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1. Vispārīgs bibliotēkas/reģiona bibliotēku raksturojums 

 

Neretas novada Zalves pagasta bibliotēka ir Neretas centrālās bibliotēkas filiāle. Bibliotēka 

atrodas pagasta pašvaldības ēkā, otrā stāvā. Zalves pagasta teritorija ir ļoti liela, tāpēc ir divi pagasta 

centri un divas bibliotēkas. Zalves pagasta bibliotēka atrodas lauku teritorijā, kur nav izglītības 

iestādes – bibliotēka ir vienīgais izglītības un kultūras centrs.  

Zalves pagasta  bibliotēkas prioritātes ir papildināt bibliotēkas krājumu un sniegt cilvēkiem 

nepieciešamo informāciju, vieglā un saprotamā veidā, izmantojot grāmatu krājumus, jaunāko 

literatūru un interneta piedāvātās iespējas ar modernu tehnisko līdzekļu palīdzību. Iedrošināt, sniegt 

atbalstu un palīdzēt apmeklētājam nozīmīgas dzīves situācijas atrisināt elektroniski. Interneta 

pakalpojumus saņemot, cilvēki vairs nav spiesti izbraukt tālāk ārpus mājas, lai nokārtotu savus 

ikdienas maksājumus, ko var veikt internetbankā, to viņi paveic bibliotēkā. Šobrīd lielai daļai 

iedzīvotāju, arī tiem, kam internets ir mājās, griežas bibliotēkā, lai izprastu jaunākās tehnoloģijas, 

kas skar bankas un elektrības, komunālos pakalpojumus. 

Bibliotēku akreditācija pārskata periodā nav notikusi. 

Gana sarežģīts ir bijis 2020. gads sakarā ar valstī noteikto ārkārtas situāciju, diemžēl jūtamas sekas 

tas atstājis arī uz bibliotēkas apmeklētājiem un apmeklējumiem. Lielu daļu no gada mēs esam bijuši 

aizslēgti, grāmatas tiek izsniegtas bez personiskas saskarsmes, bez draudzīgām sarunām, tās gan ir 

bijušas pa tālruni, piesakot grāmatas, bet tas neatsver cilvēkiem tik vajadzīgo kontaktu un atkal 

satikšanās prieku vienam ar otru. Cilvēki pamazām “iesūno” mājās un atturās no sabiedrisko iestāžu 

apmeklēšanas. 

 

 

2. Finansiālais nodrošinājums 
 

Zalves pagasta bibliotēkas uzturēšanas finansējums atbilst bibliotēkas funkciju veikšanai un 

attīstībai. Finansējums pārskata periodos ir krities, jo tika samazināta darbinieka slodze, kas ir 

ietekmējis pašvaldības finansējumu attiecībā uz darbinieka atalgojumu, taču 2020. gadā jau ir bijis 

atalgojuma pielikums, līdz ar to kopējais nodrošinājums ir mazliet audzis. 

 

 

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

 2018 2019 2020 

Kopā (EUR) 4941 5150 5102 

Pašvaldības finansējums 4941 5150 5102 

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) 4941 5150 5102 

Darbinieku atalgojums (bruto) 2965 3006 3191 

Krājuma komplektēšana 485 576 525 
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3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 
 

Remontdarbi pārskata periodā nav veikti, jo bibliotēkas telpas atrodas pašvaldības ēkā, kura 

ir apmierinošā stāvoklī. Telpas ir gaišas un tīras , arī platība pietiekama. 

