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1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums 
 

• Īss situācijas apraksts: 

Variešu bibliotēka atrodas Krustpils novada Variešu pagastā – Vidusdaugavas 

zemienes ziemeļaustrumu daļā Daugavas labajā krastā. Pagasts robežojas 

ziemeļrietumu daļā pa Aiviekstes upi ar Pļaviņu novadu, ziemeļu un ziemeļaustrumu 

daļā ar Madonas novadu, austrumu daļā ar Mežāres pagastu, dienvidrietumu un 

rietumu daļā ar Kūku pagastu un Jēkabpils pilsētu.  

Bibliotēka atrodas pagasta centrā vienā ēkā ar pagasta pārvaldi un ir Variešu pagasta 

kultūras un informācijas centrs, kas veic kvalitatīvu bibliotēku pakalpojumu sniegšanu 

iedzīvotājiem, nodrošina lietotājus ar informācijas pakalpojumiem un kvalitatīvu 

brīvā laika izmantošanu. 

Deklarēto iedzīvotāju skaits uz 2020.g. – 1139, tajā skaitā bērni līdz 18 gadu 

vecumam – 247 
Variešu bibliotēkai ir ārējās apkalpošanas punkti Antūžos un Medņos. ĀAP Antūžos 

atrodas Antūžu pamatskolai piederošā trīs stāvu dzīvojamā ēkā četristabu dzīvoklī 

pirmajā stāvā Antūžu centrā. ĀAP Medņos atrodas pagastam piederošā viena stāva 

koka ēkā Medņu centrā 

• Izmaiņas bibliotēku darbībā pārskata periodā (izmaiņas juridiskajā statusā, 

institūcijas struktūrā u. c. būtiskas izmaiņas) 
Izmaiņas bibliotēku darbībā pārskata periodā nav notikušas 

• Pārskata periodā paveiktais no bibliotēkas stratēģijā (attīstības plānā) 

definētajiem virzieniem un uzdevumiem 

Vadoties pēc 2019. gadā izstrādātā bibliotēkas attīstības plāna 2019.-2023. gadam, 

sadaļā par tehnoloģiskā aprīkojuma attīstību- tika nopirkts jauns datorkomplekts ĀAP 

Medņos, nopirkts jauns melnbaltais printeris ĀAP Antūžos. 

• Bibliotēku akreditācija (īss pārskata perioda raksturojums –  novērojumi, 

secinājumi; akreditācijas ieteikumu izpilde u. tml.) 

Bibliotēkas akreditācija pārskata periodā nav notikusi 

 

2. Finansiālais nodrošinājums 

 

• Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” un tabula “Bibliotēkas 

izdevumiTabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 
 2018 2019 2020 

Kopā (EUR) 30515 31218 29927 

Pašvaldības finansējums 30515 31208 29927 

Citi ieņēmumi: - - - 

t. sk. maksas pakalpojumi - - - 

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi - - - 

t. sk. VKKF finansējums - - - 

t. sk. citi piešķīrumi - - - 
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Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 

 2018 2019 2020 

Izdevumi kopā (EUR) 30517 31218 29927 

Darbinieku atalgojums (bruto) 14283 18091 22220 

Krājuma komplektēšana 3707 4444 4504 

 

 

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

 

• Veiktie un plānotie telpu un ēku rekonstrukcijas projekti un remontdarbi 

2020. gadā ĀAP Medņos lasītāju apkalpošanas telpās tika veikts kosmētiskais 

remonts. Tika nomainīta grīda, pārmūrēta krāsns. 

 

 
 

 

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

 Variešu bibliotēka ĀAP Antūžos ĀAP Medņos 

 Skaits  Vecums  Skaits  Vecums  Skaits  Vecums  

Datori lietotājiem 4 2013,2015,2016 3 2014, 

2016 

1 

1 

2019 

2020 

                                                                                                Kopā:10 

Datori darbiniecēm 2 2017 1 2014 1 2016 

                                                                                                            Kopā: 4 

Krāsu multif. 

iekārtas 

1 2017   1 3TD 

                                                                                                            Kopā: 2 

Melnbalta 

multifunkc. iekārta 

  1 2005   

Printeri melnbalti 1 2008 1 2020 1 2007 

Laminētājs  1 2008     

Iesiešanas iekārta 

ar plastmasas 

spirāli 

1 2019     

Iekārtas un datortehnika pakāpeniski tiek atjaunota, 2020.gadā nopērkot jaunu datoru 

ĀAP Medņos un jaunu melnbalto printeri ĀAP  Antūžos, jauns dators tika ieplānots 

arī 2021. gadā. 
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Mēbeļu nodrošinājums bibliotēkā ir labs un atbilstošs. Fonda telpā grāmatas saliktas 

plauktos uz ritenīšiem, lai būtu iespējas izstādes vai pasākuma laikā atbrīvot vietu. 

