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1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums 

 
Elkšņu bibliotēka ir informācijas un komunikācijas centrs visiem pagasta iedzīvotājiem, tās 

galvenais mērķis ir iekļauties tālākā sabiedrības informatizācijas procesā, rūpēties par kultūras 

mantojuma saglabāšanu un nodrošināt mūžizglītības iespējas visiem pagasta iedzīvotājiem. 

Savu darbu Bibliotēka plāno pamatojoties uz izstrādātajiem Bibliotēkas darbību 

reglamentējošajiem un plānošanas dokumentiem.Galvenie darba virzieni ir: 

 Nodrošināt visiem Bibliotēkas lietotājiem piekļuvi mūsdienīgiem, daudzpusīgiem 

bezmaksas informācijas pakalpojumiem. 

 Turpināt uzlabot Bibliotēkas krājuma kvalitāti, atjaunojot un papildinot daiļliteratūras un 

uzziņu literatūras krājumu. 

 Attīstīt Bibliotēku par mūsdienīgu mūžizglītības centru personības pilnveidošanai un 

kultūras izzināšanai. 

 Apkopot un saglabāt vietējās nozīmes kultūrvēsturisko mantojumu nākamajām paaudzēm. 

 Cilvēkiem ar kustību traucējumiem iespieddarbus pēc pieprasījuma piegādāt dzīves vietā. 

 Sniegt atbalstu iedzīvotājiem jauno informācijas tehnoloģiju apguvē. 

 Nodrošināt radošas brīvā laika izmantošanas iespējas. 

 Popularizēt Bibliotēkas pakalpojumus sociālajās vietnēs. 

Jau otro gadu Bibliotēkas darbs norit Covid -19 radītās krīzes ietekmē, kad grūti realizēt 

plānotos darbus unpasākumus, tāpēcBibliotēkas darba prioritātes 2021. gadā bija individuālais darbs 

ar lasītājiem, lai ikvienam bibliotēkas lietotājam sniegtu to informāciju, kura viņam bija visvairāk  

nepieciešama.  

Bibliotēka atrodas pagasta centrā, vienā ēkā ar Elkšņu pagasta pārvaldi un kultūras namu. 

Elkšņu pagasta iedzīvotāju skaits uz 2021. gada 30.jūliju ir 431iedzīvotājs.Bibliotēka apkalpo 

Elkšņu pagasta iedzīvotājus, dažādu nozaru speciālistus, izglītības un kultūras iestāžu 

darbiniekus.Pagasta teritorijā nav skolas. Izglītības programmu realizē Viesītes vidusskola ar filiāli 

Rites pagastā.Elkšņu pamatskola tika slēgta 2009. gadā , nav arī pirmskolas izglītības iestādes.  

Bibliotēkas akreditācija pārskata periodā nav notikusi. Bibliotēka atkārtoti akreditēta 2018. gada 

18. septembrī, LR Kultūras ministrijas akreditācijas apliecība Nr. 299B izsniegta 2018. gada 8. 

novembrī, piešķirot vietējās nozīmes Bibliotēkas statusu.  

 

 

2. Finansiālais nodrošinājums 

 
Bibliotēkas izdevumi 

 

 2019 2020 2021 

Izdevumi kopā (EUR) 14524 13777 15661 

Darbinieku atalgojums (bruto) 7285 7415 8072 

Krājuma komplektēšana 1195 1160 1297 

 

 

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 
 

Bibliotēkas telpu tehniskais stāvoklis  ir labs, arī bibliotēkas aprīkojums ir labā stāvoklī. Visās 

telpās ir jauni grāmatu plaukti.2018. gadā tika veikts kosmētiskais remonts bibliotēkas priekštelpā 

un kāpņu telpā.2020. gadā izremontētas divas palīgtelpas.  

Telpu remonti 2021.gadā netika veikti, nav notikusi telpu paplašināšana un Bibliotēkas 

pārvietošana uz citām telpām. 
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2022.gadā paredzēts nomainīt durvis uz abonementa telpu un divus siltuma radiatorus. 

  
 Informācijas tehnoloģijas 

 

Gads  Piezīmes  

Stacionārais dators 2021 Bibliotēkas  vadītājas darba 

vajadzībām 

Stacionārais dators 2015 Projekta”Publisko interneta pieejas 

punktu attīstība Viesītes novadā” 

ietvaros 

Stacionārais dators  2014 Bibliotēkas apmeklētājiem 

Stacionārais dators 2 gab. 2008 Projekta “Trešā tēva dēls” 

Multifunkcionālā iekārta  2015 Bibliotēkas vadītājas un lietotāju 

vajadzībām 

 
Atskaites periodā norakstīti trīs projekta ”Trešā tēva dēts” datori un multifunkcionālā iekārta. 

