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1. Bibliotēkas esošās darbības raksturojums un analīze
1.1.Bibliotēkas darbības pilnvarojums
Viesītes novada Saukas pagasta Lones bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas
iestāde, kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras
ministrijā un veic pasaules kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu, un
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citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, katoloģizēšanu, bibliografēšanu un
saglabāšanu un nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās
izmantošanu.
Bibliotēka ieņem arvien nozīmīgāku vietu informācijas piegādē ikvienam Lones
ciema iedzīvotājam. Tās galvenais uzdevums ir nodrošināt visiem bibliotēkas lietotājiem
brīvu, neierobežotu literatūras un informācijas saņemšanu, sniedzot viņiem pieejamus
bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informacionālos pakalpojumus.
Bibliotēkas darbības pamats ir Viesītes novada domes apstiprināts nolikums ir
apstiprināts 2018. gada 16. augustā, kas nosaka bibliotēkas uzdevumus, pienākumus un
tiesības. Bibliotēka savā darbībā ievēro Bibliotēku likumu un citus LR normatīvo aktu
prasības. Ikdienā bibliotēka darbojas saskaņā ar Viesītes novada domes apstiprinātajiem
bibliotēkas lietošanas noteikumiem, kuri apstiprināti Viesītes novada domē 2018.gada
31.augustā. Bibliotēkas datora un interneta izmantošanas noteikumi ir apstiprināti Viesītes
novada domē 2018. gada 31. augustā.
Savu darbu Lones bibliotēka plāno, sadarbojoties ar JGB, Viesītes bibliotēku,
Saukas bibliotēku un pagastā esošajām kultūras iestādēm – Lones kultūras namu, Saukas
Sabiedrisko centru, Saukas dabas parku un M. Buclera fotogrāfijas kabinetu.
1.2. Bibliotēkas misija, vīzija, stratēģiskais mērķis
Bibliotēkas misija ir būt par informācijas, izglītības, kultūras un sabiedriskās
saskarsmes centru pagasta iedzīvotājiem, nodrošinot bibliotēkas krājuma un globālo
informācijas resursu pieejamību katram interesentam.
Bibliotēkas vīzija ir attīstīties par mūsdienīgu, visām vecuma grupām pievilcīgu
kultūras, izglītības un informācijas centru, kas sekmē mūžizglītības iespējas un
nodarbojas ar vietējas nozīmes kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanu, saglabāšanu un
popularizēšanu nākamajām paaudzēm.
Bibliotēkas stratēģiskais mērķis ir
1) radīt iedzīvotājiem modernu un kvalitatīvu informācijas vidi, nodrošinot
ikvienam interesentam piekļuvi informācijai gan poligrāfiskā, gan
elektroniskā formātā un iespēju saņemt galvenos e-pakalpojumus;
2) veikt mūžizglītības funkciju un pašizglītošanās iespējas bibliotēkā, nodrošinot
iedzīvotājiem dzīves kvalitātes uzlabošanas iespējas;
3) saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu un veicināt tā apzināšanu,
popularizēšanu.
1.3. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība
Bibliotēka piedāvā pakalpojumus, atbilstošus vietējās sabiedrības prasībām.
Bibliotēkā izveidota patīkama vide un nodrošināti apstākļi lasīšanai, mācībām, mūzikas
klausīšanās, filmu skatīšanās, zīmēšanai, galda spēlēm u. c. nodarbēm. Bibliotēku darba
laiks apstiprināts Viesītes novada pašvaldībā ir piemērots lietotāju vajadzībām, nodrošinot
katram iespēju apmeklēt Bibliotēku viņam izdevīgā laikā. Bibliotēkas darba laiks:
Pirmdiena 8:00 - 13:00 un 15:00 - 18:00
Otrdiena

8:00 -13:00 un 15:00 - 18:00

Trešdiena 8:00- 13:00 un 15:00 – 18:00
Ceturtdiena slēgta ( metodiskā diena)
Piektdiena 8:00 – 13:00 un 14:00 – 17:00
2

