E. Prūsas Vietalvas pagasta bibliotēkas darba pārskats par 2019.
gadu
1. Pļaviņu novada Vietalvas pagasta bibliotēkas vispārīgs raksturojums
Emīlijas Prūsas Vietalvas pagasta bibliotēka ir kultūras, informācijas un izglītības iestāde,
kura sniedz pagasta iedzīvotājiem nepieciešamās zināšanas un informāciju, veicina sabiedrības
kopīgu attīstību, attīsta un papildina kultūrvidi, sekmē un attīsta mūžizglītības iespējas pagastā.
Vietalvas pagasta bibliotēka ir publiska, tāpēc tās apmeklētāji ir gan pieaugušie, gan jaunieši,
gan bērni. Mūsu bibliotēkas mērķis ir sniegt informācijas pakalpojumus visiem apmeklētājiem,
nodrošināt pilnīgu informācijas pieejamību, tādejādi sekmējot intelektuālo attīstību.
Bibliotēkas misija un mērķi balstīti uz to, lai sekmētu izglītotas, informētas un kulturālas
sabiedrības veidošanos pagastā.
Bibliotēka darbojas saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem, tai skaitā Bibliotēku likumu,
likumu Par pašvaldībām, citiem LR likumiem, MK noteikumiem, Pļaviņu novada bibliotēkas
darbības nolikumu un lietošanas noteikumiem.
Vietalvas pagasta iedzīvotāju skaits ( pēc ziņām uz 01.03.2019)- 652 iedzīvotāji, tai skaitā
bērni un jaunieši (vecumā no 0 - 6 gadi=40, no 7-18 gadiem = 60) līdz 18 gadu vecumam -100.
Bibliotēkas apkalpojamā teritorijā ir pašvaldības un uzņēmumi ( PII “Zīļuks”, pagasta
pārvalde, z/s u.c.). Lietotāji ir bērnudārza audzēkņi, skolnieki, strādājošie un pensionāri.
Bibliotēka apkalpo jebkuru tās apmeklētāju, nediskriminējot un neierobežojot
pakalpojumu pieejamību. Bibliotēka iespēju robežās un godprātīgi pilda tai deleģētās
funkcijas un uzdevumus.
Bibliotēkas pārskata perioda prioritātes:
izglītība, mūžizglītība, izglītošanas funkcija;
kultūra, kultūras mantojuma glabāšana un nodošana sabiedrības rīcībā, kultūrvides
attīstība;
informācija, informācijas pakalpojuma sniegšana;
labvēlīgas sociālās vides veidošanu un uzturēšanu, sociālo kontaktu nodrošināšanu.
Bibliotēka darbojas kā vietējas nozīmes bibliotēka, kura izgāja Latvijas Republikas Kultūras
ministrijas atkārtotu akreditāciju 2014. gada 15. oktobrī. Līdz jaunas akreditācijas procesa
veikšanai spēkā ir esošā akreditācijas apliecība.
Vietalvas bibliotēkas akreditācija pārskata periodā nav notikusi.

2. Finansiālais nodrošinājums
Bibliotēkas finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju.
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
1574
1249

2018
1614
1259

2019
1395
1260

8
317

8
291

0
135

56

Tabula “Bibliotēkas izdevumi”
2017
9122
7873
1249

Izdevumi kopā (EUR)
Darbinieku atalgojums (bruto)
Krājuma komplektēšana

2018
8912
7653
1259

2019
8673
7413
1260

Krājumu komplektēšanas līdzekļi palielinājušies, grāmatu cenas palielinājušās - bet
personāla attīstībai darbinieka atalgojums samazinājies.

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums.
Pārskata periodā remontdarbi nav veikti, jo iepriekšējā gadā bibliotēka ir pārgājusi uz jaunām
telpām pagasta pārvaldes ēkā.
Bibliotēkas apmeklētāju dators tehniski un morāli novecojis (ar Windows 7 programmatūru
-licence beigusies 2019.gadā) - situācijas risinājumam izmantojam pagasta pārvaldes telpās
atrodošos desmit projekta datorus.
Nākotnē nav paredzēts iegādāties jaunu datoru bibliotēkas lasītājiem.
Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums”
Datori
Plānie klienti
Multifunkcionālās
iekārtas
Printeri

