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1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums 
 

• Īss situācijas apraksts 
Valdemāra Ancīša Aknīstes bibliotēka (turpmāk tekstā – Bibliotēka) izveidojusies 

par klientorientētu bibliotēku, kuras prioritāte ir labāk un pēc iespējas ērtāk apkalpot savus 

lasītājus, lai, ienākot bibliotēkā, rastos vēlme te pavadīt vairāk sava brīvā laika. Bibliotēkā 

vienlīdz ērti ir gan tiem, kas nāk uz abonementu, lasītavu, gan tiem, kas vēlas iegūt jaunu 

informāciju un strādāt ar informācijas tehnoloģijām, gan tiem, kas atnāk uz bibliotēku ar 

saviem mazuļiem, jo arī par tiem ir padomāts. Pašus mazākos lasītājus gaida pasaku mašīnīte, 

kurā saliktas grāmatiņas, bet tos, kuri grib atpūsties un paspēlēt kādu intelektuālu spēli, gaida 

bērnu atpūtas un spēļu stūrītis ar krāsainiem un ērtiem dažāda lieluma pufiem. 

Bibliotēka ir lieliska vieta, kur var izpausties vietējie mākslinieki, iepazīstinot ar saviem 

radošajiem darbiem, jo telpas ir pielāgotas tā, lai tajās var izvietot mākslas darbus. Bibliotēka 

ir nozīmīgs atbalsta punkts studējošiem, piedāvājot daudzveidīgu nozaru literatūru un 

papildinot to ar informāciju no abonētajām un brīvpieejas datu bāzēm, kā arī apmācot studēt 

gribošos patstāvīgi izmantot pieejamos resursus. 

Bibliotēkas darbību reglamentējošie dokumenti un galvenie plānošanas dokumenti 

publiski pieejami Aknīstes novada pašvaldības mājas lapā sadaļā – Kultūra, sports, brīvais 

laiks. Informācija par Bibliotēkas lietošanas noteikumiem pieejama Bibliotēkas informācijas 

stendā. 

Izmaiņas bibliotēkas darbībā pārskata periodā nav notikušas, bibliotēkas akreditācija 

pārskata periodā nav notikusi. 

 

• Darbs ilgtspējīgas attīstības mērķu jomā 
Bibliotēkas ilgtspējīgas attīstības virzieni daļēji sasaucas un papildina atbilstošo novada 

ilgtspējīgās attīstības virzienu, kas vērsts uz daudzpusīgas personības pilnveides iespēju attīstību 

iedzīvotāju konkurētspējas paaugstināšanai, piemēram, formālās un neformālās izglītības 

pieejamības vai kultūras pasākumu pieejamības un daudzveidības nodrošināšanu. Pārskata 

periodā, darbojoties bibliotēkas un reģiona ilgtspējīgas attīstības mērķu jomā: 

 lietotājam un iedzīvotājiem ir nodrošināts pamatpakalpojums – nerimstoši pilnveidots 

krājums un informatīvie resursi, sniedzot iespējas atpūsties, izklaidēties, vai nodoties ikdienas 

mācībām, pilnveidojot savu personību vai zināšanas; 

 organizētas neformālās izglītības nodarbības jaunākajiem lasītājiem, piedāvājot apgūt 

jaunas informācijas meklēšanas prasmes bibliotēkas informācijas resursos un veicinot skolēnu 

daudzpusīgu attīstību; 

 piedāvāti kultūras pasākumi, kas ir bijuši brīvi pieejami ikvienam bibliotēkas lietotājam vai 

novada iedzīvotājam un kas papildinājuši un daudzveidojuši kultūras piedāvājumu (regulāras 

mākslas darbu izstādes, pasākumi bērniem brīvdabā, pārgājienu organizēšana). 

Tomēr jāuzsver, ka neformālās izglītības iespējas, kā arī bibliotēkas pasākumu piedāvājums 

ir samazinājies Covid-19 ierobežošanai noteikto piesardzības pasākumu dēļ. 

 
Bibliotēkas akreditācija pārskata periodā netika plānota. 
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2. Finansiālais nodrošinājums 

 

Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 

 2019 2020 2021 

Izdevumi kopā (EUR) 46068 53908 50621 

Darbinieku atalgojums (bruto) 28389 28738 28812 

Krājuma komplektēšana 2962 2991 2941 

 

Piešķirtie budžeta līdzekļi nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un attīstību – 

krājuma komplektēšana, infrastruktūras uzturēšana, labiekārtošana/uzturēšana, personāla 

atlīdzība un attīstība. Secinājumi: Skaitliskie rādītāji tiek vērtēti kā stabili, nodrošinot 

darbiniekiem atalgojumu atbilstoši darbinieku slodzēm un kompetenču un darba rezultātu 

novērtēšanas procesam, pārskata periodā novērtējot un piešķirot naudas prēmijas. 

 

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 
 

 Veiktie un plānotie telpu un ēku rekonstrukcijas projekti un remontdarbi 

Atskaites periodā apjomīgi remontdarbi nav veikti, tikai kārtējie kosmētiski remonti un 

neliels palīgtelpas remonts. 

