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1. Bibliotēkas pašreizējais situācijas raksturojums un analīze 
 

1.1. Bibliotēkas darbības pilnvarojums 

Rites pagasta bibliotēka (turpmāk tekstā – Bibliotēka) ir Viesītes novada Rites  pagasta 

pārvaldes kultūras, izglītības un informācijas iestāde. Tās darbība tiek organizēta tā, lai iestāde 

atbilstu modernas, uz klientu orientētas bibliotēkas statusam ar plašu informācijas pieejamības 

klāstu un iespieddarbu krājumu, kas veicina kultūrmantojuma pieejamību, sabiedrības 

iesaistīšanu tālākizglītības procesā, informācijas tehnoloģiju apguvi un izmantošanu. 

Tā ir vienīgā publiskā bibliotēka pagastā.  

Bibliotēkas darbības pamats ir Viesītes novada pašvaldības apstiprināts nolikums, kas 

nosaka bibliotēkas uzdevumus, pienākumus un tiesības. 

Bibliotēkas savā darbībā ievēro Bibliotēku likumu un citus LR normatīvo aktu prasības.  

 

1.2. Bibliotēkas misija, vīzija, stratēģiskais mērķis 

Bibliotēkas misija: pildīt izglītojošās funkcijas, veicināt bērnu interesi par grāmatām 

Bibliotēkas vīzija: bibliotēka kā vietējās nozīmes kultūras un izglītības centrs, kas 

sekmē tālākizglītības un mūžizglītības iespējas, veicina pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma 

apzināšanu, saglabāšanu un popularizēšanu, veicināt pagasta vēstures popularizēšanu jauniešu 

vidu. 

Bibliotēkas stratēģiskais mērķis: 1) kļūt par mūsdienīgu, visām vecuma grupām 

pievilcīgu informācijas centru, 2) saglabāt interesi par grāmatu un veicināt lasīšanu bērnu un 
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jauniešu vidū, 3) sekmēt pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanu, saglabāšanu un 

popularizēšanu, 4) nodrošināt radošu brīvā laika izmantošanu pašizglītībai, 5) vākt un apkopot 

vēsturiskos pagasta datus 

Bibliotēkas vērtības: kvalitatīva, visiem pagasta iedzīvotājiem brīvi pieejama 

informācija. 

 

1.3. Bibliotēkas pakalpojumu un to pieejamības, bibliotēkas darba pamatrādītāji 

Rites pagasta bibliotēka piedāvā saviem apmeklētājiem sekojošus pakalpojumus:  

 Grāmatu un preses izdevumu izsniegšanu uz mājām; 

 Lasītavu; 

 Elektronisko kopkatalogu; 

 Grāmatu pasūtīšanu no citām novada bibliotēkām; 

 Datorizētas darba stacijas; 

 Nodrošina bezmaksas datu bāzu izmantošanu (Letonika, Lursoft laikrakstu 

bibliotēka,); 

 Kopēšanu, skenēšanu, printēšanu; 

 Internets, Wi-Fi; 

 Novadpētniecības un tematiskās mapes; 

 Konsultācijas un uzziņas; 

 Interesantu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu; 

 Galda spēles; 

 Rotaļu stūrīti mazākajiem apmeklētājiem; 

Regulāri tiek iepirktas jaunākās grāmatas latviešu valodā, pieejami 16 nosaukumu 

preses izdevumi latviešu un 2 krievu valodās, regulāri tiek rīkoti tematiskie pasākumi un 

dažādas izstādes. 

 Bibliotēka atrodas Rites pagasta pārvaldes ēkā.  Bibliotēka atrodas blakus Rites 

pamatskolai un Rites pamatskolas pirmskolas izglītības grupai. Ērts piebraucamais ceļš, ar 

blakus esošu autostāvvietu. Iedzīvotāji līdz bibliotēkai nokļūst  ar personīgo transportu, 

velosipēdu vai kājām. Ir izbūvēta velonovietne. Aiz pārvaldes ēkas ir Rites pagasta parks, kurā 

iespējams rīkot dažādus āra pasākumus.  Bibliotēka savus pakalpojumus sniedz ne tikai Rites 

pagasta iedzīvotājiem, bet arī  blakus pagastu iedzīvotājiem un to bērniem. Vasarā bibliotēkas 

pakalpojumus izmanto pie vecvecākiem atbraukušie mazbērni, radu bērni vai vasarnieki. Rites 

pagasta bibliotēkas kopplatība 67 m2. 

