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1.Vispārīgs bibliotēkas raksturojums 
 

• Īss situācijas apraksts: 

 

Kalna pagasts ir viena no Jēkabpils novada administratīvajām teritorijām tā rietumos. 

Robežojas ar sava novada Ābeļu un Leimaņu pagastiem, Salas novada Salas pagastu, Viesītes 

novada Viesītes un Elkšņu pagastiem, kā arī ar Aknīstes novadu. 

Kalna pagasta teritorija kopumā aizņem 17310 ha lielu platību. Iedzīvotāju skaits noturējies gandrīz 

iepriekšējā gada līmenī. Pašreizējais iedzīvotāju skaits uz 01.01.2022. ir 525 par 10 iedzīvotājiem 

vairāk nekā iepriekšējā gadā.  

Nozīmīgākie sociālās infrastruktūras objekti ir: Kalna pagasta pārvalde, kultūras nams, bibliotēka ar 

nodaļu Dubultos, doktorāts, rehabilitācijas centrs „Dūjas”, viens veikals, biedrība „Cerību logi”. 

Pagastā ir arī kokapstrādes uzņēmums, autotransporta pakalpojumu uzņēmums, kā arī piecas 

lielākas un vairākas mazākas zemnieku saimniecības. 

 Pagasta teritoriju šķērso autoceļš Ilūkste – Bebrene – Birži. Attālums līdz novada centram – 25 km. 

Attālums no pašvaldības administratīvā centra Vidsalā līdz otrai lielākajai apdzīvotajai vietai – 

Dubultu ciemam ir 11 km. Šeit lasītājus apkalpo bibliotēkas nodaļas bibliotekārs ar slodzi 0.4. 

Dubultu ciemā atrodas arī kultūras nams. Kalna bibliotēka atrodas Vidsalā vienā ēkā ar pagasta 

pārvaldi. Bibliotēkas vadītājai slodze – 0.6. 

Bibliotēkas akreditācija 2021.gadā nav notikusi. 

Bibliotēkas darbību 2021.gadā diemžēl negatīvi iespaidoja Covid-19 pandēmijas dēļ noteiktie 

ierobežojumi un periodi, kad bibliotēka bija apmeklētājiem slēgta, kas arī atspoguļojas darba 

rādītājos. 

Bibliotēkas pakalpojumi lietotājiem Covid-19 pandēmijas laikā tiek sniegti stingri atbilstoši 

attiecīgā perioda noteikumiem un ierobežojumiem. Bibliotēka nodrošināta ar visiem 

nepieciešamajiem dezinfekcijas un individuālās aizsardzības  līdzekļiem. Apmeklētājiem redzamā 

vietā gan bibliotēkā, gan ārpus tās – pagasta informācijas stendā- vienmēr tiek izvietota jaunākā 

informācija par valdības pieņemtajiem lēmumiem un nospraustajām vadlīnijām bibliotēku darbībai 

Covid-19 pandēmijas laikā. 

 

2. Finansiālais nodrošinājums 
 

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

 2019 2020 2021 

Kopā (EUR) 21295 17266 19128 

Pašvaldības finansējums 21295 17266 19128 

Citi ieņēmumi:    

t. sk. maksas pakalpojumi    

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi    

t. sk. VKKF finansējums    

t. sk. citi piešķīrumi    

 

Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 

 2019 2020 2021 

Izdevumi kopā (EUR) 18200 13718 18391 

Darbinieku atalgojums (bruto) 15290 10902 10108 

Krājuma komplektēšana 2910 2816 2679 
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Diemžēl bibliotēkas finansiālais nodrošinājums pēdējo trīs gadu laikā ir samazinājies, bet tomēr tas 

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

nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu, ir attīstību veicinošs. 

 

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 
 

• Veiktie un plānotie telpu un ēku rekonstrukcijas projekti un remontdarbi 

 

2021.gadā bibliotēkā nav veikti remontdarbi, telpu stāvoklis labs. 

 

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

prognozes, atjaunināšanas iespējas  
 

Informācijas tehnoloģijas Gads Piezīmes 

Datori 9 (1-2021., 1-2020., 2-2019., 1-

2016., 1-2014., 1-2013., 2-

2008.) 

