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1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums 
 

 Jēkabpils novada Leimaņu 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.  

 Leimaņu pagasta iedzīvotāju galvenā uzņēmējdarbības forma ir  lauksaimniecība 

(graudkopība, piena un gaļas lopkopība). Visvairāk iedzīvotāju nodarbināti 

pašvaldībai piederošajās iestādēs. Liela daļa iedzīvotāju brauc strādāt  uz Jēkabpili, 

Rīgu. Turpinās arī iedzīvotāju došanās strādāt  uz ārzemēm.  

 Novada pašvaldība turpina sadarbību ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību par finansēšanu, 

lai nodrošinātu Jēkabpils Galvenās bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas 

funkciju veikšanu Jēkabpils novadā. 

 Bibliotēkas mērķis ir veicināt sabiedrības attīstību un izglītību, apmierināt visas 

bibliotēkas lietotāju vajadzības pēc kvalitatīvas 

informācijas. Turpināt radīt un pilnveidot vidi, 

kas rosina zinātkāri, nodrošina pieeju 

informācijai un veicina zināšanu apguvi, 

popularizē gudrību. Saglabāt un papildināt 

novadpētniecības materiālus par pagasta vēsturi 

un šodienu. 

 Bibliotēkai ir struktūrvienība Leimaņos, kurā 

bibliotēkas lietotāji tiek apkalpoti 1x nedēļā ( 

trešdienās). Izmaiņas bibliotēkas darbībā pārskata 

periodā nav notikušas, 2019. gadā notika 

bibliotēkas akreditācija. Bibliotēka akreditēta uz 5 gadiem. 

 

 Jēkabpils novada Leimaņu  bibliotēka (turpmāk tekstā – Bibliotēka) ir Jēkabpils novada 

pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā 

reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā un 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, atkārtoti akreditēta 2012. gada 18. 

jūnijā . LR Kultūras ministrijas akreditācijas apliecība Nr. 205A, izsniegta 2012. gada 10. 

augustā. LR Kultūras ministrijas akreditācijas apliecība Nr. 205B, izsniegta 2019.gada 17. 

septembrī. 

2018.gadā tika pārskatīti un jaunā redakcijā apstiprināti jauni Bibliotēkas darbību 

reglamentējoši dokumenti: 

1. Jēkabpils novada Leimaņu bibliotēkas Nolikums (apstiprināts ar Jēkabpils novada 

domes 27.12.2018. sēdes lēmumu Nr.322 (protokols Nr. 16, 4.punkts, pielikums Nr. 7) 

2. Jēkabpils novada Leimaņu bibliotēkas lietošanas noteikumi (apstiprināti ar Jēkabpils 

novada domes 28.03.2019. sēdes lēmumu Nr. 74 (protokols nr. 7, 1.punkts, pielikums 

Nr. 4) 

   Bibliotēkas nolikums un lietošanas noteikumi elektroniskā formā pieejami Jēkabpils novada 

pašvaldības mājas lapā adresē http://www.jekabpilsnovads.lv/lv/nolikumi/.  

 

http://www.jekabpilsnovads.lv/lv/nolikumi/
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Bibliotēkas galvenie darbības  principi: 

Nodrošināt un iespēju izmantot: 

 brīvu pieejamību grāmatu krājumam 

 bezmaksas un bezvadu internetam, WiFi (bezmaksas bezvadu internets arī ēkas 

tuvumā 24 stundas diennaktī) 

 6 datorus ar interneta pieslēgumu 

 datubāzes –  

 www.letonika.lv,  

 www.filmas.lv,  

 Lursoft laikrakstu bibliotēka 

 informāciju par krājumu Jēkabpils reģiona kopkatalogā 

 aktuālu un kvalitatīvu nozaru un uzziņu literatūru, 

 novadpētniecības materiālus, 

  bibliotēkas jaunieguvumus, 

 17 nosaukumu preses izdevumus, 

 SBA pakalpojumus, 

 grāmatu izstādes  un tematiskos pasākumus 

 

Pamatojoties uz novada attīstības programmu 2019. 

– 2025. gadam, bibliotēkai ir būtiska loma - cilvēka 

personības pilnveidei, neformālajai izglītībai, kas ietver 

gan pieaugušo izglītību, gan bērnu un jauniešu izglītību. 

Viens no bibliotēkas uzdevumiem ir nodrošināt 

cilvēkiem dažādu prasmju attīstības iespējas. Bibliotēka 

ir viena no iestādēm, kas palīdz iedzīvotājiem uz vietas 

apgūt dažādus e-pakalpojumus un prasmes.  

 

 

 Leimaņu pagastā kopējā platība 102 km2, iedzīvotāju blīvums 6,4 cilvēki/km2. Pagastā 

dzīvo 409 iedzīvotāji. Ar katru gadu iedzīvotāju skaits samazinās. Pagasta teritorijā atrodas 

divi ciemi – Leimaņi un Mežgale. Leimaņu ciemā atrodas Leimaņu tautas nams, kurā ir  

bibliotēkas struktūrvienība . Centrs atvērts reizi nedēļā – trešdienās. Mežgales ciemā -  

bibliotēka, kultūras nams, Jēkabpils novada Sociālās aprūpes nams un  pagasta pārvalde. 

Pagasta teritorijā skola vairs nepastāv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.letonika.lv/Default.aspx
http://www.filmas.lv/
http://ventspils.biblioteka.lv/Alise/lv/advancedsearch.aspx?crit0=fund&op0=%3D&val0=56&bop1=AND&crit1=auth&op1=LIKE%25&val1=&linkid1=0&addCriteriaBop=AND&c=1&c=2&c=3&c=4
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3. Finansiālais nodrošinājums 
 

  Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums 

sākot no 2016. gada ir audzis gan krājuma 

komplektēšanai, gan bibliotēkas funkciju 

veikšanai.    

   Darbinieka atalgojums ir nedaudz 

palielinājies. Sākot ar 2016. g. liela vērība 

tiek veltīta novadpētniecības materiālu 

ievietošanai novada mājas lapā. Jēkabpils 

novada mājas lapā 

(www.jekabpilsnovads.lv) par Leimaņu 

pagasta  ievērojamiem pagasta cilvēkiem ir 

publicēti 18 apraksti. 

    Pamatā bibliotēka ir nodrošināta ar 

jaunām , mūsdienīgām mēbelēm. Bibliotēkas nodrošinājums ir pietiekošs, nodrošina 

bibliotēkas pamatfunkcijas. Sākot no 2016.gada pakāpeniski tiek nomainīta datortehnika, 

katru gadu iegādāts  1 jauns dators. 2020. gadā tiks norakstīti 3 datori, kuri savu laiku ir 

nokalpojuši, bibliotēkā vairs nav nepieciešams liels skaits datoru.  

 

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 
 2017 2018 2019 

Kopā (EUR) 14915 17951 16679 

Pašvaldības finansējums 14915 17951 16679   

Citi ieņēmumi:    

t. sk. maksas pakalpojumi    

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi    

t. sk. VKKF finansējums    

t. sk. citi piešķīrumi    

 

Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 
 2017 2018 2019 

Izdevumi kopā (EUR) 14915 17951 16679  

Darbinieku atalgojums (bruto) 7323 9279 8877 

Krājuma komplektēšana 1890 2016 2176 

 

 Bibliotēkas finansējumā ir ietverta 1 kurinātāja darba alga. 2019.g. tika veiktas 

izmaiņas tehnisko darbinieku darba slodzēs, tāpēc kopējais  atalgojums ir 

samazinājies, bibliotēkas vadītāja alga ir nedaudz palielinājusies. 

