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Pielikums

1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums
Stučkas rajona Aiviekstes bibliotēka dibināta 1978.gadā un tās atrašanās vieta ir Aiviekstes
ciema 1.maija ielā 1-1. Pēc Latvijas Republikas atjaunošanas 1990.gadā Stučkas rajons tiek pārdēvēts
par Aizkraukles rajonu un Aiviekstes ciems par Aiviekstes pagastu, līdz ar to bibliotēka iegūst
Aiviekstes pagasta bibliotēkas nosaukumu.
2009.gada 1.jūlijā pēc Administratīvi teritoriālās reformas, Aiviekstes pagasts iekļaujas
Pļaviņu novadā un Aiviekstes 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, „Brūklenes”, Vietalvas pagasts, Pļaviņu novads, Klintaines bibliotēka,
„Kūlīšos”, Klintaines pagasts, Pļaviņu novads, Gostiņu bibliotēka, Lielā iela 19, Pļaviņas.
Kopš 2014.gada bibliotēka pāriet uz jaunām telpām citā ēkā 1.maija ielā 6, kur veikts Klimatu
pārmaiņu finanšu instrumentu finansētais projekts “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana
Aiviekstes bibliotēkas ēkā”. No 2018.gada 13.marta Aiviekstes pagasta bibliotēkā tiek samazināts
darba laiks - bibliotēka sāk strādāt tikai trīs dienas nedēļā.
2014.gada 15.oktobrī bibliotēkā veikta akreditācija, izsniegta akreditācijas apliecība ar
Nr.416A un piešķirts vietējās nozīmes bibliotēkas statuss uz pieciem gadiem. Bibliotēkas akreditācija
pārskata gadā nav notikusi.
Pļaviņu novada bibliotēkas filiāle Aiviekstes pagasta bibliotēka veic pasaules kultūras
mantojuma-iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu 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 2019.gadā :
➢ Lasītveicināšanas pasākumu organizēšana visām vecuma grupām;
➢ Novadpētniecības materiālu vākšana un apkopošana.

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”
2017

2018

2019

Kopā (EUR)

15452

13032

12941

Pašvaldības finansējums

15437

13020

12919

15

15

22

Citi ieņēmumi:
t. sk. maksas pakalpojumi
t. sk. ziedojumi un dāvinājumi
t. sk. VKKF finansējums
t. sk. citi piešķīrumi

Pašvaldības finansējums bibliotēkas darbībai ir pietiekams.
Tabula “Bibliotēkas izdevumi”
2017

2018

2019

Izdevumi kopā (EUR)

15452

13032

12941

Darbinieku atalgojums (bruto)

9007

6838

7664

Krājuma komplektēšana

1058

971

1049

Tabulā par bibliotēkas izdevumiem redzams, ka 2019. gadā ir bijuši mazāki izdevumi nekā
2017. un 2018. gadā. Taču darbinieka atalgojums ir palielinājies, kā arī krājuma komplektēšanā ir
neliels izdevumu pieaugums.

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums
Aiviekstes pagasta bibliotēkā remontdarbi 2019. gadā nav veikti, jo jau iepriekšējos gados ir bijis
vērienīgs remonts. Bibliotēkas telpa ir plaša un gaiša.
Bibliotēkā lietotājiem ir pieejami četri datori, kuri ir no projekta “Trešais Tēva Dēls”. Šiem datoriem
aizvien biežāk rodas tehniskas problēmas, bet sazinoties ar palīdzības dienestu, tās veiksmīgi tiek atrisinātas.
Lai gan datori ir salīdzinoši veci, savas pamatfunkcijas tie pilda. Bibliotēkas vadītājai ir savs dators, kurš

lieliski pilda savas funkcijas un tas tiek izmantots arī bibliotēkas pasākumos. Bibliotēkā lietotājiem ir pieejama
1 multifunkcionālā iekārta, 1 kopēšanas iekārta, bibliotekāram – 1 printeris. Mazākajiem bibliotēkas
apmeklētājiem ir iekārtots savs stūrītis – paklājs, 2 galdiņi un krēsliņi.
Materiāltehniskais stāvoklis ir labs un tas ļauj organizēt dažādas aktivitātes un pasākumus.