Darbiniekiem
(skaits)
1

Lietotājiem
(skaits)
1

Vērtējums (teicams/labs/
apmierinošs/neapmierinošs)
Teicams/neapmierinošs

Piezīmes

1

labs

2014.gads

1

apmierinošs

2007.gads

2016./2007.gads

Kopēšanas
iekārtas
Skeneri
Citas iekārtas
Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums darbā ar bērniem un jauniešiem labs.
Bērnudārza āra rotaļu laukumā PII “Zīļuks” audzēkņi un darbinieki kopā ar bibliotekāru
iesaistās “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā-2019” lasīšanas veicināšanas pasākumos.
Jāpilnveido interneta kvalitāte, jo nelabvēlīgos laika apstākļos Trešā Tēva Dēla tīklam netiek
nodrošināts vajadzīgais interneta ātrums, darbs bibliotēku programmas “BIS Alise” apgrūtinošs.
Esam cerībā uz kvalitatīvāku interneta nodrošinājumu nākošgad.

4. Personāls
Bibliotēkas darbu veic bibliotēkas vadītājs ar maģistra izglītību citās jomās. Turpinu
pilnveidot savas zināšanas bibliotēkas pārvaldes jomā.
Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi”
Piedāvājums apmeklēto profesionālās pilnveides pasākumu tabulai (tabula nav obligāta, ja patīk, var
izmantot, ja ne – situāciju raksturo aprakstošā veidā; tabulu var likt arī pielikumā)
N.p. Norises
Norises
Organizētājs(-i)
Pasākuma nosaukums,
Stundu
k.
laiks
vieta
galvenās tēmas
skaits
1.
22.01.2019 Aizkraukles
Aizkraukles
1.LNB lasīšanas veicināšanas
5
pilsētas
pilsētas bibliotēka programmu un kampaņu
bibliotēka
aktivitātes.
2.Grāmatu starts

2.

19.03.2019

Aizkraukles
pilsētas
bibliotēka

Aizkraukles
pilsētas bibliotēka

3.

11.04.2019

Izglītības un
attīstības
centrs
“EGO”

Izglītības un
attīstības centrs
“EGO”

4.

16.04.2019

Latvijas
bibliotekāru
biedrība

Latvijas
bibliotekāru
biedrība

3.Lasīšanas veicināšanas
programmu publicitāte
4.Bērnu, jauniešu un vecāku
žūrijas kolekcija, tās izvēles
principi, rezultāti
5.Fragmentu lasījumi un dikcijas
vingrinājumi.
Aizkraukles reģiona pašvaldību
publisko bibliotēku darbinieku
seminārs:
1.Jaunumi Lursoft IT datu bāzēs
2.Aktuālais VID elektroniskajā
sistēmā ( ienākumu deklarācijas,
mobilā lietotne)
3. Medijpratības
nepieciešamība. Tradicionālie
mediji pret jaunajiem medijiem.
Algoritmi un burbuļi.
Radošums un tā izpausme darbā
ar bērniem:
1.Veiksmīgi noorganizēta
pasākuma priekšnoteikumi:
ideja, reklāma, ielūguma,
noformējums, scenārija,
pasākuma vadītājs
2.Ideju maiss tematisku
pasākumu organizēšanā un
vadīšanā.
3.Pasākumu vides noformēšanas
neparastie padomi, izmantojot
vairāk vai mazāk pazīstamus
materiālus
4.101 ideja radošo darbnīcu un
spēļu organizēšanā pasākumos:
spēles, aktivitātes, kas uzrunā un
aizrauj mazus un lielus.
1.Bibliotekāru darbs pieaugušo
izglītošanā Paikspīras reģiona
bibliotēkā, ASV
2.Brīvības pieminekļa
izgaismošanas fonds: aicinājums
un informācija Latvijas
bibliotekāriem
3.Nacionālā enciklopēdija –
lietpratēju veidots augsti ticams
saturs
4.Latvijas Nacionālā digitālā
bibliotēka – jaunākās iespējas
5.Erasmus+ projekts “Latvijas
bibliotekāru – pieaugušo
izglītotāju profesionālo IKT
kompetenču paaugstināšana”.
6.Audere est Facere jeb
Uzdrīkstēšanās ir darīt.
Valmieras integrētās bibliotēkas
jauniešu organizācijas (VIBJO)
“Sudraba zirgs” sadarbība ar
bibliotēku

6

8

6

7.Latvijas Bibliotekāru biedrības
darbs 2018.gadā
8.Publisko, akadēmisko vai
skolu bibliotēku sesija
5.

14.05.2019

Aizkraukles
pilsētas
bibliotēka

Aizkraukles
pilsētas bibliotēka

6.

