
1 

 

 

  



2 

 

                                                         Satura rādītājs 

 Titullapa………………………………………………………….. 1 

 Vispārīgs bibliotēkas  raksturojums……………………………… 3 

 Finansiālais nodrošinājums …………………………………….. . 4 

 Personāls ………………………………………………………..   5 

 Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība………………………... 6    

 Krājums…………………………………………………………....8   

 Darbs ar bērniem un jauniešiem………………………………….. 9    

  Novadpētniecība…………………………………………………. 11 

  Projekti  …………………………………………………………. 12 

  Publicitāte………………………………………………………... 12  

  Sadarbības tīkls…………………………………………………... 14    

  Pielikumi…………………………………………………………  15-27    



3 

 

                                Vispārīgs bibliotēkas  raksturojums 

 

Salas bibliotēka(turpmāk tekstā Bibliotēka) ir informatīva, izglītojoša un kultūras iestāde, kas 

īsteno gan brīvā laika pavadīšanas iespējas, gan arī izglītošanās iespējas. Tiek uzkrāti, 

sistematizēti, saglabāti iespieddarbi, kurus izmanto gan vietējie iedzīvotāji, gan iedzīvotāji no 

citiem novadiem. Bibliotēkas apkalpošanas teritorijā atrodas Salas vidusskola un PII “Ābelīte’’. 

Bērni un skolēni ir bieži viesi bibliotēkā. Diemžēl negatīvu ietekmi uz bibliotēkas darbību ir 

atstājuši Covid-19 ierobežojumi. Bibliotēkai ārējo apkalpošanas punktu nav. 

Sadarbība ar reģiona bibliotēkām, Jēkabpils bibliotēkām ir veiksmīga. 

      Esam Jēkabpils novada Salas bibliotēka, Jēkabpils Galvenās bibliotēkas struktūrvienība. 

2021. gadā iespēju robežās turpināts darbs pie Bibliotēkas attīstības plānā (2018.-2022.)    

izvirzīto STRATĒĢISKO MĒRĶU īstenošanas: 

 kļūt par mūsdienīgu, dažādām vecuma grupām pievilcīgu kultūras, mūžizglītības un 

informācijas centru;  

 attīstīt bibliotēku, kā nozīmīgu sabiedrības saskarsmes centru ar pievilcīgu vidi, kas 

sniedz kvalitatīvus pakalpojumus 

 pilnveidot lietotāju apkalpošanu, ieviešot un attīstot jaunus pakalpojumus;  

 sekmēt  kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanu  un popularizēšanu; 

. 

Stratēģisko mērķu ietvaros veicamie uzdevumi aptver visus bibliotekārā darba procesus – sākot ar 

krājuma organizāciju, plānošanu un beidzot ar  lietotāju  apkalpošanu. 

Diemžēl 2021 gadā bija ierobežojumi sakarā ar Covid-19 izplatību un tas traucēja strādāt 

pilnvērtīgi. 

Kas skar jaunu  pakalpojumu piedāvājumu, jāatzīmē, ka daļa lasītāju ir izmēģinājuši pakalpojumu,  

 E- grāmatu bibliotēka, saņemts arī pozitīvs vērtējums, taču daļa lasītāju nepieņem to un iemesls 

ir nepatika lasīt grāmatu datora ekrānā. Lietotāji vēlas komunikāciju ar bibliotekāru, kā arī apskatīt 

grāmatu. Gados jaunākie lasītāji to  izmanto pēc vajadzības un ir apmierināti. Tas bija aktuāli, kad 

bibliotēka bija slēgta. 

        Ar pasākumiem un izstādēm veicinām intelektuālas sabiedrības attīstību. Tiek regulāri 

sekots jaunizdotajām grāmatām un iespēju robežās tās tiek nopirktas un mūsu lietotājiem tās ir 

iespēja lasīt. Rūpējamies arī par jaunu datoru iegādi un pakalpojumu piedāvājumu iedzīvotājiem. 

Ir nopirkti jauni datori darbiniekiem un nomainīts 1 dators lietotājiem. Tagad lietotājiem ir 

pieejami 5 jauni datori. Ir nopirkts jauns printeris, kuru izmanto lietotāji. Ir bezmaksas internets 

un lielākoties arī printēšana, kopēšana ir bezmaksas. Noteikti vēršam lietotāju uzmanību par 

informāciju, kura ir par pagasta  notikumiem tādejādi veicinot piederību savam pagastam.   

Savas zināšanas pilnveidojam piedaloties dažādās tiešsaistēs, gan Jēkabpils Galvenās  bibliotēkas 

organizētajās, gan republikas lielāko bibliotēku organizētajās tiešsaistēs par dažādiem tematiem. 

Tā ir laba pieredze, kuru varam izmantot un esam izmantojuši savā darbā. Ir apgūts digitālais rīks 

CANVA  ar kura palīdzību tiek veidotas prezentācijas, virtuālās izstādes un aktuālā informācija 

tiek sniegta uzmanību piesaistošā veidā. Tas viss tiek darīts vietnē  www.facebook.com –Salas 

bibliotēka Salā profilā .Informācija ir publiska un bibliotēkas profilu skatās arī cilvēki no citām 

apdzīvotām vietām  

Bibliotēkas akreditācijas atzinums ir pildīts iespēju robežās un tā ir paredzēta 2023.gadā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/
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2. Finansiālais nodrošinājums 
 

Bibliotēkā ir 2 darbinieki. Arī 2021.gadā bibliotekārei  ir 0,5 slodze tāpēc atalgojums ir 

samazinājies. Veicot korekcijas bibliotēkas budžetā  finansējums grāmatām ir palielinājies.  

 
     Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 

 2019 2020 2021 

Izdevumi kopā (EUR) 26584 25957 22640 

Darbinieku atalgojums (bruto) 15529 14721 10637 

Krājuma komplektēšana 2882 3054 3584 

 

  

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 
 

 Bibliotēkā  nav veikti un plānoti telpu  rekonstrukcijas  un remontdarbi. Tika uzsāktas sarunas  

par papildus telpas iespējām. Tā būtu nepieciešama pasākumu un izstāžu rīkošanai. 

Informāciju un tehnoloģiju nodrošinājums ir atrisināts .Veicot interneta ātruma mērījumu ir šādi 

rezultāti. 

 

     
 

Lietotājiem ir 5 jauni datori un jauns daudzfunkciju printeris. Lai varētu veikt bibliotēkas 

attīstību ir nepieciešams  pakomāts. Ir notikušas sarunas ar lietotājiem un arī ar iedzīvotājiem un 

tas būtu labs risinājums, jo bibliotēkas pieejamība būtu 24/7.  

