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1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums
Aizkraukles pilsētas bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde,
kuras galvenais uzdevums ir veidot bibliotēkas krājumu un ar personāla un tehnisko
līdzekļu palīdzību veicināt tā izmantošanu informacionālajām, pētniecības, izglītības
vai izklaides vajadzībām.
Aizkraukles pilsētas bibliotēka izveidota uz Aizkraukles rajona centrālās
bibliotēkas bāzes 1996.gadā. 1998.gada 1.maijā notiek bibliotēkas reorganizācija,
apvienojot Aizkraukles pilsētas bibliotēku un Aizkraukles pilsētas bērnu bibliotēku,
tiek izveidota Aizkraukles pilsētas bibliotēka ar divām struktūrvienībām – pieaugušo
lasītāju apkalpošanas nodaļa un bērnu apkalpošanas nodaļa.
Aizkraukles pilsētas bibliotēka ir Aizkraukles novada pašvaldības iestāde.
Aizkraukles pilsētas bibliotēkas grāmatvedība ir centralizēta Aizkraukles novada
domes grāmatvedībā. Aizkraukles pilsētas bibliotēka atrodas ēkā, kas pieder novada
pašvaldībai. Vērienīga bibliotēkas renovācija notika 2009.gadā. Bibliotēka ir izvietota
visos trijos ēkas stāvos. Veicot ēkas pārbūvi un rekonstrukciju bibliotēka tika pie
jaunām un plašākām telpām gan lietotājiem, gan bibliotēkas darbiniekiem. 2011.gadā
tika pabeigta bibliotēkas apkārtnes un piegulošo ielu sakārtošana un pārbūve. Tas
nodrošina ilgtspējīgu bibliotēkas attīstību, jo to neapdraud dažādi sabiedrībā
notiekošie procesi. Novada pašvaldība ir ieinteresēta savu iedzīvotāju pēc iespējas
labākā apkalpošanā un ir gatava piedalīties bibliotēkas tālākā attīstībā un segt
pieaugošos bibliotēkas uzturēšanas izdevumus. Bibliotēkas ģeogrāfiskais izvietojums,
pilsētas centrā, ļauj lietotājiem ātrā laikā nokļūt bibliotēkā no jebkuras pilsētas vietas.
Bibliotēkas ēkas priekšā ir laukums, kur var novietot transporta līdzekļus, ērta pieeja
arī gājējiem. Renovējot bibliotēkas pagrabstāvu, ir izveidots speciāls nobraucamais
ceļš un cilvēki ratiņkrēslos un ar bērnu ratiņiem var ērti apmeklēt bibliotēku.
Aizkraukles pilsētas bibliotēka ir lielākā grāmatu krātuve Aizkraukles
reģionā, kura veic reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas un ir metodiskais centrs 20
reģiona pašvaldību bibliotēkām un 15 skolu bibliotēkām. Skolu bibliotēku skaits ir
samazinājies, jo Aizkraukles pilsētas trīs skolas tika reorganizētas un izveidota viena
Aizkraukles novada vidusskola. Pagaidām skola strādā trīs ēkās un katrā ēkā tika
saglabātas bibliotēkas. Kokneses novadā tika apvienotas Vecbebru vispārizglītojošā

internātskola un Vecbebru tehnikums, izveidojot vienu izglītības iestādi ar vienu
bibliotēku.
Aizkraukles pilsētas bibliotēkas galvenie darba virzieni:
1. nodrošināt operatīvu un kvalitatīvu bibliotēkas pakalpojumu sniegšanu
bibliotēkas lietotājiem;
2. nodrošināt

bibliotēkai

nepieciešamo

iespieddarbu

un

dokumentu

komplektēšanu, veidot bibliotēkas krājumu, papildināt, uzturēt un saglabāt to,
veikt krājuma uzskaiti;
3. organizēt bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējošus pasākumus;
4. nodrošināt bibliotēkas darbinieku apmācību un tālākizglītību;
5. nodrošināt bibliotēkas saimniecisko darbību un tās uzturēšanu, saskaņojot ar
Aizkraukles novada domi;
6. iesaistīties valsts starpbibliotēku abonementa sistēmā;
7. atbilstoši piešķirtajiem budžeta līdzekļiem nodrošināt jaunu informācijas
tehnoloģiju ieviešanu;
8. organizēt bibliotēkas darbu atbilstoši bibliotēku darba standartu prasībām;
9. veicināt bērnu un jauniešu vēlmi lasīt un izkopt viņu iemaņas informācijas
tehnoloģiju un līdzekļu lietošanā;
10. nodrošināt valsts un pašvaldības sagatavotās informācijas pieejamību;
11. sniegt

nepieciešamās

ziņas

par

bibliotēkas

krājumu

nacionālajam

kopkatalogam;
12. nodrošināt iespēju izmantot bibliotēkas pakalpojumus visiem lietotājiem un
rūpēties par atbilstošu bibliotēkas aprīkojumu personām ar kustību un redzes
traucējumiem;
13. nodrošināt metodisko un konsultatīvo palīdzību Aizkraukles reģiona
pašvaldību publiskajām un skolu bibliotēkām.
Tālākā bibliotēkas darbības pilnveides procesā ietilpst virtuālās bibliotēkas
attīstība, pilnīga bibliotekāro procesu automatizācija, valsts un pašvaldības institūciju
informācijas pieejamības nodrošinājums bibliotēkas apmeklētājiem, sadarbība ar
skolām, pirmsskolas izglītības iestādēm, rūpējoties par sabiedrības mūžizglītību un
integrāciju, kā arī par lasīšanas veicināšanu, literatūras popularizēšanu un kultūras
pasākumu pieejamību. 2016.gadā darba prioritātes bija: darbs pie bibliotēkas

veidotajām datu bāzēm, novadpētniecības krājuma papildināšana, bibliotēkas
publicitāte, bibliotēkas darbinieku tālākizglītība un darbs ar bibliotēkas krājumu.
Jaunas vēsmas bibliotēku darbā varētu ienest neformālās izglītības atzīšana Latvijā un
arī bibliotēku jomā, e-grāmatu ienākšana bibliotēkas pakalpojumu klāstā. Aizkraukles
reģiona galvenās bibliotēkas uzdevumi bija palīdzēt sagatavoties reģiona publiskajām
bibliotēkām

atkārtotai

akreditācijai,

sniegt

palīdzību

bibliotēku

krājuma

inventarizāciju veikšanai un palīdzības nodrošināšanai bibliotēku darba organizēšanā.
Pārskata periodā izmaiņas bibliotēkas darbībā nav notikušas, bibliotēkas akreditācija
paredzēta 2017.gadā.

2. Finansiālais nodrošinājums
Aizkraukles pilsētas budžetu 2016.gadā veidoja pašvaldības finansējums,
reģiona pašvaldību maksas par metodisko darbu ar publiskajām un skolu bibliotēkām
un bibliotēkas maksas pakalpojumu ieņēmumi.

Apskatot finansiālo situāciju

Aizkraukles novadā, jāņem vērā tas, ka Aizkraukles novada pašvaldība finansē arī
Aizkraukles pagasta bibliotēku.
Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums
2014
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Bibliotēkas izdevumi
2014
Izdevumi kopā (EUR)
Darbinieku atalgojums (bruto)
Krājuma komplektēšana

100339
15970

108898
17031

116948
18824

2016.gadā pašvaldības finansējums palielinājās par 11,5 tūkstošiem euro.
Pieauga izdevumi bibliotēkas darbinieku atalgojumam. Darbinieku algas palielinājās

par 7%, darbiniekiem tika izmaksāts atvaļinājuma pabalsts pus amata algas apmērā.
Finansējums krājuma komplektēšanai pieauga par 1,7 tūkstošiem.
Aizkraukles pilsētas bibliotēkas budžeta izlietojums EUR
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2016.gadā Aizkraukles pilsētas bibliotēka saņēma finansējumu € 3240 apmērā
no Aizkraukles reģiona pašvaldībām, lai nodrošinātu rajona galvenās bibliotēkas
funkciju veikšanu. Līdzekļi tika izlietoti darbinieka darba algas līdzfinansējumam un
citiem ar metodisko darbu saistītiem izdevumiem.
Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums, ko saņemam no pašvaldības, ir
vērtējams kā pietiekošs funkciju veikšanai un ir attīstību veicinošs.

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums
Aizkraukles pilsētas bibliotēka atrodas ēkā, kas pieder novada pašvaldībai.
Vērienīga bibliotēkas renovācija notika 2009.gadā. Bibliotēka ir izvietota visos trijos
ēkas stāvos. Veicot ēkas pārbūvi un rekonstrukciju bibliotēka tika pie jaunām un
plašākām telpām gan lietotājiem, gan bibliotēkas darbiniekiem. 2011.gadā tika
pabeigta bibliotēkas apkārtnes un piegulošo ielu sakārtošana un pārbūve.
Renovējot bibliotēkas pagrabstāvu, ir izveidots speciāls nobraucamais ceļš un
cilvēki ratiņkrēslos un ar bērnu ratiņiem var ērti apmeklēt bibliotēku.
Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums
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Darbiniekiem
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2

Kopēšanas
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1

1
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Kodoskops

1
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Projektors

2
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Video
atskaņošanas
iekārtas

1

labs

2016.gadā bibliotēka iegādājās datorkomplektu periodikas lasītavas darbiniecei,
kopētāju un krāsaino printeri, žurnālu galdiņu lasītāju apkalpošanas nodaļā un 2 biroja
krēslus darbiniekiem.

