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1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums 
 

Salas  bibliotēka atrodas Salas novada centrā pašvaldības ēkā un ir novada struktūrvienība. 

Bibliotēkas atrašanās  vieta ir ļoti laba, jo blakus ir veikali, pasta nodaļa un iedzīvotājiem ir ērti 

apmeklēt bibliotēku. Darba laiks ir katru darba dienu no 8-17,trešdienās no 9-18 ar pusdienu laiku 

12-13. Iedzīvotāji apmeklējot domi var arī izmantot bibliotēkas pakalpojumus. Mūsu bibliotēkā ir 

iespēja iegūt bezmaksas informāciju, piekļūt informācijas tehnoloģijām, lai varētu izmantot e- 

pakalpojumus, lai iedzīvotāji apgūtu dažādās prasmes un iegūtu sev nepieciešamās zināšanas. 

Svarīga darba sastāvdaļa ir tikšanās dažādos pasākumos un saturīga brīvā laika pavadīšana. 

Savukārt mazajiem lasītājiem veicinām interesi par grāmatām un lasītprasmi. Nākošajām 

paaudzēm apkopojam un saglabājam informāciju par kultūrvēsturisko mantojumu par vietu, kur 

dzīvojam. Diemžēl 2020.gadā bibliotēkas darbība tika traucēta sakarā ar noteiktajiem 

ierobežojumiem  COVID 19  izplatībai, tas radīja grūtības mūsu iedzīvotājiem. No pašvaldības 

guvām atbalstu, lai varētu  strādāt attālināti un arī tad, kad  bija iespējams strādāt klātienē. 

Centrā atrodas PII “Ābelīte”, Salas vidusskola un kultūras nams. Ar šīm iestādēm ir 

izveidojusies laba un ilgstoša sadarbība. Salas ciems atrodas 6 km attālumā no Jēkabpils un tāpēc 

bibliotēkas apmeklētāji ir arī no pilsētas. 

Izmaiņas juridiskajā statusā nav notikušas. Ar 2020 gada aprīli bibliotēkai mainījās vadītāja 

un bibliotekāres slodze ir 0.5. Tiek pilnveidoti bibliotēkas pakalpojumu piedāvājumi. Lietotājiem 

tik piedāvāts autorizēties, lai varētu izmantot  3td E-grāmatu bibliotēku un elektroniskā kataloga 

piedāvātās iespējas. Lietotāju ērtībai 2019. un 2020. gadā kopā tika nopirkti 4 jauni datori. 

Esam mēģinājuši sasniegt izvirzītos mērķus, lai bibliotēkā kļūtu iedzīvotājiem  ne tikai par 

brīvā laika pavadīšanas vietu , bet arī  par kvalitatīvu informācijas un izglītības centru. 

 Bibliotēkas akreditācija ir notikusi 2018 gadā. Pārskata periodā akreditācija nav notikusi. 

 

2. Finansiālais nodrošinājums 
 

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

 2018 2019 2020 

Kopā (EUR) 26600 26584 25957 

Pašvaldības finansējums 26600 26584 25957 

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) 26600 26584 25957 

Darbinieku atalgojums (bruto) 15597 15529 14721 

Krājuma komplektēšana 2749 2882 3054 

Kopējais atalgojums ir samazinājies, jo bibliotekārei ir 0.5 slodze 

Pašvaldības finansējums krājuma komplektēšanai ir palielinājies un nodrošina bibliotēkas 

pakalpojumu sniegšanu un attīstību.  

 

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 
 

Bibliotēkas telpas ir labā materiāli tehniskā stāvoklī. Remontdarbi nekādi netika veikti. 

Interjers tika papildināts ar mākslīgo ziedu skaistām kompozīcijām.  
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Bibliotēkai tika iegādi jauni Ziemassvētku noformējumi. Bērnu literatūras  nodaļa 

datorlietotāju telpa no pārējam telpām ir atdalīta ar stikla sienu.  Ir pieejamas galda spēles un 

mīkstās rotaļlietas pašiem mazākajiem apmeklētājiem. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Bibliotēkas telpas  2020. gadā 

 
 

 

 

 

Informācijas tehnoloģijas Gads Piezīmes 

2 Datori lietotājiem 2020  

2 Datori  lietotājiem 2019  
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1 Dators  lietotājiem 2008 2021 gadā jānomaina 

1Dators  darbiniekiem 2012  2021 gadā jānomaina 

1Dators darbiniekam 2016  

1Portatīvais dators darbiniecēm 2020   

 Daudzfunkciju tintes  printeris   2017  

   Daudzfunkciju printeris   2012 2021 gadā jānomaina 

Daudzfunkciju krāsu laser  printeris   2016  

   Svītru kodu skeneris   2015  

   WEB kamera Defender C-110   2020  

    Ārējais cietais disks A-DATA   2018  

 

2020.gada augustā ir ievērojami palielinājies interneta ātrums . 

Lejupielāde 39.6Mbps 

Augšupielāde 10.1Mbps 

Tas ir tests no bibliotēkas maršrutētāja uz KIS datu centra ātruma mērīšanas maršrutētāju 

 

4. Personāls 
 

Salas bibliotēkā strādā 2 darbinieces.  No 2020.gada aprīļa ir mainījusies bibliotēkas vadītāja. Par 

vadītāju strādā Ruta Lavinoviča un 05.slodze ir bibliotekārei Dacei Januškevičai, kura ir apguvusi 

960 stundu  profesionālo mācību kursu LNB un ieguvusi  III profesionālo kvalifikācijas līmeni.  Ja 

tas ir nepieciešams finansējums mācībām un pieredzes apmaiņas braucieniem no pašvaldības 

vienmēr tiek piešķirts. Pagājušajā gadā mācības pārsvarā notika attālināti un finansējums nebija 

vajadzīgs. Pieredzes apmaiņas brauciens nenotika sakarā ar COVID-19 noteiktajiem 

ierobežojumiem. Guvām pieredzi un jaunas zināšanas no tiešsaistes mācībām un semināriem. 

