Pļaviņu novada bibliotēkas filiāles
VIETALVAS PAGASTA BIBLIOTĒKAS

Darba pārskats par 2018. 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 01.01.2018)- 705 iedzīvotāji, tai skaitā bērni
un jaunieši (vecumā no 0-6 gadi=46, no 7-18gadiem= 60) līdz 18 gadu vecumam-106.
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. Akreditācijas termiņš - 5 gadi un līdz
jaunas akreditācijas procesa veikšanai spēkā ir esošā akreditācijas apliecība.
Pārskata perioda laikā bibliotēka ir pārcēlusies uz pagasta pārvaldes telpām.
Vietalvas bibliotēkas akreditācija pārskata periodā nav notikusi.

2. Finansiālais nodrošinājums
Bibliotēkas finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju.
Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums”
1

2016

2017

2018

Kopā (EUR)

1477

1574

1614

Pašvaldības finansējums

1263

1249

1259

t. sk. maksas pakalpojumi

15

8

8

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi

199

317

291

Citi ieņēmumi:

t. sk. VKKF finansējums
t. sk. citi piešķīrumi

56

Tabula “Bibliotēkas izdevumi”
2016

2017

2018

Izdevumi kopā (EUR)

8905

9122

8912

Darbinieku atalgojums (bruto)

7642

7873

7653

Krājuma komplektēšana

1263

1249

1259

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

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums.
Pārskata periodā bibliotēka pārgājusi uz citām telpām pagasta pārvaldes ēkā.
Bibliotēkas apmeklētāju dators ir tehniski un morāli novecojis (ar Windows programmatūru ),
tāpēc izejai no situācijas izmantojam pagasta pārvaldes telpās atrodošos desmit projekta datorus.
Nākotnē vēlamies iegādāties jaunu datoru bibliotēkas lasītājiem.
Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums”
Darbiniekiem
(skaits)

Lietotājiem
(skaits)

Vērtējums (teicams/labs/

1

1

Teicams/neapmierinošs

2016./2007.gads

Multifunkcionālās
iekārtas

1

labs

2014.gads

Printeri

1

apmierinošs

2007.gads

Datori

Piezīmes

apmierinošs/neapmierinošs)

Plānie klienti

Kopēšanas
iekārtas

2

Skeneri
Citas iekārtas
Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums darbā ar bērniem un jauniešiem labs.
Pateicoties novada domes materiālajam finansējumam, bibliotēkas izvietojusies jaunās
izremontētās un mūsdienu prasībā atbilstošās telpās, kas veicinājis lasītāju apmeklējuma pieaugumu
un kuplinājis lasītāju skaitu.
Bērnudārza āra rotaļu laukumā jaunajiem lasītājiem, pateicoties “Vietalvas un Odzienas
dziedāšanas biedrība” projektam “Esam sadzirdami” tapusi jauna skatuve. Tur PII “Zīļuks”
audzēkņi un darbinieki kopā ar bibliotekāru iesaistās “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā-2018”
lasīšanas veicināšanas pasākumos.
Jāuzlabo interneta nodrošinājuma tīkla pakalpojumu kvalitāte, jo bieži nelabvēlīgos laika
apstākļos Trešā Tēva Dēla tīklam nav pietiekama nodrošinājuma ( piemēram- 2018.gada nogalē un
Jaunā gada pirmajās dienās bibliotēkā nebija interneta piekļuves vairāk kā piecas darbdienas pēc
kārtas! - tīkla iekārtu bojājums) vai arī nepietiekams interneta ātrums, kura rezultātā nav iespējams
strādāt bibliotēku programmas “BIS Alise” ietvaros.
Esam cerībā uz jaunu apmeklētāju datoru un 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.

26.01.2018

Pļaviņu
novada
kultūras
centrs

Pļaviņu novada
bibliotēka

2.

28.03.2018

Izglītības
centrs
“EGO”, Rīgā

Izglītības un
attīstības centrs
“EGO”

1. Aizkraukles Vēstures un
mākslas muzeja galvenās
speciālistes I.Jakubenokas
lekcija “Pļaviņu novada
dārgumi- daba un
kultūrvēsturiskais mantojums”;
2. Askolda Saulīša filma “8
zvaigznes”.
Profesionālās pilnveides
seminārs “Bibliotēku
novadpētniecība – pamati un
aktivitātes:
1.Novadpētniecības darba
teorijas pamati, vadlīnijas;
2.Dzimtu izpēte un mutvārdu
vēsture;

3

8

3

3.

27.04.2018

Aizkraukles
pilsētas
bibliotēka

Aizkraukles
pilsētas bibliotēka

4.

