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1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums 
• Īss situācijas apraksts: 

Variešu bibliotēka atrodas Variešu pagastā – Vidusdaugavas zemienes ziemeļaustrumu daļā 

Daugavas labajā krastā. Pagasts robežojas ziemeļrietumu daļā pa Aiviekstes upi ar Pļaviņu novadu, 

ziemeļu un ziemeļaustrumu daļā ar Madonas novadu, austrumu daļā ar Mežāres pagastu, 

dienvidrietumu un rietumu daļā ar Kūku pagastu un Jēkabpils pilsētu.  

Bibliotēka atrodas pagasta centrā vienā ēkā ar pagasta pārvaldi un ir Variešu pagasta kultūras un 

informācijas centrs, kas veic kvalitatīvu bibliotēku pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem, nodrošina 

lietotājus ar informācijas pakalpojumiem un kvalitatīvu brīvā laika izmantošanu. 

Deklarēto iedzīvotāju skaits 2021.g. – 1105, tajā skaitā bērni līdz 18 gadu vecumam – 228 
Variešu bibliotēkai ir nodaļas Antūžos un Medņos. Nodaļa Antūžos atrodas Jēkabpils novada 

pāšvaldībai piederošā trīs stāvu dzīvojamā ēkā četristabu dzīvoklī pirmajā stāvā Antūžu centrā. 

Nodaļa Medņos atrodas pagasta pārvaldei piederošā viena stāva koka ēkā Medņu centrā. 

• Izmaiņas bibliotēku darbībā pārskata periodā  
Pēc novadu reformas Variešu bibliotēka turpmāk būs Jēkabpils Galvenās bibliotēkas struktūrvienība ar 
nosaukumu  Jēkabpils novada Variešu bibliotēka. 

• Pārskata periodā paveiktais no bibliotēkas stratēģijā definētajiem virzieniem un 

uzdevumiem 

Vadoties pēc 2019. gadā izstrādātā bibliotēkas attīstības plāna 2019.-2023. gadam,sadaļā par 

tehnoloģiskā aprīkojuma attīstību- tika nopirkts jauns datorkomplekts ĀAP Antūžos. Sadaļā par 

pakāpeniskas infrastruktūras atjaunošanu- tika nomainīts grīdas segums Variešu bibliotēkā no 

linoleja uz laminātu. Tika iegādāti jauni datorkrēsli Variešu bibliotēkā unAntūžos u Medņos 

nomainīti logi lasītāju apkalpošanas zonā. 

• Bibliotēku akreditācija  
Bibliotēkas akreditācija pārskata periodā nav notikusi. 

 

2. Finansiālais nodrošinājums 
 

• Tabula “Bibliotēkas izdevumi 

 2019 2020 2021 

Izdevumi kopā (EUR) 31218 29927 39558 

Darbinieku atalgojums (bruto) 18091 22220 20974 

Krājuma komplektēšana 4444 4504 4036 

 

Finansējums bibliotēkas funkciju veikšanai 2021. gadā bija pietiekams. Salīdzinot ar iepriekšējiem 

gadiem palielinājies. Tika paceltas nedaudz darbinieku algas, veikti nepieciešamie remonti. 

Finansējums krājuma komplektēšanai samazinājies. Tas skaidrojams ar to, ka, sakarā ar jaunajiem 

noteikumiem pēc novada reformas, grāmatas no 16. novembra vairs nedrīkstēja pirkt, nauda palika 

pāri. 

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 
 

• Veiktie un plānotie telpu un ēku rekonstrukcijas projekti un remontdarbi 

 

1. Variešu bibliotēkā tikai veikts kosmētiskais remonts, nokrāsota siena bērnu un apmeklētāju 

zonās, nomainīts grīdas klājums no linoleja uz laminātu. 

2. Antūžos tikai nomainīti apkures radiatori. 

3. Medņos tika nomainīti 2 logi lasītāju apkalpošanas telpā. 
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interneta lasītava Variešos                                 Lasītāju apkalpošanas telpa 

• Telpu paplašināšana vai bibliotēku pārvietošana uz citām telpām 

Telpu paplašināšana vai bibliotēkas pārvietošana uz citām telpām pārskata periodā nenotika.  

