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1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums 
 

Īss situācijas apraksts 

Salas novads atrodas Daugavas kreisajā krastā. Tā teritorija ietilpst viena no lielākajām 

Daugavas salām – Vidsala (9km), no tās Salas novada nosaukums.  

Apdzīvotā vietā „ Birži” atrodas 13 km no Jēkabpils pie Neretas un Aknīstes ceļu atzarojuma.  

Viens no nostāstiem apgalvo, ka apdzīvotas vietas nosaukums „ Birži” cēlies no vārda „ 

birze” Pirms daudziem gadu simtiem šeit – Biržu novadā – bijuši biezi meži. Tos izcirtuši. Cirsmās 

auguši jauni koki un veidojušās birztalas. No vārdiem „ birzs”, „birzstalas” cēlies nosaukums „ 

Birži”. 

Biržu teritoriju šķērso maza, skaista upīte „ Podvāze”. Paša ceļa malā, it kā katru 

garāmgājēju sveicinot, stāv baznīca. Anša Līventāla un mācītāja Lundberga atdusas vieta un 

piemineklis ir Biržu baznīcas dārzā. 

 Salas novada Biržu bibliotēka ir vietējās nozīmes pašvaldības iestāde, kura atrodas Salas 

novada teritorijā.  

Biržu bibliotēka atrodas 12 km no novada centra. Bibliotēkas apkalpošanas teritorijā atrodas 

Biržu pamatskola. Kā arī apdzīvotā vieta „Ošāni” kur atrodas grāmatu izsniegšanas punkts. 

No 1974. gadā bijušās kantora telpas izmanto bibliotēka, doktorāts, Biržu tautas nams.  

Biržu bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas Bibliotēku likumā noteiktā 

kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas kultūras ministrijā (bibliotēkas reģistrācijas apliecība Nr. 

1582). 

Bibliotēkas tiesības nosaka Salas novada pašvaldība Biržu bibliotēkas nolikums. Savā 

darbībā bibliotēka ievēro Bibliotēku likuma un citu normatīvo aktu prasības. 

Bibliotēkas darbību reglamentējošie dokumenti un galvenie plānošanas dokumenti publiski 

pieejami Salas novada pašvaldības mājas lapā sadaļā – Kultūra un apakšsadaļā Bibliotēkas. 

Informācija par Bibliotēkas lietošanas noteikumiem pieejama Bibliotēkas informācijas stendā. 

Bibliotēkas darbību finansē no Salas pašvaldības. 

• Izmaiņas bibliotēku darbībā pārskata periodā 

Bibliotēkas darbībā pārskata periodā izmaiņas juridiskajā statusā nav notikušas. 

 

• Pārskata periodā paveiktais no bibliotēkas stratēģijā (attīstības plānā) definētajiem virzieniem 

un uzdevumiem. 

 

Bibliotēka strādā saskaņā ar Biržu bibliotēkas attīstības stratēģiju 2018- 2022. gadam. 

Informācijas sistēmā Alise, uzsākta komplektēšana, kataloģizēšana un bibliotēkas krājumu 

apstrādāšana, sistematizēšana un uzskaite. Lietotāju apkalpošana notiek automatizēti. 

 

 

• Bibliotēku akreditācija 

 

Izmaiņas bibliotēku darbībā pārskata periodā nav notikušas. Bibliotēkas akreditācija pārskata 

periodā nav notikusi (atkārtoti akreditēta 2018. gadā). 
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2. Finansiālais nodrošinājums 
 

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

 2018 2019 2020 

Kopā (EUR) 14106 15260 20958 

Pašvaldības finansējums 14106 15260 20958 

Citi ieņēmumi:    

t. sk. maksas pakalpojumi    

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi    

t. sk. VKKF finansējums    

t. sk. citi piešķīrumi    

 

Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 

 2018 2019 2020 

Izdevumi kopā (EUR) 14106 15260 20958 

Darbinieku atalgojums (bruto) 8322 8759 8904 

Krājuma komplektēšana 1688 1639 1747 

 

Finansējums pārskata perioda sākuma un beigās ir attīstību veicinošs un nodrošina bibliotēkas 

funkciju veikšanu. 

 

 

 

3.Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 
2021. gadā plānots bibliotēku pārvietošana uz jaunam telpām. 

 

 
•  
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 Darbiniekiem 

(skaits) 

Lietotājiem 

(skaits) 

Vērtējums  Piezīmes 

Datori 1 3 

1 

2012. g. 

