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ATZINUMS
Par Pļaviņu novada bērnu bibliotēkas atkārtotu akreditāciju
Bibliotēku akreditācijas komisijas sastāvs: Dz.Šmita, I.Saulīte. 2008.gadā bibliotēka tika
akreditēta vietējas nozīmes bibliotēkas statusā.
Pļaviņu novada bērnu bibliotēka (turpmāk tekstā - bibliotēka) ir iesniegusi iesniegumu
atkārtotai akreditācijai. Bibliotēku akreditācijas komisija 2014. gada 16. septembrī apmeklēja
Pļaviņu novada bērnu bibliotēku un izvērtēja tās atbilstību akreditācijas nosacījumiem.
Bibliotēkas darbības vispārīgs raksturojums
Bibliotēka sniedz bibliotekāros pakalpojumus un rīko lasīšanas veicināšanas pasākumus
bērniem un jauniešiem, sniedz konsultācijas darbā ar bērniem un jauniešiem Pļaviņu novada
publiskajām un skolu bibliotēkām, kā arī nodrošina informācijas pieejamību ikvienam novada
iedzīvotājam. Bibliotēka ieņem nozīmīgu vietu bērnu brīvā laika organizēšanā un izglītības
iestāžu mācību procesa nodrošināšanā ar nepieciešamo informāciju.
Bibliotēkai ir izstrādāti un apstiprināti bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti,
darba procesus veic atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Bibliotēkai ir
izstrādāts gada un ceturkšņu darba plāns, kas atspoguļo bibliotēkas darbu.
Bibliotēka atrodas Aizkraukles reģiona galvenās bibliotēkas (Aizkraukles pilsētas
bibliotēka) metodiskās vadības teritorijā. Novada pašvaldībai ir noslēgts līgums ar Aizkraukles
novada pašvaldību par reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu Pļaviņu novada
bibliotēkām.
Bibliotēkas akreditācijas ieteikumu izpilde par iepriekšējo periodu
Bibliotēku akreditācijas komisijas ieteikumi pēc iepriekšējās akreditācijas ir izpildīti.
Ieteikums turpināt krājuma saturisko izvērtēšanu tiek pildīts.
Ieteikums palielināt finansējumu krājuma komplektēšanai ir izpildīts.
Ieteikums ierīkot ugunsdrošības signalizāciju bibliotēkas telpās ir izpildīts.
Ieteikums iekārtot darba zonu bibliotēkas vadītājai ar vietu bibliotēkas dokumentu
glabāšanai ir izpildīts.
Bibliotekārais personāls
Bibliotēkā strādā divi darbinieki – bibliotēkas vadītāja un vecākā bibliotekāre. Bibliotēkas
vadītājai ir augstākā profesionālā izglītība, vecākajai bibliotekārei – vidējā profesionālā
izglītība.
Bibliotēkas darbinieces regulāri piedalās reģiona galvenās bibliotēkas rīkotajos semināros,
citos profesionālās pilnveides pasākumos.
Finansiālais nodrošinājums

Piešķirtie budžeta līdzekļi nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu.
Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums atbilst LR MK noteikumu
Nr.415 „Bibliotēku darbībai nepieciešamie finansējuma normatīvi” ieteikumiem, 2013.gadā
tas sastādīja 0,40 Ls uz vienu apkalpes zonas iedzīvotāju, kas neveicina attīstību.
Bibliotēkas darba pamatrādītāji pārskata periodā
No 2009. gada līdz 2013. gadam lietotāju skaits ir stabils - palielinājies par aptuveni 6%,
apmeklējumu skaits – samazinājies par aptuveni 3%, izsniegums ir samazinājies par aptuveni
26%.
Bibliotēkas krājuma un informācijas resursu organizācija un attīstība
Krājums (10288 vienības) sistematizēts atbilstoši prasībām, tā fiziskā kvalitāte ir
apmierinoša. Krājuma atlase no mazpieprasītas, dublešu un nolietotas literatūras tiek veikta
regulāri, bet darbs jāturpina. Krājuma apgrozība ir 1,5.
Krājuma komplektēšana notiek atbilstoši bērnu bibliotēkas specifikai, bet ņemot vērā visu
lasītāju vajadzības un intereses. Nozaru un uzziņu literatūras kvalitāte ir apmierinoša.
Pārskata periodā bibliotēka papildināja krājumu, izstrādājot un īstenojot projektus Valsts
Kultūrkapitāla fonda un LNB programmā „Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde
publiskajām bibliotēkām”. Bērnu grāmatu krājums tika papildināts, piedaloties Valsts
Kultūrkapitāla fonda un LNB lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku
žūrija”.
Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu klāsts ir daudzveidīgs, to abonēšanai izlietota
aptuveni 32 % no finansējuma krājuma komplektēšanai.
Bibliotēkā lietotājiem pieejamas abonētās elektroniskās datubāzes „Letonika”, „Lursoft
laikrakstu bibliotēka”.
Krājuma vienību individuālā un summārā uzskaite tiek veikta atbilstoši prasībām.
Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu ALISE-i. No kopējā krājuma 95 %
atspoguļoti Aizkraukles reģiona elektroniskajā kopkatalogā, notiek automatizēta iespieddarbu
izsniegšana, saņemšana.
Bibliotēkā pieejams sistematizēts novadpētniecības materiālu krājums. Izveidotas tematiskas
mapes par pagasta vēsturi, novadniekiem: rakstu kopijas no preses izdevumiem, fotogrāfijas,
pierakstīti atmiņu stāsti. Novadpētniecības materiāli tiek popularizēti izstādēs un citās
aktivitātēs. Ir izveidotas tematiskās mapes par aktuālām, pieprasītām tēmām.
Bibliotēkas pakalpojumi
Pārskata periodā regulāri tika rīkoti daudzveidīgi lasīšanas veicināšanas un
informācijpratības pasākumi bērniem un jauniešiem: jaunieguvumu apskati, bibliotekārās
stundas skolēniem, tikšanās ar rakstniekiem, individuālas konsultācijas. Sadarbībā ar
pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem regulāri tiek organizēti bērnu rīti, ekskursijas,
dramatizēti uzvedumi, tiek sagatavoti materiāli PII audzinātājām pasākumu rīkošanai,
piedāvātas grāmatu izstādes, radošas nodarbības.

