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1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums 
 

• Īss situācijas apraksts 

 

 bibliotēkas darbības teritoriālais un institucionālais raksturojums 

 

Viesītes bibliotēka (turpmāk tekstā – Bibliotēka)līdz 01.07.2021. bija Viesītes novada pašvaldības 

pakļautībā esoša publiskā bibliotēka, bet no 01.07. sakarā ar novadu teritoriālo reformu tā pārgāja jaunās 

– Jēkabpils novada - pašvaldības pakļautībā. Līdz ar to 2. pusgads pagāja zināmā neziņā par 

turpmākajiem darbības apstākļiem un darba organizāciju, lai arī tas īpaši darbu neietekmēja. Arī 2021. 

gadā Bibliotēka apkalpoja Viesītes pilsētas un Viesītes pagasta iedzīvotājus, kā arī bija pieejama pārējiem 

tuvāko pagastu un ikvienam Latvijas iedzīvotājam. 

Bibliotēka atrodas Viesītes pilsētas centrā un savā darbībā arī 2021. gadā visciešāk sadarbojās ar 

vidusskolas bibliotēku, pilsētas lielākajām kultūras un izglītības iestādēm – kultūras pili, Viesītes 

vidusskolu un muzeju “Sēlija”. Būtiska ir bijusi sadarbība arreģiona galveno bibliotēku un pašvaldību. 

Bibliotēkas apkalpojamajā teritorijā – Viesītē un Viesītes pagastā - dzīvo 2171(pirms gada – 

2219)iedzīvotājs (dati uz 03.01.2022.). Iedzīvotāju skaits apkalpojamajā teritorijā un novadā kopumā pērn 

turpināja sarukt.Bibliotēkas apkalpojamajā teritorijā ir vairākas nozīmīgas izglītības iestādes (Viesītes 

vidusskola, Mākslas un mūzikas skola, Sēlijas Sporta skola, pirmsskolas izglītības iestāde “Zīlīte”), citas 

pašvaldībasiestādes, privātuzņēmumi, taču arī to skaitam ir tendence samazināties. 

 

 informācija par padotībā esošajām iestādēm (bibliotēku filiālēm, ja tādas ir), reģiona 

bibliotēkām, izglītības iestāžu bibliotēkām, ārējiem apkalpošanas punktiem 

 

Vienās telpās ar Bibliotēku atrodas un darbojas Viesītes vidusskolas bibliotēka. 

 

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

struktūrā u. c. būtiskas izmaiņas) 

 

Lai arī notikusi novadu reforma un mainījusies Bibliotēkas pakļautība, izmaiņas tās darbībā nav 

notikušas. 

 

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

un uzdevumiem 

 

Līdzīgi kā 2020. gadā arī 2021. gadā Bibliotēkai covid ierobežojumu, kā arī pieticīgā finansējuma 

apstākļos nācies strādāt, lai virzītos uzBibliotēkas attīstības plānā (2018.-2022.) definēto mērķu 

sasniegšanas pusi: 

1) Bibliotēka ir mūsdienīga, dažādām vecuma grupām atvērts kultūras, mūžizglītības un 

informācijas centrs – laikā, kad Bibliotēka bija slēgta apmeklētājiem, darbinieki strādāja pie krājuma 

pārkārtošanas, lai veidotu vietu jauniešu stūrītim, tuvinātu bērnu un jauniešu literatūras krājumus, 

atbrīvotu vietu izstādēm; 

2) Bibliotēkair nozīmīgs sabiedrības saskarsmes centrs ar pievilcīgu vidi, kas popularizē 

sabiedrībā grāmatu un lasīšanas lomu, īpašu uzmanību veltot bērniem un jauniešiem – 2021. gadā covid 

ierobežojumu apstākļos notika daudz mazāk lasīšanu un grāmatu popularizējošu aktivitāšu, t.sk. 

pasākumu bērniem un jauniešiem; 

3) doma par klientu apkalpošanas servisa attīstīšanu, ieviešot un attīstot jaunus pakalpojumus – 

pieauga attālināti sniegto pakalpojumu loma – uzziņas pa telefonu, e-pastu, skenēti materiāli pa e-pastu, 

programmā whatsapp tml., pasākumi bērniem zoom platformā, intensīvāk – grāmatu piegāde uz mājām. 

Lasītāji izmantoja arī “3td e-GRĀMATU bibliotēku”, taču ne tik intensīvi, kā gribētos. Turpināta 

sadarbība ar Latvijas Neredzīgo bibliotēku tās krājuma izmantošanā; 
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4) sekmēt Viesītes un novada kopumā kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanu, saglabāšanu un 

popularizēšanu – komplektēta literatūra par novadu, novadniekiem un viņu darbi, papildinātas 

novadpētniecības materiālu mapes - strādāts pie rakstu avotu noteikšanas, taču nav uzsākta tajās esošo 

materiālu digitalizācija, salīdzinoši maz krājumu un novadu popularizējošu aktivitāšu; 

5) nodrošināt Bibliotēkas pieejamību cilvēkiem ar īpašam vajadzībām un kustību traucējumiem, 

kā arī veciem cilvēkiem – tikai grāmatu piegāde uz mājām; 

6) veicināt darbinieku tālāku profesionālo izaugsmi un kvalifikācijas paaugstināšanu – ņemot vērā 

esošo situāciju, darbinieki centās izmantot ikvienu iespēju bezmaksas mācīties un apgūt jaunas zināšanas, 

tiešsaistē pieslēdzoties semināriem ar konferences rīku zoom, Microsoft lietojumprogrammas Microsoft 

Teams palīdzību; 

7) attīstīt un pilnveidot darbu pie Bibliotēkas publicitātes–Bibliotēkas izstādes, pasākumi 

popularizēti sociālajos tīklosfacebook.com un draugiem.lv, gada pirmajā pusē - novada pašvaldības 

izdevumā “Viesītes Novada Vēstis”, otrajā pusē – reģiona laikrakstā “Brīvā Daugava”. 

 

• Darbs ilgtspējīgas attīstības mērķu jomā 

 

Bibliotēkai, ieejot jaunā, daudz plašākā novadā, svarīgi: 

- vēl intensīvāk sadarboties ar Viesītē esošajām kultūras un izglītības iestādēm, lai saglabātu 

šīs vietas identitāti, nodrošinātu sēlisko tradīciju, šeit uzkrātā kultūrvēsturiskā mantojuma 

saglabāšanu un popularizēšanu. Šīs sadarbības nozīme un vērtība pieaug tagad, kad notikusi 

novadu reforma, kuras rezultāts, lai cik labi domāts, nav par labu mazajām pilsētām un 

laukiem kopumā. Cilvēki aizbrauc un turpinās doties prom – uz turieni, kur ir darbs, tāpēc 

vēl vairāk aktivizējas jautājums par to, lai neļautu šeit iestāties galīgam panīkumam, lai tiktu 

organizēta kvalitatīva kultūras dzīve, saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas, lai šajās 

aktivitātēs ir vieta grāmatai un bibliotēkai; 

 

- tā kā novada centrs ir Jēkabpilī un tas nav tuvu, jāturpina attīstīt Bibliotēku kā mūsdienīgu, 

ikvienam pieejamu informācijas, dažādu pakalpojumu saņemšanas vietu, lai vietēji 

iedzīvotāji nejustos apdalīti un daudzas no savām informacionālajām vajadzībām varētu 

nokārtot, iegriežoties Bibliotēkā. Te paveras plašas sadarbības iespējas ar Viesītes Klientu 

apkalpošanas centru – mums jābūt nevis konkurentiem, bet partneriem, kas viens otru 

papildina, izpalīdz, pamāca. Nenoliedzami, ka no šī centra speciālista varam daudz 

mācīties.Tas ir jāturpina. Uzskatu, ka nākamais gads būs grūts, un ne tikai finansiālajā ziņā, 

lai šos mērķus realizētu. 

 

• Bibliotēku akreditācija 

 

Bibliotēkas akreditācija pārskata periodā nav notikusi - tā akreditēta 2018. gadā. 

 

2. Finansiālais nodrošinājums 
 

• Tabula “Bibliotēkas izdevumi”, vērtējums par finansējuma atbilstību bibliotēkas funkciju 

veikšanai un attīstībai 

Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 
 2019 2020 2021 

Izdevumi kopā (EUR) 43901 39261 43369 

Darbinieku atalgojums (bruto) 35052 31382 36671 

Krājuma komplektēšana 3143 3229 3250 

 

2021.gadā Bibliotēkai piešķirtais budžets nodrošināja ar Bibliotēkas uzturēšanu saistītās 

pamatvajadzības un daļēji – galveno funkciju veikšanu.Ļoti pietrūka finansējuma tādu pasākumu 

rīkošanai, kas būtu saistīti ar grāmatas un lasīšanas popularizēšanu un nodrošinātu autoru uzaicināšanu uz 
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tikšanos ar lasītājiem. Kopumā 3 gadu griezumā budžetam ir tendence stāvēt uz vietas, pat samazināties – 

tas nav attīstību veicinošs, bet gan vairāk izdzīvošanas budžets. 

 

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 
 

• Veiktie un plānotie telpu un ēku rekonstrukcijas projekti un remontdarbi 

 

2021.gadā remontdarbi Bibliotēkā nav veikti un nav plānoti arī 2022. gadā. 

 

• Iekārtas, aprīkojums (t. sk. IKT nodrošinājums 

 

Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums” 

Informācijas 

tehnoloģijas 

Darbiniekiem 

(skaits) 

Lietotājiem 

(skaits) 

Ražošanas 

gads vai 

lietošanas 

ilgums 

Piezīmes 

Datori 1 

1 
1 
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no tiem: 
4* 

 

 
 

 

 

1 
1 

3 

1 
1 

2020. gads 

2019. gads 
2013.- 

2014.gads 

 

 
2008.gads 

 

 

 
 

 

2013. gads 
2014. gads 

2015. gads 

2016. gads 

2018.gads 

 

 
t.sk. 2 portatīvie datori 

 

 

 
Projekta “Trešā tēva 

dēls” 4 datori nodoti 

Viesītes Jaunatnes 
iniciatīvu centrā kultūras 

pils 3. stāvā (saskaņots 

ar KISC) 

Multifunkcionālās 

iekārtas 

1 1 2008.gads  

Printeri 2  2010. un 

2014. gads 

 

Kopēšanas 

iekārtas 

1  vairāk nekā 16 

gadi 

 

Skeneris 1  2017. gads  

Projektors 1  2014. gads  

Laminētājs 1  2016. gads  

 

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūra Bibliotēkā vērtējama kā apmierinoša–

2021. gada budžetājaunas tehnikas vienības netika paredzētas, tās netiek plānotas arī 2022. gadā. 

Lietotājiem pieejami 7 datori, kas neatkarīgi no iegādes gada ir labā tehniskajā stāvoklī. Šobrīd, īpaši 

Covid ierobežojumu apstākļos, kad lasītavas pakalpojumu izmantošana arī tika ierobežota, tie nodrošina 

apmeklētāju vajadzības un pilnībā pat netiek izmantoti. 

 

• Problēmas un to risinājumi materiālā un tehniskā stāvokļa jomā 

 

No Bibliotēkas tehnoloģijām labi joprojām darbojas multifunkcionālā iekārta, kas iegūta projekta 

“Trešā tēva dēls” ietvaros pirms aptuveni 13 gadiem, un tā palīdz nodrošināt tādus pamatpakalpojumus kā 
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kopēšana un printēšana. Ikdienā, sadarbojoties ar kultūras pili, nākas daudz kopēt un printēt notis kultūras 

pils kora un muzikālās studijas vajadzībām. Kopētājs ir ļoti sens un nav norakstīts, jo joprojām darbojas. 

Šobrīd maz tiek izmantota (tonera izmaksu dēļ) krāsu multifunkcionālā iekārta – to vairāk lieto 

skenēšanas veikšanai. 

 

Problēmas pārsvarā saistītas ar finansēm: 

1) Bibliotēka lietotājiem neveic krāsu izdrukas uz nosacīti jaunākā krāsu printera Kyocera, lai arī to 

varētu, tonera krāsu izmaksu dēļ – pie darbinieka datora esošais krāsu printeris tiek izmantots pašu 

darba vajadzībām - gatavojoties pasākumiem, publicitātes materiālu sagatavošanai utml.; 

2) Bibliotēkai joprojām aktuāls jautājums par cilvēku ar īpašām vajadzībām, vecu cilvēku ar kustību 

traucējumiem iekļūšanu telpās – nav uzbrauktuves; 

3) nav nojumes virs trepēm pie ieejas Bibliotēkā, kas kļūst aktuāli lietus un sniega gadījumā; 

4) slikta telpu ventilācija, īpaši karstā laikā. 

 

4. Personāls 
 

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

 

Bibliotēkā 2021. gadā līdz 01.07. bija5 darbinieki, no tiem 3 bibliotekārie un 2 pārējie darbinieki. 

No 01.07., beidzot pastāvēt novada pašvaldībai, vairs netika izdots izdevums “Viesītes Novada Vēstis” – 

līdz ar to likvidēta izdevuma korektora vieta, 0,25 slodzes. 

No bibliotekārajiem darbiniekiem 2 ir ar bibliotekāro izglītību – ar pielīdzināto profesionālā 

maģistra grādu (vadītāja Līga Griškena, LU Filoloģijas fakultāte. Bibliotēkzinātnes un informācijas 

nodaļa, 1994. g.; AIC 23.12.2021.lēmums) un profesionālo vidējo izglītību (bibliotekāre Ilze Jodgude, 

Rīgas Kultūras un izglītības darbinieku tehnikums, bibliotēku darba speciālists, 1988. g., Profesionālās 

pilnveides pamatzināšanu programma, 2007. g.),bet viens ar augstāko izglītību citā jomā (bibliotekāre 

Irēna Jančevska, V. Lāča Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts, latviešu val. un lit. speciālists, 1984. g.; 

Profesionālās pilnveides pamatzināšanu programma, 2007. g.). 

