
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jēkabpils novada Asares pagasta 

bibliotēkas pārskats 2021.gadā 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums 
 

• Īss situācijas apraksts 

      Bibliotēka veic kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu 

dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī 

nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu 

Bibliotēka apkalpo gan bērnus, gan studentus , gan  pieaugušos. Apmeklētāju vidū ir ne tikai lasītāji 

no Asares pagasta, bet arī no blakusesošā Rubeņu pagasta. Pēc reformas esam vienā Jēkabpils 

novadā- galvenās bibliotēkas struktūrvienība. 

Bibliotēku akreditācija  pārskata perioda –nav notikusi . 

 

 

2. Finansiālais nodrošinājums. 
 

Bibliotēkas darbu finansēja Aknīstes novada pašvaldība, krājuma komplektēšanā  atbalstu saņēma 

no projekta “Bērnu , jauniešu un vecāku žūrija”, gada nogalē bibliotēka no LNB grāmatu projekta 

’Vērtīgo grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām” ietvaros saņēma 41 iespieddarbu. Bibliotēkas 

finansējums nodrošina pamatfunkciju veikšanu   Krājuma komplektēšanai atskaites gadā 

finansējums , salīdzinot ar iepriekšējo gadu sarucis par 297 eiro. 

 

Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 

 2019 2020 2021 

Izdevumi kopā (EUR) 12882 14001 14430 

Darbinieku atalgojums (bruto) 7725 8063 8735 

Krājuma komplektēšana 1831 1947 1650 

 

 

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 
 

Veiktie un plānotie telpu un ēku rekonstrukcijas projekti un remontdarbi nav notikuši , kā arī 

nav notikusi telpu paplašināšana 

 

Iekārtas, aprīkojums (t. sk. IKT nodrošinājums): situācijas raksturojums un vērtējums, nākotnes 

prognozes, atjaunināšanas iespējas 

 

Informācijas tehnoloģijas Gads Piezīmes 

datorkomplekts   2020 darbiniecei 

  dators   2019  lietotājiem 

multifunkcionālā iekārta   2017 

 

abiem 

  Dators darbinieces vecais     

uzlabots 

  2012  lietotājiem 

Portatīvais dators 2016 darbiniecei 

BMGF   2008 lietotājiem 

 

Tehnika jaunāka nepaliek. Protams varētu vēlēties jaunākus datorus, bet iztiekam ar kādi ir. Pēc 

pārejas pie LMT un jaunas iekārtas uzstādīšanas, interneta ātrums ir apmierinošs. 

 

 

Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums darbā ar bērniem un jauniešiem: 

 

Bibliotēkā bērniem ir sava zona , kur vadīt brīvo laiku, turpat arī bērnu grāmatu fonds 



 

 

 

4. Personāls 
 

• Personāla raksturojums , finansējums 

 

Personāla sastāvā izmaiņu nav. 

Sakarā ar Covid-19 profesionālās pieredzes braucieni nenotika, 

Arī semināri un kursi klātienē, kā jau visi zina, nevarēja notikt . Kursiem nauda budžetā bija 

paredzēta , bet sakarā  ar Covid-19 neizdevās izmantot. 

 
Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi” 

 

N.p.k. Norises 

laiks 

Norises 

vieta 

Organizētājs(-i) Pasākuma nosaukums, 

galvenās tēmas 

Stundu 

skaits 

Klātienē 

vai 

attālināti 

1. 14.04 Tiešsaiste LBB Bibliotekāru konference 

”Darīt neticamo” 

5 Attālināti 

2. 15.04 Tiešsaiste LBB Ideju tirgus “Darīt 
neticamo” 

4 Attālināti 

3. 28.05 Tiešsaiste LNB Lekcija “Ievads 

medijpratībā” 

3 Attālināti 

 

 

 

 

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 
 

• Galvenie rādītāji . 
Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

 2019 2020 2021 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Aktīvo lietotāju skaits   139     117 120 -15%; +2.5% 

t. sk. bērni līdz 18.g.     21       22  19 +4%;  -14% 

Bibliotēkas apmeklējums 2829   2006 1960 -29%;  -2% 

t. sk. bērni līdz 18.g.   262     152 87 -41%; -43% 

Virtuālais apmeklējums 119     133      62 +10%;  -53% 

Izsniegums kopā   4185    3700  3753 
 

 