Tajā pašā telpā gar gala sienu izvietota datoru zona, telpas pretējā pusē pie ieejas- 

darba galdi bibliotekārēm. Bērnu telpā ir divas zonas – pusaudžiem un pirmskolas 

vecuma bērniem. Pusaudžu zonā atrodas grāmatu plaukti un pufi, un paklājs, bērnu 

zonā grāmatas izvietotas plauktos, ir iespēja pie galda sēdēt un pavadīt brīvo laiku 

lasot, zīmējos vai spēlējot spēles.  

 

 
 

Attēlos: datoru zona, lietotāju apkalpošanas un bibliotekāru darba zona 

Gada nogalē tika nopirkta gleznu piekares sistēma.  

Variešu bibliotēkā un Medņu ĀAP ir gaismas tīkla interneta pieslēgums, Antūžu ĀAP 

ir tele2 interneta pieslēgums.  

• Problēmas un to risinājumi materiālā un tehniskā stāvokļa jomā 

Variešu bibliotēkā trūkst vietas retāk lietojamu grāmatu un iepriekšējo gadu 

periodikas glabāšanai. Nolietojušies ir datorgaldi lietotājiem, tie jānomaina 2021. 

gadā. 

4. Personāls 

 

• Personāla raksturojums  
Bibliotēkā un ārējās apkalpošanas punktos strādā divas darbinieces, abas uz pilnu 

slodzi. Vadītājai ir bibliotekārā izglītība, bibliotekārei – 1. līmeņa profesionālā 

koledžas izglītība grāmatvedībā un  LNB rīkotā profesionālās pilnveides 

izglītības programma ”Informācijas un bibliotēku zinību pamati” 240 stundas. 

       ĀAP Antūžos un Medņos bibliotēkas vadītāja veic apkopējas pienākumus.  

 
 

Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi” 

 

N.p

.k. 

Norises 

laiks 

Norises vieta Organizētājs(-i) Pasākuma nosaukums, galvenās 

tēmas 

Stundu skaits 

 16.01 Krustpils kultūras 

nams 

LNB Atbalsta biedrība, 

Jēkabpils Galvenā 

bibliotēka 

Tikšanās ar Marinu Kosteņecku un 

Andri Grīnbergu 

2 

 18.06 Platformā ZOOM Jēkabpils Galvenā 

bibliotēka 

Atskats uz 2019.gadu, Covid ietekme 

uz Bibliotēku darbu 

1,5 

 4.09 Platformā ZOOM LNB sadarbībā ar Eiropas 
parlamenta deputāti Daci 

Ceļazīmes mediju lietošanā 2 
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Melbārdi 

 17.09 Krustpils kultūras 

nams 

a/ s Swedbank sadarbībā ar 

Jēkabpils Galveno 

bibliotēku 

 Apmācību seminārs “Banka datorā un 

telefonā – nāc un uzzini vairāk! 
2 

 25.09 Platformā MS 

Teams 
Latvijas Nacionālā 

bibliotēka  
Ievads medijpratībā 5 

 9.10 Platformā MS 

Teams 

Latvijas Nacionālā 

bibliotēka , Latvijas 

Bibliotekāru biedrība 

(LBB) 

Latgales reģionālais seminārs 

“Bibliotēkas un sabiedrības ilgtspējīga 
attīstība: mēs būvējam šo pasauli paši”  

4 

 29.10 Platformā MS 

Teams 
LNB Kritiskā domāšana mediju telpā 3 

 20.11 Platformā ZOOM LNB sadarbībā ar Eiropas 

parlamenta deputāti Daci 

Melbārdi 

Ceļazīmes mediju lietošanā 1,5 

 17.12 Platformā ZOOM JGB Jēkabpils reģiona un Neretas novada 

publisko bibliotēku darbinieku 

sanāksme 

2 

  Platformā MS 

Teams 
LNB  Kvalitatīvs attēls, tā apstrāde. Digitālo 

vizuālo materiālu apstrāde. 

48 

 

• Problēmas un to risinājumi personāla jomā 

Pagastā ir viena bibliotēka centrā ar diviem ārējās apkalpošanas punktiem. Nav 

iespējas nodrošināt, lai Antūžos un Medņos bibliotēka būtu atvērta vairāk par divām 

dienām nedēļā, jo uz 3 vietām ir tikai divi darbinieki.  