 

4. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 
         Bibliotēkā pēdējais remonts – renovācija veikta 2014. 

gadā. Šobrīd remonts nav nepieciešams. Katru gadu tiek 

strādāts pie bibliotēkas telpu noformējuma. 2019. gadā 

turpinājās grāmatu fonda burtu  daleņu nomaiņa.  
 

 

 

 

 

http://www.jekabpilsnovads.lv/
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Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums” 

 
 Darbiniekiem 

(skaits) 

Lietotājiem 

(skaits) 

Vērtējums (teicams/labs/ 

apmierinošs/neapmierinošs) 

Piezīmes 

Datori 2 6 apmierinošs Jānoraksta 3 

lietotāju datori, 

nav nepieciešams 

tik liels skaits 

Multifunkcionālās 

iekārtas 

 3 apmierinošs Plānots iegādāties 

jaunu 

multifunkcionālo 

iekārtu 

darbiniekam. 

Printeri     

 

2019 . gadā tika iegādāts stacionārais dators  bibliotēkas lietotājiem. 2019. gadā 

bibliotēkas apmeklētājiem izmantojami 5 datori. 2020. gadā jānoraksta  3TD  2 datori, jo viņi 

ir savu laiku nokalpojuši. Pašlaik ir divi jauni datori -  apmeklētājiem un 2 vecāki par 5 

gadiem. Interneta ātrums uzlabojies. 

Aizvadītajā gadā tika iegādāti 4 jauni apmeklētāju krēsli. Pamatā bibliotēka ir aprīkota 

ar jaunām , mūsdienīgām mēbelēm. Bērniem iegādāta grāmatu kaste, kurā ērti izvietot lielās 

un mazās grāmatiņas. Iecere 2020. gadā bērniem nomainīt jaunus krēsliņus un galdiņus.  

 

4. Personāls 
 

   Bibliotēkā strādā 1 darbinieks uz pilnu slodzi. Bibliotēkai ir struktūrvienība Leimaņu 

Tautas namā. 1 dienu nedēļā ( trešdienās), bibliotēkas darbinieks brauc uz turieni. 

Darbiniekam ir vidējā speciālā izglītība, kā arī katru gadu tiek paplašinātas zināšanas 

dažādos kursos un pieredzes apmaiņas braucienos, ko organizē Jēkabpils GB,  Jēkabpils 

novada pašvaldība  un kultūras darba organizators Jēkabpils reģionā. 

 

 2019. gadā apbalvojumi un pateicības nav saņemtas.  

 

Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi” 
 

N.p

.k. 

Norises 

laiks 

Norises 

vieta 

Organizētājs(-i) Pasākuma nosaukums, galvenās tēmas Stundu 

skaits 

1. 8.02. Jēkabpils 

GB 

Jēkabpils GB Aizvadītais 2018. gads mūsu bibliotēkās 3 

2 13.02. Jēkabpils 

GB 

Jēkabpils GB “E-pakalpojumi un e-rīki dzīves situāciju 
risināšanai” 

6 

3. 21.03. Jēkabpils 

GB 

Jēkabpils GB Darbs ar lasītāju grupām 4 

4. 21.03. Jēkabpils 

GB 

Jēkabpils GB E- veselība – jauns e-pakalpojums 

iedzīvotājiem 

1 

5. 11.04.  Jēkabpils 

GB 

Jēkabpils GB Radošums un tā izpausmes darbā ar 
bērniem un pieaugušajiem bibliotēkā 

5 

6. 23.04. Jēkabpils 

GB 

Jēkabpils GB Nacionālā enciklopēdija – nozīmīgs 

zināšanu resurss latviešu valodā 

1 

7. 23.04. Jēkabpils 

GB 

Jēkabpils GB V/a Kultūras informācijas sistēmu  centra 

aktualitātes 

1 
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8. 23.04. Jēkabpils 

GB 

Jēkabpils GB Daudzpusīgas darba formas ar bērniem un 

sadarbība ar izglītības iestādi 

1 

9. 23.04. Jēkabpils 

GB 

Jēkabpils GB Aktualitātes bibliotekārajā darbā, 

gatavojoties akreditācijai 

4 

10. 6.06. Jēkabpils 

GB 

Jēkabpils GB Izbraukuma seminārs uz Krustpils novada 

bibliotēkām 

6 

11. 19.07. Kupišku 

rajons 

Jēkabpils novada 

pašvaldība 

Pieredzes apmaiņas brauciens  uz Kupišku 

rajonu 

8 

12. 10.10. Jēkabpils 

GB 

Jēkabpils GB Jēkabpils reģiona un Neretas novada 
bibliotēku sanāksme 

5 

13. 15.10. Siguldas 

novads  

Jēkabpils novada 

kultūras 

darbinieki 

Pieredzes apmaiņas programma kultūras 

darbiniekiem uz Siguldas novadu 

8 

14. 7.11. Jēkabpils 

GB 

Jēkabpils GB Tikšanās ar novadpētnieku Spodri 

Bērziņu 

2 

15. 21.11. Jēkabpils 

GB 

Izglītības 

iniciatīvu centrs 

Ilgtspējīgas attīstības mērķi bibliotēkās 4 

16. 19.12. Jēkabpils 

GB 

Jēkabpils GB Bibliotēku darbinieku noslēguma 
seminārs decembrī 

4 

 

Aizvadītais gads ar profesionālās pilnveides semināriem, 

pieredzes apmaiņas braucieniem ir bijis ļoti bagāts un daudzpusīgs. No 

visiem  gribas izcelt dažus, kuri vislabāk palikuši prātā un noderējuši 

ikdienas darbā. Protams, tie ir dažādie pieredzes apmaiņas braucieni , 

kuros iepazītas un apskatītās vietas ar  dažādām interesantām  lietām, 

kuras var izmantot savā darbā gan iekārtojot telpas, gan rodot labākus 

risinājumus fonda iekārtošanā, izvietošanā utt. 2019. gada jūnijā ar 

Jēkabpils reģiona bibliotekāriem  apmeklējām Krustpils novada Variešu 

un Krustpils bibliotēkas. Guvu interesantas idejas bibliotēkas 

noformējumā. Ar Jēkabpils novada pašvaldības darbiniekiem iepazinām 

Kupišku novada pašvaldību. Viņu tūrisma objektu piedāvājumu.  

Noderīgs, aizraujošs bija Ego pilnveides praktiskais seminārs 

“Radošums un tā izpausmes darbā ar bērniem un pieaugušajiem 

bibliotēkā”. Idejas dažādu pasākumu organizēšanā.  Ļoti noderīgs bija 

mācību kurss  februārī “Digitālā saziņa ar valsti: dzīves situācijas, noderīgi e–risinājumi” ar 

praktiskiem piemēriem mācījāmies kā atrisināt dažādus jautājumus saziņai ar valsts 

institūcijām elektroniski. 