Bērniem krājums ir labi pārredzamā atsevišķā telpā, kurā bērniem patīk uzturēties, jo ir 

interesants grāmatu piedāvājums, pieejamas galda spēles un krāsojamās grāmatas. Plānots 

nomainīt paklāju uz grīdas un iegādāties interesantākus pufus, kuri patiktu  mazajiem lasītājiem 

 

Informācijas tehnoloģijas Sk. Gads 

 Datori lietotājiem 5  2019. 2020. 2021. 

 Datori darbiniekiem 2  2021. 

 Portatīvais dators 1 2020 

 Daudzfunkciju printeri 3 2016. 2017. 2021 

 Svītru kodu skeneri 2 2015. 2021 

Webkamera DEFENDER C-110 1 2020 

Ārējais cietais disks  A-Data 1 2018 
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4. Personāls 
 

Bibliotēkā strādā 2 darbinieces. Bibliotekārei darba slodze ir 0.5. Pārskata periodā bibliotēkas 

darbinieces ir piedalījušās tiešsaistēs, lai pilnveidotu zināšanas un pieredzi. Abām darbiniecēm ir 

atbilstoša profesionālā izglītība. Profesionālās pilnveides pasākumi notika attālināti. 

Interesantas tiešsaistes bija par medijpratību, guvām jaunas zināšanas ar kurām varam dalīties ar 

lietotājiem. Jaunas idejas un risinājumus darbā ar lietotājiem bija iespēja gūt bibliotekāru 

konferences ietvaros tiešsaistē Ideju tirgus. Jēkabpils Galvenās bibliotēkas organizētie  semināri 

bija aktuāli un esošās situācijas skaidrojoši. Pieredzes braucienā nepiedalījāmies sakarā ar esošo 

epidemioloģisko situāciju. Bibliotēkas  vadītāja ir ieguvusi 8 profesionālās pilnveides 

apliecinājumus. 

 

 

Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi” 

 

N.p.k. Norises 

laiks 

Norises 

vieta 

Organizētājs(-i) Pasākuma nosaukums, 

galvenās tēmas 

Stundu 

skaits 

Klātienē 

vai 

attālināti 

1 21.01 Platformā 
ZOOM 

LNB Bibliotēku 

attīstības centrs 

Literatūras zināšanas 

musdienīgam bibliotekāram 

2 Attālināti 

2 26.01 Platformā 
ZOOM 

LNB Bibliotēku 

attīstības centrs 

Medijpratība 1 Attālināti 

3 4.02 Platformā 
ZOOM 

LNB Bibliotēku 

attīstības centrs 

Sociālo mediju lietošna 2 Attālināti 

4 24.02 Platformā 
ZOOM 

LNB Bibliotēku 

attīstības centrs 

Bibliotēku interešu 

aizstāvība 

1 Attālināti 

5 10.03 Platformā 
ZOOM 

Latgales Centrālā 

bibliotēka 

Nediskriminējoša darba 

kultūra un vide 

2.5 Attālināti 

6 10.03 Platformā 
ZOOM 

LNB Bibliotēku 

attīstības centrs 

ZENIT stāsti 2.5 Attālināti 

7 11.03 Platformā 
MS Teams 

Jēkabpils  GB Darba sanāksme 2 Attālināti 

7 24.03 Platformā 
ZOOM 

Ventspils 
bibliotēka 

Digitālie prezentēšanas rīki 1.5 Attālināti 

8 26.03  Jēkabpils GB Darba sanāksme 1.5 Attālināti 

9 31.03 Platformā 
ZOOM 

LNB Bibliotēku 
attīstības centrs 

Bibliotēku arhitektūra, ēkas 
telpu augi 

2 Attālināti 

10 14.04  LNB Bibliotekāru konference 6 Attālināti 

11 15.04  LNB Ideju tirgus 4 Attālināti 

12 22.04 Platformā 
MS Teams 

Jēkabpils GB Darba seminārs 2 Attālināti 

13 28.04 Platformā 
ZOOM 

LNB Bibliotēku 

attīstības centrs 

Dizaina domāšana 

bibliotēkās 

1 Attālināti 

14 29.04 Platformā 
ZOOM 

Swedbanka Finanšu drošība internetā 1 Attālināti 

15 30.04 Platformā 
ZOOM 

LNB Konference bērnu literatūrā 5 Attālināti 

16 27.05 Platformā 
ZOOM 

LNB Latvijas pagastu bibliotēku 

kongress 

6 Attālināti 

17 28.07 Platformā 
ZOOM 

Jēkabpils novads ATR 2 Klātiene 

18 5.08 Platformā 
ZOOM 

Jēkabpils GB Bibliotēku modelis 2 Attālināti 
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19 30.09 Platformā 
ZOOM 

Jēkabpils GB Bibliotekāru sanāksme 2 Attālināti 

20 14.10 Platformā 
ZOOM 

Jēkabpils GB Bibliotekāru sanāksme 2 Attālināti 

21 15.10 Platformā 
ZOOM 

Preiļu GB Digitālā vide, kā 

instruments interešu 
īstenošanai 

3 Attālināti 

22 28.10 Platformā 
ZOOM 

LNB Medijpratības konference 

ceļakartes 

2 Attālināti 

23 29.10 Platformā 
ZOOM 

Rēzeknes CB Reputācija un uzvedība 

digitāļajā vidē 

1.5 Attālināti 

24 1.11 Platformā 
ZOOM 

Jēkabpils GB Darba sanāksme 2 Attālināti 

25 2.11 Platformā 
ZOOM 

Kultūras 

Ministrija 

Medijpratība digitālo 

pārmaiņu laikā 

2 Attālināti 

26 4.11 Platformā 
ZOOM 

LNB Medijpratība  veselības 

drošības jautājumos 

3 Attālināti 

27 9.11 Platformā 
ZOOM 

LNB Medijpratība sociālo tīklu 

meklētajprogrammās un 

ziņu apmaiņu platformu 
lietojums 

3 Attālināti 

 

 

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 
 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