Laikā, kad jau divus gadus dzīvojam un strādājam samērā izolētā vidē, īpašu nozīmi ieguvuši 

semināri un dažādas apmācības zoom un Teams platformās. Līdztekus profesionālajiem jautājumiem 

gribētos vairāk apmācību par to, kā atjaunot savus iekšējos resursus, kā neizdegt un kā šo atbalstu sniegt 

arī lietotājiem, jo arī šie cilvēki nereti līdztekus profesionālajai palīdzībai gaida psiholoģisku atbalstu, 

uzmundrinājumu. Noderīga ir apmaiņa ar pozitīvajām, veiksmīgajām idejām. 

 

• Apbalvojumi un pateicības 

 

2021. gadā apbalvojumi un pateicības nav saņemti. 

 

• Finansējums personāla attīstībai (profesionālajai pilnveidei, pieredzes apmaiņas braucieniem 

u. tml.) – situācijas apraksts, vērtējums 

 

2021. gadāBibliotēkas darbinieki iespēju robežās piedalījās Jēkabpils Galvenās bibliotēkas 

rīkotajos tiešsaistes semināros (zoom un Microsoft Teamsplatformās). 

 Diemžēl šogad līdzīgi kā 2020. gadā sakarā ar Covid ierobežojošajiem pasākumiem un 

ierobežotajām finansēmizpalika novadamkopīgie, jau tradicionālie novada bibliotēku darbinieku 

pieredzes apmaiņas braucieni uz citām bibliotēkām. Pietrūkst klātienes komunikācijas, pieredzes 

apmaiņas ar kolēģiem. Maksas apmācības ne klātienē, ne tiešsaistē nav apmeklētas, jo šim mērķim 

piešķirtie līdzekļi bija nepietiekami, lai to izdarītu 3 darbinieki. 
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Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi” (tiešsaistē) 

N.p.k. Norises 

laiks 

Norises 

vieta 

Organizētājs(-i) Pasākuma nosaukums, 

galvenās tēmas 

Stundu 

skaits 

Cik 

darbinieku 

1. Janvāris 

Marts 2x 

Aprīlis 

Augusts 
Septembris 

Oktobris 

Novembris 

Platformās 

zoom un 

Teams 

JGB Bibliotēku darba 

aktualitātes 

 3 

2. Janvāris Platformā  

zoom 

LNB un 

Kuldīgas 

Galvenā 

bibliotēkā 

Literatūras zināšanas 

mūsdienīgam bibliotekāram 

5 3 

3. Janvāris 

Februāris 
Marts 

Aprīlis 

Maijs 

Novembris 

Facebook.

com 

LNB Virtuālās trešdienas 

bibliotekāriem 

6 3 

4. Marts 3x 

 

Platformā 

zoom 

LNB Semināru cikls par 

medijpratību 

 3 

5. Marts Platformā 

zoom 

LNB Projekts Zenit stāsti 3 3 

6. Marts Platformā 

zoom 

 

Vebinārs 

Kultūras 

darbiniekiem un 
bibliotekāriem 

Emocionālās pašregulācija 

krīzes situācijā jeb kā mēs 

varam palīdzēt paši sev 

3 3 

7. Marts Platformā 

zoom 

LNB Atslēgas lv seminārs par M. 

Ķibilda un VFS radītā TV 

raidījuma ciklu Atslēgas 
tematu iekļaušanu mācību 

stundās 

 3 

8. Marts Platformā  

zoom 

Kultūras koledža Tiešsaites atvērtās lekcijas 

bibliotekāriem 

4 3 

9. Marts Facebook. 

com 

LNB Zinātniskās krātuves un kas 

tajās atrodams 
 3 

10. Marts Platformā 

zoom 

Šveices 

vēstniecība 
Latvijā, Lietuvā 

un Igaunijā 

Tikšanās ar rakstnieku Joel 

Dicker 
 1 

11. Aprīlis Platformā 
zoom 

LNB Diskusija par 2020.gada 
devumu latviešu literatūrā 

 3 

12. 14. un 15.  

aprīlis 

Platformā 

zoom 

LBB Bibliotēku festivāls 

Ideju tirgus 

9 3 

13. Aprīlis Platformā 
zoom 

Ventspils 
bibliotēka 

Liega Piešiņa “Ko un kāpēc 
lasīt” 

 3 

14. Maijs Platformā 

zoom 

LNB Konference “Literatūras 

zināšanas mūsdienīgam 

bibliotekāram” 

5 3 

15. Maijs Facebook. 

com 

LNB Latvijas pagastu bibliotēku 

6. kongress 

 2 

16. Oktobris 1x 

Novembris 
4x 

Platformā 

zoom 

LNB ARETĒ 5 soļu pozitīvo 

ieradumu programma 
personiskai izaugsmei, 

6 3 
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produktivitātei un 

dzīvespriekam 

17. Novembris Platformā 
zoom 

JGB Lekcija “Veselīgs uzturs “ 
ar Alisi Kindzuli 

 3 

18. Janvāris 3x 

Februāris 3x 
Aprīlis 3x 

Maijs 2x 

Jūnijs 1x 

Septembris 
1x 

Oktobris 2x 

Novembris 
2x 

 

 

Platformā 

zoom 

LNB Mācību stundas, ko vada 

Ginta Zalcmane 

17 1 

19.  Visa gada 
garumā 

Platformā 
zoom; 

Facebook. 

com 

Jūrmalas CB; 
Limbažu GB; 

Bauskas CB; 

Preiļu novada 
dome un KKF 

Tiešsaistes tikšanās ar 
rakstniekiem: Guntaru 

Godiņu; Arno Jundzi; 

Andri Akmentiņu; Aivaru 
Kļavi; Māri Bērziņu; Janu 

Egli; Margaritu Grietēnu  

 3 

20. Novembris Platformā 

zoom 

Bauskas CB Ziemeļvalstu literatūras 

nedēļa “Sarunas par 
sapņiem un ilgošanos” 

 1 

 
 

• Problēmas un to risinājumi personāla jomā 

 

Problēmu personāla jomā šobrīd nav. 

 

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 
 

• Galvenie rādītāji: 

 tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji”  

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 
 2019 2020 2021 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 706 689 662 -2; -3,9 

t. sk. bērni 317 311 306 -2; -1,6 

Bibliotēkas apmeklējums 10961 4547 5045 -58; +10,9 

t. sk. bērni 4617 1445 1175 -69; -18,6 

Virtuālais apmeklējums  101 109 +7,9 

Izsniegums kopā 16041 9771 9049 -39; -7,38 

t. sk. grāmatas 9225 7106 7289 -23; +2,57 

t. sk. periodiskie izdevumi 6798 2547 1639 -62; -35,6 

t. sk. bērniem 3109 1596 1574 -49; -1,4 

Bibliotekārais aptvērums % 
no iedz. skaita 

apkalpojamajā teritorijā *   

31,4 31 30,4  

t. sk. bērni līdz 18 g.* 78,5 82 81,3  

Iedzīvotāju skaits 2245 (404 – 
bērni līdz 18 

g.) 

2219 (379 – 
bērni līdz 18 

g.) 

2171 (376 - 
bērni līdz 18 

g.) 

 

*Bibliotēkas apkalpojamā teritorija – Viesītes pilsēta un Viesītes pagasts 
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 Arī 2021. gadā Bibliotēkas lietotāju apkalpošanu, darba pamatrādītājus ietekmēja pandēmijas laika 

ierobežojumi – gan ierobežojumi tās izmantošanā, gan laiks, kad tā bija slēgta. No salīdzināšanas 

viedokļa – 2021. gadu jau iespējams salīdzināt ar iepriekšējo, jo tas aizritējis līdzvērtīgākos apstākļos 

nekā tas bija ar 2019. gadu. Kā redzams tabulā, rādītāji 2021.gadā turpina samazināties, bet vairs ne tik 

katastrofāli. Bibliotēkas apmeklējumā un grāmatu izsniegumā pat vērojams zināms kāpums, kas 

iepriecina. Periodikas izsnieguma samazinājums varētu būt saistāms ar ilgstošajiem ierobežojumiem 

lasītavas izmantošanai.No citiem rādītāju krituma iemesliem noteikti jāmin jau tradicionālie - sarūk 

iedzīvotāju skaits apkalpojamajā teritorijā un likumsakarīgi - arī Bibliotēkas lasītāju skaits. Sakarā ar 

novadu reformu 2022. gads varētu būt ar vēl lielāku skaitļu kritumu. 

  

• Pakalpojumu attīstība, jauninājumi – kopaina, piemēri, vērtējums 

 

Kā jau minēts 1. punktā, covid ierobežojumu laikā ir pieaudzis attālināti sniegto pakalpojumu 

skaits un nozīme. Tās ir uzziņas pa telefonu, materiālu fotografēšana un sūtīšana programmā whatsapp, 

materiālu skenēšana, lejupielāde un nosūtīšana uz e-pastiem utt. Pieredze rāda, ka cilvēki labāk izvēlas 

saņemt reālu grāmatu, un tikai samērā nedaudzi izmanto “3td e-GRĀMATU bibliotēku”. 

Tika izmēģināta arī pasākumu vadīšana bērniem, pieslēdzoties zoom platformā – tas bija kaut kas 

jauns. Tā, piemēram, šādi  notika mazāko klašu iepazīšanās ar Bibliotēku, kad bibliotekārs ar portatīvo 

datoru staigāja pa telpām un iepazīstināja bērnus ar viņiem paredzēto grāmatu krājumu, lasīja fragmentus 

no grāmatām. 

Veiksmīgi turpināta sadarbība ar Latvijas neredzīgo bibliotēku, nodrošinot vecajiem un 

vājredzīgajiem lasītājiem iespēju klausīties darbus ierakstos. 

Kopumā jāsecina, ka 2021. gadā Bibliotēkā pieejamo pakalpojumu klāsts nav īpaši mainījies.   

 

E-grāmatu bibliotēka 

 

2021. gadā Bibliotēka popularizējusi lasītājiem “3td e-GRĀMATU bibliotēkas” iespējas gan 

sociālajos tīklos – vietnēs: facebook.com un draugiem.lv, kā arī gada 1. pusē – pašvaldības informatīvajā 

izdevumā “Viesītes Novada Vēstis”. Aicinājām cilvēkus izmantot šo grāmatu lasīšanas veidu laikā, kad 

Bibliotēka bija slēgta vai bija tās izmantošanas ierobežojumi, kā arī piedalījāmies šīs vietnes aktivitāšu 

reklamēšanā sociālajos tīklos. 

 

E-grāmatu lasītāju skaits 2021. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu nedaudz pieaudzis. 

 

Tabula “E-grāmatu bibliotēkas statistikas dati” 

 E-grāmatu bibliotēkas lasītāju 

skaits 

2019 28 

2020 22 

2021 35 

 

Lielāka interese par šo pakalpojumu bija vērojama tad, kad Bibliotēka bija slēgta, kā arī no to 

lietotāju puses, kuri atrodas citur un mūsu Bibliotēku apmeklēt nevar. Gandrīz vienmēr nācās palīdzēt 

lietotājiem (telefoniski instruējot, instrukcija Whatsapp u.c.) pirmo reizi iekļūt e-bibliotēkā, izejot 

reģistrēšanās procesu, dažreiz arī izmantošanā. Bibliotēkas uzdevums bija arī uzraudzīt, lai e-grāmatu 

lasītāji nebūtu parādnieki Bibliotēkā, pagarinot izsniegtās grāmatas, kas arī tika regulāri darīts.  
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Sakarība starp autorizētājiem lietotājiem un e-grāmatu lasītājiem nav izteikta. Pērn interesants bija 

gadījums, kad cilvēks, kas strādā un dzīvo Rīgā, bet dzimis Viesītē, izteica vēlmi pierakstīties un 

autorizēties tieši Viesītes bibliotēkā, lai varētu piekļūt “3td e-GRĀMATU bibliotēkai”. 

Vērtējot lietotāju atsauksmes, jāatzīst, ka šī lasīšanas iespēja tuvāka jaunāka gadagājuma 

lasītājiem. Starp mūsu Bibliotēkas lasītājiem daudz ir to cilvēku, kuri vēlas lasīt reālu grāmatu; ir cilvēki, 

kas e-grāmatu negrib veselības apsvērumu dēļ (nogurst acis) vai kuriem mājās nav pieejams dators un 

interneta pieslēgums. 

 

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

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

 

2021. gadā lasītāju anketēšana nav veikta, viņu viedokli mēģināts apzināt sarunās, tos apkalpojot. 

Jaunus lasītāju piesaistē Bibliotēka izmantojusi sociālos tīklus: facebook.com un draugiem.lv, kur 

atspoguļotas Bibliotēkas aktivitātes. Tas pandēmijas apstākļos, kā arī beidzot pastāvēt novada pašvaldības 

mājas lapai un izdevumam bija galvenais veids, kā popularizēt esošo krājumu un jaunieguvumus, aicināt 

cilvēkus uz nedaudzajām pērn notikušajām aktivitātēm klātienē. 

 

• Pakalpojumu sniegšanas vieta kā pakalpojums 

Bibliotēkai nav ārējo apkalpošanas punktu. 

 

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

raksturojums 

 

Situācija šajā jomā nav mainījusies – Bibliotēkaijoprojām nav piebrauktuves personām ar kustību 

traucējumiem, stāvo ieejas trepju dēļ sarežģīta piekļuve Bibliotēkai ir arī vecajiem cilvēkiem. 

Apmeklētāji ar kustību traucējumiem pēc iepriekšējas saskaņošanas iekļūst Bibliotēkā pa rezerves ieeju. 

Pēc pieprasījuma grāmatas uz mājām regulāri piegādātas8 lasītājiem – veciem cilvēkiem, 

personām ar kustību traucējumiem. Laikā, kad Bibliotēka bija slēgta, kā arī gada nogalē, kad uz 

Bibliotēku drīkstēja nākt tikai vakcinētas personas, iespēju robežās, savstarpēji vienojoties, tika praktizēta 

grāmatu piegāde uz mājām vairākiem lasītājiem. 

Turpinās sadarbība ar Viesītes Veselības un sociālās aprūpes centru, kur grāmatas, kā arī 

klausāmos diskus no Neredzīgo bibliotēkas izmanto 2 lietotāji. Viņiem tos piegādā centra darbiniece. 

2021. gadā pieaudzis to lietotāju skaits, kas regulāri ar Bibliotēkas palīdzību pasūta un klausās CD 

no Latvijas Neredzīgo bibliotēkas krājumiem (2021. gadā – 7 lietotāji, 2020. gadā – 4). Pavisam pērn šie 

lasītāji noklausījušies 97 diskus, to kopējais izsniegums - 106. Pieprasīta pārsvarā daiļliteratūra. 