 

 

 

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 
 

 Galvenie rādītāji (kopaina: lasītāju skaits, apmeklējums, izsniegums u. c.): 

 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 
 2017 2018 2019 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 142 170 151 19,7% -11% 

t. sk. bērni 33 41 44 24,2% 7,31% 

Bibliotēkas apmeklējums 2747 2114 2301  -23%  8,84% 

t. sk. bērni 542 392 342  -22,7% -12,7% 
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Virtuālais apmeklējums 142  57  

Izsniegums kopā 5302 5189 5091  -2,1% -1,8% 

t. sk. grāmatas 2143 2197 1971  2,5% -10,2% 

t. sk. periodiskie izdevumi 3159 2970 3116   -5,9% 4,91% 

t. sk. bērniem 445 345 488  -22,4% 41,4% 

Bibliotekārais aptvērums % 

no iedz. skaita pagastā, 

pilsētā, reģionā *   

31,5% 38,% 40%   7%    1,5%          

t. sk. bērni līdz 18 g.*  47% 91%   15% 

Iedzīvotāju skaits 451 436 

66(bērni) 

409 

 59( bērni) 

  -3,3% 6,6% 

 

       Pēc pilsonības un migrācijas datiem Leimaņu pagastā ar katru gadu samazinās iedzīvotāju 

skaits, līdz ar to samazinās arī bibliotēkas lietotāju apmeklējumu  skaits, kā arī izsniegums. 

2019. g. lietotāju skaits ir samazinājies tomēr apmeklējumi nedaudz pieauguši, manuprāt tas ir 

saistīts ar pasākumiem, kurus bibliotēka organizē gan ar Leimaņu TN, gan sociālo aprūpes 

namu “Mežvijas” . Pagasta teritorijā skolas nav. Bērnu apmeklējumi galvenokārt noturas  uz 

pasākumiem. 

 

 Pakalpojumu attīstība  

   Blakus bibliotēkai atrodas Sociālās aprūpes nams, kurā ir ierīkots pacēlājs invalīdiem, 

līdz ar to ir iespēja invalīdiem nokļūt bibliotēkā.  Bibliotēka ir savienota ar šo iestādi, līdz 

ar to vecie ļaudis katru dienu, neizejot ārā, var apmeklēt bibliotēku.. Uz šo brīdi pansijā 

dzīvo 23 cilvēki, puse izmanto bibliotēku. 2019. gadā bibliotēka sadarbībā ar sociālā 

dienesta vadītāju plāno un organizē dažādus pasākumus bibliotēkas telpās. ( piem.  notiek 

dažādas lekcijas, tradīciju svētku svinēšana, filmu skatīšanās).  (Foto skat. pielikumā) 

2018. gadā b-kai tika izveidoti profili sociālajos tīklos www.draugiem, www.facebook.com 

līdz ar to lietotājiem ir iespēja ātrāk uzzināt par aktivitātēm bibliotēkā. Sociālajos tīklos 

Facebook  Leimaņu bibliotēkai ir 111 sekotāji,  

draugiem. lv – 30 sekotāji. 

 

 Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti. 

       2019.gadā Jēkabpils novads mājas lapā tika veikta novada iedzīvotāju aptauja  “Par        

prioritātēm Jēkabpils novada pašvaldības 2020. gada budžeta sastādīšanā”, kurā bija ietverts 

jautājums par bibliotēkām,  sīkāk /sk. pielikumā/ 

 Ārējie apkalpošanas punkti kā pakalpojums.  

Apmeklētājiem zināms, ka katru trešdienu bibliotekārs ir ārējās apkalpošanas punktā 

Leimaņu TN. Tur ir iespēja ne tikai apmainīt grāmatas vai žurnālus , bet saņemt 

konsultācijas dažādos   e- pakalpojumos. Pavasarī cenšos palīdzēt aizpildīt VID 

deklarācijas kā arī Lauku bloku kartes, neskaidros jautājumos organizēju tikšanos ar 

novada lauku konsultanti. Šīs dienas kļuvušas ļoti apmeklētas, kurās cilvēki dalās ar 

savām domām par dažādiem jautājumiem ( gan sadzīviskiem, gan domu apmaiņa par 

notiekošo valstī, novadā, pagastā.). Diskusijas notiek par jaunākajām grāmatām un 

žurnālu rakstiem. 

 Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām.  

Bibliotēka sadarbībā ar novada pašvaldības sporta koordinatori, ar  kultūras namu aktīvi 

iesaistās sociālā nama izglītojošā darbā. Veselīga dzīvesveida popularizēšanā un veselīgu 

aktivitāšu organizēšanā. “Lekcija par veselīga uztura pamatprincipiem pieaugušajiem”. 

Lekcijā ar praktiskiem piemēriem lektore stāstīja un uz vietas gatavoja dažādus kokteiļus, 

kuri nepieciešami ikdienā, lai nesaslimtu ar sirds asinsvadu slimībām utt. 

http://www.draugiem/
http://www.facebook.com/
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Novembrī notika tikšanās ar lektori Solvitu Mertenu, kura stāstīja  par to, kā saglabāt labu 

veselību, lietojot alvejas produktus. 

 Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas pieejamība 

iedzīvotājiem 

Visa aktuālā informācija par novada jautājumiem ( gada pārskati) pieejami bibliotēkā. 

Piedalījos  darba grupā Jēkabpils novada attīstības programmas 2019. – 2025. gadam 

izstrādē.  Informācija  par pasākumiem – ( tās ir afišas, bukleti, ziņu lapas, novada 

preses izdevums ( Ļaudis un Darbi – Jēkabpils novada preses izdevums) ir pieejami 

bibliotēkā gan papīra formātā, gan elektroniski. 

 

 Elektroniskais katalogs kā pakalpojums – tabula “BIS ALISE izmantošana”       

Bibliotēka strādā  BIS ALISE 4_5, visi bibliotēkas lasītāji ir autorizēti. Savā darbā cenšos 

strādāt individuāli ar katru lasītāju stāstot, rādot kā izmantot e- katalogu. Lietotājiem ir 

 iespēja pasūtīt un rezervēt grāmatu elektroniskājā kopkatalogā.  Pagaidām ļoti maz 

lasītāju izmanto grāmatu pagarināšanu caur WebPac. 

 

 Iekšzemes un starptautiskais SBA: 

Tabula “SBA rādītāji” 
SBA 2017 2018 2019 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

91 99 129 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

287 139 203 

 

Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, SBA ir palielinājies, gan no citām bibliotēkām  

saņemto grāmatu skaits, gan nosūtīto grāmatu skaits. Jēkabpils novada bibliotēkās vēl 

joprojām lasītāji pieprasa  Latvijas filmu kolekciju ( 25 diski). Aktīvi izmantojam novada 

un reģiona bibliotēku grāmatu krājumus. 

 

 

6. Krājums 
 

 Krājuma komplektēšanas politika un organizācija: 

2019. gadā tika izstrādāta jauna “Jēkabpils novada Leimaņu bibliotēkas krājuma 

veidošanas vadlīnijas 2019.- 2023. gadam”. 

Leimaņu bibliotēkas grāmatu fonds sastāv no 2 daļām. Viena daļa ir Leimaņu 

bibliotēkas fonds, otra daļa ir izsniegšanas punktā ( izsniegšanas fonda krājums ar katru 

gadu samazinās, jo vecās grāmatas tiek norakstītas). 2019. gadā daudz tika strādāts pie 

lieko dubletu norakstīšanas (164 eks.), galvenokārt, tās ir (struktūrvienības Leimaņu TN) 

grāmatas . 

        Bibliotēka komplektē un iegādājas aktuālus, kvalitatīvus izdevumus, lai bibliotēkas 

lietotājiem sniegtu mūsdienīgu informāciju un veicinātu mūžizglītību.  

