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1. Vispārīgs bibliotēkas/reģiona bibliotēku raksturojums 
 

• Īss situācijas apraksts: 

Jēkabpils novada Rites bibliotēka atrodas blakus skolai un pirmskolas izglītības iestādei. 

Bibliotēka apkalpo gan bērnus, gan studentus un pieaugušos. Apmeklētāju vidū ir ne tikai 

lasītāji no Rites pagasta. Liela interese ir ekskursantiem par Rites pagasta iedzīvotāja Jāņa 

Kolpāka grāmatām par Rites pagastu. Šīs grāmatas izvēlas lasītāji no dažādām vietām Latvijā. 

Apzinoties bibliotēkas kā kultūras institūcijas lomu nacionālās un lokālās identitātes 

saglabāšanā, bibliotēkas īpašā misija ir kultūrvēsturisko dokumentu vākšana, apstrāde, 

glabāšana un popularizēšana.  

• Izmaiņas bibliotēku darbībā pārskata periodā (izmaiņas juridiskajā statusā, institūcijas struktūrā 

u. c. būtiskas izmaiņas) 

Izmaiņas bibliotēkas darbībā pārskata periodā nav notikušas. 

• Pārskata periodā paveiktais no bibliotēkas stratēģijā (attīstības plānā) definētajiem virzieniem 

un uzdevumiem 

2021.gadā Rites pagasta bibliotēka ir veikusi iedzīvotāju aptauju, lai varētu komplektēt 

krājumu atbilstoši iedzīvotāju vēlmēm. Bibliotēka cenšas jaunāko un svarīgāko informāciju ievietot 

arī bibliotēkas facebook.com profilā. Aktīvi iedzīvotāji tiek informēti arī izmantojot Watsap 

aplikāciju.  

Lai saglabātu bērnu un jauniešu interesi par grāmatām tiek rīkoti lasīšanas veicināšanas 

pasākumi. Skaļās lasīšanas pasākums, kā arī tiek rīkoti konkursi un aktīvāki lasītāji saņem 

pārsteiguma balvas no bibliotēkas vadītājas. Pieaugušajiem tiek nodrošināta iespēja saņemt 

grāmatas savā dzīvesvietā, par to iepriekš vienojoties ar bibliotēkas vadītāju.  

Novadpētniecības uzlabošanā un sava pagasta izzināšanā 2021. gadā tika savākti materiāli par 

apskates objektiem Rites pagastā. Vasaras mēnešos tika rīkots pārgājienu cikls, lai popularizētu sen 

aizmirstas vietas un jaunākajai paaudzei sniegtu vēsturisko informāciju. 

• Izmaiņas bibliotēku darbībā pārskata periodā (izmaiņas juridiskajā statusā, institūcijas struktūrā 

u. c. būtiskas izmaiņas) 

Sakarā ar Administratīvo reformu no 01.jūlija 2021.gada Rites pagasta bibliotēka ir pakļauta 

Jēkabpils novada pašvaldībai 

• Pārskata periodā paveiktais no bibliotēkas stratēģijā (attīstības plānā) definētajiem virzieniem 

un uzdevumiem 

2021.gadā tika nomainīts viens 3TD dators, tādejādi uzlobjot klientiem pieejamo pakalpojumu 

kvalitāti. 

• Darbs ilgtspējīgas attīstības mērķu jomā (īss raksturojums, reģionam aktuālie ilgtspējīgas 

attīstības virzieni, bibliotēku aktivitāšu piemēri, secinājumi) 

 

• Bibliotēku akreditācija (īss pārskata perioda raksturojums – notikusi akreditācija x bibliotēkām, 

akreditētas x bibliotēkas; novērojumi, secinājumi; akreditācijas ieteikumu izpilde u. tml.) 

 

 

2. Finansiālais nodrošinājums 
 

• Tabula “Bibliotēkas izdevumi” + diagrammas (pēc izvēles) + vērtējums par finansējuma 

atbilstību bibliotēkas funkciju veikšanai un attīstībai (attīstību veicinošs, nodrošina tikai 

bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu, nepietiekams) + īsi secinājumi, salīdzinājums, analīze par 

pēdējiem 3 gadiem 

• nepietiekams) + īsi secinājumi, salīdzinājums, analīze par pēdējiem 3 gadiem 

Bibliotēka darbu finansē Jēkabpils novada pašvaldība, bibliotēkas krājuma komplektēšanā palīdz 

LNB “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” grāmatu dāvinājums, gada nogalē bibliotēka saņēma no 
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Latvijas Nacionālās bibliotēkas grāmatu projekta “Vērtīgo grāmatu iepirkums publiskajām 

bibliotēkām” ietvaros 47iespieddarbus. Pašvaldības piešķirto budžetu sadala atbilstoši plānotajiem 

izdevumiem. Saskaņojot budžetu vērā tiek ņemti bibliotēkas uzdevumi.  Bibliotēkas izdevumi ir 

palielinājušies, palielinājies darbinieka atalgojums, palielinājušies izdevumi krājuma 

komplektēšanai.  

•  

 

     Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 

 2019 2020 2021 

Izdevumi kopā (EUR) 12399 13034 14902 

Darbinieku atalgojums (bruto) 7329 7412 8246 

Krājuma komplektēšana 1477 1535 1944 

 

 

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 
 

• Veiktie un plānotie telpu un ēku rekonstrukcijas projekti un remontdarbi 

Pārskata periodā nav veikti telpu un ēku rekonstrukcijas projekti un remontdarbi. Bibliotēkas telpas 

ir izremontētas, gaišas un mājīgas. 

