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Jēkabpils novada Leimaņu pagasta bibliotēka ir kultūras, izglītības un 

informācijas centrs pagasta iedzīvotājiem ar mērķi – sniegt un nodrošināt 

vispusīgu informāciju ikvienam bibliotēkas lietotājam. Veicināt viņu izglītības 

iespējas un saturīgu brīvā laika izmantošanu.  

1. Bibliotēkas darbības vispārīgs raksturojums: 

Joprojām bibliotēka ir saglabājusi savu vietu kā sociālais un kultūras centrs sava 
pagasta teritorijā. 

        Bibliotēkas galvenie uzdevumi: 

• nodrošināt sava krājuma, datu bāzu un informācijas sistēmu, kā arī citu 
bibliotēkas krājumu pieejamību ikvienam lietotājam; 

• organizēt bibliotēkas literatūras un lasīšanas popularizējošus pasākumus; 

• veicināt bibliotēkas attīstību piedaloties projektu izstrādē; 

• veikt bibliotēkas publicitātes pasākumus, sagatavojot laikus informāciju; 

• celt profesionālo izglītības līmeni, piedaloties tālākizglītības un profesionālās 
apmācības kursos. 

Leimaņu pagastā kopējā platība 102 km2, iedzīvotāju blīvums 6,4 cilvēki/km2. 
Pagastā dzīvo 577 iedzīvotāji. Pagasta teritorijā atrodas divi ciemi – Leimaņi un 
Mežgale. Leimaņu ciemā atrodas 2 daudzdzīvokļu mājas 27 individuālās mājas, klubs, 
bibliotēkas izsniegšanas punkts, 2 veikali. Mežgales ciemā atrodas 6 daudzdzīvokļu 
mājas, 10 individuālās mājas, kultūras nams, bibliotēka un administratīvā ēka, kurā 
atrodas pagasta pārvalde. Vēl joprojām pagasta teritorijā atrodas Bērzgala 
pamatskola, kurā mācās 36 bērni. Protams, skolas nākotne ir apdraudēta mazā 
skolēnu skaita dēļ.  

Iedzīvotāju nodarbinātības līmenis pagastā ir samērā zems. Galvenā 
uzņēmējdarbības forma ir saistīta ar lauksaimniecību (graudkopība, piena un gaļas 
lopkopība). Visvairāk iedzīvotāju nodarbināti pašvaldībai piederošajās iestādēs. Liela 
daļa iedzīvotāju ir izbraukuši strādāt gan uz lielākajām pilsētām, gan arī uz ārzemēm. 
Līdz ar to pārceļoties uz dzīvi tuvāk darba vietām. 

Novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību par 
finansēšanu, lai nodrošinātu Jēkabpils Galvenās bibliotēkas kā reģiona galvenās 
bibliotēkas funkciju veikšanu Jēkabpils novadā. 

Bibliotēkas mērķis ir apkopot informāciju un nodot to saviem lietotājiem. 
Turpināt izpētīt un papildināt novadpētniecības materiālus par pagasta vēsturi un 
šodienu. 

 



  Saglabāt un pilnveidot bibliotēkas galvenās funkcijas:  

• informācijas funkciju,  

• izglītības funkciju,  

• izklaides funkciju,  

• sabiedrības centra funkciju,  

• cilvēcisko kontaktu tīkla veidošanas funkciju,  

• saglabāt un reklamēt grāmatu kā svarīgāko informācijas līdzekli un rūpēties 
par kvalitatīvu grāmatu krātuves papildinājumu 

Pamatojoties uz novada attīstības programmu 2012. – 2018. gadam, bibliotēkai ir 

būtiska loma - cilvēka personības pilnveidei, neformālajai izglītībai, kas ietver gan 

pieaugušo izglītību, gan bērnu un jauniešu izglītību. Nepieciešams nodrošināt 

cilvēkiem dažādu prasmju attīstības iespējas.  

Bibliotēka ir viena no galvenajām iestādēm, kas palīdz iedzīvotājiem apgūt dažādus 

e-pakalpojumus un prasmes. Informācijpratības apguvē katram bibliotēkas 

lietotājam , kuram nepieciešama kāda palīdzība  datorpamatu apguvē un interneta 

resursu pārzināšanā. Galvenais akcents un palīdzība tiek sniegta vidējā un pensijas 

vecuma cilvēkiem. 

 Pateicoties bezmaksas internetam un diezgan plašajam preses izdevumu 

klāstam cilvēki aktīvi apmeklē bibliotēku. Sākot no 2011. gada ir vērojams 

uzlabojums finansiālajā ziņā. Ar katru gadu ir  iespēja nopirkt vairāk grāmatu un 

pasūtīt preses izdevumus. Ar preses izdevumu dāvinājumiem bibliotēku ļoti 

atbalstīja lasītāji, dāvinot savus nopirktos vai pasūtītos izdevumus.  