 2019 2020 2021 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Aktīvo lietotāju skaits 605 585 613 4.79    -3.3 

t. sk. bērni līdz 18.g. 259 256 249 -2.73    -1.15 

Bibliotēkas apmeklējums 4594 3592 3662   1.95     -21.8 

t. sk. bērni līdz 18.g. 1651 895 919 2.68      -43 

Virtuālais apmeklējums 158 180 150 -16.6      14 

Izsniegums kopā 7332 6368 7113   11.7       -13.1 

t. sk. grāmatas 4463 4377 4255 -2.78      -1.9 

t. sk. periodiskie izdevumi 2869 1988 2856  43.66      -68 

t. sk. bērniem līdz 18.g. 1424 699 729    4.29       -30.7 

Bibliotekārais aptvērums % 

no iedz. skaita pagastā, 

pilsētā, reģionā 

41.4 31.62 33.17    4.90      -  23.6 

t. sk. bērni līdz 18 g. 101 76 42 -44.7 -24.7 

Iedzīvotāju skaits 1461 1850 1837 -0.7   26.62 

t.sk bērni līdz 18.g 101 337 340  

 

                                                E-Grāmatu bibliotēka 
 

2019 2020 2021 

6 21 26 
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E -grāmatu lietotāju skaits ir palielinājies. Esam informāciju pa pakalpojumu izvietojuši 

bibliotēkas informācijas stendā , kā arī ievietojuši informāciju vietnē www.facebook.com . 

Reģistrējot jaunu lietotāju arī informējam par iespēju lasīt grāmatas  E-grāmatu bibliotēkā. 

Rakstiskas aptaujas netika veiktas. Sarunās ar lietotājiem noskaidrojam viņu viedokli par 

bibliotēkas pakalpojumiem, darbalaiku. Nekādas pretenzijas neesam saņēmuši.  

Ārējo apkalpošanas punktu Salas bibliotēkai nav 

Bibliotēka ir pieejama cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un līdz ar to arī māmiņām  ar bērnu  

ratiņiem.  

       Diemžēl klātienes pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām nenotika. 

Informācijas skaidrojošais darbs noritēja diezgan regulāri gan par pakalpojumiem, gan arī tika 

sniegtas uzziņas par dažādiem jautājumiem.  Sniegtās uzziņas Bibliotēkā  bija dažādas. Uzziņu 

specifiku aizvadītajā gadā noteica valstī attiecīgajā brīdī esošā situācija saistībā ar Covid.   Tās 

sniegtas telefoniski,  klātienē.  Tematika uzziņām visdažādākā saistīta ar valstī, kā arī novadā 

notiekošo. Lai izpildītu novadpētnieciska rakstura uzziņas, izpildē izmantoti: bibliotēkā esošā  

attiecīgās nozares literatūra, novadpētniecības materiālu mapes, Jēkabpils reģiona un Neretas 

novada publisko un skolu bibliotēku elektroniskais kopkatalogs, citi ar interneta palīdzību 

pieejamie katalogi un informācijas resursi, datu bāzes: www.news.lv, 

 www.letonika.lv,   www.periodika.lv, LNB Digitālā bibliotēka.   

Bibliotēkas izglītojošā darbība lietotājiem/iedzīvotājiem organizētās mācības nenotika, taču pēc 

vajadzības lietotāji tika konsultēti un apmācīti e-pakalpojumu izmantošanā. 

Bibliotēkā ir pieejams bijušā Salas novada pašvaldības izdevums Salas  novada vēstis un 

tagadējā Jēkabpils novada vēstis . Iedzīvotāji tika informēti par iespēju lasīt informāciju vietnē 

www.jekabpils.lv Jaunie lietotāji tiek informēti par iespēju autorizēties un izmantot elektronisko  

katalogu  Tiek  praktiski parādīts, kā var rezervēt  vai arī sameklēt sev interesējošu grāmatu 
      

 

Tabula “Autorizētie lietotāji 

 2019 2020 2021 % salīdzinot ar iepr. gadu 

Aktīvie lietotāji kopā 605 585 613    7.4              -3.3 

Autorizētie lietotāji kopā 123 123 200    62.6 

Autorizētie lietotāji 

pārskata periodā 

25 28 25  -10.7              12 

                                                  

                                                            WebPAC statistika 

   

                                           Izdevumu atlase pēc sesijām (01.01.2021 - 31.12.2021) 
 

 

      
                               Pieprasījumu kopskaits (01.01.2021 - 31.12.2021): 333 

                                       (No tiem mobilās aplikācijas piep.: 27) 
 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

. 

Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2019 2020 2021 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

271 213 175 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 
dokumentu skaits 

11 54 22 

  

 

 

Sakarā ar to, ka ir bijuši pārtraukumi bibliotēkas darbībā saistībā ar Covid-19 ir samazinājies gan 

saņemto gan izsniegto SBA eksemplāru skaits. Lietotāji izvēlas grāmatas mācībām un arī sev 

http://www.facebook.com/
http://www.news.lv/
http://www.letonika.lv/
http://www.periodika.lv/
http://www.jekabpils.lv/
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interesējošu daiļliteratūru. Bibliotēkā krievu valodā grāmatām nav liels piedāvājums, sakarā ar 

to, ka ir mazs lietotāju skaits, kuri lasa krievu valodā un tāpēc grāmatas tiek ņemtas no Jēkabpils 

Galvenās bibliotēkas un Jēkabpils pilsētas bibliotēkas. 

Kopā tika saņemtas 175 grāmatas un izsniegums bija 245 grāmatas. 

Bibliotēka ir pieejama izmantojot zvana pogu Salas pārvaldes ēkas vējtverī un tas mūsuprāt 

traucē apmeklēt bibliotēku. Notika  skaidrošana lietotājiem, kā viņi var iekļūt bibliotēkā.  

 

6. Krājums 
 

Bibliotēkas darbības svarīga sastāvdaļa ir krājuma veiksmīga komplektēšana un pareizi noteiktas 

prioritātes. Esam vienmēr uzmanību vērsuši latviešu oriģinālliteratūrai, bērnu literatūrai, tulkotai 

literatūrai.  Tika apjautāti lietotāji, kuri lasa nozaru literatūru un tā tika komplektēta vadoties no 

lietotāju pieprasījuma . 

       Arī 2021. gadā  bija  Vērtīgo grāmatu iepirkums, kuru izstrādāja Kultūras ministrija un 

realizēja Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliotēkas krājums tika papildināts ar dažādām 

grāmatām par summu 387eur  kopskaitā 40 eksemplāri .  

Krājuma komplektēšanas finansēšanas avoti Kultūras ministrija, pašvaldība, lasītāju dāvinājumi. 

