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1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums
Vietalvas bibliotēkas dibināšanas gads ir 1945.gada 12.novembris. Sākotnēji Vietalvas
bibliotēkas atrašanās adrese bija “Kaņepēs”- esošajās Vietalvas ciema izpildkomitejas telpās. Lai
nākamās paaudzes neaizmirstu Vietalvas novada rakstnieces Emīlijas Prūsas vārdu, vietalvieši
atbalstīja ierosinājumu nosaukt bibliotēku rakstnieces vārdā. Vēlākajos gados bibliotēka tika pārcelta
uz daudzdzīvokļu mājas “Dzērvenes” pirmo stāvu.
2009.gada 1.jūlijā pēc Administratīvi teritoriālās reformas, Vietalvas

pagasts iekļaujas

Pļaviņu novadā un Vietalvas pagasta bibliotēka ir Pļaviņu novada pašvaldības pakļautībā. Ar 2009.
gada 10. septembri Pļaviņu novada dome nolemj reorganizēt Pļaviņu pilsētas I. bibliotēku, II.
Bibliotēku, Klintaines bibliotēku, Aiviekstes bibliotēku, Vietalvas E. Prūsas vārdā nosaukto
bibliotēku izveidojot Pļaviņu novada bibliotēku, Daugavas ielā 49, Pļaviņās, ar filiālēm: Aiviekstes
bibliotēka, 1.Maija ielā 1-1, „Kriškalni”, Aiviekstes pagasts, Pļaviņu novads, Vietalvas E. Prūsas
vārdā nosauktā bibliotēka, „Pagastmāja”, Vietalvas pagasts, Pļaviņu novads, Klintaines
bibliotēka, „Kūlīšos”, Klintaines pagasts, Pļaviņu novads, Gostiņu bibliotēka, Lielā iela 19,
Pļaviņas.
2018.gada sākumā bibliotēka pārcēlās uz jaunām telpām pagasta pārvaldes ēkā, līdz ar to radās
iespējas papildus piesaistīt apmeklētājus. 2020.gada sākumā bibliotēkas vadītāju aizvietoja
Aiviekstes bibliotēkas vadītāja Santa Rimeiķe. Tomēr, kad bibliotēkas vadītājs Jānis Usāns devās
pensijā, Aiviekstes pagasta bibliotēkas vadītāja pārnāca pastāvīgā darbā uz Vietalvas E.Prūsas vārdā
nosaukto pagasta bibliotēku.
2020.gada 23.oktobrī bibliotēkā veikta akreditācija. Pēc sekmīga novērtējuma ir izsniegta
akreditācijas apliecība ar Nr.700B un piešķirts vietējās nozīmes bibliotēkas statuss uz pieciem
gadiem. Kopš iepriekšējās akreditācijas, ņemot vērā ieteikumus, tika uzlabots un pārskatāmāk
izvietots krājums, tika veikta krājuma saturiskā un fiziskā stāvokļa izvērtēšana. Bērniem joprojām ir
ērti pieejams un atsevišķi izdalīts krājums, pašiem mazākajiem ir savs grāmatu stūrītis. Pārskatāms ir
plaukts, kur atrodas bibliotēkas jaunieguvumi, periodika. Latviešu literatūrai ir veltīts savs plaukts un
atrodas bibliotēkas priekšplānā, tad ir ārzemju literatūra un nozaru literatūra. Bibliotēkas telpu
izkārtojumā atradusies vieta arī 4 datoriem. Bibliotēkas lietotājiem joprojām ir pieejama lasītavas
zona.
Pļaviņu novada bibliotēkas filiāle Vietalvas E.Prūsas vārdā nosauktā pagasta bibliotēka veic
pasaules kultūras mantojuma-iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu
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uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā
esošās informācijas publisku pieejamību un izmantošanu.
Darbības mērķis – sniegt ikvienam bibliotēkas lietotājam kvalitatīvus bibliotekāros un
informacionālos pakalpojumus, iesaistīt lasītveicināšanas pasākumos, kā arī piedāvāt daudzveidīgas
brīvā laika pavadīšanas iespējas.
Prioritātes 2020.gadā :
➢ Lasītveicināšanas pasākumu organizēšana visām vecuma grupām;
➢ novadpētniecības materiālu vākšana un apkopošana.
➢ izglītība, mūžizglītība, izglītošanas funkcija;
➢ informācija, informācijas pakalpojuma sniegšana;
➢ labvēlīgas sociālās vides veidošanu un uzturēšanu, sociālo kontaktu nodrošināšanu.
Bibliotēkā notiekošās aktivitātes tiek atspoguļotas Pļaviņu novada informatīvajā izdevumā
“Pļaviņu novada ziņas” un Pļaviņu novada mājaslapā
www.plavinunovads.lv.