Krājuma komplektēšanas un organizācijas politikas prioritātes 2019. gadā: 

 mākslinieciski augstvērtīga daiļliteratūra, īpaši latviešu oriģinālliteratūra; 

 literatūru bērniem un jauniešiem -  grāmatas, kuru saturs un noformējums  stimulē 

iztēli, garīgu izaugsmi,  

 skolēnu mācību procesā nepieciešamā literatūra (Latvijas vēsture,   ieteicamā 

daiļliteratūra u.c.); 

 uzziņu resursi (vārdnīcas, enciklopēdijas); 
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 izdevumi studiju atbalstam (pedagoģija, psiholoģija, ekonomika, u.c.); 

 literatūra uzņēmējdarbības atbalstam (mārketings, grāmatvedība u.c.); 

 rokdarbu un citu praktisku nodarbību veicinoša literatūra( par veselīgu 

 dzīvesveidu) 

Joprojām tiek izmantota iespēja atlasīt un saņemt grāmatas no Jēkabpils GB uz laiku 

līdz 2 mēnešiem. Ne visas lasītāju pieprasītās grāmatas ir iespējams nopirkt, joprojām 

tiek izmantoti blakus esošo bibliotēku fondi  (Zasas, Kalna b-kas). Tā dodot iespēju 

lasītājiem izlasīt  kādu interesējošo grāmatu.   

Galvenokārt tiek atvestas šādas grāmatas:  

 „bestselleru” literatūra, 

  kriminālromāni,  

 personību dzīvesstāsti  (aktieru, ievērojamu cilvēku) ,  

 mācību literatūra, 

  grāmatas krievu valodā. 

 

Lai izvairītos no maz pieprasītas literatūras, bibliotēka nekomplektē: 

 Reti pieprasītu nozaru, mācību un tehnisko literatūru; 

 Literatūru krievu valodā; 

 Dokumentus vairākos eksemplāros. 

Pamatā  grāmatas iepērku no individuālā komersanta ‘’Virja AK’’. Par šo sadarbību 

ļoti priecājos - grāmatu un citu izdevumu salīdzinoši zemās cenas dēļ. Grāmatas 

iegādājos arī SIA Latvijas grāmata, Zvaigznes ABC grāmatnīcā it īpaši , kad ir akcijas 

( bankrota cenas u.t.t.)   

 

 Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums: 

 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 
 2017 2018 2019 

Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 

1890 2016 2176 

t. sk. grāmatām 1201 1278 1357 

t. sk. bērnu grāmatām 287 273 355 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 689 738 819 

 

Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, pašvaldības  finansējums uz 1 iedz. ir audzis un, 

manuprāt, apmierinošs. Protams, ir kategorija lasītāju, kuri jaunās grāmatas vēlas uzreiz, 

bet cenšos lasītāju vēlmes apmierināt vai nopērkot, vai pieprasīto grāmatu atvedot no citas 

bibliotēkas. Sastādot bibliotēkas budžetu, tiek plānota nauda grāmatu iegādei. Novada 

pašvaldība piešķir vienādu naudas summu visām novada bibliotēkām. 2019. gadā Leimaņu 

bibliotēka varēja nedaudz vairāk iegādāties, jo palika neiztērēti līdzekļi  no datortehnikas, 

tos atļāva iztērēt grāmatām. 

 Periodisko izdevumu pasūtīšana 2019.gadā 

2019. gadā tika pasūtīti 17 periodiskie izdevumi un 3 izdevumus dāvināja lasītāji. 

Bērniem pasūtīti 2 izdevumi.  

 Krājuma pārbaude (inventarizācija)  

2019. gadā krājuma inventarizācija nav veikta. ( pēdējā inventarizācija notika 2014. 

gadā). Jāturpina darbs  pie dubletu  un maz pieprasītu izdevumu norakstīšanas. Ar 

projektiem bibliotēkā ir labas, jaunas nozaru un daiļliteratūras grāmatas 2 eksemplāros, 

līdz ar to tās netiek izmantotas, bet kādam var būt noderīgas, tāpēc tās tiks piedāvātas 

citām bibliotēkām.  
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 Krājuma rādītāji: 

Tabula “Krājuma rādītāji” 
 2017 2018 2019 

Jaunieguvumi kopā 556 596 687 

t. sk. grāmatas 182 202 193 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 53 114 107 

t. sk. bērniem (B+J) 51 49 61 

Izslēgtie dokumenti 253 641 781 

Krājuma kopskaits 8532 8487 8393 

t.sk. grāmatas un citi dok. 7230 7063 6860 

t.sk. periodiskie izdevumi 1302 1424 1533 

Grāmatu krājuma apgrozība 0.3 0.3 0.28 

Periodisko izdevumu apgrozība 2.4 2.08 2.03 

 

Krājuma analīze:  

 Jaunieguvumi, t. sk. grāmatas  salīdzinot ar 2018. gadā ir palielinājies salīdzinot ar 

iepriekšējo gadu. 2019. gadā salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem ir vairāk norakstītas maz 

pieprasītas grāmatas , liekie dubleti.   Nedaudz samazinājies bibliotēkas krājuma fonds. 

2020. gadā jāturpina iesāktais  darbs pie fonda. 

 

 Datubāzes: 

    Pagājušā gadā ar VKKF atbalstu ir abonētas 2 datu bāze:  

 

 Letonika www.letonika.lv 

 

 Lursoft www.lursoft.lv 

 

 Laikrakstu bibliotēka www.news.lv 

 

   Filmas www.filmas.lv 

Uzziņu sagatavošanai tiek izmantots: 

 LNB datubāzu elektronisko katalogu un interneta meklētāju neierobežota 

izmantošana,  

  Bibliotēkā netiek veidotas citas datubāzes. 

 

 

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 
Dabubāze 2017 2018 2019 

Letonika 94 22 24 

News 18 47 9 

    

 

Letoniku attālināti izmanto 4 lietotāji, pagaidām nedaudz, bet pamazām skaits aug. 

Lursoft datu bāzi izmanto mazāk.  

 Darbs ar parādniekiem ir regulārs, tāpēc tādu ilgstošu parādnieku nav. Regulāri 

pārskatu savus lasītājus , rakstu e- pastu vai zvanu , atgādinu par laikus nenodotajām 

grāmatām vai žurnāliem. Lasītāji atsaucas un nodod.  Kavējuma naudu neiekasēju.  

 

 

http://www.letonika.lv/
http://www.lursoft.lv/
http://www.news.lv/
http://www.filmas.lv/
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7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 
 

  Darba ar bērniem un jauniešiem 

raksturojums un vispārīgie rādītāji 

Bibliotēkā telpas ir ļoti plašas, mazajiem 

lasītājiem ir sava telpa grāmatām un 

spēlēm, kur var pavadīt brīvo laiku. 

Jauniešiem ir sava telpa. Bērnu skaits ir 

ļoti sarucis, jo skolas bibliotēkas 

teritorijā vairs nav. Visvairāk ar bērniem 

cenšos  strādāt  brīvdienās un brīvlaikos,  

jo tad viņiem ir lielāka iespēja apmeklēt 

bibliotēku. Brīvdienās  cenšos organizēt 

arī pasākumus.  Internetu izmanto daudz 

retāk, jo tas ir pieejams mājās un protams telefonos.  

   Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana.  

