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1. Vispārīgs Pļaviņu novada bibliotēkas filiāles Pļaviņu bērnu bibliotēkas
raksturojums
Pļaviņu novada bibliotēkas filiāle bērnu bibliotēka dibināta 1952. gadā. Gadu gaitā
mainījušies bibliotēkas nosaukumi un atrašanās vietas. Sākot ar 2015. gada februāri pamatojoties uz
Pļaviņu novada pašvaldības 2014. gada 22. decembra lēmumu Pļaviņu novada bērnu bibliotēka tika
pievienota Pļaviņu novada bibliotēkai. Līdz ar to esošais bibliotēkas nosaukums ir Pļaviņu novada
bibliotēkas filiāle Pļaviņu bērnu bibliotēka.
Tāpat kā agrāk arī 2019. gadā bibliotēka strādāja ar mērķi radīt bibliotēkā vidi, kur katrs
apmeklētājs var izmantot bibliotēkas krājumu, saņemt vajadzīgo informāciju, kā arī lietot visus
bezmaksas un maksas bibliotekāros pakalpojumus. Īpaša vērība tika pievērsta pirmsskolas vecuma
un sākumskolas bērniem, lai radītu mazajos apmeklētājos pirmās lasīšanas iemaņas. 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 nolikumam. Bibliotēka sistematizēja un uzkrāja
iespieddarbus un cita veida dokumentus.
Bibliotēku akreditācija pārskata periodā nav notikusi.
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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

2017
28071
28056

2018
52658
52642

2019
30282
30262

15
-

16
-

20
-

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

2017
17453
15588
1865

2018
52658
17144
1838

2019
30282
17813
1831

Bērnu bibliotēka strādāja pēc MK noteikumiem Nr. 415 „Bibliotēku darbībai nepieciešamā
finansējuma normatīvi”. Pļaviņu bērnu bibliotēkas darbību finansēja Pļaviņu novada pašvaldība.
Bibliotēkas finansiālie līdzekļi 2019. gadā kopumā nodrošināja bērnu bibliotēkas pamatfunkciju
veikšanu. Grāmatu iegādei tika atvēlēti 1299 EUR, presei – 532 EUR
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr. 415 „Bibliotēku darbībai nepieciešamā
finansējuma normatīvi”, nosaka bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvus. Grāmatu
un periodisko izdevumu iegādei pašvaldību bibliotēkās - ne mazāk kā 0,43 EUR uz vienu
iedzīvotāju. Pļaviņu novada domes atvēlētie līdzekļi krājuma komplektēšanai ir atbilstoši

MK

bibliotēku normatīvajos aktos paredzētajai summai. Arī 2019. gadā bērnu bibliotēkā tika veikta
kopēšana, printēšana, SBA izmantošana, skenēšana. Maksas pakalpojumi notiek saskaņā ar Pļaviņu
novada domes apstiprinātajiem pakalpojumiem pašvaldības iestādēs.
No maksāšanas atbrīvoti politiski represētās personas, 1.un 2.grupas invalīdi, daudzbērnu
ģimenes, vientuļie pensionāri un mazturīgie iedzīvotāji ar finanšu komitejas lēmumu.
Izvērtējot bibliotēkas finansējuma atbilstību bibliotēkas funkciju veikšanai un attīstībai,
jāsecina, ka Pļaviņu novada domes finansējums ir pietiekams, lai tiktu nodrošināta bibliotēkas
pamatfunkciju darbība.
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3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums
Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums”

