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1. Vispārīgs bibliotēkas/reģiona bibliotēku 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 2021. gadā bijušās Biržu pamatskolas telpas izmanto bibliotēka.  

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). 

 

2. Finansiālais nodrošinājums 
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Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 

 2019 2020 2021 

Izdevumi kopā (EUR) 15260 20958 19230 

Darbinieku atalgojums (bruto) 8759 8904 7683 

Krājuma komplektēšana 1639 1747 1954 

 

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

funkciju veikšanu. 

 

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 
 

• Veiktie un plānotie telpu un ēku rekonstrukcijas projekti un remontdarbi  

 

2021. gadā bibliotēka pārvietota uz jaunam telpām. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Iekārtas, aprīkojums (t. sk. IKT nodrošinājums): situācijas raksturojums un vērtējums, nākotnes 

prognozes, atjaunināšanas iespējas (aprakstoši vai tabulas veidā – pēc izvēles) 

 

 Darbiniekiem 

(skaits) 

Lietotājiem 

(skaits) 

Vērtējums  Piezīmes 
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Datori 2 2 

1 

1 

2012. g. 

2019.g 

2021.g 

Darbiniekam 

2014. g. 

2021.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. 2021. gadā bibliotēkas vadītāja piedalījās 5 semināros. 

 
Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi” 

Piedāvājums apmeklēto profesionālās pilnveides pasākumu tabulai (tabula nav obligāta, ja patīk, var 
izmantot, ja ne – situāciju raksturo aprakstošā veidā; tabulu var likt arī pielikumā) 

N.p.k. Norises 

laiks 

Norises 

vieta 

Organizētājs(-i) Pasākuma nosaukums, 

galvenās tēmas 

Stundu 

skaits 

Klātienē 

vai 

attālināti 

1. 27.01. LNB 
Bibliotēku 
attīstības 
centra”Fac
ebook” 
kontā 

LNB Virtuālā trešdiena 
bibliotekāriem 
Medijpratība 

2 Attālināti 

2. 24.02. LNB 
Bibliotēku 
attīstības 
centra 
“Facebook
” kontā 

LNB Virtuālā trešdiena 
bibliotekāriem 

2 Attālināti 

3. 05.03 ZOOM 
platformā 

LNB Ceļa zīmes mediju lietošanā 1.5 Attālināti 

4. 11.03 ZOOM 
platformā 

JGB Aktualitātes reģiona 
bibliotēku darbā 

2 Attālināti 

5. 30.03 LBB 
“Facebook
” kontā 

LNB “Bērnu, jauniešu un vecāku 
žurija 2020” apbalvošanas 
ceremonija 

4 Attālināti 

6. 31.03 ZOOM 
platformā 

LNB Virtuālā trešdiena 
bibliotekāriem/bibliotēku 
arhitektūra, ēkas un telpu 
iekārtojums 

1 Attālināti 

7. 14.04 LBB 
“Facebook
” kontā 

LNB Latvijas bibliotekāru 
21.konference 

5 Attālināti 
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8. 15.04 LBB 
“Facebook
” kontā 

LNB Bibliotēku “Ideju tirgus” 6 Attālināti 

9. 22.04 MS Teams 
platformā 

JGB Bibliotēku nedēļa reģiona 
bibliotēkās 

3 Attālināti 

10. 29.04 MS Teams 
platformā 

Swedbank Finanšu drošība digitālajā 
vidē 

2 Attālināti 

11. 27.05 LNB 
Facebook 
kontā 

LNB Latvijas pagastu 
bibliotekāru 6.kongress 

5 Attālināti 

12. 07.06 KM 
Facebook 

Kultūras 
ministrija 

COVID-19 sertifikāts 
kultūras pasākumu 
rīkošanā 

2 Attālināti 

13. 30.06 LBB 
“Facebook
” kontā 

LNB Tiešsaistes pasākumu cikls 
“LNB pēta” 

1 Attālināti 

14. 30.09 MS Teams 
platformā 

JGB "Jaunais Bibliotēkas 
nolikums" 

2 Attālināti 

15. 14.10 MS Teams 
platformā 

JGB Galvenie jautājumi 2 Attālināti 

 

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 
 

• Galvenie rādītāji (kopaina: lasītāju skaits, apmeklējums, izsniegums u. c.): 

 tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” + rādītāju vērtējums, skaidrojums, analīze 

