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1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums 
 

Sēlpils 1.bibliotēka ir Salas novada pašvaldības un no 2021.gada jūlija Jēkabpils novada 

pašvaldības iestāde, kas atrodas Sēlpils pagasta centrā. Savā darbībā tā ievēro Bibliotēku likumu un 

citu normatīvo aktu prasības. Arī 2021.gadā Salas novada pašvaldība nodrošinājusi pilnīgu tās 

darbību un atbalstījusi bibliotēku tās attīstībā. 

Bibliotēka atrodas lietotājiem izdevīgā teritoriālā vidē – Sēlpils pagasta centrā, kur viegli 

nokļūt gan vietējiem iedzīvotājiem, gan cilvēkiem, kuri pārvietojas ar automašīnu vai sabiedrisko 

transportu, turklāt,  neskatoties uz dabas apstākļiem, vienmēr tiek nodrošināta viegla piekļuve ēkai, 

piemēram, ziemā ceļi ir regulāri atbrīvoti no sniega, slidenā laikā – nokaisīti. Tā kā bibliotēka atrodas 

vienā ēkā ar Sēlpils kultūras namu un Sēlpils pagasta pārvaldi, tad tas ļauj veiksmīgi apkalpot 

iedzīvotājus, jo bieži vien iedzīvotāji apvieno šo iestāžu apmeklējumu. Šobrīd Sēlpils 1.bibliotēkas 

darba laiks ir plkst. 8.30. – 17.00. Izņemot pirmdienas, kad darba laiks ir plkst. 9:30 – 18:00. 

2021.gadā bibliotēka apkalpoja, galvenokārt, Sēlpils pagasta iedzīvotājus, tomēr neliela daļa 

no lietotājiem bija arī citu pagastu iedzīvotāji, piemēram, Staburaga pagasta un Salas pagasta, kā arī 

Jēkabpils, ar ko kopējais lietotāju skaits ir 185, no kuriem 39 ir bērni (vecumā līdz 18 gadiem). 

2020. gada beigās tika izveidota telpa novadpētniecības materiālu izvietošanai. 

Novadpētniecības krājumā pamatā ir bijušā Raiņa kluba muzeja materiāli, kā arī tas ir papildināts ar 

iedzīvotāju dāvinājumu. Arī 2021. gadā aktīvi norisinājās šīs telpas labiekārtošana un 

novadpētniecības krājuma sakārtošana, sistematizēšana un apzināšana.  

Pārskata periodā, pamatojoties uz bibliotēkas stratēģijā (attīstības plānā) definētajiem 

mērķiem, īpaša uzmanība tika pievērsta krājuma komplektēšanai, lai krājums būtu kvalitatīvi veidots. 

Tika apzināti un sistematizēti materiāli par ievērojamiem notikumiem un cilvēkiem Sēlpils pagastā, 

kārtojot, uzturot un izstādot Raiņa kluba muzeja materiālus Sēlpils 1.bibliotēkā. Īpaša uzmanība tika 

pievērsta bibliotēkas lietotāju apmācībai darbā ar informāciju tehnoloģijām, kas ļautu plašāk izmantot 

piedāvātos e-pakalpojumus un datu bāzes. Tas tika darīts gan klātienē, gan attālināti – sniedzot 

konsultācijas. No 2019. gada marta noris pilnībā automatizēta bibliotēkas lietotāju apkalpošana, 

izmantojot BIS ALISE. Kā arī tika veikta profesionālā pilnveide, apmeklējot atbilstošus pasākumus 

un mācības. 

Darbs ilgtspējīgas attīstības mērķu jomā tiek organizēts vairākos virzienos. Viens no 

būtiskiem virzieniem ir darbs pie novadpētniecības krājuma. Tāpat tiek veidots kvalitatīvs un 

tematiski dažāds bibliotēkas krājums, kas ilgtermiņā spēs nodrošināt bibliotēkas lietotāju vajadzības. 

Pasākumi tiek organizēti tā, lai piesaistītu dažādu grupu cilvēkus. Līdz ar to kvalitatīvi un dažādojot 

bibliotēkas darba jomas, tiek veikts darbs pie ilgtspējīgas attīstības bibliotēkas darbībā. 

Izmaiņas bibliotēkas darbībā pārskata periodā notikušas administratīvi teritoriālās reformas 

ietvaros. No 2021. gada 1. jūlija Sēlpils 1. bibliotēka ir viena no Jēkabpils novada pašvaldības 

iestādēm. 

Bibliotēkas akreditācija pārskata periodā nav notikusi. 

2021. gadā, tāpat kā 2020. gadā, bibliotēkas darbu ietekmēja Covid-19 infekcijas izplatība 

Latvijā, tās dēļ izsludinātā ārkārtējā situācija un ierobežojumi. Laikā, kad valstī izsludinātās ārkārtējās 

situācijas dēļ bibliotēkas bija slēgtas apmeklētājiem, netika izsniegtas/ saņemtas grāmatas, kā arī 

netika nodrošināta pieeja datortehnikai. Tomēr visu gadu tika sniegtas telefoniskas konsultācijas. No 

2021. gada beigām bibliotēka lietotājus apkalpo tikai ar derīgu vakcinēšanās sertifikātu vai Covid-19 

izslimošanas sertifikātu. Gadījumos, kad personai nav derīga sertifikāta, tiek meklēts risinājums, kā 
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sniegt pakalpojumu bezkontakta veidā. Līdz ar to šī situācija atspoguļojas tālāk analizētajos 

bibliotēkas rādītājos. 

 

  2. Finansiālais nodrošinājums 
 

Kopējais bibliotēkas finansiālais nodrošinājums ar katru gadu pieaug, tas ir atbilstošs un ļauj 

pilnībā nodrošināt visu bibliotēkas funkciju veikšanu. 

2020. gadā finansiālais nodrošinājums bija strauji palielinājies, jo tika veikts 

novadpētniecības telpas remonts (remonta izdevumi 21260.00 eur).  

 

“Bibliotēkas izdevumi” 

 2019 2020 2021 

Izdevumi kopā (EUR) 16133 36934 18275 

Darbinieku atalgojums (bruto) 7786 10089 9129 

Krājuma komplektēšana 2217 2345 3246 

 
      

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 
 

Pārskata periodā remontdarbi bibliotēkā netika veikti, jo pēc kapitālā remonta un telpu 

pārbūves, kas tika veikti 2012. gadā, bibliotēka ir ļoti labā stāvoklī. Arī mēbeles ir jaunas un 

piemērotas krājuma uzturēšanai un veiksmīgai bibliotēkas lietotāju apkalpošanai.   

2020. gadā tika veikti bibliotēkai līdzās esošas telpas remontdarbi novadpētniecības krājuma 

izvietošanai. Novadpētniecības krājumu, galvenokārt, veido bijušā Raiņa kluba muzeja materiāli. 

Telpa ir iekārtota ar vitrīnām un plauktiem, lai visu būtu iespējams ērti izvietot apskatei, kā arī veidot 

izstādes. Arī 2021. gadā turpinājās novadpētniecības telpas labiekārtošana, pielāgojot plauktus un 

stendus. 

Pārskata periodā tika iegādāti 3 plaukti grāmatu izvietošanai bibliotēkā.  

 

 “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums” 

 Darbiniekiem 

(skaits) 

Lietotājiem 

(skaits) 

Vērtējums 

Datori 1 2 Darbiniekiem – apmierinošs (2014.g.), 

lietotājiem – ļoti labs (2020.g.) 

Portatīvais dators 1  Ļoti labs (2020.g.) 

Multifunkcionālās 

iekārtas 

1 1 Darbiniekiem – labs (2015.g.), 

lietotājiem - ļoti labs (2019.g.).  

Kopēšanas 

iekārtas 

 1 Labs (2012.g.) 

 

Bibliotēka ir aprīkota ar visām nepieciešamajām tehniskajām ierīcēm, lai tiktu nodrošināta 

bibliotēkas funkciju veikšana. 

2021. gadā tika ievērojami uzlabots interneta ātrums bibliotēkā. Līdz 2019. gadam tas bija 

download 1.5 – 2 Mbps, tad 2019. gadā tas bija 15 Mbps, bet 2020. gadā – 28.00 Mbps. Šobrīd, 2021. 

gadā, tas bija 46 Mbps. 
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“Interneta ātruma mērījums Sēlpils 1. bibliotēkā 2021. g. decembrī” 

 

Problēmas šobrīd sagādā temperatūras regulēšana bibliotēkas telpās vasaras periodā, kad 

telpas sakarst. 2021. gadā tika veikta telpas apsekošana un tāmes sastādīšana, lai 2022. gadā 

bibliotēkas telpā ierīkotu gaisa kondicionieri. 

Līdz šim problēmas ar gaisa temperatūras regulēšanu bija arī ziemā. Jo apkures sezonā 

bibliotēkā bija ļoti karsti lielā radiatoru skaita dēļ. Šī problēma tika novērsta. Radiatoriem tika 

uzstādīti aizverami krāni, tādā veidā regulējot, cik liels skaits radiatoru apsilda bibliotēkas telpu. 

 

 

4. Personāls 
 

Bibliotēkā strādā viens darbinieks – bibliotēkas vadītāja A.Volante, uz pilnu slodzi, stājoties 

amatā no 2014.gada 30.jūnija. 

Bibliotēkas vadītājas izglītība: 

 2009.g. – humanitāro zinātņu bakalaura grāds filoloģijā. Diploms: 

sērija BD E, Nr. 2529. 

 2013.g. – 2.profesionālās kvalifikācijas līmenis – lietvedis. 

Profesionālās kvalifikācijas apliecība: sērija KAB, Nr. 091043. 

2021. gadā apmeklēti tabulā atzīmētie profesionālās pilnveides pasākumi. Visi profesionālās 

pilnveides pasākumi tika finansēti no Salas novada pašvaldības piešķirtā finansējuma. 

