
 

 

 

Gārsenes pagasta bibliotēkas 

 

 

2021. gada pārskats 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums 

  Gārsenes pagasta bibliotēka līdz 2021.gada 31.jūnijam bija Aknīstes novada pašvaldības kultūras, 

informācijas un izglītības iestāde, bet no 1.jūlija -  Jēkabpils novada pašvaldības kultūras, 

informācijas un izglītības iestāde, kura apkalpo, galvenokārt, Gārsenes pagasta iedzīvotājus. 

Bibliotēkas darba prioritāte šajā pārskata periodā bija individuālais darbs ar lietotājiem, lai ikvienam 

tiktu nodrošināts vajadzīgais - grāmatas, informācija vai prasmju apguve. Laikā, kad lietotāju 

piekļuve bibliotēkai bija liegta, pastiprināti tika strādāts ar krājumu, novadpētniecības materiāliem, 

informācijas ievietošanu sociālajos tīklos, laboti un papildināti dati bibliotēku programmā ALISE. 

Vairāk laika varēja atvēlēt profesionālās pilnveides pasākumiem tiešsaistē. 

  Pārskata periodā tika strādāts pie bibliotēkas attīstības plānā definētajiem uzdevumiem: 

 Lai gan pašvaldības finansējums krājuma komplektēšanai šajā gadā samazinājās, bet 47 

grāmatas tika saņemtas kā dāvinājumi un 40 jaunas grāmatas par 394.34 EUR iegūtas projektā  

"Grāmatu iepirkuma programma publiskajām bibliotēkām". 

 Regulāri tika ievietota informācija sociālajās vietnēs facebook.com un draugiem.lv. 

 Pieauga bibliotēkā pieejamo datu bāzu izmantošana – 2021. gadā datu bāzei letonika.lv 1373 

skatījumi, Lursoft laikrakstu datu bāzei news.lv 488 skatījumi. 

 Izliktas 52 literatūras izstādes, t.sk., 22 - bērniem un jauniešiem. Pasākumi 2021. gadā valstī 

noteikto ierobežojumu dēļ bibliotēkā nenotika. Gada sākumā bija tradicionālais apsveikums 

čaklākajiem bibliotēkas apmeklētājiem. 

 Apmeklēti profesionālās pilnveides pasākumi tiešsaistē un iegūti 5 apliecinājumi. 

 Bibliotēkā uzturēta patīkama vide un sniegti kvalitatīvi pakalpojumi. 

 Uzlabojot materiāli tehnisko bāzi, iegādāts plaukts, darba galds, austiņas, mikrofons un web 

kamera. 

 Tika turpināts darbs pie novadpētniecības materiālu papildināšanas. 
 

2. Finansiālais nodrošinājums 
   
    Bibliotēkas galvenais finansējuma avots 2021.gadā bija pašvaldība. Finansiālais nodrošinājums 

atbilda MK noteikumiem Nr.415 „Bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi”. Tas 

nodrošināja bibliotēkas funkciju veikšanu. 

 
     Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 

 2019 2020 2021 

Izdevumi kopā (EUR) 13944 14047 14812 

Darbinieku atalgojums (bruto) 8189 8324 8728 

Krājuma komplektēšana 1962 2432 1938 

 

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 
 

   Telpu remonti 2021. gadā netika veikti. Nav notikusi telpu paplašināšana vai bibliotēkas 

pārvietošana uz citām telpām.  

2021. gadā iegādāti: jauns plaukts un darba galds, austiņas, mikrofons un web kamera. 

 

Tabula “Iekārtas, aprīkojums: situācijas raksturojums un vērtējums” 

Informācijas tehnoloģijas Gads Piezīmes 

Dators darbiniekam 2018  

Dators lietotājiem 2019  

Multifunkcionālā iekārta 2018  
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Kopētājs - Iegādāts jau lietots 1999. gadā, 

bet vienīgais ar ko var kopēt A-3 

formātā. 

Planšetdators 2020  

 

Bibliotēkai būtu vajadzīgs jauns kopētājs, ar kuru var kopēt arī A-3 formātā, kā arī aprīkojums 

pasākumu rīkošanai – projektors, ekrāns un portatīvais dators. 

 

4. Personāls 
 

   Gārsenes bibliotēkā 2021.gadā strādāja viena darbiniece uz pilnu slodzi – bibliotēkas vadītāja. Lai 

paplašinātu savu redzesloku un apgūtu jaunas iemaņas, tiešsaistē tika apmeklēti 93 bezmaksas 

pasākumi.(Tabulu “Attālināti apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi” sk.. pielikumā nr. 1.) 

 Iegūti 5 apliecinājumi par dalību: 

 21.01. “Konference “Literatūras zināšanas mūsdienīgam bibliotekāram”” (5 stundas) 

 18.03. Tiešsaistes lekcijas publisko bibliotēku darbiniekiem (4 stundas) 

 14. 04. Dalība Latvijas Bibliotēku festivālā 2021: Latvijas bibliotekāru 21.konference “Darīt 

neticamo!” (5 stundas) 

 15.04. Dalība Latvijas Bibliotēku festivālā 2021: Bibliotēku ideju tirgus “Darīt neticamo!” (4 

stundas) 

 13.05. “Konference “Literatūras zināšanas mūsdienīgam bibliotekāram”” (5 stundas). 

 

 
Tika apmeklēta tikšanās ar 13. Saeimas deputātu Aigaru Bikši. 

 

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 
 

   Samazinoties iedzīvotāju skaitam pagastā, samazinājās bibliotēkas lietotāju skaits. Sakarā ar 

dažādajiem valstī noteiktajiem ierobežojumiem, 2021. gadā samazinājās arī bibliotēkas apmeklējumu 

skaits. Grāmatu izsniegumam pēdējos gados ir tendence ar katru gadu nedaudz pieaugt tāpēc, ka 

bibliotēkas lietotāji uz mājām lasīšanai vairāk ņem grāmatas nevis periodiskos izdevumus, kā 

rezultātā  ir samazinājies periodisko izdevumu izsniegumu skaits, ko ietekmēja arī tas, ka bibliotēkas 

lietotāji diezgan ilgu laiku nevarēja izmantot lasītavu un lasīt preses izdevumus uz vietas bibliotēkā. 

 
 

 

 

 

 



3 
 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

 2019 2020 2021 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Aktīvo lietotāju skaits 195 174 162 -11%; -7% 

t. sk. bērni līdz 18.g. 35 34 24 -3%; -29% 

Bibliotēkas apmeklējums 3423 2817 2073 -18%; -26% 

t. sk. bērni līdz 18.g. 224 196 100 -13%; -49% 

Virtuālais apmeklējums 76 63 92 -17%; +46% 

Izsniegums kopā 8028 6338 5772 -21%; -9% 

t. sk. grāmatas 2030 2069 2200 +2%; +6% 

t. sk. periodiskie izdevumi 5989 4251 3572 -29%; -16% 

t. sk. bērniem līdz 18.g. 136 277 120 +104%; -57% 

Bibliotekārais aptvērums % 

no iedz. skaita pagastā, 

pilsētā, reģionā 

27% 25% 25% -7%; = 

t. sk. bērni līdz 18 g. 55% 54% 42% -2%; -22% 

Iedzīvotāju skaits 725 689 642 -5%; -7% 

t.sk. bērni līdz 18g. 64 63 57 -2%; -10% 

 

Tabula “E-grāmatu bibliotēkas statistikas dati” 

 E-grāmatu bibliotēkas lasītāju 

skaits 

2019 1 

2020 2 

2021 5 

 

   E-grāmatu lasītāji pamazām nāk klāt, bet laikam jau pārsvarā esam tradicionālā lasīšanas veida piekritēji. 

