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1. Bibliotēkas esošās darbības raksturojums un analīze 

1.1 Bibliotēkas darbības pilnvarojums 

     Jēkabpils novada Dignājas bibliotēka (turpmāk tekstā - Bibliotēka) ir Jēkabpils 
novada Dignājas pagasta kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas Bibliotēku 
likumā noteiktā kārtībā reģistrēta Latvijas Kultūras ministrijā 2004.gada 17. augustā 
numurs BLB 1564. 
     Bibliotēka veic pasaules kultūras mantojuma-iespieddarbu, elektronisko izdevumu, 
rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu un 
saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un 
izmantošanu. 
     Bibliotēkai ir vietējās nozīmes bibliotēkas statuss, LR Kultūras ministrijas 
akreditācijas apliecība Nr. 298A izsniegta 2014. gada 15. oktobrī. 
     Bibliotēkas galvenais uzdevums ir nodrošināt visiem bibliotēkas lietotajiem brīvu, 
neierobežotu literatūras un informācijas saņemšanu. Bibliotēkas darbības pamats ir 
Jēkabpils novada pašvaldības apstiprināti bibliotēkas lietošanas noteikumi un 
nolikums. 

    2018. gadā tika pārskatīti un jaunā redakcijā apstiprināti Bibliotēkas nolikums 
(apstiprināti ar Jēkabpils novada  domes 27.12.2018. sēdes lēmumu Nr. 322(protokols 
Nr.16. 4.punkts) un Bibliotēku lietošanas noteikumi (apstiprināti ar Jēkabpils novada 
domes 28.03.2019. sēdes lēmumu Nr. 74 (protokols Nr. 7, 1.punktu) ar pielikumiem-



Bibliotēku lietotāju reģistrācijas karte, Galvojums un Datoru, interneta un 
vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskās izmantošanas noteikumi 

1.2 Bibliotēkas galvenie mērķi un uzdevumi 

     Bibliotēkas mērķis ir iekļauties tālākā sabiedrības informācijas procesa attīstībā, 
rūpēties par kultūras mantojuma saglabāšanu, nodrošināt mūžizglītības iespējas 
visiem sabiedrības locekļiem, neatkarīgi no viņu finansiālajām iespējām, atšķirībām 
fiziskajā un izglītības jomā.  

    Bibliotēkas galvenie uzdevumi ir: 

 Kļūt par mūsdienīgu, visām vecuma grupām atbilstošu informācijas centru. 

 Veicināt mūžizglītības iespējas bibliotēkā. 

 Sekmēt pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu. 

 Veicināt interesi par grāmatām bērnu un jauniešu vidū, kā arī radošu brīvā 
laika izmantošanu. 

 Veicināt profesionālo pilnveidi. 

  1.3.Bibliotēkas pakalpojumi un pieejamība 

     Bibliotēka nodrošina lietotājiem informācijas pakalpojumus gan tradicionālā veidā, 
gan izmantojot informācijas tehnoloģijas. Bibliotēkas pakalpojumi: 

 nodrošināt brīvu pieeju grāmatu krājumam, 

 pieejami bezmaksas interneta pakalpojumi, WiFi,4 datori ar interneta 
pieslēgumu, 

 bezmaksas pieeja datu bāzēm- www.letonika.lv; www.filmas.lv; Lursoft 
Laikrakstu bibliotēkai, 

 informācija par krājumu Jēkabpils reģiona kopkatalogā, nozaru un izziņu 
literatūra, novadpētniecības materiāli, 

 preses izdevumi, SBA pakalpojumi, 

 grāmatu izstādes un tematiski pasākumi. 

     Bibliotēkas darba laiks: pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien no 8:00-16:00, 
piektdien no 10:00-18:00. Bibliotekāres atvaļinājuma laikā bibliotēka ir atvērta vienu 
reizi nedēļā, lai lietotāji varētu saņemt bibliotekāros pakalpojumus.  

       Bibliotēka ir pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Lai nezaudētu savus 
lasītājus, pensionāriem grāmatas piegādāju mājās.  



     Bibliotēka lietotāju viedokli izzina aptaujājot mutiski, gan par bibliotēkas darbību, 
gan par krājuma komplektēšanu. 

    Informācija lietotājiem par bibliotēku un tās pakalpojumiem ir pieejama: 

 Jēkabpils galvenās bibliotēkas mājas lapā, www.jgb.lv 

 Jēkabpils novada pašvaldības mājas lapā, www.jekabpilsnovads.lv 

 Latvijas kultūras kartē, www.kulturaskarte.lv 

 Latvijas bibliotēku portālā, www.biblioteka.lv 

    Ar jaunāko informāciju var iepazīties bibliotēkas informācijas stendā, kur 
informācija tiek regulāri atjaunota un papildināta.  

