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1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums 

     Dignājas bibliotēka ir Jēkabpils novada Dignājas pagasta kultūras, izglītības un 

informācijas centrs visiem pagasta iedzīvotājiem ar mērķi -sniegt un nodrošināt 

vispusīgu informāciju ikvienam bibliotēkas lietotājam, veicināt izglītības iespējas un 

saturīga laika pavadīšanu.  

     Jēkabpils novada Dignājas bibliotēkai ir vietējās nozīmes bibliotēkas statuss, 

atkārtoti bibliotēka akreditēta 2019. gada 17. septembrī.  

     2020. gada decembrī tika pārskatīti un jaunā redakcijā apstiprināti jauni Bibliotēkas 

darbību reglamentējoši dokumenti: 

 Jēkabpils novada Dignājas bibliotēkas nolikums (apstiprināts ar Jēkabpils 

novada domes 29.12.2020. sēdes lēmumu Nr. 410). 

Ar 2021. gada 1. janvāri Dignājas bibliotēka ir Jēkabpils novada Kultūras pārvaldes 

struktūrvienība.  

     No 2022. gada 1. janvāra Dignājas bibliotēka ir Jēkabpils novada Galvenās 

bibliotēkas struktūrvienība.  

 Pārskata periodā bibliotēkas akreditācija nav veikta. 

 

Bibliotēkas darbības galvenie principi 

Nodrošina iespēju izmantot:  

 brīvpieeju grāmatu krājumam; 

 bezmaksas un bezvadu internetu WiFi; 

 datubāzes- www. letonika.lv, Lursoft laikrakstu bibliotēka; 

 novadpētniecības materiālus; 

 preses izdevumus; 

 SBA pakalpojumus; 

 aktuālu nozaru, uzziņu literatūru un daiļliteratūru 

   Pamatojoties uz Dignājas bibliotēkas attīstības plānu 2019.-2023. gadam, bibliotēkai 

ir liela loma personības pilnveidei un neformālajai  izglītībai, kas ietver gan pieaugušo, 

gan bērnu un jauniešu izglītību. Bibliotēka ir tā iestāde, kas palīdz iedzīvotājiem uz 

vietas apgūt dažādu e- pakalpojumus un prasmes.  

   Dignājas pagasta centrs atrodas 28 km attālumā no Jēkabpils. Pagasts atrodas 

Daugavas kreisajā krastā. Uz 2022. gadu pagastā ir 413 iedzīvotāji. Dignājas bibliotēka 

atrodas Vandānu ciemā - vienā ēkā ar pagasta pārvaldi un felšerpunktu. Vandānu ciemā 

atrodas Ģimeņu iniciatīvu centrs un muzejistaba “Laipa”. Pagasta teritorijā ir arī 

Dignājas pamatskola ar pirmskolas grupu. Skolā mācās 66 skolēni.  

     Dignājas pagasta iedzīvotāju galvenā uzņēmējdarbība ir lauksaimniecība 

(graudkopība, dārzeņkopība un gaļas lopkopība). Visvairāk iedzīvotāji ir nodarbināti 

pašvaldības iestādē, pamatskolā un zemnieku saimniecībās. Viena daļa iedzīvotāju 

brauc strādāt uz Jēkabpili. Salīdzinoši nedaudz iedzīvotāju strādā ārzemēs.  
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2.Finansiālais nodrošinājums 

1. Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

 2019 2020 2021 

Kopā (EUR) 13447 12960 13341 

Pašvaldības finansējums 13433 12960 12507 

Citi ieņēmumi:    

t. sk. maksas pakalpojumi 14   

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi    

t. sk. VKKF finansējums    

t. sk. citi piešķīrumi    

 

2. Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 

 2019 2020 2021 

Izdevumi kopā (EUR) 13447 12960 13341 

Darbinieku atalgojums (bruto) 7237 6859 6309 

Krājuma komplektēšana 1918 1930 1916 

 

     Bibliotēkas budžetu galvenokārt sastāda pašvaldības finansējums. Bibliotēkas 

finansiālais nodrošinājums  no 2019. gada  krājuma komplektēšanai, gan bibliotēkas 

funkciju veikšanai.nav īpaši mainījies Finansējums ir nedaudz mazāks, jo sakarā ar 

Covid-19 ierobežojumiem netika tērēti līdzekļi pasākumiem. Pamatā bibliotēka ir 

nodrošināta ar mūsdienīgu aprīkojumu. Finansiālais nodrošinājums ir pietiekošs un 

nodrošina bibliotēkas pamatfunkcijas.  

