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1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums 
 

Krustpils novada Krustpils pagasta teritorija ir 8611.7 ha liela. Pagasta centrā šobrīd 

atrodas pagasta pārvalde, kultūras nams, bibliotēka, sporta zāle un ģimenes ārsta prakse. Krustpils 

pamatskola atrodas Jēkabpilī, pirmsskolas izglītības iestādes pagastā nav.  

Krustpils pagasta bibliotēka (turpmāk – bibliotēka) ir Krustpils novada pašvaldības 

kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta 

Latvijas Republikas Kultūras ministrijā. Bibliotēkas darbība ir vērsta uz nepārtrauktu plānveidīgu 

attīstību ar mērķi veikt iespieddarbu, elektronisko izdevumu un citu dokumentu uzkrāšanu, 

sistematizēšanu, un saglabāšanu, kā arī nodrošināt tajā esošās informācijas publisku pieejamību un 

tās izmantošanu. Bibliotēkai ir savas funkcijas kultūras, informācijas, izglītības, sociālajā, kā arī 

izklaidējošajā sfērā, tādējādi bibliotēka zināšanu ieguves, izklaides un atpūtas vieta pašvaldībā.  

Bibliotēkas misija un mērķi vērsti uz to, lai atbalstītu izglītotas, informētas un kulturālas 

sabiedrības veidošanos pagastā. 

Bibliotēkas galvenie apmeklētāji ir Krustpils pagasta administratīvāsteritorijas iedzīvotāji, 

kuru skaits uz 2021. gada 1. jūliju bija 853, t.sk., bērni un jaunieši 139 (PLMP dati). Bibliotēkas 

apmeklētāji  ir arī no citiem novada pagastiem, kā arī no Jēkabpils. 

2021. gadā bibliotēkā strādāja divi darbinieki. 

Izmaiņas bibliotēku darbībā pārskata periodā nav notikušas. 

Atbalsts izglītībai – informācijas resursi un materiāli, lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu, 

jauniešu un vecāku žūrija”. 

Bibliotēka kā vietējās informācijas veidotājs, izplatītājs, glabātājs – dalīšanās ar pašvaldības sniegto 

informāciju, novadpētniecības darbs – vietējā kultūrmantojuma saglabāšana. 

Izmaiņas bibliotēku darbībā pārskata periodā nav notikušas. 

Bibliotēkas akreditācija pārskata periodā nav notikusi. 

 

2. Finansiālais nodrošinājums 
 

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

 2019 2020 2021 

Kopā (EUR) 38110 26699 34525 

Pašvaldības finansējums 38110 26699 34525 

Citi ieņēmumi: 0 0 0 

t. sk. maksas pakalpojumi    

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi    

t. sk. VKKF finansējums    

t. sk. citi piešķīrumi    

 

Finansiālais nodrošinājums pēdējos trīs gados ir piešķirts atbilstoši bibliotēkas 

uzdevumiem – grāmatu, periodikas iegādei, datortehnikas iegādei, interneta pieslēgumam, inventāra 

iegādei. Piešķirtie budžeta līdzekļi nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un attīstību, atbilst 

tās mērķiem.Arī 2021. gadā pasākumu plāns tika īstenots tikai daļēji, tam piešķirtais finansējums 

tika izlietots dažādu materiālu iegādei radošo darbnīcu organizēšanai tiklīdz tas būs iespējams. 

Finansējuma avoti – pašvaldības finansējums. 

2021. gadā kopā iegādātas 243 grāmatas, par summu 2693 eiro.  Pasūtīta prese 2022. 

gadam (tai skaitā 4 bērnu un jauniešu izdevumi) par summu 1109 eiro.  

 



3 

 

Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 

 2019 2020 2021 

Izdevumi kopā (EUR) 38110 26699 34525 

Darbinieku atalgojums (bruto) 15753 12324 18800 

Krājuma komplektēšana 3382 3354 3326 

 

Finansējums krājuma komplektēšanai visos trijos gados ir līdzīgs. Darbinieku atalgojums 

mainās atkarībā no  tā vai strādā viens vai divi darbinieki. 

