
Pārskats par Dignājas bibliotēkas darbību 2012. gadā 
 
 

1. Bibliotēkas darbības vispārīgs raksturojums  
 

     Bibliotēkas misija: 

 

          Dignājas bibliotēka ir informācijas, komunikācijas un izglītības centrs 

visiem pagasta iedzīvotājiem. Tā dod brīvu un vienlīdzīgu iespēju piekļūt visai 

informācijai, kura atrodas bibliotēkā. Bibliotēkas sniegtie pakalpojumi ir brīvi 

un pieejami visiem apmeklētājiem.  

 

 

   Bibliotēkas mērķis: 

 

 
        Iekļauties sabiedrības informatizācijas procesā. Rūpēties par kultūras mantojuma 
saglabāšanu. Nodrošināt mūžizglītības iespēju visiem pagasta iedzīvotājiem, 
neatkarīgi  no viņu vecuma, finansiālajām iespējām, atšķirībām izglītības un fiziskajā 
jomā.  
 
 
Bibliotēkas funkcija: 

 
       Dignājas bibliotēka ir Jēkabpils novada Dignājas pagasta kultūras, izglītības un 
informācijas iestāde, kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta Latvijas 
Kultūras ministrijā 2004. gada 17. augustā ( reģistra numurs BLB 1564) un veic 
pasaules kultūras mantojuma- iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu 
dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un 
saglabāšanu, kā arī nodrošina bibliotēkā esošās informācijas publisku pieejamību un 
tās izmantošanu. 
 
     Dignājas pagasta centrs atrodas 28 km attālumā no Jēkabpils. No 2009. gada jūlija 
pagasts atrodas Jēkabpils novadā. Pagasts atrodas Daugavas ielejas kreisajā krastā un 
ir trešais mazākais pagasts rajonā iedzīvotāju skaita ziņā . Uz 2012. gadu Dignājas 
pagastā ir 538 iedzīvotāji. 
     Pagasts robežojas ar Dunavas, Zasas, Leimaņu. Kalna un Ābeļu pagastiem, bet 
austrumos ar Preiļu rajona Līvānu novadu un Jersikas pagastu. 
     Ar Preiļu rajonu robežupe ir Daugava. Pāri Daugavai vasaras sezonā darbojas 
prāmis, kas nodrošina iedzīvotāju nokļūšanu Līvānu pilsētā.  
     Lielākās apdzīvotās vietas – Vandāni, Menķis, Ģipterāni, Dignāja.  
 
     Bibliotēka atrodas pašā Dignājas centrā – Vandānu ciema daudzdzīvokļu mājā 
„Vārpas”. Lielceļa malā ir norāde uz bibliotēku. Nepilnu kilometru uz priekšu atrodas 
Dignājas pamatskola. Tajā arī atrodas skolas bibliotēka. Turpat centrā atrodas pagasta 
padome, veikali, pasts un feldšeru- vecmāšu punkts ar ģimenes ārsta praksi. Tas viss 
dod iespēju pagasta iedzīvotājiem, ierodoties pagasta centrā, nokārtot darījumus, kā 
arī apmeklēt bibliotēku. Bibliotēka ir brīvi pieejama visiem lietotājiem. Pagastā nav 
lielu uzņēmumu un saimniecību, tādejādi radot iedzīvotāju aiziešanu uz lielākām 



pilsētām. Attīstoties bibliotēkas pakalpojumiem, bibliotēka var sekmēt iedzīvotāju 
mūžizglītību un palikšanu pagastā.  
      Pieaugot bibliotēkas pakalpojumu daudzveidībai, ir iespējams nodrošināt 
bibliotēkas lietotāju un apmeklējumu skaitu. Lai pagasta iedzīvotāji varētu nokārtot 
savus darījumus vairs nav jādodas uz novada centru, bet to ir iespējams izdarīt pagasta 
bibliotēkā. Bibliotēkas visaktīvākie apmeklētāji ir bērni un pensionāri, strādājošie 
pagasta iedzīvotāji bibliotēku apmeklē retāk. Aktīvi bibliotēkas apmeklētāji ir 
bezdarbnieki, kuri izmanto visus pieejamos bibliotēkas pakalpojumus.  
 