Kopumā labi un apmierinoši 

Multifunkcionālās iekārtas 2 (2018., 2017.) Labi 

Printeri 2 (2010., 2017.) Labi 

 

• Problēmas un to risinājumi materiālā un tehniskā stāvokļa jomā 

 

 2021.gadā iegādāts jauns portatīvais dators bibliotēkas nodaļai Dubultos. 

 

4. Personāls 
 

• Personāla raksturojums (kopaina: skaits, slodzes, izglītība, izmaiņas personāla sastāvā u. c.) 

 

Bibliotēkā, pēc novada publisko bibliotēku reorganizācijas, no 2019.gada 1.februāra strādāja 2 

darbinieki – bibliotēkas vadītāja ar slodzi 0.6 un bibliotekāre bibliotēkas struktūrvienībā Dubultos 

ar slodzi 0.4. Abas bibliotēkas darbinieces ir ar vidējo vispārējo izglītību, vecumā no 60 līdz 70 

gadiem. Diemžēl jāpaziņo skumja vēsts -novembrī mūžībā devās ilggadējā Kalna bibliotēkas 

vadītāja Maruta Orbidāne. 

 

Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi” 

 

N.p.k. Norises 

laiks 

Norises 

vieta 

Organizētājs(-i) Pasākuma nosaukums, 

galvenās tēmas 

Stundu 

skaits 

1. 08.01.2021. Platformā 

ZOOM 

Jēkabpils galvenā 

bibliotēka 

Gada pārskatu teksts un citi 

jautājumi; 

Statistikas darba lapas, datu 

iegūšana no Alises 

2 

2. 09.01.2021. Platformā 

ZOOM 

Jēkabpils novada 

Kultūras 

pārvalde 

Par aktuālākajiem 

uzdevumiem kultūras darbā 

28 

3. 27.01.2021. Facebook 

lapā 

LNB b-ku 

attīstības centrs 

Virtuālās trešdienas 

bibliotekāriem, profesionālo 

publikāciju apskats 

1 

4. 29.01.2021. Platformā 
ZOOM 

Jēkabpils novada 
pašvaldība 

Lekcija par psihiskās 
veselības saglabāšanu 

2 

5. 04.02.2021. Platformā 

ZOOM 

Jēkabpils novada 

kultūras pārvalde 

Par kultūras pasākumiem 

2021.gadā 

3 
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6. 11.03.2021. Platformā 

ZOOM 

Jēkabpils galvenā 

bibliotēka 

Par 2020.gada atskaišu 

rezultātiem 

3 

7, 12.03.2021. Platformā 
Microsoft 

Teams 

Jēkabpils novada 
Kultūras 

pārvalde 

Par bibliotēku darbu pēc 
reformas kopā ar Jēkabpils 

kultūras pārvaldes vadītāju 

Inesi Berķi 

1 

8, 18.03.2021. Platformā 

ZOOM 

Kultūras koledža Tiešsaiste atvērtās lekcijas 

publisko bibliotēku 

darbiniekiem 

1 

9. 26.03.2021. Platformā 
Microsoft 

Teams 

Jēkabpils galvenā 
bibliotēka 

Par turpmāko darbu pēc 
administratīvi teritoriālās 

reformas 

1 

10. 22.04.2021. Platformā 

Microsoft 
Teams 

Jēkabpils galvenā 

bibliotēka 

Bibliotēku nedēļai veltīta 

sanāksme 

2 

11. 13.05.2021. Platformā 

ZOOM 

LNB Literatūras zināšanas 

mūsdienīgam bibliotekāram 

5 

12. 07.06.2021. Platformā 
ZOOM 

Vakcinācijas 
projekta biroja 

vebinārs 

“Covid-19” sertifikāts 
kultūras pasākumu rīkošanā 

1 

13, 05.08.2021. Platformā 
Microsoft 

teams 

Jēkabpils galvenā 
bibliotēka 

Bibliotēkas jaunā novada 
struktūrā 

2 

 

Sakarā ar to, ka Covid-19 pandēmijas dēļ bija ierobežota tikšanās klātienē, pārskata gadā nācās 

apgūt jaunas zināšanas, kā sazināties attālināti. 