 

Tabula “Autorizētie lietotāji” 

 2019 2020 2021 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Aktīvie lietotāji kopā 195 174 162 -11%; -7% 

Autorizētie lietotāji kopā 190 194 196 +2%; +1% 

Autorizētie lietotāji 

pārskata periodā 

3 4 2 +33%; -50% 

 
   Autorizācijas datus lietotāji izmanto reti, lai gan par to izmantošanas iespējām tika likta informācija 

sociālajos tīklos un bibliotēkā notiek individuālas konsultācijas. 

 
Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2019 2020 2021 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

93 60 50 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

24 41 29 

 

   Grāmatu apmaiņa SBA kārtā galvenokārt notiek starp novada un reģiona bibliotēkām – gan 

saņemam, gan izsniedzam vajadzīgās  grāmatas. Tā kā atrodamies tālu no Jēkabpils Galvenās 

bibliotēkas, problēmas bieži vien sagādā šo grāmatu atvešana un aizvešana. 
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2021. gadā SBA kārtā pasūtītās grāmatas izmantoja 12 bibliotēkas lietotāji. Saņemtās 50 grāmatas 

tika izsniegtas 140 reizes.  

Bez dokumentu izdrukas, kopēšanas un skenēšanas vēl bibliotēkas lietotājiem sniegti 33 e-

pakalpojumi un 39 individuālas konsultācijas datorlietošanā. 

 

6. Krājums 
 

  Pārskata periodā galvenā uzmanība tika veltīta oriģinālliteratūras iegādei. Tika iegādātas arī bērnu 

grāmatas dažādām vecuma grupām un  nozaru literatūra. 2018.gadā tika izstrādāta Bibliotēkas 

krājuma attīstības koncepcija, pēc kuras vadoties, notiek darbs ar krājumu (Bibliotēkas krājuma 

attīstības koncepciju sk. pielikumā nr. 2.). 

Līdzekļi krājuma komplektēšanai uz vienu iedzīvotāju 2021. gadā atbilda MK noteikumiem 

“Bibliotēkas darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi”. 

 
Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2019 2020 2021 

Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 

1962 2432 1938 

t. sk. grāmatām 1366 1766 1272 

t. sk. bērnu grāmatām 176 306 196 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 596 666 666 

Pašvaldības finansējums 

krājumam uz 1 iedz. skaita 

pagastā, pilsētā, reģionā    

2.7 3.5 3.0 

    

  Finansiālais nodrošinājums krājuma komplektēšanai tika samazināts grāmatu iegādei. Atbalsts 

krājuma papildināšanai bija dāvinājumi – 2021. gadā bibliotēka saņēma 47 dāvinātās grāmatas.  

40 jaunas grāmatas par 394.34 EUR iegūtas projektā  "Grāmatu iepirkuma programma publiskajām 

bibliotēkām". 

 
Projektā "Grāmatu iepirkuma programma publiskajām bibliotēkām" saņemtās daiļliteratūras un nozaru 

literatūras grāmatas Gārsenes pagasta bibliotēkā. 
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2021.gadā bibliotēkā tika abonēti 20 preses izdevumi, no tiem 2 – bērniem.  

Pilnībā automatizēta bibliotēkas procesu norise uzsākta 2009.gadā. 
Pārskata periodā tika veikta bibliotēkas krājuma kārtējā inventarizācija. 

 
Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2019 2020 2021 

Jaunieguvumi kopā 612 756 549 

t. sk. grāmatas 315 424 216 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 62 122 116 

t. sk. bērniem 50 57 32 

Izslēgtie dokumenti 626 1023 718 

Krājuma kopskaits 7011 6744 6575 

Grāmatu krājuma apgrozība 0.4 0.4 0.9 

Periodisko izdevumu apgrozība 4.1 3.4 3.7 

 

  Krājuma stāvoklis  bibliotēkā ir apmierinošs.  

2021. gadā bibliotēkas krājums papildinājies ar 549 jaunieguvumiem. No krājuma  atlasīti un izslēgti 

718 nolietoti un aktualitāti zaudējuši iespieddarbi. Regulāri strādājot pie krājuma attīrīšanas  no 

nevajadzīgiem un nolietotiem iespieddarbiem, paaugstināta grāmatu krājuma kvalitāte un apgrozība. 

Periodisko izdevumu apgrozību samazinājuši COVID-19 pandēmijas dēļ valstī pieņemtie 

ierobežojumi. 
 

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2019 2020 2021 

Letonika    

skatījumi 209 313 1373 

piekļuves sesiju skaits   428 

lejuplāžu skaits    

News    

skatījumi 407 247 488 

 

   Bibliotēkā 2021. gadā tika izmantotas divas abonētās tiešsaistes datubāzes - letonika.lv un  

Lursoft laikrakstu bibliotēka  news.lv. Piekļuvi datubāzēm ārpus bibliotēkas telpām izmantoja 1 

bibliotēkas lietotājs. 

Bibliotēkas krājuma popularizēšanai izmantoju literatūras izstādes, individuālas pārrunas ar 

lietotājiem. Krājuma jaunieguvumi regulāri tika atspoguļoti sociālajos tīklos. 

Datu bāzu lietošanā tika sniegtas individuālas konsultācijas. 

Ar parādniekiem strādāju individuāli – gan satiekot personīgi, gan izsūtot atgādinājumus, izmantojot 

e-pastu vai īsziņas. Parādnieku atlasi ļoti atvieglo darbs sistēmā ALISE. 

 

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 
 

  No bibliotēkas kopējā lasītāju skaita 15 % bija bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam. 

Bibliotēkas krājums bērniem tika veidots un papildināts no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 12 

grāmatas iegūtas projektā  "Grāmatu iepirkuma programma publiskajām bibliotēkām". 

Bērniem tika abonēti divi preses izdevums – Ilustrētā Junioriem un Avene.  

  Lietotāju skaits, apmeklējums un izsniegums bērniem un jauniešiem 2021.gadā ir samazinājies. 

Iemesls tam – bērnu skaita samazināšanās un valstī noteiktie ierobežojumi, jo bibliotēkā nevarēja 

neko darīt uz vietas -  izmantot datorspēles, spēlēt galda spēles, u.c. 
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Projektā "Grāmatu iepirkuma programma publiskajām bibliotēkām" 

saņemtās grāmatas bērniem un jauniešiem. 

 

Sakarā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem, pasākumi bērniem un jauniešiem 2021. gadā netika 

rīkoti. Bērnu un jauniešu literatūras popularizēšanai izliktas 22 literatūras izstādes, gan tematiskās, 

gan jaunieguvumu. Bibliotēkas jaunieguvumi bērniem regulāri tika atspoguļoti sociālajos tīklos. 

 

  
               Jaunieguvumu bērniem popularizēšana bibliotēkā un sociālajos tīklos 

 

No tematiskajām izstādēm gribas pieminēt izzinošās izstādes bērniem: 

 Iepazīsti dabu! 

 Iepazīsti putnus! 

 Iepazīsti dzīvniekus! 

 Iepazīsti kukaiņus! 

 Iepazīsti sēnes! 

 Iepazīsti kokus! 