 
 

Dignājas  bibliotēkas  mikrorajona iedzīvotāju un bibliotēkas lietotāju un 

apmeklējuma skaits  (2010.-2012.) 

 

Gads Iedzīvotāju skaits Lietotāju skaits Apmeklējuma 

skaits 

2010 599 229 6212 

2011 577 212 5129 

2012 538 200 3832 

 

 

                
                
        

Dignājas  bibliotēkas lietotāju skaits pa vecuma grupām-2012. gadā  
 

Pirmskolas vecuma bērni  12 

Skolēni līdz 18 gadiem 62 

No 19 līdz 60 gadiem 100 

Virs 60 gadiem 26 

 

 
2008. gada martā notika pagasta bibliotēkas akreditācija, kuras rezultātā bibliotēkai 
tika piešķirts vietējās nozīmes bibliotēkas statuss. Bibliotēka akreditēta līdz 2013. 
gadam 

 
 
 

2. Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika 

 
 

         Bibliotēka komplektē aktuālus un kvalitatīvus izdevumus, lai bibliotēkas 
lietotājiem sniegtu mūsdienīgus informācijas pakalpojumus un veicinātu sabiedrības 
mūžizglītību.  
        2012. gadā finansējums grāmatu un periodikas iegādei palicis pagājušā gada 
līmenī. Komplektējot fondu, svarīgi sabalansēt vajadzīgo finansējumu, lai būtu 
iespējams iegādāties nozaru literatūru, kā arī daiļliteratūru un bērnu literatūru. Retāk 
pieprasītās grāmatas tiek pasūtītas no Jēkabpils GB aktīvā depozitārija vai SBA kārtā. 



       Lai veicinātu bibliotēkas krājuma attīstību saturiskā ziņā, tiks atlasīti 
mazpieprasītie un nolietotie dokumenti. Krājuma komplektēšanā nevaru izvirzīt kādu 
noteiktu prioritāti kādai no nozaru nodaļām, jo bibliotēka nav liela, un tāpēc 
komplektējot fondu skatos kas ir jauns kādā no nozarēm. Bibliotēkā grāmatas tiek 
izsniegtas no visām nozarēm. Visvairāk tiek izmantota ekonomikā, juridiskā, vēstures 
un literatūrzinātnes literatūra.. Mazāk tiek izmantotas tādas nodaļas kā 
lauksaimniecība., māksla un mūzika.   
         Bibliotēkā ir pieejamas tikai valsts finansētās datu bāzes- Letonika un Nais   

 

2012. gadā dokumentu skaits uz vienu lasītāju bija 34,6 vienības, apmeklētāju 
skaits uz vienu lasītāju 19,1 vienības, kārtējie izdevumi uz vienu lasītāju 39,3 
vienības, bet izsniegumu skaits uz vienu lasītāju 34 vienības. Krājuma apgrozība 1 
vienība.  
2012. gadā izsniegums bija 6801 vienības. 
 
 

Finanšu līdzekļi krājuma komplektēšanai 
 

 2010.gads 2011.gads 2012.gads Vērtējums 

Lietotāji 229 212 200 - 
Finansējums krājuma komplektēšanai 

(Ls) 
917 852 843 - 

Līdzekļi krājuma komplektēšanai uz 
vienu lietotāju (Ls) 

4,3 4,1 4,2 + 

Līdzekļi krājuma komplektēšanai uz 
vienu iedzīvotāju pašvaldībā(Ls) 

1,7 1,5 1,6 + 

 
      Pēc tabulas labi redzams, ka līdzekļi krājuma komplektēšanai, salīdzinot ar 2012. 
gadu nav mainījušies. Manā skatījumā finanšu līdzekļi ir pietiekami, gan grāmatu , 
gan arī periodikas iegādei.  
 