2012. gadā bibliotēka veica  atkārtotu bibliotēkas akreditāciju. 

2. Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika. 

Bibliotēkas pastāvēšanas pamatā ir bibliotēkas krājums. Krājuma attīstība 

balstās uz krājuma komplektēšanas un organizēšanas politikas mērķi - nodrošināt ar 

nepieciešamajiem iespieddarbiem un informācijas nesējiem ikvienu interesentu. 

Leimaņu bibliotēkas grāmatu fonds sastāv no 2 daļām. Viena daļa ir Leimaņu 
bibliotēkas fonds, kurš ir pilnībā rekataloģizēts un salīdzināts ar inventāra grāmatām. 



Otra daļa ir izsniegšanas punkta, kura 2012.g tika savadīta elektroniskajā 
kopkatalogā. Palicis pavisam nedaudz salīdzināt ar inventāra grāmatām.  

Bibliotēka komplektē un iegādājas aktuālus, kvalitatīvus izdevumus, lai 
bibliotēkas lietotājiem sniegtu mūsdienīgu informāciju un veicinātu mūžizglītību. 
Priekšroka tiek dota latviešu oriģinālliteratūrai, bērnu literatūrai, nozaru literatūrai 
(mājsaimniecība, dārzkopība, celtniecība, pedagoģija, vēsture) un uzziņu izdevumu 
komplektēšanai. No uzziņu izdevumiem iegādājos enciklopēdijas un vārdnīcas. 
Lietotāji interesējas par savas mājas un dārza labiekārtošanu, par dažādiem 
praktiskiem padomiem mājsaimniecībā un lauksaimniecībā, ēdienu receptēm.  

Joprojām tiek izmantota iespēja atlasīt un saņemt Jēkabpils GB aktīvā 
depozitārija, uz laiku līdz 2 mēnešiem, tā papildinot savu fondu ar kādu trūkstošo 
obligātās literatūras grāmatu, vai lasītāju iemīļotu, pieprasītu grāmatu. Galvenokārt 
tiek atvestas šādas grāmatas: „bestselleru” literatūra, kriminālromāni, personību 
dzīvesstāsti, mācību literatūra, grāmatas krievu valodā. 

Komplektējot krājumu cenšos iet līdzi laikam, lai bibliotēka neveidotos par vecu 
grāmatu krātuvi – iegādājos jaunākās literatūras grāmatas, kuras var izmantot visi 
interesenti gan studējošā jaunatne, gan krustvārdu mīklu minētāji. 

Joprojām ar skolas bibliotēku katru gadu piedalāmies VKKF Kultūras 
mērķprogrammā „Bērnu žūrija”. Būtiski grāmatu fonds papildinājās ar VKKF ……… 

Katru gadu ar lasītājiem aktīvi piedalāmies akcijā „Atbalsts Lauku bibliotēkām”, 
kuras rezultātā no dažādām organizācijām dāvinājumā saņemam grāmatas.  

Lai izvairītos no maz pieprasītas literatūras, bibliotēka nekomplektē: 

• Reti pieprasītu nozaru, mācību un tehnisko literatūru; 

• Literatūru krievu valodā; 

• Dokumentus vairākos eksemplāros. 

Ar katru gadu bibliotēkas fonds samazinās, tomēr vēl joprojām ir jāpiestrādā pie 
fonda attīrīšanas no maz pieprasītas literatūras.  

Leimaņu bibliotēka to realizē vairākos veidos: 

1.Pirkumi – grāmattirgotāju uzņēmumi, izdevniecības, periodikas abonēšana. 

2.Nozaudēto vietā saņemtās – lasītājs. 

3.Bezmaksas – projekti, sponsori, apmaiņas krājumi. 

 

 



Krājuma papildināšanas finanses. 

Galvenokārt bibliotēkas fonds tiek papildināts: 

1. No pašvaldības budžeta. Katru gadu no pašvaldības budžeta tiek atvēlēta zināma 

summa jauno grāmatu un periodikas iegādei, kas arī ir pamatā krājuma 

komplektēšanai.  

3. Ziedojumu veidā, tie ir finansiālie līdzekļi, kurus juridiska vai fiziska persona ir 

veltījusi bibliotēkai. To iztērējot ņemu vērā ziedotāja vēlmes, ja tādas ir.  

 

Bibliotēkas krājums uz 2013. g. 1. janvāri: 

 Pavisam:    8696 

� Grāmatas:   7371 

� Seriālizdevumi:     802 

� Audiovizuālie dokumenti 2 

� Brošūras   520 

� elektroniskie dok.   1  

   2012. gadā  bija  pasūtīti 13 preses izdevumi,  lasītāji dāvināja 4 izdevumus 

   2012. g. 1 pusgadam pasūtīti 15 preses izdevumi un 3 izdevumus dāvina lasītāji.  

