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Vispārīgs bibliotēkas raksturojums 
 

Mazzalves pagasta bibliotēka ir kultūras, informācijas un izglītības centrs 

visiem novada iedzīvotājiem. 

Bibliotēkas krājumos ir pieejamas grāmatas, laikraksti un citi iespieddarbi un 

audiovizuālie dokumenti. 

Izmaiņas bibliotēkas darbībā pārskata periodā ir notikušas, ir pabeigti 

remontdarbi, bibliotēka pārvietota uz jaunām telpām.  

 

Finansiālais nodrošinājums 

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums”  

 2018 2019 2020 

Kopā (EUR) 11275 51079 19121 

Pašvaldības finansējums 11275 51079 19121 

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) 11275 51079 19121 

Darbinieku atalgojums 

(bruto) 

6779 6458 6301 

Krājuma komplektēšana 958 940 1029 

 

Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

 

 Bibliotēkā pārskata periodā remontdarbi tika pabeigti. 2020.gada sākumā 

bibliotēka tika pārvietota uz jaunajām telpām, kas atrodas 1.stāvā.  Bibliotēka 

pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kā arī jaunajām ģimenēm ar maziem 

bērniem. Esam ģeogrāfiski izdevīgā vietā, jo blakus atrodas Latvijas pasta nodaļa.  

Iekārtu, aprīkojumu situācijas raksturojums – nomainīts darbinieka monitors, 

iegādāts jauns printeris. Samazināta lietotāju datortehnika, balstoties uz interneta 

lietotāju apmeklējumu. Atstāti divi datori klientu lietošanai. Viens atrodas 

daiļliteratūras nodaļā, otrs bērnu nodaļā. 

Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums darbā ar bērniem un jauniešiem –

šogad ir veikts. Pārceļoties uz jaunajām telpām bērnu nodaļai iegādāti jauni 
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funkcionāli un bērniem atbilstoši plaukti, ieklāts mīkstais grīdas segums - paklājs. 

Iegādātas jaunas dažādu vecuma grupu grāmatas.  

  

DAIĻLITERATŪRAS NODAĻA 

DAIĻLITERATŪRAS NODAĻA 
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  DZEJA/ DATORTEHNIKA 

APMEKLĒTĀJIEM 

BĒRNU NODAĻA 
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Personāls 

 

Izmaiņas personāla sastāvā nav notikušas. Esošais darbinieks strādā uz 

noteiktu laiku, aizvietojot patstāvīgo darbinieku, kurš atrodas bērna kopšanas 

atvaļinājumā. 

Pavisam 1 darbinieks, strādā uz pilnu slodzi, darbiniekam profesionālā vidējā 

izglītība. 

  

Profesionālās pilnveides pasākumi 

 

2020.gadā bibliotēkas darbinieks apmeklējis 21.profesionālās pilnveides 

pasākumu. Neskatoties uz sarežģīto situāciju valstī, tika piedāvāts plašs klāsts ar  

izglītojošiem un interesantiem kursiem un semināriem.  

Pirms attālināto semināru uzsākšanas bija nepieciešams gūt zināšanas kā 

izmantot platformas Zoom un Microsoft Teams. Šobrīd šīs zināšanas mums noderēs 

ne tikai attālinātājos semināros, bet tās varēsim arī pielietot ikdienā sazinoties ar 

dažādām mērķu grupām, un klientiem. Kā arī izmantot pasākumu organizēšanā.  

Plašāku informāciju par profesionālas pilnveides kursiem skatīt Pielikums 

Nr.2.  
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Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji”  

  

2018 

 

2019 

 

2020 

% salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 98 94 114 -4,%, +22% 

t. sk. bērni 23 20 17 -13%, -15% 

Bibliotēkas apmeklējums 5387 6180 1711 +15%, -72,3% 

t. sk. bērni 542 1007 192 +86%, -81% 

Virtuālais apmeklējums   43  

Izsniegums kopā 1884 2511 1675 +33%, -33,3% 

t. sk. grāmatas 977 1262 909 +29%, -28% 

t. sk. periodiskie izdevumi 907 1247 766 +37%, -38,6% 

t. sk. bērniem 114 133 61 +17%, -54,1% 

Bibliotekārais aptvērums % 

no iedz. skaita pašvaldībā 

19% 9% 11% -11%, +23% 

t. sk. bērni līdz 18 g.* 124 115 112 -7%, -2,6% 

Iedzīvotāju skaits 1085 1042 1029 -3,9%, -1,25% 

 