2. Finansiālais nodrošinājums
Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums”
2018
2019

2020

Kopā (EUR)

14246

12845

16942

Pašvaldības finansējums

14238

12845

16934

Citi ieņēmumi:
t. sk. maksas pakalpojumi
t.

sk.

ziedojumi

8

8

un

dāvinājumi
t. sk. VKKF finansējums
t. sk. citi piešķīrumi
Pārskata periodā bibliotēka plāno un pašvaldība apmaksā visus izdevumus, kuri nepieciešami
bibliotēkas uzturēšanai – komunālie, elektrības, IT sistēmu uzturēšanas un apkures izdevumi. Arī
biroja preces, kas nepieciešamas bibliotēkas darba nodrošināšanai ir pietiekamas.
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Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums ir pietiekams, tas nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju
veikšanu.

Tabula “Bibliotēkas izdevumi”
2018
2019

2020

Izdevumi kopā (EUR)

8912

11567

15703

Darbinieku

7653

10307

14442

1259

1260

1261

atalgojums

(bruto)
Krājuma komplektēšana

Tabulā par bibliotēkas izdevumiem redzams, ka 2020.gadā ir bijuši lielāki izdevumi nekā
2019. un 2018. gadā, jo ir palielinājies darbinieka atalgojums. Tomēr krājuma komplektēšanas
izdevumi būtiski nav mainījušies jau vairākus gadus, līdz ar to krājuma komplektēšanas izdevumu
palielināšana ir iekļauta plānā, jo lai piedāvātu kvalitatīvus un dažādus izdevumus visiem lietotājiem,
ir jādomā, kurus izdevumus izvēlēties, jo piedāvājums ir plašs.

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums
Vietalvas E.Prūsas vārdā nosauktās pagasta bibliotēkas telpās 2020.gadā remontdarbi nav
veikti, taču tie ir veikti pārvaldes gaitenī un lielajā zālē, kā arī pie ēkas ir veikti labiekārtošanas darbi
– nobruģēts stāvlaukums un atjaunots gājēju celiņš. Vasaras periodā šie darbi tiks pabeigti – tiks iesēts
zālājs, iestādīti dažādi košumkrūmi. Tāpēc nākamajā gadā bibliotēka saviem lietotājiem varēs
organizēt dažādas aktivitātes un pasākumus izremontētās un gaišās telpās, ar sakoptu apkārtni.
Bibliotēkas telpa ir plaša un gaiša.
Bibliotēkā šobrīd atrodas 4 datori, kuri tika iegādāti projekta “Publisko interneta pieejas
punktu izveide un pilnveidošana Pļaviņu novadā” projekta ietvaros 2015.gadā (iepriekš atradās
pagasta zālē). Iepriekšējie datori, kuri bija atradušies bibliotēkas telpās un iegādāti projekta “Trešais
Tēva Dēls” ietvaros, tika nodoti KIC, jo tie bija novecojuši un nolietojušies. Interneta pieslēguma
kvalitāte šajā gadā tika uzlabota un tas arī ir jūtams, jo ļoti reti gadās, kad internets nedarbojas.
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Bibliotēkā lietotājiem ir pieejama 1 multifunkcionālā iekārta, bibliotekāram – 1 printeris.
Mazākajiem bibliotēkas apmeklētājiem ir iekārtots savs stūrītis – krēsliņi un galds, tomēr uz
nākošajiem gadiem ir plānots bērnu stūrīti paplašināt.
Materiāltehniskais stāvoklis ir labs un tas ļauj organizēt dažādas aktivitātes un pasākumus.

