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Vispārīgs bibliotēkas raksturojums 
 

• Īss situācijas apraksts: 

  Viesītes novada  Saukas pagasta Saukas bibliotēka nodokļu maksātāja Latvijas Republikas 

Kultūras ministrijā (reģistra numurs BLB 158 reģ.2004.17.08.) atrodas 155km attālumā no Rīgas, 

12km attālumā no novada centra Viesītē, 6 km attālumā no pagasta centra Lonē. Saukas ciematiņā 

dzīvo līdz 100 iedzīvotāju. Ciematiņā ir veikals. Tuvumā Saukas evaņģēliski luteriskā baznīca, 

komponista A. Žilinska dzimtās mājas “Lejas Arendzāni”. Bibliotēka atrodas Saukas ciematiņa 

trešajā dzīvojamajā mājā pirmā stāva 7. dzīvoklī. Tuvumā z/s “Ielejas”, z/s ‘’Apses”, z/s ‘’Vilciņi”.  

 

• Bibliotēku akreditācija 

Izmaiņas bibliotēku darbībā pārskata periodā nav notikušas, bibliotēku akreditācija pārskata periodā 

nav notikusi. 

 

2. Finansiālais nodrošinājums 
 

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

 2018 2019 2020 

Kopā (EUR) 14205 14112 13523 

Pašvaldības finansējums 14194 14112 13523 

Citi ieņēmumi:    

t. sk. maksas pakalpojumi  11   

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi    

t. sk. VKKF finansējums    

t. sk. citi piešķīrumi    

 

Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 

 2018 2019 2020 

Izdevumi kopā (EUR) 14205 14112 13523 

Darbinieku atalgojums (bruto) 7919 8110 7957 

Krājuma komplektēšana 1078 1067 

 

1095 

 

 

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 
 

2020. gadā netika veikti remonti. 

 

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

Informācijas tehnoloģijas Gads Piezīmes 

5 datori  2012.,2014., 2015.,2015.,2019.  

Multifunkcionālā iekārta 2012  

Lāzerprinteris 2011  

Laminators SaturnA4 2013  

Fotoaparāts CanonPowershot 3400 

IS 

 

2013 

 

 

• Problēmas un to risinājumi materiālā un tehniskā stāvokļa jomā. Pasliktinoties iekārtu darbībai 

tiks plānota nomaiņa. 2020. gadā nebija nepieciešamība mainīt tehniku. Datoriem ir maza 

noslodze. 
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4. Personāls 
 

• Personāla raksturojums  

Bibliotēkā strādā viena darbiniece uz pilnu slodzi. Piedalās visos JGB rīkotajos apmācību semināros 

un arī dažādos attālināti rīkotajos. 

• Apbalvojumi un pateicības 

JGB Pateicība par uzvaru konkursā Novadpētniecības krājuma aktualizēšanā. 

• Finansējums personāla attīstībai  

Ieplānotais finansējums tiek nodrošināts. 

Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi” 

 

N.p.k. Norises laiks Norises 

vieta 

Organizētājs(-i) Pasākuma nosaukums, 

galvenās tēmas 

Stundu 

skaits 

1. 16.01 Krustpils 

k/n 

LNB Atbalsta b-ba Tikšanās  ar Kosteņecku un 

Andri Grīnbergu 

2 

 2. 18.06 Platformā 
ZOOM 

Jēkabpils Galvenā 
bibliotēka 

Atskats uz 2019. gadu, Covid 
ietekme uz Bibliotēku darbu 

1,5 

3. 4.09  Platformā 

ZOOM 

LNB sadarbībā ar 

Eiropas parlamenta 
deputāti Daci. 

Melbārdi 

 

Ceļazīmes mediju lietošanā 

 

2 

4. 25.09 Platformā 

MSTeams 

LNB Ievads medijpratībā 5 

5.  29.10 Platformā 

MS Teams 

LNB Kritiskā domāšana mediju 

telpā 

3 

6. 20.11 Platformā 

ZOOM 

LNB sadarbībā ar 

Eiropas parlamenta 
deputāti Daci 

Melbārdi 

Ceļazīmes mediju lietošanā 1,5 

7. 8.12  LNB 

YouTube 
platformā  

LNB Jāņa Stradiņa akadēmiskie 

lasījumi”Kas ir un kas nav 
Sēlija?” 