-13%;   +1% 

t. sk. grāmatas   1569    1429 1289 -9%; -10% 

t. sk. periodiskie izdevumi   2616    2271    2464 -13%;  +8% 

t. sk. bērniem līdz 18.g.     541      214   84 -60%;   -61% 

Bibliotekārais aptvērums % 

no iedz. skaita pagastā, 

pilsētā, reģionā 

   32     28  30 -4%;+2% 

t. sk. bērni līdz 18 g.     68      61        55 -10%;    -10% 

Iedzīvotāju skaits   428    423 405 -2%; -10% 

Sakarā ar epidemioloģisko situāciju, lasītāji retāk apmeklēja bibliotēku, vecie cilvēki baidās 

saslimt līdz ar to neiet no mājas. 

Bērniem tendence -sarūk lasīšanas vēlme , atnāk uzspēlē spēles, paskatās grāmatas un aiziet. 

Krājuma stāvoklis bibliotēkā apmierinošs. 2021.gadā krājums palielinājies par 520 

jaunieguvumiem , t.sk. par 170 grāmatām. No krājuma atlasīti un izslēgti 172 iespieddarbi, t.sk. 

82 grāmatas. 



 

 

Arī turpmāk strādāšu pie krājuma  attīrīšanas no nevajadzīgiem un nolietotiem iespieddarbiem. 

 

Pakalpojumu attīstība,  jauninājumi  

 

Krājuma popularizēšanai tiek izmantotas izstādes-rakstnieku, dzejnieku apaļajās dzimšanas 

dienās.  Nozaru literatūras grāmatas tiek popularizētas konkrētās tēmās izstādē. Tuvojoties 

kādiem svētkiem, tiek izstādēs liktas grāmatas par svētkiem raksturīgo - ēdienu gatavošanu, 

svētku svinēšanas tradīcijām u.t.t.  Kā arī jaunieguvumu izstādes. 

 

• E-grāmatu bibliotēka  

Esmu runājusi ar vairākiem lasītājiem par e- grāmatu lasīšanu, bet citi nav izteikuši savas vēlmes 

lasīt elektroniski.  Jaunākajiem pietiek ar informāciju sociālajos tīklos, bet cilvēkiem gados- pietiek 

drukāto grāmatu un domāju, ka daļēji redzes problēmas un nevēlēšanās izmantot jaunās 

tehnoloģijas. Gados vecākiem cilvēkiem labāk patīk atnākt uz bibliotēku klātienē kā arī parunāties- 

izkratīt sirdi. 
 

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

 

Lietotāji savu pateicību , gan neapmierinātību izsaka individuālās sarunās. Tāpat iesaka nopirkt 

interesējošo grāmatu, vai pasūtīt  viņiem vajadzīgo  žurnālu. Tas tiek izdarīts. 

 

• Pakalpojumu sniegšanas vieta kā pakalpojums  

 

Katru otro otrdienu( izņemot Covid stingro ierobežojumu laiku, kad nevarēja arī izsniegt grāmatas) 

- 2 stundas apkalpoju lasītājus Ancenē dzīvoklī Spodras. Izsniedzu un saņemu grāmatas, žurnālus. 

Uzklausu vēlmes, ko atvest nākošā reizē. Atbraukusi savadu Alisē. Ancenē pakalpojumu izmanto 

11 lasītājas , domāju, ka diez vai viņas atbrauktu uz bibliotēku. 

 

• Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām vai interešu grupām  

 

Nekādi būtiski pasākumi nenotika, jo līdz ko gatavojāmies rīkot,  sakarā ar Covid tika aizliegti. 

 

• Uzziņu un informācijas darbs  

 

Sniegta palīdzība internetbankas lietošanā-9 lietotājiem, LAD- 8, VID atskaišu sagatavošanā un 

iesniegšanā   17: Lauksaimniecības datu centrs-34, pilsonības un imigrācijas lietu pārvalde -1,  

portāls Latvija  -8,e- veselība  9,  letonika  26. Esmu lietotājiem vairākas reizes pieteikusi rindu pie 

ārstiem poliklīnikā, kā arī meklējusi darba laikus  ārstu u.c. 

