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1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums 
 

 Jēkabpils novada Zasas bibliotēka ir Jēkabpils novada pašvaldības iestāde, kura ir 

vietējās nozīmes izglītības, informācijas un kultūras centrs, kurš veicina sabiedrības 

kopīgu attīstību. Bibliotēkas pakalpojumi atbilst lietotāju prasībām, bibliotēkas 

līdzdalība kopīgu resursu veidošanā, bibliotēkas sistēmas veidošanā un izmantošanā. 

Bibliotēkas lielākā mērķa grupa ir Jēkabpils novada iedzīvotāji, kuri izvēlējušies 

minēto bibliotēku.  

Bibliotēkas pakalpojumi pieejami visiem cilvēkiem , neatkarīgi no rases, tautības, 

dzimuma, reliģiskās piederības, fiziskajiem vai garīgajiem traucējumiem. 

 Pārskata periodā būtiskas izmaiņas bibliotēkas darbībā nav notikušas. 

 Pārskata periodā pildīts bibliotēkas stratēģijā ierakstītais- tiek veidots kvalitatīvs 

grāmatu krājums ar šodienas prasībām atbilstošiem dokumentiem. Krājuma 

komplektēšana veikta saskaņā ar krājuma komplektēšanas koncepciju “ Jēkabpils 

novada Zasas bibliotēkas krājuma attīstības koncepcija 2019.-2023.gadam” 

 

                   Bibliotēkas akreditācija pārskata periodā nav notikusi. Ir turpināti izpildīt bibliotēkas   

akreditācijas ieteikumi- iegādāti lasītavas krēsli un galds, divi grāmatu izstāžu plaukti,  

mēbeles bērnu un jauniešu stūrītim.  

 

 

2. Finansiālais nodrošinājums 
 

 

 

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

 2019 2020 2021 

Kopā (EUR) 21 831 23 022 21 593 

Pašvaldības finansējums 21 831 23 022 21 593 

Citi ieņēmumi:    

t.sk. maksas pakalpojumi    

t.sk. ziedojumi un dāvinājumi    

t.sk. VKKF finansējums    

t.sk. citi piešķīrumi    

 

Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 

 2019 2020 2021 

Izdevumi kopā (EUR) 21 831 23 022 21 593 

Darbinieku atalgojums (bruto) 7582 7664 7519 

Krājuma komplektēšana 2836 2537 2661 
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3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 
 

• Bibliotēkas telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi dažādām iedzīvotāju 

mērķgrupām. 

 
 

 

 

 

 

 

Informāciju tehnoloģijas- 

 Darbiniekam Lietotājiem Iegādes gads 

Datori 2 5 2016,.2018.,2019.,2020.2021. 

Multifunkcionālā 

iekārta 

2  2016. ,2021 

Piezīme- Izmanto gan 

darbinieks,gan lietotāji 

 

 

Secinājums- Tehnoloģiskais nodrošinājums gan darbiniekam, gan lietotājiem  ir labs, jo pilnībā 

ir atjaunota datortehnika ar jaunākajiem datoriem un programmatūrām.  Krietni uzlabota tīkla 

ātrdarbība no mazu(4.0 Mbps) lejuplādes ātrumu uz pietiekamu-robežās no32 līdz 38 Mbps 

 

 

 

 

 
 

 

4. Personāls 
 

Bibliotēkā strādā viens darbinieks uz pilnu slodzi. Bibliotekārā izglītība-III profesionālais 

kvalifikācijas līmenis.Darbiniece pienākumus veic Amata aprakstā paredzētajā kārtībā. 

 

Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides semināri” 

N.p.

k. 

