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1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums 

Īss situācijas apraksts 

Kūku bibliotēka (turpmāk tekstā Bibliotēka) ir Krustpils novada pašvaldības dibināta 

un pārraudzībā esoša patstāvīga, informatīva, izglītojoša un kultūras iestāde, kas Bibliotēku 

likumā noteiktā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā 2004. gada 17. 

augustā (reģistra numurs BLB1575) un īsteno pašvaldības funkciju kultūras jomā, veicot 

pasaules kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu un citu dokumentu 

uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina 

tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu. 

2009.gadā administratīvi teritoriālās reformas rezultātā, apvienojoties Atašienes, 

Kūku, Krustpils, Mežāres, Variešu un Vīpes pagastiem, izveidojās Krustpils novads.  

Kūku pagasts atrodas Krustpils novada austrumu daļā un robežojas ar Jēkabpils 

pilsētu. Kūku pagastu šķērso valsts galvenais autoceļš A12 (E22) Jēkabpils–Rēzekne–Ludza–

Krievijas robeža (Terehova). Pagasta kopplatība ir 11450 ha. Kūku pagasts ir visblīvāk 

apdzīvotā lauku teritorija Krustpils novadā ar 1894 iedzīvotājiem (pēc PMLP datiem uz 

01.01.2019). Lielākās apdzīvotās vietas - Zīlāni, Jaunā muiža, Kūkas (skat.1.att.). 

 

 
 

1.att. Krustpils novada karte 
 

Kūku pagastā darbojas divas bibliotēkas – Kūku bibliotēka un Zīlānu bibliotēka. Kūku 

bibliotēka atrodas apdzīvotā vietā - Kūkās. Bibliotēkas adrese: Kūkas 36, Kūku pagasts, 

Krustpils novads, Latvija, LV-5222, e-pasts: kuku.biblioteka@krustpils.lv. Attālums līdz 

Jēkabpilij 15 km. Tajā pašā ēkā, kur atrodas bibliotēka, vēl darbojas pagasta kase un ģimenes 

ārsta prakse. Blakus bibliotēkai ir Sūnu pamatskola, bērnudārzs, veikals un 5 trīs stāvu 

dzīvojamās mājas. Tika sakopta un labiekārtota bibliotēkas apkārtne. Tas viss kopumā rada 

labvēlīgu vidi bibliotēkas apmeklēšanai. Šajā mikrorajonā ir apmēram 400 iedzīvotāju. 

Ciemata iedzīvotāju sastāvs ir daudznacionāls, kas nosaka nepieciešamību bibliotēkai 

komplektēt krājumu latviešu un krievu valodā. 

Bibliotēka ir brīvi pieejama ne tikai pagasta iedzīvotājiem, bet visiem apmeklētājiem, 

nodrošinot mūžizglītības iespējas visiem sabiedrības locekļiem, neatkarīgi no viņu vecuma, 

rases, dzimuma, tautības, valodas vai sociālā stāvokļa.  

Bibliotēkas lietotāji pārsvarā ir Kūku ciemata iedzīvotāji, bet ir arī lietotāji no tuvējās 

apkārtnes. Aktīvo lietotāju kopskaits 2020. gadā – 183, t.sk. bērni un jaunieši līdz 18 gadiem 

– 88. Skolas un bērnudārza tuvums veicina bērnu un jauniešu pieplūdumu bibliotēkā.  
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Izmaiņas bibliotēkas darbībā pārskata periodā  

Izmaiņas bibliotēkas darbībā pārskata periodā nav notikušas. 

Pārskata periodā paveiktais no bibliotēkas stratēģijā definētajiem virzieniem un 

uzdevumiem  

Bibliotēka strādā saskaņā ar Kūku bibliotēkas attīstības plānu 2019.-2023. gadam, 

uzmanību vēršot galvenajiem uzdevumiem un virzieniem ilgtspējīgas bibliotēkas attīstības 

nodrošināšanai. Paveiktais aprakstīts bibliotēkas gada pārskatā.  

Bibliotēku akreditācija 

Bibliotēkas akreditācija pārskata periodā nav notikusi.  

Bibliotēka akreditēta līdz 2024. gadam. Akreditācijas apliecības Nr.203B.  

Akreditācijas atzinumā komisijas izteiktie ieteikumi: 

1. Jāaktivizē datu bāžu izmantošanas popularizēšana. 

2. Aktīvāk jāpopularizē autorizācijas datu pielietojuma iespējas. 

3. Rast iespēju datorklasi aprīkot ar interaktīvo tāfeli. 

Ir izpildīti vairāki ieteikumi: autorizācijas dati izsniegti 52 lasītājiem; seši lasītāji 

izmanto 3td e-grāmatu bibliotēku; datorklase aprīkota ar interaktīvo ekrānu. 

2. Finansiālais nodrošinājums 
1.tabula 

Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums 

 2018 2019 2020 Kopējā 

dinamika (+/-) 

Kopā (EUR) 52255 55480 58030 +6%; +4% 

Pašvaldības finansējums 52142 55190 57105 +6%; +4% 

Citi ieņēmumi: 113 290 925 +157%; +219% 

t. sk. maksas pakalpojumi 113 290 925 +157%; +219% 

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi - - - - 

t. sk. VKKF finansējums - - - - 

t. sk. citi piešķīrumi - - - - 

 

Kūku bibliotēkas ienākošie līdzekļi nodrošina bibliotēkas funkciju veikšanu un 

attīstību.  

Salīdzinot ar pēdējiem 3 gadiem, bibliotēkas finansējums audzis (skat.1.tab.). Pamat 

finansējums ir Kūku pagasta pārvaldes un Krustpils novada pašvaldības piešķirtie līdzekļi. 

Citi ienākumi – EUR 925 saņemti sniedzot maksas pakalpojumus par kopēšanu un grāmatu 

apvākošanu, kā arī bibliotēkas telpu noma.  

Izdevumi, salīdzinot ar 2019.gadu, ir palielinājušies par 2550 EUR (skat.2.tab.). 55 % 

no kopējā finansējuma tiek izlietots darbinieku darba samaksai un darba devēja VSAOI, 7 % 

atvēlēti krājuma papildināšanai, 16 % ieguldīti remontdarbiem, 3% izlietoti datortehnikai un 

citai biroja tehnikai, 7% tiek izlietoti jaunu mēbeļu un žalūziju iegādei, kā arī bibliotēkā tika 

uzlabots apgaismojums un 12 % izlietoti apmaksājot dažādu preču un pakalpojumu iegādi, 

t.sk. 250 EUR tiek izlietoti COVID-19 drošības pasākumu nodrošināšanai.  

Diemžēl daudzi kultūras pasākumi, kuru īstenošana bija plānota 2020. gada nenotika 

Covid-19 ierobežojošo pasākumu dēļ.  

Finansējums krājuma komplektēšanai palielinājies par 2%. 

Kopumā bibliotēkas finansējums vērtējams kā attīstību veicinošs. 
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2.tabula 

Bibliotēkas izdevumi 

 2018 2019 2020 Kopējā 

dinamika 

(+/-) 
Izdevumi kopā (EUR) 52255 55480 58030 +6%; +4% 

Darbinieku atalgojums (bruto) 31308 31161 31834 -0.5%; +2% 

Krājuma komplektēšana 3553 4092 4172 +15%; +2% 

 

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

Veiktie un plānotie telpu un ēku rekonstrukcijas projekti un remontdarbi 

Pārskata periodā tika veikts remonts apmeklētāju tualetē. Iesākts darbs pie bibliotēkas 

ēkas renovācijas. Renovēta viena gala ārsiena, jo atradās avārijas stāvoklī (laika apstākļu dēļ 

atsevišķi ķieģeļi, no kuriem uzmūrētas ārsienas, ir saplaisājuši un pat izbiruši). Līdz ar to, lai 

nodrošinātu ēkas drošu ekspluatāciju un novērstu iespējamās avārijas situācijas, 2021.gada 

ieplānots turpināt darbu pie Kūku bibliotēkas ēkas renovācijas.  

Tika turpināts darbs pie bibliotēkas apkārtnes sakoptības un labiekārtošanas. 2020. 

gadā sadarbībā ar biedrību “InSpe” pie bibliotēkas izveidota svētku svinēšanas vieta, t.sk. 

sakopta un labiekārtota teritorija, ierīkota ugunskura vieta un uzstādītas divvietīgas šūpoles un 

izveidots viens ģimenei draudzīgs vides objekts (spēļu laukums, kas sastāv no četrām 

stacionāri uzstādītām betona galda spēlēm). 

 

 

2.att. Ugunskura vieta pie Kūku bibliotēkas 

 
3.att. Spēļu laukums pie Kūku bibliotēkas 
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Iekārtas, aprīkojums  

Katru gadu cenšamies atjaunot vai papildināt bibliotēkas materiāli tehnisko bāzi. 

Pārskata periodā iegādāti: papīra smalcinātājs, papīra griezējs/nazis giljotīna, tāfele trīs kāju 

magnētiska ar statīvu, sienas informācijas displejs, kā arī griešanas ploteris, kas ir ideāli 

piemērots dizainu izgriešanai, dekoru vai skatlogu noformējumu izgatavošanai. Tapāt 

pārskata periodā tika iegādāta  spēļu konsole Xbox One. 