Interesanta bija etnomūziķes un mūzikas pedagoģes Igetas Ozoliņas nodarbība 

„TEKU, TEKU PA CELIŅU, DATECĒJU SAULES MUIŽU!”. 

 

Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi” 

 

N.p.k. Norises 

laiks 

Norises vieta Organizētājs(-i) Pasākuma nosaukums, 

galvenās tēmas 

Stundu 

skaits 

1 4.09. ZOOM platforma Eiropas 
parlaments, LNB 

Ceļazīmes mediju 
lietošanā 

2 

2 17.09 Krustpils kultūras 

nams 

Swedbank  “Banka datorā un 

telefonā – nāc un uzzini 

vairāk! 

2 

3 

 
 

 

 
 

 

 
25.09 

 

Platformā 

“Microsoft Teams” 

Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka  

 

Ievads medijpratībā 

5 
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4 9.10 Platformā 

“Microsoft Teams” 

Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka  

UNESCO 

Latvijas 

Nacionālā 

komisija un 

Latvijas 

Bibliotekāru 

biedrība (LBB). 

“Bibliotēkas un 

sabiedrības ilgtspējīga 

attīstība: mēs būvējam 

šo pasauli paši”  

 

4 

5 29.10 Platformā 

“Microsoft Teams” 

LNB Kritiskā domāšana 

mediju telpā 

3 

6 20.11 ZOOM platforma Eiropas 

parlaments, LNB 
„Ceļazīmes mediju 

lietošanā” 

1,5 

7 17.12 ZOOM platforma JGB Jēkabpils reģiona un 

Neretas novada publisko 

bibliotēku darbinieku 

sanāksme 

 

2 

 

 

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 
 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

 2018 2019 2020 % salīdzinot ar iepr. 

gadu 

Lietotāju skaits 598 605 585 +1.17;- 3.3 

t. sk. bērni 231 259 256 +12.1  ;-1.15 

Bibliotēkas apmeklējums 4685 4594 3592 -1.94  ; -21.8 

t. sk. bērni 1516 1651 895 +8.9;-43  

Virtuālais apmeklējums  158 180 +14 

Izsniegums kopā 8450 7332 6368 -13.2  ;-13.1 

t. sk. grāmatas 4827 4463 4377 -7.5; -1.9 

t. sk. periodiskie izdevumi 3623 2869 1988 -20.8;  -68 

t. sk. bērniem 1242 1424 699 +14,6;  -30.7 

Bibliotekārais aptvērums % 

no iedz. skaita pagastā, 
pilsētā, reģionā 

39.9 41.4 31.62 

 

+3.76 ;-23.6 

t. sk. bērni līdz 18 g.   76 233 

Iedzīvotāju skaits 1497 1461 1850 -2.40; +26.6 

t.sk.bērni līdz18 g. 88 101 337  

 

2020.gadā aptvērums rēķināts no 2/3 Salas pagastaiedzīvotāju skaita 

 

 Bibliotēkas pamatrādītāji ir samazinājušies, jo pavasarī sakarā ar COVID-19 bibliotēka kādu 

laiku bija slēgta, tad vasarā lietotājus apkalpojām pa bibliotēkas logu, septembrī tika atsākta 

lietotāju klātienes apkalpošana ar zvana pogu domes  ēkas vējtverī . Tas viss radīja neērtības 

lietotājiem un tāpēc ir šādi rādītāji. Arī pasākumi notika tikai gada sakumā un rudenī. 
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Tabula "Lasītāju sadalījums pa dzimšanas gadiem" 

(šos datus var dabūt Cirkulācijas statistikā pirmā atskaite Lasītāju vecums) 

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

585 256 109 115 94 11 

 

 

Tabula "Lasītāji pēc lasītāju kategorijām" 

Skaits 

kopā 

Bērni Skolēni 

1-9kl. 

Vidusskolēni Strādājošie Pensionāri Nestrādājošie Citi 

585 4 215 46 169 69 37 45 

 

Sadarbībā ar Latvijas neredzīgo bibliotēku tika noslēgta vienošanās par audio gāmatu 

izmantošanu  cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Lietotājiem tika piedāvāta iespēja klausīties 

grāmatas, taču pieprasījuma nebija un tāpēc sadarbība tālākā nenotika. 

 

 
 

 

Tabula “E-grāmatu bibliotēkas statistikas dati” 

 E-grāmatu bibliotēkas lasītāju 

skaits 

2019 6 

2020 21 

 

Lai uzzinātu lietotāju viedokli par bibliotēkas darba kvalitāti mutiski tika apjautāti apmeklētāji un 

rezultāti tika ņemti vērā gan pie krājuma komplektēšanas, gan par bibliotēkas darbalaiku . Tika 

apzināti lasītāju ģimenes locekļi, kuri arī lasa un reģistrēti, kā lasītāji. 

Ārējo apkalpošanas punktu kā pakalpojuma Salas bibliotēkai nav 

Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām ir iespējama, jo 

atrodamies pašvaldības ēkas 1 stāvā un izveidota uzbrauktuve, kuru izmanto arī jaunās māmiņas 

Diemžēl notika ne visi pasākumi,  kuri bija plānoti.  

Janvārī notika lasītāju kopas ‘’Lasāmprieks’’ tikšanās. Šajā reizē bija interesanti stāstījumi par 

savu dzimto pusi ‘’Kādas fotogrāfijas stāsts’’. Pārrunājām arī lasītās grāmatas. 

