
Pārskats par bibliotēkas darbību 2012.gadā 
 

1. Bibliotēkas darbības vispārīgs raksturojums 
 

 Jēkabpils novada Dunavas bibliotēka atrodas Dunavas pamatskolas telpās 
kopā ar Dunavas daudzfunkcionālā izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centru, 
līdz ar to bibliotēkas darbība ir cieši saistīta ar skolas un centra darbību. 
Sadarbojoties kopā, bibliotēkas darbā rodas arvien jaunas netradicionālas 
bibliotēkas darba formas. 
 Aizvadītais gads bija bibliotēkas atkārtotās akreditācijas gads. Pēc 
akreditācijas 2010. gada 10.augustā bibliotēkai tika piešķirts vietējās nozīmes 
bibliotēkas statuss. 

 
        
 

2. Krājumu komplektēšana un organizācijas politika 
 

 Aizvadītajā gadā bibliotēkas krājumu komplektēšanai no pašvaldības tika 
piešķirti 420,- lati, t.sk. 300,- lati 73 eksemplāru grāmatu iegādei un 120,- lati 11 
nosaukumu periodikas iegādei. 
 Tas viss ir ļoti maz, jo vienmēr jau lietotāji grib jaunas grāmatas un 
periodiskos izdevumus, katrs atbilstoši savām interesēm. 
 Paldies jāsaka tām atsaucīgajām sirdīm, kuras ziedo bibliotēkai grāmatas. Tā 
šinī gadā fonds ir papildināts ar lietotāju dāvinājumiem: 79 eksemplāri – 
193,83 Ls, dāvinājumi: 52 eksemplāri – 190,89 Ls un akcija Atbalsts lauku 
bibliotēkām: 1 eksemplārs – 1,50 lati. 
 Šajā steigas un nevaļas laikā cilvēki arvien mazāk grib lasīt lielus darbus. Visu 
vajag ātri, lai iegūtu vajadzīgo informāciju. Tā arvien pieprasītāki kļūst 
periodiskie izdevumi. Saprotošāki un devīgāki ir arī paši lasītāji, kuri savu 
pasūtīto izdevumu izlasa paši un tad nodod bibliotēkai vispārējai lietošanai. Tādā 
veidā krājums ir papildināts ar vēl 14 nosaukumu periodiskajiem izdevumiem, 3 
nosaukumu izdevumi bija skolas bibliotēkai. Pavisam lietotājiem bija pieejami 28 
nosaukumu periodiskie izdevumi. 

 
 

3. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 
 

 Iedzīvotāju skaits bibliotēkas mikrorajonā strauji samazinās. Līdz ar to bija 
vairs tikai 278 bibliotēkas lietotāji, kas ir par 3 mazāk nekā 2011.gadā. Bērnu un 
jauniešu skaits bibliotēkā ir samazinājies par 11, pavisam 50 lietotāji, bet Dunavas 
pamatskolā 2012./2013. m.g. mācās vairs tikai 30 bērni. 
 Iedzīvotāju skaits samazinās, palielinoties bezdarbam. Toties pieaug interese 
par dažādām ienākumu iegūšanas spējām, pašu rokām veidotajiem darbiņiem, 
internetā pieejamajām izglītības un dažādu darījumu kārtošanas iespējām. 
Piemēram, dažādus rēķinus saņemt pa e-pastu ir daudz lētāk nekā maksājot par 
pastā saņemtajiem. Brīvā laika pavadīšanai tiek izmantoti datori, dažādas galda 
spēles, galda teniss un novuss, spēkus stiprināt palīdz trenažieri, bet citam pietiek 
vienkārši satikt cilvēku, ar kuru var parunāties. Tepat bibliotēkas telpās notiek arī 
dažādi mācību semināri, lekcijas, tematiski pasākumi un radošās darbnīcas. 



 Bibliotēkas apmeklējumu skaits ir palielinājies par 7080. Visus apmeklējumus 
jau nemaz nav iespējams uzskaitīt, jo dažs paspēj bibliotēkā iegriezties vismaz 10 
reizes dienā, katrreiz sev sameklējot jaunu vajadzību un jaunu nodarbošanos. 
 Joprojām liela nozīme ir individuālajām pārrunām ar lietotāju, kas palielina 
literatūras izsniegumu bibliotēkā. Izsniegums 2011. gadā – 8681, bet 2012.gadā – 
12146 vienības, kas ir par 3465 iespieddarbiem vairāk.  

