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1. Vispārīgs bibliotēkas/reģiona bibliotēku 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”.
2014.gada 15.oktobrī bibliotēkā veikta akreditācija, izsniegta akreditācijas
apliecība ar Nr.416A un piešķirts vietējās nozīmes bibliotēkas statuss uz pieciem
gadiem.
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, kā arī piedāvāt daudzveidīgas brīvā
laika pavadīšanas iespējas.
Prioritātes 2016.gadā :
➢ Lasītveicināšanas pasākumu organizēšana visām vecuma grupām;
➢ Krājuma komplektēšana svešvalodās;
➢ Bibliotēkas arhīva lietu un nomenklatūras sakārtošana;
➢ Novadpētniecības materiālu vākšana un apkopošana.
Bibliotēkā notiekošās aktivitātes tiek atspoguļotas Pļaviņu novada
informatīvajā izdevumā “Pļaviņu novada ziņas” un Pļaviņu novada mājaslapā
www.plavinunovads.lv.
www.kulturaskarte.lv
www.biblioteka.lv
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2. Finansiālais nodrošinājums
Tabula Nr.1 “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

2014

2015

2016

64424

15629

16267

22

16

18

Pašvaldības finansējums bibliotēkas darbībai ir labs un pietiekams.

Tabula Nr.2 “Bibliotēkas izdevumi”
Izdevumi kopā (EUR)
Darbinieku atalgojums (bruto)
Krājuma komplektēšana

2014
64446
7336
972

2015
16385
7460
1314

2016
16285
8788
1002

Tabulā Nr.2 redzams , ka 2014.gadā ir bijuši lielāki izdevumi kā 2015. un
2016.gadā,jo bibliotēkā tika veikts vērienīgs remonts. 2016.gadā finansējums nav
palielināts, salīdzinot ar 2015.gadu , toties audzis darbinieku atalgojums.

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums
Tabula Nr.3 “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums”
Datori
Plānie klienti
Multifunkcionālās
iekārtas
Printeri

Kopēšanas
iekārtas
Skeneri
Citas iekārtas

Darbiniekiem
(skaits)
1

Lietotājiem
(skaits)
4

Vērtējums (teicams/labs/
apmierinošs/neapmierinošs)
Darbiniekam – teicams
Lietotājiem - labs

1

labs

2

labs

1

teicams

Piezīmes

2016.gadā Pļaviņu novada dome iegādājās vienu datoru un monitoru bibliotēkas
darbiniekam, jo iepriekšējais komplekts bija novecojis. Iegādāta arī jauna
kopēšanas/printēšanas iekārta.
Datoriem no projekta “Trešais tēva dēls” arvien biežāk rodas tehniskas
problēmas, bet sazinoties ar palīdzības dienestu, iespēju robežās tās tiek risinātas un
datori ir pieejami bibliotēkas lietotājiem.
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4. Personāls
Bibliotēkā pilnu slodzi (40 stundas nedēļā) strādā viens darbinieks – bibliotēkas
vadītāja Kristīne Rulle. Bibliotekāre veic arī apkopējas pienākumus, kas ir 0,25 slodze.
Bibliotēkas vadītājai ir augstākā izglītība – pirmsskolas skolotāja kvalifikācija,
bakalaura profesionālais grāds izglītībā.
2016.gadā bibliotekāre piedalījusies Aizkraukles reģiona bibliotekāriem
organizētajos 2 semināros un BIS ALISE rīkotājos kursos par tēmām ;
➢ “BIS ALISE – palīgs bibliotēkas darba pārvaldībā”
➢ Padziļinātie kursi CIRKULĀCIJĀ
Kopā ar Pļaviņu novada bibliotēku un tās filiālēm, bibliotekāre piedalījās pieredzes
apmaiņas braucienos uz Rīgas LU Akadēmisko bibliotēku, Cēsu centrālo bibliotēku un
pasākumu Cēsu koncertzālē “Lielā lasītāju balva 2016”.
Pļaviņu novada dome iespēju robežās atbalsta izglītošanās iespējas un sedz
kursu un pieredzes apmaiņas braucienu izdevumus. 2016.gadā apmācībām iztērēti 98
eiro.