 

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

 

 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

 2018 2019 2020 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 347 353 280 +1.7%; -20.6% 

t. sk. bērni 154 146 109 -5.2% ; -25.3% 

Bibliotēkas apmeklējums 4915 4892 2642 -0.4%; -45.9% 

t. sk. bērni 2767 2535 935 -8.4%; -63.1% 

Virtuālais apmeklējums 368 1228 501 233%; -59% 

Izsniegums kopā 5976 6991 6093 +17%; -12.8 % 

t. sk. grāmatas 2787 3307 2895 +18%; -12.4% 

t. sk. periodiskie izdevumi 3189 3564 3090 +11.8%; -13.2% 
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t. sk. bērniem 518 747 538 +44.2%; -28% 

Bibliotekārais aptvērums % 

no iedz. skaita pagastā, 

pilsētā, reģionā* 

30 31 25 +3.3%; -19.4% 

t. sk. bērni līdz 18 g.* 64 65 44 +3.3%; -32% 

Iedzīvotāju skaits 1154 1133 1139 -1.8%; +0.52% 

t.sk. bērni līdz 18g. 234 225 247 -3.8%; +9.7% 

 

Tabula "Lasītāju sadalījums pa dzimšanas gadiem" 

 

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

280 109 51 73 42 5 

 

Tabula "Lasītāji pēc lasītāju kategorijām" 

Skaits 

kopā 

Bērni Skolēni 

1-9kl. 

Vidusskolēni Strādājošie Pensionāri Nestrādājošie Citi 

280 30 79 1 83 31 34 21 

 

• Pakalpojumu attīstība, jauninājumi  

Variešu bibliotēka piedāvā bezmaksas pakalpojumus: 

 plašu grāmatu klāstu, gan daiļliteratūru, gan uzziņu un nozaru literatūru 

 žurnālus, vietējos laikrakstus 

 interneta pakalpojumus 

 Wi-Fi 

 novadpētniecības mapes un materiālus 

 konsultācijas par interneta izmantošanu un datora lietošanu 

 uzziņas 

 datu bāzi Letonika, News, filmas.lv un www.3td.lv autorizētiem lietotājiem 

 SBA-starpbibliotēku abonementa izmantošanu 

 Lietotāju autorizēšanu 

Variešu bibliotēkas maksas pakalpojumi: 

 printēšana (krāsaina un melnbalta) 

 kopēšana (krāsaina un melnbalta) 

 skenēšana (krāsaina un melnbalta) 

 laminēšanu 

 dokumentu iesiešanu ar plastmasas spirāli 

      Sadarbībā Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Daugavpils filiālbibliotēku, varējām 

sniegt jaunu pakalpojumu - audiogrāmatas un lieldrukas grāmatas. Tās domātas 

cilvēkiem, kuriem dažādu iemeslu dēļ teksta lasīšana sagādā grūtības. 

http://www.3td.lv/
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Attēlos: jauns pakalpojums- lieldrukas grāmatas un audiogrāmatas. 

 

 

• E-grāmatu bibliotēka  

Tabula “E-grāmatu bibliotēkas statistikas dati” 

 E-grāmatu bibliotēkas lasītāju skaits 

2019 6 

2020 7 

 

   e-grāmatu pakalpojumu reklamējām soctīklos, piedāvājām lietotājiem klātienē. 

Pagaidām lasītāju skaits neliels. Uzzinājām iemeslus kādēļ lietotāji mūsu bibliotēkā 

tik neaktīvi izmanto šo pakalpojumu. Lielākā daļa lasītāju priekšroku dod grāmatai, jo 

darbs aizvadīts pie datora, daļa gatavi šo pakalpojumu izmantot tikai tad, ja nav citu 

iespēju vai pārāk ilgi jāgaida rindā uz iekāroto grāmatu. 

 

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

rezultāti  

   Lai piesaistītu lasītājus, tiek ielikta informācija par bibliotēkas aktivitātēm 

sociālajos tīklos: 

https://www.draugiem.lv/variesubiblioteka/ 

https://www.facebook.com/Variesu-biblioteka-1438253466210357/ 
Bibliotēkas lietotājiem iespējams sazināties WhatsAp lietotnē.  

Pētījumi, anketas un aptaujas netika veiktas. 
 

• Ārējie apkalpošanas punkti kā pakalpojums  
Variešu bibliotēkai ir divi ĀAP Antūžos un Medņos, kas tika izveidoti bibliotēku 

reorganizācijas rezultātā. Apkalpošanas punkti piedāvā: 

 daiļliteratūru, uzziņu un nozaru literatūru 

 žurnālus, vietējos laikrakstus 

 interneta pakalpojumus 

 Wi-Fi 

 novadpētniecības mapes un materiālus pēc pieprasījuma, jo galvenais 

materiālu kopums glabājas Variešu bibliotēkā 

 konsultācijas par interneta izmantošanu un datora lietošanu 

 uzziņas 

 SBA-starpbibliotēku abonementa izmantošanu 

https://www.draugiem.lv/variesubiblioteka/
https://www.facebook.com/Variesu-biblioteka-1438253466210357/
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 Lietotāju autorizēšanu 

Maksas pakalpojumi: 

 printēšana (krāsaina un melnbalta) 

 kopēšana (krāsaina un melnbalta) 

 skenēšana (krāsaina un melnbalta) 

 

ĀAP Antūžos, netiek piedāvāta datu bāze Letonika un News, jo nav iekļāvuma 

gaismas tīklā. ĀAP netiek piedāvāti laminēšanas un dokumentu iesiešana ar spirāli 

pakalpojumi, ja iepriekš nesarunā. ĀAP Antūžos un Medņos strādā divas dienas 

nedēļā. Abiem ĀAP ir svarīga nozīme pagasta iedzīvotāju kopienai. Sakarā ar Covid 

ar ierobežojumiem, tā bija vienīgā vieta, kur skolēni, skolai strādājot attālināti, varēja 

izprintēt vai nokopēt vajadzīgos materiālus mācībām, iedzīvotāji samaksāt rēķinus.  

