Jēkabpils novada
Zasas bibliotēkas
2020.gada darbības pārskats
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1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums
•

Īss situācijas apraksts:
 Jēkabpils novada Zasas bibliotēka ir Jēkabpils novada pašvaldības iestāde, kura ir
vietējās nozīmes izglītības, informācijas un kultūras centrs, kurš veicina sabiedrības
kopīgu attīstību. Bibliotēkas pakalpojumi atbilst lietotāju prasībām, bibliotēkas
līdzdalība kopīgu resursu veidošanā, bibliotēkas sistēmas veidošanā un izmantošanā.
Bibliotēkas lielākā mērķa grupa ir Jēkabpils novada iedzīvotāji, kuri izvēlējušies
minēto bibliotēku.
Bibliotēkas pakalpojumi pieejami visiem cilvēkiem, neatkarīgi no rases, tautības,
dzimuma, reliģiskās piederības, fiziskajiem vai garīgajiem traucējumiem.
Pārskata periodā būtiskas izmaiņas bibliotēkas darbībā nav notikušas.
 Pārskata periodā pildīts bibliotēkas stratēģijā ierakstītais- tiek veidots kvalitatīvs
grāmatu krājums ar šodienas prasībām atbilstošiem dokumentiem. Krājuma
komplektēšana veikta saskaņā ar krājuma komplektēšanas koncepciju “ Jēkabpils
novada Zasas bibliotēkas krājuma attīstības koncepcija 2019.-2023.gadam”

•

Bibliotēku akreditācija

Bibliotēkas akreditācija pārskata periodā nav notikusi. Ir uzsākti izpildīt bibliotēkas
akreditācijas ieteikumi- veikts abonementa telpas remonts, iegādāti jauni grāmatu plaukti, izstāžu
izvietošanas stends

2. Finansiālais nodrošinājums
Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums”
Kopā (EUR)
Pašvaldības finansējums
Citi ieņēmumi:
t.sk. maksas pakalpojumi
t.sk. ziedojumi un dāvinājumi
t.sk. VKKF finansējums
t.sk. citi piešķīrumi

2018
16 666
16 666

2019
21 831
21 831

2020
23 022
23 022

Tabula “Bibliotēkas izdevumi”
Izdevumi kopā (EUR)
Darbinieku atalgojums (bruto)
Krājuma komplektēšana

2018
16666
10 533
3256

2019
21 831
7582
2836

2020
23 022
7664
2537

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums
•

Pārskata periodā bibliotēkas abonementa telpā veikts kosmētiskais remonts.
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Telpu iekārtojums ir funkcionāls un nodrošināta ērta piekļuve bibliotēkas krājumam.
•

Iekārtas, aprīkojums (t. sk. IKT nodrošinājums
2020.gadā par pašvaldības līdzekļiem iegādāti 2 stacionārie datorkomplekti, kuri paredzēti
lietotājiem.
Lietotājiem pieejami 6 datori, darbiniekam 2, multifunkcionārās iekārtas ir divas (iegādes gadi
2016 un 2017), bet nākamais 2021.gada budžets paredz finansējumu 2 jaunu datoru un
programmatūru iegādi bibliotēkas lietotājiem.
Secinājums- ir uzsākta plānveidīga un pakāpeniska iekārtu nomaiņa. Tehnoloģiskais
nodrošinājums gan darbiniekam, gan lietotājiem ir labs. Krietni uzlabota tīkla ātrdarbība no
mazu(4.0 Mbps) lejuplādes ātrumu uz pietiekamu-robežās no32 līdz 38Mbps

4. Personāls
•

Bibliotēkā strādā viens darbinieks uz pilnu slodzi. Izglītība III profesionālais kvalifikācijas
līmenis. Darbiniece pienākumus veic Amata aprakstā paredzētajā kārtībā.
2020.g.06.03. saņemta Profesionālās kvalifikācijas apliecība Nr.042953
Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides semināri”
Norises laiks
Norises vieta
Organizētāji
Pasākuma
nosaukums
18.06.
Platforma
Jēkabpils
Atskats uz
ZOOM
galvenā
2019.gadu,
bibliotēka
Covid ietekme
uz Bibliotēku
darbu
17.09.
Krustpils
a/s Swedbank
Apmācību
kultūras nams
sadarbībā ar
seminārs ”Banka
Jēkabpils
datorā un
Galveno
telefonā
bibliotēku
09.10.
Platforma
LNB,LBB
Latgales
MSTeams
reģionālais
seminārs
“Bibliotēkas un
sabiedrības
ilgtspējīga
attīstība: mēs

Stundu skaits
1,5

2

4

3

08.12.