 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2019 2020 2021 

Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 

2882 3054 3584 

t. sk. grāmatām 2244 2152 2679 

t. sk. bērnu grāmatām 366 437 750 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 638 902 905 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. skaita 

pagastā, pilsētā, reģionā    

2.0 1.65 1.95 

Finansējums krājuma komplektēšanai 
kopā 

2882 3054 3584 

 

   Pārskata periodā bibliotēkas krājuma pārbaude (inventarizācija) nav veikta. 

 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2019 2020 2021 

  Jaunieguvumi kopā 796 822 699 

t. sk. grāmatas 483 471 340 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 157 170 165 

t. sk. bērniem 70 86 101 

Izslēgtie dokumenti 486 463 806 

Krājuma kopskaits 9943 10302 10195 

t.sk grāmatas 8138 8174 8100  

t.sk .periodika 1806 2071 2037 

Izsniegums kopā 7332 6368 7111 

t.sk. grāmatas 4463 4377 4255 

t.sk periodika 2869 1988 2856 

Grāmatu krājuma 
apgrozība 

0.52 0.5 0.5 

Periodisko izdevumu 

apgrozība 

0.8 0.9 1.4 
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Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2019 2020 2021 

Letonika 105 136 189 

skatījumi   189 

piekļuves sesiju skaits   260 

lejuplāžu skaits    

News 9 120 145 

 

Bibliotēka regulāri strādā ar parādniekiem, piezvanot, uzrakstot e-pastu. Darbs pārsvarā  norit sekmīgi . 

2021.gadā tika norakstītas 4 grāmatas, kuras diemžēl ilgāku laiku nevarēja atgūt no parādniekiem.    

 

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 
 

Diemžēl arī 2021 gads nebija izņēmums un pilnvērtīgi strādāt ar bērniem bija apgrūtinoši. 

Bērni un jaunieši bibliotēkā ienāca izmantojot zvana pogu domes vējtverī. Tas radīja zināmas 

grūtības. Samulsināja arī tas, ka bērni līdz 12 gadu vecumam bibliotēku individuāli apmeklēt 

drīkst tikai tādas personas pavadībā, kurai ir sadarbspējīgs sertifikāts- tas ir grūti realizējams, jo 

bērni nāk no skolas un vēlas apmeklēt bibliotēku, kā arī dzirdējām no vecākiem, ka viņi ne 

vienmēr var pavadīt bērnu uz bibliotēku. 

Bija sarunas ar klašu grupām un skaidrojām, kā piezvanīt, lai iekļūtu bibliotēkā.  Lietotāju skaits 

nedaudz samazinājās par 2,7%, tas varētu būt saistīts ar ierobežojumiem, bet izsniegums 4.29% 

un apmeklējums 2.68% palielinājies un bibliotekārais aptvērums palielinājās. 

          Tika izliktas dažādas literatūras izstādes krājuma popularizēšanai. Tās bija gan izzinošas, 

kā arī radošumu veicinošas. Tika veidotas arī virtuālās izstādes vietnē www.facebook.com  

 Starptautiskā bērnu grāmatu diena 

 Koko ,Riko un citi-ceļojums Evijas Gulbes grāmatās 

 Jauno grāmatiņu piedāvājums  

Kopumā bērniem tika piedāvātas15 izstādes. Iespēju robežās tika strādāts ar bērniem arī klātienē. 

 Ciemojās PII ‘’Ābelīte”  bērnu grupiņa” Zīļuki.” Apskatīja tamborēto rotaļlietu  un 

krūzīšu izstādi. Lasījām Džoisas Melānijas grāmatu Zīļuks. Iepazinās ar jaunajām 

grāmatām un izvēlējās grāmatiņas, kuras lasīs grupiņā.  

 6 gadnieki arī viesojās bibliotēkā un apskatīja salānietes  Ināras Mūrnieces jaunākos 

bērnu dzejoļu un pasaku albūmus un kopīgi izlasījām 1 pasaku un dažus dzejoļus. 

Noskaidrojām kurš no albūmiem viņiem vislabāk patika.  

Mūsuprāt šī sadarbība ir veiksmīga, mazie bērni iepazīst bibliotēku un uzsākot skolas gaitas viņi 

droši apmeklē mūsu bibliotēku. 

Savdabīga un interesanta bija izstāde  “Meža vēstules”. Izstādē aplūkojamas un lasāmas radošā 

projekta “Meža vēstules” atklātnes. Meža vēstules ir sveiciens un aicinājums ikvienam doties 

dabā, izstaigāt meža takas, klausīties putnu dziesmas, pamanīt dzīvnieku atstātās pēdas. Latvijas 

Bērnu un jaunatnes literatūras padome un AS “Latvijas Valsts meži” 2019. gadā dzejnieka Jāņa 

Baltvilka 75. dzimšanas dienā uzsāka kopīgu projektu, kurā iesaistījās bērnu rakstnieki, dzejnieki 

un ilustratori. Viņi viesojās Jāņa Baltvilka dzimtajās mājās Smārdē un baudīja dienu mežā, lai 

iedvesmotos un radītu tekstus un ilustrācijas, kas aicinātu bērnus doties dabā. Aktivitātes akcijas 

ietvaros “Viena diena bibliotēkas dzīvē” . #LibdayLV_2021 

  Notika arī daži pasākumi ar sākumskolas bērniem.  

 Bija tikšanās ar jēkabpilieti Sanitu Krasovsku, kuras radošo darbu izstāde bija skatāma 

bibliotēkā. Tās bija tamborētas rotaļlietas un krūzītes ar polimērmāla rotājumiem, kurus viņa 

veido pati. Skolēni uzzināja kas ir polimērmāls, kā top rotājumi un, kā  šo krūzīti izmantot, 

lai saglabātos rotājums. Vizuālās mākslas priekšmeta ietvaros 6. klase  septembrī devās uz 

Salas bibliotēku, lai tiktos ar Sanitu Krasovsku. Skolēniem svarīgi apzināties, ka galvenais 

viņu dzīvē ir iegūt sev tīkamu profesiju, bet hobijs sniedz pozitīvas emocijas un 

papildienākumus savas dzīves labklājībai. Salas vidusskolas vizuālās mākslas skolotāja 

http://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/hashtag/libdaylv_2021?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU6ICP3qmJUeD-dCkMvnoUpd1lcgThHHPtTZWfMowdL7TLJHwrZ8DpyO3L3m1qjWf18G29_R8SzcLYdt81fzNb3Q5pqbcDs6xNwWET7pvgmudeabdhSjCu1ArCuWu2dq-4pkjCh_7ln-tAMmSroeYeoVsKbR-BeHneQhSiVJmbVpb14GKTsZJzP-3LivtpRsOQ&__tn__=*NK-R
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Dace Ķiploka  teica paldies Sanitai un Salas bibliotēkas darbiniecēm  par uzaicinājumu uz 

tikšanos! 

