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1. Vispārīgs bibliotēkas bibliotēku raksturojums 
 

Pirmo 2021.gada pusgadu Lones bibliotēka bija Viesītes novada  sastāvā, bet nu pēc teritoriālās 

reformas atrodas  Jēkabpils novada Saukas pagastā. Tagad  ir Jēkabpils novada Lones bibliotēka. 

Saukas pagasta teritorija robežojas ar Viesītes pilsētas lauku teritoriju, Jēkabpils novada Elkšņu 

un Rites pagastiem un Aizkraukles novadu. Attālums no pagasta centra līdz galvaspilsētai Rīgai 

– 155km. Saukas pagasta kopējā teritorija ir 9861 ha. Šeit atrodas Saukas dabas parks ar 

gleznaino Saukas ezeru, slavenais Ormaņu kalns ar skatu torni un teiksmainā Tālivalža grava, 

bet dienvidos senais Skosu pilskalns. 

Saukas pagastā iedzīvotāju skaits samazinās un pašlaik tas sarucis  līdz 326 iedzīvotājiem. Lonē 

atrodas Saukas pagasta pārvalde, Lones Tautas nams, Lones doktorāts, 2 sporta laukumi, veikals-

kafejnīca. Bija mums arī M. Buclera piemiņas istaba, bet sakarā ar teritoriālo reformu to pārveda 

uz Viesītes muzeju. Tas viss kopā dod iespējas iedzīvotājiem, ierodoties ciemata centrā, nokārtot 

visus nepieciešamos darījumus un apmeklēt bibliotēku. Saukas ciematā atrodas Saukas 

bibliotēka, Saukas ev.- lut. Baznīca, veikals. 

Bibliotēkas akreditācija pārskata periodā nav notikusi. 

 

2. Finansiālais nodrošinājums

 
 

Bibliotēkas pamatfunkcijas nodrošinātas. 
 

Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 

 2019 2020 2021 

Izdevumi kopā (EUR) 13166 13612 13729 

Darbinieku atalgojums (bruto) 7639 7484 8195 

Krājuma komplektēšana 1122 1125 1127 

 

 

3.Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

 
Informācijas 

tehnoloģijas 

Iegādes gads Gab. Piezīmes 

Multifunkcionālā 

iekārta Kyocera FS-

C2026MFP+ 

2013. 1gab. 8gadi- darbojas apmierinoši, taču 

izdrukāt svītrkodus nav iespējams, jo 

viss ir saplūdis kopā- švīkas vien. 

Varbūt vainīgs papīrs, tas ir savādi, jo 

agrāk drukāja labi. 

DatorsATOMIK 

IT85 

2014. 1gab. 7gadi, ir audio 

DatoriCapital NEO 

GX24AR 

Windows8.1 ; SIA 

2015. 2gab. 6gadi, ir audio 
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ExpertDigitalExspert 

PC-132 Mikrosoft 

Windows8.1 

Dators LDC-i3700j 2017. 1gab. 4gadi, ir audio 

Dators Intel Pentium 

G5420, Win 10 

Home, Office Home 

andBusiness 2019 

2020. 1gab. 1gads, ir audio, šogad būs video -

vadītājas dators 

 

Bērniem  un jauniešiem ir izveidotas viņu zonas, bet valstī tāds ārkārtējs stāvoklis, ka ļoti maz 

to visu izmantojam. Ierobežojumi neļauj vienkārši darboties. Visvairāk izmantojam datoru 

Capital. Lietotāji lasa šajā datorā avīzes : „Latvijas Avīze” un „Staburags”. Jaunieši drukā 

veikli no USB mājās sagatavotos darbiņus. Covid-19 ierobežojumi neļauj bibliotēkā ilgi 

darboties. Tās atvēlētās 15 minūtes dažkārt par maz avīžu lasītājiem. Tomēr jābūt ātriem un 

vajadzīgo jāuzzina un jāizpilda. 