 

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

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

 

Ņemot vērā valstī esošo situāciju un ierobežojumus, 2021. gadā pakalpojumi un pasākumi 

atsevišķām lasītāju mērķgrupām vai interešu grupām nav notikuši. Turpināta Bibliotēkas sadarbība ar 

novada un pilsētas dzejniekiem – noticis kopīgs pasākums Dzejas dienu ietvaros. 

 

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

 

2021. gadā Bibliotēkāuzskaitītas303 sniegtās uzziņas. 

Uzziņas sniegtas gan klātienē, gan arī telefoniski, ar e-pastu starpniecību. Tas mūsdienās patiešām 

ir liels pluss, ka jebkuru materiālu varam ieskenēt vai nofotografēt un ar tehnoloģiju palīdzību nosūtīt 

pieprasītājam, kā arī līdzīgi var rīkoties mūsu sadarbības partneri, kad viņiem lūdzam palīdzību. 

Pērn pārsvarā dominēja tematiskas uzziņas, bet daudz bijis arī faktogrāfisku uzziņu.Liela daļa tematisko 

uzziņu ir novadpētnieciska rakstura, un to izpildē nereti jāsadarbojas ar muzeju “Sēlija”. 

Interesantu uzziņu piemēri: 
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- faktogrāfiska uzziņa Industriālā mantojuma fondam par to, kāda ir adrese ēkai, kur kādreiz 

atradies “Rīgas apģērba” Jēkabpils filiāles Viesītes cehs. Ēka ir sliktā stāvoklī, pie tās nav 

nekādu norāžu, taču ātrā uzziņas izpildē palīdzēja tas, ka Bibliotēkas rīcībā esošajos 

novadpētniecības materiālos ir ziņas - šajā ēkā kādu laiku ir atradusies arī bērnu bibliotēka, 

tāpēc ēkas adrese bija zināma. Atbilde sniegta elektroniski; 

- faktogrāfiska uzziņa Jēkabpils Galvenajai bibliotēkai par to, vai Viesītes bibliotēkas krājumā 

esošajā grāmatā “Saules pagalmos” redzamajai Anša Cīruļa gleznas “Jaunsaimnieks” 

reprodukcijai ir saistība ar A. Benjamiņu – reprodukcijas foto nosūtīts ar telefonu, ar 

whatsapp palīdzību, atbilde sniegta elektroniski; 

- tematiska uzziņa politiķim I. Parādniekam par sēļu ēdieniem un Augšzemē izmantotajiem 

ēdienu nosaukumiem – uzziņa pieprasīta telefoniski, laikā, kad Bibliotēka bija slēgta 

apmeklētājiem. Atbilde sniegta elektroniski, ieskenējot atsevišķus tekstu fragmentus un 

pievienojot vēstulei; 

- lielākoties uzziņas tiek precīzi formulētas, bet ir gadījumi, kad noskaidrojamais jautājums ir 

tik nekonkrēts, ka uzziņas izpildē nākas paļauties uz nojautu. Tad nākas likt lietā intuīciju un 

palīdz labi sadarbības partneri. Tā, piemēram, pagājušajā gadā tika saņemts pieprasījums, kad 

lasītājs lūdza atrast rakstu par plūdiem Daugavā, kas publicēts kaut kad žurnālā “Ieva” vai 

“Ievas Stāsti”, kurā intervēta kāda Salas iedzīvotāja, bet uzvārdu viņš neatceras, taču tur 

lasītās domas pēkšņi ir ļoti vajadzīgas. Šīs uzziņas izpildē sadarbojāmies ar Jēkabpils 

Galvenās bibliotēkas bibliogrāfi, ar kuras palīdzību izdevās atrast īsto materiālu un nosūtīt 

pilntekstu interesentam. Pats labākais bija sajūta, kad uzziņas pieprasītājs pauda apbrīnu par 

bibliotekāru gudrību un visvarenību. 

 

Uzziņu izpildē vispirms tiek izmantota bibliotēkā esošā uzziņu, attiecīgās nozares 

literatūra,novadpētniecības materiālu mapes,tad - Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko un skolu 

bibliotēku elektroniskais kopkatalogs,citi ar interneta palīdzību pieejamie katalogi un informācijas resursi, 

datu bāzes: news.lv, letonika.lv, periodika.lv, citi informācijas meklētāji. 

 

• Bibliotēkas izglītojošā darbība (situācijas apraksts, vērtējums) 

 

Pārskata periodā Bibliotēka nav organizējusi mācības lietotājiem/ iedzīvotājiem. 

 

• Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas pieejamība 

iedzīvotājiem 

 

 Bibliotēkā ar interneta un bibliotekāru palīdzību jebkuram lietotājam 2021. gadā bija nodrošināta 

iespējaiepazīties ar Viesītes novada pašvaldības mājas lapu: www.viesite.lv (līdz 01.07.2021.), kurābija 

koncentrēta visa jaunākā un aktuālākā informācija par pilsētu un novadu, arī pieņemtie dokumenti, no 

01.07.2021. – ar jaunā Jēkabpils novada pašvaldības mājas lapu; Bibliotēkā bija iespēja saņemt jaunāko 

pašvaldības izdevuma “Jēkabpils Novada Vēstis” numuru. 

 Bibliotēka lietotājiem ar interneta palīdzību nodrošināja pieejuarī dažādu valsts institūciju un 

nevalstisko organizāciju informācijai. Arī tad, kad Bibliotēkas apmeklējumam bija laika limits, 

nedrīkstēja izmantot lasītavas, kā arī Bibliotēka bija slēgta apmeklētājiem, pēc lietotāju pieprasījuma 

sagatavojām un sniedzām dažādu informāciju par šīm organizācijām, to pakalpojumiem utml.  

  

 

• Elektroniskais katalogs kā pakalpojums 
Bibliotēkā pārskata gadā turpinājies darbselektroniskā kopkataloga veidošanā – strādāts ar BIS 

ALISEmoduļiem: Komplektēšana, Cirkulācija, SBA. 
 

 

 

http://www.viesite.lv/
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Tabula “Autorizētie lietotāji” 

 2019 2020 2021 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Aktīvie lietotāji kopā 706 689 662 -2,4; -3,9% 

Autorizētie lietotāji kopā   640  

Autorizētie lietotāji 

pārskata periodā 

460 415 jeb 60% 

no kopējā 

lasītāju skaita 

405 jeb 61% no 

kopējā lasītāju 

skaita 

-9,7; -2,4 

 

Lietotāju autorizācija uzsākta 2018. gadā. Tabula atspoguļo, kā trīs gadu laikā mainījies autorizēto 

lasītāju skaits.Lasītāji ir informēti par autorizēta lietotāja priekšrocībām, taču tās necenšas izmantot. Bieži 

vien lietotājs telefoniski pieprasa nepieciešamo izdevumu, lūdz ievietot rindā uz izdevumu utt. Lai gan 

liela lasītāju daļa ir vecākās paaudzes cilvēki, kas nelabprāt apgūst jaunas lietas internetā vai vispār negrib 

ar to draudzēties, nākamajā gadā būtu nepieciešams vairāk strādāt, popularizējot autorizācijas iespējas.  

 

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 

21 90 106 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 
dokumentu skaits 

61 22 39 

 

2021. gada rādītāji liecina, ka Bibliotēka SBA kārtā pieprasījusi vairāk izdevumu nekā pati 

izsniegusi. Saņemto dokumentu kopskaitu veido 9 pieprasījumi no citām bibliotēkām (visvairāk no Rites 

pagasta bibliotēkas – 7 grāmatas)  un 97 CD no Latvijas Neredzīgo bibliotēkas. Uz citām bibliotēkām 

izsniegto izdevumu skaitu veido izsniegumi Elkšņu pagasta bibliotēkai – 27 grāmatas, Lones un Rites 

bibliotēkām – pa 5 grāmatām, kā arī 2 izdevumi izsniegti Mazzalves bibliotēkai.No Viesītes bibliotēkas 

pieprasītie izdevumi pārsvarā ir daiļliteratūra latviešu un krievu valodā. 

No Bibliotēkas lasītājiem 13 ir SBA grāmatu lasītāji. 

 

• Problēmas un risinājumi bibliotēkas pakalpojumu un pieejamības jomā 

 

2021. gadagalvenā problēma bija tā, ka sakarā ar covid pandēmiju nebija iespējams normāli 

strādāt un pildīt Bibliotēkas pamatfunkciju - nodrošināt lasītājus ar grāmatām, citiem izdevumiem, viņiem 

nepieciešamo informāciju tādā apjomā un tādā kvalitātē, kā gribētos. Ierobežojumi turpinās jau 2 gadus, 

un tas ietekmē Bibliotēkas lietotāju skaitu, citus darba rādītājus.  
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6.Krājums 
 

• Krājuma komplektēšanas politika un organizācija: 

 krājuma komplektēšanas un organizācijas prioritātes pārskata periodā 

 

Saskaņā ar krājuma komplektēšanas un organizācijas vadlīnijām 2021. gadāBibliotēkā kā viens no 

galvenajiem uzdevumiem joprojām - krājuma pārskatīšana, saturiski novecojušo un nolietoto izdevumu 

norakstīšana, lai samazinātu grāmatu krājuma apjomu. 

 Komplektējot jaunieguvumus, arī 2021. gadā uzmanības centrā – oriģinālliteratūra un nozaru 

izdevumi, kā arī bērniem un jauniešiem domātās grāmatas. 

 

 informācija par krājuma komplektēšanas politikas dokumentu (sniedz saiti uz dokumentu 

tiešsaistē vai pievieno dokumentu pielikumā) 

 

Bibliotēkas krājumspārskata gadāveidots saskaņā ar2018. gadā izpilddirektora apstiprināto 

dokumentu “Viesītes novada Viesītes bibliotēkas krājuma veidošanas vadlīnijas 2018. - 2022. gadam”.  

 

• Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums: 

 tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums”  

 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2019 2020 2021 

Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 

3143 3229 3250 

t. sk. grāmatām 2279 2307 2300 

t. sk. bērnu grāmatām 435,02 375,65 412,64 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 864 922 950 

Finansējums krājumam uz 1 

iedz.skaita pagastā, pilsētā, 

reģionā* 

1,4 1,4 1,5 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai kopā 

3143 3229 3250 

* Bibliotēkas apkalpojamā teritorija – Viesītes pilsēta un Viesītes pagasts 
  

2021. gadā pašvaldības finansējums krājuma komplektēšanai īpaši neatšķīrās no iepriekšējiem 

gadiem. 

2021. gadā Bibliotēkā abonēti 19 nosaukumu žurnāli, t.sk. pieaugušajiem – 18, bērniem un 

jauniešiem – 1, Jēkabpils reģiona laikraksts Brīvā Daugava, kā arī avīzes: Latvijas Avīze, KonTEKSTS, 

Ievas Padomu Avīze. 
  

• Rekataloģizācija (ierakstu skaits + % no kopējā) 

 

Automatizēta Bibliotēkas procesu norise uzsākta 2015. gadā. 

 

• Krājuma pārbaude (inventarizācija) 

 

Pārskata periodā Bibliotēkas krājuma pārbaude (inventarizācija) nav veikta. 

 

• Krājuma rādītāji: 

 tabula “Krājuma rādītāji” 

 situācijas raksturojums, rādītāju analīze, secinājumi 
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Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2019 2020 2021 

Jaunieguvumi kopā 720 619 656 

t. sk. grāmatas 283 270 319 

t.sk. latviešu daiļliteratūra 62 66 86 

t. sk. bērniem  76 56 74 

Izslēgtie dokumenti 498 2098 3008 

Krājuma kopskaits 18631 17152 14800 

t.sk. grāmatas un citi dok. 15893 14065 13392 

t.sk. periodiskie izdevumi 2738 3087 1408 

Grāmatu krājuma apgrozība 0,5 0,5 0,6 

Periodisko izdevumu apgrozība 2,4 0,8 1,2 

 

Bibliotēkas krājumu pērn papildinājušas319 grāmatas. No jaunieguvumiem 222 grāmatas 

iegādātas par pašvaldības līdzekļiem - 2300 EUR, 36 eksemplāri saņemti LNB īstenotā projekta 

“Grāmatu iepirkuma programma publiskajām bibliotēkām” ietvaros par summu 389,02 EUR.Starp šīm 

grāmatām – vērtīga nozaru literatūra (arī oriģinālliteratūra). Pozitīvi vērtējams fakts, ka bibliotekāri paši 

no piedāvājuma varēja atlasīt nepieciešamos izdevumus. Pārējos jaunieguvumus veido dāvinājumi (55 

eks.) un aizvietotā literatūra (6 eks.). 

Par pašvaldības līdzekļiemvisvairāk komplektēta daiļliteratūra (143 eks.), kas ir 64,4% no visām 

nopirktajām grāmatām (222 eks.). No iepirktajiem jaunieguvumiem24,3% (54 eks.) veido bērnu literatūra 

(B, J un V), nozaru literatūra (ietvertas arī V vecumam adresētās grāmatas) – 14% (32 eks.). 47,7% (106 

eks.) no visas par pašvaldības līdzekļiem komplektētās literatūras sastādaoriģinālliteratūra. 

2021. gadā kā nolietoti un aktualitāti zaudējuši, kā arī lasītāju nozaudēti kopumā norakstīti 3008 

izdevumi. Saskaņā ar akreditācijas komisijas norādījumiem cenšamies regulāri atbrīvot krājumu no 

pasīvās literatūras. Tas kļūst aizvien grūtāk, jo, katru gadu atlasot un norakstot, saturiski novecojušas 

literatūras kļūst aizvien mazāk, bet pasīva ir krājuma lielākā daļa, jo samazinās lasītāju skaits un lasīšanas 

intensitāte. Pērn tika norakstīti mazāk lasītie “Kontinenta” romāni, jaunāku izdevumu 2. eksemplāri. 

Darbs jāturpina. 

 

• Datubāzes: 

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

 

Bibliotēka piedāvā lasītājiem un pati izmanto datu bāzes: Lursoft laikrakstu bibliotēka news.lv, 

www.letonika.lv(ar piekļuviārpus bibliotēkas telpām – 8 lasītājiem). 