 

• Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām  

Variešu bibliotēka ir pieejama cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, ārējās apkalpošanas 

punktos Antūžos un Medņos pieejamības nav un nav iespēju tādas ierīkot. 

. 

• Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķa grupām vai interešu 

grupām  

   Sakarā ar Covid ierobežojumiem valstī no 13. marta un rīkojumu Krustpils novadā 

atvērt bibliotēku pirmdienās, trešdienās un piektdienās tikai grāmatu apmaiņai, līdz 

gada beigām, nekādi pasākumi nevarēja notikt. Bibliotēkā soctīklos varēja vien 

reklamēt attālināti pieejamo informāciju, datu bāzes, kas arī tika darīts. 

 

• Uzziņu un informācijas darbs  
 Bibliotēka meklē, sniedz un apmāca lietotājus pašiem meklēt nepieciešamo 

informāciju, taču sniegtās uzziņas netiek uzskaitītas.  

 

• Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas 

pieejamība iedzīvotājiem 

   Bibliotēkā ir pieejams novada izdevums “Krustpils Novadnieks”, biedrības 

“Aloksnīte” izveidotais buklets “Variešu pagasts”, Krustpils pašvaldības izdotais 

buklets “Sakrāj neaizmirstamus mirkļus Krustpils novadā” par tūrisma objektiem. Ir 

bukleti un informācija par LAD aktualitātēm. 

 

• Elektroniskais katalogs kā pakalpojums  
   Bibliotēka strādā ar BIS ALISE, lietotājiem pieejama grāmatu pasūtīšana, 

rezervēšana, iespēja uzzināt kur attiecīgā grāmata atrodas, termiņa pagarināšana.  

 

Tabula “Autorizētie lietotāji” 

Autorizēti lietotāji 

(2018) 

Autorizēti lietotāji 

(2019) 

Autorizēti 

lietotāji 

(2020) 

% salīdzinot ar 

iepr. gadu 

26 28 13 -53% 
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Iekšzemes un starptautiskais SBA: 

 

Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2018 2019 2020 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

35 15 12 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

5 2 6 

 

• Problēmas un risinājumi bibliotēkas pakalpojumu un pieejamības jomā 

Izveidotais bibliotēku tīkls aptver trīs lielākās pagasta apdzīvotās vietas un noklāj 

vienmērīgi visu pagasta teritoriju.  

6. Krājums 
 

 

• Krājuma komplektēšanas politika un organizācija: 

2019.gadā tika izstrādāts un apstiprināts dokuments “Variešu bibliotēkas krājuma 

komplektēšanas politika 2019. - 2023. gadam”, pēc kura bibliotēkā tiek komplektēta 

literatūra un periodika. Krājuma komplektēšanas prioritātes 2020. gadā – latviešu 

oriģinālliteratūras iepirkšana – tika nopirkti 150 eks.  

Galvenais dokumentu iegādes avoti ir “Virja AK”, kuriem zemākas cenas un kuri spēj 

atvest preci uz bibliotēku un SIA “Latvijas Grāmata”. 

 

• Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums: 

 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2018 20189 2020 

Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 
3706 4444 4504 

t. sk. grāmatām 2466 3002 3084 

t. sk. bērnu grāmatām (B+J) 371 350 440 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 1240 1442 1420 

Finansējums krājumam uz 1 

iedz.skaita pagastā, pilsētā, 

reģionā    

3.21 3.9 3.9 

 Finanšu nodrošinājums atbilst bibliotēkas attīstībai un lasītāju interešu un izglītības 

nodrošināšanai. 

Variešu bibliotēka tika nodibināta 2017. gadā, visu bibliotēkas procesu norise tika 

uzsākta pilnībā automatizēti. 

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

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2018 2019 2020 

Jaunieguvumi kopā 1545 1768 1745 

t. sk. grāmatas 303 326 311 

t.sk. periodika 1242 1442 1434 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 122 135 150 

t. sk. bērniem 64 48 58 

t.sk. nozaru literatūra 54 71 33 

Izslēgtie dokumenti 847 906 1506 

Krājuma kopskaits 10647 11509 11748 

t.sk. grāmatas 149 7507 7635 

t.sk. periodika 698 4001 4113 

Grāmatu krājuma apgrozība 0.38 0.60 0.37 

Periodisko izdevumu apgrozība 0.96 0.92 0.75 

 

• Datubāzes: 

Bibliotēkā ir pieejamas datu bāzes: 

www.news.lv, www.letonika.lv, www.filmas.lv, www.3td.lv 
Pašu veidotu datu bāzu bibliotēkā nav. 

