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1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums 

 
Izmaiņas juridiskajā un institūcijas statusā  pārskata periodā bibliotēkā nav notikušas. 

Pārskata periodā Zīlānu bibliotēkas dzīvē izmaiņas ieviesa Covid-19. No iecerēm paspējām realizēt 

tikai dažas, jo aizliegums strādāt vispār vai vienu dienu nedēļā nav darbs, kas vērsts uz rezultātu.. 

Tās sekas droši vien jutīsim arī turpmāk, jo neļaujot apmeklēt klātienē bibliotēku, ar laiku pierodam 

bez tā  iztikt. Tāda nu ir cilvēka daba. Ja bibliotēkas darbs allaž ir bijis vērsts uz vietējās kopienas 

mūžiglītošanu, tad pārskata gadā no tā nav izdarīts nekas. 

Akreditācija notika 2019. gadā un atbilstoši ieteikumiem un Zīlānu bibliotēkas attīstības plānam, 

valstiski  doto iespēju robežās arī darbojamies. 2020. gadā ir uzlabojusies apmaksāto datu bāžu 

apmeklējums. 2021. gada budžetā ieplānota skenera iegāde novadpētniecības materiālu  

digitalizācijai. 

 

2. Finansiālais nodrošinājums 
Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

 2018 2019 2020 

Kopā (EUR)    

Pašvaldības finansējums 24100 19215 18609 

Citi ieņēmumi:    

t. sk. maksas pakalpojumi    

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi   15 

t. sk. VKKF finansējums    

t. sk. citi piešķīrumi   30 

 

Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 

 2018 2019 2020 

Izdevumi kopā (EUR) 24100 19215 18609 

Darbinieku atalgojums (bruto) 9610 9418 10405 

Krājuma komplektēšana 1551 1847 2671 

 

 Finansiālais nodrošinājums ir atbilstošs bibliotēkas funkciju veikšanai. 2020 gads jau 

vairāk līdzinās dīkstāves laikam, kad nedrīkst pieņemt apmeklētājus, nedrīkst rīkot pasākumus, līdz 

ar to arī izdevumi nedaudz samazinājušies. 

 

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 
 
 

Informācijas tehnoloģijas  Iegādes gads Piezīmes 

Datori (seši) 2016-2020 Datorus  atjauno , tāpēc 

datortehnikas kvalitātē laba. 

( Katru gadu pa vienam.) 

Multifunkcionālās iekārtas 2018  Ir melnbaltās  un krāsaino 

izdruku iespējas. 

Bibliotēkā ir iespējas  ielaminēt,  iesiet materiālus. 2020.gadā  nebija plašas iespējas izmantot ploteri, jo  

radošas darbnīcas ierobežojumu dēļ  nenotika. 

Inventārs pēc vajadzības tiek atjaunots. Tā šogad iegādāts jauns datorgalds un krēsls, lai aprīkotu jaunu 

datorvietu. Iegūts kafijas automāts, ko bibliotēka saņēma kā dāvanu, savā 70 gadu jubilejā. Bibliotēkas 

materiālais un tehniskais stāvoklis vērtējam tiešām kā labs, jo vienmēr nepieciešamais tiek atjaunots. Gada 

nogalē bibliotēkai beidzot iegādāts mūsdienām atbilstošs viedtālrunis. 
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1.att. 2020.gadā no jauna aprīkotā datorvieta 

 

 

4. Personāls 
Personāls apsver iespēju beigt aktīvā darba gaitas un ja 2021 gads turpinās iepriekšējā gada 

tradīcijas, tad jau noteikti. 

 

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 
Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

 2018 2019 2020 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 158 186 114 -38% 

t. sk. bērni 46 49 67 +36% 

Bibliotēkas apmeklējums 1399 1716 1034 -40% 

t. sk. bērni 188 556 214 -62% 

Virtuālais apmeklējums  347 149 -57% 

Izsniegums kopā 1991 1994 1460 -27% 

t. sk. grāmatas 732 808 615 -24% 

t. sk. periodiskie izdevumi 1259 1136 845 -26% 

t. sk. bērniem 88 108 47 -56% 

Bibliotekārais aptvērums % 

no iedz. skaita pagastā, 

pilsētā, reģionā 

23 25   

t. sk. bērni līdz 18 g.     

Iedzīvotāju skaits 700 700   

*Kūku pagastā kopējais iedzīvotāju skaits1858, t.sk. bērni 302 

Te nu var redzēt patieso Covid-19 ietekmi īstermiņā viena gada griezumā. Protams, rādītāji varētu būt 

mazāki salīdzinoši ar iepriekšējiem gadiem, jo samazinās cilvēku skaits, attīstās tehnoloģijas, palielinās 

iedzīvotāju prasmes un mājās pieejamās tehnoloģijas. Zīlānu bibliotēkas apkalpes teritorijā dzīvojošajiem   

pārticības  līmenis nav no zemākajiem valstī, to ietekmē labvēlīgais ģeogrāfiskais stāvoklis, kas nosaka 

pieejamību darba vietām, skolām. Bet tas nesastādītu 60% pret iepriekšējo gadu! 

