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1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums 
 

Bibliotēkas darbības teritoriālais un institucionālais raksturojums 

Teritoriālās reformas rezultātā, kopš 2021. gada 1. jūlija, Vīpes pagasta bibliotēka kļūst par 

Jēkabpils novada Vīpes bibliotēku. Lielākā apdzīvotā vieta, kur notiek pakalpojumu sniegšana 

iedzīvotājiem – Vīpe, atrodas 20 km attālumā no Jēkabpils  novada centra un 12 km no Līvāniem. 

Pagasts atrodas Jēkabpils novada ziemeļaustrumu daļā un robežojas ar Jēkabpils novada Kūku, 

Mežāres pagastiem, Līvānu novadu. Pagastu šķērso šosejas Rīga – Daugavpils – Krāslava – 

Baltkrievijas robeža, Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža, dzelzceļa līnija Rīga – 

Daugavpils ( stacija Trepe). Pagasta centrā ir norāde uz bibliotēku.  

 Bibliotēka izvietota bijušā bērnudārza – sākumskola „Vālodzīte” telpās, kur atrodas arī pagasta 

tautas nams. 

     Netālu atrodas ēka, kurā izvietots pakalpojumu sniegšanas centrs, sociālais dienests, bāriņtiesa,  

ģimenes ārsta privātprakse un veikals. Pretējā ielas pusē atsevišķā ēkā atrodas vēl viens veikals. 

Tas viss kopā dod iespējas iedzīvotājiem, ierodoties pagasta centrā, nokārtot visus nepieciešamos 

darījumus un veicina bibliotēkas apmeklētāju skaitu. Aptuveni 2 km attālumā no pagasta centra 

atrodas Vīpes pamatskola, kur izvietots amatniecības centrs un pamatskolas bibliotēka. 

Apkalpojamā teritorijā vēl atrodas kokapstrādes uzņēmums, stādu audzētava un vairākas zemnieku 

saimniecības. 

     Bibliotēku apmeklē Jēkabpils novada Vīpes pagasta un, bibliotēkai, tuvāk dzīvojošie, kaimiņu 

pagastu iedzīvotāji. 

Gada laikā saskaņā ar attīstības plānu tika paveikts: 

1. Sadarbībā ar Vīpes pagasta pārvaldi un Vīpes pagasta pamatskolu, bibliotēka piedalījās 

lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu, jauniešu un vecāku  žūrija”.;  

2. Tika attīstīts Bibliotēkas materiālais un tehniskais nodrošinājums 

3. Ar jauniem materiāliem tika papildināts  novadpētniecības materiāls;  

4. regulāri tika nodrošināta bibliotēkas pakalpojumu publicitāte sociālajos 

5. tīklos; 

6. tika iegādāts dators ar programmatūru bibliotēkas lietotājiem; 

7. apmeklēti mācību kursi un semināri klātienē un  sakarā ar COVID – 19 epidēmijas 

izplatību, platformās ZOOM un MS Teams, līdz ar to tika paaugstināta darbinieka 

kvalifikācija; 

8. popularizētas bibliotēkā pieejamās datu bāzes. 

 

     Bibliotēkai ir vietējās nozīmes bibliotēkas statuss, atkārtoti akreditēta 2019. gadā. 2019. gada 

17. septembrī izsniegta LR Kultūras ministrijas akreditācijas apliecība Nr. 313 B. 

 

 

 



Ieteikumi 

1.Palielināt periodisko izdevumu skaitu bērniem. 

2018. gadā bibliotēka abonēja 1 periodisko izdevumu bērniem, 2019., 2020. un 2021. gadā, 3 

periodiskos izdevumus.  

2.Aktivizēt darbu ar abonētajām datu bāzēm Letonika.lv un News.lv, kā arī digitālo resursu un e-

pakalpojumu popularizēšanā (skatīt “Bibliotēkā pieejamo datu bāzu izmantojums”). 

3.Regulāri apmeklēt RGB un citu iestāžu organizētos profesionālās pilnveides pasākumus (skatīt 

“Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi”). 