 

3. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

 
 No 2009. gada janvāra bibliotēkā netiek veidots alfabētiskais kartīšu katalogs.     
. Reizi mēnesī bibliotēka sniedz ziņas par jaunieguvumiem Jēkabpils GB 
Komplektēšanas un apstrādes nodaļai.  
     Izslēdzot grāmatu un žurnālu eksemplārus no bibliotēkas fonda, Jēkabpils 
GB saņem ziņas par norakstīto literatūru.  
     Jēkabpils GB elektroniskajā rajona kopkatalogā no bibliotēkas grāmatu 
krājuma atspoguļoti  3692    eksemplāri jeb 56 % `  
     No 2007.gada augusta bibliotēka tiešsaistē abonē datu bāzes:     
                                                                             www.letonika 
                                                                              
No 2008. gada novembra bibliotēkā pieejama arī datu bāze: www.nais. 

     Elektroniskajā formātā ir pieejami dažādi DVD, t.sk. arī materiāli par Jēkabpils 
rajonu – „Jēkabpils labo pārmaiņu pilsēta” 
 



2012. gadā bibliotēkā bija 200 lasītāji, 3832 apmeklētāji un izsniegums bija 
6801vienības. Salīdzinot ar pagājušo gadu, ir samazinājies, gan lietotāju, gan 
apmeklētāju, ka arī izsnieguma skaits. Tas izskaidrojums ar to, ka bibliotēka 2 
mēnešus nedarbojās bibliotekāres slimības dēļ. Vienu mēnesi bibliotēka nedarbojās  
sakarā ar remontu. Satraucoši ir tas, ka pagastā ar katru gadu paliek mazāk 
iedzīvotāju, finansiālas nepieciešamības spiestas prom aizbrauc ģimenes. Pensionāri 
aiziet viņsaulē. Šogad bibliotēkas lasītāji ir aktīvāk sākuši lasīt grāmatas un 
periodiskos izdevumus.  
 

 
     Bibliotēkā sniegtās uzziņas tiek uzskaitītas Bibliogrāfisko uzziņu uzskaites 

burtnīcā.   
     Uzziņu informācijas meklēšanai tiek izmantoti gan elektroniskie 
informācijas avoti, gan arī tradicionālie. Bieži tiek izmantots rajona 
elektroniskais kopkatalogs, Latvijas Nacionālās bibliotēkas elektroniskais 
katalogs, dažādas datu bāzes, bibliotēkas uzziņu literatūras krājumi un 
tematiskās novadpētniecības mapes, kā arī meklētājprogrammu 
www.google.lv 

 
     2012. gadā bibliotēkā tika sniegtas 10 mutiskās uzziņas.  
 

Bibliotēkā bieži uzturas bērni no sociāli nelabvēlīgām un maznodrošinātām 
ģimenēm. Šeit siltumā bērni gan atpūšas, gan arī izglītojas. Bibliotēkai ir iegādātas 

daudzas skaistas un bērniem saistošas grāmatas. Ir arī spēles un rotaļlietas.  
Bibliotēka darbojas līdz astoņiem vakarā. 

 
Bibliotēkā nav pieejams aprīkojums personām ar īpašām vajadzībām. Grūti 

bibliotēku apmeklēt lietotājiem ar kustību traucējumiem, jo nav īpašo 
uzbrauktuvju. Pēc lasītāju pieprasījuma grāmatas tiek piegādātas mājās. 

 
     Bibliotēkas lietotāju interešu apmierināšanai , pirmkārt tiek izmantots savs 
bibliotēkas fonds. Ja pieprasījumu nevar apmierināt uz vietas, tad izdevumu 
pieprasa no Jēkabpils GB vai pasūta SBA kārtā.  
    2012. gadā bibliotēka SBA kārtā saņēma 90 dokumentu vienības. Uz citām 
Latvijas bibliotēkām grāmatas netika sūtītas. 
 