07.08.2018

Pļaviņu
novada
ģimnāzija

Jēkabpils
Agrobiznesa
koledža

5.

09.08.2018

Vidzeme

Pļaviņu novada
bibliotēka

3.Novadpētniecības darba
aktivitātes un izaicinājumi.
Aizkraukles reģiona pašvaldību
publisko bibliotēku darbinieku
seminārā - grāmatu svētkos”:
1. Grāmatu tirdziņš piedaloties
“Latvijas grāmata” un apgāda
“Jumava” pārstāvjiem;
2.Personas datu aizsrdzība
bibliotēkās;
3. Tikšanās ar Sanitu Reinsoni,
folkloras pētnieci, dokumentālš
prozas grāmatas “Meža meitas”
autori;
4.“Zero waste dzīvesveids” un
saudzīga attieksme pret vidi,
saruna ar žurnāla “Vides
Vēstis” veidotāju, žurnālisti
Anitu Tomu;
3.Vitimas upes noslēpumi.
Ceļotājs Ainārs Kadišs par
redzēto Krievijas plašumos.
Personas datu aizsardzība un IT
drošība:
1.ES regulas un direktīvas;
2. Personu datu aizsardzības
būtība, jēdzieni un apstrādes
principi;
3. Tiesību akti personu datu
aizsardzībā, to savstarpējā
mijiedarbība;
4. Pārziņa un apstrādātāja
pienākumi. Datu aizsardzības
speciālists. Uzraudzības
iestādes;
5. Atbildība un zaudējumu
atlīdzināšana datu aizsardzības
pārkāpuma gadījumā.
Pļaviņu novada bibliotekāru un
lasītāju izglītojošā ekskursija pa
Vidzemes bibliotēkām un
kultūrvēsturiskajiem objektiem:
1.Jumurdas bibliotēka;
2.Vecpiebalgas bibliotēka;
3.Brāļu Kaudzīšu memoriālais
muzejs “Kalna Kaibēni”vecākais memoriālais muzejs
Latvijā;
4. Taurenes pagasta biliotēka;
5. Jaunklidža bibliotēka;
6. Valmieras integrētā
bibliotēka;
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36

13

4

6.

22.08.2018

Pļaviņu
kultūras
centrs

Pļaviņu novada
bibliotēka

7.

12.09.2018

Latvijas
Nacionālā
Bibliotēka

Latvijas
Nacionālā
Bibliotēka

8.

27.09.2018

Pļaviņu
bērnu
bibliotēka

Pļaviņu novada
bibliotēka

9.

25.10.2018

Aizkraukle

Aizkraukles
pilsētas bibliotēka

7. Kokmuižas gāmatu namiņš.
Pļaviņu novada KC
dokumentālā filma ”Dziesmu
vara”(2018.g.,A. Saulītis.
Scenārija autors Dainis Īvāns).
Pirms filmas tikšanās un
diskusijas ar Daini Īvānu.
Konference “21.gadsimta
bibliotēka”:
1.Sociālie mediji un bibliotēkassadarbība ar lietotājiem viņpus
‘Facebook’;
2.Mūsdienu bibliotēkas:
aktivitātes un izaicinājumi;
3. Skolas bibliotēkas telpiskā
identitāte;
4. Ģimenes digitālo aktivitāšu
centru tīkla izveide dzīves
kvalitātes un izglītības atbalstam
Austrumaugštaitijā un
Dienvidlatgalē.
Bibliotēku darbinieku sapulce
kopā ar Pļaviņu novada domes
priekšsēdētāju:
1.Tuvākās nākotnes sadarbības
vīzijas vadītāja un bibliotekāru
kopējā redzējumā;
2.Pļaviņu novada bibliotēkas
vadītājas Inetas Grandānes
atziņas no Dānijas bibliotēku
apciemojuma;
3.Digitālās prasmes mūsdienu
bibliotēkā;
4. Bezmaksas tiešsaistes rīku
izmantošana darba vidē;
5. Bibliotēku darba aktivitātes.
Mācību seminārs ”Digitālā
saziņa ar valsti” – dzīves
situācijās noderīgi risinājumi:
1.Digitālo aģentu loma
sabiedrībā;
2.Droša darbošanās internetā;
3.Portāla “Latvija” pilnvērtīga
izmantošana;
4. Portāla “Mana Latvija” –
elektroniskā mācību vide;
5.Praktiskie uzdevumi un
vadlīnijas klientu individuālai
konsultēšanai;
6.Vadlīnijas klientu individuālai
konsultēšanai.

3

5

4

8

5

10.