Tabula “Lasītāju sadalījums pa dzimšanas gadiem” 

Skaits 

kopā 

1-18 19-40 41-60 61-80 81- Nav datu 

83 8 23 24 22 6 - 

 

Pēc lasītāju sadalījuma pa dzimšanas gadiem Mazzalves pagasta bibliotēku 

visvairāk apmeklē vecuma grupās no 41-60 gadiem, kā arī 19-40 gadiem.  Šo vecuma 

grupu sastāda  - studenti,  strādājošie un pensionāri.   

Tabula “Lasītāji pēc lasītāju kategorijām” 

Skaits 

kopā 

Bērni Skolēni 

1-9kl. 

Vidusskolēni Strādājošie Pensionāri Nestrādājošie Citi 

91 - 15 3 43 25 5 - 

 

 Taču sadalījumā pēc lasītāju kategorijām, lielākais pārsvars ir uz 

strādājošajiem.  
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Tabula “E-grāmatu bibliotēkas statistikas dati” 

Gads E-grāmatas bibliotēkas lasītāju skaits 

2019 1 

2020 4 

 

Bibliotēkas apmeklētāji tiek apkalpoti ar elektronisko katalogu ALISE. 

Pārskata periodā ir autorizēti lietotāji (skatīt tabulā). Šogad tikai nedaudz pieaudzis 

autorizēto lietotāju skaits. Jo aptaujājot lasītājus, secinājām, ka lasītājam labāk patīk 

taustāma grāmata nevis e-grāmata. Taču šogad pasauli skarot Covid 19, caurmērā 

visās Latvijas bibliotēkas e-grāmatas lietotāju skaits ir pieaudzis. 

Kopš 2020.gada sākuma bibliotēka atrodas 1.stāvā un līdz ar to ir pieejama arī 

cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kā arī joprojām sadarbojamies ar lasītājam 

uzticamu personu un grāmatas tiek nogādāta konkrētam lasītājam uz mājām. 

 

 

 

Tabula “Autorizētie lietotāji” 

Autorizēti lietotāji 

(2018) 

Autorizēti lietotāji 

(2019) 

Autorizēti lietotāji 

(2020) 

% salīdzinājums 

ar iepr. gadu 

0 3 4  

 

 

Tabula “SBA rādītāji”  

SBA 2018 2019 2020 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

3 9 3 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

3 0 0 

 
Arī SBA apmaiņu starp bibliotēkām šogad ietekmēja ārkārtas situācija valstī. 

Ja salīdzinām ar 2019 gadu šis skaits ir krasi krities. Jo grāmatas, kad tas bija atļauts,  

izsniedzām bezkontakta veidā saviem lasītājiem. Un tādēļ izvairījāmies no grāmatu 

ceļošanas uz citu pašvaldību, drošības apsvērumu dēļ. 
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Krājums 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums”  

 2018 2019 2020 

Pašvaldības 

finansējums krājuma 
komplektēšanai 

958 960 1029 

t. sk. grāmatām 513 467 546 

t. sk. bērnu grāmatām 75 33 42 

t. sk. periodiskajiem 
izdevumiem 

445 460 483 

Finansējums 

krājumam uz 1 iedz. 

skaita pagastā 

0,88 1,08 1 

 

Krājuma komplektēšana galvenokārt notiek no lasītāju pieprasījuma, kā arī 

aptauju rezultātiem. Izvērtējam jauno grāmatu pieejamību, kā arī budžeta iespējas 

konkrētajā laika periodā. Kā arī pieņemam lasītāju dāvinājumus.  