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība
Aiviekstes pagastā iedzīvotāju skaits strauji samazinās. 2015.gadā Aiviekstes
pagastā deklarējušies 740 iedzīvotāji, bet 2016.gadā iedzīvotāju skaits sarucis līdz 710.
Tā kā Aiviekstes pagasts ir blakus Pļaviņu pilsētai, tad bibliotēku apmeklē arī pļaviņieši
un lasītgribētāji no citiem blakus pagastiem, kā arī caurbraucēji, kas vēlas bibliotēkā
pakavēt laiku. Bibliotēku izmantojuši 373 iedzīvotāji un salīdzinot ar 2015.gadu,
2016.gadā tas nedaudz ir samazinājies par 4,3% . Tomēr salīdzinot pēdējo trīs gadu
statistiku, bibliotēkas lietotāju skaits ir stabils.
Tabula Nr.4 “Bibliotēkas pamatrādītāji”
Lietotāju skaits
t. sk. bērni
Fiziskais apmeklējums
t. sk. bērni
Virtuālais apmeklējums
Sociālo tīklu apmeklējums
(skatījumi)
Izsniegums kopā
t. sk. grāmatas
t. sk. periodiskie izdevumi
t. sk. bērniem
Lietotāji % no iedz. skaita
apkalpes zonā
Iedzīvotāju skaits

% salīdzinot ar
iepr. gadu
+ 4,4% ; - 4,3%
-155%;+36,2%
+12,10%; - 38%
+164%; - 164%
-15,3%; +65,6%

2014
372
148
2475
457
1392

2015
389
58
2816
1207
1207

2016
373
79
2041
456
1999

2292
1298
992
178
21%

2185
1057
1121
138
19%

2438
1283
1146
164
19%

-4,9%; +10,38%
-22,8%; +21,3%
+13,0%; +2,2%
-28,9%; +18,8%

780

740

710

-5,4%;- 4,2%

Izsniegumu skaits ir palielinājies par 10% un tas nozīmē, ka krājuma politika ir uz
pareizā ceļa. Biežāk tiek pieprasītas grāmatas caur SBA. Bibliotēkas lietotāji izsaka
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savas vēlmes, kuras arī tiek ņemtas vērā un tiek izpildītas. Grāmatu krājums gada laikā
palielinājies par 271 grāmatu, kuras ir iegādātas par pašvaldības līdzekļiem, saņemtas
dāvinājumos un iegūtas grāmatu apmaiņas ceļā. Bibliotēkas telpā izvietots plaukts
„Lasītājs dāvina lasītājam”, kur notiek grāmatu apmaiņa. Liela interese ir par
seriālizdevumiem , īpaši par – IEVA, IEVAS STĀSTI, DĀRZA PASAULE,
PRIVĀTĀ DZĪVE. Periodikas izsniegums pret grāmatu izsniegumu ir gandrīz
proporcionāls.
Bibliotēka jau 5. gadu piedalās LNB lasītveicināšanas projektā “Bērnu, jauniešu un
vecāku žūrija”, kurā piedalās ap 50 dalībniekiem.
Bibliotēka nodrošina bezmaksas pakalpojumus:
➢ grāmatu, citu dokumentu izmantošanu bibliotēkā un izsniegšana uz
mājām;
➢ abonēto datubāzu izmantošana;
➢ datora un interneta izmantošana un konsultācija;
➢ tematiskās, literārās un mākslas darbu izstādes.
Maksas pakalpojumi: printēšana, kopēšana ( melnbalta) uz A4 lapas.
Bibliotēkas lietotājiem ir iespēja izmantot datubāzes „Letonika” un „Lursoft
Laikrakstu bibliotēka”- tā ir iespēja meklēt Latvijā izdoto laikrakstu pilntekstus
elektroniski. Visvairāk šo pakalpojumu izmanto strādājošie, kas nepasūta laikrakstus,
bet reizēm arī pensionāri,kuri vēlas iegūt nepieciešamo rakstiņu par vajadzīgo tematu
elektroniski.
Bibliotēkā ir organizēta apkalpošana lasītājiem ar īpašām vajadzībām un šobrīd
šīs iespējas izmanto viens apmeklētājs. Ir ierīkota iebrauktuve atbilstoši vajadzībām un
normatīviem. Bibliotēku apmeklē Pļaviņu Nedzirdīgo biedrības pārstāvji.
Bibliotēka joprojām sadarbojas ar sociālo dienestu un bāriņtiesu. Palīdzība tiek
sniegta sociāli mazaisargātajām un riska grupām – CV sagatavošana, darba
sludinājumu izvērtēšana, izdrukas no internetbankām. Šo cilvēku grupu diezgan grūti
iekustināt sākt pašiem mācīties apgūt jaunas prasmes. Bezdarbnieki dažkārt pavada
savu brīvo laiku, izmanto internetpakalpojumus, 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 – teātra uzvedumus, literāri muzikālos
pasākumus, gadskārtu ieražu svinības un radošās darbnīcas.
Bibliotēkā tiek izsniegtas dažādas veida uzziņas – tematiskās, adresālās, LNB
e-resursu un bibliotēkā pieejamās datubāzes LURSOFT un LETONIKA. Visvairāk tiek
pieprasītas uzziņas par tūrisma un aktīvā sporta iespējām, kultūras pasākumiem Latvijā,
uzņēmējdarbību, 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.
Uz viena no datoriem tiek demonstrēta slaidrāde par bibliotēkā notikušajiem
pasākumiem.
Uzziņas un informācija iegūta arī no LNB digitālās bibliotēkas, īpaši datubāzes “Zudusī
Latvija”, Periodika.lv un Lasāmkoks.
Bibliotēkā darbojas elektroniskais kopkatalogs BIS ALISE.
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Tabula Nr.5 “SBA rādītāji”
SBA
No citām Latvijas bibliotēkām saņemto
dokumentu skaits
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto
dokumentu skaits