 

2012. gada saņemto grāmatu sadalījums: 

              Pašv. Līdz.    113  495,06    

             Atbalsts Lauku Bibliotēkām   12  47,13 

 Bibliotēku attīstības institūts      19  55,00 

 Citi dāvinājumi   17  40,50 

 VKKF     25  116,45 

      Kopā dažādi dāvinājumi            73  259,08 

  Kopā :    186  754,14 



 

3. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība. 

 

Galvenais uzdevums ir attīstīt bibliotēkas pakalpojumus gan tradicionālajiem 

bibliotēkas apmeklētājiem, gan attālinātiem bibliotēkas lietotājiem. 

Katalogi 

Alfabētiskais katalogs bibliotēkā kopš 2008. gada nav aktīvs, jo visas grāmatas ir 

rekataloģizētas bibliotēku informācijas sistēmā ALISE 4i.  2012. gadā ir pabeigtas 

savadīt arī izsniegšanas punkta grāmatas. Arī  lasītāji tiek reģistrēti  minētajā modulī.  

Elektroniskās datubāzes 

Uzziņu sagatavošanai tiek izmantotas šādas datu bāzes: 

• IIS ALISE elektroniskais katalogs, analītiskā datu bāze, novada resursi; 
• LNB elektroniskais katalogs, analītiskā datu bāze; 

Pagājušā gadā ar VKKF atbalstu ir abonētas 2 datu bāze:  

 
• Letonika datu bāze,  
• Lursoft datu bāze. 

Bibliotēkā netiek veidotas citas datubāzes. 

Bibliotēkas reģistrēto lietotāju skaits ir 188, salīdzinot ar 2011. gadu ir 

palielinājies par 21. Manuprāt , tas ir izskaidrojams ar to, ka tiek rūpīgāk veikta 

uzskaite, piem. vienas ģimenes locekļi tiek uzskaitīti visi, kuri lasa, gan grāmatas, gan 

žurnālus.  

Krities - bērnu lasītāju skaits no 61 (2011.g.) uz 57( 2012. g.) - 4, to var izskaidrot ar 

bērnu skaita samazināšanos pagasta teritorijā, bērni aiziet mācīties uz citām mācību 

iestādēm, tādēļ viņiem ir neizdevīgi apmeklēt pagasta bibliotēku. 

 

 
 



Apmeklējumu skaits samazinājies no 5527 (2011.g) uz 5482 (2012.g.) Attiecīgi krities 

arī izsniegums no 6062 uz 5987 (- 75). Izsnieguma samazinājums saistīts ar to, ka 

vairāk tiek izmantots internets, mazāk tiek lasītas grāmatas. Samērā daudz tiek lasīti 

žurnāli un avīzes. 

Reģistrēto lasītāju skaits
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Uzziņu un informācijas darbs. 

Bibliotēkas lietošanas nosacījumi atrunāti un apstiprināti Jēkabpils novada  Leimaņu 

bibliotēkas lietošanas noteikumos.  

Leimaņu  bibliotēka piedāvā gan bezmaksas, gan maksas pakalpojumus, kuri tika 

apstiprināti novada domē. Pēdējais maksas pakalpojumu cenrādis apstiprināts 2009. 

gada 1.decembrī.  

Bibliotēkas bezmaksas pakalpojumi ir tie, kurus bibliotēka sniedz lietotājiem 
pašvaldības piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros: 
• lietotāju pierakstīšana; 
• konsultācijas par bibliotēkas darba kārtību, fondu; 
• konsultācijas par informācijas meklēšanas iespējām; 
• grāmatu, žurnālu, laikrakstu un citu dokumentu izsniegšana; 
• katalogu, kartotēku izmantošana; 
• elektroniskā kataloga izmantošana; 
• novadpētniecības materiālu izmantošana; 
• bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana; 
• bibliotēkas izstādes; 
• tematiski pasākumi. 

Maksas pakalpojumi bibliotēkā:  

• Kopēšana, 
• Printera izdruka, 
• Skenēšana, 

Par cik bibliotēka ir salīdzinoši liela ( 8 istabas), tāpēc bibliotēkā ir visas 

iespējamās norādes gan par fonda izvietojumu, gan par internetu. Taču laiks ir 

pagājis un bibliotēkai ir ļoti nepieciešama renovācija. Abonementam nepieciešami 

jauni grāmatu plaukti. Jānomaina vecās mēbeles pret jaunām. Jāiekārto bibliotēkas 

atpūtas telpa. 2013. gadā bibliotēka ir gaidāms kapitālais remonts. Bibliotēkas 

vizuālais kopskats ir diezgan bēdīgs. 2012. gadā ir daudzdzīvokļu mājai tika mainīts 

jumts, tas tika izdarīts pašās gada beigās, ar pieņemšanu 2013. g. janvārī. Tāpēc 

remonts 2012. g. netika uzsākts.  