4. Personāls
Aizkraukles pilsētas bibliotēkā strādāja 16 darbinieki, no kuriem 12 bija
bibliotekārie darbinieki: 1 darbinieks ar maģistra grādu, 2 darbiniekiem ir augstākā
speciālā izglītība, 4 darbiniekiem ir vidējā speciālā izglītība, 4 darbiniekam augstākā
izglītība citās jomās un 1 darbiniekam vidējā izglītība. Visi bibliotekārie darbinieki
strādā pilnu slodzi. Bibliotēkā strādāja arī 4 tehniskie darbinieki – apkopēja uz slodzi,
apkopēja uz 0,5 slodzi, saimnieks uz 0,5 slodzi un sētnieks uz 0,25 slodzi.
Bibliotekāru tālākizglītība 2016.gadā.
Bibliotēkas direktore Valentīna Laizāne piedalījās šādos Latvijas Nacionālās
bibliotēkas rīkotajos profesionālajos tālākizglītības pasākumos: 2 Latvijas zinātnisko
un publisko bibliotēku

direktoru semināros Cēsīs un Rīgā, 2 reģiona galveno

bibliotēku metodiķu semināros un reģiona galveno bibliotēku komplektēšanas
darbinieku seminārā. SIA Tieto Latvija rīkotajos kursos “BIS ALISE – palīgs
bibliotēkas darba pārvaldībā”.
8 bibliotēkas darbinieces piedalījās SIA Tieto Latvija rīkotajos kursos “BIS
ALISE – palīgs bibliotēkas darba pārvaldībā”.
Bērnu literatūras nodaļas darbinieces piedalījās konferencē “Lakstīgalas
vārdnīca: vērojumi un vērtējumi Latvijas un Polijas bērnu literatūrā un grāmatu
mākslā”, Zemgales reģionālajā publisko bibliotēku seminārā, Latvijas Nacionālās

bibliotēkas organizētajos kursos “Bibliotēkas pakalpojumu mērķgrupa – bērni un
jaunieši”.
2 darbinieces piedalījās LU OPEN MINDED piedāvātajā vebinārā “Pareiza
un moderna rakstu valoda – korektora padomi”.
Sistēmbibliotekāre piedalījās Bibliotēku novadpētniecības konferencē un SIA
Tieto Latvija kursos “Lietotāju apkalpošana sistēmā ALISE”.
Bibliotēkas darbinieces piedalījās Lauku bibliotēku atbalsta biedrības rīkotajos
Lielās lasīšanas balvas svētkos Cēsīs un Grāmatu svētkos Staburaga pagastā.
Bibliotēkas darbinieki piedalījās 3 reģiona bibliotēku darbinieku semināros.
Eiropas Savienības Informācijas punkta vadītāja piedalījās ES informācijas
centra rīkotajā seminārā par Eiropas Savienības jautājumiem.
Aizkraukles novada pašvaldība cenšas atbalstīt bibliotēkas darbinieku
tālākizglītību un profesionālo izaugsmi. Tiek izdalīts transports, lai bibliotēkas
darbinieki varētu nokļūt līdz pasākumu vietai vai apmaksāti ceļa izdevumi
sabiedriskajam transportam.

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība
Atskaites gadā Aizkraukles pilsētas bibliotēkas pakalpojumus izmantoja 2465
reģistrēti bibliotēkas lietotāji. No reģiona pagastiem bibliotēkas pakalpojumus
izmanto 289 lietotāji. Lasītāju sastāvs Aizkraukles pilsētas bibliotēkā atspoguļo visas
sabiedrības īpatnības. Vecuma ziņā visvairāk bibliotēkas lietotāji ir vecuma grupā no
20 līdz 35 gadiem,

un bērni un jaunieši līdz 18 gadiem. Pēc sociālā statusa

bibliotēkas lietotāji sadalās 5 lielākajās grupās: skolēni 32%, strādājošie 25%,
bezdarbnieki 8,3%, studenti 5,3%, pensionāri 8,2%. Procentuāli palielinājies skolēnu
un strādājošo skaits un samazinājies pensionāru skaits.
Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji”
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% salīdzinot ar
iepr. gadu
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Lietotāju skaits

2499

t. sk. bērni

Virtuālais apmeklējums
Sociālo tīklu apmeklējums
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Izsniegums kopā
t. sk. grāmatas
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Kopā bibliotēku ir apmeklējuši 33858 klātienes lietotāji, 32218 bibliotēkas mājas
lapas virtuālie apmeklētāji un 65932 sociālo tīklu apmeklētāji. Ir izsniegti 67358
iespieddarbi un citi dokumenti. Reģistrēto lasītāju skaits bibliotēkā, apmeklējums un
izsniegums ir samazinājies. Samazinājumu ietekmē bērnu nodaļas skaitliskie rādītāji.
Strauji samazinās bērnu nodaļas fiziskais apmeklējums, jo strauji samazinās interneta
lasītavas apmeklējums. Bērni un jaunieši bieži vien atnāk uz bibliotēku, lai kopā
pavadītu laiku, izmantojot bezmaksas interneta pieslēgumu. Vasarā bibliotēkas
apmeklējums beidzas ar soliņu pie bibliotēkas ieejas.
Bibliotēkas pieaugušo lasītāju nodaļas darba skaitlisko rādītāju stabilitāti
nodrošināja kvalitatīvs bibliotēkas krājums, plašais periodikas klāsts lasītavā un
apmeklētību veicināja bibliotekāru ieguldījums savu lasītāju apmācībā darbam ar
informācijas tehnoloģijām. Tas dod iespēju ne tikai komunicēt globālajā tīmeklī, bet
arī lasīt periodiskos izdevumus, grāmatas, meklēt vajadzīgo informāciju par sev
interesējošiem tematiem. Bieži, apmeklējot bibliotēku, tiek izmantoti tikai interneta
pakalpojumi. Krājuma komplektēšanai paredzētie līdzekļi bija pietiekoši, un
palielinājās par 2 tūkstošiem eiro. Bibliotēka varēja atļauties iepirkt daiļliteratūru un
populārzinātnisko literatūru vairākos eksemplāros, tāpēc samazinājās atteikumu skaits
un neveidojās rindas uz daudzām grāmatām. Tāpat kā iepriekšējā gadā samazinājām
dažādu mācību grāmatu iepirkšanu, jo strauji sarūk studentu skaits bibliotēkā un
grāmatu izmantojamība lasītavā ir ļoti zema. Tagad lielākā daļa mācību grāmatu tiek
pārcelta uz abonementu. Atbrīvojās līdzekļi, lai vairāk iepirktu populārzinātnisko
literatūru un daiļliteratūru.
Lasītavās lietotāju rīcībā bija 99 nosaukumu avīzes un žurnāli latviešu, krievu,
angļu valodās. Periodikas abonēšanai 2016.gadā tika izlietots EUR 4086.00.
Pieprasījums ir ļoti liels, ir izveidojies pastāvīgo lasītāju loks. 2016.gadā pieaugušie

lasītāji lasītavu apmeklēja 5693 reizes. Tika izsniegtas 20256 vienības. Bērnu
apkalpošanas nodaļā lasītavu ir apmeklējuši 2912 lietotāji. Tas liecina, ka periodikas
abonēšanai iztērētā nauda ir sasniegusi savu mērķi un ir tērēta lietderīgi. Periodikas un
uzziņu lasītavā lietotājiem bija pieejams 1 dators ar interneta pieslēgumu.
Bibliotēkas pakalpojumus klātienē ir izmantojuši 27,8% Aizkraukles novada
iedzīvotāju. Aizkraukles pilsētas bibliotēkā pieaugušie lietotāji tika apkalpoti
periodikas un uzziņu lasītavā un abonementā, kas ir arī sabiedriskais interneta pieejas
punkts. Bērni tika apkalpoti divos abonementos – pirmsskolas un jaunāko klašu
skolēnu abonementā un vecāko klašu skolēnu abonementā, kur ir interneta un uzziņu
lasītava.
No 2011.gadā arī periodikas lasītavā tiek realizēta seriālizdevumu automatizēta
uzskaite un izsniegšana.
Cilvēkiem ar redzes traucējumiem bibliotēkā ir tekstu palielinoša lupa un dators
speciāli viņu vajadzībām, taču 2016.gadā dažas reizes tika lietota tikai palielinošā
lupa. Esam nonākuši pie secinājuma, lai lietotu speciālās ierīces ir vajadzīgs laiks un
pacietība ne tikai no darbinieku puses, bet arī no lietotājiem. Dažreiz kādam
apmeklētājam piedāvājām lasīt ar palielinošo lupu, bet pēc pirmā mēģinājuma
saņēmām atteikumu, jo ar parasto rokas lupu pierastāk. Tika sniegta informācija par
iespēju saņemt vajadzīgos izdevumus no Latvijas Neredzīgo bibliotēkas krājuma.
Viena lasītāja sāka izmantot klausāmgrāmatas no mūsu bibliotēkas krājuma un gada
beigās pasūtīja klausāmgrāmatas no Latvijas Neredzīgo bibliotēkas krājuma.
Jau 2009.gadā atteicāmies veidot kartīšu alfabētisko katalogu, tagad strādājam
tikai ar elektronisko katalogu, kurā ir savadīts viss bibliotēkas krājums.
Lasītavā ir plašs uzziņu un mācību literatūras klāsts, plašs novadpētniecības materiālu
sakopojums: grāmatas, periodika, mapes. Lietotājiem ir pieejami datori ar interneta
pieslēgumu, var strādāt ar elektroniskajām datu bāzēm: NAIS, NEWS.LV, ALISE,
Letonika, LURSOFT, CD un bibliotēkas elektronisko katalogu.
Uzziņas lietotājiem tika sniegtas ne tikai bibliotēkā uz vietas, bet arī pa tālruni
un nosūtot informāciju uz e-pastu. Bibliotēkā tika sniegtas 167 tematiskās uzziņas un
vairāki simti faktogrāfisko uzziņu, bērnu nodaļā 98 tematiskās uzziņas, 80
individuālās uzziņas un 11 kolektīvās informācijas. Lūk daži tematisko uzziņu temati:
Baznīcas svinamie svētki, par spuldzēm un ielu apgaismojumu, transporta

pārvadājumi – pasažieru statistika, krāsu terapija, nauda Latvijā, muguras sāpes,
slimības cēloņi. Tāpat tiek sniegta palīdzība darbā dažādos interneta portālos: portāls
ss.lv piereģistrēšanās, sludinājumu ievietošana, VID mājas lapa, čeku ieskenēšana un
informācijas nosūtīšana, palīdzība darbā banku portālos, dzīvesvietas deklarēšana.
Elektrum lapa, līgumi, maksājumi.
Aizkraukles reģionālais elektroniskais katalogs apvieno 27 bibliotēku krājumus.
Tajā skaitā 21 publiskā bibliotēka un 6 izglītības iestāžu bibliotēkas. Šobrīd Alises
sistēma ir ieviestas visās reģiona publiskajās bibliotēkās. Kā pēdējās pievienojās Iršu
(1376), Kokneses pagasta Ratnicēnu (2532), Bebru pagasta bibliotēkas (21), kuru
rekataloģizētā krājuma apjomi ir atšķirīgi.
Ierakstu skaits Aizkraukles reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogā
Elektroniskais

