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1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums
2020.gadā bibliotēka turpinājusi savu virzību, cenšoties uzturēt iepriekšējos
gados sasniegtos rezultātus. Pamata pozīcijās bibliotēka turpina iesākto profesionālo
ceļu ar savu darbību atbalstot mikrorajona iedzīvotāju garīgās vajadzības un iespēju
robežās risinot arī sociālos jautājumus.
2020.gadā darba galvenais uzdevums – Gostiņu bibliotēkas sagatavošana
kārtējai akreditācijai un tikšanās ar akreditācijas komisiju. Gatavošanās un sava darba
izvērtēšana lika atkārtoti pārskatīt darīto. Septembrī akreditācijas komisija iepazīstoties
ar bibliotēkas darbu apstiprināja Gostiņu bibliotēku kā “Vietējas nozīmes bibliotēku”
(Akreditācijas atzinums; 22.10.2020.)
Ar pārtraukumiem, kurus regulēja valsts noteiktā epidemioloģiskā situācija,
vienu reizi nedāļā darbojās bērnu interešu klubiņš „Brīnumzeme”.
2020.gadā izmaiņas bibliotēkas plānotajā darbā un lietotāju apkalpošanas
režīmā notikušas saistībā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem Covid-19 epidēmijas
ierobežošanai. Ierasti vasarās lasīšanas apjoms samazinās, bet ierobežotā piekļuve
bibliotēkas pakalpojumiem agra pavasara un rudens periodā vēl nozīmīgāk ietekmēja
vairāku rādītāju lejupslīdi: apmeklējumu, izmaiņas plānoto pasākumu grafikā,
nenotikušas izstādes. Saprotamā vēlme katram pasargāties no inficēšanās audzēja
bibliotēkas parādnieku skaitu un mazināja iespieddarbu lasīšanas intensitāti. Vairāki
lasītāji izteica nožēlu par ierobežoto iespēju savstarpēji komunicēt un ilgstošāk
uzturēties bibliotēkas telpās. Pozitīvi momenti: pieauga interese par elektroniski
lasāmajām grāmatām, grāmatu rezervēšanu un SBA pakalpojumiem. Jaunu nozīmi un
saturu ieguva bibliotekāra komunikācija ar lasītājiem telefoniski kā arī e-pastā.
2. Finansiālais nodrošinājums
Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums”
2018
Kopā (EUR)
23139
Pašvaldības finansējums
23042
Citi ieņēmumi:
97
t. sk. maksas pakalpojumi
97
t. sk. ziedojumi un dāvinājumi
t. sk. VKKF finansējums
t. sk. citi piešķīrumi

2019
20736
20689
47
47

2020
20612
20567
45
45

2019
16858
15101
1757

2020
17083
15328
1755

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

2018
17226
15446
1780

Pašvaldības finansējums ir pietiekošs un garantē normālus darba apstākļus.
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3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums
Gostiņu bibliotēka atrodas pirmajā stāvā ēkā, kas celta 1873.gadā. Tās vizuālo
skatu tagad uzlabo gan jaunais bruģētais laukums un parka soli, gan vasaras puķu kaste
pie nama ieejas.
Bibliotēkas iekštelpās pēdējais remonts tika veikts 2009.gadā. Pļaviņu novada
domē iesniegtajā bibliotēkas darbības perspektīvajā plānā un ikgadējā budžeta
sagatavošanā tika iekļauts kosmētiskais remonts divām telpām. Iecere noraidīta
2017.g.,2018.g.,2019.g.;2020.g. Noraidījuma iemesls: telpas ir labi uzturētas un koptas.
Bibliotēka iekārtojumā 2020.gadā nopietnas izmaiņas nav veiktas.
2020.gadā visas budžeta pozīcijas, kas paredz iestādes uzturēšanas izdevumus
ieturētas iepriekšējo gadu noteiktajā līmenī. Līdzekļus bibliotēkas darbībai nodrošina
Pļaviņu novada pašvaldība. Pārskata periodā tika ieplānoti un no budžeta apmaksāti
visi komunālie, apsardzes, elektrības, interneta pakalpojumi un sagādāta malka apkurei.
Pietiekama summa atvēlēta kancelejas un saimniecības līdzekļu iegādei.
2020.gada neparastajā, Covid-19 ēnā esošajā situācijā, tika nodrošināti visi
pieprasītie dezinfekcijas līdzekļi: gan personīgie, gan telpu uzturēšanai nepieciešamie.

Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums”
Darbinieki Lietotājiem Vērtējums(teicams/labs/ap
em (skaits) (skaits)
mierinošs/neapmierinošs)

Datori

1

3

2016.g.; 3gab. - 2015.g.
Teicams; teicams

2

2019.g.; 2020.g.
Teicams

Multifunkcionālās 1
iekārtas

1

Piezīmes
Bērnu nodaļā
2020.g.
nomainīti 3 TTD
datori; uzstādītie
datori piešķirti
no pašvaldības
īpašuma
Pieaugušajiem
lietotājiem
2020.g.pret
jaunu nomainīts
viens
TTD
dators

2008.g.; 2015.g.;
Labs; teicams

Gostiņu bibliotēkas lasītājiem datoru daudzums neliek veidot rindas. Trīs
datorus izmanto skolēni bērnu abonementā, divus pieaugušie atsevišķā telpā.
Visi savu laiku nokalpojušie TTD datori ir nomainīti.
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4. Personāls
Gostiņu bibliotēkā strādā viens bibliotekārais darbinieks un ir vēl 0,5 slodze
apkopējai.
Gostiņu bibliotēkas vadītājai ir augstākā profesionālā izglītība.
Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi”
N.p.
k.
1.

Norises
laiks
11.02.2020

Norises
vieta
Aizkraukl
e

Organizētājs(
-i)
KIS

Pasākuma nosaukums, Stundu
galvenās tēmas
skaits
“Latvijas
Vēstnesis”- 3
valsts
pilsoniskās
un
tiesiskās
informācijas
platforma.

Covid – 19 ierobežojuma laikā ļoti trūka iespēja piedalīties semināros, izpalika
LNB ikgadējā tikšanās bibliotēku festivālā, iespējams palika nerealizēts vēl kāds gada
garumā paredzēts profesionāls pasākums. Epidemioloģiskā ierobežojumu laikā varēju
piedalīties tiešsaistes semināru ciklā, kuru organizēja LNB kolēģi par digitālo resursu
pieejamību un izmantošanu. Tās bija ļoti nepieciešamas zināšanas un arī zināma
personīga sagatavošanās akreditācijas brīdim. Diemžēl secināju, ka pilnvērtīgu iesaisti
nevaru nodrošināt, jo viena cilvēka apkalpojošā bibliotēkā visu laiku jārēķinās ar kādu
apmeklētāju. Labi, ka varēju izmantot vēlāk atsūtītos video ierakstu
5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība
2018
2019
Lietotāju skaits
t. sk. bērni
Bibliotēkas apmeklējums
t. sk. bērni
Virtuālais apmeklējums
Sociālo
tīklu
apmeklējums (skatījumi)
Izsniegums kopā
t. sk. grāmatas
t. sk. periodiskie izdevumi
t. sk. bērniem
Bibliotekārais aptvērums
% no iedz. skaita pilsētā
t.sk. bērni līdz18 g.v.
Iedzīvotāju
skaits
Pļaviņās
t.sk. bērni līdz 18.g.v.