 

 

• Iekārtas, aprīkojums  

 

 Variešu bibliotēka Antūžu nodaļa Medņu nodaļa 

 Skaits  Vecums  Skaits  Vecums  Skaits  Vecums  

Datori lietotājiem 4 2013,2015,2016 4 2014, 

2016 

1 

1 

2019 

2020 

                                                                                                Kopā:10 

Datori darbiniecēm 2 2017 1 2021 1 2016 

                                                                                                            Kopā: 4 

Krāsu multif. 

iekārtas 

1 2017 - - - - 

Melnbalta 

multifunkc. iekārta 

- - 1 2005 - - 

Printeri melnbalti 1 2008 1 2020 1 2007 

                                                                                                             Kopā:3 

Laminētājs  1 2008 - - - - 

Skeneris  - - - - 1 2021 

Iesiešanas iekārta 

ar plastmasas 

spirāli 

1 2019 - - - - 

Ploteris  1 2021 - - - - 

 

• Problēmas un to risinājumi materiālā un tehniskā stāvokļa jomā 
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Kā tabulā var redzēt, pakāpeniski datortehnika tiek nomainīta, nopērkot jaunu datorkomplektu 

darbiniecei Antūžos. Bažas rada tas apstāklis, ka sakarā ar novadu reformu nevarēs nomainīt 

nolietotus datorus pret jauniem, par inovācijām pat nedomājot. 

 

4. Personāls 
 

• Personāla raksturojums  
Bibliotēkā un ārējās apkalpošanas punktos strādā divas darbinieces, abas uz pilnu slodzi. Vadītājai 

ir bibliotekārā izglītība, bibliotekārei – 1. līmeņa profesionālā koledžas izglītība grāmatvedībā un  

LNB rīkotā profesionālās pilnveides izglītības programma ”Informācijas un bibliotēku zinību 

pamati” 240 stundas. 

 Antūžu un Medņu nodaļās bibliotēkas vadītāja un darbiniece veic apkopējas pienākumus.  

 

• Apbalvojumi un pateicības 

Apbalvojumu un pateicību 2021. gadā nebija 

• Finansējums personāla attīstībai  

 

Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi” 

 

N.p.k. Norise

s laiks 

Norises 

vieta 

Organizētājs(-

i) 

Pasākuma nosaukums, galvenās tēmas St. 

sk. 

Klātienē 

vai 

attālināti 

1. 7.01 zoom GB Atskats uz 2021. gadu  Attālināti 

2. 27.01 zoom LNB Virtuālā 

trešdiena 

Mēdijpratība   Attālināti 

3. 4.02 zoom LNB Kritiskā domāšana komunikācijā  Attālināti  

4. 5.03 Zoom  LNB  Ceļazīmes mediju lietošanā  Attālināti  

5. 10.03 zoom LNB Zenit stāsti 2.5 attālināti 

6. 11.03 zoom  Emocionālā pašregulācija krīzes  

situācijā 

 Attālināti  

7. 11.03 zoom GB   Attālināti  

8. 12.03 Teem  GB Par bibliotēku darbu pēc novadu reformas  Attālināti  

9. 23.03 tiešraide  LNB virt. Trešd Digitālās zināšanas 1 Attālināti 

10. 26.03 Zoom   Datu aizsardzība  Attālināti  

 30.03 tiešsaite LNB Bēŗnu žūrijas noslēguma pasākums   

11. 31.03 Zoom  LNB virt. Trešd Bibliotēku arhitektūra. Ēkas un telpu 

iekārtojums 

 Attālināti  

12. 8.04 tiešraide   Diskusija par 2020. gadu latviešu 
literatūrā 

 Attālināti  

13. 14.-

15.04 

tiešsaist LNB Bibliotēku festivāls  Attālināti  

14. 22.04 Team  GB   Attālināti  

15. 28.04  LNB virt. Trešd Dizaina domāšana bibliotēkā  Attālināti  

16. 30.04 tiešraide LNB Augstvērtīga bērnu literatūra  attālināti 

17. 13.05 Zoom  LNB virt. Trešd Mācīšanās prasme. Profesionālo 

publikāciju apskats 

 Attālināti  

18. 27.05 Tiešsaist
e 

LNB Latvijas pagastu bibliotekāru 6. kongress  Attālināti  

 5.08 Teems  GB Bibliotēkas jaunā novada struktūrā  Attālināti  

19. 29.05  Novada dome Tikšanās ar kultūras darbiniekiem  Klātienē  

20. 23.09   Kultūras darbinieku diena  Klātienē  

21. 28.09 Krustpil

s novads 

jauniešu lietu 

soeciāliste 

Digitālie rīki darbā ar jaunatni  Klātienē  

22. 30.09 Teem  GB   Attālināti  
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 14.10 Teem  GB Bibliotēku darba aktualitātes  Attālināti  

23. 4.11. zoom LNB Medijpratība- ne tikai izglītības, bet arī 

drošības un veselības jautājums 

3 Attālināti  

24. 2.11 zoom EP deputāte D. 