Bibliotekāra palīdzība galvenokārt ir nepieciešama informācijas sameklēšanā, gan 

internetā, gan iespieddarbu veidā.  



Bibliotēkā ir iekārtota ierosinājumu grāmata, kurā lietotāji ieraksta savas vēlmes 

un ierosinājumus. Sūdzību par bibliotēkas darbu nav, bet ir ierosinājumi kādus 

pasūtīt žurnālus, kādas grāmatas iegādāties. 

Uzziņu un  informācijas darbs 

Paplašinoties piedāvātajam uzziņu klāstam pieaug arī uzziņu skaits. Uzziņu un 

informācijas darbs ir cieši saistīts ar krājuma komplektēšanas politiku. 

Sniedzot uzziņas tiek izanalizētas bibliotēkas iespējas. Cenšos apmierināt katra 

lasītāja vajadzības. Ja nav pieprasītās literatūras, iesaku kaut ko līdzīgu. Tāpat,  uzziņu 

sagatavošanā tiek izmantotas attiecīgās nozares grāmatas, uzziņu literatūra un 

periodika. 2012. gadā apmeklētājiem bija pieejami 17nosaukumu periodiskie 

izdevumi. Informācijas atlasīšanai uzziņām  pamatā tiek izmantotas analītiskās bāzes, 

gan LNB, gan IIS ALISE. 

Galvenokārt uzziņas nākas sniegt skolēniem – parasti ar skolā uzdotiem 

jautājumiem - par rakstniekiem, par esejām, par novadniekiem, par atsevišķām 

valstīm. Skolu beidzējus interesē iespējas mācību turpināšanā. 

Pagājušā gadā tika izmantots arī SBA – 1 pieprasījums. 

SBA pasūtījumus veicu ar interneta palīdzību. Galvenie pasūtījumi ir mācību 

grāmatas studentiem. 

 

Uzziņu formas ir: 

• Mutiskās tās galvenokārt tiek sniegtas uzreiz sarunas laikā, tās galvenokārt ir par 
kādu autoru darbiem, pašiem autoriem, gada skaitļiem. Šīs uzziņas tiek sniegtas 
galvenokārt bērniem un krustvārdu mīklu minētājiem. 

• Telefoniskās uzziņas galvenokārt tiek sniegtas par vietējo iestāžu darba laikiem, 
dotas atbildes uz jautājumiem par grāmatas esību bibliotēkā. 

• Rakstiskās uzziņas tiek sagatavotas 1-2 dienu laikā, ja ir pieejamā informācija. To 
parasti izmanto skolēni, studējošā jaunatne, dažādi interesenti. 



• Konsultācijas galvenokārt ir orientētas darbam internetā, kad lasītājs pats cenšas 
sev sameklēt vajadzīgo informāciju. 

Diemžēl, bibliotēka nav pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem. 

Pagasta Veco ļaužu namā palielinās iemītnieku skaits, līdz ar to lielākajai daļai 

grāmatas un preses izdevumus pienesu istabiņās.  

420 grāmatas saņemtas no citām bibliotēkām. Visvairāk tiek izmantots 

Jēkabpils GB un FION fonds, kā arī novada bibliotēku fonds. Cenšamies arī 

novada bibliotēkas savā starpā mainīties ar jaunākajām grāmatām. 

Informāciju par Leimaņu pagasta bibliotēku var atrast Jēkabpils GB mājas 

lapā, www.jgb.lv , bibliotēku portālā www.biblioteka.lv, kultūras kartē 

www.kulturas karte.lv,novada mājas lapā  www. jekabpilsnovads.lv. 

 

4. Darbs ar bērniem un jauniešiem 

 

Bibliotēkā ir sava telpa bērnu grāmatām, līdz ar to bibliotēka turpina tradīciju, 

jaunākā vecuma bērniem organizēt iepazīšanās ekskursiju uz bibliotēku. Šāda 

veida ekskursija notiek katru gadu septembra mēnesī. Bērnus iepazīstinu ar 

bibliotēku, tās darbu.  