Datori
Plānie klienti
Multifunkcionālās
iekārtas
Printeri

Kopēšanas
iekārtas
Skeneri
Citas iekārtas

Darbiniekiem
(skaits)
2
-

Lietotājiem
(skaits)
6
1

Vērtējums (teicams/labs/
apmierinošs/neapmierinošs)
apmierinošs

-

1

apmierinošs

-

1

apmierinošs

-

1
-

apmierinošs
-

Piezīmes

neapmierinošs

2019. gadā bērnu bibliotēkā darbojās astoņi datori ar interneta pieslēgumiem, divi datori
darbiniekiem, seši lietotājiem. Četri datori lietotājiem un krāsu multifunkcionālā “Samsung” iekārta
ir no 2008. gada - publiskā bibliotēku attīstības projekta “Trešais tēva dēls”. Divi datori no 2017.
gada - dāvinājums no SIA “Lattelecom”. Printeris HP Laserjet 1010 no 2005. gada. Kopētājs
“Konica Minolta 162” no 2005. gada. Skeneris Hp Scanjet 2300 c no 2005. gada. Divi datori
bibliotēkas darbiniecēm iegādāti 2017. un 2018. gadā. Multifunkcionālā iekārta un “Trešā tēva dēla”
divi datori bieži bojājas, tā kā 2020. gadā tie ir jānoraksta. Arī skeneris darbojas lēni. Abi datori
darbiniekiem 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 par apmierinošu.
Saskaņā ar ugunsdrošības pārbaudes norādēm tika veikta sertificēta ugunsdzēšamo aparātu
pārbaude. 2019. gadā bibliotēkā tika nomainītas (pasūtītas un uzstādītas) divas jaunas grāmatu
vitrīnas, kā arī plaukts uzziņu literatūrai.
Bibliotēka iegādājās jaunu skārienjūtīgu HUAWEI tālruni, atsakoties no Lattelecom tālruņa.
Pļaviņu bērnu bibliotēka atrodas Pļaviņās, Rīgas ielā 11a, bērnudārza otrajā stāvā ar atsevišķu
ieeju. 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.
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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 apkopējs uz pusslodzi. Bibliotēkas vadītāja Gunta beigusi
LVU Bibliogrāfijas un bibliotekāru nodaļu 1987. gadā, bibliotekāre Antra Galiņa 1980. gadā beigusi
Kultūras darbinieku tehnikumu, kur apguvusi bibliotekāru specialitāti. Apkopējam Pēterim Galiņam
ir vispārējā vidējā izglītība. 2019. gada 22. janvārī Gunta Grandāne piedalījusies LNB lasīšanas
veicināšanas programmu inovāciju reģionālajā seminārā bibliotekāriem un skolotājiem (8 stundas),
19. martā Aizkraukles reģiona pašvaldību publisko bibliotēku darbinieku seminārā (6 stundas), 11.
aprīlī SIA “”EGO“ rīkotajā seminārā “Radošums un tā izpausmes darbā ar bērniem un pieaugušajiem
bibliotēkā” (8 stundas), 17. aprīlī Latvijas Bibliotēku festivālā 2019 (4,5) stundas, 14. maijā
Aizkraukles reģiona pašvaldību publisko bibliotēku seminārā (5 stundas), 11. decembrī Aizkraukles
reģiona pašvaldību publisko bibliotēku seminārā (4 stundas). Bibliotekāre Antra Galiņa 22. janvārī
piedalījusies LNB lasīšanas veicināšanas programmu inovāciju reģionālajā seminārā bibliotekāriem
un skolotājiem (8 stundas), 20. februārī SIA “”EGO“ rīkotajā seminārā “Improvizācijas spēļu
metodikas izmantošana kultūras iestāžu darbā” (8 stundas), 14. maijā Aizkraukles reģiona pašvaldību
publisko bibliotēku darbinieku seminārā (5 stundas). 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: “Par piedalīšanos
Ziemeļvalstu literatūras nedēļā”, “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

2017
607
468
9537
6562

2018
613
491
8312
5423

2019
631
506
10062
7142

% salīdzinot ar
iepr. gadu
+18
+15
+638
+1693

9370
8130
1240

9116
7319
1797

11102
7150
3952

+1986
-169
+2155
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t.sk.bērniem
Bibliotekārais apmeklējums
% no iedz. skaita pašvald.
t .sk. bērni līdz 18.g.

6824
18

6823
19

8229
20

+431
+1

496

563

536

-27

Iedzīvotāju skaits

3290

3225

3190

-35

2019. 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.
Jau sākot ar 2012.gada 1.septembri bibliotēka sāka strādāt automatizēti datorprogrammā