Gada sākumā bibliotēkā viesojās ciemiņi no Rīgas no foto izglītības centra “Fototelpa’’ un 

interesanti varēja klausīties stāstījumu par fotografēšanu. Bibliotēkā tika izlikta fotoizstāde 

“Sēlijas ainavas’’. Darbu autori bija šī centra fotogrāfi. Salas vidusskolas skolniecei Ievai 

Dominovskai, kura raksta ZPD bija iespēja uzzināt par mūsdienu fotografēšanas iespējām.  
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Izstādē no cikla ‘’Salas novada radošie cilvēki bija skatāmi Vitas Ziemeles rokdarbi . Tikšanās ar 

autori nenotika. Bet rokdarbnieces, kuras interesējās par šo izstādi sazinājās ar autori personīgi.  

 

Radošo darbu veicējiem piedāvājām mākslīgo ziedu kompozīciju  izstādi ’’Krāsu prieks’’, kuru 

veidoja  Salas iedzīvotāja Līga Vietniece. Pasākums izpalika, bet bija individuālas konsultācijas 

par ziedu izvēli un pielietotiem materiāliem. 

 

Rudenī bija skatāma mākslinieces Dainas Eglītes gleznu izstāde ‘’Mirkli apstājies’’. 

 Kopā ar bibliotēkas lietotājiem piedalījāmies SIA VIRJA IK rīkotajā konkursā “ Grāmatu 

burtošana”, no dotajiem burtiem bija jāsaliek grāmatas nosaukums. 

 Pārskata periodā tika sniegtas 85 uzziņas gan klātienē, gan pa telefonu. 

2020.gadā mācības lietotājiem netika organizētas, Pēc pieprasījuma lietotāji individuāli konsultēti 

par  bibliotēkas pakalpojumu izmantošanu un e-pakalpojumu izmantošanu. 

Bibliotēkas apmeklētājiem ir pieejams pašvaldības izdevums ‘’Salas Novada Vēstis’’, informācija 

par mājaslapu www.salasnovads,lv un atgādinām, ka aktuālā informācija ir redzama LED ekrānā 

novada centrā. 

Salas bibliotēka no 2015.gada novembra strādā BIS ALISE sistēmā. Lietotājiem tiek piedāvāts 

autorizēties, lai viņi varētu izmantot Salas bibliotēkas elektronisko katalogu JGB mājaslapā  

apskatīt jaunieguvumus un pasūtīt sev vēlamo grāmatu,  veikt pagarinājumu  grāmatu un 

periodikas lasīšanai. Tie, kuri izmanto šo pakalpojumu ir ļoti apmierināti.  

 

Tabula “Autorizētie lietotāji” 

Autorizēti lietotāji 

(2018) 
Autorizēti lietotāji 

(2019) 
Autorizēti lietotāji 

(2020) 

% salīdzinot ar 

iepr. gadu 

46 25 28 -45.6;  +12 

 

Salīdzinot ar 2019.gadu autorizēto lietotāju skaits ir nedaudz palielinājies. Tas ir saistīts ar to, ka 

bibliotēkas klātienes pakalpojumi  bija ierobežoti. 

 

Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2018 2019 2020 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

154 271 213 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

10 11 54 

 

SBA rādītāji ir samazinājušies, jo sakarā ar to, ka bibliotēkas apmeklējumiem bija ierobežojumi. 

2020.gadā   SBA lasītāji bija 23. Ņemot vērā visus noteiktos ierobežojumus lielākus pasākumus 

neesam  organizējuši. Bet ja ir nepieciešamība, varam rīkot pasākumus pašvaldības telpās, 

kultūras namā, Salas vidusskolā un PII ‘’Ābelīte’’ telpās. 2020 gadā  pasākumi ārpus bibliotēkas 

telpām netika organizēti.  

6. Krājums 
 

 Lai bibliotēkas pamatfunkcijas izpildītu kvalitatīvi ir svarīgi, kā tiek komplektēts krājums. 

Kā katru gadu arī 2020.gadā prioritāte tika dota latviešu oriģinālliteratūras  un bērnu literatūras 

iegādei. Izvērtējot nozaru literatūras piedāvājumu tika iegādāta literatūra atbilstoši lietotāju 

pieprasījumam un aktualitātēm. Iepazīstoties ar tulkotās literatūras piedāvājumu tika vērsta 

uzmanība, lai iegādātos pieprasīto un arī satura ziņā labu literatūru. 

 Esam gandarītas par to, ka 2020 gadā Latvijas valdība pēc Kultūras ministrijas izstrādāta 

rīcības plāna lēma piešķirt finansējumu 300 000 EUR apjomā no līdzekļiem neparedzētiem 

gadījumiem Latvijas Nacionālajai bibliotēkai un tapa projekts vērtīgo grāmatu iepirkumam 

publiskajām bibliotēkām. Salas bibliotēka saņēma 45 grāmatas par summu 390 EUR. Secinājums 

http://www.salasnovads,lv/
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ir šāds  šādi projekti ir ļoti nepieciešami bibliotēkām, lai tiktu iegādātas vērtīgas grāmatas mūsu 

lietotājiem. 

Krājuma komplektēšanas politikas dokuments pievienots Pielikums Nr. 2 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2018 2019 2020 

Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 

2749 2882 3054 

t. sk. grāmatām 1878 2244 2152 

t. sk. bērnu grāmatām 319 366 437 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 871 638 902 

Finansējums krājumam uz 1 

iedz.skaita pagastā, pilsētā, 

reģionā    

1,8 2,0 1.65 

 

2020 gadā Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums uz vienu iedzīvotāju ir 

rēķināts no pagasta iedzīvotāju skaita 
Pilnībā automatizēta bibliotēkas procesu norise ir 2015.gada novembris 

Krājuma inventarizācija tika veikta 2020.gada aprīlī sakarā ar bibliotēkas vadītājas maiņu. 

Inventarizācijas rezultātā tika atklāts, ka trūka 7 izdevumi par summu 43.16 Eiro. Diemžēl šīs 

grāmatas nebija nopērkamas un tika norakstītas. 

