
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jēkabpils novada Mežzemes bibliotēkas 

darba pārskats par 2012. gadu 

 



 

 

 

 

1. Bibliotēkas darbības vispārīgs raksturojums 2012. gadā 

Jēkabpils novada Mežzemes  bibliotēka ir informācijas centrs, kurš sniedz 

pagasta iedzīvotājiem nepieciešamās zināšanas un informāciju, organizē izstādes un 

kultūras pasākumus, veicina sabiedrības kopīgu attīstību. 

Bibliotēkas mērķis: attīstīt bibliotēku par informācijas, kultūras un sabiedrības 

saskarsmes centru Kalna pagastā. Apkopot informāciju un nodot to pagasta 

iedzīvotājiem, nodrošinot bibliotēkas lietotāju vajadzībām atbilstošus bezmaksas 

informācijas pakalpojumus, neierobežotu literatūras un nepieciešamās informācijas 

saņemšanu. 

Misija: sekmīgi iekļauties sabiedrības informācijas procesā, veicināt uz 

zināšanām balstītas sabiedrības attīstību, piedāvāt un nodrošināt to informāciju, ko 

vēlas saņemtu lietotāji, nodrošināt mūžizglītību, kulturālu, saturīgu brīvā laika 

pavadīšanu. 

Bibliotēkas funkcijas: - Sniegt kvalitatīvus bibliotekāros, bibliogrāfiskos 

uzziņu un informacionālos pakalpojumus bibliotēkas apmeklētājiem. 

• Organizēt bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējošus pasākumus. 

• Konsultēt un apmācīt bibliotēkas lietotājus darbā ar informācijas 

tehnoloģijām. 

• Katram bibliotēkas apmeklētājam radīt vidi, lai sajustu, ka ikviens ir te 

gaidīts. 

Ar katru gadu bibliotēkas uzdevumu apjoms paplašinās. Bibliotēkas galvenais 

uzdevums ir nodrošināt katra apmeklētāja bezmaksas pieeju grāmatu fondam, 

interneta resursiem. Bibliotēkas lietotājiem tā ir, kā izklaides un atpūtas vieta. 



Jēkabpils novada Mežzemes bibliotēka dibināta 1961. gadā, bibliotēka atrodas 

Kalna pagasta Dubultos, teritoriju kur šķērso autoceļš Siliņi – Aknīste, attālums līdz 

Jēkabpils pilsētai 26.km, bet līdz pagasta pārvaldes centram 11.km, pagasta 

kopplatība ir 17310 ha,iedzīvotāju skaits 666. Bibliotēkas apkalpojamā teritorijā 

atrodas Kalna pagasta kultūras nams, veikals 

 

2012. gadā kopējais bibliotēkas lietotāju skaits ir - 120 apmeklētāji 

Kā bibliotēkas potenciālo klientu var minēt: 

• -Pirmskolas vecuma bērni; 

• skolēni; 

• Studenti; 

• Pensionāri; 

• Bezdarbnieki; 

• Dažādās sfērās strādājošie; 

• Interneta lietotāji. 

Lielākā daļa lietotāju ir sievietes. 

Darbā vienlīdz nozīmīgu vietu ieņem pieaugušo un bērnu bibliotekārā 

apkalpošana. 

Bibliotēkai ir liela nozīme pagasta dzīvē, tā piedāvā plašu bezmaksas 

elektronisko resursu pieejamību un izmantošanu, piem., daudzas avīzes var lasīt 

internetā Lursoft laikrakstu bibliotēkā, kā arī visu par Latviju uzzināt datu bāzē 

„Letonika”. 