Novadpētniecības

katalogs

datu bāze

2014

71814

9065

29624

2015

75146

9096

29624

2016

77927

9108

29624

Gads

Analītika

Aizkraukles reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs 2016. gadā
papildināts ar

jauniem ierakstiem, izveidoti autoritatīvie ieraksti, izveidotas

anotācijām, pievienoti satura rādītāji un grāmatu vāka sīkattēli. Turpinājām rediģēt
monogrāfiskos aprakstus.
Darbība

Kopskaits

Izveidoti MARC ieraksti

595

Rediģēti MARC ieraksti

7847

Apstrādāti izdevumi (rekat.)
Importēti MARC ieraksti

26597
3002

Izveidoti autoritatīvie ieraksti

661

Importēti autoritatīvie ieraksti

1450

Izveidotas anotācijas

1468

Rezervēti eksemplāri

3632

Piešķirti autorizācijas dati

24

Izveidotas SBA fondu apmaiņas

37

Izveidoti SBA pieprasījumi

42

Starpbibliotēku abonementa galvenā funkcija ir nodrošināt lasītājam viņa
pieprasīto grāmatu vai citu dokumentu gadījumos, kad tas nav bibliotēkas krājumā.
SBA pakalpojumi Aizkraukles pilsētas bibliotēkā lietotājiem ir bez maksas. Visi SBA
pieprasījumi tiek sūtīti pa elektronisko pastu. Aizkraukles pilsētas bibliotēka sūta tikai
savas bibliotēkas lietotāju pieprasījumus. No Latvijas Nacionālā bibliotēkas
2016.gadā tika saņemtas 13 grāmatas. 6 grāmatas saņēmām no Aizkraukles pagasta
bibliotēkas. Citām bibliotēkām (Skrīveru bibliotēka, Aiviekstes pagasta bibliotēka,
Pļaviņu novada bibliotēka, Sērenes pagasta bibliotēka, Aizkraukles pagasta
bibliotēka) izsniegtas 24 grāmatas. Bibliotēkām izsniegto grāmatu daudzums ir
samazinājies, jo izmantojot elektronisko kopkatalogu un vienoto lasītāju reģistrācijas
kartotēku, lasītāji paši atrod grāmatu mūsu bibliotēkas katalogā un paši ierodas pēc
grāmatas. SBA kārtā saņemtās grāmatas galvenokārt ir specifiska nozaru literatūra,
kuras nav mūsu bibliotēkā – tiesību vēsture, tiesu medicīna, tiesu ekspertīzes, vēsture,
valodniecība, reliģija, pedagoģija, sociālais darbs.
SBA rādītāji
SBA

2014

2015

2016

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto
dokumentu skaits

23

15

19

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto
dokumentu skaits

38

53

24

Jaunais Alises SBA modulis veicinājis iespēju viena fiziskā kopkataloga
ietvaros bibliotēkām apmainīties ar izdevumu eksemplāriem uz laiku, nodrošinot
darbību pārskatāmību un statistiku. Tiek noteikti sadarbības partneri (draudzīgie
fondi), kā arī sistēmas lietotāju tiesības darbam ar SBA moduli. Tiek veidotas
nododamo izdevumu eksemplāru kopas un tiek veiktas darbības ar tām. Procesa gaitā

abas iesaistītās bibliotēkas var pārraudzīt veiktās darbības ar eksemplāriem.
Eksemplāru nodošana citai bibliotēkai neietekmē bibliotēkas krājuma statistiku, bet
tiek uzkrāta eksemplāru izmantošanas un apmaiņas datu statistika iesaistītajās
bibliotēkās.
SBA pieprasījumu reģistrācija un apstrāde nodrošina lasītāju informacionālo
vajadzību apmierināšanu. Arvien vairāk bibliotēkas – kompanjones, izmanto šo jauno
pakalpojuma veidu.
Bibliotēkas darba laiks atbilst lietotāju vajadzībām. Bibliotēka lietotājiem
nedēļā ir atvērta 41 stundu. Sestdienās bibliotēka atvērta no 9.00 līdz 15.00. Vasarā
sestdienās bibliotēka ir slēgta.

6. Krājums
2011.gadā bibliotēka izstrādāja krājuma komplektēšanas vadlīnijas, kas arī
noteica bibliotēkas krājuma komplektēšanas galvenos principus. Vadlīnijas atspoguļo
galvenos krājuma piekomplektēšanas principus, krājuma norakstīšanas kritērijus,
krājuma izvērtēšanas principus. Vadlīnijās tika izdalītas bibliotēkai raksturīgākās
lasītāju grupas, lasītāju intereses un pieprasījumi un tika ņemta vērā pilsētas un
novada izaugsmes un attīstības stratēģija.
Aizkraukles pilsētas bibliotēkas kopējais krājums uz 31.12.2017. ir 71535
eksemplāri, no kopējā eksemplāru skaita bērnu nodaļas krājums ir 15616 vienības.
Aizkraukles pilsētas bibliotēkas darbību finansē novada pašvaldība, bet bibliotēka
apkalpo arī reģiona pagastu iedzīvotājus. Pašvaldības finansējums krājuma
komplektēšanai no pašvaldības līdzekļiem palielinās katru gadu, tas ļauj samērā
pilnvērtīgi atjaunot krājumu.
Krājuma komplektēšanas avoti 2016.gadā bija:
Pašvaldības līdzekļi
Dāvinājumi
Lauku bibliotēku atbalsta biedrība
Latvijas bibliotekāru biedrība
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Periodikas pasūtīšanai

€ 14738.00
€ 240.00
€ 344.00
€ 304.00
€ 6.00
€ 4086.00

Uz vienu bibliotēkas lasītāju grāmatu un periodikas iegādei no pašvaldības
finansējuma tika izlietoti

7,6 euro. Grāmatas, galvenokārt, tika pirktas pie

individuālajiem komersantiem „Virja AK”, kuri grāmatas bibliotēkai piegādāja paši,

un grāmatu vairumtirdzniecības bāzēs „Latvijas Grāmata“ un „Janus”. Par pašvaldības
līdzekļiem tika iepirktas grāmatas latviešu valodā un nedaudz krievu valodā. Krājuma
papildināšanai krievu un citās svešvalodās tika izmantoti dažādi dāvinājumi. No
jaunienākušajām grāmatām apmēram 52,8% ir daiļliteratūra, bērnu literatūra – 18.8%,
7,6% - sabiedriskā literatūra, 3,3% māksla, pa – 2 līdz 3% literatūrzinātne un
valodniecība, tehniskā literatūra. Bērnu literatūras nodaļai tika iepirktas 495 jaunas
grāmatas, kas ir 27,4 % no visām iepirktajām grāmatām.
Krājuma procentuālais sastāvs pēc izdevumu veidiem
Grāmatas
%

Periodika
%

Audiovizuālie Kartogrāfiskie
Pārējie
un
dokumenti % dokumenti
elektroniskie
%
dokumenti %

Jaunieguvumi

42,1

57,7

0.02

0.09

0,05

Krājums

84

15,2

0,38

0,08

0,27

Notika tālāka grāmatu krājuma attīrīšana no neizmantotās, novecojušās un
nolietotās literatūras. Dažādu iemeslu dēļ no bibliotēkas krājuma tika norakstītas 2173
vienības, no tām 2115 grāmatas. 2016.gadā, turpinājām krājuma atlasi no liekajām
dubletēm, kā arī no mazpieprasītām un nolietotām grāmatām.
Krājuma rādītāji
2014

2015

2016

Jaunieguvumi

2818

7380

4282

Grāmatas

63014

60426

60145

t. sk. latviešu daiļliteratūra

131

186

238

t. sk. bērniem

419

448

495

Izslēgtie dokumenti

3345

4585

2173

Krājuma kopskaits

66631

69426

71535

Grāmatu krājuma apgrozība

0,7

0,77

0,71

Periodisko izdevumu apgrozība

7,86

2,67

2,22

Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums
2014

2015

2016

Finansējums krājuma
komplektēšanai

15970

17031

18824

t. sk. pašvaldības finansējums

15970

17031

18824

grāmatām

11986

13042

14738

t. sk. bērnu grāmatām

2153

1892

3474

periodiskajiem izdevumiem

3984

3989

4086

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

2016.gadā uz vienu bibliotēkas lietotāju bija 29 dokumenti un katrs bibliotēkas
lietotājs gadā ir izmantojis 27 dokumentus, krājuma apgrozījums 0.94 reizes.