2014
49

2015
27

2016
57

15

15

23

Sakarā ar to, ka bibliotēkas budžetā ir ierobežoti līdzekļi grāmatu iegādei, tad
nevar apmierināt visu bibliotēkas lietotāju vēlmes ar jaunieguvumiem, tāpēc bibliotēka
izpilda pasūtījumus, izmantojot starpbibliotēku abonentu. Grāmatas pasūtītas un
saņemtas no visām novada bibliotēkām, kā arī studentiem nepieciešamā specifiskā
literatūra, pasūtīta arī no Aizkraukles pilsētas bibliotēkas. 2016.gadā uzsākta
pasūtīšanas un saņemšanas funkcijas SBA apguve elektroniskajā katalogā.
Sabiedrības vēlmes, ieteikumi un atzinība par bibliotēkas darbu tiek uzklausīti
un saņemti mutiski.

6. Krājums
2016.gadā bibliotēkā iegādāta 271 grāmata, no tām 239 latviešu valodā un 32 krievu
valodā, 177no tām ir daiļliteratūra, 37 - bērniem un jauniešiem, 64 - nozaru literatūra.
Visvairāk pieprasīti kriminālromāni, latviešu autoru daiļliteratūra. No nozaru literatūras
vairāk izvēlas psiholoģiju, ezotēriku, filozofiju, astroloģiju. Skolēni pieprasa
interesantu un saistošu literatūru, jo skolā notiek ieskaites par izlasīto. Bibliotēkas
lietotāji vecumā no 5-85 gadu vecumam iesaistās lasītveicināšanas projektā “Bērnu
,jauniešu, vecāku žūrijā”. 2016.gadā bibliotēka pieprasīja visu žūrijas grāmatu
kolekciju, šoreiz LNB sagādāja 12 grāmatas no 28. komplekta grāmatām. Problēma ir
ar skolēnu pieprasīto literatūru angļu valodā, jo bibliotēkai nav ko piedāvāt no sava
krājuma.

Tabula Nr.6 “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)

2014
1384

2015
1324

2016
1330

972
714
164
258
1,2

1314
724
123
295
1,9

1002
719
94
283
1,4

Senioru vidū īpaši pieprasīta ir jaunākā latviešu daiļliteratūra.
Pašvaldība jau otro gadu nepalielina budžetā līdzekļus krājuma komplektēšanai,
bet iztrūkstošo “labojam” ar SBA palīdzību. Grāmatas iepirktas vairākkārt no grāmatu
izplatītājiem VIRJA IK,AK.
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Laikraksti un žurnāli pasūtīti Latvijas Pastā, izmantojot atlaižu piedāvājumu, tādējādi
varēja pasūtīt žurnālus un laikrakstus izdevīgāk. Ierobežoto līdzekļu dēļ, netiek pasūtīti
žurnāli bērniem. Preses piedāvājumu papildināja arī lietotāju dāvinājumi, tādēļ varēja
palielināt piedāvāto izdevumu klāstu.
Tabula Nr.7 “Krājuma rādītāji”
Jaunieguvumi
Grāmatas
t. sk. latviešu daiļliteratūra
t. sk. bērniem
Izslēgtie dokumenti
Krājuma kopskaits
Grāmatu krājuma apgrozība
Periodisko izdevumu apgrozība

2014
255
236
40
42
4586
2,0
4,6

2015
154
152
38
29
753
3985
1,8
3,5

2016
271
271
32
74
4256
1,7
3,7

2016.gadā iegādātas 32 latviešu daiļliteratūras grāmatas. Dokumenti nav
izslēgti, jo 2015.gadā tika veikta inventarizācija un plauktu tīrīšana.
Dāvinājumos saņemtas 192 grāmatas par kopējo summu 612,29 eiro.
Tabula Nr.8 “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums”
Dabubāze
Letonika
News