 

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 
Krustpils pagasta bibliotēka ir nodrošināta ar jaunām, mūsdienīgām mēbelēm. Bibliotēkas 

aprīkojums nodrošina bibliotēkas pamatfunkcijas. Katru gadu tiek strādāts pie bibliotēkas telpu 

noformējuma. 

Bibliotēkā šobrīd remonts nav nepieciešams. 
 

Informācijas tehnoloģijas Gads Piezīmes 

Datori 2012. – 2020. Darbojas  

Multifunkcionālā iekārta 2019. Darbojas bez problēmām 

Printeris  2019. Darbojas bez problēmām 

Nākotnes prognozes datoru atjaunošanā nav tik paredzamas kā bija Krustpils novadā. 

Pēc 2020.gadā veiktajiem interneta ātruma uzlabojumiem, šeit problēmas nav. 

2021. gadā nopirkts datora monitors, bērnu istabā iegādāti vēl 6 sēžammaisi, nomainītas 

saplīsušās žalūzijas lasītavā, bērnu istabā pret jaunām. Drošības uzlabošanai bibliotēkas ārpusē 

uzstādītas 3 novērošanas kameras. 

Lai uzlabotu darba vidi bibliotēkas telpās, nomainītas lampas pret LED paneļiem. 

 

4. Personāls 
 

2021. gadā apbalvojumu un pateicību nav. 

2021. gadā turpinājās vīrusa Covid -19 izplatība pasaulē, liekot mainīt savu līdzšinējo 

darba kārtību. Ierobežojumi liek mācīties attālināti.  

Bibliotēkas veiksmīga darba pamatnosacījums ir profesionāli zinoši, aktīvi un atsaucīgi 

darbinieki. Krustpils bibliotēkā 2021. gadā strādāja divi darbinieki uz pilnu slodzi: bibliotēkas 

vadītāja un bibliotekāre. Pārskata periodā izmaiņas personāla sastāvā nav veiktas. 

Krustpils bibliotēkas bibliotekārie darbinieki paaugstina profesionālo kvalifikāciju 

piedaloties Jēkabpils GB organizētājos semināros un kursos kā arī izmantojot citas iespējas. 

2021.gadā Krustpils bibliotēkas bibliotekārie darbinieki piedalījās: 

5.03. Seminārs “Ceļazīmes mediju lietošanā: Medijpratības rokasgrāmata bibliotekāriem” 

29.04. Swedbank tiešsaistes semināram par tēmu "Finanšu drošība digitālā vidē"  

27.05. Bibliotekāru 6. kongress 

4.11. Vebinārs“Medijpratība – ne tikai izglītības, bet arī veselības un drošības jautājums” 

Bibliotēkas vadītāja ieguva sertifikātu par veiksmīgi nokārtotu testu par zināšanu pārbaudi 

par fizisko personu datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti. 

2022. gadā, darbinieku skaita samazināšanas rezultātā, bibliotēkā strādās viens darbinieks. 

Līdz ar to samazināsies iecerētais darba laik palielinājums, kā arī sestdienās bibliotēka nestrādās. 

 

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 
 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

 2019 2020 2021 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Aktīvo lietotāju skaits 331 252 241 -24%;-4% 
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t. sk. bērni līdz 18.g. 66 47 46 -29%;-2% 

Bibliotēkas apmeklējums 5083 2449 2358 -52%;-4% 

t. sk. bērni līdz 18.g. 2054 648 450 -68%;-30% 

Virtuālais apmeklējums     

Izsniegums kopā 7767 4947 4061 -36%;-17% 

t. sk. grāmatas 3257 2295 1814 -30%;-20% 

t. sk. periodiskie izdevumi 4510 2652 2247 -41%;-15% 

t. sk. bērniem līdz 18.g. 758 406 245 -46%;-40% 

Bibliotekārais aptvērums % 

no iedz. skaita pagastā, 

pilsētā, reģionā 

37% 28% 28%  

t. sk. bērni līdz 18 g. 142 136 139  

Iedzīvotāju skaits 862 887 853  

 

Sakarā ar situāciju valstī, kā arī drošības apsvērumu dēļ, visi bibliotēkasradītāji 

samazinājušies, bet tas nemazina vietējiem iedzīvotājiem bibliotēkas nozīmīgumu. 