Bērnu literatūra

5

Daiļliteratūra

3

Vispārīgā literatūra

3

1,5

3,6

1,9

1,5

3,1

1,1

53,1

19,1

4

5

1

4

1

11

47

6

Ģeogrāfija

10

Literatūrzinātne un
valodniecība

Krājums

2,7

Sports

2,7

Māksla

1,6

Lauksaimniecība

7,9

Tehnika

Dabas zinātnes

Jaunieguvumi

Medicīna

Sabiedriskās
zinātnes

Grāmatu krājuma satura procentuālais sastāvs

Analizējot krājuma procentuālo sastāvu redzam, ka visvairāk iepirkām
daiļliteratūru, bērnu literatūru, sabiedrisko zinātņu literatūru. Arī krājumu visvairāk
sastāda daiļliteratūra, bērnu literatūra, sabiedrisko zinātņu literatūra. Sabiedrisko
zinātņu literatūras sastāvā ietilpst: vēsturiskā literatūra, psiholoģija, reliģija, ezotēriskā
literatūra, kas ir visvairāk iecienīta arī lasītāju vidū.
Krājuma procentuālais sastāvs pa valodām

Jaunieguvumi

Latviešu
valodā
80,8

Krievu
valodā
19

Citās
svešvalodās
0,1

Krājums

79

19

1,8

Visvairāk krājumā ir literatūra latviešu valodā - 79%. No svešvalodām
visvairāk literatūra ir krievu valodā – 19%, un citās svešvalodās - 1,8% .

4

4

3,5

5

1

4

1

11

47

6

1,8

1,3

0,8

0,9

7

58,7

12,5

Grāmatas Periodika Audiovizuālie

Kartogrāfiskie Pārējie
dokumenti % dokumenti

un
elektroniskie
dokumenti

Krājums

84

Izsniegums 78,9

15,2
21

0,38

0,08

0,01

0,02

Krājums

Latviešu
valodā
79

Krievu
valodā
19

Citās
svešvalodās
1,8

Izsniegums

83,2

16,4

0,3

0,27
0,01

Krājuma lielāko daļu veido daiļliteratūra, sabiedrisko zinātņu literatūra, bērnu
literatūra, bet izsniegumā lielākais procents ir daiļliteratūrai, sabiedrisko zinātņu
literatūrai, tehniskajai literatūrai un vispārīga satura literatūrai. Analīze rāda, ka
krājuma

procentuālais

sastāvs

atbilst

Bērnu literatūra

0,6

Daiļliteratūra

5

Vispārīgā
literatūra

Izsniegums

4

Ģeogrāfija

5

Literatūrzinātne
un valodniecība

3

Sports

3

Māksla

Tehnika

10

Lauksaimniecība

Medicīna

Krājums

Sabiedriskās
zinātnes

Dabas zinātnes

Krājuma un izsnieguma procentuālā analīze

izsnieguma

procentuālajam

sastāvam.

Sabiedrības zinātnes literatūrai, bērnu literatūrai, daiļliteratūrai un vispārīgajai
literatūrai izsnieguma procents ir lielāks nekā krājuma procents, savukārt mākslas
literatūrai, literatūrzinātnes un valodniecības literatūrai un dabaszinātņu literatūras
izsnieguma procents mazāks nekā krājuma procents. Lai gan periodiskie izdevumi

sastāda 15,2% no visa krājuma izsniegums ir 21% no visiem izsniegumiem.
Jāpiestrādā pie audiovizuālo un elektronisko dokumentu izsnieguma palielināšanas.
Grāmatu aprakstīšanā daudz izmantojam citu bibliotēku elektroniskos
katalogus. Tas lielā mērā atvieglo bibliotekāru darbu. Analītikas datu bāzē netika
ievadīti jauni apraksti, jo analītiku pārsvarā izmantojam no LNB elektroniskā
kataloga.

Novadpētniecības datu bāze tiek papildināta ar jauniem ierakstiem no

rajona laikraksta „Staburags”.

Pašvaldību datu bāze netika papildināta, jo

Aizkraukles novada domes mājas lapā tiek publicēti novada dokumenti un sēžu
protokoli.
Inventarizācija Aizkraukles pilsētas bibliotēkā paredzēta 2018.gadā. Pārskata
periodā automatizētas krājuma inventarizācijas tika veiktas 4 pagasta publiskajās
bibliotēkās: Sērenes, Seces, Sunākstes, Aizkraukles pagasta un Aizkraukles novada
vidusskolas bibliotēkā (Rūpniecības ielā 10, bijusī Sākumskola).
Secinājums: Ir svarīgi, lai iepriekš tiktu rūpīgi sagatavots krājums, lai varētu
veikt kvalitatīvu inventarizāciju Priekšdarbos noteikti iekļaut: novecojušās krājuma
daļas norakstīšanu un to izņemšanu no plauktiem. Rekataloģizēt visus dokumentus,
kuri atrodas bibliotēku krājumā, arī tādus, kuri atrodas pagaidu telpās, vai kur citur.
Pārbaudīt visus norakstīšanas aktus, kuri veikti Alises sistēmas automatizācijas
uzsākšanas laikā, jo norakstīšanas aktos, kurus veidoja paši bibliotekāri, tika iekļautas
arī rekataloģizētās grāmatas. Tās netika norakstītas automatizēti, līdz ar to, nebija
korekti inventarizācijas dati.
Ar Aizkraukles pilsētas bibliotēkas atbalstu inventarizācijas tika veiktas Bebru
pagasta bibliotēkā, Kokneses novada Ratnicēnu, Aizkraukles pagasta sākumskolas
bibliotēkā un Aizkraukles vakarskolas bibliotēkā. Šajās bibliotēkās automatizācija nav
ieviesta un inventarizācija tika veikta aprakstot bibliotēku krājumus.

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem
Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji

Bērnu literatūras nodaļa apkalpo pirmskolas vecuma bērnus, skolēnus no 1.-9.
klasei, kā arī vecākus, skolotājus un citus interesentus, kuriem nepieciešama nodaļas
krājumā esošā literatūra vai citi pakalpojumi.

2016. gadā bērnu literatūras nodaļu izmantojuši 776 lietotāji. Vislielāko
lasītāju skaitu procentuāli sastāda 1.-4. klašu skolēni - 38%,
5.-7. klašu grupā -

tad seko lasītāju skaits

28%, 8.-9. klašu grupā lasa 18% skolēnu. No Aizkraukles

bērnudārzos un skolās esošo audzēkņu skaita, kas atbilst bērnu nodaļas apkalpojamā
vecuma grupām, 65% ir bibliotēkas lietotāji.
Mazs lasītāju skaits ir pirmskolas vecuma grupā – 80 jeb 10% no kopējā
lietotāju skaita, neskatoties uz to, ka ar pilsētas pirmskolas izglītības iestādēm
izveidojusies visciešākā sadarbība.
Bērnu literatūras nodaļu izmantojuši 24 pedagogi, tāpat arī studējošie, kuriem
nepieciešama bērnu literatūra. Bibliotēkas apmeklējumu ietekmē skolēnu skaita
svārstības skolās, bet svarīga loma tomēr ir arī tam, vai skolās pedagogi rosina
skolēnus lasīt grāmatas, veidojot ieteicamās literatūras sarakstus.
Bērnu literatūras nodaļā gada laikā izsniegtas 14518 bibliotekārās vienības,
vidēji katrs bibliotēkas lietotājs izmantojis 18 bibliotekārās vienības. Kopumā bērnu
literatūras nodaļa ir apmeklēta 14060

reizes,

3147

ir interneta lasītavas

apmeklējumi, 2912 apmeklējumi lasītavā, 1218 apmeklējumi masu pasākumos. 890
reizes bibliotēku apmeklējuši bērnu vecāki, 278 apmeklējumi ir gadījuma rakstura
(iebraucēji vai nejauši garāmgājēji, kuri īslaicīgi uzturas pilsētā). Katrs bibliotēkas
lietotājs vidēji bibliotēku apmeklējis 18 reizes gadā.
Joprojām vislielākais apmeklējums ir abonementā, kas sastāda 38% no
bibliotēkas apmeklējuma, 22% sastāda interneta lietotāju apmeklējums,
visiem ir apmeklējumi lasītavā,

21% no

savukārt 11% veido skolēnu un pirmsskolnieku

apmeklējums masu pasākumos un 8% - gadījuma rakstura apmeklējumi.

Bērnu literatūras nodaļas galvenie darba rādītāji

Gads

2012

2013

2014

2015

2016

Lietotāju sk.

930

720

772

785

776

Apmeklējums 17647

17574

18506

17165

14060

Izsniegums

16992

15466

15026

14518

11192

Metodiskā un konsultatīvā darba organizācija
Bērnu nodaļas darbinieki

dalījās darba pieredzē ar citu bibliotēku

darbiniekiem bibliotekāru semināros, gan tiekoties individuāli. Ja nepieciešams,
individuāli sniedzam metodisku palīdzību gan skolu, gan pašvaldību bibliotēkām
darbā ar bērniem, iespēju robežās konsultējam uzziņu un informācijas darbā, datu
bāzu izmantošanā.
Bibliotēkas krājuma veidošana un papildināšana, jaunieguvumu
proporcionalitāte, salīdzinot iegādāto pieaugušo un bērnu un jauniešu literatūru
un lasītāju sastāvu
2016. gadā no krājuma izslēgti 753 eksemplāri, pārsvarā lasītāju nolietotās, kā
arī lasītāju profilam neatbilstošās grāmatas. Gada laikā ienākušas 495 grāmatas. 70 %
no visa jauniegūtā krājuma ir pirmskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem adresētā
literatūra, 18 % veido daiļliteratūra un 12 % – nozaru literatūra.
Gads

2012

2013

2014

2015

2016

Saņemts

450

436

419

448

495

Izslēgts

1161

1228

1806

2213

753

Krājumā

19818

19026

17639

15874

15616

Joprojām turpinās darbs pie krājuma attīrīšanas no lasītāju profilam
neatbilstošas literatūras, tāpat turpinās krājuma atlase no liekajiem dubletiem un no
mazpieprasītām un nolietotām grāmatām, kā arī darbs pie krājuma kvalitātes
pilnveidošanas. Krājuma apgrozība ir 0,9. Krājumā kopumā pašreiz ir 15616
eksemplāri, vidēji uz katru lasītāju krājumā ir 20 grāmatas.
Analizējot krājuma izmantošanu aizvadītajā gadā, vērtējām tieši grāmatu
izsniegumu pēc izdevumu veidiem salīdzinājumā ar

krājuma stāvokli kopumā.