 

 

“Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi” 

N. 

p.k 

Norises laiks Norises 

vieta 

Organizētājs(-i) Pasākuma nosaukums, 

galvenās tēmas 

Stundu 

skaits 

Klātienē 

vai 

attālināti 

1. 21.01.2021. Zoom LNB “Literatūras zināšanas 

mūsdienīgam 

bibliotekāram” 

5 Attālināti 

2. 27.05.2021. Zoom LNB Latvijas pagastu 

bibbliotekāru 6. kongress 

“Pagasta bibliotēka – vieta 

kopienas attīstībai” 

6 Attālināti 
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Covid-19 radīto ierobežojumu dēļ profesionālās pilnveides pasākumi 2021. gadā galvenokārt 

notika tiešsaistes platformās Zoom un MC Teams.  

Neskaitot tabulā norādītos profesionālās pilnveides pasākumus, apmeklēti arī JGB organizētie 

pasākumi visa gada garumā. Tie visi norisinājās attālināti – Zoom vai MC Teams vietnēs.  

 

  5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 
 

2021. gadā bibliotēkā reģistrēti 185 lietotāji, kas ir par 21 vairāk nekā iepriekšējā gadā.  

 

“Bibliotēkas pamatrādītāji” 

 2019 2020 2021 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Aktīvo lietotāju skaits 174 164 185 -6%; +13% 

t. sk. bērni līdz 18 g. 41 38 39 -7%; +3% 

Bibliotēkas apmeklējums 3185 1441 1448 -55%; 0 

t. sk. bērni līdz 18 g. 428 202 141 -53%; -30% 

Virtuālais apmeklējums     

Izsniegums kopā 5081 6308 7528 +24%; +19% 

t. sk. grāmatas 2124 2350 2583 +11%; +10% 

t. sk. periodiskie izdevumi 2957 3958 4945 +34%; +25% 

t. sk. bērniem līdz 18 g. 275 299 283 +9%; -5% 

Bibliotekārais aptvērums % 

no iedz. skaita pagastā, 

pilsētā, reģionā 

23 23 26 0; +13% 

t. sk. bērni līdz 18 g. 91 93 86 +2%; -8% 

Iedzīvotāju skaits 745 728 711 -2%; -2% 

 

Pamatojoties uz to, ka 2021. gadā Covid-19 ierobežojumu dēļ tika mainīta kārtība, kā 

bibliotēka strādā, tas ietekmēja gan bibliotēkas apmeklējumu, gan izsniegumu. 2021. gadā valstī 

izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā bibliotēkas lietotāji netika apkalpoti, pārējā laikā lietotāji tika 

apkalpoti, ievērojot valstī noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības. Arī interneta lietošana tika 

ierobežota – ļaujot klātienē izmantot datoru ar interneta pieslēgumu tikai svarīgām lietām, bet ne 

izklaidei. Līdz ar to bibliotēkas apmeklējums 2021.gadā ir nemainīgs, salīdzinot ar 2020. gadu, kad 

arī bija spēkā Covid-19 infekcijas ierobežojošie pasākumi. Tomēr apmeklējums samazinājies par 

55%, salīdzinot ar 2019. gadu, kad bibliotēku darbība nebija pakļauta ierobežojumiem. Tomēr būtiski 

pieaudzis grāmatu un periodikas izsniegums, kas arī skaidrojams ar Covid-19 radīto situāciju. Cilvēki 

vairāk laika pavadīja mājās, kā vienu no nodarbes veidiem izvēloties grāmatu un periodisko izdevumu 

lasīšanu. Tāpat tika sekots, lai bibliotēkas apmeklētāji lieki neuzkavētos bibliotēkas telpās un 

neizmantotu datorus izklaides vajadzībām. Tieši šī iemesla dēļ pēdējo divu gadu laikā samazinās 

bērnu un jauniešu apmeklējums – netiek pavadīts laiks pie datora izklaides dēļ. Kā arī tas, ka bērni 

un jaunieši bibliotēku apmeklē skolā vai arī bibliotēku, kas atrodas līdzās skolai, Salas centrā, kas ir 

tuvāk videi, kurā paiet bērnu un jauniešu ikdiena. Turklāt Covid-19 ietekmes dēļ, kad mācības notika 

attālināti un tika ierobežoti iestāžu apmeklējumi, samazinājās arī bibliotēkas apmeklējums. Tomēr 

jāpiebilst, ka kopējais izsniegums bērniem ir saglabājies aptuveni tāds pats, kas liek secināt, ka 

nepieciešamība pēc bibliotēkas piedāvātajiem resursiem nav mainījusies. 

3. 22.09.2021. Zoom Latvijas 

Bibliotekāru 

Izglītības 

apvienība  

“Nesaprotamais jaunietis 

bibliotēkā”, 

Apliecinājums 

2 Attālināti 
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Tāpat jāatzīmē, ka arvien vairāk iedzīvotāju reģionālos laikrakstus izvēlas lasīt no bibliotēkas 

krājuma, nevis abonēt, kas skaidrojams ar finansiāliem apsvērumiem. Līdzīgi ir ar žurnāliem, kurus 

arvien vairāk izvēlas izņemt bibliotēkā, nevis personīgi iegādāties. 

Kaut arī iedzīvotāju skaits pagastā sarūk, kas skaidrojams ar iedzīvotāju dzīvesvietas maiņu 

un arī ar mirstību, bibliotēkas lietotāju skaits 2021. gadā ir pieaudzis. Arvien vairāk pieaug bibliotēkas 

nozīme vietējo iedzīvotāju ikdienā. Laikā, kad daudzas iestādes apmeklētājus klātienē neapkalpo, 

arvien uzsverot visu darīt attālināti, elektroniski, iedzīvotāji ar to vēršas bibliotēkā – izprintēt (jo īpaši 

tas bija vērojams ar Covid-19 sertifikātu printēšanu), ieskenēt un nosūtīt dokumentus, elektroniski 

pieteikties ārstu vai iestāžu apmeklējumam, ieskenēt un nosūtīt apdrošināšanas dokumentus, nosūtīt 

slimības lapas, veikt bankas izdrukas. Šajā laikā ļoti pieaugusi iedzīvotāju nepieciešamība pēc 

attālinātajiem pakalpojumiem, un šo funkciju nodrošina bibliotēka. Tieši tas ir piesaistījis jaunus 

bibliotēkas lietotājus. Tāpat arvien jauni bibliotēkas lietotāji tiek piesaistīti ar bibliotēkas profiliem 

sociālajos tīklos, tādā veidā ieinteresējot ar pasākumiem, grāmatām un citām bibliotēkas aktualitātēm. 

Bibliotēkā sniegto pakalpojumu klāsts un kvalitāte joprojām attīstās – arvien vairāk tiek 

meklētas iespējas apmācīt lietotājus izmantot e-pakalpojumus, informēt par tiem. Tāpat attīstās 

novadpētniecības joma, arvien aktualizējot novadpētniecības krājumu. Par visu aktuālo bibliotēkā 

ikviens interesents tagad var uzzināt arī Facebook un Instagram bibliotēkas profilos. 

 

"Lasītāju sadalījums pa dzimšanas gadiem" 
Skaits kopā 1-18 19-40 41-60 61-80 81- 

185 39 51 42 44 9 

 

Kā liecina tabula, bibliotēkas lietotāju sadalījums pa gadiem ir ļoti līdzīgs. Tas liecina, ka 

bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi, kā arī krājuma veidošanas stratēģija ir atbilstoša visām vecuma 

kategorijām, lai nodrošinātu vajadzības un vēlmes. 

 

"Lasītāji pēc lasītāju kategorijām" 

Skaits 

kopā 

Bērni Skolēni  

1-12.kl. 

Strādājošie Pensionāri Nestrādājošie Citi 

185 6 30 72 37 20 17 

 

Lasītāju sadalījums pēc lasītāju kategorijām aptver gan bērnus līdz 18 gadiem, gan 

strādājošos/nestrādājošos un pensionārus. Tas liecina, ka bibliotēkas pakalpojumus izmanto dažādu 

kategoriju iedzīvotāji, katrs atrodot sev nepieciešamo. 

Visi bibliotēkā pieejamie pakalpojumi ir bezmaksas, tie tiek finansēti no pašvaldības piešķirtā 

budžeta līdzekļiem. 

Bibliotēkā pieejamie pakalpojumi: 

*grāmatu un preses izdevumu izsniegšana uz mājām; 

*periodisko izdevumu un uzziņu literatūras izmantošana bibliotēkas lasītavā; 

*kopēšana, printēšana, skanēšana; 

*datoru lietošana un bezmaksas interneta, wi-fi izmantošana; 

*grāmatu, periodisko izdevumu pasūtīšana no citām bibliotēkām; 

*bibliotēkas abonēto datu bāzu izmantošana. 

Regulāri tiek veiktas mutiskas aptaujas par bibliotēkas lietotāju vēlamo jaunāko literatūru un 

periodikas izdevumiem. Šīs vēlmes tiek ņemtas vērā, abonējot periodiku un iepērkot jaunākās 

grāmatas. Ar publikācijām, izstādēm tiek piesaistīti ne tikai jau esošie, bet arī jauni bibliotēkas 
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lietotāji. Regulāri publicējot informāciju internetā, tiek vērsta uzmanība uz iedzīvotājiem, kas nav 

bibliotēkas pastāvīgie lietotāji. 

No 2021. gada Sēlpils 1. bibliotēkai izveidoti profili Facebook un Instagram, lai aptvertu un 

informētu par aktualitātēm bibliotēkā pēc iespējas lielāku skaitu cilvēku. 

Bibliotēkā pieejama E-grāmatu bibliotēka. Bibliotēkas lietotājiem par šo pakalpojumu tiek 

sniegta informācija gan mutiski, gan izvietota pie informāciju stenda bibliotēkā. Iespējams, ņemot 

vērā lielo lasītāju skaitu, kas vecuma ziņā ir virs 50 gadi, kas ne vienmēr labi prot rīkoties ar 

tehnoloģijām, šis piedāvājums pagaidām nav tik populārs.  