15.11.2018

Aizkraukles
pilsētas
bibliotēka

Aizkraukles
pilsētas bibliotēka

Pašvaldību publisko bibliotēku
bibliotekāru seminārs
“Novadpētniecības konference”:
1.Īsi par cilvēktiesībām, labu
pārvaldību un tiesībsarga
iespējām palīdzēt - tiesībsargu
juristu skatījumā;
2.Dāvinājumi un ziedojumi
bibliotēkās;
3.Metodiskais darbs;
4.Stāstu stāstīšana bibliotēkās;
5. Grāmatu tirdziņš ar “Latvijas
grāmata” apgāda piedalīšanos.
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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
2018.gadā bibliotēkas lietotāju skaits palielinājies par 28,02%, bērnu skaits pieaudzis vairāk kā divas reizes,
bērnu apmeklējums palielinājies vairāk kā 2,4 reizes, līdz ar to mainījies kopējais izsniegums : grāmatām
samazinājies par 24,57% bet periodikai palielinājies par 52,68%, samazinājies iedzīvotāju skaits par 7,66%.
Lasītāju auditorija noveco, lielāku uzmanību veltot žurnālu un laikrakstu lasīšanai – otrā plānā atstājot
grāmatu. Bērnu grāmatām izsniegums mazinājusies par 24,57 % - bērni ar vecākiem lasa bibliotēkā, bet
interese par grāmatu augusi.
Ienākot skārienjutīgajām tehnoloģijām ikdienas dzīvē bibliotēkā mazinājies virtuālais apmeklējums par
17,78%.

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji”

2016

2017

2018

+/- % 2018.gadā
salīdzinot ar 2017.
gadu

Lietotāju skaits

139

157

201

+ 28.02

t. sk. bērni

32

23

49

+213.04

Fiziskais apmeklējums

2904

2177

6174

+283.60

t. sk. bērni

516

387

944

+243.93

Virtuālais apmeklējums

1210

1053

866

-17.78
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Sociālo tīklu apmeklējums
(skatījumi)
Izsniegums kopā

4060

3024

3239

+7.11

t. sk. grāmatas

2133

1906

1530

-24.57

t. sk. periodiskie izdevumi

1927

1118

1707

+52.68

t. sk. bērniem

333

411

340

-20.88

Lietotāji % no iedz. skaita
apkalpes zonā

17.61

20.69

28.51

+7.82

Iedzīvotāju skaits

789

759

705

-7.66

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

2016

2017

2018

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto
dokumentu skaits

15

8

10

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto
dokumentu skaits

3

3

13

Lasītājiem laukos ir svarīgi, lai bibliotēka būtu atvērta un pastāvētu iespēja izlasīt jaunāko
periodiku, daiļliteratūru, nozaru literatūru, samaksāt rēķinus.
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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 15 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, Lauku Bibliotēku attīstības institūta, Aizkraukles
pilsētas bibliotēkas, Klintaines pagasta bibliotēkas un Grāmatu svētkos esošo apgādu piedāvājumos.
Vietalvas pagasta bibliotēkas budžets ir stabils, vērsts uz attīstību.
Grāmatām un laikrakstu abonēšanai līdzekļi ir pietiekoši.
Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums”
2016

2017

2018

t. sk. pašvaldības finansējums

1263

1249

1259

grāmatām

763

751

810

t. sk. bērnu grāmatām

215

182

162

periodiskajiem izdevumiem

499

498

449

Finansējums krājumam uz 1 iedz.
apkalpes zonā (pašvaldības
finansējums)

1.60

1.64

1.78

Finansējums krājuma
komplektēšanai

Grāmatu krājuma inventarizācija pārskata periodā nav veikta.
Pārskata periodā krājumu komplektēšanas prioritāte bija bērnu grāmatām.
Samazinājies jaunieguvuma bērnu grāmatu skaits, arī kopējā grāmatu krājuma apgrozība
nedaudz sarukusi, bet pieaugusi periodikas izdevumu un laikrakstu apgrozība.
Tabula “Krājuma rādītāji”

Jaunieguvumi

2016

2017

2018

148

234

193
8

Grāmatas

148

232

193

t. sk. latviešu daiļliteratūra

20

20

32

t. sk. bērniem

24

54

46

Izslēgtie dokumenti

0

473

61

Krājuma kopskaits

6085

4799

3758

Grāmatu krājuma apgrozība

0.56

0.53

0.41

Periodisko izdevumu apgrozība

0.85

0.92

48.77

Bezmaksas datubāzes atskaites periodā ( pēc KISC datiem ) nav izmantotas, turpmāk tās
izmantosim.
Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums”
Dabubāze