Alise, iespieddarbu izsniegšana un saņemšana notiek automatizēta. Viss kopējais bibliotēkas krājums
atspoguļots Aizkraukles reģiona elektroniskajā kopkatalogā.
Tā kā bibliotēku pārsvarā apmeklē bērni, turklāt no lasītāju puses nav bijusi ieinteresētība par
E-grāmatu pakalpojumiem, bibliotēkas darbinieces nav strādājušas pie darba ar autorizāciju un Egrāmatu pakalpojumu. Šajā gadā bibliotēkas darbinieces sāks darbu pie lietotāju autorizācijas, kā arī
pie E- grāmatu popularizēšanas.
2019. gadā bibliotēkas lasītāju kopskaits bija 631 lasītāji, no tiem 506 bērni un jaunieši,
pārējie - lasīšanas vadītāji un bērnu vecāki. Apmeklējumu skaits 9754, izsniegtas 9776 vienības grāmatas un periodiskie izdevumi kopā.
Bibliotēkas lietotāji var izvēlēties un saņemt literatūru brīvpieejas krājumā. Pēc bibliotēkas
noteikumiem, grāmatas izsniedz uz 1 mēnesi.
Tā kā Pļaviņas ģeogrāfiskajā ziņā ir izstiepta mazpilsētiņa, lasītāji pēc savām vēlmēm un
iespējām varēja izmantot Pļaviņās esošo bibliotēku fondus. No Pļaviņu novada bibliotēkām 2019.
gadā tika saņemtas 19 grāmatas, bet uz citām bibliotēkām SBA kārtā nosūtītas 63 grāmatas.
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Tabula “SBA rādītāji”
SBA
No citām Latvijas bibliotēkām saņemto
dokumentu skaits
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto
dokumentu skaits

2017
6

2018
14

2019
19

18

28

63

Telpu interjerā dominē vienotība. Telpas ir gaišas, sienas klātas ar krāsainiem zīmējumiem.
Plaukti ir vienotā stilā. Telpu noformējums risināts ar informatīviem uzrakstiem, kas palīdz
lietotājiem orientēties krājuma izvietojumā. Tomēr novērots, ka konkrēta pieprasījuma gadījumā
lasītājs visbiežāk vēršas tieši pie bibliotēkas darbinieka.
Bibliotēka atrodas otrajā stāvā, speciāls aprīkojums apmeklētājiem ar īpašām vajadzībām nav.
Nepieciešamības gadījumā grāmatas vai žurnāli tiek piegādāti slimajam cilvēkam mājās.
Pļaviņu bērnu bibliotēkas darba laiks piemērots bibliotēkas lietotājiem.
Darbdienās bibliotēka atvērta no 10.00-18.00. Brīvdienas - sestdiena, svētdiena