 

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2018 2019 2020 

Letonika 46 184 32 

News 304 277 128 

 

• Krājuma un datu bāzu popularizēšana  

Pasākumi bibliotēkā netika organizēti, taču pieejamās datu bāzes tika reklamētas 

sociālajos tīklos bibliotēkas lapās. 

• Darbs ar parādniekiem  

Gada sākumā atgādinājumus par grāmatu atgriešanu sūtījām caur BIS ALISE sistēmu. 

Zvanījām pa telefonu. Šogad, sakarā ar Covid ierobežojumiem, izsniegums tika 

pagarināts automātiski. 

• Ar bibliotēkas krājumu saistītās problēmas un to risinājumi, vajadzības 

Lielu problēmu ar krājumu nav, naudas krājuma komplektēšanai pietiek, tiek iepirkti 

pieprasītākie izdevumi, oriģinālliteratūra, pietiekoši tiek pasūtīta periodika - 31 

nosaukums. Populārākie žurnāli tiek pasūtīti 3 vai 2 eksemplāros lasīšanai ĀAP 

Antūžos un Medņos, tos pēc kuriem nav pieprasījuma, nepasūtam un nomainām ar 

citiem. 

 

http://www.news.lv/
http://www.letonika.lv/
http://www.filmas.lv/
http://www.3td.lv/
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7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 

 

• Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji 

• Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 
 2018 2019 2020 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Bērnu skaits b-kā 154 146 109 -5.1%: -25.3 

Apmeklējums 2767 2535 935 -8.3%; -63.1 

Izsniegums  518 747 538 +44.2%; -28% 

Bibliotekārais aptvērums % 
no bērnu. skaita pagastā 

bērni līdz 18 g.* 

64 65 44 +1.6%; -32.3 

t.sk. bērni līdz 18g. 234 225 247 -3.8%; +9.7% 

 

   Redzams, ka visi rādītāji ir samazinājušies, taču tas ir Covid radīto ierobežojumu 

dēļ, kas Krustpils novada bibliotēkās bija praktiski visu gadu sākot ar 13. martu. Gads 

iesākās ļoti labi, tad no 13 marta – 14 aprīlim bibliotēka bija slēgta apmeklētājiem. 

Vasarā no 15. jūnija, kad ir praktiski vislielākais apmeklētāju pieplūdums, bibliotēka 

tika atvērta tikai grāmatu apmaiņai pirmdienās, trešdienās un piektdienās. Gada beigās 

no 21 dec. atkal bibliotēka apmeklējumiem tika slēgta. Pozitīvi tas, ka pagastā 

palielinājies bērnu skaits. 

• Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana, jaunieguvumu 

proporcionalitāte, salīdzinot iegādāto pieaugušo un bērnu un jauniešu 

literatūru un lasītāju sastāvu, alternatīvo lietu komplektēšana (spēles, 

puzles, diski u. c.) 

 

 2018 2019 2020 

Jaunieguvumi  303 326 311 

t.sk bērniem 67 48 58 

 

Krājums bibliotēkā tiek veidots atbilstoši lasītāju interesēm, regulāri piedāvājam 

jaunāko literatūru. Grāmatu (B+J+) pirkšanai bērniem tika izlietoti 440.47 EUR 

Bibliotēkā ir arī spēles un puzles, taču Covid ierobežojumu dēļ, tās nebija pieejamas 

lietotājiem, un bērni nevarēja, kā ierasts, uzturēties bibliotēkā.  
 

• Uzziņu darbs, pakalpojumi, prasmju un iemaņu attīstīšana, pasākumi 

dažādām vecuma grupām 

Gada sākumā, pirms Covid ierobežojumu noteikšanas, vēl notika pasākumi janvārī, 

februārī un martā, daļēji jūnijā, jūlijā un augustā. 

 

Radošās darbnīcas  

Sveču darbnīca Darinājām sveces no papīra 

Žurkas gadam gatavi! No vecām grāmatām, lokot lappuses, izveidojām 

žurciņas 

Dekori no vecām grāmatām Lokot grāmatu lapas, izveidojām vāzes 

Siržu darbnīcas Variešu b-kā 

un ĀAP Antūžos 

No papīra veidojām sirdis ar kurām dekorēt telpu 
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Kas akmenī? Krāsojām akmeņus 

Mazā bilžu rāmītī Bilžu rāmju gatavošana no papīra 

Radošā pirmdiena Veidojam grāmatzīmes 

Dekors no otrreiz 

izmantojamām lietām 

Gatavojām papīra rožu sienas dekoru 

 Kopā: 9 

Tematiski pasākumi                                                                                   

Lasījums  Annas Sakses jubileju atzīmējām, lasot pasaku 

“Cūkausītis”, un pasaku iemūžinājām zīmējumos. 