Labs piemērs – bērnu apmeklējums(38% pret 2019.g).Jautājums -Kāpēc? Atbilde-Pie datoriem nedrīkst ?! 

 

 

 



4 
 

 

Tabula "Lasītāju sadalījums pa dzimšanas gadiem" 

 
Skaits kopā 1-18 19-40 41-60 61-80 81- 

114 32 14 33 32 3 

 

Tabula "Lasītāji pēc lasītāju kategorijām" 

Skaits 

kopā 

Bērni Skolēni 

1-9kl. 

Vidusskolēni Strādājošie Pensionāri Nestrādājošie Citi 

114 3 30 2 41 20 9 9 
 

Joprojām prieks par manām abām lasītājām –meitenēm ar 80+ gadiem, tagad gan vienai pievedu tikai 

žurnālus, bet otra vēl lasa grāmatas. Interesanti arī tas , ja viņas dzird vai izlasa informācija par kādu jaunu, 

kas ieinteresē, tad ir zvans uz bibliotēku, “vai tāda ir, un, ja nu nav, tad derētu iegādāties!”. Tas ir patīkamais 

darba variants- strādāt ieinteresētiem cilvēkiem. 

2020. gadā vairāk varbūt bija jāpalīdz apmeklētājiem par e pakalpojumiem ,Latviju. lv un 

internetbankām. 

           Saziņai izmantojam WhatsApp  Kādu reizi nosūtu grāmatu foto, citu reizi man atsūta 

pasūtījumu grāmatām, citas reizes arī piegādāju uz mājām. Ir dažādi darbības varianti, jo darbs jau prasās būt 

padarīts. 

 

Tabula “E-grāmatu bibliotēkas statistikas dati” 

 E-grāmatu bibliotēkas lasītāju 

skaits 

2019 5 

2020 6 

 

Diemžēl manas bibliotēkas apmeklētāji pagaidām nav īpaši sajūsmā par  e- grāmatu lasīšanu.To 

visvairāk varēja secināt decembrī, kad  apmeklētāji zvanīja un teica, ka dzīvā grāmata rokās patīkot 

labāk un meklēja iespējas samainīt grāmatas. Var jau arī saprast, jo Zīlānu bibliotēkas aktīvākie 

lasītāji ir personas ap un pēc 50. 

 

Tabula “Autorizētie lietotāji” 

Autorizēti lietotāji 

(2018) 
Autorizēti lietotāji 

(2019) 
Autorizēti lietotāji 

(2020) 

% salīdzinot ar 

iepr. gadu 

34 40 6 15% 
 

Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2018 2019 2020 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

117 89 66 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

15 7 5 

 

Lasītāju SBA nav daudz, bet sagādājam visas grāmatas, kuru nav pašiem, bet pēc kā ir pieprasījums. Tāpat 

arī piegādājam grāmatas krievu valodā, jo tās bibliotēka nekomplektē. 
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6. Krājums 
 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2018 2019 2020 

Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 

2338 2837 2671 

t. sk. grāmatām 1551 1847 1702 

t. sk. bērnu grāmatām 60 126 31 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 787 990 969 

Finansējums krājumam uz 1 

iedz.skaita pagastā, pilsētā, 

reģionā    

2,33 3,15 3,15 

 

Finansējums krājuma komplektēšanai ir labs.  Periodikas izdevumiem finansējums ir lielāks, nekā 

iesaka, bet tas taču nav ne vienam noslēpums, ka daudzi nāk uz bibliotēku tieši pieejamās 

periodikas klāsta dēļ. 

 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2018 2019 2020 

Jaunieguvumi kopā 631 721 736 

t. sk. grāmatas 158 211 170 

t.sk. periodika 473 510 566 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 67 136 113 

t. sk. bērniem 8 20 4 

t.sk. nozaru literatūra(grāmatas)  55 39 

Izslēgtie dokumenti 122 1124 128 

Krājuma kopskaits 3729 3326 3933 

Grāmatu krājuma apgrozība 0,3 0,6 0,2 

Periodisko izdevumu apgrozība 1,3 2,2 0,8 

 

Gada laikā  saņemti 13 grāmatu sūtījumi, sastādīti trīs norakstīšanas akti, saņemti 31 dažādu 

nosaukumu periodiskie izdevumi. Atsaucību ieguvuši svešvalodās (angļu un krievu valodās) 

pasūtītie periodikas izdevumi. Šo praksi turpināsim arī 2021.gadā. 

 

 

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2018 2019 2020 

Letonika  111 59 

News 38 64 259  

 

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 
 

           Bērni, kā apmeklētāji dalās trijās nevienādās daļās- pirmie bibliotēku apmeklē, kad nepieciešama 

obligātā literatūra (arī aizmāršīgākie to atdot), tad otrie- čaklākie apmeklētāji- spēlmanīši un trešais, zelta 

fonds, tie , kas grib lasīt grāmatas, bet diemžēl tā ir mazākā daļa. Visbiežāk vēlme lasīt  ir pārmantota no 

ģimenes. 