4. Personāls
Bibliotēkā pastāvīgi strādā viens darbinieks – bibliotēkas vadītājs. 2020.gada sākumā
bibliotēkas vadītāju Jāni Usānu aizvietoja Aiviekstes bibliotēkas vadītāja Santa Rimeiķe. Šā paša
gada vasarā, kad bibliotēkas vadītājs devās pensijā, Aiviekstes pagasta bibliotēkas vadītāja pārnāca
pastāvīgā darbā uz Vietalvas bibliotēku.
Bibliotēkas vadītājai ir augstākā izglītība – sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā. Tomēr
2020.gada rudenī bibliotēkas vadītāja pabeidza Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001
„Nodarbināto

personu profesionālās kompetences pilnveides” 960 stundu profesionālās

tālākizglītības programmas „Bibliotēku zinības” apguvi Pieaugušo profesionālās pilnveides un
tālākizglītības iestādē Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Bibliotekāre sekmīgi nokārtoja visas ieskaites,
eksāmenus un aizstāvēja praksi. Noslēgumā tika iegūta kvalifikācija Bibliotekārs, kas atbilst trešajam
profesionālās kvalifikācijas līmenim un ceturtajam Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim.
2020. gadā bibliotekāre piedalījusies Aizkraukles reģiona bibliotekāriem organizētajā
seminārā “Latvijas Vēstnesis” - valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platforma. Taču arī
attālināti bija iespēja piedalīties mācībās, tādēļ rudenī piedaloties tiešsaistes mācībās – seminārā
digitālo prasmju attīstībai tika iegūta apliecība “Kvalitatīvs attēls un tā apstrāde”, “Digitālo vizuālo
materiālu izveide”. Šīs mācības bija ļoti noderīgas.
Pļaviņu novada dome atbalsta izglītošanās iespējas, sedz kursu un mācību braucienu
izdevumus.

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība
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Vietalvas pagastā iedzīvotāju skaits nesamazinās. 2020.gada sākumā Vietalvas pagastā
(01.01.2020 PMLP dati) deklarējušies 699 iedzīvotāji.
Šogad Vietalvas E.Prūsas vārdā nosauktajā bibliotēkā ir samazinājies lietotāju skaits. Šis
samazinājums ir saistīts ar valstī izsludinātajiem Covid-19 ierobežojumiem un pārvaldē esošajiem
remontdarbiem. 2020.gadā bibliotēkas vadītāja aizvietoja pārvaldes vadītāju, piedalījās mācībās un
praksē. Šā visa ietekmē 2020.gadā bibliotēku izmantojuši tikai 126 lietotāji, salīdzinot ar 2019.gadu,
tas ir samazinājies par 89 %. Tas saistīts ar to, ka bibliotēka bija slēgta un iedzīvotājiem bibliotēka
bija pieejama tikai noteiktos laikos. Arī datoru un interneta izmantošanas apmeklējums samazinās
gan pieaugušo, gan bērnu vidū, kā rezultātā samazinās kopējais bibliotēkas apmeklējums. Tā kā
bibliotekāre ir apguvusi mācības un dažādus kursus, tad labprāt arī konsultē un palīdz lietotājiem pie
datoriem veikt dažādus nepieciešamos pakalpojumus – latvija.lv, banku pakalpojumus un citus. Līdz
ar to šobrīd droši var teikt, ka jebkurā situācijā, ja tas ir nepieciešams, lietotāji nāk uz bibliotēku, jo
te ir vieta, kur viņiem vienmēr palīdzēs. Lai lietotāju kopskaits palielinātos, ir nemitīgi jādomā par
to, ko piedāvāt bibliotēkas lietotājiem.
Izsniegumu skaits ir samazinājies. Tomēr visvairāk lasītāji turpina izvēlēties periodiskos
izdevumus. 2020.gadā visvairāk lasītākie žurnāli bijuši IEVA, IEVAS STĀSTI, CITĀDA
PASAULE, PATIESĀ DZĪVE. Lietotāji aizvien vairāk izvēlas žurnālus lasīt bibliotēkā nevis abonēt.
Tomēr bērni labprāt apmeklē bibliotēku, jo skolās tiek uzdota mājas lasīšana vasarai, kā arī
atbraukušie bērni no lielpilsētas labprāt apmeklē bibliotēku un izvēlas sev lasāmgrāmatas.
Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji”
2018
2019
2020