2019. gadā tika iegādātas 61 bērnu grāmatas par 

355.23 EUR (tās ir nodaļā B un J). Pasūtīti 2 preses 

izdevumi bērniem un jauniešiem. Nopirkto grāmatu 

skaits salīdzinot ar 2018.g. ir palielinājies +12         

( +82 EUR) . Iesaistoties projektā “Grāmatu starts” 

bērniem ir jāpiedāvā jaunas, skaistas grāmatas, 

vecāki nevar atļauties nopirkt  

        Lasītāju skaits bērniem salīdzinot ar 2018.g.(41),    

 2019. g. (44) ir nedaudz audzis par+3) 

     2019.gadā bērniem tika noorganizēti 6 

pasākumiem. Uz pasākumiem tiek aicināti visi pagastā 

dzīvojošie bērni.  “Bērnu žūrijā” iesaistījušies 15 

eksperti, 6 vecāki. Pagājušā gadā bibliotēka uzsāka 

”Grāmatu starta” projektu. Iesaistījās 7 bērni, notika 2 

tikšanās. /skat. pielikumā /  

    2019. gadā iegādāta jauna grāmatu kastes un 2 spēles. Pēc bibliotēku akreditācijas           

komisijas ieteikuma bibliotēkai  jāatjauno bērnu istabas mēbeles. 

 

 Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes: 

  Leimaņu bibliotēka iesaistās projektā “Bērnu. Jauniešu. Vecāku žūrija”. Ar lasītājiem 

bibliotēkas vadītāja organizē pārrunas, dažādus pasākumus, ekskursijas un šogad arī 

pārgājienu. Pasākumos nekad neiztrūkst grāmatu, to apspriešanas, spēļu un rotaļu  saistītu 

ar grāmatām, to varoņiem. Bērni un pieaugušie dalās pieredzē par izlasīto, nodod un 

saņem jaunas grāmatas pasākuma laikā, arī ekskursiju un pārgājiena laikā. 

 

 2019. gadā bibliotēka sadarbībā ar Leimaņu TN, Jēkabpils GB bērnu literatūras nodaļu 

organizēja 3 nozīmīgākus pasākumus. 

 16.02. “Meteņam putru vāru”, kurā vispirms tika pastāstīti “Bērnu žūrijas” darba rezultāti 

– vislabāk novērtētās grāmatas, apbalvoti čaklākie lasītāji.    
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 10. 07. Leimaņu bibliotēkas mazie ,čaklākie lasītāji devās vasaras ekskursijā, uz Tērveti 

un tās apkārtni. Apmeklējot   Tērvetes Meža parku, kā arī izejot „Gaisa takas” ( skat. 

pielikumā).  

 

   13.08.  Leimaņu bibliotēkas čaklie lasītāji ,devās ekskursijā uz Leimaņu pagasta 

„Kalnārēm”pie Poru ģimenes. Justīne Pore ir viena no čaklākajām lasītājām. Pie mājām ir 

ierīkota atpūtas vieta un „Padomju laika sadzīves lietu muzejs”. Pavadījām brīnišķīgu 

pēcpusdienu.  ( skat. pielikumā). 

 21.08. un 23.10. “Pūčulēnu” salidojums  - projekta “Grāmatu starts” 2 nodarbības 

mazajiem 3-5 gadu veciem bērniem.  

 

 

 

 23.10. Rudens Jampadracis Leimaņu TN. Pasākumā 

mūs apciemoja Pepija no Jēkabpils GB. Sapulcējušies 

pasākuma viesi iepazinās, kur mācās, kur dzīvo. Kamēr 

Pūčulēni kopā ar vecākiem un Pepiju gatavoja un 

krāsoja pirkstiņlellītes (pūcīti), lielākie bērni minēja 

krusttvārdu mīklu  par Bērnu žūrijas grāmatām. 

Pārrunājām izlasītās Bērnu žūrijas grāmatas. Katrs 

pastāstīja par grāmatu, kura šobrīd vislabāk patīk,  

apmainījām tās, lai līdz gada beigām varam izlasīt, 

balsot un vērtēt.  Gan mazajiem, gan lielajiem bija 

jautras komandu stafetes ar bumbām, florbola nūjām, 

katrs ar lielu koka karoti izņēma no katla ābolus un 

nesa uz imitētu grozu. Lielākie bērni orientējās 

apkārtnē – meklēja norādītās vietās apslēptas mantas, 

stafetēs sacentās ābolu mešanā, gaiļu cīņās u.c. 

 

 

 

 

 13.11. Ziemeļvalstu nedēļā Rīta stunda ar Pepiju. 
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8. Novadpētniecība 
 

 Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda prioritātes 

 Pagaidām bibliotēkā nav nekas digitalizēts. Turpinās darbs pie novadpētniecības 

mapēm. Izveidotas šādas mapes: 

 Aizpores puses skolas – 1 mape ( aprakstīta un ievadīta Jēkabpils reģiona 

novadpētniecības kopkatalogā 

 Bērzgala skola – laiku lokos -2 mapes 

 Leimaņu Tautas nams – 2 mapes 

 Kolhozu laiks Leimaņu pagasta teritorijā – 5 mapes 

 

   Novadpētniecības krājumu veido materiāli par Leimaņu pagastu , cilvēkiem, iestādēm . 
Darbs pie novadpētniecības materiālu vākšanas un apkopošanas tiek veikts ļoti regulāri.  

 2019. gadā tika vākti cilvēku atmiņu stāstījumi, fotogrāfijas, preses izdevumu materiāli 

par kolhozu laiku Leimaņu pagasta 

teritorijā. Izstāde tika atklāta 2020. 

gada janvārī.   Izstādē  hronoloģiskā 

secībā fotoattēlos, dokumentos, 

laikrakstu slejās un cilvēku atmiņās 

aplūkojams viss periods no ciema 

padomju izveidošanas  līdz SIA 

,,Mežgale’’ likvidācijas komisijas sēžu 

protokolu fragmentiem. Iespējams 

atsaukt atmiņā sen aizmirstus 

notikumus, kolhozu dibināšanas 

procesu, bijušos priekšsēdētājus un 

pārējos pagasta iedzīvotājus, priekus 

un nedienas, sasniegumus... Izstādes materiāli  patiešām, ir pārsteigumiem bagāti!    

          To veidoja Ina Sēle un novadpētnieki. 

   Novadpētniecības darba popularizēšana   

   Novembrī bibliotēka iesaistījās eseju konkursā “Augškurzemes partizānu pulkam – 100”, 

kuru organizēja novadpētniece Edīte Pulere. Tā mērķis bija rosināt iedzīvotājus, iepazīt 

savas tuvākās apkārtnes vēsturi, pētot notikumus 1.Pasaules kara laikā un Latvijas 

Neatkarības karā, izmantojot savas dzimtas arhīvu, pagasta, novada, pilsētas vēstures 

materiālus un citus avotus. No Jēkabpils novada piedalījās vairāki vēstuļu rakstītāji, tajā 

skaitā  Solveiga Smilškalne no Leimaņu pagasta.  Viņa bija visjaunākā dalībniece. 

