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1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums 
 

• Īss situācijas apraksts: 

Viesītes novada Rites pagasta bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas veic 

kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu 

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

informācijas pieejamību un tās izmantošanu. 

Rites pagasta bibliotēka saviem lietotājiem sniedz brīvu un neierobežotu literatūras saņemšanu, 

bibliogrāfiskos un informācijas pakalpojumus.  Iedzīvotāju skaits pēc Pilsonības un migrācijas lietu 

pārvaldes datiem uz 01.07.2020. -513 iedzīvotāji. Pēc PLMP datiem uz 01.07.2020. pagastā dzīvo 

86 bērni un jaunieši. Darbspējas vecums ir 350 iedzīvotājiem, pirms darbspējas vecuma (bērni līdz 

15 gadiem) 70 iedzīvotāji, bet pēc darbspējas vecuma ir 93 iedzīvotāji. 

 Rites pagasta bibliotēka kopš 2009.gada 01.jūlija ir Viesītes novada pašvaldības iestāde. Rites 

pagasts ir viena no Viesītes novada administratīvajam teritorijām novada dienvidrietumos, Lietuvas 

pierobežā. Rites pagasts atrodas  21 km attālumā no Viesītes novada centra. 
Darba laiks saskaņots ar Viesītes novada pašvaldību, tas atbilst lietotāju interesēm 

2020.gada oktobrī sakarā ar COVID -19 krīzes ārkārtējās  situāciju un ierobežotajiem pieejamajiem 

pakalpojumiem ir mainīts bibliotēkas darba laiks.  

• Izmaiņas bibliotēku darbībā pārskata periodā  

Izmaiņas bibliotēkas darbībā pārskata periodā nav notikušas. 

• Pārskata periodā paveiktais no bibliotēkas stratēģijā (attīstības plānā) definētajiem virzieniem 

un uzdevumiem 

2020.gadā Rites pagasta bibliotēka ir veikusi iedzīvotāju aptauju, lai varētu komplektēt 

krājumu atbilstoši iedzīvotāju vēlmēm. Bibliotēka cenšas jaunāko un svarīgāko informāciju ievietot 

arī bibliotēkas facebook.com profilā. Aktīvi iedzīvotāji tiek informēti arī izmantojot WhatsAap 

aplikāciju.  

Lai saglabātu bērnu un jauniešu interesi par grāmatām tiek rīkoti lasīšanas veicināšanas 

pasākumi. Skaļās lasīšanas pasākums, kā arī tiek rīkoti konkursi un aktīvāki lasītāji saņem 

pārsteiguma balvas no bibliotēkas vadītājas. Pieaugušajiem tiek nodrošināta iespēja saņemt 

grāmatas savā dzīvesvietā, par to iepriekš vienojoties ar bibliotēkas vadītāju.  

Novadpētniecības uzlabošanā un sava pagasta izzināšanā 2020. gadā tika savākti materiāli par 

apskates objektiem Rites pagastā. Vasaras mēnešos tika rīkots pārgājienu cikls, lai popularizētu sen 

aizmirstas vietas un jaunākajai paaudzei sniegtu vēsturisko informāciju. 

 

• Bibliotēku akreditācija; akreditācijas ieteikumu izpilde u. tml.) 

Rites pagasta bibliotēkas akreditācija pārskata periodā nav notikusi.  

 

 

2. Finansiālais nodrošinājums 
 

Viesītes novada Rites pagasta bibliotēkas tiek finansēta no Viesītes novada domes budžeta, kas 

katru gadu mainās, atkarībā no izvirzītajām prioritātēm. 

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma kāpums vai kritums ir atkarīgs no atalgojuma, ieplānotajiem 

darbiem un pasākumiem. Katru gadu tiek piešķirti līdzekļi pieredzes apmaiņas braucieniem, 

mācībām, pasākumiem. Tomēr 2020.gadā sakarā ar COVID-19 ārkārtas situācijas ierobežojumiem, 

daudzas ieceres nācās atcelt.  Krājuma komplektēšanai līdzekļi būtu pietiekami, ja vien katru gadu 

nepieaugtu grāmatu un periodikas izdevumu cenas.  