Sadarbībā ar biedrību “InSpe” Kūku bibliotēka nodrošināta ar 3D printeri un 

gravēšanas iekārtu, lai veicinātu Krustpils novada bērnu un jauniešu interesi par IT prasmju 

apguvi. 
3.tabula 

Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums 

 Darbiniekiem 

(skaits) 

Lietotājiem 

(skaits) 
Iegādes gads 

Stacionārs dators 2 6 

2014., 2015., 2016., 

2017 - pa vienam; 

2018. – 2.gab.; 2019. 
– 2.gab. 

Datorkomplekti 

(dāvinājums no 

Lattelecom) datorklasē 

- 8 2017 

Portatīvais dators 1 - 2013 

All-In-One 

planšetdators 
1 - 2019 

Interaktīvs Pieskāriena 

Ekrāns 
- 1 2019 

Grafikas programma 
Microsoft Visio 

(licences) 

1 8 2019 

Multifunkcionālās 

iekārtas 
2 1 2013., 2016., 2019 

Kopēšanas iekārtas 1 - 2003 

Čeku printeris 1 - 2014 

Uzlīmju printeris 1 - 2019 

Televizors - 1 2010 

DVD atskaņotājs 

(karaoke), mikrofons 
- 1 2012 

Mūzikas centrs 1 - 2008 

Digitālā spoguļkamera 1 - 2014 

Projektors ar 
pārnesamo ekrānu 

1 - 2016 

Grāmatu vākošanas 

ierīce 
1 - 2016 

Cilvēku (apmeklētāju) 
skaitītājs 

- 1 2018 

Papīra smalcinātājs 1 - 2020 

Griešanas ploteris 1 - 2020 

3D printeris - 1 2020 

Gravēšanas iekārtu - 1 2020 
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Papīra griezējs/nazis 

giljotīna 
1 - 2020 

Spēļu konsole Xbox 
One 

- 1 2020 

 

 
4.att. 3D printeris  

 

Pārskata periodā nomainīti grāmatu plaukti bērnu istabā, iegādāts biroja krēsls 

vadītājai, seši datorkrēsli lietotājiem, divi sēžam maisi, uzstādītas 18 rullo žalūzijas, kā arī 

uzstādīti āra soliņi pie bibliotēkas. Lai uzlabotu darba vidi bibliotēkas telpās uzlabots 

apgaismojums. 

2021.gadā plānots pabeigt žalūziju nomaiņu bibliotēkā. Ieplānots nomainīt biroja 

galdus darbiniekiem, iegadāties stendu/vitrīnu apbalvojumiem. Tāpat plānots iegādāties 

portatīvo datoru bibliotēkas vajadzībām un nomainīt televizoru.  

4. Personāls 

Katras bibliotēkas veiksmīga darba pamatnosacījums ir profesionāli zinoši, radoši, 

aktīvi un atsaucīgi darbinieki. Kūku bibliotēkā strādā trīs darbinieki: bibliotēkas vadītāja, 

bibliotekāre un apkopēja. Pārskata periodā izmaiņas personāla sastāvā nav veiktas. 
4.tabula 

Bibliotēkas personāls 

 

Darbinieku kopskaits 3 

t.sk. 

bibliotekārie darbinieki 
2 

no tiem ar bibliotekāro izglītību - 

no tiem ar izglītību citās jomās 2 

ar bakalaura grādu 1 
ar 1. līmeņa profesionālo augstāko jeb 

koledžas izglītību   
1 

pārējie darbinieki 1 

Strādā uz pilnu slodzi 3 

 

Kūku bibliotēkas bibliotekārie darbinieki regulāri paaugstina profesionālo 

kvalifikāciju, piedaloties Jēkabpils GB organizētājos semināros un kursos un izmanto LNB 

Mācību centra u.c. iespējas.  

2020.gadā Kūku bibliotēkas bibliotekārie darbinieki piedalījās: 

 Latvijas brīvo arodbiedrību savienības apmācības programmā “Darba aizsardzības pamat 

līmeņa zināšanu izglītības programma” (bibliotēkas vadītāja);  

 SIA “Baltijas datoru akadēmija” mācību kursā “Microsoft Office Visio pamati” 

(bibliotēkas vadītāja); 

 Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB), platformā MS 

Teams, Latgales reģionālais seminārs “Bibliotēkas un sabiedrības ilgtspējīga attīstība: mēs 

būvējam šo pasauli paši” (bibliotēkas vadītāja); 

 Jēkabpils Galvenā bibliotēka, platformā ZOOM, Jēkabpils reģiona un Neretas novada 

publisko bibliotēku darbinieku sanāksmes (bibliotēkas vadītāja, bibliotekāre). 

Finansējums profesionālajai pilnveidei tiek nodrošināts no pašvaldības budžeta. 

2020. gadā, iepazīšanās vizītes ietvaros, Kūku bibliotēku apciemoja topošā Jēkabpils 

novada pārstāvji (Jēkabpils pilsētas un Jēkabpils novada pārstāvji, Viesītes un Aknīstes 

novadu pašvaldību izpilddirektori). 
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Krustpils novada pašvaldības rīkotā konkursa "Jaunatnes Gada balva 2020" titulu  

“Gada jauniešu balsts 2020” saņēma Kūku bibliotēkas vadītāja Jeļena Hnikina. 

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

Galveno rādītāju analīze  

5.tabula 

Bibliotēkas pamatrādītāji 

 
  

2018 

 

2019 

 

2020 

% salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits  232 207 183  -10%; -12% 

t. sk. bērni 129 101 88 -22%; -13% 

Bibliotēkas apmeklējums 5906 5051 2170 -14%; -57% 

t. sk. bērni 3672 2785 1029 -24%; -63% 

Virtuālais apmeklējums 4092 2021 295 -51%; -85% 

Izsniegums kopā 4896 4687 3839 -4%; -18% 

t. sk. grāmatas 2132 1783 1619 -16%; -9% 

t. sk. periodiskie izdevumi 2764 2904 2220 +5%; -24% 

t. sk. bērniem 592 579 343 -2%; -41% 

Bibliotekārais aptvērums % 

no iedz. skaita pagastā 
21% 19% 16% -2%; -3% 

t. sk. bērni līdz 18 g. 61% 49% 44% -12%; -5% 

Iedzīvotāju skaits 1130 1118 1126 -1%; +1% 

t. sk. bērni līdz 18 g. 212 206 201 -3%; -2% 

 

Pārskata periodā vērojams pamat rādītāju samazinājums, ko var pamatot ar ārkārtējo 

epidemioloģisko situāciju valstī un valdības noteiktajiem Covid-19 ierobežojumiem. Saistībā 

ar Covid-19 izplatību valstī, arī Kūku bibliotēkā pārskata periodā, tiek ierobežots darba laiks. 

Virtuālais apmeklējums samazinās, jo par galveno informācijas avotu daudziem kļūst 

sociālie tīkli, kur ir audzis sekotāju skaits – 336 sekotāji Facebook un 190 sekotāji 

Draugiem.lv. 

Kūku pagastā darbojas divas bibliotēkas – Kūku bibliotēka un Zīlānu bibliotēka, līdz 

ar to iedzīvotāju iesaistījums tiek rēķināts ņemot vērā iedzīvotāju skaitu apkalpes zonā un tas 

ir 16%. Savukārt bērnu iesaistījums – 44%.  

Jāpiebilst, ka tabulā “Bibliotēkas pamatrādītāji” uzskaitīti tie apmeklētāji, kuri izmanto 

bibliotēkas pamatpakalpojumus – abonements, lasītava, interneta lasītava, daži pasākumi. Bet 

arvien biežāk bibliotēka veic arī sociālās funkcijas, kas pastāv līdzās bibliotēkas 

pakalpojumiem. Līdz ar to ir grūti precīzi veikt aprēķinus saistītus ar bibliotēkas 

apmeklējumu. Kā risinājums, no 2019.gada 02.janvāra bibliotēkā uzstādīts un darbojas 

cilvēku (apmeklētāju) skaitītājs. Pēc skaitītāja datiem, pārskata periodā bibliotēka fiziski 

apmeklēta 16452 reizes.  

Diemžēl, sakarā ar situāciju valstī, kā arī drošības apsvērumu dēļ, visi bibliotēkas 

radītāji samazinājušies, bet tas nemazina bibliotēkas nozīmīgumu vietējiem iedzīvotājiem un 

gandarījumu par paveikto. 
6.tabula 

Lasītāju sadalījums pa dzimšanas gadiem 
Skaits kopā 1-18 19-40 41-60 61-80 81- Nav datu 

480 171 146 84 56 12 11 

 

Apskatot Kūku bibliotēkas kopā reģistrēto lasītāju vecuma statistiku (skat.6.tab.), 

redzams, ka visvairāk reģistrēto lietotāju ir vecumā līdz 18 gadiem. Bibliotēkas lietotāju 
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vidējais vecums 33.3 gads. Visaktīvākie bibliotēkas apmeklētāji 2020.gada bijuši skolēni 1-9 

klase (skat.7.tab.). 

 
7.tabula 

Lasītāji pēc lasītāju kategorijām 

Skaits 

kopā 

Bērni Skolēni 

1-9kl. 

Vidusskolēni Strādājošie Pensionāri Nestrādājošie Citi 

183 3 81 5 40 17 16 21 

 

Pakalpojumu attīstība  

Darba laiks ir izstrādāts, lai būtu maksimāli ērts apmeklētājiem, jo darba dienās 

strādājam no rīta līdz 6 vakarā. Tika padomāts arī par tiem, kuri darbdienās nevar pagūt 

apmeklēt bibliotēku, līdz ar to strādājam arī sestdienās. Tas uzlabo bibliotēkas pakalpojumu 

pieejamību un priecē lietotājus.  