Grāmata - tas ir spēks! Prast izvēlēties grāmatu - tā ir māksla! Iemīlēt lasīšanu - to mēs 

iemācīsimies!  Liels prieks, ka saņēmām pateicības vārdus no 1.klases skolotājas Daces 

Mūrnieces.  Paldies mūsu ilggadējam sadarbības partnerim - Salas pagasta bibliotēkai un 

vadītājai Rutai Lavrinovičai par 1.klases skolēnu un audzinātājas Daces Mūrnieces uzņemšanu 

ciemos. 

 1.klases skolēni un no jauna iepazina piedāvātās iespējas,  kā izmantot  bibliotēkas 

pakalpojumus. Bija ieinteresēti par jaunajām grāmatām, žurnāliem un uzzināja, ka  

bibliotēkā var uz mājām paņemt arī  galda spēles. Tas viņiem bija pārsteigums. Viņi 

iepazina bibliotēku un guva atbildes uz jautājumu  Kāda esi mana bibliotēka? Tas mums ir 

tradicionāls pasākums. 

 

 2.klases ciemošanās bibliotēkā bija pasākumā “ Veidojam alfabētu”. Meklējām 

skaitāmpantu grāmatiņas. Bērni izvelējās sagatavotos burtiņus, tos krāsoja un attiecīgi 

katram burtiņam piemeklēja un ielīmēja skaitāmpantu. Šī nodarbe patika viņi izveidoja 

krāsainu alfabētu, kuru paņēma līdzi uz klasi. 

  

 2021.gadā rudenī bibliotēkas logos tika izlikta Mārtiņdziesmu un ticējumu izstāde. 

Komplektējot bērnu un jauniešu literatūru  uzmanību vērsām latviešu literatūras piedāvājumam. 

Apzinājām dažādas vecuma grupas un uzklausījām vēlmes, ko viņi gribētu lasīt. Analizējot triju 

gadu rādītājus bērnu literatūras jaunieguvumi ir lielāki par 17.4% salīdzinot ar 2020.gadu. Arī 

vērtīgo grāmatu iepirkumā izvēlējāmies bērnu grāmatas. 

 2021.gadā Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) Jauno speciālistu sekcijas (JSS) 

organizētās akcijas “Viena diena bibliotēkas dzīvē”  norises laikā bija aicinājums PII 

"Ābelīte" bērniem  kļūt par bibliotēkas lasītajiem , jo grāmatiņas grāmatu grozā ''Pūces 

grāmatas" ceļoja pie mazajiem lasītājiem. #LibdayLV_2021.    

 

 Arī 2. klases skolēni apciemoja bibliotēku iepazina dzejoļu grāmatiņas par valodiņu  un  

burtiņiem un  veidoja alfabētu   #LibdayLV_2021 

       

 Veiksmīga bija sadarbība ar Salas vidusskolas vizuālās mākslas skolotāju Daci  Kiploku un    

bērniem.      

 Tika zīmēti zīmējumi ,veidotas kolāžas un rezultātā tapa  virtuālā izstāde 

“Sveicieni Latvijas dzimšanas dienā” Gandarījums bija saņemt  Paldies no skolas  Salas 

pagasta bibliotēkai par  uzaicinājumu veltīt Latvijai spēka vārdus. 

Konkursā piedalījās dažādu klašu skolēni un interešu izglītības "Raibie spārni" pulciņa 

bērni. Lielāko klašu skolēnu darbi tapa attālināto mācību laikā. Neskatoties uz to, ka līdzās 

nebija skolotājas pleca, ar visu galā tika paši. Tas nozīmē, ka bērni ir kļuvuši patstāvīgāki. 

Vizuālās mākslas skolotāja Dace Ķiploka jūtas pateicīga. 

Prasmju un iemaņu attīstīšana gan meklējot grāmatas, gan izmantot nozaru literatūru ,lai atrastu 

sev vajadzīgās atbildes uz jautājumiem ir ikdienas darbs. Diemžēl lielāki pasākumi nenotika 

sakarā ar epidemioloģisko situāciju un attālināti pasākumi arī nenotika, jo nebija tādas iespējas. 

          Daudzu gadu garumā ir veiksmīga sadarbība ar Salas vidusskolu, PII ”Ābelīte”. Tie ir 

pasākumi, izstāžu apmeklējumi, sarunas ar skolotājām par sadarbību. 

2021. gadā nenotika braucieni uz Jēkabpils Galvenās bibliotēkas bērnu literatūras nodaļu un uz 

Tadenavas Dzejas dienām.  Mūsu bērni vienmēr turp ir devušies ar interesi un vienmēr ir 

apguvuši ko jaunu un vēl nepieredzētu. 

Salas vidusskolas un PII” Ābelīte” skolotāji ir atsaucīgi. Reizēm bērnudārza bērni ejot garām 

bibliotēkai tiek aicināti iekšā un viņiem tas patīk. Protams ņemot vērā situāciju pagājušajā gadā 

tas nenotika bieži. 

Runājot par problēmām darbā ar bērniem, kā jau minēju liels mīnuss bija tas, ka bērni bibliotēkā 

varēja ienākt izmantojot zvana pogu, tas reizēm piemirsās. Lai kā centāmies vērst uzmanību 

https://www.facebook.com/hashtag/libdaylv_2021?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU6ICP3qmJUeD-dCkMvnoUpd1lcgThHHPtTZWfMowdL7TLJHwrZ8DpyO3L3m1qjWf18G29_R8SzcLYdt81fzNb3Q5pqbcDs6xNwWET7pvgmudeabdhSjCu1ArCuWu2dq-4pkjCh_7ln-tAMmSroeYeoVsKbR-BeHneQhSiVJmbVpb14GKTsZJzP-3LivtpRsOQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/libdaylv_2021?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUJbYhQALI0Dx-_7-AvDbxHYRhKdGiakw22IEyEZSVpkzvBuHKLcmCUtDpM4ZlOFRvWj-30dV5j_Rb78rIq9TsZBN-yDKJuhYvuunV4SqYPgZ9-sGfdV4s9-pQnC7MMdONGZ8O_EtRUAUu5cBR7ok-RLVPdGAl0Ad4FVNghzWmhgJuJOPARhy_8KDxUF6oYjQw&__tn__=*NK-R
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grāmatām, izliekot izstādes  un informējot par tām ne vienmēr interese bija pietiekoša. Paldies 

jāsaka skolotājiem, kuri arī mudināja apmeklēt bibliotēku  paņemt lasāmo grāmatu un uzrakstīt 

atsauksmi. Bija iecere organizēt attālinātas aktivitātes ar skolu,  taču secinājām, ka tas nav tik 

vienkārši skolēnu noslodzes dēļ un arī runājot ar skolotājiem tas apstiprinājās īpaši tas attiecās uz 

pamatskolas un vidusskolas klasēm.  Jaunieši bibliotēku apmeklēja tikai lai atrastu vajadzīgo 

grāmatu mācībām un ne vienmēr izvēlējās lasāmvielu brīvajam laikam. Pārrunājot ar jauniešiem 

secinājām, ka daļa no viņiem lasa grāmatas elektroniski  un lasa angļu valodā.  