 
Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

 2019 2020 2021 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Aktīvo lietotāju skaits 116 89 102 -23% +10% 

t. sk. bērni līdz 18.g. 37 27 31 -27% +11% 

Bibliotēkas apmeklējums 1957 1248 975 -36% -22% 

t. sk. bērni līdz 18.g. 463 186 154 -59% -17% 

Virtuālais apmeklējums 47 15 60 -68% +30% 

Izsniegums kopā 4635 2592 2201 -44% -15% 

t. sk. grāmatas 2272 1163 1110 -74% -4% 

t. sk. periodiskie izdevumi 2363 1429 1091 -39% -23% 

t. sk. bērniem līdz 18.g. 240 43 93 -82%+116% 

Bibliotekārais aptvērums % 
no iedz. skaita pagastā, 
pilsētā, reģionā 

22% 18% 21% -4% +3% 

t. sk. bērni līdz 18 g. 29% 26% 23% -3%-3% 

Iedzīvotāju skaits 519 496 472 -5% -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. 

 

• Pakalpojumu attīstība, jauninājumi – kopaina, piemēri, vērtējums 

Bibliotēkā sniegtie pakalpojumi ir uzskaitīti lietošanas noteikumos un šie pakalpojumi tiek 

nodrošināti piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. 

 

E-grāmatu bibliotēka  
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Tabula “E-grāmatu bibliotēkas statistikas dati” 

 E-grāmatu bibliotēkas lasītāju 

skaits 

2020 1 

2021 2 

 

• Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti, to rezultāti (pētījumi, 

aptaujas, anketas u. tml.); jaunu lasītāju piesaiste 

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. 

• Pakalpojumu sniegšanas vieta kā pakalpojums (īss apraksts par to, kādus pakalpojumus 

iedzīvotāji var saņemt pakalpojumu sniegšanas vietā, pakalpojumu sniegšanas vietas darbības 

vērtējums, secinājumi) 

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

internets. 

• Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām – īss situācijas 

raksturojums 

Bibliotēka nav pieejama cilvēkiem ar funkcionālo spēju ierobežojumiem. Pakalpojumi  cilvēkiem 

ar pārvietošanās grūtībām tiek nodrošināti piegādājot grāmatas. 

 

• Uzziņu un informācijas darbs – īsi, aprakstoši (situācijas apraksts, vērtējums) 

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” + īsi, aprakstoši 

(vai visām reģiona bibliotēkām ir “ALISE”, kādus moduļus izmanto, kataloga veidošanas 

dinamika, lietotāju iespējas katalogā u. tml.) 

 
Tabula “Autorizētie lietotāji” 

 2019 2020 2021 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Aktīvie lietotāji kopā 116 89 102 -23%+10% 

Autorizētie lietotāji kopā  2 3 +50% 

Autorizētie lietotāji 

pārskata periodā 

 2 1 -50% 

 

 

 

• Iekšzemes un starptautiskais SBA: 

 tabula “SBA rādītāji” + secinājumi 

 pieprasījumu analīze pēc izvēles 

 
Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2019 2020 2021 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

36 6 1 
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Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 
dokumentu skaits 

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 

 tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” + situācijas vērtējums 

 
Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2019 2020 2021 

Pašvaldības finansējums krājuma 
komplektēšanai 

1639 1747 1954 

t. sk. grāmatām 999 904 1039 

t. sk. bērnu grāmatām 145 166 161 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 640 677 754 

Finansējums krājumam uz 1 
iedz.skaita pagastā, pilsētā, 
reģionā    

3,16 3,52 4,14 

Finansējums krājuma 
komplektēšanai kopā 

1639 1747 1954 

• Krājuma pārbaude (inventarizācija) – īsi, aprakstoši + novērojumi, secinājumi 

Pārskata periodā bibliotēkas krājuma pārbaude (inventarizācija) nav veikta. 