 

 

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 
 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

 2019 2020 2021 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 133 129 119 -3,0%, -7,75% 

t. sk. bērni 13 20 16 53,8%, -20,0% 

Bibliotēkas apmeklējums 2494 1862 1200 -25,3%, -35,5% 

t. sk. bērni 261 122 43 -53,2%, -64,7% 

Virtuālais apmeklējums 299 110 110 -63,2% 

Izsniegums kopā 6703 5986 5276 -10,6%, -11,8% 

t. sk. grāmatas 2481 2283 2067 -7,9%, 9,4% 

t. sk. periodiskie izdevumi 4222 3703 3207 -12,2%, -13,3% 

t. sk. bērniem 321 236 97 -26,4%, 58,8% 

Bibliotekārais aptvērums % 
no iedz. skaita pagastā, 

pilsētā, reģionā 

26 25 22 3,8%, 12,0% 

t. sk. bērni līdz 18 g. * * *  

Iedzīvotāju skaits 5518 515 525 0,58%, +1,9% 

t. sk. bērni līdz 18 g. * *   

* Nebija pieejami dati 

 

Bibliotēkas pamatrādītāji, salīdzinot ar pārskata perioda sākumu, ir samazinājušies. 2021.gadā 

ļoti negatīvu iespaidu uz darba pamatrādītājiem radīja Covid 19 pandēmijas noteiktie ierobežojumi, 

kad pavasarī un arī gada nogalē bibliotēka ilgāku laiku bija slēgta apmeklētājiem. 
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• E-grāmatu bibliotēka  

 

E-grāmatu bibliotēka, lai gan tiek popularizēta gan individuāli, gan bibliotēkā izvietoti plakāti un 

pamācības tās lietošanā, tomēr īpaši lielu atsaucību pagaidām nav guvusi. Jādomā, ka tas saistīts ar 

to, ka aktīvākā lietotāju daļa ir vecāka gadagājuma iedzīvotāji, kas tomēr priekšroku dod 

tradicionālajai lasīšanai. 

 

Tabula “E-grāmatu bibliotēkas statistikas dati” 

 E-grāmatu bibliotēkas lasītāju 

skaits 

2020 4 

2021 8 

 

• Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti 

 

Lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti, par iegādājamo literatūru, abonējamo 

periodiku, bibliotēkas darba laiku notiek galvenokārt mutvārdu aptauju rezultātā. Jāsaka, ka ar pēc 

bibliotēku reorganizācijas noteikto bibliotēkas darba laiku lietotāji pamatā ir apmierināti. Savu 

viedokli par bibliotēkas darbu lietotāji var izteikt arī ar Atsauksmju un ierosinājumu burtnīcā. 

Jaunu lasītāju piesaistei izmantotas individuālas pārrunas, bibliotēkas pasākumi, informācijas 

ievietošana sociālajos tīklos. 

 

• Ārējie apkalpošanas punkti kā pakalpojums  

 

Pagasta iedzīvotājiem ir iespēja saņemt visus bibliotekāros pakalpojumus ārējā apkalpošanas 

punktā- Kalna bibliotēkas nodaļā Dubultos, kas darbojas divas dienas nedēļā. Šeit notiek grāmatu 

un periodikas izsniegšana/saņemšana, SBA pakalpojumi, interneta un datoru pieejamība, datu bāzu 

un elektroniska kataloga izmantošana, tiek piedāvāti arī pasākumi un dažādas izstādes. 

 

• Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām  

 

Bibliotēkai nav pieejamības personām ar īpašām vajadzībām. Šāda pieejamība ir nodrošināta 

bibliotēkas struktūrvienībā Dubultos. 

 

• Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām vai interešu grupām. 

 

Bibliotēkā ir izveidojušās vairākas lietotāju grupas: skolēni, mājsaimnieces, rokdarbnieces, dažādās 

sfērās strādājošie, kuru pieprasījumus bibliotēka vienmēr cenšas apmierināt. Visaktīvākā lietotāju 

daļa ir pensionāri, kuri vienmēr interesējas par jaunāko bibliotēkā, apmeklē pasākumus. 