Melbārde,LNK 

centrs 

“ARETĒ 5 soļu pozitīvo ieradumu 

programma personiskai un 

profesionālai izaugsmei, 

produktivitātei un dzīvespriekam”, 

6st. 

5 

nod
arbī

bas 

Attālināti  

 

• Problēmas un to risinājumi personāla jomā 

Pagastā ir viena bibliotēka centrā ar diviem ārējās apkalpošanas punktiem. Nav iespējas nodrošināt, 

lai Antūžos un Medņos bibliotēka būtu atvērta vairāk par divām dienām nedēļā, jo uz 3 vietām ir 

tikai divi darbinieki.  

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 
 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

 2019 2020 2021 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Aktīvo lietotāju skaits 353 280 265 -5.3% 

t. sk. bērni līdz 18.g. 146 109 108  -0.9% 

Bibliotēkas apmeklējums 4892 2642 2083  -21% 

t. sk. bērni līdz 18.g. 2535 935 636 -31% 

Virtuālais apmeklējums 1228 501 238 -52% 

Izsniegums kopā 6991 6093 5046  -17% 

t. sk. grāmatas 3307 2895 2588  -10% 

t. sk. periodiskie izdevumi 3564 3090 2458  -19% 

t. sk. bērniem līdz 18.g. 747 538 539  +0.2% 

Bibliotekārais aptvērums % 

no iedz. skaita pagastā, 
pilsētā, reģionā 

31 25 21  -16% 

t. sk. bērni līdz 18 g. 65 44 47  -6,8% 

Iedzīvotāju skaits 1133 1139 1044  -8% 

t.sk. bērni līdz 18.g. 225 247 228  -7% 

 

Daudzām iecerēm svītru pārvilka globālā Covid-19 pandēmija, kuras dēļ vairākus mēnešus 

bibliotēkai nācās strādāt ierobežoti: nevarēja notikt klātienes pasākumi, daudzi lietotāji drošības 

apsvērumu dēļ nevēlējās vai nedrīkstēja apmeklēt bibliotēku. Gada nogalē bibliotēka tika slēgta 

apmeklētājiem. Līdz ar to galvenie bibliotēkas darba rādītāji ir samazinājušies. 

 

• Pakalpojumu attīstība, jauninājumi – kopaina, piemēri, vērtējums 

Variešu bibliotēka piedāvā bezmaksas un maksas pakalpojumus: 

Bezmaksas pakalpojumi:  

 Bibliotēkas apmeklēšana, lietotāju pierakstīšana, konsultācijas par bibliotēkas darba 

kārtību, fondiem un informācijas meklēšanas iespējām; 

 Grāmatu, žurnālu, laikrakstu, un citu dokumentu izsniegšana pēc lietotāja pieprasījuma; 

 Elektronisko datu bāzu  izmantošana, bibliogrāfisko uzziņu saņemšana; 

 Bibliotēku, lasīšanu un literatūru popularizējoši pasākumi (izstādes, konsultācijas, 

ekskursijas pa bibliotēku, tematiski pasākumi u.tml.); 

 Bezmaksas interneta pieeja 

Maksas pakalpojumi ir kopēšana, printēšana, laminēšana, dokumentu iesiešana ar spirāli 

Turpinās sadarbība ar Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Daugavpils filiālbibliotēku. Lasītājiem 

piedāvājam lieldrukas un audiogrāmatas. Lielākais pieprasījums ir pēc lieldrukas grāmatām. 

Lai domātu par jauniem pakalpojumiem un to attīstību, nepieciešami papildus finansiālie līdzekļi 
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• E-grāmatu bibliotēka  

 E-grāmatu bibliotēkas lasītāju skaits 

2019 8 

2020 9 

2021 17 

E-grāmatu lasītāju skaits ir nedaudz palielinājies, pateicoties covid epidemioloģiskajiem ierobežojumiem. 