Saistībā ar Covid-19 izplatību valstī, Kūku bibliotēka pārskata periodā, kā arī 

joprojām turpina strādāt ierobežotā režīmā – trīs dienas nedēļā – pirmdienās, trešdienās un 

piektdienās no 9.00 līdz 18.00. 

Automatizētas lietotāju apkalpošanas un attālās pasūtīšanas/rezervēšanas īstenošana 

dod iespēju bibliotēkas autorizētiem lietotājiem pasūtīt grāmatas, pagarināt termiņu un redzēt 

savu statusu abonementā (izsniegumi, laikā neatdotie, pasūtītie (arī pasūtījumu vēsture), 

rezervētie, rindas, atgādinājumi) neierobežotā laikā. 

Arvien biežāk bibliotēka veic arī sociālās funkcijas, kas pastāv līdzās bibliotēkas 

pakalpojumiem. Bibliotēka ir kļuvusi par ierastu komunālo, patērētās elektrības, telefonu 

maksājumu vietu. Bibliotēkā tiek pasūtītas, rezervētas, apmaksātas un izdrukātas koncertu, 

teātra izrāžu biļetes. Izmantojot bezmaksas interneta pakalpojumus, tiek meklēts darbs, pirkts 

un pārdots, aizpildītas dažādas anketas un VID deklarācijas. Bibliotēkas darbinieki ir 

starpnieki starp pagasta, novada un valsts iestāžu darbiniekiem un iedzīvotājiem.  

Domājot par bibliotēkas pakalpojumu attīstību, 2020.gadā bibliotēka iegādājās 

griešanas ploteris, kas ir ideāli piemērots dizainu izgriešanai, dekoru vai skatlogu 

noformējumu izgatavošanai, kā arī to var izmantot radošām darbnīcām. Tapāt pārskata 

periodā tiek iegādāta  spēļu konsole Xbox One, kas ir lielisks brīvā laika pavadīšanas veids 

bērniem un jauniešiem. 

Sadarbībā ar biedrību “InSpe” Kūku bibliotēka nodrošināta ar 3D printeri un 

gravēšanas iekārtu, lai veicinātu Krustpils novada bērnu un jauniešu interesi par IT prasmju 

apguvi. 

Bibliotēkas sniegtie pamatpakalpojumi ir bez maksas. Bezmaksas pakalpojumi tiek 

nodrošināti pašvaldības piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. Papildus pamatpakalpojumiem 

bibliotēka sniedz maksas pakalpojumus – kopēšanu, izdrukas no datora, skenēšanu, 

laminēšanu, grāmatu apvākošanu, telpu izmantošanu u.c. Maksas apmēru par bibliotēkas 

sniegtajiem maksas pakalpojumiem nosaka Krustpils novada dome.  

E-grāmatu bibliotēka 

2018. gadā bibliotēkā uzsākta lasītāju autorizācija – bija autorizēti 17 lasītāji. Savukārt 

2020.gada jau autorizēti 52 lasītāji, t.sk. seši lasītāji izmanto 3td e-grāmatu bibliotēku. 

Diemžēl nav daudz tādu apmeklētāju, kuriem ir interese un vēlme pašiem meklēt sev 

vajadzīgo informāciju elektroniskajā katalogā. Mums atliek tikai pacietīgi strādāt, 

popularizējot mūsdienu tehnoloģijas, t.sk. iespēju bez maksas lasīt latviešu autoru darbus e-

grāmatas formātā tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā. 
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Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti, to rezultāti 

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

Lai uzlabotu bibliotēkas pakalpojumus un lasītāji varētu izteikt savus ierosinājumus un 

sūdzības ir iekārtota „Ierosinājumu un sūdzību burtnīca”. 2021. gadā plānots veikt aptauju, lai 

noskaidrotu iedzīvotāju un bibliotēkas esošo klientu vajadzības un intereses. 

Aktīvi izvietojot informāciju sociālajos tīklos iedzīvotāji tiek informēti par 

daudzveidīgajiem bibliotēkas pakalpojumiem (jaunākās grāmatas, pasākumi, izstādes u.tml.), 

ieinteresējot viņus apmeklēt bibliotēku. 

Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām  

Bibliotēka atrodas 2.stāvā, tāpēc personām ar kustību traucējumiem nav iespējams tur 

nokļūt. Līdz ar to gados vecākiem lasītājiem un cilvēkiem ar kustības traucējumiem grāmatas 

un periodiku piegādājam mājās. Šo pakalpojumu nodrošina ne tikai bibliotēkas darbinieki, bet 

arī iesaistījušies bibliotēkas lietotāji, kaimiņi, bērni u.c. Kā arī ja ir nepieciešams bibliotēkas 

darbinieks vienmēr nokāp lejā, lai sniegtu nepieciešamās konsultācijas vai apkalpošanu. 

2020.gada tika noslēgta vienošanās par sadarbību starp Latvijas Neredzīgo bibliotēku 

un Kūku bibliotēku, kuras ietvaros bibliotēka var nodrošināt ar grāmatām pielāgotā formātā 

(audio grāmatas, palielinātā drukā grāmatas) personas, kuras ir neredzīgas, ar redzes 

traucējumiem vai citādām lasīšanas grūtībām. 

Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām vai interešu grupām, tematiskie 

pasākumi  

Publiskā bibliotēka ir pieejama visiem, tādēļ maz aizsargāto un riska grupu 

apkalpošana ir viens no darba pamatprincipiem. Bibliotēkai ir iespēja šīs grupas cilvēkiem 

uzlabot dzīves kvalitāti – te var lasīt jauno presi un grāmatas, bez maksas apgūt un izmantot 

datorus, internetu. Konsultējam un vajadzības gadījumā apmācam, kā sazināties ar pašvaldību 

un citām svarīgām institūcijām palīdzības saņemšanai, kā lietot i-banku, kā iegādāties biļetes 

internetā. Kūku bibliotēkā mājvietu radušas senioru rokdarbnieces.  

Vairāk par tematiskiem pasākumiem pārskata periodā pielikumā Nr.1. 

Uzziņu, informācijas un izglītojošais darbs  

Uzziņas par dažādām tēmām veic bibliotēkas darbinieki. Visas sniegtās uzziņas ir 

mutiskas. Bibliotēkas uzziņu un informācijas pakalpojumiem tiek izmantoti tradicionālie un 

elektroniskie informācijas avoti. Tie sevī ietver dažādas meklēšanas iespējas - ALISE 

elektroniskais katalogs, analītiskā datu bāze, novada resursi, LNB elektroniskais katalogs, 

analītiskā datu bāze, Letonika datu bāze u. c. elektroniskie resursi. 

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

tehnoloģiju apguvē un sadarbība ar novada bibliotēkām, Sūnu pamatskolu, Kūku pagasta 

pārvaldi un Krustpils novada pašvaldību. 

Bibliotēkas darbinieki sniedz katram bibliotēkas lietotājam nepieciešamo palīdzību.  

Bibliotēkas izglītojošā darbība  

2018.gada bibliotēkā izveidota datorklase, kas ir izremontēta un aprīkota ar 

stacionāriem datoriem, interaktīvo ekrānu (2019.gadā) un pastāvīgu interneta pieslēgumu, 

dodot iespējas iedzīvotājiem, t.sk. cilvēkiem ar invaliditāti, iegūt mūsdienās nepieciešamās 

datora prasmes. Šajā datorklasē notiek apmācības skolēniem par satiksmes drošību ar iespēju 

nokārtot teorijas eksāmenu un saņemt velosipēda vadītāja apliecību uz vietas bibliotēkā. Kopā 

jau 30 bērni saņēma velosipēda vadītāja apliecības, t.sk. 13 bērni pārskata periodā. 

Ikdienā individuāli tiek strādāts ar apmeklētājiem, kuriem nepieciešama palīdzība, 

piemēram, konta pārskata izdrukas izveide, komunālo rēķinu izdruka, e-pasta lietošana, 
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deklarāciju aizpildīšana elektroniski utt. Apmeklētājiem palīdzam strādāt portālā Latvija.lv, e-

veselība.lv vai datamed.lv.  

Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas pieejamība 

iedzīvotājiem 

Bibliotēkas informatīvajā stendā ir pieejama aktuālā informācija no pašvaldības, valsts 

institūcijām un nevalstiskām organizācijām (paziņojumi, afišas, notikumu informācija). 

Bibliotēkā pieejams pašvaldības informatīvais izdevums „Krustpils novadnieks”. Lai 

izdevums “Krustpils novadnieks” būtu pieejams digitāli katru mēnesi bibliotēkas darbiniece 

to ievieto Nacionālās bibliotēkas datu bāzē “Digitāli radīta periodika”.  

2019.gadā bibliotēkas darbinieki apmeklēja mācību kursus “Digitālā saziņa ar valsti: 

dzīves situācijās, noderīgi e–risinājumi”. Mācības notika Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas īstenotās integrētās komunikācijas mācību programmas “Mana Latvija.lv 

Dari digitāli!” ietvaros, kuras mērķis ir informēt un veicināt sabiedrības interesi par e–

pārvaldes izstrādātajiem risinājumiem, skaidrot un demonstrēt to lietošanas ieguvumus, kā arī 

panākt rīcības maiņu – izmantot dažādu dzīves situāciju risināšanai valsts izstrādātos e–

risinājumus. Kā digitālie aģenti sniedzam atbalstu un praktisku palīdzību, kā sev nozīmīgākās 

dzīves situācijas atrisināt elektroniski, portālā www.latvija.lv. 

