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ATZINUMS
Par Pļaviņu novada bibliotēkas filiāles Gostiņu bibliotēkas atkārtotu akreditāciju
Bibliotēku akreditācijas komisijas sastāvs: Dz.Šmita, I.Saulīte, 2009.gadā bibliotēka tika
akreditēta vietējas nozīmes bibliotēkas statusā.
Pļaviņu novada bibliotēkas filiāle Gostiņu bibliotēka (turpmāk tekstā - Bibliotēka) ir
iesniegusi iesniegumu atkārtotai akreditācijai. Bibliotēku akreditācijas komisija 2014. gada 16.
septembrī apmeklēja bibliotēku un izvērtēja tās atbilstību akreditācijas nosacījumiem.
Bibliotēkas darbības vispārīgs raksturojums
Bibliotēka nodrošina bibliotekāros pakalpojumus, informācijas pieejamību ikvienam novada
iedzīvotājam un visiem interesentiem, veic literatūras popularizēšanu, novadpētniecības
materiālu apzināšanu, vākšanu un uzkrāšanu.
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, Attīstības programma līdz 2015. gadam, 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 pārsvarā ir
izpildīti.
Ieteikums bērnu apkalpošanas zonu turpināt pilnveidot ar atbilstoša augstuma plauktiem ir
izpildīts.
Ieteikums uzlabot krājuma kārtojumu un izvietojumu, lai tas būtu ērti pieejams lasītājiem ir
izpildīts.
Ieteikums turpināt krājuma saturisko izvērtēšanu, turpināt strādāt pie krājuma kvalitātes
uzlabošanas- tiek pildīts.
Ieteikums piedalīties lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu Žūrija”- nav izpildīts, bet
bibliotēka sadarbojas ar Pļaviņu bibliotēku Bērnu žūrijas kolekcijas nodrošināšanā.
Ieteikums aktīvi turpināt krājuma rekataloģizāciju ir izpildīts, rekataloģizācijas process
pabeigts.
Ieteikums izskatīt iespēju optimizēt bibliotēkas darba laiku un apkalpot lasītājus arī
sestdienās nav izpildīts darbinieku skaita samazināšanas dēļ.

Bibliotekārais personāls
Bibliotēkā strādā viens darbinieks – bibliotēkas vadītāja. Bibliotēkas vadītājai ir augstākā
profesionālā izglītība. Bibliotēkas vadītāja 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 1,64 Ls uz vienu pilsētas iedzīvotāju.
Bibliotēkas darba pamatrādītāji pārskata periodā
No 2009. gada līdz 2013. gadam lietotāju skaits ir palielinājies par aptuveni 13%,
izsniegums ir samazinājies par aptuveni 12%, apmeklējumu skaits – samazinājies par aptuveni
26%.
Bibliotēkas krājuma un informācijas resursu organizācija un attīstība
Krājums (10753 vienības) ir sistematizēts atbilstoši prasībām, tā fiziskā kvalitāte ir
apmierinoša. Krājuma atlase no mazpieprasītas, dublešu un nolietotas literatūras tiek veikta
regulāri, bet nepietiekami. Bibliotēkai aktīvāk jāstrādā pie krājuma rekomplektēšanas –
attīrīšanas no fiziski nolietotiem, saturā novecojošiem, nepieprasītiem izdevumiem.
Krājuma apgrozība ir 1.
Krājuma komplektēšana notiek, apzinot bibliotēkas lietotāju vajadzības un intereses. Notiek
sadarbība ar citām novada bibliotēkām krājuma savstarpējā apmaiņā.
Būtiski ir jāuzlabo nozaru literatūras komplektēšana. Par tās trūkumu liecina tematisko
avīžu atsevišķais izvietojums un šo avīžu biežais pieprasījums.
Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu klāsts ir daudzveidīgs, to abonēšanai izlietota
aptuveni 40 % 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. Krājums pilnībā ir atspoguļots
reģiona elektroniskajā kopkatalogā.
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. Uzteicama
iesaistīšanās projektā „Zudusī Latvija”.
Ir izveidotas tematiskās mapes par aktuālām, pieprasītām tēmām.
Bibliotēkas pakalpojumi
Bibliotēka nodrošina lietotājiem informacionālos pakalpojumus gan tradicionālā veidā, gan
izmantojot informācijas tehnoloģijas.

Bibliotēkas darbiniecei ir labas informācijas meklēšanas prasmes. Bibliotēka veic
individuālo apmācību darbam ar datoru un internetu, tiek sniegtas konsultācijas darbam ar
abonētajām datubāzēm un bibliogrāfiskajiem resursiem.
Pārskata periodā regulāri tika rīkoti krājuma popularizēšanas pasākumi: apmeklētājiem tika
piedāvātas izstādes, jaunieguvumu apskati, informatīvās nodarbības skolēniem, tikšanās ar
literātiem. Tematisko pasākumu rīkošanā Bibliotēkai ir laba sadarbība ar izglītības iestādēm,
ar bērnu rotaļu un attīstības centru „Pepija”, ar Pļaviņu kultūras centru.
Informācija par bibliotēku ir pieejama tīmekļa vietnēs www.plavinas.lv,
http://biblioteka.aizkraukle.lv, www.kulturaskarte.lv. Par bibliotēkas aktualitātēm informācija
tiek sniegta vietējā avīzē. Laba sadarbība ar reģionālo laikrakstu „Staburags”.
Bibliotēka atvērta lietotājiem darbdienās plkst. 10.00-18.00. Vēlams veikt aptauju un
izvērtēt bibliotēkas darba laika atbilstību iedzīvotāju vajadzībām.
Bibliotēkas infrastruktūra
Bibliotēka atrodas 1873.gadā celtā ēkā, ir ar krāsns apkuri. Telpu kopējā platība ir 118 m2,
no tiem lasītāju apkalpošanai – 118 m2. Telpu apgaismojums ir labs.
2009. gadā tika veikti telpu remontdarbi un daļēji nomainīts aprīkojums. Tomēr mājā
joprojām nav ūdensvada, kanalizācijas un mūsdienīgu labierīcību.
Telpu vizuālais noformējums ir apmierinošs. Ir norādes, taču nepieciešams pārveidot pārāk
sadrumstaloto krājuma dalījumu. Lai veiktu telpu funkcionālā plānojuma uzlabojumu,
nepieciešams rūpīgs darbs pie krājuma izvērtēšanas.
Ir izveidota atbilstoši aprīkota zona bērniem.
Bibliotēka ir pieejama cilvēkiem ar funkcionālo spēju ierobežojumiem. Pie ēkas ir velo
novietne.
Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas nosaukumu un darba laiku.
Slēdziens
Pļaviņu novada bibliotēkas filiāle Gostiņu bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un
akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss.
Ieteikumi
1. Aktīvi turpināt krājuma saturisko izvērtēšanu; atjaunot nozaru literatūras
krājumu.
2. Uzlabot telpu funkcionālo plānojumu.
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