6.Krājums
Pļaviņu bērnu bibliotēkas krājumu veido, papildina un uzskaita atbilstoši bibliotēkas
nolikumā noteiktajām funkcijām un uzdevumiem, vadoties pēc 30.03.2010.gada MK not. Nr.317
(prot.1612). Bibliotēkas krājuma uzskaite tiek veikta individuālās un summārās uzskaites grāmatās,
kā arī datorizēti bibliotēku informācijas sistēmā BIS Alise. Bibliotēkas darbinieces krājumu veido
ņemot vērā visu lasītāju vajadzības un intereses, atbilstoši bērnu bibliotēkas tipam. Piekļuve
informācijai ir gan drukātā veidā, gan elektroniskā formātā. Jaunās grāmatas tiek komplektētas vidēji
sešas reizes gadā. Komplektēšanā izmantojam lasītāju pieprasījumus konkrētām grāmatām,
priekšroku dodam uzziņu literatūrai, vērtīgai nozaru literatūrai, latviešu oriģinālliteratūrai, bērnu
grāmatām. Komplektējot pirmsskolas vecuma literatūru liela vērība tiek pievērsta iesējumam, pēc
iespējas tiek iegādātas grāmatas cietos vākos, lai mazie lasītāji tās tik ātri nenolietotu. Pamatā resursi
komplektēti latviešu valodā, pēc grāmatām un preses izdevumiem svešvalodās ir mazs pieprasījums.
Regulāri tiek strādāts ar krājumu, papildinot to ar jaunieguvumiem un atlasot novecojušos un
nolietotos iespieddarbus.
2019. gadā Pļaviņu bērnu bibliotēkas krājums tika papildināts ar 186 grāmatām par 1355.64
EUR. Jaunieguvumu skaits 2019. gadā salīdzinoši ar iepriekšējiem gadiem ir nedaudz samazinājies.
Tas izskaidrojams ar izdevniecību mazāku grāmatu piedāvājumu un grāmatu cenu ievērojamu
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palielināšanos. No kopīgā krājuma 29 grāmatas domātas vecāko klašu audzēkņiem, kā arī lasīšanas
vadītājiem, 112 grāmatas pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem, 45 grāmatas vidējā
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.
Ar bibliotēkas pakalpojumiem un lietošanas noteikumiem var iepazīties bibliotēkā. Arī jaunie
bibliotēkas lasītāji pirms iestāšanās bibliotēkā ar tiem tiek iepazīstināti. Uz grāmatu plauktiem ir
izliktas uzskatāmas norādes.
Nozīmīgs krājuma veidošanas faktors ir norakstīšanas procedūra. Pirmkārt – bibliotekāre
Antra Galiņa veic norakstāmo dokumentu atlasi, pēc tam krājuma komisija, kurā ietilpst arī
bibliotēkas vadītāja Gunta Grandāne pārbauda un akceptē norakstīšanai paredzētos dokumentus.
Individuālās uzskaites dokumentā – grāmatu pasītēs notiek pārbaude, vai attiecīgā grāmata nav jau
norakstīta. Tad tiek sastādīts norakstīšanas akts bibliotēku informācijas sistēmas programmā Alise.
Tālāk tiek veikta dokumenta izslēgšana, kā arī izdrukāts norakstāmo dokumentu saraksts un
norakstīšanas akts. Aktu apstiprina krājuma komisijas locekļi un bibliotēkas vadītāja Gunta
Grandāne. Pēc dokumentu norakstīšanas tos izslēdz no individuālās uzskaites grāmatas, veic ierakstu
summārās grāmatas 2. daļā izslēgto bibliotēkas dokumentu sadaļā. 2019. gadā no krājuma tika
izslēgtas 648 grāmatas par summu 711.03 EUR.
Bibliotēkas darbinieces krājumu veido ņemot vērā visu lasītāju vajadzības un intereses,
atbilstoši bērnu bibliotēkas tipam. Piekļuve informācijai ir gan drukātā veidā, gan elektroniskā
formātā. Jaunās grāmatas tiek komplektētas vidēji sešas reizes gadā.. Komplektēšanā izmantojam
lasītāju pieprasījumus konkrētām grāmatām, priekšroku dodam uzziņu literatūrai, vērtīgai nozaru
literatūrai, latviešu oriģinālliteratūrai, bērnu grāmatām. Komplektējot pirmsskolas vecuma literatūru
liela vērība tiek pievērsta iesējumam, pēc iespējas tiek iegādātas grāmatas cietos vākos, lai mazie
lasītāji tās tik ātri nenolietotu.
Abonējot laikrakstus un žurnālus izmantojam piedāvātās abonēšanas akcijas, kad atlaides ir
ievērojamas, līdz ar to varam pasūtīt vairāk preses izdevumus. Pasūtot periodiku, tiek ņemtas vērā
bibliotēku apmeklētāju vēlmes. 2019. gadā bibliotēkas lasītāji varēja lasīt 19 dažādus preses
izdevumus par 532 EUR. No 19 žurnāliem astoņi žurnāli domāti pirmsskolas un jaunākā skolas
vecuma bērniem. Tie ir: Spicīte, Barbie, Princeses, Vāģi, Tom and Jerry, Donalds Daks, Vinnijs
Pūks, Maša un lācis. Izdevniecības „Egmont Latvija” žurnāliem regulāri tiek braukts pakaļ uz Rīgas
9

izdevniecības veikalu. Mazās dāvaniņas, kuras pievienotas bērnu žurnāliem tiek krātas un izmantotas
kā balvas čaklākajiem mazajiem lasītājiem. Vidējam skolas vecuma lasītājam tiek piedāvāti trīs
žurnāli: Ilustrētā Junioriem, Avene, Avenīte. Vēl tiek abonēti žurnāli, kurus lasa vecāko klašu
skolēni, kā arī lasīšanas vadītāji un vecāki. Piemēram - izdevniecības „Ieva” izdotie žurnāli.
Izvērtējot bibliotēkas krājuma attīstību 2019. gadā ir jāsecina, ka krājuma komplektēšana
notiek atbilstoši bērnu bibliotēkas specifikai, ņemot vērā visu lasītāju vajadzības un intereses.
Rekataloģizācija veikta 100 % visam bibliotēkas krājumam.
Pārskata periodā bibliotēkas krājumam inventarizācija nav veikta.