2019.g 

Darbiniekam 

2014. g. 

Multifunkcionālā 

iekārta 

  

1 

 

2017. g. 

 

Printeri  1 2019. g.  

 

Bibliotēka aprīkota ar visām nepieciešamajām tehniskajām ierīcēm (datoriem, multifunkcionālo 

iekārti, printeri ).    

4. Personāls 
 

Bibliotēkā strādā viens darbinieks ar pilnu slodzi. Bibliotēkas vadītājai ir  vidēja izglītība. 

Bibliotēkas vadītāja strādā no 1984. gada. 2020. gadā bibliotēkas vadītāja piedalījās 5 semināros. 

 

 

• Finansējums personāla attīstībai (profesionālajai pilnveidei, pieredzes apmaiņas braucieniem 

u. tml.) – situācijas apraksts, vērtējums 

 

Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi” 

 

N.p.k. Norises 

laiks 

Norises 

vieta 

Organizētājs(-i) Pasākuma nosaukums, 

galvenās tēmas 

Stundu 

skaits 

1. 18.06 Platforma 

ZOOM 

Jēkabpils 

Galvenā 

bibliotēka 

Atskats uz 2019. gadu. Covid 

ietekme uz Bibliotēku darbu. 

1,5 

2. 17.09 Krustpils 
kultūras 

nams 

a/s Swedbank 
sadarbība ar 

Jēkabpils 

Galveno 
bibliotēku 

Apmācību seminārs ”Banka 
datorā un telefonā – nāc un 

uzzini vairāk! 

2 

3. 9.10 Platformā 

MS Teams 

LNB, Latvijas 

Bibliotekāru 

biedrība (LBB)   

Latgales reģionālais seminārs 

“Bibliotēkas un sabiedrības 

ilgtspējīgā attīstība: mēs 
būvējam šo pasauli paši” 

4 

4. 10.12 KISC 

mājas lapā 

KISC Tiešsaistes pasākums 

“Mūsdienīga un inovatīva 

saziņa ar valsts pārvaldi” 

1 

5. 17.12  Platformā 

ZOOM 

JGB Jēkabpils reģiona un Neretas 

novada publisko bibliotēku 

darbinieku sanāksme 

2 
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5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 
 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

 2018 2019 2020 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 115 116 89 +1%-23% 

t. sk. bērni 39 37 27 -5%-27% 

Bibliotēkas apmeklējums 1924 1957 1248 +2% -36% 

t. sk. bērni 495 463 186 -6%-59% 

Virtuālais apmeklējums  47 15          -68% 

Izsniegums kopā 4260 4635 2592 +9%-44% 

t. sk. grāmatas 2191 2272 1163 +4%-74% 

t. sk. periodiskie izdevumi 2069 2363 1429 +14%-39% 

t. sk. bērniem 261 240 43 -8%-82% 

Bibliotekārais aptvērums % 

no iedz. skaita pagastā, 
pilsētā, reģionā 

21% 22% 18% +1%  -4% 

t. sk. bērni līdz 18 g. 30% 29% 26% -4%  -3% 

Iedzīvotāju skaits 528 519 496 -2%-5% 

 
 

Lietotāju skaita samazināšanas iemesls ir cilvēku izbraukšana ārpus novada robežām un vecāka 

gada gājuma cilvēku aiziešana mūžība. 

Covid-19 situācijas ietekme, samazinājās lietotāju apmeklējums, ka secinājums samazinājās visi 

galvenie radītāji. 
 

 

Tabula "Lasītāju sadalījums pa dzimšanas gadiem" 

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

89 27 15 20 26 1 

 

Tabula "Lasītāji pēc lasītāju kategorijām" 

Skaits 

kopā 

Bērni Skolēni 

1-9kl. 

Vidusskolēni Strādājošie Pensionāri Nestrādājošie Citi 

89  27 2 18 20 20 2 

 

• Pakalpojumu attīstība, jauninājumi  

Bibliotēkā sniegtie pakalpojumi ir uzskaitīti lietošanas noteikumos un šie pakalpojumi tiek 

nodrošināti piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. 

