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1. Bibliotēkas pašreizējais situācijas raksturojums un analīze 
1.1. Bibliotēkas darbības pilnvarojums 

 

Viesītes novada Viesītes bibliotēka (turpmāk – Bibliotēka) ir Viesītes novada 

pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā 

reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā un veic pasaules kultūras mantojuma - 

iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, 

kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas 

publisku pieejamību un izmantošanu. 

Bibliotēka ir Viesītes novada lielākā bibliotēka un vienīgā pilsētas bibliotēka novadā. 

Bibliotēkas darbības pamats ir Viesītes novada domes apstiprināts nolikums 

(apstiprināts 16.08.2018. domes sēdē; lēmums Nr.10; prot.Nr.11), kas nosaka   Bibliotēkas 

uzdevumus, pienākumus un tiesības. Tās darbību reglamentē arī Bibliotēkas lietošanas 

noteikumi, amatu apraksti un bibliotēkas gada un mēneša darba plāni. 

Bibliotēkas funkciju veikšana tiek finansēta no Viesītes novada pašvaldības līdzekļiem. 

 

1.2. Bibliotēkas misija, vīzija, stratēģiskais mērķis 

 

Bibliotēkas MISIJA - nodrošinot ikvienam neierobežotu un ātru piekļuvi kvalitatīvai 

informācijai, piedāvājot daudzveidīgus informācijas avotus gan poligrāfiskā, gan digitālā formā, 

attīstīt Bibliotēku par mūsdienīgu kultūras un izglītības centru novadā, kas sadarbībā ar citām 

novada kultūras un izglītības iestādēm, īpaši novada pagastu bibliotēkām, piedalās kulturālas, 

uz zināšanām balstītas sabiedrības veidošanā Viesītes pilsētā un novadā kopumā.  

 

Bibliotēkas VĪZIJA -  Bibliotēka kā kultūras, informācijas, zināšanu un komunikāciju 

centrs, kurā katram indivīdam tiek dotas iespējas attīstīties un augt, kas sekmē tālākizglītības un 

mūžizglītības iespējas, veicina Viesītes pilsētas, Viesītes pagasta un novada kopumā 

kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanu, saglabāšanu un popularizēšanu. 

 

Bibliotēkas STRATĒĢISKIE MĒRĶI – 

1) kļūt par mūsdienīgu, dažādām vecuma grupām pievilcīgu kultūras, mūžizglītības un 

informācijas centru; 

2) attīstīt Bibliotēku kā nozīmīgu sabiedrības saskarsmes centru ar pievilcīgu vidi, kas 

popularizē sabiedrībā grāmatu un lasīšanas lomu cilvēka garīgajā attīstībā, īpašu uzmanību 

veltot bērniem un jauniešiem;  

3) pilnveidot klientu apkalpošanas servisu, ieviešot un attīstot jaunus pakalpojumus; 

4) sekmēt Viesītes un novada kopumā kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanu, 

saglabāšanu un popularizēšanu; 

5) nodrošināt Bibliotēkas pieejamību cilvēkiem ar īpašam vajadzībām un kustību 

traucējumiem (veci cilvēki); 

6) veicināt darbinieku tālāku profesionālo izaugsmi un kvalifikācijas paaugstināšanu; 

7) attīstīt un pilnveidot darbu pie Bibliotēkas publicitātes. 
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Bibliotēkas PAMATVĒRTĪBAS – kvalitatīva, brīvi pieejama informācija ikvienam 

Bibliotēkas lietotājam, uz klientu orientēts, profesionāls personāls, kas sniedz augsta līmeņa 

pakalpojumus, zinoša un domājoša, erudīta sabiedrība.   

 

1.3. Ārējās vides ietekmes raksturojums 

 

Bibliotēka atrodas  Viesītes pilsētas un novada centrā – kultūras pilī, 2. stāvā. Bibliotēka 

atrodas pašvaldībai piederošā ēkā, kurā atrodas arī kultūras nams, Jaunatnes iniciatīvu centrs, 

citas pašvaldības iestādes. Pilsētā darbojas vidusskola, Sporta skola, Mūzikas un mākslas skola, 

bērnudārzs.  