Jaunieguvumu skaits ir palielinājies. Ir palielinājusies  latviešu daiļliteratūras iegāde saskaņā ar 

noteikto prioritāti krājuma komplektēšanā. Lai veicinātu bērnu lasītvēlmi ir palielināta bērnu 

literatūras iegāde. Esam gandarītas arī par mūsu iedzīvotāju dāvinājumiem bibliotēkai un krājums 

ir  papildināts ar 201 eksemplāru dažādu nozaru  grāmatām gan pieaugušajiem gan bērniem 

 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2018 2019 2020 

Jaunieguvumi kopā 790 796 822 

t. sk. grāmatas 434 483 471 

t.sk. periodika 347 313 351 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 262 157 170 

t. sk. bērniem 76 70 86 

t.sk. nozaru literatūra(grāmatas) 102 90 88 

Izslēgtie dokumenti 1226 486 463 

Krājuma kopskaits 9774 9943 10302 

Grāmatu krājuma apgrozība 0.59 0.52 0.5 

Periodisko izdevumu apgrozība 2.2 0.8 0.9 

 

 Bibliotēkai ir divas abonētas datu bāzes www.letonika.lv un www.lursoft.lv (Laikrakstu 

bibliotēka).Datu bāzi www.letonika.lv var izmantot arī ārpus bibliotēkas telpām. Lietotājiem tiek 

piešķirti pieejas dati datu bāzei.  Popularizējot datu bāzi  www.letonika.lv  sociālajā tiklā 

www.facebook.com   tika ievietota informācija par dažādu radošo cilvēku jubilejām  klāt pieliekot 

informāciju par grāmatām, kuras ir pieejamas mūsu bibliotēkas krājumā.  

Bibliotēkā datu bāzes netiek veidotas. 

 

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2018 2019 2020 

Letonika 310 105 136 

News 48 9 120 

 

Darbs ar parādniekiem notiek regulāri gan zvanot, gan rakstot uz e-pastu. Diemžēl ir arī gadījumi, 

kad grāmatas nevar atgūt un tad tiek mēģināts nopirkt vietā, ja tas ir iespējams vai arī norakstām. 

Ar krājumu tiek veikts darbs to attīrot no nolietotas un aktualitāti zaudējušas literatūras. Apmēram 

cik tiek norakstītas grāmatas, tik arī tiek iegādātas. Krājums ir labā vizuālā stāvoklī. 

http://www.letonika.lv/
http://www.lursoft.lv/
http://www.letonika.lv/
http://www.letonika.lv/
http://www.facebook.com/
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7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 
 

Diemžēl saistībā ar COVID-19 notika ne visi plānotie pasākumi. Ir samazinājies gan bērnu 

apmeklējums, gan arī izsniegums. Pavasarī bibliotēka nedaudz bija slēgta un tad vasaras periodā 

lasītājus apkalpojām izmantojot bibliotēkas logu. 

 Tas viss radīja trūkumus bibliotēkas darbībā. Rudenī tika uzstādīta zvana poga domes ēkas 

vējtverī un lasītājus apkalpojām klātienē Lai bērni saprastu, kā iekļūt bibliotēkā, tika informēti 

Salas vidusskolas klašu audzinātāji, informācija bija ievietota mājaslapā www.salasnovads.lv, 

LED ekrānā  novada centrā un sociālajā tīklā www.facebook.com . Taču neskatoties uz visu šo 

informāciju apmeklējums un izsniegums nebija tāds kā gribētos. 

 

Komplektējot bibliotēkas krājumu tiek uzmanība vērsta, lai iegādātos latviešu rakstnieku    

grāmatas bērniem. Tiek pirktas dzejas grāmatas, nozaru literatūra, un arī tulkotā literatūra. Tiek 

apjautāti arī bērni un jaunieši, kādas grāmatas viņi velētos lasīt, kā arī tiek sekots, kādas grāmatas 

tiek izdotas Latvijā. 

Krājuma komplektēšanas rezultātā ir kopā iegādātas 471 grāmatas no tām86 ir bērniem un 

jauniešiem domātās grāmatas.  

 Bibliotēkas bērnu lasītāju sastāvs ir dažāds. Mūsu grāmatas un žurnālus skatās un lasa arī 

PII ‘’Ābelīte’’ bērni,jo  uz bērnudārzu regulāri aizceļo grāmatu kaste ‘’Pūces grāmatas’’. 

Krājums tika papildināts ar 7 galda spēlēm.  

Uzziņu darbs ar bērniem tika veikts klātienē un attālināti. Tas ir ikdienas darbs strādājot ar 

bērniem, jo ir nepieciešams pilnveidot un attīstīt viņu prasmes izmantot bibliotēkas pakalpojumus. 

Vairāk  tas attiecas uz darbu ar jauniešiem, jo viņiem ir jāprot izmantot datu bāzes un elektronisko 

katalogu. Tika piedāvāts autorizēties un vairāki jaunieši to arī izmantoja. 

Ļoti svarīga bibliotēkas darba sastāvdaļa ir pasākumi un izstādes, taču 2020.gada laikā ne viss 

izdevās, jo bija noteikti ierobežojumi sakarā COVID-19. 

Taču iespēju robežās gada sākumā un rudenī bija pasākumi bērniem un jauniešiem. 

Notika tikai viena tikšanās jauno lasītāju kopā “Grāmatiņdraugi’. 

 

Bibliotēkā tika izliktas 5 izstādes. 

‘’Ziemas vakara pasaciņas’’ 

‘’Tik dažādi rakstāmpiederumi’’(izstāde Salas vidusskolas vēstures izpētes kabinetā) 

‘’Jaukas grāmatas Tev’’(jauno grāmatu izstāde) 

‘’Tik dažādās Ziemeļvalstis’’(Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa) 

‘’Mūsu draugi dzīvnieki’’  

 

 Pateicoties JGB  bibliotēkā bija ceļojošā izstāde ‘’Jaunsudrabiņš tēlotājs māksla un 

literatūrā. Bibliotēkā notika pasākums ‘’Iepazīsim Jaunsudrabiņa daiļradi’’ ciemojās 

7.klases skolēni. 