Ārējo apkalpošanas punktu bibliotēkai nav. 

Bibliotēkas pieejamība ir laba, jo bibliotēka atrodas Sēlpils pagasta centrā, ar labu 

piebraucamo ceļu un speciālām novietnēm automašīnām un velosipēdiem. Tomēr ir apgrūtināta 

bibliotēkas pieejamība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, jo bibliotēka atrodas ēkas otrajā stāvā. Tomēr 

šādos gadījumos grāmatas tiek nonestas uz 1.stāvu. Tāpat grāmatas tiek nodotas ar kaimiņu 

starpniecību vai piegādātas uz dzīvesvietu. 

Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām vai interešu grupām (uzņēmēji, 

bezdarbnieki, imigranti, mājsaimnieces, seniori, ģimenes u.c.) nav izdalīti atsevišķi, jo ir salīdzinoši 

neliels skaits lietotāju, kas veido kādu konkrētu grupu, tāpat arī no bibliotēkas lietotāju puses nav 

izteikta vēlme vai vajadzība pēc šādi iedalītiem pakalpojumiem vai pasākumiem. 

Arvien vairāk tiek piesaistīta lietotāju uzmanība uz uzziņu iegūšanu elektroniskā veidā, īpaši 

izmantojot latvija.lv, e-pakalpojumi.lv un e-veseliba.lv. Tādā veidā gan apmācot rīkoties pašiem ar 

šīm vietnēm, gan apzināties, kādu informāciju tur var iegūt. Īpaši svarīgi tas bija gan 2020. gadā, gan 

arī  2021. gadā, kad Covid-19 dēļ ļoti daudzi pakalpojumi klātienē nebija pieejami. Šie pakalpojumi 

bija pieejami e-vidē. Tā kā ne visi tos prot izmantot, bieži tika sniegtas telefoniskas konsultācijas 

bibliotēkas lietotājiem par iespējamiem e-pakalpojumiem, kā arī apmācības, kā ar tiem rīkoties.  

Bibliotēkā lietotājiem/ iedzīvotājiem mācības, izglītības programmas netiek organizētas. 

Bibliotēkas lietotājiem tiek piedāvāta iespēja iepazīties ar pašvaldības, valsts institūciju un 

nevalstisko organizāciju informāciju. Informāciju var iegūt ne tikai no interneta resursiem, bet tā tiek 

izvietota arī uz ziņojumu dēļa. 

No 2018.gada bibliotēkā tiek strādāts ar “BIS ALISE” moduli. Tā kā visas grāmatas un 

periodiskie izdevumi ir ievadīti sistēmā, no 2019. gada 1.marta lietotāju apkalpošana notiek 

automātiski.  

 
“Autorizētie lietotāji” 

 2019 2020 2021 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Aktīvie lietotāji kopā 174 164 185 -6%; +13% 

Autorizētie lietotāji kopā 174 164 185 -6%; +13% 

Autorizētie lietotāji 

pārskata periodā 

174 164 185 -6%; +13% 

 

 

2021.gadā lasītāju pieprasījums pēc grāmatām no citām reģionālajām bibliotēkām 

samazinājies. Tas izskaidrojams ar to, ka katru gadu tiek palielināts finansējums grāmatu iegādei, līdz 

ar to var aptvert plašāku klāstu no jaunākās literatūras un nav nepieciešamības lasītājiem piedāvāt 

grāmatas no citām bibliotēkām tik lielā skaitā kā tas bija iepriekšējos gadus. Galvenokārt tiek 

pieprasītas nozaru literatūras grāmatas, kas bieži vajadzīgas studentiem. Kopumā tika piedāvātas 25 

grāmatas no depozitārija un citām bibliotēkām. Bet izsniegtas uz citām bibliotēkām – 10 grāmatas. 
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Galvenokārt grāmatas tiek pasūtītas no tuvākajām bibliotēkām – Sēlpils 2. bibliotēkas, Salas 

bibliotēkas un Jēkabpils Galvenās bibliotēkas, lai šis pakalpojums norisinātos ātrāk. 

 

“SBA rādītāji” 

SBA 2019 2020 2021 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

48 49 25 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

13 22 10 

 

 
 

Šobrīd problēmu bibliotēkas pakalpojumu un pieejamības jomā nav.  

Šobrīd bibliotēkai ir savi profili sociālajos tīklos – Instagram (@selpils1biblioteka) un 

Facebook (Sēlpils 1. bibliotēka), kas palielina iespējas iegūt aktuālo informāciju par bibliotēkas 

aktualitātēm. 

 

6. Krājums 
 

2021. gadā Sēlpils 1. bibliotēkas krājums tika papildināts gan ar grāmatām, gan 

seriālizdevumiem. Uz 2022. gadu krājumā ir 5297 grāmatas un 1225 seriālizdevumi.  

Krājuma komplektēšanas un organizācijas prioritāte ir lasītāju pieprasījums pēc konkrētām 

grāmatām un seriālizdevumiem. Bibliotēkas krājums tiek papildināts ar jaunākajām un aktuālākajām 

grāmatām. Lietotāju pieprasījums tiek izvērtēts pēc iepriekšējo gadu izsnieguma, viņu izteiktās 

vēlmes, kā arī izvērtējot SBA kārtā pieprasīto literatūru. Ņemot vērā, ka SBA kārtā 2021. gadā tika 

pasūtītas tikai 25 grāmatas, tas liek secināt, ka krājums tiek veiksmīgi un lietotāju vajadzībām 

atbilstoši komplektēts. 

2018. gadā tika izstrādāta Sēlpils 1. bibliotēkas krājuma attīstības koncepcija 2018. – 2022. 

gadam. (Skat. pielikumā nr. 1.) 

 

 

Salas b-ka, 9

JVĢ b-ka , 1

Sēlpils 2. b-ka, 6

JGB, 5

JGB bērnu b-ka, 2

J-pils pilsētas b-ka, 2

Lietotājiem piedāvāto grāmatu skaits no citām bibliotēkām

Salas b-ka JVĢ b-ka Sēlpils 2. b-ka JGB JGB bērnu b-ka J-pils pilsētas b-ka
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“Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2019 2020 2021 

Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 

2217 2345 3246 

t. sk. grāmatām 1404 1491 2351 

t. sk. bērnu grāmatām 106 100 83 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 813 854 895 

Finansējums krājumam uz 1 

iedz.skaita pagastā, pilsētā, 

reģionā    

3 3.2 5.2 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai kopā 

   

 

Finansiālais nodrošinājums katru gadu tiek palielināts, līdz ar to ir iespējams iegādāties 

plašāku klāstu ar jaunajām grāmatām un seriālizdevumiem. 

Pārskata periodā bibliotēkas krājuma pārbaude (inventarizācija) nav veikta. 

2019. gada oktobrī veikta Sēlpils 1. bibliotēkas krājuma summārās uzskaites grāmatas un BIS 

ALISE datu salīdzināšana.  

2021. gadā tika pasūtīti 24 dažādi periodiskie izdevumi (no tiem 1 izdevums bērniem): “Ieva”, 

“Ievas Veselība”, “Ievas Virtuve”, “Ievas Stāsti”, “Ievas Dārzs”, “Lauku Māja”, “Praktiskais 

Latvietis”, “Mājas Viesis”, “100 Labi Padomi”, “Citādā Pasaule”, “Zintnieks”, “Leģendas”, 

“Noslēpumi Un Fakti”, “Nezināmā Vēsture”, “Nezināmā Kara Vēsture”, “Ilustrētā Pasaules 

Vēsture”, “Ilustrētā Zinātne”, “Kas Jauns”, “Lilit”, “Klubs”, “Praktiskie Rokdarbi”, Lauku Avīzes 

tematiskā avīze, “Vakara Romāns”, “Ilustrētā Junioriem”.  

Tāpat bija pieejami laikraksti “Diena”, “Brīvā Daugava” un “Salas Novada Vēstis”, 

“Jēkabpils Novada Vēstis”. 

 

“Krājuma rādītāji” 

 2019 2020 2021 

Jaunieguvumi kopā 628 679 660 

t. sk. grāmatas 155 225 247 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 38 60 78 

t. sk. bērniem 16 40 17 

Izslēgtie dokumenti 1001 0 245 

Krājuma kopskaits 5885 6107 6522 

Grāmatu krājuma apgrozība 0.44 0.47 0.49 

Periodisko izdevumu apgrozība 2.79 3.7 4.05 

 

Kā redzams tabulā, jaunieguvumu skaits saglabājas augsts, kas pamatojams ar to, ka arī 

finansējums krājumam tiek palielināts, kā arī pēdējos divus gadus tiek piešķirts finansējums 

grāmatām no Jēkabpils kultūras pārvaldes. Būtiski palielinās latviešu daiļliteratūras jaunieguvumu 

skaits. Ņemot vērā bibliotēkas lietotāju pieprasījumu pēc latviešu daiļliteratūras, kā arī izvērtējot katra 

gada jaunākās literatūras atbilstību lietotāju gaumei, šis jaunieguvumu skaits ir būtiski palielinājies. 

Aptuveni līdzīgā skaitā visus trīs gadus ir saglabājies periodisko izdevumu jaunieguvumu skaits. Kaut 

arī finansējums katru gadu tiek palielināts, būtiski pieaug arī periodisko izdevumu cena, līdz ar to 

jauniegūto seriālizdevumu skaits saglabājas aptuveni tāds pats.  

Bibliotēkas jaunieguvumu skaitu ietekmēja arī Jēkabpils kultūras pārvaldes dāvinājums  

385.31 eur vērtībā. Tas sniedza iespēju īpaši papildināt bērnu literatūru un latviešu oriģinālliteratūru. 
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2021. gadā no bibliotēkas krājuma tika izslēgti seriālizdevumi, kas vizuāli bija nolietoti un 

satura ziņā novecojuši jeb zaudējuši savu aktualitāti, kopā 245 seriālizdevumi. Grāmatas no krājuma 

netika izslēgtas. 