 

 

3. Materiāli tehniskā stāvokļa vērtējums 

 
 Remontdarbi pārskata periodā netika veikti 

 

2021. gadā ir bibliotēkas darbības nodrošināšanai ir iegādāta jauna  multifunkcionālā 

iekārta.  

2021. gadā tika norakstīta nolietotā datortehnika- 3 TD datori un multifunkcionālā 

iekārta.  

No 2022. gada budžeta paredzēts iegādāties telpu kondicionieri.  
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4.Personāls 
 

    Bibliotēkā strādā 1 darbinieks uz pilnu slodzi. Darbiniekam ir 1.līmeņa augstākā 

bibliotekārā izglītība (kultūras koledža). Katru gadu tiek paplašinātas zināšanas 

dažādos kursos un semināros. 

    Šogad, Covid-19 ietekmē nebija iespējams klātienē apmeklēt profesionālās 

pilnveides pasākumus.  

 

     Jēkabpils GB rīkotie profesionālās  pilnveides pasākumi: 

 

 Semināri platformā ZOOM:un MS Teams: “Jēkabpils reģiona un Neretas 

novada publisko bibliotēku darbinieku seminārs”. 

 Bibliotēku nedēļas sanāksme tiešsaites platformā MS Teams: “Darīt neticamo” 

 LNB, Bibliotēku attīstības centra medijpatības vebinārs:”Medijpatība- ne tikai 

izglītības, bet arī veselības un drošības jautājums” 

 

 

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 
Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

 2019 2020 2021 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 151 143 143 -5,3%; - = 0 

t. sk. bērni 38 43 35 +13,15%;-18,6% 

Bibliotēkas apmeklējums 1665 1499 1719 -9,96%;+16,7% 

t. sk. bērni 548 191 153 -6,51%;-19,8% 

Virtuālais apmeklējums 62 66 60 +6,45%;-9,02% 

Izsniegums kopā 4986 4586 3248 -8,02%;-29,2% 

t. sk. grāmatas 1562 1475  

1508 

-5,56%;+2,23% 

t. sk. periodiskie izdevumi 3424 3110 1738 -9,17%;-44,1% 

t. sk. bērniem 276 278 400 +0,72%;+43,88% 

Bibliotekārais aptvērums % 

no iedz. skaita pagastā, 

pilsētā, reģionā 

33,9 30,2 30,1 -10,9%;-0,33% 

t. sk. bērni līdz 18 g. 60 66 64 +10%;-3,03% 

Iedzīvotāju skaits 445 432 413 -2,92%;-4,39% 

 

Pēc pilsonības un migrācijas datiem Dignājas pagastā uz 2022. gadu ir 413 iedzīvotāji. 

Iedzīvotāju skaists ar katru gadu samazinās, līdz ar to arī samazinās bibliotēkas lietotāju 

apmeklējumu skaits, kā arī izsniegums. Samazinājums ir praktiski visos bibliotēkas 
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pamatrādītājos. Nedaudz ir pieaudzis apmeklējums pieaugušajiem. Lielu ietekmi uz 

bibliotēkas darbu atstāja Covid-19 ietekme, jo bibliotēka neapkalpoja lasītājus, kā arī 

bija visādi bibliotēkas darbības ierobežojumi. Līdz ar to arī bibliotēka zaudēja savus 

apmeklētājus, jo arī šobrīd ir liela piesardzība.  