 

2.Bibliotēkas  pakalpojumu pieejamība 

 

   2011 2012 + vai - 



Lasītāju  skaits 125 120 -5 

t.sk. bērni 27 16 -11 

Apmeklējumu 

skaits 
1650 1614 -36 

t.sk. bērni 548 615 -92 

Izsniegums 3562 3892  +330 

t.sk. bērni 597 707 +110 

 Krājuma apgrozība -0,97 

Apmeklējumu skaits uz vienu lasītāju 13,4 

Izsniegums uz vienu lasītāju 32.4 

Lietotāju skaits ir nedaudz samazinājies, apmeklējumu skaits nedaudz samazinājies, 
izsniegums  skaits ir palielinājies 

Iedzīvotāju skaits mikrorajonā samazinās, darba vietu šeit maz, daudzi pārcēlās uz 
dzīvi pilsētā, tur lielākas izredzes dabūt darbu, citi izbrauca strādāt uz ārzemēm.. 
Palielinās arī to veco iedzīvotāju skaits, kam ir grūtības ar lasīšanu. Tāpēc arī 
izsniegums ir samazinājies. Daudzi lietotāji ir iegādājušies datorus mājās, tāpēc arī 
apmeklējums samazinājies. 

 Lasītāju intereses ir dažādas. Pieprasītākie ir latviešu autoru darbi. Viena daļa 
lasītāju tieši lasa detektīvliteratūru un ārzemju bestsellerus, citi prasa tieši par 
aktieriem un māķsliniekiem jaunāko literatūru, pieprasīta arī ir dzeja sevišķi Maijas 
Laukmanes, K. Apškrūmas un V.Kokles –Līviņas. . 

 Daudz lasa grāmatas un ir populāras no sērijām ”Lata romāns” un „Skolas 
romāns.” 

Daudz  tiek strādāts ar vecākiem ciemata iedzīvotājiem, pensijas vecuma, 
pirmspensijas vecuma cilvēkiem. Viņiem patīk parunāties un saprast, ka arī viņi tiek 
arī uzklausīti. Piedāvāju dažādas grāmatas, kas varētu viņus interesēt, pastāstu arī to, 
ko var redzēt internetā, darīt internetā. Kopēju viņiem vajadzīgos materiālus, biežāk 
tiek kopēts no adīšanas grāmatām, daļai arī interesē tieši receptes, ko arī kopējam no 
dažādiem preses izdevumiem. 

. 

 Bibliotēka lietotājiem atvērta 40 stundas nedēļā, katru dienu no plkst.9.00 -
17.00, sestdiena ,svētdiena –brīvdienas. Bibliotēkas darba laiks atbilst iedzīvotāju 
interesēm. Lielākā rosība ciemata iedzīvotājiem notiek rīta pusē, skolēniem 
pēcpusdienā atbraucot no skolas, informācija par darba laiku pieejama, pie bibliotēkas 



ārdurvīm, bet informācija par lietošanas noteikumiem un citas aktivitātes informācijas 
stendā, kas atrodas bibliotēkā. 

 

Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika. 

 

 2012. gadā bibliotēkas krājums papildinājies ar 137 grāmatām 518.45 Ls 

vērtībā. 

Grāmatu komplektēšanas avoti bijuši dažādi: 

• No pašvaldības budžeta līdzekļiem iegādāti  72 eks. 300.00 Ls 
• Dāvinājumi – 21 eks. 34.00 Ls 
• Bērnu žūrija 26. eks – 107.92 Ls 
• Atbalsts lauku bibliotēkām -7.eks. . 21.36 Ls 
• Valsts Kultūrkapitāla fonds 11. eks -55.17 Ls 
•  
Bibliotēkas fondu komplektēju vadoties no lasītāju, skolēnu vajadzībām un 
pieprasījuma. Lasītāji ar interesi gaida jaunākās grāmatas. Lielāko daļu grāmatu 
2012.g. iegādājos semināros kad ar grāmatu tirdzniecību vienmēr tiek  pieaicināts 
Virja  AK grāmatu galds. 

 Piedaloties akcijā „Atbalsts lauku bibliotēkām” grāmatu svētki 2012 g. notika 
Viesītē, par dāvanu kartēm tika iegādātas 7. grāmatas par summu 21.36.Ls  

Svarīgs process krājuma komplektēšanā ir literatūras atlase un norakstīšana 

2012.g no bibliotēkas fonda, kā saturā novecojuši,  tika izslēgti 805 fizisko vienību 
eks, t. sk – 562 grāmatas, 216 žurnāli, 27. brōšūras 

 

