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1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums 

 Bērnu bibliotēkas misija ir bērnos radīt lasītprieku un veicināt jauniešus kļūt par prasmīgiem 

informācijas meklētājiem un lietotājiem. 

  Bērnu bibliotēka ir atvērta un draudzīga pasaule bērniem, kurā var iegūt vajadzīgo 

informāciju gan mācību, gan brīvā laika pavadīšanai, iepazīties ar jaunajām grāmatām, presi. 

  Bibliotēka aktīvi piedalās valsts mēroga projektos: lasīšanas veicināšanas programma 

”Bērnu/Jauniešu/ Vecāku žūrija”, Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa, e – prasmju nedēļa.  

  Izmaiņas bibliotēkas darbībā pārskata periodā nav notikušas. 

 

2. Finansiālais nodrošinājums 
 

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

 2018 2019 2020 

Kopā (EUR) 8952 9827 9740 

Pašvaldības finansējums 8952 9827 9740 

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) 9520 9827 9740 

Darbinieku atalgojums (bruto) 6380 6660 6188 

Krājuma komplektēšana 838 730 865 

 

 

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 
 

• Telpu un ēku rekonstrukcijas projekti un remontdarbi nav veikti. 
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• Iekārtas, aprīkojums (t. sk. IKT nodrošinājums) ir apmierinošs. Nākotni neprognozējam sakarā 

ar novadu reformu. 

 

4. Personāls 
 

Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi” 

Bibliotēkā strādā viens bibliotekārs ar vidējo speciālo izglītību. 

N.p.k. Norises 

laiks 

Norises 

vieta 

Organizētājs(-i) Pasākuma nosaukums, 

galvenās tēmas 

Stundu 

skaits 

1. 11.04.2020. Jēkabpils Jēkabpils 

Galvenā b-ka 

Radošums un tā izpausme 

darbā ar bērniem un 

pieaugušajiem bibliotēkā 

8 

2. 18.06.2020. Plartformā 

Zoom 

Jēkabpils 

Galvenā b-ka 

Atskats uz 2019.gadu:Covid-

19 ietekme uz b-ku darbu 

1,5  

3. 25.09.2020. Platforma 

MS  

Latvijas 

Nacionālā b-ka 

Ievads medijpratībā 2  

4. 10.12.2020. Kisc mājas 

lapā 

Tiešsaistes 

pasākums 

Mūsdienīga un inovatīva 

saziņa ar valsts pārvaldi 

1  

5. 17.12.2020. Platforma 

Zoom 

Jēkabpils 

Galvenā b-ka 

Jēkabpils reģiona un Neretas 

novada publisko b-ku 

darbinieku sanāksme 

2 

 

 

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

 2018 2019 2020 % salīdzinot ar 
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iepr. gadu 

Lietotāju skaits 175 153 168 -9,6 

t. sk. bērni 137 128 136 -12,5 

Bibliotēkas apmeklējums 2720 2629 862 -7,9 

t. sk. bērni 2805 1433 432 -13,4 

Virtuālais apmeklējums     

Izsniegums kopā 5278 557 730 +6,2 

t. sk. grāmatas 4210 557 545 -13,4 

t. sk. periodiskie izdevumi 1162 136 218 +3,6 

t. sk. bērniem 4210 95 545 +8,9 

Bibliotekārais aptvērums % 

no iedz. skaita pagastā, 

pilsētā, reģionā 

    

t. sk. bērni līdz 18 g.     

Iedzīvotāju skaits 1526 1500 1482 -3,4 

 

 
 

Tabula "Lasītāju sadalījums pa dzimšanas gadiem" 

(šos datus var dabūt Cirkulācijas statistikā pirmā atskaite Lasītāju vecums) 

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

168 136  32   

 

Tabula "Lasītāji pēc lasītāju kategorijām" 

Skaits 

kopā 

Bērni Skolēni 

1-9kl. 