LNB Youtube

LNB

10.12.

KISC mājas lapa

KISC

17.12.

Platforma
ZOOM

JGB

būvējam šo
pasauli paši”
J.Stradiņa
3,5
akadēmiskie
lasījumi
Mūsdienīga un
1
inovatīva saziņa
ar valsts pārvaldi
Jēkabpils reģiona 2
un Neretas
novada publisko
bibliotēku
darbinieku
sanāksme

Par piedalīšanos novadpētniecības krājuma popularizēšanas konkursāsaņemta pateicība.
Konkursu rīkoja Jēkabpils Galvenā bibliotēka.

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība
Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji”
2018
Lietotāju skaits
t. sk. bērni
Bibliotēkas apmeklējums
t. sk. bērni
Virtuālais apmeklējums
Izsniegums kopā
t. sk. grāmatas
t. sk. periodiskie izdevumi
t. sk. bērniem
Iedzīvotāju skaits

167
33
1680
90
248
4180
1783
2397
97
805

2019
172
44
3126
239
60
5818
2619
3199
219
794

2020
154
42
2056
139
97
4581
2261
2320
134
769

%salīdzinot
ar iepr.gadu
+3%,-10%
-33%,-4%
+86%,-34%
+165%,-61%
_-75%,+61%
+39%,-21%
+46%,-13%
+33%,-27%
+125%,-38%
-1%,-3%

.
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Skaits kopā
154

Skaits
kopā
154

Tabula” Lietotāju sadalījums pa dzimšanas gadiem”
1-18
19-40
41-60
61-80
42
31
33
46
Bērni

81-…

Tabula “”Lasītāji pēc lasītāju kategorijām”
Skolēni
Vidusskolēni Strādājošie Pensionāri Nestrādājošie
1.-9.kl.
32
10
31
48
31

2

Citi
2

•

Pakalpojumu attīstība, jauninājumi
Atskaites periodā ir palielinājies lietotāju skaits un apmeklējums, bet skaitļiem ir tikai
matemātiska nozīme un rādītāji tikai daļēji raksturo bibliotēkas pakalpojumu pieejamību un
piedāvājumu. Savu darbību bibliotēka neatspoguļo sociālajos tīklos- Facebook.com ,
Twitter.com, bet virtuālo apmeklējumu apliecina www.jgb.lv sadaļas Reģionu bibliotēkasJēkabpils novads-Zasas bibliotēka skatījumus.

•

Ārējie apkalpošanas punkti kā pakalpojums
Zasas bibliotēkas ārējais apkalpošanas punkts pārskata periodā uzsāka darbību
1.oktobrī/2018.g.,Liepās saglabāti visi iepriekšējie bibliotekārie pakalpojumi (grāmatu
elektroniska izsniegšana, lasītāju reģistrācija, internets u.c. ).

•

Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām
Liepās pakalpojumu pieejamība apmeklētājiem ar īpašam vajadzībām nav nodrošināta, savukārt
Zasā bibliotēkas pieejamība personām ar īpašām vajadzībām ir nodrošināta.

•

Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām vai interešu grupām
Nosakot pakalpojuma mērķauditoriju, ir iespējams piedāvāt efektīvākus bibliotekāros
pakalpojumus. Tāpēc bibliotēkai izveidojusies laba sadarbība ar vietējo senioru klubiņu
(biedrību) “Noskaņa”, piem., rīkota kopīga izstāde “Viss par rozēm”

•

Uzziņu un informācijas darbs
Uzziņu un informācijas sagatavošanai izmantots bibliotēkas krājums un interneta resursi.
Izvērtējos lietotāju pieprasījumus populārākās ir faktogrāfiskās uzziņas- konkrētu datu
meklēšana un noskaidrošana. Krīzes laikā vairāk sniegtas telefoniskas uzziņas.
Bibliotekārs ir arī kā e-konsultants.

