Pļaviņu novada bibliotēku darbs 2019. gadā

Bibliotēka

Pašvaldības finansējums
krājuma komplektēšanai EUR
2017
4199
1865
1777

2018
4202
1838
1780

2019
4199
1831
1780

Bibliotēkas kopējais budžets
EUR
2017
49799
28056
17856

Pļaviņu novada
Pļaviņu bērnu
Gostiņu
Aiviekstes
pagasta
1058
971
1049
15437
Klintaines
pagasta
1900
1900
1900
16316
Vietalvas
pagasta
1249
1259
1261
14684
Kopā
bibliotēkās
12048
11950
12020
142148
1.tabula. Novada bibliotēku finansējums 2017.- 2019.gadā

Bibliotēka

Lietotāju skaits
2017 2018 2019

Bibliotēkas
apmeklējumi
2017 2018 2019

2018
45241
52642
23042

2019
86975
24541
20525

13020

12919

17557

17736

14230

12845

165732

175541

Izsniegums kopā
2017

2018

2019

Pļaviņu novada

1123 1124 1123 11247 11583 11500 26134 31967 25450

Pļaviņu bērnu

607

613

631

9537

8312

10062

9370

9116

11102

Gostiņu
Aiviekstes
pagasta
Klintaines
pagasta

271

287

283

4854

5208

4422

6429

8296

6346

346

189

160

2128

1320

1235

1311

1545

1986

227

218

266

5885

5342

3252

3741

3807

3874

Vietalvas pagasta 157 201 239 1961 3319 3742 3024 3239 3030
Kopā
2731 2632 2702 35612 35084 34213 50009 57970 51788
bibliotēkās
2. tabula Bibliotēku darba galvenie rādītāji 2017.-2019.gadā
Pļaviņu novada bibliotēkai ar filiālēm Pļaviņu Bērnu bibliotēka, Gostiņu bibliotēka,
Aiviekstes pagasta bibliotēka, Klintaines pagasta bibliotēka un E. Prūsas Vietalvas pagasta
bibliotēka galvenais darbības mērķis bija kvalitatīvi un daudzveidīgi, bibliotēkas lietotāju
vajadzībām atbilstoši bibliotekārie, informācijas un e- pakalpojumi sakārtotā kultūrvidē,
saglabājoties stabilam pašvaldības finansējumam (skat. 1. tab.), kas nodrošina stabilus darba
rādītājus (skat. 2. tab.). Bibliotēkas mūsu novadā ar daudzveidīgiem bibliotekārajiem un
informācijas pakalpojumiem ir spējušas piesaistīt kopumā 2702 reģistrētus lietotājus, kuri
aktīvi apmeklēja bibliotēkas 2019. gadā (34213 reizes). Gan bibliotēku lasītavās, gan

izsniegumā uz mājām, kopumā izlasītas 51788 grāmatas un žurnāli (uz vienu aktīvo
bibliotēku lietotāju novadā – 19,17 izsnieguma vienības).
Nozīmīgs notikums pārskata periodā bija ar valsts finansiālo atbalstu izveidotās 3TD
E-grāmatu bibliotēkas atvēršana publisko bibliotēku lasītājiem aizvadītā gada janvārī, ko
izmanto arī mūsu novada iedzīvotāji.
Novada bibliotēkas vajadzībām, ar mērķi nodrošināt pakalpojumu kvalitāti un
mūsdienīgas telpas, pašvaldība 2019. gadā iegādājās īpašumu Raiņa ielā 45. Ēkā pēc
rekonstrukcijas un remontdarbiem 2020. gadā iecerēts izvietot arī Pļaviņu Bērnu bibliotēku
kā Pļaviņu novada bibliotēkas struktūrvienību – Bērnu apkalpošanas nodaļu.
Novada bibliotēkā aizvadītajam gadam raksturīgs tematiski plašs kultūras un
izglītojošu pasākumu un sarīkojumu piedāvājums, kurus apmeklēja daudzi novada
iedzīvotāji: Grāmatu svētki ar programmu bērniem un pieaugušajiem, literārie un stāstu
sarīkojumi, jauno grāmatu dienas, tikšanās un sarunas par grāmatām lasītāju klubiņā;
ikmēneša nodarbības dambretes pulciņā pieaugušajiem, izglītojošas nodarbības senioru
auditorijai u. c. pasākumi.
Bibliotēka organizēja un sagatavoja tikšanās ar rakstniekiem un dzejniekiem Lindu
Šmiti, Ingunu Baueri, Otto Ozolu, Andru Manfeldi, Arno Jundzi, Valdi Atālu, Marinu
Kosteņecku. Aizvadītajā gadā mūsu viesi bija Latvijas Rakstnieku savienības literārā
mēnešraksta “KonTeksts” veidotāji S. Ratniece, G. Berelis, K. Vecgrāvis, J. Jurkāns, kuri
sumināja dižlasītāju titulam izvirzītos bibliotēkas lasītājus Uldi Beķeri, Agati Kristu Kriņicku
un Regīnu Siliņu.
Bibliotēka realizēja pašvaldības atbalstītā projekta “Latviešu rakstnieki lasītājiem
Pļaviņu novadā” 3. kārtu, turpināja strādāt Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadītajā lasīšanas
veicināšanas projektā “ Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2019”, sekmējot jauniešu un viņu
vecāku lasīšanas ieradumus.
Bibliotēka apmeklētājiem atvērta sešas dienas nedēļā, katru dienu deviņas stundas.
Pakalpojumus nodrošina bibliotēkas direktore (pilna slodze), kurai ir augstākā profesionālā
izglītība bibliotēkzinātnē un informācijā, vecākā bibliotekāre (pilna slodze) ar augstāko
izglītību kultūras vadībā; bibliotēku informācijas speciāliste (pilna slodze) ar pirmā līmeņa
augstāko izglītību uzņēmējdarbībā. Abām bibliotēkas darbiniecēm iegūta arī vidējā
profesionālā izglītība bibliotēku darba jomā. Par tīrību bibliotēkā rūpējas apkopēja (0,5
slodze).

