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1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums 
 

Gada izskaņa ierasti ir laiks, kad atskatāmies uz aizvadīto gadu, izvērtējam, kas 

paveikts, un plānojam nākamos darbus. 

Aktualitātes: 

                    Aktrisei Lidijai Freimanei – 100 

                    Dzejniecei Aspazijai – 155 

                    Aktrisei Dinai Kuplei – 90 

                    Dāņu rakstniekam Hansam Kristianam Andersenam – 215 

                    Dzejniekam, komponistam Baumaņu Kārlim – 185 

    Rakstniekam Mārim Čaklajam – 80 

 

Sproģu bibliotēka ir pagasta kultūras, izglītības un informācijas iestāde. 

Bibliotēkas misija –  būt par informācijas, izglītības, kultūras, sabiedriskās 

saskarsmes un novadpētniecības centru Sproģu iedzīvotājiem. 

Pilnībā pabeigta bibliotēkas krājuma rekataloģizācija. 

 

Bibliotēka nodrošināja: 

 kvalitatīvu informatīvo pakalpojumu sniegšanu bibliotēkas lietotājiem; 

 komplektēja, uzskaitīja, apstrādāja un atlasīja bibliotēkas krājumu; 

 organizēja literatūru un bibliotēku popularizējošus pasākumus; 

 sadarbojās ar Zalves pagasta pārvaldi, Neretas novada bibliotēkām. 

Sproģu bibliotēka ir vietējās nozīmes izglītības, informācijas un kultūras  

centrs, kurš sniedz pagasta iedzīvotājiem nepieciešamās zināšanas un informāciju. 

Izmaiņas bibliotēku darbībā pārskata periodā nav notikušas, bibliotēku 

akreditācija notika 2019. Gadā. 

 

Bibliotēkas potenciālie apmeklētāji 

 Pirmsskolas vecuma bērni 

 Skolēni 

 Studenti 

 Pensionāri 

 Bezdarbnieki 

 Dažādās sfērās strādājošie 

 Interneta lietotāji 

 

2. Finansiālais nodrošinājums 
 

Bibliotēkas sekmīgas darbības priekšnoteikums ir savlaicīga un precīza 

budžeta plānošana un piešķirto līdzekļu racionāla izmantošana. Bibliotēka tiek 

finansēta atbilstoši pašvaldības budžetā paredzētajiem finanšu  līdzekļiem. 
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Saimniecības un komunālos pakalpojumus, periodikas, kancelejas izdevumus 

apmaksā no pagasta līdzekļiem. 

Pašvaldības finansējums bibliotēkas darbības nodrošināšanai ir stabils un 

apmierina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu. 
 

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

 2018 2019 2020 

Kopā (EUR) 10396 10139 10922 

Pašvaldības finansējums 899 850 899 

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) 10396 10139 10922 

Darbinieku atalgojums (bruto) 6254 6613 6955 

Krājuma komplektēšana 899 850 899 

 

 

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 
 

2020. gadā notika remontdarbi pie bibliotēkas ārdurvīm. Uzstādīja 

uzbrauktuvi. Uzbrauktuve uzstādīta lai atvieglotu piekļuvi bibliotēkai un saieta 

namam cilvēkiem ar kustību traucējumiem. 

Kultūras dzīves pieejamībā cilvēkiem ar invaliditāti ir sasniegts progress. 
 

 
•  

Informācijas tehnoloģijas Gads Piezīmes 

3 datori  12 gadus veci 2008.g  

1 dators 5 gadus vecs 2015  

Personāla dators 6 gadus vecs 2014.g.  

 

 

Lietotāju datorus nepieciešams modernizēt vai nomainīt, jo tie ir ļoti veci. 

Darbiniekam ir vēl salīdzinoši labs dators.  Ir dienas, kad internets ir ļoti lēns. 
 