 

 

4. Personāls 
 

 

Izmaiņas personāla sastāvā pārskata periodā  nav notikušas. Bibliotēkā strādā viena pilnas 

slodzes darbiniece – bibliotēkas vadītāja. 

2021. gadā noklausījos: 

 Swedbankastiešsaitessemināru “Finanšu drošība digitālā vidē”, 

 Bibliotēku ideju tirgus “Darīt neticamo”, 

 semināru kultūras darbiniekiem un bibliotekāriem”Emocionālā pašregulācija krīzes 

situācijā, jeb kā mēs varam palīdzēt paši sev” 

 Latvijas pagastu bibliotekāru 6. kongress “Pagasta bibliotēka – vieta kopienas 

attīstībai” 

 LNBun Bibliotēku attīstības centra vebinārs“Medijpratība – ne tikai izglītības, bet 

arī veselības un drošības jautājums” 

 JGB organizētos darba seminārus. 

 

 

4. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

 
 

Bibliotēkas pamatrādītāji 

 

 2019 2020 2021 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Aktīvo lietotāju skaits 103 106 107 +0,94% 

t. sk. bērni līdz 18.g. 21 15 17 +13,3% 

Bibliotēkas apmeklējums 2339 2302 1875 -18,54% 

t. sk. bērni līdz 18.g. 306 249 132 -46,98% 

Virtuālais apmeklējums 50 63 102 +61,90% 

Izsniegums kopā 3638 3369 3159 -6,23% 

t. sk. grāmatas 1831 1619 1639 +1,23% 

t. sk. periodiskie izdevumi 1807 1750 1520 -13,14% 

t. sk. bērniem līdz 18.g. 273 185 87 -52,97 

Bibliotekārais aptvērums % 22,49 23,50 33,33 +41,82% 
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no iedz. skaita pagastā, 

pilsētā, reģionā 

t. sk. bērni līdz 18 g. 39,62 26,78 24,82 -7,31% 

Iedzīvotāju skaits 458 451 431 -4,43% 

. 

Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem Elkšņu pagastāuz 2021. gada 30 jūliju 

reģistrēts431 iedzīvotājs, tai skaitā 51 bērns vecumā līdz 18 gadiem. Prieks par to, ka Bibliotēkas 

lietotāju skaits ir stabils, bet sakarā ar valstī ieviestajiem ierobežojumiem, samazinās Bibliotēkas 

apmeklējumu un izsniegumu skaits. 

Regulāri tiek sniegtas uzziņas un individuālās konsultācijas Bibliotēkas apmeklētājiem. 

Palīdzība tiek sniegta informācijas meklēšanā elektroniskajā kopkataloģā, Bibliotēkā pieejamajās 

datu bāzēs un interneta vidē, piemēram - portālā Latvija.lv, datamed.lv, Elektrum.lv , digitālo Covid 

– 19 sertifikātu pieprasīšana un izdrukāšana, aviobiļešu  izdruka, i – bankas izdrukas u.tt.  

Bibliotēka nav pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Bibliotekārie pakalpojumi 

cilvēkiem ar kustību traucējumiem tiek nodrošināti iespieddarbus nogādājot dzīves vietā.  

 

 
Autorizētie lietotāji 

 

 2019 2020 2021 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Aktīvie lietotāji kopā 103 106 107 +0,94% 

Autorizētie lietotāji kopā 18 20 22 +10% 

 

 

SBA rādītāji 

 

SBA 2019 2020 2021 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

137 26 30 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 
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Ja kāds iespieddarbs nav pieejams Elkšņu bibliotēkas krājumā , tiek izmantots SBA 

pakalpojums. Pārskata periodā šis pakalpojums galvenokārt tika izmantots pasūtot iespieddarbus 

krievu valodā, jo bibliotēkā ir maz lasītāju, kas lasa krievu valodā un bibliotēka šādu literatūru 

neiegādājas.  

 

 

6. Krājums 

 
Bibliotēkai ir izstrādāts krājuma komplektēšanaspolitikas dokuments 2018. - 2022. gadam. 

Komplektējot grāmatu krājumu, tiek ņemtas vērā esošo un potenciālo lasītāju vēlmes un intereses. 