 

2. Finansiālais nodrošinājums 
 

Bibliotēkas izdevumi 

 2019 2020 2021 

Izdevumi kopā (EUR) 20460 19171 20726 

Darbinieku atalgojums (bruto) 8212 8446 9089 

Krājuma komplektēšana 2654 2568 2429 

 

 Pašvaldības finansējums ir nedaudz palielinājies salīdzinot ar iepriekšējo gadu finansējumu. 

Pēdējos divos gados nedaudz samazinājies finansējums krājuma papildināšanai. Finansējums 

nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu..    

 

 

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 
  

2021. gadā veikta ēkas, kur atrodas bibliotēka, jumta seguma atjaunošana, lietus ūdeņu sistēmas 

pārbūve un tai pieguļošās teritorijas labiekārtošana. 

     Bibliotēkas lietotāji izmanto stacionāros datorus, ko par pašvaldības līdzekļiem bibliotēka 

iegādājusies 2016., 2017., 2018., 2019., 2020. un 2021.gadā.  2012. gadā, par pašvaldības 

līdzekļiem, iegādāts portatīvais dators, kuru izmanto bibliotēkas vadītāja. Krāsu multifunkcionālo 

iekārtu,  kas iegādāta 2015. gadā, izmanto bibliotēkas vadītāja un lietotāji. Melnbalto printeri, ko 

bibliotēka iegādājusies 2015. gadā, izmanto bibliotēkas vadītāja. 

     2021. gadā, bibliotēka iegādājusies 1vadītāja krēslu, 2 datorkrēslus un vienu stacionāro datoru, 

lietotājiem. Materiāltehniskais stāvoklis ir labs. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Personāls 

 
 Bibliotēkā strādā viena pilnas slodzes darbiniece ar profesionālo vidējo izglītību. Izglītība 

iegūta, 1983. gadā, Rīgas Kultūras un izglītības darbinieku tehnikumā. Amats – bibliotēkas 

vadītāja. 

Profesionālā izglītība tika apgūta un papildināta dažādos kvalifikācijas celšanos kursos un 

semināros.  

Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi 

N.p.k. Norises 

laiks 

Norises 

vieta 

Organizētājs(-i) Pasākuma nosaukums, 

galvenās tēmas 

Stundu 

skaits 

1. 24.02.2021 LNB 

bibliotēku 

attīstības 

centra 

Facebook 

lapā 

Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

Virtuālās trešdienas tēma: 

Bibliotēku interešu 

aizstāvība 

 

1 

2. 11.03.2021 Platformā 

ZOOM 

Jēkabpils 

Galvenā 

bibliotēka 

Seminārs bibliotēku 

darbiniekiem 

4 

3. 11.03.2021 Platformā 

ZOOM 

Jēkabpils 

novada 

Kultūras 

pārvalde 

 “Emocionālā 

pašregulācija krīzes 

situācijā jeb kā mēs varam 

palīdzēt paši sev” 

2 

4. 31.03.2021 LNB 

bibliotēku 

attīstības 

centra 

Facebook 

la 

Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

Virtuālās trešdienas tēma: 

Bibliotēku arhitektūra, 

ēkas un telpu iekārtojums 

 

1 

5. 22.04.2021 Tiešsaiste

s 

platformā 

MS 

Teams 

 

Jēkabpils 

Galvenā 

bibliotēka 

Jēkabpils reģiona un 

Neretas novada publisko 

un skolu bibliotēku 

darbinieku sanāksme 

4 

6. 28.04.2021 LNB 

bibliotēku 

attīstības 

centra 

Facebook 

la 

Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

Virtuālās trešdienas tēma:  

Dizaina domāšana 

bibliotēkās 

 

1 

7 29.04.2021 Tiešsaiste

s 

platformā 

Swedbankas 

tiešsaistes 

seminārs 

Finanšu drošība digitālā 

vidē 

2 



MS 

Teams 

 
8. 29.04.2021 Tiešsaiste

s 

platformā 

MS 

Teams 

 

Tiešsaistes 

platformā MS 

Teams 

 

Jēkabpils reģiona un 

Neretas novada publisko 

bibliotēku darbinieku 

sanāksme 

2 

9. 30.10.2021 Tiešsaiste

s 

platformā 

MS 

Teams 

 

Tiešsaistes 

platformā MS 

Teams 

 