• Telpu paplašināšana vai bibliotēku pārvietošana uz citām telpām 

 

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

prognozes, atjaunināšanas iespējas (aprakstoši vai tabulas veidā – pēc izvēles) 

 

Pārskata periodā Viesītes novada Rites pagasta bibliotēkā tika iegādāts jauns dators bibliotēkas 

vadītājai, un tika nomainīts viens trešā tēva dēla datorkomplekts. 
. 

 

• Problēmas un to risinājumi materiālā un tehniskā stāvokļa jomā 

 

 

4. Personāls 
 

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

Bibliotēkā strādā viens darbinieks – bibliotēkas vadītāja. Bibliotēkas vadītājai ir pabeigta 

profesionālas pilnveides izglītības programma “Informācijas un bibliotēkas zinību pamati” (240 

stundas, kuru organizē Latvijas Nacionālā bibliotēka, kā arī iegūta Profesionālas kvalifikācijas 

apliecība, par kvalifikāciju bibliotekārs. 

• Apbalvojumi un pateicības 

 

• Finansējums personāla attīstībai (profesionālajai pilnveidei, pieredzes apmaiņas braucieniem 

u. tml.) – situācijas apraksts, vērtējums 

Bibliotekāra nepārtrauktai kvalifikācijas celšanai ir vajadzība pēc semināriem, kursiem, bet esošā 

situācija valstī daļēji ietekmējusi to apmeklējumu, tāpēc iespēju robežās tika izmantoti tiešsaistes 

piedāvājumi.  

Ir iegūti apliecinājumi. 

Gūtās zināšanas un pieredz veicina bibliotēkas modernizēšanu, darba kvalitātes paaugstināšanu, 

pakalpojuma klāsta paplašināšanos un padziļināšanu, tālākizglītības organizēšanu. Bibliotekāram 

jāspēj veidot bibliotēkā tādu vidi, kur ikviens jūtas gaidīts un saprasts. 

Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi” 
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Piedāvājums apmeklēto profesionālās pilnveides pasākumu tabulai (tabula nav obligāta, ja patīk, var 

izmantot, ja ne – situāciju raksturo aprakstošā veidā; tabulu var likt arī pielikumā) 

N.p.k. Norises 

laiks 

Norises 

vieta 

Organizētājs(-i) Pasākuma nosaukums, 

galvenās tēmas 

Stundu 

skaits 

Klātienē 

vai 

attālināti 

1. 21.01.2021. ZOOM LNB Konference “Literatūras 

zināšanas mūsdienīgam 
bibliotekāram 

5 Attālināti 

2. 27.01.2021. ZOOM Valsts izglītības 

satura centrs 

Bērnu nometņu 

organizēšanas un vadīšanas 

kompetenču pilnveide 

36 Attālināti 

3. 10.03.2021. ZOOM LNB Projekta “Zenīta stāsti” 

seminārs 

3 Attālināti 

4. 11.03.2021. ZOOM Latvijas 

Republikas 
Jēkabpils novada 

pašvaldības 

Kultūras 
pārvalde 

Emocionālā pašregulācija 

krīzes situācijā jeb kā mēs 
varam palīdzēt paši sev  

 Attālināti 

5. 14.04.2021. ZOOM Latvijas 

Bibliotekāru 

biedrība 

Latvijas bibliotekāru 

21.konference “Darīt 

neticamo” 

5 Attālināti 

6. 15.04.2021. ZOOM Latvijas 

Bibliotekāru 

biedrība 

Latvijas Bibliotekāru 

festivāls 2021 Bibliotēku 

ideju tirgus “Darīt 
neticamo” 

4 Attālināti 

7. 13.05.2021. ZOOM LNB Konference”Literatūras 

zināšanas mūsdienu 

bibliotekāram” 

5 Attālināti 

 

• Problēmas un to risinājumi personāla jomā 

 

 

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 
 

• Galvenie rādītāji (kopaina: lasītāju skaits, apmeklējums, izsniegums u. c.): 

 tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” + rādītāju vērtējums, skaidrojums, analīze 

Rites bibliotēka ir vietējās nozīmes bibliotēka. Tās piedāvātie pasākumi sekmē lasītāju lietderīgu 

brīvā laika pavadīšanu, dažādas informācijas iegūšanu, kas, savukārt, sekmē katra apmeklējuma 

pilnveidošanu. 

Rites bibliotēka sniedz iedzīvotājiem informācijas un uzziņu pakalpojumus, izmantojot 

tradicionālos un elektroniskos informācijas avotus, datu bāzes, starpbibliotēku abonementu. 

Bibliotēkas sniegtie bezmaksas pakalpojumi: 

 grāmatu un preses izdevumu izsniegšana; 

 informācijas un uzziņu sniegšana; 

 konsultēšana un apmācības elektronisko resursu izmantošanā; 

 interneta un datoru izmantošana. 