 

Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums” 

 Darbiniekiem 

(skaits) 

Lietotājiem 

(skaits) 

Vērtējums (gadi) Piezīmes 

Datori 1 5 2013. gads, attiecīgi 7 gadi    

Printeri 1  7 gadi Lieto arī 

apmeklētāji 

 

 

4. Personāls 
 

Zalves pagasta bibliotēkā strādā viena darbiniece, kura savas darba gaitas uzsāka  2017.gada 

septembrī. Bibliotēkas vadītāja ir komercdarbības speciāliste, kura ieguvusi pirmā līmeņa augstāko 

izglītību 2010.gadā. Sakarā ar iedzīvotāju skaita samazināšanos Zalves pagastā, nācies samazināt arī 

bibliotēkas vadītājas slodzi uz pusslodzi, lai bibliotēkas vadītājai sanāktu pilnas slodzes darba laiks, 

tas ir apvienots ar pārvaldes sekretāres amatu. Pārskata datus ietekmē fakts, ka bibliotēkas vadītājai 

darba laiks ir pusslodze un iedzīvotāju vecuma palielināšanās, jo jaunieši diemžēl mācības apgūst 

blakus pagastu skolās. Piedaloties Jēkabpils Galvenās bibliotēkas rīkotajos semināros, saņemti 

apliecinājumi par kursu un jaunu zināšanu apgūšanu. 

        2020. gadā bibliotēkas vadītāja ir piedalījusies 9 citu organizēto izglītības programmās un 

pasākumos. 

        Covid-19 ierobežojumu dēļ bibliotekāres apgūst jaunas iemaņas un semināri notiek attālināti. 

Lai iegūtu jaunas zināšanas, bibliotekāres seminārus apmeklē platformās ZOOM un MS Teams, 

kurās var diskutēt, uzklausīt un redzēt, lai arī ekrānā, taču saliedēšanās un kopā būšana ir jūtama.  

Lai mazliet paplašinātu savu redzesloku un satiktos pie sirsnīgām sarunām ar kolēģēm, 

Neretas centrālajā bibliotēkā bija tikšanās ar Daudzeses bibliotēkas vadītāju Valiju Lucāni, kura 

mūs iepazīstināja ar “Kvīlinga tehniku”. Uzziņai -  vesels papīra mākslas veids – tā varētu dēvēt šo 

interesanto un radošo “papīra strēmelīšu tehniku” – Kvīlingu. 

Pielikumā neliels foto ieskats no apmeklētajiem pasākumiem.  

Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi”. 

N.p.k. Norises 

laiks 

Norises 

vieta 

Organizētājs(-i) Pasākuma nosaukums, 

galvenās tēmas 

Stundu 

skaits 

1. 13.03. Mazzalve Mazzalves 

bibliotēka 

Mazzalves pagasta 

bibliotēkas Jauno telpu 

atklāšanaPiel.Nr.1 

2 

2. 15.05. Zalves 

pagasts 

Neretas novada 

pašvaldība 

Lielā talka 4 

3. 18.06. Platforma 

ZOOM 

Jēkabpils 

Galvenā 

bibliotēka 

Atskats uz 2019. gadu, Covid 

ietekme uz Bibliotēkas darbu 

1.5 

 

4. 29.06. Nereta Neretas centrālā 

bibliotēka 

Kvīlinga tehnika Piel.Nr.2 3 
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5. 25.09. Platforma 

MS Teams 

Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

Ievads medijpratībā 5 

6. 9.10. Platforma 

MS Teams 

Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka, 

Latvijas 

bibliotekāru 

biedrība 

Latgales reģionālais seminārs 

“Bibliotēkas un sabiedrības 

ilgtspējīga attīstība: mēs 

būvējam šo pasauli paši” 

4 

7. 21.10. Zalve Akcija “Lapsu 

tūre” 

#kažokādaspagātnē Piel.Nr.3 1 

8. 29.10. Platforma 

MS Teams 

Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

Kritiskā domāšana mediju 

telpā 

3 

9. 17.12. Platforma 

ZOOM 

Jēkabpils 

Galvenā 

bibliotēka 

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 69 38 40 -44.9%, 5.26% 

t. sk. bērni 5 12 10 140 %,  -16.7% 

Bibliotēkas apmeklējums 562 899 483 60%, -46.2% 

t. sk. bērni 49 112 59 128%, -47% 

Virtuālais apmeklējums   19  

Izsniegums kopā 659 1482 1177 124%; -20%  

t. sk. grāmatas 286 256 212 -10%, -17% 

t. sk. periodiskie izdevumi 373 1196 965 220%, -19% 

t. sk. bērniem 24 18 17 -25%, -5.6% 

Bibliotekārais aptvērums % 

no iedz. skaita pagastā, 
pilsētā, reģionā *   

    

t. sk. bērni līdz 18 g.* 98 84 78 -14%, -7% 

Iedzīvotāju skaits 611 574 569 -6%, -0.8% 

 