Vidusskolēni Strādājošie Pensionāri Nestrādājošie Citi 

168 2 146 35 28    

 

 

Lasītājiem, kuri sasnieguši 10.- 11.gadus (4.klase) un viņi apmeklē bibliotēku, veikta aptauja.  

Iekļuve bibliotēkā lasītājiem ar īpašām vajadzībām tiek nodrošināta – pie ārdurvīm ierīkota 

uzbrauktuve. 

2020.gadā sniegtas 135 uzziņas. 

 

Tabula “Autorizētie lietotāji” 

Autorizēti lietotāji 

(2018) 

Autorizēti lietotāji 

(2019) 

Autorizēti lietotāji 

(2020) 

% salīdzinot ar 

iepr. gadu 

 157 168 +23% 
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Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2018 2019 2020 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

8 5 3 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

4 9 - 

 

 

 

6. Krājums 
• Krājuma komplektēšanas politika un organizācija: 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2018 2019 2020 

Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 

838 780 865 

t. sk. grāmatām 580 500 598 

t. sk. bērnu grāmatām 473 482 598 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 258 254 267 

Finansējums krājumam uz 1 

iedz.skaita pagastā, pilsētā, 

reģionā    

-34,3 -21,16 +2,3 

 

• Krājuma pārbaude (inventarizācija)  

2020.gada martā veikta krājuma pārbaude – inventarizācija. Norakstītas 317 vienības. Fonds 

sastāv no 4195 vienībām. 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2018 2019 2020 

Jaunieguvumi kopā 88 80 284 

t. sk. grāmatas 88 80 122 

t.sk. periodika 12 7 159 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 6 13 20 

t. sk. bērniem 48 64 76 

t.sk. nozaru literatūra(grāmatas)  8 11 

Izslēgtie dokumenti 120 1179 317 

Krājuma kopskaits 5136 5152 4195 
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Grāmatu krājuma apgrozība 0,24  1,25  0,2  

Periodisko izdevumu apgrozība 0,49  0,64  0.71  

 

• Datubāzes: 

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2018 2019 2020 

Letonika 32 171 42 

News 23 26 14 

 

Bibliotēkā izmantojam Letonika un News, bet priekšroka tiek dota Letonikai. 

Darbs ar parādniekiem tiek risināts ar klašu audzinātājiem un latviešu valodas skolotājiem. 

 

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 

• Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji 

2020.gadā noorganizētas 12 plauktu izstādes: “Bērnu/jauniešu/ vecāku žūrijas grāmatas”, 

“Pasakas par ziediem: Annai Saksei”, “Laimes recepte: Brīvajam laikam u.c.”. Izveidots ar 

klašu audzinātājām ieteicamās lit.saraksts “Ko lasīt vasarā”. 

• Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana 

Iegādātas trīs spēles – puzles.  

• Sadarbība ar izglītības iestādēm “Kompetenču pieejas mācību saturā (Skola2030)” ietvaros 

(minēt konkrētus piemērus) 

Bibliotēkas darba rādītāji būtiski samazinājušies sakarā ar Covid-19 pandēmiju. Novembrī – 

decembrī, kad 8 – 9 gadīgie skolēni mācībām tika izvietoti lielās skolas telpās tā nodrošinot 

pandēmijas stāvokļa ierobežojumu un noteikumu izvirzītās prasības, bibliotēka šiem lasītājiem bija 

viegli sasniedzama, jo atradās vienā ēkā ar mācību telpām. Bērni un jaunieši izmantoja katru 

starpbrīdi kā iespēju apmeklēt bibliotēku. Man kā bibliotekārei bija prieks vērot, ka sākumskolas 

skolēni starpbrīžos atrada laiku ieskriet bibliotēkā, izvēlēties viņus interesējošas grāmatas. Viņi tās 

kopīgi lasīja, pārrunāja izlasīto. 

