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1. Bibliotēkas pašreizējais situācijas raksturojums un analīze 

 
Bibliotēkas attīstības plāns ir vidējā termiņa plānošanas dokuments, kura mērķis ir 

izstrādāt bibliotēkas darbības attīstības prioritātes 5 gadiem. Dokumentā analizēta 

Variešu bibliotēkas ar ārējās apkalpošanas punktiem Medņos un Antūžos esošā 

situācija, definēta bibliotēkas misija, vīzija un stratēģiskās darbības mērķis, noteikti 

uzdevumi to sasniegšanai. 

 

1.1. Bibliotēkas darbības pilnvarojums 

Variešu  bibliotēka (turpmāk tekstā – Bibliotēka) ir Krustpils novada Variešu  

pagasta pārvaldes kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas Bibliotēku likumā 

noteiktā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā (reģistrācijas 

apliecība Nr. 2622, izsniegta 2017.g. 8. maijā. Bibliotēku reģistra numurs – 

BLB2071) un veic pasaules kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko 

izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu 

un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un 

izmantošanu.  

Bibliotēkas darbības pamats ir Krustpils novada domes apstiprināts Bibliotēkas 

nolikums un  Bibliotēkas lietošanas noteikumi.  

Tās darbība tiek organizēta tā, lai iestāde atbilstu mūsdienīgas, 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. 

Bibliotēkai ir ārējās apkalpošanas punkti Antūžos un Medņos. 

Bibliotēka savā darbībā ievēro Bibliotēku likumu un citus LR normatīvo  aktu 

prasības, Krustpils novada domes lēmumus un rīkojumus, kā arī šo normatīvo aktu 

grozījumus, labojumus un papildinājumus. 

Lai iekļautos kopējā Krustpils novada attīstības redzējumā, Bibliotēkas attīstības 

plāns veidots saskaņā ar Krustpils novada esošo attīstības programmu un galvenās 

attīstības prioritātes tiks iekļautas, veidojot jauno Krustpils novada attīstības 

programmu 2020.-2026.gadam. 

 

1.2. Bibliotēkas misija, vīzija, stratēģiskais mērķis 

Misija: nodrošināt lietotājiem modernu un mūsdienīgu pieeju informācijas 

ieguvei, veicināt sabiedrības intelektuālo attīstību, pildīt izglītojošās funkcijas, 

veicināt uz zināšanām balstītas sabiedrības attīstību. 

Vīzija: bibliotēka kā vietējās nozīmes kultūras un izglītības centrs, kas sekmē 

tālākizglītības un mūžizglītības iespējas, veicina pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma 

apzināšanu, saglabāšanu un popularizēšanu. 

Stratēģiskais mērķis: kļūt par mūsdienīgu, visām vecuma grupām pievilcīgu 

informācijas centru, nodrošināt radošu brīvā laika izmantošanu pašizglītībai, attīstīt 

bibliotēkas tehnoloģisko aprīkojumu. Popularizēt grāmatas nozīmi un veicināt 

lasīšanu bērnu un jauniešu vidū. Pilnveidot uz iedzīvotāju individuālajām vajadzībām 

vērstu apkalpošanu. 



1.3.Bibliotēkas pakalpojumi un to pieejamība, bibliotēkas darba pamata rādītāji 

Bibliotēka piedāvās saviem apmeklētājiem sekojošu pakalpojumus:  

 Grāmatu un preses izdevumu izsniegšanu uz mājām 

 Elektronisko kopkatalogu 

 Grāmatu pasūtīšanu no citām bibliotēkām (SBA) 

 Datorizētas darba stacijas 

 Bezmaksas pieeja datu bāzēm (Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka,) 

 Reģiona elektroniskā kopkataloga izmantošanu 

 Kopēšanu, skenēšanu, printēšanu, laminēšanu 

 Internetu, Wi-Fi 

 Novadpētniecības un tematiskās mapes 

 Izstādes, tematiskus pasākumus 

 Konsultācijas un uzziņas 

 Interesantu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu 

 Galda spēles, puzles 

 Rotaļu stūrīti mazākajiem apmeklētājiem 

Visi pakalpojumi bibliotēkā ir bez maksas, izņemot kopēšanu, skenēšanu, 

printēšanu un laminēšanu, saskaņā ar Krustpils novada apstiprinātiem maksas 

pakalpojumiem. Informācija lietotājiem par Bibliotēku un tās pakalpojumiem ir 

pieejama: 