Pēc nepieciešamības bibliotēka iesaistās pašvaldības izveidotajās aptaujās, kā arī 

aicina bibliotēkas apmeklētājus tās aizpildīt. 

Elektroniskais katalogs 

Bibliotēka turpina strādāt ar programmu BIS ALISE - komplektēšanas modulī, veicot 

jaunieguvumu apstrādi un eksemplāru norakstīšanu; cirkulācijas modulī, veidojot lasītāju 

reģistru, izsniedzot un saņemot eksemplārus; SBA modulī; inventarizācijas modulī. Tiek 

nodrošināta bibliotēku resursu rezervēšana pēc attālo lietotāju pasūtījumiem un izsniegumu 

lietošanas termiņu pagarināšana (skat.8.tab.).  
 
 

 

 

 

8.tabula 

Elektroniskā kopkataloga izmantošana 2020.gad 

Pasūtītie izdevumi Pagarināšanas 

pieprasījumi 
2 98 

 
9.tabula 

Autorizētie lietotāji 

Autorizēti lietotāji 

(2018) 

Autorizēti 

lietotāji 

(2019) 

Autorizēti 

lietotāji 

(2020) 

% salīdzinot ar 

iepr. gadu 

17 44 52 +159%; +18% 

Pozitīvi vērtējams, ka 2018. gadā bibliotēkā uzsākta lasītāju autorizācija – bija 

autorizēti 17 lasītāji (skat.9.tab.). Savukārt 2020.gada jau autorizēti 52 lasītāji, t.sk. seši 

lasītāji izmanto 3td e-grāmatu bibliotēku. 

Digitalizācija 

Kūku bibliotēkas vadītāja veic Krustpils novada periodisko izdevumu „Krustpils 

Novadnieks” digitalizāciju. Pārskata periodā tika digitalizēti 12 izdevumi. 

http://www.latvija.lv/
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Iekšzemes un starptautiskais SBA 

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 JGB vai pasūta SBA. 

SBA pasūtījumi tiek veikti pa e-pastu, kas nodrošina ātru pieprasījuma iegūšanu. 

Bibliotēka SBA pakalpojumus izmanto jau vairākus gadus. Ļoti daudz izdevumu var iegūt no 

Jēkabpils Galvenās bibliotēkas aktīvā depozitārija krājuma. 
10.tabula 

SBA rādītāji 
SBA 2018 2019 2020 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

7 6 1 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 
dokumentu skaits 

43 4 2 

6. Krājums 

Krājuma komplektēšanas politika un organizācija 

Viens no bibliotēkas pamatuzdevumiem - veidot tādu krājumu, kas balstītos uz visu 

vietējo lasītāju vajadzībām, gaumei un interesēm. 2019. gadā tika izstrādāta un apstiprināta 

Kūku bibliotēkas krājuma komplektēšanas politika 2019.-2023.gadam. 

2020. gadā bibliotēkā turpināts darbs krājuma papildināšanā un kvalitātes uzlabošanā. 

Krājums tiek papildināts regulāri un tematiski. Vidēji jaunās grāmatas komplektējam vienu 

reizi divos mēnešos. Komplektēšanā izmantojam lasītāju pieprasījumus konkrētām grāmatām 

un jaunumus. Bibliotēkas krājums veidots tā, lai maksimāli apmierinātu visu lietotāju 

vajadzības. 

Krājuma apjoms uz 31.12.2020.g. – 8245 vienības (grāmatas, seriālizdevumi, 

audiovizuālie resursi un spēles). Bibliotēkas krājums pēc satura ir universāls. Krājumā esošie 

dokumenti: grāmatas, seriālizdevumi, elektroniskie izdevumi un spēles. Literatūra tiek 

komplektēta latviešu un krievu valodās. 

Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums 

11.tabula 

Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums 
 2018 2019 2020 

Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 

3553 4092 4172 

t. sk. grāmatām 2399 2805 2792 

t. sk. bērnu grāmatām 568 690 689 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 1154 1287 1380 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. 
pagastā 

3,14 3,66 3,71 

 

Krājums tik papildināts ar jaunieguvumiem no pašvaldības līdzekļiem un 

dāvinājumiem. 2020. gadā bibliotēkas grāmatu fonds ticis papildināts ar 364 grāmatām, no 

tiem 96 bērnu grāmatas, 1 spēle, 5 DVD diski, 7 Xbox spēles un 1030 seriālizdevumiem. 

Saņemtie dāvinājumi sastāda 16%  no grāmatu jaunieguvumu kopskaita un to vērtība ir 

515.48 EUR. 

Pārskata periodā par 2% palielinājies finansējums krājuma komplektēšanai.  

Bibliotēka piedāvā plašu spektru preses izdevumu. Presei atvēlētā summa sabalansēta 

ar iepirkto grāmatu summu t. i. 1/3 presei, 2/3 grāmatām. 2020. gadam bija abonēti 39 žurnāli 

un 3 avīzes par summu 1287 EUR, t.sk. 5 žurnāli bērniem. 
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Rekataloģizācija 

Bibliotēkas krājums pilnībā rekataloģizēts 2013. gadā. 

Krājuma pārbaude (inventarizācija) 

Pārskata periodā bibliotēkas krājuma pārbaude (inventarizācija) netika veikta.  

Krājuma rādītāji 

12.tabula 

Krājuma rādītāji 

 2018 2019 2020 

Jaunieguvumi kopā 1466 1472 1407 

t. sk. grāmatas 351 379 364 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 75 117 80 

t. sk. bērniem (B+J) 87 89 96 

Izslēgtie dokumenti 999 600 2233 

Krājuma kopskaits 8199 9071 8245 

t.sk. grāmatas un citi dok. 4630 4425 4600 

t.sk. periodiskie izdevumi 3569 4646 3645 

Grāmatu krājuma apgrozība 0.5 0.4 0.4 

Periodisko izdevumu apgrozība 0.8 0.6 0.6 

 

Bibliotēkas krājums veidots tā, lai maksimāli apmierinātu visu lietotāju vajadzības. 

Vislielākais apgrozījums ir jaunajām grāmatām - gan daiļliteratūrai, gan uzziņu literatūrai. 

Galvenie krājuma papildināšanas avoti – pašvaldības budžets. Dokumentu skaits uz vienu 

lasītāju ir 45,1, krājuma apgrozība 0,5 reizes. 2020.gadā krājumu papildinājām ar 1407 

vienībām (skat. 12. tabulu), no tām 364 grāmatas, 1 spēle,  5 DVD diski, 7 Xbox spēles un 

1030 seriālizdevumi.  

Pārskata periodā no krājuma tika izslēgtas 2233 vienības, t.sk. 202 grāmatas un 2031 

seriālizdevumi. 

Bibliotēkas krājuma papildināšanai grāmatas tiek komplektētas galvenokārt no SIA 

„Virja LK” un grāmatu bāzē „L Grāmata”. 2021. gadam abonēti 2 nosaukumu avīzes un 42 

nosaukumu žurnāli. Pēc preses izdevumiem ir ļoti liels pieprasījums, jo ir izveidojies 

patstāvīgs lasītāju loks, kas katru dienu apmeklē bibliotēku, lai izlasītu jaunāko presi. 

Datubāzes 

Apmeklētājiem bibliotēkā iespējams izmantot 2 tiešsaistes datubāzes. Tās ir: Lursoft 

laikrakstu bibliotēka un datubāze Letonika, ko visvairāk izmanto studenti, mācībām un 

bibliotekāri uzziņām.  
13.tabula 

Bibliotēkā pieejamo datubāžu izmantojums 

Dabubāze 2018 2019 2020 

Letonika / piekļuve ārpus 

bibliotēkas telpām 

44 / 1 37 / 18 18 / 16 

News 110 10 10 

Krājuma un datubāžu popularizēšana 

Krājuma popularizēšanai visbiežāk gada laikā tika rīkotas dažādas grāmatu izstādes: 

jauninājumu izstādes, tematiskās grāmatu izstādes, kas biežāk popularizē un demonstrē 

nozaru literatūras dažādību un pieejamību bibliotēkā.  

Par bibliotēkā pieejamām datubāzēm ir izvietota informācija informatīvajā stendā. 

Jāatzīstas, ka vajadzētu aktīvāk popularizēt datubāžu izmantošanas iespējas. 
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Darbs ar parādniekiem 

Regulāri tiek veikta BIS Alise modulī – cirkulācija - pārbaude par laikā nenodotām 

grāmatām. Pēc šīs statistikas, tad arī strādājam ar parādniekiem: telefoniski un personīgi 

atgādinājumi, sadarbojamies ar skolu. 

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 

Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji  

Bibliotēkas darbības viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir bērnos un jauniešos 

rosināt un saglabāt interesi par grāmatu un lasīšanu. Palīdzēt bērniem atrast noderīgāko 

informāciju, jo ikviena informācija, ko bērni un jaunieši iegūst bibliotēkā, pārvēršas par 

zināšanām, tādējādi ir liels atbalsts kvalitatīvas formālās izglītības iegūšanā.  

Kūku bibliotēkā bērni un jaunieši veido gandrīz pusi (48%) no reģistrētajiem 

lietotājiem. Bibliotēkā notiek pasākumu organizēšana un lasīšanas veicināšana bērniem un 

jauniešiem.  