 

 
Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

 2019 2020 2021 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Aktīvo lietotāju skaits 227 227 239 0; +5% 

t. sk. bērni līdz 18.g. 80 76 76 -5%; 0 
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Bibliotēkas apmeklējums 4499 6224 3377 +38%; -54% 

t. sk. bērni līdz 18.g. 2255 2910 1238 +29%; -57% 

Virtuālais apmeklējums 52 374 104  

Izsniegums kopā 3090 4053 2789 +31%; -31% 

t. sk. grāmatas 2585 3124 2237 +21%; --28% 

t. sk. periodiskie izdevumi 409 793 503 +94%; --36% 

t. sk. bērniem līdz 18.g. 1015 1076 962 +6%; -10% 

Bibliotekārais aptvērums % 
no iedz. skaita pagastā, 

pilsētā, reģionā 

39,20 44,25 48,68 +13%; +10% 

t. sk. bērni līdz 18 g. 90 86 79 -4%; -8% 

Iedzīvotāju skaits 531 513 491 -3%; -4% 

 

Rites pagastā uz 2021.gada 1.jūliju bija deklarēti 491 iedzīvotājs, no tiem 79 bērni un jaunieši līdz 

18 gadu vecumam. Bibliotēkā aktīvo lietotāju skaits 239, tai skaitā 76 lasītāji vecumā līdz 18 

gadiem. 

Atskaites periodā, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, samazinājies apmeklētāju skaits, lai gan visa 

gada garumā tika sniegta informācija par bibliotēkā pieejamajiem pakalpojumiem, iegādāto presi un 

grāmatām. Savu lomu nospēlēja pandēmijas ierobežojumi, jo liela daļa apmeklētāju ir seniori, kas 

ņēma vienā reizē vairākas grāmatas, lai mazāk apmeklētu publiskas vietas.  Vēl ietekmēja tas, ka 

bibliotekāre pati saslima ar COVID 19 un ilgu laiku slimoja. Izsniegums bērniem un jauniešiem ir 

samazinājies, jo blakus esošā skola vairs nepraktizē pie obligātās literatūras izglītības procesā. 

 

• Pakalpojumu attīstība, jauninājumi – kopaina, piemēri, vērtējums 

Bibliotēka tās lasītājiem atvērta 40 stundas nedēļā. Informācijas tehnoloģiju resursi ir pieejami 

iedzīvotājiem bibliotēkas darba laikā, bet steidzamos gadījumos arī ārpus darba laika un brīvdienās. 

Neskatoties uz valstī esošajiem ierobežojumiem pandēmijas dēļ, bibliotēkā, iespēju robežās, notika 

pasākumi. Var minēt pārgājienu Cīruļmuiža- Kņāvu pilskalns – Saukas ezers, futbola draudzības 

spēli, Bērnu aizsardzības dienas sporta dienu, dzejas dienu pasākumu 1-3.klasei. Katru gadu bērni 

tiek iesaistīti “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā. 

Bibliotēkā ir pieejama bezmaksas interneta izmantošana (i-punkts).  Grāmatu rezervēšana. 

Bibliotēkas pakalpojumu pieejamības vērtējums ir atbilstošs iedzīvotāju prasībām. 

Bibliotēkas pakalpojumu attīstība: 

 Turpināt pilnveidot Rites bibliotēku kā nozīmīgu kultūras un informācijas centru Rites 

pagastā; 

 Izmantot elektronisko katalogu, SBA sniegtās iespējas, piedāvāt izmantot tās lietotājiem; 

 Apmācīt lietotājus meklēt un piekļūt informācijai internetā, bibliotēkas fondā; 

 Nodrošināt lietotāju pieprasījumu pēc materiāliem, uzziņām; 

 Piedalīties projektos – “Bērnu un Jauniešu Žūrija”, “Ziemeļvalstu literatūras nedēļa” 

 Regulāri iesaistīties dažādos semināros, profesionālajās apmācībā un kursos. 

 

 

• Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti, to rezultāti (pētījumi, 

aptaujas, anketas u. tml.); jaunu lasītāju piesaiste 

 

• Pakalpojumu sniegšanas vieta kā pakalpojums (īss apraksts par to, kādus pakalpojumus 

iedzīvotāji var saņemt pakalpojumu sniegšanas vietā, pakalpojumu sniegšanas vietas darbības 

vērtējums, secinājumi) 

 

• Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām – īss situācijas 

raksturojums 
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• Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām vai interešu grupām (uzņēmēji, 

bezdarbnieki, imigranti, mājsaimnieces, seniori, ģimenes u. c.), tematiskie pasākumi – 

situācijas raksturojums, skaitliskie dati nav tik būtiski 

Rites bibliotēka sniedz pakalpojumus bezdarbniekiem, palīdzot viņiem ar visāda veida 

dokumentu aizpildīšanu, meklēšanu un printēšanu. Ar katru pieaugušo bibliotēkas apmeklētāju 

tika strādāts individuāli.  

 

• Uzziņu un informācijas darbs – īsi, aprakstoši (situācijas apraksts, vērtējums) 

Lietotāji tiek individuāli konsultēti par bibliotēkas krājuma un kataloga izmantošanu, kā arī 

bibliotēkas vadītajā sniedz konsultācijas, lai lietotājs prastu meklēt sev vajadzīgo interneta portālos 

un elektroniskajos katalogos, informatīvajās lapās, bukletos. Periodiski notiek individuālās datora 

apmācības. 

Lietotājiem bija iespēja telefoniski vai izmantojot e-pastu uzzināt bibliotēkas darba laiku, 

vienoties par grāmatu pasūtīšanu, rezervēšanu, saņemšanu, pagarināšanu, kā arī saņemt sev 

nepieciešamo informāciju uz vietas bibliotēkā. Visa jaunākā informācija tika ievietota 

facebook.com profilā.  

  

• Bibliotēkas izglītojošā darbība (situācijas apraksts, vērtējums) 

 

• Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas pieejamība 

iedzīvotājiem 

 

• Elektroniskais katalogs kā pakalpojums – tabula “BIS ALISE izmantošana” + īsi, aprakstoši 

(vai visām reģiona bibliotēkām ir “ALISE”, kādus moduļus izmanto, kataloga veidošanas 

dinamika, lietotāju iespējas katalogā u. tml.) 