 Kas guļ ziemas miegu? 

No šo izstāžu materiāliem bērni varēja uzzināt daudz jaunu un interesantu faktu un paplašināt savas 

zināšanas. 
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Izzinoša izstāde bērniem – Iepazīsti dzīvniekus! 

 

Pasaules kaķu dienai veltītajā izstādē varēja iepazīties ar daudzajiem un dažādajiem kaķu tēliem bērnu 

grāmatās. 

 
Lasām grāmatas par tik dažādajiem kaķiem. 

 

Tā kā jau 6 gadus pagastā vairs nav skolas, bērnu ieinteresēšana apmeklēt bibliotēku kļūst arvien 

grūtāka. 

8. Novadpētniecība 
 

  Novadpētniecības krājumu veido grāmatas, kuru atpazīstamības zīme ir burts “N” uz grāmatas 

muguriņas, kā arī publikācijas presē par mūsu pagastu, novadu un novadniekiem un tematiskās 

mapes.  

Saglabāts Gārsenes pagasta pašvaldības informatīvais izdevums „Gārsenes Vēstis” (1994.-2009.), 

Aknīstes novada pašvaldības informatīvais izdevums „Aknīstes Novada Vēstis”(2009.-2021.) un 

tiek apkopots Jēkabpils novada pašvaldības informatīvais izdevums “Jēkabpils Novada Vēstis” 

(2021.- …) 

Ar jauniem materiāliem tika papildinātas bibliotēkā esošās novadpētniecības mapes un mapes par 

ievērojamiem cilvēkiem reģionā. 

Katru mēnesi bibliotēkā tika izlikts  novadnieku kalendārs. 
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Novadnieku kalendāra jūnija lapa. 

 

Tā kā Gārsene tiek saukta par Sēlijas pērli un Sēlijas Bagātību salu, lai spodrinātu savas pērles un 

izceltu bagātības tiek veidots Gārsenes pagasta kultūras kanons, pie kura  turpināju darbu arī 2021. 

gadā, tajā atspoguļojot mūspuses ievērojamos cilvēkus, celtnes, vietas u.tml. 

Novadpētniecības grāmatu klāstu papildināja mūsu novadnieces Vilmas Jurševskas dāvinātās divas 

viņas uzrakstītās grāmatas. 

 

 
Novadnieces Vilmas Jurševskas dāvinājums bibliotēkai. 

 

9. Projekti 
 

     2021. gadā liels atbalsts bibliotēkas krājuma papildināšanā bija projektā  "Grāmatu iepirkuma 

programma publiskajām bibliotēkām" iegūtās 40 grāmatas par summu 394,34 EUR. 
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10. Publicitāte 
 

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

mājaslapā  (līdz 01.07.2021.) un Jēkabpils Galvenās bibliotēkas mājaslapā. 

Katru gadu tiek atjaunota informācija Latvijas kultūras datu portālā “Kultūras dati”. 

Par jaunieguvumiem un bibliotēkas aktivitātēm regulāri ir informācija sociālajos tīklos – draugiem.lv 

un facebook.com. 

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 52  literatūras izstādes, t.sk., 30 pieaugušajiem bibliotēkas lietotājiem un 22 – 

bērniem/jauniešiem. 

 

 
Jaunieguvumu izstāde bibliotēkā. 

 

 
Tematiskā izstāde veltīta septembra jubilāram Andrejam Pumpuram. 
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Septembrī – dzejas mēnesī – izstāde par mūsu novadnieku Albertu Kreņevski. 

 

Sakarā ar valstī pieņemtajiem COVID-19 pandēmijas ierobežošanas noteikumiem, pasākumi 

bibliotēkā netika rīkoti. 

Tika veidotas grāmatzīmes ar bibliotēkas pamatinformāciju jaunajiem lasītājiem. 

 

11. Sadarbības tīkla raksturojums 
 

 Sadarbība ar Aknīstes novada pašvaldību – bibliotēkas finansējums, nodrošinājums ar transportu. 

Sadarbība ar Gārsenes pagasta pārvaldi – nodrošināja bibliotēkas dokumentu nogādi uz pašvaldību, 

nodrošināja grāmatu apmaiņu starp Aknīstes novada bibliotēkām. 

Ar Gārsenes pili – bibliotēka atrodas pils telpās, atbalsts pasākumos, saimnieciskie darbi – kopējs 

saimnieks, apkopēja, kurinātājs. 

Ar novada bibliotēkām – apmaiņa ar grāmatām, pieredzes apmaiņa, konsultācijas. 

Ar Jēkabpils Galveno bibliotēku - metodiskas konsultācijas, semināri, mācības, pieredzes apmaiņas 

pasākumi, SBA izmantošana. 

Ar citām reģiona bibliotēkām –SBA izmantošana un pieredzes apmaiņa WhatsApp grupā, jo COVID-

19 pandēmijas dēļ tika ierobežotas klātienes tikšanās. 

Ar bijušajām studiju biedrenēm no dažādu Latvijas novadu bibliotēkām – apmaiņa ar pieredzi 

WhatsApp grupā. 
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Pielikumi 
 

Nr. 1. Tabula “Attālināti apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi” 

N.p

.k. 

Norise

s laiks 

Norises vieta Organizētājs(-i) Pasākuma nosaukums, galvenās 

tēmas 

Stundu 

skaits 

1. 07.01. Platformā 

ZOOM 

Jēkabpils Galvenā bibliotēka Teksta gada pārskats, statistikas 

darba lapas 

1h 

2. 21.01. Platformā 

ZOOM 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

Bibliotēku attīstības centrs 

sadarbībā ar Kuldīgas Galveno 

bibliotēku un Latvijas 

Bibliotekāru biedrību 

konference “Literatūras zināšanas 

mūsdienīgam bibliotekāram” 

5h 

 

 

 

3. 21.01. Tiešsaistē 

Facebook lapā 

Izdevniecība "Latvijas Mediji", 

rakstniece Dace Judina un 

komponists Arturs Nīmanis 

Spoguļtriloģijas noslēdzošās 

grāmatas "Tukšais nams" atvēršana 

1h 

 

4. 26.01. Kuldīgas 

Galvenās 

bibliotēkas 

Facebook lapā 

Kuldīgas Galvenā bibliotēka tiešsaistes saruna ar rakstnieci Ligitu 

Paegli. Tiešsaistes tikšanās notiek 

projekta 

“Rakstnieks.Literatūra.Lasītājs” 

ietvaros. 

1h 

 

5. 27.01. LNB Bibliotēku 

attīstības centra 

Facebook lapā 

LNB Bibliotēku attīstības 

centrs 

Virtuālās trešdienas bibliotekāriem: 

medijpratība. 

1h 

 

6. 23.02. Kuldīgas 

Galvenās 

bibliotēkas 

Facebook lapā 

Kuldīgas Galvenā bibliotēka tiešsaistes saruna ar rakstniekiem 

Maiju Pohodņevu un Modri Pelsi. 

1h 

 

7. 24.02. LNB Bibliotēku 

attīstības centra 

Facebook lapā 

LNB Bibliotēku attīstības 

centrs 

Virtuālās trešdienas bibliotekāriem: 

Bibliotēku interešu aizstāvība. 

1h 30min. 

 

8. 25.02. Aspazijas mājas 

Facebook lapā 

Aspazijas māja Pastariņa muzeja saimnieces Sanitas 

Ratnieces lekcija “Maizes tēvs” – 

neparastajam izdevējam, 

ceļotājamun rakstniekam Ernestam 

Birzniekam-Upītim 150. 