4. Personāls 
 

Bibliotēkā bez izmaiņām strādā viens darbinieks – bibliotēkas vadītāja uz pilnu 

slodzi ar bibliotekāro izglītību, t.sk. ar III profesionālo kvalifikācijas līmeni. 

Atbalsts darbinieka profesionālajai pilnveidei vērtējams pozitīvi. 
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 “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi” 

 

Profesionālās pilnveides semināri apmeklēti attālināti, sakarā ar covid-19 

aizliegumiem. Svarīgākos jautājumus konsultējos ar Neretas centrālās bibliotēkas 

vadītāju R. Kviesi. 

19.februārī apmeklēju semināru tomātu audzētājiem, ko vadīja Elga Bražūne. Pēc 

semināra izglītoju savus lasītājus, jo varēju daudz ko pastāstīt par pavasara darbiem, 

augsnes auglības uzturēšanu, stādīšanu un aprūpi, rudens darbiem siltumnīcā, stādu 

audzēšanu. Dažiem lasītājiem arī iegādājos Latvijā audzētas un kolekcionētas 

dārzaugu sēklas. Šis seminārs bija par maksu. Ieguvums bija neaprakstāms. 

Apmeklēju bioenerģētiķes un dziednieces Melitas Svilpes klātienes lekciju ”Pats sev 

dziednieks”. Un atkal visu pastāstīju saviem lasītājiem. 
 

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 
 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

 2018 2019 2020 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 62 77 80 + 3,9 

t. sk. bērni 23 17 19 + 11,8% 

Bibliotēkas apmeklējums 1933 2357 1155 -50 % 

t. sk. bērni 327 297 258 -13% 

Virtuālais apmeklējums   17  

Izsniegums kopā 2329 1761 1812 + 2,8% 

t. sk. grāmatas 564 514 550 +7 % 

t. sk. periodiskie izdevumi 1765 1245 1200 -3,6% 

t. sk. bērniem 121 38 62 +63,1% 

Bibliotekārais aptvērums % 

no iedz. skaita pagastā, 

pilsētā, reģionā 

10% 13,4% 14% + 0,6 

t. sk. bērni līdz 18 g. 86 84 78  

Iedzīvotāju skaits 611 574 569  

 

Lasītāju skaits ir nedaudz palielinājies. 

Lasītāju skaits bērniem palielinājies par 2 vienībām. 

Bibliotēkas apmeklējumi ir samazinājušies sakarā ar covid19 aizliegumiem. 
 

Tabula "Lasītāju sadalījums pa dzimšanas gadiem" 

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

80 19 11 13 22 15 

 

Tabula "Lasītāji pēc lasītāju kategorijām" 

Skaits 

kopā 

Bērni Skolēni 

1-9kl. 

Vidusskolēni Strādājošie Pensionāri Nestrādājošie Citi 

80 2 17 - 18 23 17 3 

 

 

• E-grāmatu bibliotēka  

Sproģos e-grāmatas lasīšana nav populāra 
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Bibliotēkas darba laiks ir saplānots tā, lai varētu apkalpot iedzīvotājus, viņiem tas 

būtu ērti un izdevīgi. 
 

Bibliotēka ir vieta, kur informāciju gūst skolēni, studenti, bezdarbnieki, 

mājsaimnieces, zemnieki, pensionāri. 

Uzziņu meklēšanai tiek izmantoti interneta resursi, bibliotēkas tematiskās mapes un 

pašas zināšanas. Uzziņu meklēšanai tiek izmantotas arī bezmaksas datu bāze 

Letonika. 

24 reizes sniegta palīdzība lietotājiem interneta izmantošanā un vajadzīgās 

informācijas meklēšanā. 
 