Pēdējo trīs gadu laikā ir pieaugusi grāmatu krājuma apgrozība, ko varētu pamatot ar to, ka 

īpaši tiek pievērsta uzmanība kvalitatīva grāmatu krājuma izveidei. Īpaši izvērtējot grāmatu aktualitāti 

un pieprasījumu, veidojot grāmatu iepirkumu. 

Katru gadu nelielu daļu no jaunieguvumiem sastāda arī fizisku personu dāvinājumi, kas pirms 

iekļaušanas bibliotēkas krājumā tiek izvērtēti. 

Kaut arī Covid-19 izraisītās pandēmijas dēļ bibliotēkas darbības veids tika mainīts (gan 

nododot un saņemot grāmatas bezkontakta veidā un vēlāk apkalpojot lietotājus klātienē, gan strādājot 

“zaļajā” režīmā), grāmatu krājuma un periodisko izdevumu apgrozība ir pieaugusi. Tas skaidrojams 

ar to, ka pandēmijas laikā cilvēki vēl aktīvāk lasīja grāmatas un seriālizdevumus, jo citas izklaides 

iespējas bija ierobežotas. Jau sagatavojot izsniegumu, varēja konstatēt, ka katra lietotāja kopējais 

saņemto grāmatu, periodisko izdevumu skaits ir salīdzinoši lielāks.  

Bibliotēkā pieejamas bezmaksas datubāzes www.letonika.lv un www.news.lv 

 
 “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2019 2020 2021 

Letonika    

skatījumi   3 

piekļuves sesiju skaits 37 18 6 

lejuplāžu skaits    

News 38 27 10 

 

Kā redzams tabulā, 2019. gadā ir palielinājies datubāzu izmantošanas skaits, kas skaidrojams 

ar aktīvāku to popularizēšanu bibliotēkā. Diemžēl 2020. gadā šis skaits ir mazinājies. Tas ir cieši 

saistīts ar izmaiņām bibliotēkas darbībā Covid-19 pandēmijas izraisīto ierobežojumu dēļ, jo 

bibliotēkas lietotājiem datoru izmantošana bija pieejama tikai svarīgu iemeslu dēļ. Lielai daļai no 

bibliotēkas lietotājiem nav pietiekamu zināšanu un prasmju, lai paši apgūtu izmantot šīs datubāzes. 

Datu bāzi www.letonika.lv galvenokārt izmanto skolēni, meklējot ziņas par rakstniekiem. Kā arī 

bibliotēkas apmeklētāji, kas min krustvārdu mīklas, meklē informāciju šai datu bāzē. Tieši tādēļ jau 

2019. gadā tika pievērsta īpaša uzmanība datubāzu popularizēšanā un katra lietotāja individuālajai 

apmācībai. Lai popularizētu datubāzes un to izmantošanu, tiek veiktas pārrunas ar bibliotēkas 

lietotājiem, paskaidrojot, ko piedāvā konkrētās datubāzes, kā tās izmantot. Tas tiks turpināts darīt arī 

turpmāk. 

Krājums regulāri tiek popularizēts, lai bibliotēkas lietotājiem būtu priekšstats gan par ilgstoši 

krājumā esošām grāmatām, gan par jaunieguvumiem. Jau ilgstoši krājumā esošas grāmatas tiek 

popularizētas ar izstādēm, pārrunās ar bibliotēkas lietotājiem, ir pieejams saraksts ar jaunieguvumiem 

bibliotēkā, tāpat jaunieguvumi ir izvietoti atsevišķā plauktā un ir lietotājiem pamanāmi un viegli 

pieejami. Tāpat informācija par jaunieguvumiem tiek izvietota novada mājas lapā, bibliotēkā pie 

informāciju dēļa. Savukārt informācija par pēdējā gada laikā bibliotēkā ienākušajiem 

jaunieguvumiem ir atrodama speciāli izveidotā mapē, kas atrodas bibliotēkas telpās viegli pieejama 

un pamanāma lasītājiem. Galvenie krājuma popularizēšanas veidi ir izstādes, pārrunas ar bibliotēkas 

lietotājiem, informācijas izvietošana interneta vidē un bibliotēkā. 

Bibliotēkā ir ļoti mazs parādnieku skaits, jo regulāri tam tiek sekots līdzi. Galvenokārt, 

parādnieki ir bērni, kas bibliotēku apmeklē neregulāri. Pēc tam, kad vasarā tiek lasīta obligātā 

literatūra, ne vienmēr tā tiek laikus nodota atpakaļ bibliotēkā. Tādēļ tieši bērniem kā parādniekiem 

tiek pievērsta īpaša uzmanība. Lai nevienam no bibliotēkas lietotājiem neizveidotos ilgstošs parāds 

bibliotēkā, nepieciešamības gadījumā tiek zvanīts, lai atgādinātu par kavējumu. Gadījumos, kad nav 

http://www.letonika.lv/
http://www.letonika.lv/


11 
 

iespējams sazvanīt, tiek nosūtītas vēstules ar atgādinājumu. Līdz šim bibliotēkā nav ilgstošo 

parādnieku. Ņemot vērā Covid-19 radīto situāciju, 2021. gadā tika mazāk kontrolēti grāmatu un 

periodisko izdevumu termiņi, jo bieži vien lietotāji izņēma skaitliski lielu daudzumu grāmatu un 

periodisko izdevumu ar mērķi retāk apmeklēt publiskās vietas. Līdz ar to šādā gadījumā izsnieguma 

termiņš tika pagarināts.  

Pārskata periodā nav bijis būtisku problēmu, kas saistītas ar bibliotēkas krājumu. 

 

 

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 
 

Sēlpils pagastā skolas un pirmsskolas izglītības iestāžu nav, līdz ar to bibliotēkā reģistrēto 

bērnu un jauniešu (vecumā līdz 18 gadiem) skaits ir neliels. Izglītības iestādes izvietotas Salas centrā, 

kur līdzās pieejamas gan skolu bibliotēkas, gan Salas pagasta bibliotēka. 2021.gadā bibliotēkā 

reģistrēti  39 bērni un jaunieši. Tomēr, ņemot vērā, ka Sēlpils pagastā bērnu un jauniešu skaits ir 86, 

tad bibliotēkā reģistrēto bērnu un jauniešu skaits sastāda 45% no kopējā Sēlpils pagastā esošo bērnu 

un jauniešu skaita. Jāpiebilst, ka daudzi no šiem bērniem Sēlpils pagastā dzīvo tikai vasarās vai skolas 

brīvlaikos, jo faktiski dzīvo citur. 

 

 

Bērnu un jauniešu skaits bibliotēkā ir aptuveni tāds pats kā iepriekšējos gados. Turklāt jāņem 

vērā situācija, ka bibliotēkas lietotājs maina kategoriju no tās vecuma grupas, kas ir līdz 18 gadiem, 

uz to, kas tiek iedalīts pieaugušajiem. Tas liek secināt, ka bibliotēkā tiek piesaistīti jauni lietotāji, 

bērni. 

2021.gadā bērniem un jaunāko klašu skolēniem iegādātas 17 grāmatas, kas ir 7% no kopējā 

grāmatu jaunieguvumu skaita. Bērniem izvēlētās grāmatas ir aktuālas bērnu vidū, piemēram, veidotas 

pēc tā brīža populārām multfilmām, tās ir krāsainas un interesantas. Tāpat tiek izvēlētas grāmatas, 

kas varētu būt aktuālas skolā jaunāko klašu skolēniem. Tiek papildināts krājums ar pasaku grāmatām 

- gan latviešu, gan cittautu.  

Pašreiz bibliotēkā ir mācību līdzeklis latviešu valodas apguvei 5-8 gadu vecuma bērniem, kas 

veidots spēles veidā. Citu spēļu, pužļu bibliotēkā nav. 

Lai bērni un jaunieši bibliotēkā justos ērti, viņiem ir sava atsevišķa telpas daļa. Mazākajiem 

bibliotēkas lietotājiem ir galdiņi un krēsliņi, kur var lasīt grāmatas un rotaļāties ar dažādām 

rotaļlietām, kas pieejamas bibliotēkā – mīkstās rotaļlietas, ciparu klucīši, lego un citas rotaļlietas. 

41
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Reģistrējot pirmo reizi bērnu bibliotēkā, bērns tiek iepazīstināts ar visām iespējām, ko piedāvā 

bibliotēka, kā arī tiek izrādīta bibliotēka, lai bērns varētu apgūt orientēšanos tajā. Tiek pievērsta īpaša 

uzmanība tam, lai bērns prastu atšķirt grāmatu nozares, to izvietojumu bibliotēkā. Tāpat tiek ieliktas 

prasmes, lai bērns spētu atrast sev nepieciešamo uzziņu literatūru. Liela uzmanība tiek pievērta bērnu 

darbam pie datora. Nepieciešamības gadījumā tiek ieliktas prasmes informācijas meklēšanā, skolas 

programmu apgūšanā un spējā orientēties interneta vidē. Tāpat tiek apmācīti darboties ar 

tehnoloģijām – darbs ar apstrādes programmām, printēšana, izmantojot nepieciešamos pielāgojumus.  

Covid-19 izraisītās epidemioloģiskās situācijas dēļ pasākumi tiek organizēti mazāk. 

Organizējot pasākumus un izstādes bibliotēkā, tie tiek veidoti tā, lai bērni un jaunieši tiktu aicināti 

lasīt, piemēram, vasarā izlasīto grāmatu zīmēšana, krustvārdu mīklu minēšana, izmantojot grāmatas. 

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

nenotiek. 

