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Pārskata perioda kopsavilkums
Pārskata periodā jauni izaicinājumi Pļaviņu bērnu biblotēkai izvirzīja jaunas prioritātes –
darbinieku un apmeklētāju drošība un veselība. Bibliotēkas darbs vīrusa Covid-19 izplatīšanās laikā
notika vadoties pēc Kultūras ministrijas un LNB Bibliotēku attīstības centra ieteikumiem
publiskajām bibliotēkām. Radās nepieciešamība pārkārtot darbu tā, lai arī krīzes apstākļos lasītāji
varētu iegūt vajadzīgo literatūru. Sākoties pandēmijai, pie bibliotēkas ārdurvīm tika novietota koša
kaste atnestajām grāmatām, kur krīzes laikā vai arī ārpus darba laika lasītāji varēja ielikt savus
izlasītos iespieddarbus (16.lpp.).
2020. gadā bibliotēkas darbinieces klātienē apmeklēja tikai trīs darba seminārus, pārējie
profesionālās pilnveides pasākumi notika attālināti (6.lpp.).
Sakarā ar vīrusa Covid-19 izplatīšanos visi bibliotēkas darba rādītāji salīdzinoši ar iepriekšējo
gadu ir daudz zemāki (6.lpp.).
Savukārt E-grāmatu lasītāju pieaugumu veicināja Covid-19 ierobežošanas nolūkos vairākkārt
izsludinātā ārkārtējā situācija, kuras laikā tika slēgta bibliotēka, liedzot lasītājiem saņemt grāmatas
klātienē. Tika personiski uzrunāti jaunieši un bērni, aicināti grāmatas lasīt bez maksas savā
viedtālrunī vai datorā (7.lpp.).
Neskatoties uz Covid-19, bibliotēka ir organizējusi dažādus lasīšanu popularizējošus
sarīkojumus bērniem un pusaudžiem, tā piesaistot jaunus lasītājus (11;12.lpp.).
Darbojoties LNB Bibliotēku Atbalsta biedrības projektā “Grāmatu starts”, nācās meklēt
jaunas darba formas. Sākoties pandēmijai, tika izveidota WhatsApp grupa, kurā mazie lasītāji kopā
ar vecākiem piedalījās dažādās aktivitātēs (14.lpp.).

1.Vispārīgs Pļaviņu novada bibliotēkas filiāles Pļaviņu bērnu bibliotēkas
raksturojums
Pļaviņu bērnu bibliotēka ir Pļaviņu novada bibliotēkas filiāle. Bibliotēka ir Pļaviņu novada
pašvaldības iestāde, kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta Latvijas republikas Kultūras
ministrijā.
Bibliotēka Rīgas ielā 11a atrodas kopš 2002. gada, PII “Bērziņš” ēkā. Bibliotēkas izvietojums
ir sekmējis sadarbību ar PII “Bērziņš”. Bibliotēkā tiek organizētas lasīšanas veicināšanas aktivitātes
bērnu grupām kopā ar pedagogiem, ir nodarbības bērniem kopā ar vecākiem. Bērnu bibliotēkas
apkārtnē ir pietiekami blīvs iedzīvotāju izvietojums, tā kā ir visi nosacījumi, lai bibliotēku apmeklētu
bērni, jaunieši, lasīšanas vadītāji.
Tāpat kā agrāk arī 2020. gadā bibliotēka strādāja ar mērķi radīt bibliotēkā vidi, kur katrs
apmeklētājs var izmantot bibliotēkas krājumu, saņemt vajadzīgo informāciju, kā arī lietot visus
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bezmaksas un maksas bibliotekāros pakalpojumus. Pļaviņu novada bibliotēkas filiāle bērnu
bibliotēka ir kultūras un izglītības un informācijas iestāde, kuras pakalpojumus ir tiesības izmantot
visiem Pļaviņu novada iedzīvotājiem, skolu audzēkņiem, kā arī citiem interesentiem atbilstoši
bibliotēkas Reglamentam. Bibliotēka sistematizēja un uzkrāja iespieddarbus un cita veida
dokumentus.
Bibliotēkas akreditācija notika 2020. gada septembrī. Ar Latvijas Bibliotēku padomes 2020.
gada 23. oktobra sēdes lēmumu bibliotēkai tika piešķirta vietējas nozīmes bibliotēkas statuss.
Komisija secināja, ka visi iepriekšējie sniegtie ieteikumi ir izpildīti: ir iegādāti jauni plaukti
grāmatām, izveidota atsevišķa ieeja bibliotēkā. Kaut arī bibliotēka atrodas PII “Bērziņš” telpās, 2020.
gadā ir notikusi pilnīga bērnudārza telpu atdalīšana no bibliotēkas telpām. Katrai iestādei ir sava
ieeja, izeja uz bērnudārzu ir aprīkota ar kodu atslēgu. Šīs izmaiņas veicina abu iestāžu darba norises,
savstarpēji netraucējot vienai otru. Kaut arī šie piesardzības pasākumi netika veikti ar mērķi
ierobežot vīrusa Covid-19 izplatību, tomēr bija ļoti lietderīgi arī drošībai pret to.
2020. gada akreditācijas ieteikumos teikts, ka jāaktivizē autorizācijas datu izsniegšana
lasītājiem, jāatjauno aprīkojums, jāiegādājas portatīvais dators.
2. Finansiālais nodrošinājums
Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums”
Kopā (EUR)
Pašvaldības finansējums
Citi ieņēmumi:
t. sk. maksas pakalpojumi
t. sk. ziedojumi un dāvinājumi
t. sk. VKKF finansējums
t. sk. citi piešķīrumi