Aktīva sadarbība bibliotēkai tematisku pasākumu organizēšanā ir ar izglītības iestādēm,
kultūras centru, jauniešu centru „Ideja”, ar Pļaviņu pilsētas pensionāru apvienību „Daugavas
Rīts”.
Bibliotēka aktīvi darbojas Valsts Kultūrkapitāla fonda un Nacionālās bibliotēkas Bērnu
literatūras centra rīkotajā lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu, jauniešu un vecāku
žūrija”.
Bibliotēka ir iekļauta „Stāstu bibliotēku” tīklā, ir notikuši vairāki sarīkojumi projekta
„Stāstu bibliotēkas” ietvaros. 2012.gadā saņemta pateicība par aktīvu dalību akcijā „Pasaule
t@vā bibliotēkā – UNESCO Pasaules mantojuma izzināšana”.
Bibliotēka ir iesaistījusies Baltijas ceļa 25. gadadienai veltītajā projektā „Baltijas ceļa
stāsti”, sadarbojoties ar Pļaviņu pilsētas pensionāru apvienību „Daugavas Rīts”.
Informācija par bibliotēku ir pieejama tīmekļa vietnēs www.plavinas.lv, www.biblioteka.lv,
www.kulturaskarte.lv, www.aizkrauklesbiblioteka.lv. Par bibliotēkas aktualitātēm informācija
tiek sniegta pašvaldības laikrakstā „Pļaviņu Novada Ziņas”.

Pakalpojumus aktīvi izmanto arī bērnu vecāki un pedagogi. Tā kā bibliotēka atrodas
attālināti no pilsētas centra, to izmanto vairāk nekā 100 mikrorajona pieaugušie iedzīvotāji.
Bibliotēkas apmeklētāji izmanto gan krājumu, gan iespēju skatīties DVD un portālu
www.filmas.lv.
Datorapmācības kursos katru gadu piedalās arī pieaugušie.
Ņemot vērā bibliotēkas ģeogrāfisko atrašanās vietu un piedāvātos pakalpojumus visām
iedzīvotāju grupām, bibliotēkas darbība būtu jāpaplašina, veidojot to par ģimenes bibliotēku.
Arī ziņās par Pļaviņu novada bērnu bibliotēku atkārtotai akreditācijai ir norādīts, ka tā ir
iestāde „kuras pakalpojumus ir tiesības izmantot visiem Pļaviņu novada iedzīvotājiem”.
Attiecīgi būtu jāpārskata krājuma komplektēšanas politika.
Bibliotēkas infrastruktūra
Bibliotēka atrodas bērnudārza otrajā stāvā ar atsevišķu ieeju. Bibliotēkas kopējā platība ir
140 m², lietotāju apkalpošanas telpa ir 50 m².
Telpu apgaismojums ir labs. Ir izveidots atbilstoši aprīkotas zonas dažādu vecumu bērniem
un pusaudžiem.
Bibliotēkā ieteicams veikt kosmētisko remontu un funkcionālo pārplānojumu, lai būtu
skaidri nodalītas pieaugušo zona un bērnu zona.
Lai ekonomiskāk un pārredzamāk izmantotu telpas, ieteicams plauktus izkārtot pa perimetru
gar sienām, lasītāju galdus – telpas vidū. Aprīkojums daļēji jāatjauno.
Bibliotēka nav pieejama cilvēkiem ar funkcionālo spēju ierobežojumiem. Bibliotekārie
pakalpojumi cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām tiek nodrošināti, vajadzības gadījumā
grāmatas piegādājot arī mājās.
Būtisks ieteikums – norobežot tajā pat ēkā esošā bērnudārza ārtelpu. Publiskā bibliotēka ir
iestāde, kuru drīkst apmeklēt ikviens, turpretī bērnudārzu – tikai bērnu vecāki u.c. autorizētas
personas.

Slēdziens
Pļaviņu novada bērnu bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas
rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss.
Ieteikumi
1. Uzlabot krājuma kārtojumu un izvietojumu, lai tas būtu ērtāk pieejams
lasītājiem.
2. Rast iespēju palielināt finansējumu krājuma iegādei.
3. Norobežot ēkā esošā bērnudārza ārtelpu.
4. Attīstīt bibliotēku kā publisku ģimenes bibliotēku.