2020

287
83
5208
697

283
78
4422
484

290
68
3357
582
882

8295
2839
5456
247
8,9%

6346
2624
3722
205
8,9%

6408
2058
4350
205
9%

3225

3190

13%
3121
531
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% salīdzinot
ar iepr. gadu
-1,4%; +2,5%
-6%; -13%
-15%; -24%
-30%; +20%

-23%;
-8%;
-32%;
-17%;

+1%
-21%
+17%
0%

Par lietotāju skaitu. Lietotāju skaits ir audzis, iespējams, uz to bibliotēkas
apmeklētāju rēķina, kuri ar vien biežāk izmanto iestādi neregulāri jeb tikai atsevišķu
jautājumu risināšanai (kopēšana, printeri, skeneri, dators).
Par apmeklējumu. Paskaidrojot tabulas rādītājus, redzams, ka pieaugušo
lietotāju apmeklējums valstī izsludinātās epidēmijas rezultātā samazinājies. Bērnu
apmeklējums it kā izlīdzinājies pret 2019.gadu. Tas skaidrojams ar to, ka brīvajā laikā
vietējie skolēni labprāt uzturas bibliotēkā kā arī regulāri apmeklē pulciņu. Bibliotēkas
internetu garāmbraucot izmanto arī tie pilsētas skolēni, kuriem notiek futbola treniņi
Gostiņu stadionā.
Par izsniegumu. Pat ņemot vērā ierobežoto darba režīmu 2020.gadā, izsniegums
bijis tik pat vienmērīgs kā iepriekšējā laikā. Varbūt rēķinot pēc iepriekšējo gadu
metodikas rādītājs būtu nedaudz zemāks, jo iepriekšējo gadu statistiskajā uzskaitē
netika pievienoti iespieddarbu pagarinājumi. Grāmatu skaits gan izsniegts mazāks.
Ierobežojumu laikā ļoti daudzi pievērsās periodikai- ne tikai kārtējai, bet arī
iepriekšējos gados izdotai.
Par aptvērumu. Pļaviņu pilsētas teritorijā ir iekļauta kādreizējā Gostiņu pilsēta.
Pēdējos gandrīz desmit gadus skaitliskajos rādītājos Gostinu iedzīvotāju skaits netiek
atsevišķi izcelts no kopējā Pļaviņu pilsētas iedzīvotāju skaita. Tomēr jāatzīmē, ka
mikrorajons no centra ir 4 km attālumā, bet pilsētas iedzīvotājus apkalpo arī Pļaviņu
novada un Pļaviņu bērnu bibliotēka. Tādēļ Gostiņu bibliotēkas bibliotekārais aptvērums
no iedzīvotāju skaita Pļaviņu pilsētā neļauj precīzi izvērtēt bibliotēkas ietekmi savā
vidē.
Gostiņu bibliotēkas darba laiks, katru darba dienu no plkst.10.00 - 18.00, bet
sestdienā un svētdienā – slēgts. Spēkā esošais bibliotēkas darba laiks ir nemainīgs ilgu
laiku, cilvēki ir pie tā pieraduši un to akceptē. Pieaugušo lasītāju un interneta
izmantotāju plūsma intensīvāka no rītiem, skolēniem izdevīgi nākt pēc mācību stundām
līdz bibliotēkas darba laika beigām.
Covid-19 ierobežojumu laikā varēja atzīmēt pieaugušo lasītāju korekto
izturēšanos: lasītavā uzturējās tikai tie lietotāji, kuri gadiem izmanto to, lai iepazītos ar
jaunāko presi, bet pie datora strādāja lietotāji tikai izteiktas nepieciešamības gadījumos.
Skolēni pie visiem datoriem vienlaicīgi neuzturējās(distances ievērošana), bet rudens
ierobežojumu laikā datortehniku izmantoja tikai skolas mācību procesa vajadzībām.
E-grāmatu bibliotēkas
lasītāju/autorizēto lietotāju
skaits