2018
52658
52642

2019
30282
30262

2020
28637
28622

16
-

20
-

15
-

Tabula “Bibliotēkas izdevumi”
Izdevumi kopā (EUR)
Darbinieku atalgojums (bruto)
Krājuma komplektēšana

2018
52658
17144
1838

2019
30282
17813
1831

2020
28637
16887
1792

Izvērtējot bibliotēkas finansējuma atbilstību bibliotēkas funkciju veikšanai un attīstībai,
jāsecina, ka Pļaviņu novada domes finansējums ir pietiekams, lai tiktu nodrošināta bibliotēkas
pamatfunkciju darbība.
Grāmatu iegādei tika atvēlēti 1299 EUR, presei – 493 EUR
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3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums
2020. gadā bērnu bibliotēkā darbojās septiņi datori ar interneta pieslēgumu, divi datori
darbiniekiem, pieci lietotājiem. Divi datori no 2017. gada - dāvinājums no SIA “Lattelecom”, trīs
datori ar nodošanas – pieņemšanas aktu 2020. gadā tika saņemti no Vietalvas bibliotēkas. Printeris
HP Laserjet 1010, kopētājs Konica Minolta 162, skeneris Hp Scanjet 2300 c no 2005. gada. Divi
datori bibliotēkas darbiniecēm iegādāti 2017. un 2018. gadā. Multifunkcionālā iekārta iegādāta jauna
2020. gadā. Abi datori darbiniecēm ir labā stāvoklī.
Bibliotēkā ir pieejams bezvadu Internets WiFi. Internetu izmanto ne tikai bibliotēkas lasītāji,
bet arī citi Pļaviņu novada iedzīvotāji. Interneta tīkla ātrdarbība ir pietiekami laba.
Kopumā informācijas sistēmu bibliotēkā var vērtēt kā apmierinošu.
Saskaņā ar ugunsdrošības norādēm veikta sertificēta ugunsdzēšamo aparātu pārbaude.
Pļaviņu bērnu bibliotēkas telpas ir labā stāvoklī, bibliotēkas kopējā platība ir 140 m², telpas
ir gaišas, piemērotas bibliotēkai, arī telpu apgaismojums ir labs. 2018. gadā bibliotēkā tika veikts
kosmētiskais remonts. Ir izveidota atbilstoši aprīkota zona pašiem mazākajiem bibliotēkas
apmeklētājiem.

