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1.Vispārīgs Emīlijas Prūsas vārdā nosauktās Vietalvas pagasta
bibliotēkas 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.
Bibliotēkas apkalpojamā teritorijā ir pašvaldības un uzņēmumi ( PII “Zīļuks”, pagasta
pārvalde, z/s u.c.). Lietotāji ir 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.
Vietalvas pagasta bibliotēkai pārskata periodā būtiskas izmaiņas nav notikušas.
Vietalvas bibliotēkas akreditācija pārskata periodā nav notikusi.

2. Finansiālais nodrošinājums
Bibliotēkas finansējums nodrošina tikai bibliotēkas pamatfunkciju un nav attīstību
veicinošs.
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

2015
1521
1249

2016
1477
1263

2017
1574
1249

7
265

15
199

8
317
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Tabula “Bibliotēkas izdevumi”
2015
9905
8656
1249

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

2016
8905
7642
1263

2017
9122
7873
1249

Krājumu komplektēšanas līdzekļi nedaudz samazinājušies, grāmatu cenas
palielinājušās un personāla attīstībai darbinieka atalgojums mazliet pieaudzis.

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums.
Pārskata periodā bibliotēkā nav veikti bibliotēkas remontdarbi, jo plānojama
bibliotēkas pāreja uz citām telpām pagasta pārvaldes ēkā.
Bibliotēkas datori ir tehniski un morāli novecojuši (ar Windows XP programmatūru ),
toties pagasta pārvaldes telpās atrodas maz izmantoti projekta 10 datori.
Nākotnē vēlētos uzlabojumu un nopietnāku attieksmi pret bibliotēkas lasītājiem.
Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums”
Darbiniekiem
(skaits)
1

Datori
Plānie klienti
Multifunkcionālās
iekārtas
Printeri

Lietotājiem
(skaits)
4

Vērtējums (teicams/labs/
apmierinošs/neapmierinošs)
neapmierinošs

Piezīmes

1

labs

2014.gads

1

apmierinošs

2007.gads

4 datori no
2007.gada

Kopēšanas
iekārtas
Skeneri
Citas iekārtas
Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums darbā ar bērniem un jauniešiem apmierinošs.
Iegādāti 4 krēsli lasītājiem un ventilators mikroklimata uzturēšanai grāmatu krātuvē.
Pārskata periodā iegādāta bērnu grāmatu kaste mazākajiem lasītājiem.
Tīkla pakalpojumu kvalitāte nav apmierinoša, nepietiekams interneta ātrums.
Cerībā uz jaunām telpām, ātrākiem datoriem un ātrāku internetu. Nākošgad paredzama
grāmatu plauktu renovācija un bibliotēkas pārvietošana uz pagasta pārvaldes telpām, lai
veicinātu lasītāju apmeklējumu un tādā veidā taupītu pašvaldības līdzekļus.

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)
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N.p.
k.
1.

Norises
laiks
2017.15.03.

Norises
vieta
Aizkraukles
pilsētas
bibliotēka

Organizētājs(-i)

2.

2017.11.10.

Aizkraukles
pilsētas
bibliotēka

Aizkraukles
pilsētas bibliotēka

3.

2017.31.08.

Latvijas
bibliotēkas

Pļaviņu novada
bibliotēka

4.

2017.01.11.

Bauskas
centrālā
bibliotēka

Bauskas centrālā
bibliotēka

5.