 2020 gads neizceļas ne ar kādām jaunām inovācijām. Pieminēt gribas, ka pie Mazās Māras parka 

objektu izveides palīdzēja arī pāris jauniešu, tāpat arī ilustrācijas pagasta vēsturiskajam apkopojumam tapa ar 

jaunas mākslinieces palīdzību. Šo sadarbību noteikti turpināsim arī 2021.gadā 
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8. Novadpētniecība 

Vienīgais darba virziens, kur 2020. gadā vairāk darba ieguldīts un izdarīts - digitalizēta, pārrakstīta, 

noskaidrota informācija apkopojumā par pagastu.  Nesakārtotas palikušas trīs  nodaļas- par 

uzņēmējdarbību, sportu un nepārrakstīta nodaļa par represijās cietušajiem un viņu atmiņas. 

Tad vēl jāpiestrādā pie digitalizēto foto attēlu sakārtošanas un atbilstošas noformēšanas. 

 

 

9. Projekti 
Tādu nav. 

 

10. Publicitāte 
Par pārskata gadu nav ko piebilst. 

 

11. Sadarbības tīkla raksturojums 

 
Zīlānu bibliotēka 2020. gadā nosvinēja savu pastāvēšanas  70 gadskārtu.To palīdzēja realizēt 

sadarbības partneris- Zīlānu kultūras nams ar saviem pašdarbniekiem. Atsaucās arī novada kolēģi. 

 

 

12. Veiksmes stāsts 

 
Šis stāsts nav par veiksmi, bet gan par paveiktu darbu. Pavasarī, kad bibliotēkas darbs bija 

paralizēts,  darba stundas veltīju  Mazās Māras parka ierīkošanai. Ideja pieder kultūras nama 

vadītājai, bet realizācija no parka plāna līdz pirmās kārtas apstādījumu veikšanai lielā mērā mana. 

Tas arī stāsts par sadarbību ar pašvaldību, kultūras namu, uzņēmējiem, kolēģiem un lasītājiem 

brīvprātīgos palīgos. 

 

Zīlānu bibliotēkas vadītāja                                                          Anna Lazdāne 
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Pielikums Nr.1 

ZĪLĀNU BIBLIOTĒKAS PASĀKUMI  2020.GADĀ. 

 

 

Laiks 

 

Norises 

vieta 

 

Pasākuma 

nosaukums 

 

 

 

Pasākuma 

veids 

 

Īss  pasākuma apraksts 

Marts Bibliotēka “Es uguns 

liesma esmu” 

Plaukta izstāde Aspazijai-155 

Janvāris Bibliotēka ”Lina 

valdzinājums 

Plaukta izstāde Ritai Blumbergai -95 

Augusts Bibliotēka “Zīlānu 

bibliotēkai -70” 

Plaukta izstāde No dibināšanas vēstures līdz 

mūsdienām- dažādi 

bibliotēku raksturojošie 

materiāli. 

 

7.augusts Brīvdabas 

estrāde 

Mārdadzis 

“Zīlānu 

bibliotēkai 70”  

Sarīkojums. Vēsturiski literārs 

sarīkojums. 

Novembris Bibliotēka “Es stāvu 

debess kraujas 

pašā malā, 

 tik ļoti savai 

sirdij piederīgs” 

Plaukta izstāde  Valdis Atāls 65 

Decembris Bibliotēka Regīnai Ezerai 

85 

Plaukta izstāde Grāmatu un aprakstu 

izstāde. 
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Pielikums Nr.2 

 

LASĪTĀKO GRĀMATU TOPS 

ZĪLĀNU BIBLIOTĒKĀ 2020.GADĀ 

N.p.k. Autors Grāmatas 

nosaukums 

Izdevējs Izdošanas 

gads 

Izsniegumu 

skaits 
1 D.Judina Dēls Latvijas 

Mediji 

2020 5 

2 D.Rukšāne Krieva āda Dienas 

Grāmata 

2020 5 

3 G.Eņģelis Koncerts 

vectēva 

pagalmā 

Zvaigzne 

ABC 

2020 4 

4 D.Judina Ēnas spogulī Latvijas 

Mediji 

2019 4 

5 D.Judina 

A.Nīmanis 

Mēmais Latvijas 

Mediji 

2020 4 

6 A.Rušmane Vienpatnieki Latvijas 

Mediji 

2019 4 

7 G.Kaziņa Pusnakts lilija Virja 2020 4 

8 G.Krilova Driftā tikai  

lēdijas 

Zvaigzne 

ABC 

2019 4 

9 Z.Nuts Zosāda Aut.izd. 2020 3 

10 L.Vinogradova Upe Zvaigzne 

ABC 

2020 3 

11 U.Pūcītis Dienasgrāmatas  2018 3 

12 A.Rušmane- Vēja Ar kastani 

kabatā 

Latvijas 

Mediji 

2020 3 

13 K.Račko Debesis pelnos Zvaigzne 

ABC 

2018 3 

14 R.Bugavičute-

Pēce 

Puika, kurš 

redzēja tumsā 

Latvijas 

Mediji 

2019 3 

15 L.Smite Raibs taurenis 

uz dadža lapas 

Jumava 2020 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