Periodikas abonēšanai pašvaldība piešķīra Ls 150Ls 

Ļoti liels pieprasījums ir pēc laikrakstiem un žurnāliem. Bibliotēka 2012. gadā 
abonēja šādus laikrakstus un žurnālus: Brīvā Daugava, Ieva , Ievas stāsti,, Ievas 
veselība, Mūsmājas. Praktiskais latvietis, Logs, Lata romāns. Daži lietotāji izlasot 
savus abonētos žurnālus dāvina tos bibliotēkai. Ir izveidojies pastāvīgs lasītāju loks, 
kas apmeklē bibliotēku, lai izlasītu jaunāko presi. Pavisam 2012gadā bibliotēkā kopā 
izsniegti 2010 eksemplāri seriālizdevumu. 

Informācijas pakalpojumu attīstība 

 



 Galvenais virziens 2012 gadā bija kvalitatīvas pilnīgas informācijas 
pieejamības nodrošinājums bibliotēkas lietotājiem. Šodienas bibliotēkas lietotājs vēlas 
lai visi informācijas pakalpojumi tiktu izpildīti ātri un kvalitatīvi. 

Alfabētiskais katalogs no 2010 g vairs nav aktīvs.  Reizi mēnesī iesniedzu Jēkabpils 
galvenajā bibliotēkā komplektēšanas nodaļā jaunieguvumu sarakstus, kas tiek 
atspoguļoti rajona kopkatalogā. Jēkabpils galvenās bibliotēkas elektroniskajā rajona 
kopkatologā no bibliotēkas grāmatu krājuma atspoguļoti 3463 eksemplāri grāmatu jeb 
84%. 

No datu bāzēm 2012.gadā tika pieejamas datu bāze Letonika un Lursoft „Laikrakstu 
bibliotēka”(www.news.lv) 

 Bibliotēkā tika organizēta 1 konsultāciju dienas lietotājiem par informācijas 
meklēšanu internetā un datu bāzēs. 

2012. gadā lietotājiem sniegtas 81 uzziņas un informācijas par dažādiem jautājumiem, 
visvairāk uzziņas sniegtas skolēniem un zemniekiem.  Pieprasītākas tēmas  vēsture, 
ekonomika, pedagoģija, darba iespējas ES,ES projekti .  Uzziņu darbā bibliotēka 
izmanto uzziņu krājumu, tematiskās mapes, internetu, datu bāzes un publiskos 
elektroniskos katalogus, piemēram Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Jēkabpils GB 
elektronisko kopkatalogu. 

.Visvairāk uzziņu tiek sniegts skolēniem un studentiem. It sevišķi daudz 
uzziņu jāsagatavo tad, kad skolās notiek projektu nedēļas, kā arī referātu 
sagatavošanai dažādos mācību priekšmetos. Bibliotēkas sniegtās uzziņas tiek 
reģistrētas Bibliogrāfisko uzziņu uzskaites burtnīcā. 

 

Nespējot apmierināt lietotāju pieprasījumu no sava krājuma, bibliotēka 
vajadzīgo iespieddarbu meklē galvenajā bibliotēkā. SBA pakalpojumus lietotāji 
pagājušā gadā netika izmantojuši. 

 
 Ļoti nozīmīgs atbalsts bibliotēkai ir Galvenās bibliotēkas aktīvā 

depozitārija krājums. Tā kā pašvaldības piešķirtie līdzekļi grāmatu iegādei ir 
ierobežoti, ir ļoti labi, ka jaunākos bestsellerus, oriģinālliteratūru, kā arī nozaru 
literatūru var saņemt no aktīvā depozitārija krājuma. 
 

Novadpētniecības darbs 

 

Bibliotēkā novadpētniecības materiāliem ir atsevišķis plaukts un vizuāli noformēts, 
mapes regulāri tiek papildinātas  ar jaunākiem materiāliem. Bibliotēkā ir 7 tematiskās 
novadpētniecības mapes- „Valdemārs Ancītis”, „Jānis Akurāters” ,”Kalna Pagasts”, 
„Periodikā publicētie materiāli par Kalna pagastu”,”Aleksandrs Grīns”,u.c. 



Bibliotēkā ir saglabāti visi  novada laikraksta „Ļaudis un darbi” numuri, kopš avīzes 
iznākšanas brīža. 