• E-grāmatu bibliotēka  
 

 

Tabula “E-grāmatu bibliotēkas statistikas dati” 

 E-grāmatu bibliotēkas lasītāju 

skaits 

2019 0 

2020 1 

 

• Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti  

 Pētījumi, anketas un aptaujas netika veiktas. Bibliotēka lasītāju viedokli izzina aptaujājot 

 lasītājus mutiski, gan par vēlamo darba laiku, gan par iespieddarbu iegādāšanos un 

 periodikas pasūtīšanu. 
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• Ārējie apkalpošanas punkti kā pakalpojums  

 Apkalpošanas punkta apdzīvotā vietā “Ošāni” izsniedzu grāmatas. Lietotājiem nav pieejams 

 internets. 

 

• Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām  

 Bibliotēka nav pieejama cilvēkiem ar funkcionālo spēju ierobežojumiem. Pakalpojumi 

 cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām tiek nodrošināti piegādājot grāmatas. 

 

• Uzziņu un informācijas darbs  

 Bibliotēka pietiekamu uzmanību velta iedzīvotāju apmācībai darbam ar datoru un internetu: 

 veic individuālo apmācību, tiek sniegtas konsultācijas darbam ar abonētajām  datubāzēm un 

 bibliogrāfiskajiem resursiem.   

 Bezdarbniekiem tiek sniegta informācija, kā izmantot internetu, meklējot darbu. 

 

• Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas pieejamība 

iedzīvotājiem 

 Pieejami novada bezmaksas informatīvais izdevums „ Salas Novada Vēstis”, tāpat 

 informācija pieejama novada mājas lapā www.salasnovads.lv 

 

 

• Elektroniskais katalogs kā pakalpojums – tabula “BIS ALISE izmantošana”  

No 2020.gada lietotāju apkalpošana notiek automatizeti. 

 

Tabula “Autorizētie lietotāji” 

Autorizēti lietotāji 

(2018) 
Autorizēti lietotāji 

(2019) 
Autorizēti lietotāji 

(2020) 
% salīdzinot ar 

iepr. gadu 

  2  

 
 

• Iekšzemes un starptautiskais SBA: 

 

Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2018 2019 2020 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

54 36 6 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

12 12 12 

 

 

 

6. Krājums 
 

• Krājuma komplektēšanas politika un organizācija: 

 Bibliotēkas darbību reglamentējošie dokumenti un galvenie plānošanas dokumenti publiski 

 pieejami Salas novada pašvaldības mājas lapā  www.salasnovads.lv 
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• Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums: 

 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2018 2019 2020 

Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 

1688 1639 1747 

t. sk. grāmatām 1084 999 904 

t. sk. bērnu grāmatām 266 145 166 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 604 640 677 

Finansējums krājumam uz 1 
iedz.skaita pagastā, pilsētā, 

reģionā    

3,19 3,16 3,52 

 

 

• Rekataloģizācija  

2020.gada uzsākta pilnībā automatizēta bibliotēkas procesu norise 

 

• Krājuma pārbaude (inventarizācija) 
Pārskata periodā bibliotēkas krājuma pārbaude (inventarizācija) nav veikta. 

 

• Krājuma rādītāji: 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2018 2019 2020 

Jaunieguvumi kopā 417 425 931 

t. sk. grāmatas 155 111 291 

t.sk. periodika 262 314 640 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 21 30 65 

t. sk. bērniem 26 30 34 

t.sk. nozaru literatūra(grāmatas) 12 5 29 

Izslēgtie dokumenti 3091 262 580 

Krājuma kopskaits 4976 5139 5490 

Grāmatu krājuma apgrozība 0,46 0,45 0,26 

Periodisko izdevumu apgrozība 7,8 6,5 1.5 

 

 

• Datubāzes: 

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2018 2019 2020 

Letonika 11 8 13 

News 0 5 10 

    

 

 

• Krājuma un datubāzu popularizēšana  

Ikviens bibliotēkas apmeklētājs var izmantot bezmaksas datu bāzes www.letonika.lv , Lursoft 

laikrakstu datubāzi www.news.lv 

 

• Ar bibliotēkas krājumu saistītās problēmas un to risinājumi, vajadzības, galvenie secinājumi 

pārskata periodā 

 

Jāturpina strādāt pie krājuma attīrīšanas no fiziski nolietotiem, saturā novecojošiem, nepieprasītiem 

izdevumiem. 
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7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 
 

• Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji 
2019.gada lietotāji 27, apmeklējumi 186, izsniegums  43.   