2016

2017

2018

Letonika

0

0

0

News

0

0

0

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 2-3 lietotāji. Datorlietotāji katru dienu reģistrējas „Datorlietotāju
reģistrā”.
2018. gadā interneta lasītavas pakalpojumus bibliotēkā izmantoja 866 apmeklētāji, tai skaitā 197 ( 22,7% ) 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.
2017.gadā bibliotēku apmeklējuši 23 bērni un jaunieši vecumā līdz 18 gadiem, bet 2018.gadā
jau 49 - pieaugums izskaidrojams ar bibliotekāra aktīvāku darbību un jaunajām , skaiti un mājīgi
iekārtotajām telpām. Bibliotēka kļuvusi pieejamāka visiem pagasta iedzīvotājiem un viesiem.
Lasīšanas veicināšanas aktivitāte - bibliotēkā darbojās bērnu, jauniešu un vecāku žūrija.
Organizējam lasīšanas veicināšanas pasākumu – aicinot bērnu vecākus ar bērniem nākt uz
bibliotēku lasīt.
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Rīkotas sekojošas mēneša darbu izstādes rakstniekiem- dzejniekiem:
1. “Rūjienas mozaīka” – Valdim Rūjam-90 (janvāris);
2. Dramaturgam Gunāram Priedem-90 ( marts)- darbu izstāde;
3. Verai Singajevskai-95 (jūnijs);
4. Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas-2018 grāmatu izstāde “5+”(jūlijs);
5. “Krievu rakstniekam Ļevam Tolstojam-150” (septembris);
6. Ojāram Vācietim-85 (novembris);
7. Edgaram Liepiņam-95 ( decembris).
Tematiskie pasākumi bibliotēkā bērniem tiek veidoti arī sadarbībā ar Vietalvas PII “Zīļuks” un bērnu
vecākiem:
1. ”Bērnos veicinām interesi par grāmatu”- bērnu lasīšanas veicināšanas pasākums 10.janvārī;
2. “Ziemas pasaka”- grāmatas “Kā vilku piemin ,tā vilks klāt” skatīšanas pēcpusdiena kopā ar
bērniem un bērnudārza audzinātājām 30. janvārī;
3. “Februāris-sveču mēnesis”- sveču liešanas tradīcijas latviešu ģimenēs 6.februārī;
4. ”Kā Ņauva meklēja draugu” – grāmatas skatīšanās un lasījums par draudzību 26.aprīlis;
5. Aldonas Cinītes grāmatas rīts “Viņa augstība grāfs Dižķirbis” ar teātra elementiem un bērnu
līdzdarbošanos 23.maijā;
6. Iemēģinām jauno skatuvi.”Zīļuks” iesaistās “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā-2018”-kārtējās
pasakas kopēja lasīšana -14.augustā;
7. Tematiska nodarbība “Kā top grāmata” kopā ar literāti Aldonu Cinīti- 13.septembris;
8. Bilžu grāmatu skatīšanās rīta projekta ietvaros ”Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija-2018”- es vēl par
mazu, lai ietu skolā…-8.septembrī;
9. Latvijas dzimšanas dienas pasākums bērnudārzā- bērnu koncerts “Manai valstij-100”-16.novembrī;
10. “Kad atnāk ziema”- kopīgs “Ziemas pasaka” lasījums 19.decembrī ar audzinātājām un bērnudārza
bērniem.
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 Prūsai, 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.
2017.gada novadpētniecības ietverto materiālu veidi:
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•
•
•
•
•
•
•
•

„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.
Andris Rūtiņš pēta Vietalvas pagasta vēsturi no agrākajiem laikiem.
Lielu ieguldījumu novadpētniecībā veicis Ēriks Sprindžuks - aktīvi piedaloties novadpētniecības
darba popularizēšanā un nesenās vēstures datu precizēšanā un iemūžināšanā, vācot materiālus par
bijušās Vietalvas padomju saimniecības laikiem un tās cilvēku likteņiem, apkopojot savas atmiņas
savā novadpētnieciskajā krājumā “Laika pieturas”.
Turpinās sadarbība ar Pļaviņu novada tūrisma centru.
Daudz darāmā pie savākto materiālu krājumu sakārtošanas un krājumu kvalitātes uzlabošanas
un sistematizēšanas.
Lai kvalitatīvāk veiktu novadpētniecības darbu, nepieciešams nopietns darbs pie savas
novadpētniecības elektroniskās datu bāzes izveidošanas.
Jāpilnveido un jāpapildina mape par Vietalvas bibliotēkas vēsturi.

9. Projekti
Tabula “Projektu apkopojums”
Projekta
nosaukums

Finansētājs

Finansējuma
apjoms

Projekta apraksts (īss
kopsavilkums)

Atbalstīts/
neatbalstīts

2018 .gads projektu izstrādes jomā nav bijis labvēlīgs bibliotēkai, jo daudz darba un pūliņu
ieguldīts pārceļoties un iekārtojoties jaunās telpās.