Krājuma veidošana proporcionāli atbilst lasītāju pieprasījumam, tomēr pirmsskolas un
jaunākā skolas vecuma literatūras izmantojums pārsniedz piedāvājumu. Joprojām
vismazāk izmantotā ir nozaru literatūra, jo to mūsdienās aizstāj interneta lietošana.
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, krities arī sabiedrisko zinātņu literatūras izsniegums,
kurš bija lielākais starp nozarēm.

2016. g. beigās

Krājums

Jaunieguvumi

Izsniegums

Nozaru lit.

35%

12%

15%

Daiļliteratūra

36%

18%

32%

Bērnu lit. (B+J)

29%

70%

53%

Savukārt izsniegums pa valodām liecina, ka ļoti niecīgs daudzums izsniegto
grāmatu ir krievu valodā. Tas izskaidrojams ar to, ka samazinās krievu valodā lasošo
bērnu skaits, kā arī ar to, ka skolā, kurā mācās krievu tautības bērni, ir bibliotēka ar
ļoti bagātu grāmatu klāstu.

2016. g. beigās

Krājums

Jaunieguvumi

Izsniegums

Latviešu val.

74%

94%

95%

Krievu val.

22%

6%

4%

Citas val.

4%

0%

1%

Krājuma papildināšana notiek izvēloties grāmatas no tām, ko mums piedāvā.
Pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma literatūras piedāvājums šobrīd ir vislielākais,
un aizvadītajā gadā arī šīs literatūras izsniegums attiecīgi bija vislielākais. Jāatzīmē,
ka šajā lietotāju vecuma grupā arī lasītāju skaits ir vislielākais.
Par novada pašvaldības līdzekļiem iegādātas 482 grāmatas par 3474.43 eiro.
Bērnu literatūras nodaļas krājums tiek papildināts arī piedaloties lasīšanas
veicināšanas programmā „Bērnu žūrija”, piedaloties akcijā „Atbalsts lauku
bibliotēkām”, kā arī saņemot dāvinājumus.
Salīdzinot bērnu literatūras nodaļā iegādāto bērnu un jauniešu literatūru ar
pieaugušajiem lasītājiem iegādāto literatūru, redzams, ka literatūras iegāde
proporcionāli atbilst lasītāju sastāvam.

2016. g.

Bērni un jaunieši

Pieaugušie

Lietotāju skaits

31%

71%

Jaunieguvumi

69%

29%

No periodikas izdevumiem lasītājiem bija pieejami 9 nosaukumu žurnāli, no
kuriem 3 aizvadītajā gadā beidza iznākt. Neskatoties uz nelielo žurnālu nosaukumu
skaitu, to apgrozība gandrīz četras reizes pārsniedz grāmatu apgrozību, žurnāliem tā
ir 3,4.
Lasītājiem pieejams bija arī vietējais laikraksts „Staburags”, taču to vairāk
izmanto mūsu nodaļas pieaugušie apmeklētāji.

Uzziņu darbs, pakalpojumi, prasmju un iemaņu attīstīšana, pasākumi dažādām
vecuma grupām

Aizvadītajā gadā bērnu literatūras nodaļā sniegtas 98 uzziņas, 80 individuālās
un 11 kolektīvās informācijas. Katrai pilsētas sākumskolas klašu grupai tika izdalīti
ieteicamās literatūras saraksti „Ko lasīt vasarā?”. Ieteicamās literatūras izsniegums
aizvadītajā gadā ir 2118.
Palīdzībai mācību procesā tika noorganizēti 61% no visiem pasākumiem.
Grāmatu popularizēšanai tika izliktas 30 literatūras izstādes, tai skaitā izstādes veltītas
R.Paula, J.Zvirgzdiņa, I.Kalniņa, A.Brigaderes un U.Ausekļa jubilejām.
Pavisam bibliotēkā gada laikā noorganizēti 62 masu pasākumi, no tiem
pirmskolas vecuma bērniem – 36, 1.-4. klašu skolēniem – 10, 5.-7. klašu skolēniem –
8. 8 pasākumi tika organizēti jaukta vecuma grupām . Uz atsevišķiem pasākumiem
ieradās bērni kopā ar vecākiem. Visaktīvāk pasākumus apmeklē pirmsskolas izglītības
iestāžu audzēkņi,

jo no PII pedagogu puses izjūtam patiesu ieinteresētību un

vēlēšanos sadarboties, paplašinot bērnu redzesloku par dažādām tēmām.
Bērnu nodaļā lietotāju rīcībā ir 3 datori ar interneta pieslēgumu, kuri tiek
izmantoti gan mācību darbam, gan izklaidei.

Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes
Pie veiksmīgiem pasākumiem varētu minēt aizvadītā gada Dzejas dienas.
Pasākumus apmeklēja skolēni no 1. – 4. klasei. Stāstījām bērniem par Dzejas dienu

rašanos un iepazīstinājām viņus ar bērnu dzejas gadagrāmatas "Garā pupa"
izdevumiem. Dzejā izskanēja ne tikai dzejoļi, bet arī pasakas un mīklas.
Interesantākus šos pasākumus darīja tas, ka skolasbiedru priekšā aicinājām
uzstāties dzejdarus no viņu pašu vidus. Savus dzejoļus lasīja 5.klases skolniece
Vendija Kokare, viņa iepazīstināja klātesošos ar vairākiem saviem dzejoļiem,
pastāstīja, kā tie top un atbildēja uz klausītāju jautājumiem.
Savukārt 4. klases skolēns Adrians Veļčinskis šogad bija izturējis konkursu
un viņa dzejolis „Ceļojums” publicēts 2016. gada dzejas grāmatā „Garā pupa". Šo
dzejoli arī Adrians nolasīja klātesošajiem.

Skolotāja Ligita Veļčinska dalījās

iespaidos par bērnu dzejas gadagrāmatas “Ģarā Pupa 2016” atvēršanas svētkiem Rīgā,
uz kuriem bija uzaicināti dzejoļu konkursa dalībnieki. Skolēniem tika parādīti arī
attēli no šī pasākuma.
Klātesošie skatījās arī videoierakstus par dzejas dienu aktivitātēm citur Latvijā
un, protams, skandēja pašu sagatavotos dzejoļus.
Interesanta izvērtās literārā pēcpusdiena, kas bija veltīta dzejnieka Ulda
Ausekļa 75. dzimšanas dienai. "Īsi panti, gari panti cits ar citu rotaļājas..." - šīs Ulda
Ausekļa dzejas rindiņas bija kā moto šim pasākumam. Rotaļājāmies arī mēs ar
U.Ausekļa skaistajiem un interesantajiem dzejoļu pantiem, lasot priekšā dzejoļus un
kopā minot dzejolī apslēpto mīklu. Ar mazākajiem lasītājiem klidzinājām uz Klidziņu
ar koka zirdziņu, un , protams, neaizmirsām nu jau par U.Ausekļa firmas zīmi
kļuvušo dzejas varoni runci Franci.
Aizkustinoši skanēja par dziesmu pārvērties dzejolis "Vecāmamma man
atstāja...", kuram melodiju sakomponējis Uldis Fridrihsons. Dziesmai skanot uz
ekrāna varēja sekot līdzi dziesmas tekstam un bērni labprāt dziedāja līdzi.

Bet

videoieraksts no starptautiskajiem bērnu literatūras lasījumiem aizvadītajā vasarā, kur
U. Auseklis lasīja savus jaunākos dzejoļus, ļāva iepazīt dzejnieku pašu tuvplānā.
Pasākuma noslēgumā visus priecēja leļļu izrādē pārvērstā U.Ausekļa "Pasaka
par zvaigznīti, kas spīdēja visspožāk".
Pasākumu apmeklēja 1. – 3. klašu skolēni un PII audzēkņi.

Sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā, nozīmīgākie partneri,
sadarbības vērtējums
Bērnu literatūras nodaļas sadarbības partneri:
Aizkraukles pilsētas sākumskola,
Aizkraukles pagasta sākumskola,
Aizkraukles novada ģimnāzija,
Aizkraukles PII „Auseklītis”,
Aizkraukles PII „Zīlīte”,
Aizkraukles specializētā PII „Saulīte”,
Aizkraukles pilsētas Bērnu un Jauniešu centrs,
Aizkraukles P.Barisona Mūzikas skola,
Aizkraukles dzīvnieku aizsardzības biedrība “Felida”,
Daudzeses pagasta PII “Čiekuriņš”,
Kokneses internātpamatskolas attīstības centrs.

Visaktīvākā sadarbība joprojām notikusi ar Aizkraukles pilsētas pirmskolas
iestādēm, kā arī ar Aizkraukles pilsētas sākumskolu. Uzsākot jauno mācību gadu,
Aizkraukles novada ģimnāzija, Aizkraukles pilsētas sākumskola un Aizkraukles
1.vidusskola tika apvienotas, izveidojot vienu izglītības iestādi – Aizkraukles novada
vidusskolu.
Arī šajā gadā mūs apciemoja arī Daudzeses bibliotēkas kolēģe, atvedot līdzi
savus lasītājus no Daudzeses pagasta PII „Čiekuriņš”. Bērni bija ieradušies uz
Starptautiskajai kaķu dienai veltīto pasākumu, kuru organizējām darbojoties kopā ar
Aizkraukles dzīvnieku aizsardzības biedrību “Felida”.
Sadarbība ar Aizkraukles P.Barisona Mūzikas skolu notiek, gatavojoties Bērnu
žūrijas noslēguma pasākumam, kurā neiztrūkstoši vienmēr ir mūzikas skolas audzēkņi
ar saviem priekšnesumiem, kas veltīti lasītājiem.
Bērnu literatūras nodaļas darbinieki sadarbojas ar Aizkraukles Bērnu un
Jaunrades centru, katru gadu jūnija mēnesī organizējot pasākumus Bērnu un Jauniešu
centra vasaras nometnes dalībniekiem. Kā vienmēr palīdzējām organizēt aktivitātes
Zinību dienai veltītajā publiskajā pasākumā.