 

 Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas pieejamība 

iedzīvotājiem 

  

Gan pašvaldības, gan valsts institūciju informācija ir pieejama ikvienam lietotājam gan elektroniski 

gan Aknīstes Novada Vēstīs, pēc reformas Jēkabpils Novada Vēstis,  gan Brīvā Daugava. 

 Elektroniskais katalogs kā pakalpojums  

tiek izmantots bibliotēkas ikdienas darbā -krājuma komplektēšanā, kā arī meklējot 

nepieciešamās grāmatas, pasūtot SBA u. tml. Lietotāji tiek informēti par kataloga un sava 

lietotāja profila izmantošanas iespējām – grāmatu rezervēšanu, lietošanas termiņa 

pagarināšanu u.tml. Diemžēl šo iespēju pagaidām izmanto maz.  Lietotāji informācijas un 

literatūras meklēšanā un pieprasījumu veidošanā labprātāk uzticas bibliotekārei. 

 
 



 

 

Tabula “Autorizētie lietotāji” 

 2019 2020 2021 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Aktīvie lietotāji kopā              139 117             123 -15%;+5% 

Autorizētie lietotāji kopā 5 6                   6 =20%, 0% 

Autorizētie lietotāji 

pārskata periodā 

5  1                 0  

 

 

• Iekšzemes un starptautiskais SBA: 

 
Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2019 2020 2021 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 
dokumentu skaits 

87    55     18 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

18    34       9 

 

SBA 2020.gadā tika mazāk izmantots, jo sakarā ar Covid mazāk braucu uz  citām bibluiotekām. 

 

6. Krājums 
 

• Krājuma komplektēšanas politika un organizācija: 

  Komplektējot iespieddarbus  cenšos veidot kvalitatīvu, lietotāju pieprasītu krājumu, pievēršot 

uzmanību lietotāju vajadzībām, veicinot izglītības iespējas, konkurētspēju darba tirgū un saturīgu 

brīvā laika izmantošanu. Prioritāte latviešu autoru darbiem. 

 
Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2019 2020 2021 

Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 

1831 1947 1650 

t. sk. grāmatām 1320 1360 1002 

t. sk. bērnu grāmatām      65    382   303 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem    511    578   648 

Finansējums krājumam uz 1 

iedz.skaita pagastā, pilsētā, 

reģionā    

    4.3                4.6       4.1 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai kopā 

1831   1947 1650 

 

 

• Krājuma pārbaude (inventarizācija)  

 

Pārskata periodā bibliotēkas krājuma pārbaude (inventarizācija) nav veikta. 

 
 

 

 

 
Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2019 2020 2021 

Jaunieguvumi kopā   508 514   520 

t. sk. grāmatas   141 210 170 



 

 

t. sk. latviešu daiļliteratūra   116 144   100 

t. sk. bērniem     10  51     39 

Izslēgtie dokumenti   659 697     172 

Krājuma kopskaits 6664 6500   6848 

Grāmatu krājuma apgrozība        0.29       0.25       0.23 

Periodisko izdevumu apgrozība        2.18       2.45          2.08 

 

Par pašvaldības līdzekļiem iegādātas96 grāmatas par summu 1001.81 Euro 

Dāvinājumi 11gab par summu  35.79. Nodots bezatlīdzībā 63 gab. par summu 539.70. 

No tām B.J.V. žūrija    22 gab. 170.03 un  LNB vērtīgās grāmatas 41 par 369.67 

Grāmatas pērku atbilstoši lasītāju vēlmēm, lai būtu pieejama literatūra jebkuram interesentam. 

 

• Datubāzes: 

 
Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2019 2020 2021 

Letonika      45      59  

skatījumi   66 

piekļuves sesiju skaits   59 

lejuplāžu skaits   8 

News     10       5    8 

    

• Krājuma un datubāzu popularizēšana  

• Jaunieguvumu izstādes- apskati 

• Izstādes rakstnieku jubilejās 

• Gadskārtu ieražu svētku gr. izstādes 

• Rokdarbu grāmatu izstādes 

• Ārstniecības augu un recepšu  grāmatu izstādes 

 

 

 Darbs ar parādniekiem – aprakstoši. 