%
salīdzinot ar
iepr. gadu

Lietotāju skaits

210

239

126

+13%; -89%

t. sk. bērni

49

31

35

-58%; +12%

Bibliotēkas

3319

3742

959

+12,5; -290%

549

553

211

+1%; -162%

apmeklējums
t. sk. bērni
Virtuālais

491

apmeklējums
Izsniegums kopā

3239

3030

1304 -7%; -132%

t. sk. grāmatas

1891

1592

746

-19%; -113%

t. sk. periodiskie

1348

1438

558

+7%; -157%

izdevumi
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t. sk. bērniem

345

310

121

29,8%

34,6%

18%

6,95%

4,48%

5,0%

705

692

699

-11%; -156%

Bibliotekārais
aptvērums % no iedz.
skaita pagastā, pilsētā,
reģionā *
t. sk. bērni līdz
18 g.*
Iedzīvotāju

-1.8%; +1%

skaits
Bibliotēka jau vairākus gadus piedalās LNB lasītveicināšanas projektā “Bērnu, jauniešu un
vecāku žūrija”, kurā piedalījās ap 30 dalībniekiem.
Bibliotēka nodrošina bezmaksas pakalpojumus:
➢ grāmatu, citu dokumentu izmantošanu bibliotēkā un izsniegšana uz mājām;
➢ abonēto datubāžu izmantošana;
➢ datora un interneta izmantošana un konsultācija;
➢ tematiskās, literārās un mākslas darbu izstādes.
Maksas pakalpojumi: printēšana, kopēšana ( melnbalta), krāsaina uz A4 lapas.
Bibliotēkas lietotājiem ir iespēja izmantot datubāzes „Letonika” un „Lursoft Laikrakstu
bibliotēka”- tā ir iespēja meklēt Latvijā izdoto laikrakstu pilntekstus elektroniski. Šo pakalpojumu
izmanto gan strādājošie, kas nepasūta laikrakstus, gan pensionāri, kuri vēlas iegūt nepieciešamo
rakstu par vajadzīgo tematu elektroniski. Taču kopumā šis pakalpojums bibliotēkā nav īpaši populārs,
jo lasītāji izvēlas lasīt papīra formātā.
Sabiedrības vēlmes, ieteikumi un atzinība par bibliotēkas darbu tiek uzklausīti un saņemti
mutiski. Taču ir iespēja savu viedokli izteikt atsauksmju grāmatā.
Bibliotēkā ir organizēta apkalpošana lasītājiem ar īpašām, ir ierīkota iebrauktuve atbilstoši
vajadzībām un normatīviem.
Bibliotēkā ir iespēja saņemt palīdzību dažādu jautājumu risināšanā visām iedzīvotāju grupām
– CV sagatavošana, darba sludinājumu izvērtēšana, maksājumu veikšana un izdrukas no
internetbankām, e-pakalpojumu izmantošanā. Seniori labprāt izmanto palīdzību maksājumu
veikšanai, bezdarbnieki dažkārt pavada savu brīvo laiku, izmantojot interneta pakalpojumus, lasa
pieejamos preses izdevumus un iepazīstas ar literārajām un tematiskajām izstādēm. Mājsaimnieces
vairāk izmanto printēšanas/kopēšanas pakalpojumus, izvēlas literatūru par praktisko darbu veikšanu
mājās ( adīšana, ēdienu receptes, apģērba kopšana). Sadarbībā ar blakus esošo pirmsskolas izglītības
8