2017.09.11

Aizkraukle

Latvijas
nacionālās
bibliotēkas
attīstības centrs

Aizkraukles
pilsētas bibliotēka

Pasākuma nosaukums,
galvenās tēmas
1. Lursoft IT datu bāžu jaunumi
un datu efektīva izmantošana;
2.BIS ALISE SBA modulis
bibliotēku darbā;
3.2016.gada darba rezultāti un
secinājumi.
1.Aizkraukles Vēstures un
mākslas muzeja jaunās
ekspozīcijas “Padomju gadi”
apskate;
2.Bibliotēku un muzeja
sadarbība reģiona kultūras un
vēstures mantojuma
saglabāšanā;
3.Latvijas bibliotēku
novadpētniecības darba
vadlīnijas;
4.Novadpētniecības dokumentu
atspoguļošana Aizkraukles
reģiona publisko un skolu
bibliotēku kopkatalogā;
5.Novadpētniecības materiālu
digitalizācija sadarbībā ar LNB;
6.Novadpētniecības darbs
Aizkraukles reģiona bibliotēkās.
Bibliotekāru pieredzes
apmaiņas brauciens uz Rīgas,
Tukuma, Dobeles, Jaunmārupes
bibliotēkām.
1.Biznesa bibliotēku potenciāla
attīstība uzņēmējdarbības
veicināšanai pašvaldībās;
2.Virtuālās androgoģijas mācību
vides bibliotekāriem apguves
iespējas;
3.IFLA konferenču aktivitātes;
4.Jauninājumi Nacionālās
analītikas datubāzes veidošanā;
5.Latvijas Neredzīgo bibliotēku
pakalpojumu piedāvājums;
6.Kāpēc ir vērts būt bibliotekāru
biedrības biedram?
1.Medijpratības koncepti un
terminoloģija medijpratības
kontekstā;
2.Mediatora koncepts
medijpratības kontekstā;
3.Bibliotekārs kā medijpratības
mediators;
4.Tradicionālo un jauno digitālo
mediju darbības pamatprincipi;
5.Mediju komercionalizēšana un
medijpratība;
6.Sociālo mediju loma
sabiedrības dzīvē.

Stundu
skaits
4

5

Visa
diena 12
stundas
4

5

5

6.

2017.30.11.

Aizkraukle

Aizkraukles
pilsētas bibliotēka

1.VID Elektroniskā deklarēšanās 4
sistēma(EDS);
2.LNB meklēšanas un
informācijas piegādes sistēma
PRIMO;
3.LU aģentūra “Latvijas
Universitātes Literatūras,
folkloras un mākslas institūts”.

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

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība
Lasītāju skaits palielinājies par nepilniem 13%, bērnu apmeklējums samazinājies par
32%, līdz ar to samazinājies kopējais izsniegums : grāmatām par 25% un periodikai par
42%, jo samazinājies arī iedzīvotāju skaits.
Lasītāju auditorija noveco un lielāku uzmanību veltī grāmatu lasīšanai – otrā plānā atstājot
periodiku, bet bērnu interese par grāmatām pieaugusi par 23 % . Tas liek lielāku uzmanību
pievērst ciešākai sadarbībai ar jaunajiem lasītājiem.
Tabula “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