4. Personāls
Pļaviņu bērnu bibliotēkā ir divas štata vienības - vadītāja un vecākā bibliotekāre. Bērnu
bibliotēkas vadītājas amata aprakstu ir apstiprinājusi Pļaviņu pilsētas dome 2007. gada 28. novembrī,
bet vecākās bibliotekāres amata apraksts apstiprināts 2007. gada 3. decembrī. Abām darbiniecēm ir
pilna darba slodze. Bibliotēkā strādā arī apkopēja uz 0, 25 slodzi. Bibliotēkas vadītāja Gunta beigusi
LVU Bibliogrāfijas un bibliotekāru nodaļu 1987. gadā, bibliotekāre Antra Galiņa 1980. gadā beigusi
Kultūras darbinieku tehnikumu, kur apguvusi bibliotekāru specialitāti. Apkopējai Ligitai Bistrovai ir
vispārējā vidējā speciālā izglītība.
2020. gada 6. oktobrī bibliotēkas darbiniece Antra Galiņa apmeklēja LNB Kompetenču
attīstības centra rīkoto 6 stundu neformālas izglītības programmu “Interaktīvās nodarbības bērnu un
jauniešu bibliotēkās”, 11. februārī piedalījās mācību seminārā “Latvijas Vēstnesis-Valsts, Pilsoniskās
un Tiesiskās Informācijas Platforma” (3 akadēmiskās stundas).
Gunta Grandāne apmeklēja Aizkraukles centrālās bibliotēkas rīkoto semināru 2020. gada
februārī.
Abas bibliotēkas darbinieces platformā ZOOM attālināti noklausījās LNB informācijas
pakalpojumu un starpbibliotēku abonementa nodaļas vadītājas Gintas Zalcmanes vadītās video
lekcijas par e-resursu praktisko izmantošanu bibliotēkās, kā arī bērnu grāmatu izdevniecības “Liels
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un mazs” lasījumus tiešsaistē 2020. gada 20. decembrī, Latgales reģionālo semināru “Bibliotēkas un
sabiedrības ilgstspējīga attīstība” 2020. gada 9. oktobrī.
Sakarā ar Covid-19 izplatīšanos pieteiktie profesionālās pilnveides kursi tika atcelti.
Finansējumu profesionālās pilnveides nodrošināšanai Pļaviņu novada dome piešķir budžeta līdzekļu
ietvaros.
Atskaites gadā bērnu bibliotēkas darbinieces individuālus apbalvojumus un pateicības nav
saņēmušas, saņemtas kolektīvās pateicības par darba un sadarbības aktivitātēm: “Skaļās lasīšanas
konkursā” un “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā”.

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība
Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji”
Lietotāju skaits
t. sk. Bērni
Bibliotēkas apmeklējums
t. sk. Bērni
Virtuālais apmeklējums
Izsniegums kopā
t.sk.grāmatas
t. sk. periodiskie izdevumi
t.sk.bērniem
Bibliotekārais apmeklējums
% no iedz. skaita pašvald.
t .sk. bērni līdz 18.g.
Iedzīvotāju skaits

% salīdzinot ar
iepr. gadu
-26
-21
-2814
-1922

2018
613
491
8312
5423

2019
631
506
10062
7142

9116
7319
1797
6823
19

11102
7150
3952
8229
20

2020
605
485
7248
5220
922
8994
6129
2822
4721
19

563

536

485

-51

3225

3190

3121

- 69

-2043
-1021
-1130
-3508
-1

2020. gadā bērnu bibliotēka piedāvāja saviem apmeklētājiem šādus bezmaksas pakalpojumus:
•

bibliotēkas apmeklēšana, lasītāja pierakstīšana, konsultācijas par bibliotēkas darba kārtību,
krājumiem un informācijas meklēšanas iespējām;

•

grāmatu, žurnālu, laikrakstu un citu dokumentu izsniegšana pēc lasītāja pieprasījuma;

•

bibliotēkas katalogu un datu bāzu izmantošana, bibliotekāro, bibliogrāfisko uzziņu sniegšana;

•

datoru un interneta izmantošana ;

•

bibliotēku, lasīšanu un literatūru popularizējoši sarīkojumi (izstādes un konsultācijas, ekskursijas
pa bibliotēku, tematiskie pasākumi u. c);

•

bibliotēkas krājumā neesošu iespieddarbu un nepieciešamās informācijas pieprasīšana no citām
bibliotēkām.

6

Pārskata perioda laikā bibliotēkas darbinieces sāka darbu pie lietotāju autorizācijas, kā arī pie
E- grāmatu popularizēšanas. Tika personiski uzrunāti jaunieši un bērni, aicināti grāmatas lasīt bez
maksas savā viedtālrunī vai datorā. Autorizācijas dati tika izsniegti 12 lasītājiem, viena E - grāmatu
apmeklētāja dzīvo Vācijā, regulāri izmanto iespējas lasīt grāmatas latviešu valodā.
2020. gadā bibliotēkas lasītāju kopskaits bija 605 lasītāji, no tiem 485 bērni un jaunieši,
pārējie - lasīšanas vadītāji un bērnu vecāki. Apmeklējumu skaits 7248, izsniegtas 9059 vienības grāmatas un periodiskie izdevumi kopā, kā arī audiovizuālie un elektroniskie krājumi.
Tā kā dažiem bibliotēkas lasītājiem ir lielas problēmas ar redzi, bibliotēkas darbinieces
uzsāka sadarbību ar Latvijas Neredzīgo bibliotēku. Grāmatu apmaiņas kārtā tika pasūtītas un
saņemtas 10 audiogrāmatas.
Tā kā Pļaviņas ģeogrāfiskajā ziņā ir izstiepta mazpilsētiņa, lasītāji pēc savām vēlmēm un
iespējām varēja izmantot Pļaviņās esošo bibliotēku fondus. No Pļaviņu novada bibliotēkām 2020.
gadā tika saņemtas 14 grāmatas, bet uz citām bibliotēkām SBA kārtā nosūtītas 65 grāmatas.
2020. gadā ir samazinājušies visi galvenie bibliotēkas darba rādītāji. Arī pasākumu skaits ir
manāmi mazāks. Reizēm nācās atcelt arī sen ieplānotus pasākumus. Tas viss bija saistīts ar drošības
pasākumiem vīrusa izplatībai, jo arī mūsu bibliotēkā, kā visā valstī, bibliotēka ilgāku laiku bija slēgta
lasītājiem un tika atcelti pasākumi.
Tabula “SBA rādītāji”
SBA
No citām Latvijas bibliotēkām saņemto
dokumentu skaits
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto
dokumentu skaits