1h 

 

9. 26.02. Latgales 

Centrālās 

bibliotēkas 

Facebook lapā 

Latgales Centrālā bibliotēka Saruna ar rakstnieci Sabīni Košeļevu 1h 

10. 27.02. Tiešsaistē 

Facebook lapā 

Izdevniecība "Latvijas Mediji", 

rakstniece Dace Judina un 

komponists Arturs Nīmanis 

Rakstnieces Daces Judinas un 

komponista Artura Nīmaņa 

kopdarba – cikla “Laika Stāsti”’ 

1h 30min. 
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ceturtās grāmatas “KRUSTCELES” 

atvēršanas svētki. 

11. 05.03. Platformā 

ZOOM 

LNB sadarbībā ar Eiropas 

parlamenta deputāti Daci 

Melbārdi. Lektore Klinta 

Ločmele 

“Ceļazīmes mediju lietošanā: 

Medijpratības rokasgrāmata 

bibliotekāriem” – rokasgrāmatas 

prezentācija ar praktiskiem 

uzdevumiem, interesantiem 

piemēriem un autores ieteikumiem 

tās veiksmīgai lietošanai bibliotēkās. 

1h 

12. 10.03. Platformā 

ZOOM 

Sarunu festivāls LAMPA 

 

Sarunu skola LAMPA. 

Humora nozīme savstarpējā 

komunikācijā. 

Lektore Ieva Stokenberga 

1h 30min. 

13. 11.03. Platformā 

ZOOM 

Jēkabpils novada Kultūras 

pārvalde 

 

Emocionālā pašregulācija krīzes 

situācijā jeb kā mēs varam palīdzēt 

paši sev.  

Lektore Ilze Dreifelde. 

2h 

14. 11.03. Platformā 

ZOOM 

Jēkabpils Galvenā bibliotēka   Neliela uzruna sakarā ar teritoriālo 

reformu  

Darbs ar bērniem reģionā 2020.gadā  

 Reģiona bibliotēku darbs Covid-19 

ietekmē  

Jēkabpils pilsētas bibliotēkas darbs 

2020.gadā 

 Aktualitātes reģiona bibliotēku 

darbā caur Latvijas kultūras datu un 

gada pārskatu prizmu. 

3h 

15. 12.03. Platformā 

Microsoft 

Teams 

Jēkabpils pilsētas pašvaldība Sapulce par turpmāko darbību pēc 

administratīvi teritoriālās reformas. 

1h 

16. 18.03. Platformā 

ZOOM 

Latvijas Kultūras koledža Latvijas Kultūras koledžas Atvērtās 

lekcijas bibliotēku darbiniekiem 

4h 

17. 24.03. Tiešsaistē 

Facebook lapā 

Limbažu Galvenā bibliotēka Tiešsaistes tikšanās ar rakstnieku un 

žurnālistu Aivaru Kļavi. Pasākums 

notiek VKKF atbalstītā projekta 

"Sarunas starp rindiņām" ietvaros. 

1h 

18. 25.03. Platformā 

ZOOM 

Latvijas Okupācijas muzejs Benitas Eglītes un Andas Līces 

grāmatas “Ar bērna acīm” atvēršana 

1h 
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19. 26.03. Platformā 

Microsoft 

Teams 

Jēkabpils pilsētas pašvaldība Sapulce par turpmāko darbību pēc 

administratīvi teritoriālās reformas. 

1h 

20. 26.03. Platformā 

ZOOM 

Preiļu Galvenā bibliotēka Tiešsaistes tikšanās ar rakstnieku 

Māri Bērziņu 

2h 

21. 26.03. Tiešsaistē 

Facebook lapā 

Latgales Centrālā bibliotēka Saruna ar rakstnieku un fotogrāfu 

Rvīnu Vardi par īsprozas krājumu 

“Kas te notiek” un vides raidījumu 

“Zaļgalvis”. 

47 min. 

 

22. 30.03. LNB Bibliotēkas 

Facebook lapā 

Latvijas Nacionālā bibliotēka Lielie lasīšanas svētki 2021 2h 

23. 31.03. LNB Bibliotēku 

attīstības centra 

Facebook lapā 

LNB Bibliotēku attīstības 

centrs 

Virtuālās trešdienas bibliotekāriem: 

veltīta bibliotēku arhitektūrai, ēkām 

un telpu iekārtojumam 

1h 30min. 

 

24. 31.03. Tiešsaistē 

Facebook lapā 

Krāslavas novada centrālā 

bibliotēka 

Tiešsaistes tikšanās ar dzejnieci un 

tulkotāju Ingmāru Balodi 

1h 

25. 31.03. Tiešsaistē 

Facebook lapā 

Sarunu festivāls LAMPA Sarunu skolas nodarbība "Kāpēc ir 

labi strīdēties?’’ kopā ar mediatori 

un ģimenes psihoterapijas speciālisti 

Leldi Kāpiņu. 

1h 30min. 

26. 08.04. Platformā 

ZOOM 

LNB Bibliotēku attīstības 

centrs 

Literatūrzinātnieku diskusija par 

2020. gadu literatūrā 

2h 

27. 13.04. Tiešsaistē 

Facebook lapā 

EPALE Vebinārs “Netiķete jeb interneta 

etiķete” ,vada protokola un etiķetes 

eksperte Jana Trahimoviča 

1h 30min. 

28. 13.04. Tiešsaistē 

Facebook lapā 

Kuldīgas Galvenā bibliotēka Tiešsaistes saruna ar dzejnieku Kārli 

Vērdiņu 

1h 

29. 14.04. Platformā 

ZOOM 

LBB Latvijas bibliotekāru 21. konference 

“Darīt neticamo!” 

5h 

30. 14.04. Tiešsaistē 

Facebook lapā 

Jūrmalas Centrālā bibliotēka Tiešsaistes saruna ar tulkotāju Silviju 

Brici. 

1h 

31. 15.04. Platformā 

ZOOM 

LBB Bibliotēku ideju tirgus “Darīt 

neticamo!” 

4h 

32. 19.04. Tiešsaistē 

Facebook lapā 

Jūrmalas Centrālās bibliotēkas 

Bērnu nodaļa 

Saruna ar tulkotāju Guntaru Godiņu 1h 

33. 21.04. Tiešsaistē 

Facebook lapā 

Latgales Centrālā bibliotēka Saruna ar rakstnieku Jāni Joņevu 1h 

34. 21.04. Tiešsaistē 

Facebook lapā 

Krāslavas novada centrālā 

bibliotēka 

Tiešsaistes tikšanās “Atklāsmes par 

grāmatām“ ar Dzintaru Tilaku. 