 Bibliotēkas savāktos un apkopotos novadpētniecības materiālus galvenokārt 
izmanto skolēni un studenti savā mācību darbā. 

Novadpētniecības materiālu mapes un citi dokumenti ir izvietoti atsevišķā plauktā.  

Šogad turpinot tradīciju rakstnieka A. Grīna piemiņas vietā Kalna pagastā Lāčplēša 
dienas priekšvakarā notika atceres pasākums, jāsaka pasākuma organizēšanā lielāko 
darbu veica Kalna kultūras nama vadītāja – pasākumu ievadīja lāpu gājiens no 
Doktorāta līdz piemiņas vietai, sekoja svinīgas uzrunas un atmiņu stāstījums par 
rakstnieka karā gaitām, kā arī ieskats Aleksandra Grīna „Dvēseļu puteņa” lappusēs, 
Doktorāta telpās bija skatāmas izstādes „Mūsu novadnieki –Latvijas Brīvības cīņu 
dalībnieki” un „No Zobena saule lēca” Savukārt A. Grīna mazmeita Nora Romane dāvināja 
abām Kalna pagasta bibliotēkām grāmatas. Bibliotēkā ir plašs fotoattēlu klāsts no šī svinīgā 
pasākuma. 

 



 

Svinīgais pasākums  veltīts Lāčplēša dienai 

Projektizstāde 

 

 Lai rastu iespēju papildināt bibliotēkas grāmatu fondu ar jaunāko, saturā 
daudzveidīgu un kvalitatīvu literatūru, bibliotēka piedalījās Lasīšanas veicināšanas 
programmā „Bērnu žūrija”. 2012 gadā. Bibliotēka saņēma 26 grāmatas par summu 
107.92Ls. Jauno grāmatu vērtēšanā piedalās 6 žūrijas eksperti, viņi ir čakli lasītāji, jo 
izlasījuši gandrīz visas programmas grāmatas. Vecāku žūrijā piedalījās 4.eksperti. 

No VKKF fonda saņemtas 11. Grāmatas par summu 55.17LS 

Metodiskā un konsultatīvā darba un sadarbības raksturojums. 

Vajadzīgo palīdzību, informāciju neskaidros jautājumos saņemu no Jēkabpils 

CB metodiķes, kas ļoti izsmeļoši paskaidro un izklāsta vajadzīgo informāciju. 

Metodiķe regulāri uztur sakarus ar e-pasta starpniecību, , par semināriem, kursiem, 

informē par svarīgākajiem notikumiem, šī informācija ir ļoti nepieciešama un 

noderīga, jo pašai katru dienu nav jāmeklē mājas lapās jaunākā informācija, kas arī 

būtiski ieekonomē darbalaiku. Regulāri notiek savstarpēja sadarbība ar citām novada 

bibliotēkām. Dalāmies pieredzē par notikušajiem pasākumiem bibliotēkās. Visas 



bibliotēkas vadītājas ir ļoti atsaucīgas un nekad neatsaka palīdzēt. Sadarbība notiek  

arī ar Kalna pagasta kultūras nama vadītāju. 

Darbs ar bērniem un jauniešiem 

 

Mežzemes bibliotēka apkalpo Kalna pagastā  visus dzīvojošos bērnus un skolēnus. No 
kopējā lietotāju skaita 16 ir bērni un jaunieši līdz 18. gadu vecumam, .Apmeklētāju 
skaits 615 izsniegums 707       

Bibliotēkā ir iekārtota zona bērniem, kas ir viegli atpazīstama, bērnu grāmatu krājums 
izvietots atsevišķā plauktā un daleņi noformēti ar pasaku ilustrācijām. Pirmskolas un 
jaunākā skolas vecuma bērnu grāmatu krājuma daleņi noformēti ar krāsainiem 
zīmējumiem. 