 Savukārt 5.klases skolēniem notika lasījumi no Baltās grāmatas. 

 Notika tikšanās bibliotēkā pasākumā ‘’Kāda esi man bibliotēka’’. Bērni iepazinās ar 

bibliotēkas pakalpojumiem un jaunāko literatūru. Visi pasākumi notika ievērojot noteiktos 

ierobežojumus un nenotika tā, kā bija plānots, radošās nodarbes un citas aktivitātes. 

 Izstādi no JGB ‘’Saliec savu kultūras kanonu” jaunieši no Salas vidusskolas apskatīja 

individuāli un veica skolotājas Daces Ķiplokas uzdotos uzdevumus. 

 Gada nogalē bibliotēkā apmeklētājus priecēja Salas vidusskolas bērnu zīmējumu izstāde 

“Ziemas noskaņa” 

Sadarbība ar izglītības iestādēm “Kompetenču pieejas mācību saturā (Skola2030)” nenotika. 

Bibliotēkai ir ilgstoši un labi sadarbības partneri. Tie ir PII ‘’Ābelīte” skolotāji, jo bērni ir bieži 

ciemiņi bibliotēkā. Ejot pastaigāties kopā ar skolotājām bērni apciemo mūs, lai apskatītos kādi ir  

jaunumi bibliotēkā .Bērni un skolotāji ir iecienījuši grāmatu kasti ‘’Pūces grāmatas”, jo tajā 

cenšamies ielikt grāmatas pēc pieprasījuma, kā arī jaunākās grāmatas un žurnālus. 

http://www.salasnovads.lv/
http://www.facebook.com/
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 Pateicamies Salas vidusskolas  skolotājām, jo ar viņu atbalstu notika tie nedaudzi pasākumi un 

izstāžu apmeklējumi. 

Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem nav mainījušās, joprojām ir interese par 

datorspēlēm. 2020.gada  iespējas spēlēt datorspēles bibliotēkā bija ierobežotas, taču arī grāmatu 

lasīšanu tas neveicināja. Risinājums meklējams individuālajās sarunās ar bērniem un jauniešiem 

un veidot pasākumus, kuri varētu viņus ieinteresēt. Ļoti žēl, ka 2020 .gadā nevarējām ciemoties 

JGB Bērnu literatūras nodaļā, jo mūsu bērniem šīs tikšanās vienmēr ir patikušas, jo ir laba 

sadarbība ar bibliotēkas darbiniecēm. Neapmeklējām arī  Dzejas dienas Tadenavā. 

8. Novadpētniecība 
 Arī 2020 .gadā tika apzināta un apkopota informācija par mūsu novadu. Ieplānotie pasākumi ,lai 

popularizētu novadu nenotika.  Novadpētniecības mapes tika papildinātas ar kopijām par 

notikumiem novada dzīvē. Gada nogalē iznāca literātes Ligita Ābolnieces dzejas krājums “Baltais 

miers”, tas papildinās bibliotēkā mūsu novadnieku  darbu klāstu.  

JGB elektroniskajā katalogā ir pievienotas visas novadpētniecības materiālu mapes un 

interesentiem ir iespēja apskatīt par kādiem tematiem ir materiālu mapes. 

Visi novadpētniecības materiāli ir izvietoti atsevišķā plauktāun ir arī pastāvīga novadpētniecības 

materiālu izstāde, kura tiek papildināta ar aktuālo informāciju. 

Ārējā cietajā diskā A-DATA tika ievietotas fotogrāfijas par svarīgākajiem 2020. gada notikumiem 

novadā. 

Kā jau  citus gadus arī 2020.gadā piedalījāmies JGB rīkotajā novadpētniecības konkursā  par 

novadpētniecības krājuma aktualizēšanu un saņēmām pateicību’. 

 

 
 

Diemžēl pārskata gada laikā maz tika izmantoti novadpētniecības materiāli, jo nenotika plānotie 

pasākumi. Arī sadarbība ar Salas vidusskolu novadpētniecības jomā nenotika. 

 Klausījāmies  un ar www.facebook.com  starpniecību aicinājām ikvienu klausītiesStendera 

biedrības un Latvijas Nacionālās bibliotēkasakadēmiskos lasījumos "Kas ir un kas nav Sēlija? 

Sēlijas robežas laikā, telpā un sabiedrības apziņā". Notikums veltīts akadēmiķa Jāņa Stradiņa 

(1933–2019) piemiņai. 

 Joprojām jāturpina iepazīstināt lietotājus un citus interesentus ar novadpētniecības materiāliem 

veidojot pasākumus un izliekot izstādes.  

 

9. Projekti 
2020.gadā netika bibliotēkā netika izstrādāts neviens projekts. 

 

10. Publicitāte 
 

Salas bibliotēka arī 2020.gadā informēja sabiedrību par bibliotēkas aktualitātēm un 

pakalpojumiem. Tika ievietota informācija novada mājaslapā www.salasnovads.lv par izmaiņām 

bibliotēkas darba laikā un pakalpojumu  pieejamību.  Ilgstoši  informācija  bija redzama LED 

http://www.facebook.com/
http://www.salasnovads.lv/


12 

 

ekrānā novada centrā. Arī pašvaldības izdevumā “Salas Novada Vēstis” iedzīvotāji tika informēti 

par bibliotēkas darbību. 

Informāciju ievietojām arī www.facebook.compar norisēm bibliotēkā, kā arī par novada 

aktualitātēm, dalījāmies ar informāciju par kultūras pasākumiem ne tikai novadā bet arī  citās 

bibliotēkās LatvijāProblēmu publicitātes  darbā nav ,jo pašvaldības speciālisti ir atsaucīgi un 

informācija vienmēr tiek ievietota. Par rakstiem presē skatīt Pielikums Nr.1. 