Pilnībā nomainīti projekta „Trešais Tēva Dēls” datori lietotājiem. Darbinieku datori ir 

iegādāti 2017. – 2020. gadā. Esam iegādājušies jaunu televizoru un play station iekārtu bērnu 

nodaļā. Atskaites periodā aktīva izmantošana nenotika, jo valstī noteiktie drošības pasākumi 

to nepieļāva. 

Tīkla ātrdarbība ir apmierinoša. 

 

4. Personāls 
 

Bibliotēkā strādā pieci darbinieki. Trīs ir bibliotekāri un strādā uz pilnu slodzi. Visām ir bibliotekārā 

izglītība. Ir divi tehniskie darbinieki - viens strādā uz pusslodzi, viens uz 0,25 slodzes. 

Finansējums bibliotēkas budžetā ir pietiekošs, lai visi bibliotekārie darbinieki varētu gada laikā 

apmeklēt vismaz vienus maksas kursus, kā arī bezmaksas izglītojošos pasākumus (seminārus, 

konferences, lekcijas), nodrošinot transportu. Pašvaldība atzinīgi novērtē darbinieku centienus uzturēt 

savu profesionalitāti, regulāri apmeklējot izglītojošus kursus, seminārus un pieredzes apmaiņas 

pasākumus. 

 

Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi” 
 
 

N.p.k. Norises 

laiks 

Norises 

vieta 

Organizētājs(-i) Pasākuma nosaukums, 

galvenās tēmas 

Stundu 

skaits 

Klātienē 

vai 

attālināti 

1. 28.04. Zoom LNB Dizaina domāšana 4 Attālināti 

2. 13.05. zoom LNB Literatūras zināšanas 
mūsdienīgam bibliotekāram 

4 Attālināti 
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3. 27.05. Zoom LNB Latvijas pagastu 
bibliotekāru 6.kongress 

8 Attālināti 

4. 7.06. Zoom  Covid-19 sertifikāts 2 attālināti 

5. 31.08 – 
22.11 

Zoom LU Pasākumu un notikumu 
organizēšana tiešsaistē 

160 Attālināti 

6. 22.10 Zoom Latviskās 

Latvijas 
universitāte 

Pandēmijas laikā tapušie 

darbi 

4 Attālināti 

7. 4.11 Zoom LNB Medijpratība ne tikai 

izglītības, bet arī veselības 
un drošības jautājumos 

5 Attālināti 

8. 24.11 Zoom LNB Virtuālās trešdienas 
bibliotekāriem 

2 attālināti 

9. 26.11. Zoom Ventspils 
bibliotēka 

Zoom lietošana 4 Attālināti 

10. 29.11. Zoom LNB E-grāmatas – 21.gs. 
lasīšanas izaicinājums 

3 Attālināti 

11. 30.11. Zoom Jelgavas 

izglītības 
kompetenču 
centrs 

Kanvas rīks un tā 

pielietojums 

4 Attālināti 

12. 30.11 Zoom LNB Bērnu 
literatūras centrs 

Kā iesaistīties Bērnu žūrija 
5+ 

2 attālināti 

13. 08.12. Zoom RISEBA Dari digitāli 8 attālināti 

14. 13.12. Zoom Ventspils 
bibliotēka 

Zoom programmas mācība 4 attālināti 

15. 14.12. Zoom LNB bērnu 
literatūras centrs 

Kā iesaistīties Bērnu žūrija 
9+ 

2 attālināti 

16. 15.12. Zoom eTWining Jautras tiešsaistes 
aktivitātes mācību procesa 

dažādošanai pirms 
Ziemassvētkiem 

1 atālināti 

 

 

 

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

 2019 2020 2021 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 
Aktīvo lietotāju skaits 433 433 445 0,0%; 2,8% 

t. sk. bērni līdz 18.g. 170 167 182 -1,76%; 9% 

Bibliotēkas apmeklējums 6879 6753 6020 0,6%; -10,8% 

t. sk. bērni līdz 18.g. 3112 1933 1215 -37,9%; -37,1% 

Virtuālais apmeklējums 139 173  24,5%; 

Izsniegums kopā 11340 9692 10008 -14,5%; 3,3% 

t. sk. grāmatas 5292 3997 4924 -24,5%; 23,2% 

t. sk. periodiskie izdevumi 5808 4839 5071 -16,7%; 4,8% 

t. sk. bērniem līdz 18.g. 1246 719 971 -42,3%; 35,0% 

Bibliotekārais aptvērums % 

no iedz. skaita pagastā, 

pilsētā, reģionā 

29,1 33,4 34,7 14,7%; 3,9% 

t. sk. bērni līdz 18 g. 72,9 77,3 82,9 6,0%; 7,3% 

Iedzīvotāju skaits 1484 1448 1385 1394 
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• Pakalpojumu attīstība, jauninājumi 
Pieaugušo lasītāju apkalpošana vērsta uz kvalitatīviem un informatīviem bibliotēkas pakalpojumiem 

ikvienam bibliotēkas lietotājam. Lietotājiem pieejamas ērtas un plašas iespējas darbam ar krājumu.  