Galvenā prioritāte ir krājuma daudzveidība, lai krājums atbilstu dažādām lasītāju grupām. 

Pārsvarātiek pirkta mākslinieciski augstvērtīga daiļliteratūra, īpaši latviešu jaunākā 

oriģinālliteratūra, lasītāju pieprasītie iespieddarbi, uzziņu un nozaru literatūra, bērnu 

literatūra.Pamātā krājums tiek komplektēts latviešu valodā un vienā eksemplārā. Iespieddarbu 

iegādē ir izveidojusies laba sadarbība ar SIA “Virja LK”. 
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Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums 

 

 2019 2020 2021 

Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 

1195 1160 1297 

t. sk. grāmatām 750 710 795 

t. sk. bērnu grāmatām 96 65 80 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 445 450 502 

Finansējums krājumam uz 1 

iedz.skaita pagastā, pilsētā, 

reģionā    

2,61 2,57 3,01 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai kopā 

1195 1560 1688 

 

Nedaudz palielinājies finansējums krājuma komplektēšanai, jo sakarā ar Covid – 19 

noteiktajiem ierobežojumiem, mazāk tika tērēta citām vajadzībām paredzētā nauda un daļa no līdzekļiem 

novirzīta krājuma papildināšanai 

Bibliotēkas krājums 100% atspoguļots Jēkabpils reģiona kopkatalogā, pilnībā automatizēta 

bibliotēkas procesu norise uzsākta 2018. gadā.  

Pārskata periodā bibliotēkas krājuma pārbaude ( inventarizācija) nav veikta. , tā tika veikta 

2017. gadā. 

2021.gadā  Bibliotēkas grāmatu krājums papildināts ar 123 jaunieguvumiem. Valdības 

atbalstītās, KM izstrādātās un LNB realizētās vērtīgo grāmatu iepirkuma programmas publiskajām 

bibliotēkām rezultātā bibliotēka saņēma 40 grāmatas 391,79 EUR vērtībā.83 grāmatas iegādātas par 

pašvaldības līdzekļiem . Pasūtīti 12 nosaukumu žurnāli un  Jēkabpils novada laikraksts Brīvā 

Daugava.   

Laikā, kad bibliotēkas lietotāju piekļuve bibliotēkā bija apgrūtināta, tika strādāts ar grāmatu 

krājumu-  atlasītas nolietotās, aktualitāti zaudējušās grāmatas, labotas bojātās grāmatas. 

Pārskataperiodā kopā norakstīti 824 iespieddarbi – 238 grāmatas un 586 žurnāli, līdz ar to grāmatu 

kāsts ir vieglāk pārskatāms un  tiek izmantots intensīvāk.   

 Krājuma jaunieguvumi regulāri tiek atspoguļoti sociālajos tīklos.  

 
Krājuma rādītāji 

 

 2019 2020 2021 

Jaunieguvumi kopā 418 402 407 

t. sk. grāmatas 92 127 123 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 47 49 72 

t. sk. bērniem 18 25 10 

Izslēgtie dokumenti 298 - 824 

Krājuma kopskaits 3920 4322 3905 

Grāmatu krājuma apgrozība 0,55 0,47 0,49 

Periodisko izdevumu apgrozība 3,07 2,03 2,71 

 
 

Bibliotēkas lietotājiem pieejamas divas datubāzes 

• www.letonika.lv (ar piekļuvi ārpus bibliotēkas telpām) 

• www.news.lv 

 
 

 

 

http://www.letonika.lv/
http://www.news.lv/
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Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums 

 

Dabubāze 2019 2020 2021 

Letonika 65 24  

skatījumi   95 

piekļuves sesiju skaits   65 

lejuplāžu skaits    

News 154 42 342 

 

 

Bibliotēkas parādnieku nav daudz, ar šiem cilvēkiem regulāri tiek strādāts, sūtot 

atgādinājumus e – pastos, zvanot, satiekoties. Rezultatīvākais veids kā atgūt bibliotēkas 

iespieddarbus ir telefoniskās un individuālās sarunas . 