4. Personāls
Bibliotēkā nepilnu slodzi (20 stundas nedēļā) strādā viens darbinieks – bibliotēkas vadītāja
Santa Rimeiķe. Bibliotekāre veic arī apkopējas pienākumus.
Bibliotēkas vadītājai ir augstākā izglītība – sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā. 2019.
gadā bibliotekāre pieteicās Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu
profesionālās kompetences pilnveides” 4.kārtas ietvaros uz 960 stundu profesionālās tālākizglītības
programmas „Bibliotēku zinības” apguvi Pieaugušo profesionālās pilnveides un tālākizglītības
iestādē Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Bibliotekāre šajā projektā tika apstiprināta un mācības uzsāka
05.08.2019. Mācības ir ļoti intensīvas - 2019. gadā klātienē notika trīs mācību sesijas (katra sesija
nedēļas garumā), starp tām ir jāapgūst apjomīgs mācību process neklātienē, jo ir jāpilda daudz
mājasdarbu.
2019. gadā bibliotekāre piedalījusies Aizkraukles reģiona bibliotekāriem organizētajos
semināros, kursos „Radošums un tā izpausmes darbā ar bērniem un pieaugušajiem bibliotēkā”,
piedalījās konferencē LNB “Bibliotēkas – dialogs ceļā uz pārmaiņām”.
Pļaviņu novada dome atbalsta izglītošanās iespējas, sedz kursu un mācību braucienu
izdevumus.

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība
Aiviekstes pagastā iedzīvotāju skaits turpina samazināties. 2018.gadā Aiviekstes pagastā
deklarējušies 664 iedzīvotāji, bet 2019.gadā iedzīvotāju skaits sarucis līdz 630.
Tā kā Aiviekstes pagasta bibliotēkas darba laiks ir 20 stundas nedēļā, ar katru gadu samazinās
bibliotēkas lietotāju skaits. 2019.gadā bibliotēku izmantojuši 160 lietotāji, salīdzinot ar 2018.gadu,
tas ir samazinājies par 18 %. Tas saistīts ar to, ka ir samazināts bibliotēkas darba laiks un
iedzīvotājiem bibliotēka ir pieejama tikai trīs dienas nedēļā. Arī datoru un interneta izmantošanas
apmeklējums samazinās gan pieaugušo, gan bērnu vidū, kā rezultātā samazinās kopējais bibliotēkas
apmeklējums. Taču iedzīvotāji labprāt apmeklē bibliotēkas rīkotās izstādes un tikšanās ar to
veidotājiem.

Izsniegumu skaits ir palielinājies par 28%, salīdzinot ar 2018.gadu. Visvairāk lasītāji turpina
izvēlēties periodiskos izdevumus. 2019.gadā visvairāk lasītākie žurnāli bijuši IEVA, IEVAS
STĀSTI, DĀRZA PASAULE, PRIVĀTĀ DZĪVE, IEVAS VESELĪBA. Periodikas izsniegums pret
grāmatu izsniegumu ir pieaudzis, jo lasītāji aizvien vairāk izvēlas žurnālus lasīt bibliotēkā nevis
abonēt. Palielinājies ir izsniegumu skaits bērniem, jo vasaras periodā bērni bibliotēku apmeklē
visbiežāk. Skolās tiek uzdota mājas lasīšana vasarai, kā arī atbraukušie bērni no lielpilsētas labprāt
apmeklē bibliotēku un izvēlas sev lasāmgrāmatas.
Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji”
2017

2018

2019

% salīdzinot ar
iepr. gadu

Lietotāju skaits

346

189

160

-83%; -18%

t. sk. bērni

63

59

52

-6%; -13%

Bibliotēkas apmeklējums

2128

1320

1235

-38%; -7%

t. sk. bērni

389

334

297

-16%, -12%

Izsniegums kopā

1311

1545

1986

+17%; +28%

t. sk. grāmatas

1133

893

942

-26%; +6%

t. sk. periodiskie izdevumi

175

652

1044

+372%; +60%

t. sk. bērniem

115

159

202

+38%; +27%

Bibliotekārais aptvērums %
no iedz. skaita pagastā,
pilsētā, reģionā *

49.8

28,4

25,4

t. sk. bērni līdz 18 g.*

9

8,9

8,3

Iedzīvotāju skaits

695

664

630

Virtuālais apmeklējums

-5%, -5%

Bibliotēka jau 8.gadu piedalās LNB lasītveicināšanas projektā “Bērnu, jauniešu un vecāku
žūrija”, kurā piedalījās ap 40 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 vajadzībām un šobrīd šo iespēju
izmanto viens apmeklētājs. 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
iestādi “Jumītis”, 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.
Bibliotēkā darbojas elektroniskais kopkatalogs BIS ALISE.

