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Vispārīgs bibliotēkas raksturojums 
 

• Īss situācijas apraksts: 

   Saukas bibliotēka nodoklu maksātāja Latvijas Republikas Kultūras ministrijā (reģistra numurs BLB 

158 reģ.2004.17.08.) atrodas 155km attālumā no Rīgas, , 6 km attālumā no pagasta centra Lonē,45 

km attālumā no novada centra Jēkabpilī. 

 Saukas ciematiņā dzīvo 60 iedzīvotāju. Tuvumā Saukas evaņģēliski luteriskā baznīca, komponista 

A. Žilinska dzimtās mājas  

Lejas Arendzāni”. Bibliotēka atrodas Saukas ciematiņa trešajā dzīvojamajā mājā pirmā stāva 7. 

dzīvoklī. Tuvumā z/s “Ielejas”, z/s ‘’Apses”, z/s ‘’Vilciņi”. 

 Izmaiņas bibliotēku darbībā pārskata periodā (izmaiņas juridiskajā statusā, institūcijas 

struktūrā u. c. būtiskas izmaiņas)Bibliotēka pēc ATR tagad ir Jēkabpils novadā. 

Izmaiņas bibliotēkas darbībā pārskata periodā nav notikušas. 

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

uzdevumiem – piesaistīti jauni lietotāji, mainīta bibliotēkas lietotāju informācija par bibliotēkas 

notikumiem, organizētajām izstādēm u.c 

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

attīstības virzieni, bibliotēku aktivitāšu piemēri, secinājumi) 

 

• Bibliotēku akreditācija; akreditācijas ieteikumu izpilde u. tml. 
Bibliotēku akreditācija pārskata periodā nav notikusi. 

 

 

2. Finansiālais nodrošinājums 
 

• Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” un 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 

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

 2019 2020 2021 

Kopā (EUR) 14112 13532 18094 

Pašvaldības finansējums 14112 13532 18094 

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) 14112 13532 18094 

Darbinieku atalgojums (bruto) 8110 7957 8793 
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Krājuma komplektēšana 1067 1095 

 

1075 

                                       3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

 

 

• Veiktie un plānotie telpu un ēku rekonstrukcijas projekti un remontdarbi 

 

2021. gadā bibliotēkas apkurei nopirkts jauns granulu katls. 

 

2021. gadā netika veikti remonti. 

 

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

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

Informācijas tehnoloģijas Gads Piezīmes 

5 datori  2012.,2014., 2015.,2015.,2019.  

Multifunkcionālā iekārta 2012  

Lāzerprinteris 2011  

Laminators SaturnA4 2013  

Fotoaparāts CanonPowershot 3400 

IS 

 

2013 

 

 

• Problēmas un to risinājumi materiālā un tehniskā stāvokļa jomā .Pasliktinoties iekārtu darbībai 

tiks plānota nomaiņa . 2021. gadā nebija nepieciešamība mainīt tehniku .Datoriem ir maza 

noslodze. 

 

4. Personāls 
 

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

Bibliotēkā strādā viena darbiniece uz pilnu slodzi. Piedalās visos JGB rīkotajos apmācību semināros 

un arī dažādos attālināti rīkotajos. 

• Apbalvojumi un pateicības 

LNB Pateicība par piedalīšanos Latvijas pagastu 6. kongresā ”Pagastu bibliotēka- vieta kopienas 

attīstībai”. 

• Finansējums personāla attīstībai (profesionālajai pilnveidei, pieredzes apmaiņas braucieniem 

u. Tml.) – situācijas apraksts, vērtējums 

Ieplānotais finansējums tiek nodrošināts. 

Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi” 

 

N.p.k. Norises laiks Norises 

vieta 

Organizētājs(-i) Pasākuma nosaukums, 

galvenās tēmas 

Stundu 

skaits 

1. 11.03 Platformā 

ZOOM 

Jēkabpils Kultūras 

pārvalde 

“Emocionālā pašregulācija krīzes 

situācijā, jeb kā mēs varam 

palīdzēt sev” 

2 

 2.  

01 

Platformā 

ZOOM 

Jēkabpils Galvenā 

bibliotēka 

Atskats uz 2020. gadu, Covid 

ietekme uz Bibliotēku darbu 

1,5 



4 

 

3.  

13.08 

Platformā 

ZOOM 

Bibliotēku attīstības 

cents 

Konference ”Literatūras 

zināšanas mūsdienīgam 

bibliotekāram” 

 

 

5 

4. 14.04 Platformā 

ZOOM 

LBB Latvijas bibliotekāru 21. 

koference 

5 

5.  18.03 Platformā 

ZOOM 

Latvijas kultūras 

koledža 

Lekcijas bibliotekāru izglītībai 4 

6. 24.02,30.03,

28.04 

Platformā 

ZOOM 

LNB Virtuālās trešdienas 

bibliotekāriem 

6 

7. 10.12  Facebook LNB Jāņa Stradiņa akadēmiskie 

lasījumi  . 