 

 
 
Pasākumi bibliotēkas pakalpojumu un informācijas resursu pieejamības 

uzlabošanai 

 
     Bibliotēkā vairākas reizes tika mainīts darba laiks. Veicot lietotāju mutisko aptauju 
un vadoties pēc apmeklētāju pieplūduma bibliotēkā, darba laiks bija no 8.00- 17.00 
darbdienās. Sestdienās un svētdienās bibliotēka nedarbojās .Nepieciešamības 
gadījumā studējošā skolu jaunatne, iepriekš piesakoties, bibliotēku var izmantot arī 
brīvdienās. 
    2006. gadā bibliotēkā ienākot datoriem tika arī mainīts bibliotēkas darba laiks. 
 
  



                                  Bibliotēka strādā : 
                                                             Pirmdien, otrdien 9.00-12.00  13.00-18.00 

                                                      Trešdien, ceturtdien, piektdien  12.00- 20.00 

 
Tagad bibliotēku iespējams izmantot gan pamatskolas bērniem, gan arī citu skolu 
audzēkņiem, jo pēdējais autobuss no Jēkabpils pienāk 19.00. Joprojām pastāv iespēja, 
iepriekš piesakoties izmantot bibliotēku arī brīvdienās, bet tas attiecas tikai uz 
studējošo skolu jaunatni. Pēdējā gada laikā novērots, ka tas vairs nav nepieciešams, jo 
studējošajai jaunatnei arī ir izmaiņas studiju laikos.  
     No 2009. gada janvāra bibliotēkā vairs netiek veidots alfabētiskais kartīšu 
katalogs. Lietotāji var izmantot Jēkabpils GB elektronisko kopkatalogu, vai arī LNB 
elektronisko katalogu. 
     
 
Pakalpojumu piedāvājums un bibliotēkas lietošanas nosacījumi 

 
    2009. gada 17. decembrī Jēkabpils novada domes sēdē  apstiprināja jaunos 
bibliotēku lietošanas, datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas 
resursu publiskās izmantošanas noteikumus, kuri ir vienoti visām novada bibliotēkām, 
kā arī tika apstiprināti maksas pakalpojumi.  
 
     Bibliotēkas sniegtie bezmaksas pakalpojumi: 

 

• Bibliotēkas apmeklēšana un lietotājiem paredzēto pakalpojumu (t. sk. 
datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu 
publiska pieejamība), iekārtu un aprīkojuma izmantošana. Lietotāju 
reģistrācija bibliotēkā.  

• Grāmatu un citu dokumentu izsniegšana uz mājām vai izmantošanai uz 
vietas bibliotēkā. 

• Bibliotēkas katalogu un kartotēku izmantošana, mutiska bibliotekāro, 
bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana. 

• Bibliotēku un literatūru popularizējoši pasākumi. 
• Bibliotēkas fondā neesošo iespieddarbu pieprasīšana no Jēkabpils GB 

vienotā un aktīvā depozitārija fonda. 
 
 
     Bibliotēkas maksas pakalpojumu veidus un cenas nosaka un apstiprina Jēkabpils 
novada pašvaldība.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     Bibliotēkas sniegtie maksas pakalpojumi:    (LVL) 

 

.1. kopēšana A4 formāta 1melnbalta lapa(no vienas puses) 

A4 formāta 1 melnbalta lapa (no abām pusēm) 

A4 formāta 1 krāsaina lapa ( no vienas puses) 

A4 formāta 1 krāsaina lapa (no abām pusēm) 

 

0,05 

010 

0,20 

0,40 

 

2. Izdruka no 

datora 

A4 formāta 1 melnbalta lapa ( no vienas puses) 

A4 formāta 1 melnbalta lapa ( no abām pusēm) 

A4 formāta 1 krāsaina lapa ( no vienas puses) 

A4 formāta 1 krāsaina lapa ( no abām pusēm) 

0,05 

0,10 

0,10 

0,25 

3. Oriģinālu 

skenēšana 

A4 formāta 1 lapa 0,15 

 

 

Apmeklētāju konsultēšana un apmācība 

 
     Katram bibliotēkas lasītājam ir savas intereses un vajadzīga individuāla pieeja. 
Visgrūtāk ar jauno tehnoloģiju apguvi veicās gados vecākiem cilvēkiem, kuri līdz 
šim nekad nav saskārušies ar jaunajām tehnoloģijām, bet tagad to pieprasa pati 
dzīve. Nepieciešamības gadījumā bibliotekāre palīdz atrast vajadzīgo informāciju 
     Gados vecākiem bibliotēkas apmeklētājiem labāk patīt izmantot tradicionālos 
informācijas resursus, nekā darboties ar datoru.  
    Projektu nedēļās skolēni nāk uz bibliotēku, lai iepazītos ar tās darbu.  
 