Rādītāji 2015 2016 2017 
dinamika 

2017. salīdzinot ar 2016. 

Lietotāju kopskaits 183 150 174 +24 

t.sk. bērni/jaunieši 94 69 68 -1 

Fiziskais apmeklējums 6421 5785 5693 -1252 

t.sk. bērni/jaunieši 3235 2715 2829 -1075 

Izsniegums 3624 3593 3318 -2083 

-grāmatas, audiovizuālie 2493 2267 2017 +110 
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- periodiskie izdevumi 949 1078 1301 +223 

-attēlizdevumi 0 15 0 -15 

Pārējie dokumenti 182 233 0 -233 

 

 

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. 

1.4. Informācijas un tehnoloģiju nodrošinājums 

Informācija par bibliotēku un tās aktivitātēm un pakalpojumiem pieejama internetā 

Viesītes novada mājaslapā www.viesite.lv, Viesītes novada laikrakstā-Viesītes novada vēstis. 

Tehnoloģiju nodrošinājums kopumā vērtējams kā labs. Interneta bezvadu pieslēgums un 

ātrums ļauj brīvi darboties.   

 

1.5. Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

Bibliotēkas telpu stāvoklis ir apmierinošs. 2017. gadā vasarā veikts bibliotēkas telpas un 

datortelpas grīdas remonts. 2018.gadā tika izremontēta Bibliotēkas krājuma telpa. 

No privāta dāvinājuma saņemtas mantas un dažādas galda spēles, lai bērni varētu aktīvi 

pavadīt savu brīvo laiku. 

 

1.6. Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums 

Bibliotēkas finansējums ir Viesītes pašvaldības budžets, pašu ieņēmumu bibliotēkai nav, 

jo visi pakalpojumi pieejami bez maksas.  

Finansiālais nodrošinājums 2017. gadā bija atbilstošs bibliotēkas uzdevumiem. 

Finansiāli ļoti labi nodrošināts ir bibliotēkas krājums. Krājuma komplektēšanai 2017. gadā no 

pašvaldības budžeta tika atvēlēti € 800,00, tai skaitā periodikai -  € 400,00. 

Par netiešu finansējumu var uzskatīt arī privātpersonu dāvinājumus. 

 

 

2. Stratēģiskā daļa 

 
Bibliotēkas misija ir pildīt izglītojošās funkcijas, veicināt uz zināšanām balstītas sabiedrības 

attīstību. 

No Bibliotēkas misijas un stratēģiskajiem mērķiem izriet sekojoši darbības uzdevumi: 

1) Nodrošināt visiem pagasta iedzīvotājiem pieeju mūsdienīgiem, daudzveidīgiem 

bezmaksas informācijas resursiem; 

2) Turpināt uzlabot bibliotēkas krājuma kvalitāti, atjaunojot un ar jauniem izdevumiem; 

papildinot daiļliteratūras un uzziņu literatūras krājumu; 

3) Attīstīt bibliotēku par mūsdienīgu mūžizglītības centru personības pilnveidošanai un 

kultūras izzināšanai; 

4) Nodrošināt radošu brīvā laika izmantošanu pašizglītībai; 

5) Apkopot un saglabāt vietējās nozīmes kultūras mantojumu nākamām paaudzēm; 

6) Saglabāt sabiedrībā interesi par grāmatu, veicināt lasīšanu bērnu un jauniešu vidū; 

7) Sniegt atbalstu iedzīvotājiem jauno informācijas tehnoloģiju apguvē; 

8) Popularizēt bibliotēku sociālajās vietnēs; 

9) Kvalitatīva lietotāju apkalpošana. 

http://www.viesite.lv/
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Bibliotēkas stipro un vājo pušu analīze 

 

Stiprās puses Vājās puses 

 Ērts piebraucamais ceļš 

 Plašas telpas, kas ļauj kvalitatīvi apkalpot 

bibliotēkas apmeklētājus.  

 Pietiekošs nozaru un daiļliteratūras krājums, 

kas regulāri tiek papildināts ar jaunieguvumiem 

 Automatizēts darba process 

 Bezmaksas internets, bezvadu interneta 

pieslēgums. 