Noris

es 

Norises 

vieta 

Organizēt

āji 

Pasākuma nosaukums Stund

u 

Klātienē/attālināti 
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laiks skaits 

1. 27.01. LNB 

Bibliotē

ku 

attības 

centra 

Faceboo

k kontā 

LNB Virtuālā trešdiena 

bibliotekāriem/Medijpr

atība 

2 Attālināti 

2. 24.02. LNB 

Bibliotē

ku 

attības 

centra 

Faceboo

k kontā 

LNB Virtuālā trešdiena 2 Attālināti 

3. 05.03. ZOOM 

platform

a 

LNB Ceļa zīmes mediju 

lietošanā 

1,5 Attālināti 

4. 11.03. ZOOM 

platform

a 

LNB Aktualitātes reģiona 

bibliotēku darbā 

2 Attālināti 

5. 11.03. ZOOM 

platform

ā 

Jēkabpils 

novada 

Kultūras 

pārvalde 

Emocionālā 

pašregulācija krīzes 

situācijā jeb kā mēs 

varam palīdzēt paši sev 

2 Attālināti/apliecināj

ums 

6. 18.03. Platform

a 

ZOOM 

LKA 

Latvijas 

Kultūras 

koledža 

Atvērtās lekcijas 

bibliotēku darbiniekiem 

3 Attālināti/apliecināj

ums 

7. 30.03. LNB 

Faceboo

k konts 

LNB “Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrija 

2020”apbalvošanas 

ceremonija 

4 Attālināti 

8. 31.03. ZOOM 

platform

a 

LNB Virtuālā trešdiena 

bibliotekāriem/bibliotēk

u arhitektūra, ēkas un 

telpu iekārtojums 

1 Attālināti 

9. 14.04. LBB 

Faceboo

k konts 

LNB Latvijas bibliotekāru 

21.konference 

5 Attālināti 

10. 15.04. LBB 

Faceboo

k konts 

LNB Bibliotēku” Ideju 

tirgus” 

6 Attālināti 

11. 22.04. MS 

Teams 

platform

ā 

JGB Bibliotēku nedēļa 

reģiona bibliotēkās 

2 Attālināti 

12. 29.04. MS 

Teams 

platform

ā 

Swedbank Finanšu drošība 

digitālajā vidē 

2 Attālināti 
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13. 27.05. LNB 

Faceboo

k kontā 

LNB,LBB Latvijas pagastu 

bibliotekāru 

6.kongress/Pagastu 

bibliotēka-vieta 

kopienas attīstībai 

5 Attālināti 

14. 07.06. KM 

Faceboo

k 

Kultūras 

ministrija 

COVID-19 sertifikāts 

kultūras pasākumu 

rīkošanā 

2 Attālināti 

15. 30.06. LNB 

Faceboo

k kontā 

LNB Tiešsaistes pasākumu 

cikls “LNB pēta” 

1 Attālināti 

 

 

 

 

 

 

 

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 
 

 

 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 
 2019 2020 2021 %salīdzinot 

ar iepr.gadu 

Aktīvo lietotāju skaits 172 154 161 -10%//4% 

t. sk. bērni līdz 18.g. 34 42 34 -23%/-19% 

Bibliotēkas apmeklējums 3126 2056 2543 -34%/+32% 

t. sk. bērni līdz 18.g. 239 139 183 -41%/+31% 

Virtuālais apmeklējums 60 97 121 +61%_/+24% 

Izsniegums kopā 5818 4581 3646 -21%/-20% 

t. sk. grāmatas 2619 2261 2120 _-13%/-6% 

t. sk. periodiskie izdevumi 3199 2320 1526 -27%/-34% 

t. sk. bērniem līdz 18.g. 219 134 93 -38%/-30% 

Bibliotekārais aptvērums % 

no iedz. skaita pagastā 

21% 20% 21% -4%/+5% 

t.sk. bērni līdz 18.g. 32% 40% 32% +25%/-20% 

Iedzīvotāju skaits 794 769 764 _-3%/-0,6% 

. 

 

 

 

Atskaites periodā ir palielinājies lietotāju skaits un apmeklējums, bet skaitļiem ir tikai 

matemātiska nozīme un rādītāji tikai daļēji raksturo bibliotēkas pakalpojumu pieejamību un 

piedāvājumu. Savu darbību bibliotēka neatspoguļo sociālajos tīklos- Facebook.com , 

Twitter.com, bet virtuālo apmeklējumu apliecina www.jgb.lv sadaļas Reģionu bibliotēkas-

Jēkabpils novads-Zasas bibliotēka skatījumus. 