2021. gadā tā pat kā 2020. gadā darbu bibliotēkā ietekmēja vīruss Covid19. Bibliotēka 

bieži bija slēgta. Darba rezultātus nevar salīdzināt ar iepriekšējo gadu rezultātiem. 

No bibliotēkas apmeklētājiem autorizējušies 39 lasītāji. 3td e-grāmatu bibliotēku izmanto 

7lasītāji.Vēl nav daudz lasītāju, kuriem ir interese un vēlme lasīt e-grāmatas formātā. Priekšroka 

tiek dota drukātajām grāmatām. Jāturpina pacietīgi popularizēt mūsdienu tehnoloģijas.  

2021. gadā netika veikta lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti. Jauni lasītāji 

tiek piesaistīti ar grāmatu krājumu, kas tiek komplektēts dažādu interešu lasītājiem. 

Bibliotēkas sniegtie pamatpakalpojumi ir bez maksas. Bezmaksas pakalpojumi tiek  

nodrošināti pašvaldības piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. 

Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām. Ja nav iespējams 

nokļūt bibliotēkā, grāmatas un žurnālus tiek piegādāti uz mājām. 

Bibliotēka sniedz konsultācijas cilvēkiem, kuriem neizdodas apgūt informācijas 

tehnoloģijas. Pieprasīti ir e-pakalpojumi.2021. gadā 2 mēnešus piektdienās bibliotēkā sadarbībai 

atsaucās lauku attīstības konsultante, labprāt piekrītot vadīt apmācības zemes īpašniekiem, kam 

aktuāls ir jautājums par lauku bloku karšu veidošanu. Viss darbs notika pie bibliotēku datoriem, 

ievērojot drošības pasākumus. Ir arī individuālā darba veicēji, studenti, kas darbam ar dokumentiem 

izmanto bibliotēkas datorus un internetu. 

Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas iedzīvotājiem 

pieejama novada mājas lapā, laikrakstā Krustpils Novadnieks, no jūlija –Jēkabpils Novada Vēstis. 

Bibliotēka visus lietotāju apkalpošanas procesus veic BIS ALISE. 

 
Tabula “Autorizētie lietotāji” 

 2019 2020 2021 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Aktīvie lietotāji kopā 331 252 241  

Autorizētie lietotāji kopā 62 72 39 +16%; -46% 

Autorizētie lietotāji 

pārskata periodā 

12 9 1 -12%; -88% 

 
Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2019 2020 2021 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

169 89 106 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

4 3 11 
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Lai nodrošinātu pēc iespējas plašāku grāmatu piedāvājumu iedzīvotājiem, sadarbojamies ar citām 

bibliotēkām krājuma apmaiņā. 2021. gadā vērojams pieaugums SBA grāmatu apmaiņā. Savstarpējā 

grāmatu apmaiņa saglabā lasītājus, ekonomē līdzekļus.  

Bibliotēkas un to sniegtie pakalpojumi ir pieejami visiem novada iedzīvotājiem. Tomēr 

cilvēkiem, kas dzīvo tālu no Spunģēniem, nokļūšana bibliotēkā sagādā problēmas . Tā pat tas ir arī 

bērniem un jauniešiem, kas nevar bieži atnākt uz bibliotēku atrast sev vajadzīgo informāciju, 

komunicēt ar vienaudžiem, piedalīties bibliotēkas pasākumos. 

 

6. Krājums 
 

Pārskata periodā prioritāte, esošo līdzekļu ietvaros, bija latviešu oriģinālliteratūra,tulkotā 

daiļliteratūra, bērnu un jauniešu literatūra, pieprasītākā nozaru literatūra atbilstoši izstrādātajai 

krājuma komplektēšanas politikai. Tika pētītas atsauksmes par grāmatām internetā un sociālajos 

tīklos. Pamatā resursi tika komplektēti latviešu valodā. Finansējuma avots – pašvaldības budžets, 

dāvinājumi, bezatlīdzībā nodotas grāmatas 

Nav izstrādāts jauns krājuma komplektēšanas politikas dokuments. 

 
Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2019 2020 2021 

Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 

3382 3356 3326 

t. sk. grāmatām 2294 2234 2217 

t. sk. bērnu grāmatām 421 400 443 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 1088 1122 1109 

Finansējums krājumam uz 1 
iedz.skaita pagastā, pilsētā, 

reģionā    

3.92 3.78 29,9 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai kopā 

3382 3356 3326 

 

Pārskata periodā bibliotēkas krājuma pārbaude (inventarizācija) nav veikta. 