Jau trīs gadus bibliotēkā darbojas rokdarbnieču pulciņš. Diemžēl šogad pandēmijas 

ierobežojumu dēļ pulciņa dalībnieču kopā sanākšana iknedēļas nodarbībās bija jāpārtrauc. Tomēr 

vasarā, kad ierobežojumi bija mīkstināti, sadarbībā ar biedrību “Cerību logi” aizbraucām ar 

rokdarbniecēm ekskursijā uz Balvu novada z/s Kotiņi saimniecību.Apmeklējām Rekovas dzirnavas, 

Viļakas ezeru un citas interesantas apskates vietas. 
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Ekskursijas dalībnieki z/s Kotiņi 

 

• Uzziņu un informācijas darbs  

 

Bibliotēka sniedz iedzīvotājiem informācijas un uzziņu pakalpojumus, izmantojot tradicionālos 

un elektroniskos informācijas avotus, datu bāzes, E-grāmatu bibliotēku, starpbibliotēku 

abonementu. 

Pēc lietotāju pieprasījuma bibliotēkā ir iespējams saņemt konsultācijas un padomus grāmatu  un 

dažādu materiālu meklēšanā, elektronisko resursu izmantošanā. Apmeklētāju  konsultēšana un 

apmācība tradicionālo un elektronisko informācijas resursu izmantošanā  notiek ikdienas 

darba gaitā. 

 

• Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas pieejamība 

iedzīvotājiem 

 

Pēc lietotāju pieprasījuma bibliotēkā ir iespējams saņemt konsultācijas un padomus grāmatu un 

dažādu materiālu meklēšanā, elektronisko resursu izmantošanā. Apmeklētāju konsultēšana un 

apmācība tradicionālo un elektronisko informācijas resursu izmantošanā notiek ikdienas darba gaitā 

 

• Elektroniskais katalogs kā pakalpojums  

 

Elektroniskais katalogs ir neatņemama bibliotēkas daļa, kuru pati izmantoju bibliotekāro procesu 

darbā, lai varētu lasītājus informēt, kur var atrast interesējošo grāmatu vai informāciju. Katalogā 

bibliotēkas lietotāji var veikt grāmatu elektronisko pasūtīšanu, rezervēšanu un pagarināšanu 

Autorizētajiem lietotājiem tiek popularizēta iespēja rezervēt dokumentus elektroniskajā 

kopkatalogā, taču pagaidām tā tiek izmantota diezgan maz.  
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Tabula “Autorizētie lietotāji” 

Autorizēti lietotāji 

(2019) 
Autorizēti lietotāji 

(2020) 
Autorizēti lietotāji 

(2021) 
% salīdzinot ar 

iepr. gadu 

2 1 3 +200%; - 78% 

 

 

 

• Iekšzemes un starptautiskais SBA: 

 

Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2019 2020 2021 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 
45 21 34 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 
dokumentu skaits 

36 18 54 

 

 

6. Krājums 
 

• Krājuma komplektēšanas politika un organizācija: 

 

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. 

Krājuma komplektēšanas un organizācijas prioritātes pārskata periodā: 

- 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; 

- 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, oriģināl - un tulkotās daiļliteratūras 

komplektēšanu, iesaistot un ieinteresējot, kā arī veicinot lasīšanas iemaņu attīstību; 

- saglabāt, papildināt un popularizēt Bibliotēkas novadpētniecības krājumu, komplektējot 

un apkopojot novadpētniecības materiālus par Jēkabpils novadu, pagastu un tā 

iedzīvotājiem. 

 

 informācija par krājuma komplektēšanas politikas dokumentu  

 Jēkabpils novada Kalna bibliotēkas krājuma komplektēšanas politika 2019. – 2023.gadam 

apstiprināta 2019.gada 13.maijā.  

• Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums: 

 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2019 2020 2021 

Pašvaldības finansējums krājuma 2910 2816 2679 
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komplektēšanai 

t. sk. grāmatām 2096 2014 1868 
t. sk. bērnu grāmatām 248 128 45 
t. sk. periodiskajiem izdevumiem 814 802 811 

Finansējums krājumam uz 1 
iedz.skaita pagastā, pilsētā, 

reģionā    

5.6 5.5 5,1 

 

Pārskata periodā krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums ir nedaudz samazinājies.  