Jēkabpils novada publisko 

bibliotēku darbinieku 

sanāksme 

2 

10. 01.11.2021 Tiešsaiste

s 

platformā 

MS 

Teams 

 

Tiešsaistes 

platformā MS 

Teams 

 

Jēkabpils novada publisko 

bibliotēku darbinieku 

sanāksme 

2 

 

 

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 
 

Bibliotēkas pamatrādītāji 
  

2019 

 

2020 

 

2021 

% salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Aktīvo lietotāju skaits 191 181 180  - 5,24; - 0,55 

t. sk. bērni līdz18.gadiem 43 42 46  - 2,33; + 9,52 

Bibliotēkas apmeklējums 3283 1772 1753  - 46,02; - 1,07 

t. sk. bērni līdz 18. gadiem 1203 503 595  - 58,19; + 18,30 

Virtuālais apmeklējums 432 149 77  - 65,50; - 48,32 

Izsniegums kopā 6252 5384 5124  - 13,90; - 4,83 

t. sk. grāmatas 2354 4315 1866  - 83,31; - 56,76 

t. sk. periodiskie izdevumi 3898 1069 3258 - 72,60;  

+204,78 

t. sk. bērniem līdz18. g. 449 346 349  - 23,00; - 0,90 

Bibliotekārais aptvērums % 

no iedz. skaita pagastā 

28,51 27,80 28,80  - 2,49; + 3,60 

t. sk. bērni līdz 18. g.  38,05 37,84 44,70  - 0,55; + 18,13 

Iedzīvotāju skaits 670 651 626  - 2,84; - 3,84 

t. sk. bērni līdz 18 g. 113 111 103  - 1,77; - 7,21 

 

 



Informācijai par iedzīvotāju un bērnu skaitu pagastā izmantoti Pilsonības un migrācijas lietu 

pārvaldes dati. Samazinās iedzīvotāju skaits pagastā. Ar valstī noteiktajiem COVID-19 epidēmijas 

izplatības ierobežojumiem, bibliotēkas rādītāji samazinājušies. Klāt pie valstī noteiktajiem 

ierobežojumiem arī pašvaldība bija noteikusi, laika periodus, kad Krustpils novada bibliotēkas bija 

atvērtas, tikai grāmatu apmaiņai, vienu un trīs dienas nedēļā. Pēc reģionālās reformas, datus par 

virtuālajiem apmeklējumiem no pašvaldības mājas lapas www.krustpils.lv iegūt nebija iespējams. 

Bibliotēka lasītāju viedokli izzina, aptaujājot lasītājus mutiski, par iespieddarbu iegādāšanos un 

periodikas pasūtīšanu. 

Informācija par iespēju lasīt e-grāmatas, izvietota, bibliotēkā,  uz informācijas stenda. Ar 

pašvaldības institūciju sagatavoto un publicēto informāciju, bibliotēkas lietotāji,  līdz pašvaldību 

vēlēšanām, varēja iepazīties, laikrakstā „Krustpils novadnieks” un pašvaldības mājas lapā 

www.krustpils.lv. Pēc  vēlēšanām visa informācija ir atrodama pašvaldības izdevumā “Jēkabpils 

novada vēstis” un pašvaldības mājas lapā www.jekabpils.lv. 

Lietotājiem bez maksas tiek piedāvāts Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko un skolu 

bibliotēku elektroniskais kopkatalogs un LNB e-katalogs. Bibliotēkai ir 5 3td  grāmatu lasītāji. 

Pārējie arī ir informēti par 3td grāmatu lasīšanas iespēju, bet tomēr izvēlās lasīt grāmatas papīra 

formātā. 

 

Autorizētie lietotāji 

Autorizēti lietotāji 

2019 

Autorizēti lietotāji 

2020 

Autorizēti lietotāji 

2021 

% salīdzinot ar iepr. 

gadu 

17 18 19  + 5,90; +5,60 

 

  

Bibliotēkai ir labs pašvaldības finansējums grāmatu iegādei, tāpēc nav bijis nepieciešams izmantot 

SBA pakalpojumu. 

Gados vecākiem lasītājiem un cilvēkiem ar kustību traucējumiem, literatūru mājās piegādā, 

radinieki. 