1h 
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35. 23.04. Tiešsaistē 

Facebook lapā 

Limbažu Galvenā bibliotēka Tiešsaistes tikšanās ar rakstnieku un 

žurnālistu Arno Jundzi 

1h 

36. 27.04. Tiešsaistē 

Facebook lapā 

Kuldīgas Galvenā bibliotēka Tiešsaistes saruna ar rakstnieci 

Ingunu Dimanti 

1h 

37. 28.04. LNB Bibliotēku 

attīstības centra 

Facebook lapā 

LNB Bibliotēku attīstības 

centrs 

Virtuālās trešdienas bibliotekāriem: 

Dizaina domāšana bibliotēkās 

1h 

38. 29.04. Platformā 

Microsoft 

Teams 

Swedbank Tiešsaistes seminārs: Finanšu 

drošība digitālajā vidē 

1h 

39. 13.05. LNB Bibliotēku 

attīstības centra 

Facebook lapā 

LNB Bibliotēku attīstības 

centrs 

Tiešsaistes konference: Literatūras 

zināšanas mūsdienīgam 

bibliotekāram 

5h 

40. 18.05. Tiešsaistē 

Facebook lapā 

EPALE Vebinārs “Modernas prezentācijas 

metodes”; lektors Kristaps Pētersons 

1h 

41. 24.05. Tiešsaistē 

Facebook lapā 

Jūrmalas Centrālās bibliotēkas 

bērnu nodaļa 

Tiešsaistes tikšanās ar tulkotāju Daci 

Meieri. 

1h 

42. 24.05. Tiešsaistē 

Facebook lapā 

Zvaigzne ABC Ko lasām tagad un lasīsim drīzumā?! 

Zvaigzne ABC vadītāja Vija Kilbloka 

un sabiedrisko attiecību speciāliste 

Kristīne Ilziņa par jaunākajām 

grāmatām. 

45 min. 

43. 25.05. Tiešsaistē 

Facebook lapā 

Kuldīgas Galvenā bibliotēka “Ilgstošs darbs pie datora – kā 

izvingrināt ķermeni un acis?” saruna 

ar fizioterapeiti Vinetu Baukši. 

23 min. 

44. 25.05. Tiešsaistē 

Facebook lapā 

Krāslavas novada centrālā 

bibliotēka 

Tiešsaiste tikšanās ar bērnu grāmatu 

rakstnieci Eviju Gulbi. 

50 min. 

45. 26.05. LNB Bibliotēku 

attīstības centra 

Facebook lapā 

LNB Bibliotēku attīstības 

centrs 

Virtuālās trešdienas bibliotekāriem: 

Mācīšanās prasme 

1h 

46. 26.05. Tiešsaistē 

Facebook lapā 

Zvaigzne ABC Jura Rubeņa grāmatas “Starp divām 

bezgalībām” atvēršanas svētki. 

1h 

47. 26.05. Tiešsaistē 

Facebook lapā 

Kuldīgas Galvenā bibliotēka Saruna ar grāmatas “Itālija ar mani” 

autori Ievu Smiļģi par grāmatas 

tapšanu un pieredzi Itālijā, dzīvojot 

Abruco reģionā. 

1h 

48. 27.05. LNB “YouTube” 

kanālā 

LNB, LBB, LPS Latvijas pagastu bibliotekāru 6. 

kongress “Pagasta bibliotēka – vieta 

kopienas attīstībai”. 

5h 

49. 27.05. Tiešsaistē 

Facebook lapā 

Drossinternets.lv Dezinformācija – kas tā ir un kā to 

atpazīt 

1h 
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50. 27.05. Tiešsaistē 

Facebook lapā 

Limbažu Galvenā bibliotēka Tiešsaistes tikšanās ar rakstnieci 

Ingunu Baueri 

1h 

51. 04.06. Platformā 

ZOOM 

LNB Bibliotēku attīstības 

centrs 

Dr. habil.art. Ojāra Spārīša lekcijai 

“Latvijas ceļš Eiropas kultūrā” 

1h 

52. 07.06. Tiešsaistē 

Facebook lapā 

Latvijas Republikas Kultūras 

ministrija 

Vebinārs "COVID-19 SERTIFIKĀTS" 50 min. 

53. 08.06. Tiešsaistē 

Facebook lapā 

Saldus pilsētas bibliotēka Virtuālais simtgades jubilejas 

pasākumu “Valdemāram Ancītim – 

100” 

4h 30 

min. 

54. 08.06. Tiešsaistē 

Facebook lapā 

Jūrmalas Centrālā bibliotēka Tiešsaites tikšanās ar dzejnieku un 

tulkotāju Jāni Elsbergu 

1h 

55. 10.06. Tiešsaistē 

Facebook lapā 

Krāslavas novada centrālā 

bibliotēka 

Videi draudzīga dzīvesveida labvēlīgā 

ietekme kopā ar zaļā dzīvesveida 

aktīvisti un rakstnieci Zani Nuts. 

1h 

56. 14.06. Platformā 

ZOOM 

Latvijas Okupācijas muzejs un 

izdevniecība “Latvijas Mediji” 

Grāmatas “Mēs tiksimies mūžībā” 

atvēršanas pasākums 

1h 

57. 17.06. Tiešsaistē 

Facebook lapā 

Jēkabpils Galvenā bibliotēka “Dzīve grāmatā grāmata dzīvē” – 

kultūržurnālistes Liegas Piešiņas 

saruna ar rakstnieci Daci Vīganti – 

Vardarbība mūsu sabiedrībā un 

ģimenē. 

1h 

58. 17.06. Tiešsaistē 

Facebook lapā 

Dace Judina – Nīmane, Latvijas 

Mediji 

Detektīvsērijas Izmeklē Anna 

Elizabete 14. grāmatas “Nemodiniet 

mirušos” atvēršanas svētki. 

1h 20min. 

59. 30.06. Tiešsaistē 

Facebook lapā 

LNB Ciklā LNB pēta – Bibliotekāri pirms 

simts gadiem: ieskats biogrāfiskajā 

vārdnīcā “Valsts bibliotēkas 

darbinieki, 1919-1944”. Grāmatas 

sastādītāja J. Dreimane aicina 

interesentus ielūkoties Valsts 

bibliotēkas sākuma posma 

darbinieku galerijā, izceļot spilgtākās 

personības un viņu devumu 

atsevišķās kultūras nozarēs. 

1h 

60. 01.07. Tiešsaistē 

Facebook lapā 

Apgāds Zvaigzne ABC Karstākie grāmatu jaunumi no 

Zvaigzne ABC, stāsta Vija Kilbloka un 

Kristīne Ilziņa. 

35min 

61. 15.07. Tiešsaistē 

Facebook lapā 

Apgāds Zvaigzne ABC Kristīnes Ilziņas saruna ar rakstnieci, 

romāna "Lāde vaļā" autori Gunitu 

Lagzdiņu-Skroderēnu. 

25min. 

62. 29.07. Tiešsaistē 

Facebook lapā 

Jēkabpils Galvenā bibliotēka Otrā tikšanās projektā "Dzīve 

grāmatā, Grāmata dzīvē" -  

1h 
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 Saruna ar dzejnieci, rakstnieci un 

dramaturģi Ingu Gaili. 

63. 06.08. Tiešsaistē 

Facebook lapā 

Apgāds Zvaigzne ABC Kristīnes Ilziņas intervija ar Zvaigzne 

ABC mēneša autori Baibu Zili. 

23min. 

64. 09.08. Tiešsaistē 

Facebook lapā 

Apgāds Zvaigzne ABC Rakstnieka Dzintara Tilaka jaunākā 

romāna "Kūlenis" atvēršanas svētki. 

Sarunu vada Kristīne Ilziņa. 

24min. 