Parādniekus apzvanu, kā arī izmantoju e pastu un sociālos tīklus , kā arī satiekot . 

 

 

 

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 
 

• Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji 
 

Interneta laikmets ir sabojājis lasīšanas vēlmes un paradumus, piedāvāju bērniem dažādas grāmatas, 

saka- par mazi burti, tad neinteresanta u.t.t. 

Bibliotēkā ir galda spēles, puzles, diski, rotaļlietas, krāsojamās lapas un zīmuļi, tiek papildināts 

katru gadu. 2021.gadā bija pasūtīti žurnāli -Ilustrētā Junioriem, Kā Tas Strādā. 

Pagastā nav savas skolas, līdz ar to samazinājies apmeklējumu skaits. Vairāk bibliotēku apmeklē 

brīvlaikā un barā, tad visiem vajag spēlēt spēles un dauzīties. 

Bibliotēka piedalījās lasīšanas veicināšanas programma ”Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā” . Lasīt 

iesāka   7 bērni, jaunieši un 3 vecāki . 

Plānotie pasākumi, pandēmijas dēļ izpalika. 

 

   

 

 



 

 

8. Novadpētniecība 
 

• Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda prioritātes 

 

Bibliotēka aicina savus lietotājus padalīties ar senām fotogrāfijām , rakstiem un atmiņām no pagasta 

laužu dzīves . Novadpētniecības stūrītī glabājas daudz materiālu par  muižas laikiem , ievērotajiem 

asariešiem . Bibliotēkā glabājas arī 28 videokasetes ar dažādiem notikumiem  no pagasta laužu 

dzīves . 

• Novadpētniecības darba popularizēšana 

 

Mapes un videokasetes brīvi pieejamas katram interesentam. 

 

• Sadarbība novadpētniecības jomā 

Vairākus materiālus ieguvu sadarbojoties ar novadpētnieci Edīti Puleri. 

 

 

9. Projekti 
• Projektu apraksts  

 

Piedalījos projektā ”Bērnu Jauniešu vecāku žūrija”,  šogad lasām  vāji.  

B.J.V. žūrija saņemtas 22 gab. par 170.03 Gan pandēmija , gan skolas trūkums pagastā, gan bērnu 

slinkums un nevēlēšanās lasīt kavē projekta izpildi. 

 

 

10. Publicitāte 
 

Bibliotēkai nav savas mājaslapas, informācija par bibliotēku bija atrodama Aknīstes novada 

mājaslapā un Jēkabpils Galvenās bibliotēkas mājaslapā. Katru gadu tiek atjaunota informācija 

Latvijas kultūras datu portālā “Kultūras dati” 

 Bibliotēkas tēla veidošanā liela nozīme ir arī informācijas resursu popularizēšanas pasākumiem – 

literatūras izstādēm, tematiskiem pasākumiem, apskatiem, konsultācijām u.c., tāpēc 2021. gadā 

bibliotēkā tika izliktas 25  literatūras izstādes, t.sk., 16 pieaugušajiem bibliotēkas lietotājiem un 9 – 

bērniem/jauniešiem. Sakarā ar valstī pieņemtajiem COVID-19 pandēmijas ierobežošanas 

noteikumiem, pasākumi bibliotēkā netika rīkoti. 

 

11. Sadarbības tīkla raksturojums 
 

• Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām 

Pastāvīga sadarbība bibliotēkai bija ar Aknīstes novada domi- finansējums, transports grāmatu 

atvešanai, ar Asares pagasta pārvaldi – saimnieciskie darījumi , ar novada bibliotēkām – grāmatu 

apmaiņa, padoms grūtā brīdī, ar Jēkabpils galveno bibliotēku- vebināri , konsultācijas, padomi un 

pieredzes apmaiņa, atbalsts WhatsApp grupa. 

 

 

   Bibliotēkas vadītāja                                    /A.Dzenuška/ 