2015

2016

2017

129
30
1627
206
467

139
32
2904
516
1210

157
23
1961
326
1053

+/- %
2017.gadā
salīdzinot ar
2016. gadu
+ 12.95
-39.13
-32.47
-36.82
-12.98

3821
1721
2100
262
15.67

4060
2133
1927
333
17.61

3024
1906
1118
411
20.69

-25.52
-10.64
-41.98
+23.42
+3.08

823

789

759

-3.80

Pārskata periodā bibliotēka nesniedza pakalpojumus personām ar īpašām vajadzībām,
nākotnē situāciju centīsimies uzlabot.
Bibliotēkā tiek rīkoti tematiskie pasākumi bērniem kopā ar vecākiem- kopēja grāmatu
lasīšanas veicināšana.
Pasākumā par godu valsts svētkiem bibliotēkas telpās notika bērnu dārza audzēkņu
koncerts, kurā piedalījās pagasta darbinieki, audzinātājas , bērnu vecāki un bibliotēkas
apmeklētāji.
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Tiek organizēti pasākumi , kuros seniori un mājsaimnieces apguvuši iemaņas darbā ar
datoru sākotnējā līmenī.
Jaunie vecāki kopā ar bērniem labprāt uzturas viņiem atvēlētajā atsevišķā telpā šķirstot
bilžu un krāsojamās grāmatas.
Bibliotēkā darbojas bērnu un jauniešu interešu pulciņš “Varavīksne”. Tās lietotāji ir
Sausnējas pamatskolas skolēni un skolotāji, pensionāri, jaunieši un studenti, pagasta
teritorijā strādājošie, bezdarbnieki u.c.
Bibliotēka piedāvā - pieaugušo un bērnu literatūras krājumus. Nesteidzīgākie bibliotēkas
lasītāji var izmantot lasītavu. Bibliotēkas darbā izmantoju elektronisko datu bāzi, bet
nepieciešamības gadījumā izmanto citu bibliotēku katalogus.
Vislielākais uzziņu pieprasījums ir skolu projektu nedēļās, zemniekiem projektu
rakstīšanas, tālmācības sesiju un eksāmenu laikā.
Lasītājiem atvēlēta visu iekārtu un aprīkojuma izmantošana, lietotāju reģistrācija
bibliotēkā, 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.
Lasītāji ir atsaucīgi un apmierināti.
Bibliotēkas jaunieguvumu apstrādi veic izmantojot BIS ALISE, sākot ar grāmatu
fizisko apstrādi un beidzot ar ierakstu veidošanu un eksemplāru pievienošanu
elektroniskajā katalogā.
Katrs Emīlijas Prūsas Vietalvas pagasta bibliotēkas lietotājs, izmantojot brīvu
bibliotēku elektronisko katalogu ALISE, var iegūt informāciju, kurā bibliotēkā ir atrodama
nepieciešamā grāmata. Kaut gan ir sniegta informācija par šādu iespēju, paši bibliotēkas
lietotāji to izmanto reti.
Bibliotēkas darbā izmantoju elektronisko datu bāzi, bet nepieciešamības gadījumā
izmanto citu bibliotēku katalogus.
Lietotāju iespējas elektroniskajā katalogā ar katru dienu paplašinās.
Iekšzemes SBA ir mazinājies, starptautisko SBA lauku lasītāji nav izmantojuši un nav
pieprasījuma.

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

2015
31

2016
15

2017
8

5

3

3
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Lasītājiem laukos ir svarīgi, lai bibliotēka būtu atvērta un pastāvētu iespēja izlasīt
jaunāko periodiku, daiļliteratūru, nozaru literatūru, samaksāt rēķinus, jo pasta darbiniece
strādā tikai dažas stundas nedēļā pagasta padomes telpās un pašiem pasūtīt - trūkst
līdzekļu.
Saziņai ar bibliotēkas lietotājiem tiek izmantots bibliotēkas e-pasts:
vietalvas_biblioteka@inbox.lv, tālrunis, sarunas.
Pēc lietotāju vēlmēm un pieprasījuma palīdzu un konsultēju par bibliotēkas darbu un
resursiem, datoru un interneta izmantošanu.
Tiek uzklausīti iedzīvotāju ieteikumi, lietotāji savas domas var ierakstīt „Ierosinājumu
un atsauksmju burtnīcā”.
Bibliotēkas lietotāju viedokli lielākoties noskaidrojam mutiski. Ierosinājumus,
vērtējumus un atsauksmes par pasākumiem un izstādēm lietotāji var paust atsevišķi
izveidotā grāmatā.
Uzklausot bibliotēkas lietotāju izteiktos priekšlikumus bibliotēkas darba rezultāti ir
uzlabojušies.
Mūsu problēma - nolietoti datori, nav signalizācijas un piekļuves cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām – tas ir mūsu turpmākais darba lauks, kuru iespēju robežas ar novada domes
finansiālu atbalstu centīsimies realizēt.