 

4. Personāls 
 

 

Bibliotēkā ir viens darbinieks, strādā uz pilnu slodzi. Darbiniekam ir vidējā izglītība un pabeigti 

bibliotekāru kursi. 

Finansējums personāla atalgojumam ātrāk nepietiekams, redzot to, kā valstī pieaug pilnīgi visam 

cenas. 

Naudu pieredzes apmaiņas braucieniem un semināru apmeklēšanai izmantoju  pildspalvām ar 

apdruku” Lones bibliotēka “ iegādei, kuras izmantošu pasākumos. 

2021. gadā bibliotēkas vadītājai pateicība par kultūras nozarē nostrādātajiem 20gadiem Viesītes 

novadā un vimpelītis Cilvēks kultūrā 2021. 

Bibliotēkas vadītāja piedalās visos iespējamos vebināros. Lai kā mūs ierobežo pandēmija, bet 

jātiecas pēc zināšanām jebkādā veidā. Ļoti daudz informācijas tiešsaistēs. Metodiskais darbs arī 

notiek attālināti. Paldies JGB rīkotājiem !  

 

 
Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi” 

 

N.p.k. Norises 

laiks 

Norises 

vieta 

Organizētājs(-i) Pasākuma nosaukums, 

galvenās tēmas 

Stundu 

skaits 

Klātienē 

vai 

attālināti 

1. 21.01.2021. Platformā 

ZOOM 

LNB Konference”Literatūras 

zināšanas mūsdienīgam 

bibliotekāram” 
Apliecinājums Nr.197/2021 

5 Attālināti 

2. 24.02.2021. Platformā

ZOOM 

LNB Bibliotēku 

attīstības centrs 

Bibliotēku interešu 

aizstāvība 

3 Attālināti 

3. 05.03.2021. Platformā
ZOOM 

LNB sadarbībā 
ar D.Melnbārdi 

Ceļazīmes mediju lietošanā 2 Attālināti 

4. 10.03.2021. Platformā

ZOOM 

LNB “Projekta”Zenit stāsti” 

seminārs” 

Apliecinājums Nr.515/2021 

3 Attālināti 

5. 11.03.2021. Platformā 

ZOOM 

Jēkabpils novada 

pašvaldība 

Kultūras 
pārvalde 

“Emocionālā pašregulācija 

krīzes situācijā jeb kā mēs 

varam palīdzēt paši sev” 
Apliecinājums 

Nr.JNP/21/7.2-1/19 

2 Attālināti 
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6. 11.03.2021. Platformā

ZOOM 

JGB Bibliotēkas un 

administratīvi teritoriālā 
reforma. 

3 Attālināti 

7. 12.03.2021. Platformā 

MS Teams 

JGB Bibliotēkas pēc reformas 3 Attālināti 

8. 18.03.2021. Platformā
ZOOM 

Latvijas kultūras 
koledža 

Bibliotēku informācijas 
speciālists.Informācijpratīb

as veicināšanas norise 

b/kā.Digitālā komunikācija 

un sociālie tīkli b/kā. 
Apliecinājums Nr. 306 

4 Attālināti 

9. 22.04.2021. Platformā

MSTeams 

JGB Bibliotēku darbinieku 

sanāksme 

4 Attālināti 

10. 29.04.2021. Platformā
ZOOM 

Swedbanka Par bankas lietošanu 1 Attālināti 

11. 13.05.2021. Platformā 

ZOOM 

LNB “Konference”Literatūras 

zināšanas mūsdienīgam 
bibliotekāra.””  

Apliecinājums Nr. 