 
 
Lietotāju iesaistīšana bibliotēkas pakalpojumu attīstībā. 
 

 
     Jebkurš bibliotēkas apmeklētājs var izteikt ierosinājumus, atsauksmes un 
sūdzības Lasītāju atsauksmju un ierosinājumu burtnīcā.  Sūdzības par 
bibliotēku līdz šim nav iesniegtas.  
     Bibliogrāfisko uzziņu uzskaites burtnīcā uzskaitīti pieprasījuma temati un 
sameklētie informācijas avoti. Pieprasījuma uzskaite atvieglo bibliotekāres darbu, 
jo ir iespēja izmantot jau atlasītus materiālus. 
    Lasītājiem atteikto pieprasījumu burtnīcā reģistrē izdevumus, kurus pieprasa 
bibliotēkas lietotāji. Norādot atteikuma iemeslu un vai pieprasījums ir 
apmierināts. Ja vajadzīgais izdevums nav bibliotēkā, tas tiek pasūtīts no Jēkabpils 
galvenās bibliotēkas vai arī SBA kārtā.  
 
 

4. Darbs ar bērniem un jauniešiem. 

 
    2012. gadā bibliotēkā bija 62 lietotāji,2047 apmeklētāji, bet izsniegums bija 810 
vienības.  
    Arī šogad nedaudz ir samazinājies  gan lietotāju, apmeklētāju, kā arī izsnieguma 
skaits. Tas izskaidrojams ar to, ka pagastā paliek mazāk bērnu. Tie, kuri beidz  



pamatskolu, aiziet mācīties uz citām skolām, tādejādi arī pagasta bibliotēku izmanto 
pārsvarā tikai nedēļas nogalēs. Šogad 3 mēnešus  bibliotēka nestrādāja, tādejādi tas arī 
ietekmēja, gan apmeklējumu, gan arī izsniegumu skaitu.   
    No pagasta pašvaldības līdzekļiem 2012. gadā bērnu literatūras iegādei tika tērēti 
115.00 Ls. No periodiskajiem izdevumiem tika pasūtīti žurnāls Sīrups. 
    2012. gadā bērniem tika sniegtas 10 uzziņas. Pieprasītākās uzziņas parasti ir par 
tādām tēmām, kas ir vajadzīgs skolā mācību vielas apguvei. Visvairāk uzziņu tiek 
sniegtas ģeogrāfijā, vēsturē, dabas zinībās. Bet, ja skolā notiek projektu nedēļas, tad 
tematika ir ļoti plaša. Ar bibliotekāres palīdzību bērni internetā atrod gandrīz visu 
nepieciešamo materiālu. Tiek arī lietota datu bāze Letonika. 
    Pagasta bibliotēka bērnu vidū ir tāda kā maza valsts. Bibliotēkā pagasta centra 
bērniem paiet viss brīvais laiks. Bērni bibliotēkā gan mācās, gan arī izklaidējas.  
    Tā telpas bibliotēkā ir ļoti mazas, tad nekādus lielus pasākumus sarīkot nevaru, bet 
kopā ar bērniem vienmēr izdomājam kaut ko interesantu.  
    Februārī bibliotēkā notika pasākums par drošu internetu bērniem. Ar bērniem 
pārrunājām dažādus notikumus, kas var notikt, vai notiek, tad, ja neapdomīgi interneta 
vidē sniedz ziņas par sevi. Neskaidros jautājumus izrunājām vēl atkārtoti. Prieks par 
to, ka bērni ļoti labi apzinās, ko var darīt interneta vidē sociālajos tīklos , un ko 
nevajadzētu darīt nekādā gadījumā. 
     Interesants pasākums bērniem notika bibliotēkā pirms Lieldienām. Kopā ar 
bērniem gatavojām Lieldienu rotājumus. Bērni sacentās arī tautasdziesmu skaitīšanā.  
 