Soctīklos bibliotēka aicinājasavus reģistrētos lietotājus saņemt autorizācijas datus, lai tie varētu 

reģistrēties un bez maksas lasīt e-grāmatas tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā. 

• Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti 
Aptaujas un pētījumi netika veikti. 

• Pakalpojumu sniegšanas vieta kā pakalpojums  
Variešu bibliotēkai ir divas PSV vietas Antūžos un Medņos, kas ir bijušās bibliotēkas pirms  

reorganizācijas un jaunas bibliotēkas izveidošanas pagasta centrā. 

Antūžos tiek piedāvāti kopēšanas, printēšanas un skenēšanas pakalpojumi, bet netiek piedāvātas 

datu bāzes Letonika un News, jo nav iekļāvuma gaismas tīklā.  

Medņos tiek piedāvāta kopēšana, skenēšana, printēšana un gaismas tīklā pieejamās datu bāzes 

Letonika.lv, News.lv. 

Populārākie žurnāli bibliotēkā tiek pasūtīti 3 vai 2 eksemplāros, lai ar jaunāko periodiku varētu 

nodrošināt pēc iespējas lielāku skaitu iedzīvotāju. 

 
          Lasītāju apkalpošanas telpa Medņos                                 datoru telpa Medņos 

 

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

raksturojums 

Variešu bibliotēka ir pieejama cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, Antūžos un Medņos pieejamības 

nav un nav iespēju tādas ierīkot. 

 

• Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām vai interešu grupām  

 

Bibliotēka nav izdalījusi atsevišķu mērķgrupu, kurai piedāvāt īpašus pakalpojumus, tie ir pieejami 

visām vecuma grupām un sociāliem slāņiem. 
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Ja nepieciešams, bibliotēkā tika piedāvāta individuāla apmācība darbam ar datoru un internetu, taču 

prasība pēc šī pakalpojuma ir mazinājusies, jo attālumi līdz bibliotēkai ir dažādi un iedzīvotāji 

izvēlas iegādāties datoru un internetu mājās. Arī lietošanu apgūst pašmācības ceļā, izmantojot 

zinošo ģimenes locekļu atbalstu. 

Ir novērots, ka galvenā mērķauditorija vienkāršu prasmju apgūšanā ar datoru (nomaksāt rēķinus 

caur internetbanku, sagatavot izdruku no bankas, izveidot e-pastu) ir maznodrošinātie iedzīvotāji. 

 

 Uzziņu un informācijas darbs  

Pārsvarā darbs tika veikts ar maznodrošinātajiem, viņu datora prasmes ir vājas, galvenais ir caur 

interneta banku saņemt izdruku par 3 mēnešu ienākumiem, ko iesniegt sociālajam dienestam. 

Bibliotēkās tas sanāk lētāk nekā bankās. Pensionāriem jāpalīdz samaksāt rēķinus i-bankā, jāsniedz 

informāciju par to, kā pārskaitīt naudu uz citu kontu, kā arī jāpalīdz veikt dažādas darbības portālos 

“Electrum”, “Mans Lattelecom”, “Mans LMT” u.c 

2021. gadā tādi pakalpojumi tika sniegti 35 reizes.(uzskaite tika veikta sākot ar jūniju) 

 

• Bibliotēkas izglītojošā darbība (situācijas apraksts, vērtējums) 
Bibliotēka izglītojošus kursus neorganizēja 
 

• Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas pieejamība 

iedzīvotājiem 

Bibliotēkā bija pieejams novada izdevums “Krustpils Novadnieks”, biedrības “Aloksnīte” 

izveidotais buklets par Variešu pagastu, Krustpils pašvaldības izdotais buklets “Sakrāj 

neaizmirstamus mirkļus Krustpils novadā” par tūrisma objektiem. No jūlija mēneša lietotājiem bija 

pieejams jauns pašvaldības informatīvais izdevums “Jēkabpils Novada Vēstis” 

 

• Elektroniskais katalogs kā pakalpojums  

BIS ALISE tiek izmantots bibliotēkas ikdienas darbā krājuma komplektēšanā, kā arī meklējot 

nepieciešamās grāmatas, pasūtot SBA u. tml. Lietotāji tiek informēti par kataloga un sava lietotāja 

profila izmantošanas iespējām – grāmatu rezervēšanu, lietošanas termiņa pagarināšanu u.tml. 