65. 13.08. Tiešsaistē 

Facebook lapā 

Pļaviņu bibliotēka Laima Kota par Anšlavu Eglīti. 1h 

66. 20.08. Tiešsaistē 

Facebook lapā 

Pļaviņu bibliotēka Andris Zeibots par Jāni Ziemeļnieku. 1h 

67. 27.08. Tiešsaistē 

Facebook lapā 

Pļaviņu bibliotēka Inga Gaile par Īvandi Kaiju. 1h 

68. 09.09. Tiešsaistē 

Facebook lapā 

Jēkabpils Galvenā bibliotēka Projekta “Dzīve grāmatā, grāmata 

dzīvē” trešā saruna “Mēs paaudžu 

paaudzēm” ar rakstnieci Ingu Žoludi. 

1h 

69. 14.09. Tiešsaistē 

Facebook lapā 

Apgāds Zvaigzne ABC Intervija ar stāstu krājuma "Pāris 

metru zem ūdens" un romāna "Es 

biju cita" autori Ramonu Indriksoni. 

20min. 

70. 17.09. Tiešsaistē 

Facebook lapā 

Dace Judina – Nīmane, Arturs 

Nīmanis, Latvijas Mediji 

Grāmatas "Pārcēlājs" atvēršanas 

svētki 

1h 

71. 12.10. Tiešsaistē 

Facebook lapā 

Apgāds Zvaigzne ABC Kristīnes Ilziņas intervija ar 

rakstnieku Valdi Rūmnieku. 

30 min. 

72. 14.10. Platformā 

Microsoft 

Teams 

Platformā 

ZOOM 

Jēkabpils Galvenā bibliotēka Tiešsaistes seminārs bibliotekāriem: 

Darbs ar krājumu. 

Epidemioloģiskā situācija. 

Budžeta izstrāde. 

Radošās darbnīcas bērniem. 

Solvita Denisa-Liepniece – 

Manipulatīvās akcijas internetā. 

2h 

73. 21.10. Tiešsaistē 

Facebook lapā 

Kuldīgas Galvenā bibliotēka Saruna ar žurnālisti Sandru 

Veinbergu 

1h 25 

min. 

74. 02.11. Tiešsaistē 

Facebook lapā 

Kuldīgas Galvenā bibliotēka Tiešsaistes saruna ar ilggadējo 

Kuldīgas slimnīcas vadītāju un bijušo 

veselības ministru Ivaru Eglīti par 

Covid-19 aktualitātēm: vakcināciju 

un to, kas šobrīd notiek medicīnā. 

51min. 
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75. 03.11. Tiešsaistē 

Facebook lapā 

Jūrmalas Centrālā bibliotēka Tikšanās ar rakstnieci Moniku Zīli. 1h 

76. 04.11. Platformā 

ZOOM 

LNB bibliotēku attīstības 

centrs 

Medijpratības vebinārs 

“Medijpratība – ne tikai izglītības, 

bet arī veselības un drošības 

jautājums”. 

5h 

77. 04.11. Tiešsaistē 

Facebook lapā 

Zvaigzne ABC Aktuālas grāmatas. 30min. 

78. 04.11. Tiešsaistē 

Facebook lapā 

Ventspils bibliotēka Saruna par Vecāku žūrijas 2021. 

grāmatām ar kolekcijā iekļautā 

garstāsta autori Lauru Vinogradovu 

un LNB Bērnu literatūras centra 

vadītāju Silviju Tretjakovu. 

1h 20min. 

79. 04.11. Tiešsaistē 

Facebook lapā 

Kuldīgas Galvenā bibliotēka Tiešsaistes tikšanās ar tulkotāju Daci 

Meieri. 

1h 

80. 05.11. Tiešsaistē 

Facebook lapā 

Pasaules Brīvo latviešu 

apvienība 

Ciklā “Sarunas ar tautiešiem pasaulē 

par latviešu grāmatām”: 

 Saruna ar Arno Jundzi par 

romānu “Sarkanais 

dzīvsudrabs” 

 Saruna ar Māri Bērziņu par 

romānu “Svina garša” 

 Saruna ar Noru Ikstenu par 

romānu “Mātes piens” 

 Saruna ar Ingu Gaili par 

romānu “Rakstītāja” 

 Saruna ar Andru Manfeldi 

par romānu “Virsnieku 

sievas” 

 

 

1h 30mi. 

1h 30min. 

1h 10min. 

1h 30min. 

1h 30min. 

 

1h 30min. 

81. 24.11. Tiešsaistē 

Facebook lapā 

Jūrmalas Centrālā bibliotēka Tikšanās ar rakstnieci Janu 

Veinbergu. 

20min. 

82. 25.11. Tiešsaistē 

Facebook lapā 

Pasaules Brīvo latviešu 

apvienība 

Ciklā “Sarunas ar tautiešiem pasaulē 

par latviešu grāmatām”: 

Saruna ar Andri Akmentiņu par 

romānu “Meklējot Ezeriņu”. 

1h 30min. 

83. 30.11. Tiešsaistē 

Facebook lapā 

Talsu Galvenā bibliotēka. Tikšanās ar talsenieku, režisoru, 

aktieri, grāmatas “Kalendārs mani 

sauc” autoru Andri Kalnozolu. 

1h 35min. 

84. 01.12. Tiešsaistē 

Facebook lapā 

Zvaigzne ABC “Zvaigznes grāmata.  Lasītāju 

balsojuma 2021. ” uzvarētāju 

paziņošana. 

20min. 
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85. 02.12. Tiešsaistē 

Facebook lapā 

Kuldīgas Galvenā bibliotēka Tikšanās ar rakstnieci un dramaturģi 

Rasu Bugavičuti-Pēci. 

1h 

86. 08.12. Tiešsaistē 

Facebook lapā 

Jūrmalas Centrālā bibliotēka Tikšanās ar publicisti Andu Līci. 1h 

87. 09.12. Tiešsaistē 

Facebook lapā 

Pasaules Brīvo latviešu 

apvienība 

Saruna ar Laimu Kotu par romānu 

“Cilvēks ar zilo putnu” 

1h 30min. 

88. 09.12. Tiešsaistē 

Facebook lapā 

Zvaigzne ABC Intervija ar rakstnieci, grāmatas 

“Rīgas raganas” autori Lindu 

Nemieru. 

10min. 

89. 10.12. Tiešsaistē LNB 

lapā 

LZA ,LNB Jāņa Stradiņa akadēmiskie lasījumi – 

J. Stradiņš – Latvijas Zinātņu 

akadēmijā, zinātnē un dzīvē. 

3h 45min. 

90. 10.12. Tiešsaistē 

Facebook lapā 

Dace Judina – Nīmane, Arturs 

Nīmanis, Latvijas Mediji 

15. sērijas IAE grāmatas “Uz dzīvību 

un nāvi” atvēršanas svētki. 

50min. 

91. 14.12. Tiešsaistē 

Facebook lapā 

Latvijas Nacionālais Vēstures 

muzejs 

“Skaistuma alkas. Ieskats krāsaino 

apsveikuma atklātņu vēsturē”. 

1h 

92. 17.12. Tiešsaistē 

Facebook lapā 

Jūrmalas CB Tikšanās ar psiholoģi un 

psihoterapeiti Diānu Zandi. 

1h 

93. 18.12. Tiešsaistē 

Facebook lapā 

Pasaules Brīvo latviešu 

apvienība 

Tikšanās  ar divām pārstāvēm no 

“Emīlija. Latvijas preses karaliene” 

radošās komandas - režisori Kristīni 

Želvi un vēsturnieci Inetu Lipšu. 

1h 30min. 
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Nr.2 Krājuma attīstības koncepcija. 

