājuma komplektēšanai ko piešķir 

pašvaldība ir pietiekošs, un tas nodrošina bibliotēkas funkciju veikšanu.  
 

 
Jaunās  grāmatas  par pašvaldības  līdzekļiem 

 

 

 

 

 



 

13. lpp. 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 

 2018 2019 2020 

Jaunieguvumi kopā 602 606 555 

t. sk. grāmatas 154 98 134 

t.sk. periodika 448 408 421 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 114 76 90 

t. sk. bērniem 18 7 24 

t.sk. nozaru literatūra 22 15 20 

Izslēgtie dokumenti           1403 714 746 

Krājuma kopskaits 3763 3555 3364 

t.sk. grāmatas 3280 3117 2919 

t.sk. periodika 459 414 427 

Grāmatu krājuma 

apgrozība 

0,3 0,63 0,62 

Periodisko izdevumu 

apgrozība 

3,3 2,76 2.3 

 

Pilskalnes pagasta  bibliotēka, pateicoties Latvijas Republikas Kultūras ministrijas atbalstam 

projektā “Vērtīgo grāmatu iepirkums Latvijas publiskajām bibliotēkām”, saņēmusi 50 grāmatu 

eksemplārus 395,62 EUR vērtībā. Saņemta latviešu un ārzemju daiļliteratūra, bērnu literatūra 

un vērtīgas nozaru literatūras grāmatas, kas izdotas pēdējo 3 gadu laikā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14. lpp. 

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2018 2019 2020 

Letonika 1 1 490 

News  - 249 697 

    

 

Datubāzes tiek popularizētas un apmeklētāji tās labprāt izmanto. Savukārt pieauguši Letonikas 

izmantošanas rādītāji , kurus noteikti veicināja bibliotēkas lietotāju iespēja lietot Letonikas datu 

bāzi ārpus bibliotēkas telpām. 

Darbs ar parādniekiem - tiek strādāts un grāmatas lielāko daļu tiek atgūtas atpakaļ bibliotēkā. 

Grāmatas vieglāk atgūt, ja atgādinājumu mutisku/ rakstisku lasītājs saņem ar nelielu kavējuma 

termiņu. Rezultatīvākais grāmatu atgūšanas veids tomēr ir telefoniskie atgādinājumi. 

 

 

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 
 

 2018 2019 2020 

Lietotāji (bērni un jaunieši) 18 14 12 

Apmeklējums 143 145 65 

Izsniegums 122 147 55 

 

Tā kā pagastā nav skolas, daži bērni mācās dažādās apkārtējo pagastu skolās, jo pagastā skolas 

vairs nav 12 gadu, jo tika  likvidēta sakarā ar mazo bērnu skaitu. Citi bērni, kas vēl gāja skolā ir 

jau izauguši pilngadīgi. Vasarā bērni bibliotēku apmeklē vairāk, jo atbrauc ciemos pie radiem.  

Sāpīgi, bet fakts - aizvien vairāk ikdienā ienāk telefoni un datori. Jaunieši pārsvarā ir 

datorlietotāji.  Par cik bērnu literatūra atrodas vienā telpā ar pieaugušo literatūru, tad arī 

bērniem nav liegta iespēja iepazīties ar pieaugušajiem domātām izstādēm.  

 Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes nenotiek sakarā ar bērnu skaitu 

samazinājumu pagastā. Vasaras mēnešos atbrauc mazbērni pie vecmāmiņām , tad kādu grāmatu 

paņem , jo viņiem pa vasaru jālasa obligātā literatūra un pie reizes  uzspēlē arī kādu galda spēli. 



 

15. lpp. 

 Pirmskolas vecuma bērnus iepazīstinu tikšanās reizēs un sniedzu nelielu ieskatu par 

bibliotēku. Kā kļūt par lasītāju! Iepazīstinu ar tā brīža grāmatu jaunumiem! Mazie bērni arī 

vairākkārt apmeklē bibliotēku kopā ar vecākiem, lai pašķirstītu grāmatiņas  un priekšā palasītu 

mazajiem , kā arī pazīmētu un izkrāsotu kādu grāmatiņu, kā arī noskatītos kādu multfilmu. 