Diemžēl šo iespēju pagaidām izmanto ļoti neliels skaits lietotāju. Lietotāji informācijas un 

literatūras meklēšanā un pieprasījumu veidošanā labprātāk uzticas bibliotekāram. 

 Bibliotēkā ir autorizēti 2021. gadā 11 lietotāji. 

 
Tabula “Autorizētie lietotāji” 

 2019 2020 2021 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Aktīvie lietotāji kopā 17 29 40 +39% 

Autorizētie lietotāji kopā 11 23 34 +47% 

Autorizētie lietotāji 

pārskata periodā 

11 12 11 -0.8% 

 

• Iekšzemes un starptautiskais SBA: 
Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2019 2020 2021 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

15 12 24 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

2 6 7 

Bibliotēka, sadarbībā ar Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Daugavpils filiāli, saņēmusi 5 lieldrukas 

grāmatas un 7 audiogrāmatas. 

 

• Problēmas un risinājumi bibliotēkas pakalpojumu un pieejamības jomā 
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Pagastā izveidotais bibliotēku tīkls aptver trīs lielākās apdzīvotās vietas-Variešas, Antūžus un 

Medņus un nodrošina vienlīdzīgu iespēju saņemt bibliotēkas pakalpojumus visiem pagasta 

iedzīvotājiem. Antūžu un Medņu nodaļās bibliotēka ir atvērta divas dienas nedēļā, tādējādi  

ietekmējot lasītāju skaitu un apmeklējuma samazināšanos. Palielināt darba laiku nevar, jo trīs vietās 

strādā divi bibliotekāri. 

 

6. Krājums 
 

• Krājuma komplektēšanas politika un organizācija: 

Bibliotēka krājuma komplektēšanā vadās pēc 2019.g izstrādātā dokumenta “Variešu bibliotēkas 

krājuma komplektēšanas politika 2019. - 2023. gadam”. 

Iepērkot dažādus iespieddarbus, tiek vērtēts, lai tie būtu lasītāju pieprasīti, jaunākais un aktuālākais 

daiļliteratūrā un dažādās zinātņu nozarēs,īpašu uzmanību pievēršot latviešu oriģinālliteratūras 

papildināšanai. 

 2021. gada beigās krājumam papildinājumu deva Kultūras ministrijas finansētais projekts „Vērtīgo 

grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām” ar 39 grāmatām. 

Galveniegrāmatu iegādes avoti ir “Virja AK”, un SIA “Latvijas Grāmata”.Bibliotēkas krājums tiek 

papildināts regulāri.  

 

• Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums: 

 
Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2019 2020 2021 

Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 

4444 4504 4036 

t. sk. grāmatām 3002 3084 2655 

t. sk. bērnu grāmatām 350 440 477 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 1442 1420 1382 

Finansējums krājumam uz 1 
iedz.skaita pagastā, pilsētā, 

reģionā    

3.2 3.9 3.7 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai kopā 

4444 4504 4036 

 

• Krājuma pārbaude 
Krājuma pārbaude pārskata periodā netikaveikta. 

 

• Krājuma rādītāji: 
 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2019 2020 2021 

Jaunieguvumi kopā 1768 1745 1564 

t. sk. grāmatas 326 311 293 

t.sk. periodika 1442 1434 1271 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 135 150 149 

t. sk. bērniem 48 58 62 

t.sk. nozaru literatūra 71 33 49 

Izslēgtie dokumenti 906 1506 1338 

Krājuma kopskaits 11509 11748 11974 

t.sk. grāmatas 7507 7635 7856 

t.sk. periodika 4001 4113 4109 

Grāmatu krājuma apgrozība 0.60 0.37 0.42 

Periodisko izdevumu apgrozība 0.92 0.75 1.67 
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Krājums komplektēts pamatā valsts valodā. Bibliotēkā pieņem dāvinājumus: daiļliteratūru, 

grāmatas bērniem ne vecākus par pieciem gadiem. Nepieņem nolietotas, netīras, saturiski nevērtīgas 

grāmatas.Bibliotēkas krājuma attīstības politikas pamats ir veidot universālu un aktuālu, dažādam 

iedzīvotāju vecumam un izglītības līmenim atbilstošu dažādu veidu, nozaru dokumentu krājumu, lai 

varētu sniegt mūsdienīgus informācijas pakalpojumus un veicināt sabiedrības mūžizglītību. 

Krājums ir pieejams ikvienam bibliotēkas lietotājam saskaņā ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem.  

