
 

 

 

 

Jēkabpils novada 

Tadenavas bibliotēkas 

2012. gada darbības pārskats 

 

 

 

2012.gads.  



Jēkabpils novada Tadenavas bibliotēkas darbības vispārīgs raksturojums. 

Bibliotēkas misija: 

  Tadenavas bibliotēka ir Jēkabpils novada kultūras un izglītības iestāde. Tā ir maza lauku 

bibliotēka, kura pamatā apkalpo vietējos iedzīvotājus. Apkārtnē dzīvo, pārsvarā gados vecākā 

paaudze, pensionāri. Tās misija ir, būt par informācijas, kultūras, izglītības, novadpētniecības 

vietu Tadenavas iedzīvotājiem. Kontaktu veidošanai ar ikvienu bibliotēkas apmeklētāju. Tā ir 

vieta, kur meklēt informāciju internetā, grāmatās, preses izdevumos vai vienkārši labi 

pavadīt brīvo laiku. Bibliotēka ir vieta, kur var satikties paaudzes, iegūt jaunas pieredzes un 

zināšanas. 

Bibliotēkas mērķis: 

   Veidot bibliotēkas lietotāju saskarsmi ar grāmatu, mācot sevi realizēt, apliecināt un izteikt. 

Nodrošināt mūžizglītības iespēju visiem sabiedrības locekļiem, neatkarīgi no vecuma un 

izglītības. Rosināt interesi par aktualitātēm politiskajā un ekonomiskajā situācijā Latvijā un 

pasaulē. Radīt plašāku interesi par literatūru, palīdzēt izzināt kultūras mantojumu. Veidot kā 

kultūras, izglītības centru. Galvenais mērķis, bibliotēka cilvēka zināšanu izaugsmei. Padarīt ik 

viena cilvēka dzīvi ērtāku, izdevīgāku un lētāku. Palīdzēt apgūt jaunas zināšanas, prasmes 

datoru un interneta izmantošanā. 

 

Bibliotēkas funkcija: 

  Bibliotēka ir nozīmīgākais sabiedrības informācijas punkts, kura veic kultūras, izglītības un 

informācijas funkcijas. Bibliotēka veic iespieddarbu un citu dokumentu uzkrāšanu, 

sistematizēšanu un saglabāšanā. Bibliotēkas krājumā esošās informācijas publiskās 

pieejamības un izmantošanas nodrošināšanu, bibliotēkās pakalpojumu sniegšanu. Rūpēties 

par plašāku, kvalitatīvāku jauno grāmatu klāstu. Nodrošināt valsts un novada institūciju 

sagatavotās un publicētās informācijas pieejamību. Veikt bibliotēkas darbu atbilstoši 

bibliotēku nozares nacionālo standartu prasībām. Sadarboties ar Dunavas pašvaldības 

bibliotēku, skolu, J.Raiņa muzeju un citām pašvaldības kultūras iestādēm. Nodrošināt 

bibliotēkas lietotāju pieprasījumu izpildi. Saskaņā ar MK likumu,, Par valsts statistiku”, sniegt 

ikgadējo statistisko pārskatu par bibliotēkas darbu. 

Teritoriālais, institucionālais un nozares konteksts: 

    Bibliotēka atrodas Jēkabpils novada Dunavas pagasta Tadenavā. Novada administratīvais 

centrs-Jēkabpils. Tadenava atrodas 50km no Jēkabpils un8 km no Dunavas pagasta padomes. 

Tadenava ir J. Raiņa dzimtā vieta. Šeit atrodas J. Raiņa muzejs un Dunavas pašvaldībai 

piederošs klubs. 

 

 

Bibliotēkas esošais un potenciālais lasītājs: 



Bibliotēkas esošie lietotāji ir uz vietas dzīvojošie iedzīvotāji, galvenokārt pensionāri. Uz vietas 

dzīvojošu bērnu un jauniešu nav. Ņemot vērā Tadenavas atrašanās vietu potenciālie lietotāji 

nemainīsies. Cilvēki noveco. 