 
Tabula “Autorizētie lietotāji” 

 2019 2020 2021 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Aktīvie lietotāji kopā 227 227 239 0; +5% 

Autorizētie lietotāji kopā   40  

Autorizētie lietotāji 

pārskata periodā 

6 5 0  

 

 

• Iekšzemes un starptautiskais SBA: 

 tabula “SBA rādītāji” + secinājumi 

 pieprasījumu analīze pēc izvēles 

 
Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2019 2020 2021 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 
dokumentu skaits 

102 70 81 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

109 22 16 

 

• Problēmas un risinājumi bibliotēkas pakalpojumu un pieejamības jomā 

 

 

6. Krājums 
 

• Krājuma komplektēšanas politika un organizācija: 
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 krājuma komplektēšanas un organizācijas prioritātes pārskata periodā 

 informācija par krājuma komplektēšanas politikas dokumentu (sniedz saiti uz dokumentu 

tiešsaistē vai pievieno dokumentu pielikumā) 

 ja ir jauns komplektēšanas politikas dokuments – secinājumi par iepriekšējo dokumentu 

Bibliotēkas galvenais uzdevums ir veidot krājumu universālu un aktuālu. Bibliotēku 

krājumu komplektēšanā svarīgi ir zināt, ko vēlas un kas nepieciešams lasītājiem. Izvērtējot 

periodikas pasūtīšanu, iepriekš to noskaidrojot sarunās ar lasītājiem. Izvērtējot periodikas 

pasūtīšanu, iepriekš tiek iepriekš tiek veikta lasītāju anketēšana. 

Stabilu vietu pieprasījumā ieņem daiļliteratūra, īpaši latviešu literatūra, nozaru literatūrā – 

medicīnas grāmatas, uzziņu literatūra. Svarīgākais ir nodrošināt, lai jebkurš bibliotēkas lietotājs 

saņemtu vajadzīgo informāciju īstajā vietā un īstajā laikā. Tādēļ, komplektējot, papildinot un 

norakstot krājumu, vērā tiek ņemts lasītāju pieprasījums un mūžizglītības vajadzības. 

Rites ciemā ir skola, tādēļ bibliotēka cenšas iegādāties daudzpusīgu literatūru bērniem. 

 Iespēju robežās, lai bibliotēkā neveidotos novecojušu izdevumu krātuve, kuru neviens vairs 

negrib lasīt, tika iepirktas jaunākas literatūras grāmatas. 

• Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums: 

 tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” + situācijas vērtējums  

 
Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2019 2020 2021 

Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 

1477 1535 1944 

t. sk. grāmatām 978 1031 1384 

t. sk. bērnu grāmatām    

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 499 504 560 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. 

skaita pagastā, pilsētā, reģionā    

2,78 2,99 3,96 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai kopā 

1477 1535 1944 

 

• Rekataloģizācija (ierakstu skaits + % no kopējā) 

 

• Krājuma pārbaude (inventarizācija) – īsi, aprakstoši + novērojumi, secinājumi 

2021.gadā bibliotēkas krājuma pārbaude(inventarizācija) nav veikta. 

• Krājuma rādītāji: 

 tabula “Krājuma rādītāji” 

 situācijas raksturojums, rādītāju analīze, secinājumi (krājuma saturiskais izvērtējums: 

jaunieguvumi, dāvinājumi, nozaru literatūra, oriģinālliteratūra; krājuma kvalitātes izpēte u. c.) 

 
Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2019 2020 2021 

Jaunieguvumi kopā 615 638 664 

t. sk. grāmatas 70 180 269 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 74 95 117 

t. sk. bērniem 35 55 45 

Izslēgtie dokumenti 0 347 331 

Krājuma kopskaits 6173 6480 6795 

Grāmatu krājuma apgrozība 0,51 0,59 0,4 

Periodisko izdevumu apgrozība 0,38 0,66 0,32 

 Atskaites periodā samazinājies gan grāmatu, gan periodikas izsniegums. 2021.gadā 

bibliotēkā iegādātas 269 grāmatas, īpašu uzmanību veltot latviešu oriģinālliteratūrai. 

 Atskaites periodā norakstīti 331 izdevums. 
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 Literatūras izstādes un tematiskās izstādes tika popularizēts bibliotēkas krājums. Tās veltītas 

dzejnieku, rakstnieku jubilejām, kā arī varēja iepazīties ar dažādu nozaru grāmatām. Lasītājs, 

ienākot bibliotēkā, apskatīja izstādi un ieinteresējās par aktuālo grāmatu. 

 Vispieprasītākā ir daiļliteratūra un ļoti patīkami, ka pēdējos gados lietotāji biežāk izvēlas 

latviešu autoru darbus. 