Tabula “Autorizētie lietotāji” 

Autorizēti lietotāji 

(2018) 
Autorizēti lietotāji 

(2019) 
Autorizēti lietotāji 

(2020) 

% salīdzinot ar 

iepr. gadu 

 25 30  

 

Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2018 2019 2020 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

  26 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

  3 

 

Starpbibliotēku abonements ir bibliotēku savstarpējās sadarbības veids. Ar tā 

palīdzību var pasūtīt bibliotēkas krājumā neesošus lietotājiem nepieciešamos 

iespieddarbus. Ikvienam bibliotēkas apmeklētājam  tiek piedāvāta iespēja izmantot šo 

pakalpojumu. Lai atrastu vajadzīgo informācijas resursa atrašanās vietu, izmantoju 

Neretas novada bibliotēku datu bāzi. 2020.gadā tika saņemtas 26 grāmatas. Uz citām 

bibliotēkām nosūtīju 3 grāmatas. 

6. Krājums 

 

Bibliotēkas krājumus veido un papildina atbilstoši bibliotēkas nolikumā 

noteiktajām funkcijām un uzdevumiem, komplektēšanas politikai. Veidojot 

bibliotēkas krājumu, galvenokārt tiek ņemtas vērā lasītāju vēlmes – tiek iegādāta gan 

nozaru literatūra, gan daiļliteratūra. Komplektējot nozaru literatūru, prioritāte bija 

literatūrai, kas ir aktuāla lauku iedzīvotājiem- veselība, laukkopība un dārzkopība, 

vārdnīcas. 

Bibliotēka komplektē izdevumus bērniem un jauniešiem un nodrošina uzziņu 

krājumu visās nozarēs – vārdnīcas, enciklopēdijas, rokasgrāmatas, ceļvežus, 

novadpētniecības izdevumus. 
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Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2018 2019 2020 

Pašvaldības finansējums krājuma 
komplektēšanai 

899 850 899 

t. sk. grāmatām 510 486 500 

t. sk. bērnu grāmatām 46   

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 389 364 399 

Finansējums krājumam uz 1 
iedz.skaita pagastā, pilsētā, 

reģionā    

2,9 3,0 1,6 

 

 

Pārskata periodā bibliotēkas krājuma inventarizācija nav veikta, jo tā bija 

2019. gadā. 
 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2018 2019 2020 

Jaunieguvumi kopā 400 547 540 

t. sk. grāmatas 94 80 115 

t.sk. periodika  463 422 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 57 47 52 

t. sk. bērniem 7 13 38 

t.sk. nozaru literatūra(grāmatas)  24 26 

Izslēgtie dokumenti 328 492 73 

Krājuma kopskaits 4278 4333 4078 

Grāmatu krājuma apgrozība  0,41 0,4 

Periodisko izdevumu apgrozība  1,6  

 

Datora un interneta pakalpojumi ir ļoti populāri starp bērniem un jauniešiem. 

Bērni saņem konsultācijas, kā strādāt ar bibliotēkas elektronisko katalogu, tiek 

izmantota datu bāze Letonika, citi elektroniskie resursi, enciklopēdijas, nozaru 

literatūra. Bērniem un jauniešiem tiek piedāvāti dažādi interesanti pasākumi. Jaunākā 

vecuma bērniem bija  nodarbība “Esi drošs internetā”. 
 

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2018 2019 2020 

Letonika 37 96 134 

News 27  64 58 

 

 

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 
 

Pārskata periodā budžeta iespēju robežās bibliotēkā tika nodrošināta ar 

atbilstoša satura literatūru un preses izdevumiem bērniem. Piedāvātas iespējas radošai 

brīvā laika pavadīšanai, dažādas aktivitātes. Bibliotēkā bērni ir viena no prioritārajām 

lasītāju grupām. 

Bibliotēkā bērni spēlē dažādas galda spēles, zīmē, skatās multfilmas, patīk 

visādas aktivitātes. Šeit var spēlēties pa mīksto paklājiņu un lielo mīksto pufu. Šeit arī 

palasām kādu grāmatiņu. 
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Bibliotēkas darbības ietvaros sniegtas konsultācijas bērniem informācijas 

meklēšanā, izmantojot interneta resursus un datu bāzi Letonika. 