Īpaša uzmanība tiek pievērsta individuālajam darbam ar lasītāju: sniegtas konsultācijas par 

bibliotēkas krājumu, digitālajām datu bāzēm un resursiem, darbu ar datoriem, kā arī izpildīti 

pieprasījumi, uzziņas, rezervētas grāmatas, veikts darbs ar parādniekiem. Veicinot krājuma aktīvāku  

apgrozījumu, tiek sagatavoti jaunāko grāmatu apskati par bibliotēkas jaunieguvumiem, kā arī 

veidotas aktuālas un tematiskas literatūras izstādes. Regulāri strādāts pie bibliotēkas publicitātes 

(sociālajos tīklos, telpās un ārpus tām), sagatavojot un publicējot informāciju par plānotajām un 

aizvadītajām aktivitātēm. Izpildot lasītāju pieprasījumus, piedāvāta iespēja trūkstošos izdevumus 

saņemt starpbibliotēku abonementa (SBA) kārtā. Regulāri tiek organizētas mākslas darbu vai 

informatīva satura izstādes, iepazīstinot apmeklētājus gan ar vietējo mākslinieku, gan profesionālo  

autoru darbiem. 

Pieaugušo lasītāju apkalpošanas darba vājās puses - abonementa un lasītavas izvietojums 2.stāvā, kas 

ir apgrūtinājums daļai lasītāju; tā kā liels skaits bibliotēkas lasītāju ir pensionāri un invalīdi vai lasītāji 

ar kustības traucējumiem, šī problēma ikdienā ir labi pamanāma. Interneta lietotāji reizēm izjūt 

vajadzību pēc norobežotām darbavietām (darījumu veicēji, internetbankas lietotāji). 

Neliels pieaugums vērojams izsniegumā, kas varētu būt saistāms gan ar ārkārtas situāciju valstī,  

ar to, ka uz bibliotēku lietotāji nāk retāk, bet ņem vairāk grāmatu. Vērojams arī tas, ka lasītāji izņem 

grāmatas ne tikai sev, bet arī pārējiem ģimenes locekļiem. Tas skaidrojams ar to, ka būtiski pietrūkst 

kultūras pasākumu un nereti vienīgā izklaide rodama grāmatu un preses izdevumu lasīšanā. Tas gan 

nav attiecināms uz bērniem un jauniešiem, jo šīs kategorijas lasītāji aizvien vairāk izmanto interneta  

piedāvātās iespējas. 

 
 

• E-grāmatu bibliotēka 

Gan bibliotēkas mājas lapā, gan sociālajos tīklos 2021.gadā aktīvi tika popularizēta 3td e- 

grāmatu bibliotēka. Tika sagatavots arī drukāts informatīvs materiāls par e-grāmatu bibliotēku 

un iespēju tai piekļūt tikai autorizētiem publisko bibliotēku lietotājiem. Aizvadītajā gadā tas 

bija viens no galvenajiem iemesliem intereses pieaugumam par autorizēšanos. 

 
 

• Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām – īss situācijas 

raksturojums 
Personām ar īpašām vajadzībām bibliotēka 2. stāvā nav pieejama, jo nav ne lifta, ne speciālas 

uzbrauktuves. Situācijās, kad vecāka gadagājuma cilvēki nevar uzkāpt uz 2. stāvu un grib izmantot 

bibliotēkas krājumu, tad grāmatas tiek piegādātas mājas. Šo pakalpojumu uzņemas lasītāju 

radinieki, kaimiņi vai paši bibliotekāri. 

 
 

• Uzziņu un informācijas darbs 
Bibliotēkas apmeklētājiem 2021.gadā pieejami jaunākie periodiskie izdevumi (avīzes, žurnāli) - 25 

nosaukumi, uzziņu fonds, pieeja elektroniskajām datu bāzēm, pieejama informācija par izglītības 

iespējām, tūrisma informācija (kartes, tūrisma maršruti, ceļveži). 

Uzziņas – dokumentu kopēšana, izdrukāšana un skenēšana - lietotājiem joprojām aktualitāte. Pārskata 

periodā daudzos gadījumos tā bija pamatnepieciešamība, jo mājas apstākļos nav iespējama 

dokumentu izguve. Lai arī pieaug lietotāju izglītotība darbībām elektroniskajā vidē, bibliotekāres 

joprojām bieži konsultē lasītājus par dažādu darbību veikšanu e-vidē. Darbinieces ir asistējušas CV 

redakcijā, palīdzējušas aizpildīt veidlapas, drukāt avio biļetes, konsultējušas vied ierīču un sociālo  

tīklu lietošanā u.tml. Uzziņu darbā nelielā skaitā, bet tiek izmantotas abonētās datubāzes Letonika.lv, 

Lursoft Laikrakstu bibliotēka, kā arī LNB digitālā bibliotēka. Viena no raksturīgākajām uzziņām un 
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informācijām ir literāri tematiskās izstādes, kas tiek sagatavotas vidēji 1x mēnesī, izmantojot iekšējos 

resursus. 