 

• Rekataloģizācija  

 

Pilnībā automatizēta bibliotēkas procesu norise uzsākta: Kalna bibliotēkā – 2009.gadā, bibliotēkas 

nodaļā Dubultos – 2019.gadā. 

 

• Krājuma pārbaude (inventarizācija)  

 

Pārskata periodā veikta bibliotēkas krājuma pārbaude (inventarizācija). 

 

• Krājuma rādītāji 

 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2019 2020 2021 

Jaunieguvumi kopā 1338 1148 1033 

t. sk. grāmatas 276 312 268 
t.sk. periodika 1062 1828 755 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 100 140 128 
t. sk. bērniem 42 45 45 
t.sk. nozaru literatūra(grāmatas) 38 42 29 

Izslēgtie dokumenti 1975 484 894 
Krājuma kopskaits 8671 9335 9464 

Grāmatu krājuma apgrozība 0.34 0.6 0,3 
Periodisko izdevumu apgrozība 3 2 1,5 

 

 

• Datubāzes: 

Abonētas datubāzes – Newswww.news.lv un Letonikawww.letonika.lv (ar piekļuvi ārpus 

bibliotēkas telpām) 

 

 

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2019 2020 2021 

Letonika 26 34 64 
News 6 20 12 
    

 

• Krājuma un datubāzu popularizēšana. Darbs ar parādniekiem  

 

Bibliotēkas krājuma popularizēšanai izmantotas literatūras izstādes – gan tematiskās, gan atzīmējot 

ievērojamu rakstnieku un mākslinieku jubilejas.  

http://www.news.lv/
http://www.letonika.lv/
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Krājuma popularizēšanai izmantoti apskati, individuālas pārrunas, kuru laikā noskaidrotās 

lietotāju vēlmes un visvairāk pieprasītie iespieddarbi iespēju robežās tiek iegādāti krājuma 

papildināšanai. Par bibliotēkas krājuma jaunieguvumiem tiek sniegta informācija arī sociālajos 

tīklos.  

Datubāzes un to lietošana arī tiek popularizētas gan individuālā sarunās, gan izvietojot 

informatīvus materiālus. 

Piemēram, bibliotēkas datortelpā redzamā vietā pieejama datubāzu lietošanas pamācība. 

Pārskata gadā īpaša vērība tika pievērsta E-grāmatu bibliotēkas propagandai gan ar individuālām 

pārrunām, gan organizēta informatīvu materiālu izstāde “Lasīsim e-grāmatas!” Šo piedāvājumu 

izmantojuši 4 lietotāji, lai gan Covid-19 laikā, kad periodiski bibliotēkas lasītājiem slēgtas, varētu 

vēlēties lielāku atsaucību, jo tā ir lieliska alternatīva tradicionālajai lasīšanai. 

 

Parādniekiem izsūtīti atgādinājumi gan elektroniski, gan informēti par kavējumiem telefoniski. 

Pandēmijas laikā  saņemti vairāki telefoniski lūgumi pagarināt lietošanas termiņus, jo daļa 

iedzīvotāju šajā nedrošajā laikā tomēr izvēlas pēc iespējas retāk apmeklēt dažādas iestādes, t.sk. arī 

bibliotēku. 

 

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 
 

• Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji 

 

Bibliotēkas mikrorajonā nav ne pirmskolas izglītības iestādes, ne skolas, tāpēc  bērnu lasītāju skaits 

nav liels. Bērnu un jauniešu līdz 18 gadiem lasītāju skaits –16.  

Bērni apmeklē kaimiņu pagastu skolas un pirmsskolas mācību iestādes, mājās pārrodas vēlās 

pēcpusdienās. Lielāks bērnu apmeklējums bibliotēkā ir vasarā un skolas brīvlaikos, kad daļa bērnu 

ierodas ciemos pie vecvecākiem. Maz bērnu ir sākumskolas vecumā, kad bibliotēka varētu tikt 

apmeklēta visvairāk.  Galvenais uzdevums, strādājot ar bērniem, ir atrast individuālo pieeju katram 

apmeklētājam. Notiek individuālas  saruna ar bērnu, literatūras ieteikšana atbilstoši bērna vecumam 

un interesēm, kā arī izlasītās grāmatas pārrunāšana. Šinī ziņā atbalsts ir Bērnu/jauniešu/vecāku 

žūrija, kas katru gadu darbojas Bibliotēkā. Jāsaka gan, ka sakarā Covid-19 pandēmijas 

ierobežojumiem, ar attālināto mācīšanos mājās visa veida aktivitātes darbā ar bērniem ir 

samazinājušās. 