iestādi “Zīļuks”, bibliotēka aicina ģimenes kopā ar bērniem apmeklēt bibliotēku un tās pasākumus –
radošās darbnīcas un izstādes.
Bibliotēkā tiek sniegtas dažādas veida uzziņas – tematiskās, LNB e-resursu un bibliotēkā
pieejamās datubāzes LURSOFT un LETONIKA. Visvairāk tiek pieprasītas uzziņas par kultūras
pasākumiem Latvijā, reklāmām, internetveikaliem. Bibliotēkā ir visas iespējas, lai lietotāji
informāciju saņemtu, izmantojot bezmaksas interneta pieslēgumu un WI-FI.
Informācija par jaunieguvumiem pieejama informatīvajā plauktā vai literārajā izstādē.
Uzziņas un informācija iegūta arī no LNB digitālās bibliotēkas, īpaši datubāzes “Zudusī
Latvija”, Periodika.lv , Lasāmkoks, Letonika.
Bibliotēkas jaunieguvumu apstrāde tiek veikta izmantojot BIS ALISE, sākot ar grāmatu
fizisko apstrādi un beidzot ar ierakstu veidošanu un eksemplāru pievienošanu elektroniskajā katalogā.
Ikviens bibliotēkas lietotājs, izmantojot brīvu bibliotēku elektronisko katalogu ALISE, var iegūt
informāciju, kurā bibliotēkā ir atrodama nepieciešamā grāmata.

SBA

Tabula “SBA rādītāji”
2018

No citām Latvijas bibliotēkām

2019

2020

8

22

96

3

7

14

saņemto dokumentu skaits
Uz citām Latvijas bibliotēkām
nosūtīto dokumentu skaits
Bibliotēkas budžetā ir ierobežoti līdzekļi grāmatu iegādei, tāpēc bibliotēka izpilda bibliotēkas
lietotāju pasūtījumus, izmantojot starpbibliotēku abonentu. Grāmatas pasūtītas un saņemtas no
Pļaviņu novada galvenās bibliotēkas, Pļaviņu bērnu bibliotēkas, Klintaines pagasta bibliotēkas,
Aiviekstes pagasta bibliotēkas un Gostiņu bibliotēkas. Starptautiskais SBA nav izmantots.

6. Krājums
Bibliotēkas krājumā nozaru literatūras klāsts atbilst minimālajam un pamatinformācijas
līmenim. Pamata krājumu veido: nozaru literatūra un daiļliteratūra, bērnu literatūra, uzziņu izdevumi.
Krājums atrodas nepārtrauktā kustībā, kas tiek papildināts ar jaunieguvumiem.
Pašvaldības finansējums krājuma komplektēšanai ir stabils, tomēr teikšu, ka nepietiekošs.
Grāmatas ir dārgas, tās tiek iepirktas arī tad, kad ir dažādi akciju piedāvājumi. Grāmatas iepirktas
9

vairākkārt no grāmatu izplatītājiem VIRJA IK, taču izmantoti arī citu grāmatu izdevēju piedāvājumi
„Latvijas Grāmata”, „Zvaigzne ABC”. Tiek saņemti arī grāmatu dāvinājumi no Aizkraukles pilsētas
bibliotēkas, Latvijas Nacionālās Bibliotēkas un iedzīvotājiem. Tomēr šie iedzīvotāju dāvinājumi ir
rūpīgi jāizvērtē, jo nereti tā ir novecojusi literatūra.
Laikraksti un žurnāli pasūtīti Latvijas Pastā, izmantojot atlaižu piedāvājumu, tādējādi var
pasūtīt žurnālus un laikrakstus izdevīgāk. 2020.gadā tika pasūtīti 17 laikraksti un 1 reģionālā avīze
“Staburags”. Tā kā seriālizdevumu piedāvājums ir diezgan daudzveidīgs, tad lasītāji šo labprāt
izmanto. Arī pasūtot šos seriālizdevumus, tiek izvērtēts, kādi žurnāli būtu interesanti lietotājiem, lai
tie būtu dažādi. Izmantojot SBA pakalpojumu, lietotāji var iegūt jebkuru izdevumu, kurš ir
nepieciešams.