Salīdzinot katru nākamo gadu ir redzams kritums galvenajos rādītājos. Rādītāji ir kritušies, 

jo iedzīvotāji spiesti darba trūkuma dēļ doties prom no mājām uz pilsētu. Pagastā paliek mazāk 

skolēni un studenti, cilvēki kopumā, meklējot darba vai mācīšanās iespējas, spiesti pavadīt  lielāko 

laika daļu ārpus pagasta, mājās viņi atgriežas brīvdienās vai vēlos vakaros, vai atstāj dzimto novadu 

pavisam.   

Bibliotēkas pakalpojumi tiek attīstīti atbilstoši lasītāju un lietotāju vēlmēm- piedāvāta 

aktuāla daiļliteratūra un nozaru literatūra, plašs preses izdevumu klāsts. Tiek reklamētas datubāzes 

un tās pielietošana, e-prasmju konsultācijas un interneta lietošanas nodarbības. Regulāri bibliotēkas 

darbinieki apmeklē seminārus un kursus, kuros smeļas jaunas zināšanas e-vidē. Lai bibliotekāres 
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spētu dzīvot līdzi jauninājumiem, tika apmeklēti digitālā aģenta kursi, kuros tika apgūts, kā iesniegt 

elektroniskās slimības lapas, kā atgūt no VID pārmaksātos nodokļus, kā uzzināt savu prognozējamo 

pensijas pabalsta apmēru. 

Zalves pagasta bibliotēka  atrodas pagasta mājā, otrā stāvā, tāpēc tas apgrūtina personas ar 

īpašām vajadzībām. Lai atvieglotu bibliotēkas apmeklēju vecākiem cilvēkiem ar veselības problēmā 

vai kustības traucējumiem, bibliotekārs piedāvā literatūru pienest uz mājām, bez atlīdzības. 

Nozīmīga bibliotekārā darba daļa ir informācijas resursu popularizēšanas un lasīšanas veicināšanas 

pasākumi. Tā kā pagastā ir maz iedzīvotāji un apmeklētāji, tad nesanāk dalīt grupās vai kategorijās.  

Bibliotēkas organizē: izstādes par ievērojamiem cilvēkiem, tematiskas pēcpusdienas, pārrunas, 

radošās darbnīcas, informācijas stundas, sniedz konsultācijas visiem  lietotājiem kopā. Tradicionāla 

ir jaunieguvumu prezentēšana bibliotēkā. Kā arī jaunums ir sadarbojoties ar Zalves pārvaldes 

kultūras pasākumu organizatoru – Latvijas jaunāko filmu skatīšanās. 

Jebkurš interesents var atvērt elektronisko Jēkabpils un Neretas kopkatalogu un sameklēt sev 

interesējošo literatūru , aplūkot kurās bibliotēkas tā ir pieejama. Apmeklētāji kuri ir reģistrējušies 

bibliotēkā un ir saņēmuši pieeju elektroniskajā katalogā var ne tikai aplūkot attālināti sev 

interesējošo literatūru , bet arī pasūtīt, rezervēt, ja tā ir kādam izsniegta. Aplūkot savu lietotāja 

statusu – termiņu, daudzumu.  

 

 

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- 

 7 10 17 28 3 

 

Tabula "Lasītāji pēc lasītāju kategorijām" 

Skaits 

kopā 

Bērni Skolēni 

1-9kl. 