Bibliotēkā telpas ir ļoti plašas, bērniem ir savas telpas ar grāmatām un 

spēlēm, kur var pavadīt brīvo laiku. Visvairāk bērnu ir vasarā , kad ir 

brīvdienas, kad pie vecvecākiem sabrauc mazbērni. Bibliotēka viņiem ir 

satikšanās vieta. Vasarā atbrauc arī bērni, kuri aizbraukuši no Latvijas, šeit viņi 

satiekas ar saviem vienaudžiem un draugiem, tāpēc atvaļinājumu cenšos 

izmantot vairāk rudens pusē, lai bērniem būtu iespēja izmantot internetu. 

2011. gadā bērnu lit. tika iegādātas 28 grāmatas par 100 Ls ( tās ir nodaļā B 

un J). Pasūtīti 2 preses izdevumi bērniem un jauniešiem. 



Lasītāju skaits starp bērniem ir krities par 4, tas izskaidrojams ar vairākiem 

iemesliem: 

• samazinās bērnu skaits pagasta teritorijā (tai skaitā mazāk piedzimst) 

• bērni aiziet mācīties uz citām skolām  

• sāpīgi, bet fakts - aizvien vairāk ikdienā ienāk datori, 

•  aizvien mazāk vecāki piegriež uzmanību, lai jau mazumā veicinātu bērnu 
mīlestību pret grāmatu, pret lasīšanu. 

Bibliotēkas darbu ar bērniem atvieglo bērnu lasītāju žūrija. 2011. gadā pašvaldība 

atbalstīja iztrūkstošo grāmatu iegādi. Ar projekta palīdzību bibliotēka: 

•  tiek pie jaunākām bērnu literatūras grāmatām, 

•  veido atraktīvus lasīšanas veicinošus pasākumus.  

2011.gadā notika vairāki pasākumi bērniem. Marta mēnesī kopā ar 

Jēkabpils GB Bērzgala pamatskolā notika informācijas stunda par drošu 

internetu. Secinājām, ka bērni ir labi informēti par droša interneta lietošanu . 

Bērniem stāstījām par mājas lapu www.drossinternets.lv . Iepazīstinājām ar 

Jēkabpils Galvenās bibliotēkas mājas lapu, par grāmatu un informācijas 

meklēšanu kopkatalogos. 

2011. gadā sadarbībā ar skolas bibliotēku piedalījāmies VKKF rīkotajā 

konkursā „Bērnu žūrija”. Ar Leimaņu pag. pārvaldes atbalstu, kā arī ar VKKF 

dāvinājumu tika nodrošināta visa Bērnu žūrijas grāmatu kolekcija. Bērni čakli  

iesaistās grāmatu lasīšanā, grūtības sagādā vecāko klašu grupa, jo bērni ir ļoti 

noslogoti, grāmatas ir samērā apjomīgas, tāpēc nevar paspēt izlasīt.  

1. decembrī notika pasākums veltīts Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļai. Bērzgala 

pamatskolā pie bērniem ciemojās Tatu un Patu no A. Havukainena un S. Taivonena 

grāmatiņas „Tatu un Patu iepazīst profesijas”. Skolā notika Bērnu žūrijas rīkots 

pasākums, kurā tika iesaistīti visi skolas bērni. Pasākums veltīts Ziemeļvalstu 

bibliotēku nedēļai,  Latvijā šādi pasākumi notiek novembra mēnesī jau piecpadsmit 

gadus. Pasākuma tēma šogad  - humors Ziemeļos. Katru gadu Bērnu žūrijā ir 

grāmatas no Ziemeļvalstu autoru darbiem. 2011. gadā tās bija Vīslanderi, Juja un 



Tūmass „Mūmammas pavasara tīrīšana” un Aino Havukainena un Sami Toivonena 

„Tatu un Patu ērmīgās ierīces”. 

Skolēni bija sagatavojuši nelielu skeču no grāmatiņas „Mūmammas pavasara 

tīrīšana”. Bērni risināja krustvārdu mīklas, minēja mīklas un spēlēja spēles. Pasākumu 

vadīja Tatu un Patu no Aino Havukainena un Sami Toivonena  grāmatas„Tatu un Patu 

ērmīgās ierīces”. 

 

Pasākumā visi kopā iepazinās un minēja profesijas, notika veiklības pārbaudes 

sacensības, kurās varēja izsmieties no sirds. Kopā ar skolēniem viesi mainīja grāmatas 

tekstu, un tas bija gana uzjautrinoši, veidoja „sniega bumbas”, pikojās, pēc tam 

savāca pikas maisos un veidoja sniegavīrus. 

5. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums. 

Bibliotēkai savas mājas lapas nav. 

Informāciju par Leimaņu pagasta bibliotēku var atrast : 

Jēkabpils GB mājas lapā, www.jgb.lv 

bibliotēku portālā www.biblioteka.lv  

kultūras kartē www.kulturas karte.lv. 



novada mājas lapā www.jekabpilsnovads.lv 

 

Bibliotēka strādā bibliotēku programmā Alise 41.50. Veic grāmatu, žurnālu  

reģistrēšanu , lasītāju un interneta lietotāju uzskaiti. Vēl pavisam nedaudz ir palicis 

rekataloģizēt  izsniegšanas punkta grāmatas. 