Periodisko izdevumu pasūtīšana 2020. gadam – 20 nosaukumi, no tiem 2 

bērniem. 

Pārskata periodā bibliotēkas krājuma pārbaude (inventarizācija) nav veikta. 

 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2018 2019 2020 

Jaunieguvumi kopā 577 486 474 

t. sk. grāmatas 124 78 127 

t.sk. latviešu daiļliteratūra 38 49 64 

t. sk. bērniem 17 17 34 

Izslēgtie dokumenti 600 30 1318 

Krājuma kopskaits 7164 6182 7189 

t. sk. grāmatas un citi dok. 5725 4348 5910 

t. sk. periodiskie izdevumi 1396 1834 1279 

Grāmatu krājuma apgrozība 0,17 0,4 0,23 

Periodisko izdevumu apgrozība 0,65 1,37 1,31 

 

 

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums”  

Dabubāze 2018 2019 2020 

Letonika 1324 343 260 

News 67 272 301 

 

 Katru ceturksni notiek saziņa ar lasītājiem  par neatgrieztajām grāmatām, vai 

preses izdevumiem.  Lielākoties ar lasītājiem sazināmie telefoniski vai  rakstiski ar  e-

pastu palīdzību, ja tāds ir norādīts. Vai arī caur sociālajiem tīkliem, vai tiek uzrunāts 

mutiski. 
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Darbs ar bērniem un jauniešiem 

 
 Šogad vairāk kā puse plānoto pasākumu un meistarklašu tika atcelti sakarā ar 

valstī notiekošos ārkārtas situāciju. Taču joprojām, turpinās sadarbība ar Mazzalves 

pamatskolas jauktā vecuma pirmsskolas grupu. Gada sākumā pirms visiem 

ierobežojumiem pirmskolas bērni tika aicināti uz bibliotēku apgleznot kastes. Kuras 

pēc tam tika izmantotas grāmatu pārnešanai uz jaunajām telpām. Kā arī izveidojām 

draugu grāmatu ķēdi, lai zinātu, kā tad grāmatas ceļos no rokas rokā uz jauno 

bibliotēku. Pamazām arī iesaistījās Mazzalves pamatskola – audzēkņi mācību ietvaros 

apmeklēja bibliotēku, lai iepazītu tās darbību un nozīmi visai kopienai.   

Visa gada garumā turpinām sadarbību ar Mazzalves pagasta kultūras darba 

organizatori,  veidojot kopīgus pasākumus bērniem un ģimenēm.  

 Turpinām tradīciju - Tēvu diena. Kurā ikviena ģimene tika aicināta gan radoši 

darboties, asināt prātu erudīcijā, kā arī pieradīt sevi fiziskajās aktivitātēs  

 Mazzalves pamatskolas pirmskolas grupiņas arvien biežāk apmeklē arī 

bibliotēku klātienē. Šogad tikai vasaras mēnešos, kad visi ierobežojusi tika atcelti un 

samazināti. Līdz ar telpu maiņu, bērnu nodaļa ir plaša un ērta, saulaina. Tāpēc bērni 

tiek aicināti apmeklēt tematiskās izstādes, kā arī paši tajās piedalīties ar saviem 

darbiņiem.  

 Ņemot vērā, ka Mazzalves pamatskolā ir bibliotēka, ko bērni apmeklē vairāk 

nekā pagasta bibliotēku, taču joprojām bibliotēkas krājumu papildinām ar jaunām un 

mūsdienīgām grāmatām  bērniem un jauniešiem. 

 

Novadpētniecība 

 

 Pārskata periodā tika papildinātās ar informāciju esošās mapes. 

  

Projekti 

 

 Pārskata periodā projektu nav bijis. 
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Publicitāte 

 

 Informācija par pasākumiem bibliotēkā, ārpus tās tiek ievietota Neretas 

novada mājaslapā, šo informāciju var izlasīt arī Neretas novada vēstīs. 

 Bibliotēka regulāri ievieto informāciju par jaunumiem bibliotēkā, 

pasākumiem, notikumiem novada robežās, pakalpojumiem sociālajos tīklos – 

draugiem.lv un facebook.com.  