Bērni bibliotēkā jūtas brīvi un atraisīti.  Bērniem ir atbilstoša augstuma mēbeles. Ir galda spēles, 

rotaļlietas, dīvāniņš .Ir galdiņš, kur bērni var rakstīt, zīmēt un darboties. Katru gadu tiek 

iegādāta   jauna galda spēle . 

Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā, nozīmīgākie partneri ir novada 

bibliotēkas. Ja kāds iespieddarbs nav bibliotēkas krājumā to SBA kārtā piegādā no citām 

bibliotēkām. 

Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem ir tā, ka pagastā ir pavisam mazs bērnu 

skaits.  

Radošās nodarbības  

Radošās darbnīcas ir lieliska aktivitāte ar ko papildināt pasākumu un izklaidēt visus. Radošo 

darbnīcu aktivitātes šogad nenotika sakarā ar Covid-19, kas traucēja pulcēties kopā. 

 

8. Novadpētniecība 
 

 Novadpētniecība ir tā darba joma, kas dara bibliotēkas īpašas, bagātas un atšķirīgas, 

rādot to vienreizējo un savdabīgo, kas piemīt konkrētai vietai. Bibliotēkai, pildot 

kultūrizglītojošās iestādes funkcijas, savu pagasta izpēte ir svarīga. Novadpētniecības materiāli 

bibliotēkā sakārtoti mapēs, kurās kārtoju izrakstus no preses izdevumiem par Pilskalnes pagastu 

un tā iedzīvotājiem foto albūmos, kur tiek ievietotas bildes no dažādiem pagasta pasākumiem, 

notikumiem. Ir svarīgi, par pagasta vēstures apzināšanu , lai  mainoties paaudzēm tas 

turpinātos.     

Šogad turpinājās novadpētniecības mapju aprakstu veidošana elektroniskajā katalogā.  

Novadpētniecības krājums: 



 

16. lpp. 

Bibliotēkā ir sekojošas novadpētniecības mapes   : 

 Pilskalnes pagasta vēsture; 

 Pagasta skolu un izglītības vēsture; 

 Rakstnieki , novadnieki; 

 Pilskalnes mazpulks; 

 Velta Toma; 

 Jāņis Jaunsudrabiņš; 

 Bibliotēkas dzīve un notikumi; 

 Anna Pārlauka( Lidija Ozoliņa,) 

 Kā Latvīgalai lietuvieši lieto latgaliešu valodai tuvus vārdus; 

 Neretas novada dzīve un notikumi; 

 Roberts Zalviņš;  

 Vietvārdi Pilskalnes pagastā; 

 Mājas Pilskalnes pagastā; 

 Neretas novada vēstis; 

 Pilskalnes pagasta vēsture albūmos 

Bibliotēkas telpās tiek izliktas izstādes ar novadpētniecības materiāliem 

 

9. Projekti  
 

Tabula “Projektu apkopojums” 

 

Pārskata periodā darbs ar projektu nav noticis. 

 

10. Publicitāte 
 

        Vietējā laikrakstā „Neretas Novada Vēstis” slejās lasāmi materiāli parbibliotēkas  

aktivitātēm. Uzskatu, ka bibliotēkas esošajiem un topošajiem klientiem nepieciešams sniegt  

svarīgu  informāciju, kas spēj veidot tādu priekšstatu par to , kurā  ieinteresēta  ne tikai pati 

bibliotēka, bet arī ar to saistītā sabiedrība.Bibliotēkā ir pieejama informācija par novada domes 

un pašvaldības institūciju pieņemtajiem lēmumiem, rīkojumiem publiskajiem dokumentiem, 

(www.neretasnovads.lv), kas attiecās gan un šo institūciju darbību, gan uz noderīgo informāciju, 

kas attiecināma tieši uz iedzīvotājiem.  

http://www.neretasnovads.lv/


 

17. lpp. 