11.12.2019

Aizkraukles
pilsētas
bibliotēka

Aizkraukles
pilsētas bibliotēka

Dalība “Aizkraukles reģiona
pašvaldību publisko bibliotēku
darbinieku seminārā:
1.Jaunāko grāmatu apskats no
SIA “Latvijas grāmata”
2.Latvijas bibliotekāru –
pieaugošo izglītotāju
profesionālo IKT kompetenču
paaugstināšana.
3.Atskats un diskusijas par
Latvijas Bērnu un jaunatnes
literatūras padomes konferenci
un Brīvības pieminekļa
izgaismošanas fonda pasākumu
Rīgā, š.g. aprīlī
4.Aktuālie jautājumi un
problēmu risinājumi darbā ar
BIS “Alise”
5. Erudīcijas spēle “Zini vai
mini!”
6.Aktualitātes Aizkraukles
pilsētas bibliotēkas bērnu
literatūras nodaļā.
Dalība “Aizkraukles reģiona
pašvaldību publisko bibliotēku
darbinieku seminārā:
1.Aktuāli jautājumi bibliotēku
darbā
2.Pašvaldību publisko bibliotēku
atkārtota akreditācija
3.Reģiona galveno bibliotēku
metodiķu un direktoru semināru
atziņas

5

4

Regulāri piedalos novada bibliotēkas organizētajos mācību semināros un organizētajos
pasākumos.
Esmu pateicīgs Pļaviņu novada domei par finansiālo atbalstu šo pasākumu apmeklēšanai

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība
2019.gadā bibliotēkas lietotāju skaits palielinājies par 18,90%, bērnu skaits sarucis par 36,72%, bērnu
apmeklējums palielinājies par 14,89%. Grāmatu kopējais lasījums : palielinājies grāmatām par 1,01% un
samazinājies periodikai par 13,12% - samazinoties pagasta iedzīvotāju skaitam par 4,28%.
Palielinājies virtuālais apmeklējums par 62,12% , jo palielinoties uzziņu un informācijas darbs caur
datoru.
Lasītāju auditorija noveco, lielāku uzmanību veltot grāmatas lasīšanai – otrā plānā atstājot periodiku.
Bērnu grāmatām lasījums mazinājies par 4,62% - pagasta teritorijā dzīvojošo bērnu skaitam samazinoties
par 36,73%

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji”

2017

2018

2019

+/- %
2019.gadā
salīdzinot ar
2018. gadu

Lietotāju skaits

157

201

239

+ 18.90

t. sk. bērni

23

49

31

-36.73

Fiziskais apmeklējums

2177

3257

3742

+14.89

t. sk. bērni

387

421

595

+41,33

Virtuālais apmeklējums

1053

866

1404

+62,12

Izsniegums kopā

3024

3239

3030

6,17

t. sk. grāmatas

1906

1530

1547

+1,01

t. sk. periodiskie izdevumi

1118

1707

1483

-13,12

t. sk. bērniem

411

340

325

- 4,62

Lietotāji % no iedz. skaita apkalpes zonā

20.69

28.51

34,53

+6,02

Iedzīvotāju skaits

759

705

692

-4,28

Sociālo tīklu apmeklējums (skatījumi)

Lasītāju skaits procentuāli no iedzīvotāju skaita apkalpes zonā palielinājies par 6,02%.
Bibliotēka piedāvā - pieaugušo un bērnu literatūras krājumus. Nesteidzīgākie bibliotēkas
lasītāji var izmantot lasītavu.
Lasītājiem atvēlēta visu iekārtu un aprīkojuma izmantošana, konsultāciju sniegšana par
bibliotēkas krājumiem un citiem informācijas resursiem, katalogiem, informācijas meklēšanas
sistēmām un to izmantošanu;
• SBA pakalpojumi (Starpbibliotēku abonements);
• interneta pakalpojumi - praktiska palīdzība strādājot ar elektroniskajām datu bāzēm un
datoru izmantošana;
• palīdzība elektrības maksājumu veikšanā, i-banku izmantošanā, veidlapu sameklēšanā
un izdrukāšanā no VID, Valsts nodarbinātības dienesta, palīdzība portālā “Latvija”
apmeklējumu laikā u.c;
• bibliotēkas fondā neesošu iespieddarbu un nepieciešamās informācijas pieprasīšana no
citām bibliotēkām.
• pašvaldības, valsts institūcijas un nevalstisko organizāciju informācijas pieejamība
visiem iedzīvotājiem.
Bibliotēkas jaunieguvumu apstrādi veicu 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.
Iekšzemes SBA ir audzis, starptautisko SBA lauku lasītāji nav izmantojuši.