Solveiga  meklēja,  iepazinās un apkopoja  materiālus  par 

Brīvības cīnītājiem Jāni un Pēteri Kalnaraupiem. Pēteris 

Kalnaraups  ir Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris. Solveiga 

dzīvo Leimaņu pagasta “Sidrabiņu “mājās, kur kādreiz 

dzīvoja Jānis Kalnaraups. 
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9. Projekti 
 

 

 

Tabula “Projektu apkopojums” 
Projekta 

nosaukums 

Finansētājs Finansējuma 

apjoms 

Projekta apraksts (īss 

kopsavilkums) 

Atbalstīts/ 

neatbalstīts 

     

Bērnu, jauniešu 

un vecāku žūrija 

LNB Bērnu 

literatūras centrs 

77.68 Jau 18 gadu piedalāmies 

“Bērnu žūrijā”, esam ļoti 

atsaucīgi 

atbalstīts 

Grāmatu starts LNB Atbalsta 

biedrība 

100 Projektā iesaistīti 7 bērni atbalstīts 

      

    Bibliotēka savu iespēju robežās iesaistās projektu rakstīšanā, kurus izsludina LNB un 

Bērnu literatūras centrs. Jau 18 gadu piedalāmies Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas darbā.    
2017 -2019.gadā bibliotēka iesaistījās ilgtermiņa darbības plāna izstrādē projektā: 
“Pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Sociālās aprūpes nama “Mežvijas” 

iemītniekiem Leimaņu pagastā Jēkabpils novadā” izveidotās infrastruktūras ilgtspējīgai 

izmantošanai 2018.-2022. gadam. Pie bibliotēkas, kā arī pie sociālā aprūpes nama „ 

Mežvijas” atklāja labiekārtotu atpūtas laukumu, kurā turpmāk tiek organizēti pasākumi 

visiem Mežgales ciemata iedzīvotājiem.  

 
 

 

 

 

10. Publicitāte 
 

 Bibliotēkas tēla veidošana. 

Bibliotēkā pieejami Jēkabpils novada: 

• Jēkabpils novada pašvaldības nolikums. 

• Jēkabpils novada pašvaldības informatīvais 

izdevums „Ļaudis un darbi” 

• Jēkabpils novada pašvaldības publiskie 

pārskati 2011.,2012.,2013.,2014. 2015. 2016. 2017.,2018. 

 

 Informatīvajā  izdevumā “Ļaudis un darbi” ir apkopota informācija par novada domes 

sēdes izskatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem, ieviestajiem projektiem, 

kultūras, izglītības un citu sfēru pasākumiem. Tāpat tiek sagatavotas un publicētas intervijas 

ar novada iedzīvotājiem. Satura sagatavošanas jautājumos ņemts vērā iedzīvotāju viedoklis, 

izraugoties iespējami aktuālākas tēmas.  

Informatīvais izdevums tiek izplatīts bez maksas iedzīvotājiem, pagastu pārvaldēs, 

bibliotēkā, veikalos. 

Izdevuma elektroniskā versija lasāma mājaslapā  www.jekabpilsnovads.lv 

Pagasta iedzīvotāji regulāri ar vietējās avīzes starpniecību tiek informēti par 

bibliotēkas darbu, par projektiem, kuros bibliotēka piedalās. Sagatavoti rakstiņi par 

pasākumiem, kas notikuši bibliotēkā. Katru mēnesi bibliotēkā ir viena vai vairākas literatūras, 

gleznu vai novadpētniecības izstādes. 

 

http://www.jekabpilsnovads.lv/
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Martā bibliotēkā bija skatāma Jēkabpils GB sagatavotā grāmatu skate „Latvijas 

Simtgades grāmata JGB”. Katru Latvijas vēstures gadu pārstāvēja viena grāmata, kuru izvēlējās 

no bibliotēkas krājuma. Balsošanas rezultātā par uzvarētāju kļuva 1932. gadā izdotais Latvju 

tautas dainu izdevums. 

Aprīlī  otra Jēkabpils GB sagatavotā ceļojošā izstāde par novadnieku Viktoru Orehovu 

– viņa mūža darbs. “Viktora Orehova lilijas jēkabpiliešu dārzos”.  

Aprīlī bibliotēka organizēja Leimaņu pagasta rokdarbnieču darbu izstāde: „No 

diegiem līdz....”, atsaucība un apmeklējums bija ļoti liels. 

 

Otrajā pusgadā Jēkabpils novada pašvaldība organizēja 2 informatīvas sanāksmes 

pašvaldību darbiniekiem ( tai skaitā bibliotēku darbiniekiem). Sanāksmes bija par  aktuāliem 

domes jautājumiem, gan izglītojošas.  

Aktīvi sadarbojos ar kultūras darba organizatoru pagastā, veidojot kopīgas izstādes, 

pasākumus. (tradīciju un valsts svētki - Līgo svētki, Lāčplēša diena,  18. novembris – Valsts 

svētki) .  

 

 Bibliotēkas informācija tīmeklī: 

Bibliotēkai savas mājas lapas nav. 

Informāciju par Leimaņu bibliotēku var 

atrast : 

• Jēkabpils GB mājas lapā, www.jgb.lv 

• kultūras kartē www.kulturas karte.lv. 

• novada mājas lapā 

www.jekabpilsnovads.lv 

• sociālajos tīklos: www.draugiem.lv 

• www. facebook.com 

 

 

 

Bibliotēkā regulāri ir skatāmas tematiskās literatūras izstādes: 

  

2019. gadā:  

 16 plauktu izstādes,  

 2 ceļojošās izstādes, 3 rokdarbu, vaļasprieku izstādes. 

 4 – bērnu pasākumi, 3 filmas, 10 pasākumi ar Leimaņu TN un sociālo  namu 

“Mežvijas”,  

 3 – pieredzes apmaiņas braucieni.( Krustpils novada bibliotēkas, Kupišku rajons( 

Lietuva), Siguldas novada kultūras iestādes. 

 

11. Sadarbības tīkla raksturojums 
 

 Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām 

• Leimaņu TN (kopīgi organizēti pasākumi, izstādes. ) 

• Leimaņu pagasta pārvalde ( dažādi pakalpojumi, e-prasmju attīstīšanā) 

• Biedrība “Akācija Plus” ( projekta realizēšanā) 

• Sociālās aprūpes centrs “Mežvijas” ( pasākumu organizēšana bibliotēkas 

telpās) 

 

 

      Kopā ar sociālās aprūpes nama vadītāju plānojam iemītniekiem dažādas aktivitātes: 

http://www.jgb.lv/
http://www.jekabpilsnovads.lv/
http://www.draugiem.lv/
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lekcijas, koncertus, vietējo amatierteātru izrādes, filmu skatīšanos, tradīciju svētkus  

( Līgo svētkus, Lieldienas, Valsts svētkus, senioru dienu, Ziemassvētkus).  

 

    1.10. Līdzīgi kā citviet Latvijas pagastos, pilsētās arī 

Sociālās aprūpes nama “Mežvijas” senioriem bija iespēja 

labi pavadīt 1.oktobra pēcpusdienu ar Pēteri Draņeviču  un 

Aleksandru Goru. Mūziķi mūs priecēja ar  latviešu tautā 

iemīļotām dziesmām. Kopīgi  minējām mīklas, spēlējām  

rotaļas. Pēc mūziķu teiktā, viņi labprāt apmeklē un sniedz  

koncertus dažādās vietās. Pasākumā piedalījās  Leimaņu 

pagasta bibliotēkas vadītāja Līga Lācīte ar viktorīnas 

jautājumiem un citām aktivitātēm. 

Decembrī gaidot Ziemassvētkus bibliotēkā pie “Mežviju” 

ļaudīm ciemojās Zasas bērnu ansambļi, Ābeļu pamatskolas 

un Ābeļu  k/n vokālie ansambļi “Tomēr”, “Elēģija”. 
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Pielikumi 

 
 

 2019.gadā Jēkabpils novada mājas lapā tika veikta novada iedzīvotāju aptauja   

“Par prioritātēm Jēkabpils novada pašvaldībā”, kurā bija ietverts jautājums par 

bibliotēkām. (atbildes apkopotā veidā). 