 Virtuālais apmeklējumu skaits no Jēkabpils Galvenās bibliotēkas mājas lapas 

– 43 reizes. 

 

 

 

Sadarbības tīkla raksturojums 

 

 2020.gadā turpinājās sadarbība ar novada bibliotēkām, pārvaldes vadītāju 

Z.Odiņu, kultūras darba organizatori S.Koklevsku, Mazzalves pamatskolas PI 5-

6.g.grupiņu,  kā arī Mazzalves pamatskolas PI “Vālodzīte”. 

 

 

Neretas novada Mazzalves pagasta bibliotēkas vadītāja E.Ziemele 
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Pielikums Nr1.  

 
 

 

 

 

  

24.01.2020. Radošā darbošanās 
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04.02.2020. Kvilinga meistarklase 
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15.02.2020. Grāmatu draugu ķēde 
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13.03.2020. Bibliotēkas jauno telpu atklāšana 
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05.05.2020. Mātes dienai veltīta virtuālā izstāde 

“Saktas un piespraudes cauri gadsimtiem” 
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19.06.2020. Jēkabpils Galvenās bibliotēkas 

viesošanās jaunajās Mazzalves pagasta bibliotēkas 

telpās 
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13.09.2020. Tēvu diena 2020 
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25.09.2020.  Dzejas dienas pasākums 
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15.10.2020. lapsas Rudes ciemošanās 

Neretas novadā #kažokādas pagātnē 
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Ziemassvētku gaidīšanas laiks Mazzalves 

pagasta bibliotēkā 
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Pielikums Nr.2 

Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi”  

N.p

.k. 

Norise

s laiks 

Norises vieta Organizētājs(-i) Pasākuma nosaukums, 

galvenās tēmas 

Stundu 

skaits 

1. 15.06. Mazzalves 

pagasta 

bibliotēka 

EBLIDA vada IFLA 

ievēlētā prezidente 

(IFLA President-

Elect) Barbara Lison 

un EBLIDA 

prezidents Ton 

vanVlimmeren 

“Ilgtspējīgas attīstības mērķi un 

bibliotēkas EBLIDA un IFLA 

apvieno spēkus” 

1,20h 

2. 18.06. Mazzalves 

pagasta 

bibliotēka 

Jēkabpils Galvenā 

bibliotēka 

Jēkabpils galvenā bibliotēka 

(par aktuālo saistībā ar Covid 19, 

darba gaita un ikdienas klientu 

apkalpošana) 

40min 

3. 07.07. Mazzalves 

pagasta 

bibliotēka 

LNB  tiešsaistes 

mācību stunda 

(Ginta Zalcmane) 

Resursu Digitālā 

bibliotēka/vienotais meklētājs 

LNDB.LV sadaļu izskatīšana/ 

iepazīšana 

1,30h 

4. 14.07. Mazzalves 

pagasta 

bibliotēka 

LNB  tiešsaistes 

mācību stunda 

(Ginta Zalcmane) 

Katalogs PRIMO, datubāzes 1h 

5. 21.07. Mazzalves 

pagasta 

bibliotēka 

LNB  tiešsaistes 

mācību stunda 

(Ginta Zalcmane) 

Digitālā bibliotēka/vienotais 

meklētājs/ izvērstā meklēšana/ 

periodika 

1h 

6. 04.08. Mazzalves 

pagasta 

bibliotēka 

LNB  tiešsaistes 

mācību stunda 

(Ginta Zalcmane) 

Digitālā bibliotēka/vienotais 

meklētājs/ kartes/Rainis un 

Aspazija/Latvijas vēsturiskie 

skaņu ieraksti/Academija/Brāļu 

draudzes 

rokraksti/Stenders/Ainavu 

dārgumi/Kultūras kanons 

1,20h 

7. 22.09. Mazzalves 

pagasta 

bibliotēka 

LNB  tiešsaistes 

mācību stunda 

(Ginta Zalcmane) 