 
 

4. Informācijas pakalpojumu attīstība 
 

 Bibliotēka turpina darbu ar programmu ALISE un elektronisko kopkatalogu. 
Arī informācijas tehnoloģiju izmantošana iedzīvotājiem jau ir pierasta lieta. 
 Vecākajam bibliotēkas datoram jau ir 11 gadi un „jaunās tehnoloģijas” jau ir 
pavisam vecas, kuras prasās pēc atjaunošanas. 
 Jaunākās paaudzes lietotājiem mūsdienu tehnoloģijas ir parasta lieta, bet 
vecākajai paaudzei to izmantošanā vajadzīga palīdzība un padoms. Aizvadītajā 
gadā bibliotēkas interneta lasītavā notika kursi pirmo iemaņu apgūšanai darbā ar 
datoriem. 
 

    
 

 
 

5. Novadpētniecības darbs 
 

 Gatavojoties bibliotēkas akreditācijai, vēlreiz tika pārskatīti un papildināti jau 
esošie novadpētniecības materiāli. 
 Bibliotēkā ir iegādāts fotoaparāts, kas dod iespēju ikvienu noorganizēto 
pasākumu dokumentēt un saglabāt. 
 

   
 
 

6. Metodiskā un konsultatīvā darba un sadarbības raksturojums 
 

 Bibliotēkai atrodoties Dunavas pamatskolas telpās kopā ar Dunavas 
daudzfunkcionālā izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centru, jau pati atrašanās 
vieta ir papildinājums kopējai sadarbībai. Tiek prasīti padomi un sniegta palīdzība 
vienam ar otru. Kopējais darbs veicas vieglāk, jo ir atbalsts no Dunavas pagasta 
pārvaldes, kur vienmēr var griezties pēc palīdzības. 
 Patīkami sadarbības partneri ir nevalstiskās organizācijas „Dunavas mednieku 
kolektīvs” un „Pavadiņa”.  
 Iesaistoties ar sportu saistītajos pasākumos, aktīvu atbalstu var gūt no 
Jēkabpils novada sporta koordinatora. 
 
   
 
 
 
 



7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 
 

 Skolas organizētajos pasākumos bibliotēka vienmēr ir aktīvs palīgs. Kopš 
atrodamies vienās telpās, pasākumi bez kopdarbības nav iedomājami. Tas viss sākas 
ar pasākumu plānošanu, izvēloties aktuālāko un bērniem nepieciešamāko.  
 Ja bibliotēkā ir izveidota ceļojumu izstāde, tad raugāmies, lai no tās 
maksimālo labumu gūtu tieši bērni un jaunieši. Tādas piemēram bija izstādes „ Ainas 
Karlsones grāmatzīmes”, „Mūsu Sēlija” – lietuviešu fotogrāfu M.Gadliauskas un 
M.Umbraske izstāde, „Ziedi – telpā, pļavā, dārzā, parkā” – Krustpils novada Kūku 
pagasta Novadu izpētes centra ceļojošā izstāde, „Paliek tikai labais” – Nikolaja 
Malcenieka miniatūrgleznu izstāde. Tie bija pasākumi, kuri ar bibliotekāra un 
pedagogu palīdzību sniedza izzinošu materiālu dažādās zinātņu nozarēs.  
 

   
 
   

 
 
 

8. Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa novērtējums 

 
 Akreditācijas komisija atzina, ka bibliotēkas telpas ir piemērotas darbam, bet 
jādomā par iespēju ierīkot signalizāciju. Jārod arī iespēja palielināt finansējumu 
krājumu iegādei un līdzekļus uzlabot bibliotēkas aprīkojumu – plauktu nomaiņa un 
datortehnikas nomaiņa. 

 
 

8. Bibliotēkas personāls 
 

 Bibliotēkā ir viens darbinieks ar 8 gadu darba stāžu – vidējā vispārējā izglītība 
un pašvaldību bibliotēku vadītājiem nepieciešamie kursi. Katru gadu tiek apmeklēti 
dažādi kursi bibliotekārās kvalifikācijas paaugstināšanai. 
 Aizvadītajā gadā ir rasta iespēja apkopēja slodzi palielināt no 0,1 slodzes uz 
0,2 slodzēm. 
 