 

1.4. Infrastruktūra, bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

 

Bibliotēka kultūras pilī atrodas kopš 1994. gada, kad ēka tika nodota ekspluatācijā. Tā 

ēkas 2. stāvā aizņem 266 m2 (t.sk. - 166 m2 – lasītāju apkalpošanas telpas). Laika posmā no 

2013. – līdz 2015. gadam Bibliotēkas telpas pilnībā izremontētas, tās ir gaišas, siltas un mājīgas. 

2018. gadā sākumā veikts sanitārā mezgla remonts, pielāgojot to arī cilvēku ar kustību 

traucējumiem vajadzībām. 

Bibliotēka ir aprīkota ar elektronisko apsardzes sistēmu, ugunsdrošības signalizāciju. Pie 

Bibliotēkas ir velo novietne. 2017. gadā pilsētā izvietotas 2 jaunas norādes, kas norāda ceļu uz 

Bibliotēku. 

Bibliotēka nav pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem - šobrīd vēl nav rasts 

risinājums piebrauktuves  izbūvei, bet bibliotekāri lasītājus, kuriem ir šādas problēmas, apkalpo 

mājās. 

 

1.5. Informācijas un tehnoloģiju nodrošinājums 

 

Bibliotēkā lasītājiem ir pieejami 6 datori, interneta pieslēgums, Wi-Fi, ir printeri, 

kopētājs, multifunkcionālā iekārta un skeneris, darbinieku vajadzībām ir 2 portatīvie datori, arī 

laminētājs. Bibliotēka nodrošina bezmaksas pieeju datu bāzēm (news.lv un Letonika), var 

izmatot www.filmas.lv. Lasītava aprīkota ar ekrānu un projektoru, kas tiek izmantoti 

pasākumos bērniem un arī pieaugušajiem, lai tos padarītu vizuāli saistošākus un interesantākus. 

Informācijas tehnoloģiju infrastruktūru Bibliotēkā var vērtēt kā labu. Pakāpeniski uz 

jaunākiem tiek nomainīti datori lietotājiem (to vecums svārstās no 1 līdz 8 gadiem), izejot uz 

kvalitātes nevis kvantitātes principu; datori darbiniekiem ir 3 – 4 gadus veci. 

 Bibliotēkas personāls strādā pie tā, lai Bibliotēkā apmācītu ikvienu lietotāju, kam tas 

nepieciešams (pārsvarā tie ir seniori). Bibliotēkas apmeklētājiem  tiek nodrošināta piekļuve e-

pakalpojumiem, tiek organizētas individuālās apmācības elektroniskā kopkataloga lietošanā, 

tiek veikts sistemātisks izglītojošs un informatīvs darbs Bibliotēkas krājuma, elektronisko 

resursu, datu bāzu popularizēšanā un izmantošanā. 

 

1.6. Bibliotēkas pakalpojumi un to pieejamība, bibliotēkas darba pamatrādītāji 

 

Viens no Bibliotēkas galvenajiem uzdevumiem ir kvalitatīvu pakalpojumu sniegšana 

ikvienai Bibliotēkas lietotāju grupai, attīstot pakalpojumus gan tradicionālajiem, gan 

attālinātajiem Bibliotēkas lietotājiem. Bibliotēkas mērķis – klientorientēta, demokrātiska 

bibliotēka, kas nodrošina brīvu plašas informācijas pieejamību, sekmē mūžizglītības iespējas,  

kultūras mantojuma apzināšanu un popularizēšanu,  kā arī ir vieta attīstībai un izklaidei. 
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Bibliotēka piedāvā lietotājiem bez maksas: 

- grāmatu un citu dokumentu izsniegšanu līdzņemšanai vai izmantošanu uz vietas 

Bibliotēkā; 

- datoru (6 darba vietas), interneta, Wi-Fi un vispārpieejamo elektroniskās informācijas 

resursu publisku pieejamību, datu bāzu: news.lv un Letonika, citu iekārtu un aprīkojuma 

izmantošanu; 

- plaša novadpētniecības materiālu klāstu; 

- lietotāju apmācību un konsultāciju sniegšanu par Bibliotēkas krājumu,  elektronisko 

katalogu un citiem informācijas resursiem; 

- bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšanu; 

- grāmatu, lasīšanu un bibliotēku popularizējošus pasākumus. 