Bibliotēka attīsta savu darbību kā publiska kultūras un informācijas iestāde.
Bibliotēkā var apskatīt tematiskās izstādes, iespēju robežās tiek rīkoti pasākumi.
Bibliotēkā ir izvietots grāmatu fonds pieaugušajiem, atsevišķi izdalīts grāmatu fonds
bērniem un jauniešiem. Ir ierīkota lasītāju zona un jauniešu stūrītis. Otrajā telpā atrodas
datori. Lietotājiem pieejamas četras datorvietas, bezvadu internets (Wi-Fi).
Bibliotēkā brīvi pieejami bibliotēkas krājumā esošie iespieddarbi, elektroniskie un
citi izdevumi. Ir iespēja pieprasīt SBA kārtā vajadzīgos izdevumus, izmantot bezmaksas
datu bāzes www.letonika.lv , www.news.lv. Bibliotēka nodrošina pašvaldības sagatavotās
un publicētās informācijas pieejamību. Ir nodrošināta iespēja lasīt Viesītes novada
pašvaldības informatīvo izdevumu „Viesītes vēstis”. Izmantojot bibliotēkas datorus un
interneta pieslēgumu lietotāji var lasīt novada mājas lapu www.viesite.lv .
Bibliotēkas pakalpojumus izmanto visas iedzīvotāju grupas - pirmsskolas vecuma
bērni, skolnieki, studenti, strādājošie, nestrādājošie un bezdarbnieki, pensionāri.
Bibliotēka piedāvā sekojošus pakalpojumus:
 grāmatu un preses izdevumu izsniegšana uz mājām;
 grāmatu un preses izdevumu lasīšana uz vietas;
 elektroniskais kopkatalogs Alises sistēmā;
 bezmaksas interneta izmantošana, Wi-Fi;
 bezmaksas pieeja datubāzēm Letonika, NEWS,
 novadpētniecības tematiskās mapes un materiāli;
 SBA pakalpojumi;
 uzziņu sniegšana;
 konsultācijas;
 izstādes;
 pasākumi;
 galda spēles;
 dažādas nodarbības bērniem ( zīmēšana, krāsošana, pūcīšu adīšana, utt.)
 skenēšana, kopēšana, drukāšana.
Bibliotēkas pamatrādītāji
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Periodikas apgrozība
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26
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Pasākumi

17

14
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Bibliotēkā ir atsauksmju un ierosinājumu grāmata, kur ikviens var atstāt
komentāru. Tomēr, galvenokārt, lietotāju viedoklis tiek noskaidrots sarunu ceļā.
1.4. IT nodrošinājums
Darbiniekiem Lietotājiem
(skaits)
(skaits)

Vērtējums
apmierinošs

neapmierinošs

Datori

1

6

5

2

Multifunkcionālā
iekārta

-

2

1

1

Tehnoloģiju nodrošinājums vērtējams kā apmierinošs. Bibliotēkā ir 7 datori, no
tiem viens bibliotekārei un 6 lietotājiem. Trīs datori vēl no 2006. gada, divi nedarbojas,
trešais ļoti lēns. Bibliotēkā ir 2 multifunkcionālās iekārtas. 2013. gadā iegādātā darbojas
labi. Mūsdienu strauji augošajā tehnoloģiju laikmetā arī mēs esam liecinieki, ka nekas tik
ātri nenoveco un nenolietojas, kā datortehnika. Tāpēc pakāpeniski jānomaina
datortehnika.
Lietotājiem pieejams bezmaksas bezvadu internets WI-FI. Dažreiz internets ir lēns
un tāpēc ir grūtības strādāt ar ALISI vai veikt dažādus e-pakalpojumus.
1.5. Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa novērtējums
Lones bibliotēka atrodas Saukas pagasta nama telpās, kurš uzcelts 1987. gadā. Bibliotēka ir
viegli atrodama un ir nodrošināts ērts piebraucamais ceļš, kā arī novietnes automašīnām un
velosipēdiem.
Telpu kopējā platība, m2
Lasītāju apkalpošanas telpas, m2
Zona bērniem/pusaudžiem
Telpu tehniskais stāvoklis (labs,
apmierinošs, nepieciešams remonts)
Kad veikta rekonstrukcija, remonts
Apgaismojums (labs, jāuzlabo
atsevišķās zonās, neapmierinošs)
Klimatiskie apstākļi telpās
Mēbeļu, aprīkojuma atbilstība

Raksturojums / esamība
87
66
Ir zona bērniem un stūrītis pusaudžiem.
Labs.
Bibliotēkā remonts veikts 2013. gadā.
Datortelpā remonts veikts 2014. gadā.
Labs.
Labi.
Mēbeles labas, plaukti jauni, bērniem savi,
mazāka izmēra plaukti un mēbeles.
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Pieejamība lietotājiem ar kustību
traucējumiem
Izkārtne ar darba laiku pie ieejas
Norāde uz bibliotēku apdzīvotā vietā
Velonovietne

Ir.
Ir.
Ir.
Ir.