•

Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas pieejamība
iedzīvotājiem
Bibliotēkas apmeklētājiem pieejami novada gada pārskati, bezmaksas informatīvais izdevums
“Ļaudis un Darbi”.
Ikviens sev interesējošo informāciju var iegūt apmeklējot novada mājas lapu
www.jekabpilsnovads.lv
un Jēkabpils Galvenās bibliotēkas mājas lapu www.jgb.lv , sadaļā Reģionu bibliotēkas

•

Elektroniskais katalogs kā pakalpojums
Zasas bibliotēka grāmatu un preses izsniegšanu BIS sistēmā uzsāka 2018.g. sākumā.
2020.g. jāturpina darbs BIS ALISE modulī, turpināta lasītāju autorizācija.
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Autorizēti lietotāji
(2019)
30
•

Autorizēti lietotāji
(2020)
26

% salīdzinot ar
iepr,gadu
-13%

Iekšzemes un starptautiskais SBA:
Grāmatu apmaiņa notikusi starp tuvākajām bibliotēkām (Kalna, Leimaņu, Biržu), izmantots arī
Jēkabpils Galvenās bibliotēkas fonds. Veiksmīga sadarbība starp bibliotēkām nodrošina
kvalitatīvu un ātru pieprasījuma izpildi.
Tabula “SBA rādītāji”
SBA
No citām Latvijas bibliotēkām saņemto
dokumentu skaits
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto
dokumentu skaits

2018
106

2019
305

2020
91

10

21

8

Skaitliskie rādītāji apliecina, ka samazinājies saņemto eksemplāru skaits SBA kārtā, grāmatu
apmaiņā dominē daiļliteratūra, kā arī nedaudz nozaru literatūra, jo tiek izpildīti konkrēti lietotāju
pieprasījumi.

6.Krājums
•

Krājuma komplektēšanas politika un organizācija:
Krājuma komplektēšanas pamatā ir Jēkabpils novada pašvaldības piešķirtais finansējums.
Krājuma papildināšanai nepieciešamos izdevumus bibliotēka apzina individuālajās sarunās ar
lasītājiem, izmanto tīmekļa vietnes, datubāzes un izdevniecību katalogus.
Krājuma satura pamatā ir bibliotēkas reglamentējošie dokumenti, lietotāju intereses,
pieprasījumu , lasāmības, kā arī cenas kritēriji.
Ievērojot krājuma komplektēšanas dokumentus, tiek pieņemti dāvinājumi no privātpersonām un
sadarbības organizācijām.2020.g. īpaši vērtīgs ieguvums augstvērtīgai krājuma papildināšanai
bija iepirkums par valsts līdzekļiem.
Secinājums- maksimāli jāpalielina bibliotēkas krājuma satura vērtība, kas būs garants jaunu
lasītāju piesaistei.
Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums”
Pašvaldības finansējums krājuma
komplektēšanai
t. sk. grāmatām
t.sk. bērnu grāmatām
t. sk. periodiskajiem izdevumiem
Finansējums krājumam uz 1
iedz.skaita pagastā

•

2018
3256

2019
2836

2020
2537

1956
19
1300
99,8

2025
34
810
163,5

1690
45
847
146,8

Periodisko izdevumu pasūtīšana 2020.gadā
Periodiskie izdevumi bērniem , žurnāls Spicīte, kuru jaunāko klašu skolēni labprāt lasīja.
Pieaugušo lietotāju auditorijai pieejami laikraksti Brīvā Daugava, Latvijas Avīze. Žurnāli Dari
Pats, Dārza Pasaule, 100 labi padomi u.c. Pavisam 19 periodikas nosaukumi.
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•
•