 

Par maksu pieejami šādi pakalpojumi: 

 dokumentu lāzerizdruka, kopēšana un skenēšana, 

 iespieddarbu un citu dokumentu pasūtīšana starpbibliotēku abonementa kārtā no citām 

bibliotēkām. 

      

Bibliotēkas pakalpojumu pieejamība lietotājiem tiek nodrošināta sešas dienas nedēļā: 

darba dienās no plkst. 10.00 līdz 18.00 un sestdienās no plkst. 10.00 līdz 15.00. 

Esošo un potenciālo Bibliotēkas lietotāju domas par Bibliotēku, tās pakalpojumiem tiek 

iegūtas ikdienas sarunu ceļā, kā arī Bibliotēkā ir atsauksmju un ierosinājumu grāmata, kur 

apmeklētājiem izteikt savu viedokli. Lai noskaidrotu lasītāju viedokli par Bibliotēkas darba 

laiku, pakalpojumu kvalitāti, 2018. gada jūnijā veikta lasītāju ekspresaptauja “Es un bibliotēka”. 

 

Bibliotēkas pamatrādītāji 
 2015 2016 2017 % salīdzinot 

2015. ar 2017. 

gadu 

Lietotāju skaits 831 826 810 -2,5 

t. sk. bērni 351 379 362 -3,1 

Bibliotēkas apmeklējums 16544 16337 14690 -11,2 

t. sk. bērni 5746 6577 5258 -8,5 

Izsniegums kopā 18136 17542 16960 -6,5 

t. sk. grāmatas 10938 10194 9913 -9,4 

t. sk. periodiskie izdevumi 7198 7348 7047 -2,1 

t. sk. bērniem 3144 3436 2881 -8,4 

Bibliotekārais aptvērums % 

no iedz. skaita pašvaldībā 

34,6 35,4 35,1  

t. sk. bērni līdz 18 g.*   84,6  

Iedzīvotāju skaits 2398 2330 2306  

(428 – bērni 

līdz 18 g.) 
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Krājumu raksturojošie rādītāji 

 2015 2016 2017 

Jaunieguvumi kopā 662 776 1229 

t. sk. grāmatas 312 337 305 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 52 58 58 

t. sk. bērniem 84 84 80 

Izslēgtie dokumenti 493 387 1078 

Krājuma kopskaits 18802 19191 19342 

Grāmatu krājuma apgrozība 0,7 0,6 0,6 

Periodisko izdevumu apgrozība 3,7 3,3 2,7 

 

 

1.7. Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums 

 

Bibliotēkas darbību finansē Viesītes novada pašvaldība.  

 

Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums 

 2015 2016 2017 

Kopā (EUR) 47823 46951 43178 

Pašvaldības finansējums 47774 46915 43124 

Citi ieņēmumi: 49 36 54 

t. sk. maksas pakalpojumi 49 36 54 

Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 

2816 2542 3259 

t. sk. grāmatām 2102 1878 2407 

t. sk. bērnu grāmatām 408.73 415.55 472.57 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 714 664 852 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. 

pašvaldībā 

1,17 1,09 1,4 

Iedzīvotāju skaits 2398 2330 2306 

 

 Laikā no 2015. līdz 2017. gadam Bibliotēkai piešķirtā budžeta apmērs kopumā 

nodrošina Bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu. Ja pašvaldības piešķirtais finansējums krājuma 

komplektēšanai Bibliotēkai 2016. gadā samazinājās (salīdzinot ar 2015. gadu), tad 2017. gadā 

tas pieaudzis gan grāmatām, gan periodikai. 

Kopumā krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums ir labs.  