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums”
2018
2019
2020
Pašvaldības

1259

1260

1261

t. sk. grāmatām

810

810

810

t. sk. bērnu grāmatām

162

137

t.

periodiskajiem

449

450

451

Finansējums krājumam

1,78

1,82

2,75

1614

1395

1927

finansējums

krājuma

komplektēšanai

sk.

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

krājuma

komplektēšanai kopā
2020. gadā bibliotēkā iegūtas 276 grāmatas, 56 no tām ir latviešu daiļliteratūra, 164 - bērniem
un jauniešiem.
Joprojām ļoti pieprasīti ir dažādu ārzemju autoru darbi – romāni un detektīvi, latviešu autoru
daiļliteratūra. No nozaru literatūras vairāk izvēlas vēsturi. Skolēni un mazie bērnudārza audzēkņi
pieprasa interesantu un saistošu literatūru, jo skolā notiek gan rakstiskas, gan mutiskas ieskaites par
izlasīto literatūru. Bibliotēkas lietotāji ir vecumā no 5-85 gadu vecumam un iesaistās lasītveicināšanas
projektā “Bērnu,jauniešu un vecāku žūrija”. 2020. gadā bibliotēka pieprasīja visu žūrijas grāmatu
kolekciju. Šoreiz LNB sagādāja 26 grāmatas no 28 komplekta grāmatām. Bibliotēkā nav
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daiļliteratūras angļu valodā un krievu valodā, taču nepieciešamības gadījumā šo problēmu risinātu
izmantojot starpbibliotēku abonementu.
Rekataloģizēts 100% viss bibliotēkas krājums.
Tabula “Krājuma rādītāji”
2018
2019

2020

Jaunieguvumi kopā

208

207

546

t. sk. grāmatas

193

133

276

32

32

56

t. sk. bērniem

46

26

164

Izslēgtie dokumenti

35

220

632

Krājuma kopskaits

3758

4677

4594

Grāmatu

0,53

0,41

0,21

t.sk.

latviešu

daiļliteratūra

krājuma

apgrozība
2020.gadā no krājuma izslēgtas 632 grāmatas, kuras jau bija novecojušas pēc satura
un zaudējušas aktualitāti, kā arī nolietojušās grāmatas.
Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums”
Dabubāze
2018
2019