• Datubāzes: 

 abonētās tiešsaistes datubāzes (t. sk. ar piekļuvi ārpus bibliotēkas telpām) 

Bibliotēkā ir pieejamas šādas datu bāzes: Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka. News ir 

pieejams tikai bibliotēkas telpās, letonika ir pieejama bibliotēkas telpās un paprasot 

attālinātos pieejas datus Letoniku ir iespējams izmantot attālināti. 

 pašu veidotās datubāzes (izņemot novadpētniecības datubāzi, kuru aplūko novadpētniecības 

sadaļā) 

Rites  bibliotēkai nav pašu veidotu datubāžu 

 datubāzu izmantojuma rādītāji – tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” + 

secinājumi 

2021.gadā datubāžu izmantošanas rādītāji jau mazliet ir palielinājušies, kas liecina ka, tās 

tiek izmantotas. 
Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2019 2020 2021 

Letonika    

skatījumi  1 20 

piekļuves sesiju skaits  4 19 

lejuplāžu skaits    

News 24 4 4 

    

 

• Krājuma un datubāzu popularizēšana (aprakstoši vai tabulas veidā – pēc izvēles) 

 Regulāri tiek veidotas literatūras un tematiskās izstādes un jauno grāmatu apskats. Lietotāji 

tika individuāli konsultēti par bibliotēkas krājuma un kataloga izmantošanu, kā arī bibliotēkā tika 

sniegtas konsultācijas, kas nepieciešamas, lai lietotājs prastu meklēt sev vajadzīgo interneta portālos 

un elektroniskajoskatalogos, informatīvajās lapās, bukletos.  

• Darbs ar parādniekiem – aprakstoši (pēc izvēles) 

Darbs ar parādniekiem notiek individuāli, zvanot vai nosūtot ziņas whatsapp, norādot kāda grāmatas 

būtu jānodod. 

• Ar bibliotēkas krājumu saistītās problēmas un to risinājumi, vajadzības, galvenie secinājumi 

pārskata periodā 

 

 

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 
 

• Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji 

 Atskaites periodā darbs ar bērniem un jauniešiem veikts iespēju robežās. Tika plānoti 

pasākumi, kuros bērni vairāk atradās ārā svaigā gaisā, jo to atļāva ārkārtas situācijas ierobežojumi. 

Tika rīkots dzejas dienas pasākums 1.-4. klases bērniem, individuāli pa klašu grupām. Bibliotēka 

piedalījās lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. Lasīšanas 

veicināšanas programmā visās attiecīgā vecuma grupās piedalījās 10 bērni un jaunieši, kā arī 3 

vecāki. Piedaloties šajā projektā, ieguvēji ir paši projekta dalībnieki, jo, aizpildot anketas, skolēni 

mācās novērtēt izlasīto grāmatu un šo novērtējumu izsaka atbildīgi. 

 

• Metodiskā un konsultatīvā darba organizācija attiecībā uz šo darba virzienu (aizpilda tikai 

reģiona galvenā bibliotēka) 
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Bērni un jaunieši regulāri tika informēti par aktivitātēm, jaunumiem Rites bibliotēkā. 

Informācija bija pieejama gan skolā, gan bibliotēkā. 

• 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.) 

Uzkalusot un analizējot lasītāju vēlmes, tika noskaidrots, kādas grāmatas patīk. Pārsvarā 

jaunākās grāmatas bibliotēka saņem no SIA “Virja” un “Zvaigzne ABC”. Katru gadu tiek 

iegādāta pilna kolekcija no “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” kolekcijas. 

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

Individuāli skolēni tika iepazīstināti ar bibliotēkas darba specifikāciju, bibliotēkas izkārtojumu 

un informācijas apguves prasmēm. Bērni un jaunieši pārsvarā izmantoja bibliotēkā pieejamo 

internetu. Apmeklējumu ietekmēja pandēmijas ierobežojumi. 

Izmantojot bibliotēkas krājumu un informācijas tehnoloģijas, skolēniem dota iespēja pilnveidot 

darbu pie projekta darbiem un gūt zināšanas par skolā uzdotiem jautājumiem – par 

rakstniekiem, novadniekiem, atsevišķām valstīm, mācību iestādēm, meklējot atbildes dažādiem 

konkursiem un projektiem. 

• Veiksmīgākie pasākumi, lasīšanas veicināšanas aktivitātes 

 

• Sadarbība ar izglītības iestādēm “Kompetenču pieejas mācību saturā (Skola2030)” ietvaros 

(minēt konkrētus piemērus) 

 

• Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā, nozīmīgākie partneri, sadarbības 

vērtējums 

Par pasākumu vietu tiek izvēlēta gan bibliotēka, gan Viesītes vidusskolas izglītības 

programmas īstenošanas vietu - Rites pamatskola, arī bērnudārza telpas. Bibliotēkai ir laba 

sadarbība ar Viesītes vidusskolas izglītības programmas īstenošanas vietu  -Rites pamatskolu. 

Bērnu daŗza audzinātājas vienmēr cenšas atrast un veltīt laiku, lai kopīgi rosinātu gan vecākus, 

gan bērnus lasīt grāmatas, daudzi izmanto materiālus, lai pilnveidotu nodarbības. 

 

• Bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides vērtējums specializācijā 

 

• Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem, to iespējamie risināšanas ceļi 

Ar katru gadu samazinās to bērnu skaits, kuri apmeklē bibliotēku. Un tā laikam ir galvenā 

problēma Rites bibliotēka darbā ar bērniem un jauniešiem. Viens no iemesliem ir aizbraukšana 

ar vecākiem uz patstāvīgo dzīves vietu uz citu pilsētu vai ārzemēm, pagarinātā grupa, 

pandēmijas ierobežojumi, ka bērni līdz 12 gadiem var apmeklēt bibliotēku tikai ar vecākiem, 

kam ir sadarbspējīgs sertifikāts, un no 12 gadiem ar sertifikātu vai negatīvu testa rezultātu. Vēl 

kā iemesls ir ajunu tehnoloģiju iespējas, bērni negrib lasīt, bet vairāk laika pavadīt iekārtās. 