 

 

2. Stratēģiskā daļa 

 
No Bibliotēkas attīstības plāna 1. daļā izvirzītajiem mērķiem izriet šādi Bibliotēkas 

pamatuzdevumi: 

1. kvalitatīvi un operatīvi nodrošināt pilsētas un pagasta cilvēkus ar viņiem nepieciešamo 

informāciju un zināšanām, sniedzot pieeju tradicionālajiem informācijas nesējiem un 

esošajām informācijas tehnoloģijām, sadarboties šajā darbā ar reģiona galveno bibliotēku, 

pārējām novada bibliotēkām; 

2. strādāt ar Bibliotēkas krājumu, veidojot to kompaktāku un pēc iespējas atbilstošāku 

vietējās sabiedrības vajadzībām; 
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3. piedalīties Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko un skolu bibliotēku elektroniskā 

kopkataloga veidošanā; 

4. veikt bibliogrāfisko uzziņu un informācijas darbu; 

5. strādāt ar iespieddarbu un citu materiālo vērtību uzskaiti un saglabāšanu; 

6. vākt un apkopot informāciju par Viesītes pilsētu, Viesītes pagastu, Sēlijas novadu 

kopumā, regulāri papildinot Bibliotēkā esošo novadpētniecības materiālu krājumu;  

7. veikt darbu pie lietotājiem sniedzamo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas - lietotāju 

vajadzību un interešu izpētes, esošo pakalpojumu popularizēšanas; 

8. atbalstīt vietējās sabiedrības aktivitātes, piedalīties vietējās kultūrvides veidošanā - 

organizēt izstādes un kultūras pasākumus, kas popularizē grāmatas, lasīšanas un 

bibliotēku lomu cilvēka garīgajā attīstībā. 

 

Bibliotēka savu un novada pagastu bibliotēku nākotnes darbības modeli redz aizvien 

ciešākā sadarbībā un darba procesu kopīgā plānošanā un koordinēšanā, īpaši krājumu 

komplektēšanas un izmantošanas jomā, lai ātri un kvalitatīvi novada iedzīvotājus nodrošinātu ar 

viņiem nepieciešamo literatūru, informāciju iespējami tuvāk dzīvesvietai. 

 

 

Bibliotēkas stipro un vājo pušu analīze 

 

Stiprās puses Vājās puses 

 Izdevīga Bibliotēkas atrašanās vieta – pilsētas, 

arī novada centrs. 

 Profesionāli, radoši, zinoši un pieredzējuši 

darbinieki. 

 Pašvaldības ieinteresētība Bibliotēkas attīstībā. 

 Labs finansējums Bibliotēkas darbībai un 

krājuma komplektēšanai. 

 Kvalitatīvs informācijas resursu krājums, par 

kuru informācija pieejama internetā - 

bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā. 

 Valsts apmaksātais publiskais bezvadu un vadu 

internets. 

 Valsts un pašvaldības finansēts datortehnikas 

un biroja tehnikas nodrošinājums. 

 BIS ALISE pielietojums un iespējas: 

automatizēti darba procesi, attālināti 

pakalpojumi lietotājiem. 

 Mūsdienīgai bibliotēkai atbilstošs pakalpojumu 

klāsts. 

 Plašs novadpētniecības materiālu klāsts.  

 Abonētās tiešsaistes datu bāzes – Lursoft 

laikrakstu bibliotēka, Letonika. 

 Atrašanās vienā ēkā ar Viesītes vidusskolas 

bibliotēku, kultūras pili, Jaunatnes iniciatīvu 

centru  – labas sadarbības iespējas. 

 Laba sadarbība ar kultūras pili, vidusskolu, 

vidusskolas bibliotēku, muzeju, PII “Zīlīte”, 

 Bibliotēka nav pieejama cilvēkiem ar 

kustību traucējumiem. 

 Datortehnikas novecošanas process ir 

ātrāks par finansiālajām iespējām to 

atjaunot. 

 Bibliotēkai nav atsevišķu telpu 

pasākumiem, izstāžu izvietošanai. 

 Bibliotēkai ir zema krājuma apgrozība, nav 

telpu krātuvei. 