 

 pašu veidotāsdatubāzes 

 

Bibliotēka neveido savas datu bāzes. 

 

 datubāzu izmantojuma rādītāji – tabula“Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums”  

 

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

 

Dabubāze 2019 2020 2021 

Letonika 113 87  

skatījumi   34 

piekļuves sesiju skaits   35 

http://www.letonika.lv/
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lejuplāžu skaits    

News 118 134 19 

    

Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem datu bāzu izmantošanas rādītāji ļoti kritušies. Daļējs 

izskaidrojums tam ir fakts, ka klātienē Bibliotēkas lasītavu un datoru izmantošanu samazināja covid 

ierobežojumi. Arī attālinātie Letonikas klienti 2021. gadā datu bāzi nav izmantojuši.  

 

• Krājuma un datubāzu popularizēšana 
 

Arī 2021. gadā strādāts pie krājuma popularizēšanas, veidojot literāras, tematiskas un arī 

jaunieguvumu izstādes.Gada garumā Bibliotēkā katru mēnesi tika veidotas izstādes, veltītas mazāk lasītu 

autoru grāmatām. Jāatzīst, ka daudzas grāmatas, izceltas no ierastās atrašanās vietas plauktos, aizceļoja uz 

mājām ne pie viena vien lasītāja. Ar izstādēm piedalījāmies arī Jēkabpils Galvenās bibliotēkas piedāvātajā 

tematisko izstāžu ciklā.2021. gadā par galveno izstāžu popularizēšanas veidu kļuva sociālie tīkli. 

Visvairāk informācija par izstādēm ievietota vietnē: facebook.lv, arī draugiem.lv 

Datu bāzes popularizētas tikai mutveidā – sarunās ar lasītājiem, biežāk nācies piedāvāt tieši 

news.lv. Diemžēl 2021. gadā nav notikusi neviena bibliotekārā stunda par šo tēmu. 

 

• Darbs ar parādniekiem 
 

Bibliotēkas lasītāju - parādnieku skaits veido apmēram 12% no lasītāju kopskaita. Soda naudas 

Bibliotēka neiekasē, bet 2 - 3 mēnešos parādnieki tiek apzināti.Atgādinājumitiek izsūtīti uz e-pastiem, ar 

sociālo tīklu: draugiem.lv, facebook.com palīdzību, par nenodotajām grāmatām tiek atgādināts arī 

telefoniski, sūtot īsziņas, un mutiski.Arī 2021. gadā apzinīgākie lasītāji, kā arī e-grāmatu lasīšanas iespēju 

izmantotāji paši sazinājās ar Bibliotēku, lai lūgtu pagarinājumu paņemtajām grāmatām. 

 

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

pārskata periodā 

 

- samazinoties lasītāju skaitam, lasīšanas intensitātei, ko arī 2021. gadā sekmēja ar covid 

saistītie ierobežojumi, apdraudēta ir krājuma apgrozība; 

- šajos sarežģītajos apstākļos jāpriecājas par ikvienu lasītāju, taču satrauc daudzu lasītāju 

lasīšanas kultūra; 

- lai popularizētu krājumu, būtu nepieciešamas kaut nelielas finanses pasākumu, tikšanos ar 

autoriem rīkošanai. 

 

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 
 

• Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji 

 

Jau tradicionāli 2021. gadā darbs ar bērniem un jauniešiem plānots un realizēts kopā ar 

vidusskolas bibliotēku un skolu. Diemžēl covid radītā situācija, dažādie ierobežojumi neļāva rīkot tik 

daudz un tādus pasākumus, kā gribētos. Tas viss ietekmēja arī bērnu apmeklējuma, lasītības un 

izsnieguma rādītājus. Tie nedaudz samazinājušies. 

Par spīti visām grūtībām tika domāts, kā skolēnos veicināt interesi par grāmatu un lasīšanu. Tā kā 

lielākoties kolektīvi bibliotēku apmeklēt nedrīkstēja, līdzīgi kā 2020. gadā grāmatas gan individuāli, gan 

izstāžu formā tika nestas uz klasēm. Pēc noteikta laika attiecīgā grāmatu kolekcija tika apmainīta pret 

nākamo. Pārsvarā tas tika praktizēts ar sākumskolas klasēm. 

Bibliotekāres praktizējās arī  pasākumu vadīšanā zoom platformā, pieslēdzoties klasēm un stāstot 

gan par attiecīgo tēmu, grāmatu jaunumiem, gan iepazīstinot ar Bibliotēku. 
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• 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.) 

 

Arī 2021. gadā Bibliotēkā, komplektējot jaunos izdevumus, uzmanība tika veltīta bērnu un 

jauniešu literatūrai. Izvēloties lasāmvielu šai lasītāju kategorijai, tika ņemta vērāsatura kvalitāte (laba, 

tēlaina valoda) un aktualitāte, atbilstībabērnu interesēm un vajadzībām. Jāatzīst, ka bibliotekāram kļūst 

grūti novērtēt, kas patīk bērniem, jo gaume mainās – grāmatu noformējums nereti šķiet bezgaumīgs, taču 

bērnus tas piesaista, un otrādi.  

2021. gadā Bibliotēkas krājumu kopumā papildinājušas74 grāmatas bērniem un jauniešiem 

(23,2% no kopējā jauno grāmatu skaita);lietotāju – bērnu un jauniešu skaits Bibliotēkā 2021. gadā - 306 

(46,2% no Bibliotēkas lietotāju skaita). Vērtējot proporcionāli, jāatzīst, ka bērniem pirkts mazāk grāmatu 

nekā pieaugušajiem lasītājiem, taču katra no tām tika izvērtēta, balstoties uz bibliotekāru pieredzi, 

grāmatu saturu. Diemžēl tieši bērnu grāmatām ļoti pieaugušas cenas (īpaši to var teikt par izdevniecības 

Liels un Mazs grāmatām), tāpēc bija grāmatas, ko nenopirkām. Daudzas no grāmatiņām, ko bija žēl pirkt, 

ieguvām LNB projektā “Grāmatu iepirkuma programma publiskajām bibliotēkām”. Par to prieks! 

Kopumā mazie lasītāji ar lasāmvielu ir nodrošināti – gribētos lielāku interesi no viņu puses.  Žēl, 

ka arī 2021. gadā sakarā ar covid klātienē neizdevās organizēt vairāk lasīšanu un grāmatupopularizējošu 

pasākumu. 

Bibliotēka 2021. gadā nav komplektējusi spēles un puzles, jo ēkas 3. stāvā esošajā 

Jaunatnes iniciatīvu centrā, ar ko Bibliotēka iespēju robežās sadarbojas, bērniem pieejamas dažādas 

izklaides spēles un puzles. 

 

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

grupām 

 

Katru gadu, analizējot uzziņu darbu, nākas secināt, ka procentuāli visvairāk to sniegts tieši 

bērniem un jauniešiem līdz 18 gadu vecumam. Izņēmums nebija arī 2021. gads. Skolēnu intereses un 

vajadzības lielākoties saistītas ar mācību darbu. Veiksmīga izvērtusies Bibliotēkas sadarbība ar skolu un 

skolas bibliotēku, atbalstot 11. klašu skolēnus zinātniski pētniecisko darbu izstrādē un sagatavošanā jau 

par tradīciju kļuvušajiem “P. Stradiņa lasījumiem”. Lielākoties Bibliotēkā vēršas tie skolēni, kuru tēmas 

saistītas ar novadpētniecību. Tā, piemēram, 2021. gadā viena no tēmām, kas padziļināti tika pētīta, bija 

saistīta ar fotomākslu Sēlijā un fotogrāfu V. Lukstenieku. Labs darbs tika izstrādāts par skolu un izglītības 

vēsturi novadā.  

2021. gadā diemžēl gandrīz nav notikušas bibliotekārās stundas. Janvāra nogalē, tiekoties ar1. 

klašu skolēniem zoom platformā, bibliotekāre, stāstot bērniem par Bibliotēkā izvietoto viņu darbu izstādi 

un lasīšanai paredzētajām grāmatiņām, sniedza skolēniem arī savdabīgu bibliotekāro stundu “Iepazīšanās 

ar bibliotēku” – iepazīstināja ar Bibliotēku, tās izmantošanu, lasītāja pienākumiem un tiesībām, literatūras 

izkārtojumu, kas atbilst viņu vecumam. Savdabīgā ekskursija pa Bibliotēku notika, bibliotekārei ar 

portatīvo datoru apstaigājot un izrādot skolēniem krājumu un telpas. 

 

• Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes 

 

Arī 2021. gads pasākumu ziņā nebija ražīgs gads, jo nemitīgie ierobežojumi un brīžiem neziņa, ko 

drīkst un ko nedrīkst, bremzēja normālu darbu ar bērniem.Vislabākā sadarbība joprojām Bibliotēkai ir ar 

pamatskolas mazāko klašu skolēniem. Notikuši 10 pasākumi. 

 Vispirms gribētu pieminēt savdabīgās bērnu zīmējumu un darinājumu izstādes, kas visa gada 

garumā bija apskatāmas Bibliotēkā. Tās tapa kā Bibliotēkas un bērnu sadarbības rezultāts. Kā jau minēts 

vispārīgajā raksturojumā, grāmatas gan individuāli, gan izstāžu formā tika nestas uz klasēm. Bērni tās 

lasīja, un tapa zīmējumi, kas atceļoja uz Bibliotēku un priecēja bibliotekārus un arī pārējos Bibliotēkas 

lasītājus. Februārī izstāde “Ziema ziemiņa… mūsu lasītāju acīm”(Foto Nr. 1),maijā – “Mana mīļākā 
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grāmata”,augustā - “Mana pilsēta Viesīte”-  veltījumi pilsētai tās svētkos.Tapa arī citas interesantas 

izstādes. Tā janvārī 1. klase atsūtīja uz Bibliotēku bērnu veidoto sniegpārsliņu izstādi, kas bija apskatāma 

līdz mēneša beigām. No marta līdz maijam 2. klases intensīvi sacentās lasīšanā un  Grāmatu tārpiņu 

audzēšanā(Foto Nr. 2), kas arī bija aplūkojami izstādē Bibliotēkā.Lai risinātu Bibliotēkai aktuālu 

problēmu ar putniem, kuri, sākoties siltam un saulainam laikam, kad durvis ir atvērtas, nereti mēģina 

iekļūt bibliotēkas telpās, kā arī triecas durvju stiklos, pirmklasnieki aprīļa sākumā savdabīgu darbiņu 

izstādi izveidoja uz Bibliotēkas ieejas stikla durvīm -no krāsaina kartona viņi izveidojaputnu siluetus, kuri 

tika piestiprināti pie stikliem, tādā veidā pasargājot putnus no ietriekšanās tajos(Foto Nr. 3).Septembrī un 

oktobrī priecājāmies par 2. klašu bērnu Dzejas dienām veltīto izstādi “Dzejoļi draiskojas”, kurā 2. b 

klases skolēni dzejoļiem veidoja zīmējumus, kas vēlāk pārtapa pašu darinātā dzejas grāmatiņā(Foto Nr. 

4), bet 2. a klases bērnisavus dzejoļus bija rakstījuši uz pēdiņām ar domu, lai tie atrod ceļu plašajā 

pasaulē.  Izstādes moto: “Ar mūsu pēdām dzejoļi pasaulē staigā…” (Foto Nr. 5).Pats Dzejas dienām 

veltītais pasākums 2. klasēm notika skolā, kur abu bibliotēku sagatavoto prezentāciju bērniem parādīja un 

par Dzejas dienām pastāstīja skolas bibliotekāre. Vairāki bērni ar saviem vecākiem veidoja darbiņus  un 

atbalstīja arī gada nogalē Bibliotēkā tapušo izstādi “Radīsim Ziemassvētku noskaņu kopā!”(Foto Nr. 6). 

 Runājot par pasākumiem, patiešām interesanta pieredze gūta, vadot pasākumus zoom platformā. 

Te gan bija problēmas ar to, ka dažu klašu skolotāji vēl nav pārāk atvērti tehnoloģijām, tāpēc sadarbība 

neveidojās. Kā jau minēts iepriekšējā punktā, janvārī 1. klasēm notika virtuāla iepazīšanās ar Bibliotēku 

un saruna par viņu vecumam piemērotām, arī jaunākajām grāmatiņām. Martā uz līdzīgu virtuālu jaunākās 

literatūras apskatu aicināti tika 4. klašu skolēni. Viņi varēja vizuāli apskatīt grāmatas, noklausīties 

nelielus  fragmentus, kā arī bibliotekāre īsi pastāstīja par grāmatu saturu un galvenajiem varoņiem. 

Vairākas tikšanās virtuāli notika ar 2. klašu skolēniem, kurā tika uzturēta lasīšanas sacensība, audzējot 

Grāmatu tārpiņus, runāts par akcijas norisi, interesantām grāmatām, kā arī noslēguma tikšanās reizē maijā 

apkopoti rezultāti. Arī Lieldienu pasākums pērn notika netradicionāli: 1. un 2. klašu skolēniem tika 

nogādāti dažādi bibliotekāru sagatavotie konkursi, mīklas, uzdevumi par attiecīgo tematiku, kurus bērni 

cītīgi pildīja, lai pēc tam – noslēguma pasākumā zoom platformā pieslēgtos Bibliotēkai, rādītu un stāstītu 

par savu veikumu. 

 Rudens pusē daži pasākumi notika arī klātienē. Lai iepazītos ar Bibliotēku, septembrī ciemos 

ieradās PII “Zīlīte”grupiņas "Bitītes" audzēkņi un audzinātājas(Foto Nr. 7).Septembra sākumā, dažas 

dienas pēc atklāšanas, apskatīt izstādi “Koka krikumi” un tikties artās autoru, koka izstrādājumu meistaru 

Ināru Dreijeri, bija ieradušies Viesītes vidusskolas 4. klases skolēni un audzinātāja (Foto Nr. 8), bet dažas 

dienas vēlāk – 3. klases audzēkņi. 

Vēl kā veiksmīgs pasākuma piemērs šajā grūtajā laikā jāmin arī Pasaules dzejas dienai veltītais 

konkurss “Ko es zinu par dzejniekiem – novadniekiem?”, kas notika martā sadarbībā ar 8. klasēm un 

latviešu valodas un literatūras skolotājām. Par to vairāk – 8. punktā “Novadpētniecība”. 