Izmaiņas bibliotēku darbībā: 

Bibliotēka pakļauta Jēkabpils novadam. Dunavas pašvaldības struktūrvienība, kurai kopējs 

konts, kopēja grāmatvedība. Saņemta jauna Bibliotēkas Reģistrācijas  apliecība labojumi 

veikti 2012. gada 04.03. Izieta bibliotēkas akreditācija. Saņemts Atzinums un Akreditācijas 

apliecība, izdota 2012.gada 10. augustā. Akreditācijas rezultātā piešķirts vietējās nozīmes 

bibliotēkas statuss. 

Informācija par padotībā esošajām iestādēm: 

Padotībā esošu iestāžu nav.  

Bibliotēkas pakalpojumu pieejamība. 

Bibliotēka ar saviem pakalpojumiem veicina informācijas pieejamību sabiedrībai. 

Lietotājiem  pieejami  pakalpojumi: 

• Grāmatu fonds 

• Datori un internets 

• E-pats  

• Kopēšana 

• Izdruka 

• Bezmaksas datu bāzes 

• Periodika 

• Tematiskās mapes 

• Novadpētniecības mapes 

• Literatūras izstādes 

• Gadskārtu izstādes 

• Pasākumi. 

Bibliotēkas izmantošana. 

Bibliotēku izmanto pārsvarā uz vietas dzīvojošie iedzīvotāji, tāpēc lietotāju skaits  nemainās. 

Uz vietas dzīvojošu bērnu nav. 

• Lietotāju skaits 52 salīdzinot ar 2011 gadu (0) 

• Izsniegums 1090 (+61) 

• Apmeklējums(+27) 

Darba laika atbilstība lasītāju interesēm. 

Sakarā ar mazo iedzīvotāju skaitu bibliotēka atvērta 20 stundas nedēļā. 

• Pirmdienās 8.00-13.00 



• Trešdienās 8.00-16.00 

• Piektdienās 8.00-16.00 

Bibliotēkas darba laiks saskaņots ar iedzīvotāju vēlmēm, lai bibliotēkas lietotājs būtu 

apmierināts ar bibliotēkas darbu. Savu iespēju robežās vecāko gadu cilvēkiem, kuri paši 

nevar apmeklēt bibliotēku, viņiem interesējošo literatūru piegādāju mājās. 

Bibliotēkas pakalpojumu piedāvājums un nosacījumi. 

Bibliotēkas  apmeklētājiem ir tiesības izmantot bezmaksas pakalpojumus, kurus bibliotēka 

sniedz lasītājiem, pašvaldības piešķirto līdzekļu ietvaros. 

 Bezmaksas pakalpojumi. 

• Bibliotēkas apmeklēšana, lasītāju pierakstīšana, konsultācijas par fondiem, par 

bibliotēkas darba kārtību, informācijas meklēšanas iespējām. 

• Grāmatu , žurnālu , laikrakstu izsniegšana. 

• Datoru izmantošana, pieeja internetam. 

• Bibliotēkas izstāžu ,pasākumu apmeklēšana. 

• Bibliotēkas fondā neesošo grāmatu pieprasīšana no citām bibliotēkām 

• Citi pakalpojumi piešķirto līdzekļu ietvaros. 

Bibliotēkas lietotājiem ir tiesības izmantot maksas pakalpojumus. 

Bibliotēkas maksas pakalpojumi ir tie pakalpojumi, kurus saskaņā ar likumos noteikto kārtību 

bibliotēka sniedz par samaksu, ko saņem virs pamatbudžetā piešķirtajiem līdzekļiem, 

saņemtie ienākumi sedz šo pakalpojumu izdevumus. 

Bibliotēkas nolikums un lietošanas noteikumi apstiprināti Jēkabpils 

novadā.2009.gada16.novembrī. 

Maksas pakalpojumi ir: 

• Kopēšana A4 lpp 0,04 

• Kopēšana no abām pusēm-0,06 

• Izdruka A4 melnbalta -0.06 

• Izdruka krāsaina A4-0,10 

Apmeklētāju konsultēšana un apmācība. 

