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1. Bibliotēkas pašreizējās situācijas raksturojums un analīze 

 

1.1 Bibliotēkas darbības pilnvarojums 

 

Iršu pagasta bibliotēka ( turpmāk – Bibliotēka) ir Kokneses novada domes 

izglītojoša, informatīva un kultūras iestāde, kas Bibliotēku likumā noteiktajā kārtībā 

reģistrēta LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā. Bibliotēkas reģistra numurs BLB 

0280 2003. gada 28. novembrī. 

 

Bibliotēka 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 tās izmantošanu. 

 

Bibliotēkas galvenais uzdevums ir nodrošināt visiem bibliotēkas lietotājiem brīvu, 

plašas informācijas pieejamību un saņemšanu. 

 

Bibliotēkas darbības pamats ir ar Kokneses novada domes lēmumu apstiprināts 

Bibliotēkas nolikums un Bibliotēkas lietošanas noteikumi. 

 

Lai iekļautos kopējā Kokneses novada attīstības redzējumā, Bibliotēkas attīstības 

plāns veidots saskaņā ar Kokneses nobada esošo ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013. 

– 2037. gadam, kurā kā trešais pašvaldības stratēģiskais mērķis ir noteikts izglītības, 

kultūras un sporta iespējām bagāta vide. 

 

Iršu pagasta bibliotēka ir vienīgā publiskā bibliotēka pagastā. 

 

Bibliotēka savā darbībā ievēro Bibliotēku likumu un citu LR normatīvo aktu 

prasības. 

1.2 Bibliotēkas misija, vīzija, stratēģiskais mērķis 

 

Bibliotēkas misija : veicināt uz zināšanām balstītu sabiedrības attīstību un būt par 

informācijas, izglītības un kultūras centru Iršu pagastā. 

 

Bibliotēkas vīzija: Bibliotēka – vietējās nozīmes radošs, darbīgs informācijas un 

kultūras centrs, kurš sekmē mūžizglītības iespējas, apzina un popularizē pagasta 

kultūrvēsturisko mantojumu. 



 

Bibliotēkas mērķis: nodrošināt brīvu plašas informācijas pieejamību, saglabāt 

interesi par grāmatu un veicināt lasīšanu, sekmēt pagasta kultūras mantojuma 

apzināšanu un popularizēšanu, radīt vidi, lai  bibliotēkā  katrs apmeklētājs justos gaidīts. 

 

1.3 Pārskata periodā ( 2014.g. – 2018.g.) sasniegtie rezultāti 

 

Pagastā Bibliotēka ir nozīmīgs vietējais kultūras un informācijas centrs, kurā notiek 

dažādi pasākumi, radošās darbnīcas, grāmatu atvēršanas svētki, tikšanās ar autoriem un 

tiek izliktas dažādas tematiskās izstādes. 

Pārskata periodā ir daudz strādāts pie krājuma kvalitātes uzlabošanas.  Liels darbs 

paveikts pie krājuma fiziskās un saturiskās  izvērtēšanas, lieko dubletu izslēgšanas. 

Bibliotēka ir uzsākusi darbu BIS Alise un veikusi krājuma rekataloģizāciju. Viss 

krājums - 5040 vienības ir pievienots Aizkraukles reģiona publisko un skolu bibliotēku 

kopkatalogam. 

Bibliotēkas krājums bērniem ir papildināts ar izglītojošām galda spēlēm. 

2019. gada 1. ceturksnī notika Bibliotēkas krājuma inventarizācija. Bibliotēkā 

jāturpina strādāt pie krājuma uzskaites salīdzināšanas, lai manuālā uzskaite sakristu ar 

elektronisko. 

Bibliotēka aktīvi iesaistījusies lasītveicināšanas pasākumā bērniem un jauniešiem. 

Ar labiem panākumiem darbojas “Bērnu, jauniešu un vecāku” žūrija. Programmā tiek 

iesaistīti eksperti arī no pirmsskolas grupiņas. 