 
 

• Bibliotēkas izglītojošā darbība 
Tā kā bibliotēkas telpas ir neatbilstošas grupu apmācības organizācijai, tad praktizējam individuālas 

konsultācijas gan e-pakalpojumu izmantošanā, gan internetbanku lietošanā, ja konkrēts cilvēks to 

vēlas. Bibliotēkā regulāri tiek atbalstīti individuālie interesenti –seniori, kam nepieciešams palīdzēt 

un apmācīt e-pakalpojumu lietošanā (i-banka, EDS, iepirkšanās internetā utt.) 

 

• Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas pieejamība 

iedzīvotājiem 
Bibliotēka sadarbojas ar novada pašvaldību iedzīvotājiem svarīgas informācijas izplatīšanā: pie 

mums pieejami visi pašvaldības publiskie gada pārskati tradicionālā formātā bibliotēkas lasītavā, arī 

lokālais pašvaldības izdevums “Aknīstes Novada Vēstis”, Pēc pašvaldības lūguma atsevišķa 

būtiska informācija iedzīvotājiem tiek izvietota pie bibliotēkas ziņojumu dēļiem; tāpat afišas par 

kultūras un sporta dzīves norisēm novadā. Tam visam paralēli – elektroniskie informācijas resursi, 

kuri ir pieejami no bibliotēkas datoriem 

 
 

• Elektroniskais katalogs kā pakalpojums 
Elektroniska piekļuve bibliotēkas datubāzei ir nozīmīga kādai nelielai cilvēku grupai, interesi par  

katalogu uzlabojusi anotāciju un attēlu pievienošana bibliogrāfiskajiem ierakstiem, kā arī informācija 

par jaunajām grāmatām interneta vietnē. 

Bibliotekārs joprojām ir konsultants un palīgs informācijas pasaulē. Svarīgi ir būt par gidu un 

lietotājam parādīt informācijas meklēšanas iespējamos ceļus. Daļa, parasti tie ir skolēni, studenti, 

kuri arī paši elektroniskajā katalogā sameklē vajadzīgo. Tomēr jāatzīst, ka lietotāji katalogu izmanto 

maz. Krietni efektīvāks veids, kā iegūt ziņas par vēlamās grāmatas pieejamību, ir vēršanās pie 

bibliotekāra. 

 
 

Tabula “Autorizētie lietotāji” 

 2019 2020 2021 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 
Aktīvie lietotāji kopā 433 433 445 0,0%; 2,7% 

Autorizētie lietotāji kopā 60 133 156 121,6%; 17,3% 

Autorizētie lietotāji 

pārskata periodā 

60 73 88 21,7%; 20,5% 

Viens no svarīgākajiem bibliotēkas uzdevumiem ir potenciālo un esošo lietotāju iepazīstināšana ar 

bibliotēku, tās krājumu un piedāvājumu. Bibliotēkas lasītāji arvien biežāk interesējas par iespēju ne 

tikai izmantot bibliotēkas elektronisko katalogu, bet arī pārliecinās par autorizēšanās priekšrocībām 

- iespēju interesējošo izdevumu elektroniski pasūtīt, rezervēt, kā arī prasīt lietošanas termiņa 

pagarinājumu. Par izdevumu rezervēšanas iespējām tiek informēts ikviens bibliotēkas lasītājs jau 

bibliotēkas pirmajā apmeklējumā – katram tiek piedāvāta informācija par šo piedāvājumu 

 
 

• Iekšzemes un starptautiskais SBA 
 

Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2019 2020 2021 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 
dokumentu skaits 

84 96 51 
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Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 
dokumentu skaits 

109 105 22 

 

 

 

6. Krājums 
 

• Krājuma komplektēšanas politika un organizācija 
Pārskata periodā pašvaldības finansējums krājuma komplektēšanai ar katru gadu nedaudz pieaug.  

Savukārt līdzekļi bērnu grāmatu iegādei ir nedaudz samazinājušies, mazāks ir arī iegādāto bērnu 

grāmatu skaits. Krājuma komplektēšanā vērā tiek ņemtas krājuma komplektēšanas koncepcijas,  

krājuma izmantošana iepriekšējā darbības gadā. Vislielākais pieprasījums, neapšaubāmi, ir pēc 

tulkotās daiļliteratūras. Taču, pēdējos gados īpaši lasīta, ir latviešu oriģinālliteratūra. Uzmanība tiek 

pievērsta arī nozaru literatūrai. Lai uzturētu krājuma kvalitāti, bibliotēka cenšas iegādāties nozīmīgas 

grāmatas, kuru informācija nenoveco, bet ar katru gadu paliek vērtīgāka. Liels pieprasījums ir arī 

periodikai un bibliotēka seko tam līdzi. Arī finansējums preses iegādei nedaudz palielinājies. Katru 

gadu jāpapildina arī uzziņu literatūras krājums. Kopā ar pārvaldes bibliotēkām racionāli 

komplektējām grāmatu fondu. Katra bibliotēka iegādājās vairāk pieprasītās grāmatas savā bibliotēkā. 

Bet mazāk izmantojamo literatūru iegādājas viena no novada bibliotēkām. 