10. Publicitāte
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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. Vietalvas pagasta bibliotēkas sadarbības partneri ir – Pļaviņu novada domes
Vietalvas pagasta pašvaldība, Vietalvas pagasta kultūras darba organizatore, Pļaviņu novada
Vietalvas pagasta PII „Zīļuks”, biedrība „Vietalvas kodols” un vietējās zemnieku saimniecības.
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 organizēta barikāžu aizstāvju atceres
dienas pasākums Vietalvas sporta laukumā;
2. Vietalvas politiski represēto apvienība- kopīgi organizēta komunistiskā genocīda upuru
piemiņas dienas pasākums pie Vietalvas “Arkādijām”;
3. Vietalvas pagasta kultūras darba organizatore – Odzienas skolā rīkotā tikšanās ar Daini Īvānu
un kopīga filmas “Dziesmu vara” skatīšana un “Eglīte svētku rotā “- egles iedegšanas
pasākums Vietalvas pagastā;
4. Vietalvas pagasta PII „Zīļuks”-kopīgi organizatoriski veidotie visi pasākumi bērniem, Bērnu
veltījuma koncerts Latvijas 100.gadadienai;
5. 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!

Pielikumi
VIETALVAS PAGASTA BIBLIOTĒKĀ VEICINA BĒRNOS LASĪTPRIEKU UN INTERESI
PAR GRĀMATĀM
Publicēts: Pļaviņu novada mājas lapā 10.01.2018 - 13:30
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Pļaviņu novada Vietalvas pagasta PII “Zīļuks” 10. janvārī notika lasīšanas veicināšanas pasākums,
kurā Vietalvas pagasta bibliotēkas vadītājs iepazīstināja bērnus ar jaunākajām bērnu grāmatām.
Bērni ar aizrautību iejutās “Pasaka par Billi” tēlos un dzīvoja līdzi galvenajam varonim. Kopīgi
aplūkojām ilustrācijas jaunajā Kārļa Skalbes grāmatā “Kaķīša dzirnaviņas” un pārlapojām Daces
Markotas grāmatu bērniem “Latvijai-100”. Šī nodarbība un grāmatu iepazīšana bērnos radīja prieku.
Grāmatas turpinās iepazīt vidējās un vecākās grupas bērni kopā ar audzinātājām.
Apkopojot aizvadītā gada darba rezultātus, noskaidrojām arī čaklākos lasītājus (bērnus un vecākus),
kuri apmeklējuši bibliotēku:
“Bērnu žūrijas“ grupā 5+ čaklākie lasītāji bijuši Laura Vīksna, Rūta Saliņa un Reinis Briežkalns. Viņi
saņēma lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2017” gada balvas.
Jaunie lasītāji bija pacilāti un apņēmības pilni arī šogad turpināt iesākto. Kūtrākajiem lasītājiem tas
bija labs pamudinājums censties.
Liels paldies bērniem par labo uzvedību, izturību pasākuma laikā un PII ”Zīļuks” kolektīvam par
atbalstu kopējā darbā.
Paldies vecākiem, kuri kopā ar bērniem izbrīvē laiku bibliotēkas apmeklējumam un arī tiem, kuri to
vēl tikai darīs!

VIETALVAS PAGASTA BIBLIOTĒKA TIKS PĀRCELTA UZ JAUNĀM TELPĀM
Publicēts: Pļaviņu novada mājas lapā 16.02.2018 - 11:00

Šobrīd Vietalvas pagasta pārvaldes ēkā notiek intensīvi būvdarbi, lai pavasarī uz pārvaldes telpām
pārceltu E. Prūsas vārdā nosaukto Vietalvas pagasta bibliotēku. Svarīgākais iemesls, kāpēc lemts
par šādu risinājumam, ir iespēja racionālāk apsaimniekot īpašumus un taupīt pašvaldības līdzekļus.
Līdz šim Vietalvas pagasta bibliotēka atradās tās vajadzībām pielāgotā daudzdzīvokļu ēkas dzīvoklī.
Pēc bibliotēkas pārcelšanas uz jaunajām telpām tas tiks izīrēts iedzīvotājiem.
Lai uz Vietalvas pagasta pārvaldes ēku pārceltu bibliotēku, tiek izņemta starpsiena, veikta grīdu
nomaiņa, sienu siltināšana, iekaramo griestu ierīkošana, kā arī durvju un elektroinstalācijas
nomaiņa. Remontdarbi notiks arī pārvaldes vadītājas, sociālā darba organizatores, bāriņtiesas
locekles un zemnieku konsultantes kabinetos.
Paredzams, ka E. Prūsas Vietalvas pagasta bibliotēka jaunajās telpās savas durvis apmeklētājiem
vērs pavasarī.