      Bērnu bibliotekārais aptvērums ir 24% no lietotāju skaita bibliotēkā. Ikdienā 

bibliotekāre strādā ar dažādām informācijas lietotāju grupām, palīdzot ne tikai apgūt 

datorlietošanas iemaņas, bet arī veikt lietotāju vajadzībām dokumentu sagatavošanu, 

izdrukas, kopēšanu, skenēšanu, dokumentu nosūtīšanu uz e-pastiem, aviobiļešu 

izdrukas. Palīdz arī uzrakstīt CV, veikt darbības internetbankā, izmantot e-latvenergo 

pakalpojumus, kā arī palīdzu sagatavot banku kontu izdrukas maznodrošinātajiem, 

kuras pieprasa sociālais dienests.  

     Katram bibliotēkas lietotājam ir savas intereses un ir vajadzīga individuāla pieeja.  

 

Tabula "Lasītāju sadalījums pa dzimšanas gadiem" 

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

143 35 29 42 27 10 

 

Tabula "Lasītāji pēc lasītāju kategorijām" 

Skaits 

kopā 

Bērni Skolēni 

1-9kl. 

Vidusskolēni Strādājošie Pensionāri Nestrādājošie Citi 

143 3 32 2 46 24 28 8 

 

    E-grāmatu pakalpojumi pārskata periodā nav izmantoti, jo nav pieprasījuma un lielas 

intereses, jo bibliotēku pārsvarā grāmatas lasa pensionāri, bezdarbnieki un 

maznodrošinātie, kuriem nav tehnoloģiju lai lasītu e –grāmatu tādā formātā. 

    Jebkurš bibliotēkas apmeklētājs var izteikt savu viedokli un ierosinājumus. Vairāk 

tas notiek sarunu veidā, tādejādi tik aptaujāti lietotāji, gan par periodiskajiem 

izdevumiem gan par krājuma komplektēšanu.   

    Bibliotēka ir pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem, jo pie bibliotēkas ir 

uzbrauktuve.  

     Pārskata periodā bibliotēka ir sniegusi dažāda rakstura uzziņas. Uzzinu darbu veic, 

izmantojot bibliotēkā pieejamās datu bāzes Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka, 

LNB elektroniskos informācijas resursus, kā arī Jēkabpils GB informācijas resursus. 

     Bibliotēka sadarbojas gan ar pagasta pārvaldi, gan ar Jēkabpils novada pašvaldību, 

Jēkabpils novada kultūras pārvaldi, novada bibliotēkām, gan Jēkabpils GB. Uztur 

informatīvus sakarus ar Dignājas pamatskolu un bibliotēku. Par bibliotēkas darbu katru 

gadu tiek iesniegts pārskats Jēkabpils GB, kā arī Jēkabpils novada pašvalda kultūras 

pārvaldei .Ar pašvaldības lēmumiem bibliotēkas lietotāji var sekot ieejot Jēkabpils 

pašvaldības mājas lapā, kur attiecīgi var apskatīt sev interesējošo informāciju. 

Bibliotēkā ir pieejams Jēkabpils novada pašvaldības izdevums “Ļaudis un Darbi”., kā 

arī jaunais Jēkabpils novada informatīvais izdevums “Jēkabpils Novada Vēstis” 
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     Bibliotēkas lietotāji, pēc vajadzības tiek bibliotēkā apmācīti lietot elektronisko 

katalogu. Bibliotēka darbojas BIS ALISE.  

Tabula “Autorizētie lietotāji” 

Autorizēti lietotāji 

(2019) 

Autorizēti lietotāji 

(2020) 

Autorizēti lietotāji 

(2021) 

% salīdzinot ar 

iepr. gadu 

19 9 4 +18,75%;-5,26% 

 

     Lai nodrošinātu bibliotēkas lietotāju pieprasījumu pēc izdevumiem, kuri neatrodas 

bibliotēkas krājumā, lietotājiem piedāvā Starpbibliotēku abonenta (SBA) 

pakalpojumus.  