Liela daļa no finansējuma aizņem darbinieka atalgojums. 
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Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

 2018 2019 2020 

Kopā (EUR) 11304 12399 13034 

Pašvaldības finansējums 11304 12399 13034 

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) 11304 12399 13034 

Darbinieku atalgojums (bruto) 6179 7329 7412 

Krājuma komplektēšana 1201 1477 1535 

 

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 
 

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

Pārskata periodā Viesītes novada Rites pagasta bibliotēkā tika iegādāts A3 formāta krāsainais 

printeris darba vajadzībām. Tā kā printeris ir tintes un veidotās afišas pieliekot ārā mitrumā izplūst, 

tika iegādāts arī laminēšanas aparāts A3 formāta lapām. 

2021.gadā plānots sākt datoru nomaiņa bibliotēkas lietotājiem, kuri nav mainīti no 2008.gada. 

Izvērtējot budžeta iespējas, arī tiek papildināta galda spēļu kolekcija. 
 

Informācijas tehnoloģijas Gads Piezīmes 

Datortehnika lietotājiem 2008 3TD datori 

Datortehnika 2015 Projekta Publisko interneta pieejas 

punktu attīstība Viesītes novadā 

Datorkomplets 2014 Bibliotēkas vadītāja 

 

• Problēmas un to risinājumi materiālā un tehniskā stāvokļa jomā 

2021.gadā kā prioritāte ir izvirzīta viena datorkomplekta nomaiņa bibliotēkas lietotājiem.  

 

4. Personāls 
 

• Personāla raksturojums (kopaina: skaits, slodzes, izglītība, izmaiņas personāla sastāvā u. c.) 

Bibliotēkā strādā viena darbiniece uz pilnu slodzi. Bibliotēkas vadītāja ir 1. līmeņa profesionālo augstāko 

jeb koledžas izglītību citā jomā, 2019.gadā ieguva  Profesionālās kvalifikācijas apliecību Sērijas nr. 

KAC Nr.041349 profesijā – bibliotekārs. Tiek apmeklēti semināri, pieredzes apmaiņas braucieni, 

lekcijas. 

Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi” 

N.p.k. Norises 

laiks 

Norises 

vieta 

Organizētājs(-i) Pasākuma nosaukums, 

galvenās tēmas 

Stundu 

skaits 

1. 30.09.2020. Viesīte Viesītes novada 

pašvaldība 

Korupcijas novēršana 5 

2. 07.10.-
19.11.2020. 

tiešsšte LNB Kvalitatīvs attēls un tā 
apstrāde; digitālo vizuālo 

materiālu izveide 

48 

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 
 



4 

 

• Galvenie rādītāji (kopaina: lasītāju skaits, apmeklējums, izsniegums u. c.): 

 tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” + rādītāju vērtējums, skaidrojums, analīze 

Viesītes novada Rites pagasta teritorijas iedzīvotājus apkalpo viena publiskā bibliotēka, kas 

pilda arī skolas bibliotēkas funkcijas Iedzīvotāju skaits pagastā ar katru gadu samazinās, tāpēc ir 

vērojams dažu rādītāju kritums. 

Viesītes novada Rites pagasta bibliotēka nodrošina pagasta iedzīvotāju, Viesītes vidusskolas 

filiāles Ritē audzēkņu un citus lietotāju apkalpošanu, realizējot pamatpakalpojumus – brīvpieejas 

grāmatu un citu materiālu krājumu, periodikas pieejamību, bezmaksas informācijas pakalpojumu 

izmantošanu, SBA izmantošanu, dažādu lasīšanas veicināšanas pasākumu pieejamību.  