2018
14

2019
19

2020
14

28

63

65

Sākoties pandēmijai, pie bibliotēkas ārdurvīm tika novietota koša kaste atnestajām grāmatām,
kur krīzes laikā vai arī ārpus darba laika lasītāji varēja ielikt savus izlasītos iespieddarbus. No
lasītājiem saņemtie iespieddarbi vīrusa laikā tika ievietoti “karantīnā.”
Esošo bibliotēkas lietotāju domas par bibliotēkas darbu tiek iegūtas sarunuceļā, kā arī
bibliotēkā ir atsauksmju un ierosinājumu burtnīca, kur apmeklētāji izsaka savu viedokli.
Darbdienās bibliotēka atvērta no 10.00-18.00. Brīvdienas - sestdiena, svētdiena

6.Krājums
2020. gadā bibliotēkas darbinieces strādāja pie krājuma kvalitātes uzlabošanas. Bibliotēkas
krājums tika papildināts ar 239 grāmatām. Jaunieguvumu skaits 2020. gadā salīdzinoši ar
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iepriekšējiem gadiem ir nedaudz samazinājies. Tas izskaidrojams ar grāmatu cenu palielināšanos. No
kopīgā krājuma 30 grāmatas domātas vecāko klašu audzēkņiem, kā arī lasīšanas vadītājiem, 164
grāmatas pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem, 45 grāmatas vidējā skolas vecuma
lasītājiem. Grāmatas pārsvarā iegādātas SIA IK „Virja AK” izmantojot izbraukumu tirdzniecību uz
vietas. Vadoties pēc MK noteikumiem Nr.415 „Bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma
normatīvi” bibliotēkas darba izpildi nodrošina bibliotēkas dibinātājs - Pļaviņu novada pašvaldība.
Vislielāko daļu jauno grāmatu bibliotēka ir iegādājusies par Pļaviņu novada pašvaldības līdzekļiem,
tie ir 1299 EUR.
Novembra mēnesī bibliotēkas krājums tika papildināts ar 39 vērtīgām grāmatām par 333.00
EUR. Par to liels paldies Latvijas valsts piešķirtajam LNB iepirkumam publiskajām bibliotēkām!
2020. gadā no krājuma tika izslēgtas 1062 grāmatas. Norakstīšanas iemesli dažādi : nolietoti,
novecojuši pēc satura, lieki dubleti. Neskatoties uz to, ka norakstītas vairāk kā 1000 grāmatas,
iesāktais darbs pie krājuma jāturpina arī 2021. gadā.
Abonējot laikrakstus un žurnālus izmantotas piedāvātās abonēšanas akcijas, kad atlaides ir
ievērojamas, līdz ar to var pasūtīt vairāk preses izdevumus. Pasūtot periodiku, tiek ņemtas vērā
bibliotēku apmeklētāju vēlmes. 2020. gadā bibliotēkas lasītāji varēja lasīt 19 dažādus preses
izdevumus par 493 EUR. No 19 žurnāliem 12 domāti bērniem un pusaudžiem. Tie ir: Spicīte,
Rūķītis, Avene, Avenīte, Ilustrētā Junioriem, Barbie, Princeses, Vāģi, Donalds Daks, Vinnijs Pūks,
Maša un Lācis, My Little Pony. Izdevniecības „Egmont Latvija” žurnāliem regulāri tiek braukts
pakaļ uz Rīgas izdevniecības veikalu. Mazās dāvaniņas, kuras pievienotas bērnu žurnāliem, tiek
krātas un dāvātas kā balvas čaklākajiem mazajiem lasītājiem. Vidējā skolas vecuma lasītājiem
izdevniecību piedāvātais žurnālu klāsts ir neliels, tāpēc arī mūsu bibliotēkā tādi ir tikai daži. Vēl tiek
abonēti žurnāli, kurus lasa vecāko klašu skolēni, kā arī lasīšanas vadītāji un vecāki. Piemēram izdevniecības „Ieva” izdotie žurnāli, “Annas Psiholoģija”, “Astes”, “Leģendas” un citi.
Izvērtējot bibliotēkas krājuma attīstību 2020. gadā ir jāsecina, ka krājuma komplektēšana
notiek atbilstoši bērnu bibliotēkas specifikai, ņemot vērā visu lasītāju vajadzības un intereses.
Rekataloģizācija veikta 100% visam bibliotēkas krājumam. Viss krājums atspoguļots
Aizkraukles reģiona elektroniskajā kopkatalogā.
Ar lasītājiem – parādniekiem tiek strādāts regulāri, atlasot kavētājus bibliotēku informācijas
sistēmā ALISE. Pārsvarā uzrunājam personiski skolā, sociālajos tīklos, e- pastos, kā arī izmantojam
telefoniskus atgādinājumus.
Lai kvalitatīvi tiktu veikts uzziņu informācijas darbs, tiek izmantots LNB un Aizkraukles
reģiona galvenās bibliotēkas elektroniskais kopkatalogs, Letonikas datu bāze.
Pārskata periodā bibliotēkas krājumam inventarizācija nav veikta.
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Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums”
Dabubāze
Letonika