 

 

11. Sadarbības tīkla raksturojums 
 

 Izvērtējot  varam secināt, ka sadarbība ar pašvaldību ir laba iespēju robežās bibliotēkas 

darbība tika atbalstīta. Arī ar iestādēm sadarbība bija laba, tikai žēl ka netika realizētas visas 

idejas. 

Sadarbība ar Jēkabpils reģiona bibliotēkām arī ļoti laba visi kolēģi ir atsaucīgi . 

Sakām paldies Jēkabpils Galvenās Bibliotēkas kolektīvam par sadarbību un atsaucību un arī 

metodisko palīdzību. Konkrētus piemērus par sadarbību ar pašvaldības iestādēm var izlasīt  7. 

punktā. 

Velējamies sadarboties arī ar Latvijas neredzīgo bibliotēku, lai sniegtu pakalpojumus mūsu 

lietotājiem. Pagaidām diemžēl pieprasījums bija mazs, bet mēģināsim vēlreiz piedāvāt iespēju 

klausīties audiogrāmatas.Sadarbojoties ar portāluwww.bibliotēka.lvpiedalījāmies konkursā“Esi 

PROFS – atklāj  Bibliotēku” 1 kārtā un risinājām krustvārdu mīklu par notikumiem un 

personībām par kurām rakstīja portālā. 

 

12. Veiksmes stāsts 
Mūs bibliotēkas veiksmes stāsts ir tas, ka joprojām esam vajadzīgi mūsu cilvēkiem. Lai arī 

šogad bija grūtības bibliotēkas darbībā, tomēr secinājām, ka  lielākā daļa mūsu apmeklētāji 

nevar iztikt bez mums. Tas mūs priecē un dod stimulu tālākai strādāšanai.  

Pasākumu nebija daudz, bet vienu varam pieminēt ,"Sēlijas ainavas aicina"...Salas bibliotēkā 

līdz 21.februārim ir skatāma fotoizstāde no Rīgas fotogrāfijas izglītības centra “Fototelpa”. 

31.janvārī notika izstādes atklāšana, kurā piedalījās Linda un Mārtiņš Vanagi. Izstādes 

apmeklētāji uzzināja ar ko nodarbojas šis izglītības centrs, kā arī viesi pastāstīja par fotogrāfu 

plenēriem, kuri notiek dažādos Latvijas novados. Izstādē ir aplūkojamas dažādu autoru 

fotografētās ainavas. Kā papildinājums izstādei bija  no bibliotēkas novadpētniecības krājuma 

izvietotās grāmatas, kurās ir fotogrāfijas par Sēlijas novadu. Fotoizstādi apmeklēja arī 

fotogrāfs Aloizs Savickis no Sēlijas, kurš dalījās pārdomās par fotografēšanu un savām 

fotogrāfijām par Sēliju. Ciemiņi no mums saņēma SIA DONA ražoto Svētku maizi. 

http://www.facebook.com/
http://www.bibliotēka.lv/
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Pasākuma apmeklētāji 

. 

 
 Linda un Mārtiņš Vanagi 
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PIELIKUMS NR.1 

 

Pasākumi un izstādes  

2020.gadā Salas bibliotēkā 

 

 
Viesītes Mūzikas un mākslas skolas -Salas vidusskolas skolēnu zīmējumu izstāde "Ziemas 

noskaņās" 

 

 
Izstāde pirms Ziemassvētkiem ”Pārdomās ieklausoties” 
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Izstāde Mans Ziemassvētku dzejolis 

 

 
“Vāverīte, ezis sauc nāc nu lasīt mazais draugs 

                                                  Grāmatiņu mums ir daudz” 

 

 

 
 

Sveicieni Latvijas dzimšanas dienā rokdarbnieces 

 Salas iedzīvotājas Sandras Utmanes austā Lielvārdes jota 
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JGB ceļojošā izstāde Saliec savu Kultūras kanonu 

 

 
Salas vidusskola skolēni apskata mākslinieces Dainas Eglītes gleznu izstādi 

 

 

 
Skolēni iepazīst bibliotēkā esošās grāmatas 
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Salas vidusskolas 7.klases skolēni apskata JGB ceļojošo izstādi 

Jānis Jaunsudrabiņš Tēlotājs mākslā un literatūrā 

 

 
Bibliotēkā izstāde "Septembris-dzejas dienu mēnesis". 

Izstādē dažādu dzejnieku dzeja, kā arī novadnieku dzeja. 

 

 
Līgas Vietnieces  radošo darbu izstāde “Krāsu priekam” 
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Tikšanās lasītāju kopā "Lasāmprieks". Diemžēl ne visi varēja atnākt bet mēs iepazinām jaunās 

grāmatas un klausījāmies stāstus no cikla "Kādas fotogrāfijas stāsts". 

 

 
Izstāde mazajiem lasītājiem 

 
 Tikšanās  jauno lasītāju kopā “Grāmatiņdraugi’ 
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Pielikums Nr.2 
 

Publikācijas par Salas bibliotēku presē 

 

Lavrinoviča, Ruta. 

Salas bibliotēkā atklāta fotokluba ”Fototelpa” izstāde par Sēliju//Salas Novada Vēstis.-

Nr.124(2020,februāris);10.lpp.:fotogr. 

 

Ilze Bičevska. 

Sēlijas ainavas aicina izstādē Salas bibliotēkā:[par fotoizstādi no fotogrāfijas izglītības centra 

”Fototelpa”]//Brīvā Daugava, Nr.11488(20220, februāris),7.lpp: fotogr. 

 

Lavrinoviča Ruta. 

Patīk grāmatas, bet nevari tās lasīt parastajā drukā? Tad klausies:[par audiogrāmatu 

piedāvājumu]//Salas Novada Vēstis.-Nr.125(2020, marts],9.lpp.  

 

Lavrinoviča Ruta. 

Salas bibliotēkā jaunas grāmatas//Salas Novada Vēstis.- Nr.134(2020,decembris0, 9.lpp: fotogr. 