Vidusskolēni Strādājošie Pensionāri Nestrādājošie Citi 

 4 1 1 15 6 9  

 

Bibliotēkā un sociālajos tīklos tiek piedāvāta iespēja un mudināti lasītāji, izmantot E-grāmatu 

pakalpojumu. Diemžēl šis nav tas, ko vēlas lasītājs. Vecāka gada gājuma cilvēki uzreiz saka, ka viņi 

vēlas atturēties no šiem jauninājumiem, jo datori nav pieejami vai jūtas pārāk veci, lai šo jaunumu 

apgūtu. Jaunāka gada gājuma lasītāji tomēr atzīst, ka grāmata rokās, tās smarža un lapas šķirstīšana 

ir sava veida relaksācija, tas nav tas, kas grāmata ekrānā. Ar valsts piespiedu situāciju, mēs jau tā 

ļoti daudz esam spiesti pavadīt laiku pie datora, viedierīcēm, vismaz grāmatu gribās reālu rokās 

paturēt. 
 

 

Tabula “E-grāmatu bibliotēkas statistikas dati” 

 E-grāmatu bibliotēkas lasītāju 

skaits 

2019 3 

2020 3 
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Elektroniskais katalogs kā pakalpojums – “BIS ALISE izmantošana” – Zalves bibliotēkā 

darbojās jau no 2015. gada.2017. gadā bibliotēkas krājumam ir veikta inventarizācija, kad tika 

pabeigta ievadīšana 100 % rekataloģizēto eksemplāru skaits. 

 

Tabula “Autorizētie lietotāji” 

Autorizēti lietotāji 

(2018) 

Autorizēti lietotāji 

(2019) 

Autorizēti lietotāji 

(2020) 

% salīdzinot ar 

iepr. gadu 

13 11 15  

 

 

Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2018 2019 2020 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

1 1 5 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

1 1 5 

 

Lasītāju vajadzībām bibliotēka sadarbojas ar Neretas novada bibliotēkām un Jēkabpils 

Galveno bibliotēku. Lai gan finansējums ir audzis, krājuma kvalitatīvai attīstībai finansējums ir 

nepietiekams, jo arī grāmatu cenas aug un lasītāji vēlas jaunākās un pieprasītākās grāmatas.  

 

 

6.Krājums 
 

Zalves pagasta bibliotēkas krājums tiek komplektēts no pamatbudžeta, kas ir pašvaldības 

piešķirtie līdzekļi un no dāvinājumiem. Krājuma veidošanas pamatposms tiek veidots un papildināts 

atbilstoši bibliotēkas statusam, bibliotēkas noteiktajām funkcijām, komplektēšanas uzdevumiem, 

mērķiem, kā arī ņemot vērā krājuma komplektēšanas profilu. Krājums tiek komplektēts pamatā 

latviešu valodā un vienā eksemplārā. 

Laikrakstu un žurnālu pasūtīšanas iespēju nodrošina pašvaldības piešķirtie līdzekļi, bet ir arī 

regulāri dāvinājumi. Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu klāsts ir daudzveidīgs. 2020. gadā 

tika abonēti 15 nosaukuma žurnāli.  Žurnālu klāstu papildina arī lasītāju dāvinājumi. Prioritātes 

krājuma komplektēšanā: 

o Daiļliteratūra, īpaša uzmanība tiek pievērsta latviešu oriģinālliteratūras krājuma 
papildināšanai; 

o Literatūra bērniem; 

o Literatūra pusaudžiem un jauniešiem; 

o Nozaru literatūra; 
o Uzziņu resursi (vārdnīcas, enciklopēdijas, ceļveži, datubāzes). 

 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2018 2019 2020 

Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 

485 576 525 

t. sk. grāmatām 193 301 229 

t. sk. bērnu grāmatām 39 21 22 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 292 275 296 

Finansējums krājumam uz 1 
iedz.skaita pagastā, pilsētā, 

1.26 0.97 1.08 
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reģionā    

 

Finansējums krājuma komplektēšanai pārskata periodos pamazām pieaug, lai gan kopumā 

finansējums ir mazliet samazinājies atbilstoši iedzīvotāju skaita sarukšanai. Šobrīd grāmatām un 

periodikai tiek iedalīts vienāds finansiālais nodrošinājums, kā iemesls tam, ka periodika kļūst 

dārgāka, lai bibliotēka spētu nodrošināt pienācīgu izvēli lasītājiem. Rekataloģizēto eksemplāru 

skaits ievadīts pavisam kopā ir 100 % 2017. gadā. 