Tabula “SBA rādītāji”
SBA
No citām Latvijas bibliotēkām saņemto
dokumentu skaits
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto
dokumentu skaits

2017
8

2018
10

2019
22

3

13

7

Lasītājiem laukos ir svarīgi, lai bibliotēka būtu atvērta un pastāvētu iespēja izlasīt jaunāko
periodiku, daiļliteratūru, nozaru literatūru, samaksāt rēķinus.
Saziņai ar bibliotēkas lietotājiem tiek izmantots bibliotēkas e-pasts:
vietalvas_biblioteka@inbox.lv, tālrunis, sarunas.
Tiek uzklausīti iedzīvotāju ieteikumi, lietotāji savas domas var ierakstīt „Ierosinājumu un
atsauksmju burtnīcā”.
Bibliotēkas lietotāju viedokli lielākoties noskaidrojam mutiski.

6. Krājums.
Viena no būtiskākajām bibliotēkas vērtībām ir tās krājums.
2018.gadā bibliotēka abonēja 14 žurnālus un reģionālo laikrakstu ”Staburags”.
Pamata krājumu veido: nozaru literatūra un daiļliteratūra, bērnu literatūra, uzziņu izdevumi.
Krājums atrodas nepārtrauktā kustībā, kas tiek papildināts ar jaunieguvumiem.
Grāmatu komplektēšanā izmantoju iespēju iegādāties grāmatas no izdevniecības “Latvijas
Grāmata”, saņemot dāvinājumus no lasītājiem, Rīgas Centrālās bibliotēkas un Grāmatu svētkos
esošo apgādu piedāvājumus.
Vietalvas pagasta bibliotēkas budžets ir stabils, vērsts uz attīstību.
Grāmatām un laikrakstu abonēšanai līdzekļi ir pietiekoši.
Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums”
Finansējums krājuma komplektēšanai
t. sk. pašvaldības finansējums
grāmatām
t. sk. bērnu grāmatām
periodiskajiem izdevumiem
Finansējums krājumam uz 1 iedz. apkalpes zonā
(pašvaldības finansējums)
Finansējums krājuma komplektēšanai kopā

2017

2018

2019

1249
751
182
498
1.64

1259
810
162
449
1.78

1260
810
137
450
1.82

1587

1614

1395

Grāmatu krājuma inventarizācija pārskata periodā nav veikta.
Pārskata periodā krājumu komplektēšanas prioritāte bija bērnu grāmatām.
Samazinājies jaunieguvuma bērnu grāmatu skaits. Grāmatu krājuma apgrozībai nedaudz
samazinoties apgriezti proporcionāli pieaugusi periodisko izdevumu apgrozība.

Tabula “Krājuma rādītāji”

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

2017
234
232
20
54
473
4799
0.53
0.92

2018
193
193
32
46
61
3758
0.41
1.77

2019
770
133
32
26
220
4677
0.40
1.78

Bezmaksas datubāzes atskaites periodā ( pēc KISC datiem ) nav izmantotas, turpmāk tās
izmantosim.

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums”
Datubāze
Letonika
News

2017
0
0

2018
0
0

2019
0
0

Grāmatu krājums ir pietiekošs, iztrūkstošo grāmatu iegādi veicam sadarbojoties SBA.