 Krustpils novada mājas lapā, www.krustpils.lv ; 

 Jēkabpils Galvenās bibliotēkas mājas lapā –

  www.jgb.lv, sadaļā “Novadu bibliotēkas”; 

 Latvijas bibliotēku portālā www.biblioteka.lv ; 

 Latvijas kultūras kartē www.kulturasdati.lv 

                   

Bibliotēka atrodas pagasta centrā, vienā ēkā ar pagasta pārvaldi. 

            ĀAP Antūžos atrodas Antūžu speciālajai skolai piederošā trīs stāvu dzīvojamā 

ēkā četristabu dzīvoklī pirmajā stāvā. 

ĀAP Medņos atrodas Variešu pagastam piederošā 1936.gadā celtā koka ēkā 

Medņu centrā.  Bibliotēkas strādā ar Alise4i moduli - lietotāju apkalpošana un 

grāmatu izsniegšana notiek automatizēti.  Bibliotēka savus pakalpojumus sniedz ne 

tikai sava pagasta iedzīvotājiem, bet arī  citu pagastu iedzīvotājiem. Vasarā 

bibliotēkas pakalpojumus izmanto pie vecvecākiem atbraukušie mazbērni, radu bērni 

vai vasarnieki. 

Galvenie darba rādītāji 2017 2018 

Lietotāju kopskaits 343 347 

t.sk. bērni/jaunieši 139 154 

Fiziskais apmeklējums 4157 4915 

t.sk. bērni/jaunieši 1891 2767 

Virtuālais apmeklējums 485 368 

Sociālo tīklu apmeklējums 14095 20496 

Izsniegums 5821 5976 

            t.sk. bērni/jaunieši 493 518 

 

 

http://www.krustpils.lv/
http://www.jgb.lv/
http://www.biblioteka.lv/
http://www.kulturasdati.lv/


1.4.Informācijas un tehnoloģiju nodrošinājums 

Informācija par bibliotēku un tās aktivitātēm un pakalpojumiem pieejama 

internetā Krustpils novada mājaslapā www.krustpils.lv, Jēkabpils Galvenās 

bibliotēkas mājas lapā  www.jgb.lv , sociālajos tīklos www.draugiem.lv ,  

www.facebook.com  

Tehnoloģiju nodrošinājums kopumā vērtējams kā labs. Interneta bezvadu 

pieslēgums un ātrums ļauj brīvi darboties.  

Bibliotēkā  abas darbinieces strādā ar portatīvajiem datoriem. Bibliotēkā ir 

viena multifunkcionāla iekārta un viens printeris. 

ĀAP Antūžos ir 3 datori lietotājiem, viens darbiniecei, divas 

multifunkcionālas iekārtas, lietotāju datori pakāpeniski tiek atjaunoti. ĀAP Medņos ir 

viena multifunkcionālā iekārta un viens printeris, darbojas 3td datori, kuri būtu 

pakāpeniski jānomaina. 

  

 

Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

 

 Variešu 

bibliotēka 

ĀAP Antūžos ĀAP Medņos 

Bibliotēkas ēka, īpašuma 

forma 

Pašvaldības 

īpašums 

Pašvaldības 

īpašums 

Pašvaldības 

īpašums 

Telpu kopplatība(m2) 84 71 86 

Lasītāju apkalpošanas 

telpas(m2) 

84 59 86 

Lietotāju vietu sk. b-kā 6 8 5 

Krātuves telpas nav nav nav 

Telpas vai zona bērniem Ir telpa Ir telpa Ir zona 

Apgaismojums  jāmaina pietiekošs  

Klimatiskie apstākļi Apkures 

sezonā par 

karstu 

labi labi 

Mēbeļu aprīkojuma atbilstība pietiekama laba laba 

Pieejama lietotājiem ar 

kustību traucējumiem, 

māmiņām ar bērnu ratiņiem 

Ir pieejama Nav pieejama Nav pieejama 

Norādes uz bibliotēku ir ir ir 

Velonovietne  nav nav nav 

 

 

Informācijas tehnoloģijas 

 