Pārskata periodā – 2017. gadā bibliotēkas krājumam ir veikta inventarizācija. 

 

 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2018 2019 2020 

Jaunieguvumi kopā 382 384 415 

t. sk. grāmatas 72 39 77 

t.sk. periodika 308 345 337 

t.sk. latviešu daiļliteratūra 25 28  

t. sk. bērniem (B+J) 8 11 28 

t.sk. nozaru literatūra 21 6  

Izslēgtie dokumenti - - 842 

Krājuma kopskaits 4438 4822 4392 

t.sk. grāmatas un citi dok. 3273 3312 3389 

t.sk. periodiskie izdevumi 1152 1497 992 

 

Jaunieguvumu skaits 2020. gadā ir krietni palielinājies. Sadarbībā ar Jēkabpils Kultūras 

pārvaldi, bibliotēka tika pie 38 jaunām grāmatām, kuras tika nodotas bezatlīdzībā, kas būtiski 

ietaupīja bibliotēkas budžetu. 

Periodisko izdevumu apgrozība ir ļoti laba, bet grāmatu apgrozība ir vāja. 2020. gadā ir veikta 

periodisko izdevumu norakstīšana. 

 

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2018 2019 2020 

Letonika 62 19 25 

News 431 464 409 

 

 Datu bāžu izmantošana kopš 2018. gada ir pieaugusi. Datu bāzes News.lv lietošana kļūst vairāk 

izmantojama, jo budžeta samazināšanās dēļ, bibliotēka ir atteikusies no vietējā reģionālā laikraksta 

“Staburags” abonēšanas. Tā lielās maksas dēļ, mēs izvēlējāmies vietā citus divus periodiskos 

žurnālus. News.lv portāla lietošanas skaits ir palielinājies, jo turpmāk laikrakstu “Staburags” 

piedāvājam lasīt elektroniski, piedāvājot arī izprintēt apmeklētājam interesējošo rakstu.  Iedzīvotāji 

ar prieku lasa ziņas arī par to, kas notiek citu novadu reģionālajās ziņās un galvaspilsētā. 

News.lv datubāzes plašajā piedāvājumā ir iespējams lasīt arī citus reģionālos laikrakstus, kas 

bibliotēkā nav bijuši pieejami, līdz ar to paplašina lasītāju redzesloku. 

 

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 

 
Bērnu – jauniešu skaits un apmeklētība 2020. gadā ir samazinājusies, mazinājies datorlietotāju  

skaits lasītavā, jo liela daļa skolēnu ir pabeiguši tuvākās pamatskolas un devušies mācīties tālāk. 

Sadarbojoties ar citām novada skolām – mūsu bibliotēka izsniedz grāmatas arī latviešu valodas un 

literatūras skolotājiem, kuri ir ieinteresēti tajā, lai viņu skolēni tiktu pienācīgi sagatavoti mācību 

olimpiādēm un eksāmeniem. Tāpat tiek sniegtas dažādas uzziņas referātiem, pētniecisko darbu 

izstrādei un interešu izglītības pilnveidošanai. Uzziņu darbā tiek izmantoti nozaru uzziņu izdevumi, 

grāmatas, datubāzes un internets. Mūsdienas jau ir pierādījušas, ka ar laiku visam kļūstot 
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modernam, jaunieši arī ziņas un filmas skatās savos „viedajos telefonos”, pat grāmatas mēs lasām e-

bibliotēkās, ar Wifi piekļuvi ko nodrošina mūsu pašu bibliotēka.  

Šogad skolēniem piespiedu kārtā bija jāapgūst “mājmācība” - attālinātā mācīšanās mājās pie 

datoriem un viedierīcēm. Bibliotēku bērni izmanto arvien mazāk, jo iepriekšējā gada mācību saturs 

un pasniegšanas veids ļoti krasi atšķīrās no iepriekšējiem gadiem.  