 
 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2019 2020 2021 

Pašvaldības finansējums krājuma 
komplektēšanai 

2962 2991 2686 

t. sk. grāmatām 2174 2175 1820 

t. sk. bērnu grāmatām 449 577 585 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 788 816 866 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. 

skaita pagastā, pilsētā, reģionā 

1.99 2.06 1.94 

Finansējums krājuma 
komplektēšanai kopā 

2962 2992 2686 

Grāmatas un periodiskie izdevumi ar katru gadu kļūst dārgāki. Pasūtot žurnālus rūpīgāk 

izvērtējām lasītākos, pieprasītākos un tos no kuriem var arī atteikties. 

Rekataloģizācija ir veikta pilnībā. 

Pārskata periodā bibliotēkas krājuma pārbaude (inventarizācija) nav veikta. 

 
 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2019 2020 2021 

Jaunieguvumi kopā 787 814 757 

t. sk. grāmatas 275 320 265 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 165 142 114 

t. sk. bērniem 102 80 74 

Izslēgtie dokumenti 1594 1033 759 

Krājuma kopskaits 11155 10978 10977 

Grāmatu krājuma apgrozība 1,0 0,5 0.9 

Periodisko izdevumu apgrozība 3,6 3,2 3.2 

 

• Datubāzes 
 

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2019 2020 2021 
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Letonika 97 108 65 

skatījumi   50 

piekļuves sesiju skaits   15 

lejuplāžu skaits   50 

News 78 95 32 

• Krājuma un datubāzu popularizēšana 
Datubāzes aizvadītajā gadā tika popularizētas, izpildot dažādus pieprasījumus, uzziņas, īpaši 

skolēniem. 

Krājuma popularizēšanas nolūkos bibliotēkās daudzas izstādes tiek veltītas literātiem – jubilāriem, 

regulāri izliktas jaunumu izstādes, tematiskās literatūras izstādes, atklājot kādu krājuma daļu. Lasītāji 

labprāt izvēlas sev grāmatas no izstādēm. Tāpat bibliotēka bieži informē savus lasītājus par 

jaunumiem, nosūtot jauno grāmatu piedāvājumu e-pastā, telefoniski vai informējot sociālajos tīklos. 

Lai informētu bibliotēkas lietotājus par jaunieguvumiem iekārtota pastāvīga izstāde „Literatūras 

jaunumi”. 

Bibliotēkā iekārtoti informācijas stendi, kur jebkurš bibliotēkas apmeklētājs var iepazīties ar 

bibliotēkas lietošanas noteikumiem, iegūt informāciju par bibliotēku un jaunāko literatūru. 

 

 Darbs ar parādniekiem 

Rūpējoties par izdevumu pieejamību, savlaicīgi apzinājām tos lietotājus, kuri aizkavē grāmatu 

nodošanas termiņu – sūtījām īsziņas, e-atgādinājumus, kā arī sazinājāmies telefoniski. Lielākā daļa 

lasītāju grāmatas atdeva nekavējoties, bet ik gadu atrodas arī tādi, kas bibliotēkas atgādinājumus 

ignorē. Pārsvarā tie ir lietotāji, kuri mainījuši dzīvesvietu. Ir arī parādnieki, ar kuriem nav iespēju 

sazināties, jo norādīti neeksistējoši telefona numuri un e-pasta adreses. 

 

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 
 

 Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji bibliotēkā 

Bibliotēkas galvenie uzdevumi darbā ar bērniem un jauniešiem ir lasīšanas veicināšana, literatūras 

popularizēšana atbilstoši vecumam, nodrošināt neierobežotu piekļuvi kvalitatīvai informācijai, kā 

arī nodrošināt saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas. 
 

 2021 2020 2019 + vai - 

salīdzinot ar 
2020.gadu 

Lietotāji 182 167 170 +15 

Apmeklējums 1215 1933 3112 -718 

Izsniegums 971 719 1346 +252 

 
Secinājumi: Kā redzams, palielinājies ir lietotāju un izsniegumu skaits (dažādos veidos tika 

strādāts ,lai ieinteresētu lietotājus), bet, diemžēl, samazinājies ir apmeklējumu skaits , jo ,ievērojot 

covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumus , lietotājiem bija liegta pieeja pie datoriem. 

 Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana, jaunieguvumu 

proporcionalitāte, salīdzinot iegādāto pieaugušo un bērnu un jauniešu 

literatūru un lasītāju sastāvu. 

Bērnu nodaļas literatūras krājums veidots tā, lai maksimāli apmierinātu šīs mērķauditorijas 

vajadzības. Cenšamies ievērot lasītāju intereses un vajadzības. Čaklākie lasītāji ir pirmskolas un 

sākumskolas bērni, tāpēc vairāk iepērkam šai auditorijai paredzētās grāmatas. 
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Grāmatas iegādājamies sadarbojoties ar IK „Virja”. 