                                                                                                                       APSTIPRINĀTS 

                                                                                         Aknīstes novada pašvaldības                             

                                                                                          priekšsēdētāja 

                                                                                                                         /V.Dzene/ 

                                                                                           Aknīstē 

                                                                                           2018.   gada   29.augustā.  
 

 

Aknīstes novada Gārsenes pagasta bibliotēkas 

krājuma attīstības koncepcija 2018. – 2022. gadam 
 

Gārsenes pagasta bibliotēka (turpmāk - Bibliotēka) ir Aknīstes novada pašvaldības Gārsenes 

pagasta pārvaldes kultūras, izglītības un informācijas iestāde. Tās darbība tiek attīstīta un pilnveidota, 

lai pilnībā apmierinātu katra bibliotēkas lietotāja vajadzības, orientētos uz klienta apkalpošanu, tā 

zināšanu un prasmju papildināšanu kvalitatīvu bibliotēkas resursu izmantošanā. Sniegt pieeju 

kvalitatīviem Bibliotēkas resursiem, veicinot tālākizglītību, kultūrmantojuma pieejamību, mūsdienu 

informācijas tehnoloģiju apguvi un izmantošanu. 

Bibliotēkas misija – būt par informācijas, izglītības, kultūras, sabiedriskās saskarsmes un 

novadpētniecības centru Gārsenes pagasta  iedzīvotājiem:  

 Bibliotēka ir atvērta ikvienam un piedāvā brīvu piekļuvi informācijai gan elektroniskā, gan 

tradicionālā formā, radot iespēju katram sevi izglītot un pilnveidot visa mūža garumā; 

 Bibliotēkas rīcībā esošais grāmatu un periodisko izdevumu krājums nodrošina lieliskas 

atpūtas iespējas visiem vecumiem un dažādām gaumēm; 

 Bibliotēka strādā, lai saglabātu interesi par grāmatu, veicinātu lasīšanu bērnu un jauniešu 

vidū, nodrošinātu pieeju vietējās nozīmes kultūras mantojumam. 

Izstrādājot krājuma attīstības koncepciju, tika noteikti krājuma komplektēšanas galvenie mērķi 

un uzdevumi, vadoties pēc MK noteikumiem Nr. 317 “Nacionālā bibliotēku krājuma noteikumi”, 

MK noteikumiem Nr. 355 “Vietējas nozīmes bibliotēku tīkla darbības noteikumi”, Aknīstes novada 

attīstības programmā noteiktajām prioritātēm (izglītība, tūrisms, lauksaimniecība), Bibliotēkas 

nolikuma, dažādo lietotāju grupu informacionālajām vajadzībām, lietotāju sastāva analīzes.  

Kvalitatīvas krājuma attīstības koncepcijas izstrādē Bibliotēka balstījās arī uz LNB 

izstrādātajām “Krājuma veidošanas vadlīnijām Latvijas bibliotēkām”  

Situācijas raksturojums – Gārsenes pagasta iedzīvotāju skaits uz 2018. gada 1. janvāri 

_756_. Bibliotēka apkalpo Gārsenes pagasta un visa novada, kas sastāv no Aknīstes pilsētas un trīs 

pagastiem – Aknīstes, Asares un Gārsenes - iedzīvotājus, dažādu nozaru speciālistus, izglītības un 

kultūras iestāžu darbiniekus, kā arī Aknīstes novada pašvaldības un pagastu pārvalžu darbiniekus. Uz 

2018. gada 1. janvāri Bibliotēkā bija reģistrēti 211 lasītāji, t.sk,. 43 bērni un jaunieši. 

Bibliotēkas krājumu pārzina un veido Bibliotēkas vadītāja. 

 

Krājuma komplektēšanas pamatuzdevumi 

 

Bibliotēka komplektē savu krājumu tā, lai veidotu universālu un aktuālu, dažādam lietotāju 

vecumam un izglītības līmenim atbilstošu, dažādu veidu un nozaru krājumu, lai varētu sniegt 

mūsdienīgus informācijas pakalpojumus un veicināt sabiedrības mūžizglītību.  

 

Veidojot krājumu, komplektēšanas pamatuzdevumi ir: 

 saglabāt, pilnveidot un daudzveidot bibliotēkas krājumu, lai būtu kvalitatīva tēmu, 

materiālu, formātu dažādība; 

 turpināt darbu bibliotēku informācijas sistēmā Alise – komplektēt, kataloģizēt un apstrādāt 

bibliotēkas jaunieguvumus, veikt krājuma sistematizēšanu un uzskaiti; 
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 nodrošināt kvalitatīvu uzziņu krājuma papildināšanu – filozofijas, psiholoģijas, 

dabaszinātņu, sabiedrisko zinātņu, valodniecības, vēstures nozares jomā, vārdnīcas, 

enciklopēdijas, rokasgrāmatas, kā arī  elektroniskos resursus; 

 nodrošināt visiem novada iedzīvotājiem brīvu, neierobežotu literatūras un nepieciešamās 

informācijas saņemšanu, sniedzot bezmaksas bibliotekāros, bibliogrāfiskos un 

informacionālos pakalpojumus;  

 nodrošināt novada iedzīvotājiem atbalstu formālajai un mūžizglītībai; 

  turpināt bērnu un jauniešu literatūras - uzziņu,  daiļliteratūras komplektēšanu; 

 saglabāt, papildināt un popularizēt Bibliotēkas novadpētniecības krājumu, apkopot un 

komplektēt materiālus par Gārsenes pagastu un tā iedzīvotājiem. 

 

Prioritātes komplektēšanā 

Regulāri strādājot ar krājuma izvērtēšanu, Bibliotēka izvirza galvenās prioritātes krājuma 

komplektēšanā, nodrošinot regulāru jaunu grāmatu pieplūdumu: 

 mākslinieciski augstvērtīga daiļliteratūra, īpaši latviešu oriģinālliteratūra; 

 literatūra bērniem un jauniešiem; 

 uzziņu resursi (vārdnīcas, enciklopēdijas); 

 izdevumi studiju atbalstam (pedagoģija, psiholoģija, ekonomika, u.c.); 

 skolēnu mācību procesā nepieciešamā literatūra (Latvijas vēsture, dabaszinātnes, filozofija, 

psiholoģija); 

 literatūra uzņēmējdarbības atbalstam (mārketings, grāmatvedība u.c.); 

 rokdarbu un citu praktisku nodarbību veicinoša literatūra. 

 

Krājuma mērķauditorija, galvenās lietotāju grupas 

Analizējot datus Bibliotēku informācijas sistēmā Alise, tika izvērtētas lasītāju grupas, kuru 

informacionālās vajadzības tiek ņemtas vērā, komplektējot krājumu: 

 strādājošie, uzņēmēji, 

 pensionāri, 

 bezdarbnieki, 

 bērni un jaunieši līdz 18 gadiem, 

 studenti,  

 interneta lietotāji 

 

Krājuma komplektēšanas hronoloģiskais aptvērums 

Bibliotēkas krājuma komplektēšanā hronoloģiskais aptvērums ir bez konkrēta ierobežojuma, par 

noteicošo izvirzot bibliotēkas lasītāju vajadzību, interešu un pieprasījumu ievērošanu un bibliotēkas 

lietotāju nodrošināšanu ar plašu grāmatu, periodisko izdevumu klāstu, prioritāri  ievērojot šādus 

literatūras atlases kritērijus : 

 aktualitāte; 

 saistība ar publiskās bibliotēkas krājumu; 

 kvalitāte; 

 daudzveidība; 

 lasītāju intereses; 

 autoritāte; 

 lasāmība un pieprasījums; 

 cena. 