 
 
 

5. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums 

 
Visas ziņas par bibliotēku atrodas Jēkabpils GB mājaslapā Bibliotēkā tiek izmantotas 
valsts finansētās datu bāzes. Informāciju un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūru 
savā bibliotēkā vērtēju kā apmierinošu, jo ir viss nepieciešamais, lai bibliotēka varētu 
pilnvērtīgi darboties. 2012. gadā nomainīja bibliotēkas vadītājas nolietoto datoru pret 
jaunu 
. 2012. gadā bibliotēkai tika piešķirtas lietošanas tiesības uz Bibliotēku informācijas 
sistēmu ALISE. Subjektīvu apstākļu dēļ, ar sistēmu strādāts tika nedaudz, bet 2013. 
gadā tiks veiks nopietns darbs, lai ievadītu visas grāmatas. 
 
 

6. Novadpētniecības darbs.  

 
  

     Bibliotēkā vāc un apkopo novadpētniecības materiālus. Ir izveidotas 4 
tematiskās mapes:    Dignāja un tās ļaudis  

                                 Dignājas pamatskola 

                                 Dignājas novadnieki 

                                 Dignājas novadpētniecība 

 
     Pie novadpētniecības materiāliem vēl var minēt divus darbus, kuri 
izstrādāti bibliotekārei beidzot Latvijas Kultūras koledžu: Dignājas pagasta 



kultūrvēsturiskais mantojums  un Dignājas pagasts ( ieteicošais 
bibliogrāfiskais rādītājs) 
 
     Materiālu nav sevišķi daudz, jo tie sākti vākt tikai no 1993. gada. Daudz 
novadpētniecības darbā ir palīdzējušas pagasta novadpētnieces – pensionētā 
skolotāja Aina Mikulāne un kultūras darba organizatore Inta Stroža. Viņu 
krājumā ir ļoti daudz materiālu, tāpēc vajadzības gadījumā tie ir pieejami un 
izmantojami.  
     Iegādājoties jaunākos izdevumus, vienmēr cenšos komplektēt materiālus, 
kas saistīti ar novadpētniecību.No 2009. gada oktobra tiek izdots  Jēkabpils 
novada pašvaldības informatīvais izdevums „Ļaudis un Darbi””, kura viens 
eksemplārs tiek uzglabāts bibliotēkā. Lasītājiem pieejami arī  Jēkabpils novada 
domes sēžu protokolu izraksti.  
     Visbiežāk novadpētniecības materiālus izmanto skolēni projektu nedēļas 
ietvaros, kā arī studenti.  
      
    Novadpētniecības kartotēka- kartītes tiek kārtotas pēc parauga 
„Novadpētniecības kartotēkas shēmas” no metodiskajiem norādījumiem 
Novadpētniecības darbs bibliotēkās. 
 
 

7. Projektizstrāde 
 

2012. gadā bibliotēka neizstrādāja nevienu projektu.  
 
 

8. Metodiskā un konsultatīvā darba un sadarbības raksturojums 
 

     Dignājas pagastā bērnus apkalpo arī Dignājas pamatskolas bibliotēka, ar kuru 
bibliotēkai izveidojusies laba sadarbība.  
     Abas ar skolas bibliotekāri saskaņojam periodikas iegādi, tā lai tā nedublētos. 
Nereti liekie literatūras dubleti tiek uzdāvināti pamatskolas bibliotēkai.  
     Bibliotēku sadarbību atbalsta Dignājas pamatskola un Dignājas pagasta pārvalde.  
      