Bibliotēkas apmeklētāji pārsvarā ir pensionāri, tāpēc bieži nākas palīdzēt atrast internetā 

nepieciešamo informāciju. Ikdienas apmācība darbā ar datoru. 

• Pamatiemaņu apgūšana darbā ar datoru. 

• Palīdzība  bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantošanā. 

 

Lasāmvielas popularizēšana notiek izmantojot izstādes veltītas rakstnieku jubilejām, 

gadskārtu svētkiem un citiem svarīgiem notikumiem. Ir sakārtota bibliotekārā vide. Tiek uz 



liktas jauno grāmatu izstādes. Notiek komunikācija starp bibliotekāru un lietotāju kā arī 

lietotāji savā starpā sarunājas, pārrunā aktuālas dzīves problēmas. Pavada brīvo laiku. 

Iedzīvotājiem bibliotēka ir vienīgā vieta, kur ir pieejams internets. 

Lasītāju iesaistīšana bibliotēkas pakalpojumu attīstībā. 

Bibliotēkas darbība vērsta uz lietotāju interesēm, vēlmēm un tradīcijām. Grāmatas un citus 

materiālus iegādājos, tādus, kuri interesē lasītāju. Apmeklētāji visi  uz vietas dzīvojoši, tāpēc 

man jau ir zināmas viņu intereses un aizraušanās. Tiek iepazīstināti ar bibliotēkas krājumu. 

Apmeklētājiem pajautāju, kādu literatūru, vai periodiku viņi vēlētos. Bibliotēkas finanšu 

robežās, iegādājos lasītājiem interesējošo literatūru. 

Iekārtota ,,Atsauksmju un ierosinājumu grāmata”, kurā apmeklētājs var ierakstīt savus 

ierosinājumus, atsauksmes vai arī sūdzības par bibliotēkas darbu. Sūdzību nav, par bibliotēku 

teikti labi vārdi. 

Telpu vizuālais noformējums: 

Bibliotēka atrodas koka ēkā, kura celta kā dzīvojamā māja, tāpēc viss tiek pieskaņots koka 

apdarei. Telpas gaišas. Koka grāmatu plaukti. Grāmatu daleņi izgatavoti no koka. Izvietotas 

norādes, grāmatu daleņi palīdz orientēties bibliotēkas lietotājam bibliotēkas krājumā. Telpas 

iekārtoju pārdomāti, lai būtu patīkams estētiskais noformējums. Mājīgumu rada senie mājas 

augi, ziedošās pelargonijas, mājas svētība. Gadskārtu svētkos telpas tiek rotātas, 

apmeklētājos radot svētku noskaņojumu. 

Pakalpojumi attālinātajiem lasītājiem: 

Bibliotēkas apkārtnē dzīvo gados vecākā paaudze, pensionāri., mājas internetu nav, tāpēc ar 

e-pasta starpniecību, nav iespējams uzdot jautājumus par bibliotēkā pieejamajiem 

informācijas resursiem. Pa e-pastu SBA pasūtījumi nav bijuši. 

 

Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika: 

Bibliotēkas pamats ir bibliotēkas krājums. Attīstība balstās uz krājuma komplektēšanu, ar 

mērķi nodrošināt lietotājus ar nepieciešamajiem iespieddarbiem.  Krājums tika papildināts 

no pašvaldības budžeta līdzekļiem un saņemti dāvinājumi. No pašvaldības līdzekļiem 

iepirktas 67 grāmatas, dāvinājumi 15 grāmatas, Atbalsts lauku bibliotēkām 1, Kultūras 

pārvaldes 18 grāmatas.  Pavisam 2012.gadā krājums papildināts  ar 101 grāmatu un 89 

periodiskajiem izdevumiem. 

Informācijas pakalpojumu attīstība: 

Grāmatu un citu materiālu iegāde, kas nodrošina literatūras un citas nepieciešamās 

informācijas saņemšanu. Tiek piedāvāts mūsdienīgu tehnoloģiju izmantošanu visu vecumu 

izglītībai. Bibliotēkā ir 5 datori. 4 apmeklētājiem, 1 dators bibliotekāram, 2 multifunkcionālās 

iekārtas. 