E-grāmatu
bibliotēkas
izsniegums

2019
2020
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Pieauga interese par e-bibliotēkas izmantošanu; tika jautāts par iespējām,
piedāvājumu, lasīšanas termiņu, tomēr pagaidām ne visi vēlējās izmantot šo lasīšanas
variantu. Autorizācijas rīku izsniegums vēl ir zems.
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No elektroniskajām datu bāzēm bibliotēkā pieejamas ir Letoniku un Lursoft
laikrakstu bibliotēka. Interneta resursi – LNB datu bāze www.zudusilatvija.lv,
Aizkraukles RB elektroniskais kopkatalogs. Novada elektroniskajā mājas lapā
www.plavinunovads.lv var iepazīties ar bibliotēkas kontaktinformāciju un aktivitātēm.
Pateicoties Pļaviņu novada bibliotēkas aktivitātei bibliotēku dzīve Pļaviņu novadā
atspoguļojas arī portālā Draugiem.lv un Facebok.com
Uzziņu un informācijas pakalpojumi
Bibliotēkā ir trīs informācijas stendi: bibliotēkas informācija; novada
informācija (pieņemšanas laiki domē, pie ārstiem, laboratorija, vietējā satiksme utt.);
paziņojumi (kas, kur un kad notiek).
Pēc apmeklētāja vēlmes individuāli apmācu lietotājus informācijas meklējumos
(ziņu portāli, darba sludinājumi, sociālie tīkli, i-banka, utt.). Nereti palīdzība ir
vajadzīga, lai tikai noprecizētu vai atsvaidzinātu kādas konkrētas zināšanas.
2020. gadā Gostiņu bibliotēka turpināja piedalīties makulatūras vākšanā no
iedzīvotājiem un tās nodošanā Līgatnes papīrfabrikai.
Sociāli maz aizsargāto un riska grupu apkalpošana
Lasītājiem, kuri ir vientuļi, sasirguši un nevar ierasties bibliotēkā paši, pēc
telefoniskas saziņas iespieddarbi tiek piegādāti mājās. Regulāra šāda veida apkalpošana
ir vienam lasītājam. Tādu cilvēku, kas paši nevar atnākt gan ir vairāk, bet viņu vēlmes
tad izpilda kāds no radiniekiem.
Tabula “SBA rādītāji”
SBA
2018
No citām Latvijas bibliotēkām 219
saņemto dokumentu skaits
Uz citām Latvijas bibliotēkām 28
nosūtīto dokumentu skaits

2019
227

2020
258

80

85

SBA – straujāk augošais bibliotekārais pakalpojums.
Gostiņu bibliotēkā grāmatas krievu valodā nekomplektēju, bet tiem cilvēkiem
kuri vēlas lasīt arī krieviski literatūru nodrošinu no Pļaviņu novada bibliotēkas krājuma.
Ļoti labā sadarbība ar kolēģēm atvieglo gan bibliotēku lietotāju ikdienu, gan
darbu ar parādniekiem, jo paņemto grāmatu var nodot jebkurā no Pļaviņu novada
filiālēm un tā ātri atradīs īsto saimnieku.
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6. Krājums
Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums”
2018
2019
Pašvaldības
finansējums
1780
1757
krājuma komplektēšanai
t. sk. grāmatām
1150
1149
t. sk. bērnu grāmatām
20
10
t.
sk.
periodiskajiem
630
608
izdevumiem
Finansējums krājumam uz 1
1,8
1,8
iedz. pilsētā

2020
1755
1148
21
607
1,8

Finansējumu uz 1 iedzīvotāju pilsētā nosacīts, jo pilsētu apkalpo trīs
bibliotēkas(Pļaviņu novada, Pļaviņu bērnu un Gostiņu bibliotēka).
Grāmatu piekomplektēšanai šogad izmantoju izbraukuma grāmatu izplatītāju
SIA „VIRJA” pakalpojumus. Vienu reizi aizbraucam uz RCB norakstīto grāmatu
krātuvi. 2020.gadā no RCB krājuma uz Gostiņiem tika atvesti 51 eks. Visnozīmīgākais
grāmatu ieguvums bija bezatlīdzības iespieddarbi no LNB sūtījuma: brīnišķīgas 23
grāmatas. Tāpat kā iepriekšējos gados saņemti tika labi saglabātu grāmatu un tekošā
gada žurnālu komplektu dāvinājumi.
2020.preses abonēšana iepriekšējo gadu robežās.
Naudas izteiksmē pašvaldības ieguldījums bibliotēkā ir pietiekams.
Liels darbs bija izvērtējot norakstāmo literatūru. Tā kā vēlējos telpā iegūt vairāk
vietas, 2020. gadā pievērsu uzmanību kopoto rakstu sējumiem, mīkstos vākos
iesietajām un nolasītajām vai neejošajām grāmatām kā arī novecojušai nozaru
literatūrai. Atzīstu šo darbu par labu, jo jebkurā gadījumā novada bibliotēkas krātuvē
var dabūt vajadzīgo. Sarežģītāko jautājumu risināšanai izmantoju Aizkraukles pilsētas
bibliotēku un LNB.
Tabula “Krājuma rādītāji”
Jaunieguvumi kopā
t. sk. grāmatas
t. sk. latviešu daiļliteratūra
t. sk. bērniem (B+J)
Izslēgtie dokumenti
Krājuma kopskaits
Grāmatu krājums
Grāmatu krājuma apgrozība
Periodisko izd. apgrozība