Gadu gaitā ir izveidojusies sadarbība ar Sūnu pamatskolu un PII organizējot kopīgus 

pasākumus. Ne visu bērnu vecāki lasa un apmeklē bibliotēku, tāpēc ir svarīgi radīt mīlestību 

pret grāmatām pašiem bērniem. Iepazīstinot topošos mazākos lasītājus ar bibliotēku, bērni 

bieži vien rosina vecākus biežāk apmeklēt bibliotēku. 

Tā kā bibliotēka atrodas blakus Sūnu pamatskolai, skolnieki pēc stundām nāk katru 

dienu uz bibliotēku, lai gaidītu autobusu un pavadītu savu brīvo laiku. Bibliotēkā gan pilda 

mājasdarbus, gan izmanto datorus, gan arī spēlē dažādas galda spēles, skatās multfilmas vai 

dzied karaoke dziesmas, lasa grāmatas un preses izdevumus. 

Kā redzams 14 tabulā, pārskata periodā vērojams pamatrādītāju samazinājums, ko var 

pamatot ar ārkārtējo epidemioloģisko situāciju valstī un valdības noteiktajiem Covid-19 

ierobežojumiem. Saistībā ar Covid-19 izplatību valstī, arī Kūku bibliotēkā pārskatā periodā, 

tiek ierobežots darba laiks. 

 

 

 

 
14.tabula 

Bērnu bibliotekārās apkalpošanas galvenie darba rādītāji 

  

2018 

 

2019 

 

2020 

% salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Aktīvo lietotāju skaits 129 101 88 -22%; -13% 

Bibliotēkas apmeklējumi 3672 2785 1029 -24%; -63% 

Izsniegums  592 579 343 -2%; -41% 

Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana 

Bibliotēkas krājums bērnu istabā ir ar plašu grāmatu izvēli, galda spēlēm un 

mīkstajām rotaļlietām. Tiek pasūtīti arī seriālizdevumi  bērniem un jauniešiem. Komplektējot 

bērnu un jauniešu grāmatas, tiek padomāts par visām vecuma grupām, lai grāmatu krājums 

būtu interesants un daudzpusīgs gan pašiem mazākajiem lasītājiem, gan tādiem, kas jau 

uzsākuši skolas gaitas. Tiek komplektētas gan spēļu grāmatas, gan dažādas izzinošas 

enciklopēdijas un attīstošas grāmatas. Grāmatas tiek iegādātas katru otro mēnesi, gan latviešu, 

gan krievu valodā. Bet, tā kā procentuāli lielākā daļa lasa latviešu valodā, tad arī grāmatas tiek 

vairāk komplektētas latviešu valodā. 2020. gadā iegādātas 96 bērnu grāmatas, kas veido 26% 

no jaunieguvumiem. Kopumā bērnu grāmatu fondā ir 1380 grāmatas, kas ir 30% no visa 

bibliotēkas grāmatu krājuma. 
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Joprojām neizdodas izvairīties no rindām grāmatu saņemšanai - ”Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrijas” grāmatām, kur dažkārt lasītājam bija jāgaida pat mēnesim, kamēr citi lasītāji 

vajadzīgos izdevumu nodos. 

Bibliotēkā ir pieejamas arī galda spēles un spēles galdi (šahs, dambretes, futbols, 

lego). Visas galda spēles izvietotas brīvpieejas plauktā.  

2020.gadā tiek iegādāta  spēļu konsole Xbox One ar 7 spēlēm un divi sēžam maisi, kā 

arī nomainīti grāmatu plaukti bērnu istabā. 

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

grupām 

Bibliotēkā bērni nāk meklēt informāciju gan internetā, gan esošajā grāmatu krājumā. 

Informācija tiek meklēta, lai varētu rakstīt referātus, patstāvīgos darbus un projektus. 

Nepieciešamā informācija tiek meklēta datu bāzē “Letonika”, enciklopēdijās u.c. uzziņu 

resursos.  

Arvien vairāk palielinās to bērnu un jauniešu skaits, kas patstāvīgi meklē informāciju 

un spēj atlasīt sev noderīgus materiālus. Tas ir individuālo un organizēto (skolā) apmācību 

nopelns. Protams, ir daļa lasītāju, kuriem zināmas grūtības sagādā nepieciešamās literatūras 

sameklēšana un orientēšanās krājumā. Tai pašā laikā visās iepazīšanās reizēs ar bibliotēku 

bērni ne tikai atnāk vienkārši ekskursijā, bet arī mācās, kā jāmeklē nepieciešamā literatūra, 

atkarībā no vecuma grupas.  

Diemžēl, sakarā ar situāciju valstī, kā arī drošības apsvērumu dēļ, ļoti daudz plānoto 

pasākumu nenotika, bet tas nemazina bibliotēkas nozīmīgumu bērniem un jauniešiem. 

Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes 

Kā jau vairākus gadus, arī 2020. gada piedalāmies Valsts Kultūrkapitāla fonda un 

LNB Bērnu literatūras centra lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu, jauniešu un vecāku 

žūrija”. Pārskata periodā Bērnu žūrijai pieteicās ap 40 lasīt gribētāji. Grāmatas tiek iepirktas 

vienā eksemplārā, līdz ar to nepieciešamās grāmatas bērni gaidīja garās rindās. Tā zināmā 

mērā ir problēma, jo daļa bērnu nepaspēja izlasīt visas grāmatas. Uzņēmīgākos bērnus tas 

netraucēja aktīvi iesaistīties lasīšanā un vērtēšanā. Katru gadu „Bērnu, jauniešu un vecāku 

žūrija” dalībniekiem tiek rīkots brauciens. 2020.gada februārī apmeklējām Enerģētikas 

muzeju Ķegumā un hokeja spēli Arēnā Rīga. 

  
5.att. “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” dalībnieku brauciens 

Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā, nozīmīgākie partneri, 

sadarbības vērtējums 

Nemainīgi un ilggadēji ir izveidojusies laba sadarbība ar biedrību “InSpe”. Pārskata 

periodā bibliotēka sadarbībā ar biedrību uzsāka PUMPURS projekta “Sports iedvesmo, vieno 

un motivē” realizāciju, ko arī turpināsim 2021. gadā. Projekta mērķis – izmantojot neformālas 

mācīšanas aktivitātes, veicināt Krustpils novada jauniešu iniciatīvu un līdzdalību savas dzīves 
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kvalitātes uzlabošanā un interesi par aktīvu un veselīgu dzīves veidu, tādejādi veidojot vēlmi 

turpināt mācības izglītības iestādēs. 

2020.gada aizvadītas trīs šī projekta aktivitātes: 

1. Pirmā sporta ekspedīcija ar mērķi apzināt treniņu nodarbību iespējas un citas sporta 

aktivitātes Krustpils novadā. Ekspedīcijas laikā ielūkojāmies un izmēģinājām trenažierus 

Variešu sākumskolas sporta un trenažieru zālē, apskatījām Spuņģēnu sporta zāli un 

uzspēlējām florbolu. Ļoti aktīvi pavingrojām Jāņa Āboliņa Sporta Klubā un uzzinājām ļoti 

daudz par svaru bumbu celšanu. Rezultātā 15 jaunieši pavadīja šo dienu sportiskā un pozitīvi 

uzlādējošā gaisotnē. 

2. Kūku bibliotēkā norisinājās veselīga uztura meistarklase jauniešiem “Kā lēti, veselīgi un 

garšīgi paēst!”. Šo meistarklasi vadīja uztura speciāliste Ilze Justamente. Ēdienkarte šajā 

darbnīcā bija divi ēdieni – no sākumā jaunieši iemācījās pagatavot veselīgu vistas tortilju, 

savukārt desertā tika pagatavota banānu maize/keksiņš. Kopā meistarklasē piedalījās 21 

jaunietis. Viņi atzina, ka šāda veida meistarklases ir ļoti noderīgas, jo tajās var uzzināt daudz 

dažādu knifiņu ēdienu gatavošanā, kas līdz šim nav dzirdēti, apgūt pamata prasmes ēst 

gatavošanā, kā arī iegūt izpratni par veselīgu uzturu, un visas iegūtās zināšanas ir noderīgas 

un praktiski pielietojamas ikdienā. 

3. Mežāres pamatskolas sporta zālē jauniešiem bija iespēja piedalīties sporta nodarbībā 

„Trenēšanās un sportiskā progresa pamatlikumi, sporta traumas”, ko vadīja Latvijas 

Olimpiskās vienības (LOV) sporta ārsti Jānis Kaupe un Laila Ušacka. Nodarbības pirmajā 

daļā tika izskatītas un izrunātas tādas tēmas: ķermeņa fizioloģisko rādītāju izpratne miera 

stāvoklī un sporta nodarbību laikā; dažādu fizisko īpašību trenēšanas pamatprincipi; kā labāk 

un pareizāk sakārtot savu treniņu nedēļu. Sportiskajam progresam obligāti nepieciešamie 

stūrakmeņi (ēdiens, miegs, treniņš, garīgā attīstība). Savukārt otrajā daļā tika sniegti praktiski 

vingrinājumi un to ietekme uz fizisko ķermeņa attīstību. Jaunieši uzzināja kādas traumas 

sportā var iegūt visbiežāk, par medicīnisko palīdzību konkrētu traumu gadījumā, kā arī par 

nosacījumiem, lai izvairītos no traumām. 