     SBA pakalpojumus bibliotēkā izmanto samērā maz, jo bibliotēkai ir pietiekošs 

finansējums grāmatu iegādei. Tā kā bibliotēka neiegādājas grāmatas krievu valodā, tad 

tās lietotājiem tiek piegādātas no Jēkabpils GB depozitārija. Laba sadarbība ir 

izveidojusies ar Ābeļu, Zasas un Dunavas bibliotēkām. 

Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2019 2020 2021 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

103 59 58 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

 1 2 

 

    Arī SBA rādītāji Covid-19 ietekmē ir samazinājušies.  

 

6.Krājums 

     2019.gadā tika izstrādāta Dignājas bibliotēkas Krājuma komplektēšanas attīstības 

koncepcija 2019.-1923.gadam. 

     Krājuma komplektēšanas prioritātes ir: 

 mākslinieciski augstvērtīga daiļliteratūra, īpaši latviešu oriģinālliteratūra; 

 literatūra bērniem un jauniešiem; 

 uzziņu resursi; 

 nozaru literatūra; 

 praktisku nodarbību veicinoša literatūra 
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Bibliotēkā tiek izmantota iespēja saņemt grāmatas no Jēkabpils GB uz laiku līdz 2 

mēnešiem. Izmantoju iespēju arī paņemt grāmatas no citām novadu bibliotēkām- Zasas 

un Ābeļu bibliotēku fondiem.  

Lai bibliotēkas krājumā nekrātos maz pieprasīta literatūra, tad bibliotēka nekomplektē:  

 literatūru krievu valodā; 

 reti pieprasītu nozaru , mācību un tehnisko 

literatūru. 

Grāmatas iegādājos no individuālā  komersanta “Virja AK”, jo piedāvā draudzīgas 

cenas grāmatām. Nedaudz arī izmantoju  SIA Latvija grāmata pakalpojumus.  

 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2019 2020 2021 

Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 

1918 1930 1916 

t. sk. grāmatām 1198 1354 1318 

t. sk. bērnu grāmatām 140 145 144 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 720 576 598 

Finansējums krājumam uz 1 

iedz.skaita pagastā 

4,31 4,47 4,64 

 

     Salīdzinoši ar iepriekšējiem gadiem, pašvaldības finansējums ir audzis un ir 

apmierinošs. Krājuma komplektēšanai no pašvaldības budžeta tika piešķirti 1916.00 

EUR. Gada beigās pašvaldība piešķīra vēl papildus 200.00 EUR grāmatu iegādei, jo 

bija palikusi nauda budžetā no nenotikušajiem pasākumiem. Problēma bija tā, ka sakarā 

ar novadu reformu visu summu nevarēja izlietot, jo bija ierobežots laika posms grāmatu 

iegādei 

    Elektroniskajā kopkatalogā ir ievadīti 100% bibliotēkas krājuma. Regulāri tiek 

pievienoti jaunieguvumi. 

    2021. gadā tika pasūtīti 13 periodiskie izdevumi, t.sk. bērniem 1 izdevums.   

Pārskata periodā krājuma inventarizācija bibliotēkā nav notikusi.  

    2021.gadā bibliotēkas krājumā ienākuši 485 jaunieguvumi: 160 grāmatas, 325 

periodiskie izdevumi, 33 bērnu grāmatas un 105 daiļliteratūras grāmatas.  

    2021gadā no bibliotēkas krājuma tika izslēgti 643 eksemplāri.  
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Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2019 2020 2021 

Jaunieguvumi kopā 519 559 485 

t. sk. grāmatas 144 184 160 

t.sk. periodika 374 374 325 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 100 62 88 

t. sk. bērniem 39 48 38 

t.sk. nozaru literatūra(grāmatas) 13 18 22 

Izslēgtie dokumenti 275 546 643 

Krājuma kopskaits 5028 5041 4883 

Grāmatu krājuma apgrozība 0,39 1,17 0,40 

Periodisko izdevumu apgrozība 3,4 2,79 1,62 

     Datubāzes 

Lietotājiem tiek piedāvātas bez maksas datubāzes: 

 Letonika.lv 

 Lursoft laikrakstu bibliotēka www. news.lv 

 Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko un skolu bibliotēku 

elektroniskais katalogs 

 LNB e-katalogs 

 Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2019 2020 2021 

Letonika 29 16 5 

News  17 0 0 

 

     Bibliotēkā abonētās datu bāzes izmanto maz, sakarā ar to, ka bibliotēkas 

pakalpojumus praktiski neizmanto vidusskolēni, studenti un citu skolu audzēkņi. 