 

• Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana, jaunieguvumu proporcionalitāte, salīdzinot 

iegādāto pieaugušo un bērnu un jauniešu literatūru un lasītāju sastāvu, alternatīvo lietu 

komplektēšana (spēles, puzles, diski u. c.) 

 

Bibliotēku krājums tiek veidots un papildināts no pašvaldības budžeta līdzekļiem, piedaloties 

programmā Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrija, kā arī saņemot dažādus dāvinājumus. 

Bērnu un jauniešu literatūras krājums pārskata gadā palielinājies par 45 vienībām293,77 eiro 

vērtībā. 

 

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

 

Bibliotēkā lietotājiem ir pieejami 4 datori ar interneta pieslēgumu,kā arī bezvadu internets, kurus 

bērni un jaunieši var izmantot. Lai gan mūsdienu apstākļos interneta izmantošana bibliotēkā 

mazinās.  
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Bibliotēkas vadītāja palīdz individuāli katram apmeklētājam meklēt nepieciešamos izdevumus vai 

informāciju uzziņu literatūras fondā, elektroniskajos katalogos, kā arī bibliotēkā pieejamajās 

elektroniskajās datu bāzēs un internetā. 

 

8. Novadpētniecība 
 

• Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda prioritātes 

Bibliotēkas darba virzieni novadpētniecībā ir pagasta un bibliotēkas vēstures, kultūrvēsturiskā 

mantojuma izpēte, apkopošana un saglabāšana.  

Novadpētniecības krājuma komplektāciju veido grāmatas un publikācijas presē par mūsu pagastu, 

novadu un novadniekiem, nepublicēti materiāli, kā arī pagasta iedzīvotāju atmiņu apkopojumi, 

fotogrāfijas, foto albūmi, tematiskās mapes. Saglabāti arī visi „Kalna pagasta Vēstneša” numuri, 

kopš tā iznākšanas 1995.gadā līdz 2007.gadam, kā arī novada pašvaldības informatīvais izdevums 

„Ļaudis un Darbi”.Liela uzmanība tiek pievērsta mūsu pagastā dzimušā ievērojamā latviešu 

rakstnieka Aleksandra Grīna piemiņas un literārā mantojuma popularizēšanai un saglabāšanai.  

Pārskata gadā atzīmējām kārtējo Aleksandra Grīnadzimšanas dienu. 15.augustā 

labiekārtotajā A.Grīna parkā un viņa dzimtajās mājās “:Ziedos” notika pasākums Aleksandra Grīna 

piemiņai.Jubilejas diena bija pārsteigumiem pilna –plkst.15.00 notika A.Grīna parka 2.kārtas 

atklāšana ar folkloras kopu “Vilkači” un Aleksandra Grīna mazmeitas Noras Romanes uzrunu. 

Pasākums turpinājās, kā  Literārais vakars Ziedos. Īpaša atkalzedzēšanās romāna “Zemes 

atjaunotāji” motīvos, viesojoties Latvijas Nacionālā teātra aktierim Raimondam Celmam.  

 

 

 

A.Grīna mazmeita Nora Romane 

 



 

12 

 

 
Fokloras kopa “Vilkači” 

 

 

 
Literārais vakars Ziedos 
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Turpinās darbs pie novadpētniecības mapju aprakstu ievadīšanas reģiona elektroniskajā kopkatalogā 

un Jēkabpils novada informatīvā izdevuma „Ļaudis un Darbi” iesniegšanas tiešsaistē Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas Digitālajā bibliotēkā.  

 

 

9. Projekti 
 

 

Tabula “Projektu apkopojums” 

Projekta 

nosaukums 

Finansētājs Finansējuma 

apjoms 

Projekta apraksts (t. sk. 