Pēc bērnu un jauniešu pieprasījuma sniegtas konsultācijas attēlu vai dokumentu 

saglabāšanā un izdrukā. 

2020. gadā daudz ierobežojumu covid19 dēļ. Līdz ar to samazinās gan 

izsniegums, gan apmeklējums. 

Ikdienā norit spraigs darbs ar informācijas meklēšanas prasmju attīstīšanu un 

uzlabošanu. Tiek izmantoti gan elektroniskie, gan tradicionālie informācijas resursi. 

Bieži vien tiek pieprasītas enciklopēdijas un datu bāze Letonika 

2020. gadā iegādātas 2 spēles bērniem par pašvaldības līdzekļiem un 1 spēle 

dāvinājums. 

 

Problēmas 

 

Vienīgā problēma ir bērnu skaita samazināšanās. 2020. gadā samazinājies par 6 

bērniem saskaņā ar pagasta statistiku. Tas uzreiz ietekmē izsniegumu un 

apmeklējumus. 

Vasaras brīvlaikā bērniem ir vairāk laika, kuru tie var veltīt grāmatu lasīšanai. 

Darbs ar bērniem un pusaudžiem prasa daudz vairāk laika un lielākas psiholoģiskās 

zināšanas nekā darbs ar citiem bibliotēkas apmeklētājiem. Bērniem nepārtraukti ir 

nepieciešams dažādas novitātes un interesanti piedāvājumi, kas spētu noturēt viņu 

uzmanību. Bibliotekāram ir jāspēj bērnā radīt pietiekoši stipru motivāciju, lai tas 

kļūtu par patstāvīgu bibliotēkas apmeklētāju. 
 

8. Novadpētniecība 

 

Bibliotēkā pastāvīgi veikts darbs pagasta vēstures izpētē materiālu apkopošanā un 

saglabāšanā.  

Bibliotēkā izveidots novadpētniecības plaukts ar materiāliem par pagasta vēsturi 

un ievērojamiem cilvēkiem. 

Galvenie virzieni novadpētniecības jomā saistīti ar pagasta vēstures, kā arī 

novadnieku apzināšanu, materiālu vākšanu un apkopošanu. 

Novadpētniecības materiāls nav digitalizēts. 

Novadpētniecības krājums ik mēnesi vai ceturksni tiek papildināts ar 

aktualitātēm. Visbiežāk tika papildinātas tematiskās mapes par pašvaldību, pagasta 

uzņēmējiem, kultūras, izglītības un sporta aktivitātēm. 
 

 

9. Projekti 

• Pārskata periodā projekti nav veikti 
 

10. Publicitāte 
 

 



8 

 

Pūču salidojums. 

No 14.oktobra līdz 7.novembrim Sproģu 

bibliotēkā bija apskatāma Maldas Rācenes 

kolekcijas izstāde “Pūču salidojums”. 

Izstādē bija apskatāmas dažādas formas un 

materiālu, lielākas un mazākas pūcītes, kuras 

attēlotas uz priekšmetiem, dažādas figūriņas. 

Kolekcionāre pastāstīja, ka sākusi vākt pirms 3 

gadiem. Kolekcijā pūcītes ienāk no dažādām 

vietām. Draugu dāvinājumi, pašas iegādātas, 

atvestas no ceļojumiem. 

Sirsnīgā atmosfērā, pulcējoties daudziem 

interesentiem, dalījāmies jaukās sarunās. 

Arī pati kolekcionāre no bibliotēkas saņēma 

pūcīti, ko bij izgatavojusi mūsu novada 

keramiķe Zanda Ragele. 

Papildus iespējams iepazīt šos nakts putnus , 

palasot bibliotēkā pieejamās grāmatas par  

pūcītēm, kas izvietotas izstādē. 