 Izbūvēta velonovietne 

 Pašvaldības ieinteresētība bibliotēkas attīstībā, 

 Labs finansējums krājuma komplektēšanai 

 Bibliotēka atrodas pašā Rites pagasta centrā 

 Ir pacēlājs cilvēkiem ar kustības traucējumiem 

nokļūšanai bibliotēkā 

 Ierobežoti finanšu resursi jauno 

tehnoloģiju attīstībā. 

 Informācijas resursu vienveidība.  

 Nav pietiekoši  novadpētniecisko materiālu  

 

Iespējas Draudi 

 Veikt lietotāju interešu pētīšanu. 

 Izstrādāt un ieviest jaunus pasākumus, kas 

veicinātu  bērnu iesaistīšanu lasīšanas procesā.  

 Papildus finansējuma piesaiste, izmantojot 

piedāvāto projektu iespējas.  

 Bibliotēkas iekārtojuma uzlabošana, iekštelpu 

remonts 

 Iedzīvotāju skaita un līdz ar to arī lietotāju 

skaita samazināšanās 

  E -grāmatu popularitātes pieaugums 

 Tehniski novecojusi lietotāju datortehnika  

 

 

 

3. Rīcības plāns 

 
Uzdevumi  Plānotie rezultāti Rezultatīvie rādītāji  

  

Izpildes 

laiks  

Finanšu avots  

1.Kļūt par mūsdienīgu, visām vecuma grupām interesantu informācijas centru 

Veikt esošo un 

potenciālo bibliotēkas 

lietotāju 

apmierinātības 

pētījumu 

veikta esošo un 

potenciālo lietotāju 

aptauja, 

 noskaidrotas lietotāju 

vajadzības un vēlmes 

 

bibliotēkas darbs organizēts 

maksimāli ievērojot lietotāju 

vajadzības; 

augusi bibliotēkas popularitāte 

sabiedrībā; 

jauni lietotāji 

2018-

2022 

pašvaldības 

finansējums 

Modernizēt 

bibliotēkas materiāli 

tehnisko bāzi un 

infrastruktūru 

attīstīti bibliotēkas 

pakalpojumi un 

infrastruktūra 

estētiski pievilcīga vide,  

kvalitatīvi pakalpojumi, 

lietotāji vēlas biežāk iegriezties 

bibliotēkā 

2018-

2022 

pašvaldības 

finansējums, 

projekti 

uzlabota krājuma dažādoti informācijas resursi, 2018- pašvaldības 
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kvalitāte,  piesaistīti jauni lietotāji 2022 finansējums, 

projekti 

Popularizēt bibliotēku 

sociālajos tīklos 

izveidot Facebook 

profilu un profils 

draugiem.lv, regulāri 

atjaunota informācija 

bibliotēku portālā 

bibliotēka tuvinās jauniešiem, 

piesaistīti jauni lietotāji 

2018-

2022 

 

2.Saglabāt interesi par grāmatu un veicināt lasīšanu bērnu un jauniešu vidū 

Turpināt sadarbību ar 

bērnudārzu un skolu 

lasītveicināšnas 

pasākumu 

organizēšanā 

zinoši un lasīt griboši 

bibliotēkas lietotāji 

veicināta interese par grāmatu 

un lasīšanu 

2018-

2022 

pašvaldības 

finansējums 

Turpināt dalību 

lasītveicināšanas 

projektā 

“Bērnu/jauniešu/ 

vecāku žūrija” 

grāmatu krājums 

papildināts ar jaunāko 

mūsdienu literatūru,  

kopīgi bērnu un 

vecāku bibliotēkas 

apmeklējumi 

veicināta lasīšana bērnu un 

jauniešu vidū, 

kopīgas intereses vecākiem un 

bērniem 

2018-

2022 

pašvaldības 

finansējums 

3.Sekmēt pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanu, saglabāšanu un popularizēšanu 

Turpināt apkopot 

novadpētniecības 

materiālus.  