Pārskata periodā krājums papildināts ar 74 grāmatām bērniem un jauniešiem par summu 585 EUR,  

kas ir 27% no kopējā jaunieguvumu skaita(2020. g.-25%), t. sk.21 grāmatas saņemtas VKKF 

finansējot programmu „Bērnu un jauniešu žūrija” par summu 165 EUR . 

Realizējot LNB projektu ”Vērtīgo grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām” bērnu nodaļas fonds 

tika papildināts ar 10 augstvērtīgām pēdējos 2 gados izdotām grāmatām par summu 76 EUR. 

2020.gadā tika abonēti 5 preses izdevumi bērniem. 

Tika norakstīta novecojošā un aktualitāti zaudējušā literatūra. 

 

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

grupām 

Bērnu nodaļā uzziņu darbs tiek organizēts atbilstoši interesentu pieprasījumam un vajadzībām. Tiek 

izmantoti visi bibliotēkā pieejamie resursi, elektroniskie resursi, datu bāzes. 

Šajā sarežģītajā laikā tika ļoti popularizētas datu bāzes Letonika, News.lv,, kā arī aicinājām izmantot 

JGB kopkatalogu un novadpētniecības datu bāzi, ieteikts lasīt grāmatas Letonikas lasītavā, 3td e- 

grāmatas, LNB digitālo lasītavā, pasakas lv. un citas datubāzes. 

Bērnu literatūras nodaļā apmeklētājiem pieejami 2 datori un 3 planšetes. Bibliotēkas lietotājiem tiek 

piedāvāti arī maksas pakalpojumi –kopēšana un skenēšana. 

Par bērnu nodaļas jaunieguvumiem tiek veidota izstāde un ievietota informācija sociālajos tīklos. 

Visa gada garumā bērnu nodaļā veidotas 14 tematiskās, gadskārtu un valsts svētku, literātiem veltītas 

izstādes, pastāvīgās izstādes –Jaunākās grāmatas un Bērnu un jauniešu žūrijas grāmatas, kā arī 

izveidojām virtuālo izstādi par Juri Zvirgzdiņu. 

Gada laikā tika novadītas 6 tiešsaistes stundas . Janvārī tā bija veltīta pasakām -bērni klausījās pasaku, 

pēc tam pildīja Kahoot vietnē veidotu viktorīnu. Bet rudens pusē tiešsaistes stunda bija veltītas 

Helovīna svētkiem (pārrunājām par tiem, bērni klausījās un stāstīja šausmu stāstus, kā arī veidoja  

raganiņas masku) . 
 

 

Patriotu nedēļā vairākās grupās ar bērniem sazinājāmies caur Zoom platformu (bērni skatījās 

prezentāciju par Latvijas valstij nozīmīgiem svētkiem novembrī, runājām, kas ir patriots, kopīgi 

apzīmējām burciņas, veidojot lukturīšus svētkiem). 
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Rīkojām arī vairākus pasākumus klātienē. Lieldienu laikā novadījām orientēšanās spēli “Pa 

Lieldienu zaķa pēdām” 2 bērnudārza grupiņām. Lieldienu zaķis bija uzrakstījis bērniem vēstuli, kurā 
 

bija informācija par zaķiem un Lieldienu tradīcijām, vajadzēja atbildēt uz atjautīgiem jautājumiem 

un veikt dažādus uzdevumus, atrast citas noslēptās vēstules un noslēgumā , protams, atrast noslēptās 

olas. 

Turpinājām piedalīties lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. 

Diemžēl, valstī noteiktās ārkārtas situācijas ierobežojumu dēļ, daudzi eksperti neizlasīja visas 

grāmatiņas un arī neaizpildīja anketas. Tādēļ noslēguma pasākumu Bērnu un jauniešu žūrijas 

dalībniekiem rīkojām tikai PII ”Bitīte” “Rūķu“ grupas bērniem, kuri grāmatiņas lasīja gan individuāli, 

gan ar audzinātāju palīdzību. Atcerējāmies un pārrunājām izlasītās grāmatas, spēlējām spēles un 

noslēgumā bērni saņēma balviņas. 
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Septembrī notika Dzejas dienām veltīti pasākumi “Īsi panti, gari panti” kopā ar “Mārīšu” un 

“Taurenīšu” grupu bērniem. Lasījām, klausījāmies, izspēlējām, izdejojām dzejoļus un no rudens 

veltēm veidojām skaistus zīmējumus par dzirdētajiem dzejoļiem. 
 

 
 

Visas vasaras garumā līdz 20. augustam Aknīstes bibliotēka bērniem piedāvāja piedalīties lieliskā 

izaicinājumā - lasīšanas veicināšanas spēlē ’’Grāmatu bingo’’. Spēles noteikumi bija sekojoši – katrs 

dalībnieks bibliotēkā saņēma bingo karti , kurā atzīmēti 12 grāmatu izvēles varianti, piemēram,  

grāmata par dzīvniekiem vai grāmata ar zilu vāku. Grāmatas pēc dotajām norādēm lasītājs varēja 

izvēlēties pats, izlasīja un nopelnīja zīmodziņu bingo kartē. Kad visas 12 grāmatiņas izlasītas 

dalībnieki saņēma balviņas. 
 