Domājot par Bibliotēkas vizuālo izskatu, telpas racionālāku apgūšanu un lietotāju 

ērtību, ir nomainīta plauktu rinda, iegādāti krēsli un galds. Plānota plauktu restaurācija. 

Ir uzsākta  datortehnikas nomaiņa. Bibliotēka piedalījās projektā “Publisko interneta 

pieejas punktu attīstība Kokneses novadā”. Rezultātā bibliotēkas lietotājiem ir iekārtota 

viena darba vieta  aprīkota ar datorkomplektu un kvalitatīvu pakalpojumu veikšanai 

bibliotēka saņēma multifunkcionālo iekārtu. 

Bibliotēkā nodrošināta piekļuve e- pakalpojumiem visa vecuma apmeklētājiem. 

Nepieciešamās prasmes informāciju tehnoloģiju jomā sniedz bibliotēkas vadītāja 

individuāli. 

 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2016 2017 2018 

Jaunieguvumi kopā 331 195 174 

t. sk. grāmatas 284 143 127 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 60 45 56 

t. sk. bērniem 84 50 46 

Izslēgtie dokumenti 717 709 751 

Krājuma kopskaits 6317 5803 5226 

Grāmatu krājuma apgrozība 0,70 0.73 0.75 

Periodisko izdevumu 

apgrozība 

2,3 2,40 2.1 

  

 

 

  1.4 Bibliotēkas pakalpojumi, to pieejamība, bibliotēkas darba pamatrādītāji 

 



Iršu pagasta bibliotēka  atrodas Iršu pagasta pārvaldes ēkā. Bibliotēkas lietotāju 

telpa ir sadalīta zonās – abonements, zona datorlietotājiem un bērniem. 

 

Bibliotēka atvērta lietotājiem 40 stundas nedēļā un bibliotekārie pakalpojami 

pieejami arī sestdienā. Bibliotēkas darba laiks atbilst iedzīvotāju interesēm. Bibliotēka 

ir pieejama cilvēkiem ar funkcionālo spēju ierobežojumiem. ‘ 

 

Apmeklētāji tiek iepazīstināti ar Bibliotēkā pieejamiem pakalpojumiem un to 

izmantošanas iespējām. Lasītāju viedoklis par bibliotēkas pakalpojumiem tiek izzināts 

mutiskās aptaujās un analizējot ierakstus “Ideju vācelītē”. Bibliotēka nodrošina 

lietotājiem informacionālos pakalpojumus tradicionālā veidā un izmantojot 

informācijas tehnoloģijas. 

 

Bibliotēkas bezmaksas pamatpakalpojumi: 

1. Bibliotēkas lietotāju reģistrēšana, lietotāju pārreģistrēšana, kartes izsniegšana, 

konsultāciju sniegšana par Bibliotēkas darba kārtību un krājumu, un informācijas 

meklēšanas iespējām; 

2. Grāmatu, žurnālu, laikrakstu un citu dokumentu izsniegšana pēc lietotāju 

pieprasījuma vai izmantošanas uz vietas Bibliotēkā; 

3. informācijas meklēšana, sistēmu un elektronisko datu bāzu izmantošana, 

bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana; 

4. Bibliotēkas, lasīšanas un literatūru popularizējoši pasākumi ( izstādes, tematiskie un 

literārie pasākumi u.c.) 

5. Bibliotekāro un bibliogrāfisko uzziņu sniegšana par Bibliotēkas krājumu, 

elektronisko katalogu un citiem informācijas avotiem. 

 

Maksas pakalpojumi ( Nolikums par maksas pakalpojumiem Kokneses novada 

bibliotēkās, apstiprināts Kokneses novada domes sēdē 2015. g. 29. aprīlī): 

1. materiālu izdruka; 

2. materiālu kopēšana; 

3. skenēšana. 