 

 

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 
 

 

Bibliotēkas mikrorajonā nav  pirmskolas iestādes, nav arī skolas. Pārskata periodā 

Bibliotēkā reģistrēti 17 bērni un jaunieši. Lielāks bērnu apmeklējums Bibliotēkā ir vasarā un skolas 

brīvlaikos, kad daļa bērnu ierodas ciemos pie vecvecākiem.Galvenais uzdevumsstrādājot ar bērniem 

, ir atrast individuālo pieeju katram apmeklētājam. Ir nepieciešama individuāla saruna ar bērnu, 

literatūras ieteikšana atbilstoši vecumam un katra interesēm, kā arī izlasītās grāmatas 

pārrunāšana.Regulāri tikasniegta informācija par Bibliotēkā pieejamajiem pakalpojumiem un datu 

bāzēm un  rīkotas bērnu grāmatu izstādes. Mazākie bērni, labprāt, izmanto Bibliotēkā pieejamās 

galda spēles, puzles, mīkstās rotaļlietas un krāsu zīmuļus.2021.gadā tika pievērsta lielāka vērība 

tieši individuālajam darbam.Bērniem pieejamais grāmatu krājums ir jauns un estētiski noformēts.  

 

 

 

8. Novadpētniecība 

 

 
 Galvenie novadpētniecības darba virzieni saistīti ar pagasta vēstures , 

kultūrvēsturiskoobjektu izpēti, materiālu vākšanu, apkopošanu un popularizēšanu. Bibliotēkā 

pieejams apjomīgs sistematizēts novadpētniecības materiālu krājums, kas regulāri tiek papildināts ar 

jauniem materiāliem. Novadpētniecībaskrājums tiek veidots no grāmatām, publicētajiem 

materiāliem presē, kā arī vietējo iedzīvotāju atmiņu pierakstiem un fotogrāfijām. Izveidots 

novadpētniecības stūrītis  - Kārlis Lazdiņš un viņā devums Elkšņu pusei, un Elkšņu skola atmiņās. 

Atmiņu stāstījumi, fotogrāfijas, dokumenti par Elkšņu pamatskolu apkopotigrāmatas “Tēva skola” 

divās daļās. Pirmajā daļā “Iesvētīšana”sniegtas liecības par izglītību Elkšņu pagastā no 19.gs. 

sākuma līdz 20.gs. vidum.Kā spilgtākais notikums grāmatā atspoguļots skolas ēkas uzcelšana un 

iesvētīšana 1937. gadā.Grāmatas otrajā daļā “Atmiņu skola” apkopoti 22 autoru atmiņu 

stāstījumi.Abu grāmatu autore ir novadpētniece Mirdza Lazdiņa, bet visus materiālus grāmatas 

formātā apkopojanovadpētniece, bijusī Elkšņu skolas skolotāja  Rudīte Urbacāne. Ilgus gadusskolas 

pārzinis bija Latvijas brīvības cīņu dalībnieks K.Lazdiņš. Par nopelniem izglītības un kultūras 

veicināšanā 1936. gādā viņš apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni. Viņa meita Mirdza Lazdiņa skolas 

ēkā uzaugusi un guvusi pirmo izglītību, visu mūžu nerimstoši vākusi materiālus par tās skolotājiem, 

skolēniem, darbiniekiem un dažādiem notikumiem.  
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Sēlija ir latviešu fotomākslas pamatlicēja Mārtiņa Buclera (1866. – 1944.) dzimtā puse. 

Dzimis un bērnu dienas aizvadījis Jaunsaukas muižas (tagad Elkšnu)pagasta Juču mājās.M.Buclers 

aktīvi darbojās fotogrāfijas nozarē, bija fotoliteratūras rakstnieks, rīkoja fotografēšanas kursus, 

dibināja latviešu fotogrāfijasbiedrību.1904. gadā viņš uzrakstīja un izdeva pirmo mācību grāmatu 

latviešu valodā”Fotogrāfija”.M.Buclersir palicis nepārspēts fotoliteratūras rakstnieks Baltijā visa 

20. gadsimta garumā: no 1904. līdz 1938. gadam viņš izdevis vairāk nekā desmit grāmatu un 

žurnālu ar kopējo tirāžu – 115 000 eksemplāru. Viens no M.Buclera  skolniekiem fotomākslā bija 

Voldemārs Lukstenieks. Šajā pusē katras mājas un katras dzimtas fotoalbūmā vēl arvien glabājas 

viņa fotogrāfijas.2021. gadā fotogrāfam apritētu 110 gadiun par godu šai apaļajai jubilejai 

Bibliotēkā  tika izstādīta novadpētniecības izstāde “Fotogrāfs Voldemārs Lukstenieks un viņa 

fotokameru kolekcija”.Elkšņu pagasta “Vildaviešos” joprojām glabājas V.Lukstenieka galvenie 

darba piederumi: fotokameru kolekcija, ar ko gadu gaitā tika dokumentēti pagasta un apkārtējo 

ciemu notikumi, cilvēki un vienkārši skaisti mirkļi. 