 
 

Lai interesanti un saturīgi pavadītu vasaras brīvlaika pēdējās dienas bibliotēka piedāvāja foto 

orientēšanās spēli jaunāko klašu skolēniem. Bērniem jāatrisina atjautības uzdevumi un krustvārdu 

mīklas , kuru atbildēs tika dotas norādes par objektiem pie kuriem jānofografējas. 
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Septembrī sadarbībā ar Jēkabpils mākslas skolas Aknīstes filiāles 2.-4.klasi rīkojām zīmējumu 

konkursu mūsu jubilāra V.Ancīša dzejoļiem. Šos darbus varēja aplūkot mūsu bibliotēkā un nobalsot  

par sev tīkamāko. Labākie darbiņi tika apbalvoti. 
 
 

 

 
 

 Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā, nozīmīgākie partneri, 

sadarbības vērtējums 

Mūsu bibliotēkai ir izveidojusies ļoti veiksmīga sadarbība ar pirmsskolas izglītības iestādi "Bitīte”.  

Bērni kopā ar audzinātājām apmeklē gan mūsu rīkotos pasākumus, gan izstādes, gan kopīgi izvēlas 

grāmatiņas, kuras izlasīt grupiņā. Ļoti daudziem bērniem tā ir pirmā iepazīšanās ar bibliotēku, tad  

pēc tam viņi arī atved uz bibliotēku un iepazīstina ar to savus vecākus. 

Ļoti veiksmīga sadarbība notiek arī ar mūsu otriem kaimiņiem Jēkabpils Mākslas skolas Aknīstes 

filiāles audzēkņiem. Viņi ir bieži bibliotēkas apmeklētāji, jo starpbrīžos atskrien gan uzspēlēt spēles,  

gan pašķirstīt žurnālus, gan ar prieku piedalās mūsu rīkotajos pasākumos. 

 

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

Valstī noteiktās ārkārtējās situācijas ierobežojumu dēļ neizdevās realizēt daudzus ieplānotos 

pasākumus. 

Un ,ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus, pilnībā ir pazudusi sadarbība ar Aknīstes vidusskolu 

–bibliotēkā bibliotekārās stundas un pasākumus ar klasēm apmeklēt nedrīkst un tiešsaistes stundām 

nepiekrīt noslogotības dēļ. 
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8. Novadpētniecība 
 

• Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda prioritātes 

Bibliotēkas galvenie virzieni novadpētniecības darbā saistīti ar novada vēstures, kultūrvēsturisko 

objektu izpēti, novadnieku apzināšanu, materiālu vākšanu, apkopošanu un popularizēšanu. 

 

• Novadpētniecības krājums: 

Lai nodotu vietējo kultūrvēsturisko mantojumu nākamajām paaudzēm, novadu bibliotēkas veic 

novadpētniecības materiālu apzināšanu, apkopošanu, saglabāšanu, veidojot tematiskas mapes, kas 

daudz tiek izmantotas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu sagatavošanai, skolēniem projektu 

nedēļas ietvaros pēc interesējošām tēmām, studentiem bakalauru darba izstrādei utt. 

Novadpētniecības krājumos tiek uzkrāti dažāda veida materiāli: grāmatas, teksta izdevumi, attēli, 

fotogrāfijas u.c. 

 

• Novadpētniecības darba popularizēšana 

 

2021.gada aktivitātes Aknīstē notika “Aknīstes svin 100”zīmē. 

Radošā procesā tapis tēmturis – Aknīstes svētku logo. 

Atskaites gads bija divu simtgadnieku gads – 100 gadi Aknīstei 

kopš tā piederīga Latvijas valstij un 100 gadi Dižajam Sēlim, mūsu 

novadniekam Valdemāram Ancītim. 

 

Valdemārs Ancītis turēja ciešu saikni ar Aknīstes bibliotēku: notika regulāras sarakstes, materiālu un 

grāmatu apmaiņa. Aknīstes bibliotēkai kopš 2007. gada ir dots Valdemāra Ancīša vārds. 2016. gadā 

bibliotēkā tika atvērta arī dižgara piemiņas istaba. Tajā ir apskatāmas viņam agrāk piederējušas lietas, 

tajā skaitā rakstnieka darbarīks — viņa rakstāmmašīna. Tāpat ekspozīcijā ir rakstnieka dēla dāvātā 

glezna, kurā atainots pats meistars, kā arī pieejami plaši novadpētniecības materiāli. 

Plānojot simtgades norisi, iecerējām virkni pasākumu dažādām vecuma grupām, bet valstī notiekošā 

pandēmija izdarīja savas korekcijas, bet dažas aktivitātes tomēr izdevās noorganizēt. Aktivitāšu 

mērķis bija Valdemāra Ancīša mantojuma popularizēšana ar mūsdienīgām metodēm 100 jubilejas 

priekšvakarā, iesaistot sabiedrību kultūras aktivitātēs inovatīvā veidā, organizējot kultūras 

pārgājienu Aknīstes novadā; iesaistot mākslas skolu jaunatni Jēkabpils reģionā un Saldus novadā, 

organizējot ex libris konkursu; integrējot dižgara mantojuma vietējā kultūrvidē ar banera 

starpniecību, izglītojot sabiedrību ar ceļojošās izstādes palīdzību un iesaistot skolas jaunatni ar 

stāstu pēcpusdienu palīdzību. 