2018
342
316
37
29
388
8846
8593
3,0

2019
351
327
34
33
742
8455
8220
3,1

2020
721
215
37
10
753
11164
8035
3,9
11

Krājuma kopējais skaitlis ir audzis, jo iepriekšējos gados statistikā uzrādīju
seriālu izdevumu komplektu skaitu bibliotēkā. 2020.gadā, lai vienādotu statistikas
skaitļus ar ALISEs uzskaiti, pārgāju uz eksemplāru skaita uzrādīšanu.
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Pārskata periodā bibliotēkas krājuma inventarizācija nav veikta.
Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums”
Dabubāze
2018
2019
Letonika
33
31
News
8
13

2020.
171
5

Datubāzi Letonika.lv izmantoju bibliotēkas darbā, veidojot literatūras izstādes
News.lv izmantoju novadpētniecības darbā.
Lasītāji vairāk izmanto Letoniku.lv
7. Darbs ar bērniem un jauniešiem
2020. gadā samazinājies B un J grāmatu izsniegums, te jūtama 2018. gadā slēgtā
PII “Rūķītis” ietekme. Savukārt bērnu apmeklējums bibliotēkā pieaudzis, jo
pusaudžiem tā ir iemīļota tikšanās vieta un iespēja izmantot Wi-Fi. Pavasara pusē un
vasarā, kā parasti, bērnu apmeklējums ir skaitliski labs. Rudens pusē attālinātais mācību
process ieviesa korekcijas arī attieksmē pret bibliotēku. Laikā, kad vēl nebija pilnīgs
skolas nodrošinājums ar individuālu datortehniku, kā arī bērniem neparastais mācību
darba ritms radīja satraukumu un biežāku bibliotēkas izmantošanas vajadzību. Ziemas
sākumā datorus skolēniem tika ļauts izmantot tikai mācību procesa vajadzībām.
Lietotāju skaits nebija liels.
Jau daudzus gadus bibliotēkā darbojas bērnu interešu pulciņš „Brīnumzeme”.
Katru nedēļu trešdienas pēcpusdienās te darbojas 6 līdz 8 vietējie pamatskolas vecuma
bērni. Vecāki šīs aktivitātes atbalsta, jo bērniem nekur nav jābrauc, darbošanās ir bez
maksas un visi pulciņā izmantojamie materiāli ir sarūpēti ar Pļaviņu novada
pašvaldības atbalstu. 2020. gadā pulciņu turpināja vadīt Pļaviņu novada kultūras centra
darbiniece. Pulciņa darbu aplūkošanai visa gada garumā iekārtoti divi stendi un plaukts
izstādēm.
Covid – 19 ierobežojumu laikā pulciņa nodarbības pavasarī, lai ievērotu
distanci, notika plašāk izkārtojot darba galdus, rudenī pēc individuāla pieraksta, bet
gada beigās klubiņa sanākšanas tika pārtrauktas pavisam.
8. Novadpētniecība
Gostiņu bibliotēkā tiek uzkrāti materiāli par vecākās Pļaviņu daļas un