 

 

8. Novadpētniecība 
 

• Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda prioritātes 

Bibliotēka joprojām piedāvā saviem apmeklētājiem padalīties ar senām vai ne tik senām 

fotogrāfijām, rakstiem par Rites pagastu, cilvēkiem un notikumiem, lai var papildināt 

novadpētniecības materiālus. 

• Novadpētniecības krājums: 

 komplektēšana, ietverto materiālu veidi: novadpētniecības plauktā var atrast dažas grāmatas, 

dažādu periodiku, kas saistīta ar mūsu pagasta ļaudīm, viņu sadzīvi.  

 krājuma organizācija un glabāšana: Rites pagasta bibliotēkas krājums sastāv no materiāliem 

par Rites pagastu -cilvēkiem, vietām un nozīmīgiem objektiem. Dažādiem fotoalbumiem.  
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 digitalizācija, digitālie resursi un to veidošana: 2021 gadā neviena digitāla kolekcija netika 

veidota. 

 krājuma kvalitātes, aktualitātes, attīstības novērtējums: Novadpētniecības krājums bibliotēkā 

ir apmierinošs. 

 izmantojums (var nebūt cipari, pietiek ar situācijas aprakstu, novērojumiem) 

Bibliotēkas apmeklētājus piesaista vietējā novadnieka grāmatas par Rites pagastu, kā arī 

vecie fotoalbumi. 

• Novadpētniecības darba popularizēšana 

Novadpētniecības popularizēšanai bibliotēkas vadītāja rīko dažādus pārgājienus, lai popularizētu 

savu pagastu un tā vērtības. 

• Sadarbība novadpētniecības jomā 

Novadpētniecības jomā bibliotēkai ir sadarbība ar privāto kolekcionāru Jāni Staltmani, tāpat ir 

izveidojusies sadarbība ar Dāņiem un ir iespēja apmeklēt Rites tautskolu. Ir izveidota sadarbība 

ar zemes īpašniekiem, lai brīvi piekļūtu Imanta Ziedoņa dižozolu aizstāvju grupas atkaltajiem 

dižozoliem Paradagos. 
. 

 

• Jauninājumi novadpētniecības darbā 

 

• Novadpētniecības darba problēmas un to risinājumi 

Novadpētniecības darbs ir komandas darbs. Viens bibliotekār nevar apzināt visus notikumus un 

apkopot iegūtos materiālus., kā arī novadpētniecību materiālu vākums un apkopojums prasa laiku. 

Rites bibliotēkas prioritāte – darbs ar bērniem un jauniešiem, lasīšanas popularizēšana un sava 

pagasta kultūrvēsturisko vērtību apzināšana. Izveidota sadarbība ar pagasta novadpētnieku Jāni 

Kolpaku. 

• Galvenie secinājumi pārskata periodā, nākotnes prognozes, vajadzības 

Bibliotēkas darbā novadpētniecības darbs ir jāuzskata par svarīgu darba virzienu, ieguldot nozīmīgu 

darbu, apkopojot, popularizējot un saglabājot novadpētniecības krājumu nākamajām paaudzēm. 

 

9. Projekti 
 

• Tabula “Projektu apkopojums” 

 
Tabula “Projektu apkopojums” 

Projekta 

nosaukums 

Finansētājs Finansējuma 

apjoms 

Projekta apraksts (t. sk. 

īstenošanas laika periods, 

rezultāti, īss kopsavilkums) 

Atbalstīts/ 

neatbalstīts 

Bērnu, jauniešu 

un vecāku žūrija 

pašvaldība  Lasīšanas veicināšanas 

programma “Bērnu, jauniešu 

un vecāku žūrija” ir Latvijas 
Nacionālas bibliotēkas 

izstrādāta un kopš 2009. gada 

Latvijas Bibliotekāru biedrības 

īstenota programma, ko 
finansiāli atbalsta Valsts 

Kultūrkapitāla fonds. 

Programmas mērķis ir dažādot 
un pilnveidot publisko 

bibliotēku iespējas darbā ar 

bērniem un jauniešiem un 
veicināt bibliotēkas 

pakalpojumu izmantošanu 

jauno lasītāju vidē, tādejādi 

atbalstīts 
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ietekmējot grāmatniecības 

procesus un bibliotēkas 
rīcībpolitiku valstī. 

Vērtīgo grāmatu 

iepirkums 

publiskajām 
bibliotēkām 

KM 408,12 Latvijas Nacionālā bibliotēka 

(LNB), izmantojot Kultūras 

ministrijas (KM) piešķirto 300 
000 EUR finansējumu Covid-

19 krīzes radīto negatīvo seku 

mazināšanai kultūras nozarē 
tika atbalstīts iepirkums 

grāmatām, kas sniedza iespēju 

izdevējiem ieguldīt līdzekļus 

jaunu un augstvērtīgu grāmatu 
sagatavošanā un izdošanā, kā 

rezultāta bibliotēku krājumos 

nonāk daudzveidīga un 
kvalitatīva literatūra. 

atbalstīts 

 

• Projektu apraksts (šeit, attiecīgajā tematiskajā nodaļā vai pielikumā – pēc izvēles, vēlams 

pielikumā) 

Jau vairākus gadus bibliotēka piedalās ‘Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” programmā. 2021. 

gadā piedalījās 10 bērni un 3 vecāki. 