īstenošanas laika periods, 

rezultāti, īss kopsavilkums) 

Atbalstīts/ 

neatbalstīts 

Bērnu, jauniešu, 

vecāku žūrija - 
2020 

 

LNB 
 

 

178.06 EUR 
 

Bērnu, jauniešu, vecāku 

iesaistīšana attiecīgās grupas 

grāmatu lasīšanā un vērtēšanā  

 

 

Atbalstīts 

 

Bibliotēka Bērnu žūrijas darbā piedalās jau devinpadsmit gadus. Diemžēl saistībā ar sarežģīto 

situāciju Covid-19 dēļ šogad ir samazinājies Žūrijas ekspertu skaits. 

 

10. Publicitāte 
 

• Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par bibliotēkas funkcijām, 

pakalpojumiem 

 

Lai informētu sabiedrību par bibliotēkas funkcijām, pakalpojumiem, bibliotēka ir sagatavojusi 

informatīvu bukletu, kurā lietotājiem tiek sniegts īss ieskats bibliotēkas vēsturē, informācija par 

bibliotēkas funkcijām, pakalpojumiem, lietošanas noteikumiem, darba laiku un saziņas iespējām. 

Buklets katra gada sākumā tiek rediģēts, ieviešot jaunāko informāciju. Jaunākā informācija 

pārskatāmi izvietota arī informācijas stendā bibliotēkā. 

Izgatavota arī grāmatzīme ar īsu informāciju par bibliotēku. 

Nepieciešamības gadījumā tiek sniegtas konsultācijas par interneta un datu bāzu izmantošanu, kā arī 

par pašvaldību un valsts institūciju sagatavotās un publicētās informācijas atrašanu attiecīgo resoru 

mājas lapās internetā.  

Par pasākumiem un jaunumiem bibliotēkā sabiedrība tiek iepazīstināta arī individuālās sarunās, 

izliekot afišas, kā arī ievietojot informāciju novada avīzē „Ļaudis un Darbi”, novada mājaslapā un 

Jēkabpils Galvenās bibliotēkas mājaslapā, vietnē www.facebook.com 

 

• Bibliotēkas informācija tīmeklī: 

Jēkabpils Galvenās bibliotēkas mājas lapā, www.jgb.lv 

Jēkabpils novada pašvaldības mājas lapā, www.jekabpilsnovads.lv 

            Latvijas bibliotēku portālā www.biblioteka.lv 

            Facebookwww.facebook.com 

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

literatūras izstādēm, tematiskiem pasākumiem, apskatiem, konsultācijām. 

 Bibliotēkā organizētas literatūras izstādes – bibliotēkā bija skatāmas  vairākas izstādes, tai 

skaitā arī ukraiņu biedrības “Javir” kultūras pasākumu organizatores Viktorijas Artemjevas gleznu 

izstāde “Magoņu paradīze”. 

 

http://www.facebook.com/
http://www.jgb.lv/
http://www.jekabpilsnovads.lv/
http://www.biblioteka.lv/
http://www.facebook.com/
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11. Sadarbības tīkla raksturojums 
 

Sadarbība ar pašvaldības iestādēm un pagasta pārvaldi, popularizē un nostiprina bibliotēku kā 

informācijas, kultūras , izglītības un sabiedriskās saskarsmes iestādi savā pagastā. 

2020.gadā bibliotēka sadarbojās ar pagasta pārvaldi, novada pašvaldību(saimnieciskie, 

organizatoriskie jautājumi), ar Kalna kultūras namu (senioru informēšana un organizēšana 

ekskursijām, pasākumiem), ar biedrību “Cerību logi” (izstādes un ekskursijas rokdarbnieču 

pulciņam), ar Jēkabpils Galveno bibliotēku (apmeklēti JGB rīkotie semināri - attālināti, saņemta 

metodiskā palīdzība bibliotekārā darba jautājumos. Regulāri notiek sadarbība ar citām novada 

bibliotēkām(SBAgrāmatu apmaiņa), LK, SIA Virja(grāmatu piegāde, iesaistīšanās Virjas 

organizētajos konkursos). 

 

 

Jēkabpils novada Kalna bibliotēkas vadītāja:   

Zane Caune 

2022.gada 7.februārī 

 

 
 