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

 

Bibliotēka savā darbā cieši saistīta ar skolu un skolas bibliotēku. Tā tas bija arī 2021. gadā.Kopā 

ar skolas bibliotēku pēc priekšmetu skolotāju pieprasījuma tika gatavotas prezentācijas par tēmām, kas 

tika apskatītas konkrētos mācību priekšmetos, ko apguva 4. klases.  

Februārī sadarbībā ar skolas bibliotēku, izmantojot Viesītes bibliotēkas krājumus un materiālus, 

tika sagatavota prezentācija par teikām “Latviešu tautas teikas – viens no folkloras žanriem”, ar ko 

“Latviešu valodas” stundā tika iepazīstināti skolēni. Aprīlī līdzīgi tapa palīgmateriāli – 2 prezentācijas - 

mācību priekšmetā “Vizuālā māksla” (projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola 2030) 

ietvaros) par tēmām “Kino vēsture” un “Jūtas un emocijas kinomākslā”. Bērni mācību stundās tika 

iepazīstināti ar prezentācijām, aicināti līdzdarboties, kā arī saņēma praktiskus uzdevumus, kas bija 

jāizpilda un par ko tika saņemts pedagoga novērtējums. 

Gada nogalē mācību priekšmetam “Sociālās zinības un vēsture” tika sagatavotas prezentācijas 

tēmai “Kā saglabāt tradīcijas un līdzdarboties kopienā”, kas ietvēra informāciju par senajām latviešu 

svētku tradīcijām - latviešu gadskārtām kā Miķeļi, Mārtiņi un Ziemassvētki -, kā arī par valsts svētku, 
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atceres un atzīmējamajām dienām. Bērni ar tām iepazinās mācību stundās. Iegūtās zināšanas skolēni 

nostiprināja, pildot darba lapas, liekot lietā citos priekšmetos apgūtas prasmes, praktiski darbojoties. 

 

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

vērtējums 

 

2021. gadā Bibliotēkas galvenie sadarbības partneri - Viesītes vidusskolas bibliotēka (kopīgi tiek 

plānoti darba procesi, realizēti pasākumi bērniem) un Viesītes vidusskola (mazāko klašu audzinātāji – 

priekšmetu skolotāji). Sadarbības partneri patiešām labi un uzticami, taču dažādo ierobežojumu dēļ 

neiznāca sadarboties tik intensīvi un tādā kvalitātē, kā gribētos. 

 

• Bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides vērtējums specializācijā 

 

2021. gadā darbinieku tālākizglītība darbā ar bērniem un jauniešiem nav notikusi. 

 

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

 

Problēmas: 

- covid radīto ierobežojumu ietekme uz bērniem adresētu, lasīšanu popularizējošu pasākumu 

rīkošanu; arī uz Bibliotēkas apmeklējumu, 

- - bērnu intereses trūkums parlasīšanu. 

 

8. Novadpētniecība 
 

• Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda prioritātes 

 

2021. gadā novadpētniecības darba virzieni: 

 

1) novadpētniecības mapju papildināšana, materiālu sistematizēšana, kārtošana un noformēšana; 

 

2) novadpētniecības literatūras krājuma papildināšana, kārtošana, izdevumu komplektēšana 

novadpētniecības krājumam; 

 

3) Bibliotēkas krājumā esošo novadpētniecības materiālu popularizēšana; 
 

4) pasākumu organizēšana saistībā ar novadniekiem, pilsētu, novadu; 

 

5) Bibliotēkas darbinieku iesaistīšanās pilsētai un novadam svarīgos pasākumos un aktivitātēs, 

sadarbošanās ar muzeja un kultūras pils darbiniekiem to organizēšanā un norisē; 

 

6) pašvaldības informatīvā izdevuma „Viesītes Novada Vēstis” izdošana. Izdevuma pēdējais numurs 

iznāca jūnijā. 

 

• Novadpētniecības krājums: 

 komplektēšana, ietverto materiālu veidi 

 

Novadpētniecības krājumu veido daiļliteratūra, nozaru literatūra, novadpētniecības materiālu 

mapes, bukleti par novadu. Krājumā tiek komplektētas: grāmatas par novadu un novadniekiem, 

novadnieku darbi prozā, dzejā, dramaturģijā, dažādās nozarēs. 

 

 krājuma organizācija un glabāšana 
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Novadpētniecības krājums glabājas Sēlijas stūrītī, kas Bibliotēkas lasītavā izveidots un izvietots 

no 1999. gada. Vienuviet koncentrēta tā krājuma daļa, kas saistīta ar Viesītes pilsētu un plašākā skatījumā 

– Sēlijas novadu, kā arī atsevišķos plauktos izvietotas novadpētniecības materiālu mapes, ko kārto un 

regulāri papildina ar jauniem materiāliem.  

 

 digitalizācija, digitālie resursi un to veidošana 

 

Novadpētniecības mapju aprakstīšana Bibliotēku informācijas sistēmā uzsākta 2016. gadā un 

lielākais mapju skaits pievienots 2018. gadā. Līdz 2020. gada beigām aprakstītas un Alisē pievienotas 36 

novadpētniecības mapes. Diemžēl dažādu apstākļu dēļ digitalizācijas darbs 2021. gadā nav pavirzījies uz 

priekšu. 

 

 krājuma kvalitātes, aktualitātes, attīstības novērtējums, izmantojums (var nebūt cipari, pietiek ar 

situācijas aprakstu, novērojumiem) 

 

Viesītes bibliotēka var lepoties ar plašu novadpētniecības krājumu, kas ir veidots daudzu gadu 

garumā.  Bibliotēkā novadpētniecības jeb Sēlijas stūrītī izvietotas novadpētniecības mapes, rakstnieku – 

novadnieku darbi, kā arī nozaru literatūra, kas ir par novadu un tā cilvēkiem. Katru gadu šis krājums tiek 

papildināts, piemēram, 2021. gadā to papildinājuši 30 izdevumi par novadu. Novadpētniecības krājuma 

grāmatas Bibliotēka cenšas saglabāt, nenorakstīt, un daudzas no tām tiek saglabātas 2-3 eksemplāros 

atšķirībā no pārējā Bibliotēkas fonda.  

 Bibliotēkas novadpētniecības krājumā nevar izdalīt kādu nozīmīgāko daļu, nozīmīgs tas ir kā viss 

veselums. Tomēr cits jautājums ir pieprasījums pēc tā. 2021. gadā izdevumu par novadu kopējais 

izsniegums ir 659 (t.sk. novadpētniecības mapju izsniegums - 17). Nozīmīgākā novadpētniecības krājuma 

daļa Bibliotēkā, protams, ir grāmatas. 

Īpašu lasītāju interesi raisījusi daiļliteratūra. Visvairāk lasītais rakstnieks – novadnieks ir Gunars 

Janovskis: Pilsēta pie upes -lasīta 9 reizes; Purvā – 6 reizes; Ines – 4 reizes, Svešumā – 4 reizes, Kur 

sunim vieta – 2 reizes, Pēc pastardienas – 2 reizes, grāmatas Bez ceļa, Pie Tornas, Sola, Dziesma mežam, 

Balsis aiz tumsas, kā arī Kopoto rakstu 1., 4. un 11. sējumi – lasīti katrs 1 reizi.  

Lasītājus interesējusi arī Viesītes vēsture - Jāņa Voldemāra Felsa grāmata Ar Viesītes bānīti - 

cauri dzīvei: dzīve Āžu miestālasīta 5 reizes, tāpat arī Annas Brodeles Klusā pilsētiņa ir lasīta 3 reizes.  

Pie lasītākajiem autoriem – novadniekiem 2021. gadā noteikti pieder Jānis Veselis (grāmata Dienas krusts 

lasīta 4 reizes, Trīs laimes – 2 reizes), Aleksandrs Grīns (Dvēseļu putenis – 3 reizes, Zemes atjaunotāji – 3 

reizes), Andris Grīnbergs (Katru dienu ar piesitienu – 3 reizes, Kustinu dzīvi – 4 reizes), arī Rainis 

ierindojas lasītāko autoru - novadnieku sarakstā (Kopoti raksti, 4.sējums. Dzeja – lasīti 7 reizes). 

 Joprojām ar lielu interesi tiek lasītas novadnieces Annas Skaidrītes Gailītes grāmatas (Augšzemē 

dzirdētais, Durvis nav aizslēgtas, Neredzamo važu gūstā, Tilts starp horizontiem), Jāņa Akuratera Kalpa 

zēna vasara, Imanta Auziņa Mana mūža pasaule, Ligitas Ābolnieces, Guntara Godiņa dzeja, Mēs neesam 

VIESI TE – Viesītes novada dzejnieku kopkrājums. 

Tāpat tiek lasīta arī nozaru literatūra: A.Sk. Gailītes grāmata par Jēkabpils vēsturi Es stāstu par 

savu pilsētu, Ligitas Ābolnieces Frazeoloģismi Viesītē un tās apkārtnē, grāmata par Viesītes vēsturi Laika 

soļos ieklausies, kā arī grāmatas par Sēlijas vēsturi (H. Strods. Sēlija senāk un tagad, A. 

Dembergs.Sēlija), Lūcijas Ķuzānes Saules koka meklētāji. 

Mazāk izmantota novadpētniecības krājuma daļa ir novadpētniecības mapes. Bibliotēkā ir ļoti 

plašs novadpētniecības mapju klāsts, jo tiek vākti materiāli ne tikai par Viesīti un tās tuvāko apkārni, bet 

arī par visu Sēliju. Pastāvīgi notiek materiālu kopēšana un mapju papildināšana. 36 no tām aprakstītas 

Alisē (mapes, kuras vairāk vai mazāk saistītas ar Viesīti). Nozīmīgākā daļa no šī krājuma būtu mapes par 

Viesītes cilvēkiem un Viesītes vēsturi, piem., mapes Viesītes vēsture, Viesītes iestādes, Viesītes kultūras 

nams, Viesītes “Mazais bānītis”, Anna Brodele, Alberts Eglītis, Godiņu dzimta, Arkādijs Kasinskis, 

Vecais Stenders, Stradiņu dzimta. Nepaveiktais darbs ir mapēs ietverto materiālu pilntekstu pievienošana. 
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Un tomēr 2021. gadā novadpētniecības mapju izsniegums ir 17 (2020. gadā – 6). To starpā 2021. 

gadā novadpētniecības mapes izmantoja divas vidusskolnieces, izstrādājot savus zinātniski pētnieciskos 

darbus (mapes Izglītība. Audzināšana/Skolotāji; Izglītība. Audzināšana/Skolas; Fotomāksla Sēlijā). 

2021. gadā tika paveikts nozīmīgs darbs, iegūstot vēsturiskas fotogrāfijas no fotogrāfa-amatiera, 

viesītieša Ināra Dreijera kolekcijas, kas autoram glabājas diskos. Tāpat ar autora atļauju tika ieskenētas un 

saglabātas vēsturiskas fotogrāfijas no Sēlijas 1. kongresa 1999. gadā. Šīs fotogrāfijas autors bija 

pievienojis bibliotēkas izstādei “10. Sēlijas kongresu sagaidot”. No izstādē skatāmajiem materiāliem tieši 

šīs fotogrāfijas piesaistīja vislielāko uzmanību. No Ināra Dreijera tika iegūtas un bibliotēkas krājumos 

izveidotas šādas digitālas mapes: Dzelzceļnieku svētki 2007, E. Vecumnieks 2006, E. Vecumnieks 2008, 

Lieldienu tirgus 2007, Rudens gadatirgus 2010, Sēlijas 1. kongress, Viesītes skati 2007, Viesītes skati 

2008, Zemnieki 2006. Fotogrāfa vēsturisko fotogrāfiju krājuma apgūšanas un saglabāšanas darbs 

turpināsies arī 2022. gadā. 

Sadarbībā ar Jēkabpils Galveno bibliotēku iegūtas bijušo Viesītes bibliotekāru M. Turļukas, M. 

Reidzānes, V. Kalvītes fotogrāfijas un izveidota arī virtuāla mape Bibliotekāres. 

Nozīmīgs novadpētniecības materiālu krājums ir nu jau vēsturei piederošā pašvaldības 

izdevumā“Viesītes Novada Vēstis” (2002. - 2009.g. – “Viesītes Vēstis”), kas tika veidots Bibliotēkā 

gandrīz 19 gadu garumā. Tajā līdztekus pašvaldības informācijai un pašvaldības iestāžu aktualitātēm 

publicēti novadpētniecības materiāli(rakstu cikls par Viesītes ielu un namu vēsturi sadarbībā ar 

vēsturnieku K. Visnoliņu, 2002.-2003.g.; rakstu cikli par P. Stradiņu un Stradiņu dzimtu, veco Stenderu, 

mazo Bānīti un dzelzceļa vēsturi, mākslas vēsturnieku A. Kasinski – autore: muzeja “Sēlija” bijusī 

vadītāja, tagad “Sēļu kluba” vadītāja I. Svilāne; bijušās bibliotekāres B. Skujas atmiņas par Viesītes 

bibliotēkā nostrādāto laiku 20.gs. 50., 60. gados, 2013.g.; ar mediķa, profesora E. Biķa atmiņām aizsākts 

rakstu cikls rubrikā “Kas paliek atmiņā, tas dzīvs” - vairākos turpinājumos publicētas Viesītes bijušo 

mediķu atmiņas par medicīnas vēsturi pilsētā un pagastos, 2013.-2014.g.; raksti par pilsētas un pagasta 

skolu vēsturi, Otrā pasaules kara gadiem Viesītē, tirgus vēsturi mazpilsētā – autore: viesītiete, pensionētā 

vēstures skolotāja Ģertrūde Godiņa; daudz rakstu par novada pagastu cilvēkiem, viņu dzīvi, par Sēlijas 

pilskalnu izpēti, raksts par Viesītes novada Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem – autore: novadpētniece R. 

Urbacāne, 2016.g. un vēlāk; publikācijas par izglītību Viesītes novadā - Viesītes vidusskolas skolotāju K. 

Lapiņu; direktoru V. Poliektovu– autors: novadpētnieks - entuziasts K. Miezers u.c., 2016. - 2020.g. u.c.) 