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

2017
1865

2018
1838

2019
1831

1295

1302

1299

570
0,52

536
0,57

532
0,57

2058

2082

1355

Tabula “Krājuma rādītāji”

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

2017
245
233
35
210
539
10079
0,9
0,7

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

2019
186
186
31
157
648
11074
1
1,9

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums”
Dabubāze
Letonika

2017
79

2018
314

2019
60

Bibliotēkā uzziņu informācijas darbs tiek veikts katru dienu. Lai to kvalitatīvi veiktu,
izmantojam ALISE, LNB un Aizkraukles reģiona galvenās bibliotēkas elektronisko kopkatalogu,
Letonikas datu bāzi, uzziņu un bibliogrāfiskos materiālus, presi, internetu. Sakarā ar to, ka 2017.
gadā ir mainīta Lursoft IP adrese, bibliotēkā vairs nav pieejama News datu bāze. Tā kā bērnu
bibliotēkas lasītāji News izmantoja reti, turpmāk nepieciešamības gadījumā interesenti apmeklēs
novada bibliotēku. Bibliotēkā vēl ir pieejams alfabētiskais katalogs. Jau sākot ar 2012.gada
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1.septembri bibliotēka sāka strādāt automatizēti datorprogrammā Alise, iespieddarbu izsniegšana un
saņemšana notiek automatizēta. Viss krājums atspoguļots Aizkraukles reģiona elektroniskajā
kopkatalogā.


Bibliotēkā pastāv iespēja izmantot vienu datu bāzi : Letoniku. Letoniku pārsvarā izmanto
vecāko klašu skolēni, kuriem nepieciešama informācija par kādu noteiktu tēmu. Bibliotēkas
darbinieces bieži izmanto jubilāru kalendāru kārtējam gadam. 2019. gadā datu bāzē ir veikti
36 skatījumi, 24 sesijas.

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. Tā, piemēram, lasītāji ar izstāžu palīdzību varēja
iepazīties ar rakstnieku Jāņa Klīdzēja, Jāņa Petera, Māras Cielēnas, Jāņa Baltvilka, Kārļa Skalbes,
Leona Brieža dzīvi un darbiem. Īpaši bibliotēkā un bērnudārzā “Bērziņš” tika atzīmēta dzejnieces
Māras Cielēnas, Jāņa Baltvilka un Kārļa Skalbes dzimšanas dienas. Bibliotēkā tāpat bija skatāmas
literatūras izstādes veltītas ārzemju bērnu rakstniekiem. Piemēram, vācu rakstniekam Ēriham
Kestneram. Lasītāji varēja iepazīties ar dažādām tematiskajām izstādēm. Kopumā bērnu bibliotēkā
2019. gadā tika izkārtotas 26 literatūras izstādes. 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.
Regulāri 1x vai 2x mēnesī bibliotēku apmeklēja PII “Bērziņš” sagatavošanas un vecākās
grupas bērni, 1x nedēļā bibliotēkā ciemojās grupiņas “Pūcīte” bērnudārza audzēkņi. Bibliotēkas
darbinieces organizēja bērnu rītus, pārrunas, literārus konkursus, izzinoša rakstura nodarbības.
Jau 2017. gada skolēnu rudens brīvdienās tika aizsākta jauna lasīšanas tradīcija. Tās
iniciatore, bibliotēkas darbiniece Antra Galiņa, ik dienu 2019. gada skolēnu brīvdienās pulcināja
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lasītājus uz literārajiem lasījumiem. Lasījumos piedalījās apmēram 10 bērni vecumā no 1. līdz 8.
klasei ieskaitot.
Pļaviņās ir viena vispārizglītojošā skola: Pļaviņu novada ģimnāzija, kā arī mūzikas skola un
mākslas skola. Visciešākā sadarbība ir tieši ar ģimnāziju. Ir notikušas pārrunas par rakstniekiem,
tematiski sarīkojumu, ir organizētas tikšanās ar interesantiem cilvēkiem. Īpaši laba sadarbība
izveidojusies ar sākumskolas klasēm, kā arī ar vairākām pamatskolas klasēm. Vidēji 2 x mēnesī
bibliotēkas darbinieces viesojās Pļaviņu novada ģimnāzijā. Pēc latviešu valodas skolotāju Armandas
Lasmanes, Veltas Rulles, Lauras Avotiņas lūgumiem sagatavoja jaunāko grāmatu apskatus vai
pārrunas par konkrētiem rakstniekiem vai dzejniekiem un viņu darbiem. Kosmētiskā remonta
rezultātā bibliotēkā tika izveidota siena gleznu izstādēm, līdz ar to ir sākusies laba sadarbība ar
Pļaviņu Mākslas skolu, ik pa diviem mēnešiem ir skatāmi jauni Pļaviņu Mākslas skolas audzēkņu
darbi. Bibliotēkas lasītāji, kuri apmeklē arī Pļaviņu mūzikas skolu aktīvi 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.
Katru trešdienu laikā no 15.30 – 16.00 bērnu bibliotēkā notika dambretes nodarbības
iesācējiem – pirmskolas vecuma bērniem, kurās piedalījās 8