 

 

8. Novadpētniecība 

 
      Lai nodotu vietējo kultūrvēsturisko mantojumu nākamajām paaudzēm, bibliotēka veic 

novadpētniecības materiālu apzināšanu, apkopošanu, saglabāšanu, veidojot tematiskas mapes, 

kas tiek izmantotas pēc pieprasījuma skolēnu zinātniski pētniecisko darbu sagatavošanai, 

skolēniem projektu nedēļas ietvaros pēc interesējošām tēmām.. Novadpētniecības krājumos tiek 

uzkrāti dažāda veida materiāli: grāmatas, tekstu  kopijas, attēli, fotogrāfijas. Bibliotēkā glabājas  

Salas novada pašvaldības izdevums ‘’Apkārtraksts” un Salas novada vēstis. Tagad ir iekārtota 

atsevišķa mape Jēkabpils novada vēstis. Krājums ir izvietots atsevišķā plauktā.  

 Popularizējot krājumu un akcentējot informāciju par notikumiem pagastā  tika izlikta 

izstāde “ Pārlapojot izdevumus Apkārtraksts”, Novada vēstis’’  

 Izstādei “Mantojuma stāsti” tika pievienoti novadpētniecības materiāli par vietām un 

objektiem  bijušajā Salas novadā.  Piemēram Salas pagastā tika nopirkta māja, kur senos 

laikos bija hercoga Jēkaba Dzelzs manufaktūra vieta. Pašlaik tur esošie iedzīvotāji 

interesējās par šo vietu. Tika piedāvāta informācija no novadpētniecības mapes Salas 

pagasta vēsture,  L. Ābolnieces grāmata Salas pagasts laiku lokos.  

 Eiropas kultūras mantojuma dienu ietvaros tika izveidota virtuālā izstāde “Kāda ceļa 

stāsts”. 

 Kultūras mantojums ir klātesošs un tas ietekmē paaudžu likteņus. Dalījāmies arī ar ko 

interesantu saistībā ar laukakmeņu bruģa ceļu Uz mūsu laukakmeņu bruģa kādreiz atskan 

arī skaista dziesma “Kāpēc”  jēkabpilietes Santas Kasparsones izpildījumā.  

 Novadpētniecības mape par Biržiem tika papildināta ar fotogrāfijām no Viesītes muzeja 

“Sēlija”  Viesītes muzejs "Sēlija" | Facebook  fotogrāfijām. 

 Sagaidot UNESCO nedēļu tika izlikta izstāde “Dzimtu līkloču stāsti”, kura tika 

papildinātas ar mūsu novada cilvēku dzīvesstāstiem. 

Diemžēl sakarā ar Covid-19 nenotika klātienes sadarbība ar Salas vidusskolas   novadpētniecības 

pulciņa dalībniekiem. Bibliotēkas vadītāja klausījās tiešsaisti Latvijas Nacionālās Bibliotēkas 

organizētajam tīklošanās semināram “Iespējas un izaicinājumi Sēlijas bibliotekāru sadarbībai 

Sēlijas kultūrvides saglabāšanā un attīstībā”, kas norisinājās  2022.gada 12.janvārī.  

 Šajā sakarā uzmanību vēlos vērst materiāliem par mūsu uzņēmumiem,  kuri ir atpazīstami 

Latvijā un arī ārpus tās robežām. Mēs noteikti lepojamies ar SIA Dona darbību. Šis 

uzņēmums ir saņēmis dažādus apbalvojumus par produkcijas kvalitāti. Ir pieejams plašs 

materiālu klāsts sākot no dibināšanas līdz šodienai. 

  Otrs no lielākajiem uzņēmumiem ir SIA Rītausma. Šajā uzņēmumā tiek audzēti tomāti,    

gurķi, salāti. Uzņēmums attīstās un ir saņemti atzinības raksti par veiksmīgu darbību. 

Ikviens interesents materiālu klāstā var izsekot uzņēmuma attīstībai. 

 Vēl viens stāsts ir mūsu radošajiem cilvēkiem, kuru daiļradi esam skatījuši mūsu 

bibliotēkas telpās. Ir iespēja izlasīt par cilvēkiem, kuru vairs nav un atcerēties viņu devumu, 

kā arī par tiem, kuri dzīvo mums blakām un ir talantīgi un radoši. 

Tas ir tas par ko mēs šodien varam runāt un stāstīt citiem. Protams interesanta informācija ir 

iegūstama skatot senās fotogrāfijas un lasot rakstus par novada  un Salas pagasta vēsturi.  

Jauninājumi novadpētniecības darbā nebija. Vajadzētu strādāt pie materiālu digitalizācijas. 

            

https://www.facebook.com/muzejsSelija/
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                                                    9. Projekti 
 

2021.gadā bibliotēkā netika izstrādāti projekti . Gandarījums bija par projektu “Grāmatu 

iepirkuma programma publiskajām bibliotēkām”, kura rezultātā bibliotēka saņēma 40 grāmatas 

par summu 387 eiro 

 

      10. Publicitāte 
 

Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par bibliotēkas funkcijām, 

pakalpojumiem veiksmīgi norit vietnē www.facebook.com. Tiek ievietota informācija par 

jaunajām grāmatām, veidotas virtuālās izstādes. Šāds skatījums ir par divām izstādēm  sociālajā 

tīklā www.facebook.com Salas bibliotēkas profilā. 

 

 Priecājamies par radošiem cilvēkiem, kuri veido skaistas lietas. Mūsu bibliotēkā ir apskatāma 

Sanitas Krasovskas darbu izstāde RADOŠA ATPŪTA.  

2021. gada 13. Augustā                                                                                                                                                                                                                                          

 

Sasniegti 767 

Patīk 43 

 

Aicinām ienākt mūsu bibliotēkā un apskatīt keramiķes Inetas Dzirkales izstādi. 