 

          Kāda, Jūsuprāt, ir/būtu bibliotēkas loma pašvaldībā? Kas jāveic to uzlabošanā? 

Ābeļu pag. Tā ir svarīga un funkcionē labi. 

Dignājas 

pag. 

es neapmeklēju. 

Tehniskā aprīkojuma uzlabošana: skeneri, lielformāta printeri. 

Jauki ir, kad vienmēr ir pieejama jaunākā prese un interneta 

pakalpojumi. 

Labs. 

Bibliotēkām pēdējos gados ir "uzkrauta" liela slodze, ārpus lit. 

propogandas darba. Domāju, ka kaut ko vēl vairāk būtu grūti 

"panesams", bet speciālistiem jau tas labāk redzams. 

Bibliotēkas darba laiks ir priekš pensionāriem, nevis strādājošajiem un 

skolēniem. 

Dunavas 

pag. 

- 

Kalna pag. Vajadzētu vairāk līdzekļu, lai būtu vairāk jaunu grāmatu un preses 

izdevumu 

Iespēja atrast nepieciešamo literatūru. Kalna pagasta bibliotēkas 

vadītāja ir aktīva novada vēstures pētniece un pasākumu rīkotāja, 

atbalstītāja. Lai visi būtu tik aktīvi. 

Bibliotēka informē cilvēkus par pasākumiem pagastā un novadā. 

Apmierina. 

Leimaņu 

pag. 

Arī bibliotēku funkcija jau ir nostabilizējusies: grāmatu izsniegšana, 

izstādes, novadpētniecība, datorpakalpojumi. Ko gan vēl tām var 

,,uzkraut''? 

Viss kārtībā. 

Bibliotēkas paliek par vienīgajiem punktiem pagasta teritorijā, kas 

sniedz informāciju par notiekošo novadā, organizē kultūras 

pasākumus, kā arī palīdz organizēt kultūras darbiniekiem, iesaistās 

sociālajā darbā, kā arī tālākizglītībā pieaugušajiem, iesaistās 

novadpētniecības darbā (vāc, apkopo materiālus), palīdz iedzīvotājiem 

orientēties,  dažādos e-pakalpojumos.  

Manuprāt, dažas bibliotēkas ir izlaidušās. Bibliotēkām būtu jācenšas 

vairāk iedziļināties tieši apkārtējās vēstures pētīšanā. Neticu, ka ir tik 

daudz apmeklētāju un nekam citam kā grāmatu izsniegšanai vai 

žurnālu pasūtīšanai nav laika. Prieks par Leimaņu, Kalna un Ābeļu 

bibliotekārītēm, vismaz var redzēt, ka tur kaut kas notiek. 

Bibliotēkai ir liela loma sociālo jautājumu risināšanā, kultūras dzīves 

organizēšanā, iedzīvotāju izglītošanā. Mūs apmierina mūsu 

bibliotekāres aktivitātes un komunikācijas prasmes darbā ar 

iedzīvotājiem. 

Rubenes 

pag. 

Es domāju ir labi, kā ir tagad.  
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Jāstrādā ar lasītājiem. Informāciju sociālajos tīklos par jaunāko 

pieejamo literatūru un preses izdevumiem, kas pieejami uz vietas. 

Ja bibliotēka darbojās un nenotiek pasākumi, tad to nevajag. Varētu 

strādāt dažas reizes nedēļā. 

Zasas pag. Jānodrošina bibliotēkās labāks interneta ātrums, jāievieš elektroniskās 

grāmatas. 

Arī bibliotēkā varētu norisināties dažādi pasākumi, pulciņi, apmācības 

utt. 

Uzskatu, ka bibliotēkas pilda svarīgu funkciju un tās sen vairs nav 

tikai grāmatu apmaiņas punkti. Paredzu, ka nākotnē bibliotēkas 

piedāvās plašu pakalpojumu klāstu, tai skaitā nodrošinot pašvaldības 

pakalpojumu pieejamību. 

Uzskatam, ka bibliotēkai ir maza loma, jo grāmatas lasa maz, datori ir 

gandrīz katram mājās. 

Bibliotēkā nav zinātniskās literatūras (ekonomika, darba tiesības, 

juridikcija u.c.), kas ļoti nepieciešama studentiem, rakstot savus 

darbus. Varbūt bibliotēkas varētu rīkot kādas sanākšanas lasītājiem 

(par jaunākajām grāmatām, tikšanās ar autoriem, bērnu grāmatu 

lasījumi utt.), tādā veidā arī saliedētu iedzīvotājus. 

Bibliotēkās tikai izsniedz grāmatas. Uzskatu, ka tāpēc nav jābūt 

atvērtai katru dienu. Skolas bibliotēkas funkcijas nav jūtamas. 

Jāapvieno abas, būs vismaz ekonomiskāk. Ekskursija dažiem 

cilvēkiem, vai tas ir pasākums? Ļoti neekonomiski un tikai krustiņam. 

Cits Pagastos var būt grāmatu klubiņi vai kopienas, kur tikties, parunāt, 

apmainīties grāmatām. Bibliotēkas izmirst un tas ir normāli un 

jāpieņem. Nav jēgas tur ieguldīt. Telpas, algas utt. 
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Darbs ar bērniem. 

 
10. jūlijā Leimaņu bibliotēkas čaklie , mazie un lielie lasītāji devās 

ekskursijā uz Tērvetes Dabas parku. Lai arī paceļam lija lietus, 

tomēr, nonākot galamērķī, tas mitējās. Mūs sagaidīja Meža 

raganiņa Kika un mazā raganiņa Kikīte. Sākās mūsu ceļojums pa 

pasaku – rūķu mežu. Ceļā sastapām daudz  dažādu, krāsainu tēlu:  

dažāda lieluma sēnes, rūķu mājas, darbnīcas, dzirnavas, skatu 

torņus.  Ciemojāmies pie rūķu krustmāmiņas. Rūķi -  lielāki un 

mazāki bija paslēpušies kokos un mājiņās. Nonācām jaunajā rūķu 

pilsētā – Čiekurē. Tur gan mums patika – rūķu pasts, veikals un 

dažādas darbnīcas, un mājiņas, kuras varēja  izstaigāt un izlodāt. 

Brīnišķīgi! Tomēr raganiņa aicināja tālāk – uz 

pasaku mežu. Vispirms izvēlējāmies apmeklēt 

raganu taku! Tur mūs sagaidīja gan mušmires, gan 

raganas māsa, kura mūs cienāja ar zaķu “kakām”, 

tās viņa savāc agri no rīta. Labi, ka nevārīja zupu, 

katls jau bija milzīgs un baiss, tomēr mēs 

turpinājām ceļu. Apskatījām slotu kambari, kurš 

bija aizslēgts,  izšūpojāmies uz vislielākās slotas 

un tad tālāk. Nonācām pie meža Ķēniņa tur mūs 

sagaidīja princese Zeltīte, kura dāvāja katram 

apburtu dimanta gabaliņu, nofotografējāmies,  un 

ceļš vijās tālāk. Gribējām aizlavīties garām 

Sīkstuļa mājai, bet nekā. Viņš mūs pieķēra, bija 

jāiztur dažādi pārbaudījumi. Sīkstulis gribēja 

sarunāt sev kalponi, kura šķiros odus, bet mēs nepadevāmies. Tā nonācām atrakciju parkā, 

nedaudz atpūtāmies un devāmies uz  “Gaisa takām”. Mēs izgājām diezgan sarežģītu gaisa trasi, 

laidāmies kā “Betmeni” pa gaisu- visi izturējām. Noslēgumā ar autovilcienu braucām līdz 

galapunktam, kur gaidīja mūsu autobuss. Tā diena paskrēja jautri un 

interesanti. Atpakaļceļš pagāja nemanot, jo pārrunājām redzēto, 

dzirdēto, izjusto. Čaklie lasītāji dalījās pieredzē par izlasītajām 

“Bērnu žūrijas” grāmatām, kā arī saņēma jaunas grāmatas un 

uzdevumus vasarai. Bērni bija ļoti apmierināti, un ekskursija viņiem 

paliks ilgi atmiņā.  

