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1. Aizkraukles reģiona bibliotēku 1. Aizkraukles reģiona bibliotēku 
d bīb i ā ī k t jd bīb i ā ī k t jdarbības vispārīgs raksturojums:darbības vispārīgs raksturojums:

Bibliotēkas ir kultūras, izglītības un 
informācijas iestādes:j

Veido bibliotēku krājumus;Veido bibliotēku krājumus;
Veicina to izmantošanu 
informacionālajām pētniecībasinformacionālajām, pētniecības, 
izglītības vai izklaides vajadzībām



1. Aizkraukles reģiona bibliotēku 1. Aizkraukles reģiona bibliotēku 
d bīb i ā ī k t jd bīb i ā ī k t jdarbības vispārīgs raksturojums:darbības vispārīgs raksturojums:

Reģionā ir 5 novadi ar kuriem 
noslēgti sadarbības līgumi:g g

22 publiskās bibliotēkas22 publiskās bibliotēkas

18 skolu bibliotēkas18 skolu bibliotēkas
Akreditācija visām bibliotēkām



2. Krājuma komplektēšanas un2. Krājuma komplektēšanas un
i ā ij litiki ā ij litikorganizācijas politikaorganizācijas politika

Krājumu komplektēšanas vadlīnijas
Krājumu komplektēšanas finansiālais j p
nodrošinājums

Ls. 35759 (pašvaldības finansējums)(p j )
Krājuma raksturojums:

Ienācis 7244Ienācis - 7244
Izslēgts – 11233
K 233 2Kopā – 233552
Rekataloģizācija – 75,4% no visa krājuma



3. Pakalpojumu piedāvājums un 3. Pakalpojumu piedāvājums un 
i j ībi j ībpieejamībapieejamība

Lasītāji 
12995

Apmeklējumsp j
19460

IzsniegumsIzsniegums
305385

41% reģiona41% reģiona 
iedzīvotāju izmanto 
bibliotēkasbibliotēkas



3. Pakalpojumu piedāvājums un 3. Pakalpojumu piedāvājums un 
i j ībi j ībpieejamībapieejamība

SBA 709 vienības
LNB – bibliotēkas
ARGB – bibl.
Novadu bibl biblNovadu bibl. – bibl.



4. Darbs ar bērniem un jauniešiem4. Darbs ar bērniem un jauniešiem4. Darbs ar bērniem un jauniešiem4. Darbs ar bērniem un jauniešiem

28% bērni

Lasītāji – 3697
Apmeklējums 87276Apmeklējums – 87276
Izsniegums - 82824

Bē žū ijBērnu žūrija
Piedalās 7 bibliotēkas

“Drošs internets”



5. Informācijas un komunikācijas 5. Informācijas un komunikācijas 
t h l ģij d ši ājt h l ģij d ši ājtehnoloģiju nodrošinājums:tehnoloģiju nodrošinājums:

Mājas lapas
Pašvaldību mājas lapas
Aizkraukles pilsētas bibliotēkas mājas lapa

Elektroniskais katalogsElektroniskais katalogs
12 publiskās bibliotēkas
7 skolu bibliotēkas7 skolu bibliotēkas

Datu bāzes
Abonētās (NAIS, Lursoft, Letonika)
Pašu veidotās (EK, Staburags)



5. Informācijas un komunikācijas 5. Informācijas un komunikācijas 
t h l ģij d ši ājt h l ģij d ši ājtehnoloģiju nodrošinājums:tehnoloģiju nodrošinājums:

Aprīkojumsp j
Datori - 196
Pavairojamās ierīces - 81Pavairojamās ierīces 81



6. Novadpētniecības darbs6. Novadpētniecības darbs6. Novadpētniecības darbs6. Novadpētniecības darbs

Materiālu vākšana mapēs
Elektroniskās versijas:j

Aizkraukles pilsētas bibliotēkas emuārs
DzīvesstātiDzīvesstāti
Zudusī Latvija – LNB Letonica projekts

P āk iPasākumi



7. Projektizstrāde7. Projektizstrāde7. Projektizstrāde7. Projektizstrāde

VKKF mērķprogramma “Bērnu/jauniešu 
žūrija”
Akcija “Bibliotēka dodas pie lasītāja”
Publisko bibliotēku inovācijas programmasPublisko bibliotēku inovācijas programmas 
projekts “Bibliotēka nāk pie lietotāja”



8. Metodiskā un konsultatīvā darba un 8. Metodiskā un konsultatīvā darba un 
d bīb k t jd bīb k t jsadarbības raksturojums:sadarbības raksturojums:

Publisko bibliotēku darbinieku semināri
Konsultācijas EK veidošanāj
Sadarbība ar LNB, Tieto Latvia,VA KIS



9.Bibliotēkas personāls:9.Bibliotēkas personāls:

Reģionā ir 53 darbinieki
43 bibliotekārie43 bibliotekārie

IzglītībaIzglītība
ar bibliotekāro – 20
itā j ā 14citās jomās – 14

vispārējā vid. – 9

Tālākizglītības pasākumi
Piedalījās - 24



10. Finansiālais nodrošinājums:10. Finansiālais nodrošinājums:10. Finansiālais nodrošinājums:10. Finansiālais nodrošinājums:

Finansējums 342106
Pašvaldībās 323647Pašvaldībās 323647
Valsts finansējums  6606
Maksas pakalpojumi 2173Maksas pakalpojumi 2173
Citi ieņēmumi 9680

IzlietojumsIzlietojums
Kārtējie izd. 329466
At l j 226011Atalgojums 226011
Krājumu komplektēšana 35759



11. Kopdarbība ar pašvaldības un 11. Kopdarbība ar pašvaldības un 
itā i titū ijā P bli itātitā i titū ijā P bli itātcitām institūcijām. Publicitāte:citām institūcijām. Publicitāte:

Sadarbība ar pašvaldībām
Informācija par bibliotēku darbību:

Periodikā
TV
Internetā

Pasākumi
Izstādes – 664
Tematiskie pasākumi - 361Tematiskie pasākumi 361
Grāmatu svētki
Aptaujas pētījumiAptaujas, pētījumi



Jautājumi?Jautājumi?

Paldies par uzmanību!