Periodika – izvērstā 

meklēšana/vienkāršā meklēšana 

LNDB.lv - – izvērstā 

meklēšana/vienkāršā meklēšana 

Dziesmu svētki.lndb.lv  

kolekcija  

1,10h 

8. 25.09. Mazzalves 

pagasta 

bibliotēka 

LNB tiešsaistes 

seminārs  

1.Izpratne par medipratību, 

medijpratības aktualitātes 

 

Tradicionāli un digitālo mediju 

darbības un biznesa 

pamatprincipi  

 

Mediju lietojums un 

medijpratība kā dzīves 

meistarība un dzīves kvalitātes 

5h 
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nosacījums  

 

Mediju satura un reklāmu 

kritiska analīze  

 

Medijpratība sociālo mediju un 

dažādu digitālo platformu 

lietojumā (Lektore – Guna 

Spurava) 

 

2. Medijpratības koncepti un 

terminoloģija medijpratības 

kontekstā: terminu 

„Medijpratība”, 

„Informācijpratība”, „Digitālā 

pratība” lietojums. Mediatora 

koncepts medijpratības 

kontekstā. Bibliotekārs kā 

medijpratības mediators 

(Lektore – Baiba Holma, tiek 

demonstrēts lekcijas ieraksts.) 

9. 09.10. Mazzalves 

pagasta 

bibliotēka 

Latvijas Nacionāla 

Bibliotēka, 

UNECSO Latvijas 

Nacionālā komisija, 

LBB Latvijas 

bibliotekāru biedrība 

(Kristīne Deksne) 

Semināru atbalsta 

NorwegianEmbassy, 

Ziemeļvalstu 

Ministru padomes 

birojs Latvijā, 

Izglītības un zinātnes 

ministrija 

Latgales reģionālais seminārs 

“Bibliotēkas un sabiedrības 

ilgtspējīga attīstība: mēs 

būvējam šo pasauli paši” 

5h 

10. 13.10. Mazzalves 

pagasta 

bibliotēka 

LNB  tiešsaistes 

mācību stunda 

(Ginta Zalcmane) 

Kolekcijas: Rainis(darbi un 

notikumi/laika joslas rīks) un 

Aspazija(darbi – grāmatas); 

Zudusī Latvija – foto 

pievienošana; Datu bāze 

Letonika – kultūras kanons. 

News.lv 

 

1h 

11. 21.10. Mazzalves 

pagasta 

bibliotēka 

LNB  tiešsaistes 

mācību stunda 

(Ginta Zalcmane) 

 Latvijas nacionālo 

muzeju krājuma 

kopkatalogs 

 Muzeju kolekciju tīkls 

 Nacionālais arhīvs – 

centrālais fondu arhīvs/ 

reģistrs 

1h 
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 Redzidzirdilatviju.lv 

 Raduraksti.arhivi.lv 

 Nacionālais kino centrs 

 Latvijas banka – Latvijas 

bankas portāli – 

naudasskola.lv 

 Fktk.lv – mediju telpa – 

klientu skola.lv 

Vesture.dodies.lv 

12. 23.10. Mazzalves 

pagasta 

bibliotēka 

Informācijas 

meklēšana un 

cirkulācija 

Vada Sarmīte Pogule 

BIS ALISE Pamat kursi – 

informācijas meklēšanā un 

cirkulācija (tiešsaistē) 

8h 

13. 27.10. Mazzalves 

pagasta 

bibliotēka 

LNB  tiešsaistes 

mācību stunda 

(Ginta Zalcmane) 

 Lfk.lv 

 Garamantas.lv 

 Literatura.lv 

 Dainuskapis.lv 

 Pasakas.lfk.lv 

 Valoda.ailab.lv 

 Pasaku tipu rādītājs 

 Digitalizētie izdevumi 

 Dziedi.garamantas.lv 

 Kalendars.garamanta.lv 

Lulfmi.lv 

1h 

14. 29.10. Mazzalves 

pagasta 

bibliotēka 

Nodarbību vada – 

Liene Valdmane 

Kritiskā domāšana mediju 

telpā LNB  

Kas ir kritiskā un maģiskā 

domāšana, kāda ir domāšanas 

nozīme lēmumu pieņemšanas 

procesā. 