 

8. Novadpētniecība 
 

• Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda prioritātes 

Kā katru gadu, arī 2020. gadā tiek vākti materiāli par mūsu novadniekiem. Materiāli sakārtoti 

tematiski atsevišķās mapēs. Neretas pagasta iedzīvotājiem tiek kopēti un sakārtoti pa tēmām, lai var 

izmantot mācību procesā, rakstot ZPD. Tiek uzkrātas arī neretas novada vēstis. Grāmatas par 

Neretas  novadniekiem tiek sakārtotas atsevišķi.  
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9. Projekti 
 

 

2020. gadā Bērnu/jauniešu/vecāku žūrijā iesaistījās 13 lasītāji. Aktīvākie ir 2., 3., 4., 5. klašu 

lasītāji. 

 

 

 

 

 

 

10. Publicitāte 
 

Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi: Covid-19 pandēmijas dēļ 2020.gadā bibliotēkā 

pasākumi nenotika. 

• Bibliotēkas informācija tīmeklī: 

Covid-19 pandēmijas dēļ 2020.gadā bibliotēkas popularizēšaanas pasākumi nenotika. 

• Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi 

Covid-19 pandēmijas dēļ 2020.gadā bibliotēku popularizējoši pasākumi nenotika. 

• Ar publicitātes darbu saistītās problēmas un to risinājumi 

 

 

11. Sadarbības tīkla raksturojums 
 

Notiek regulāra sadarbība ar Neretas pašvaldību, Neretas novada bibliotēkām un Jēkabpils galveno 

bibliotēku.  

 

 

12. Veiksmes stāsts 

 

1. Sakarā ar Covid-19 pandēmiju 2020.gada novembrī – decembrī sākumskolas 8 – 9 gadīgie 

skolēni mācībām tika izvietoti lielās skolas telpās tā nodrošinot pandēmijas stāvokļa ierobežojumu 

un noteikumu ievērošanas nosacījumus. Līdz ar to mācību gada noslēguma pēdējo semestri bērni un 

jaunieši vadīja telpās, kas atrodas vienā ēkā ar bērnu bibliotēku. Šādi apstākļi savukārt atviegloja 

lasītājiem bibliotēkas sasniedzamību, jo atradās vienā ēkā ar mācību telpām. Bērni un jaunieši 

izmantoja katru starpbrīdi kā iespēju apmeklēt bibliotēku. Man kā bibliotekārei bija prieks vērot, ka 

sākumskolas skolēni starpbrīžos atrada laiku ieskriet bibliotēkā, izvēlēties viņus interesējošas 

grāmatas. Viņi tās kopīgi lasīja, pārrunāja izlasīto. 
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2. veiksmes stāsts – veiksmīgi, mierīgos apstākļos notikusi bibliotēkas krājuma inventarizācija, jo 

Cocid-19 dēļ 2020.gada vidū bibliotēkas lasītājiem tika slēgtas. Līdz šim inventarizācijas bieži 

nācās atlikt uz vēlāku laiku, jo tās traucēja lasītāju apkalpošanu. Tagad mierīgos apstākļos to varēja 

kvalitatīvi izdarīt. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pielikumi 
 

Pielikums Nr. 1. 

 

 

 

 

Visvairāk lasītākās grāmatas bērnu b-kā 2020.gadā. 

 

 

1. I. Vīgners. Mazais pūcis – Kokosrieksts apciemo Ziemassvētku vecīti. 

2. L. Rozentāle. Žū-žū Miega pelēns 

3. A. Stefenseijers. Līzelote spēlē paslēpes. 

4. P. Rauda. Princese pa pastu. 

5. H. Veba. Slepenais draugs. 

Pielikums Nr. 2. 

 

Anketa par b-kas darbu 2020.gadā 

4.klasei 

 

1. Cik bieži Tu apmeklē bibliotēku?__________________________ 

_______________________________________________________ 

2. Bibliotēkas apmeklējuma mērķis __________________________ 

______________________________________________ 
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3. Es bibliotēkā visvairāk lasu _______________________________ 

____________________________________ 

4. Mana mīļākā grāmata ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Paldies! 