Savākta informācija 

par Riti un ritiešiem 

nodrošināta iespēja sniegt 

kvalitatīvu informāciju par 

pagastu 

2018-

2022 

pašvaldības  

finansējums 

Apzināt 

kultūrvēsturiskos un 

dabas objektus ites 

pagastā 

papildināta 

informācija par 

pagastā ievērojamām 

vietām un objektiem 

nodrošināta iespēja sniegt 

kvalitatīvu informāciju par 

ievērojamām vietām un 

objektiem pagastā 

2018-

2022 

pašvaldības  

finansējums 

4. Nodrošināt radošu brīvā laika izmantošanu pašizglītībai 

Papildināt krājumu 

formālās un 

neformālās izglītības 

atbalstam 

kvantitatīvi un 

kvalitatīvi uzlabots 

krājums 

iespēja iegūt pilnīgāku un 

kvalitatīvu informāciju 

personības pilnveidošanai, 

erudīta sabiedrība 

2018-

2022 

pašvaldības 

finansējums 

Organizēt seminārus, 

kursus, meistarklases 

dažāda vecuma 

auditorijai 

interesentiem 

piedāvāta iespēja iegūt 

jaunas un pilnveidot 

jau esošās zināšanas, 

prasmes un iemaņas  

erudīta, aktīva sabiedrība, 

uzlabota dzīves kvalitāte 

jauni bibliotēkas lietotāji 

2018-

2022 

projekti 

Papildināt galda spēļu 

kolekciju 

iespēja interesanti 

pavadīt brīvo laiku 

uzlabojas komunikācijas 

prasmes, trenēta loģiskā 

domāšana 

2018-

2022 

pašvaldības 

finansējums, 

projekti 

Elektronisko datu 

bāzu izmantošanas 

apmācības 

uzlabotas prasmes 

izmantot dažādus 

informācijas resursus 

erudīta sabiedrība, 

piesaistīti jauni lietotāji 

2018-

2022 

pašvaldības 

finansējums 

turpināt interesentu 

konsultēšanu un 

apmācību 

zinoši iedzīvotāji, kuri 

brīvi izmanto 

piedāvātos e-

erudīta sabiedrība, 

piesaistīti jauni lietotāji 

2018-

2022 

pašvaldības 

finansējums 
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pakalpojumus 

organizēt tematiskus 

pasākumus 

pieaugušajiem un 

bērniem 

Interesenti iegūst 

jaunu informāciju, 

piedalās domu 

apmaiņā 

popularizēta bibliotēka, 

piesaistīti jauni klienti 

2018-

2022 

pašvaldības 

finansējums 

izstāžu veidošana Kvalitatīvas dažāda 

rakstura izstādes 

Pieaug interese par literatūru 

un bibliotēku, 

veicināta sadarbība ar citām 

iestādēm 

2018-

2022 

pašvaldības 

finansējums 

5.Attīstīt bibliotēkas tehnoloģisko aprīkojumu 

Lietotāju 

datortehnikas 

pakāpeniska nomaiņa 

jauni datori 

lietotājiem, jauna 

multifunkcionālā 

iekārta pieaugušo lit. 

nodaļā 

saņemti kvalitatīvi e-

pakalpojumi, 

uzlabotas lietotāju e-prasmes 

2018-

2022 

pašvaldības 

finansējums,  

projekti 

Nomainīt novecojušo 

TV iekārtu 

iespēja vizualizēt 

bibliotekāros 

pasākumus, 

iespēja efektīvāk 

popularizēt Latvijas 

filmu portālu 

daudzveidīgāki bibliotekārie 

pasākumi, 

piesaistīti jauni lietotāji 

2018-

2022 

pašvaldības 

finansējums,  

projekti 

6.Pilnveidot klientu apkalpošanu  

Optimizēt 

bibliotekāru darbu 

 
iegādāties čeku 

printeri  

izsniegums nav jāfiksē 

formulāros, ātrāka apkalpošana 

2018-

2022 

Pašvaldības  

finansējums 

Darbinieku 

kvalifikācijas 

paaugstināšana 

apmeklēt seminārus 

un dažādus kursus, 

organizēt pieredzes 

apmaiņas braucienus 

zinoši, labi sagatavoti savas 

nozares speciālisti, 

augsta apkalpošanas kvalitāte 

2018-

2022 

Pašvaldības  

finansējums, 

projekti 

Automatizēta lietotāju 

apkalpošana  

Bibliotēkas lietotāju 

apkalpošanas 

kvalitātes uzlabošana.  

Attālināti nodrošināta 

informācijas resursu pasūtīšana 

un saņemšana lietotājam, pēc 

iespējas, izdevīgākā laikā. 

2018-

2022 

Pašvaldības  

finansējums 

 

 
Rites pagasta bibliotēkas vadītāja             Kristīne Verečinska 

 