27.04.2019. Laikraksta “KonTeksts” veidotāji G. Berelis, S. Ratniece un K. Vecgrāvis
Pļaviņu novada Grāmatu svētkos

27.04.2019. Pļaviņu novada Grāmatu svētki. Kanisterapijas nodarbības bērniem vada
kinologe I. Tihomirova

Pļaviņu Bērnu bibliotēka turpināja atjaunot aprīkojumu, iegādājoties divas jaunas
grāmatu vitrīnas un plauktu uzziņu literatūrai. Bibliotēkas telpās izveidota siena gleznu
izstādēm – reizi divos mēnešos tiek eksponēta jauna Pļaviņu Mākslas skolas audzēkņu darbu
kopa. Bibliotēkas lasītāji – Pļaviņu Mūzikas skolas audzēkņi, aktīvi piedalījās bibliotēkas
organizētajos koncertos SAC “Pļaviņas”.
Bibliotēkā notiek sistemātisks darbs ar bērniem un jauniešiem dažādās formās –
individuālas sarunas, sarīkojumi, praktiskas nodarbības, apmācības un pasākumi lasīšanas
veicināšanā. 2019. gadā sarīkoti 80 dažādi pasākumi visām lasītāju grupām. Īpaša vērība bija
piešķirta darbam ar pirmskolas vecuma bērniem, veidojot lasīšanas iemaņas, pozitīvu
attieksmi pret grāmatu. Katru nedēļu bibliotēkā tika organizētas nodarbības PII “Bērziņš”
audzēkņiem: bērnu rīti, pārrunas, literāri konkursi, izzinošas nodarbības. Bibliotēka nodrošina
ar literatūru un materiāliem mācību nodarbībām pirmskolas izglītības iestāžu pedagogus.
Skolēnu brīvdienās sagatavoti literārie lasījumi skolas vecuma bērniem. Mācību gada
laikā bibliotēkas darbinieces vismaz divreiz mēnesī sniedza jaunāko grāmatu apskatus un
rīkoja pārrunas par atsevišķu autoru literāro darbību Pļaviņu novada ģimnāzijā. No 2003.
gada turpina darboties bērnu klubiņš “Sprīdītis”, pirmskolas vecuma bērni var apmeklēt
nodarbības dambretē. Bibliotēkā pieejams plašs galda spēļu klāsts, nodarbības ar
kinētiskajām smiltīm un gaismas smilšu galdi. Iegādāti IGLU kluči pirmskolas un
sākumskolas bērnu rotaļām.
2019. gadā realizēti projekti “Esam radoši un brīvi!”, Bērnu, jauniešu un vecāku
žūrija 2019”, “Mūsu mazā bibliotēka”, “Grāmatu starts”.
2020. gadā bibliotēkas vajadzībām tiks iegādāta jauna multifunkcionāla iekārta
kopēšanas, skenēšanas un drukas darbiem.
Bibliotēkas darbību nodrošina bibliotēkas vadītāja (pilna slodze), kura ieguvusi
augstāko profesionālo izglītību bibliotēku darba jomā, bibliotekāre (pilna slodze), kura
ieguvusi vidējo profesionālo izglītību bibliotēku darba jomā; apkopējs (0,5 slodze (2019),
0,25 slodze (2020)). Bibliotēka apmeklējumiem atvērta katru darbdienu.