Informāciju par aktualitātēm bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā var rast
bibliotēkas mājas lapā sadaļā Bērni. Šī vietne gada laikā apmeklēta 1836 reizes. Par
ievērojamākām bibliotēkas aktivitātēm informējam arī

laikrakstu „Staburags” un

pašvaldības izdevumu „Domes Vēstis”.
Bibliotēkas darbinieku tālākizglītības vērtējums specializācijā
Aizvadītajā gadā bērnu literatūras nodaļas vadītāja Iveta Zemzariņa un
bibliotekāre Aiga Delvere piedalījās Pavasara konferencē bērnu literatūras un
bibliotēku speciālistiem "Lakstīgalas vārdnīca: vērojumi un vērtējumi Latvijas un
Polijas bērnu literatūrā un grāmatu mākslā".
Aiga Delvere bija uz

LNB Kompetenču attīstības centra

organizētajiem

kursiem “Bibliotēkas pakalpojumu mērķgrupa – bērni un jaunieši”.
Iveta Zemzariņa noklausījās SIA Tieto Latvija kursu “BIS Alise – palīgs bibliotēkas
darba pārvaldībā”.
Visas trīs bērnu literatūras nodaļas darbinieces piedalījās Zemgales reģiona
publisko bibliotēku seminārā, kurš galvenokārt bija veltīts darbam ar bērniem un
jauniešiem.
Profesionālo kvalifikāciju turpinām paaugstināt arī vietējā reģiona bibliotēku
darbinieku semināros.

Problēmas darbā ar bērniem un jauniešiem, to iespējamie risināšanas ceļi
Tā kā interneta izmantošana mācību vielas apguvē ieņem ļoti svarīgu vietu, tad
arvien retāk šim nolūkam skolēni izmanto grāmatas, žurnālus, avīzes. Ļoti reti tiek
izmantotas arī tematiskās mapes, kuras mums vēl ir diezgan lielā skaitā.
Problēmas ir ar laikā nenodotām grāmatām, telefonu numuri, kā arī adreses
bieži mainās un ir grūtības sazināties ar lasītājiem.
Joprojām vidējā vecuma lasītājiem trūkst savam vecumam atbilstošu žurnālu,
kuros varētu smelties informāciju, kas atbilstu visdažādākajām interesēm.
Jāteic, ka lielu daļu lasītāju atbaida biezas grāmatas, tāpēc priekšroka tiek dota
plānākajām un ar lielākiem burtiem.

Kā vienmēr, daļa bibliotēkas lietotāju ir ar uzvedības problēmām, viņi traucē
apkārtējiem un bibliotekāri ir spiesti nemitīgi tērēt laiku, lai bibliotēkā nodrošinātu
kārtību. Bērnu literatūras nodaļā ierodas apmeklētāji arī no speciālajām skolām,
kuriem ir dažādas novirzes uzvedībā. Bibliotekāriem jāspēj tikt galā arī ar tādiem, lai
viņi netraucētu pārējiem bibliotēkas lietotājiem.

8. Novadpētniecība
Novadpētniecības krājumā tiek komplektēti materiāli par Aizkraukles reģiona
novadiem, novadniekiem, atsevišķiem

novada kultūras un vēstures objektiem,

pieminekļiem, iestādēm, uzņēmumiem un to darbības jomām. Krājumā atrodami
raksti gan no periodikas, gan no dažādām grāmatām un arī no citiem izdevumu
veidiem.

Daļa novadpētniecības materiālu ir strukturēti pa darbības jomām un ir

sakārtoti atsevišķās mapēs.
Liela vērība tika pievērsta bibliotēkas vēstures izpētei. Ir izveidota un regulāri
papildināta speciāla materiālu kopa par Aizkraukles pilsētas bibliotēkas vēsturi. Ar
Aizkraukles novada domes atbalstu top grāmata par Aizkraukli. Grāmatā viena nodaļa
ir atvēlēta bibliotēkas vēsturei.
Aizkraukles pilsētas bibliotēkas mājas lapā Novadpētniecības sadaļā turpinām
apkopot novadnieku Dzīvesstāstus
http://biblioteka.aizkraukle.lv/lasitajiem/novadpetnieciba.
Šādā veidā mēģinām saglabāt dažādu profesiju pārstāvju (enerģētiķi, dzejnieces,
bibliotekāri, skolotāji) atmiņas gan par savu dzīvi, gan darbošanos, kas raksturo arī
laika posmu kā fonu stāstījumam. Darbs pie šī projekta turpinās. Tas ir samērā
darbietilpīgs – jāatrod laiks, kad atmiņas pārrakstīt, jāatrod cilvēki, kas vēlas un atļauj
savas atmiņas publicēt sociālajā telpā. Šos dzīves stāstus var izmantot plaša auditorija.
Dzīvesstāstus saglabājam arī rakstītā veidā (iesietus).
Ziņas

par

novadpētniecības

informācijas

resursiem

ir

pieejamas

novadpētniecības materiālu datubāzē, kurā atrodama bibliogrāfiskā informācija par
krājumā pieejamajiem materiāliem. Informācija par nozīmīgiem Aizkraukles reģiona
objektiem un cilvēkiem pieejama emuārā (http://aizkrauklesbibl.blogspot.com/.

Gada beigās Aizkraukles reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkataloga
novadpētniecības datu bāzē ir 9108 ieraksti.
Izstādes ir populārākā novadpētniecības materiālu popularizēšanas forma.
Atzīmējot novadnieku - mākslinieku, rakstnieku, zinātnieku, sabiedrisko darbinieku
jubilejas bibliotēkā izliktas izstādes. Tā piemēram: „Novadniekam Jānim Akurateram
– 140”, “Novadniekam, rakstniekam Jānim Veselim – 120”, „Novadniecei dzejniecei
Veltai Kaltiņai – 85”, ”Novadniecei rakstniecei Mārai Svīrei - 80”, “Novadniekam pirmajam latviešu botāniķim Jānim Ilsteram – 165” u.c.
Izstādes veidotas arī Aizkraukles Goda pilsoņiem un ilggadējiem darbiniekiem
apaļās dzīves jubilejās. Piemēram: bērnu bibliotēkas vadītājai Rasmai Geikinai,
muzeja direktorei Regīnai Paukštei, mūzikas skolas direktorei Mirdzai Blimbergai,
ilggadējām skolotājām Zitai Dzelzkalējai un Valērijai Sakauskai, sociālajām
darbiniecēm Lūcijai Pupiņai un Irēnai Žurzdinai u c.
Ar izstādēm apaļās dzīves jubilejās pieminējām arī Aizkraukles Goda
pilsoņus, kas jau aizgājuši aizsaulē. Tā piemēram Mākslas skolas skolotāju Kseniju
Zelmeni 100 gadu jubilejā, ārstu traumatologu Ivaru Ārguli 75 gadu jubilejā un
medicīnas māsu Viktoriju Sapo 80 gadu jubilejā.
Viena no Aizkraukles novada domes prioritātēm ir uzņēmējdarbības
veicināšana reģionā, tāpēc tā uzņēmusies iniciatīvu organizēt pārnovadu uzņēmēju
dienas. Pasākums notiek jau piekto gadu pēc kārtas. Gatavojoties šim pasākumam
lasītavā izlikta materiālu izstāde:

“19. martā Aizkrauklē, Sporta centrā notiks

Pārnovadu uzņēmēju dienas 2016”. Aizkraukles pārnovadu uzņēmēju diena pulcē
vairāk nekā simts uzņēmējus, amatniekus, mājražotājus, sabiedriskās organizācijas,
pašvaldības un pakalpojumu sniedzējus. Pārnovadu dienas ietvaros notiek arī viens no
lielākajiem produkcijas un pakalpojumu gadatirgiem Zemgalē.
Izstādēs ar novadpētniecības materiāliem atspoguļojām arī Aizkraukles
novada nevalstisko organizāciju darbību. Tā atzīmējot starptautisko pretvēža dienu
izstāde veidota onkoloģisko pacientu atbalsta biedrības ”Dzīvības koks” Aizkraukles
ŗeģionālajai nodaļai, atzīmējot Pasaules kaķu dienu izlikām izstādi Aizkraukles
novada dzīvnieku aizsardzības biedrībai “Felida”.

9. Projekti
Aizkraukles pilsētas bibliotēka 2016.gadā piedalījās Latvijas Nacionālās
bibliotēkas un VKK fonda

lasīšanas veicināšanas projektā „Bērnu / jauniešu un

vecāku žūrija – 2016”.