6. Krājums.
Viena no būtiskākajām bibliotēkas vērtībām ir tās krājums, Vietalvas bibliotēka nevar
sūdzēties par krājuma komplektēšanai paredzēto līdzekļu apjomu.
2017.gadā Emīlijas Prūsas Vietalvas pagasta bibliotēka abonēja 16 seriālizdevumus un
reģionālo laikrakstu ”Staburags”.
Pamata krājumu veido: nozaru literatūra un daiļliteratūra, bērnu literatūra, uzziņu
izdevumi- enciklopēdijas. Krājums atrodas nepārtrauktā kustībā, kas tiek papildināts ar
jaunieguvumiem, sakārtojot pēc UDK klasifikācijas.
Grāmatu komplektēšanā izmanto dažādas metodes: iegādājoties grāmatas no
izdevniecības “Zvaigzne ABC” SIA, “Latvijas Grāmata”, saņemot dāvinājumus no
lasītājiem: no Lauku Bibliotēku attīstības institūta, Aizkraukles pilsētas un Grāmatu
svētkos izbraukušajos apgādu piedāvājumos. Komplektējot krājumu cenšamies iegādāties
tikai tās grāmatas, kuras nav novada bibliotēkā, bet pārējām izmantojam savstarpēju
apmaiņas variantu.
Lai bibliotēka varētu sniegt pakalpojumus un attīstīties, tai ir nepieciešams pietiekams
finansējums. Vietalvas bibliotēkas budžets ir stabils, uz attīstību un pilnveidi vērsts.
Laikrakstiem un grāmatām līdzekļi abonēšanai ir apmierinoši, bet nav pietiekoši.
Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums”
Finansējums krājuma
komplektēšanai
t. sk. pašvaldības finansējums
grāmatām
t. sk. bērnu grāmatām
periodiskajiem izdevumiem

2015

2016

2017

1249
749
50
500

1263
763
215
499

1249
751
183
498
8

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

1.51

1.60

1.64

Grāmatu krājuma inventarizācija pārskata periodā nav veikta.
Pārskata periodā krājumu komplektēšanas prioritāte bija bērnu grāmatām.
Palielinājusies bērnu grāmatu skaits, kopējā grāmatu krājuma apgrozība nedaudz
sarukusi, bet pieaugusi periodikas izdevumu apgrozība.
Tabula “Krājuma rādītāji”
Jaunieguvumi
Grāmatas
t. sk. latviešu daiļliteratūra
t. sk. bērniem
Izslēgtie dokumenti
Krājuma kopskaits
Grāmatu krājuma apgrozība
Periodisko izdevumu apgrozība

2015
167
147
17
6
2081
5566
0.47
1.11

2016
148
148
20
24
0
6085
0.56
0.85

2017
234
232
20
54
473
4799
0.53
0.92

Bezmaksas datubāzes atskaites periodā ( pēc KISC datiem ) nav izmantotas, turpmāk tās
izmantosim.
Datu bāzēs informāciju vairāk meklē studenti, skolēni un bibliotēkas lietotāji, kuri min
vārdu mīklas, taču jāteic, ka informācijas iegūšanai datubāzēs ir ierobežojumi, jo datu
bāzēm ir dažāda pieejamība.
Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums”
Dabubāze
Letonika
News