2014
22
32

2015
93
11

2016
109
24

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. Bibliotēku nedēļā bibliotēkas lietotāji tiek iepazīstināti 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 parādnieki nav nokārtojuši parādus Aiviekstes pagasta bibliotēkā. Parādniekiem
tiek sūtīti arī telefoniski atgādinājumi īsziņu veidā. 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. Bērniem pieejami 926 iespieddarbi. Šogad bērniem un jauniešiem
iegādātas 74 grāmatas.
Bibliotēkā tiek plānoti pasākumi trīs dažādiem pirmsskolas vecumposmiem.
Viens no svarīgākajiem gada pasākumiem ir lasītveicināšanas projekts “Bērnu, jauniešu
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un vecāku žūrija”. Divas reizes mēnesī notiek bibliotekārās stundas bērniem, kurā
lasām grāmatas, skatāmies tematiskās un literārās izstādes , sasaistām nodarbības tēmu
ar animācijas filmām, rotaļām un radošajām darbnīcām. Kopā ar pirmsskolas iestādi
“Jumītis” veidojam muzikāli literārus pasākumus vietējiem mikrorajona iedzīvotājiem,
senioru biedrībai “Ābeļziedi”. 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 4 krēsliņi.
Gadskārtu ieražu svinēšana tuvējā Kriškalnā ar jaunākā skolas vecuma bērniem
jau kļuvusi par tradīciju. Sākumskolas bērniem bibliotēka piedāvā galda spēles – Ciparu
loto, puzles, lego, ALIAS.
Jaunieši un studenti bibliotēkā biežāk iegriežas, lai izmantotu
kopēšanas/printēšanas pakalpojumus. Rīkojot pasākumus bibliotēkā, tiek uzaicināti
jaunieši no Pļaviņu novada ģimnāzijas Skatuves runas pulciņa, lai deklamētu dzeju,
lasītu esejas utt.

8. Novadpētniecība
Bibliotēka turpina apkopot materiālus par notikumiem Aiviekstes pagasta
apkārtnē un būt klāt katrā nozīmīgā pagasta pasākumā un fiksēt to, fotografējot un
veidojot aprakstu. 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.
Latvijas Lauksaimniecības Universitātes studente Aiviekstes pagasta
iedzīvotāja Anastasija Krasutina 2016.gada rudenī uzsāka rakstīt bakalaura darbu par
Aiviekstes pagasta ciemu un objektu Kriškalni, kas būs vērtīgs novadpētniecības
materiāls.
Darba uzlabošanai ir nepieciešams diktofons un fotoaparāts. Bieži vien
iedzīvotāji, kuriem ir noderīgi materiāli, netiek uz bibliotēku transporta dēļ, savukārt
bibliotekārei, lai nokļūtu pēc šiem materiāliem, darba laikā jāslēdz bibliotēka.

9. Projekti
Bibliotēka jau 5. gadus iesaistās LNB Bērnu literatūras centra rīkotajā
lasītveicināšanas projektā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”.

10. Publicitāte
Bibliotēka piedāvā bukletu par bibliotēkas darbību, kas kalpo kā grāmatzīme.
Pļaviņu novada iedzīvotāji par bibliotēkā gaidāmajiem un jau notikušajiem
vērienīgākajiem pasākumiem var iepazīties Pļaviņu novada mājaslapā
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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”, “Gada lasītājs”, “Monētu dienas”, “E-prasmju nedēļa”, “Bibliotēkas nedēļa” un
radošajiem pasākumiem visa gada garumā. Bibliotēka aktīvi piedalās arī citu
organizāciju rīkotajos pasākumos, rīkojot grāmatu izstādes, piem., biedrības “Pļaviņu
pļāvēji” pasākumā “Rudens veltes burciņā” bibliotēka sarīkoja izstādi “Jaunumi
konservēšanā”.

11. Sadarbības tīkla raksturojums
Nozīmīgākie sadarbības partneri ir pagasta pārvalde, pirmsskolas izglītības
iestāde, Pļaviņu novada ģimnāzija, Mākslas un Mūzikas skola, kultūras centrs, sociālais
dienests, zemnieku saimniecības, vietējie uzņēmumi.
Bibliotēkai izveidojusies īpaša sadarbība ar Pļaviņu kultūras centra
amatierteātra “Aina” kolektīvu, kurš iesaistās bibliotēkas pasākumos.
Pensionāru biedrība “Daugavas rīts” un “Ābeļziedi” aicina bibliotekāri viesoties
pie sevis, un sagatavot literāri muzikālus priekšnesumus.
Radoša sadarbība izveidojusies ar Pļaviņu novada Mākslas skolu, rīkojot
absolventu izstādes, un organizējot radošās darbnīcas.

Bibliotēkas vadītāja Kristīne Rulle
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