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem
Pagasta bibliotēka ir iecienīta vieta pagasta bērniem un jauniešiem. Lasītāji iepazīstas ar
grāmatām, izvēlas tās lasīšanai. Lasa periodiku uz vietas, izmanto datorus.
Vietalvas pagasta bērni internetā pārsvarā spēlē spēles, pieaugušie veic norēķinus ar
internetbankas palīdzību, raksta ar e-pastus, meklē informāciju u.t.t.
Vidēji dienā datorus izmanto 1-2 lietotāji. Datorlietotāji katru dienu reģistrējas
„Datorlietotāju reģistrā”.
2019. gadā interneta lasītavas pakalpojumus bibliotēkā izmantoja 1404 apmeklētāji, tai skaitā
- 210 ( 14,95% ) jaunieši vecumā no 7-18 gadiem.
Bibliotēkā grāmatu krājums ir sadalīts divās zonās: skolēniem un pašiem mazākajiem, kur ir
vairākas rotaļlietas un spēles.
Interneta zālē bērni labprāt darbojas ar datoru. Prasmes tajā viņiem ir labas un bibliotekāra
palīdzība vajadzīga tikai atsevišķos gadījumos. Interneta lasītavas telpā ir izvietotas ieteicamās
interneta vietņu adreses, datora un interneta lietošanas noteikumi.
Par drošību internetā tiek runāts katru gadu, droša interneta dienā.
2018. gadā bibliotēku apmeklējuši 49 bērni un jaunieši vecumā līdz 18 gadiem, bet 2019.
gadā 31 – samazinājums izskaidrojams ar to, kad mums vairs nepastāv skola.
Lasīšanas veicināšanas aktivitāte - bibliotēkā darbojās bērnu, jauniešu un vecāku žūrija.
Organizējam lasīšanas veicināšanas pasākumu – aicinot bērnu vecākus ar bērniem nākt uz
bibliotēku lasīt.
Rīkotas sekojošas mēneša darbu izstādes rakstniekiem- dzejniekiem:
1. Margaritai Stārastei-105 (februāris);
2. Rakstniecei Emīlijai Prūsai-141 ( 20. februāris)- darbu izstāde;
3. Vilim Plūdonim-145 (maijs);

4. Jānim Klīdzējam -105 un Reinim Kaudzītim -180(maijs);
5. Andrejam Dripem - 90, Jānim Peteram – 80 un Aleksandram Puškinam -220 (jūnijs);
6. Eduardam Pāvulam - 90, Ernestam Hemingvejam -120, Aleksandram Dimā - 195
(jūlijs);
7. Ainai Zemdegai-95 , Knutam Hamsunam -160 , Vijai Artmanei-90, Egonam Līvam 95,
Johanam Volfgangam Gētem -270 (augusts);
8. Mirdzai Kļavai-95 (septembris);
9. Norai Ikstenai -50 ( oktobris);
10. Kārli Skalbem -140 ( novembris);
11. Rakstniekam, žurnālistam Pāvilam Rozītim -130 ( decembris);
12. Izstāde “Baltijas ceļam -30” ( augusts) - Sarmītes Ēlertes un Daiņa Īvāna kopīgi
veidotā bukleta prezentācija.
Tematiskie pasākumi bibliotēkā bērniem tiek veidoti arī sadarbībā ar Vietalvas PII “Zīļuks” un
bērnu vecākiem:
1. Lasīšanas veicināšanas projekta ”Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija -2018” noslēguma pasākums
bērnu dārzā - labāko lasītāju un grāmatu draugu nominācija;
2. Literatūras izstāde bērniem “Sniegotā ziema”;
3. “Pirmie pavasara vēstneši” - dzejas pēcpusdiena kopā ar bērnu dārza bērniem;
4. “Gājputni atgriežas”- literāri ilustratīva izstāde bērniem un bilžu grāmatu skatīšana;
5. Dzejas lasījums no Māra Čaklā dzejas grāmatas “Aprīļa pilieni”;
6. “Gājputni atgriežas”- izstādes rezultātu apkopošana – bērnu zīmējumu vērtēšana;
7. Bērnu grāmatu izstāde “Krāsainās Lieldienas”- izliktas grāmatas par Lieldienu svinēšanu
dažādās zemēs;
8. “Mani pirmie dzīvnieki”;
9. “Bērnu žūrija - 2019 ir klāt!” - Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas sadaļas “5+” grāmatu apskats;
10. “Kura grāmata man visvairāk patīk?” - bērnu konkurss par tīkamāko grāmatu;
11. Bērnu pasaku pēcpusdiena “Runča sapņu zemē” ar radošo zīmēšanas darbnīcu;
12. “Sniegoto ziemu gaidot…”- M. Stārastes un N. Valberga - grāmatas , kuras piebur pirmo
baltumiņu…;
13. Ziemeļvalstu kultūras nedēļai veltīta bērnu grāmatu izstāde;
14. Rokdarbnieces Natālijas Daiļidas darbu izstāde;
Pagastā skolas vairs nav, bibliotēku sadarbības partneri darbā ar bērniem pirmkārt ir vecāki, kuri
ved mazos lasītājus uz bibliotēku. Šis darba virziens ir svarīgs, jo grāmatu izvēle saviem bērniem,
protams, ir pieaugušo ziņā, bet mūsu uzdevums ir palīdzēt un veidot iemaņas un prasmes darbā ar
grāmatu, kā arī attīstīt pastāvīgu lasīšanas interesi. Tālāk seko bērnudārza audzēkņu auditorija, kas
ir ļoti atsaucīga un labvēlīgi noskaņota attiecībā pret grāmatām un lasīšanu.
Problēma darbā ar bērniem un jauniešiem ir tā, kad datorizācijas laikmetā lasīšanai vairāk
izmanto e-grāmatas savās planšetēs, mazāk apmeklē bibliotēku un mazāk vēlas komunicēties.