Veiksmīga sadarbība izveidojusies ar Salas vidusskolas bibliotēku. Bibliotekāre Edīte 

Kakarāne vienmēr ir atsaucīga un vērsta uz sadarbību. Tādā veidā iespējams lasītājiem piedāvāt arī 

dažādas specifiskas grāmatas, kas reti atrodamas bibliotēkās. Tas ir vairākkārt izmantots, kad 

bibliotēkā vēršas studenti, kuriem studijas saistītas ar pedagoģiju. Šāda veida sadarbība izveidota arī 

ar Jēkabpils Valsts ģimnāzijas bibliotēku, arī saņemot nozaru literatūru, kas nepieciešama studentiem. 

Tāpat kā veiksmīgu var vērtēt sadarbību ar citām reģiona bibliotēkām, jo ļoti operatīvi tiek saņemtas 

nepieciešamās grāmatas no citām bibliotēkām. Īpaši nozīmīgi tas ir vasarā, kad bērni lasa obligāto 

literatūru. Tā kā obligātās literatūras saraksts ir ļoti mainīgs, kā arī tiek lasītas grāmatas no Bērnu 

žūrijas saraksta, nav iespējams visas iegādāties, lai būtu uz vietas bibliotēkā. Šo situāciju veiksmīgi 

palīdz risināt laba sadarbība ar citām reģiona bibliotēkām. 

Katru gadu tiek izmantota iespēja piedalīties profesionālās pilnveides pasākumos, kas palīdz 

veiksmīgāk strādāt ar bērniem un jauniešiem. Arī 2021. gadā tika klausītas lekcijas par darbu ar 

bērniem un jauniešiem. 

Lielākā problēma, kas pastāv darbā ar bērniem un jauniešiem, ir spēja viņus piesaistīt 

bibliotēkai. Tā kā Sēlpils pagastā nav izglītības iestāžu – skolu, bērnudārzu, tad lielākā dienas daļa 

bērniem un jauniešiem paiet Salā, kur nepieciešamības gadījumā tiek apmeklēta arī bibliotēka. Tāpat 

bibliotēka ir arī skolā. Līdz ar to samazinās nepieciešamība apmeklēt bibliotēku Sēlpils pagastā. Tāpat 

ir bērni, kas bibliotēkas pakalpojumus izmanto tikai vasarā, kad nepieciešams lasīt obligāto literatūru, 

pārējā laikā bibliotēku apmeklējot reti. Lai risinātu radušos situāciju, bērni bibliotēkā tiek piesaistīti 

ar pasākumiem. Tāpat tiek vērsta uzmanība uz bērniem, kas regulāri vasaras brīvlaiku pavada Sēlpils 

pagastā pie vecvecākiem vai radiem. Šie bērni tiek aicināti apmeklēt bibliotēku, kas tā arī notiek. Un 

šie bērni arī nākamajos gados vasaras laikā apmeklē bibliotēku. Tāpat tiek rūpīgi izvēlēta literatūra, 

papildinot bibliotēkas krājumu, lai jaunākā literatūra atbilstu bērnu interesēm. Pēdējo divu gadu laikā, 

kad bibliotēkā nebija iespējams ilgstoši atrasties pie datoriem izklaides dēļ, tas ietekmēja arī bērnu 

apmeklējumu. 

 

Pasākumi bērniem 2021. gadā: 

1. ”Juris Zvirgzdiņš pie bērniem un jauniešiem” – izstāde bērniem un jauniešiem. Veltīta 

rakstnieka 80. dzimšanas dienai. 

2. ”Fantāzijas lidojumos” – literatūras izstāde bērniem ar interesantām grāmatām fantāzijas 

žanrā. 

3. ”Dzeja, dzeja, dzejolis” – literatūras izstāde ar veciem un jauniem, savdabīgiem un 

neparastiem dzejoļiem bērniem un pusaudžiem. 

4. ”Skolas somu gatavojot” – literatūras izstāde bērniem ar obligātās literatūras un ieteicamās 

literatūras grāmatām. 



13 
 

5. ”Rudentiņš bagāts vīrs” – literatūras izstāde bērniem ar dzejoļiem par rudeni. 

6. ”Ziemas prieki bērniem” – literatūras izstāde bērniem un pusaudžiem ar grāmatām par 

ziemu un notikumiem ziemā. 

 

Tā kā no 2021. gada 21. oktobra līdz 2021. gada 14.novembrim Latvijā bija izsludināta 

ārkārtējā situācija Covid-19 infekcijas izplatības dēļ, šajā laikā izstādes un tematiskie pasākumi netika 

organizēti.  

Covid-19 infekcijas izplatības dēļ Latvijā noteikto ierobežojumu ietekmē arī darbs ar 

jauniešiem netika organizēts tik aktīvi kā iepriekšējos gadus. 

 

8. Novadpētniecība 
 

Tā kā bibliotēka pilda kultūrizglītojošās iestādes funkcijas, tad ir svarīgi apzināties, pētīt, 

apkopot, popularizēt un pasniegt pieejamu visu iespējamo informāciju par sava pagasta un novada 

vēsturi. Ir svarīgi, lai gadu gaitā joprojām turpinātos sava pagasta, novada vēstures apzināšana. 

2021.gadā regulāri ar publikācijām tika papildinātas novadpētniecības mapes, lai aptvertu 

novadpētniecības tematiku dažādos virzienos – Sēlpils pagasta vēsture, notikumi, iedzīvotāji, vietas 

utt. Galvenokārt šīs mapes izmanto skolēni, rakstot zinātniski pētnieciskos darbus, arī studenti studiju 

vajadzībām, kā arī iedzīvotāji, kas interesējas par vietas vēsturi vai meklē informāciju par 

novadniekiem. 

Novadpētniecības darbs tiek organizēts tā, lai praktiski un uzskatāmi sistematizētu un 

uzglabātu jau esošo krājumu, kā arī lai papildinātu ar informāciju un materiāliem, kas ir jaunāka 

vēsture. Pārskata perioda prioritāte ir sniegt iedzīvotājiem iespēju vairāk iepazīties ar 

novadpētniecības materiāliem, organizējot izstādes, palīdzot atrast novadpētniecības materiālos sev 

interesējošo informāciju. Tāpat viena no prioritātēm ir papildināt krājumu, lai neietu zudumā būtiskas 

liecības par šīs vietas un cilvēku likteņiem. 

Bibliotēkā pieejamas šādas novadpētniecības mapes: 1. Materiāli par Jēkabpils rajonu, 2. 

Sēlpils pagasta senvēsture, 3. Materiāli par kolhozu “Sēlija”, 4. Sēlpils pagasta /dažādi materiāli/, 5. 

Sēlpils pagasts – daba, Daugava, 6. Sēlpils pagasta ļaudis, 7. Kultūras dzīve Sēlpils pagastā, 8. 

Iestādes Sēlpils pagastā, 9. Komponists Pēteris Barisons. 

Joprojām Sēlpils 1. bibliotēkas krājumā ir iekļauti arī Raiņa kluba muzeja materiāli, kas 

piedāvā plašu skatījumu uz Sēlpils pagasta vēsturi, ļaujot popularizēt Sēlpils pagasta vēsturi, 

notikumus, cilvēkus. Izmantojot šos materiālus, tiek veidotas izstādes.  

Ņemot vērā, ka novadpētniecības krājumu veido gan bibliotēkā uzkrātie materiāli, gan Raiņa 

kluba muzeja materiāli, ietverto materiālu veids ir ļoti plašs – fotogrāfijas, dokumenti, laikraksti, 

diplomi, dažādi sadzīves priekšmeti un tehnika.  

Laikrakstu oriģināli un kopijas tiek glabāti speciālās mapēs, savukārt fotogrāfijas ir izkārtotas 

albumos. 2020. gada sākumā tika uzsākts bibliotēkai līdzās esošas telpas remonts, kas paredzēta tieši 

novadpētniecības materiālu uzglabāšanai, izvietošanai un sistematizēšanai. Tā kā telpa izveidota ar 

vitrīnām un stendiem, tā paredzēta arī cilvēku uzņemšanai. Tādā veidā visi novadpētniecības materiāli 

tiks pareizi un atbilstoši uzglabāti. Telpas remonts un labiekārtošana tika pabeigti 2021. gada 

pavasarī, līdz ar to šobrīd noris darbs pie krājuma sistematizēšanas un izvietošanas. Krājums tiek 

apzināts, izvērtēta tā glabāšana. Jau šobrīd ir jūtama vietējo iedzīvotāju aktīva līdzdalība 

novadpētniecības krājuma veidošanā un saglabāšanā, jo tas ir papildināts ar sadzīves priekšmetiem, 

dokumentiem un citām būtiskām sava laika liecībām.  
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Telpa sniegs iespēju ne tikai visus novadpētniecības materiālus uzglabāt, bet arī izvietot 

cilvēkiem brīvi pieejamā, uzskatāmā veidā, lai tos varētu apskatīt jebkurā laikā. Turpmāk plānots 

uzsākt arī šo materiālu digitalizāciju, lai varētu tos piedāvāt kopējā datubāzē. 

Kopējais novadpētniecības krājums ir kvalitatīvs, bagāts ar informāciju un aktuāls, par ko 

liecina lielais novadpētniecības izstāžu apmeklētāju skaits. Ieinteresētību par izstādēm izrāda ne tikai 

vietējie iedzīvotāji, bet arī iedzīvotāji no tālākām vietām. Piemēram, vairākkārt novadpētniecības 

krājumā sev būtisku informāciju meklēja Madonas iedzīvotājs Juris Nusbaums, kas aktīvi veido savas 

dzimtas vēsturi. Tāpat Viesītes iedzīvotājs Edgars Bindemanis interesējās par norisēm Sēlpils 

pagastā, meklējot liecības novadpētniecības krājumā, kā arī pats dāvinot fotogrāfijas no 1930. gada 

notikumiem Sēlpils pagastā. Tāpat krājumu ir izmantojuši studenti savu studiju ietvaros. 

Nepieciešamo informāciju ir atraduši cilvēki, kas pēta savas dzimtas vēsturi.  

Novadpētniecības darbs tiek popularizēts galvenokārt ar izstādēm, publikāciju veidošanu. 