2020

Letonika

9

8

4

News

2

8

0

Bezmaksas datubāzes pārskata periodā ir izmantotas ļoti maz. Taču lai šīs datubāzes
izmantotu un cilvēkus ieinteresētu, ir izveidoti dažādi informatīvie materiāli, kas novietoti pie
datoriem.
Darbs ar parādniekiem norit gadu no gada. Ļoti laba sadarbība izveidojusies ar Pļaviņu novada
ģimnāziju. Skola bērniem neizdod jaunā mācību gada grāmatas tikmēr, kamēr skolēni-parādnieki nav
nokārtojuši parādus Vietalvas E.Prūsas vārdā nosauktajā pagasta bibliotēkā. Parādniekiem tiek sūtīti
arī telefoniski atgādinājumi īsziņu veidā un e-pastā un tad grāmatas tiek atnestas un nodotas. Gadās,
ka bibliotēkas lietotājs mainot dzīvesvietu, līdzi paņem arī grāmatu.
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7. Darbs ar bērniem un jauniešiem
Pagasta bibliotēka ir iecienīta vieta pagasta bērniem un jauniešiem. Tomēr ievērojot visus
ierobežojumus 2020.gadā, ļoti daudz no plānotajām aktivitātēm nācās atlikt.
Sadarbojoties ar pirmsskolas izglītības iestādi “Zīļuks”, mazie lasītāji tika iepazīstināti ar
grāmatām un bibliotēku. Kopīga lasīšana un multfilmu skatīšanās tika atcelta. Tomēr bērni ļoti vēlējās
bibliotēkā ienākt un izvēlēties kaut ko sev, jo šogad tika iegādātas ļoti daudz interesantas un
aizraujošas grāmatiņas gan ar multfilmu varoņiem, gan pasakām, gan skaistiem stāstiem. Lai gan
pagastā skolas vairs nav, skolas bērni rudenī apmeklēja bibliotēku tikai pēcpusdienā, lai spēlētu
spēles, zīmētu, skatītos grāmatas, labi pavadītu laiku.
Lai popularizētu grāmatas un lasīšanu, veidotas dažādas literatūras izstādes bērnu auditorijai
- par godu rakstnieku jubilejām, tematiski apskati un vecāko izdevumu popularizēšana. Viens no
svarīgākajiem gada pasākumiem ir lasītveicināšanas projekts “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”.
Bērni iesaistījās grāmatu lasīšanā, lai gan netika izlasītas visas grāmatas, prieks par izlasītajām
grāmatiņām bija. Plānotās bibliotekārās stundas bērniem šajā gadā nenotika. Pirmsskolas bērni uz
bibliotēku atved arī savus vecākus un tie kļūst par bibliotēkas lietotājiem. Pašus mazākos bibliotēkas
apmeklētājus gaida mīļmantiņas, grāmatas biezos vākos, zīmuļi, krāsas un krāsojamās grāmatas.
Sākumskolas bērniem bibliotēka piedāvā galda spēles – Ciparu loto, puzles, lego un citas galda spēles.
Jaunieši un studenti bibliotēkā biežāk iegriežas, lai izmantotu kopēšanas/printēšanas pakalpojumus.

8. Novadpētniecība
Bibliotēka vāc un apkopo materiālus par Vietalvu, Pļaviņu novadu - pagātni un notikumiem.
Materiāli tiek kārtoti tematiski informatīvajās mapēs, īpaša vērība rakstniecei Emīlijai Prūsas, kuras
vārdu nes bibliotēka - ir atsevišķs stūrītis, kas veltīts novadniecei - viņas foto, grāmatas, atmiņas par
viņu.
Veidotas grāmatu izstādes par noteiktām tēmām un rakstniekiem - jubilāriem, tā popularizējot
un rosinot lasīt arī bibliotēkas krājuma vecākās grāmatas. Novadpētniecības mapes tika papildinātas
ar rakstiem un materiāliem no laikraksta „Staburags”, kā arī citiem iegūtajiem izdevumiem no
interneta.
2020.gadā novadpētniecības materiāli ir papildināti šādās mapēs:
•

„Vietalvas novadnieki”,

•

„Vietalvas ļaudis”,

•

“Vietalvas dziedāšanas biedrība”,
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•

”Vai pazīsti savu pagastu”,

•

„Vietalvas un Odzienas pagasta izcilākie novadnieki”,

•

„Pļaviņu novada tūrisma objekti”, kā arī

mape ar

savāktajām publikācijām avīzē

„Staburags”.
Bibliotēka darbojas kā informācijas glabātava - apkopo garīgās vērtības, veido
novadpētniecību. Novadpētniecības darbs prasa laiku un pacietību. Attieksme pret sava pagasta
vēsturi, kultūru, cilvēkiem Vietalvas pagasta bibliotēkā ir pozitīva.
Sadarbība ar Andri Rūtiņu novadpētniecības jomā izveidojusies brīvprātīgi, jo šī aizraušanās
ir viņa sirdslieta.
Novadpētniecībā izveidotas 2 jaunas mapes: Vietalvas bibliotēkas vēsture un papildināts
novadpētnieka Ērika Sprindžuka materiālu sakopojums par bijušās Vietalvas padomju saimniecības
laikiem un tās cilvēku krājumā “Laika pieturas”. Šī krājuma veidošanā ir iesaistījušies pagasta
iedzīvotāji. Daudz darāmā pie savākto materiālu krājumu sakārtošanas un krājumu kvalitātes
uzlabošanas un sistematizēšanas.
Lai popularizētu šos savāktos materiālus, sadarbībā ar Vietalvas pagasta kultūras darba
organizatori tiek rīkotas izstādes un pasākumi. Par izstādēm informācija tiek ievietota vietējā novada
avīzē un tiešsaistē.
Gads
Izstādes (skaits)
Pasākumi (skaits)