Patīkami, ka šajā laikā valsts rod nepieciešamību atbalstīt gan krīzes skarto grāmatniecības 

nozari – grāmatu autorus, ilustratorus un tulkotājus, gan kvalitatīvi papildināt Latvijas publisko 

bibliotēku krājumus ar augstvērtīgiem pēdējo gadu izdevumiem. Bibliotēka ieguva 47 

monogrāfiskos izdevumus. 

• Pārdomas, secinājumi par darbu ar projektiem 

Rakstot kādu lielu un nopietnu projektu, ir vajadzīgs laiks un noteikti novada domes speciālistu 

palīdzība. Pagaidām nevienā no tādiem projektiem bibliotēka neiesaistījās, bet labprāt atsaucas uz 

citu piedāvājumiem. 

 

10. Publicitāte 
 

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

pakalpojumiem 

Pasākumu organizēšana visdažādākajām lasītāju un interesentu grupām ir viens no bibliotēkas 

pamatuzdevumiem, lai piesaistītu apmeklētājus. Laba sadarbība ar skolu. Visa informācija par 

bibliotēku tika izvietota Rites pagasta centrā un bibliotēkā. Informāciju par notikušajiem 

pasākumiem varēja izlasīt facebook.com profilā un Viesītes novada vēstīs. 

Bibliotēkā redzamā vietā ir izvietoti un pieejami Rites bibliotēkas gada pārskati un citi 

publicētie materiāli, kā arī cita iedzīvotājiem aktuālā informācija. 

 Pēc jaunieguvumu saņemšanas ar jaunāko literatūru tiek iepazīstināti pagasta iedzīvotāji, 

skolotāji un skolēni – aicinot bibliotēkā apskatīt izstādi vai arī aiznesot pēc pieprasījuma konkrētu 

grāmatu lasītājam, informācija tika ievietota bibliotēkas facebook.com profilā. 

• Bibliotēkas informācija tīmeklī 

 bibliotēkas tīmekļvietne (mājaslapa); emuāri (blogi); sociālie mediji; citas tīmekļvietnes) 

informācija par norisēm bibliotēka tika publicēta Viesītes novada mājaslapā www.viesite.lv 

Bibliotēka aktīvi liek informāciju savā facebook.com profilā 

• Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi 

Visbiežāk izmantotais bibliotēkas sniegto pakalpojumu un literatūras popularizēšanas un krājumu 

atklāsmes veids ir izstādes, veltītas svētkiem, kalendārajiem datumiem, ievērojamu cilvēku 

jubilejām, kā arī aktuāliem notikumiem Latvijā un pasaulē. 

Bibliotēka rīkoja jauno grāmatu apskatus. 

http://www.viesite.lv/
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2021. gadā tika rīkota Bērnu aizsardzības dienai veltīta sporta diena. 

Tika rīkots pārgājiens sava pagasta kultūrvēsturisko vērtību apzināšanai, vasaras noslēgumā tika 

rīkota futbola draudzības spēle, ar noslēguma nakts trasītēm.  

2021.gadā tika filmēts materiāls par bibliotēku 6. Latvijas bibliotekāru kongresam.( 
https://www.youtube.com/watch?v=zo3zluwf8uA ). Tāpat rites bibliotēkas vadītāja piedalījās 

raidījuma Dabas Tops filmēšanā stāstot par Rites pagasta Stepeļu pilskalnu.( 
https://xtv.lv/rigatv24/video/3AGXRYPlNJ5-

22_12_2021_dabas_tops?fbclid=IwAR2_MEIie4DoLMdIfuYyujVo8GmCZLVsHUS90rMlHZiCr

AK_ZzwBOZsYw0Q  ) 

Rites pagasta bibliotēkas vadītājai izaicinājums bija vadīt ekskursiju pa Rites pagastu Dāņiem, jo 

informācija bija nepieciešama angļu valodā. Bibliotēkas vadītāja ir sagatavojusi apmeklētājiem 

bukletus gan latviešu, gan angļu valodā. 

• Ar publicitātes darbu saistītās problēmas un to risinājumi 

Ir aktīvāk pašiem jādarbojas. 

 

11. Sadarbības tīkla raksturojums 
 

• Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām 

Ar Viesītes vidusskolas izglītības programmas īstenošanas vietas Rites pamatskolu ir cieša 

sadarbība jau daudzus gadus. Kopīgi tiek plānoti pasākumi, tikšanās un dažādas ar bibliotēku 

saistītas aktivitātes. Liels atbalsts ir no Rites Tautas nama vadītājas un pagasta pārvaldes 

darbiniekiem, nekad netiek atteikta palīdzība. 

• Citi sadarbības partneri reģionā un Latvijā, veiktās sadarbības aktivitātes 

Tika veicināta sadarbība ar citām bibliotēkām, izglītības iestādēm un citām iestādēm atbilstoši 

bibliotēkas funkcijām un uzdevumiem. 

• Pārrobežu sadarbība, starptautiskā sadarbība 

Bibliotēkas vadītajai ir izveidojusies sadarbība ar dāņiem kam pieder Rites tautskola. Tiek vadītas 

kopīgas nodarbības bērniem, apmeklēti kursi ko organizē dāņi. 