• Krājuma rādītāji: 

 
Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2019 2020 2021 

Jaunieguvumi kopā 425 931 877 

t. sk. grāmatas 111 291 193 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 30 65 42 

t. sk. bērniem 30 34 33 

Izslēgtie dokumenti 262 580 502 

Krājuma kopskaits 5139 5490 5865 

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

Periodisko izdevumu apgrozība 6,5 1,5 0,67 

• Datubāzes: 

 abonētās tiešsaistes datubāzes (t. sk. ar piekļuvi ārpus bibliotēkas telpām) 

 pašu veidotās datubāzes (izņemot novadpētniecības datubāzi, kuru aplūko novadpētniecības 

sadaļā) 

 datubāzu izmantojuma rādītāji – tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” + 

secinājumi 

 
Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2019 2020 2021 

Letonika 8 13 12 

skatījumi   6 

piekļuves sesiju skaits   12 

lejuplāžu skaits   2 

News 5 10 2 
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• Krājuma un datubāzu popularizēšana  
Ikviens bibliotēkas apmeklētājs var izmantot divas abonētās datubāzes-Letonika.lv un News.lv. Piekļuvi tām 
nodrošina Kultūras informācijas sistēmu centrs. Secinājums-jāturpina darbs pie šī pakalpojuma 
popularizēšanas. 

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

pārskata periodā 
Krājuma komplektēšanas prioritāte pārskata periodā pamatā balstīta uz latviešu oriģinālliteratūras iegādi. 

Pārējās prioritātes paliek nemainīgas: augstvērtīga nozaru literatūra, literatūra bērniem un jauniešiem. 
Finansējums krājuma papildināšanai ir mazliet pieaudzis, tomēr jāsecina, ka grāmatu cenas pārspēj 
finansējumu. 
Jāturpina strādāt pie krājuma attīrīšanas no fiziski nolietotiem, saturā novecojošiem, nepieprasītiem 

izdevumiem. 

 

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 
 

• Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji 

Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji 
2021.gada lietotāji 31, apmeklējumi 154, izsniegums  93.   

• 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.) 

2021. gada bibliotēka iegādātas 33 bērnu grāmatas, 2 periodiskie izdevumi.  

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

Bibliotēkā krājums bērniem un jauniešiem ir pietiekams un daudzpusīgs. 

 
2021.gada iekārtota bērnu un jauniešu zona bibliotēkā. 

 

 
 

• 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.  
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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. 

 

 

8. Novadpētniecība 
 

• Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda prioritātes 

 

Bibliotēkas pārskata periodā papildinātas novadpētniecības mapes. 

 Novadpētniecības krājums atrodas atsevišķā plauktā. Publikāciju kopijas un citi materiāli par 

novadniekiem apkopoti mapēs. 

 

 

9. Projekti 
Pārskata periodā bibliotēkā nav realizēts neviens projekts. 

 

10. Publicitāte 
 

Informācija par bibliotēku atrodama un regulāri tiek atjaunota pēc datu maiņas 

www.jgb.lv Jēkabpils Galvenās bibliotēkas mājas lapā  

www.salasnovads.lv Salas novada pašvaldības mājas lapā 

www.kulturasdati.lv Latvijas kultūras karte 

www.facebook.lv 

11. Sadarbības tīkla raksturojums 
 

Sadarbības partneru loks: 

Salas novada pašvaldībā-sadarbība saimnieciskajos, organizatoriskajos un transporta jautājumos. 

Jēkabpils Galvenā bibliotēka- apmeklēti JGB rīkotie semināri, profesionālajos darba jautājumos 

metodisku palīdzību sniedz metodiķe Rudīte Kļaviņa. 

Citu bibliotēku kolēģi- SBA pakalpojuma nodrošināšanā, bibliotekāro darba jautājumu gadījumos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikumi 
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Ināras Kuzmanes gleznu izstāde “ Mani kovidlaika “Blēņu darbi”  

 

 

 

 
 

Jēkabpils Galvenās bibliotēkas ceļojoša izstāde “ Latvijas kultūras kanons. Vizuālā māksla” 

 

Lasītāko grāmatu tops – 10 lasītākās grāmatas 

 

Ouensa, Dēlija. Kur vēži dziedVaita, Kārena. Svešinieki no Montegjūstrītas 

Vaita, Kārena. Savrupnams TredstrītāVeinberga, Jana,  Mākoņaina nakts 

Jakubovska, Māra,  BračkaGailīte, Anna Skaidrīte. Es stāstu par savu pilsētu  

Svīre, Māra,  Bailes no dziļuma          Avotiņa, Daina,  Ceļā 

Vaita, Kārena. Zudušais medaljonsFreimane, Ilze. Kafija diviem 