3,5 

8. 22.06 Kaldaruņā NVO  Sēlijas kopienu būvēšanas 

treniņā”Saulgriežu spēkā” 
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 9.  27.05 Platformā 

ZOOM 

LNB  Latvijas pagastu 6. kongress 8 

10. 22.10 Platformā  

ZOOM 

Sēlijas salas Sēlijas NVO forums 8 

 

• 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 

 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

 2019 2020 2021 % salīdzinot ar 

iepr. Gadu 

Lietotāju skaits 113 105 98 -1,3% 

     

t. sk. bērni 11 11 11  0 

 

 

    

Bibliotēkas apmeklējums 2551 1074 948 -0,9% 

t. sk. bērni 135 71 47 - 0.6% 

Virtuālais apmeklējums  135   

Izsniegums kopā 3448 3182 3303 -1,3% 

t. sk. grāmatas 783 597 672 +1,1% 
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t. sk. periodiskie izdevumi 2665 2585 2635 +1% 

t. sk. bērniem 135 46 86 +1.9% 

Bibliotekārais aptvērums % 

no iedz. skaita pagastā, 

pilsētā, reģionā 

    

t. sk. bērni līdz 18 g.     

Iedzīvotāju skaits     

2021. gadā darbu bibliotēkā ietekmēja vīruss Covid19.Bibliotēka bieži bija slēgta. Darba rezultātus nevar 

salīdzināt, jo ārkārtas situācija ir tāda kā ir. 

 

Tabula "Lasītāju sadalījums pa dzimšanas gadiem" 

(šos datus var dabūt Cirkulācijas statistikā pirmā atskaite Lasītāju vecums) 

Skaits kopā 1-18 19-40 41-60 61-80 81- 

  11 23 30 29 5 

 

Tabula "Lasītāji pēc lasītāju kategorijām" 

Skaits 

kopā 

Bērni Skolēni 

1-9kl. 

Vidusskolēni Strādājošie Pensionāri Nestrādājošie Citi 

        

• Pakalpojumu attīstība, jauninājumi – kopaina, piemēri, vērtējums 

 

• E-grāmatu bibliotēka  
Bibliotēkā e-grāmatas 2020. gadā lasīja pieci lasītāji. Par šo pakalpojumu interese pieaug. 

 

Tabula “E-grāmatu bibliotēkas statistikas dati” 

 E-grāmatu bibliotēkas lasītāju 

skaits 

2020 5 

2021 6 

 

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

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

Par bibliotēkas lasītāju viedokli uzzinu pēc aptaujām. Jauni lasītāji tiek piesaistīti tos uzrunājot. 

Arī piesakās pēc iegūtās informācijas facebook.com. 

 

• Ārējie apkalpošanas punkti kā pakalpojums (īss apraksts par to, kādus pakalpojumus iedzīvotāji 

var saņemt ārējās apkalpošanas punktos, ārējo apkalpošanas punktu darbības vērtējums, 

secinājumi) 

       Ārējo apkalpošanas punktu nav. 

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

raksturojums 

Bibliotēka piegādā grāmatas un žurnālus dzīvesvietās, ja nav iespējams nokļūt bibliotēkā. 

 

• 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 

Bibliotēka sniedz konsultācijas senioriem. Pieprasīti ir e- pakalpojumi-ibanka,elektrum.lv. 
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• Uzziņu un informācijas darbs – īsi, aprakstoši (situācijas apraksts, vērtējums) 
Bibliotēkā tiek sniegtas individuālās konsultācijas-ibankas, portāla  elektrum.lv , latvija.lv lietošanā. 

 

• Bibliotēkas izglītojošā darbība (situācijas apraksts, vērtējums) 

                    Sakarā ar covid nenotika nodarbības. 

• Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas pieejamība iedzīvotājiem 

Informācija pieejama novada mājas lapā, laikrakstā “Viesītes Novada Vēstis”, Jēkabpils Novada 

Vēstis, jgb mājas lapā. 

• 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” 

Autorizēti lietotāji 

(2019) 

Autorizēti lietotāji 

(2020) 

Autorizēti lietotāji 

(2021) 

% salīdzinot ar 

iepr. gadu 

103 105 98 -0.93% 

Tabula "Elektroniskā kopkataloga izmantošana" 

 

Pasūtītie izdevumi Pagarināšanas 

pieprasījumi 

  

    

 Digitalizācija – kopaina, īss situācijas apraksts- Digitalizācija nav veikta. 

• 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 

1 59 9 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

1 20 4 

. 