 

Dzīve nemitīgi mainās un ievieš savas korekcijas it visā, arī 

bibliotēku dzīvē. Straujo tehnoloģiju attīstībā  izmainās bibliotēku 

lietotāju grāmatu lasīšanas tradīcijas. Lai piesaistītu arvien jaunus 

lasītājus, Leimaņu bibliotēkas vadītāja Līga Lācīte meklē 

visdažādākos paņēmienus klientu piesaistei, ieinteresētībai 

apmeklēt bibliotēku un lasīt grāmatas. Ir izveidojusies pārliecība, jo 
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jaunākus lasītājus iesaista , jo ātrāk viņiem veidojas saikne ar bibliotēku un grāmatām. 

Leimaņu bibliotēka iesaistās projektā “Bērnu. Jauniešu. Vecāku žūrija”. Ar lasītājiem 

bibliotēkas vadītāja organizē pārrunas, dažādus pasākumus, ekskursijas un šogad arī 

pārgājienu. Pasākumos nekad neiztrūkst grāmatu, to apspriešanas, spēļu un rotaļu  saistītu ar 

grāmatām, to varoņiem. Bērni un pieaugušie dalās pieredzē par izlasīto, nodod un saņem 

jaunas grāmatas pasākuma laikā, arī ekskursiju un pārgājiena laikā. 

Augusta beigās Bērnu žūrijas grupiņa vecumā no 5 līdz 11 devās pārgājienā no 

Mežgales centra uz “Padomju laika sadzīves lietu 

kolekciju”, kur bērni iepazinās ar tādām lietām, kuras 

paši nav redzējuši un lietojuši. Kolekcijas īpašniece 

Arnita deva ekskursijas dalībniekiem dažādus 

uzdevumus. Bērni bija atsaucīgi, labprāt darbojās. 

Vēlāk piedalījās piknikā un dažādās interesantās 

aktivitātēs.  

 

 

 

 

 

 

Darbojoties ar bērniem ir nostiprinājies atzinums – 

ieinteresēt un uzrunāt kā bibliotēkas lietotājus arvien 

jaunākus lasītājus. Šogad bibliotēka iesaistās projektā 

“Grāmatu starts”, kura simbols ir pūce. Vecāki un viņu 

bērni vecumā no 3 līdz 5 saņēma ielūgumus nākt uz 

bibliotēku. Vecāki saņēma brošūru par kopā lasīšanu, bet 

bērni – mīksto rotaļlietu pūci un mugursomu ar grāmatiņu. 

Bibliotēkas jaunie viesi klausījās, kas ir bibliotēka, 

stāstus un pasakas no bērnu grāmatām, gāja jautrās rotaļās, 

krāsoja pūču attēlus, 

skatījās, taustīja un šķirstīja grāmatas no izstādes. 

Pasākumā valdīja nepiespiesta gaisotne.   

Atvadoties vecāki kopā ar bērniem izvēlējās no 

plašā bibliotēkas bērnu grāmatu fonda grāmatiņu, ko 

vakaros kopīgi lasīt.  

Pēc kāda laika bērni un viņu vecāki atkal tiks 

gaidīti bibliotēkā. Cerēsim, ka vēlme lasīt nepazudīs 
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Publikācijas 

  Leimaņu bibliotēka svin rudens svētkus 

23. oktobrī Leimaņu tautas namā uz rudens svētkiem pulcējās Leimaņu bibliotēkas čaklie lasītāji 

2019/10/31, Brīvā Daugava, Līga Lācīte, Leimaņu bibliotēkas vadītāja  

  Vasaras aktivitātes Leimaņu bibliotēkā 

, jo ātrāk viņiem veidojas saikne ar bibliotēku un grāmatām. Leimaņu bibliotēka iesaistās projektā 

“Bērnu 

2019/09/26, Ļaudis un Darbi, Ingrīda Puķīte 

  Meklējot visu, kas uzslavas vērts 

Leimaņiem, savos ceļojumu pierakstos esot rakstījis: «Ceļa malā man tiek rādīts Leimaņu ciems. Vārds 

«ciems 

2019/07/18, Brīvā Daugava, ILZE BIČEVSKA 

 

Meteņdienas svinības Leimaņos 

ģimenes ar bērniem un interesenti. Leimaņu bibliotēka īpaši aicināja Bērnu žūrijas ekspertus, lai 

kopīgi 

2019/03/18, Ļaudis un Darbi, Līga Lācīte, Leimaņu bibliotēkas vadītāja 

«Mežvijas» – vieta, kur cilvēki jūtas labi 

Sociālās aprūpes namā Leimaņu pagasta Mežgalē mīt 20 klientu Sociālās aprūpes nams «Mežvijas 

2019/01/25, Brīvā Daugava, AIJA VALDMANE 

 

http://news.lv/search/results?search_form_type=news&q=leima%C5%86u+bibliot%C4%93ka&rubric

s_search_in=&sources_search_in=&date_from=01.01.2019&date_to=31.12.2019&order=date+desc

&limit=10&start=10 

 

http://news.lv/Briva_Daugava/2019/10/31/leimanu-biblioteka-svin-rudens-svetkus
http://news.lv/Briva_Daugava/2019/10/31/
http://news.lv/Briva_Daugava
http://news.lv/Laudis-un-Darbi/2019/09/26/vasaras-aktivitates-leimanu-biblioteka
http://news.lv/Laudis-un-Darbi/2019/09/26/
http://news.lv/Laudis-un-Darbi
http://news.lv/Briva_Daugava/2019/07/18/meklejot-visu-kas-uzslavas-verts
http://news.lv/Briva_Daugava/2019/07/18/
http://news.lv/Briva_Daugava
http://news.lv/Laudis-un-Darbi/2019/03/18/metendienas-svinibas-leimanos
http://news.lv/Laudis-un-Darbi/2019/03/18/
http://news.lv/Laudis-un-Darbi
http://news.lv/Briva_Daugava/2019/01/25/mezvijas-vieta-kur-cilveki-jutas-labi
http://news.lv/Briva_Daugava/2019/01/25/
http://news.lv/Briva_Daugava
http://news.lv/search/results?search_form_type=news&q=leima%C5%86u+bibliot%C4%93ka&rubrics_search_in=&sources_search_in=&date_from=01.01.2019&date_to=31.12.2019&order=date+desc&limit=10&start=10
http://news.lv/search/results?search_form_type=news&q=leima%C5%86u+bibliot%C4%93ka&rubrics_search_in=&sources_search_in=&date_from=01.01.2019&date_to=31.12.2019&order=date+desc&limit=10&start=10
http://news.lv/search/results?search_form_type=news&q=leima%C5%86u+bibliot%C4%93ka&rubrics_search_in=&sources_search_in=&date_from=01.01.2019&date_to=31.12.2019&order=date+desc&limit=10&start=10