3,5 

8. 10.12 KISC mājas 

lapā 

KISC Tiešsaistes pasākums  

“Mūsdienīga un inovatīva 
saziņa ar valsts pārvaldi” 

 

1 

 9.  17.12 Platformā 

ZOOM 

JGB Jēkabpils reģiona un Neretas 

novada publisko bibliotēku 

darbinieku sanāksme 

2 

10. 30.09 Viesītes 

dome 

Viesītes novada 

pašvaldība 

Korupcijas novēršana 5,25 

 

 

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 
 

 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

 2018 2019 2020 % pret 

iepriekš. gadu 

Lietotāju skaits 103 113 105 +10%    -7% 

t. sk. bērni 22 11 10 -50%    -9% 

Bibliotēkas apmeklējums 2038 2551 1074 +25%   -58% 

t. sk. bērni 205 135 71 -34%    -47% 

Virtuālais apmeklējums   135  

Izsniegums kopā 3444 3448 3182 0%        -8% 
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t. sk. grāmatas 932 783 597 -16%     -24% 

t. sk. periodiskie izdevumi 2511 2665 2585 +6%       -3% 

t. sk. bērniem 138 135 46 -2%        -66% 

 

2020. gadā darbu bibliotēkā ietekmēja vīruss Covid19. Bibliotēka bieži bija slēgta. Darba rezultātus nevar 

salīdzināt, jo ārkārtas situācija ir tāda kā ir. 

 

Tabula "Lasītāju sadalījums pa dzimšanas gadiem" 

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

  23 23 30 43 5 

 

• E-grāmatu bibliotēka  
Bibliotēkā e-grāmatas 2020. gadā lasīja pieci lasītāji. Par šo pakalpojumu interese pieaug. 

 

Tabula “E-grāmatu bibliotēkas statistikas dati” 

 E-grāmatu bibliotēkas lasītāju 

skaits 

2019  

2020 5 

 

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

Par bibliotēkas lasītāju viedokli uzzinu pēc aptaujām. Jauni lasītāji tiek piesaistīti tos uzrunājot. 

Arī piesakās pēc iegūtās informācijas facebook.com. 

 

• Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām  

Bibliotēka piegādā grāmatas un žurnālus dzīvesvietās, ja nav iespējams nokļūt bibliotēkā. 

 

• Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām vai interešu grupām  

Bibliotēka sniedz konsultācijas senioriem. Pieprasīti ir e- pakalpojumi-ibanka,elektrum.lv. 

 

• Uzziņu un informācijas darbs  
Bibliotēkā tiek sniegtas individuālās konsultācijas-ibankas, portāla  elektrum.lv , latvija.lv lietošanā. 

 

• Bibliotēkas izglītojošā darbība (situācijas apraksts, vērtējums) 

                    Sakarā ar covid nenotika nodarbības. 

• Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas pieejamība 

iedzīvotājiem 

Informācija pieejama novada mājas lapā, laikrakstā “Viesītes Novada Vēstis”, jgb mājas lapā.  

• Elektroniskais katalogs kā pakalpojums – tabula “BIS ALISE izmantošana”  

 

Tabula “Autorizētie lietotāji” 

Autorizēti lietotāji 

(2018) 
Autorizēti lietotāji 

(2019) 
Autorizēti lietotāji 

(2020) 
% salīdzinot ar 

iepr. gadu 

103 113 115 +10%     +2% 

 

• Iekšzemes un starptautiskais SBA: 

 

Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2018 2019 2020 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

15 1 59 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

4 1 20 
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. 

6. Krājums 
 

• Krājuma komplektēšanas politika un organizācija: 

Bibliotēka komplektē un iegādājas aktuālus, kvalitatīvus izdevumus, lai bibliotēkas lietotājiem 

sniegtu mūsdienīgu informāciju um veicinātu mūžizglītību. 

 

• Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums: 

 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2018 2019 2020 

Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 

1078 1067 1095 

t. sk. grāmatām 705 701 728 

t. sk. bērnu grāmatām    

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 373 373 367 

Finansējums krājumam uz 1 

iedz.skaita pagastā, pilsētā, 

reģionā    

   

 Ar 2017. gadu automatizēta grāmatu izsniegšana, viss grāmatu krājums reģistrēts 

programmā ‘’ALISE”. 