 

Krājuma komplektēšanas tematiskais aptvērums 

Bibliotēkas krājums ir universāls. Iespēju robežās atbilstoši vietējas nozīmes publiskās bibliotēkas 

statusam tiek komplektēta visu nozaru literatūra, lai atbalstītu formālās un mūžizglītības iespējas 

novada iedzīvotājiem.  
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Bibliotēkā tiek vākti materiāli  par Gārsenes pagastu, tā iedzīvotājiem, neatkarīgi no izdevuma veida 

un izdošanas vietas. 

 

Krājuma komplektēšanas veidi 

 kārtējā jaunieguvumu komplektēšana; 

 retrospektīvā komplektēšana, reģistrējot un izvērtējot lasītāju pieprasījumu; 

 rekomplektēšana - regulāra un sistemātiska krājuma attīrīšana no saturā novecojušiem, 

nolietotiem, nepieprasītiem izdevumiem. 

 

Krājuma komplektēšanas avoti 

 pirkumi – grāmatveikali, piem., Aisma, Zvaigzne ABC, izdevniecības, piem., Jumava, 

grāmatu bāzes, piem., Latvijas Grāmata, grāmatu izplatītāji, piem., IK "Virja"; 

 dāvinājumi – privātpersonu, iestāžu un organizāciju dāvinājumi, ziedojumi; 

 projekti - LNB projekti 

 atvietošana – lasītāju nozaudēti izdevumi atvietoti ar identiskiem vai saturā līdzvērtīgiem; 

 abonēšana – Latvijā izdotie periodiskie izdevumi plašam lasītāju lokam, piem., Latvijas 

Pasta abonēšanas sistēma, e-kiosks u.c. 

 

Krājuma komplektēšanas finansējuma avoti 

Finansējumu krājuma komplektēšanai nodrošina: 

 Aknīstes novada pašvaldības līdzekļi; 

 Dalība projektos; 

 Dāvinājumi, ziedojumi. 

 

Krājuma finansējuma komplektēšanai sadales principi 

Grāmatu, audiovizuālo dokumentu un citu izdevumu iegādei - 2/3 no komplektēšanas finansējuma 

kopapjoma, preses izdevumu abonēšanai - 1/3 no komplektēšanas finansējuma kopapjoma. 

 

Valodu aptvērums 

Pamatā resursi tiek komplektēti latviešu valodā. 

Daiļliteratūra krievu valodā tiek komplektēta Aknīstes novada bibliotēku depozitārija fondā, kuru 

izmanto visas novada bibliotēkas. 

 

Krājumā nekomplektē 

 Pornogrāfisku, rasistisku, naidu kurinošu literatūru, 

 Īslaicīgas nozīmes literatūru (bukleti, reklāmas u.tml.), 

 Mācību grāmatas, 

 Nošu izdevumus, 

 Attēlizdevumus, 

 Rokrakstus, 

 Daiļliteratūru krievu valodā (šim nolūkam izveidots Aknīstes novada bibliotēku 

depozitārijs). 

Gārsenes pagasta bibliotēkas krājums ir universāls. Minimālajā līmenī, racionāli un pārdomāti 

izlietojot piešķirtos līdzekļus, tiek komplektēta visu nozaru literatūra. 

 

Dāvinājumu pieņemšanas kritēriji 

Katrs dāvinājums tiek atsevišķi izvērtēts. 

 Izdošanas laiks (pēdējo 2-3 gadu literatūra, ja nav bibliotēkas krājumā), 

 Aktualitāte (paaugstināta pieprasījuma literatūra), 

 Valoda (pamatā latviešu valoda), 

 Izdevuma nolietojuma pakāpe (nelietots vai mazlietots), 
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 Bibliotēkai ir tiesības saņemtos dāvinājumus dāvināt citām bibliotēkām vai piedāvāt 

lietotājiem. 

 

Krājuma rekomplektēšanas (norakstīšanas) iemesli 

Ja dokumenti tiek uzskatīti  par bibliotēkas lietotājiem nederīgiem, notiek atlase un dokumentu 

norakstīšana saskaņā MK noteikumi Nr.317 „Nacionālā bibliotēku krājuma noteikumi”. 

Izvērtēšana tiek veikta pēc kritērijiem: 

 Nolietoti izdevumi, 

 Novecojuši pēc satura, 

 Dubleti, 

 Izdevumi bojāti dažādu iemeslu dēļ, 

 Lietotāju nozaudēti, 

 Iztrūkstoši brīvpieejas fondā, 

 Nav atgūstami lietotāju vainas dēļ, 

 Nodoti citām bibliotēkām. 

 

Abonēto presi bibliotēka glabā 

 Laikrakstus – 3 gadus; 

 Žurnālus – 3 gadus; 

 Novadpētniecības satura,  Aknīstes novada pašvaldības informatīvie izdevumi 

neierobežotu laiku. 

 

Bibliotēkas krājuma attīstības koncepcija tiks ieviesta 2018. gadā. Tās īstenošanas lietderīgumu vērtē 

līdz nākamās koncepcijas izstrādes brīdim. 2018. - 2021. gada krājuma attīstības koncepcijas 

izvērtēšanai izmantos krājuma apgrozības rādītājus, savukārt pirms nākamās koncepcijas izstrādes 

veiks padziļinātas lietotāju aptaujas, ar mērķi noskaidrot lietotāju aktuālās intereses un vajadzības. 

 

 

 

 

 

 

                               Gārsenes pagasta bibliotēkas vadītāja                           /I.    Lejiņa/ 
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Nr.3. Lasītākās grāmatas Gārsenes pagasta bibliotēkā 2021. gadā. 

Jakubovska M. Bračka. 
Izsniegums: 11 
 

                                           
  

Dūmiņa L. Artūra Skrastiņa 
spogulija. Izsniegums: 10 
 

 

Zīle M. Neizbiedēto putniņu  
valstība. Izsniegums: 9 
 

 

Seleckis V. Nozagtais sapnis. 1., 
2.d. Izsniegums: 9 
 

  

Puriņa I. Negaiss ābelēs. 
Izsniegums: 9 
 

 

Svīre M. Bailes no dziļuma. 
Izsniegums: 9 
 

 

Dimante I. Ilūziju spēles. 
Izsniegums: 9 
 

 

Felka R. Nāves jūdze. 
Izsniegums: 9 
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Krūmiņa I. Vilkme. 
Izsniegums: 9 
 

 

Dimante I. Starp divām sievietēm. 
Izsniegums: 8 
 

 
Railija L. Mīlestības vēstule. 
Izsniegums: 8 
 

 

Šulce D. Caurvējš. 
Izsniegums: 8 
 

 

Auziņš A. Masāža tikai vīriešiem. 
Izsniegums: 8 
 

 

Ķestere I. Liepājas spoku stāsti. 
Izsniegums: 8 
 

 

Zimoha R. Pirms saule riet. 
Izsniegums: 8 
 

 

Blodone I. Meli un porcelāns. 
Izsniegums: 8 
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Šulce D. Zīmētājs. 
Izsniegums: 8 
 

 

Pohodņeva M. Kaķu vārdotāja. 
Izsniegums: 8 
 

 
Veinberga J. Mākoņaina nakts. 
Izsniegums: 8 
 

 

 

 

 

 