Tabula “SBA rādītāji”
SBA

2017

2018

2019

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto
dokumentu skaits

18

17

56

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto
dokumentu skaits

47

97

24

Bibliotēkas budžetā ir ierobežoti līdzekļi grāmatu iegādei, tāpēc bibliotēka izpilda bibliotēkas
lietotāju pasūtījumus, izmantojot starpbibliotēku abonentu. Grāmatas pasūtītas un saņemtas no

Gostiņu, Pļaviņu novada galvenās bibliotēkas un Pļaviņu bērnu bibliotēkas. Starptautiskais SBA nav
izmantots.

6. Krājums
Pašvaldības finansējums krājuma komplektēšanai ir stabils, taču grāmatas ir dārgas, tādēļ tās
tiek iepirktas arī tad, kad ir dažādi akciju piedāvājumi.. Grāmatas iepirktas vairākkārt no grāmatu
izplatītājiem VIRJA IK, taču izmantoti arī citu grāmatu izdevēju piedāvājumi „Latvijas Grāmata”,
„Zvaigzne ABC”.
Laikraksti un žurnāli pasūtīti Latvijas Pastā, izmantojot atlaižu piedāvājumu, tādējādi var
pasūtīt žurnālus un laikrakstus izdevīgāk..
Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums”
2017

2018

2019

Pašvaldības finansējums krājuma
komplektēšanai

843

971

1049

t. sk. grāmatām

579

705

771

t. sk. bērnu grāmatām

194

249

237

t. sk. periodiskajiem izdevumiem

264

266

278

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

1,2

1,9

1,7

Finansējums krājuma
komplektēšanai kopā

1057

1266

1116

2019. gadā bibliotēkā iegūtas 164 grāmatas, 60 no tām ir latviešu daiļliteratūra, 48 - bērniem
un jauniešiem.
Joprojām ļoti pieprasīti ir dažādu ārzemju autoru darbi – romāni un detektīvi, latviešu autoru
daiļliteratūra. No nozaru literatūras vairāk izvēlas psiholoģiju un filozofiju. Skolēni 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”. 2019. gadā bibliotēka pieprasīja visu žūrijas grāmatu
kolekciju. Šoreiz LNB sagādāja 19 grāmatas no 28 komplekta grāmatām. Bibliotēkā nav vairumā
daiļliteratūras angļu valodā, tāpēc 2019. gadā šī problēma tika risināta izmantojot starpbibliotēku
abonementu.
Rekataloģizēts 100% viss bibliotēkas krājums.

Tabula “Krājuma rādītāji”
2017

2018

2019

Jaunieguvumi kopā

208

207

164

t. sk. grāmatas

208

206

164

t.sk. latviešu daiļliteratūra

145

104

60

t. sk. bērniem

40

48

48

151

440

Izslēgtie dokumenti
Krājuma kopskaits

4464

3694

3436

Grāmatu krājuma apgrozība

3,4

4,1

3,6

2019.gadā no krājuma izslēgtas 440 grāmatas, kuras jau bija novecojušas pēc satura un
zaudējušas aktualitāti, kā arī nolietojušās grāmatas.
Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums”
Dabubāze

2017

2018

Letonika

161

15

News

130

2019

Lai veicinātu lietotājus ieskatīties un izmantot bibliotēkā pieejamās datubāzes, pie datoriem
ir novietoti bukleti ar informāciju par šiem e-resursiem, kā arī pašvaldības mājaslapas adrese
www.plavinunovads.lv, kurā var iepazīties ar novada aktuālāko informāciju. Bibliotēkas lietotājiem
tiek piedāvāta iespēja iepazīties ar šo datubāzu nozīmīgumu sabiedriskajā dzīvē, līdzekļu ietaupīšanu
un mobilitāti nepieciešamības gadījumā. Tomēr bibliotēkas lietotāji samērā reti izmanto šīs
priekšrocības.
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 Aiviekstes pagasta bibliotēkā. Parādniekiem tiek sūtīti arī telefoniski
atgādinājumi īsziņu veidā un e-pastā un tad grāmatas tiek atnestas un nodotas. Ļoti reti, bet gadās
tomēr, ka bibliotēkas lietotājs mainot dzīvesvietu, līdzi paņem arī grāmatu.