2021. gada 20. Jūl. 

 

Sasniegti  1,9 tūkst. 

Patīk                   55 

 

 

 Par mākslas izstādēm un pasākumiem  informācija tiek nodota JGB mājaslapā.  

 Salas bibliotēkā skalu pinumu izstāde "Krustu šķērsām" 

 Dzejas dienu izstāde “Rudens pieskāriens dzejā”- 

           (Dzeja ir kā dvēseles sauciens un dvēseles lidojums - Ligitas Ābolnieces dzeja) 

           ( izstādi papildina Salas iedzīvotāja Gata Baloža aerofotogrāfijas) 

           (''Omicītes dzejolīši" - salānietes Ināras Mūrnieces jaunākie radošie darbi) 

 Salas bibliotēkā skatāma Sanitas Krasovskas darbu izstāde "Radoša atpūta". 

Informācija par literatūras izstādēm tika izlikta bibliotēkas informācijas stendā. 

http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
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Diemžēl sakarā ar Covid-19 nenotika klātienes pasākumi pieaugušajiem, jo neatļauj telpu 

platība, lai būtu ievēroti epidemioloģiskie nosacījumi. 

2021.gadā Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) Jauno speciālistu sekcijas (JSS) organizētā 

akcija “Viena diena bibliotēkas dzīvē” jeb “LibdayLV” norisē piedalījās arī Salas bibliotēka . 

 Informācija par bibliotēku https://www.google.com/.../data=!4m9!1m2!2m1!1ssalas... vēl 

viens darbs no bibliotēkas  ikdienas.  Akcijas laikā tika ievietoti  dati  un fotogrāfijas par 

Bibliotēku  https://maps.google.com  

 Jau otro gadu atzīmējām Starptautisko kafijas dienu, tika izlikta literatūras izstāde “Mana rīta 

kafija”- par kafijas vēsturi un receptēm. Šī diena iesākās jauki, jo ir Miķeļi 

https://www.visisvetki.lv/mikeli/ un Starptautiskā kafijas diena  

https://www.edensprings.lv/blog/starptautiska-kafijas-diena.Tika piedāvāta rīta kafija mūsu 

lasītājām. #LibdayLV_2021 

 

 Dzejas dienu devīze bija ''Dzeja dzīvo". Bibliotēkā tika izlikta izstāde ''Rudens pieskāriens 

dzejā", izstādi papildināja  Salas iedzīvotāja Gata Baloža aerofotogrāfijas, ''Omicītes 

dzejolīši" - salānietes Ināras Mūrnieces jaunākie radošie darbi-dzeja,  Dzeja ir kā dvēseles 

sauciens un dvēseles lidojums - Ligitas Ābolnieces dzeja. 

 

 8.septembrī dzeja dzīvoja Salas ciema teritorijā un 9.septembrī sadarbībā ar Salas kultūras 

namu mūsu bibliotēkā bija apskatāmi dzejoļi, kuri tika izmantoti erudīcijas aktivitātē 

“Skrējiens pēc dzejoļa”. Izstādei tika dots nosaukums "Dzejolis uz skatuves".   

 Tika izveidota virtuālā izstāde ‘’Septembra krikumiņi” par aktivitātēm bibliotēkā septembrī 

 

 Ar Sandras Ciprusas gleznu izstādi ‘’Dvēseles dziesma”’ vēlējamies sveikt          

SKOLOTĀJUS! Īpaši sveicieni Biržu pamatskolas , Salas vidusskolas , PII "Ābelīte" 

jaukajiem  skolotājiem #LibdayLV_2021.Šī izstāde bija no cikla “Salas novada radošie 

cilvēki”. 

 Pirmo reizi izmēģinājām izlikt izstādi Bibliotēkas logos. Šī izstāde bija no Sēlpils pagasta 

1.bibliotēkas krājuma .Tā bija fotoizstāde “Darbs dara darītāju”-par senajiem darbiem, 

instrumentiem. Izstādi papildināja grāmatas no mūsu bibliotēkas krājuma. 

 2021.gada nogalē bija skatāma skalu pinumu izstāde “Krustu šķērsu”, kurus darinājusi Inga 

Kļava no Aizkraukles. Par šo izstādi izskanēja sižets Vidusdaugavas TV. 

 Salas novada vēstīs tika publicēta informācija par Bibliotēkas darbības vadlīnijām ņemot vērā 

epidemioloģisko situāciju. Informējām par bibliotēku nedēļas aktivitāti, kuru vajadzēja veikt 

attālināti. Aicinājām uzrakstīt pasaku dzejoli, stāstu par bibliotēku, šoreiz neuzrunājot 

skolēnus. Diemžēl  tas neizdevās tā, kā bija plānots. 

 2021.gadā tika  uzņemta filma par bijušo Salas novadu - kultūrvēsturisko mantojumu, 

pašvaldības darbību, atpūtas iespējām, kā arī uzņēmējdarbību. Filmā bija redzama arī Salas 

bibliotēka un izskanēja informācija par bibliotēkas aktivitātēm. Salas novads - YouTube 

 

 

 

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fmaps%2Fplace%2FSalas%2Bbibliot%25C4%2593ka%2BSal%25C4%2581%2F%4056.5047978%2C25.7722398%2C13z%2Fdata%3D!4m9!1m2!2m1!1ssalas%2Bbibliot%25C4%2593ka%2Bsal%25C4%2581!3m5!1s0x46e9b1fdaa76280b%3A0xf648e7825e6f7a13!8m2!3d56.5076283!4d25.7648667!15sChdzYWxhcyBiaWJsaW90xJNrYSBzYWzEg%3Ffbclid%3DIwAR1vmNC28EUIEDqhMiMOoGGjV0CslwT4CPVTa4wTUxsjwyl3oLruNbeJW_U&h=AT3HtJ64kaKf6PzQROz4unIRVuYxHkCsE7y1W21u0xLHyK70p8S-dVdoQk3b7--mk-grl42LBF2BOAJRWkgbB6UUYQQK1zGnj9t-2Cy54_gwRcm_qUiex3DgbG5VIjg8XKHL&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2uCXNSN4hVrbuCjBWKHOzff5s3t7MUknSPmGWX6uhP5W3tvmx9M8uQJK7z6jG7ymUswPdFq-31zbnBRcPXedSKx-akjjYd3NKT_7eZvrALv9mBPLD3BLK7DYAbcGtRyEDwoQFzKldqsDkEXDTj9U1DU4WwLnTY06wyFNrcvb1SF0RSKMUal0Be5ilx6r-s3-egvvwY
https://maps.google.com/
https://www.visisvetki.lv/mikeli/
https://www.edensprings.lv/blog/starptautiska-kafijas-diena
https://www.facebook.com/hashtag/libdaylv_2021?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWkhXtY6qZQrybizw-x3Xv2NUhtkIiqgZwsfD7yPhWAJMlkGfR0l50zTUF1eS6tN_F4FcisHiV6pLvkJV73uMZa3RPIa-gqWrJVVNnOyEb4Bnx3s0V1w83q3w-zqWowcKIh4IiIUMLgTv1bS1CAx25QNqLkMRhvbYGXEZVQAfp-p8bLtsdduajfgQE50lkz7-4&__tn__=*NK-R
https://www.youtube.com/watch?v=AyEOAoG7lHE
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11. Sadarbības tīkla raksturojums 