Tomēr, ņemot vērā novadpētniecības telpas izveidi, turpmāk daudz aktīvāk tiks strādāts ar tieši 

krājumā esošās informācijas popularizēšanu, piemēram, ceļojošu izstāžu veidošanu, izmantojot 

kopijas (fotogrāfijas, dokumenti, laikraksti). Jau 2021. gadā tika izveidota pirmā ceļojošā izstāde 

“Darbs dara darītāju”. Tā bija foto izstāde, kas sevī ietvēra fotogrāfijas no 1940-jiem līdz 1980-jiem 

gadiem, atspoguļojot darba ainas Sēlpils pagastā, tā laika cilvēka ikdienu, tradīcijas un darba 

procesus. Šī izstāde tika izvietota arī citās Jēkabpils novada bibliotēkās. Arī turpmāk plānots veidot 

ceļojošās izstādes. 

Kā citās bibliotēkas darba jomās, arī novadpētniecības darbā ir laba sadarbība ar novada 

bibliotēkām, tomēr svarīga ir arī sadarbība ar iedzīvotājiem, kas ne tikai izmanto novadpētniecības 

krājumu savām vajadzībām, bet arī papildina to ar sev piederošiem materiāliem. Kaut arī 

novadpētniecības telpa vēl nav pieejama ikvienam interesentam, jau ir fizisku personu dāvinājumi, 

kas papildina novadpētniecības krājumu – fotogrāfijas, dokumenti, sadzīves priekšmeti. Arī turpmāk 

tiks pievērsta īpaša uzmanība sadarbībai ar iestādēm un novada iedzīvotājiem. 

Kā viens no jauninājumiem novadpētniecības darbā ir tieši novadpētniecības telpas izveide, 

kas ļaus novadpētniecības darbu attīstīt plašāk – veidot vitrīnās izvietojamas izstādes, veidot ceļojošās 

izstādes un uzņemt krājumā novadpētniecības materiālus no fiziskām personām. 

Līdz šim lielākā problēma bija novadpētniecības materiālu uzglabāšana, jo tie atradās mapēs 

un kastēs. Šī problēma tiks atrisināta ar atsevišķas telpas ierīkošanu. Tāpat viena no novadpētniecības 

darba problēmām ir seni materiāli, fotogrāfijas bez norādēm un papildus informācijas, piemēram, kas 

ir attēlā redzamie cilvēki, kur uzņemta fotogrāfija, kāds ir dokumenta tapšanas gads. Tas tiek risināts 

ar papildus informācijas atrašanu, iedzīvotāju iztaujāšanu. Šī problēma, galvenokārt, attiecas uz 

materiāliem, kas iegūti no Raiņa kluba muzeja. 

Pārskata periodā darbs novadpētniecības jomā norisinājies galvenokārt krājuma 

sistematizēšanā – speciālu albumu izveidošanā, kas ietver ne tikai fotogrāfijas, bet arī plašāku 

informāciju par vietu, laiku un cilvēkiem, laikrakstu izvietošanu sistematizētās mapēs. Informācijas 

un materiālu izvietošana vitrīnās.  Kā arī tika apzinātas un realizētas tās idejas, kas bija nepieciešamas, 

lai veiksmīgi izvietotu un strādātu ar novadpētniecības krājumu.  

Skatoties nākotnē, ir plānoti vairāki virzieni, kā attīstīt novadpētniecības darbu, 

novadpētniecības krājuma popularizēšanu un sadarbības veidošanu ar iestādēm un iedzīvotājiem. Ir 

plānots veidot ceļojošās izstādes, ko varētu piedāvāt citām bibliotēkām. Tāpat ir plānots veikt krājumā 

esošo materiālu digitalizāciju, kas ļautu veiksmīgi uzglabāt krājumu arī digitālā veidā un veicināt tā 

apriti. Kā arī veidot plašas ekspozīcijas bibliotēkā.  

Šobrīd galvenās vajadzības, kas attiecās uz novadpētniecības darbu, ir izpildītas. 
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9. Projekti 
 

Pārskata periodā bibliotēka nav izstrādājusi nevienu projektu. 

 

 

10. Publicitāte 
 

Informāciju par bibliotēku, par tās darba laikiem, kontaktiem un citas uzziņas var atrast 

interneta mājas lapās – www.jgb.lv un www.kulturaskarte.lv. 

Informācija par izstādēm un tematiskajiem pasākumiem tiek publiskota ar afišām, kas tiek 

izvietotas Sēlpils pagasta pārvaldes ēkā, Sēlpils pagasta centrā un bibliotēkā. Informācija tiek 

publicēta arī sociālajos medijos. 

Par aktuālākajām izstādēm tiek publicēta informācija reģionālajos laikrakstos. 

Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi noteikti ir regulāri ievietota informācija 

sociālajos medijos, jo tieši šādā veidā iedzīvotāji visvairāk seko jaunākajai informācijai. Tāpat arī 

vēsturisko tēmu rakstu publicēšana reģionālajos laikrakstos popularizē bibliotēku, jo piesaista ne tikai 

regulāro bibliotēkas apmeklētāju uzmanību, bet arī to cilvēku uzmanību, kas ikdienā bibliotēku 

neapmeklē. 

Uz doto brīdi bibliotēkai ir izveidoti profili sociālajos tīklos, kas aktīvi piesaista tos cilvēkus, 

kas informāciju, galvenokārt, iegūst interneta vidē. Bibliotēkai ir savi profili Facebook (Sēlpils 1. 

bibliotēka) un Instagram (@selpils1biblioteka). 

Publikāciju paraugi, skat. pielikumu nr. 2. 

 

 

11. Sadarbības tīkla raksturojums 
 

Pārskata periodā bibliotēkai bijusi laba sadarbība ar pašvaldības iestādēm, reģiona 

bibliotēkām. Risināti neskaidrie jautājumi, kā arī veicināta veiksmīga lietotāju apkalpošana un 

konsultēšana. 

Īpaši liela nozīme sadarbības veidošanā ar citām novada iestādēm tas bijis 2021. gadā, jo 

Covid-19 ieviesto ierobežojumu dēļ tika izmainīts gandrīz visu iestāžu darbības veids. Līdz ar to 

iedzīvotājiem bija jāmācās tam pielāgoties, kas ne vienmēr bija viegli, jo bieži radās neskaidrības, kā 

lai saņem konkrēto pakalpojumu, kādā veidā un kur. Līdz ar to iestādēm savā starpā bija jāprot veidot 

iedzīvotāju vajadzībām atbilstoša sadarbība. 

 

12. Veiksmes stāsts 
 

2021. gada veiksmīgākais notikums ir bibliotēkas profilu izveide sociālajos tīklos. Jo tieši tas 

pavēra plašas iespējas uzrunāt cilvēkus neatkarīgi no to atrašanās vietas, nodarbošanās un neatkarīgi 

no tā, vai cilvēks ikdienā bibliotēku apmeklē vai nē.  

Šie profili tiek aktīvi uzturēti un jau ir veicinājuši pozitīvu komunikāciju starp bibliotēku un 

potenciālo bibliotēkas lietotāju. 

 

 

 

 

http://www.jgb.lv/
http://www.kulturaskarte.lv/
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Pielikums nr. 1 

 

Sēlpils 1. bibliotēkas 

krājuma attīstības koncepcija 2018. – 2022. gadam 

 

Sēlpils 1.bibliotēka (turpmāk – Bibliotēka) ir Salas novada Sēlpils pagasta pārvaldes kultūras, 

izglītības un informācijas iestāde. Tās darbība tiek attīstīta un pilnveidota, lai pilnībā apmierinātu 

katra bibliotēkas lietotāja vajadzības, orientētos uz klienta apkalpošanu, tā zināšanu un prasmju 

papildināšanu kvalitatīvu bibliotēkas resursu izmantošanā. Bibliotēka sniedz pieeju kvalitatīviem 

Bibliotēkas resursiem, veicinot mūžizglītību, kultūrmantojuma pieejamību, mūsdienu informācijas 

tehnoloģiju apguvi un izmantošanu. 

Izstrādājot krājuma attīstības koncepciju, tika noteikti krājuma komplektēšanas galvenie mērķi 

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

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

Salas novada attīstības programmā noteiktajām prioritātēm (izglītība, tūrisms, lauksaimniecība), 

dažādo lietotāju grupu informacionālajām vajadzībām, lietotāju sastāva analīzes. Kvalitatīvas krājuma 

attīstības koncepcijas izstrādē Bibliotēka balstījās arī uz LNB izstrādātajām “Krājuma veidošanas 

vadlīnijām Latvijas bibliotēkām”. 

Sēlpils pagasta iedzīvotāju skaits uz 2018. gada 1. janvāri 809. Bibliotēka apkalpo Sēlpils 

pagasta iedzīvotājus, dažādu nozaru speciālistus, izglītības un kultūras iestāžu darbiniekus, kā arī visa 

Salas novada iedzīvotājus. Bibliotēkas apkalpes zonā ir Sēlpils pagasta pārvalde, Sēlpils kultūras 

nams, ģimenes atbalsta centrs “Saulstari”, cūku komplekss SIA “Sēļi”,  zemnieku saimniecības 

“Vizbuļi”, “Strēlnieki” un “Ziemeļi”, kā arī novadā esošās Salas vidusskolas, pirmsskolas izglītības 

iestāde “Ābelīte”, kurās mācās arī Sēlpils pagasta bērni. Uz 2018. gada 1. janvāri Bibliotēkā bija 

reģistrēti 211 lasītāji, t.sk. 53 bērni un jaunieši. 

Bibliotēkas krājumu pārzina un veido Bibliotēkas vadītāja. 

 

Krājuma attīstības pamatuzdevumi 

Bibliotēka komplektē savu krājumu tā, lai veidotu universālu un aktuālu, dažādam lietotāju vecumam 

un izglītības līmenim atbilstošu, dažādu veidu un nozaru krājumu, lai varētu sniegt mūsdienīgus 

informācijas pakalpojumus un veicināt sabiedrības mūžizglītību. 