Paldies visiem, kas apmeklēja izstādi! 
 

 

 

 

 

 



9 

 

11. Sadarbības tīkla raksturojums 
 

Lai darbs bibliotēkā varētu attīstīties sekmīgāk un radošāk, viennozīmīgi 

vajadzīgi un svarīgi ir sadarbības partneri, kas gatavi sadarboties. Bibliotēkai ir 

plašs sadarbības partneru loks:  

 Zalves pagasta pārvalde, kopā organizējām Dzejas dienas 2020. 

 Neretas novada dome, piedalījos Neretas novada svētkos. 

 Neretas novada centrālā bibliotēka, konsultācijas informācijas resursu 

meklēšanā, apmeklēju izstādes un tematiskās nodarbības Neretā. 
 

12. Veiksmes stāsts 

 

Izdevies pasākums bija Pūču salidojums 

No 14.oktobra līdz 7.novembrim Sproģu bibliotēkā bija apskatāma Maldas Rācenes 

kolekcijas izstāde ”Pūču salidojums”. 

Izstādē bij apskatāmas dažādas formas un materiālu, lielākas un mazākas pūcītes, 

kuras attēlotas uz priekšmetiem, dažādas figūriņas 160 eksponāti. 

Atsauksmju un ierosinājumu burtnīcā ir 8 ieraksti par šo izstādi. Apmeklētāju bija 

ļoti daudz. 

Gandarījums par kolekcijas autores aizrautību, krājot pūces-gudrības simbolu. Lai 

izdodas piepildīt mērķi- sakrāt 1000 vienību! Izstāde ir iedvesmojoša Paldies! Tā 

raksta lasītāja Dace Kronīte. 

Bibliotēkā tika izlikta arī grāmatu izstāde par šiem nakts putniem. 

Izstādes beigās tika uzaicināta uz tikšanos labākā lasītāja Maija Robežniece. Sarunas 

bija sirsnīgas. 

 

Pielikums 

Izstādes: 

21.01-30.01. Grāmatu izlase” Barikādes-atmodas un cerību laika sākums” 

15.01.-31.01 Grāmatu izlase ”Skaistāko pasaku pasaule” 

25.01-15.02 Grāmatu izlase”Latviešu skolotājam un dzejniekam Fricim Bārdam-140” 

Meteņi- pavasara gaidīšanas svētki 

6.03-28.03 Grāmatu izlase ”Aktrisei Lidijai Freimanei- 100” 

16.03-11.04 Grāmatu izlase ”Dzejniecei Aspazijai-155- Spēks un daiļums” 

01.04-18.04 Grāmatu izlase ”Aktrisei Dinai Kuplei-90- Ar spēku un daili” 

02.04-25.04 Grāmatu izlase “Dāņu rakstniekam Hansam Kristianam-215” 

11.05-23.05 Māris Rungulis-spilgtākais autors pusaudžu literatūrā 

11.05.-15.06 Grāmatu izlase “Dzejniekam, komponistam Baumaņu Kārlim 185” 

16.06-4.07 Grāmatu izlase” Rakstniekam Mārim Čaklajam-80” 
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Lasītāko grāmatu TOP: 
 

1. Ilze Freimane. Kafija diviem 

2. Egle Jana. Dzimšanas diena 

3. Dace Rukšāne. Krieva āda 

4. Dace Judina. Dēls 

5. Inga Grencberga. Sestā sieva 

6. Līvija Dūmiņa. Artura Skrastiņa Spogulija. 

7. Pēteris Strubergs. Papua Jaungvineja tuvplānā 

8. Māra Cielēna. Ballīte ar nakšņošanu 

9. Odrija Karlena. Kalendāra meitene 

10.  Knaidla Laura. Nepieskaries man. 
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Sproģu bibliotēkas vadītāja: Skaidrīte Svetiņina 

 

2021. g.1. februārī 
 