2021.g. bibliotēka, sadarbībā ar LNerB Daugavpils filiālbibliotēku, piedāvāja jaunus 

pakalpojumus- grāmatas palielinātajā drukā, kā arī klausām grāmatas. Pielāgotās literatūras 

lasītāju lokam pievienojās  10 Zasas bibliotēkas lietotāji.  

 

Zasas bibliotēkas nodaļāLiepās saglabāti visi iepriekšējie bibliotekārie pakalpojumi (grāmatu 

elektroniska izsniegšana, lasītāju reģistrācija, internets u.c. 

http://www.jgb.lv/
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Liepās pakalpojumu pieejamība apmeklētājiem ar īpašam vajadzībām nav nodrošināta, savukārt 

Zasā bibliotēkas pieejamība personām ar īpašām vajadzībām ir nodrošināta. 

 

Nosakot pakalpojuma mērķauditoriju, ir iespējams piedāvāt efektīvākus bibliotekāros 

pakalpojumus. Tāpēc bibliotēkai izveidojusies laba sadarbība ar vietējo senioru klubiņu 

“Noskaņa”, Sēlijas prasmju muzeju-veidojot kopīgas izstādes. 
 

 

 

Uzziņu un informācijas sagatavošanai izmantots bibliotēkas krājums un interneta resursi. 

Izvērtējos lietotāju pieprasījumus populārākās ir faktogrāfiskās uzziņas- konkrētu datu 

meklēšana un noskaidrošana. Krīzes laikā vairāk sniegtas telefoniskas uzziņas. 

Bibliotekārs ir arī kā e-konsultants. 

 

 

 

Bibliotēkas apmeklētājiem pieejami novada gada pārskati, bezmaksas informatīvais izdevums 

“Ļaudis un Darbi” un “Jēkabpils Novada vēstis” 

Ikviens sev interesējošo informāciju var iegūt apmeklējot novada mājas lapu www.jekabpils.lv 

un Jēkabpils novada Galvenās bibliotēkas mājas lapu www.jgb.lv  , sadaļā Reģionu bibliotēkas 

 

 

 

Zasas bibliotēka grāmatu un preses izsniegšanu BIS sistēmā uzsāka 2018.g. sākumā. 

2021.g. turpināja darbu BIS ALISE modulī,turpināta lasītāju autorizācija. 

 

Autorizēti lietotāji 

(2020) 

Autorizēti lietotāji 

 (2021) 

% salīdzinot ar 

iepr,gadu 

26 24 -0,2% 

 

 

 

Grāmatu apmaiņa notikusi starp tuvākajām bibliotēkām (Kalna, Leimaņu), izmantots arī 

Jēkabpils novada Galvenās bibliotēkas krājums, Latvijas Neredzīgo bibliotēkas krājums. 

Veiksmīga sadarbība starp bibliotēkām nodrošina kvalitatīvu un ātru pieprasījuma izpildi. 

 

 

 

 

Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2019 2020 2021 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

305 91 238 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 
dokumentu skaits 

21 8 15 

 

Grāmatu      apmaiņā dominē daiļliteratūra, kā arī  nozaru literatūra. 

 

6.Krājums 
Krājuma komplektēšanas pamatā ir Jēkabpils novada pašvaldības piešķirtais finansējums. 

Krājuma papildināšanai nepieciešamos izdevumus bibliotēka apzina individuālajās sarunās ar 

lasītājiem, izmanto tīmekļa vietnes, datubāzes un izdevniecību katalogus. 

http://www.jekabpils.lv/
http://www.jgb.lv/
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Krājuma satura veidošanas pamatā ir bibliotēkas reglamentējošie dokumenti, lietotāju intereses, 

pieprasījumu , lasāmības, kā arī cenas kritēriji. 

Ievērojot krājuma komplektēšanas dokumentus, tiek pieņemti dāvinājumi no privātpersonām un 

sadarbības organizācijām.2021.g. īpaši vērtīgs ieguvums augstvērtīgai  krājuma papildināšanai 

bija projekta “Vērtīgo grāmatu iepirkums Latvijas publiskajām bibliotēkām” grāmatas. 