Diemžēl neko daudz bibliotēkā mēs bērniem un jauniešiem 2020. gadā nespējām piedāvāt, 

jo diemžēl bibliotēkas lielu laika periodu bija slēgtas, vai arī pieejama tikai attālināta pakalpojuma 

sniegšana, kas nozīmēja, ka bibliotēkā lasītāji uzturēties nevar. Bijām spiesti ierobežot savas 

iespējas, nevarējām rīkot spēļu pasākumus, viss tika balstīts uz epidemioloģiskās situācijas 

uzlabošanu, izvairoties no kontakta vienam ar otru. 

8. Novadpētniecība 
 

Novadpētniecībā pārskata perioda prioritātes ir izvērtēt esošo mapju daudzumu, saturu, 

nepieciešamību. Zalves pagasta bibliotēka uzsāk savākto materiālu pievienošanu Alises sistēmā 

novadpētniecības katalogā. 

2019. gadā ir uzsākta un 2020. gadā turpinās jaunu mapju veidošanu, kurā tiek vākti materiāli 

par spējīgiem un aizrautīgiem jauniešiem, kuri novada vārdu nes ārpus mūsu pagasta un novada, 

iespējams pat pāri valsts robežām.  

Tāpat jauns materiāls tiks gatavots par jaunu apskates objektu Zalves pagastā – Lielzalves 

muiža, par materiālu iegūšanu un informācijas papildināšanu ir uzsākta sadarbība ar muižas 

pārvaldniecēm. 

 

9.Projekti 
 

2020. gadā Zalves bibliotēka nav piedalījusies nevienā projektā. 

 

 

10. Publicitāte 
 

Par Zalves pagasta bibliotēku informācija ir pieejama Neretas novada mājas lapā 

www.neretasnovads.lv (par bibliotēku, darba laiku, atrašanās vietu, kontaktinformāciju). 2018. gadā 

pievienojāmies sociālajam tīklam Facebook.com, kur tika izveidota grupa – Zalves pagasta 

bibliotēka. Šajā grupā var redzēt informāciju par pasākumiem, kuri notiek novadā vai Zalves 

pagastā, par semināriem, par darba laika izmaiņām. Grupa Zalves pagasta bibliotēka pievienojas arī 

citām novadu bibliotēkām kā sekotājs, tādā veidā dibinot jaunus kontaktus un sadraudzību ar citām 

bibliotēkām.  

Regulāri tika izlikti ziņojumi par aktualitātēm informatīvajā stendā bibliotēkā un stendā ārā  pie 

pagasta ēkas. Bibliotēkas vadītāja piedalās kopā ar saviem bibliotēkas apmeklētājiem citu pagastu, 

novadu rīkotajos pasākumos. 

11. Sadarbības tīkla raksturojums 
 

Zalves bibliotēka atzīmē, ka darbs ar pagasta pārvaldi vērtējams pozitīvi. Vadībai 

atskaitāmies par paveikto, uzklausām ierosinājumus. Bibliotēkas vadītāja atzīmē pagasta pārvaldes 

ieinteresētību, atsaucību un atbalstu bibliotēkas darba organizēšanā. 

Bibliotēka aktīvi sadarbojas ar novada preses izdevumu- Neretas Novada Vēstīs. 

Pasākumu, izstāžu un citu bibliotēkas darbu jautājumos sadarbojas ar Neretas novada bibliotēkām, 

Jēkabpils Galveno Bibliotēku, Zalves pagasta kultūras darba organizatoru.  

http://www.neretasnovads.lv/
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           Ar Neretas centrālo bibliotēku tiek apvienoti kopīgi pasākumi, ja jūtam, ka nespēsim 

sapulcināt pieklājīgu apmeklētāju skaitu katrs savā bibliotēkā. Aicinām savas bibliotēkas lasītājus 

uz vienu kopīgu pasākumu, kur iespējams satikt arī sen neredzētus draugus un paziņas, lai padalītos 

ar stāstiem un atmiņām.  