7 

 

pašvaldību. 

 

 

 

Iespējas Draudi 

 Mazs novads – plašākas, ērtākas sadarbības 

iespējas ar pārējām novada bibliotēkām. 

 Jaunus pasākumu izstrādāšana un ieviešana, 

kas veicinātu  pamatskolas, īpaši vidusskolēnu, 

iesaistīšanu lasīšanas procesā. 

 Lietotāju vēlmju izzināšana. 

 Novadpētniecības materiālu digitalizācija. 

 Tālāka regulāra Bibliotēkas darbinieku 

profesionālās izglītošanās pilnveide.  

 Sadarbības attīstīšana ar novada izglītības un 

kultūras iestādēm, piedāvājot Bibliotēkas 

pakalpojumus. 

 Sistemātisks darbs pie Bibliotēkas publicitātes, 

informējot sabiedrību par Bibliotēkas darbu un 

novitātēm pašvaldības izdevumā, reģiona 

laikrakstos, novada mājaslapā, sociālajos tīklos. 

 Iedzīvotāju skaita un līdz ar to arī lietotāju 

skaita tālāka samazināšanās. 

 Tehnoloģiju ietekme uz bērnu lasītprasmi 

un attīstību. 

 Vidusskolas lielāko klašu skolēnu, īpaši 

vidusskolēnu zemā lasītība, 

neieinteresētība. 

 Pārtraukts valsts atbalsts bezmaksas 

internetam bibliotēkās. 

 Lietotājiem paredzētās datortehnikas, citu 

informācijas tehnoloģiju pakāpeniska 

novecošanās.  

 Nepietiekams finansējums pasākumu, 

tikšanos ar autoriem organizēšanai. 

 

 

 

3. Rīcības plāns 

 
Mērķis Uzdevumi Izpildes laiks Finansējuma 

avots 

Kļūt par mūsdienīgu, 

dažādām vecuma grupām 

pievilcīgu kultūras, 

mūžizglītības un 

informācijas centru. 

1. Regulāri papildināt 

krājumu ar saturiski 

augstvērtīgu uzziņu, 

nozaru un daiļliteratūras 

klāstu, ņemot vērā 

lietotāju sastāvu, 

intereses un vajadzības. 

2. Turpināt darbu pie 

krājuma optimizācijas, 

uzlabojot tā kvalitāti, 

atlasot pasīvo krājuma 

daļu. 

3. Turpināt automatizētās 

lasītāju apkalpošanas 

jaunu iespēju apgūšanu 

(lasītāju autorizēšana, 

2018.-2022. Pašvaldība 

Dāvinājumi 

Projekti 
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attālināta informācijas 

resursu pasūtīšana, 

izmantošana u.c.).  

4. Esošo tehnisko 

aprīkojumu – pēc 

nepieciešamības – gan 

datorus lietotājiem, gan 

darbiniekiem -  citas 

informācijas tehnoloģijas 

– pakāpeniski nomainīt 

pret jaunākām, 

modernākām un 

jaudīgākām. 

5. Risināt jautājumu par 

interneta datu pārraides 

ātrumu. 

 

Attīstīt Bibliotēku kā 

nozīmīgu sabiedrības 

saskarsmes centru ar 

pievilcīgu vidi, kas 

popularizē sabiedrībā 

grāmatu un lasīšanas 

lomu cilvēka garīgajā 

attīstībā, īpašu 

uzmanību veltot 

bērniem un jauniešiem.  

  

 

1.Organizēt Bibliotēkā 

literārus un tematiskus 

pasākumus, izstādes, 

sadarbībā ar kultūras pili 

- tikšanās ar grāmatu 

autoriem, dzejniekiem. 

2. Dažādot un pilnveidot 

Bibliotēku pasākumu 

klāstu dažādām interešu 

grupām. 

 3. Iesaistīt sabiedrību 

Bibliotēkas rīkotajos 

pasākumos. 

4. Turpināt sadarbību ar 

vidusskolas bibliotēku, 

vidusskolu un PII 

“Zīlīte” pie lasīšanas 

veicināšanas pasākumu 

organizēšanas.   