Informācija par bibliotēku – JGB adrese www.jgb.lv, kultūras kartes adrese-

www.kulturaskarte.lv , un Latvijas bibliotēku portāls ar adresi www.bibliotēka.lv  

     Bibliotēkas krājumu popularizēšanai izmantoju literatūras izstādes, populāru rakstnieku, 

dzejnieku un citu ievērojamu Latvijas cilvēku atceres jubilejas.Informē par jaunām iznākušām 

grāmatām, par svarīgākajiem notikumiem un aktualitātēm bibliotēku dzīvē. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzejas dienas Pilskalnē 

    Ar dzeju, dziesmām un rudenīgiem ziediem aizvadīts Dzejas dienu pasākums .Šogad dzejas 

dienu moto  ir “Dzeja dziedē”. Pilskalnē  dzejas dienu pasākums notika 10. septembrī  Skolas 

mazajā zālītē. Pasākuma viesi bija Jēkabpils tautas teātra dziedošais aktieris – Pēteris Dranēvičs 

, kur muzikālo pavadījumu  spēlēja  – Aleksandrs Gors.  

    Līdzās sarunām par dzeju, radošumu, skanēja dziesmas ar latviešu dzejnieku tekstiem. 

dzejoļi par pašu galveno, par mīlestību , par to dievišķo sajūtu, kuru mums ikvienam lemts 

dzīvē piedzīvot. 

Visskaistākie rudens ziedi bija pateicība  par kopā pavadītu brīdi. 

Liels paldies visiem par piedalīšanos Dzejas dienu pasākumā ! 

 

 

 



 

18. lpp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotogrāfiju izstāde - notikumi Neretas novadā   “Fotogrāfijai jābūt dzīvai" fotogrāfs 

jēkabpilietis Dainis Ormanis  

 

Svarīgs posms bibliotēkas publicitātes darbā ir bibliotēkas sociālie tīkli. Jēkabpils galvenās 

bibliotēkas tīmekļa vietnes( mājaslapa) apmeklējums -21. 

Bibliotēkas informācija tīmeklī :  www.biblioteka.lv 

Tīmekļa vietne  www.neretasnovads.lv ;   

sociālā tīklā Facebook 

   Notiekošie pasākumi bibliotēkā  tiek izplatīti ar afišu palīdzību, kuras tiek uzliktas bibliotēkā, 

pie afišu dēļa un ievietotas  novada mājaslapā. 

Arī bibliotēkas darbinieki konsultējas ar kolēģiem citās novada bibliotēkās, gūst pieredzi un 

mācās.Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi kā katru gadu ir dzejas dienas. 

http://www.neretasnovads.lv/


 

19. lpp. 

 

11. Sadarbības tīkla raksturojums 
 

Bibliotekai laba sadarbība veidojas ar pagasta kultūras dzīves organizatoru kā arī lieliska 

sadarbība izveidojusies ar Neretas novada centrālo bibliotēku  un citām bibliotēkām novadā,  

kas  palīdz neskaidros jautājumos ikdienas darbā, veidojot izstādes, izdodot publikācijas, 

izveidot pasākumus. 

Finansējumu nodrošina pagasta pārvalde. 

      Vajadzīgo palīdzību un informāciju neskaidros jautājumos saņemu no Jēkabpils CB 

metodiķes, kas ļoti izsmeļoši paskaidro un izklāsta vajadzīgo informāciju. Paldies, metodiķei 

Rudītei Kļaviņai, kas regulāri uztur sakarus ar e-pasta starpniecību, kur informē par jaunām 

iznākušām grāmatām, par semināriem, kursiem, informē par svarīgākajiem notikumiem un 

aktualitātēm bibliotēku dzīvē kā arī konsultē par Zoom un MSTeams. 

     Notiek sadarbība arī ar citām novada bibliotēkām, kur tiek apmeklēti arī viņu  

pasākumi .Tikai šajā gadā sakarā ar Covid-19 sākot no pavasara ar citām bibliotēkām pasākumi 

nenotika . 

 

 

 

 

                   Pilskalnes pagasta bibliotēkas vadītāja  Rasma Strode 
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