Izdevums no 2011. gada (daļēji) līdz 2021. gada jūnijam ir saglabāts arī digitālā veidā 

(pieejams LNB), taču no iznākšanas sākuma 2002. gadā līdz 2011. gadam izdevuma digitālais formāts 

nav saglabāts. 

 

• Novadpētniecības darba popularizēšana 

 

Intereses par sava novada cilvēkiem un notikumiem veicināšanai, kā arī Bibliotēkas krājumā esošo 

materiālu popularizēšanai2021. gadā tika rīkots konkurss Viesītes vidusskolas 8. klasēm- “Ko es zinu par 

dzejniekiem – novadniekiem?”(sakarā ar Pasaules dzejas dienu21. martā). Gatavojot atbildes šim 

konkursam, bija jāmeklē informācija par dzejniekiem un rakstniekiem, kuru dzīvesvieta ir bijusi Viesīte 

(A. Brodele, G. Godiņš), kuri mācījušies kādā no Viesītes skolām (L. Ābolniece u.c.), kuru vārdā ir 

nosauktas pilsētas ielas (A. Brodele, Rainis), par šo rakstnieku literāro darbu saistību ar Viesīti. Pēc 

konkursa atbilžu izvērtēšanas šajās klasēs bibliotekāre pārrunāja konkursa gaitu, jautājumos ietverto 

informāciju, tika noskaidrotas pareizās atbildes un sniegta plašāka informācija gan par atbilstošajām 

Viesītes ielām, gan rakstniekiem un viņu gaitām saistībā ar Viesīti. Nobeigumā abām klasēm tika 

pasniegti diplomi, balvas (dažādi priekšmeti ar nu jau vēsturisko uzrakstu “Viesītes novads”) un ceļazīme 

– ceļojums pa Viesītes vēsturisko centru ar Viesītes muzeja “Sēlija” elektrobānīti (Foto Nr. 9). Ceļojuma 

laikā arī muzeja darbinieks – gids – elektrobānīša vadītājs sniedza skolniekiem informāciju par dažādiem 

maršrutā iekļautajiem Viesītes objektiem un to vēsturi. 

Lai palīdzētu rast atbildes uz konkursa jautājumiem, bibliotēkā tika izveidota izstāde “Dzejnieki 

un rakstnieki – novadnieki”. Šī izstāde radīja interesi arī citos bibliotēkas apmeklētājos un raisīja vēlmi 

izlasīt vairākas novadnieku sarakstītas grāmatas – gan dzeju, gan prozu. 
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Krājumā esošos novadpētniecības materiālus popularizējām arī ar izstādēm novadniekiem 

jubilāriem (novadniekam, ārstam, medicīnas vēsturniekam Paulam Stradiņam – 125; novadniekam, 

latviešu rakstniekam Gunaram Janovskim – 105; latviešu rakstniekam Jānim Veselim – 125; latviešu 

rakstniekam, literatūrzinātniekam Valdemāram Ancītim – 100; novadniecei, latviešu rakstniecei Ligitai 

Ābolniecei – 55), izstādēm, kas veltītas novadam nozīmīgiem notikumiem (20. janvāris – 1991. gada 

barikāžu aizstāvju diena;“Viesīte, pilsēta mana!” – ikgadēja izstāde, veltīta Viesītes pilsētas svētkiem; 

“10. Sēlijas kongresu sagaidot” – veltīta Sēlijas 10. kongresam(Foto Nr. 10)). Izstādē “Reiz bija… Teikas 

– viens no folkloras veidiem” tika iezīmētas un tādējādi rosinātas izlasīt teikas par mūsu novada vēsturi. 

Ievērojot covid laika ierobežojumus, tika atklāta viesītieša Ināra Dreijera koka darinājumu izstāde 

“Koka krikumi”, kur tika izvietota arī informācija - novadpētniecības materiāli par pašu izstādes autoru un 

viņa radošo darbību.Septembra sākumā Bibliotēkā notika 3. un 4. klašu skolēnu tikšanās ar izstādes 

autoru I. Dreijeri. 

24. septembrī Bibliotēka sadarbībā ar kultūras pili organizēja dzejas pēcpusdienu “Vien vienu 

mirkli dzejai ļaujies…” Tajā dzejas draugiem bija iespēja gandrīz pēc gada pārtraukuma atkal kopā 

sastapt Viesītes puses dzejniekus, kā arī tikties ar ciemiņu – dzejnieku Uldi Jostu no Rīgas (sīkāk – 10. 

punkta “Publicitāte” apakšpunktā “Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi”). 

Decembrī aicinājām Bibliotēkas apmeklētājus ar saviem eksponātiem veidot izstādi “Radīsim 

Ziemassvētku noskaņu kopā!” (Līdzīgas bija izstādes, kas rosināja iesaistīties, vērīgi lūkoties savā 

apkārtnē, dabā, – “Neparasti atradumi dabā…Piedalies arī tu!”rudenī unzīmējumu izstāde“Ziema ziemiņa 

mūsu lasītāju acīm”ziemā). Pēc izstādes noslēguma 2022. gadā rīkosim izstāžu dalībnieku tikšanos, lai 

tuvāk iepazītu viņu vaļaspriekus un viņus kā personības. 

 

• Sadarbība novadpētniecības jomā 

 

Sadarbība novadpētniecības jomā, kā katru gadu, notikusi: 

 

1) ar Viesītes vidusskolu, piemēram, konkurss par dzejniekiem – novadniekiem, P. Stradiņa lasījumu 

sagatavošana. Sagatavojot un realizējot novadpētniecības konkursu 8. klasēm “Ko es zinu par 

dzejniekiem – novadniekiem?”, ļoti veiksmīga sadarbība izvērtās ar Viesītes vidusskolas latviešu 

valodas skolotājām I. Daņiļeviču un L. Levinsku-Drozdovu; 

2) ar Viesītes vidusskolas bibliotēku – pasākumu organizēšana (dzejas pēcpusdiena, citi pasākumi 

skolēniem, pašvaldības izdevuma veidošana līdz 01.07.2021.); 

3) ar Viesītes muzeju “Sēlija” – apmaiņa ar novadpētniecības faktiem, materiāliem, muzejam 

“Sēlija” sagatavota uzziņa par notikumiem Viesītē 1991. gadā; muzejs organizēja 

novadpētniecības konkursa dalībniekiem ekskursiju pa vēsturisko Viesītes centru; 

4) ar Viesītes kultūras pili – kopīgi pasākumi Dzejas dienām, telpu izmantošana; 

5) ar Viesītes novada domi. Pēc iedzīvotāju pieprasījuma sagatavots iesniegums ar lūgumu piešķirt 

līdzekļus novada dzejas kopkrājuma “Mēs neesam VIESI TE!” papildus tirāžas izdošanai, kas 

atbalstīts – gada sākumā tika izdoti papildus 50 eks. cietajos vākos, ko cilvēki varēja iegādāties 

muzejā un domē; 

6) ar atsevišķiem novadpētniecības darba entuziastiem un radošiem cilvēkiem - ar Sunākstes 

novadpētnieku Andri Šinki, fotogrāfu Ināru Dreijeri (apmaiņa ar novadpētnieciska rakstura 

materiāliem), Viesītes puses dzejniekiem (publikācijas pašvaldības izdevumā līdz 01.07.2021., 

dzejas pēcpusdiena). Par labu sadarbību ar Bibliotēkas lietotājiem liecina fakts, ka divas autores – 

Ligita Ābolniece un Irēna Krastiņa - uzdāvināja Bibliotēkai dzejoļu krājumus, kuros ir publicēti 

viņu dzejoļi. 

7) ar Viesītes novada domes Jaunatnes lietu speciālisti D. Mažeiku (balviņas pasākumiem bērniem). 

 

• Jauninājumi novadpētniecības darbā 
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Novadpētniecības darbā 2021. gada jauninājums varētu būt tas, ka intensīvāk turpināta sadarbība 

ar fotogrāfu I. Dreijeri vērtīgu foto materiālu apzināšanā un digitalizēšanā, lai tos sistematizētu un 

saglabātu nākamajām paaudzēm. 

 

 

 

 

• Novadpētniecības darba problēmas un to risinājumi 

 

- aizkavējas novadpētniecības mapju materiālu digitalizācija, darbiniekiem nepieciešamas 

apmācības; 

- materiālu A3 formātā digitalizēšanai nepieciešams A3 formāta skeneris, jo daudzi raksti mapēs ir 

šai formātā; 

- līdz šim, organizējot kādu novadpētniecības pasākumu bērniem, bija iespējams griezties pie 

Viesītes novada domes jaunatnes lietu speciālistes, kas vairākkārt palīdzējusi sarūpēt balvas 

bērniem no darbam ar jauniešiem paredzētiem līdzekļiem, jo bibliotēkas budžetā šim mērķim – 

pasākumu rīkošanai – ir paredzēts ļoti maz līdzekļu. Ar jaunā, lielā Jēkabpils novada izveidošanu 

Viesītē vairs nav šāda darbinieka un līdz ar to arī iespējas griezties pēc atbalsta. 

 

• Galvenie secinājumi pārskata periodā, nākotnes prognozes, vajadzības 
 

Priekšā darbs, lai pieliktu savus pūliņus to materiālu digitalizēšanā, kuri ir tikai pie mums, mūsu 

Bibliotēkā. Viens no darbiem varētu būt arī pašvaldības izdevuma “Viesītes Novada Vēstis” papīra 

formātā saglabātās daļas digitalizēšana. 

 

9.Projekti 
 

• Tabula “Projektu apkopojums” 

 

Tabula “Projektu apkopojums” 

Projekta 

nosaukums 

Finansētājs Finansējuma 

apjoms 

Projekta apraksts (īss 

kopsavilkums) 

Atbalstīts/ 

neatbalstīts 

     

 

• Projektu apraksts  

 

• Pārdomas, secinājumi par darbu ar projektiem 

 

10. Publicitāte 
 

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

pakalpojumiem 

 

Visa gada garumā informācija par Bibliotēkas darbuatspoguļotasociālajos tīklos (facebook.com, 

draugiem.lv), gada pirmajā pusē, līdz 01.07.2021., arī pašvaldības informatīvajā izdevumā (izdevuma 

elektroniskā versija bija pieejama novada pašvaldības mājas lapā: www.viesite.lv un LNB mājas lapā), 

novada pašvaldības mājas lapā: www.viesite.lv sadaļā: Aktualitātes. Pēc 01.07.2021. informācija par 

gaidāmajām aktivitātēm ievietota Jēkabpils Galvenās bibliotēkas mājas lapā: jgb.lv, par pagājušajiem 

pasākumiem – sadarbībā ar korespondenti I. Bičevsku reģionālajā laikrakstā “Brīvā Daugava”.Jāatzīst, ka 

līdz ar Viesītes novada pašvaldības izdevuma aiziešanu nebūtībā esam zaudējuši labu vietu, kur veidot 

publicitāti. Jaunajā pašvaldības izdevumā iespējams pretendēt uz informācijas vietu kultūras afišā, bet 



23 
 

lielākiem pasākumiem, ko tur varētu atspoguļot, Bibliotēkai diemžēl nav bijis līdzekļu un, izskatās, ka tik 

drīz arī nebūs. 

2021. gada sākumā pašvaldībai tika iesniegts pārskats par 2020. gada darbu, tā 

piedalotiespašvaldības publiskā gada pārskata veidošanā. 

Pamatinformācija par Bibliotēku atrodama portālā: http://kulturaskarte.lv, Jēkabpils Galvenās 

bibliotēkas mājaslapā: www.jgb.lv sadaļā Reģiona bibliotēkas; sociālajos tīklos – 

www.facebook.com,www. draugiem.lv 

2021. gadā sociālie tīkli kļuva par noteicošo veidu saziņai ar lasītājiem, viņu informēšanai par 

nemitīgi mainīgo situāciju Bibliotēkas darbībā (covid ierobežojumi u.c.). Visplašāk Bibliotēkas aktivitātes 

atspoguļotas tieši vietnē: facebook.com – publicēts 41 ieraksts (raksti+fotogalerijas). 

 

• Bibliotēkas informācija tīmeklī: 

 bibliotēkas tīmekļa vietne (mājaslapa) 

 

Bibliotēkai 2021. gadā nebija savas mājas lapas. 

 

 emuāri (blogi) 

 sociālie tīkli 

 

Informācija par Bibliotēku, tās lielākajiem pasākumiem, foto galerijas atrodamas sociālajā vietnē: 

www.draugiem.lv sadaļā Lapas –Viesītes bibliotēka. Lapa izveidota 2016. gada februārī, uz 2021. 

gada nogali tai ir 89 sekotāji, pērn lapa apmeklēta 6797 reizes. 

 Vietnēwww.facebook.comBibliotēkas profils2021. gada laikā apmeklēts16486 reizes. 

 

 citas tīmekļa vietnes 

 

Informācija par bibliotēku 2021. gadā bija atrodama tīmekļa vietnēs: www.viesite.lv., www.jgb.lv, 

http://kulturaskarte.lv 

 

• Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi 

 

2021. gadā Bibliotēkā bija apskatāmas 53 izstādes, tika organizēti 16 pasākumi, no kuriem 6bija 

adresēti pieaugušo auditorijai. 

Tad, kad tas bija iespējams, ievērojot visus drošības pasākumus, notikušas3jauno grāmatu dienas 

ar literatūras apskatiem, kā arī pēc ilgāka laika pārtraukuma tika atjaunota sadarbība ar viesītieti Ināru 

Dreijeri. Bibliotēkā savulaik 11 gadu garumā sveču mēnesī februārī bija skatāmas viņa darināto koka 

svečturu izstādes – pēdējo reizi tas noticis 2014. gadā. Meistara darbošanās ar koku pa šiem gadiem nav 

apsīkusi – tā pāraugusi jaunā kvalitātē, tāpēc 7. septembrī Bibliotēkas lasītavā tika atklāta un ikvienam 

interesentam aplūkojama I. Dreijera no koka darināto atslēgu piekariņu un visdaudzveidīgāko koka 

kulonu izstāde “Koka krikumi”.  