Ar pagasta bibliotēkas starpniecību no rajona galvenās bibliotēkas tiek sniegti 
metodiski norādījumi skolas bibliotekārei.  
  Reizi pusgadā tiekamies Jēkabpils novada bibliotēku vadātāji un apspriežam 
aktuālāko bibliotēku darbā.  
  Notiek arī sadarbība ar Valsts aģentūru „Kultūras informācijas sistēmas”  (sevišķi ar 
vienotās palīdzības dienestu). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. Bibliotēku materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

 
 Stāvoklis Piezīmes, komentāri 

Bibliotēkas ēkas(vai ēkas, kurā atrodas 
bibliotēkas telpas) būvniecības gads 

1986 Bibliotēka atrodas 
daudzdzīvokļu nama 
trīsistabu dzīvoklī. 
Grāmatas un datortehnika 
izvietota 1 telpā. Bērnu 
fondam ir atsevišķa telpa. 
Pozitīvais moments ir tas, 
ka šajā ēkā atrodas 2 
veikali, kas palielina 
apmeklētāju skaitu 
bibliotēkā.  

Telpu kopējā platība (m2) 90 Telpas tika paplašinātas 
2006.g., kā rezultātā 
bibliotēka ieguva atsevišķu 
telpu bērnu fondam. 

Krātuvju telpas(m2) 31 2006.g. bibliotēka papildus 
ieguva blakus esošo 
vienistabas dzīvokli, kuru 
izveidoja par noliktavu un 
pasīvā fonda telpu. 

Lasītāju apkalpošanas telpas(m2) 49 Vienā telpā izvietots 
abonements, lasītava un 
datori. 

Lasītāju darba vietu skaits bibliotēkā 9 8 vietas 
Telpu tehniskais stāvoklis (labs, 
apmierinošs, nepieciešams remonts) 

apmierinošs Nepieciešamas lielākas 
telpas, lai datorus varētu 
izvietot atsevišķi. 

Kad pēdējo reizi ir veikta rekonstrukcija, 
kapitālais vai kārtējais kosmētiskais 
remonts 

2012. g. 2005.g. bibliotēkai tika 
nomainīti logi. 2006. un 
2007. gadā bibliotēkai tika 
veikts kosmētiskais 
remonts. 2011. g. tika 
veikts kosmētiskais 
remonts bibliotēkas 
vadītājas kabinetā un 
bērnu literatūras fonda 
telpā. Tika uzmūrēta jauna 
krāsns. 2012. gadā 
bibliotēkā tika veikts 
remonts, kura rezultātā 
tika nosiltinātas ārējās 
sienas, kā arī nomainītas 
jaunas žalūzijas. 

Apgaismojuma atbilstība (labs, 
apmierinošs, neapmierinošs) 

labs Visās telpās tika ierīkots 
jauns apgaismojums. 

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība apmierinoša Iegādāti jauni plaukti 
bērnu literatūras 
izvietošanai, speciālie 
datorgaldi un krēsli, 
žalūzijas, jauns 
rakstāmgalds bibliotekārei. 



 

 
Fotogrāfijās redzams paveiktais kosmētiskais remonts. 
 
 
 
 

 
 
.  
 
 

 
 
 
 



.   
 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

9. Bibliotēkas personāls 

 
2012. gadā  piedalījos dažādos semināros: 
 
    22. marts- publisko bibliotēku sanāksme Jēkabpils GB 
    Aprīlis- 2 dienu kursi bibliotekāriem „Bibliotēku interešu pārstāvniecība” 
    30. augusts- publisko bibliotēku sanāksme Jēkabpils GB 
    25. oktobris- seminārs bibliotekāriem Jēkabpils GB 
    29. novembris- sanāksme bibliotekāriem Jēkabpils GB 
 
 

 

10.  Finansiālais nodrošinājums 

 
                   Bibliotēkas darbību finansē no Dignājas pagasta pārvaldes  budžeta 
līdzekļiem, nodrošinot bibliotēkas pilnīgu darbību.  
                   Bibliotēkā tiek piesaistīti arī papildus finansiālie līdzekļi ( dāvinājumi,un 
maksas pakalpojumi ) , kā to paredz Bibliotēku likuma 17. pants. 
                   Bibliotēkas budžeta finansējums atbilst Latvijas Republikas Ministru 
kabineta noteikumiem Nr.415 Bibliotēku darbībai nepieciešamie finansējuma 
normatīvi.  
 