 

 

6. Krājums 
 

• Krājuma komplektēšanas politika un organizācija: 

 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 
Bibliotēka komplektē un iegādājas aktuālus, kvalitatīvus izdevumus, lai bibliotēkas lietotājiem sniegtu 
mūsdienīgu informāciju un veicinātu mūžizglītību. 
 

• Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums: 
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 tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” + situācijas vērtējums  

 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2019 2020 2021 

Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 

1067 1095 1075 

t. sk. grāmatām 701 728 700 

t. sk. bērnu grāmatām    

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 373 367 375 

Finansējums krājumam uz 1 

iedz.skaita pagastā, pilsētā, 

reģionā    

   

 Ar 2017. gadu automatizēta grāmatu izsniegšana, viss grāmatu krājums reģistrēts 

programmā ‘’ALISE”. 

• Krājuma pārbaude (inventarizācija) –  
                     Pārskata periodā 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 301 331 300 

t. sk. grāmatas 89 127 98 

t.sk. periodika 212 204 202 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 56 93 67 

t. sk. bērniem 8 9 13 

t.sk. nozaru literatūra(grāmatas) 25 25 18 

Izslēgtie dokumenti 197 181 377 

Krājuma kopskaits 3712 3862 3785 

Grāmatu krājuma apgrozība 29.09 29.69 34.00 

Periodisko izdevumu apgrozība 3.75 1.77 4.3 

                      Krājuma komplektēšana ir apmierinoša , jo katru gadu nedaudz pieaug. 

                      Bibliotēkas apmeklētājiem pieejamas datu bāzes LETONIKA un NEWS 

                      Datu bāzi LETONIKA 2021. gadā varēja izmantot arī attālināti. 

 

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 
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Dabubāze 2019 2020 2021 

Letonika 66 20  

News 510 267 838 

    

 

Pārskata periodā regulāri tika rīkoti gan grāmatu krājuma , gan datubāzu popularizēšanas pasākumi.  

Bibliotēkas apmeklētājiem  tika piedāvātas dažādas izstādes par novadniekiem, rakstnieku,  

dzejnieku jubilejās. Tā kā Covid 19 pandēmija traucēja darbam klātienē, bibliotēkas lietotāji un citi 

interesenti ar bibliotēkas aktivitātēm tika iepazīstināti facebook. com. Bibliotēkai ir 290 sekotāju. 

 Ar parādniekiem sazinos telefoniski. 

 

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 
     Pagastā nav ne skolas, ne bērnudārza. Visi bērni mācās Viesītes vidusskolā, mazie apmeklē 

Viesītes bērnudārzu. 2021. gadā tikšanās ar bērniem bija individuālas. Kad varējām tikties klātienē 

kā allaž spēlējām galda spēles, kopā palasījām grāmatiņas. Turpinās pandēmijas gads… 

 

• 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.) 

       Bērnu un jauniešu literatūra tiek papildināta pēc  grāmatu izmantošanas rādītājiem. Bibliotēkā ir 

spēles dažādu vecumu bērniem. 

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

          2021. gadā klātienē tikāmies reti. Nepieciešamie pakalpojumi senioriem tika nodrošināti 

attālināti. 

• Veiksmīgākie pasākumi, lasīšanas veicināšanas aktivitātes 

2021. gadā nenotika. 

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

(minēt konkrētus piemērus) 

 

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

vērtējums 

 

• Bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides vērtējums specializācijā 

 

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

 
 

 

8. Novadpētniecība 
 

• Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda prioritātes 

 

• Novadpētniecības krājums: 

 komplektēšana, ietverto materiālu veidi 

 krājuma organizācija un glabāšana 

 digitalizācija, digitālie resursi un to veidošana 

 krājuma kvalitātes, aktualitātes, attīstības novērtējums 

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

• Novadpētniecības darba popularizēšana 
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Materiālu popularizēšanai  tie izmantots facebook. 

• Sadarbība novadpētniecības jomā. 

. Piedalījos Barikāžu muzeja organizētajos atmiņu vakaros, akadēmiķa J. Stradiņa lasījumos, 

dalīšanās ar materiāliem par Dauges dzimtu ar Rīgas Stradiņa Universitātes docenti ,Dr. med. 

Maiju Pozemkovsku. 

• Jauninājumi novadpētniecības darbā 

2021. gadā tika pievērsta liela izmanība novadnieku atcerei. 

• Novadpētniecības darba problēmas un to risinājumi 

2021. gadā protams, ka darbu traucēja covid pandēmija. 

• Galvenie secinājumi pārskata periodā, nākotnes prognozes, vajadzības 

Iesāktais jāturpina, jo zinot vēsturi mēs varam doties uz priekšu. 

 

9. Projekti 
 

• 2021.gadā projekti netika rakstīti. 

 

Tabula “Projektu apkopojums” 

Projekta 

nosaukums 

Finansētājs Finansējuma 

apjoms 

Projekta apraksts (t. sk. 