2018
314

2019
60

2020
39

.

Pašvaldības finansējums krājuma
komplektēšanai
t. sk. grāmatām
t.sk. bērnu grāmatām
t. sk. periodiskajiem izdevumiem
Finansējums krājumam uz 1 iedz.
pašvaldībā
Finansējums krājuma
komplektēšanai kopā

2018

2019

2020

1838

1831

1792

1302

1299

1299

536
0,57

532
0,57

493
0,56

2082

1855

1840

Tabula “Krājuma rādītāji”

Jaunieguvumi
Grāmatas
t. sk. latviešu daiļliteratūra
t. sk. bērniem
Izslēgtie dokumenti
Krājuma kopskaits
Grāmatu krājuma apgrozība
Periodisko izdevumu apgrozība

2018
283
283
25
170
778
10595
0,9
0,8

2019
186
186
31
157
648
11074
1
1,9

2020
239
239
28
164
1062
9458
0,95
0,2

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem
Tā kā esam bērnu bibliotēka, tad darbs ar bērniem un jauniešiem notiek nepārtraukti dažādās
darba formās. Notiek gan individuālas pārrunas, gan sarīkojumi, gan praktiskas nodarbības,
apmācības, kā arī pasākumi lasīšanas veicināšanai. Tiek meklētas arī jaunas darba formas.
Pļaviņu bērnu bibliotēka ir īpaša un iecienīta kultūras iestāde bērniem, kuri vairāk vai mazāk ir atstāti
novārtā un dzīvo bibliotēkas mikrorajonā. Protams, pirmkārt, aicinām bērnus lasīt grāmatas,
periodiku, tomēr arvien vairāk apmeklētāji izmanto dažādas tehnoloģijas.
Regulāri bibliotēkā skatāmas literatūras izstādes veltītas rakstniekiem, dzejniekiem, kā arī
tematiskas literatūras izstādes. Mēneša ietvaros tika izkārtotas literatūras izstādes veltītas
rakstniekiem, dzejniekiem, aktieriem - jubilāriem. Vispopulārākās bija gan mūsu novadniekam
rakstniekam K. Štrālam veltītā izstāde, gan rakstniekam M. Rungulim veltītā izstāde. Daži lasītāji
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savukārt atklāja vai atcerējās A. Sakses darbus, īpaši “Čitas burtnīcu”. Lasītāji varēja iepazīties arī ar
dažādām tematiskajām izstādēm.
Kopumā bērnu bibliotēkā 2020. gadā tika izlikta 21 literatūras izstāde. Tā kā atrodamies
vienā ēkā ar bērnudārzu „Bērziņš”, palīdzam pirmsskolas izglītības iestāžu skolotājām ar materiāliem
mācību procesam, gadskārtu un