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

 

• Krājuma rādītāji: 

 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2018 2019 2020 

Jaunieguvumi kopā 297 301 331 

t. sk. grāmatas 100 89 127 

t.sk. periodika 197 212 204 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 57 56 93 

t. sk. bērniem 9 8 9 

t.sk. nozaru literatūra(grāmatas) 34 25 25 

Izslēgtie dokumenti 197 197 181 

Krājuma kopskaits 3608 3712 3862 

Grāmatu krājuma apgrozība 31.05 29.09 29.69 

Periodisko izdevumu apgrozība 3.97 3.75 1.77 

                      Krājuma komplektēšana ir apmierinoša , jo katru gadu nedaudz pieaug. 

Bibliotēkas apmeklētājiem pieejamas datu bāzes LETONIKA un NEWS 

                      Datu bāzi LETONIKA 2020. gadā varēja izmantot arī attālināti. 

 

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2018 2019 2020 

Letonika  66 20 

News  510 267 

    

Pārskata periodā regulāri tika rīkoti gan grāmatu krājuma, gan datubāzu popularizēšanas pasākumi. 

Bibliotēkas apmeklētājiem  tika piedāvātas dažādas izstādes par novadniekiem, rakstnieku,  

dzejnieku jubilejās. Tā kā Covid 19 pandēmija traucēja darbam klātienē, bibliotēkas lietotāji un citi 

interesenti ar bibliotēkas aktivitātēm tika iepazīstināti facebook. com. Bibliotēkai ir teju 200 

sekotāju.  Ar parādniekiem sazinos telefoniski. 
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7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 

 
     Pagastā nav ne skolas, ne bērnudārza. Visi bērni mācās Viesītes vidusskolā, mazie apmeklē 

Viesītes bērnudārzu. 2020. gadā tikšanās ar bērniem bija individuālas. Kad varējām tikties klātienē 

kā allaž spēlējām galda spēles, kopā palasījām grāmatiņas. Tāds savāds gads … 

 

• Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana, 

       Bērnu un jauniešu literatūra tiek papildināta pēc  grāmatu izmantošanas rādītājiem.  

Bibliotēkā ir spēles dažādu vecumu bērniem. 

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

          2020. gadā klātienē tikāmies reti. Nepieciešamie pakalpojumi senioriem tika nodrošināti 

attālināti. 

           

8. Novadpētniecība 
• Novadpētniecības darba popularizēšana 

 2020. gadā Saukas bibliotēkai bija 75. dzimšanas diena. To atzīmējot tika sagatavota informācija 

bibliotēkas lapā Facebook.com, kuru ar lielu interesi lasīja , komentēja interesenti. Ar plašu 

materiālu klāstu tika atspoguļota informācija par komponistu Arvīdu Žilinski , atceroties viņu 115. 

dzimšanas dienā. (Klātienes pasākumus izjauca covid pandēmija). Atzīmējot novadnieces Lilijas 

Šicas 100 jubileju sagatavots atceres materiāls facebook. com.  Trīsl asītāji piedalījās Lilijas Šicas 

piemiņai veltītajā  sarīkojumā “Stelles mans trenažieris” J. Jaunsudrabiņa muzejā ‘’Riekstiņos”, ko 

organizēja muzeja vadītāja Ilze Līduma. Atcerējāmies novadniekus Andri Grīnbergu un Skaidrīti 

Gailīti viņu dzīves jubilejās. Atcerējāmies akadēmiķi Jāni Stradiņu, fotogrāfu M. Bucleru dzimšanas 

dienās. 

• Sadarbība novadpētniecības jomā. 

Ar Jēkabpils Galveno bibliotēku, kura jau piekto gadu organizē konkursu novadpētniecības 

krājuma popularizēšanai. Bibliotēka visus gadus ar labiem panākumiem tajā piedalījās. 

Materiālus par pagasta skolām izmantoja Viesītes vidusskolas skolniece. Piedalījos Barikāžu 

muzeja organizētajos atmiņu vakaros. 

• Jauninājumi novadpētniecības darbā 

2020. gadā tika pievērsta liela izmanība novadnieku atcerei. 

• Galvenie secinājumi pārskata periodā, nākotnes prognozes, vajadzības 

Iesāktais jāturpina, jo zinot vēsturi mēs varam doties uz priekšu. 

 

9. Projekti 
 

• 2020. gadā projekti netika rakstīti. 

 

10. Publicitāte 

 

• Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi 2020. gadā bija janvārī Barikāžu ugunskurs 

ar novadnieka Aigara Godiņa piedalīšanos,11. novembrī tradicionālā akcija Gaisma Latvijai 

ciematiņā. Pasākumi tika publicēti bibliotēkas lapā Facebook. com. Bibliotēkas pasākumiem 

lietotāji seko labi, tā informācija par bibliotēkas darbu tiek popularizēta. 