 
   Sadarbība ar bijušā Salas novada pašvaldību bija veiksmīga, iespēju robežās tika atbalstīta 

bibliotēkas darbība. Diemžēl sadarbība ar mūsu izglītības iestādēm bija 

neliela un tā neveidojās klātienē. Tam par iemeslu bija Covid-19 ierobežojumi. Kā jau ik gadu 

arī 2021.gadā bija veiksmīga sadarbība ar JGB un citām mūsu reģiona bibliotēkām. Mūsu 

bibliotēkai nav pārrobežu sadarbība, bet tad, kad bija iespēja braukt uz Jēkabpils Galvenās 

Bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļu mūsu bērni izmantoja  pārrobežu projekta ietvaros iegūtās 

tehnoloģijas un bija priecīgi par to. 

Jauno grāmatu iepirkšanā esam apmierināti ar IK‘’Virja” sadarbību, tā ir precīza un korekta. 

Esam skatījuši arī citus piedāvājumus. 

Bibliotēkas interešu aizstāvības darbs ar bijušo Salas novadu bija veiksmīgs. Ceram, ka arī 

turpmāk Jēkabpils novadā iespēju robežās bibliotēkas intereses būs aizstāvētas un piepildīsies 

mūsu ieceres, lai varētu kvalitatīvi un atbilstoši mūsdienu prasībām sniegt Bibliotēkas 

pakalpojumus. 
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Pielikumi 

Salas bibliotēkas telpas 
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                                       Bērnu literatūras krājums 
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PASĀKUMI UN IZSTĀDES 

 

 

 
                                               Padomi dārza darbiem 

 

 
 

Sanitas Krasovskas darbu izstāde 
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Keramiķes Inetas Dzirkales  darbi 
 

 
 

Izstāde no cikla “Salas novada radošie cilvēki” Sandras Ciprusas gleznas 
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                           Dzejas dienu izstāde  “Dzejolis uz skatuves”  

                                       sadarbībā ar Salas kultūras namu 

                                 
 

 

 
 

 

Skalu pinumu izstāde “Krustu šķērsu”  Ingas Kļavas darinājumi 
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Aicinājums  bērniem apmeklēt bibliotēku 

 
 

               

 
 

        Jauno grāmatu piedāvājums mazajiem lasītājiem 
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Izstādē aplūkojamas un lasāmas radošā projekta “Meža vēstules” atklātnes 

                          Aktivitātes akcijas ietvaros “Viena diena bibliotēkas dzīvē” 
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               Aktivitātes akcijas ietvaros “Viena diena bibliotēkas dzīvē” 
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6.klase  klausās Sanitas Krasovskas stāstījumu 

2.klases ciemošanās bibliotēkā  veidojot alfabētu 

Izstādē  Ināras Mūrnieces dzejoļi un pasakas 
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                                            1.klases ciemošanās bibliotēkā 

 

                                            

 
 

                                                  Aktivitātes septembrī  

               Mazie lasītāji bibliotēkā. Atzīmējot Starptautisko kafijas dienu 

                                        Bibliotēkas informācijas stends 

                                    Jaunās grāmatiņas mazajiem lasītājiem 

                                                  Miķeļdienas izstāde 
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                                               Sagaidot Latvijas dzimšanas dienu 

 
 

Tika  uzrunāti skolēni un izveidota virtuālā izstāde 

Latvijas dzimšanas dienai  “Spēka vārdi Latvijai” 
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                                                   Lasītākās grāmatas 
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Sociālie  tīkli  www.facebook.com  

 

                                                           

 

                              Salas bibliotēkas profila sasniedzamība 

Janvāris-Februāris   

           634 

Marts-Aprīlis          

1214 

 Maijs-Jūnijs 

       671 

Jūlijs-Augusts   

   6581 

Septembris- Oktobris 

           1777 

Novembris-Decembris 

        2377 

  

   

Viena no bibliotēkas publicitātes formām ir sociālais tīkls www.facebook.com Profils tika 

izveidots  2017.  gadā. Informācijas ievietošana un dalīšanās ar informāciju par aktuāliem 

notikumiem literatūrā , kultūrā ir regulāra. Tiek akcentēta uzmanība informācijai, kurā ir stāstīts 

par novada, pagasta vēsturi. Laikā kad bibliotēka bija slēgta sakarā ar epidemioloģisko situāciju 

veidojām virtuālās izstādes par dažādiem tematiem, jauno grāmatu  virtuālās izstādes, aktuālo 

informāciju par pakalpojumu pieejamību un bibliotēkas apmeklēšanas iespējām. Bibliotēkas 

profils 2021.gadā patīk 169 cilvēkiem  219 cilvēku seko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
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	2021.gadā bibliotēkā netika izstrādāti projekti . Gandarījums bija par projektu “Grāmatu iepirkuma programma publiskajām bibliotēkām”, kura rezultātā bibliotēka saņēma 40 grāmatas par summu 387 eiro
	Diemžēl sakarā ar Covid-19 nenotika klātienes pasākumi pieaugušajiem, jo neatļauj telpu platība, lai būtu ievēroti epidemioloģiskie nosacījumi.
	2021.gadā Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) Jauno speciālistu sekcijas (JSS) organizētā akcija “Viena diena bibliotēkas dzīvē” jeb “LibdayLV” norisē piedalījās arī Salas bibliotēka .
	 Informācija par bibliotēku https://www.google.com/.../data=!4m9!1m2!2m1!1ssalas... vēl viens darbs no bibliotēkas  ikdienas.  Akcijas laikā tika ievietoti  dati  un fotogrāfijas par Bibliotēku  https://maps.google.com