valsts svētku organizēšanā, izlaidumiem un citiem

darba

jautājumiem. Labi apmeklēta un skatīta tika arī izstāde “Dzīvnieki Bībelē”, kurā 7 – 13 gadus veci
bērni zīmēja Bībeles sižetus, kuros piedalās arī dzīvnieki.
Regulāri bērnu bibliotēkas lasītāji tika aicināti piedalīties dažādos zīmējumu konkursos, arī
2020. gadā žurnālā “Astes” un “Spicīte” tika ievietoti bērnu bibliotēkas lasītāju zīmējumi.
Regulāri 1x vai 2x mēnesī bibliotēku apmeklēja PII “Bērziņš” sagatavošanas un vecākās
grupas bērni, 1x nedēļā bibliotēkā ciemojās grupiņas “Rūķītis” audzēkņi. Bibliotēkas darbinieces
organizēja bērnu rītus, pārrunas, literārus konkursus, izzinoša rakstura nodarbības. Visvairāk bērniem
patika kanisterapijas nodarbības lasīšanas prasmes apguvei, kā arī nodarbības par ūdeni, tā
izmantošanu un ūdens brīnumiem.
Pļaviņās ir viena vispārizglītojošā skola: Pļaviņu novada ģimnāzija, kā arī mūzikas skola un
mākslas skola. Sakarā ar COVID-19 ieviestajiem drošības noteikumiem, pārrunas par rakstniekiem
un grāmatām notika tikai janvāra un februāra mēnešos. Gadu gaitā izveidojusies laba sadarbība ar
sākumskolas audzinātājām un latviešu valodas skolotājām.
Arī 2020. gadā turpinājās sadarbība ar Mākslas skolu, 1x ceturksnī bērnu bibliotēkas
apmeklētājus priecē Pļaviņu Mākslas skolas audzēkņu darbi. Bibliotēkas lasītāji, kuri apmeklē
Pļaviņu mūzikas skolu, piedalās koncertos, kuri tiek organizēti Pļaviņu pansionāta iemītniekiem.
Pateicoties Pļaviņu novada domes finansiālajam atbalstam, bibliotēkā jau no 2003. gada
vasaras darbojas bērnu klubiņš „Sprīdītis”. Nodarbības vada Pļaviņu Kultūras centra noformētāja
Janīna Krompāne. Nodarbības notiek vienu reizi nedēļā, katrai nodarbībai ir sava tēma. Kopumā
klubiņa nodarbības apmeklē no 10 līdz 15 bērniem vecumā no septiņiem līdz divpadsmit gadiem,
katra nodarbība ir savādāka, pārsvarā ar māksliniecisku ievirzi. Sakarā ar pandēmiju nodarbības kādu
laiku notika individuāli, bet bija periodi, kad arī nenotika nemaz.
Katru trešdienu laikā no 15.30 – 16.00 bērnu bibliotēkā notika dambretes nodarbības
iesācējiem – pirmskolas vecuma bērniem. Paldies bibliotēkas brīvprātīgajam palīgam Herbertam
Milleram! Sakarā ar Covid-19 nodarbības martā tika pārtrauktas.
Arī Pļaviņu novada Grāmatu svētkus sakarā ar Covid -19 neizdevās noorganizēt.
Novembra mēnesī Pļaviņu bērnu bibliotēka iesaistījās Ziemeļvalstu bibliotēkas nedēļas
rīkošanā. Sakarā ar drošības ierobežojumiem Rīta stunda notika PII „Bērziņš” sagatavošanas grupā,
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to pēc bibliotēkas darbinieču lūguma un ieteikumiem vadīja audzinātājas, iepazīstinot bērnus ar K.
Rūšiftes grāmatu “Visi skaitās”.
Atsaucoties uz Latvijas Nacionālās bibliotēkas izsludināto Skaļās lasīšanas sacensību, jau
trešo gadu pēc kārtas 5. un 6. klašu audzēkņi tika aicināti tajā piedalīties. Bibliotēkā pieteicās un
konkursā piedalījās 12 bērni, no kuriem 3 labākie startēja reģionālajā finālā. Šoreiz reģionālais
konkurss notika attālināti Skrīveru bērnu bibliotēkā. 1.vietu ieguva Pļaviņu bērnu bibliotēkas lasītāja
Amanda Rudzīte, kura veiksmīgi piedalījās „Skaļās lasīšanas” finālā Rīgā.
Atsevišķos pasākumos tika izmantots bibliotēkas video projektors. Ar tā palīdzību uz ekrāna
gada laikā tika rādītas dažādas video prezentācijas, kā arī gandrīz katru nedēļu mazajiem lasītājiem
tika rādītas multfilmas un izzinoša rakstura video fragmenti. Visas nodarbības tika pārtrauktas
Covid-19 laikā.
Galda spēļu loma cilvēka attīstībā ir svarīga, tās nevar aizstāt ar datorspēlēm. Tieši galda
spēles dod iespēju darboties komandā, trenēt redzes un atmiņas uztveri, attīstīt uzmanību. Tāpēc arī
bibliotēkā apmeklētāji brīvajā laikā izmanto dažādas galda spēles. Bibliotēku apmeklē arī vairāki
bērni un viena jauniete ar īpašām vajadzībām. Ameklētāji ar veselības problēmām labprāt darbojas ar
kinētiskajām smiltīm un gaismas smilšu galdiem. Paši mazākie lasītāji iecienījuši IGLU mīkstos
klučus.
Kopumā 2020. gadā Pļaviņu bērnu bibliotēkā notika 63 pasākumi dažādām vecuma grupām.