 

 

• Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana, jaunieguvumu proporcionalitāte, salīdzinot 

iegādāto pieaugušo un bērnu un jauniešu literatūru un lasītāju sastāvu, alternatīvo lietu 

komplektēšana (spēles, puzles, diski u. c.) 

2020. gada bibliotēka iegādātas 34 bērnu grāmatas, 2 periodiskie izdevumi.  

Krājuma kopējais apjoms sastāda aptuveni 29% no bibliotēkas kopējā fonda. 

Bibliotēkā krājums bērniem un jauniešiem ir pietiekams un daudzpusīgs. 

 

• Uzziņu darbs, pakalpojumi, prasmju un iemaņu attīstīšana, pasākumi dažādām vecuma grupām 

Uzziņas galvenokārt tika sniegtas mācībām, tika sniegta informācija, kur atsevišķus darbus ir 

iespējams izlasīt datorā, piem., www.letonika.lv  

 

• Veiksmīgākie pasākumi, lasīšanas veicināšanas aktivitātes 

Katru gadu aicinu pirmsskolas vecuma bērnus un 1. klases skolēnus ekskursijā uz bibliotēku, mācu 

bērnus kur un kā atrast vajadzīgo grāmatu vai žurnālu, kā izvēlēties vecumam piemērotu 

lasāmvielu. Lasīšanas veicināšanas nolūkos organizēju literārus pasākumus, aicinu uz izstādēm.  

Ar bērniem lējām, bērām,  dekorējam. Ledus dekori. 

 

 
 

• Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā, nozīmīgākie partneri, sadarbības 

vērtējums 

Bibliotēka sadarbojas ar Biržu pamatskolu.        

 

• Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem, to iespējamie risināšanas ceļi 

Secinājums- lielākā problēma darbā ar bērniem, bērnu nevēlēšanās lasīt. 

Vērojama tendence samazināties arī interneta bērnu lietotāju skaitam. Tas izskaidrojums ar to, ka 

pārsvarā cilvēkiem pašiem mājās ir datori un mobilās ierīces ar interneta pieslēgumu. 

Skolēni vairāk izmanto bibliotēkas WI-FI pakalpojumus savos portatīvajos datoros un mobilajos 

tālruņos, jo tad internetu var izmantot ārpus bibliotēkas darba laika. Vairāk pieprasīts šis 

pakalpojums ir skolēnu mācību gada brīvlaikos, kā arī vasarā. 
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8. Novadpētniecība 
 

• Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda prioritātes 

Bibliotēkas pārskata periodā papildinātas novadpētniecības mapes. 

• Novadpētniecības krājums:Novadpētniecības dokumenti bibliotēkā atrodas atsevišķā plauktā. 

Publikāciju kopijas un citi materiāli par novadniekiem apkopoti mapēs. 

 

• Novadpētniecības darba popularizēšana 

Izmantojamākais veids, kā popularizēt novadpētniecības materiālus ir izstādes. 

 

9. Projekti 
 

Pārskata periodā bibliotēkā nav realizēts neviens projekts. 
 

10. Publicitāte 
 

• Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par bibliotēkas funkcijām, 

pakalpojumiem 

 

• Bibliotēkas informācija tīmeklī: 

 

www.jgb.lvJēkabpils Galvenās bibliotēkas mājas lapā 

www.salasnovads.lv Salas novada pašvaldības mājas lapā 

www.biblioteka.lv Latvijas bibliotēku portālā   

www.facebook.lv 

 

11. Sadarbības tīkla raksturojums 
 

• Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām 

Bibliotēka ar pašvaldību sadarbojas finansiālajos, saimnieciskajos un organizatoriskajos jautājumos.  

 

• Citi sadarbības partneri reģionā un Latvijā, veiktās sadarbības aktivitātes 

Sadarbība notiek arī bibliotēku starpā, izmantojot SBA iespējas, kā arī konsultējoties ar darbu 

saistītos jautājumos. 

Pielikumi 
 

Lasītāko grāmatu tops – 10 lasītākās grāmatas 

 

Račko K. Netīrā 

Ketnere K. Asteszvaigznes bērns 

Bauere I. Mazā klusā sirds 

Dovlatovs S. Zona 

Judina D. Dēls 

DžūelaL. Zelta meitene. 

Lekberga, K.  Ragana 

Dimante I. Ilūziju spēles 

Rukšāne D. Krieva āda 

Linka Š. Cietsirdīgās spēles      
  