 

 

SBA rādītāji 

SBA 2019 2020 2021 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

- - 1 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 
dokumentu skaits 

3 1 2 

 

 

6. Krājums 
 

     Bibliotēkā komplektē un iegādājas aktuālus un kvalitatīvus izdevumus. Komplektējot grāmatu 

krājumu, tiek ņemtas vērā esošo un potenciālo lietotāju vēlmes un intereses. Iegādājoties 

iespieddarbus, lielāka uzmanība tiek pievērsta latviešu oriģinālliteratūras, bērnu literatūras, nozaru 

http://www.krustpils.lv/
http://www.krustpils.lv/


literatūras, enciklopēdiju un vārdnīcu iegādei. Ļoti pieprasīti ir periodiskie izdevumi, tāpēc 

bibliotēka abonē 29 periodiskos izdevumus.  

Ņemot vērā nepieciešamību atbalstīt gan krīzes skarto grāmatniecības nozari – grāmatu autorus, 

ilustratorus un tulkotājus, gan kvalitatīvi papildināt Latvijas publisko bibliotēku krājumus ar 

augstvērtīgiem pēdējo gadu izdevumiem, Latvijas valdība 2021. gadā pēc Kultūras ministrijas 

izstrādāta rīcības plāna lēma piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 

Latvijas Nacionālajai bibliotēkai vērtīgo grāmatu iepirkuma programmas publiskajām bibliotēkām 

īstenošanai. Šīs grāmatas – kopumā 30 par 320.00 EUR – ir papildinājušas arī Vīpes pagasta 

bibliotēkas krājumu. Iesaistoties lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu, jauniešu un vecāku  

žūrija”, bibliotēkas krājums papildināts ar 19 grāmatām par 149,78 EUR. 

Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums 

 2019 2020 2021 

Pašvaldības finansējums krājuma 
komplektēšanai 

2654 2568 2429 

t. sk.grāmatām 1770 1713 1713 

t. sk. bērnu grāmatām (B+J) 284 222 179 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 884 885 716 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. 
skaita pagastā 

3,96 3,94 3,88 

Finansējums krājuma  

Komplektēšanai  kopā 

2654 2568 2429 

 

2021. gadā,  pašvaldības finansējums, krājuma komplektēšanai nedaudz samazinājies. 2018. 

gadā, veikta krājuma inventarizācija. Krājuma rekataloģizācija pabeigta 2018. gadā.  Bibliotēka 

strādā ar BIS ALISE. 

 Krājuma rādītāji 

 2019 2020 2021 

Jaunieguvumi kopā 632 637 625 

t. sk. grāmatas 215 253 234 

t.sk. periodika 417 384 391 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 69 165 76 

t. sk. bērniem 39 55 36 

Izslēgtie dokumenti - - - 

Krājuma kopskaits 5157 5794 6419 

t.sk. grāmatas 4317 4567 4801 

t.sk. periodika 840 1224 1615 

Grāmatu krājuma apgrozība 0,55 0,94 0,40 

Periodisko izdevumu apgrozība 4,64 0,8 2,02 

 

Lietotājiem tiek piedāvātas bez maksas datubāzes. 

 

Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums 

Dabubāze 2019 2020 2021 

Letonika 77 78/43 83/66 

News  44 63 120 



  

Informācija par datu bāzēm, kas pieejamas bibliotēkā, atrodas uz informācijas stenda. Lietotāji 

tiek informēti arī individuāli, pārrunu veidā. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, 2021. gadā, 

datubāzes lietotas vairāk. 

Par laikā nenodotiem iespieddarbiem, bibliotēka, lasītājus informē, mutiski un telefoniski. 

 

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 

 
2021. gadā, sadarbībā ar Vīpes pagasta pārvaldi un Vīpes pagasta pamatskolu, bibliotēka piedalījās 

lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu, jauniešu un vecāku  žūrija”. Grāmatu vērtēšanā,  

piedalījās 10 eksperti. 

COVID-19 epidēmijas izplatības ierobežojumu, jumta seguma atjaunošanas, lietus ūdeņu sistēmas 

pārbūves un tai pieguļošās teritorijas labiekārtošana dēļ,  pasākumus sarīkot nevarēja. 