JAUNĀS TELPAS VIETALVAS PAGASTA BIBLIOTĒKAI
Publicēts laikrakstā ”Staburags”- Sandra Pumpure 2018. gada 5. jūnijs
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LASĪTĀJI IR. Bibliotēkas vadītājs Jānis Usāns ar bibliotēkas piedāvājumu iepazīstina vietalvietes
Tatjanu (no labās) un Mariju.

2/3

Jaunajā mājvietā vairāk apmeklētāju. Uz jaunām telpām pārcelta Pļaviņu novada bibliotēkas filiāle
Vietalvā. Emīlijas Prūsas vārdā nosauktajai grāmatu krātuvei mājvieta tagad rasta pagasta
pārvaldes ēkā. Iepriekš bibliotēka darbojās vienā no daudzīvokļu mājas “Brūklenes-7” telpās.
14

Vadītājs Jānis Usāns uzsver, ka mazsvarīgs nav arī bibliotēkas pieejamības jautājums. Atrodoties
vienā ēkā ar pagasta pārvaldi, publisko datoru un interneta piekļuves punktu, bērnudārzu, tā
iedzīvotājiem kļuvusi sasniedzamāka un ērtāk pieejama, varētu pieaugt arī apmeklētāju skaits. Tas
ir ieguldījums arī nākotnes lasītāju audzināšanā, jo bērnudārza audzēkņu iepazīšanās ar
grāmatām, viesošanās un nodarbības bibliotēkā kļūs regulāras.

GRĀMATU RĪTS VIETALVAS PAGASTA BIBLIOTĒKĀ
Publicēts: Pļaviņu novada mājas lapā 23.05.2018 - 11:30

23. maijā Vietalvas PII ”Zīļuks” notika grāmatu rīts pēc Aldonas Cinītes grāmatas “Viņa augstība
grāfs Dižķirbis” motīviem.
Vietalvas pagasta bibliotēkas vadītājs iepazīstināja bērnus ar grāmatas varoni - grāfu Dižķirbi –,
izstāstot īsi grāmatas saturu un parādot mākslas skolas audzēkņu attēlotos zīmējumus.
Bērni un bērnudārza audzinātājas ar aizrautību klausījās un priecājās par skaistajiem
zīmējumiem. Tālāk mazajiem klausītājiem sekoja praktiskā daļa – uzzīmēt pašiem. Bērni centīgi
ķērās pie zīmēšanas.
Bibliotēkas telpās izvietojām bērnu darbiņu izstādi par godu grāfam Dižķirbim. Sanāca vareni! Nu
varam vērtēt čaklākos zīmētājus!
Mums visiem kopā bija interesanti, priecīgi un jautri. Atvadoties, bērni apsolīja ar vecākiem
iegriezīsimies bibliotēkā.
Paldies grāmatas autorei Aldonai Cinītei par izdevušos grāmatu, paldies bērnudārza kolektīvam
un bērniem par līdzdarbošanos! Grāmata "Viņa augstība grāfs Dižķirbis" izdota ar Pļaviņu novada
domes atbalstu.
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PII „ZĪĻUKS” IESAISTĀS „BĒRNU, JAUNIEŠU UN VECĀKU ŽŪRIJĀ” UN IEMĒĢINA
JAUNO SKATUVI
Publicēts: Pļaviņu novada mājas lapā 15.08.2018 - 10:00
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14. augusta rītā PII “Zīļuks” audzēkņi un darbinieki pulcējās bērnudārza āra rotaļu laukumā pie
jaunās skatuves uz kārtējās lasīšanas veicināšas programmas "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija"
vecumgrupas ”5+” grāmatas kopā lasīšanu un skatīšanu. Šoreiz tika lasīta grāmata “Kā vilku
piemin, tā vilks klāt”. Bērni kopā ar vadītāju Maiju, audzinātājām Aiju un Ivetu dzīvoja līdzi pasaku
varoņiem, kurus mēģināja iedzīvināt Vietalvas E. Prūsas bibliotēkas vadītājs Jānis. Bērni izteica savu
viedokli par pasakas galveno varoni un vērtējumu par grāmatu.
Pasākums bija arī pirmā reize, kad izmantota jaunā mobilā skatuve. Skatuve tapusi Biedrības
"Vietalvas un Odzienas dziedāšanas biedrība" projekta “Esam sadzirdami” rezultātā. Projekts guva
atbalstu Pļaviņu novada domes projektu konkursā nevalstiskajām organizācijām un iedzīvotāju
grupām un saņēma pašvaldības finansējumu.
Paldies bērnudārza kolektīvam par sadarbību, klausītājiem un skatītājiem par uzmanību un interesi,
paldies pašvaldībai par materiālo atbalstu skatuves tapšanā un doto iespēju mums to izmanto!