10. Publicitāte
Lai veicinātu bibliotēkas popularitāti un atpazīstamību, kā arī informētu
sabiedrību par nodokļu maksātāju līdzekļu lietderīgu izmantošanu, Aizkraukles
pilsētas bibliotēka veido sistemātiskus publicitātes pasākumus: organizē literatūras
un mākslas izstādes, tematiskus vispārizglītojošus un brīvā laika pavadīšanas
pasākumus, pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu audzēkņu ekskursijas uz
bibliotēku, izplata informāciju dažādos plašsaziņas līdzekļos.
2016.gadā Aizkraukles pilsētas bibliotēkas apmeklētājiem notikuši 73
tematiski pasākumi.
Neatņemama ikdienas darba sastāvdaļa ir gadskārtu svētkiem, valsts
svētkiem un citiem kalendārajiem datumiem, kā arī ievērojamu cilvēku jubilejām
veltītie pasākumi visdažādākajām lasītāju un interesentu grupām. Īpaši aktīva ir
sadarbība ar pirmsskolas izglītības iestādēm un skolām, kuru audzēkņiem tiek
organizēti bibliotēku un to sniegto pakalpojumu popularizējoši pasākumi –
ekskursijas

uz

bibliotēku,

bibliotekārās

stundas,

tematiskie

pasākumi,

informācijpratības nodarbības.
Nemainīgi bibliotēkā populārākais un visbiežāk izmantotais literatūras
popularizēšanas un krājumu atklāsmes veids bija izstādes. Visvairāk tika
organizētas tematiskās izstādes: Visvairāk tika organizētas tematiskās izstādes:
"Ko darīt garajos rudens un ziemas vakaros", Dārzs kā augu parāde! Dārzkopim,
selekcionāram Pēterim Upītim – 120, Vācu rakstnieku daiļrade, Dabas veltes mūsu
veselībai, skaistumam un uzturam!, Ceļojuma maršruts Latvija - Lietuva - Igaunija!,
XXXI Vasaras olimpiskās spēles Riodežaneiro, Brazīlijā!, Septembris - dzejas

mēnesis!, 1000 un viena veselīga, veģetāra un iedvesmojoša recepte! Gatavojam
atjautīgi!, Novembris - Ziemeļvalstu literatūras mēnesis
Dažādām svētku un atceres dienām veltītas izstādes: “Sveču diena – ziemas un
pavasara tikšanās”, “Agri lēca saulīte Lieldienu rītā”, “Īsa bija Jāņu nakts, par visāmi
naksniņāmi…’’, “Gada vismīļākā un romantiskākā diena ir klāt”, “23 augusts Baltijas ceļa 27. gadadiena”, “Mana Latvija”, “Ziemassvētku noskaņās…”,
"10.janvārī Aizkraukles pilsētai - 49", 14.februāris - Valentīndiena, visu mīlētāju
diena!, 21. februārī Starptautiskā dzimtās valodas diena, 8.marts - Starptautiskā
sieviešu

diena! ,

Pasaules

veselības

diena.

Veselā

miesā -

vesels gars!,

18.novembris - neatkarīgās Latvijas valsts dzimšanas diena!
Populāras bija rakstniekiem un sabiedriskajiem darbiniekiem veltītās izstādes:
“Latvijas kultūras ikona - komponists Raimonds Pauls – 80”, “Komponistam Pēterim
Vaskam – 70”, “Vienai no izcilākajām 20.gs. dzejniecēm, prozaiķēm un tulkotājām
Vizmai Belševicai – 85”, “Imantam Lancmanim – mākslas vēsturniekam,
gleznotājam, Rundāles pils direktoram – 75 “,“Režisoram Jānim Streičam – 80”,
“Tikai tevi es mīlējis esmu… Aleksandram Čakam -115”, “Aktrisei Ausmai Kantānei
– 75”, Franču autoru daiļrade. Rakstniekam Romēnam Rolānam – 150, Trimdas
rakstniekam, dzejniekam, prozaiķim Gunāram Janovskim – 100, Aktierim,
rakstniekam, dramaturgam Ārijam Geikinam – 80, Rakstniekam Andrim Jakubānam –
75, Latviešu mākslinieku - gleznotāju pasaulē! Gleznotājam Janim Rozentālam – 150,
Itāļu rakstnieks Umberto Eko (05.01.1932. - 19.02.2016.), Latviešu rakstniekam
Jānim Ezeriņam – 125, Krievu rakstniekam Mihailam Bulgakovam – 125, Rakstniecei
Dagnijai Zigmontei – 85, Augusta jubilārei, dzejniecei Astrīdei Ivaskai – 90,
Septembra jubilāre - detektīvromānu karaliene Agata Kristi, Dzejniecei, rakstniecei,
tulkotājai Dainai Avotiņai – 90, Rakstniekam Zigmundam Skujiņam – 90.
Atzīmējot novadnieku - mākslinieku, rakstnieku, sabiedrisko darbinieku u.c.
jubilejas bibliotēkā izliktas izstādes: „Novadniekam Jānim Akurateram – 140”,
“Novadniekam, rakstniekam Jānim Veselim – 120”, „Novadniecei dzejniecei Veltai
Kaltiņai – 85”, ”Novadniecei rakstniecei Mārai Svīrei - 80”, “Novadniekam pirmajam latviešu botāniķim Jānim Ilsteram – 165”.
Iecienītas ir dažādas mākslas izstādes. 2016.gadā Aizkraukles pilsētas
bibliotēkā tika organizētas kartiņu izstādes: “8. marts apsveikumu kartiņās” (60
kartiņas), “Lieldienas apsveikumu kartiņās”(51 kartiņa), “Aizkrauklietes Vijas

Lietaunieces

latviešu spēka

zīmes apsveikuma kartēs” (37 kartes), “Vijas

Lietaunieces Ziemassvētku kartiņas” (30 kartes).
Aizkrauklieša Kārļa Ozoliņa fotoizstāde – “Latvija ir brīnumskaista zeme,
bet skaistajam ir jāpalīdz parādīties…”/I.Ziedonis/. Aizkraukles novada senioru
dienas centra “Pīlādzis” rokdarbnieču grupas darbu izstāde dekupāžas tehnikā
“Katram sava odziņa” (54darbi). Tikšanās ar ceļotāju, grāmatas “Pakistānas piezīmes”
autoru Aināru Kadišu. Dzejas dienu pasākums – Ekskursija uz Raiņa un Aspazijas
muzeju Jūrmalā /bibliotēkas darbinieki un lasītāji/
Gadskārtējie grāmatu svētki 2016.gada 28.oktobrī notika Jaunjelgavas
novada Staburaga pagasta saieta namā. Svētku programmā: “Latvijas Avīzes”
publiskajā diskusijā „2017. gada valsts budžets – novadiem” piedalījās Latvijas
Republikas finanšu ministre Dana Reizniece - Ozola (ZZS). Tikšanās ar „Dzīvesziņas
gadagrāmata 2017” sastādītāju, astroloģi Aiju Austrumu pasākumā

“Dzīvesziņas

viedums ikdienā”. Ekskursija pa Vīgantes parku ”Iepazīsti Vīgantes senatni”. “Papīra
lapas pārvērtības” - radošā darbnīca kopā ar izdevniecību Lauku Avīze. “Jautrās
pieturas”- rotaļu pēcpusdiena Barisona namiņā. “Origami - papīra locīšanas māksla” radošā darbnīca kopā izdevniecību Lauku Avīze. “Nacionālie bruņotie spēki - valsts
sardzē”, pasākums sadarbībā ar LR Aizsardzības ministriju

(ieroču, formas tērpu

paraugdemonstrējumi).
Grāmatu svētku noslēgumā svinējām rakstnieces – novadnieces Māras Svīres
(Kaijakas) 80 gadu dzīves jubileju. Rakstnieci sveica Jaunjelgavas un Aizkraukles
novadu pašvaldību vadītāji, Aizkraukles vīru koris “Staburags”, reģiona bibliotēkas,
dažādas nevalstiskās organizācijas un lasītāji.
Visa gada garumā Aizkraukles pilsētas bibliotēkā notika pasākumi
interneta lietotāju izglītošanai, lai novērstu potenciālos riskus lietojot internetu un
dažādus sociālos portālus. Piedalījāmies projekta „Drošāka interneta diena” un e prasmju nedēļas norisēs.
Bibliotēkas lasītāji veiksmīgi piedalījās Monētu dienas balsojumā par Latvijas
gada monētu 2015 un viens lasītājs ieguva balvā jubilejas monētu. Par veiksmīgu
lietotāju iesaisti balsojumā arī bibliotēka kļuva par uzvarētāju reģionu galveno
bibliotēku kategorijā.

Sabiedrības informēšanai bibliotēka izmanto visdažādākās publicitātes
formas, piemēram, bibliotēkā ir izvietoti informācijas stendi, kur vienmēr izlasāma
informācija par bibliotēkas aktualitātēm un rīkotajiem pasākumiem. Stendus savas
informācijas izvietošanai izmanto Aizkraukles novada kultūras nams, Aizkraukles
muzejs, Aizkraukles pieaugušo izglītības un inovāciju centrs un citi interesenti.
Svarīgs posms bibliotēkas publicitātes darbā ir bibliotēkas mājas lapa un
bibliotēkas sociālie tīkli. Mājas lapas apmeklējums, salīdzinājumā iepriekšējo gadu ir
audzis - 16 852 (4334).
Bibliotēkas tīmekļa vietnei http://biblioteka.aizkraukle.lv/ 2009. gadā

tika veikti

nelieli uzlabojumi.
Kā liecina mājaslapas analīzes dati, tad vērtējot tīmekļa vietni pēc satura
apmeklējuma, lietotājs visvairāk izmanto elektronisko katalogu, iepazīstas ar
jaunajām grāmatām, bērnu jaunumiem - Kas, kur, kad?, bibliotekāru aktualitātēm,
Bērnu žūriju, Jaunumi, Kontakti, Darba laiks, Lasītājs iesaka.
Turpinām rakstīt bibliotēkas blogu jeb emuārs “Novadu vēsturiskā mozaīka”,
kas izveidots 2010. gada maijā. http://aizkrauklesbibl.blogspot.com. Tā apmeklējums
ir palielinājies 15366 (+2221).
Facebook – 63432 (+40656), apsteidz mājas lapas apmeklējumu. Šī tendence
ir sastopama arī pasaulē, kad audzis sociālo tīklu apmeklējums pretēji mājas lapām.
https://www.facebook.com/aizkraukle.pilsetasbiblioteka, tā ir ērta lietošanai un
redzam, ko par to domā un kādu interesi izrāda bibliotēkas lietotāji. Sevišķi iecienīti
notikumi, kuros ir fotogrāfijas ar vietējiem notikumiem gan bibliotēkās, gan vietējās
kopienas sabiedriskajā dzīvē, rakstnieku jubilejas, jaunās grāmatas, interesanti un
saistoši raksti no citiem portāliem. Facebook katru dienu tiek papildināts ar jauniem
ierakstiem.
Twitter.com https://twitter.com/Aizkrauklesbibl

ir labs veids kā komunicēt ar

cilvēkiem, lai informētu par jaunumiem. 2500 (-991) apmeklējums. Twitter vairs nav
tik populārs, taču labs rīks kā uzzināt kādu noderīgu informāciju un pastāstīt to
citiem.
Google+ - izmantojam, lai ievietotu jaunās grāmatas un to anotācijas. Ērts un
ātrs veids, kā pievienot fotogrāfijas, aprakstus.