 
 

 

PIELIKUMS Nr.3 

 

SALAS BIBLIOTĒKAS KRĀJUMA ATTĪSTĪBAS KONCEPCIJA 

 2018. – 2022. GADAM 

Salas bibliotēka (turpmāk - Bibliotēka) ir vietējā kultūrizglītības un informācijas ieguves iestāde. 

Bibliotēka nodrošina iespieddarbu un elektronisko dokumentu pieejamību Salas novada 

iedzīvotājiem un viesiem. 

Izstrādājot krājuma attīstības koncepciju, tika noteikti krājuma komplektēšanas galvenie 

mērķi un uzdevumi, vadoties pēc MK noteikumiem Nr. 317 “Nacionālā bibliotēku krājuma 

noteikumi”, MK noteikumiem Nr. 355 “Vietējas nozīmes bibliotēku tīkla darbības noteikumi”, 

Bibliotēkas nolikuma,Salas novada attīstības programmā noteiktajām prioritātēm (izglītība, 

tūrisms, lauksaimniecība), dažādo lietotāju grupu informacionālajām vajadzībām, lietotāju sastāva 

analīzes. Kvalitatīvas krājuma attīstības koncepcijas izstrādē Bibliotēka balstījās arī uz LNB 

izstrādātajām “Krājuma veidošanas vadlīnijām Latvijas bibliotēkām”. 

Situācijas raksturojums – Salas novada iedzīvotāju skaits uz 2018. gada 1. janvāri ir 1541. 

Bibliotēka apkalpo Salas novada, kas sastāv no diviem pagastiem – Salas un Biržu -  iedzīvotājus, 

dažādu nozaru speciālistus, izglītības un kultūras iestāžu darbiniekus, kā arī Salas novada 

pašvaldības un pagastu pārvalžu darbiniekus. Bibliotēkas apkalpes zonā ir Salas novada 

pašvaldība, Salas vidusskola, Pirmsskolas izglītības iestāde “Ābelīte, Salas kultūras nams, 

uzņēmumi “Dona” un “Rītausma”. Uz 2018. gada 1. janvāri Bibliotēkā bija reģistrēti 550 lasītāji, 

t.sk. 247 bērni un jaunieši.Bibliotēkas krājumu pārzina un veido Bibliotēkas vadītāja.  

 

Krājuma vispārīgs raksturojums 

Bibliotēkas krājumā 2017.gada beigās ir 10221 vienības, grāmatas - 8308 eks., seriālizdevumi - 

1913 eks. Literatūra bērniem un pusaudžiem ir 1580 eks. 
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Krājuma attīstības pamatuzdevumi 

Veidojot krājumu, komplektēšanas pamatuzdevumi ir: 

 saglabāt, pilnveidot un daudzveidot Bibliotēkas krājumu, lai būtu kvalitatīva tēmu, 

materiālu, formātu dažādība; 

 turpināt darbu bibliotēku informācijas sistēmā Alise – komplektēt, kataloģizēt un 

apstrādāt Bibliotēkas jaunieguvumus, veikt krājuma sistematizēšanu un uzskaiti; 

 nodrošināt kvalitatīvu uzziņu krājuma papildināšanu – filozofijas, psiholoģijas, 

dabaszinātņu, sabiedrisko zinātņu, valodniecības, vēstures nozares jomā, vārdnīcas, 

enciklopēdijas, rokasgrāmatas, kā arī  elektroniskos resursus; 

 nodrošināt visiem novada iedzīvotājiem brīvu, neierobežotu literatūras un 

nepieciešamās informācijas saņemšanu, sniedzot bezmaksas bibliotekāros, 

bibliogrāfiskos un informacionālos pakalpojumus;  

 nodrošināt novada iedzīvotājiem atbalstu formālajai un mūžizglītībai; 

 turpināt bērnu un jauniešu literatūras - uzziņu,  daiļliteratūras komplektēšanu; 

 saglabāt, papildināt un popularizēt Bibliotēkas novadpētniecības krājumu. 

Prioritātes komplektēšanā 

Regulāri strādājot ar krājuma izvērtēšanu, Bibliotēka izvirza galvenās prioritātes krājuma 

komplektēšanā, nodrošinot regulāru jaunu grāmatu pieplūdumu: 

 mākslinieciski augstvērtīga daiļliteratūra, īpaši latviešu oriģinālliteratūra; 

 literatūra bērniem un jauniešiem; 

 uzziņu resursi (vārdnīcas, enciklopēdijas); 

 izdevumi studiju atbalstam (pedagoģija, psiholoģija, ekonomika, u.c.); 

 skolēnu mācību procesā nepieciešamā literatūra (Latvijas vēsture, dabaszinātnes, 

filozofija, psiholoģija); 

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

 rokdarbu un citu praktisku nodarbību veicinoša literatūra. 

Krājuma mērķauditorija, galvenās lietotāju grupas 

Analizējot datus Bibliotēku informācijas sistēmā Alise, tika izvērtētas lasītāju grupas, kuru 

informacionālās vajadzības tiek ņemtas vērā, komplektējot krājumu  

 strādājošie, uzņēmēji; 

 pensionāri; 

 bezdarbnieki; 

 studenti;  

 bērni un jaunieši līdz 18 gadiem; 

 interneta lietotāji. 
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Krājuma komplektēšanas hronoloģiskais aptvērums 

 

Bibliotēkas krājuma komplektēšanā hronoloģiskais aptvērums ir bez konkrēta ierobežojuma, par 

noteicošo izvirzot bibliotēkas lasītāju vajadzību, interešu un pieprasījumu ievērošanu un 

bibliotēkas lietotāju nodrošināšanu ar plašu grāmatu, periodisko izdevumu klāstu, prioritāri  

ievērojot šādus literatūras atlases kritērijus: 

 aktualitāte; 

 saistība ar publiskās bibliotēkas krājumu; 

 kvalitāte; 

 daudzveidība; 

 lasītāju intereses; 

 autoritāte; 

 lasāmība un pieprasījums; 

 cena. 