 Variešu 

bibliotēka 

ĀAP Antūžos ĀAP Medņos Kopā  

Datoru skaits 4 4 4 12 

            t.sk. darbiniekiem  1 1 3 

Portatīvie datori 2   2 

            t.sk. darbiniekiem 2   2 

ALISE ir ir ir  

Printeri 1  1  

http://www.krustpils.lv/
http://www.jgb.lv/
http://www.draugiem.lv/
http://www.facebook.com/


Multifunkcionālās 

iekārtas 

1 2 1 4 

Citas ierīces Čeku 

printeris 

Laminators    

Datubāzes Lursoft 

laikrakstu bibliotēka 

LETONIKA 

Pieejama  Nav pieejama Pieejama   

 

1.5. Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums 

Bibliotēku finansē Krustpils novada pašvaldība. Finansiālais nodrošinājums 

2018.g. bija atbilstošs bibliotēkas uzdevumiem. Finansiāli labi nodrošināts ir gan 

bibliotēkas krājums, gan finanses periodikai.  

 

 Pavisam 

IEŅĒMUMI KOPĀ  30517 

Piešķirti no pašvaldības budžeta  30517 

IZDEVUMI KOPĀ  30517 

Kārtējie izdevumi   

Krājuma komplektēšana 3707 

no tiem: 

grāmatas  
2560 

periodiskie izdevumi 1240 

Preces un pakalpojumi 2154 

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi  295 

Pārējie kārtējie izdevumi 645 

Kapitālie izdevumi  - 

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika  - 

 

Par netiešu finansējumu var uzskatīt arī privātpersonu dāvinājumus. 

 

2. Stratēģiskā daļa 
 

       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; 

SVID analīze 
 

 

Stiprās puses Vājās puses 

 Variešu bibliotēka atrodas pagasta centrā 

 ĀAP Medņos un Antūžos atrodas pagasta 

lielākajās apdzīvotajās vietās 

 Netālu no Variešu bibliotēkas atrodas skola 

un bērnudārzs, ĀAP Antūžos blakus ir 

internātpamatskola 

 Labiekārtotas telpas, kas ļauj kvalitatīvi 

apkalpot bibliotēkas apmeklētājus 

 Automatizēts darba process 

 Bezmaksas internets un bezvadu interneta 

pieslēgums 

 Bezmaksas datu bāzu izmantošana(new.lv 

un letonika.lv) 

 Pašvaldības ieinteresētība bibliotēkas 

attīstībā 

 Bibliotēku vajadzībām atbilstošs 

finansējums 

 Bibliotēka Variešos pieejama iedzīvotājiem 

ar veselības problēmām – invalīdiem, kā arī 

māmiņām ar ratiņiem. 

 Izveidota informācijas lapa sociālajos 

tīklos  (draugiem.lv un facbook.com) 

 Regulāra tehniskās bāzes atjaunošana. 

 Plašs periodisko izdevumu piedāvājums 

 No Antūžu ciemata līdz Variešu centram 

nekursē sabiedriskais transports. 

 Variešu bibliotēkā ir nepietiekams 

apgaismojums 

 ĀAP Medņos un Antūžos cilvēkiem ar kustību 

traucējumiem nav pieejas. 

 ĀAP Medņos un Antūžos darba laiks ir tikai 

divas dienas nedēļā, tādējādi ir ierobežojot 

apmeklējumu laiku un samazinot lietotāju 

skaitu. 

 Bibliotēku darbinieku noslodzes 

palielināšanās, divi darbinieki apkalpo 3 

bibliotēkas. 

 Telpu šaurība Variešu bibliotēkā ierobežo 

veikt dažādas aktivitātes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facbook.com/


Iespējas Draudi 

 Novadpētniecības materiālu atspoguļošana 

sistēmā ALISE 

 Veikt lietotāju interešu pētīšanu, izmantojot 

anketēšanu 

 Izstrādāt un ieviest jaunus pasākumus, kas 

veicinātu  bērnu iesaistīšanu lasīšanas 

procesā.  

 Papildus finansējuma piesaiste, izmantojot 

piedāvāto projektu iespējas.  

 Bibliotēkas grāmatu fonda pilnveidošana, 

atbilstoši lietotāju interesēm. 