Krājuma pārbaude (inventarizācija)
Pārskata beigās krājuma inventarizācija nav veikta.
Krājuma rādītāji:
Tabula “Krājuma rādītāji”
Jaunieguvumi kopā
t. sk. grāmatas
t.sk. latviešu daiļliteratūra
t.sk. bērniem (B+J)
Izslēgtie dokumenti
Krājuma kopskaits
t.sk. grāmatas un citi dok.
t.sk. periodiskie izdevumi
Grāmatu krājuma apgrozība
Periodisko izdevumu apgrozība

•

2018
1126
186
110
32
703
5890
4682
1208
0.7
2,0

2019
609
224
86
40
688
6626
4906
1720
0,9
1.8

2020
689
209
86
40
980
5520
3447
2073
0.8
0.9

Datubāzes:
Tabula “Bibliotēkā pieejamo datu bāzu izmantojums”
Datu bāze
Letonika
News

2018
123
201

2019
107
214

2020
193
215

•

Krājuma un datu bāzu popularizēšana
Ikviens bibliotēkas apmeklētājs var izmantot divas abonētās datubāzes-Letonika.lv un News.lv.
Piekļuvi tām nodrošina Kultūras informācijas sistēmu centrs.
Sakarā ar to, ka bibliotēkā trīs mēnešus nebija pieejams laikraksts Brīvā Daugava, apmeklētāji
to lasīja digitālajā formā. Izmantoti arī LNB resursi, Digitālā bibliotēka, piem., periodika.lv
Secinājums-jāturpina darbs pie šī pakalpojuma popularizēšanas.

•

Ar bibliotēkas krājumu saistītās problēmas un to risinājumi, vajadzības
Krājuma komplektēšanas prioritāte pārskata periodā pamatā balstīta uz latviešu
oriģinālliteratūras iegādi. Pārējās prioritātes paliek nemainīgas: augstvērtīga nozaru literatūra,
literatūra bērniem un jauniešiem, kultūrvēsturiska satura izdevumi.
Finansējums krājuma papildināšanai ir nemainīgs, tomēr jāsecina, ka grāmatu cenas pārspēj
finansējumu.

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem
•

Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums
Bibliotēkas apkalpes zonā atrodas Zasas vidusskola, skolas bibliotēka atrodas skolas ēkā. Starp
bibliotēkām notiek sadarbība gan grāmatu apmaiņā, gan saskaņoti darba laiki, lai skolēniem tās
būtu ērti apmeklēt.
Pārskata periodā nedaudz samazinājies lasītāju skaits, grāmatu izsniegums samērā mazs. Tas
izskaidrojams ar to, ka grāmatas tiek lasītas “”piespiedu”” kārtā (mācību vajadzībām). Arī
krājuma ļoti sliktais saturs ir par iemeslu mazajam izsniegumam. Vēl savu negatīvo ietekmi
nosaka ārkārtas situācijas apstākļi.
Mazinās pieprasījums pēc stacionārajiem datoriem, biežāk tiek izmantots bezvadu internets un
personīgās ierīces.
Secinājums- jāturpina pakāpeniski atjaunot krājums bērniem, turpināt iekārtot bērnu un
jauniešu zonu bibliotēkā.
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8. Novadpētniecība
•

Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi
Liepās- novadpētniecības apraksti, laikrakstu izgriezumi, dokumentu kopijas sakārtotas
tematiskās mapēs. Novadpētniecības materiāli izdalīti no krājuma kopējā fonda. Bibliotēkas
vadītājas amata aprakstā norādīti pienākumi veikt kolekcijas “Meža muzejs” uzturēšanu un
apkalpošanu pēc pieprasījuma. 2020.gada tūrisma sezonas laikā Liepas iepazinuši vairāk nekā
100 interesentu, piem., no Jaunjelgavas, Ogres, Bauskas, Jēkabpils u.c.
Zasā- novadpētniecības materiāli izdalīti no kopējā krājuma, turpināts darbs pie
novadpētniecības mapju kārtošanas. 2020.gadā bibliotēkas apmeklētāji varēja apskatīt izstādes,

kuras sagatavojusi Jēkabpils Galvenās bibliotēkas novadpētniecības nodaļaJānim Akurateram (Mūzika Akurateru dzimtā)

Viktoram Orehovam (Dārznieks.Meistars.Skolotājs)

9.Projekti
•

Apkopojums, secinājumi
Pārskata periodā bibliotēka projektos nav piedalījusies.