2015
0
0

2016
0
0

2017
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 pārsvarā spēlē spēles, pieaugušie veic norēķinus ar
internetbankas palīdzību, sazinoties ar e-pasta palīdzību, informācijas meklēšanai portālos.
Vidēji dienā datorus izmanto 3-4 lietotāji. Datorlietotāji katru dienu reģistrējas
„Datorlietotāju reģistrā”.
Bibliotēkas vadītājs palīdz internetā meklēt nepieciešamo informāciju, strādāt ar
grāmatu, bibliotēkas krājumu, izpilda bērnu pieprasītās uzziņas, piemēram, par augu
uzbūvi, svētkiem, putnu barotavām, u.c. Tāpat bērniem nepieciešama palīdzība, lai
noformētu darbus un tos izdrukātu.
2017. gadā interneta lasītavas pakalpojumus bibliotēkā izmantoja 1053 apmeklētāji, tai
skaitā - 192 ( 18.2% ) jaunieši vecumā no 7-18 gadiem.
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Jaunieguvumu proporcija: bērni un jaunieši pret pieaugušo literatūru saglabājusies
iepriekšējā gada līmenī 6,9% .
Bērnu un jauniešu apmeklētība pret pieaugušajiem proporcionāli: (2015.gadā-19.7%,
2016.gadā-17,6% un 2017.gadā- 19,9%) pieaugusi par 2,3 %, jo aktīvāka kļuvusi
bibliotēkas sadarbība ar bērnudārza audzēkņiem.
Bibliotēkā grāmatu krājums ir sadalīts divās zonās: skolēniem un pašiem mazākajiem,
kur ir vairākas rotaļlietas un spēles. Par izveidoto bērnu stūrīti pateicīgas jaunās ģimenes,
jo bērnam ir iespēja padarboties savā vidē, kamēr pieaugušie darbojas pie datora, vai
piemeklē sev lasāmvielu. Ir izstādes par bērnu rakstniekiem un dzejniekiem.
Bibliotēkā darbojas bērnu un jauniešu interešu pulciņš „Varavīksne”. Pulciņu vidēji
apmeklē 3-4 bērni vienu reizi nedēļā. Bērni gatavo dažādas lietas, piemēram, apglezno
stiklu, lej sveces, vāra ziepes, veido dažādus dekorus, piespraudes.
Bērnu darbiņi vizuāli papildina bibliotēkas interjeru.
Vidējā 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.
2016.gadā bibliotēkas pasākumos iesaistīti 32 bērni un jaunieši, bet 2017.gadā vairs
tikai 23; - tātad mīnus 39%.
Samazinājies pagastā jauniešu skaits, daļa devušies uz pilsētām un vietām, kur ir darbs.
Bērnu un jauniešu apmeklētība ir samazinājusies par 36.82%, ko var skaidrot ar bērnu
un jauniešu auditorijas samazināšanos, jo pagastā pamatskola nav, internets un datori ir
pieejami mājās.
Lasīšanas veicināšanas aktivitāte - bibliotēkā darbojās bērnu, jauniešu un vecāku žūrija.
Lai popularizētu grāmatas un lasīšanu, veidotas dažādas literatūras izstādes bērnu
auditorijai – par godu rakstnieku jubilejām, tematiski apskati un vecāko izdevumu
popularizēšana. Rīkotas sekojošas grāmatu izstādes:
1. Latviešu estrādes solistam Viktoram Lapčenokam-70 (16.janvāris);
2. Vitautam Ļūdēnam-80 –“Dzeja mūsu plauktos”- darbu izstāde (28.janvāris);
3. Rakstnieces Skaidrītes Kaldupes 95. atceres darbu izstāde (24.februāris);
4. Dzejniecei Kornēlijai Apšukrūmai- astoņdesmit… (12.aprīlis);
5. Lieldienām veltīta bērnu pulciņa darbu izstāde pagasta padomes telpās;
6. “Ilzei Indrānei 23.aprīlī- 90”- darbu izstāde;
7. “Rakstnieka Alfrēda Dziļuma -110”- atceres darbu izstāde (02.maijs);
8. Jāņa Jaunsudrabiņa 140. atceres dienai veltīta izstāde (25.augusts);
9. Novadniekam Gunāram Placēnam-90 (31.augusts);
10. Vietalvas pagasta teritoriālo plānojumu (1920-2020) novadpētniecisko projektu izstāde;
11. Rakstniekam Andrejam Upītim 140. atceres pasākuma grāmatu apskats (04.decembris);
12.Rakstniecei “Zentai Mauriņai-120” -daiļrades izstāde;
13. “Pašvaldību vēlēšanu gaidās”. Pašvaldību vēlēšanas Latvijā un to īstenošana - izstāde.
Tematiskie pasākumi bibliotēkā bērniem un jauniešiem tiek veidoti arī sadarbībā ar
Vietalvas PII “Zīļuks” un bērnu vecākiem.
1.”Es vēl esmu par mazu, lai ietu skolā…”- grāmatu skatīšanas pēcpusdiena;
2. 1991.gada barikāžu aizstāvju atceres diena;
3. Jaunāko bērnu un jauniešu grāmatu apskats;
4. Pirmskolas bērnu grāmatu lasīšanas pasākums Vietalvas bērnudārzā;
5. Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākums Vietalvā;
6. Bibliotēku nedēļa;
7. Bērnu veltījuma koncerts Latvijas 99.gadadienai Vietalvas bibliotēkā.
10