  

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

 2018 2019 2020 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 208 227 227 +9% 0; 

t. sk. bērni 74 80 76 +8%; -5% 

Bibliotēkas apmeklējums 4333 4499 6224 4%; +38% 

t. sk. bērni 2297 2255 2910 -2%; +29% 

Virtuālais apmeklējums  52 374  

Izsniegums kopā 2836 3090 4053 +9%; +31% 

t. sk. grāmatas 2451 2585 3124 +5%; +21% 

t. sk. periodiskie izdevumi 334 409 793 +22%; +94% 

t. sk. bērniem 395 1015 1076 +256%; +6% 

Bibliotekārais aptvērums % 
no iedz. skaita pagastā, 

pilsētā, reģionā 

38,52 39,20 44,25 +2%; +13% 

t. sk. bērni līdz 18 g. 97 90 86 -7%; -4% 

Iedzīvotāju skaits 545 531 513 -3%; -3% 

 

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- 

227 76 69 50 25 7 

 

Tabula "Lasītāji pēc lasītāju kategorijām" 

Skaits 

kopā 

Bērni Skolēni 

1-9kl. 

Vidusskolēni Strādājošie Pensionāri Nestrādājošie Citi 

227 25 38 16 63 18 33 34 

• Pakalpojumu attīstība, jauninājumi – kopaina, piemēri, vērtējums 

 

• E-grāmatu bibliotēka  

 

Tabula “E-grāmatu bibliotēkas statistikas dati” 

 E-grāmatu bibliotēkas lasītāju 

skaits 

2019  

2020 5 

 

• Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti, to rezultāti 

Bibliotēkas lietotāju vēlmju izzināšanai tiek veikta anketēšana, lai noskaidrotu kādus žurnālus 

vairāk vēlētos redzēt bibliotēkā. Jaunie lasītāji tiek piesaistīti piedāvājot grāmatu nogādāšanu 

uz mājām, kas ir pieprasīts tieši vecākā gadagājuma cilvēku vidū. Grāmatas tiek nogādātas 

sadarbībā ar aprūpētāju. 
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• Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām  

Bibliotēkas pakalpojumus var izmantot cilvēki ar īpašām vajadzībām, jo pagasta pārvaldes   

 telpās ir pacēlājs, kas nodrošina vieglāku ieklušanu un izkļūšanu no telpām. 

• Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām vai interešu grupām (uzņēmēji, 

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

Daļa no bibliotēkas rīkotajiem pasākumiem ir domāti tieši konkrētām mērķauditorijām. 

Piemēram, bērni un jaunieši ir iecienījuši galda spēļu pēcpusdienas. Sākumskolas bērni ar 

aizraušanos apmeklē Mana pasaku pēcpusdiena, kur kopīgi tiek lasītas pasakas. 2020.gadā pusaudži 

iecienīja pārgājienu ciklu – Iepazīsti savu Rites pagastu. 

Ir novērots, ka galvenā mērķauditorija vienkāršu prasmju apgūšanā ar datoru (nomaksāt rēķinus 

caur internetbanku, sagatavot izdruku no bankas, izveidot e-pastu, palīdzība atskaišu iesniegšanā 

valsts institūcijās) ir maznodrošinātie iedzīvotāji. 

 Bibliotēkā tika rīkotas izstādes un pasākumi. 2020.gadā lielu atsaucību guva pasākums –

pārgājienu cikls – Iepazīsti savu Rites pagastu. Kurā ietvaros tika rīkoti 3 pārgājieni. Popularizējot 

pagasta kultūrvēsturiskās vietas, apskates objektus. Arī 2021.gada vasarā plānoti šādi pārgājieni, 

tālākai pagasta iepazīšanai.  

• Bibliotēkas izglītojošā darbība  

Pēdējos gados arvien vairāk novadu bibliotēkā aktualizējas darbs ar sociāli neizsargāto un riska 

grupu bibliotēkas lietotājiem. Maznodrošināto datora prasmes ir vājas, viņiem galvenais ir caur 

interneta banku saņemt izdruku par 3 mēnešu ienākumiem, ko iesniegt sociālajam dienestam. 