10. Publicitāte
Informācija par bibliotēku atrodama un regulāri tiek atjaunota pēc datu maiņaswww.jgb.lv Jēkabpils Galvenās bibliotēkas mājas lapā
www.jekabpilsnovads.lv Jēkabpils novada pašvaldības mājas lapā
www.kulturasdati.lv Latvijas kultūras karte
Sagatavotas publikācijas:* Bibliotēku aktualitātes.-Ļaudis un Darbi,30.04.2020
*1941.gada 14.jūnijs-Vēsturiskā atmiņa.-Ļaudis un Darbi,17.06.2020
* Jēkabpils novada bibliotēkas atsāk darbu!.- Ļaudis un Darbi,17.06.2020
*Pieredzes apmaiņas braucienā uz Jaunjelgavas novada mazajām gaismas
pilīm.- Jaunjelgavas Novada Vēstis,25.09.2020
*Jaunākais Zasas bibliotēkā.-Ļaudis un Darbi,13.10.2020
*Pieredzes apmaiņas braucienā uz Jaunjelgavas novada mazajām gaismas
pilīm.- Ļaudis un Darbi,13.10.2020
*Esam kā koki-ar dziļām saknēm un bezgalīgu mūžu.-Ļaudis un Darbi
10.11.2020
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11. Sadarbības tīkla raksturojums
Sadarbības partneru loks:
Zasas pagasta pārvalde-sadarbība saimnieciskajos, organizatoriskajos un transporta jautājumos.
Jēkabpils Galvenā bibliotēka- apmeklēti JGB rīkotie semināri, profesionālajos darba jautājumos
metodisku palīdzību sniedz metodiķe Rudīte Kļaviņa.
Citu bibliotēku kolēģi- SBA pakalpojuma nodrošināšanā, bibliotekāro darba jautājumu gadījumos.
Zasas vidusskolas bibliotēka- krājuma izmantošanā, organizatoriskajos jautājumos.
Senioru klubiņš “ Noskaņa”-sadarbības partneri organizējot izstādi “Viss par rozēm”
Zasas pagasta sociālie darbinieki- grāmatu pienešana mājās
Zasas vidusskolas pirmskolas - organizējot bibliotēkzinību stundas
2020.gada kopsavilkums- pārskata gads, bez šaubām, paliks atmiņā kā gads, kas mainīja dzīvi un
ienesa daudz jaunu un nepatīkamu mirkļu. Korona vīrusa pandēmija iedragāja arī daudzu nozaru
darbību, tai skaitā arī kultūras nozari. Tieši vai netieši negatīvā ietekme skāra arī bibliotēku darbību.
Bibliotēkas bija gan slēgtas apmeklētājiem, gan daļēji varēja atsākt darbu, visa gada garumā to
darbība bija mainīga. Pamatā, drošības nosacījumus ievērojot, mūsu ikdienas darbs tomēr nav
pastāvīga riska avots dzīvībai. Drīzāk bibliotekāriem šajā krīzes izolētības laikā ir arī īpaša garīgā
misija. Starp ziņu un līdzcilvēku ir Bibliotekārs!
Pateicoties pašvaldības atbalstam strādājām nezaudējot nodarbinātā statusu, un nesamazinot
darbalaiku.

PielikumsLasītāko grāmatu TOP 10
Judina, D. Ēnas spogulī
Rēdliha, I….vēl viena dziļa elpa
Judina, D. Lāsts
Kurzemnieks, K. Trīsreiz nogalināts
Judina, D. Amnēzija
Judina, D. Devītais
Dimante, I. Paslēptā dzīve
Horna, M. Atgriešanās dzimtenē
Triks, O. Vilka jūras šaurums
Dreimane, I. Vēstule ar pielikumu
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