 
6.att. Sporta nodarbībā „Trenēšanās un sportiskā progresa pamatlikumi, sporta traumas” 

 

Īpaša uzmanība tika pievērsta darbā ar bērniem un jauniešiem reklamēšanai Krustpils 

novada mājas lapā www.krustpils.lv un sociālajos tīklos - www.draugiem.lv, 

www.facebook.com. Bibliotēka savu darbu reklamē arī vietējos preses izdevumos. 

Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem 

Darbs ar bērniem un jauniešiem prasa daudz vairāk laika un lielākas psiholoģiskās 

zināšanas nekā darbs ar citiem bibliotēkas apmeklētājiem. Bērniem nepārtraukti ir 

nepieciešamas dažādas novitātes un interesanti piedāvājumi, kas spētu noturēt viņu uzmanību. 

http://www.krustpils.lv/
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Galvenās problēmas darbā ar bērniem un jauniešiem ir intereses trūkums par 

grāmatām un citiem poligrāfiskā veidā iespiestiem izdevumiem, jo ir tendence aprobežoties ar 

vienu informācijas ieguves avotu – internetu.  

Lai bērnus iesaistītu aktivitātēs, katram ir jāveltī individuāla uzmanība, kas aizņem 

daudz laika. Darbā ar bērniem nepieciešami papildus finanšu līdzekļi - interesantu pasākumu 

organizēšanai un balvām, kas ļoti veicina bērnu līdzdalību konkursos, akcijās. Ir nepieciešami 

dažādi materiāli, lai veidotu interesantas radošās darbnīcas. 

Nepieciešams daudzveidot piedāvājumu klāstu bērniem un jauniešiem – CD, DVD, 

diski, galda spēles. 

Veidojas lielas rindas uz Bērnu žūrijas grāmatām. 

8. Novadpētniecība 

Viens no pašvaldību publisko bibliotēku pamatuzdevumiem ir novadpētniecības darbs, 

kas sevī ietver novada teritorijas materiālu, galvenokārt, publikāciju apzināšanu, 

sistematizēšanu, glabāšanu, pieejamības nodrošināšanu un popularizēšanu.  

Bibliotēkā ikgadēji turpinās darbs pie novadpētniecības materiālu apkopošanas. 

2018.gadā padarīts liels darbs, apkopoti un tematiski sakārtoti Kūku bibliotēkas vēstures 

materiāli. Izveidotas 14 mapes par bibliotēku: “Kūku bibliotēka masu medijos” no 1968 gada  

līdz 2018 gadam (4 mapes); “ Kūku bibliotēkas vēsturiskā dokumentācija” sakot ar 60-tiem 

gadiem beidzot 90-tie gadi (6 mapes); “Atskats uz pasākumiem Kūku bibliotēkā” no 70-tiem 

gadiem līdz 2018.gadam (4 mapes). Arī pieejams fotoalbums ar fotogrāfijām. Mapēs apkopoti 

materiāli - kopijas no laikrakstiem un žurnāliem, izdrukas no elektroniskajiem resursiem, 

pasākumu afišas u.c. veida informācija. 

Krustpils novads izdot informatīvu materiālu „Krustpils Novadnieks”, kura viens 

eksemplārs tiek uzglabāts bibliotēkā. Lasītājiem pieejami Kūku pagasta padomes gada 

publiskie pārskati (līdz 2008. gadam) un Krustpils novada pašvaldības publiskie pārskati (no 

2009. gada). 

Novadpētniecības materiāls nav digitalizēts. 

9. Projekti 

Pārskata periodā bibliotēka turpina dalību vietējās biedrības “InSpe” izstrādātajos 

projektos. 2020.gadā biedrībai tika atbalstīti 5 projekti: 

 “Inovāciju veicināšana Krustpils novadā”;  

 “Ugunskura vieta tradīciju svinēšanai Kūku ciematā”; 

 Pumpurs projekts jauniešiem “Sports iedvesmo, vieno un motivē”; 

 Sabiedrības integrācijas fonda projekts “Nāc un spēlē kopā ar ģimeni!”; 

 LIDER projekts «Āra LED video ekrāna uzstādīšana Kūku ciematā, izmantojot 

ekotehnoloģijas». 

Projekta “Inovāciju veicināšana Krustpils novadā” ietvaros Kūku bibliotēka tika 

nodrošināta ar 3D printeri un gravēšanas iekārtu, lai veicinātu Krustpils novada bērnu un 

jauniešu interesi par IT prasmju apguvi. Diemžēl, sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju 

Covid-19 dēļ, projekta ietvaros plānotās nodarbības nenotika. Bet mēs ar nepacietību gaidām 

kad situācija uzlabosies, lai varētu iepazīstināt mūsu novada bērnus un jauniešus ar mūsdienu 

tehnoloģiju iekārtām un to pielietojumu. 

Projekta “Ugunskura vieta tradīciju svinēšanai Kūku ciematā” ietvaros pie Kūku 

bibliotēkas tika izveidota svētku svinēšanas vieta, t.sk. sakopta un labiekārtota teritorija, 

ierīkota ugunskura vieta un uzstādītas divvietīgas šūpoles. Projekta rezultāts pozitīvi ietekmēs 

pašvaldības iedzīvotāju un viesu dzīves kvalitātes uzlabošanu, jo pilnveidojot un dažādojot 

atpūtas vietu, tiks rasta iespēja rīkot lielākus un mazākus pasākumus dažādām 

mērķauditorijām. Kūku ciemats ir kļuvis par vēl vienu sakoptāku vietu bagātāks. 



18 

 

Pumpurs projekts jauniešiem “Sports iedvesmo, vieno un motivē” īstenots ar mērķi – 

izmantojot neformālas mācīšanas aktivitātes, veicināt Krustpils novada jauniešu iniciatīvu un 

līdzdalību savas dzīves kvalitātes uzlabošanā un interesi par aktīvu un veselīgu dzīves veidu, 

tādejādi veidojot vēlmi turpināt mācības izglītības iestādēs. 2020.gada aizvadītas trīs šī 

projekta aktivitātes. 

Sabiedrības integrācijas fonda projekta “Nāc un spēlē kopā ar ģimeni!” ietvaros pie 

Kūku bibliotēkas tika izveidots viens ģimenei draudzīgs vides objekts, kas sastāv no četrām 

stacionāri uzstādītām betona galda spēlēm - galda teniss, galda futbols, šaha (dambretes) 

galds, riču-raču spēles galds. 

LIDER projekta «Āra LED video ekrāna uzstādīšana Kūku ciematā, izmantojot 

ekotehnoloģijas» ietvaros 2021. gada sakumā uz Kūku bibliotēkas ēkas tiks uzstādīts  āra 

LED video ekrāns, kurš darbosies no saules paneļiem. Tas ļaus iedzīvotājiem būt 

informētiem, kopīgi skatīties filmas, sporta spēles, koncertus, celt iedzīvotāju dzīves kvalitāti 

ne tikai pilsētās, bet arī lauku teritorijā. 
15.tabula 

Kūku bibliotēkās realizētie projekti 

 

Projekta 

nosaukums 

Finansētājs Finansējuma 

apjoms 

Projekta apraksts (īss 

kopsavilkums) 

Lasīšanas 

veicināšanas 
programma 

„Bērnu, 

jauniešu un 

vecāku žūrija” 

Pašvaldība 300 EUR 38 bērni/jaunieši, 3 vecāki 

Sadarbība ar 

biedrību “InSpe” 

realizētais 
projekts 

“Inovāciju 

veicināšana 

Krustpils 

novadā” 

Pašvaldība 1476 EUR Kūku bibliotēka tika 

nodrošināta ar 3D printeri un 

gravēšanas iekārtu, lai 
veicinātu Krustpils novada 

bērnu un jauniešu interesi par 

IT prasmju apguvi 

Sadarbība ar 

biedrību “InSpe” 
realizētais 

projekts 

“Ugunskura 

vieta tradīciju 

svinēšanai Kūku 

ciematā” 

Pašvaldība 1249 EUR Pie Kūku bibliotēkas tika 

izveidota svētku svinēšanas 
vieta, t.sk. sakopta un 

labiekārtota teritorija, ierīkota 

ugunskura vieta un uzstādītas 

divvietīgas šūpoles. 

Sadarbība ar 
biedrību “InSpe” 

projekts “Sports 

iedvesmo, vieno 

un motivē” 

Eiropas Sociālais 
fonds 

4600 EUR Mērķis – izmantojot 
neformālas mācīšanas 

aktivitātes, veicināt Krustpils 

novada jauniešu iniciatīvu un 

līdzdalību savas dzīves 
kvalitātes uzlabošanā un 

interesi par aktīvu un veselīgu 

dzīves veidu, tādejādi veidojot 
vēlmi turpināt mācības 

izglītības iestādēs. 2020.gada 

aizvadītas trīs šī projekta 
aktivitātes. Projekta 

turpinājums 2021.gada. 

Sadarbība ar Sabiedrības 7328 EUR Pie Kūku bibliotēkas tika 



19 

 

biedrību “InSpe” 

projekts “Nāc un 

spēlē kopā ar 

ģimeni!” 

integrācijas fonds izveidots viens ģimenei 

draudzīgs vides objekts, kas 
sastāv no četrām stacionāri 

uzstādītām betona galda 

spēlēm - galda teniss, galda 

futbols, šaha (dambretes) 
galds, riču-raču spēles galds. 

Sadarbība ar 

biedrību “InSpe” 
projekts “Āra 

LED video 

ekrāna 

uzstādīšana 

Kūku ciematā, 

izmantojot 

ekotehnoloģijas” 

LIDER, Lauku 

atbalsta dienests 

24691 EUR 2021. gada sakumā uz Kūku 

bibliotēkas ēkas tiks uzstādīts  
āra LED video ekrāns, kurš 

darbosies no saules paneļiem. 