Katalogi: 

Tradicionālais alfabētiskais katalogs no 2010. gada netiek papildināts. Ziņas par 

jaunieguvumiem tiek nodotas Jēkabpils Galvenās bibliotēkas komplektēšanas un apstrādes 

nodaļai, kura jaunieguvumus iepludina Jēkabpils galvenās bibliotēkas elektroniskajā 

katalogā. Pārskata periodā, katalogam pievienotas 101 vienība. Uz 2013. gada 01.01. 

elektroniskajā kop katalogā iepludināti  100%.   Krājums pilnībā atspoguļots Jēkabpils  

reģiona elektroniskajā kopkatalogā.     

Datu bāzu piedāvājums: 

Pašu veidotu datu bāzu nav . Bibliotēkas lietotāji var izmantot bezmaksas www.lursoft.lv un 

www.letonika.lv datu bāzes. 

Uzziņu darbs: 

Bezmaksas interneta resursu izmantošana. 

Nepieciešamās uzziņas palīdzu sameklēt internetā, vai nozaru literatūrā. Mutiskās uzziņas 

tiek sniegtas uzreiz sarunu laikā. Brīvdienās atbraukušie skolēni, kuri izmanto internetu, ir 

zinoši, paši atrod, nepieciešamo informāciju datu bāzēs un internetā. 

Iekšzemes un starptautisko SBA pakalpojumu piedāvājums: 

SBA pakalpojums netika izmantots, lai gan lietotājiem ir zināms šāds pakalpojuma veids. No 

Jēkabpils aktīvā depozitārija apmaiņai, tika atvestas 4 grāmatas. 

Novadpētniecības darbs: 

Bibliotēkas galvenie virzieni novadpētniecības jomā saistīti ar pagasta vēsturi, novadnieku 

apzināšanu, materiālu vākšanu un apkopošanu izveidotājās mapēs. Ir pieejams plašs 

materiālu klāsts, grāmatas ,bukleti, mapes, foto bildes, novada pašvaldības informatīvais 

izdevums ,,Ļaudis un darbi”, bukleti par tūrisma iespējām Latvijā. Liels materiālu klāsts 

apkopots par mūsu ievērojamo  novadnieku- dzejnieku Raini. Novadpētniecības materiāli 

tiek popularizēti izstādēs. Materiāli atrodas vienā no bibliotēkas telpām. 

Projektizstrāde: 

Projekti netika izstrādāti. 

Bibliotēkas krājuma attīstība noteikta atbilstoši bibliotēkas funkcijām:  

Krājums 3154 vienības, grāmatas 2868 izvietotas apmeklētājiem pārskatāmi, fiziskā kvalitāte 

laba. Grāmatas iepērku budžeta iespēju robežās. 

Metodiskā darba semināri un pasākumi, praktiskas nodarbības bibliotēkā netika organizētas.  

Piedalījos Jēkabpils Galvenās bibliotēkas organizētajos  6 semināros. Ikdienā bieži  notiek 

konsultācijas starp novada bibliotēku bibliotekāriem. 

 



Sadarbojos ar citām bibliotēkām ,piedalos rīkotajos pasākumos. Sadarbība notiek ar Dunavas 

pamatskolu. Palīdzu Raiņa muzejam rīkot pasākumus. 

Darbs ar bērniem un jauniešiem: 

Uz vietas dzīvojošu bērnu nav, tāpēc īpašs darbs nevar notikt un arī nenotiek.  Parasti  pirms 

gada  noslēguma, sarīkoju pasākumu Dunavas skolēniem. Šis pasākums notiek mežā. 

Dunavas skolai blakus atrodas Dunavas bibliotēka, tāpēc īpaša darba ar bērniem , manai 

bibliotēkai nav. 

Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums: 

Guļbūves ēka, pusotra stāva. Būvēta 1986.gadā, celta kā dzīvojamā ēka. Pirmajā stāvā 

atrodas bibliotēkas grāmatu krājums, bet otrajā datorlasītava un telpa izstādēm. Kopējā 

platība 89. Šogad tika veikti remontdarbi- kosmētiskais remonts, grīdas maiņa, nomainītas 

tafetes. Telpu apgaismojums, jaunas logu žalūzijas. Telpas stāvoklis un apgaismojums labs. 

Telpu aprīkojums izveidots atbilstoši ēkas stilam. 

 

Telpa, kurā atrodas grāmatu fonds.  

 

 

 

 



 Bibliotēkas personāls: 

Bibliotēkā strādāju viena. Strādāju kā bibliotēkas vadītāja. Mans pienākums ir rūpēties par 

lietotāju apkalpošanu, grāmatu fondu, datortehniku, bibliotēkas atpazīstamību pašvaldībā 

un novadā. Pamatizglītība vidējā. Izieti vairāki profesionālas pilnveides kursi. Bibliotēkas 

darbā nostrādāti 17. gadi. Savas zināšanas papildinu mācību semināros. 2012. gadā 

apmeklēti 6 Jēkabpils Galvenās bibliotēkas rīkotie semināri. 

Savā darbā balstos uz: 

Bibliotēka ir Jēkabpils novada bibliotēka, kuru finansē no Dunavas pašvaldības budžeta. 

Budžetu apstiprina Jēkabpils novads. 

• Bibliotēkas nolikumu 

• Darba kārtības noteikumiem 

• Savstarpēji noslēgto darba līgumu. 

• Vadītāja darba aprakstu. 

Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums: 

Bibliotēka ir Jēkabpils novada bibliotēka, kuru finansē no Dunavas pašvaldības budžeta. 

Budžetu apstiprina Jēkabpils novads. 

2012.gada bibliotēkai piešķirtais budžets: 

• Ieņēmumi kopā-4524 Ls 

• Piešķirts no pašvaldības budžeta-4187Ls 

• Mērķdotācijas no valsts budžeta 337 Ls 

• Krājuma komplektēšanai  -297Ls 

• Kārtējie izdevumi uz vienu lasītāju-87 Ls 

Sponsorējumu, ziedojumu nebija. 

 

Bibliotēkas darba kvalitāte: 

 

 

Dokumentu(fizisko vienību) skaits uz vienu lasītāju 60 

Apmeklējumu skaits uz vienu lasītāju 13,1 

Kārtējie izdevumi uz vienu lasītāju 87 

Izsniegums uz vienu lasītāju 21 

Krājuma apgrozība       0,4                                                                              

 

 



 

Kopdarbība ar pašvaldībām un citām institūcijām: 

 

Sabiedrības informēšanai informācija ir ievietota Jēkabpils galvenās bibliotēkas 

mājas lapā www.jgb.lv, Jēkabpils novada mājas lapā www.jekabpilsnovads.lv, 

www.biblioteka.lv 

Kultūras kartē. Informācija par bibliotēku atrodama Jēkabpils novada izdotajos 

bukletos, ,,Jēkabpils novads” un bukletā,, Izglītība, kultūra, tradīcijas Jēkabpils 

novada pašvaldībās”. 

 Sadarbojas ar Dunavas pamatskolu, piedalos skolas rīkotajos pasākumos. Jau trešo 

gadu ir iedibināta tradīcija, pirms Ziemassvētkiem skolēni, kuriem labas sekmes, 

kopā ar,, Meža rūķi’’ mežā meklē Ziemassvētku egli. Rūķa loma, man bibliotekārei. 

Sadarbība notika ar Jēkabpils novadu. Piedalījos novada rīkotajos konkursos.  

Palīdzēju un piedalījos Raiņa muzejā ,, Muzeju nakts pasākumā” un Dzejas dienās. 

Sabiedrībai zināšanai, par lielākajām izstādēm un pasākumiem, kurus var apmeklēt 

vai apskatīt, informāciju ielieku novada informatīvajā izdevumā ,,Ļaudis un darbi”. 