Kopējā telpu platība ir 87 m2 , tur ietilpst lasītāju apkalpošanas telpa 66 m2 un
datortelpa 21 m2 . Atsevišķi izdalīts grāmatu fonds gan pieaugušajiem, gan bērniem. Arī
preses izvietošanai ir atvēlēta sava zona. Ir īpaši grozāmie stendi. Telpu tehniskais
stāvoklis labs. Telpas ir gaišas, siltas un mājīgas.
2013.gadā tika veikts remonts (griesti, sienas, grīda) un 2014.gadā datortelpas remonts
(sienas, grīda). 2013.gadā nomainīti pilnīgi visi plaukti un arī bibliotekāres darba galds.
Vēl vajadzētu iegādāties papildus krēslus pasākumiem.
1.6.Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums
Bibliotēkas galvenais finansējuma avots ir Viesītes novada pašvaldība.
Finansiālais nodrošinājums atbilst bibliotēkas pamatfunkciju veikšanai.
Finansējums 2017. gadā
Krājuma komplektēšana
no tiem:
grāmatas
periodiskie izdevumi
Preces un pakalpojumi
Pārējie kārtējie izdevumi

Eur
1264
862
402
1115
514

2. Stratēģiskā daļa
Bibliotēka ir kultūras, informācijas un izglītības iestāde, kura veic nozīmīgu vietējā
mēroga novadpētniecības un kultūrvēstures materiālu saglabāšanu. Vienlaikus bibliotēka
nodrošina dažāda veida bibliotēkas rīcībā esošo dokumentu un informācijas pieejamību
sabiedrībai, kā arī nepieciešamības gadījumā konsultējot atbalsta lietotājus informācijas
izmantošanā. No Lones bibliotēkas misijas, vīzijas un stratēģiskajiem mērķiem izriet
sekojoši darbības uzdevumi:
 Veidot kvalitatīvu uz lietotāju vajadzībām un interesēm vērstu bibliotēkas krājuma
kvalitāti, atjaunojot un ar jauniem izdevumiem papildinot daiļliteratūras un uzziņu
literatūras krājumu.
 Nodrošināt visiem pagasta iedzīvotājiem pieeju mūsdienīgiem, daudzveidīgiem
bezmaksas informācijas resursiem.
 Sniegt atbalstu iedzīvotājiem jauno informācijas tehnoloģiju apguvē.
 Apkopot un saglabāt visu veidu vietējās nozīmes kultūrvēsturisko mantojumu
novadpētniecības plauktā.
 Saglabāt sabiedrībā interesi par grāmatu, rosināt interesi par lasīšanu bērnu un
jauniešu vidū.
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Nodrošināt radošu brīvā laika izmantošanu pašizglītībai.
Popularizēt bibliotēku sociālajās vietnēs.

Bibliotēkas stipro un vājo pušu analīze
STIPRĀS PUSES
 pārdomāti veidots grāmatu krājums,
kurš tiek papildināts ar kvalitatīvu
jaunāko literatūru;
 periodisko izdevumu krājums, kas
tiek komplektēts, ņemot vērā arī lietotāju
ieteikumus un vēlmes;
 sakopots plašs novadpētnieciskais
materiāls;
 bibliotēka atrodas Lones ciema
centrā, ir ērts piebraucamais ceļš;

bibliotēka ir kultūras un
komunikāciju centrs - iestāde kurai
vietējā sabiedrība uzticas;

tehnoloģiskais nodrošinājums –
datori, bezvadu interneta izmantošanas
iespējas, multifunkcionālās iekārtas –
kas ir svarīgs lielai daļai sabiedrības,
kam šo ierīču mājās nav.

VĀJĀS PUSES
 ciema iedzīvotāju skaits, kuram ir
tendence samazināties, līdz ar ko
bibliotēkas apmeklētāju skaits
pamazām sarūk;
 nolietoti un novecojuši datori, jo
tehnoloģijas attīstās un aug arī lietotāju
prasības;
 ierobežoti finansu resursi, nepietiek
līdzekļu grāmatu krājuma
pilnveidošanai, visu pieprasīto
periodisko izdevumu abonēšanai un
straujai datortehnikas atjaunošanai.

IESPĒJAS

izzināt bibliotēkas lietotāju
vajadzības un vēlmes, izmantojot
anketēšanu;
 nodrošināt plašāku publicititāti par
bibliotēkas resursu un pakalpojumu
daudzveidību un pieejamību;
 piesaistīt jaunus bibliotēkas
lietotājus;
 sniegt konsultācijas elektroniskā
kopkataloga izmantošanā, datoru
lietošanā un interneta izmantošanā;
 veicināt sadarbību ar Lones kultūras
namu;
 atjaunojot IT aprīkojumu un
uzlabojot interneta kvalitāti, piesaistīt
vairāk lietotāju e-pakalpojumu lietošanā;
 iepazīstināt lietotājus ar datu bāzēm
Letonika, News un apmācīt to lietošanā;
 pilnveidot, attīstīt un darīt
uzskatāmāku novadpētniecības darbu.