    Sakarā ar Covid-19 ierobežojumiem ir apsīcis bērnu un jauniešu apmeklējums 

bibliotēkā. Pieaugušie datu bāzes praktiski neizmanto.  

     Bibliotēkā regulāri tiek izvietotas jaunieguvumu izstādes, ka arī dažādas literatūras 

izstādes. 

     Bibliotēkā parādnieku ir maz, bet nepieciešamības gadījumā vai nu pazvanu, vai arī 

personiski satiekot atgādinu par grāmatu atgriešanu bibliotēkā.  
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7.Darbs ar bērniem un jauniešiem 

 2020 2021 

Lietotāji (bērni, jaunieši) 43 35 

Apmeklējums 191 153 

Izsniegums 278 400 

 

       2021. gadā   visi pamatrādītāji ir samazinājušies,,izņemot to, ka nedaudz 

palielinājies izsniegums jo lielu iespaidu ir atstājis Covid-19 ierobežojumi. Jau otro 

gadu praktiski nekas nevar notikt.visi ir palikuši ļoti piesardzīgi, tajā skaitā arī bērni. 

Arī bērni ir ļoti noguruši no attālinātajām mācībām. Vasaras mēnešos bibliotēku 

apmeklē tie bērni, kuri vasaras pavada laukos pie vecvecākiem.  

 No kopējā lietotāju skaita 3 bija pirmskolas vecuma bērni.  

 Krājuma komplektēšanai bērnu un jauniešu literatūras iegādei no pašvaldības 

līdzekļiem vidēji tiek tērēti 10% no kopējā finansējuma. 

 

     Septembrī, dzejas dienu laikā visās Jēkabpils novada bibliotēkās notika dzejas 

dienu detektīvs: “Aiz grāmatu vākiem tur, kaut kas ir….” 

    Bērniem vajadzēja atrast piecas noslēpumainas lietas, kas slēpās grāmatās. Uz 

bibliotēku bija atnākuši Dignājas pamatskolas 7.-8. klašu audzēkņi kopā  ar literatūras 

skolotāju. Jāsaka, ka darbošanās sanāca ļoti atraktīva, jo bērni līdz šim neko tādu nebija 

darījuši, un kopumā visiem bija jautri un interesanti, protams, ka visi tika arī pie 

nelielām balviņām.  
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Bija arī padomāts par jaunākajiem lasītājiem, kuriem es sagatavoju vieglāka satura 

detektīvu 

 

 

Arī mazajām meitenēm pienācās balvas. 

 

8.Novadpētniecība 

 Novadpētniecības krājumu veido grāmatas un publikācijas par novadu un 

novadniekiem. Ir saglabāti visi numuri “Dignājas Vēstis”, kā arī Jēkabpils novada 

pašvaldības izdevums “Ļaudis un Darbi”, kurš bieži ir pieprasīts bibliotēkā. Krājums ir 

izvietots lasītavas telpā un ir labi pārskatāms. 

     Laba sadarbība bibliotēkai ir ar novadpētnieci un muzejistabas “Laipa” vadītāju.     

Par pasākumiem un jaunumiem bibliotēka sabiedrību iepazīstina ievietojot informāciju 

novada avīzē “Ļaudis un Darbi”. 

Interneta lietotāji ar ziņām par bibliotēku var iepazīties Jēkabpils GB mājas lapā 

www.jgb.lv sadaļā “Novadu bibliotēkas. Informācija par bibliotēkas aktivitātēm tiek arī 

ievietota Jēkabpils novada mājas lapā  www.jekabpilsnovads.lv 

 

 

    2022. gadā jāturpina darbs pie novadpētniecības mapju aprakstu ievadīšanas 

Jēkabpils reģiona elektroniskajā kopkatalogā.  