 
Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2019 2020 2021 

Jaunieguvumi kopā 996 927 856 

t. sk. grāmatas 270 288 243 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 79 99 138 

t. sk. bērniem 33 52 52 

Izslēgtie dokumenti 831 886 844 

Krājuma kopskaits 7163 7204 7216 

Grāmatu krājuma apgrozība 0,62 0,43 0,35 

Periodisko izdevumu apgrozība 2,28 1,33 1,14 

 

Bibliotēka ieguva augstvērtīgu oriģinālliteratūras, nozaruun ārzemju daiļliteratūras 

papildinājumu projektā “Vērtīgo grāmatu iepirkums Latvijas publiskajām bibliotēkām”. Tika iegūti 

39 eksemplāri par summu 383,31 EUR. 

2021. gadā bibliotēkā bija pieejami dažādu nozaru 36 nosaukumu laikraksti un žurnāli. 

Bibliotēkā pieejamas datubāzes Letonika un Lursoft Laikrakstu bibliotēka. Bibliotēkai nav 

pašu veidotu datu bāzu. 
Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2019 2020 2021 

Letonika    

skatījumi 216 95 69 
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piekļuves sesiju skaits 95 34 34 

lejuplāžu skaits    

News 88 54 41 

    

 

Bibliotēkas krājuma popularizēšanai izmantotas literatūras izstādes, apskati, individuālas 

pārrunas ar lietotājiem, kuru laikā tiek noskaidrotas viņu vēlmes. 

Ar parādniekiem strādā individuāli – gan atgādinotsatiekoties, gan nosūtot atgādinājumus, 

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

 

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 
. 

Krustpils pagasta teritorijā nav ne skolas, ne pirmskolas izglītības iestādes. 2021. gadā 

20% no bibliotēkas lietotājiem bija bērni un jaunieši. 

Bibliotēkas krājums bērniem un jauniešiem tika papildināts no pašvaldības budžeta 

līdzekļiem, kā arī saņemot dāvinājumu projektā “Vērtīgo grāmatu iepirkums publiskajām 

bibliotēkām”. 

Bērniem un jauniešiem abonēti 4 preses izdevumi: Avenīte, Avene, Ilustrētā Junioriem, 

Iedvesmas Dienasgrāmata. 

Bibliotēkā izveidotajambērnu un jauniešu stūrītim 2021. gadā iegādāti 6 sēžammaisi. 

Apgaismojums nomainīts pret LED paneļiem, kas ir gaišāki. Nomainītas arī saplīsušās žalūzijas. 

Rādītāji darbā ar bērniem ir samazinājušies. Tam par iemeslu ir COVID-19 ierobežošanas 

pasākumi kā bibliotēkas slēgšana, attālināta strādāšana, pasākumu rīkošanas un pakalpojumu 

sniegšanas ierobežojumi.  

Vasaras mēnešos bērni un jaunieši brīvo laiku pavadīja pa grupiņām liekot puzles, zīmējot, 

spēlējot spēles. Liels prieks bija par jaunajām spēlēm – hokeju un futbolu. Kopīgi pasākumi netika 

organizēti. 2021. gadā bērni un jaunieši spēles un puzles varēja ņemt uz mājām un spēlēt ar ģimeni. 

Trīspadsmito gadu piedalījāmies lasīt veicināšanas programmā “Bērnu, Jauniešu, Vecāku 

žūrijā 2021”, piedalījās 6 dalībnieki. Nenotika 2020.gada noslēguma pasākums 

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

netika rīkoti. Bērnu un jauniešu literatūras popularizēšanai izliktas literatūras izstādes, gan 

tematiskās, gan jaunieguvumu. 

2021. gadā tikšanās ar bērniem bija individuālas. Problēma šobrīd ir tā, ka bibliotēkā bērni 

nevar ilgstoši uzturēties. 

 

Lieldienas gaidot, Spunģēnu centrā bērni varēja krāsot Lieldienu olas, kas tika veidotas no 

finiera. 

 
 

 

 



7 

 

 

Uz Ziemassvētkiem bibliotēkas logi tika dekorēti ar rūķiem, lai bērniem būtu neliels 

prieks. 