 

Bibliotēkas pamatrādītāji (2016.-2018.) 

 2016 2017 2018 +/-% 
Lietotāju skaits 172 181 150 -12,79 

t.sk. bērni 45 54 47 4,44 
Bibliotēkas apmeklējums 2286 1957 1432 -37,35 

t.sk. bērni 636 745 366 -42,45 
Virtuālais apmeklējums   2  

Sociālo tīklu apmeklējums 
(skatījumi) 

    

Izsniegums kopā  4960 4563 4348 -12,33 
t. sk. grāmatas 1671 1405 1317 -21,18 

t. sk. periodiskie izdevumi 3289 3158 3031 -7,84 
t. sk. bērniem 280 276 296 5,71 

Bibliotekārais aptvērums %no 
iedz. skaita pašvaldībā 

34,60 37,70 31,90 -7,80 

t. sk. bērni līdz 18 g.   70  
Iedzīvotāju skaits 497 480 470 -5,43 

 
 
 
 

    1.4 Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa novērtējums 
     Bibliotēka atrodas vienā ēkā ar pagasta pārvaldi. Telpu stāvoklis ir vērtējams kā 
labs, jo nesen tika veikti remonti gan bibliotēkas telpās gan arī pagasta pārvaldes ēkā 
kopumā. Bibliotēka ir 14 lasītāju  vietas, 4-pie datora, 2- abonementā, 4-lasītavā un 4- 
bērnu zonā. 2017. gadā lasītavā iegādāts jauns galds, bet 2018.gadā nomainīti vecie 
grāmatu plaukti pret jauniem un mūsdienīgiem.  



   
     1.5. Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums 
      
 2016 2017 2018 
Kopā (EUR) 10159 10788 11652 
Pašvaldības finansējums 10159 10788 11652 
Citi ieņēmumi 18 11 11 
t.sk. maksas pakalpojumi 18 11 11 
t. .sk. ziedojumi un dāvinājumi    
 

Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums 

 2016 2017 2018 
Pašvaldības finansējums 
krājuma komplektēšanai 
 

1395 1387 1410 

t. sk. grāmatām 920 837 827 
t.sk. bērnu grāmatām 98 110 166 
t. sk. periodiskajiem 

izdevumiem 
475 550 583 

Finansējums uz 1 iedz. 
pašvaldībā 

2,8 2,9 3 

Finansējums krājuma 
komplektēšanai kopā 

1395 1387 1410 

 
     Elektroniskajā kopkatalogā ir ievadīti 100% bibliotēkas krājuma. 2017.gada nogalē 
bibliotēkā notika krājuma esamības pārbaude. Finansiālais nodrošinājums atbilst 
bibliotēkas pamatfunkciju veikšanai. 
 

2. Stratēģiskā daļa 
 
     Dignājas bibliotēkas misija ir izglītotas, informētas un kulturālas vietējās 
sabiedrības veidošana. 
    Bibliotēkas darbības uzdevumi: 
 Bibliotēkas uzdevums ir nodrošināt sabiedrībai pieejamu visu veidu 

informāciju. 
 Pensionāriem pēc pieprasījuma piegādāt grāmatas dzīvesvietā. 
 Sniegt kvalitatīvus pakalpojumus lietotājiem. 
 Veikt krājuma komplektēšanu, apstrādi, uzskaiti un saglabāšanu. 
 Apkopot un saglabāt visu veidu vietējās nozīmes kultūrvēsturisko mantojumu. 
 Sniegt atbalstu bibliotēkas lietotājiem jauno informācijas tehnoloģiju apguvē. 

Bibliotēkas stipro un vājo pušu analīze 
 



Stiprās puses Vājās puses 
 Ērta bibliotēkas atrašanās vieta 

pagasta centrā, vienā ēkā ar 
Dignājas pagasta pārvaldi. 

 Ir norāde uz bibliotēku, 
velonovietne un bibliotēka 
pieejama cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem. 

 Gaišas un mājīgas telpas. 
 Automatizēts darba process. 
 Pastāvīgs interneta pieslēgums, 

4datori, multifunkcionāla iekārta, 
Wi Fi, bezmaksas pieeja datu 
bāzēm. 

 Vispusīgs daiļliteratūras, nozaru 
un novadpētniecības materiālu 
krājums, kas tiek regulāri 
papildināts. 