 

• Datubāzes: 

Bibliotēkā ir pieejamas datu bāzes: 

www.news.lv, www.letonika.lv, www.filmas.lv, www.3td.lv 
Pašu veidotu datu bāzu bibliotēkā nav. 

 
Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2019 2020 2021 

Letonika 184 32 32 

skatījumi   32 

piekļuves sesiju skaits   28 

lejuplāžu skaits   - 

News 277 128 120 

    

 

• Krājuma un datubāzu popularizēšana  
Krājuma un datu bāzu reklamēšanas pasākumi Covid ierobežojumu dēļ bibliotēkā nenotika, bet bibliotēka 

reklamēja šo datu bāzu aktivitātes soc tīklos. 

• Darbs ar parādniekiem – aprakstoši 

Sakarā ar Covid ierobežojumiem, kavētājiem termiņi tika pagarināti automātiski. 

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

secinājumi pārskata periodā 

Problēmu ar krājumu nebija, naudas krājuma komplektēšanai pietika, tika iepirkti pieprasītākie 

izdevumi, oriģinālliteratūra. 2022. gadā bibliotēkā varēs lasīt 32 preses izdevumus. Populārākie 

žurnāli tiek pasūtīti 3 eksemplāros lasīšanai Variešu bibliotēkas nodaļās Antūžos un Medņos. 

 

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 
 

• Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji 

Bibliotēkas darbības viens no svarīgākiem uzdevumiem ir bērnu lasīšanas veicināšana un literāro 

interešu attīstīšana. Šeit gan jāsecina, ka šodien interneta virtuālā pasaule daudz vairāk aizrauj 

bērnus un jauniešus, nekā grāmatu lasīšana.  

Lasītāju skaits bibliotēkā tikpat kā nav samazinājies, taču ir ļoti krities apmeklējumu skaits. Tas 

saistīts ar lieliem un ilgiem Covid pandēmijas ierobežojumiem. Noturējies ir izsniegums, tas 

skaidrojams ar to, ka katrā apmeklējuma reizē ņemts vairāk grāmatu. 

 

 

• Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

 

 2019 2020 2021 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Bērnu skaits b-kā 146 109 108 -0.9% 

Apmeklējums 2535 935 636 -32% 

Izsniegums  747 538 539 +0,18% 

Bibliotekārais aptvērums % 

no bērnu. skaita pagastā 

65 44 21 -16% 

http://www.news.lv/
http://www.letonika.lv/
http://www.filmas.lv/
http://www.3td.lv/


11 

 

bērni līdz 18 g.* 

t.sk. bērni līdz 18g. 225 247 228 -7.7% 

 

• Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana, jaunieguvumu proporcionalitāte, 

salīdzinot iegādāto pieaugušo un bērnu un jauniešu literatūru un lasītāju sastāvu, 

alternatīvo lietu komplektēšana 

 

 2019 2020 2021 

Jaunieguvumi  326 311 293 

t.sk bērniem 48 58 62 

 

Krājums bibliotēkā tiek veidots atbilstoši lasītāju interesēm, regulāri piedāvājam jaunāko literatūru. 

Grāmatu (B+J+V) pirkšanai bērniem tika izlietoti 476.56 EUR 

 Bibliotēka piedāvā rotaļlietas, spēles un puzles, ir iespēja zīmēt, taču Covid ierobežojumu dēļ, tās 

nebija pieejamas.Bērni nevarēja kā ierasts, uzturēties bibliotēkā. 

 

 
Bērnu un jauniešu fonds                                         Pirmskolas bērnu stūrītis 

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

grupām 

Uzziņas bērniem netika uzskaitītas. 

• Veiksmīgākie pasākumi, lasīšanas veicināšanas aktivitātes 

 

Tematiski pasākumi                                                                                   

Atceries bibliotēku Variešu bērnudārza grupiņas “Taurenīši” 

apciemojums 

Zinību dienas pasākums 

Variešu sākumskolā 

 Bibliotekāre Līga iemiesojās zaķa tēlā un 

piedalījās mācību gada atklāšanā 

Olu medības Lieldienu pasākums bērniem un viņu vecākiem 

lielākajās pagasta apdzīvotajās vietās. 

Kopā: 3 

Literatūras izstādes Kopā: 9 

 

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

ietvaros 

Sadarbība“Kompetenču pieejas mācību saturā (Skola2030)” ietvaros 2021. gadā nenotika. 