 Kvalifikācijas celšana bibliotēkas 

darbiniekam, profesionālā izaugsme 

 Dalība projektu konkursos papildus 

finansējuma iegūšanai 

 Strādāt ar tām iedzīvotāju grupām, kuras 

nav kļuvušas par bibliotēkas pakalpojumu 

izmantotājām. 

 Bibliotēkas darba laika pielāgošana 

iedzīvotāju vajadzībām 

 Iesaistīt lietotājus e-pakalpojumu lietošanā 

 

 Iedzīvotāju skaita un līdz ar to arī 

bibliotēkas lietotāju skaita 

samazināšanās 

 Interneta nepietiekams ātrums 

 ĀAP Antūžos un Medņos likvidēšana 

 Jaunu, modernāku tehnoloģiju strauja 

attīstība, kuru ieviešana bibliotēkās 

traucē  ierobežotas finansiālās iespējas 

 Izmaiņas valsts likumdošanā, 

pašvaldības lēmumos. 

 Pašvaldības finansiālo iespēju 

samazinājums 

 Pieaugot plašākam interneta 

pielietojumam mājsaimniecībās, 

samazinās datorlietotāju skaits bibliotēkā 

 Internetā pieejamos resursu dēļ, 

samazinās pieprasījums pēc preses 

izdevumiem un grāmatām 

 

 

3. Rīcības plāns 2019-2023. gadam 

 
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 interešu 

pētījumu 

Veikta esošo un 

potenciāļo lietotāju 

aptauja, 

 noskaidrotas lietotāju 

vajadzības un vēlmes 

 

Bibliotēkas darbs organizēts 

maksimāli ievērojot lietotāju 

vajadzības; 

augusi bibliotēkas popularitāte 

sabiedrībā; 

jauni lietotāji 

2019-

2022 

Pašvaldības 

finansējums 

Pakāpeniski atjaunot 

bibliotēkas materiāli 

tehnisko bāzi un 

infrastruktūru 

Attīstīti bibliotēkas 

pakalpojumi un 

infrastruktūra 

Estētiski pievilcīga vide,  

kvalitatīvi pakalpojumi, 

lietotāji vēlas biežāk iegriezties 

bibliotēkā 

2019-

2022 
Pašvaldības 

finansējums, 

projekti 

Pilnveidot grāmatu 

fondu bibliotēkā 

Uzlabota krājuma 

kvalitāte 

Daudzveidīgs grāmatu fonds, 

piesaistīti jauni lietotāji 

2019-

2022 
Pašvaldības 

finansējums, 

projekti 

Tikšanās ar 

māksliniekiem, 

mūziķiem un citiem 

radošo profesiju 

pārstāvjiem 

Iedzīvotājiem tiek 

piedāvātas 

daudzpusīgas brīvā 

laika pavadīšanas 

iespējas 

Iedzīvotāju vidē uzlabojas 

bibliotēkas tēls. 

Radīta iespēja saturīgi pavadīt 

brīvo laiku. 

 

2019-

2022 
Pašvaldības 

finansējums 

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



Turpināt uzsākto  

sadarbību ar 

bērnudārzu un skolu 

lasīšanas veicināšanas 

pasākumu 

organizēšanā 

Zinoši un lasīt griboši 

bibliotēkas lietotāji 

Veicināta interese par grāmatu 

un lasīšanu 

2019-

2022 
Pašvaldības 

finansējums 

Turpināt dalību 

lasīšanas veicināšanas 

programmās(“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 

2019-

2022 
Pašvaldības 

finansējums 

Organizēt bērnu un 

jauniešu vecumam 

atbilstošus pasākumus 

Pasākumi bērniem un 

jauniešiem, vadoties 

pēc konkrētā brīža 

interesēm un 

aktualitātēm 

Bērni, skolēni un jaunieši tiek 

piesaistīti bibliotēkai un kļūst 

par tās lietotājiem 

2019-

2022 
Pašvaldības 

finansējums 

3.Sekmēt pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanu, saglabāšanu un popularizēšanu 

Turpināt apkopot 

novadpētniecības 

materiālus.  

Savākta informācija 

par Variešu pagastu 

un iedzīvotājiem 

Nodrošināta iespēja sniegt 

kvalitatīvu informāciju par 

pagastu 

2019-

2022 
Pašvaldības  

finansējums 

Digitalizēt 

novadpētniecības 

datubāzi.  