2018.gads 2019.gads 2020.gads
7
12
2
10
13
1

9. Projekti
Finansē

Projekt
tājs

a nosaukums

Tabula “Projektu apkopojums”
Finans
Projekta
ējuma

apraksts

(īss kopsavilkums)

Atb
alstīts/

apjoms

neat
balstīts

Bērnu,
jauniešu
vecāku žūrija

un

LNB

Projektā

204
dažādu

piedalās

Atba

vecumposmu lstīts

dalībnieki, kopskaitā 40.

LNB lasītveicināšanas projektā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” bibliotēka piedalās jau
vairākus gadus. Aktīvākie lasītāji un vērtētāji ir PII “Zīļuks” mazie lasītāji, vecāki un pieaugušie.
Bibliotēkā dalībnieki diskutē par grāmatu ilustrācijām, saturu un tā ietekmi uz sabiedrību.
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10. Publicitāte
Bibliotēka nodrošina valsts un Pļaviņu novada domes sagatavotās un publicētās informācijas
pieejamību tradicionālajos informācijas nesējos un elektroniski.
Pļaviņu novada iedzīvotāji par bibliotēkā gaidāmajiem un jau notikušajiem vērienīgākajiem
pasākumiem var iepazīties Pļaviņu novada mājaslapā www.plavinunovads.lv un novada
informatīvajā izdevumā. Aktuāla informācija tiek izlikta pie sludinājuma stenda pagasta centrā.
Saziņai ar bibliotēkas lietotājiem tiek izmantots bibliotēkas e-pasts, kā arī ir iespējams
uzziņas un informāciju iegūt telefoniski.
Grāmatu izstādes un citi literatūru popularizējoši pasākumi tiek uzskaitīti Bibliotēkas
dienasgrāmatā. Lai ieinteresētu lasītāju, tiek veidotas grāmatu izstādes populāriem, sabiedrībā
pazīstamajiem dzejniekiem, rakstniekiem, aktieriem, sabiedriskajiem darbiniekiem, politiķiem. Līdz
ar izstādēm tiek „izkustināta” vecākā krājuma daļa, jo tad apmeklētāji ierauga vecās, labi aizmirstās,
bet saturisko vērtību nezaudējušās grāmatas.
Bibliotēka tiek popularizēta caur pasākumiem “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”, “E-prasmju
nedēļa”, “Bibliotēkas nedēļa” un radošajiem pasākumiem visa gada garumā.

11. Sadarbības tīkla raksturojums
Nozīmīgākie sadarbības partneri ir pagasta pārvalde, pirmsskolas izglītības iestāde un radošie
Pļaviņu novada iedzīvotāji. Lai gan šogad nekādi lielie pasākumi netika rīkoti, ieceres un plāni
nākamajam gadam noteikti ir. Katrā ziņā bibliotēka ir atvērta sadarbībai ar ikvienu, kas vēlas
sadarboties un ir gatavs iesaistīties. Labprāt tiek uzklausītas idejas un ierosinājumi, izvērtētas
iespējas, jo mērķis ir strādāt pagasta cilvēku labā un kopā tas izdodas vislabāk.
Starptautiska un pārrobežu sadarbība pārskata periodā nav notikusi.
Paldies visiem par līdzšinējo un turpmāko sadarbību nākotnē!

Bibliotēkas vadītāja Santa Rimeiķe

2020.gada 25.janvāris
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Pielikums
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