Bibliotēkās tas sanāk lētāk nekā bankās. Pensionāriem jāpalīdz samaksāt rēķinus ibankā, jāsniedz 

informāciju par to, kā pārskaitīt naudu uz citu kontu, kā arī jāpalīdz veikt dažādas darbības portālos 

“Elektrum”, “Mans Lattelecom”, “Mans LMT”, “eds.vid.gov.lv”, LDC.gov.lv”, “lad.gov.lv” u.c. 

 Gada garumā tika sniegta palīdzība apmeklētājiem instalējot mobilo aplikāciju SMART ID, 

kodu kalkulatora aktivizēšana reģistrēšanās, reģistrēšanās pašapkalpošanās portālā 

eveselibaspunkts.lv, ievietot sludinājumus portālos, pasūtīt internetveikalos preces, deklarēt 

dzīvesvietu sev avi savam ģimenes loceklim. Aktīvi tiek sniegta palīdzība Latvija.lv lietošanā. 

Regulāri tiek palīdzēts iesniegt iesniegumu iestādei, aizpildītas un nosūtītas slimības lapas VSAA. 

2020.gadā auga pieprasījums pēc palīdzības reģistrēties darba meklētāja statusam izmantojot NVA 

elektroniskās iespējas. 

• Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas pieejamība 

iedzīvotājiem 

Bibliotēkā pieejama pašvaldības aktuālā informācija – gada pārskati, novada izdevums, u.c. 

informācija. 

• Elektroniskais katalogs kā pakalpojums – tabula “BIS ALISE izmantošana” + īsi, aprakstoši 

(vai visām reģiona bibliotēkām ir “ALISE”, kādus moduļus izmanto, kataloga veidošanas 

dinamika, lietotāju iespējas katalogā u. tml.) 

 

 

Tabula “Autorizētie lietotāji” 

Autorizēti lietotāji 

(2018) 
Autorizēti lietotāji 

(2019) 
Autorizēti lietotāji 

(2020) 
% salīdzinot ar 

iepr. gadu 

13 6 5 -53%; -17% 
 

• Iekšzemes un starptautiskais SBA: 

 

Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2018 2019 2020 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 
dokumentu skaits 

99 102 70 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

13 109 22 
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Sakarā ar to ka sabiedrība pamazām novecojas, samazinās arī aktīvo lietotāju apmeklējumi. 

Retāk tiek lasa grāmatas, bet vairāk izmanto laikrakstu pieejamību. Bieži izsaka vēlmi tos lasīt 

mājās, nevis uz vietas lasītavā. Sakarā ar COVID 19 ierobežojumiem lasītavu nav atļauts apmeklēt 

tādēļ arī 2020.gadā periodikas izdevumi tika vairāk izsniegti apmeklētājiem uz mājām. Pēc pušu 

lūguma, vecākā gadagājuma lasītāji tiek apkalpoti mājās. 

• Problēmas un risinājumi bibliotēkas pakalpojumu un pieejamības jomā 

Lai nodrošinātu bibliotēkas pieejamību plašākam lasītāju lokam, grāmatas tiek piegādātas uz 

mājām tiem iedzīvotajiem, kuri uz bibliotēku paši atnākt nevar. 

 

6. Krājums 
 

• Krājuma komplektēšanas politika un organizācija: 

2020.gada bibliotēkas galvenais komplektēšanas uzdevums – veidt kvalitatīvu krājumu, kas ir 

lietotāju pierasīts. Komplektēšanā pievērst uzmanību lietotāju mainīgajām vajadzībām, viecināt 

izglītības iespējas, saturīgu brīvā laika izmantošanu un pavadīšanu. Darbu ar krājumu bibliotēka 

veic elektroniski (grāmatu apstrāde, norakstīšana). 