bērni. Paldies skolotājam, mūsu

bibliotēkas brīvprātīgajam palīgam Herbertam Milleram!
Aprīlī kultūras centrā notika Pļaviņu novada Grāmatu svētki. Tajos bērni bija aicināti
apmeklēt kanisterapijas nodarbības kinoloģes Ingunas Tihomirovas vadībā. Citā telpā notika radošās
darbnīcas, kurās varēja izgatavot pavasara ziedus, apgleznot stiklu un līdzņemtos krekliņus.
Nodarbības vadīja Pļaviņu kultūras centra darbinieces.
Novembra mēnesī Pļaviņu bērnu bibliotēka iesaistījās Ziemeļvalstu bibliotēkas nedēļas
rīkošanā. Bērnu bibliotēkā notika Rīta stunda mazajiem PII “Bērziņš” apmeklētājiem, kā arī Pļaviņu
novada ģimnāzijā. Šogad Rīta un Krēslas stunda bija veltīta svētkiem ziemeļos.
Atsaucoties uz Latvijas Nacionālās bibliotēkas izsludināto Skaļās lasīšanas sacensību, jau
otro gadu pēc kārtas 5. un 6. klašu audzēkņi tika aicināti tajā piedalīties. Pirmajā sacensību kārtā
Skaļajai lasīšanai pusaudži bija izvēlējušies ļoti dažādas grāmatas – gan latviešu, gan ārzemju autoru
darbus. Sadarbojoties ar klašu audzinātājām un latviešu valodas skolotājām vietējā mēroga
sacensībās decembra mēnesī piedalījās 11 skolēni, uz reģiona konkursu Koknesē tika izvirzīti trīs
labākie lasītāji.
12

Regulāri bērnu bibliotēkas lasītāji piedalījās dažādos zīmējumu konkursos, arī 2019. gadā
žurnālā “Astes” un “Spicīte” tika ievietoti bērnu bibliotēkas lasītāju zīmējumi.
Atsevišķos pasākumos tika izmantots bibliotēkas video projektors. Ar tā palīdzību uz lielā
ekrāna gada laikā tika rādītas dažādas video prezentācijas, katru otrdienu PII “Bērziņš” mazajiem
tika rādītas multfilmas no portāla www.pasakas.net, filmu fragmenti no portāla www.filmas.lv
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. Arī 2019.
gadā tika iegādātas jaunas galda spēles. Bibliotēku apmeklē arī vairāki bērni un viena jauniete ar
īpašām vajadzībām. Prieks apmeklētājiem ar veselības problēmām ir darbošanās ar kinētiskajām
smiltīm un gaismas smilšu galdiem. Šogad bibliotēka varēja iegādāties IGLU mīkstos klučus, kurus
ļoti labprāt izmanto pirmskolas un sākumskolas bērni.
Kopumā 2019. gadā Pļaviņu bērnu bibliotēkā notika 80 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.
Jau par tradīciju ir izveidojies pārgājiens vasaras brīvdienu laikā kopā ar aktīvākajiem
bibliotēkas lasītājiem un viņu vecākiem doties uz Jāņa Jaunsudrabiņa māju, kur gleznotāja
Aleksandra Štrāla mazmeita Maija Štrāle iepazīstina visus klātesošos ar rakstnieka dzīvi un daiļradi
Pļaviņās.
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9. Projekti
Tabula “Projektu apkopojums”
Projekta
nosaukums
Esam radoši un
brīvi!

Finansētājs

Bērnu, jauniešu
un vecāku žūrija

LNB

10.00 EUR
par grāmatām

Pļaviņu novada
dome

260.00 EUR
Grāmatas un
ekskursija

Mūsu mazā
bibliotēka

Grāmatu starts

Pļaviņu novada
dome

Finansējuma
apjoms
930.58 EUR

Projekta apraksts (īss
kopsavilkums)
Projekts tika realizēts
veiksmīgi, projekta ietvaros
izmantojot jauno aizslietni tika
parādītas vairākas
kamišibai,jeb papīra teātra
ludziņas, kā arī citi
dramatizējumi. Bērni labprāt
brīvajā laikā izmanto IGLU
mīkstos klučus.

Atbalstīts/
neatbalstīts
Atbalstīts

Atbalstīts

Bērnu, jauniešu un vecāku
žūrijā tika iesaistīti 95 lasītāji.