 

8. Novadpētniecība 

 
Bibliotēkā novadpētniecības materiāliem ir iekārtots vizuāli noformēts plauks. Mapes regulāri tiek 

papildinātas ar jaunākiem materiāliem. Bibliotēkā ir 4 tematiskās novadpētniecības mapes – 

„Mākslinieks – uzņēmējs Uldis Čamans”, „Anita & Elīna Garančas”, „Par Vīpes pagastu un 

ļaudīm, kuru dzīve un darbība saistīta ar pagastu.”  un  „Jēkabpils novada Vīpes bibliotēkas 

vēsture.”     

 

9. Projekti 

 
Kopš pirmsākumiem, bibliotēka piedalās LNB lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu, 

jauniešu un vecāku žūrija.” 

 

Projekts 2019. 

Summa EUR 

2020. 

Summa EUR 

2021. 

Summa EUR 

Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrija 

73.00 148.00 150.00 

 

10. Publicitāte 
 

     Par bibliotēkā organizētajiem pasākumiem uz pagasta pārvaldes informācijas stenda, bibliotēkā 

un skolā tiek uzlikti reklāmas paziņojumi. Jaunākā informācija pārskatāmi izvietota bibliotēkas 

pirmajā telpā, informācijas stendā. Aktīvākajiem bibliotēkas lietotājiem tiek paziņots individuāli. 

 

2021. gadā, bibliotēkas lietotājiem, izliktas 35 plauktu izstādes 

2021. gadā, sadarbībā ar Vīpes pagasta pārvaldi un Vīpes pagasta pamatskolu, bibliotēka piedalījās 

lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu, jauniešu un vecāku  žūrija”. Grāmatu vērtēšanā,  

piedalījās 10 eksperti.  



COVID-19 epidēmijas izplatības ierobežojumu dēļ, jumta seguma atjaunošanas, lietus ūdeņu 

sistēmas pārbūves un tai pieguļošās teritorijas labiekārtošana dēļ,  pasākumus sarīkot nevarēja.  

Informācija lietotājiem par bibliotēku un tās pakalpojumiem ir atrodama 

 Jēkabpils Galvenās bibliotēkas mājas lapā, www.jgb.lv 

 Krustpils novada pašvaldības mājas lapā, www.krustpils.lv 

 Latvijas kultūras kartē www.kulturaskarte.lv 

 Latvijas bibliotēku portālā www.biblioteka.lv 

 Portālā https://www.facebook.com  

Informācija tiek atjaunota regulāri pēc vajadzības un datu maiņas. 

  

Sadarbības tīkla raksturojums 
 

Bibliotēkai ir  laba sadarbība ar Vīpes pagasta pamatskolas direktori Lieni Upenieci un 

sākumskolas skolotāju Anitu Kolodinaiti. 2021. gadā, sadarbībā ar Vīpes pagasta pārvaldi un Vīpes 

pagasta pamatskolu, bibliotēka piedalījās lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu, jauniešu un 

vecāku  žūrija”. Grāmatu vērtēšanā,  piedalījās 10 eksperti.  

 

 

2022. gada 31. janvārī 

Bibliotēkas vadītāja:                                                                       (I. Daukste – Sproģe)                     

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jgb.lv/
http://www.krustpils.lv/
http://www.biblioteka.lv/


PIELIKUMS Nr. 1 

 

 

 

Lasītāko grāmatu tops Vīpes pagasta bibliotēkā 

 
 

 

Bibliotēkā lasītākās grāmatas 2021. gadā 

Nr. 

p.k. 
Grāmatas autors Grāmatas nosaukums Izsniegums 

1. Ketrina Eljota Aiz slēgtām durvīm 9 

2. Gunārs Janovskis Pilsēta pie upes 8 

3. Nele Noihausa Mātes diena 8 

4. Dzintars Tilaks Kūlenis 7 

5. Ilze Aizsila Dzīvot naktij 7 

6. Andris Grīnbergs Nemainīgs ir tikai gaišums 7 

7. Dace Judina Pēdas putekļos 7 

8. Bens Berants Burbuļbailes 6 

9. Melisa Hilla Kafija ar mīlestību 6 

10. Anna Skaidrīte Gailīte Es stāstu par savu pilsētu: Jēkabpils350 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