1356/2021 

5 Attālināti 

12. 27.05.2021. LNB”You
Tube”kanā

lā 

LNB Latvijas pagast bibliotekāru 
6.kongress“Pagasta 

bibliotēkas- vieta kopienas 

attīstībai” 

6,5 Attālināti 

13. 28.05.2021. Platforma 
MS Teams 

LNB “Lekcija” Ievads 
mēdijpratībā”” 

Apliecinājums 1725/2021 

3 Attālināti 

14. 14.10.2021. Platforma
MSTeams 

JGB Bibliotēku darbinieku 
sanāksme 

2 Attālināti 

    Kopā: 46,5  

 

 

 

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 
 

 
Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

 2019 2020 2021 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Aktīvo lietotāju skaits 105 106 107 +1%;+1% 

t. sk. bērni līdz 18.g. 25 26 22 +4%;-15% 

Bibliotēkas apmeklējums 3094 1382 1015 -55%;-29% 

t. sk. bērni līdz 18.g. 1133 211 41 -81%;-80% 

Virtuālais apmeklējums 69 90 106 +30%;+18% 

Izsniegums kopā 3118 2612 2587 -16%;-1% 

t. sk. grāmatas 1099 1105 1041 +1%;-6% 

t. sk. periodiskie izdevumi 2019 1507 1546 -25%;+3% 

t. sk. bērniem līdz 18.g. 121 14 50 -88%;+257% 

Bibliotekārais aptvērums % 

no iedz. skaita pagastā, 

pilsētā, reģionā 

29% 51% 66% +75%;+29% 

t. sk. bērni līdz 18 g. 68% 83% 95% +22%;+14% 

Iedzīvotāju skaits 359 208 264 -42%;-22% 
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Lietotāju skaits nav īpaši mainījies, kaut gan daudzi skolēni aizgāja, tomēr pievienojās jauni 

lasītāji un daži, kuri iepriekšējā gadā bija pārtraukuši bailēs no ierobežojumiem un vairākiem  

lietotājiem veselības stāvoklis neļāva lasīt (acu kataraktu operācijas). 

Apmeklējums samazinājies ļoti, jo bērni  un pieaugušie nāca uz bibliotēku šogad tikai pašā 

nepieciešamības gadījumā. Tas ir Covid-19 dēļ.  Vēl nenāk arī tie, kuri lasa 3td e– grāmatu 

bibliotēkā. Tur lietotājs ir piemēram izlasījis 50 grāmatas, bet fiziski bibliotēkā nav bijis un mums tas ir 

liels  mīnuss. 

Bibliotēkā ir iespēja izmantot 3td e-grāmatu bibliotēku. Par šo bibliotēkas iespēju attālināti 

apkalpot lietotājus tika informēti visi bibliotēkas apmeklētāji. Taču tikai vēl trīs lasītāji vēlējās 

šogad lasīt 3td e-grāmatu bibliotēkā un viņi tika autorizēti.  E-grāmatu bibliotēkas lietotāji ļoti 

reti nāk uz bibliotēku. Atsauksmes dažādas. Piemēram, pieejamās grāmatas pārsvarā esot labas, 

bet gadās arī nelasāmas grāmatas. Dažreiz nevar paspēt izlasīt grāmatu pat paņemot vēlreiz 

atkārtoti. Ir pieejamas tikai jaunākās grāmatas, bet dažreiz nepieciešamas dažādu autoru agrāk 

izdotas grāmatas. Ir patīkami, ka var lasīt sev izdevīgā laikā. Tomēr vairākas reizes ir gadījies, 

ka sistēmā kļūda un nevar pašķirt lapas uz priekšu, tad lasīšana izpaliek. Labi, ka nākošo 

grāmatu var izvēlēties arī brīvdienās. Labi, ka Covid-19 laikā nav jāiet uz bibliotēku. Žēl, ka 

bibliotēkai no tā nav apmeklējuma un arī izsnieguma. Ir tādi, kas mēģināja, bet nekādi neradās 

ieradums lasīt datorā.Tā lūk spriež lietotāji  šajā pandēmijas laikmetā. Iedzīvotāji, kuri grib, lai 

būtu pašu dzīves vietā bibliotēka. 