 Veidot daudzveidīgu, dažādām lietotāju vecuma grupām, izglītības līmenim un interesēm 

atbilstošu dokumentu krājumu; 

 Papildināt bērnu un jauniešu literatūras krājumu;  

 Regulāri komplektēt tulkoto un oriģinālo daiļliteratūru; 

 Veikt regulāru rekomplektēšanu; 

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

materiālu, formātu dažādība; 

 Turpināt darbu bibliotēku informācijas sistēmā Alise – komplektēt, kataloģizēt un apstrādāt 

Bibliotēkas jaunieguvumus, veikt krājuma sistematizēšanu un uzskaiti; 

 Nodrošināt kvalitatīvu uzziņu krājuma papildināšanu – filozofijas, psiholoģijas, 

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

enciklopēdijas, rokasgrāmatas, kā arī  elektroniskos resursus; 

 Nodrošināt visiem novada iedzīvotājiem brīvu, neierobežotu literatūras un nepieciešamās 

informācijas saņemšanu, sniedzot bezmaksas bibliotekāros, bibliogrāfiskos un 

informacionālos pakalpojumus;  

 Nodrošināt novada iedzīvotājiem atbalstu formālajai un mūžizglītībai; 

 turpināt bērnu un jauniešu literatūras - uzziņu,  daiļliteratūras komplektēšanu; 

 saglabāt, papildināt un popularizēt Bibliotēkas novadpētniecības krājumu. 
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Prioritātes komplektēšanā 

Regulāri strādājot ar krājuma izvērtēšanu, Bibliotēka izvirza galvenās prioritātes krājuma 

komplektēšanā, nodrošinot regulāru jaunu grāmatu pieplūdumu: 

 mākslinieciski augstvērtīga daiļliteratūra, īpaši latviešu oriģinālliteratūra; 

 literatūra bērniem un jauniešiem; 

 uzziņu resursi (vārdnīcas, enciklopēdijas); 

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

 skolēnu mācību procesā nepieciešamā literatūra (Latvijas vēsture, dabaszinātnes, filozofija, 

psiholoģija); 

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

 rokdarbu un citu praktisku nodarbību veicinoša literatūra. 

 

Krājuma mērķauditorija, galvenās lietotāju grupas 

Analizējot datus par Bibliotēkas lasītāju grupām, kuru informacionālās vajadzības tiek ņemtas vērā, 

komplektējot krājumu  

strādājošie, uzņēmēji; 

 pensionāri; 

 bezdarbnieki; 

 studenti;  

 bērni un jaunieši līdz 18 gadiem; 

 interneta lietotāji. 

 

Krājuma komplektēšanas tematiskais aptvērums 

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

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

novada iedzīvotājiem.  

Padziļināti Bibliotēka komplektē šādas nozares: 

 datorzinātne, enciklopēdijas, vārdnīcas; 

 filozofija, psiholoģija, loģika, ētika; 

 reliģija, teoloģija; 

 sabiedriskās zinātnes; 

 matemātika, dabas zinātnes; 

 lietišķās zinātnes; 

 māksla, izrādes, izklaide, sports; 

 literatūra, literatūrzinātne; 

 ģeogrāfija, biogrāfijas, vēsture. 

Bibliotēkā tiek vākti materiāli  par Sēlpils pagastu, Salas novadu, tā iedzīvotājiem, neatkarīgi no 

izdevuma veida un izdošanas vietas. 

Krājuma komplektēšanas veidi 

 kārtējā jaunieguvumu komplektēšana; 

 retrospektīvā komplektēšana, reģistrējot un izvērtējot lasītāju pieprasījumu; 

 rekomplektēšana - regulāra un sistemātiska krājuma attīrīšana no saturā novecojušiem, 

nolietotiem, nepieprasītiem izdevumiem. 

 

Krājuma komplektēšanas avoti 

 pirkumi – grāmatveikali, piem., Aisma, Zvaigzne ABC, izdevniecības, piem., Jumava, 

grāmatu bāzes, piem., Latvijas Grāmata, grāmatu izplatītāji, piem., IK "Virja"; 

 dāvinājumi – privātpersonu, iestāžu un organizāciju dāvinājumi, ziedojumi; 

 projekti - Bērnu žūrija, LNB projekti 

 atvietošana – lasītāju nozaudēti izdevumi atvietoti ar identiskiem vai saturā līdzvērtīgiem; 
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 abonēšana – Latvijā izdotie periodiskie izdevumi plašam lasītāju lokam, piem., Latvijas 

Pasta abonēšanas sistēma, e-kiosks u.c. 

 

 

Krājuma komplektēšanas finansējuma avoti 

Finansējumu krājuma komplektēšanai nodrošina: 

 Salas novada pašvaldības līdzekļi; 

 Dalība projektos; 

 Dāvinājumi, ziedojumi. 

 

Krājuma finansējuma komplektēšanai sadales principi 

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

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

 

Valodu aptvērums 

Pamatā krājums tiek komplektēts latviešu valodā, pamatojoties uz to, ka pēdējo trīs gadu laikā 

bibliotēkā nav reģistrēts neviens lietotājs, kas izmantotu citā valodā iespiestus darbus. 

 

Krājumā nekomplektē 
 Pornogrāfisku, rasistisku, naidu kurinošu literatūru; 

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

 Pamatskolas un vidusskolas mācību grāmatas; 

 Mūzikas ierakstus; 

 Kartogrāfiskos izdevumus (izņemot novadpētniecības materiālus); 

 Attēlizdevumus (izņemot novadpētniecības materiālus); 

 Rokrakstus (izņemot novadpētniecības materiālus). 

 

Dāvinājumu no privātpersonām pieņemšanas kritēriji 

Katrs dāvinājums tiek atsevišķi izvērtēts. 

 Jaunas grāmatas; 

 Vecākas, bet labi saglabātas grāmatas – bibliotēkas krājumā esošu nolietotu eksemplāru 

maiņai; 

 Aktuāla nozaru literatūra; 

 Aktuāla daiļliteratūra; 

 Valoda – latviešu; 

 Izdevuma nolietojuma pakāpe – nelietotas vai mazlietotas, nebojātas; 

 Bibliotēkai ir tiesības saņemtos dāvinātos eksemplārus dāvināt citām bibliotēkām vai 

citiem bibliotēkas lietotājiem. 

 

Krājuma rekomplektēšanas politika 

Ja dokumenti tiek uzskatīti  par bibliotēkas lietotājiem nederīgiem, notiek atlase, saskaņā ar 

profesionālo praksi un metodisko koncepciju, un dokumentu norakstīšana saskaņā MK noteikumiem 

Nr.317 „Nacionālā bibliotēku krājuma noteikumi”. 

Izvērtēšana tiek veikta pēc kritērijiem: 

 dokumenta fiziskā stāvokļa nolietojums; 

 novecojuši pēc satura; 

 liekie dubleti; 

 iespējamā pielietojamība nākotnē; 

 nozaudēti; 

 dokumenti nav atgūstami lietotāju vainas dēļ. 
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Katru gadu notiek krājuma rekomplektēšana (norakstīšana) – resursu izvērtēšana un norakstīšana. 

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

noteikumi. 

 

Abonētos preses izdevumus glabā 

 Populāra satura žurnāli  - 3 gadi;  

 Nozaru žurnālus - pēc vajadzības; 

 Avīzes - 1 gads. 

 Novadpētniecības satura izdevumi, Salas novada pašvaldības informatīvie izdevumi 

neierobežotu laiku. 

 

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

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

izvērtēšanai izmantos krājuma apgrozības rādītājus, savukārt pirms nākamās koncepcijas izstrādes 

veiks padziļinātas lietotāju aptaujas, ar mērķi noskaidrot lietotāju aktuālās intereses un vajadzības. 
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Pielikums nr. 2 

 

 

https://www.jgb.lv/lv/aktualitates/regionu-bibliotekas/selpils-1-biblioteka-radiotehnikas-izstade-muzika-un-kino-/ 
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https://www.jkp.lv/notikumi/selpils-1-biblioteka-no-septembri-apskatama-foto-izstade-darbs-dara-

daritaju/ 

https://www.jkp.lv/notikumi/selpils-1-biblioteka-no-septembri-apskatama-foto-izstade-darbs-dara-daritaju/
https://www.jkp.lv/notikumi/selpils-1-biblioteka-no-septembri-apskatama-foto-izstade-darbs-dara-daritaju/
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“Brīvā Daugava”, 14.09.2021., 6.lpp. 
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Pielikums nr. 3 

 

2021. gadā bibliotēkā notikušās izstādes un tematiskie pasākumi 
 

1. ”Barikāžu aizstāvju pēdās” – nozaru literatūras izstāde veltīta 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres 

dienai un tematisks pasākums – kopā ar bibliotēkas lietotājiem aizdegtas sveces. 

2. ”Gunara Janovska daiļrade literatūrā un uz ekrāna” – literatūras izstāde veltīta G.Janovska 105. 

dzimšanas dienai. 

3. ”Juris Zvirgzdiņš pie bērniem un jauniešiem” – literatūras izstāde bērniem un jauniešiem, veltīta J. 

Zvirgzdiņa 80. dzimšanas dienai. 

4. ”Pērļu rotas” – nozaru literatūras izstāde ar informāciju par pērļošanu, rokdarbu izstrādājumu 

veidošanu. 

5. ”Sievietes gars un liktenis” – literatūras izstāde veltīta Starptautiskajai sieviešu dienai. Mazāk 

zināmas grāmatas, kas atklāj sievieti īpašā skatījumā.. 

6. “Jānis Rozentāls glezniecībā” – nozaru literatūras izstāde veltīta J. Rozentāla 155. dzimšanas 

dienai. 

7. ”Fantāzijas lidojumos” – literatūras izstāde bērniem, interesantas grāmatas fantāzijas žanrā. 