Projekta “Grāmatu starts” nodarbība Bērnu bibliotēkā pašiem mazākajiem kopā ar
vecākiem
Gostiņu bibliotēkas 2019. gada profesionālās darbības mērķis bija kvalitatīvi
bibliotekārie un informācijas pakalpojumi publiskā kultūras vidē, kur saņemama arī palīdzība
dažādu sociālu problēmsituāciju risināšanā ar atbalstu un padomu. Bibliotēkā, līdztekus
grāmatu un periodikas krājumam, pieejami pieci datori lietotāju vajadzībām, iekārtots bērnu
rotaļu stūrītis, ērta periodikas lasītavas zona, vietējā mākslas un rokdarbu izstāžu telpa. Katru
mēnesi tika veidoti literatūras izstāžu cikli, atklājot saistošā veidā bibliotēkas krājumu
apmeklētājiem. Darbojas bērnu interešu pulciņš “Brīnumzeme”. Bibliotēka, sadarbojoties ar
folkloras kopu “Āre”, organizēja tradicionālās gadskārtu ieražu svinības, aicinot atcerēties un
saglabāt tradicionālās vērtības.
Bibliotēka atvērta apmeklējumiem katru darbdienu 8 stundas. Tās darbu nodrošina
bibliotēkas vadītāja (pilna slodze), kura ieguvusi augstāko profesionālo izglītību bibliotēku
darba jomā un apkopēja (0,5 slodze).

Aiviekstes pagasta bibliotēkas darba prioritātes 2019. gadā bija lasīšanas
veicināšana visām lasītāju grupām un novadpētniecības darba virziens, apzinot un apkopojot
materiālus par pagasta vēsturi bibliotēkas krājumā. Realizēts projekts “Bērnu, jauniešu un
vecāku žūrija 2019”, kurā bija iesaistīti 40 bērni.
2019. gadā bibliotēkas pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai tika iegādāts jauns printeris.
Bibliotēka bija atvērta apmeklējumiem trīs dienas nedēļā, kopumā 20 stundas. Tās
darbību nodrošināja bibliotēkas vadītāja (0,5 slodze), kurai ir augstākā izglītība ekonomikas
zinātnēs un uzsākta tālākizglītības profesionālā apmācība bibliotēku darba jomā.
Klintaines pagasta bibliotēkas darba prioritāte, līdztekus bibliotekārajiem un
informācijas pakalpojumiem, bija tālāka pagasta vēstures izpēte un popularizēšana. 2019.
gadā eksponēti savāktie novadpētniecības materiāli izstādēs: “Stukmaņu Sofijas skolai 165”,
“21. gadsimta Bormaņu māju saimnieks Ē. Auzāns”, “Leimaņu dzimta no Stukmaņiem”,
“Savs dainu kodekss Stukmaņiem”, “Stukmaņu kultūras biedrībai 135”, kā arī izstādes,
veltītas pagasta iedzīvotājiem, kuri nodzīvojuši bagātu mūžu un svinēja jubilejas.

Projekts “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2019” Klintaines pagasta bibliotēkā

Realizēts projekts “Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana Pļaviņu novada
Klintaines pagastā”, veicināts bērnu lasītprieks, piedaloties projektā “Bērnu, jauniešu un
vecāku žūrija 2019”.
Bibliotēkas lietotāju vajadzībām pārskata periodā iegādāts jauns datorkomplekts. No
2020. gada februāra bibliotēkas vadītāja sniegs iedzīvotājiem pagasta pārvaldē saņemamos
pašvaldības pakalpojumus, kā arī veiks klientu apkalpošanas centra uzdevumus, nodrošinot
atbalstu dažādu valsts institūciju e-pakalpojumu saņemšanā.
Paralēli ikdienas darbam bibliotēkas vidē, lasītāji apkalpoti ikmēneša izbraukumos
ārpus bibliotēkas - Rīteru ciemā. Bibliotēkā apmeklētāji tiek apkalpoti katru darbdienu.
Pakalpojumus nodrošina bibliotēkas vadītāja (pilna slodze), kurai ir augstākā grāmatveža –
ekonomista izglītība, tālākizglītības kursi bibliotēku darba jomā, apgūta pedagoģisko
zināšanu programma.
E. Prūsas Vietalvas pagasta bibliotēka nodrošināja bibliotekāros un informācijas
pakalpojumus Vietalvas pagasta iedzīvotājiem, iepazīstinot bērnus ar grāmatām PII “Zīļuks”.
Realizēts lasīšanas veicināšanas projekts “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2019”.
Bibliotēkas pakalpojumus nodrošināja bibliotēkas vadītājs (pilna slodze), kuram ir
augstākā tehniskā izglītība un tālākizglītības kursi bibliotēku darba jomā.
No 2020. gada februāra bibliotēkas vadītājs nodrošina pagasta pārvaldē saņemamos
pašvaldības un pakalpojumus, veic klientu apkalpošanas centra funkcijas, nodrošinot
iedzīvotājiem atbalstu valsts institūciju e-pakalpojumu saņemšanā.
Pārskatu sagatavoja:
Ineta Grandāne
Pļaviņu novada bibliotēkas direktore