Secinājums- maksimāli jāpalielina bibliotēkas krājuma satura vērtība, kas būs garants jaunu 

lasītāju piesaistei.  

 

 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2019 2020 2021 

Pašvaldības finansējums krājuma 
komplektēšanai 

2835 2535 2661 

t. sk. grāmatām 2025 1690 1817 

t.sk. bērnu grāmatām 34 45  

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 810 847 844 

Finansējums krājumam uz 1 
iedz.skaita pagastā    

163,5 146,8 125 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai kopā 

3035 2893 3053 

 

 

Periodiskie izdevumi bērniem , žurnāls Spicīte . Pieaugušo lietotāju auditorijai pieejami 

laikraksti Brīvā Daugava, Latvijas Avīze. Žurnāli Dari Pats, Dārza Pasaule, 100 labi padomi 

u.c. Pavisam 20 periodikas nosaukumi. 

 

 

 

Pārskata periodā krājuma inventarizācija nav veikta. 

 

 

 

 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2019 2020 2021 

Jaunieguvumi kopā 609 689 709 

t. sk. grāmatas 224 209 208 

t.sk. latviešu daiļliteratūra 86 86 102 

t.sk. bērniem 40 40 20 

Izslēgtie dokumenti 688 980 0 

Krājuma kopskaits 6626 5520 6229 

Grāmatu krājuma apgrozība 0.9 0,8 0.6 

Periodisko izdevumu apgrozība 1.8 0.9 0.5 

 

 

Datubāzes: 

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2019 2020 2021 

Letonika 107 193 185 

                                   skatījumi   94 

  piekļuves sesiju skaits   91 

lejuplāžu skaits    

News 214 215 271 
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Ikviens bibliotēkas apmeklētājs var izmantot abonētās datubāzes-Letonika.lv un News.lv. 

Piekļuvi tām nodrošina Kultūras informācijas sistēmu centrs. 

 

 

 

 

Krājuma komplektēšanas prioritāte pārskata periodā pamatā balstīta uz latviešu 

oriģinālliteratūras iegādi. Pārējās prioritātes paliek nemainīgas: augstvērtīga nozaru literatūra, 

literatūra bērniem un jauniešiem, kultūrvēsturiska satura izdevumi.  

Finansējums krājuma papildināšanai ir nemainīgs, tomēr jāsecina, ka grāmatu cenas pārspēj 

finansējumu. 

 

 

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 
 

 

Bibliotēkas apkalpes zonā atrodas Zasas vidusskola, skolas bibliotēka atrodas skolas ēkā. Starp 

bibliotēkām notiek sadarbība gan grāmatu apmaiņā, gan saskaņoti darba laiki, lai skolēniem tās 

būtu ērti apmeklēt. 

Pārskata periodā  nedaudz samazinājies lasītāju skaits,  grāmatu izsniegums samērā mazs. Tas 

izskaidrojams ar to, ka grāmatas tiek lasītas “”piespiedu”” kārtā (mācību vajadzībām).  Vēl 

savu negatīvo ietekmi noteica ārkārtas situācijas apstākļi (skolēnu attālinātās mācības, skolēnu 

uzturēšanās savā “burbulī” u.c.) 

Tomēr dažuspasākumus, sākoties 2021./2022. mācību gadamvarēja noorganizēt- 

4.klase devās uz bibliotēku, lai aplūkotu ceļojošo izstādi par Jēkabpils novada pagastiem 

6.klasei un 12.klasei notika bibliotēkzinību stunda. 

11.klases kolektīvs piedalījās novadabibliotēku rīkotajā Dzejas dienu konkursā-Dzejas 

detektīvs. 
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8. Novadpētniecība 
 

• Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi 

Liepās- novadpētniecības apraksti, laikrakstu izgriezumi, dokumentu kopijas sakārtotas 

tematiskās mapēs. Novadpētniecības materiāli izdalīti no krājuma kopējā fonda. Zasā- 

novadpētniecības materiāli izdalīti no kopējā krājuma, turpināts darbs pie novadpētniecības 

mapju kārtošanas.2021.gadā bibliotēkas apmeklētāji varēja apskatīt vairākas novadpētniecības 

izstādes, piem., ceļojošo izstāde, ko sagatavojusi Jēkabpils novada Galvenā bibliotēka 

“Melodiju burvis no Lejas Arendzāniem”, Sēlijas prasmju muzeja sagatavotās izstādes par 

bijušo Jēkabpils novadu u.c. 