Lai arī pasākumu pērn bija nedaudz, katrs no tiem bija īpašs. Šis sarežģītais laiks mums ikvienam 

māca novērtēt kopā būšanas, patiesu emociju vērtību, jo vienmēr jau kādu lietu, cilvēku, notikumu pa 

īstam novērtējam tikai tad, kad tā pietrūkst. Īpaši gribas pieminēt arī abusDzejas dienām veltītos 

pasākumus, kas notika sadarbībā ar kultūras pili. “Cauri gadiem ar dziesmām un grāmatām” - tieši ar šādu 

nosaukumu 17. septembrī Viesītes kultūras pils Tradīciju zālē notika tikšanās ar divām ļoti radošām 

personībām: rakstnieku, radio balsi un Radioteātra producentu Dzintaru Tilaku un komponistu, 

dziesminieku Āri Ziemeli(Foto Nr.11). Šī pasākuma ideja pieder Bibliotēkai – pateicoties sadarbībai un 

kontaktiem ar Ilūkstes puses bibliotēkām, guvām ierosmi aicināt tieši šos māksliniekus. Bibliotēkas 

uzdevums bija organizatoriskā puse: pasākuma popularizēšana, D. Tilaka grāmatu izstādes veidošana, 

vakcinācijas sertifikātu pārbaude, jo pasākums notika t.s. zaļajā režīmā, bet kultūras pils gādāja par 

telpām un finansiālo pusi. Šis pasākums mums, bibliotekārēm, likās īpaši emocionāls un sirsnīgs.Tā 

atbrīvotība un gaišums - emocionālā katarse, kas pēc tā bija jūtama, lika pavisam citādi paskatīties uz otru 

http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
http://kulturaskarte.lv/
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pasākumu, kuru gatavojām kā tikšanos ar vietējiem dzejniekiem un ciemiņu no Rīgas. Uzsvars tika likts 

uz labas, pozitīvas noskaņas, gaišu emociju radīšanu, lai kaut uz mirkli liktu aizmirst problēmas un 

padomāt par vērtībām, kas visam pašreiz notiekošajam stāv pāri, ir pārlaicīgas. Kultūras pils Tradīciju 

zālē pilnībā pašu organizēta24. septembrī notikadzejas pēcpusdiena “Vien vienu mirkli dzejai ļaujies…” 

(Foto Nr. 12). Tajā dzejas draugiem bija iespēja tikties ar ciemiņu – dzejnieku Uldi Jostu no Rīgas, kā arī 

gandrīz pēc gada atkal kopā sastapt mūsu puses dzejniekus. 

Pasākuma pirmā daļa aizritēja, ieklausoties Ulda Josta dzejas rindās. Autors pastāstīja par savu 

pirmo grāmatiņu “Mani putni”, kura nākusi klajā apmēram pirms gada, laikā, kad iznāca arī mūsu puses 

dzejnieku dzejas kopkrājums “Mēs neesam VIESI TE!” Izrādījās, ka dzejnieks Viesītē nav gluži viesis – 

pilsēta viņam pazīstama, jo te pirms vairākiem gadiem nācies būt saistībā ar darbu - mūsu katoļu baznīcas 

celtniecību.Ciemiņa dzeja ieinteresēja, un pēc pasākuma ikvienam bija iespēja iegādāties arī dzejas 

grāmatu. 

Pasākuma gaitā ieklausījāmies arī Viesītes puses dzejnieku – Jura Misiņa, Anitas Orbidānes, 

Anitas Mutules, Baibas Masulevičas, Vitas Liepiņas, Ligitas Levinskas-Drozdovas un Elitas Jansones – 

jaunākajās dzejas rindās, kas gan lika smaidīt, gan pārdomāt dzīvi, gan apbūra, piepildīja ar gaišu prieku, 

gan sasildīja. Dzejas pēcpusdienas izskaņā dalījāmies pārdomās un sildījāmies ar cigoriņu kafiju, ko 

sarūpēja vietējā uzņēmēja J. Kovnacka. 

Bija gandarījums, ka izdevās, jo tiem, kas atnāca, ļoti patika. Parasti visobjektīvāko vērtējumu 

sniedz cilvēks no malas, un šajā gadījumā tas bija dzejnieks U. Josts no Rīgas, kurš pēc pasākuma 

atrakstīja šādas rindas: “Paldies par iespēju būt kopā! Man liekas, ka šis pasākums iekustināja buksēt 

sākušos, alās nolīdušos. Tie, kas nāca dvēseli veldzēt, tukšā neaizgāja. Bija patīkami pavērot, cik ļoti jūs 

esat viens par otru, viens otru zināt, pazīstat un respektējat. Tik daudz, ka spējat viens otru pavilkt uz 

zoba un neņemt ļaunā. Tā ir vērtība! Ne viss man izdevās, kā iecerēts, samulsināja sirsnīgā uzņemšana. 

Emociju lādiņš kolosāls!”Šāds vērtējums dod spēku darboties tālāk, un šīs sīkās veiksmītes krājas un 

veido pārliecību un ticību tam, ka mūsu darbs ir svētīgs un līdzcilvēkiem vajadzīgs. 

 

Ar publicitātes darbu saistītās problēmas un to risinājumi 

  

2021. gadā līdztekus tam, ka trūka finansējuma pasākumu rīkošanai, visu laiku bija jāseko līdzi 

tam, ko drīkst un ko nē sakarā ar covid dēļ valstī pastāvošajiem ierobežojumiem. Aicinot cilvēkus, 

protams, arī psiholoģiski bija nedaudz bail, jo jāuzņemas atbildība par viņu drošību. Tā bija jauna 

pieredze, kas nenoliedzami ir vērtīga. 

Gada 2. pusē radās problēmas ar Bibliotēkas darba popularizēšanu tradicionālajos masu mēdijos. 

Lai arī Bibliotēkas jaunumi regulāri tika publicēti sociālajos tīklos, daļa cilvēku, īpaši vecākā paaudze, tos 

pārāk aktīvi neizmanto un bija pieraduši pie publikācijām pašvaldības izdevumā. Gada 2. pusē 

saskārāmies ar situāciju, ka Bibliotēkā notiekošais nav tik nozīmīgs, lai to publicētu pašvaldības 

izdevumā “Jēkabpils Novada Vēstis”, tāpēc vērsāmies reģionālajā laikrakstā pie korespondentes I. 

Bičevskas.  

 

11. Sadarbības tīkla raksturojums 
 

• Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām 

 

Sadarbības partneri 2021.gadā: 

1) Viesītes novada pašvaldība 1. pusgadā - sadarbība ar domi: darba jautājumu risināšana; 

arizpilddirektori – dažādi darba jautājumi, atbalstsbibliotēkas organizētajiem pasākumiem; 

2) pašvaldības Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību speciālists – sadarbība pasākumu norisē un 

popularizēšanā (fotografēšana, tehniskais darbs info ievietošanā pašvaldības mājas lapā); 

3) Viesītes kultūras pils - sadarbība pasākumu organizēšanā, telpas pasākuma norisei; 

4) Viesītes vidusskola, skolotāji, skolas bibliotēka - darbs ar bērniem, citu bibliotekāro darba procesu 

koordinēšana, t. sk. pasākumu rīkošana; 

5) Viesītes Jaunatnes un iniciatīvu centrs – sadarbība pasākumu organizēšanā bērniem; 
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6) muzejs “Sēlija” - sadarbība novadpētniecības darbā; 

7) novada pagastu bibliotēkas - SBA. 

 

• Citi sadarbības partneri reģionā un Latvijā, veiktās sadarbības aktivitātes 

 

1) Jēkabpils Galvenā bibliotēka - metodiskā palīdzība; 

2) LNB – SBA darba jautājumi, sadarbība un konsultācijas, strādājot pie pašvaldības izdevuma 

ievietošanas DOM sistēmā u.c. 

 

• Pārrobežu sadarbība, starptautiskā sadarbība 

 

Bibliotēkai nav pārrobežu un starptautiskās sadarbības partneru. 

 

• Bibliotēku interešu aizstāvības darbs 

 

Bibliotēkas interešu aizstāvēšanā īpašas aktivitātes pārskata gadā nav notikušas.  

 
 

 

 

Bibliotēkas vadītāja L. Griškena. 

 

 

2022. gada 31. janvārī. 
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1. pielikums 

 

Publikācijas par Viesītes novada Viesītes bibliotēku presē* 

 

Bičevska, Ilze. 

Bibliotēkas atkal vērušas savas durvis; [par reģiona bibliotēku, t.sk. Viesītes bibliotēkas, darbu covid 

pandēmijas apstākļos] // Brīvā Daugava. – Nr. 7 (2021, 26.janv.), 6.lpp. 

 

Bičevska, Ilze. 

Septembrī Viesītē viesojās dzejnieki: [par Viesītes bibliotēkas un kultūras pils organizētajiem, Dzejas 

dienām veltītajiem pasākumiem Viesītē] // Brīvā Daugava. – Nr.77 (2021, 5.okt.), 5.lpp. 

 

Bičevska, Ilze. 

“Koka krikumi” - kāda vaļasprieka darbu izstāde: [par viesītieša Ināra Dreijera no koka darināto lietu 

izstādi Viesītes bibliotēkā]// Brīvā Daugava. – Nr. 78 (2021, 8.okt.), 5. lpp. 

 

Griškena, Līga. 

Viesītes bibliotēkas krājumu papildinājušas grāmatas no KM atbalstītās un LNB realizētās vērtīgo 

grāmatu iepirkuma programmas// Viesītes Novada Vēstis.- Nr.1 (2021, janvāris), 14.lpp.: fotogr. 

 

Jančevska, Irēna. 

 Ziema, ziemiņa: [par mazo un lielo lasītāju veidoto zīmējumu izstādi, veltītu ziemas tēmai, 

bibliotēkas lasītavā]// Viesītes Novada Vēstis.- Nr.2 (2021, februāris), 19.lpp.:fotogr. 

 

Jodgude, Ilze. 

 Ko un cik esam lasījuši Viesītes bibliotēkā pērngad?: [par lasītākajām grāmatām un čaklākajiem 

bibliotēkas lasītājiem 2020. gadā]// Viesītes Novada Vēstis.- Nr.2 (2021, februāris), 20.lpp.:fotogr. 

 

Jodgude, Ilze. 

Virtuālās aktivitātes Viesītes bibliotēkā: [par bibliotēkas pasākumiem zoom platformā un bibliotekāru 

dalību tiešsaistes izglītojošajos pasākumos]// Viesītes Novada Vēstis.- Nr.3 (2021, marts), 12.lpp. 

 

Jodgude, Ilze. 

Viesītes bibliotēka turpina strādāt: [par martā un aprīlī bibliotēkas organizētajiem tiešsaistes pasākumiem 

sākumskolas klašu skolēniem]// Viesītes Novada Vēstis.- Nr.4 (2021, aprīlis), 14.lpp.: fotogr. 

 

Lūgšana priekam: [Viesītes bibliotēkas apsveikuma vārdi sadarbības partnerei – Viesītes dzejniecei, PII 

Zīlīte vadītājai Anitai Orbidānei]// Viesītes Novada Vēstis.- Nr.5 (2021, jūnijs), 16.lpp. 

 

No 12.janvāra Viesītes bibliotēka un pārējās novada bibliotēkas atvērtas apmeklētājiem// Viesītes Novada 

Vēstis.- Nr.1 (2021, janvāris), 13.lpp.: shēma. 

 

Plēsuma, Gunta. 

“Reiz bija…”Latviešu tautas teikas – viens no folkloras žanriem; [par pilsētas un skolas bibliotēku 

kopdarbā tapušo tematisko pasākumu tiešsaistes latviešu valodas stundas 4. klasei dažādošanai]// Viesītes 

Novada Vēstis.- Nr.2 (2021, februāris), 19.lpp.:fotogr. 

 

Plēsuma, Gunta. 



27 
 

 Pasaku vecmāmiņa Margarita Stāraste: [par tiešsaistes pasākumu 2. klasēm, veltītu M. Stārastes 

personībai un daiļradei]// Viesītes Novada Vēstis.- Nr.3 (2021, marts), 13.lpp.: fotogr. 

 

Plēsuma, Gunta. 

Kino rašanās vēsture: [par bibliotēku sagatavoto tiešsaistes stundu 4. klašu skolēniem mācību vielas 

padziļinātai apguvei vizuālajā mākslā]// Viesītes Novada Vēstis.- Nr.4 (2021, aprīlis), 11.lpp. 

 

Viesītes bibliotēka aicina izmantot “3td e-grāmatu bibliotēku”!// Viesītes Novada Vēstis.- Nr.1 (2021, 

janvāris), 14.lpp. 

 

 

* Publikācijas sakārtotas autoru uzvārdu alfabētā, autora ietvaros – hronoloģiski. 
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2. pielikums 

Lasītākā grāmata Viesītes bibliotēkā 2021. gadā 

Nr. Fonds Idents Autors, nosaukums Plaukta 

indekss 
Izsniegumu 

skaits 

1. Viesītes 

bibliotēka, 

grāmatas 

1360815  Kovaļova, Lelde, 1991-. Svešinieki : romāns / Lelde 

Kovaļova ; māksliniece Nataļja Kugajevska ; atbildīgā 

redaktore Eva Jansone ; redaktore Ilze Brēmere. - Rīga : 

Latvijas Mediji, [2020].  - [Jelgava] : [Jelgavas 

tipogrāfija], ©2020.  - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , 

©2020. - 269, [1] lpp. ; 21 cm. - Resurss pieejams arī 

tiešsaistē. .  - Grāmata ir pieejama arī 3td e-grāmatu 

bibliotēkā (skatīts 08.07.2020). - Emocijām piesātinātā 

trillera varoņi ir četri savstarpēji nepazīstami pasažieri, 

kas pusnakts stundā izkāpj no vilciena un dodas mājup. 

Viņus vieno trīs lietas: viņi visi reiz bija miruši, bet paši to 

nezina; kāds viņus nogalināja; viņi ir atgriezušies, lai 

atrastu to, kurš atņēma viņiem pašu dārgāko - dzīvi. 

  ISBN 9789934157431. 

 Psiholoģiskās spriedzes proza, latviešu.  

 Psiholoģiskās spriedzes proza, latviešu.  