Krājuma komplektēšanas tematiskais aptvērums 

Bibliotēkas krājums ir universāls. Iespēju robežās atbilstoši vietējas nozīmes publiskās bibliotēkas 

statusam tiek komplektēta visu nozaru literatūra, lai atbalstītu formālās un mūžizglītības iespējas 

novada iedzīvotājiem.  

Padziļināti Bibliotēka komplektē šādas nozares: 

 psiholoģijā 

 izglītībā 

 vēsturē 

Bibliotēkā tiek vākti materiāli  par Salas novadu, tā iedzīvotājiem, neatkarīgi no izdevuma veida 

un izdošanas vietas. 

Krājuma komplektēšanas veidi 

 kārtējā jaunieguvumu komplektēšana; 

 retrospektīvā komplektēšana, reģistrējot un izvērtējot lasītāju pieprasījumu; 

 rekomplektēšana - regulāra un sistemātiska krājuma attīrīšana no saturā novecojušiem, 

nolietotiem, nepieprasītiem izdevumiem. 

 

Krājuma komplektēšanas avoti 

 pirkumi – grāmatveikali - Aisma, Zvaigzne ABC, izdevniecības -  Jumava, grāmatu 

bāzes -  Latvijas Grāmata, grāmatu izplatītāji -  IK "Virja"; 

 dāvinājumi – privātpersonu, iestāžu un organizāciju dāvinājumi, ziedojumi; 

 projekti -  LNB projekti 

 atvietošana – lasītāju nozaudēti izdevumi atvietoti ar identiskiem vai saturā 

līdzvērtīgiem; 

 abonēšana – Latvijā izdotie periodiskie izdevumi plašam lasītāju lokam: Latvijas Pasta 

abonēšanas sistēma, e-kiosks u.c. 

Krājuma komplektēšanas finansējuma avoti 

Salas novada pašvaldības līdzekļi; 
Dalība projektos; 

Dāvinājumi, ziedojumi. 
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Krājuma finansējuma komplektēšanai sadales principi 

Grāmatu, audiovizuālo dokumentu un citu izdevumu iegādei - 2/3 no komplektēšanas finansējuma 

kopapjoma, preses izdevumu abonēšanai - 1/3 no komplektēšanas finansējuma kopapjoma. 

 

Valodu aptvērums 

Pamatā visi resursi Bibliotēkas krājumam tiek komplektēti latviešu valodā, minimālā apjomā 

krievu un angļu valodās.  

 

Krājumā nekomplektē 

 Pornogrāfisku, rasistisku, naidu kurinošu literatūru; 

 Īslaicīgas nozīmes literatūru (reklāmas, aicinājumi, partiju programmas u.tml.); 

 Pamatskolas un vidusskolas mācību grāmatas; 

 Mūzikas ierakstus; 

 Kartogrāfiskos izdevumus (izņemot novadpētniecības materiālus); 

 Attēlizdevumus (izņemot novadpētniecības materiālus); 

 Rokrakstus (izņemot novadpētniecības materiālus). 

Krājuma rekomplektēšanas politika 

Ja dokumenti tiek uzskatīti  par bibliotēkas lietotājiem nederīgiem, notiek atlase un dokumentu 

norakstīšana saskaņā MK noteikumiem Nr.317 „Nacionālā bibliotēku krājuma noteikumi”. 

Izvērtēšana tiek veikta pēc kritērijiem: 

 dokumenta fiziskā stāvokļa nolietojums; 

 novecojuši pēc satura; 

 cirkulācijas biežums (nepieprasītas); 

 liekie dubleti; 

 nozaudēti; 

 dokumenti nav atgūstami lietotāju vainas dēļ. 

Katru gadu notiek krājuma rekomplektēšana (norakstīšana) – resursu izvērtēšana un norakstīšana. 

Lasītāju nozaudētas grāmatas tiek aizstātas ar līdzvērtīgām, kā to paredz Bibliotēkas lietošanas 

noteikumi. 

Abonētos preses izdevumus glabā 

 Populāra satura žurnāli  - 5gadi;  

 Nozaru žurnālus - pēc vajadzības; 

 Avīzes - 1gads. 

 Novadpētniecības satura izdevumi,  Salas novada pašvaldības informatīvie izdevumi 

neierobežotu laiku. 

 

Bibliotēkas krājuma attīstības koncepcija tiks ieviesta 2018. gadā. Tās īstenošanas lietderīgumu 

vērtē līdz nākamās koncepcijas izstrādes brīdim. 2018. - 2022. gada krājuma attīstības koncepcijas 

izvērtēšanai izmantos krājuma apgrozības rādītājus, savukārt pirms nākamās koncepcijas izstrādes 

veiks padziļinātas lietotāju aptaujas, ar mērķi noskaidrot lietotāju aktuālās intereses un vajadzības. 
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PIELIKUMS Nr.4 

 

Lasītāko grāmatu tops 2020. gadā 

Dimante, Inguna, Komjaunietes pūra nauda 

Judina, Dace, Mēmais 

Kovaļova, Lelde. Bezvēsts pazudušās 

Judina, Dace,  Viļņos 

Hietamies, Eve. Tētis uz pilnu slodzi 

Baha, Tabea. Kamēliju salas sievietes 

Freimane, Ilze. Kafija diviem 

Poikāne, Sarmīte. Mammas kleitas un teātra bize 

Dimante, Inguna, Skaistuma impērija 

Avotiņa, Daina,  Ceļā : romāns 

Baha, Tabea. Kamēliju sala 

Brīdaka, Lija, Mūža noslēpums : 

Krekle, Maija. Melanholiskais valsis 

Horna, Māra,  Viegli un ērti : romāns 

Čemberlena, Diāna. Vijolniece 

 

 

 

 

 

 

 