Izgatavotas četras planšetes par novadnieku sarakstītajām grāmatām un novadniekuieguldīto 

darbu grāmatu izdošanā. Saglabāti visi Elkšņu Vēstis numuri, Viesītes Novada Vēstis numuri un 

Jēkabpils novada pašvaldības informatīvais izdevums Jēkabpils Novada Vēstis. 

Novadpētniecības darba mērķis  ir apkopot, izzināt un popularizēt iegūto informāciju, tāpēc 

novadpētniecības materiāli izvietoti apmeklētājiem brīvi pieejamās vietās un tiek popularizēti 

izstādēs un pasākumos.  

  

 

9. Publicitāte 
 

Bibliotēkas tēla veidošanā liela nozīme ir dažādiem Bibliotēku popularizējošiem pasākumiem – 

literatūras izstādēm, jauno grāmatu apskatiem, tematiskajiem pasākumiem, informācijas 

ievietošanai sociālajos tīklos,  bibliotēkā esošajā informācijas stendā un individuālajai sarunai ar 

bibliotēkas apmeklētajiem. Pārskata periodā Bibliotēkas apmeklētāji varēja aplūkot 29 literatūras 

izstādes. 

Dažas no tām: 

 “Leģenda rudenī” – komponistam Raimondam Paulam – 85 

 “Kaut kam lielam ir jānotiek” –dzejniecei, publicistei Andai Līcei –80 

 “Patiesības izrakumi” – dzejniecei,prozaiķei, tulkotājai Dagnijai Dreikai – 70 

 “Tuvā svešiniece” –rakstniecei Dagnijai Zigmontei 90  

 “Dzīvi nevajag atlikt” – rakstniecei, žurnālistei Monikai Zīlei – 80  

 “Stāv dālija septembra vārtos un vasaras vainagā smej…” – Dzejas dienām veltīta 

izstāde 

Informācija par bibliotēku nu tās sniegtajiem pakalpojumiem 2021. gadā bija pieejama: 

 Viesītes novada pašvaldības mājas lapā www.viesite.lv 

 Jēkabpils Galvenās bibliotēkas mājas lapā www.jgb.lv 

 Latvijas kultūras kartē www.kulturaskarte.lv 

 Latvijas bibliotēku portālā www.biblioteka.lv 

 Sociālajos tīklos - facebook.com 

Informācija tiek atjaunota regulāri pēc vajadzības un datu maiņas.Ir uzstādīta norāde apdzīvotā vietā 

uz Bibliotēku. 

 

10. Sadarbības tīkla raksturojums 
 

Sadarbības partneri atskaites periodā: 

 Viesītes novada pašvaldība – finansiālo jautājumu risināšana, budžeta izstrāde, 

dokumentācijas izstrāde, saskaņošana un apstiprināšana. 

 Elkšņu pagasta pārvalde – saimniecisko jautājumu risināšana, kultūras pasākumu 

organizatorisko jautājumu risināšana. 

http://www.viesite.lv/
http://www.jgb.lv/
http://www.kulturaskarte.lv/
http://www.biblioteka.lv/
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 Elkšņu kultūras nams – kopīgu pasākumu izstrāde un organizēšana. 

 Jēkabpils Galvenā bibliotēka – metodiskās konsultācijas, semināri, pieredzes apmaiņas 

pasākumi, SBA. 

 Viesītes bibliotēka un pārējās novada bibliotēkas – pieredzes apmaiņas pasākumi, SBA 

grāmatu apmaiņa, pasākumu kopīga organizēšana un apmeklēšana.  

 SIA,”VIRJA LK”– jauno grāmatu piegāde. 

 

 

 

10 lasītākās grāmatas Elkšņu bibliotēkā 2021.gadā  

 

1.Ruta Zimnoha – Pirms saule riet 

2. Kārlis Kurzemnieks –Likteņa slazdos 

3. Madara Fridrihsone–Atgūtais medusmēnesis  

4. Dace Judina– Krustceles 

5. Dzintra Žuravska –Nepabeigtā portreta noslēpums 

6. Zane Nuts– Kaut kāds finglieris 

7. Kamilla Lekberga – Zelta būris  

8.Rolanda Bula – Noilguma lieta 

9. GunarsJanovskis – Ines 

10. Lelde Kovaļova – Svešinieki  

 

 