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.

2019.gada novadpētniecības ietverto materiālu veidi:
• „Vietalvas novadnieki”,
• „Latvijas vēsture”,
• ”Juris Kalniņš (Prātkopis)”,
• „Vietalvas ļaudis”,
• “Vietalvas dziedāšanas biedrība”,
• ”Vai pazīsti savu pagastu”,
• „Pārskats par sakrāto tautas dziesmu skaitu pa guberņām ”,
• „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”.
Liels paldies šo novadpētniecības mapju tapšanā Kārlim Celmam, Zentai Dudarevai, Ievai
Štelmaherei, Terēzai un Jānim Kārkliem, Rasmai Ieviņai, Annai Leonei Eidukai un citiem, kuri
palīdzēja Vietalvas puses vēstures faktu apzināšanā.
Daudz darāmā pie savākto materiālu krājumu sakārtošanas un krājumu kvalitātes
uzlabošanas un sistematizēšanas.
Lai kvalitatīvāk veiktu novadpētniecības darbu, nākotnē nepieciešams uzsākt darbu pie savas
elektroniskās datu bāzes izveidošanas.

9. Projekti
Tabula “Projektu apkopojums”
Projekta
nosaukums

Finansētājs

Finansējuma
apjoms

Projekta apraksts (īss
kopsavilkums)

Atbalstīts/
neatbalstīts

2019. gadā projektus īstenot nav izdevies, bet – 2020. gadā ar garantiju izdosies.

10. Publicitāte
Bibliotēka nodrošina valsts un Pļaviņu novada domes sagatavotās un publicētās informācijas
pieejamību tradicionālajos informācijas nesējos un elektroniski.
Bibliotēkas aktivitātes atspoguļojam Pļaviņu novada bibliotēkas mājas lapā, Pļaviņu novada
pašvaldības mājas lapā, “Pļaviņu novada ziņās” un Aizkraukles reģiona laikrakstā “Staburags”.
Tiek uzklausīti iedzīvotāju ieteikumi, lietotāji savas domas var ierakstīt „Ierosinājumu un
atsauksmju burtnīcā”.
Saziņai ar bibliotēkas lietotājiem tiek izmantots bibliotēkas e-pasts:
vietalvas_biblioteka@inbox.lv, tālrunis, sarunas.

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.

11. Sadarbības tīkla raksturojums
Vietalvas pagasta bibliotēkas sadarbības partneri ir :
1. Pļaviņu novada Vietalvas pagasta pašvaldība - kopēji organizēti pasākumi bērnu dārza
bērniem Vietalvas pagasta rotaļu laukumā;
2. Vietalvas politiski represēto apvienība - kopīgi organizēta komunistiskā genocīda upuru
piemiņas dienas pasākums pie Vietalvas “Arkādijām”;
3. Vietalvas pagasta kultūras darba organizatore – Vietalvas pagasta telpās kopēji rīkota
Natālijas Daiļidas rokdarbu izstāde un egles iedegšanas pasākums Vietalvas pagastā;
4. Vietalvas pagasta PII „Zīļuks”- kopīgi organizatoriski veidotie pasākumi bērniem “Kura
grāmata visvairāk patīk?”
5. Pļaviņu novada kultūras centrs un vietējās zemnieku saimniecības: “Bezdelīgas”,
“Grannes’, “Iesalnieki” u.c.
6. Latvijas Nacionālās bibliotēka, Aizkraukles pilsētas bibliotēka, Pļaviņu novada
bibliotēka ar filiālēm novadā - rūpējas par bibliotekāru zināšanu pilnveidošanu un
kvalifikācijas paaugstināšanu pateicoties Pļaviņu novada domes finansiālajam atbalstam.
Paldies visiem par līdzšinējo un turpmāko sadarbību nākotnē!
Gada pārskatu rakstīja Jānis Usāns, E. Prūsas Vietalvas pagasta bibliotēkas vadītājs