Bērnu grāmatu fonds 2012. gadā papildināts par 36 eksemplāru, par summu120.97. 
Ls. 2012. gadā  bērniem un skolēniem tika sniegtas 50 uzziņas un informācijas par 
dažādiem jautājumiem vēsturē, ekonomikā, pedagoģijā, psiholoģijā, vides aizsardzībā.  
Uzziņu darbā bibliotēka izmanto uzziņu krājumu, tematiskās mapes, internetu, datu 
bāzes un publiskos elektroniskos katalogus, piemēram Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
un Jēkabpils GB elektronisko kopkatalogu 

.Visvairāk uzziņu tiek sniegts skolēniem un studentiem. It sevišķi daudz uzziņu 
jāsagatavo tad, kad skolās notiek projektu nedēļas, kā arī referātu sagatavošanai 
dažādos mācību priekšmetos.  

Čaklākie grāmatu lasītāji ir 1.-4.klasu skolēni. Vecāko klašu skolēni galvenokārt nāk 
uz bibliotēku pēc papildus materiāliem un uzziņām ģeogrāfijā, literatūŗā, arī pēc 
novadpētniecības materiāliem. Kā arī izmanto interneta pakalpojumus. Pirmskolas 
vecuma bērniem patīk mīklu minēšanas un skaļās lasīšanas. 2012. gadā tika organizēti 
šādi pasākumi bērniem: 

Izstādes:”Ziemā …sniegā…priekā.”Izstādē bij skatāmas grāmatas –stāsti pasakas par 
ziemu 

Brīnumdzejoļu autoram –Pēterim Brūverim -55 

„Pavasar, ak pavasar…” viss par pavasari 

„Dzīvnieki mūsu mīluļi” –izstāde veltīta Starptautiskai dzīvnieku aizsardzības dienai. 

„Bērnu grāmatu ilustratoram Albertam Kronenbergam -125 

„…lasītājiem , kas rada brīnumus” A. Lindgrēnai 105 

„Baltie ziemassvētki”-grāmatu un dažādu materiālu izstāde, kas iepazīstina ar 
Ziemassvētku svinēšanas tradīcijām. 



Skaļas lasīšanas: 

H.K. Andersona pasaka „Sniega karaliene” 

Andersone G. „Kā Pūce uzzināja , kas ir diena 

Baltakiene R. Pelēns Ancītis 

 

Jau otro gadu bibliotēka piedalās VKKF finansētajā lasīšanas veicināšanas 
programmā „Bērnu žūrija”. Bērnu žūrijas darbā, lasot un vērtējot jaunākās grāmatas, 
2012.gadā iesaistījās 10 eksperti. Šogad arī vecākiem kolekcijā bija jāizlasa 4 
grāmatas, kā piekto jāizvēlas jebkuru grāmatu no Bērnu un jauniešu žūrijas 
kolekcijas, piedalījās četri vecāki, kuri tika lūgti aizpildīt izvērtējuma anketu par 
labāko, viņuprāt saistošāko grāmatu. 

Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums. 

2012.gadā decembrī piedzīvoja priecīgu notikumu Jurģus tika pārcelta uz kultūras 
namu „Zītari jaunajām pēc renovācijas izremontētajām telpām, telpas ir daudz 
lielākas, gaišas siltas, lielākā daļa apmeklētāju nespēj vien priecāties par bibliotēkas 
gaišajām, mājīgajām telpām. Bibliotēka  ir izvietota trīs telpās. Pirmajā telpā uzziņu 
literatūra, novadpētniecība, laikraksti un žurnāli. un lasītāju apkalpošana 

 

 



 

 



 

 

Otrajā telpā atrodas internets un abonements 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Trešajā telpā atrodas  bērniem un jauniešiem literatūra 

 

Bibliotēkā ir iekārtota zona bērniem, kas ir viegli atpazīstama, bērnu grāmatu krājums 

izvietots atsevišķā plauktā un daleņi noformēti ar pasaku ilustrācijām. Pirmskolas un 

jaunākā skolas vecuma bērnu grāmatu krājuma daleņi noformēti ar krāsainiem 

zīmējumiem. Nākošā gadā ir plānots nopirkt bērniem papildinot bērnu stūrīti galdiņš 

ar krēsliem. 



 

 

 

Bibliotēkas personāls 

Bibliotēkā strādā viens darbinieks – bibliotēkas vadītāja. Izglītībā –vidējā.. 