Izdevniecība
“Liels un mazs”

Atbalstīts

Pļaviņu novada
dome

30.00 EUR
par grāmatām

Izdevniecība
“Liels un mazs”

Darba burtnīcas
tika dāvinātas
bez maksas.

LNB Atbalsta
biedrība

125 EUR

Pļaviņu novada
dome

125 EUR

Izcilas darba burtnīcas,
projektā iesaistījās 95 bērni.

Atbalstīts
11 dažādas interesantas
nodarbības. Ŗosināta interese
par lasīšanu 3 – 4 gadus
veciem bērniem. Sadarbība ar
vecākiem.

Arī 2019. 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” 2019. gadā piedalījās 95 jaunie eksperti.
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Lai vairāk ieinteresētu lasīt projekta grāmatas, bērnu bibliotēkas kolektīvs vienu reizi mēnesī
organizēja dažādas nodarbības projekta lasītājiem. Reizi gadā, pārsvarā tas ir vasaras beigās,
čaklākie projekta lasītāji tiek aicināti braukt ekskursijā. 2019. gada jūlijā jaunie grāmatu eksperti
apmeklēja Jēkabpils novadu, kur apmeklēja pasaku ButaForijas māju un iepazinās ar tās veidotāju
Juriju Abramenko, piedalījās radošajās darbnīcā Sēļu sētā, iepazinās ar Jēkabpils dzīvnieku
patversmi. Jau astoto reizi 2019. gadā projekta ietvaros par grāmatu ekspertiem kļuva PII „Bērziņš”
lielākie audzēkņi. Otro reizi projektā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā” aktīvi turpināja darboties
Pļaviņu novada ģimnāzijas otro klašu skolēni. Vienu reizi mēnesī bibliotēkas darbinieces devās uz
Pļaviņu novada ģimnāzijas otrajām klasēm, kā arī pie PII “Bērziņš” sagatavošanas un vecākās grupas
bērniem, lai interesantā un bērniem piemērotā veidā stāstītu par kādu no projekta grāmatām.
Pļaviņu novada domes atbalstītā projekta “Esam radoši un brīvi!” aktivitāšu rezultātā bērnu
bibliotēkas apmeklētāji savu brīvo laiku izmantoja daudz lietderīgāk un interesantāk. Pateicoties
kamišibai jeb japāņu papīra teātrim bērniem veidojās labākas latviešu valodas un uzstāšanās
prasmes. Projekta rezultātā bibliotēka ieguva koka saliekamo teātra aizslietni, kurš tiek izmantots
parādot dažādas mazas ludziņas. Bibliotēkas mazie apmeklētāji labprāt darbojas ar IGLU mīkstajiem
klučiem. Projekta ietvaros bibliotēka tikās ar Jēkabpils pasaku mājas ButaForijas vadītāju Juriju
Abramenko, kā arī bibliotēka ieguva lielformāta rotaļlietu – pūci, kura tiek izmantota dažādos
bibliotēkas pasākumos.
2019. gada maijā bērnu bibliotēka notika izdevniecības “Liels un mazs” projekta “Mūsu
mazā bibliotēka” noslēguma sarīkojums, tajā piedalījās Pļaviņu novada ģimnāzijas 1.a un 1.b klases,
kā arī Pļaviņu PII “Bērziņš” vecākās un sagatavošanas grupas bērni. Ar lielu interesi un aizrautību
tika aizpildītas darba burtnīcas. Pateicoties projektam bērni labāk apguva lasītprasmes, bibliotēkā
palielinājās sākumskolas lasītāju skaits.
2019. gadā pirmo reizi bibliotēka iesaistījās lasīšanas veicināšanas programmā “Grāmatu
starts”. Laika posmā no 2019. gada februāra līdz gada beigām bibliotēkas darbinieces noorganizēja
11 nodarbības. Nodarbības notika katra mēneša pēdējā sestdienā vai svētdienā, lai tās varētu
apmeklēt arī strādājošie bērnu vecāki. Programmā tika iesaistīti 10 bērni vecumā no 3 – 4 gadiem.
Katrai nodarbībai tika veidots plāns, pārsvarā nodarbības sastāvēja no divām daļām. Pirmajā daļā
bibliotekāres iepazīstināja bērnus ar noteiktām grāmatām, bieži tie bija dramatizējumi, bet otrajā daļā
paši bērni kopā ar vecākiem stāstīja izlasītās grāmatas, kā arī zīmēja ilustrācijas. Noslēdzot projektu
tika veikta aptauja vecāku vidū, 100% no aptaujātajiem uzskatīja, ka visas nodarbības ir bijušas
pārdomātas un interesantas, vislabāk patikušas kanisterapijas nodarbība – lasīšana kopā ar suņiem un
nodarbība kopā ar pūču pētnieku Gaidi Grandānu. Sākoties projektam bērni kopā ar vecākiem sāka
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biežāk apmeklēt bibliotēku, mazie lasītāji vairāk iesaistījās citos bibliotēkas rīkotajos pasākumos,
palielinājās pirmsskolas vecuma grāmatu izsniegšana uz mājām.