Izveidota datubāze, 

kas nodrošina 

materiālu pieejamību 

ikvienam attālinātajam 

klientam.  

Attālināti nodrošināta piekļuve 

novadpētniecības materiāliem 

2019-

2022 
Pašvaldības  

Finansējums, 

projekti 

2. Nodrošināt radošu brīvā laika izmantošanu pašizglītībai 

Attīstošu galda spēļu 

kolekcijas atjaunošana 

un tālāka pilnveide. 

Iespēja interesanti 

pavadīt brīvo laiku 

Uzlabojas komunikācijas 

prasmes, trenēta loģiskā 

domāšana 

2019-

2022 
Pašvaldības 

finansējums, 

projekti 

Elektronisko datu 

bāzu izmantošanas 

apmācības 

Uzlabotas prasmes 

izmantot dažādus 

informācijas resursus 

Erudīta sabiedrība, 

piesaistīti jauni lietotāji 

2019-

2022 
Pašvaldības 

finansējums 

Organizēt tematiskus 

pasākumus 

pieaugušajiem un 

bērniem 

Interesenti iegūst 

jaunu informāciju, 

piedalās domu 

apmaiņā 

Popularizēta bibliotēka, 

piesaistīti jauni klienti 

2019-

2022 
Pašvaldības 

finansējums 

5.Attīstīt bibliotēkas tehnoloģisko aprīkojumu 

Lietotāju 

datortehnikas 

pakāpeniska nomaiņa 

Jauni datori 

lietotājiem 

Saņemti kvalitatīvi e-

pakalpojumi, 

uzlabotas lietotāju e-prasmes 

2019-

2022 
Pašvaldības 

finansējums  

 

Digitālā foto rāmja 

iegāde 

Mūsdienīgs 

informācijas nesējs 

lietotājiem 

Kvalitatīvāk un kompaktāk 

organizēta informācijas 

nodošana lietotājiem 

2019-

2022 

Pašvaldības 

finansējums 

6.Pilnveidot klientu apkalpošanu  

Optimizēt 

bibliotekāru darbu, 

autorizēt lietotājus 

attālinātam darbam 

Ieviestas lasītāju 

kartes ar svītrkodu, 

autorizēti lietotāji  

 

Katram apmeklētājam lietotāja 

karte, ātrāka apkalpošana, 

lietotājiem iespējas pašiem 

pasūtīt grāmatas bibliotēkai, 

2019-

2022 
Pašvaldības  

finansējums 



elektroniskajā 

katalogā 

sekot līdzi grāmatu 

izsniegumam, pagarināt 

grāmatu lietošanas laiku 

Darbinieku 

kvalifikācijas 

paaugstināšana 

Apmeklēti semināri 

un dažādi kursi, 

pieredzes apmaiņas 

braucieni 

Zinoši, labi sagatavoti savas 

nozares speciālisti, 

augsta apkalpošanas kvalitāte 
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Ierīkot atbilstošu 

apgaismojumu 

Variešu bibliotēkā  

Bibliotēkas lietotāju 

apkalpošanas 

kvalitātes uzlabošana.  

Kvalitatīvāki pakalpojumi 

bibliotēkas lietotājiem 
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Iegādāties paklāju 

bērnu zonai 

Drošāka un 

komfortāka vide 

bērniem 

Estētiski pievilcīga vide 

bibliotēkā 

2019 Pašvaldības 

finansējums 

Pakalpojumu 

publicitātes 

nodrošināšana ar 

drukātiem 

materiāliem (fleijeri, 

grāmatzīmes, bukleti) 

un elektroniskā formā 

(reklāmas rullīši 

sociālajos tīklos). 

Nodrošināta 

bibliotēkas 

paklapojumu 

publicitāte, aktuālās 

informācijas 

pieejamība. 

Pieaug pieprasījums pēc 

sniegtajiem pakalpojumiem 
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Telpu paplašināšana 

Variešu bibliotēkā 

Gaumīgs interjers un 

pozitīva apmeklējuma 

pieredze. 

Lietotāji priecīgi par aktīvu un 

sociālu vidi, kur viņi redz citus 

darbībā un izbauda telpu. 
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Bibliotēkas vadītāja       Daiga Beinaroviča 

 