kādreizējās Gostiņu pilsētiņas notikumiem, Gostiņu cilvēkiem un to sasniegumiem, kā
arī tiek papildināts bibliotēkas tekošā gada pasākumiem iekārtotais albums.
2020.gadā novadpētniecības jomā iestājās jauns periods – uzkrātā materiāla
ievadīšana e- katalogā. Darbs gandrīz pabeigts.
Pēc vajadzības pavadu ekskursantu grupas, iepazīstinot interesentus ar Gostiņu
vēsturi, baznīcu, apkārtni. 2020.gadā Gostiņus apmeklēja grupas no Jumpravas un
Salas. Atzīmējot Krišjāņa Barona 185. dzimšanas dienu, Imanta Ziedoņa muzejs
organizēja projektu “Ziedoņa muzejs ceļā ar Baronu”, kurā “mūsdienu Krišjāņi Baroni”
– vairāk kā 65 dažādi cilvēki – skolotāji, uzņēmēji, radošo industriju pārstāvji, no 21.
augusta līdz 20. septembrim, mēroja Barona savulaik izieto ceļu. Mērojot savu ceļu no
Tartu uz Dundagu, Krišjānis Barons ir devies cauri Gostiņiem un, protams, aprakstījis
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savu redzēto. Projektā Barona taku, kas ved caur Gostiņiem, bija uzticēts veikt Lolitai
Tomsonei – Žaņa Lipkes muzeja direktorei. Kopā mēģinājām gadsimta sākuma
aprakstus atpazīt šodienā.
10. Publicitāte
Gostiņos bibliotēka ir vienīgā vieta, kur cilvēkiem pulcēties vai saņemt
informatīvos pakalpojumus. Bibliotēka ir vietējo iedzīvotāju centrs ar literatūras
jaunumu izstādēm, ar kultūras nozīmes cilvēku godināšanu jubilejas izstādēs, ar kādu
lietišķās mākslas vai gleznu izstādi, ar brīvā laika pavadīšanas vietu gan bērniem, gan
pieaugušajiem, kā arī dažādu jautājumu (pašvaldības, sociālo, sadzīvisko utt.)
risināšanas un apspriešanas vieta.
Bibliotēkas informācijas un notikumu atspoguļojums atrodams Pļaviņu novada
mājas lapā http://www.plavinunovads.lv/lv
Bibliotēkas izstādes un pasākumi skaitliskā pārskatā
Literārās izstādes – cikli Skaits
gada garumā

Izliktās grāmatas

Kalendārs
jubilāriem

mēneša 10

325

Citiem patīk

10

280

Dažādu valstu literatūra

10

198

Plaukta izstādes

1

6

Bērnu
abonementa 19
literatūras izstādes

209

Jaunumu izstādes (t.sk. arī 7
bērnu lit.)

215

Tematiskās
izstādes

I.Biseniece-Fencore;
I.Marčevska V.Ārnese;
E..Volfeils

sienas 4

Nenotika ieplānotās trīs
izstādes sadarbībā ar
Pļaviņu Mākslas skolu.
Pasākumi
skolēniem

bērniem un Katru trešdienu, ja atļāva Pulciņa “Brīnumzeme”
epidemioloģiskie
nodarbības
ierobežojumi
Nenotika Ziemassvētku
pasākums.