10. Publicitāte
Informācija par bērnu bibliotēkas darbu ir atrodama Kultūras kartē, Latvijas bibliotēku
portālā www.biblioteka.lv Jāsaka gan, ka www.biblioteka.lv tiek izmantota ļoti reti.
Arī 2019. 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.
Pļaviņu mājas lapā www.plavinunovads.lv bērnu bibliotēka ievietoja jaunāko informāciju
par bibliotēkas darbu, aktuālākajiem notikumiem. Kopumā novada mājas lapā 2019. gadā ievietoti
15 raksti ar foto materiāliem par dažādiem pasākumiem bērnu bibliotēkā. Bērnu bibliotēkas darbs
tika popularizēts arī www.facebool.lv Pļaviņu novada bibliotēkas lapā.
Uz bērnu bibliotēkas informācijas dēļa regulāri tiek izvietota jaunākā informācija par
pasākumiem, jaunākajām grāmatām, preses izdevumiem.

11.Sadarbības tīkla raksturojums
2019. gadā Pļaviņu bērnu bibliotēka turpināja savu iesākto sadarbību ar Pļaviņu novada
ģimnāziju, bērnudārzu „Bērziņš”, pensionāru apvienību „Daugavas Rīts”, pansionātu „Pļaviņas”,
jauniešu centru “Ideja” un citām Pļaviņu novadā atrodošajām iestādēm.
Atsaucoties uz Pļaviņu pilsētas pensionāru apvienības „Daugavas Rīts” vadītājas Regīnas
Šimkevičas aicinājumiem, bibliotēkas darbinieces regulāri viesojas apvienībā ar jaunāko grāmatu
apskatiem, tematiskiem sarīkojumiem.
Veiksmīga sadarbība izveidojusies ar pansionātu „Pļaviņas”. Regulāri dažāda vecuma bērni
bibliotēkas darbinieču vadībā sniedz koncertus pansionāta iemītniekiem. Aptuveni koncertos
piedalās desmit bērni, kuri dzied, spēlē dažādus mūzikas instrumentus, runā dzeju un prozu.
Jau trešo gadu pēc kārtas aktīvākie un čaklākie bibliotēkas lasītāji, klubiņa “Sprīdītis”
apmeklētāji, dambretes pulciņa dalībnieki Ziemassvētku laikā saņēma dāvanas no Starptautiskās
kristīgās organizācijas “ADRA”, par to paldies jāsaka bērnu bibliotēkas darbiniecei Antrai Galiņai.
Sadarbībā ar Pļaviņu jauniešu centru “Ideja” un NVO “Jauniešu biedrību – Centrs” notika
divas kopīgas nodarbības.
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Sakarā ar to, ka pēc kosmētiskā remonta bibliotēkā ir viena gaiša siena, ir izveidojusies
sadarbība ar Mākslas skolu. Regulāri bibliotēkā tiek izliktas jauno mākslinieku gleznas.
Gadu gaitā izveidojusies laba sadarbība ar Pļaviņu novada domi. Katru gadu Pļaviņu novada
dome izdod “Pļaviņu novada domes publisko pārskatu”, kur atspoguļots arī bērnu bibliotēkas darbs.
Ar publiskajiem pārskatiem var iepazīties jebkurš bibliotēkas apmeklētājs.
Paplašinājies sadarbības darbs ar bērnu vecākiem, projekta “Grāmatu starts” ietvaros visos
pasākumos piedalījās bērni ar saviem vecākiem.
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Pielikumi
Konkursa „Skaļā lasīšana” dalībniece Kaiva Avotiņa no 5.a klases.

Viena no projekta “Grāmatu starts” nodarbībām.

2020. gada 31. janvāris.
Pļaviņu novada filiāles bērnu bibliotēkas vadītāja G. Grandāne
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