Alisi ik reizes izmantojam, kad ir kādas grāmatas pieprasījums. Tūlīt varam redzēt kurai 

bibliotēkai tā ir un pasūtīt.  
Tabula “Autorizētie lietotāji” 

 2019 2020 2021 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Aktīvie lietotāji kopā 105 106 107 +1%; +1% 

Autorizētie lietotāji kopā 26 24 37 -8%; +54% 

Autorizētie lietotāji 

pārskata periodā 

7 10 3 +43%;-70% 

 

Autorizēto lasītāju šogad vairāk, bet tieši bibliotēkā salīdzinot ar pagājušo gadu skaits ļoti samazinājies. 

 

 No lasītāju puses šogad nebija  tāda pieprasījuma grāmatām, kuru nav bibliotēkā. Visas 

pieprasītās grāmatas tika sagādātas. 

 

Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2019 2020 2021 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 
dokumentu skaits 

92 26 14 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

0 0 1 

Problēmas un risinājumi bibliotēkas pakalpojumu un pieejamības jomā 

 

 

 

 

6. Krājums 
 

Finansējums it kā pieauga, bet tas iztērējās vairāk ikdienišķajam darbības nodrošinājumam  un grāmatu 

iegādei man nezināmu iemeslu dēļ tika samazināts ļoti lielā summā - 130 EUR, jau tā  mazai 
piešķirtajai summai-715 EUR. Bezatlīdzībā iegūtās grāmatas un to summa-557,50 izlīdzināja finanses, 

bet grāmatu skaits  tomēr mazāks nekā iepriekšējā gadā. 
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Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2019 2020 2021 

Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 

1122 1125 977 

t. sk. grāmatām 713 716 570 

t. sk. bērnu grāmatām 55 72 26 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 409 409 407 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. 
skaita pagastā, pilsētā, reģionā    

3,13 3,3 3,7 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai kopā 

1122 1506 1127 

 

Pamatā tika iegādāta oriģinālliteratūra, bet cenu pieauguma dēļ nopirkts mazāk grāmatu. 

Žurnālu un avīžu pienesums liels un kopsummā krājuma rādītājs pieauga. 
 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2019 2020 2021 

Jaunieguvumi kopā 378 367 616 

t. sk. grāmatas 72 115 109 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 55 82 75 

t. sk. bērniem 7 12 15 

Izslēgtie dokumenti 146 538 551 

Krājuma kopskaits 4347 4176 4241 

 

Grāmatu krājuma apgrozība 25% 28% 31% 

Periodisko izdevumu apgrozība 169% 73% 145% 

 

Letonikā lietotāji arvien vairāk izmanto attālināti iedotās paroles. News ir palielinājies, jo 

sākām mācīties  lasīt datorā „Latvijas Avīzi”, „Staburagu”. Bibliotēka vairs nepasūta „Latvijas 

Avīzi”, jo žurnālus lasīt  iedzīvotāji vēlējās vairāk. Daži lietotāji ienāk uz mazu brītiņu un izlasa 

avīzi datorā.  
 

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2019 2020 2021 

Letonika 121 98  

skatījumi   237 

piekļuves sesiju skaits   242 

lejuplāžu skaits    

News 205 95 500 

    

 

Parādniekiem zvanu pa telefonu un tad nu vai nes tūlīt, ja dzīvo centrā vai lūdz pagarināt. 

 

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 
 

Bērnu un jauniešu skaits  pagastā nav liels. Saukas pagastā nav ne skolas, ne bērnudārza. Visi bērni 

mācās Viesītē, mazie apmeklē  Viesītē bērnudārzu. 2021.gadā tikšanās ar bērniem bija pamatā 

individuālas. Vasarā, kad varējām spēlējām galda spēles ārā pie bibliotēkas. Mūsu pārvaldes priekšā 

ir estrāde, tad tur mēs palasījām grāmatu par Pepiju un zīmējām ilustrācijas.  
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Priekš darbošanās ar bērniem ļoti smags gads. Pandēmija iznīcināja bērnu saiešanu kopā interešu 

grupā “Grāmatu draugi”. Kad to atjaunosim nav ne jausmas. Un šogad bērni bija drošāki, nebija tik 

iebiedēti ar to, ka momentā saslimsi pēc saskarsmes ar citiem pat ārā . 