 
 
  Finansējums 2010. gads 2011.gads 2012.gads Kopējā 

dinamika (+/-) 

Kopā 6025 8424  7861      - 
Pašvaldības budžets 5621 8405  7835      - 
Fondu piešķīrumi (VKKF u.c.)             - 
Maksas pakalpojumi 68  19    26      + 
Sponsorējumi, ziedojumi -  -    -       - 
 
    2012. gadā finansējums ir nedaudz samazinājies.  
    Krājuma komplektēšanai  tika piešķirti 843.00 Ls. no pagasta pārvaldes budžeta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11.  Kopdarbība ar pašvaldības un citām institūcijām. Publicitāte 

 
 

 

Pasākums Skaits Apmeklējums 

2010.g. 2011g. 2012.g. 
Izstādes    10   9    7 2010 2011 2012 
Tematiskie u.c. 
pasākumi 

   3   6    2 50 118 40 

 

      
.  
• Bibliotēkas vadītāja sadarbojas gan ar  pagasta pārvaldi, atskaitās par padarīto, 

pēc pārvaldes uzaicinājuma sniedz pieprasīto informāciju, gan arī ar Jēkabpils 
novada pašvaldību.  

• Bibliotēkā lietotāji var iepazīties ar Jēkabpils novada  pašvaldības informāciju 

• Bibliotēkas vadītāja uztur arī informatīvus sakarus ar Dignājas pamatskolu un 
tās bibliotēku.  

• Interneta lietotāji ar ziņām par bibliotēku var iepazīties Jēkabpils GB mājas 
lapā  www.jgb.lv    sadaļā „Novadu bibliotēkas”. 

• .Par bibliotēkas darbu katru gadu tiek iesniegts gada pārskats Jēkabpils GB . 
• Bibliotēkas vadītājai ir laba sadarbība ar Dignājas pagasta pārvaldi, jo bez tās 

materiālā pabalsta bibliotēka nemaz nevarētu pastāvēt. 
 

 
     Bibliotēkas lietotāju domas par bibliotēkas darbu apkopotas Lasītāju atsauksmju 

un ierosinājumu burtnīcā. Kā jau lauku cilvēki, dignājieši īpaši negrib neko rakstīt. 
Viņi savas domas vislabāk izsaka pārrunu ceļā, jo bieži cilvēki atnāk uz bibliotēku, ne 
tikai paņemt grāmatas, bet tikai tāpat parunāties. Ņemot vērā lietotāju ieteikumus un 
domas, bibliotēkā tiek veikti uzlabojumi bibliotēkas darbā.  
     2012. gada oktobrī bibliotēkā notika mācību seminārs „Raduraksti", kuru vadīja 
novada lauku attīstības speciāliste Ina Sēle. Seminārs bija plaši apmeklēts, jo 
iedzīvotāju interese bija ļoti liela.   
 
Liela loma bibliotēkas dzīvē ir sadarbībai ar Jēkabpils novada domi un tās 
izpilddirektoru J. Subatiņu. Jau otro gadu pēc kārtas gada nogalē izpilddirektors 
apmeklē novada bibliotēkas, lai novērtētu to darbu. Vērtēšana notiek pārrunu ceļā, kā 
arī aizpildot darbinieka vērtēšanas anketas. Pēc novērtētā punktu skaita ir atkarīga 
bibliotēkas vadītājas darba alga.  
Bibliotēkā atrodas arī Jēkabpils novada domes informācija. Ir pieejamas arī 
iesniegumu veidlapu dažādas formas.  
 
 
 
 
 
 
 
2013. gada 25. janvāris.                        Bibliotēkas vadītāja:             D. Alkšāre 



 