Pasākumi
pieaugušajiem

Nenotika
pieaugušo
lasītāju klubiņa sanākšana
pavasarī,
Ziemeļvalstu
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lasījums, Ziemassvētku
pasākums.
Literatūras izstādes
Literatūras izstādēm atvēlētas konkrētas vietas bibliotēkā. Ik mēneša Latvijas
kultūras darbiniekiem -jubilāriem un atceres dienām veltīta izstāde- kalendārs sagaida
katru ienākošo apmeklētāju, iepazīstinot vai atsvaidzinot atmiņā, ierosinot izlasīt vai
papildinot interesentu zināšanas.
Izstāžu plauktā “Citiem patīk” regulāri izlieku grāmatas, lai ar svaigu skatu atkal
un atkal paskatītos uz bibliotēkas krājumu. 2020. gadā plauktā “Citiem patīk” katru
mēnesi izliku atlasītas grāmatas: romantiskā literatūra, vēstures lappuses, mistika
literatūrā, lasītājs iesaka utt.
Izstāžu vietnē “Dažādu valstu literatūra” katru mēnesi izliku kopas no literatūras
krājuma: Japāņu literatūra, Somu literatūra, Čehu literatūra utt.
Plaukta izstāde parasti ir tikai septembrī īpaši izbrīvētā vietā pie dzejas krājumu
plaukta.
Bērnu abonementā cenšos izlikt gan jaunumus, gan tematiskas grāmatu kopas,
kuras veidoju gan atsevišķiem autoriem, gan tēmām, gan spontāni izvēloties kādu
interesantu izlasi.
Pasākumi un tematiskās sienas izstādes gada garumā.
1. Februāra mēnesī notika I.Bisenieces- Fencores floristikas darbu izstāde.

2. Jūnijā - Ingas Marčevskas pīto jostu izstāde no Sērenes.
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3. Augustā - ikgadējā Vijas Ārneses gleznu izstāde no Klintaines.

4. Septembrī - pagājušā gadsimta sākuma gadu baltvācu mākslinieka E.Volfeila
skatu kartīšu reprodukciju izstāde no Madonas.
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5. Ziemassvētku laika pateicības brīdis jeb Bibliotēkas atzinība (gada kalendāri)
grāmatu un preses komplektu dāvinātājiem, labākajiem lasītājiem, labākajam
periodikas lasītājam, biežākajiem interneta apmeklētākajiem, bibliotēkas
atbalstītājiem un kopīgā darba darītājiem (bērnu pulcina vadītājai, apkopējai,
sētniecei).Šoreiz kalendāri tika pasniegti individuāli.

11. Sadarbības tīkla raksturojums
Sadarbība ar Pļaviņu novada domi pamatā notiek risinot saimnieciskos
jautājumus. Saņēmu pretimnākošu attieksmi jautājumā par apgādi ar dezinfekcijas un
citiem aizsardzības līdzekļiem Covid-19 epidēmijas laikā, kuru iegādei bibliotēka
līdzekļus budžetā nebija paredzējusi. Informācija par Gostiņu bibliotēkā notiekošo
vienmēr tiek nodota arī citām Pļaviņu novada iestādēm. Īpaši jāuzteic Pļaviņu novada
domes mājas lapas veidotāju atsaucība. Savukārt Pļaviņu novada domes dārzniece
rūpējas par kompozīcijas izveidošanu vasaras puķu kastē.
Ar Pļaviņu novada bibliotēku un pārējo filiāļu kolēģēm ir ļoti laba sadarbība.
Katru gadu arvien vairāk tiek izmantoti SBA pakalpojumi kā arī iespēja atdot grāmatu
lietotājam tuvākajā bibliotēkā. Tāds darba modelis vieno pašas bibliotēkas un novada
iestāžu tīkla nozīme aug iedzīvotāju acīs.
Pļaviņu kultūras centra darbinieki izmantojot bibliotēku izplata informāciju par
saviem pasākumiem Gostiņu pusē, bet bērnu interešu pulciņu “Brīnumzeme” bibliotēkā
vada kultūras darba organizatore. Kultūras centra māksliniece veidojot pilsētā svētku
noformējumu neaizmirst arī bibliotēkas ēku.
2020.gadā izpalika ciešāka sadarbība ar Pļaviņu mākslas skolu, jo iecerētās
izstādes tika pārceltas uz nākamo gadu.
Sadarbībā ar bibliotēkas lasītājiem tiek atrasti lielo sienas izstāžu autori ne tikai
pašu novadā, bet arī kaimiņos.

Pļaviņu novada bibliotēkas filiāles
Gostiņu bibliotēkas vadītāja

Daina Vikle
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