L 12 

2. Viesītes 

bibliotēka, 

grāmatas 

1359209  Kovaļova, Lelde. Bezvēsts pazudušās / Lelde Kovaļova 

; atbildīgā redaktore Eva Jansone ; redaktore Ilze 

Brēmere ; māksliniece Nataļja Kugajevska. - Rīga : 

Latvijas Mediji, 2019. - 324, [2] lpp. - (Latvijas Mediji 

detektīvs). - Grāmata ir pieejama arī 3td e-grāmatu 

bibliotēkā (skatīts 20.04.2020). 

  ISBN 9789934156885. 

 Detektīvromāni, latviešu.  

L 11 

3. Viesītes 

bibliotēka, 

grāmatas 

1357856  Kurzemnieks, Kārlis. Mēmais kliedziens : 

krimināldetektīvs / Kārlis Kurzemnieks ; Emīla Garjāņa 

vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Eva 

Jansone. - Rīga : Jumava, [2019]. , ©2019. - 231, [1] 

lpp. ; 20 cm. - Grāmata ir pieejama arī 3td e-grāmatu 

bibliotēkā (skatīts 01.12.2021.). - Medību laikā mežā tiek 

uziets svaigs apbedījums. To atrokot, atklājas jaunas 

meitenes Agnetas līķis. Izmeklētāji konstatē, ka 

nogalinātā bijusi kurlmēma meitene, kas tikko 

absolvējusi vidusskolu. Pēc neilga laika pazūd viņas 

draudzene Sandra un arī skolotājs Olmanis, kurš mācījis 

datorzinības. Izmeklētāju rokās nonāk Agnetas soma ar 

datoru. Izdodas atšifrēt paroli un datorā atrast 

dokumentus par bērnu namu, no kura ģimenē pieņemta 

Agneta. Kurš ir nogalinājis Agnetu, un kur pazudusi 

Sandra un skolotājs? Kas ir Agnetas bioloģiskie vecāki? 

Un vai viņiem ir saistība ar Agnetas nāvi? Kārļa 

Kurzemnieka otrais romāns turpina stāstu par sevišķi 

svarīgu noziegumu izmeklētāju komandas darbu Klāsa 

Ores vadībā. 

  ISBN 9789934203398. 

 Detektīvromāni, latviešu.  

 Latviešu detektīvproza.  

L 10 

4. Viesītes 

bibliotēka, 

grāmatas 

1363591  Felka, Romija. Nāves jūdze : detektīvromāns / Romija 

Felka ; no vācu valodas tulkojusi Sigita Kušnere ; 

atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; redaktore Renāte 

Kārkliņa. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020.  - [Silakrogs] : 

PNB Print. , ©2020. - 446, [1] lpp. 

  ISBN 9789934158452. 

 Detektīvromāni, vācu.  

 Vācu detektīvproza.  

A(Vācu) 10 

5. Viesītes 

bibliotēka, 

1350480 Horsts, Džorns Ljērs. Ziemā slēgts / Džorns Ljērs Horsts 

; no angļu valodas tulkojusi Rūta Vilīte ; vāka grafiskais 

A(Norv) 10 
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grāmatas noformējums Tatjana Zubareva ; atbildīgā redaktore Eva 

Jansone. - Rīga : Jumava, 2018. - 253, [1] lpp. - 

(Skandināvu detektīvs). 

  I. 

  ISBN 9789934202049. 

 Detektīvromāni, norvēģu. 

6. Viesītes 

bibliotēka, 

grāmatas 

1355430 Horsts, Džorns Ljērs. Medību suņi : kriminālromāns / 

Džorns Ljērs Horsts ; no angļu valodas tulkojusi Rūta 

Vilīte ; vāka grafiskais noformējums: Emīls Garjānis ; 

atbildīgā redaktore Eva Jansone. - Rīga : Jumava, 

[2018]. , ©2018. - 270, [1] lpp. ; 23 cm. - (Skandināvu 

detektīvs). - Atklājas, ka pirms 17 gadiem notiesātais 

nav noslepkavojis jaunu sievieti, par ko tika iesēdināts 

cietumā. Atbildīgo izmeklētāju Viljamu Vistingu atstādina 

no darba, un viņam virsū metas skandāla kārie 

žurnālisti. Vistings nemet "plinti krūmos", bet turpina 

izmeklēšanu ar savas meitas - žurnālistes - palīdzību. 

Tikmēr pazūd vēl viena jauna sieviete... - Tulkots no: 

Hunting Dogs. - Ziņas par autoru: [8.] lpp. .  - 

Turpinājums grāmatai "Ziemā slēgts". 

  II. 

  ISBN 9789934203060. 

 Detektīvromāni, norvēģu. 

A(Norv) 10 

7. Viesītes 

bibliotēka, 

grāmatas 

1363048 Vinogradova, Laura, 1984-. Upe / Laura Vinogradova ; 

Vitālija Vinogradova ilustrācijas ; vāka dizaina autore 

Vita Lēnerte ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne 

ABC, [2020].  - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. 

- 110, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Grāmata ir pieejama 

arī 3td e-grāmatu bibliotēkā (skatīts 13.01.2022.). - Rute 

negaidot manto no tēva lauku māju pie upes. Tēvu Jūli 

viņa nekad nav pazinusi, taču pārlieku labi pazīst sāpes 

par skaudro bērnību un pirms desmit gadiem pazudušo 

māsu, pazīst neiederības izjūtu un tukšumu sirdī. Un 

Rute bēg – bēg no pilsētas, no cilvēkiem, no sevis... Vai 

upe viņai palīdzēs atrast pašai sevi, savu dzīvi?. 

  ISBN 9789934088476. 

 Latviešu proza. 

L 10 

8. Viesītes 

bibliotēka, 

grāmatas 

1351306 Dimante, Inguna. Nāve Kraukļu ciemā : romāns / Inguna 

Dimante ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore 

Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018].  - 

[Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 188, [1] lpp. ; 

21 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Grāmata ir 

pieejama arī 3td e-grāmatu bibliotēkā (skatīts 

25.11.2019). - Advokāts Arnis Celms kafejnīcā flirtē ar 

pievilcīgu gaišmati Megiju, kad ziņa telefonā vīrieti 

aizsauc pildīt profesionālos pienākumus. Ārēji 

viesmīlīgajā Kraukļuciemā nogalināta jauna sieviete. Vai 

seksuāla rakstura noziegums? Vai pietiek pierādījumu, 

lai celtu apsūdzību? Tas jāizlemj prokurorei, kafejnīcā 

sastaptajai Megijai Hānei. Aizliegta kaisle uzvirmo starp 

pretējām pusēm - advokātu un prokurori. Ne mazāk 

kaislību glabā Kraukļuciema iemītnieki un leģenda par 

vilkati, kurš it kā plosījis jaunas meitenes... Vilkatis vai 

tomēr cilvēks?. 

  ISBN 9789934073564. 

 Detektīvromāni, latviešu.  

 

L 10 

9. Viesītes 

bibliotēka, 

grāmatas 

1363662 Ruiss Safons, Karloss. Debesu gūsteknis : romāns / 

Karloss Ruiss Safons ; no spāņu valodas tulkojusi Dace 

Meiere ; tulkotājas redakcijā. - Rīga : Zvaigzne ABC, 

[2020].  - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 319, 

[1] lpp. ; 23 cm. - Grāmata ir pieejama arī 3td e-grāmatu 

bibliotēkā (skatīts 01.12.2021.). - 1957. gada decembrī 

pār Barselonu un tās šaurajām ieliņām smagi gulst ilga 

pelnu un tumsas ziema. Pilsēta joprojām nav atguvusies 

no pēckara posta. Vienīgi bērniem un tiem, kuri 

A(Spāņu) 10 
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iemācījušies aizmirst, Ziemassvētku laiks ir saglabājis 

cerību un maģijas pilno noskaņu. Daniels Sempere, 

Vēja ēnas neaizmirstamais varonis, nu jau ir precēts vīrs 

un vada ģimenes grāmatnīcu kopā ar tēvu un uzticamo 

Ferminu, ar kuru viņu saista cieša draudzība. Kādu rītu 

grāmatnīcā ienāk svešinieks – drūms, klibs vienrocis, 

kurš nopērk īpaši vērtīgu "Grāfs Monte Kristo" 

eksemplāru, samaksā par to trīskāršu cenu, taču, 

ierakstījis grāmatā satraucošu veltījumu, tūliņ pasniedz 

to Danielam, piekodinādams nodot Ferminam. Tā 

atveras pagātnes durvis, un tagadni atkal iztraucē 

pagājības rēgi, kas ieradušies kopā ar Fermina 

atmiņām. Lai izdibinātu sāpīgu patiesību, kura līdz šim 

tikusi no viņa slēpta, Danielam ir jādodas iekšā nolādētā 

laikmetā un Munžuikas cietuma kamerās un jāatklāj, 

kāds velnišķīgs līgums saistījis Davidu Martinu – Eņģeļa 

spēles stāstnieku, ar viņa cietumsargu, Maurisio Vaļsu – 

nelieti, kurš iemieso visu ļaunāko, kas piemitis Franko 

režīmam. 

  ISBN 9789934090448. 

 Spāņu romāni. 

10. Viesītes 

bibliotēka, 

grāmatas 

1351630 Veinberga, Jana, 1964-. Svešais draugs : romantiskais 

detektīvromāns / Jana Veinberga ; Natālijas 

Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Gundega Sēja. - 

Rīga : Zvaigzne ABC, [2018].  - [Jelgava] : Jelgavas 

tipogrāfija. , ©2018. - 254 lpp. ; 21 cm. - (Zvaigznes 

detektīvu klubs). - Grāmata ir pieejama arī 3td e-

grāmatu bibliotēkā (skatīts 04.12.2019). - Gaišā dienas 

laikā uz ielas nogalināta jauna studente. Vai meitene ir 

nejauši izvēlēts maniaka upuris? Iespējams, kāds tomēr 

apzināti vēlējis viņai nāvi, jo Ilonas pagātnē var atrast ne 

vienu vien noslēpumu. To noskaidrot cenšas ne tikai 

policija, bet arī izskatīgais privātdetektīvs Stass. 

Pasniedzējai Laumai Graudiņai sākumā šķiet, ka ievilkta 

negodīgā detektīvu spēlē. Tomēr Ilona bija ne tikai viņas 

studente, bet arī tuvas kolēģes meita. Drīz slepkavas 

meklējumi arī Laumai kļuvuši par apsēstību. Varbūt pie 

vainas ir aizraušanās ar kriminālseriāliem, bet varbūt - 

pretrunīgās emocijas, kuras raisa kopā ar Stasu 

pavadītais laiks. Janas Veinbergas romāns "Svešais 

draugs" ir jau otrais rakstnieces darbs, kuram viņa 

piešķīrusi žanra apzīmējumu - romantisks detektīvs. 

  ISBN 9789934074059. 

 Detektīvromāni, latviešu. 

L 10 
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3. pielikums - FOTOMATERIĀLI 

Darbs ar bērniem un jauniešiem 

 
Nr.1 Februārī Bibliotēkā bija skatāma bērnu 

zīmējumu izstāde “Ziema ziemiņa… mūsu 

lasītāju acīm” 

 

Nr.2No marta līdz maijam 2. klases intensīvi 

sacentās lasīšanā un  Grāmatu tārpiņu 

audzēšanā, ko varēja aplūkot Bibliotēkā. 

 

 

Nr.3 Pirmklasnieki aprīļa sākumā no krāsaina 

kartona izveidoja putnu siluetus, kuri tika 

piestiprināti pie ārdurvju stikliem, tā pasargājot 

putnus no ietriekšanās tajos. 

 

Nr.4Septembrī un oktobrī Bibliotēkā bija 

aplūkojama 2. klašu bērnu Dzejas dienām 

veltītā izstāde “Dzejoļi draiskojas”, kurā 2. b 

klases skolēni dzejoļiem veidoja zīmējumus, kas 

vēlāk pārtapa pašu darinātā dzejas grāmatiņā… 
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Nr.5… bet 2. a klases bērnisavus dzejoļus bija rakstījuši uz pēdiņām ar domu, lai tie atrod ceļu plašajā 

pasaulē.  Izstādes moto: “Ar mūsu pēdām dzejoļi pasaulē staigā…” 

 

Nr.6 Vairāki bērni ar saviem vecākiem veidoja 

darbiņus un atbalstīja arī gada nogalē Bibliotēkā 

tapušo izstādi “Radīsim Ziemassvētku noskaņu 

kopā!” 

Nr.7 Lai iepazītos ar Bibliotēku, septembrī 

ciemos ieradās PII “Zīlīte”grupiņas "Bitītes" 

audzēkņi un audzinātājas.  
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Nr.8Septembra sākumā apskatīt izstādi “Koka krikumi” un tikties artās autoru, koka izstrādājumu 

meistaru Ināru Dreijeri, bija ieradušies Viesītes vidusskolas 4. klases skolēni un audzinātāja. 

 

 

 Novadpētniecība 

 

 

 

Nr.9 2021. gadā tika rīkots konkurss Viesītes vidusskolas 8. klasēm- “Ko es zinu par dzejniekiem – 

novadniekiem?” – attēlos: ar novada simboliku sarūpētās balvas un viens no konkursa uzvarētājiem. 
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Nr.10Novadpētniecības krājuma popularizēšanas izstādēs piemēri: no kreisās - “Viesīte, pilsēta mana!” – 

ikgadēja izstāde, veltīta Viesītes pilsētas svētkiem; “10. Sēlijas kongresu sagaidot” – izstāde, veltīta 

Sēlijas 10. kongresam. 

 

Publicitāte 

 

 

Nr.11 “Cauri gadiem ar dziesmām un grāmatām” - tieši ar šādu nosaukumu septembrī Viesītes kultūras 

pils Tradīciju zālē notika Bibliotēkas un kultūras pils organizētā tikšanās ar divām ļoti radošām 

personībām: rakstnieku, radio balsi un Radioteātra producentu Dzintaru Tilaku un komponistu, 

dziesminieku Āri Ziemeli. 
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Nr.12Dzejas dienām veltītajā dzejas pēcpusdienā“Vien vienu mirkli dzejai ļaujies…” septembrī 

dzejas draugiem bija iespēja tikties ar ciemiņu – dzejnieku Uldi Jostu no Rīgas, kā arī gandrīz pēc gada 

atkal kopā sastapt mūsu puses dzejniekus. 

 

 

 

 
 

 