8. Novadpētniecība
Novadpētniecības darbs Pļaviņu bērnu bibliotēkā ir nozīmīga bibliotēkas darba sastāvdaļa.
Novadpētniecības materiālu krājums satur grāmatas par Pļaviņu novadu, preses izdevumus,
novadnieku publicētos un nepublicētos darbus. Regulāri bibliotēkā tiek papildināta novadpētniecības
kartotēka ar jauniem materiāliem. Materiāli kartotēkai un tematiskajām novadpētniecības mapēm
tiek ņemti no Pļaviņu novada domes informatīvā izdevuma „Pļaviņu Novada Ziņas”, Aizkraukles
reģiona laikraksta „Staburags”, kā arī no citiem Latvijas preses izdevumiem. Bibliotēkā iekārtotas 10
tematiskas novadpētniecības mapes: „Pļaviņu pilsētas vēsture”, „Pļaviņu novads”, „Pļaviņieši”,
„Laikraksts – „Pļaviņu Ziņas””, „Jānis Jaunsudrabiņš”, „Emīlija Prūsas”, „Kārlis Štrāls”,
„Aleksandrs Štrāls”, „Pēteris Luste”, „Pļaviņu novada ievērojamākie cilvēki”. Mapes tiek atjaunotas
ar jauniem materiāliem no preses, interneta, kā arī ar Pļaviņu novada vecāko iedzīvotāju atmiņām.
Novadpētniecības kartotēku un novadpētniecības mapes izmanto skolēni, lai iegūtu jaunas zināšanas
par dzimto novadu.
2020. gada rudenī tika uzsākts darbs pie novadpētniecības mapju datu ievadīšanas
programmā Bis Alise.
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9. Projekti
Tabula “Projektu apkopojums”
Projekta
nosaukums
Grāmatu starts

Bērnu, jauniešu
un vecāku žūrija

Mācāmies dzīvot
veselīgi!

Finansētājs
LNB Atbalsta
biedrība

Finansējuma
apjoms
125 EUR

Pļaviņu novada
dome

125 EUR

LNB

137 EUR
par grāmatām

Pļaviņu novada
dome

130 EUR
par grāmatām

Pļaviņu novada
dome

700 EUR

Projekta apraksts (īss
kopsavilkums)
9 nodarbības, no tām 5
attālināti. Projekta rezultātā
tika rosināta interese par
lasīšanu 3 – 4 gadus veciem
bērniem, izveidojās laba
sadarbība ar bērnu vecākiem.

Atbalstīts/
neatbalstīts
Atbalstīts

Sakarā ar pandēmiju, šogad
“Bērnu, jauniešu un vecāku
žūrijā” iesaistījās 50 lasītāji.

Atbalstīts

Ar projekta aktivitātēm
ieinteresēt bērnus un
pusaudžus izprast veselīga
dzīvesveida nozīmi.