īstenošanas laika periods, 

rezultāti, īss kopsavilkums) 

Atbalstīts/ 

neatbalstīts 

     

     

     

     

 

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

pielikumā) 

 

• Pārdomas, secinājumi par darbu ar projektiem 

 

10. Publicitāte 

 

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

pakalpojumiem 

 

• Bibliotēkas informācija tīmeklī: 

 bibliotēkas tīmekļa vietne (mājaslapa)-JGB, Kultūras karte 

 emuāri (blogi)- Nav 

 sociālie mediji- Saukas bibliotēkai ir viens oficiālais sociālā tīkla konts platformā 

Facebook, tā adrese-https://www.facebook.com/Saukas Bibliotēka. Kopējā sasniegtā 

auditorija laika posmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim ir 12 307 

apmeklētāji. Kopējais lapas sekotāju skaits 290. Vislielākā sasniegtā auditorija ir ierakstam 

par fotogrāfijām un tradicionālo motokrosu rudeņos Ormaņkalna trasē, Saukā(15.09. 

2021.).Kopējais ierakstu skatījumu skaits -3800. Lapas sekotāji un citi interesenti vislielāko 

uzmanību pievērš ziņām, kas saistīti tieši ar Sauku, pagastu, novadu. Interesi Facebook 

Saukas bibliotēkas profilā piesaista arī interesanti fakti par literātiem, viņu daiļradi un dzīves 

gājumu. 

 citas tīmekļa vietnes 
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• Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi 2021 gadā bija Bibliotēku nedēļā organizētā 

akcija ”Modināsim pavasari!”, piedalīšanās Latvijas pagastu bibliotekāru 6. kongresā, kura 

auditorija bija 700 interesenti.  

 Ar publicitātes darbu saistītās problēmas un to risinājumi 

 

 

11. Sadarbības tīkla raksturojums 
 

• Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām 

 

• Citi sadarbības partneri reģionā un Latvijā, veiktās sadarbības aktivitātes 

Jēkabpils A. Žilinska mūzikas skola. Viesītes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu tradicionālā darbu 

izstāde. 

• “Sēļu klubs”- dalīšanās ar aktuālo novadpētniecības informāciju . 

 

• Bibliotēku interešu aizstāvības darbs 

 

 

12. Veiksmes stāsts 

 

 
Darbība sociālā tīkla platformā Facebook, kas deva iespēju iepazīties ar bibliotēkas aktivitātēm 

12 307 apmeklētājiem. Ne tikai Latvijā. No apmeklētājiem 1,2% Apvienotajā Karalistē,1,2 % 

Vācijā, 0,4% Austrijā. 

 

 

 

 

Pielikumi 
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Preses apskats 

 
Publikācijas par  Saukas pagasta  bibliotēku presē 

 

 Lace,Velta 

Saukas bibliotēkā notika barikādēm veltīts pasākums:[par Saukas bibliotēkā organizēto 

pasākumu ”Iededzot Barikāžu atceres ugunskuru…”]/Velta Lāce/Viesītes Novada 

Vēstis.-1(208)(2021. g. janvāris),2.lpp:fotogr. 

 

 Lāce, Velta 

Saukas bibliotēkā notika pasākumi:[par bibliotēkas nedēļai veltītiem pasākumiem 

“Darīt neticamo]/Velta Lāce/Viesītes Novada Vēstis.-4(211)(2021g. 

aprīlis),13.lpp:fotogr. 

 

 Lāce, Velta 

Saukas bibliotēkā notika  pasākumi:[pat Saukas bibliotēkā organizēto atceres izstādi N. 

Malceniekam-105,”Laba grāmata ārsts”]/Velta Lāce/ Viesītes Novada Vēstis.-

2(209)(2021.g.februāris),20lpp: fotogr. 

 

 Lāce, Velta 

Saukas bibliotēkā:[ Ziņas no Saukas bibliotēkas. par Saukas bibliotēkas piedalīšanos 

LNB organizētajā pagastu bibliotekāru 6. kongresā]/Velta Lāce/ Viesītes Novada 

Vēstis.-5(2021.g.jūnijā),14lpp:fotogr. 

 
Foto no dažiem pasākumiem 2021. gadā. 

 
 
Ļāčplēša dienas vakarā Saukas ciematiņš un tilts pār Klauces upi izgaismots ar svecītēm  

Paldies par brīvību! 
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Koncerts pie bibliotēkas , klausītāji uz 

balkoniem, pie atvērtiem logiem, ievērojot covid pandēmijas prasības. 

 

 

 

 

Bibliotēkas nedēļa 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Grāmatu izstādes . 
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Mūsu kopienas zīme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           bibliotēkas vadītāja                                 V. Lāce 