 Bibliotēkas krājums tiek papildināts regulāri. Bibliotēkā tiek komplektēta dažāda literatūra: 

latviešu oriģinālliteratūra, tulkotā daiļliteratūra, skolēnu mācību procesam nepieciešamā literatūra, 

izdevumi studiju atbalstam, uzziņu literatūra. 

 

• Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums: 

 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2018 2019 2020 

Pašvaldības finansējums krājuma 
komplektēšanai 

1201 1477 1535 

t. sk. grāmatām 799 978 1031 

t. sk. bērnu grāmatām 144   

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 402 499 504 

Finansējums krājumam uz 1 
iedz.skaita pagastā, pilsētā, 

reģionā    

2,22 2,78 2,99 

 

• Krājuma pārbaude (inventarizācija)  
Pārskata periodā krājuma inventarizācija nav veikta. 

• Krājuma rādītāji: 

Viesītes novada Rites pagasta bibliotēkas krājums tiek veidots atbilstoši bibliotēkas 

statusam un lietotāju vajadzībām. 

Krājumu pārskata un izvērtē reizi gadā. Norakstīšanai paredzētos iespieddarbus un citus 

dokumentus atlasa atbilstoši krājuma komplektēšanas nosacījumiem. 

Viesītes novada Rites pagasta bibliotēkas krājuma apgrozījums0,59.Kā jau iepriekš minēts, 

sarūkot iedzīvotāju skaitam, jauniešiem aizejot uz dzīvi  lielākās pilsētās. Lai pagastā uzlabotos 

situācija būtu jādomā par cilvēku motivāciju palikt, nevis aizbraukt, bet tas jau ir valstiska mēroga 

jautājums. 

 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2018 2019 2020 

Jaunieguvumi kopā 448 615 638 

t. sk. grāmatas 209 70 180 

t.sk. periodika  403 451 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 73 74 95 

t. sk. bērniem 31 35 55 
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t.sk. nozaru literatūra(grāmatas)  33 37 

Izslēgtie dokumenti 587 0 347 

Krājuma kopskaits 5558 6173 6480 

Grāmatu krājuma apgrozība 0,50 0,51 0,59 

Periodisko izdevumu apgrozība 0,48 0,38 0,66 

 

• Datubāzes: 

Bibliotēka izmanto arī pieejamās bezmaksas datubāzes –https://www.lursoft.lv 

http://letonika.lv 

 

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2018 2019 2020 

Letonika 27/8  1/4 

News 0 24 4 

 

• Krājuma un datubāzu popularizēšana  

Lai popularizētu krājumu un iepazīstinātu lasītājus ar jaunākajām grāmatām bibliotēkā, tiek rīkotas 

jaunieguvumu izstādes.  

Uz informācijas stenda ir izvietota informācija par pieejamajām bezmaksas datu bāzēm. 

 

• Darbs ar parādniekiem  

Bibliotēkā 2020.gadā ir tikai daži parādnieki, ar kuriem ir veiktas pārrunas sazvanoties, un ir 

panākta vienošanās par grāmatu atgriešanu bibliotēkā. Tie parādnieki, kas nereaģē uz atgādinājumu, 

vairs nevar saņemt grāmatas līdzņemšanai. Tie drīkst izmantot tikai bibliotēkā uz vietas. 

 

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 
 

• Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji 

Viesītes novada Rites pagastā jauniešu un bērnu skaits, tāpat kā iedzīvotāju skaits samazinās. 

Taču 2020.gadā bija vērojams bērnu apmeklējuma skaita pieaugums bibliotēkā. Tas izskaidrojams 

ar to ka gada sākumā bibliotēkā tika rīkotas bibliotekāras stundas ar mērķi veicināt bērniem interesi 

par grāmatām. Vasarā tika rīkoti pārgājieni dabā. Kā arī bērniem ir liela interese par galda spēlēm 

bibliotēkā. Viesītes vidusskolas filiālē Ritē mācās bērni arī no apkārtējiem pagastiem, tad pēc 

stundu beigām, gaidot skolēnu autobusu, bērni izmanto iespēju apmeklēt bibliotēku. 