 Iekārtota bērnu zona ar 
atbilstošām mēbelēm , rotaļlietām 
un galda spēlēm. 

 Laba sadarbība ar pašvaldību, 
skolu un kultūras darba 
organizatori. 

 Regulāra profesionālā pilnveide. 
 Izstāžu un tematisku pasākumu 

organizēšana, vadoties pēc 
aktualitātes un lietotāju interesēm. 

 

 Iedzīvotāju skaita samazināšanās 
pašvaldībā. 

 Nepieciešamība atjaunot 
datortehniku. 
 

 
 
 
 
 

Iespējas Draudi 
 Jaunu lietotāju piesaiste 

bibliotēkai. 
 Elektronisko resursu un datu bāzu 

popularizēšana. 
 Plašāka bibliotēkas publicitāte 

izmantojot sociālos tīklus. 
 Iesaistīt lietotājus e- pakalpojumu 

lietošanā. 

 Iedzīvotāju skaita tālāka 
samazināšanās. 

 Pašvaldību reforma. 
 Satiksmes reisu atcelšana. 
 Bibliotēkas lomas samazināšanās 

sabiedrībā. 
 Pieaugot  arvien lielākam 

interneta pielietojumam 



 
 Profesionālā izaugsme bibliotēkas 

darbiniekam 

mājsaimniecībās, samazinās 
datorlietotāju skaits bibliotēkā. 

 
3. Rīcības plāns 

 
Mērķi Uzdevumi Plānotie rezultāti 

 Kļūt par 
mūsdienīgu, visām 
vecuma grupām 
atbilstošu vietējās 
nozīmes 
informācijas, 
kultūras un 
sabiedrības centru. 

 Veicināt 
mūžizglītības 
funkciju un 
pašizglītošanās 
iespējas 
bibliotēkā. 

 Sekmēt pagasta 
kultūrvēsturiskā 
mantojuma 
apzināšanu, 
saglabāšanu un 
popularizēšanu. 

 Veicināt lasīšanu 
bērnu un jauniešu 
vidū. 

 Pilnveidot klientu 
apkalpošanu, 
sniegt 
konsultācijas 
informāciju un 
tehnoloģiju jomā. 

 Attīstīt bibliotēkas 
tehnisko 
nodrošinājumu. 

 Attīstīt 
profesionālo 
pilnveidi. 

 
 Popularizēt 

bibliotēkas darbu 
un pakalpojumus 
sociālajos tīklos un 
plašsaziņas 
līdzekļos. 

 Papildināt 
bibliotēkas 
krājumu ar 
jauniem 
izdevumiem. 

 Organizēt 
izzinošus 
tematiskos 
pasākumus. 

 Popularizēt 
bibliotēkā esošo 
novadpētniecības 
krājumu, ka arī 
sadarboties ar 
pagasta 
muzejistabas 
“Laipa” 
novadpētnieci. 

 Organizēt bērnu un 
jauniešu vecumam 
atbilstošus 
pasākumus. 

 Popularizēt 
bibliotēkā 
pieejamās datu 

 Izglītojoši un 
tematiski pasākumi 
visām vecuma 
grupām. 

 Iesniegt informāciju 
Jēkabpils 
pašvaldības mājas 
lapā 
www.jekabpilsnova
ds.lv  

 Bibliotēkas profila 
veidošana kādā no 
sociālajiem tīkliem. 

 Kopīgu pasākumu 
organizēšana, 
sadarbībā ar pagasta 
kultūras darba 
organizatori. 

 Rīkot izstādes un 
tematiskos 
pasākumus, kas 
popularizē novada 
un pagasta 
kultūrvēsturisko 
mantojumu. 

 Bērniem un 
jauniešiem saturīgi 
pavadīts brīvais 
laiks. 

 Moderna 
datortehnika 
bibliotēkas 
lietotājiem. 

 Profesionāla 
bibliotēkas lietotāju 
apkalpošana. 



bāzes. 

  

 Informācijas 
tehnoloģiju 
jauninājumi (e-
grāmatas). 

 Atjaunot 
datortehniku ar 
lietotāju 
vajadzībām 
atbilstošu 
programmatūru. 

 Piedalīties 
profesionālās 
pilnveides 
pasākumos. 

 
 
     Rīcības plāna mērķu realizēšanai finansējums ir Jēkabpils novada pašvaldības 
budžets un tie tiks realizēti laika posmā no 2019.-2023.gadam. 
 
 
 
    Dignājas bibliotēkas vadītāja                                                  D. Grigorjeva 