Būtisks ieguvums bibliotēkai aizvadītajā gadā ir piedalīšanās projektā: 

„Informācijas tehnoloģiju nodrošināšana iedzīvotājiem lauku dzīvesdziņas 

popularizēšana Leimaņu pagastā”, kura rezultātā izsniegšanas punktā ir jauna 

datortehnika (datorkomplekts un portatīvais dators, multifunkcionāla iekārta, 

projektors ar ekrānu un statīvu). Līdz ar šo projektu izsniegšanas punktā 

cilvēkiem tiek piedāvāta iespēja izmantot datorus un  internetu. 

  Izsniegšanas punkts Leimaņos. 

 

 



 

6. Novadpētniecības darbs. 

Darbs pie novadpētniecības materiālu vākšanas un apkopošanas tiek veikts 

ļoti regulāri. Fondā ir izdevumi par novadu, par cilvēkiem, kuru dzīve un darbs saistīti 

ar Jēkabpili, Sēlijas novadu, Kalna un Zasas pagastiem. Tiek vākti materiāli par 

ievērojamākajām vietām Leimaņu pagastā, lai izveidotu  informācijas stendu pagasta 

teritorijā. 

Turpinās materiālu vākšana par novadniekiem: „Jānis Bičolis”, „Aleksandrs un 

Jānis Grīni”, „ Publikācijas par Jēkabpils novadu,  Leimaņu pagastu un iedzīvotājiem”. 

Katru gadu tiek papildinātas novadpētniecības mapes ar jauniem materiāliem un 

fotogrāfijām. Tiek strādāts pie Jēkabpils novada informācijas stendu izveides 

(materiālu vākšana par ievērojamākajām vietām un cilvēkiem Leimaņu pagastā). 

 

7. Projektizstrāde. 

No 2002. gada bibliotēka piedalās VKKF rīkotajā mērķprogrammā „Bērnu žūrija” . 

Arī 2011. gadā bibliotēka pieteicās un startēja šajā projektā. VKKF 2011. gadā 

atbalstīja ar6 grāmatām par 26 latiem.  

Projekts: Lasīšanas veicināšana  un  bibliotēkas pakalpojumu bērniem 

attīstīšana I posms Bērnu un jauniešu žūrija. 

Bērnu žūrijā arī 2011. gadā piedalījās 23 bērni. Ar katru gadu bērnu skaits 

skolā sarūk. Ar lielu prieku bērni cenšas izlasīt jaunās žūrijas grāmatas. 

Visvairāk mēs strādājam ar mazajiem bērniem, jo tad arī vēlāk  viņiem nezūd 

interese par grāmatu.  Ir kādi 5 bērni, kuri izlasa pilnīgi visas bērnu žūrijas 

grāmatas. Kopīgi lasām, pārrunājam, jo dažiem ir grūtības ar lasīšanu, bet ir 

liela vēlme darboties kopīgi. Mācību gada laikā „Bērnu žūrijas” grāmatas 

atrodas skolā, lai bērniem būtu ērtāk un ātrāk izlasīt. Arī „Bērnu žūrijas” 



sanāksmes mums notiek gan bibliotēkā, gan skolā. Noslēguma pasākumu mēs 

plānojam 2012. gada februāra sākumā. Dosimies kopīgā ekskursijā uz 

amatniecības centru „Rūme”. 

 

Projekts: „Informācijas tehnoloģiju nodrošināšana iedzīvotājiem lauku 

dzīvesdziņas popularizēšana Leimaņu pagastā”. 

Iesaistoties LEADER projektu konkursā kopā ar pagasta pārvaldi tika pieteikts 

un realizēts projekts „Informācijas tehnoloģiju nodrošināšana iedzīvotājiem lauku 

dzīvesdziņas popularizēšana Leimaņu pagastā”, kura rezultātā Leimaņu tautas 

namā tika iegādātas jaunas mēbeles( 2 rakstāmgaldi, 6 apmeklētāju galdi, 12 

krēsli), kā arī jauna datortehnika (datorkomplekts un portatīvais dators, 

multifunkcionāla iekārta, projektors ar ekrānu un statīvu). Līdz ar šo projektu 

izsniegšanas punktā cilvēkiem tiek piedāvāta iespēja izmantot datorus un  

internetu. Pie šī projekta vēl jāstrādā, jo viņš noslēdzas 2012. jūnijā, jāsagatavo 

publikācijas, jāsagatavo dažādi materiāli par lauku dzīvesdziņas popularizēšanu. 