 

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

sadarbības vērtējums 
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2021. gadā galvenais bibliotēkas sadarbības partneris bija Variešu bērnudārzs un Variešu 

sākumskola. Bibliotekāre Līga iemiesojās zaķa tēlā un piedalījās mācību gada atklāšanas pasākumā, 

kas jau kļuvis par tradīciju. Covid ierobežojumu atkušņa laikā bibliotēkā ciemojās bērnudārza 

grupiņa, lai atcerētos, ka bibliotēkā vēl strādā un tur ir daudz dažādu interesantu lietu, par to paldies 

skolotājām, ka arī šogad bērnus atveda uz bibliotēku. 

 

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

 

Pašreiz nav nekādu optimistisku prognožu, ka bērni nākamgad varētu bibliotēku apmeklēt biežāk, jo 

ļoti svarīgs bija regulārs apmeklējums, iespēja lietot datorus, satikties ar draugiem, piedalīties 

pasākumos, kas, diemžēl, šogad nebija iespējams, tādēļ bērni biežāk staigāja gar bibliotēkas logiem, 

jo iekšā dažādu ierobežojumu dēļ nevarēja tikt. Un nav jau interesanti vienam pašam vai divatā 

katram savā stūrītī sēdēt. 

 

8. Novadpētniecība 
 

• Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda prioritātes 

Pārskata perioda prioritātes: 

1. Papildināt materiālus par rakstniekiem novadniekiem. 

Tika papildinātas mapes par Jūliju Vanagu, Albertu Kļaviņu, Albertu Cauni 

2. Papildināt materiālus par pašdarbības kolektīviem 

Tika iegūtas fotogrāfijas par dažādiem pasākumiem, kolektīvu vadītājiem, u.c. 

Aizsākts krāt materiālus par pagasta mazajiem uzņēmējiem. 

• Novadpētniecības krājums: 

Materiāli glabājas mapēs, salikti kabatiņās, veidojot vizuāli pievilcīgāku noformējumu, un 

ērtiapskatāmu. Materiāli izvietoti atsevišķā plauktā ar norādi. Bibliotēkā glabājas daļa likvidētās 

Liepenes pamatskolas fotoalbumu un vēstures materiālu, Antūžos glabājas vietvārdu kartotēka. 

 
Novadpētniecības fonds 

Novadpētniecības materiāli nav digitalizēti. 

Lielāko daļu materiālu bibliotēka krāj, izmantojot www.periodika.lv, www.news.lv datu bāzes, 

vietējo avīzi “Krustpils Novadnieks” un “Brīvā Daugava”. S. Bērziņa “Krustpils Hronikas”. 

 

http://www.periodika.lv/
http://www.news.lv/


13 

 

• Sadarbība novadpētniecības jomā 

Pārskata gadā projektos bibliotēka nav iesaistījusies. 

 

• Galvenie secinājumi pārskata periodā, nākotnes prognozes, vajadzības 

 

Novadpētniecības darbs aizņem daudz laika, jāpārskata periodika, jāpārbauda faktu ticamība. 

Noteikti vairāk novadpētniecības darba rezultātu jāreklamē un jāizvieto sociālajos tīklos, jo tur par 

šo tēmu tiek izrādīta liela interese. Novadpētniecības materiāli pamazām krājas, un trūkst vietas kur 

tos izvietot. Diemžēl ne visi interesējošie materiāli ir pieejami, daudz informācijas nav saglabājusies 

vai noklīdusi un neviens vairs nevar pateikt kur to meklēt. 

 

9. Projekti 
 

• Tabula “Projektu apkopojums” 

 
Tabula “Projektu apkopojums” 

Projekta nosaukums Finansētājs Finans.A

pj. 

Projekta apraksts Atbalstī

ts/ 

neatbal

stīts 

"Vērtīgo grāmatu 

iepirkums Latvijas 

publiskajām 

bibliotēkām" 

KM 354.05 Lai atbalstītu gan krīzes skarto 

grāmatniecības nozari, grāmatu 
autorus, ilustratorus un tulkotājus, 

gan kvalitatīvi papildināt Latvijas 

publisko bibliotēku krājumus ar 
augstvērtīgiem pēdējo gadu 

izdevumiem. 

 

Āra lasītavas ierīkošana   “Aloksnīte” Āra lasītavas 

izveidošana pie bibliotēkas 

Neatbals

tīts  

 

• Pārdomas, secinājumi par darbu ar projektiem 

Projekta rezultātā bibliotēka ieguva vērtīgas grāmatas savā fondā, tādējādi papildinot fondu. 