- Kā un kāpēc pieaugusi 

kritiskās domāšanas loma 

mūsdienu informācijas 

pārbagātībā. 

- Zināšanu piramīda, tās 

elementi. 

 

- Kā par pasauli domājam 

šobrīd? 

- Kas mums traucē domāt 

kritiski? 

- Kā sekmēt savu un sabiedrības 

kritisko domāšanu, strādājot 

bibliotēkā - praktiski piemēri. 

3,30h 

15. 04.11. Mazzalves 

pagasta 

bibliotēka 

LNB  tiešsaistes 

mācību stunda 

(Ginta Zalcmane) 

- ALEPH  - Jāzepa Vītola 

Latvijas mūzikas 

akadēmijas bibliotēkas 

attēlu katalogs 

- LU AKADĒMISKĀ 

 

 

 

 

1h 
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BIBLIOTĒKA  - resursi- 

digitalizācija 

- Historija.lv 

- Unesco.lv – Unesco 

Latvijas dārgumi – Spēle 

Jāzeps Vītols 

- Lapamuzejs.lv – 

mazputniņš.lv 

- Music.lv 

- Lmic.lv 

16. 10.11 Mazzalves 

pagasta 

bibliotēka 

LNB tiešsaistes 

mācību stunda 

(Ginta Zalcmane) 

Digitālās humanitārās zinātnes 

Latvijā 

-digitalhumanities.lv - resursi 

-labaratorija.lndb.lv – valodas 

rīki – laboratorija 

-tezaurs.lv/ 

-eurotermbank.com 

-saeima.korpuss.lv 

-lingvistiskakarte.lv 

1h 

17. 19.11 Mazzalves 

pagasta 

bibliotēka 

EPALE Vebinārs ZOOM “darbs no 

mājām” 

1,30 

18. 20.11 Mazzalves 

pagasta 

bibliotēka 

-Dr.sc.comm. 

Klintas Ločmeles 

nodarbība  

„CEĻAZĪMES 

MEDIJU 

LIETOŠANĀ” 

-Etnomūziķes un 

mūzikas pedagoģes 

Igetas Ozoliņas 

nodarbība „TEKU, 

TEKU PA CELIŅU, 

DATECĒJU 

SAULES MUIŽU!” 

Seminārs  

“Ceļazīmes mediju lietošanā ” 

1,30 

19. 24.11 Mazzalves 

pagasta 

bibliotēka 

LNB tiešsaistes 

mācību stunda 

(Ginta Zalcmane) 

-Dr.sc.comm. Klintas Ločmeles 

nodarbība  „CEĻAZĪMES 

MEDIJU LIETOŠANĀ” 

-Etnomūziķes un mūzikas 

pedagoģes Igetas Ozoliņas 

nodarbība „TEKU, TEKU PA 

CELIŅU, DATECĒJU SAULES 

MUIŽU!” 

1h 

20. 10.12 Mazzalves 

pagasta 

bibliotēka 

Mūsdienīga un 

inovatīva saziņa ar 

valsts pārvaldi 

Tiešsaistes pasākumu 

“Mūsdienīga un inovatīva saziņa 

ar valsts pārvaldi”, kurā stāstīja 

par jaunumiem valsts pārvaldes 

valodas tehnoloģiju platformā 

Hugo.lv un virtuālajiem 

asistentiem valsts iestāžu 

1h 



25 
 

mājaslapās. 

21. 17.12 Mazzalves 

pagasta 

bibliotēka 

Jēkabpils reģiona un 

Neretas novada 

publisko bibliotēku 

darbinieku sanāksme 

Gada noslēguma seminārs 2,40h 

22. 22.12 Mazzalves 

pagasta 

bibliotēka 

LNB tiešsaistes 

mācību stunda 

(Ginta Zalcmane) 

Periodika – žurnālu meklēšana 

PERIODIKA – GRAMATAS 

Periodika – kolekcijas 

Latvijas vēsturiskie skaņu 

ieraksti 

1h 
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