 

Bibliotēkas tēla veidošana, informācijas resursu popularizēšanas pasākumi: 

 

 Apmeklētājiem bibliotēkas telpās tiek uzliktas izstādes. Bija uzliktas 3 grāmatu 

izstādes veltītas rakstnieku jubilejām. 

  Tematiskās izstādes gadskārtu svētkiem : 

• Lieldienām,  

• Ziemassvētkiem 

• Izstāde,, Ģimenes vaļas prieki” Virpoti koka darbi, fotogrāfijas . 

• Mūsu novadnieces Ilzes Adumānes, melnbaltās grafikas, apgleznotu trauku, 

metālveidojumu izstāde. 

• Muzeju nakts pasākums( kopā ar Raiņa muzeju) 

• Dzejas dienu pasākums (kopā ar Raiņa muzeju) 

• Bibliotēka bija iekļauta biedrības ,,Sēļu pūrs” īstenotajā novada iniciatīvu 

konkursa projekta ,,Sēļu ceļš” mākslas skolas audzēkņu pārgājiena maršrutā. 

Skolēnu grupa, kopā ar pasniedzējiem, apmeklēja bibliotēku. Stāstīju par 

bibliotēkas vēsturi, Tadenavas muzeju, iepazīstināju ar apkārtni, Eglonas dabas 

liegumu. Pēc ekskursijas bibliotēkā, sarunas noritēja pagalmā, cienājoties ar 

cepumiem un limonādi. Bērni atstāja savu kopīgi uzzīmēto zīmējumu  un 

novēlējumu bibliotēkai. 

• Piedalījos Konkursā,, Izglītības iespējas”., kuru izsludināja Eiropas 

Savienības Informācijas punkts, kas atrodas Jēkabpils Galvenajā 

bibliotēkā. 

• Pasākums, ciemos pie ,,Meža rūķa”. 

 Mežā, rūķis sagaida bērnus, un jautrā gaisotnē tiek meklēta egle. Pēc tam pie 

ugunskura cienājas ar karstu tēju cepumiem, āboliem, minēja mīklas, skaitīja 



dzejoļus. Notika  dažādi citi pārbaudījumi, saistīti ar mežu un dzīvniekiem, kurus 

bija sagatavojis Rūķis.  

 

Ciemos pie ,,Meža rūķa”. 

 

 Pirms Ziemassvētkiem, Rūķis kopā Dunavas pārvaldes sociālo darbinieci, apmeklēja 

vientuļos cilvēkus, kuri vecāki par 80 gadiem, un vienu, kurš  kopš bērnības ir invalīds. Bija 

patīkami redzēt, ar kādu prieku  viņi mūs sagaidīja! Viņu acīs redzējām prieka asaras. 

Priecājās, ka viņus kāds atcerējās, apciemoja, bija ar ko parunāties, arī mums sirdī ielija 

siltums, par to, ka esam kādam  atvedušas prieku. 

 



 
Ilzes Adumānes Lietišķās mākslas darbu izstāde. Ilze mācījusies Zasas Mākslas skolā 

un  Rēzeknes Lietišķās mākslas vidusskolā. 

  



 Piedalījos Jēkabpils novada izsludinātajā konkursā ,, Vārdu Daugava” 

 

 

Tautas dziesmu konkurss par mūsu  novada upi Daugavu. Saņemts atzinības raksts 

par vairāk iesūtītajām tautasdziesmām, kurās ir minēta Daugava. 

 

 

 

  



Bibliotēka piedalījās, skatē Jēkabpils Novada sakoptākais pagasts 2012. 

 

 
 

 Saņēma Īpašo tencinājumu. 

Piedaloties konkursos tika popularizēta bibliotēka , spodrināts bibliotēkas tēls. 

Veiksmes stāsts. 

Izremontēta telpa, kurā atrodas grāmatu fonds, veiksmīgi izieta akreditācija. 

 

 Jēkabpils novada Tadenavas bibliotēkas vadītāja Aina Timofejeva. 

  