PASĀKUMS "KĀ TOP GRĀMATA" VIETALVAS BIBLIOTĒKĀ
Publicēts: Pļaviņu novada mājas lapā 14.09.2018 - 11:45

13. septembrī Vietalvas PII “Zīļuks” notika tematiska nodarbība “Kā top grāmata”. Pasākumā
piedalījās literāte Aldona Cinīte, bērnudārza audzēkņi un personāls, bibliotekārs. Pasākumu ievadīja
Zorža Siksnas izpildīta dziesma "Dzimtene" par godu Latvijas simtgadei. Kopā ar bērniem rakstniece
izstaigāja iemītās bērnības taciņas Kalsnavas pusē līdz nonācām pie grāmatas “Viņa augstība grāfs
Dižķirbis” rakstīšanas sākuma. Šo grāmatu bērni lieliski atpazina, jo kādā no iepriekšējām tikšanās
reizēm bibliotekārs ar to bērnu bija iepazīstinājis. Bērniem radās vizuāls priekšstats par to, kā top
grāmata. Dzejniece lasīja arī dzejoļus no sava krājuma “Esi sveicināta, saule”. Pasākums izvērtās
garš, bet bērni nejutās noguruši, jo bija interesanti klausīties autorē. Pasākumā izskaņā, klausoties
Pļaviņu himnu, atsveicinājāmies no rakstnieces līdz nākošai reizei. Literāte atvadījās ar vārdiem:
"Kad jums būs desmit gadi, tad pastāstīšu vairāk…"
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Paldies pasākuma apmeklētājiem un bērnudārza darbiniekiem par sniegto atbalstu pasākuma
organizēšanā.
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DODAS PIEREDZES BRAUCIENĀ UZ BIBLIOTĒKĀM
Publicēts: Pļaviņu novada mājas lapā 17.08.2018 - 08:30