Ciemos pie Krāsu mošķa Bērnu žūrijas popularizēšanas pasākums. Lasām 

kopīgi pirmo grāmatu. 

 Kopā: 2 

Bibliotekārās stundas 

Ko dara  bibliotekārs? Prezentācija par darbu, ko veic bibliotekārs 

ikdienā profesiju nedēļas ietvaros ĀAP Antūžos 

un Variešu sākumskolā 

Kas dzīvo bibliotēkā? Bērnudārza bērni tika iepazīstināti ar 

interesantām grāmatām, lielāko, mazāko, 

smagāko, garāko. 

Iepazīsti Raini Prezentācija skolēniem par Raini un viņa darbību 

ĀAP Antūžos Antūžu pam. Skolēniem. 

 Kopā: 4 

Tematiskās izstādes  

Nēsā skaisti Antūžu pamatskolas bērnu rokdarbu izstāde Lina 

somas, tamborējumi, salvetes, zeķes. 

 Kopā: 1 

“Telpas un objekta 

raksturojums” 

 

 Notika divas 3d modelēšanas nodarbības 

jauniešiem 

Zinību dienas pasākums 

Variešu sākumskolā 

Viesojāmies kā velniņi un sveicām bērnus skolas 

gadu sākot 

Ekskurija Bērnu žūrijas dalībniekiem uz Tadenavu 

Uzņemam ciemos skolēnus 

no Antūžu pamatskolas 

 

Ēnu diena Bibliotēkā uzņemam ēnotāju un iepazīstinām ar 

bibliotekāra darba pienākumiem 

 Kopā:5 

Literatūras izstādes Kopā:8 
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Attēlā: Bērnu žūrijas dalībnieku ekskursija uz Tadenavu 

 
Attēlos: Ciemos pie Krāsu mošķa, popularizējam “Bērnu žūriju” un atzīmējam Annas 

Sakses jubileju ar pasakas “Cūkausītis” lasījumu 

• Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā, nozīmīgākie 

partneri, sadarbības vērtējums 

    Gribētos atzīmēt, ka nozīmīgākie sadarbības partneri ir skolas pedagogi un 

bērnudārzu audzinātāji, jo tikai no viņiem ir atkarīgs, vai bērnus atvedīs uz pasākumu, 

vai sadarbosies ar bibliotēku. 

Sadarbībā ar Variešu pamatskolu 

Septembrī kā velniņu tēli piedalījāmies mācību gada atklāšanas pasākumā. 
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Attēlos: Pirmā septembra pasākumā Variešu sākumskolā un ciemos Variešu 

bērnudārzā 

Sadarbībā ar Antūžu pamatskolu 

Janvārī uzņemam skolēnu ekskursiju un iepazīstinām ar Variešu bibliotēku un 

profesiju nedēļas ietvaros ĀAP Antūžos skolēni noskatās prezentāciju “Ko dara 

bibliotekārs”. 

 
 

Attēlos: Antūžu pamatskolēni viesojas Variešu bibliotēkā. 

Sadarbībā ar Variešu kultūras nama vadītāju 

Veidojām dekorācijas ārtelpu noformējumam Latvijas valsts svētkos. 
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Sadarbībā ar Krustpils novada tūrisma un jaunatnes lietu speciālisti Angelīnu 

Tukišu 
Jūlijā un augustā nodarbību kurss “Telpas un objekta raksturojums”, kuru laikā varēja 

iepazīties ar automatizētās modelēšanas pamatprincipiem Onshape vidē un iespēju 

izstrādāt 3D modeļus ikdienā sastopamiem objektiem mehatronisko sistēmu tehniķa 

Aleksandra Okuņeva vadībā. 

 
Attēlā: 3D modelēšanas nodarbība jauniešiem ar A. Okuņevu 
 

Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem, to iespējamie risināšanas 

ceļi 

Bibliotēka Variešu centrā strādā 3 gadus, liels darbs bija jāiegulda lai veidotu 

ieradumu bērnus un jauniešus nākt uz bibliotēku. Raizējamies, ka Covid 

ierobežojumu dēļ, kad bibliotēkas darbība bija paralizēta sākot ar martu gandrīz visu 

gadu, praktiski viss darbs būs jāsāk no jauna. 

 

8. Novadpētniecība 

 

• Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda 

prioritātes 

Pārskata perioda prioritātes: 

1. Papildināt ar informāciju par pagasta vēsturi.  

2. Apzināt informāciju par Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem- novadniekiem  
 

• Novadpētniecības krājums: 

Pavisam bibliotēkā ir izveidotas 27 novadpētniecības mapes. Visi materiāli glabājas 

atsevišķā plauktā mapēs, salikti kabatiņās, veidojot tos vizuāli pievilcīgus un ērtāk 

pārskatāmus. Bibliotēkā glabājas daļa likvidētās Liepenes pamatskolas foto un 

notikumu albumu. ĀAP Antūžos glabājas vietvārdu kartotēka. 