DRAUDI
 iedzīvotāju skaita samazināšanās
var izraisīt bibliotēkas lietotāju skaita
samazināšanos;
 ekonomiski aktīvie iedzīvotāji
dodas strādāt un dzīvot uz pilsētām vai
ārzemēm ar visu ģimeni, tādējādi var
samazināties mazo lasītāju skaits;
 internetā plaši pieejamo resursu dēļ
samazinās pieprasījums pēc grāmatām;
 neieinteresētība izmantot dažādas
datu bāzes –Letonika, News;
 pieaugot arvien plašākam interneta
pielietojumam mājsaimniecībās,
samazinās datorlietotāju skaits
bibliotēkā.
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3.Rīcības plāns
Mērķi
Radīt iedzīvotājiem
modernu un kvalitatīvu
informācijas vidi,
nodrošinot ikvienam
interesentam piekļuvi
informācijai gan
poligrāfiskā, gan
elektroniskā formātā
un iespēju saņemt
galvenos
e-pakalpojumus.

Uzdevumi
Pakāpeniski nomainīt novecojošo
datortehniku ar jaunu, modernu
un kvalitatīvu (datorus,
multifunkcinālās iekārtas).
Iegādāties modernu TV iekārtu,
lai radītu iespēju vizualizēt
bibliotekāros pasākumus, iespēju
efektīvi popularizēt
www.filmas.lv filmu portālu.
Iegādāties labu fotoaparātu, kas
sniegtu iespēju dokumentēt
Bibliotēkas pasākumu norisi.

Aktivizēt izglītojošo darbu, lai
lietotāji vairāk izmantotu
bibliotēkā pieejamās bezmaksas
datu bāzes: www.letonika.lv,
www.news.lv, kā arī
www.filmas.lv.

Veikt mūžizglītības
funkciju un
pašizglītošanās iespējas
bibliotēkā, nodrošinot
iedzīvotājiem dzīves
kvalitātes uzlabošanas
iespējas.

Plānotie rezultāti
Bibliotēkas datorlasītavā
datori un multifunkcionālās
iekārtas ar augstu
veiktspēju, modernas un
kvalitatīvas. Kvalitatīvs un
ātrs interneta pieslēgums.
Interesantāki Bibliotēkas
pasākumi un līdz ar to
vairāk pasākumu
dalībnieku.
Ir nodrošināta iespēja ielikt
vizuālos materiālus
interneta vietnēs
www.viesite.lv ,
www.bibliotekas.lv ,
pievienot atskaitēm,
prezentācijām,
publikācijām.
Uzlabota lietotāju spēja
orientēties plašajā
informācijas vidē un
izmantot to.

Apmācīt visus interesentus
darbam ar datoru, lai lietotāji
varētu pilnvērtīgi izmantot
bibliotēkā pieejamos informācijas
resursus.

Iedzīvotāji zinošāki un
drošāki, vairāk iesaistās epārvaldē.

Veidot kvalitatīvu uz lietotāju
vajadzībām un interesēm vērstu
bibliotēkas krājuma kvalitāti,
atjaunojot un ar jauniem
izdevumiem papildinot
daiļliteratūras un uzziņu
literatūras krājumu.
Veikt materiālu komplektēšanu,
apstrādi, uzskaiti un saglabāšanu.

Kvalitatīvi izveidots un
regulāri papildināts
Bibliotēkas krājums.
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Jaunieguvumus reklamēt
sociālajās vietnēs, informējot
interesentus par pieejamajiem
izdevumiem.

Saglabāt
kultūrvēsturisko
mantojumu un
veicināt tā
apzināšanu,
popularizēšanu.

Paplašināt periodisko izdevumu
klāstu, atbilstoši lasītāju
interesēm un pieprasījumam.

Regulāri sniegta informācija
par Bibliotēkas
jaunieguvumiem un
pasākumiem sociālajās
vietnēs.
Nodrošināts daudzpusīgs
periodisko izdevumu
krājums.

Nodrošināt radošu brīvā laika
izmantošanu
pašizglītībai.
Iegādāties attīstošas galda spēles,
lai nodrošinātu iespēju saturīgāk
pavadīt brīvo laiku.

Organizēti pasākumi un
radošas nodarbības, vadoties
pēc Bibliotēkas lietotāju
konkrētā brīža interesēm un
aktualitātēm.

Apkopot un saglabāt visu veidu
vietējās nozīmes kultūrvēsturisko
mantojumu - materiālus
materiālus par ievērojamiem
pagasta cilvēkiem, notikumiem
un dabas objektiem
novadpētniecības plauktā.
Digitalizēt novadpētniecības
mapes.

Kvalitatīvi izveidots un
regulāri papildināts
novadpētniecības materiālu
krājums.

Popularizēt bibliotēkā esošo, citu
institūciju un fizisko personu
piedāvātās un novadu izzinošās
kolekcijas

Lones bibliotēkas vadītāja

Nodrošināta attālināta
piekļuve Bibliotēkas
novadpētniecības
materiāliem.
Izveidotas izstādes un
organizēti tematiskie
pasākumi, kas popularizē
novada kultūrvēsturisko
mantojumu.

/ Lilija Lejiete /
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