 
 
 
 
 

9. Finansiālais nodrošinājums 
 

 Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums 2012.gadā ir 7289,- lati, kas ir par 
1,3% vairāk nekā 2011.gadā. Lai izpildītu akreditācijas komisijas veiktos 
norādījumus, bibliotēkas finansējums nav pietiekošs. 
 

 
10.Bibliotēkas publicitāte un darbs ar sabiedrību 

 



 Informācija par bibliotēkas darbu ir atrodama Jēkabpils novada informatīvajā 
izdevumā “Ļaudis un Darbi”, izdevumos “Jaunais Vēstnesis” un “Brīvā Daugava”. 
 Ziņas par bibliotēku ir pieejamas Jēkabpils GB mājas lapā www.jgb.lv un 
Jēkabpils novada mājas lapā www.jekabpilsnovads.lv. 
 Organizējot atsevišķus pasākumus, tika veidoti nelieli bukletiņi tieši šim 
pasākumam. Piemēram, tematiskajam pasākumam „Spēkratu parāde Dunavā” tika 
izveidota ziņu lapa par gaidāmo pasākumu, kuru savā pasta kastītē varēja saņemt katrs 
pagasta iedzīvotājs, un apmeklētājus sagaidīja neliels bukletiņš ”Spēkrati rullē!”.  
 Lai veiksmīgi organizētu bibliotēkas darbu ar sabiedrību, lai bibliotēkas 
pakalpojumi arvien vairāk būtu nepieciešama mikrorajona iedzīvotājiem, nepietiek 
tikai ar oficiālo reklāmu plašsaziņas līdzekļos. To bieži vien palaiž garām vai arī 
pavisam neievēro. Vislabākais līdzeklis ir tiešās sarunas ar cilvēkiem, personīgie 
ielūgumi, personīgie uzaicinājumi. 
 Aizvadītajā gadā dunavieši atkal devās kārtējā tematiskajā braucienā 
„Apceļosim Latviju”, lai paviesotos Likteņdārzā, Lēdmanē ieraudzītu Trušu karalisti 
un izgaršotu Bekubodes maiznīcas darinājumus. Suntažu observatorija lietainā laika 
dēļ liedza iespēju skatīt vistālākās zvaigznes, toties Augšlīgatnes Vienkoču parks un 
Cēsu pils aizveda dziļā Latvijas senatnē. Vecpiebalgas porcelāna rūpnīca Inešos 
mudināja ikvienu iegādāties sev piemiņas suvenīrus. 
 

       
 

           
 

 Ar katru gadu mums paliek arvien mazāk iedzīvotāju, kuri ir izbaudījuši 
smagos PSRS represiju gadus. Tāpēc arvien vairāk ir jāstāsta un jārāda jaunākajai 
paaudzei, lai saglabātu mūsu tautas vēsturi. Nu jau daudzus gadus bibliotēka 
14. jūnijā organizē pasākumu, lai pieminētu represiju upurus. Dunavieši bija Ilūkstes 
apriņķa ļaudis un viņu liktenis ir saistīts ar Ilūksti. Ziedu nolikšana Dunavas represēto 
atceres vietā, piemiņas dievkalpojums Ilūkstes baznīcā, atceres brīdis pie represēto 
piemiņas akmens, Ilūkstes novadpētniecības muzeja un Aglonas kara muzeja 
apmeklējums. Kopīgas sarunas, kopīgas atmiņas piemiņas dienā.  

 
   
 

 Kādu no lielākajām lappusēm mūsu tautas un tieši mūsu pagasta vēsturē ir 
devis žurnālists Atis Klimovičs un redaktore Inese Zandere ar grāmatas „Personiskā 
Latvija. Divdesmitā gadsimta stāsti” palīdzību. Šajā grāmatā ir ietverti arī trīs mūsu 
pagasta iedzīvotāju dzīvesstāsti.  
 Bibliotēka pulcināja iedzīvotājus uz tikšanos ar grāmatas autoru un redaktori, 
kuri paši ir mūsu pagasta iedzīvotāji. Šis fakts padarīja tikšanos vēl saistošāku un 
sirsnīgāku. Beigās kopīgi noskatītā dokumentālā filma „Pretrunīgā vēsture” daudzu 
klausītāju acīs sariesa asaras. 

 
 

  
 
 
 
 

Dunavas bibliotēkas vadītājs Sandis Ruļuks 