Neticami maz iegādātu grāmatu bērniem un jauniešiem no pašvaldības budžeta, jo finanšu 

grozījumu rezultātā summa sanāca ļoti niecīga. Tikai kultūras pārvaldes projekts nedaudz uzlaboja 

bērnu literatūras iegādes skaitli- 15 grāmatas. 

 

 

 

9. Projekti 
 

Bibliotēka saņēma38 grāmatas par summu 362,12EUR no Jēkabpils Kultūras pārvaldes. Tas bija 

labs ieguvums bibliotēkai, jo iedeva ļoti vērtīgas grāmatas. Izvēlēties un izvērtēt pasūtāmās 

grāmatas aizņem diezgan daudz laika, bet ir to vērts darīt. Ļoti labi, ka dota tāda iespēja. 

 

 

10. Publicitāte 
 

Informācija bibliotēkas lietotājiem par bibliotēku un tās pakalpojumiem pieejama: 

Jēkabpils Galvenās bibliotēkas mājas lapā www.jgb.lv 

Latvijas bibliotēku portālā www.biblioteka.lv 

Ar jaunāko informāciju iespējams iepazīties informācijas stendā, kur informācija tiek regulāri 

papildināta. 

 

 

11. Sadarbības tīkla raksturojums 

 
Saukas pagasta pārvalde- saimniecisko jautājumu risināšana. 

Sadarbībā ar Lones Tautas namu iekūrām barikāžu atceres ugunskuru, ievērojot visus 

epidemioloģiskos noteikumus. Rudenī Lones Tautas namā notika dzejas stunda par A.Čaka dzeju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lones b/kas vadītāja                                                                                          /  L.Lejiete/ 

http://www.jgb.lv/
http://www.biblioteka.lv/
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Pielikums nr.1. 

Lones bibliotēkas izstādes 2021.gadā. 

 
Datums Nosaukums 

12.01.21 R.Paulam-85 

13.01.21. Barikādēm -30 

08.02.21. A.Freimanim-85 

12.02.21. J.Zvirgzdiņam-80 

01.04.21. J.Veselim-125 

06.04.21. E.Birzniekam-Upītim -125 

27.04.21. A.Līcei-80 

03.05.21. D.Dreikai-70 

11.05.21. L.Sēlai-70 

21.05.21. G.Cilinskim- 90 

28.05.21. V.Belševicai-90 

07.06.21. D.Zigmontei-90 

14.06.21. Komunistiskā genocīda upuru diena 

22.06.21. Līgo un Jāņu dienas 

22.06.21. Kristapam Krišam Upelniekam-130 

28.06.21. V.Kaltiņai -90 

29.06.21. I.Gailei-45 

20.07.21. M.Zīlei-80 

09.08.21. J.Kronenbergam-75 

03.09.21. K.Skujeniekam-85 

24.09.21. J.Streičam-85 

29.11.21. A.Auziņam-90 

10.12.21. M.Bucleram-155 

23.12.21. Z.Skujiņam-95 

 Kopā: 24 
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Pielikums nr.2. 

Lones bibliotēkas piedalīšanās pasākumos. 

 

2021.gada 14.jūnijs pie senatora J.Skudres 

mājas ”Meirāni” .           

 

 

 

 

Paši galvenie epidemioloģiskie 

noteikumi ievietoti bibliotēkas durvīs.  2021.gada barikāžu atceres ugunskura iedegšana. 
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