 

 

 

 

9.Projekti 
 

 

Pārskata periodā bibliotēka projektos nav piedalījusies. 
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10. Publicitāte 

 

 
Informācija par bibliotēku atrodama un regulāri tiek atjaunota pēc datu maiņas- 

www.jgb.lv Jēkabpils novada Galvenās bibliotēkas mājas lapa 

www.kulturasdati.lv Latvijas kultūras karte 

Sagatavotas publikācijas- Melodiju burvis no “Lejas Arendzāniem”  

                                          2021/02/02, Brīvā Daugava 

 

 

11. Sadarbības tīkla raksturojums 
 

Sadarbības partneru loks: 

Jēkabpils novada pašvaldība-finansiālais nodrošinājums 

Zasas pagasta pārvalde-sadarbība saimnieciskajos, organizatoriskajos un transporta jautājumos 

Jēkabpils novada Galvenā bibliotēka-profesionālā darba pārraudzība, apmācības, semināri, 

informācijas ievietošana par pasākumiem bibliotēkā 

Reģiona bibliotēku kolēģi- SBA pakalpojuma nodrošināšanā, bibliotekāro darba jautājumu 

gadījumos 

Zasas vidusskolas bibliotēka- krājuma izmantošanā, pasākumu organizēšanā 

Zasas pagasta sociālais darbinieks- grāmatu pienešana lasītājiem mājās 

Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs- izstāžu “Apceļo dzimto zemi”, “Kalendāri” 

eksponēšana 

Latvijas Neredzīgo bibliotēka (Daugavpils filiālbibliotēka)- lieldrukas grāmatas, klausām 

grāmatas  

Sēlijas prasmju muzejs –  izstāžu“ Mūsu Jēkabpils novads”, “ Mana Latvija manas mājas” 

eksponēšana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jgb.lv/
http://www.kulturasdati.lv/
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Pielikums  

 

 

Lasītāko grāmatu TOP 10 

 

1. Kovaļova, L. Bezvēsts pazudušās 

2. Svīre, M. Bailes no dziļuma 

3. Kovaļova , L. Šoseja 

4. Pavlovska, V. Tēva meita 

5. Paļčevska, J. Kāzas vēl jāgaida 

6. Tilaks, Dz. Kūlenis 

7. Bula, R. Noilguma lieta 

8. Šulce, Dz. Caurvējš 

9. Kovaļova, L. Svešinieki 

10.  Rīsa, Dž. Laimes ķērāja 

 
Eksponētās izstādes 

Mēnesis Nosaukums 

Janvāris  Ceļojošā izstāde “Melodiju 

burvis no “Lejas Arendzāniem” 

Februāris Aloiza Savicka fotogrāfiju 

izstāde” Latvijas gleznas” 

Marts Viktorijas Artemjevas gleznu 

izstāde “Magones martā” 

Aprīlis Baibas Daģes gleznu izstāde 

Aprīlis Biedrības “Pavadiņa” 

rokdarbnieču izstāde/pārdošana 

Jūnijs “Mana Latvija manas mājas” 

fotogrāfiju izstāde 

Jūlijs Ceļojošā izstāde “Apceļo dzimto 

zemi” 

Augusts “Saule parka kokos rieta zeltu 

aizdedz” fotogrāfiju izstāde par 

Zasas parku 

Augusts “Mani covidlaika blēņu darbi” 

Ināras Kuzmanes gleznu izstāde 

Septembris Ceļojošā izstāde “Mūsu 

Jēkabpils novads” 

Novembris-

Decembris 

Ceļojošā izstāde “Kalendāri” 
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 Ināras Kuzmanes radošie darbi 

 

 

 Sēlijas prasmju muzeja sagatavotā ceļojošā izstāde 

“Mūsu Jēkabpils novads” 
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