8. Metodiskā un konsultatīvā darba un sadarbības raksturojums. 

Bibliotēkai ir laba sadarbība ar Bērzgala pamatskolas bibliotēku ne tikai 

pasākumu organizēšanā, bet arī uzziņu darbā un metodiskajā darbā. 

Sadarbība ar skolu un skolas bibliotēku ir regulāra un aktīva vairākos darba virzienos: 

� jaunākās informācijas nodošana par iegādāto literatūru; 



� kopīga bērnu literatūras komplektēšana, preses pasūtīšana; 
� kopīga darbība projektu rakstīšanā un to īstenošana (Bērnu 

žūrija, u.c.) ; 
� kopīga piedalīšanās rajona „Grāmatu svētkos”; 
� kopīga dalība dažādos konkursos un akcijās ( Letonika)  
� metodiska palīdzība skolas bibliotēkas dokumentācijas 

sakārtošanā (literatūras norakstīšana, inventarizācijas 
veikšana, atskaišu veidošana),  

� pasākumu savstarpēja rīkošana un atbalstīšana; 
� jauno grāmatu apmaiņa, jaunās grāmatas uz laiku izsniedzu uz 

skolas bibliotēku, ( tas saistīts ar to, ka skolas bibliotēka 
neatrodas pagasta centrā , bet 6 km no tā. Tāpēc ir izdevīgāk 
šīs grāmatas uz laiku izsniegt uz skolas bibliotēku). 

2011. gadā, pateicoties Jēkabpils Galvenajai bibliotēkai, kura bija šo semināru 

organizatore, apmeklēju metodiskos 6 seminārus, kuros tika runāts un diskutēts par 

bibliotēkai svarīgiem jautājumiem – par darbu ar bērniem, par pašvaldību publiskām 

bibliotēkām u.c.  

9. Bibliotēku materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums. 

 

2011. gadā tika labiekārtots izsniegšanas punkts Leimaņos. Par 

pašvaldības līdzekļiem iegādāti jauni grāmatu plaukti. Par kopējo summu -486 

Ls. Piedaloties LEADER projektā tika iegūti līdzekļi , par kuriem nopirka jaunus 

datorus (2 gab.), multifunkcionālu iekārtu, projektoru un ekrānu ar statīvu, 

galdus un krēslus – par 3594 Ls. 

 

 
 
Leimaņu bibliotēka atrodas daudzdzīvokļu mājā. Pagasta pārvalde 2012. gadā 

plāno uzlikt mājai jaunu slīpo jumtu, jo vecais sagādā lielas problēmas. Pēc 



tam tiek plānots arī bibliotēkas kosmētiskais remonts. Par cik bibliotēka ir ļoti 

plaša, tad iespējams , ka 2012. gadā visas telpas neizremontēs. 

Plānots arī nomainīt 1 veco datoru pret jaunu, kā arī iegādāties jaunas 

mēbeles. 

 

10. Bibliotēkas personāls.  
 

Leimaņu pagasta bibliotēku vada bibliotēkas vadītāja un bibliotekārs vienā 

personā.   Patreizējā bibliotēkas vadītāja strādā kopš 1989. gada. Darba apvienošanas 

kārtībā telpu uzkopšanu veic bibliotēkas vadītājs, arī pēc remontdarbiem.  

Bibliotēkas vadītāja darbojas - Jēkabpils novada izglītības, kultūras un 

sporta konsultatīvajā darba grupā, kā arī  Jēkabpils GB bibliotēkas padomē. 

2011. gadā piedalījos 6 tālākizglītības pasākumos. 

 

11. Finansiālais nodrošinājums. 

 

Finansējums 2008.g. 2009. gads 2010.gads 2011. gads 

Kopā 8139 5370 6442 10233 

Pašvaldības budžets 7794 5133 6099 9869 

Fondu piešķīrumi (VKKF u.c.) 216 24 - 25 

Maksas pakalpojumi - - 7 15 

Sponsorējumi, ziedojumi 129 213 336 115 

 
Salīdzinot ar 2010. g. pašvaldības finansiālais  nodrošinājums bibliotēkai  ir pieaudzis. 

Samazinājušies sponsorējumi un ziedojumi. 