Bibliotēkā tiek rīkotas dažādas erudīcijas pēcpusdienas, galda spēļu vakari., lasīšanas veicināšanas 

pasākumi. Iecienītas ir arī radošās darbnīcas. 

Bibliotēkā tiek rīkoti Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas lasīšanas pasākumi. Iecienīta ir kopīgā 

lasīšana – Mana skaistā pasaka. 

Attieksmi pret lasīšanu un grāmatu bērnos, veido lasīšanas tradīcijas ģimenē. Gribētos, lai ģimenes 

ar lielāku atbildību izturētos pret savu bērnu izaugsmi un pilnveidošanos. 

• Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem, to iespējamie risināšanas ceļi 

Viesītes vidusskolas filiāles Ritē bērniem ir noslogotība skolā, jo pēc stundām Ritē, liela daļa brauc 

uz Viesītes mūzikas un mākslas skolu, lai apmeklētu stundas tur. 

Bērnus ir grūti aizraut , pārsteigt ar grāmatu lasīšanu, viņiem ir izteikts uzmanības deficīts. 

Skolā nav noteikta ieteicamā literatūra brīvlaikiem, līdz ar to skolēni atsakās no grāmatu lasīšanas 

brīvprātīgi. 

Nabadzīga bērnu valoda sagādā grūtības stāstīšanā un domrakstu rakstīšanā. 

Jauniešu digitālās prasmes aprobežojas ar izklaides sfēru un sociālo tīklu lietošanu.  

Sarūk skolēnu skaits skolā 

Bērnu interesi par grāmatu veicina tas, cik vecāki u.c. ģimenes locekļi seko līdzi bērnu interesēm, 

iedrošina un motivē tos lasīt.  

https://www.lursoft.lv/
http://letonika.lv/
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Jāorganizē dažādi pasākumi lasīšanas veicināšanai, jāpiedalās dažādos projektos un akcijās, jāievieš 

jaunas un interesantas darba formas, lai arī vecāki kopā ar bērniem apmeklētu bibliotēku. 

 

 

8. Novadpētniecība 
 

• Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda prioritātes 

Viesītes novada Rites pagasta bibliotēkas novadpētniecības galvenie virzieni ir saistīti ar lokālās 

vietas vēsturi un kultūrvēsturisko objektu izpēti, novadnieku apzināšanu, materiālu vākšanu un 

apkopošanu un to popularizēšanu. 

• Novadpētniecības krājums: 

Bibliotēkā ir izveidots novadpētniecības stūrītis, ir izveidotas 9 novadpētniecības mapes, kuras 

katru gadu tiek papildinātas ar jauniem materiāliem par Rites pagasta iedzīvotājiem, Rites pagastu 

un Rites pagasta bibliotēku. Novadpētniecības materiālu krājums papildināts ar Rites pagasta 

iedzīvotāju atmiņām par pagastu un tā izvedi, saviem darba gadiem.  
 

• Novadpētniecības darba popularizēšana 

Novadpētniecības popularizēšanai 2020.gadā Rites pagasta bibliotēkas vadītāja rīkoja pārgājienu 

ciklu – Iepazīsti savu Rites pagastu.  

Sniedza gida pakalpojumus Sēlijas laivu projekta realizēšanai aktivitātē – Reibinošo Dumbļa purva 

vaivariņu valstībā. 

Sadarbība novadpētniecības jomā 

Bibliotēka sadarbojas ar vietējiem pagasta iedzīvotājiem. Ir sadarbība ar muzeja “Pumpuri” 

īpašnieku, kas vienmēr laipni piekrīt uzņemt apmeklētājus.  