Ar prieku atsaucāmies uz “Lapsu sarga” aicinājumu akcijai “Lapsu tūre” – kas ir daļa no 

kampaņas par zvēraudzēšanas aizliegumu Latvijā. Akcijas pamatā ir stāsts par 5 lapsām, kuras 

izsprūk no zvēraudzētāju nagiem un apceļo Latviju, iegriežoties arī Neretas novada bibliotēkās, 

satiekot cilvēkus, kas viņām palīdz doties tālāk un izplata vēsti par dzīvnieku tiesībām uz dzīvību un 

savu kažoku, izmantojot #kažokādaspagātnē. Akcijas mērķis ir tikt uzklausītiem un paradīt 

politiķiem, ka Latvijas sabiedrība pieprasa kažokādu audzēšanas aizliegumu. Zvēraudzēšana rada 

draudus cilvēku veselībai, tāpēc dažās valstīs jau ir pieņemts lēmums slēgt zvēraudzētavas. 

12. Veiksmes stāsts 

 
Šķiet ka 2020. gada veiksmes stāsts pamatā ir par to, ka neskatoties uz sarežģīto situāciju 

valsti, bibliotēkas tomēr vēl pastāv. Visiem, ne tikai bibliotēkām, bet arī sabiedriskajām iestādēm un 

pakalpojumu sniedzējiem, šis gads bijis neziņas pilns. Vīrusa Covid- 19 radītā nepatīkamā situācija 

nav bijusi viegla, lai gan bibliotēkas lielu laika periodu bija slēgtas, lai mazinātu cilvēku 

pulcēšanos, tomēr mēs vēl pastāvam. Pastāvam un esam atvērtas uz to liels uzsvars, jo 2020. gadā 

mēs bieži sastapāmies ar ierobežotiem pakalpojumiem, pie pierasto ērtību izslēgšanas no savām 

dzīvēm. Jau pierodam pie tā, ka veikali slēgti, ka skaistumkopšanas pakalpojumus nesaņem, ka 

iestādes pieņem tikai telefoniski vai elektroniski. Novērtēsim mums vēl pieejamo un priecāsimies, 

ka bibliotēkā var saņemt un nodot grāmatu. 
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Pielikumi 
 

Gada lasītākās grāmatas Zalves bibliotēkā 
 

Latviešu daiļliteratūra; 
 

Grencberga, Inga. Sestā sieva : romāns 

Ezerkalns, Gatis, 1988-. Ragana manā skapī : 

Račko, Karīna. Samaitātā  

Račko, Karīna. Sasietā romāns 

 Freimane, Ilze. Kafija diviem  

 

  

 

Tulkotā daiļliteratūra: 
  

Vaita, Kārena. Vēja čuksti stikla lauskās: romāns  

Garsija, Kami. Skaistā tumsa : romāns 

Doda, Kristīna. Kārdinājums : etīde 

Railija, Lūsinda. Eņģeļu koks : romāns 

Galbraits, Roberts. Ļaunuma raža 

 

 

Bērnu Literatūra:  

 

Ingalsa-Vaildere, Laura. Namiņš prērijā  

Ingalsa-Vaildere, Laura. Būdiņa lielajā mežā  

Dale, Elizabete. Stāsti meitenēm : brīnumaini notikumi un jauki pārsteigumi 

Lidmašīnas / Inc. Disney Enterprises 

Kas šeit dzīvo? : griez un paskaties 

 

 

 

Nozaru literatūra: 
 

Vaidere, Inese, 1952-. Misija Latvijai 

Freimane, Paula. Zelta sastāvdaļa 

Stāsti un teikas par spokiem : mācību līdzeklis 

Jurisons, Ingmārs. Dukuri. Ledus karaļi dzīvē 

Volkovs, Aleksandrs. Dzīves psiholoģija un mistika : dzīve sev pašam 
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FOTO PIELIKUMI 

 
Piel.Nr.1Mazzalves pagasta bibliotēkas Jauno telpu atklāšana  

 
 

 

 

 

Piel.Nr.2 Kvīlinga tehnikas apgūšana  
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piel.Nr.3 Lapsu tūre 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

#kažokādaspagātnē 