• Bibliotēka piedalījās balsojumā “Gada notikums bibliotēkās 2019”. Foto izstāde “Saucieši 

Baltijas ceļā”, nobalsoja 23 bibliotekārie darbinieki. 

• Atsaucoties projekta “Bibliotēka” aicinājumam, bibliotēka piedalījās lasīšanas veicināšanas 

akcijā. 
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11. Sadarbības tīkla raksturojums 
 

• Citi sadarbības partneri reģionā un Latvijā, veiktās sadarbības aktivitātes 

Jēkabpils A. Žilinska mūzikas skola ( Sagatavots koncerts komponista A. Žilinska 115.dzimšanas 

dienai-Covid 19 pandēmija koncerta norisi izjauca). 

• Viesītes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu tradicionālā darbu izstāde. 

• “Sēļu klubs”- dalīšanās ar aktuālo novadpētniecības informāciju . 

 

12. Veiksmes stāsts 
Sirsnīgs pasākums bija veltīts  Barikāžu atcerei  2020. gada 15. janvārī ar komponista, novadnieka 

Aigara Godiņa piedalīšanos. 

 

 
 

Pielikumi 
 

 Lasītāko grāmatu tops. 

1. Grīnbergs Andris “Katru dienu ar piesitienu” 

2. Abdullajevs Čingizs “Veneras otrā piedzimšana” 

3. Latvijas leģendas X 

4. Vuds Toms “Miesassargs. Nāves spēle” 

5. Manfelde Andra “Vilcēni” 

6. Eglīte Biruta”Uzdāvini man jaunu dienu” 

7. “Mēs neesam viesi te!” Mīlestībā Viesītes novadam 

8. Amberga Svetlana “Versija: Tēvi” 

9. Jansone Ilze “Vīru lietas” 

10. Kreiss Roberts “Bīstamais cilvēks”. 

 

Preses apskats 

 
Publikācijas par Viesītes novada Saukas pagasta Saukas bibliotēku presē 

 

 Lace,Velta 

Saukas bibliotēkā notika barikādēm veltīts pasākums:[par Saukas bibliotēkā organizēto 

pasākumu ”Saukā atceras 1991.gada barikāžu notikumus”]/Velta Lāce/Viesītes Novada 

Vēstis.-1(198)(2020. g. janvāris),7.lpp:fotogr. 

 

 Lāce, Velta 

Saukas bibliotēkā notika:[par bibliotēkas nedēļai veltīto pasākumu “Bibliotēka ir tautas 

smadzenes vienmēr un visur”(k. Skujenieks)]/Velta Lāce/Viesītes Novada Vēstis.-

4(201)(2020.g. maijs),14.lpp:fotogr. 

 

 Lāce, Velta 
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Saukas bibliotēkā notika Dzejas dienām veltīs pasākums:[pat Saukas bibliotēkā 

organizēto pasākumu ”Dzeja dziedē”]/Velta Lāce/ Viesītes Novada Vēstis.-

8(205)(2020.g.septembris),15.lpp: fotogr. 

 

 Lāce, Velta 

Saukas bibliotēkā:[par Saukas bibliotēkas piedalīšanos JGB organizētajā 

novadpētniecības konkursā ,par Lāčplēša dienā organizētajiem pasākumiem]/Velta 

Lāce/ Viesītes Novada Vēstis.-9(206)(2020. g.novembris),12lpp:fotogr. 

 

 Lāce, Velta 

 Saukas bibliotēkā notika jauno grāmatu diena:[par Saukas bibliotēkā organizēto Jauno 
grāmatu dienu]/Velta Lāce/Viesītes Novada Vēstis.-3(200)(2020.g.marts).15.lpp: 
fotogr. 
 
 
Daži foto no bibliotēkas pasākumiem 2020. gadā.

 
Ļāčplēša dienas vakarā Saukas ciematiņš izgaismots ar svecītēm un lāpām. 

Paldies par brīvību! 

 

Regulāri bibliotēkā 2020. gadā tika veidotas dažādas grāmatu izstādes. 
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Dzejas dienās ikviens apmeklētājs tika aicināts izvēlēties un izlasīt sev tīkamu dzeju.  

 

 

Saukas bibliotēkas vadītāja Velta Lāce 