Sakarā ar to, kad 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.
Bibliotekāram nepieciešams turpināt padziļināto tālākizglītību specializācijā un padziļināt
zināšanas šajā jomā.
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 novadnieceiviņas foto, grāmatas, atmiņas par viņu.
Pārskata perioda prioritātes - Vietalvas teritorijas plānojumu aprakstu vākšana (19232018) un iedzīvotāju skatījums uz to nepieciešamību.
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:
• „Vietalvas novadnieki”,
• „Latvijas vēsture”,
• ”Juris Kalniņš (Prātkopis)”,
• „Vietalvas ļaudis”,
• “Vietalvas dziedāšanas biedrība”,
• ”Vai pazīsti savu pagastu”,
• „Pārskats par sakrāto tautas dziesmu skaitu pa guberņām un aprinķiem”,
• „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 starp Andri Rūtiņu un Ēriku Sprindžuku novadpētniecības jomā
izveidojusies brīvprātīgi, jo šī aizraušanās ir sirdslieta.
Andris Rūtiņš pēta Vietalvas pagasta vēsturi no agrākajiem laikiem.
Vislielāko 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
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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.

9. Projekti
Tabula “Projektu apkopojums”
Projekta
nosaukums

Finansētājs

Finansējuma
apjoms

Projekta apraksts (īss
kopsavilkums)

Atbalstīts/
neatbalstīts

2017 .gads projektu izstrādes jomā nav bijis labvēlīgs bibliotēkai, jo nav sanācis laika
pārstrādāt pieteikumus un startēt atkal jaunos konkursos, bet padevušies neesam - intensīvi
strādājām pie novadpētniecības materiālu apkopošanas un sistematizēšanas.

10. Publicitāte
Bibliotēka sniedz kvalitatīvus informācijas pakalpojumus bibliotēkas lietotājiem,
praktisku palīdzību lietotājiem e-pakalpojumu izmantošanā- palīdz nokārtot elektrības,
telekomunikāciju pakalpojumu rēķinu apmaksu. Palīdz lietotājiem darbā ar datoru un
internetu, rezervēt biļetes, izdrukāt dažādus dokumentus.
Bibliotēka nodrošina valsts un Pļaviņu novada domes sagatavotās un publicētās
informācijas pieejamību tradicionālajos informācijas nesējos un elektroniski.
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. Emīlijas Prūsas 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 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.
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11. Sadarbības tīkla raksturojums
Emīlijas Prūsas Vietalvas pagasta bibliotēkas sadarbības partneri ir :
1. Pļaviņu novada Vietalvas pagasta pašvaldība - kopēji organizēta barikāžu aizstāvju
atceres dienas pasākums Vietalvas sporta laukumā un Vietalvas PII “Zīļuks” bijušo
darbinieku tikšanās -atmiņu vakars Vietalvas pagasta telpās;
2. Vietalvas politiski represēto apvienība- kopīgi organizēta komunistiskā genocīda
upuru piemiņas dienas pasākums pie Vietalvas “Arkādijām”;
3. Kalsnavas pagasta kultūras darbinieki- kopīgi veidots pasākums “Ar rudens sauli
sejā”- piedaloties Tomes un Kalsnavas sieviešu vokālajiem ansambļiem Odzienas
muižā;
4. Vietalvas pagasta kultūras darba organizatore – kopīgi gatavota Lieldienām veltīta
bērnu pulciņa darbu izstāde pagasta padomes telpās , pasākums “Odzienas skolai125” un radošās darbnīcas “Eņģeļa vieglumā”- Vietalvas pagasta telpās;
5. Vietalvas pagasta PII „Zīļuks”- Pirmskolas bērnu grāmatu lasīšanas pasākums
Vietalvas bērnudārzā un Bērnu veltījuma koncerts Latvijas 99.gadadienai Vietalvas
bibliotēkā;
6. Bauskas centrālā bibliotēka, Latvijas nacionālās bibliotēkas attīstības centrs,
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 sastādīja Vietalvas pagasta bibliotēkas vadītājs Jānis Usāns
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