 

• Galvenie secinājumi pārskata periodā, nākotnes prognozes, vajadzības 

Novadpētniecības darbs ir viena no bibliotēkas darba prioritātēm, jo ir svarīgi saglabāt informāciju 

par savu pilsētu, pagastu, sabiedrību, notikumiem, lai to spētu nodot tālāk nākamajām paaudzēm. 

Bibliotēkai jāturpina meklēt, apkopot un saglabāt vērtīgos materiālus, kuri vēsta par sava novada 

kultūrvēsturi, vērtībām un tradīcijām. Svarīgi ir smelties idejas un pieredzi no citu bibliotēku 

novadpētniecības darba, kā arī dalīties ar savam darba metodēm. Regulāri nepieciešams pilnveidot 

savas zināšanas un  prasmes, kas spētu atvieglot un uzlabot darbu novadpētniecības materiālu 

apkopošanā, saglabāšanā un popularizēšanā. 

 

9. Projekti 
Pārskata periodā Viesītes novada Rites pagasta bibliotēka nav piedalījusies projektu izstrādē. 

 

10. Publicitāte 
 

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

pakalpojumiem 

Par notikušajiem pasākumiem un jaunumiem var gūt informāciju novada laikrakstā “Viesītes 

vēstis”, Viesītes novada mājas lapā – viesite.lv, www.facebook.com. 

 

11. Sadarbības tīkla raksturojums 
• Viesītes novada pašvaldība – finansiāls nodrošinājums. 

• Jēkabpils Galvenā bibliotēka – konsultants metodiskajos jautājumos. 

• Rites pagasta pārvalde – saimnieciskās darbības nodrošinājums 

• Viesītes vidusskolas filiāle Ritē – sadarbība pasākumu organizēšanā 

• Viesītes vidusskolas filiāles Ritē PII Cīrulīši – sadarbība pasākumu organizēšanā 

• Virja LK – grāmatu iegāde 

https://www.facebook.com/events/718033522363227/?__cft__%5b0%5d=AZV3Fs7OKI9BwHiQG75hEMIwiEkkSvhkozr1hhw6cfYHkwdo4aOxugwQQ8kH98D__IR2f8ehyGe2UH6bBjDumaNZGCkGpSIIL150Bg2rEuezmqhMANy9seV-qQg4b3An-P6MqgzKJog_WW1D59R7UyqJEoMs7sumyWiYyFm6zkONuQ&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/events/718033522363227/?__cft__%5b0%5d=AZV3Fs7OKI9BwHiQG75hEMIwiEkkSvhkozr1hhw6cfYHkwdo4aOxugwQQ8kH98D__IR2f8ehyGe2UH6bBjDumaNZGCkGpSIIL150Bg2rEuezmqhMANy9seV-qQg4b3An-P6MqgzKJog_WW1D59R7UyqJEoMs7sumyWiYyFm6zkONuQ&__tn__=-UK-R
http://www.facebook.com/
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• Latvijas Nacionālā bibliotēka – katalogi un datu bāzes, digitālās bibliotēkas kolekcijas 

• SIA Zvaigzne ABC – grāmatu un spēļu iegāde 

 

 

12. Veiksmes stāsts 

 
2020.gada veiksmes stāsts, kas aizrāva dažādu paaudžu iedzīvotājus ir pārgājienu cikls – Iepazīsti 

savu Rites pagastu. Pārgājienu laikā tika iepazīta neliela daļa pagasta teritorijas, kā arī 

kultūrvēsturiskās vietas. Kopā vasaras garumā tika noieti ap 60km. Liels prieks bērniem un 

jauniešiem bija par iespēju nakšņot pie Ilzu baznīcas, baudot Sarkaņu ģimenes viesmīlību. Bērni jau 

kopš 2018.gada ekskursijas vēlējās tur nakšņot, jo dzirdēja leģendu par spokošanos. Tādēļ radās 

vēlme noķer spoku, diemžēl nakšņošanas laikā mums tas  neizdevās.  
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Pielikumi 
 

• Var pielikt preses apskats,  pasākumu saraksts/tabula, izstāžu saraksts/tabula, fotogrāfijas, 

aptaujas anketu paraugi, projektu apraksti u. c.) 