2018. gadā, gatavojoties atzīmēt Latvijas valsts 100 gadu jubileju, ir lieliska iespēja ieskatīties tās
vēsturiskajās vietās. Šādā izglītojošā ekskursijā uz četrām Vidzemes bibliotēkām un diviem
kultūrvēsturiskajiem objektiem devās Pļaviņu novada bibliotēku darbinieki un lasītāji.
Ekskursija sākās ar Jumurdas bibliotēkas apskati. Tā atrodas ļoti skaistā vietā, jaunuzceltajā Saieta
namā, Jumurdas ezera krastā. Uzzinājām, ka tajā lasītāju ir vien ap 60. Ir dienas, kad atnāk 3-4
apmeklētāji, un arī tādas, kad nav neviena. Ar interesi apskatījām skaistās, plašās bibliotēkas telpas
abos stāvos. Bibliotekāriem bija daudz jautājumu par lasītāju piesaisti, interesēja novadpētniecības
materiālu krātuve un bērnu literatūras nodaļa. Tikām viesmīlīgi uzņemti un cienāti.
Taurenes Nēķena pagasta bibliotēka izveidota 19. gs. vidū. Sākumā tā atradās pagasta skolā un
pirmās grāmatas tai dāvināja vietējā muižniece. Pēc daudzajiem grūtajiem vēsturiskajiem
pārbaudījumiem šobrīd tā ir laikmeta prasībām atbilstoša pagasta bibliotēka. Bibliotekāre stāstīja
par arī pie mums zināmiem pasākumiem - bibliotēku nedēļu, bērnu žūriju, jaunieguvumu izstādēm,
Dzejas dienām, Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļu un iedzīvotāju atsaucību. Ar interesi apskatām
nodalīto lasītavu, bērnu stūrīti.
Skaistajā Saieta namā izvietota arī Jaunklidža bibliotēka. Jaunklidzis ir apdzīvota vieta ar nedaudz
vairāk nekā 200 iedzīvotājiem. Tā ir vienīgā sabiedriskā ēka vietā, kur nav ne veikala, ne pasta, ne
skolas. Saieta nams atrodas nomaļus no visām mājām. Šeit ir ap 110 lasītāju un 10-12 bibliotēkas
apmeklētāji dienā. Tiek nopietni strādāts pie dažādu pasākumu rīkošanas iedzīvotājiem. Uzmanību
piesaista karte, kurā atzīmētas valstis, no kurām te iegriezušies apmeklētāji.
Mūsu ekskursijas pēdējā bibliotēka, ko apskatām, ir modernā Valmieras integrētā bibliotēka. Šajā
patiesi 21. gs atbilstošajā bibliotēkā man ir dota iespēja būt pēc daudziem gadiem jau otro reizi! Tā
ir integrēta publiskā un akadēmiskā bibliotēka. Apvieno Valmieras pilsētas un Vidzemes augstskolas
bibliotēkas. Bibliotēka visiem! Tā ir Latvijā jauna pilsētas un reģionālās augstskolas bibliotēku
sadarbības forma. Tās izveidē izmantota apvienoto bibliotēku pieredze Ziemeļvalstīs un ASV. Šeit
ir 7569 lasītāji, dienā - ap 700 apmeklētāju. Darbības pamatprincips - sadarboties, koordinējot,
sapludinot un racionāli izmantojot informatīvos un personāla resursus un paplašinot piedāvātos
pakalpojumus. Izveidota patiesi mūsdienu prasībām atbilstoša infrastruktūra. Spilgts gaismas punkts
Latvijas bibliotēku Gaismas tīklā! Tas bijis patiesi drosmīgs un pareizs pašvaldības lēmums toreiz,
M. Kučinska vadībā! Šeit visām paaudzēm tiek vienā vietā piedāvāts plašs pakalpojumu klāsts. Tas
viss ir šodienas vajadzībām atbilstošās modernās telpās ar labu informāciju tehnoloģisko
nodrošinājumu. Tā ir lieliska zināšanu ieguves un sabiedrības tikšanās vieta augstas kvalifikācijas
bibliotekāru vadībā. Valmiera domā un rada! Šeit tiek strādāts radoši! Ar sajūsmu izstaigājam telpas,
klausāmies prezentāciju. Īpaši interesanta ir divu vidusskolnieku sagatavotā prezentācija par VIBJO
(Valmieras integrētās bibliotēkas jauniešu organizāciju) "Sudraba ZIRGS", tās aktivitātēm un
sadarbību ar bibliotēku.
Bibliotekāri un lasītāji vēl sava vispārējā redzesloka paplašināšanai apskatīja vecāko memoriālo
muzeju Latvijā, 19.gs. 60.-70. gadu skolu vēstures pieminekli - 1929. gadā nodibināto brāļu
Kaudzīšu memoriālo muzeju "Kalna Kaibēni". Ekskursijas nobeigumā vēl bijām Kokmuižā Kocēnu
pagastā. Šeit iepazināmies arī ar grāmatu apmaiņas namiņu. Tas ir domāts tiem, kam mājās
iekrājušās grāmatas un kuras, domājams, ka vairs netiks lasītas. Projekta autors - mūsu aizrautīgais
gids, jauneklis, kas strādājis un to noskatījis Anglijā.
Šodien bibliotēkās patiesi domā par izaugsmi, virzību, vērtībām, izcilību. Tās ir vietas, kur satiekas
nevalstiskās organizācijas, bizness, iepazīstas ļaudis, dzimst jaunas idejas. Mūsdienās bibliotēkas
sen vairs nav tikai grāmatu un preses lasīšanas un izsniegšanas vietas. Ekskursija rosināja ikkatru
braucēju domāt par to, kādu visi kopā redzam mūsu novada un bibliotēku nākotni. Tas ir ļoti lielā
mērā atkarīgs no tā, kā paši to veidosim, sākot ar domniekiem un beidzot ar ikkatru iedzīvotāju arī
tad, kad rudenī dosimies vēlēt .
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Vēlamies pateikt paldies pašvaldībai par transporta nodrošināšanu, īpaši tās šoferim O.
Drabovičam par izturību un mieru, braucot pa Vidzemes ceļiem! Paldies novada bibliotēkas
vadītājai I. Grandānei par brauciena organizēšanu!

VIETALVAS PAGASTA EGLE SVĒTKU ROTĀ
Publicēts: Pļaviņu novada mājas lapā 05.12.2018 - 12:00

4. decembrī bērnudārza "Zīļuks" kolektīvs un audzēkņi rīkoja pasākumi, lai kopīgi iedegtu pagastā
izrotāto egli. Kopā ar Zaķi bērni dziedāja dziesmas, gāja rotaļās un ar degunu pārbaudīja, vai skujas
ir asas un īstas.

Paldies visiem par sadarbību, līdzdarbošanos, līdzcietību un labajām idejām gan tie, kuri palīdzēja
pasākumu organizēšanā un atbalstīja, gan tiem – kuri to darīs!
Jānis Usāns - Vietalvas bibliotēkas vadītājs
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