• Bibliotēku interešu aizstāvības darbs 

Pašvaldības finansējums ir stabils. Bibliotēka popularizē savu darbu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zo3zluwf8uA
https://xtv.lv/rigatv24/video/3AGXRYPlNJ5-22_12_2021_dabas_tops?fbclid=IwAR2_MEIie4DoLMdIfuYyujVo8GmCZLVsHUS90rMlHZiCrAK_ZzwBOZsYw0Q
https://xtv.lv/rigatv24/video/3AGXRYPlNJ5-22_12_2021_dabas_tops?fbclid=IwAR2_MEIie4DoLMdIfuYyujVo8GmCZLVsHUS90rMlHZiCrAK_ZzwBOZsYw0Q
https://xtv.lv/rigatv24/video/3AGXRYPlNJ5-22_12_2021_dabas_tops?fbclid=IwAR2_MEIie4DoLMdIfuYyujVo8GmCZLVsHUS90rMlHZiCrAK_ZzwBOZsYw0Q
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Pielikumi 
 

 

 

 

Lai gan valstī bija izsludināts ārkārtas stāvoklis, Rites bibliotēka rīkoja Lieldienu pasākumu 

attālināti. Dalībniekiem piesakoties tika nosūtīti jautājumi un uzdevumi, kas jāizdara. Pareizās 

atbildes bija jāiesūtas bibliotēkas vadītājai. Un otrā dienā vienojoties dalībnieki varēja nākt pēc 

savām balviņām.  

 

 

 

 

 

 

 

N.p.k. Norises 

laiks 

Norises 

vieta 

Organizētājs(-i) Pasākuma nosaukums, 

galvenās tēmas 

Stundu 

skaits 

Klātienē 

vai 

attālināti 

1. 21.01.2021. ZOOM LNB Konference “Literatūras 

zināšanas mūsdienīgam 

bibliotekāram 

5 Attālināti 

2. 27.01.2021. ZOOM Valsts izglītības 
satura centrs 

Bērnu nometņu 
organizēšanas un vadīšanas 

kompetenču pilnveide 

36 Attālināti 

3. 10.03.2021. ZOOM LNB Projekta “Zenīta stāsti” 

seminārs 

3 Attālināti 

4. 11.03.2021. ZOOM Latvijas 

Republikas 

Jēkabpils novada 
pašvaldības 

Kultūras 

pārvalde 

Emocionālā pašregulācija 

krīzes situācijā jeb kā mēs 

varam palīdzēt paši sev  

 Attālināti 

5. 14.04.2021. ZOOM Latvijas 
Bibliotekāru 

biedrība 

Latvijas bibliotekāru 
21.konference “Darīt 

neticamo” 

5 Attālināti 

6. 15.04.2021. ZOOM Latvijas 

Bibliotekāru 
biedrība 

Latvijas Bibliotekāru 

festivāls 2021 Bibliotēku 
ideju tirgus “Darīt 

neticamo” 

4 Attālināti 

7. 13.05.2021. ZOOM LNB Konference”Literatūras 
zināšanas mūsdienu 

bibliotekāram” 

5 Attālināti 
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Lieldienu pasākums Pa Lieldienu zaķa pēdām. 

 
 

Nākamais pasākums bija maija beigās, kad kopā ar Viesītes vidusskolas izglītības programmas 

īstenošanas vietas Rites pamatskolas sporta skolotāju tika rīkots pārgājiens uz Saukas ezeru. 

Bērniem pašiem sev bija jāsarūpē zivis pusdienu zupai. Paldies visiem kas paņēma makšķeres, 

paldies Sanijai par to ka noķertās zivis notīrīja. Paldies visiem kas pieveica ceļu netikai uz Saukas 

ezeru bet arī atpakaļ uz mājām.
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Nākamais pasākums bija pārgājiens uz Kņāvu pilskalnu un Saukas ezeru. Neskatioties uz ārā 

valdāmo 30 grādu karstumu, lielais maršŗuts tika pievarēts. 

 

 
 

19.06.2021. pie Rites pagastā esošā 1836 stabiņa tika iedegts Gaismas ceļa ugunskurs. Paldies Rites 

Tautas nama ansamblim par skanīgo pasākumu.  

 

 

 

 
 

 

 



16 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Kā ik gadu vasaras noslēgumā tiek rīkots kāds pasākums, kas nozīmē jaunā mācību gada sākumu. 

Arī 2021.gada vasaras noslēgumā tika rīkots pasākums. Plkst.18:00 visi tikāmies pie futbola 

laukuma, kur bērniem notika draudzības spēle futbola. Pēc futbola visi devāmies pie Rites pagasta 

pārvaldes ēkas, kur Cīruļmuižas parkā bija sagatavotas dažādas stafetes. Noslēgumā bērnus gaidīja 

Rites bibliotēkas vadītājas sagatavotais cienasts. Bērniem par izbrīnu, uz koka iesmiem tika ceptas 

maizītes, kurās pēc tam gatavoja hotdogu. Daudziem tas bija liels pārsteigums, un bērniem ļoti 

patika. Šī tradīcija tiks turpināta arī citos pasākumos. 
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Nu jau otro gadu ārkārtas situācijas laikā, nebija atļauti pasākumi, bet lai nodrošinātu iedzīvotājiem 

Lāčplēšu dienas un Valsts svētku noskaņas, bibliotēkas vadītāja izgaismoja Cīruļmuižas parku un 

laika periodā no 16:00-21:00 fonā skanēja patriotiskās dziesmas.  

https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=874094379916267&external_log_id=fe03d147-

8061-4987-8a9e-3e0cf44d39dd&q=rites%20pagasts  

Arī svētku rotas Rites pagastā bija pašu veidotas. Paldies visiem, kas palīdz ar idejām un darbiem.  

https://www.facebook.com/ritesbiblioteka/videos/1074121776681920  
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https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=874094379916267&external_log_id=fe03d147-8061-4987-8a9e-3e0cf44d39dd&q=rites%20pagasts
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