 

 
Publikācijas par Viesītes novada Rites pagasta bibliotēku presē: 

Rites bibliotēkas aktualitātes:[ par Rites pagasta bibliotēkas un Rites Tautas nama rīkoto radošo 

nodarbību – Sveču liešana, sakarā ar Sveču dienu. ] Viesītes Novada Vēstis Nr.2(2020.gada, 

februāris), 9.lpp fotogr. V.Liepiņa 

 

 

 

 

 

 
 

Bingo pēcpusdiena: [par Bingo spēļu pēcpusdienu] Viesītes Novada Vēstis Nr.2 (2020.gada, 

februāris), 15.lpp. 
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Iepazīsti savu Rites pagastu:{ par Rites pagasta kultūrvēsturisko vietu apzināšanu, apskatīšanu], 

Viesītes Novada Vēstis Nr.5 (2020.gada , jūnijs), 11.-12.lpp. 
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Iepazīsti savu Rites pagastu:{ par Rites pagasta kultūrvēsturisko vietu apzināšanu, apskatīšanu], 

Viesītes Novada Vēstis Nr.6 (2020.gada , jūlijs), 8.lpp. 
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Senie latviešu tautas ticējumi teic, ka 

2.februārī svinama Sveču diena. Viesītes vidusskolas filiāles Ritē bērni gatavo svečturus, kuros pēc 

tam liet savu laimes sveci. 

 

 

 
 

9.klases zēnu sveiciens visām skolotājām Sieviešu dienā. Jau laikus zēni nāca pēc stundām un 

bibliotēkā sadarbībā ar bibliotēkas vadītāju gatavoja no kreppapīra un trifeles konfektēm tulpes. Lai 

tās 8.marta rītā, kad skolotāji ierodas darbā var dāvināt, kā saldu sveicienu. 
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2020.gada 17.jūnija agrā rītā krustojumā kas ved uz Rites pagasta centru tika iedegts ugunskurs, par 

godu 1836 Gaismas ceļam Rites pagastā. 

 

Lasītāko grāmatu TOP 10. 

 

1. A. Mariņina Rūgtais kvests 1.sējums 

2. A. Mariņina Rūgtais kvests 2.sējums 

3. K. Račko Netīrā 

4. H. Paukšs Eņģeļu medības 

5. M.Zīle Svešu tēvu grēki 

6. K. KetnereAsteszvaigznes brīdinājums 

7. K. Ketnere Svešiniece savā dzīvē 

8. Ē. Hantere Pusnakts 

9. I. Bauere Mazā klusā sirds 

10. F. Nilsone Pērtiķa zvaigznes 

 

 

Aktīvākie lasītāji 2020.gadā 

 

1. Ļuba Elksne 146 

2. Vasīlijs Kotovskis 61 

3. Kristīne Verečinska 36 

4. Vita Liepiņa 35 

5. Valentīna Groznova 27 
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Aktīvākie lasītāji bērni, jaunieši 2020.gadā 

 

1. Linda Strumska 27 

2. Kristiāns Moisejevs 19 

3. Kitija Semjonova 17 

4. Ingars Strucis 16 

5. Sanija Sasa 16 

 

 

 

Arī 2021.gadā ir plānoti dažādi pārgājieni, lai turpinātu iepazīt savu pagastu. Parādīt jaunajai 

paaudzei skaistākās un piemirstās vietas. Baudīt vasaras saules piepildītos labības laukus, iet basām 

kājām pa lauku ceļiem. Baudīt mežu smaržas un putnu vīterošanu. Iepazīt leģendu par Kņāvu 

pilskalnu, apskatīt atliekas no vecās cūku fermas un salīdzināt ar seno laiku fotogrāfijām. Apskatīt 

Ilzu ( Garo) ezeru, kas atrodas uz robežas ar Lietuvu. 