Finanšu līdzekļi krājuma komplektēšanai 

 2009 2010 2011 Vērtējums 

Lietotāji 164 183 167 samazinās 

Finansējums krājuma komplektēšanai (Ls) 409 451 811 palielinājies 

Līdzekļi krājuma komplektēšanai uz vienu 

lietotāju (Ls) 

2,4 2,5 4,8 palielinās 



Līdzekļi krājuma komplektēšanai uz vienu 

iedzīvotāju pašvaldībā(Ls) 

0,9 0,8 1,5 samazināts 

 

 

� atbilstība bibliotēkas uzdevumiem (MK noteikumiem 

“Bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi”);  

� Finansējums ( attīstību veicinošs, nodrošina bibliotēkas 

funkciju veikšanu  vai neapmierinošs)  

Bibliotēkas krājuma komplektēšanai uz vienu bibliotēkas apkalpes zonā 

deklarēto pašvaldības iedzīvotāju katru gadu ir mainīgi. Tas ir atkarīgs no 

pašvaldības budžeta iespējām. 2011. gadā uz vienu iedzīvotāju bija 1.5Ls, kas 

atbilst noteikumiem par bibliotēkas finansējumu. (LR MK  noteikumi Nr. 415). 

2010. gadā tikai 0,8 . 

 Finansējums visnotaļ ir kļuvis attīstību veicinošs, tikai visam apakšā tiek prasīts 
nopietns darbs.  

 

12.Kopdarbība ar pāsvaldības un citām institūcijām. Publicitāte: 

 
Bibliotēkā pieejami Jēkabpils novada: 

• Jēkabpils novada pašvaldības nolikums. 

• Jēkabpils novada pašvaldības informatīvais izdevums 

„Ļaudis un darbi” 

•  

Pagasta iedzīvotāji regulāri ar vietējās avīzes starpniecību tiek informēti par 

bibliotēkas darbu, par projektiem, kuros bibliotēka piedalās. Katru mēnesi bibliotēkā 

ir viena literatūras izstāde. Aktīvi sadarbojos ar kultūras darba organizatoru pagastā, 

veidojot kopīgas izstādes, piemēram, „Ziedu svētki” veltīti 1. septembrim.  

Aprīlī kopā ar blakus esošajām bibliotēkām organizējām tikšanos ar 

novadnieci, rakstnieci Annu , Skaidrīti Gailīti. Ar lasītāju jautājumiem par rakstnieces 

pēdējo grāmatu „Alīna – likteņa celtā un gremdētā” un citām grāmatām tikšanās 

noritēja sirsnīgā un nepiespiestā gaisotnē. Rakstniece pastāstīja par sevi un grāmatu 



tapšanu. Klausītāji ar pietāti sekoja rakstnieces interesantajam stāstījumam par dzīvi, 

par materiālu vākšanu un apstrādi grāmatām, par to, cik ļoti tuvi autorei ir viņas 

izlolotie grāmatu varoņi. Tikšanās dalībnieki uzzināja, ka atkārtoti iznāks 

pieprasītākas grāmatas. Manuprāt, rakstniece pati ir apveltīta ar dievišķu dzirksti, kas 

tik vizuāli parādās viņas būtībā, attieksmē un arī grāmatās.  

Pasākumā tika lasīti fragmenti no rakstnieces grāmatām „Taureņa lidojums 

akmenī”, „Dzirkstis no dievišķās uguns”, „Alīna – likteņa celtā un gremdētā”. 

Interesentiem nelielajā izstādē bija iespējams aplūkot novadnieces sarakstītās 

grāmatas. Visa pasākuma moto bija – mīlēt tuvākos un apkārtējos mums lemtajā 

laikā.  

    

 

 

Septembrī bibliotēka aicina savus lasītājus uz Grāmatu svētkiem , kuri 

notiek kādā no pagastiem vai pilsētā rajona robežās. 2011. gadā tie notika Jēkabpilī, 

lasītāji it īpaši bērni ir ļoti atsaucīgi. Labprāt, piedalās pasākumos, kur ir tikšanās ar 

rakstniekiem, žurnālistiem. Bērniem ļoti patika tikšanās ar jaunajām rakstniecēm L. 

Dreiži un L. Dreimani, kā arī iemīļoto Velgu Vītolu, kas māk tik aizrautīgi stāstīt par 



Līgatnes dabas takām un to iemītniekiem. Aktīvi iesaistās radošajās darbnīcās. 

Pagasta pārvalde atmaksā autobusu, lai cilvēki varētu apmeklēt šos pasākumus.  

 Aktīvākās Bērnu žūrijas meitenes Grāmatu 

svētkos. 

 Radošajās darbnīcās. 

Iesaistījāmies novada konkursā par skaistāko Ziemassvētku noformējumu, 

lai gan balvas nesaņēmām, bet saņēmām labus vārdus  par interesantu un izdomas 

bagātu noformējumu.   

 

Pasākums Skaits Apmeklējums 

2009.g. 2010.g. 2011.g. 

Izstādes 15 14 14 2009. 2010. 2011. 

Tematiskie u.c. 
pasākumi 

7 7 7 103 96 110 

 

LEIMAŅU BIBLIOTĒKAS VADĪTĀJA L. LĀCĪTE 

 
  

 



 