Tas ļaus iedzīvotājiem būt 

informētiem, kopīgi skatīties 
filmas, sporta spēles, 

koncertus, celt iedzīvotāju 

dzīves kvalitāti ne tikai 
pilsētās, bet arī lauku teritorijā. 

 

Vēl pārskata periodā bibliotēka turpina dalību Ceļu satiksmes drošības direkcijas 

izsludinātājā projektā „Mācies un iegūsti velosipēda vadītāja apliecību savā skolā”. Kopā šī 

projekta ietvaros jau 30 bērni saņēma velosipēda vadītājas apliecības, t.sk. 13 bērni pārskata 

periodā. 

10. Publicitāte 

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

pakalpojumiem 

Bibliotēka kā publicitātes vietu visbiežāk izmanto pašvaldības laikrakstu “Krustpils 

Novadnieks” un Krustpils novada mājas lapu krustpils.lv. No sociālajiem tīkliem tiek 

izmantots portāls draugiem.lv un facebook.com. Sociālo tīklu platformu bibliotēka izmanto, 

lai savus lasītājus interneta vidē informētu par bibliotēkas aktualitātēm un dalītos ar 

uzskatāmu, vizuālo informāciju. Interneta lietotāji ar ziņām par bibliotēku var iepazīties 

Jēkabpils galvenās bibliotēkas mājas lapā www.jgb.lv sadaļā „Novada bibliotēkas”.  

Bibliotēka saviem lietotajiem piedāvā iespēju pievienoties WhatsApp grupai “Kūku 

bibliotēka”. Tā ir vienkārša, droša, uzticama un ātra bezmaksas ziņapmaiņas lietotne, kas 

pieejama Android un citiem viedtālruņiem. Šajā grupā var aktīvi sekot līdzi bibliotēkas 

jaunumiem un aktualitātēm, kā arī uzzināt sev vēlamo informāciju. 

Bibliotēkas joprojām izmanto arī ierastos publicitātes veidus kā, piemēram, afišas, 

paziņojumi uz ziņojumu dēļiem un arī tiešo komunikāciju. Pie bibliotēkas ieejas koridorā ir 

stends „Informācija”, kur informējam par visiem bibliotēkas jaunumiem, gaidāmajiem 

pasākumiem, var aplūkot fotogrāfijas no notikušajiem pasākumiem. Informācija tiek atjaunota 

un papildināta regulāri atbilstoši aktualitātei. 

Kūku bibliotēkas preses apskats skatīt Pielikumā Nr. 2. 

Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi 

Kopumā pārskata periodā Kūku bibliotēkā notika 17 dažāda veida aktivitātes, tādi kā 

tematiskie vakari, izglītojoši pasākumi, konkursi, apmācības, semināri, ekskursijas, jauno 

grāmatu apskati un citi. Kūku bibliotēkas pasākumu dienasgrāmata pievienota pielikumā. 

11. Sadarbības tīkla raksturojums 

Kūku bibliotēkai ir sadarbībā ar Krustpils novada domi un pagastu pārvaldēm. Ar 

pašvaldību bibliotēka sadarbojas finansiālos, saimnieciskos un organizatoriskos jautājumos. 

http://www.jgb.lv/
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Novada bibliotēkas sadarbojas arī savā starpā, izmantojot SBA iespējas, kā arī konsultējas ar 

darbu saistītos jautājumos. Bibliotēka sadarbojas ar JGB, apmeklējot kursus, seminārus.  

Jau vairākus gadus bibliotēkai ir sadarbība ar vietējiem uzņēmumiem, kuri atbalsta 

bibliotēkas organizētos pasākumus un palīdz labiekārtot teritoriju. Laba sadarbība ir ar Sūnu 

pamatskolu un pirmsskolas izglītības iestādi. Kopā rīko izglītojošus un lasītprasmi veicinošus 

pasākumus, aicina bērnus kļūt par bibliotēkas lasītājiem un veicina viņos radošumu.  

Lauku bibliotēkas ir kļuvušas par iedzīvotāju socializēšanās vietu. Bibliotēkā, 

sadarbībā ar pašdarbniekiem, biedrībām, tiek rīkoti pasākumi, kopēja dalība projektos, kā arī 

bibliotēkas telpas tiek piedāvātas sanākšanām vai mēģinājumiem. Piemēram, rokdarbnieču 

pulciņš. 

 

 

Kūku bibliotēkas vadītāja 

Jeļena Hnikina 

26.01.2021 
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 Pielikumi



1. pielikums 

 

2020. gada Kūku bibliotēkas pasākumu dienasgrāmata 

 

Pasākum

a datums 

Pasākum

a norises 

vieta 

Pasākuma nosaukums 
Pasākuma 

veids 
Īss pasākuma apraksts vai mērķis 

Dalībnieku 

skaits 
Bilde 

10.10.19.

-13.02.20 

Kūku 

bibliotēka 

Mācies un iegūsti 

velosipēda vadītāja 

apliecību Kūku bibliotēka 

Apmācības 

Nodrošināt skolēniem satiksmes drošības 

zināšanu apguvi velosipēdu vadītājiem. Pēc 

mācību kursa apgūšanas bērni sekmīgi 

nokārtoja CSDD eksāmenu, iegūstot 

velosipēda vadītāja apliecību.  

13 

 

15.02. 
Ķegums, 

Rīga 

“Bērnu/jauniešu žūrijas” 

ekspertu 2019 brauciens 

uz Enerģētikas muzeju 

Ķegumā un hokeja spēli 

Rīgā 

Noslēguma 

pasākums/

ekskursija 

 51 
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06.04.-

31.05. 

Kūku 

bibliotēka 

Fotokonkurss “Skaistākie 

mirkļi kopā ar ģimeni” 

Fotokonku

rss 

Krustpils novada iedzīvotājiem bija iespējā 

iemūžināt ģimenes kopā būšanas prieku un 

piedalīties fotokonkursā. 

3 

 

27.07. 
Kūku 

bibliotēka 

Bezmaksas redzes 

pārbaude 

Konsultāci

jas 

Mērķis - Pievērst īpašu uzmanību redzes 

aprūpei. 
23  

19.06.-

31.08. 

Kūku 

ciemats 

Braukšana ar 

elektromašīnām 
Izklaide 

Ciemata bērniem bija iespēja vizināties ar 

elektromašīnām pa bērnu autoskolas 

apmācības laukumu 

75 

 

12.08. 
Kūku 

ciemats 

Izglītojošs pasākums 

pusaudžiem un jauniešiem 

no audžuģimenēm 

nometnes „Kopā jautrāk” 

ietvaros 

 

Izglītojošs 

pasākums 

Sadarbībā ar biedrību „Silta sirds”. Nometnes 
dalībniekiem piedāvājām izzinošu ekskursiju 

Kūku bibliotēkā un atraktīvu ceļu satiksmes 

noteikumu apgūšanu velo apmācību laukumā. 

Gan lielākie, gan mazākie dalībnieki varēja 

izbraukt trasi ar velokartiem un 

elektromobiļiem. 

15 
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09.10. 
Kūku 

bibliotēka 

Dalībā Latgales reģionālā 

seminārā “Bibliotēkas un 

sabiedrības ilgtspējīga 

attīstība: mēs būvējam šo 

pasauli paši” 

Seminārs 
Kūku bibliotēkas pieredze “Veidojot sevi un 

vidi sev apkārt” 
  

09.10. 

Kūku 

bibliotēka, 

Kūku 

ciemats 

Iepazīšanās vizīte 
Pieredzes 

apmaiņa 

Iepazīšanas vizītes ietvaros, Kūku bibliotēku 

apciemoja topoša Jēkabpils novada pārstāvji 

(Jēkabpils pilsētas un Jēkabpils novada 

pārstāvji, Viesītes un Aknīstes novadu 

pašvaldību izpilddirektori) 

8 

 

05.09.-

10.10 

Krustpils 

novads 

PUMPURS projekta 

“Sports iedvesmo, vieno 

un motivē!” aktivitātes 

Izglītojošs 

pasākums 

Sadarbībā ar biedrību “InSpe” aizvadītas trīs 

šī projekta aktivitātes: 

 

  

    

Pirmā sporta ekspedīcija ar mērķi apzināt 

treniņnodarbību iespējas un citas sporta 

aktivitātes Krustpils novadā. Ekspedīcijas 

laikā ielūkojāmies un izmēģinājām trenažierus 

Variešu sākumskolas sporta un trenažieru 

zālē, apskatījām Spuņģēnu sporta zāli un 
uzspēlējām florbolu. Ļoti aktīvi pavingrojām 

Jāņa Āboliņa Sporta Klubā un uzzinājām par 

svarbumbu celšanu.  

15 
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Kūku bibliotēkā norisinājās veselīga uztura 

meistarklase jauniešiem “Kā lēti, veselīgi un 

garšīgi paēst!”. Šo meistarklasi vadīja uztura 

speciāliste Ilze Justamente. Ēdienkarte šajā 

darbnīcā bija divi ēdieni – no sākumā jaunieši 

iemācījās pagatavot veselīgu vistas tortilju, 

savukārt desertā tika pagatavota banānu 

maize/keksiņš.  