Liela nozīme ir bibliotekāra zināšanām, prasmei strādāt ar cilvēkiem, informēt par 

bibliotēkas resursiem, programmām, pakalpojumiem un galvenais laipnībai. 

Bibliotekāram jāspēj veidot bibliotēkai labvēlīgu vidi. 

2012. gadā pateicoties Jēkabpils Galvenajai bibliotēkai kura bija šo semināru 

organizatore piedalījos 5 semināros. Kā arī piedalījos 3 dienu kursos bibliotēku 

vadītājiem „Bibliotēku interešu pārstāvniecība”. 

 

 

Finansionālais nodrošinājums 



 

 

 

 Bibliotēku uztur vietējā pašvaldība par sava budžeta līdzekļiem, no kura 2012. 
gadā tika piešķirti 8484 lati 

No pašvaldības budžeta – 8147Ls 

Mērķdotācija no valsts budžeta- 337. lati 

Kopējais bibliotēkas budžets 2011.gadā- Ls 8484 

Krājumu komplektēšanai- 300 lati 

t.sk. periodikai -150 lati 

Informācijas tehnoloģiju  pakalpojumi -337lati 

Kopdarbība ar pašvaldību un citām institūcijām. Publicitāte. 

 

 2012.gadā Bibliotēku nedēļas ietvaros bibliotēka rīkoja Atvērto durvju dienu, 
kurā ikviens interesents varēja iepazīties ar bibliotēkas darbu un bibliotekāra 
profesiju, kā arī saņemt konsultācijas datoru, interneta un datu bāžu lietošanā.  
Bibliotēkas  nedēļas ietvaros bibliotēkā tika organizēta izstāde „Latviešu rakstnieku 
portretu biogrāfiju izstāde” 

Notika individuālas konsultācijas par datu bāzēm Letonika, Lursoft datu bāzes 
„Laikrakstu bibliotēka”(www.news.lv) 

Šajā laikā  bibliotēkā notika akcija „Uzdāvini savai bibliotēkai labu grāmatu” – 
lietotāji šajā laika uzdāvināja bibliotēkai 4 grāmatas. 

Notiek  sadarbība ar Jēkabpils novada pašvaldību un Kalna pagasta pārvaldi, gan 
finansiāli, materiāli, gan arī iesaistot tās darbiniekus bibliotēkas ikdienas dzīvē. 
Sadarbība notiek arī ar Kalna kultūras nama vadītāju, viņai palīdzu sameklēt 
nepieciešamās grāmatas, materiālus kāda pasākuma organizēšanā. 

.Bibliotēkā organizētas izstādes: 

• „Dzīve vienam mirklim”- rakstniekam E. Lukjanskim-75” 

• „Literārās pasakas meistarei –rakstniecei Skaidrītei Kaldupei – 90” 

• „Dzejniekam Arvīdam Skalbem -90” 

• „Dzīves gaišā debess mala”- Ilzei Indrānei- 85 



• „Alfrēdam Dziļumam -105” 

• „Ogas un dārzeņi katrā mājā” 

• „Uz pļavu kā uz aptieku” 

• „Sveču Diena” 

„Sveču gaisma ir 

Iekšas gaisma. Mājas. 

Pie sveces 

Mēs iekrītam savā dvēselē 

Un spīdam 

No turienes 

Un citas dvēseles atspīdu pretī 

No iekšas 

Dzīve un pasaule 

Ir divas milzīgas sveces 

Esi svētīts, lielo un  mazo 

     sveču lējēj. 

(O. Vācietis) 

• „Dzeja kā mezgli, proza kā audums”-rakstniecei I. Ābelei -40” 

• „Dienas kas svarīgas Latvijai” 

„Vairāk kā citkārt 

Daudzināts šodien 

Ir mātes Latvijas vārds” 

(A. Brigadere) 

• Iepazīsim bibliotēkas dzejas krājumus”u.c. 

2012.gadā pavisam kopā 36 izstādes un 4 tematiskie pasākumi tika noorganizēti 
bibliotēkā. 

   Jēkabpils novada Mežzemes bibliotēkas vadītāja : Gunta Jaunzeme 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