8. ”Jānis Veselis literatūrā” – literatūras izstāde veltīta J.Veseļa 125. dzimšanas dienai. 

9. ”Sēlpils cauri laikrakstiem” – novadpētniecības  izstāde, raksti laikrakstos par Sēlpils apkārtni.  

10. ”Vizmas Belševicas Bille un citi tēli” – literatūras izstāde, veltīta V.Belševicas 90. dzimšanas 

dienai. 

11. ”Dzeja, dzeja, dzejolis” – literatūras izstāde bērniem. Interesanti, veci un jauni, savdabīgi un vēl 

citi dzejoļi. 

12. ”10 interesantākās lietas muzejā” – novadpētniecības izstāde, veltīta Starptautiskajai Muzeja 

dienai. 10 interesantas lietas no Bibliotēkas novadpētniecības krājuma. 

13. ”Daba man visapkārt” – nozaru literatūras izstāde, veltīta Pasaules Vides dienai. 

14. ”2021. gada pusgada jaunumi literatūrā” – literatūras izstāde ar gada pirmā pusgada 

jaunieguvumiem. 

15. ”Pusaudzis un viņa pasaule” – literatūras izstāde pusaudžiem. 

16. ”Skolas somu gatavojot” – literatūras izstāde bērniem ar obligātās literatūras grāmatām. 

17. ”Apgūstu enciklopēdijas” – nozaru literatūras izstāde un tematisks pasākums. Enciklopēdiju 

veidi, pārrunas, apmācība, kā tajās orientēties un atrast informāciju. 

18. ”Senlatviešu tradīcijas literatūrā” – literatūras izstāde. Grāmatas, kas popularizē senlatviešu 

tradīcijas daiļliteratūrā. 

19. ”Darbs dara darītāju” – novadpētniecības izstāde, ceļojošā foto izstāde. 1940.-1980-to gadu 

fotogrāfijas, kas attēlo tā laika darba tradīcijas Sēlpils pagastā.  
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20. ”Mūzika un kino” – novadpētniecības izstāde. Elektrotehnika un informācija par to. 

 
21. ”Mūsdienu dziednieks” – nozaru literatūras izstāde par dziedniekiem un nostāstiem grāmatās un 

periodikā. 

22. ”Rudentiņš bagāts vīrs” – literatūras izstāde bērniem ar grāmatās atrodamiem dzejoļiem par 

rudeni. 

23. ”Radīts Latvijā” – nozaru literatūras izstāde par spēcīgiem cilvēkiem, drosmīgiem uzņēmējiem 

un īpašu talantu. Viss, ko paveikuši latvieši. 

24. ”Mīlas līnija latviešu literatūrā” – literatūras izstāde, latviešu daiļliteratūra ar mīlestību sižeta 

līnijā. 

25. ”Ziemas prieki bērniem” – literatūras izstāde bērniem ar grāmatām par ziemu un notikumiem 

ziemā. 

26. ”Mana Ziemassvētku tradīcija” – nozaru literatūras izstāde, vecās un jaunās tradīcijas. 

27. ”Detektīvs latviešu gaumē” – literatūras izstāde, labākie un lasītākie detektīvi latviešu 

daiļliteratūrā. 

 

No 21.10.2021. līdz 14.11.2021. Sēlpils 1. bibliotēkā izstādes un tematiskie pasākumi netika rīkoti 

valstī noteikto Covid-19 ierobežojumu dēļ.  

Tāpat izstādes un tematiskie pasākumi netika rīkoti no 31.05.2021. līdz 13.06.2021. bibliotēkas 

vadītājas atvaļinājuma dēļ.  
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Pielikums nr. 4 

 

Sēlpils 1.bibliotēkas pasākumu plāns 2022. gadam 

Janvāris 

1. ”Egila Lukjanska latviešu detektīvs” – literatūras izstāde veltīta E. Lukjanska 80. dzimšanas dienai. 

2. ”Lācīša Vinnija Pūka pārvērtības un piedzīvojumi” – literatūras izstāde bērniem, veltīta Alana 

Aleksandra Milna 140. dzimšanas dienai. 

3. ”Sēlpils viduslaiku pils caur gadsimtiem” – novadpētniecības izstāde par Sēlpils pilskalnu un 

Sēlpils viduslaiku pili. 

 

Februāris 

1. ”Čārlza Dikensa neparastie vērojumi” – literatūras izstāde veltīta Č. Dikensa 210. dzimšanas 

dienai. 

2. ”Māra Zālīte latviešu kultūrtelpā” – literatūras izstāde, veltīta M. Zālītes  70. dzimšanas dienai. 

3. ”Meteņi no senlatviešu tradīcijām līdz mūsdienām” – nozaru literatūras izstāde, veltīta Meteņiem. 

 

Marts 

1. ”Janīnas Kursītes devums valodniecībā un literatūrzinātnē” – nozaru literatūras izstāde, veltīta J. 

Kursītes 70. dzimšanas dienai. 

2. ”Jāņa Einfelda neparastie tēli literatūrā” – literatūras izstāde, veltīta J. Einfelda 55. dzimšanas 

dienai. 

3. ”Bērnu detektīvs un noslēpumi” – literatūras izstāde bērniem un pusaudžiem.  

 

Aprīlis 

1. ”Ar mīlestību sirdī un dzejā” – literatūras izstāde, veltīta K. Apškrūmas 85. dzimšanas dienai. 

2.  Tematisks Lieldienu pasākums bērniem. 

3. Novadpētniecības izstāde, izmantojot Raiņa kluba muzeja krājumu (izstādes tematika tiks 

precizēta). 

 

Maijs 

1. ”Latviskais Alfreda Dziļuma daiļradē” – literatūras izstāde, veltīta A. Dziļuma 115. dzimšanas 

dienai.  

2. ”Astrīdas Lindgrēnas varoņi sauc piedzīvojumos” – literatūras izstāde bērniem un jauniešiem. A. 

Lindgrēnas radītie tēli un viņu piedzīvojumi. 

3. ”10 interesantākās lietas muzejā” – izstāde veltīta Starptautiskajai Muzeja dienai. Izstādē izvietotas 

10 interesantākās lietas no Raiņa kluba muzeja eksponātiem, papildinot ar katras lietas vēsturi, stāstu 

un nozīmi. 

 

Jūnijs 

Tiek plānots atvaļinājums 

 

Jūlijs 

1. ”Jēkabs un Anna” – nozaru literatūras izstāde, veltīta Jēkaba dienai un Annas dienai. 

2. ”Pērles bērnu literatūrā” – literatūras izstāde bērniem, grāmatas, kas tiek atkārtoti izdotas un 

nezaudē savu popularitāti un nozīmi. 

3. Novadpētniecības izstāde, izmantojot Raiņa kluba muzeja krājumu (izstādes tematika tiks 

precizēta). 

 

Augusts 

1. ”Jānis Jaunsudrabiņš latviešu daiļliteratūrā” – literatūras izstāde, veltīta J. DJaunsudrabiņa 145. 

dzimšanas dienai. 
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2. ”5 neparastas fotogrāfijas” – novadpētniecības izstāde, veltīta Starptautiskajai fotogrāfijas dienai. 

3. ”Labrencis, Māra un Bērtulis – latviešu svētki” – nozaru literatūras izstāde, veltīta Labrenča dienai, 

Lielās Māras dienai, Bērtuļa dienai. 

 

Septembris 

1. ”Lija Brīdaka latviešu daiļliteratūrā” – literatūras izstāde, veltīta L. Brīdakas 90. dzimšanas dienai. 

2. ”Pasauli iepazīstot” – nozaru literatūras izstāde, veltīta Pasaules tūrisma dienai. 

3. Novadpētniecības izstāde, izmantojot Raiņa kluba muzeja krājumu (izstādes tematika tiks 

precizēta). 

 

 

Oktobris 

1. ”Eduarda Veidenbauma dzīve un dzeja” – literatūras izstāde, veltīta E. Veidenbauma 155. 

dzimšanas dienai. 

2.  ”Humors latviešu daiļliteratūrā” – literatūras izstāde, veltīta Pasaules smaida dienai. 

3. ”Iepazīstam bērnu un jauniešu periodiku” – nozaru literatūras izstāde bērniem un pusaudžiem. 

 

Novembris 

1. ”Latvijas stāsts” – nozaru literatūras izstāde, veltīta Latvijas Republikas proklamēšanas dienai.  

2. ”Sagaidot Adventi” – nozaru literatūras izstāde, idejas, rokdarbi. 

3. Novadpētniecības izstāde, izmantojot Raiņa kluba muzeja krājumu (izstādes tematika tiks 

precizēta). 

 

Decembris 

1. ”Andrejam Upītim - 145” – literatūras izstāde, veltīta A. Upīša 145. dzimšanas dienai. 

2.  Tematisks Ziemassvētku pasākums bērniem. 

3. ”Ziemassvētku stāsts” – literatūras izstāde, darbi, kas atklāj Ziemassvētku laika tradīcijas un 

notikumus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

Pielikums nr. 5 

 

Lasītāko grāmatu tops – 10 lasītākās grāmatas 
 

1. Auziņš, Arnolds “Masāža tikai vīriešiem” [L] – 7 

2. Nuts, Zane “Zosāda” [L] – 7 

3. Judina, Dace “Cietāks par dimantu” [L] – 6 

4. Šepa, Emēlija “Prioritāte Nr. 1” [A(Zv)] – 6 

5. Sigurdadoutira, Irsa “Caurums” [A(Isl)] – 6 

6. Burga, Anna “Tētis” [L] – 6 

7. Baha, Tabea “Atgriešanās Kamēliju salā” [A(Vācu)] - 6 

8. Dimante, Inguna “Starp divām sievietēm” [L] – 6 

9. Kurzemnieks, Kārlis “Alkatības grēks” [L] – 6 

10. Ermlere, Franciska “Ar ledu apdedzinātie” [L] - 6 

 

 