    2021. gada 27. maijā, attālināti piedalījos Latvijas pagastu bibliotekāru 6. 

kongresā “Pagasta bibliotēka- vieta kopienas attīstībai”. 

 

 

http://www.jgb.lv/
http://www.jekabpilsnovads.lv/
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9.Projekti 

    2021. gadā , projekta “Grāmatu iepirkuma programma publiskajām 

bibliotēkām” ietvaros, bibliotēkai tika iegādātas 22 grāmatas par summu EUR 

207.00. 

 

10.Publicitāte 

     Par pasākumiem un jaunumiem bibliotēka sabiedrību iepazīstina ievietojot 

informāciju novada avīzē “Ļaudis un darbi”. 

Interneta lietotāji ar ziņām par bibliotēku var iepazīties Jēkabpils GB mājas lapā 

www.jgb.lv sadaļā “Novadu bibliotēkas. Informācija par bibliotēkas aktivitātēm tiek 

arī ievietota Jēkabpils novada mājas lapā  www.jekabpilsnovads.lv 

 

     Informāciju par pasākumiem bibliotēkā izvietoju gan pagasta pārvaldes telpās gan 

arī bibliotēkā.  

     Bibliotēkā ir arī pieejami Jēkabpils novada pašvaldības publiskie pārskati.  

     Pagasta iedzīvotāji ar vietējās avīzes starpniecību tiek informēti par bibliotēkas 

darbu, pasākumiem.      Informāciju par pasākumiem bibliotēkā izvietoju gan pagasta 

pārvaldes telpās gan arī bibliotēkā. 

 Bibliotēkā regulāri ir apskatāmas literatūras izstādes. 

    Izstādes 2021. gadā:  

 “Barikādēm-30” 

 “Atcerēsimies 1949. gada 25. martu” 

 “Atnāca Lieldiena pār augstu kalnu” 

 “Billes autorei V. Belševicai-90 

 “Rakstniecei D. Zigmontei-90” 

 “Rakstniecei un publicistei M. Zīlei-80” 

 “Gaidot Ziemassvētkus” 

 

 Oktobrī , bibliotēkā bija apskatāma Aloiza Savicka ceļojošā izstāde. 

 

 
 

http://www.jgb.lv/
http://www.jekabpilsnovads.lv/
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 Novembrī un decembrī bibliotēkā bija skatāma Madonas novadpētniecības 

un mākslas muzeja izstāde: “Apceļo dzimto zemi”. 

 

 
 

 Izstāde par tūrismu 1930. gados, kura aicina ielūkoties pagājušajā gadsimtā- kādu 

Madonu, tās tuvāku un tālāku apkāŗtni redzēja ceļotāji, kādi bija noteikumi un 

ieteikumi tūristiem un tūristu mītņu saimniekiem 

 

 

 Izstāde veltīta Latvijas Valsts svētkiem 
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11.Sadarbības tīkla raksturojums 

     Bibliotēka sadarbojas gan ar pagasta pārvaldi, atskaitās par padarīto, pēc pārvaldes 

pieprasījuma sniedz informāciju, gan Jēkabpils novada kultūras pārvaldei., kā arī ar 

Jēkabpils GB. Ar Jēkabpils novada kultūras pārvaldi notiek nepārtraukta sadarbība 

novadpētniecības darbā.  

     Uztur informatīvus sakarus ar Dignājas pamatskolu un skolas bibliotēku.  

     No 2019.gada bibliotēkai notiek  sadarbība ar Jēkabpils novada Kultūras pārvaldi, 

kā arī ar Dignājas kultūras darbu organizatoru. 

     Par bibliotēkas darbu katru gadu tiek iesniegts pārskats Jēkabpils GB, kā arī 

Jēkabpils novada kultūras pārvaldei.. 

 

 

 

    2022. gada 28. janvārī                             Dignājas bibliotēkas vadītāja D. Grigorjeva 

 

 

 