Ceļojošā izstāde tapa 2021. gada pavasarī, kurā lineārā veidā 

atainota radoša cilvēka dzīves ritējums sasaistē ar notikumiem 

viņa lokālajā dzīvesvietā. Izstādes saturā izveidots divdaļīgs 

stāsts, kurā atklājas viena cilvēka – Valdemāra Ancīša - mūžs 

kontekstā ar vietu, kurā viņš dzīvo, popularizējot rakstnieka 

mantojumu un izglītojot sabiedrību. 



14  

Pārgājiens/ekskursija “Aknīstes miests un apkārtne ar 
Valdemāra Ancīša acīm”. Ekskursijas maršruts tiek plānots pa 

tām vietām, ko V. Ancītis pats savās atmiņās aprakstījis 

Aknīstes pilsētas un pagasta ietvaros 

 

 
 

• Sadarbība novadpētniecības jomā 
 

Par godu Saldus pilsētas Goda pilsonim Saldus pilsētas bibliotēka organizē 

simtgades jubilejas pasākumu “Valdemāram Ancītim – 100”. Bibliotēka 

sniedza izpratni par Valdemāra Ancīša (1921-2006) ieguldījumu Latvijas 

kultūrtelpā, sniedza jaunas zināšanas un informāciju sabiedrībai, jaunatnei. 

V. Ancīša pētnieciskā interese aptver gan daiļliteratūru, gan literatūras 

vēsturi, bet, īpaši, novadpētniecību, kultūras vēsturi un folkloru. Mūsu 

bibliotēkas darbinieki piedalījās šajā konferencē. Mūsu uzdevums bija 

iepazīstināt konferences dalībniekus ar Valdemāra Ancīša bērnības un 

pirmajiem skolas gadiem. 

Atskaites periodā uzsākās sadarbība ar Rokišķu tūrisma un amatniecības centru. Rokišķu 

tūrisma un amatniecības informācijas centra organizētā projekta "Nemateriālās kultūras 

mantojuma zīmes Sēlijā" ietvaros Valdemāra Ancīša Aknīstes bibliotēkā apskatāmas divas 

izstādes 

 tradicionālās amatniecības izstāde “Pinumi un izgriezumu raksti”. Uz izstādes 

atklāšanu bija ieradušās meistares no Rokiškiem. Papīra izgriezumu meistare Gita 

Kolosoviene atklāja smalko izgriezumu nianses, kuras apskatāmas daudzās gleznās 

 Foto izstādes “Linu stāsts” un “Filca ceļš” 

 

 
Katru izstādes atklāšanu papildināja meistarklase – gan klūdziņu pīšanā, gan filcēšanā. 
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9. Projekti 
 

Tabula “Projektu apkopojums” 

Projekta 

nosaukums 

Finansētājs Finansējuma 

apjoms 

Projekta apraksts (t. sk. 

īstenošanas laika periods, 
rezultāti, īss kopsavilkums) 

Atbalstīts/ 

neatbalstīts 

Lasīšanas 

veicināšanas 

programma 

„Bērnu, jauniešu 

un vecāku žūrija” 

VKKF 165.00 Piesaistīt vairāk bērnus 
lasīšanai, iesakot kvalitatīvāku 

lasāmvielu. 

Atbalstīts 

 

 

10. Publicitāte 
 

Informācija par bibliotēku un tās pakalpojumiem pieejama Aknīstes novada pašvaldības mājas lapā 

www.facebook.lv , Jēkabpils Galvenās bibliotēkas mājas lapā www.jgb.lv, Digitālajā kultūras kartē 

www.kulturaskarte.lv Informācija tiek atjaunota sistemātiski. 
 

 

 

11. Sadarbības tīkla raksturojums 
 

Bibliotēkai ir izveidojusies laba sadarbība, rīkojot pasākumos, kā arī ikdienas darbā, ar Aknīstes 

vidusskolu un skolas bibliotēku, Aknīstes Bērnu un Jauniešu centru, Jēkabpils mākslas skolas filiāli,  

pirmsskolas izglītības iestādi „Bitīte”, novadpētniecības muzeju. Diemžēl, pagaidām, sadarbību 

ierobežo patreiz valstī noteiktie ierobežojumi un ārkārtas situācija. 

Kā pasākumos, tā ikdienas darbā ļoti laba sadarbība izveidojusies ar pirmsskolas izglītības iestādi 

„Bitīte”. Bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas pastāvīgas apmeklētājas ir bērnudārza audzinātājas, 

kuras ņem daudz grāmatiņu saviem mazajiem audzēkņiem, lai kopā tās lasītu. Tādējādi, veicinot 

mīlestību pret grāmatu jau agrīnā vecumā, kas nezūd arī vēlāk. 

http://www.facebook.lv/
http://www.jgb.lv/
http://www.kulturaskarte.lv/
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