Neatbalstīts

Arī 2020. gadā Pļaviņu bērnu bibliotēka iesaistījās Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras
centra rīkotajā lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. Kopumā
projektā „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” 2020. gadā piedalījās 50 jaunie eksperti.
Lai vairāk ieinteresētu lasīt projekta grāmatas, bērnu bibliotēkas kolektīvs vienu reizi mēnesī
organizēja dažādas nodarbības PII “Bērziņš” sagatavošanas un vecākās grupas bērniem - projekta
lasītājiem. Vasaras brīvdienu laikā 1x nedēļā notika žūrijas grāmatu skaļās lasīšanas pēcpusdienas,
kurās tika aicināti piedalīties sākumskolas bērni. Pandēmijas dēļ projektā netika iesaistīti Pļaviņu
novada ģimnāzijas trešo klašu skolēni. Protams, bibliotēkas lasītāji tika aicināti lasīt žūrijas grāmatas
patstāvīgi.
2020. gadā otro reizi bibliotēka iesaistījās lasīšanas veicināšanas programmā “Grāmatu
starts”. Laika posmā no 2020. gada marta sākuma līdz novembrim bibliotēkas darbinieces
noorganizēja 9 nodarbības. Sakarā ar Covid-19 ierobežojumiem 5 nodarbības notika attālināti. Pirmo
nodarbību kuplināja Lielā Pūce, kuru pasākumā piedāvāja izmantot LNB Atbalsta biedrība. Sākoties
pandēmijai, tika izveidota WhatsApp grupa, kurā mazie lasītāji kopā ar vecākiem tika aicināti zīmēt,
veidot, rakstīt dzejoļus, stāstus par pūcēm. Kā balvu mazie lasītāji saņēma video no kinoloģijes un
viņas audzēknes – suņu meitenītes Martiņas dzīves, ka arī vasarā bērni piedalījās kanisterapijas
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nodarbībās un klātienē tikās ar speciāli apmācītiem suņiem. Novembra beigās visiem desmit projekta
dalībniekiem individuāli tika pasniegti Atzinības raksti un “Grāmatu starta” komplekti. Programmā
iesaistījās 10 bērni vecumā no 3 – 4 gadiem.
Atsaucoties projekta “Bibliotēka” aicinājumam, bibliotēka iesaistījās lasīšanas veicināšanas
akcijā, iesakot pašreiz aktuālākās un vērtīgākās grāmatas atbilstoši vecumu grupām. No Pļaviņām uz
Rīgu aizceļoja pieci video – pirmajā tika stāstīts un rādīts bibliotēkas darbs, pārējos četros
bibliotēkas lasītāji ieteica citiem lasītājiem kādu sev interesantu grāmatu.

10. Publicitāte
Informācija par bērnu bibliotēkas darbu ir pieejama Pļaviņu pašvaldības mājas lapā
www.plavinunovads.lv sadaļā BIBLIOTĒKAS, kur ievietotas pamatziņas par bērnu bibliotēkas
darbu: lietošanas noteikumi, maksas pakalpojumu cenrādis, kā arī citas noderīgas ziņas. Informācija
par bibliotēkā notiekošajām aktivitātēm tiek ievietota pašvaldības notikumu kalendārā. 1x mēnesī
bērnu bibliotēka ir ievietojusi jaunāko informāciju par aktuālākajiem notikumiem bibliotēkā.
Kopumā novada mājas lapā 2020. gadā ievietoti 13 raksti ar foto materiāliem par dažādiem
pasākumiem bērnu bibliotēkā.
Arī 2020. gadā Pļaviņu bērnu bibliotēkas darbs tika atspoguļots novada laikrakstā "Pļaviņu
Ziņas", kā arī Aizkraukles reģiona laikrakstā „Staburags.” Novada laikraksts "Pļaviņu Ziņas" ir
pieejams visiem Pļaviņu novada iedzīvotājiem.
Samērā maz informācija sniegta sociālā tīkla www.facebook.com Pļaviņu novada bibliotēkas
izveidotajā lapā.
Uz bērnu bibliotēkas informācijas dēļa regulāri tiek izvietota jaunākā informācija par
pasākumiem, jaunākajām grāmatām, preses izdevumiem.

11.Sadarbības tīkla raksturojums
2020. gadā Pļaviņu bērnu bibliotēka turpināja savu iesākto sadarbību ar Pļaviņu novada
ģimnāziju, bērnudārzu „Bērziņš”, pensionāru apvienību „Daugavas Rīts”, pansionātu „Pļaviņas”,
jauniešu centru “Ideja.” Jūlijā un augustā bibliotēkā notika spēļu un rotaļu pēcpusdienas, kuras
vadīja JIC “Ideja” vadītāja ar jauniešiem. Vasaras brīvdienu laikā bibliotēkas lasītāji iepriecināja
pansionāta “Pļaviņas “ iemītniekus ar sagatavotiem koncertiem. Diemžēl sakarā ar Covid-19
izplatīšanos un drošības pasākumiem, sadarbība ar citām iestādēm bija tikai daļēja.
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PIELIKUMI

Projekta “Grāmatu starts” nodarbība. “Pūčulēni” ar ģimenēm bibliotēkā

Kaste pie bibliotēkas ārdurvīm, kur pandēmijas ierobežojumu laikā atstāt atnestās grāmatas
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Nodarbība PII “Bērziņš” mazajiem lasītājiem

Amanda Rudzīte – reģionālā Skaļās lasīšanas konkursa uzvarētāja pie LNB

Atskaiti sagatavoja Gunta Grandāne, 2021. gada 22. janvārī.

15