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem
Lielākais bibliotēkas apmeklētāju loks ir tieši bērni, jo tuvumā atrodas pirmsskolas izglītības
iestāde “Jumītis”. Šogad bērniem un jauniešiem iegādātas 48 grāmatas. 2019.gadā visvairāk bērni

apmeklēja bibliotēku vasaras mēnešos, kā arī skolas brīvlaikā, kad kopīgi spēlējām spēles, lasījām
grāmatas, radoši darbojāmies. Bērnus iesaistīju arī grāmatu norakstīšanā, kad kopīgi saiņojām, lai
nogādātu makulatūrā.
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”. Vienu reizi mēnesī notiek bibliotekārās stundas bērniem, kurā lasām grāmatas,
skatāmies tematiskās un literārās izstādes, sasaistām nodarbības tēmu ar animācijas filmām, rotaļām
un radošajām darbnīcām. Pirmsskolas bērni uz bibliotēku atved arī savus vecākus un tie kļūst par
bibliotēkas lietotājiem. Pašus mazākos bibliotēkas apmeklētājus gaida mīļmantiņas, grāmatas biezos
vākos, zīmuļkrāsas un krāsojamās grāmatas. Mazajiem iekārtota vieta šīm nodarbēm- paklājs, 2
galdiņi un krēsliņi.
Sākumskolas bērniem bibliotēka piedāvā galda spēles – Ciparu loto, puzles, lego, ALIAS un
citas galda spēles.
Jaunieši un studenti bibliotēkā biežāk iegriežas, lai izmantotu kopēšanas/printēšanas
pakalpojumus.

8. Novadpētniecība
Bibliotēka turpina apkopot materiālus par notikumiem Aiviekstes pagasta apkārtnē. Tiek
papildinātas tematiskās mapes “Biedrība “Ābeļziedi”, “Sporta dzīve Aiviekstes pagastā”, “Pagasta
iedzīvotāji”, “Sovhozs “Pļaviņas”, “Pagasta uzņēmēji”, “Pagasta sakoptākā sēta”. Diemžēl joprojām
jāsastopas ar iedzīvotāju kūtrumu un nevēlēšanos piedalīties sava pagasta kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšanas pasākumos.

9. Projekti
Tabula “Projektu apkopojums”
Projekta
nosaukums

Finansētājs

Bērnu, jauniešu
un vecāku žūrija

LNB

Stāstu bibliotēkas

UNESCO
LNKI

Finansējuma
apjoms

Projekta apraksts (īss
kopsavilkums)

Atbalstīts/

143

Projektā piedalās dažādu
vecumposmu dalībnieki,
kopskaitā 40.

Atbalstīts

Šogad bibliotekāre ir
iepazinusies ar šo projektu

Atbalstīts

neatbalstīts

LNB lasītveicināšanas projektā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” bibliotēka piedalās jau
astoto gadu. Aktīvākie lasītāji un vērtētāji ir PII “Jumītis” mazie lasītāji, vecāki un pieaugušie.
Bibliotēkā dalībnieki diskutē par grāmatu ilustrācijām, saturu un tā ietekmi uz sabiedrību.

10. Publicitāte
Bibliotēka piedāvā bibliotēkas apmeklētājiem bukletu par bibliotēkas darbību, kas kalpo kā
grāmatzīme. 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.
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, Pļaviņu
novada ģimnāzija un radošie Pļaviņu novada iedzīvotāji.
Šī gada laikā tika veidotas dažādas radošo darbu izstādes, kuras bija ļoti labi apmeklētas.
Izstāžu noslēgumos tika veidotas tikšanās iedzīvotājiem, tās iedzīvotāji labprāt apmeklēja.
Radoša sadarbība izveidojusies ar Pļaviņu novada Mākslas un mūzikas skolu, rīkojot
absolventu izstādes, organizējot radošās darbnīcas.
Starptautiska un pārrobežu sadarbība pārskata periodā nav notikusi.
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.

Bibliotēkas vadītāja Santa Rimeiķe

2020.gada 31.janvāris

Pielikums
Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas noslēguma pasākums PII Jumītis dalībniekiem

Radošo darbu Izstādes