 

 
 

 

8. Novadpētniecība 
 

Krājumā ir materiāli, kurus ir iespējams savākt par cilvēkiem, vietām, mājām, notikumiem 

Krustpils pagastā. Novadpētniecības kolekcija ir konkrētās teritorijas unikāla liecība. 

2021. gadā nav izliktas materiālu izstādes. 

2021. gadā sākts veidot foto albums par bibliotēkas darbu pēdējos 12 gados, sākta mape 

par Spunģēnu ciema pirmsākumiem un nerealizētajiem plāniem tā attīstībā. Papildināti materiāli par 

Prižu Avēniju ar Daugavas plostnieku fotogrāfijām. 

Bibliotēkai ir nodoti Krustpils pagasta padomei un tās vadītājai piešķirtās pateicības, 

Krustpils pagasta ģerbonis. 

 Sadarbības partneris var būt ik viens iedzīvotājs, kas var un vēlas saglabāt pagātnes 

liecības. 

 

9. Projekti 
  2021. gadā projekti nav izstrādāti.  

 

 

10. Publicitāte 
Sakarā ar valstī pieņemtajiem COVID-19 pandēmijas ierobežošanas noteikumiem, 

pasākumi bibliotēkā netika rīkoti. 

Informācija par bibliotēku atrodama Krustpils novada mājas lapā un Jēkabpils galvenās 

bibliotēkas mājas lapā.Katru gadu tiek atjaunota informācija Latvijas kultūras datu portālā 

“Kultūras dati”. Par jaunieguvumiem informācija ir redzama facebook.com 

Svarīgākās ziņas ir atrodamas Krustpils novada mājas lapā, Krustpils novada izdevumā 

Krustpils Novadnieks. Stendos tika izvietota informācija par bibliotēkas jaunieguvumiem, 

pasūtītajiem preses izdevumiem. liela nozīme ir arī informācijas resursu 
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popularizēšanaspasākumiem – literatūras izstādēm, apskatiem.2021. gadā bibliotēkā tikaizliktas 19 

literatūras izstādes. 

Martā bibliotēkas logos bija skatāma Egitas Lazdiņas dabas skatu foto izstāde. 

Maijā bibliotēkā bija fotogrāfa, kinooperatora Aloiza Savicka foto izstāde. 

Decembrī bija skatāma Sēlpils 1 bibliotēkas veidota foto izstāde “Darbs dara darītāju”  

 

 
 

11. Sadarbības tīkla raksturojums 
 

Ar pašvaldību bibliotēkas sadarbība ir ikdiena, bibliotēkas uzturēšanas pasākumos, budžeta 

piešķiršanā, atbalstā pasākumu organizēšanā. 

Krustpils novadā sadarbojamies ar visām bibliotēkām SBA. 

Sadarbojamies arī ar Jēkabpils Galveno bibliotēku izmantojot SBA iespējas. Attālināt 

apmeklējam seminārus, kursus, izmantojam sniegtās konsultācijas. 

 Darba uzlabošanai tiek uzklausītas idejas un ierosinājumi, izvērtētas iespējas, jo mērķis ir 

kvalitatīvs darbs bibliotēkas lietotāju vajadzībām. 

 

Lasītāko grāmatu TOP 15 

Lasītākās grāmatas Krustpils pagasta bibliotēkā 2021.gadā: 

 

Baha, Tabea. Atgriešanās Kamēliju salā 

Railija, Lūsinda. Itāļu meitene 

Džeferisa, Dina. Pazudusī māsa 

Bula, Rolanda, Noilguma lieta 

Migla-Streiča, Maija. Matildes gadsimts 

Judina, Dace, Pēdas putekļos 

Railija, Lūsinda. Taureņu istaba 

Šulce, Dzintra, Caurvējš 

Vorda, Annija. Skaistais ļaunums 

Baha, Tabea. Kamēliju salas sievietes 

Baha, Tabea. Kamēliju sala 

Gailīte, Anna Skaidrīte. Es stāstu par savu pilsētu 

Rušmane-Vēja, Andra, Ar kastani kabatā 

Vaita, Kārena. Zudušais medaljons 

Veinberga, Jana, Svešais draugs 