 

 

10. Publicitāte 
 

• Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par bibliotēkas 

funkcijām, pakalpojumiem 

Informatīvā stendā un uz bibliotēkas durvīm - bibliotēkas darba laiks un kontaktinformācija. 

Bibliotēkā izvietota informācija par bibliotēkas piedāvātiem pakalpojumiem (bezmaksas, maksas), 

bibliotēkas mēneša pasākumu plāns. 

 Informācija tiek ievietota: 

www.jgb.lv/novadubibliotekas -Jēkabpils Galvenās bibliotēkas mājas lapā 
www.krustpils.lv - Krustpils novada mājas lapā 

www.kulturaskarte.lv - Kultūras kartē 
 

• Bibliotēkas informācija tīmeklī 

Informāciju par bibliotēkas darbību pagasta iedzīvotāji var iegūt bibliotēkas lapā portālos 

www.facebook.com 
www.draugiem.lv/variesubiblioteka 

 

• Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi 

http://www.jgb.lv/novadubibliotekas
http://www.krustpils.lv/
http://www.kulturaskarte.lv/
http://www.facebook.com/
http://www.draugiem.lv/variesubiblioteka


14 

 

Tematiski pasākumi  

”Olu medības” Zaķis, lēkādams pa visu pagastu saslēpa dažādās vietās 

olas, kuras bija jāsameklē. 

Zinību dienas pasākums Variešu 

sākumskolā 

Bibliotekāre Līga iemiesojās zaķa tēlā un piedalījās 

mācību gada atklāšanā. 

Āra lasītavas atvēršana Ievērojot Covid ierobežojumus, lasītāji tikai aicināti 

individuāli apmeklēt āra lasītavu. 

Atceries bibliotēku? Bērnudārza grupiņa “Taurenīši”iepazinās ar grāmatām 

un spēlēm bibliotēkā un jauno āra lasītavu.+ 

“Nenopietni par nopietno” Bibliotēku nedēļas ietvaros tika izvedots bibliotēkuas 

pakalpojumu reklāmas rullītis 

 Kopā: 5 

Tematiskas izstādes  

Aloīza Savicka fotoizstāde  

Tautas tērpa stāsts Vissenākā pašdarbības deju kolektīva tautas tērpa 

izstāde. 

 Kopā: 2 

Literatūras izstādes Kopā: 32/ bērniem 9 

  

2021. gadā bibliotēka piedalījās Latvijas Bibliotekāru biedrības Jauno speciālistu sekcijas akcijā 

“Viena diena bibliotēkas dzīvē” jeb “LibdayLV” (20.09.-03.10.2021.), par ko saņēma pateicību no 

LBB. 

 

11. Sadarbības tīkla raksturojums 
 

• Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām 

 

Jēkabpils Galvenā bibliotēka - konsultatīvais darbs, semināri u.c. 

Sadarbībā ar Variešu pamatskolu 

Septembrī kā zaķa tēls, bibliotekāre Līga piedalījās mācību gada atklāšanas pasākumā. Uzņēmām 

ciemos bērnudārza grupiņu “Taurenīši”. 

Sadarbībā ar pagasta pārvaldi 

Pie pagasta mājas varējām uzstādīt āra lasītavu un āra tenisa galdu. 

 
Sadarbībā ar Variešu kultūras nama vadītāju 

Veidojām dekorācijas 4. maija svētkiem, Lieldienām, Latvijas dzimšanas dienai un 

Ziemassvētkiem. Bibliotēku nedēļā uzņēmām bibliotēkas ikdienu atainojošu reklāmas rullīti. 
Sadarbībā ar b-bu “Aloksnīte” 
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 projekts Āra lasītavas izveidošana pie bibliotēkas, kas gan netika atbalstīts. 

• Citi sadarbības partneri reģionā un Latvijā, veiktās sadarbības aktivitātes 

Reģionālo partneru bibliotēkai nav. 

• Pārrobežu sadarbība, starptautiskā sadarbība 

Pārrobežu sadarbības partneru bibliotēkai nav. 

 

 

 

Pielikumi 
 

 

2021. gadā tika nopirkti jauni datorkrēsli 

Variešu bibliotēkā 

 

 un nomainīta grīda Variešu bibliotēkā 

 

 