Ierakstiem gan mājaslapā, gan jebkurā no sociālajiem tīkliem, ir jābūt ļoti
regulāriem, lai uzturētu interesi.

11. Sadarbības tīkla raksturojums
2016.gadā turpinājās aizsāktā sadarbība ar Aizkraukles Mākslas skolu,
Aizkraukles P.Barisona mūzikas skolu, Aizkraukles Vēstures un mākslas muzeju,
Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centru, Aizkraukles novada izglītības
iestādēm, Aizkraukles pieaugušo izglītības un inovāciju centru, Aizkraukles reģionālo
tautskolu, grāmatu veikaliem „Aizkraukles Grāmata” (Jumava) un Zvaigznes ABC
veikalu.
Sadarbība ar Aizkraukles P.Barisona Mūzikas skolu notiek, gatavojoties
Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas noslēguma pasākumam, kurā neiztrūkstoši vienmēr
ir mūzikas skolas audzēkņi ar saviem priekšnesumiem, kas veltīti lasītājiem.
Bērnu literatūras nodaļas darbinieki sadarbojas ar Aizkraukles Bērnu un
Jaunrades centru, katru gadu jūnija mēnesī organizējot pasākumus Bērnu un Jauniešu
centra vasaras nometnes dalībniekiem. Kā vienmēr palīdzējām organizēt aktivitātes
Zinību dienai veltītajā publiskajā pasākumā.
Sadarbībā ar Aizkraukles vakara maiņu vidusskolu tika organizēti 3 latviešu
oriģinālliteratūras apskati vidusskolēniem.
Aizkraukles pilsētas bibliotēka piedāvā savas telpas dažādām sabiedriskajām
organizācijām - Aizkraukles reģionālās tautskolas dažādas mācību grupas (itāļu
valodas grupa, angļu valoda pirmsskolas bērniem), luterāņu baznīcas organizētās
ģimeņu stundas, onkoloģijas slimnieku atbalsta biedrība „Dzīvības koks”, līnijdeju
kolektīvs.
Sadarbībā ar onkoloģisko pacientu atbalsta biedrības ”Dzīvības koks”
Aizkraukles ŗeģionālo nodaļu un Aizkraukles Domes finansiālo atbalstu Aizkraukles
pilsētas bibliotēkas zālē no aprīļa līdz septembrim notika informatīvo lekciju cikls par
veselīgu uzturu dzīves kvalitātes uzlabošanai, kuru vadīja sertificēta uztura speciāliste
Baiba Grīnberga. Cikls sastāvēja no 8 lekcijām.

12. Metodiskais un konsultatīvais darbs
2016.gadā turpinājās Aizkraukles reģiona publisko un skolu bibliotēku
sadarbība. Tika noslēgti sadarbība līgumi ar Jaunjelgavas, Skrīveru, Kokneses un
Pļaviņu novadiem. Reģiona pašvaldību finansējums 2016.gadā bija € 3240.
Aizkraukles novada pašvaldība nodrošināja algas līdzfinansējumu, telpas un
aprīkojumu vienam darbiniekam, izdalīja transportu grāmatu atvešanai no Rīgas.
Aizkraukles pilsētas bibliotēka veica dāvinājumu piegādi no LNB Bibliotēku
attīstības centra. Tika saņemtas 502 grāmatas un gandrīz 500 eksemplāri dažādi
žurnāli. No Lauku bibliotēku atbalsta biedrības Aizkraukles pilsētas bibliotēka
saņēma dāvinājumu 229 grāmatas par 2395 euro. Aizkraukles pilsētas bibliotēkas
bibliotekāre veic šo dāvinājumu sadali pašvaldību bibliotēkām.
2016.gadā

tika

iegādāts

BIS

ALISE

inventarizācijas

moduli.

Inventarizācija Aizkraukles pilsētas bibliotēkā paredzēta 2018.gadā. Pārskata periodā
automatizētas krājuma inventarizācijas tika veiktas 4 pagasta publiskajās bibliotēkās:
Sērenes, Seces, Sunākstes, Aizkraukles pagasta un Aizkraukles novada vidusskolas
bibliotēkā (Rūpniecības ielā 10, bijusī Sākumskola). Ar Aizkraukles pilsētas
bibliotēkas atbalstu inventarizācijas tika veiktas Bebru pagasta bibliotēkā, Kokneses
novada Ratnicēnu, Aizkraukles pagasta sākumskolas bibliotēkā un Aizkraukles
vakarskolas

bibliotēkā.

Šajās

bibliotēkās

automatizācija

nav

ieviesta

un

inventarizācija tika veikta aprakstot bibliotēku krājumus.
Lielu darbu inventarizāciju veikšanā un noslēgšanā ieguldīja bibliotēkas
sistēmbibliotekāre

Gaida

Pavārniece.

Inventarizācijā

piedalījās

gan

sistēmbibliotekāre, gan kopmplektēšanas speciālistes.
Aizkraukles pilsētas bibliotēka strādā pie

Elektroniskā kopkataloga,

novadpētniecības un lietotāju vienotā reģistra elektronisko datu bāzu veidošanas.
Aizkraukles pilsētas bibliotēkas sistēmbibliotekāre kontrolē visās datu bāzēs ievadīto
datu kvalitāti un veic datu rediģēšanas funkcijas, konsultē bibliotekārus aprakstu
veidošanā un klasificēšanā, nodrošina IIS ALISE administrēšanu: apmācības,
konsultāciju sniegšana, kļūdu labošana un, nepieciešamības gadījumā, problēmu
reģistrāciju IIS ALISE Problēmu pieteikumu reģistrā (JIRA).

Aizkraukles pilsētas bibliotēka veic statistikas datu apkopošanu, apkopo
novadu bibliotēku darba gada pārskatus iesniegšanai LNB, kontrolē novadu bibliotēku
ievadīto datu atbilstību un pilnīgumu Latvijas Kultūras kartē.
Aizkraukles pilsētas bibliotēka veic Bērnu galvenās bibliotēkas funkcijas konsultē pagastu bibliotēku vadītājus bērnu un pusaudžu literatūras komplektēšanas
jautājumos, par bērnu lasīšanas veicināšanas pasākumu organizēšanu.
Lai veicinātu bibliotekāru pašizglītību un profesionālo pilnveidošanos
Aizkraukles pilsētas bibliotēka organizēja pašvaldību bibliotekāru seminārus.
Aizvadītajā gadā notika trīs semināri. Viens izbraukuma seminārs tika organizēts
kopā ar Tieto Latvija, kura laikā publisko un skolu bibliotēku noklausījās kursu “BIS
ALISE – palīgs bibliotēkas darba pārvaldībā”.
Galvenie jautājumi semināru dienaskārtībā:
1. BIS ALISE seminārs “Lietotāju apkalpošana sistēmā ALISE” un aktualitātes
bibliotēku darbā – Aizkraukles pilsētas bibliotēkas sistēmbibliotekāre Gaida
Pavārniece;
2. Aktualitātes bibliotēku novadpētniecības darbā – pārrunas pēc Latvijas
bibliotēku novadpētniecības konferences;
3. Bibliotēku krājuma organizācija, saglabāšana un papildināšana: jautājumi un
atbildes – pārrunas vada Aizkraukles pilsētas bibliotēkas direktore Valentīna
Laizāne;
4. Arhīva prasības bibliotēku darba jomā - Zita Smiļģe Jēkabpils zonālā arhīva
speciāliste;
5. Aktualitātes darbā ar bērniem - Iveta Zemzariņa un Aiga Delvere Aizkraukles
pilsētas bibliotēkas bērnu nodaļas darbinieces;
6. Grāmatu bāzes Latvijas grāmata pakalpojumu prezentācija – Ojārs Piliņš
bibliotēku apkalpošanas nodaļas vadītājs un vairumtirdzniecības bāzes
„Latvijas Grāmata” grāmatu galds.
Aizkraukles pilsētas bibliotēkas pārstāvji piedalījās Bauskas centrālās
bibliotēkas organizētajā Zemgales reģiona publisko bibliotēku seminārā. Transportu
nodrošināja Aizkraukles novada pašvaldība.
2016.gadā turpinājām sadarbību ar skolu bibliotēkām. Visvairāk tas izpaudās
automatizācijas procesu ieviešanas jomā. Vairākās skolās sāka strādāt pie BIS ALISE
ieviešanas. Līdz ar to būtiski paplašinājās Aizkraukles pilsētas bibliotēkas metodisko

funkciju veikšanas darbs. Vairumā gadījumu pašvaldību bibliotēku darbinieki ir
vairāk pieredzējuši un zinošāki nekā skolu bibliotekāri, tāpēc ir biežas konsultācijas
bibliotekārā darba jautājumos. Ar nožēlu nākas konstatēt, ka skolu bibliotekāri ir
mācību priekšmetu skolotāji un bibliotēkas darbs ir tikai neliela piemaksa pie algas.
Skolu bibliotekāru darba slodzes ir no pilnas slodzes lielajās vidusskolās līdz 0,1
slodzei mazajās pamatskolās. Skolu bibliotekāri ir tik noslogoti mācību procesā, ka
bibliotēkas darbs aprobežojas tikai ar grāmatu apmaiņu starpbrīžos, bet citviet tikai ar
mācību grāmatu izsniegšanu un jaunu iepirkšanu. Trīs skolu bibliotēkas piedalījās
lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2015”.

Aizkraukles pilsētas bibliotēkas direktore
Valentīna Laizāne