5. Sadarbībā ar 

vidusskolas bibliotēku 

turpināt darbu pie 

sistemātiskas 

bibliotekāro stundu 

organizēšanas dažādu 

klašu skolēniem. 

6.Organizēt Bibliotēkā 

tās atbalstītāju klubiņu, 

ko pārsvarā veido 

seniori. 

7. Iesaistīties  vietējās 

2018.-2022. Pašvaldība 
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kultūrvides veidošanā, 

līdzdarbojoties pilsētai 

un novadam svarīgu 

notikumu, pasākumu 

sagatavošanā. 

Pilnveidot klientu 

apkalpošanas servisu, 

ieviešot un attīstot jaunus 

pakalpojumus. 

1. Veikt esošo un 

potenciālo lietotāju 

aptauju, noskaidrojot 

viņu intereses un vēlmes. 

2. Apmācīt un konsultēt 

lietotājus Bibliotēku 

elektronisko resursu 

(t.sk. ALISES) 

izmantošanai. 

3. Turpināt apzināt 

esošos un  potenciālos 

Bibliotēkas lietotājus 

(cilvēki ar īpašām 

vajadzībām, vecāka 

gadagājuma) un 

nodrošināt to 

apkalpošanu, piegādājot 

grāmatas mājās.  

2018.-2022. Pašvaldība 

 

Sekmēt Viesītes un 

novada kopumā 

kultūrvēsturiskā 

mantojuma apzināšanu, 

saglabāšanu un 

popularizēšanu. 

1. Papildināt 

novadpētniecības 

krājumu ar jauniem 

materiāliem. 

2. Digitalizēt 

novadpēniecības 

materiālus. 

3. Aktivizēt 

novadpētniecības 

materiālu krājuma 

popularizēšanu, 

organizējot pasākumus, 

izstādes.  

4. Piedalīties pilsētā un 

novadā rīkotajās 

novadpētnieciska 

rakstura aktivitātēs, 

sadarboties ar muzeju 

“Sēlija” optimālāka 

pilsētas, novada vēstures 

izpētes modeļa izveidei. 

2018.-2022. Pašvaldība 

 

Nodrošināt Bibliotēkas 

pieejamību cilvēkiem ar 

īpašam vajadzībām un 

kustību traucējumiem 

Sadarbībā ar kultūras pili 

rast iespēju izbūvēt pie 

Bibliotēkas ieejas 

uzbrauktuvi cilvēkiem ar 
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(veci cilvēki). īpašām vajadzībām, 

kustību traucējumiem.  

Veicināt darbinieku 

tālāku profesionālo 

izaugsmi un kvalifikācijas 

paaugstināšanu. 

1. Regulāri paaugstināt 

darbinieku  kvalifikāciju, 

apmeklējot Jēkabpils 

reģiona un Neretas 

novada bibliotēku 

darbinieku sanāksmes, 

seminārus  Jēkabpils GB, 

dažādus profesionālās 

pilnveides kursus. 

2. Piedalīties 

profesionālas pieredzes 

apmaiņas braucienos, 

konferencēs. 

 

2018.-2022. Pašvaldība 

 

Attīstīt un pilnveidot 

darbu pie Bibliotēkas 

publicitātes 

1. Turpināt regulāri 

sabiedrību informēt par 

Bibliotēkas darbu, 

pakalpojumiem, 

novitātēm pašvaldības 

izdevumā, reģiona 

laikrakstos. 

2. Regulāri strādāt pie 

informācijas 

papildināšanas, 

atjaunošanas novada 

pašvaldības un Jēkabpils 

Galvenās bibliotēkas 

mājas lapās. 

3. Turpināt darbu pie 

Bibliotēkas 

popularizēšanas 

sociālajos tīklos, 

papildinot informāciju 

Bibliotēkas izveidotajos 

profilos draugiem.lv un 

facebook.com   

  

 
Viesītes novada Viesītes bibliotēkas vadītāja                                             L Griškena. 