22 

 

    

Mežāres pamatskolas sportā zālē jauniešiem 

bija iespēja piedalīties sporta nodarbībā 

„Trenēšanās un sportiskā progresa 

pamatlikumi, sporta traumas”, ko vadīja 

Latvijas Olimpiskās vienības (LOV) sporta 
ārsti Jānis Kaupe un Laila Ušacka.  

23 

 

Visu 

gadu, 

trešdienā

s 

Kūku 

bibliotēka 

Kūku ciemata senioru 

tikšanās 

Rokdarbni

eču 

tikšanās 

Mērķis – Aktīvs un veselīgs dzīvesveids 

vecumdienās. 
15 

 
 

 

  

 



2. pielikums 

 

Publikācijas par Kūku bibliotēku presē: 

1. Hnikina, Jeļena. Kūku bibliotēkā noslēdzies lasīšanas veicināšanas pasākums / Jeļena 

Hnikina // Brīvā Daugava. - Nr.15 (11 492) (2020, 21.febr.), 4.lpp. : fotogr. 

2. Hnikina, Jeļena. Bērni saņem velosipēda vadītāja apliecības / Jeļena Hnikina // Brīvā 

Daugava. - Nr.16 (11 493) (2020, 25.febr.), 4.lpp. : fotogr. 

3. Hnikina, Jeļena. Kūku bibliotēkā noslēdzies lasīšanas veicināšanas projekts “Bērnu, 

jauniešu, vecāku žūrija 2019” / Jeļena Hnikina // Krustpils Novadnieks. - Nr.3 (116) 

(2020, 4.mar.), 7.lpp. : fotogr. 

4. Apīnis, J. Fotokonkurss “Skaistākie mirkļi kopā ar ģimeni!” / J.Apīnis // Brīvā 

Daugava. - Nr.33 (11 510) (2020, 24.apr.), 4.lpp. 

5. Apīnis, J. Kūku bibliotēkā jauna iespēja - audiogrāmatas / J.Apīnis // Brīvā Daugava. - 

Nr.49 (11 526) (2020, 19.jūn.), 8.lpp. : fotogr. 

6. Hnikina, Jeļena. Jauna iespēja – audiogrāmatas Kūku bibliotēkā / Jeļena Hnikina // 

Krustpils Novadnieks. - Nr.7 (120) (2020,3.jūl.), 7.lpp. : fotogr. 

7. Hnikina, Jeļena. Biedrība “InSpe” īstenos jauniešu projektu programmā “PuMPuRS” / 

Jeļena Hnikina // Krustpils Novadnieks. - Nr.9 (122) (2020,4.sep.), 2.lpp. 

8. Valdmane, Aija. Uzstādīs videoekrānu Kūku ciematā / Aija Valdmane // Brīvā 

Daugava. - Nr.70 (11 547) (2020, 4.sep.), 5.lpp. 

9. Bičevska, Ilze. Būs lekcija par veselīgu uzturu jauniešiem / Ilze Bičevska // Brīvā 

Daugava. - Nr.74 (11 551) (2020, 18.sep.), 5.lpp. 

10. Hnikina, Jeļena. Aizvadīta veselīga uztura meistarklase jauniešiem / Jeļena Hnikina // 

Brīvā Daugava. - Nr.76 (11 553) (2020, 25.sep.), 6.lpp. : fotogr. 

11. Hnikina, Jeļena. Jaunas iespējas atpūtai ģimenēm ar bērniem Kūku ciemā Krustpils 

novadā / Jeļena Hnikina // Krustpils Novadnieks. - Nr.10 (123) (2020,2.okt.), 2.lpp. 

12. Hnikina, Jeļena. Aizvadīta projekta “Sports iedvesmo, vieno un motivē!” pirmā 

aktivitāte / Jeļena Hnikina // Krustpils Novadnieks. - Nr.10 (123) (2020,2.okt.), 3.lpp. : 

fotogr. 

13. Hnikina, Jeļena. Aizvadīta veselīga uztura meistarklase jauniešiem “Kā lēti, veselīgi 

un garšīgi paēst!” projekta “Sports iedvesmo, vieno un motivē!” ietvaros / Jeļena 

Hnikina // Krustpils Novadnieks. - Nr.10 (123) (2020,2.okt.), 3.lpp. : fotogr. 

14. Hnikina, Jeļena. Biedrība “InSpe” realizējusi divus projektus / Jeļena Hnikina // Brīvā 

Daugava. - Nr.84 (11 561) (2020, 23.okt.), 8.lpp. : fotogr. 

15. Hnikina, Jeļena. Kūku ciematā uzstādīs āra LED video ekrānu / Jeļena Hnikina // 

Brīvā Daugava. - Nr.86 (11 563) (2020, 30.okt.), 7.lpp. 

16. Hnikina, Jeļena. Aizvadīta nodarbība “Trenēšanās un sportiskā progresa pamatlikumi, 

sporta traumas” / Jeļena Hnikina // Krustpils Novadnieks. - Nr.11 (124) (2020,3.nov.), 

3.lpp. : fotogr. 

17. Hnikina, Jeļena. Biedrība “InSpe” realizējusi divus projektus – “Ugunskura vieta 

tradīciju svinēšanai Kūku ciematā” un “Inovāciju veicināšana Krustpils novadā” / 

Jeļena Hnikina // Krustpils Novadnieks. - Nr.11 (124) (2020,3.nov.), 3.lpp. : fotogr. 

18. Hnikina, Jeļena. Uzsākta projekta “Āra LED video ekrāna uzstādīšana Kūku ciematā, 

izmantojot ekotehnoloģijas” realizācija / Jeļena Hnikina // Krustpils Novadnieks. - 

Nr.11 (124) (2020,3.nov.), 5.lpp. 

19. Hnikina, Jeļena. Kūkās veiksmīgi realizēts projekts “Nāc un spēlē kopā ar ģimeni!” / 

Jeļena Hnikina // Brīvā Daugava. - Nr.89 (11 566) (2020, 10.nov.), 5.lpp. : fotogr. 

20. Hnikina, Jeļena. Veiksmīgi realizēts projekts “Nāc un spēlē kopā ar ģimeni!” / Jeļena 

Hnikina // Krustpils Novadnieks. - Nr.12 (125) (2020, 3.dec.), 2.lpp. : fotogr. 



3. pielikums 

 

2020. gada lasītākā grāmata Kūku bibliotēkā 

 

Nr. Autors, nosaukums Plaukta 

indekss 

 Latviešu daiļliteratūra  

1.  Judina, Dace. Dēls : romāns / Dace Judina ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; 

atbildīgā redaktore Eva Jansone ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 
[2020].  - Rēzekne : Latgales druka. , ©2020. - 237, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara 

romāns ; 2020/01 (247). 

L 

2.  Zoldnere, Dina. Algotņi : romāns / Dina Zoldnere ; Nataļjas Kugajevskas vāka 

dizains ; atbildīgā redaktore Eva Jansone ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas 

Mediji, [2020].  - Rēzekne : Latgales druka. , ©2020. - 223, [1] lpp. ; 20 cm. - 

(Vakara romāns ; 2020/3 (249). 

L 

3.  Valks, Jānis. "dāčinieki" : romāns / Jānis Valks ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; 

atbildīgā redaktore Eva Jansone ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 
[2020].  - Rēzekne : Latgales druka. , ©2020. - 223, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara 

romāns ; 2020/6 (252). 

L 

Tulkotā daiļliteratūra 

4.  Robertsa, Nora. Vētrainais mājupceļš : romāns / Nora Robertsa ; no angļu valodas 
tulkojusi Ingūna Jundze ; redaktore Marta Tālmane ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - 

Rīga : Kontinents, [2020].  - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2020. - 509 

lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers). 

A(Amer) 

5.  Lekberga, Kamilla. Ragana : [detektīvromāns] / Kamilla Lekberga ; tulkojusi Laura 

Ozoliņa ; Tatjanas Zubarevas vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Santa 
Kugrēna. - Rīga : Jumava, [2020]. , 2020. - 710 lpp. 

A(Zv) 

Bērnu literatūra 

6.  Zandere, Inese, 1958-. Bērns, kas neiekrita / Inese Zandere ; ilustrējis Reinis 

Pētersons ; redaktore Inese Zandere ; dizains: Artis Briedis. - [Rīga] : liels un mazs, 
[2019].  - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 47 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. 

B 

7.  Jundze, Arno, 1965-. Šušnirks un pazemes bubuļi : stāsts / Arno Jundze ; ilustrāciju 
autore Kristīne Martinova ; vāka dizaina autore Vita Lēnerte ; redaktore Bārbala 

Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019].  - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 

137, [7] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. 

J 

8.   Valters, Edgars. Poķu grāmata / Edgars Valters [teksts, ilustrācijas] ; no igauņu 

valodas tulkojusi Daila Ozola ; redaktore Marika Taube. - Rīga : Zvaigzne ABC, 

[2019].  - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 143 lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. 

B 

9. Tilaks, Dzintars. Papus Tru : patiesos notikumos balstīts stāsts / Dzintars Tilaks, 

teksts, ilustrācijas ; Vitas Lēnertes vāka dizains ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : 

Zvaigzne ABC, [2019].  - Rīga : Poligrāfists. , ©2019. - 79, [1] lpp. : ilustrācijas ; 23 
cm. 

B 

10. Cielēna, Māra, 1954-. Ballīte ar nakšņošanu : romāns pusaudžiem / Māra 

Cielēna ; māksliniece Ilze Egle. - Rīga : Lietusdārzs, 2019. - [Rīga] : 

Lietusdārzs, [2019]. - 183, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. 

J 
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