Pateicoties tam, ka Covid ierobežojumi bibliotēkā bija gandrīz visu gadu, varēja 

pastiprināti strādāt ar novadpētniecības krājuma pilnveidošanu. Apkopojot pieejamos 

materiālus, tapa izveidotas jaunas novadpētniecības mapes. 
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Cilvēkstāsti. 

Novada literāti 

Kolhozu laiks novadā 

Novada vēsture līdz 1940. gadam 

Novada vēsture no 1990. gada 

Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri novadā. 

 

 
Attēlos: Novadpētniecības mapes un novadpētniecības fonda plaukts 

   Bibliotēkā tiek uzglabāti Krustpils novada pašvaldības pārvaldes izdevumi 

„Krustpils Novadnieks”, raksti par novadu tiek kopēti no interneta un avīzēs „Brīvā 

Daugava”. Daudz novadpētniecisku materiālu atrodu datu bāzē Periodika.lv. 

 

• Novadpētniecības darba popularizēšana 

Izveidota prezentācija un novadītas divas bibliotekārās stundas Variešu un Antūžu 

bibliotēkās “Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri Ungurmuižas pagastā”. Izveidotā 

prezentācija tika ievietota sociālajos tīklos www.draugiem.lv   un www.facebook.com 

 

 
Attēlos: prezentācija par Lāčplēša ordeņa kavalieriem Variešu pagastā 

 

• Galvenie secinājumi pārskata periodā, nākotnes prognozes, vajadzības 

Novadpētniecības darbs aizņem daudz laika, jāpārskata periodika, jāpārbauda faktu 

ticamība. Noteikti vairāk novadpētniecības darba rezultātu jāreklamē un jāizvieto 

sociālajos tīklos, jo tur par šo tēmu tiek izrādīta liela interese. Novadpētniecības 

materiāli pamazām krājas, jādomā par vietu kur tos izvietot. Diemžēl ne visi 

interesējošie materiāli ir pieejami, daudz informācijas nav saglabājusies vai noklīdusi 

un neviens vairs nevar pateikt kur to meklēt. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.draugiem.lv/
http://www.facebook.com/
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9. Projekti 
 

 

Tabula “Projektu apkopojums” 

Projekta 

nosaukums 

Finansētājs Finansēju

ma apjoms 

Projekta apraksts (īss 

kopsavilkums) 

Atbalstīts/ 

neatbalstīts 

“Bērnu žūrija”  LNB  
Novada budžets 

64.95 

251.66 

Lasīšanas veicināšanas 

programma 

Atbalstīts  

LNB atbalsts-
bukleti, grāmatas, 

plakāti un lineāli 

 

• Projektu apraksts  

Projektā “Bērnu žūrija” bibliotēka piedalījās trešo gadu. Finansējums grāmatām tika 

segts no bibliotēkas budžeta līdzekļiem un LNB.  

 Pārdomas, secinājumi par darbu ar projektiem 

Lai cik cerīgs bija sākums un pieteicās vairāk lasītāju, taču Covid ierobežojumu dēļ 

kavējas anketu aizpildīšana, bērni vairs neatceras izlasītās grāmatas. Ja ierobežojumi 

turpināsies 2021.gadā, apsvērsim turpmāko dalību šajā programmā. 

 

 

10. Publicitāte 

 

• Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par 

bibliotēkas funkcijām, pakalpojumiem 

Informāciju par bibliotēkas darbību pagasta iedzīvotāji var iegūt bibliotēkas lapā 

portālos 

www.facebook.com 

www.draugiem.lv/variesubiblioteka  ( 
 

• Bibliotēkas informācija tīmeklī: 

www.jgb.lv/novadubibliotekas -Jēkabpils Galvenās bibliotēkas mājas lapā 

www.krustpils.lv - Krustpils novada mājas lapā 
www.kulturaskarte.lv - Kultūras kartē 

 

• Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi 

•  

Radošās darbnīcas  

Sveču darbnīca Veidojām sveces no papīra 

Žurkas gadam gatavi! No vecām grāmatām, lokot lappuses, izveidojām 

žurciņas 

Dekori no vecām grāmatām Lokot grāmatu lapas, izveidojām vāzes 

Siržu darbnīcas Variešu b-kā 

un ĀAP Antūžos 

No papīra veidojām sirdis ar kurām dekorēt telpu 

Kas akmenī? Krāsojām akmeņus 

Mazā bilžu rāmītī Bilžu rāmju gatavošana no papīra 

Radošā pirmdiena Veidojam grāmatzīmes 

Dekors no otrreiz 

izmantojamām lietām 

Gatavojām papīra rožu sienas dekoru 

 Kopā: 9 

http://www.facebook.com/
http://www.draugiem.lv/variesubiblioteka%20%20(
http://www.jgb.lv/novadubibliotekas
http://www.krustpils.lv/
http://www.kulturaskarte.lv/
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Tematiski pasākumi                                                                                   

Lasījums  Annas Sakses jubileju atzīmējām, lasot pasaku 

“Cūkausītis”, un pasaku iemūžinājām zīmējumos. 

Ciemos pie Krāsu mošķa Bērnu žūrijas popularizēšanas pasākums. Lasām 

kopīgi pirmo grāmatu. 

 Kopā: 2 

Bibliotekārās stundas 

Ko dara  bibliotekārs? Prezentācija par darbu, ko veic bibliotekārs 

ikdienā profesiju nedēļas ietvaros ĀAP Antūžos 

un Variešu sākumskolā 

Kas dzīvo bibliotēkā? Bērnudārza bērni tika iepazīstināti ar 

interesantām grāmatām, lielāko, mazāko, 

smagāko, garāko. 

Iepazīsti Raini Prezentācija skolēniem par Raini un viņa darbību 

ĀAP Antūžos Antūžu pam. Skolēniem. 

 Kopā: 4 

Tematiskās izstādes  

Nēsā skaisti Antūžu pamatskolas bērnu rokdarbu izstāde Lina 

somas, tamborējumi, salvetes, zeķes. 

 Kopā: 1 

“Telpas un objekta 

raksturojums” 

 

 Notika divas 3d modelēšanas nodarbības 

jauniešiem 

Zinību dienas pasākums 

Variešu sākumskolā 

Viesojāmies kā velniņi un sveicām bērnus skolas 

gadu sākot 

Ekskurija Bērnu žūrijas dalībniekiem uz Tadenavu 

Uzņemam ciemos skolēnus 

no Antūžu pamatskolas 

 

Ēnu diena Bibliotēkā uzņemam ēnotāju un iepazīstinām ar 

bibliotekāra darba pienākumiem 

 Kopā:5 

Literatūras izstādes Kopā:16/ bērniem:8 

 

• Ar publicitātes darbu saistītās problēmas un to risinājumi 

Secinājām, ka nav bijis neviena raksta par bibliotēkas darbu vietējā avīzē “Brīvā 

Daugava”, pie tā būtu jāpiestrādā. 

 

11. Sadarbības tīkla raksturojums 

 

• Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām 

Sadarbībā ar Variešu pamatskolu 

Septembrī kā velniņu tēli piedalāmies mācību gada atklāšanas pasākumā 

Sadarbībā ar Antūžu pamatskolu 

Janvārī uzņemam skolēnu ekskursiju un iepazīstinām ar Variešu bibliotēku un 

profesiju nedēļas ietvaros ĀAP Antūžos skolēni noskatās prezentāciju “Ko dara 

bibliotekārs”. 

Sadarbībā ar Krustpils novada tūrisma un jaunatnes lietu speciālisti Angelīnu 

Tukišu 
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Jūlijā un augustā nodarbību kurss “Telpas un objekta raksturojums”, kuru laikā varēja 

iepazīties ar automatizētās modelēšanas pamatprincipiem Onshape vidē un iespēju 

izstrādāt 3D modeļus ikdienā sastopamiem objektiem mehatronisko sistēmu tehniķa 

Aleksandra Okuņeva vadībā. 

 

• Citi sadarbības partneri reģionā un Latvijā, veiktās sadarbības aktivitātes 

Reģionālo partneru bibliotēkai nav 

• Pārrobežu sadarbība, starptautiskā sadarbība 

Pārrobežu sadarbības partneru bibliotēkai nav 

• Bibliotēku interešu aizstāvības darbs 

Lai aizstāvētu bibliotēkas nozīmi vietējā kopienā bibliotēkas vadītāja piedalās pagasta 

iestāžu budžeta apspriešanā, stāsta par bibliotēkas darbu, galvenajiem darba 

rādītājiem novada pārstāvjiem, deputātiem. 

 

12. Veiksmes stāsts 

 
Veiksmes stāsts 2020. gadā varētu būt tas, ka bibliotēka ir spējusi saglabāt spēju 

darboties, atgādināt saviem lasītājiem par savu klātbūtni , reklamēt iespējas kaut 

attālināti. Sakarā ar Covid ierobežojumiem, bibliotēkā ir saglabātas darba slodzes un 

algas. 

Pielikumi 
 

Lasītāko grāmatu tops 

 

Bērziņš, Māris, Aizliegtais pianīns 6 

Vorda, Annija. Skaistais ļaunums 6 

Rukšāne, Dace, Krieva āda 6 

Šenberga, Ruta, Cilvēku un māju likteņi 5 

Karlena, Odrija. Kalendāra meitene 5 

Judina, Dace. Cietāks par dimantu 5 

Maiklīdess, Alekss. Klusējošā paciente 5 

Railija, Lūsinda. Eņģeļu koks 5 

Zandere, Inese, Bērns, kas neiekrita 5 

Troja, Eleonora. Savu komētu nedzird 5 

 

 

 