 

Informācija lietotājiem par bibliotēku un tās pakalpojumiem pieejama: 

1. http://biblioteka.aizkraukle.lv/  sadaļā “Novadu bibliotēkas” 

2. Kokneses novada mājas lapā  http://www.koknese.lv/ 

3. Latvijas Kultūras kartē www.kulturasdati.lv  

4. Latvijas bibliotēku portālā www.biblioteka.lv 

Bibliotēkā pieejams Kokneses novada informatīvais izdevums “Kokneses Novada 

Vēstis”. Bibliotēkas pakalpojumus galvenokārt izmanto Iršu pagasta iedzīvotāji. 

 

Bibliotēkas pamatrādītāji 

 
 2016 2017 2018 Dinamika 

2018.g. 

sal. ar 

2016.g. 

Lietotāju skaits 157 146 143 -14 

t. sk. bērni 64 53 57 -7 

Bibliotēkas apmeklējums 4479 4240 3994 -485 

http://biblioteka.aizkraukle.lv/
http://www.koknese.lv/
http://www.kulturasdati/


t. sk. bērni 2812 2620 2457 -355 

Virtuālais apmeklējums  170 453  

Izsniegums kopā 5510 5406 4987 -523 

t. sk. grāmatas 4392 4263 3910 -482 

t. sk. periodiskie 

izdevumi 

1118 1143 1077 -41 

t. sk. bērniem 2787 2723 2451 -336 

Bibliotekārais aptvērums 

% no iedz. skaita 

pagastā, pilsētā, reģionā 

*   

38.19% 34% 34.3% -3.89 

t. sk. bērni līdz 18 g.* 76 68 65 -11 

Iedzīvotāju skaits 411 412 416 +5 

 

Bibliotēkas pamatrādītāju 3 gadu dinamika liecina, ka lietotāju skaits ir nedaudz 

samazinājies. Samazinājies arī bērnu un jauniešu – bibliotēkas lietotāju skaits. 2015. 

gadā Iršu pagastā notika skolas reorganizācija - Pērses pamatskola ieguva Pērses 

sākumskolas statusu. Negatīvā dinamika rādītājos daļēji ir saistīta ar skolēnu 

mācīšanos citās novada skolās, kurās bērni izmanto skolu bibliotēku pakalpojumus. 

 

1.5 IT nodrošinājums 

 

Bibliotēkas lietotājiem pieejami 6 datori  - 4. no „Trešā tēva dēla” projekta,  1 

dators iegūts  bibliotēkai piedaloties projektā  Publisko Interneta pieejas punktu attīstība 

Kokneses novadā un viens dators iegādāts par pašvaldības līdzekļiem. Darbinieka 

dators iegādāts 2019. gadā par pašvaldības līdzekļiem. Bibliotēkā ir nodrošināta ar 

printeri, multifunkcionālo iekārta un svītrkodu lasītāju. Internets ir bez maksas. 

Interneta ātrums apmierinošs, dažreiz svārstīgs. 

 

1.6 Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

 

Bibliotēkas ēka būvēta 1988. gadā. Ēkas tehniskais stāvoklis ir  labs. Bibliotēka 

atrodas 1. stāvā, vienā ēkā ar Iršu pagasta pārvaldi un pasta  nodaļu. Grāmatas un 

datortehnika izvietotas 2 telpās. Telpu tehniskais stāvoklis ir vērtējams apmierinoši, bet 

būtu nepieciešama lielāka platība, lai bērni varētu justies ērtāk un brīvāk. Literāros 

pasākumus bibliotēka vada pagasta zālītē. Bibliotēkā ir uzsākta pakāpeniska  veco 

plauktu nomaiņa un atjaunošana.  

 

1.7 Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums 

 

       Galvenais Bibliotēkas finansējuma avots ir Kokneses novada Dome.  

 

Bibliotēkas darbības nodrošināšanai piešķirtie līdzekļi 

 

Gads Piešķirtie līdzekļi 

2016 15207 

2017 13659 

2018 12940 

  



 

2018. gadā tika pabeigta grāmatu krājuma rekataloģizācija, krājums 100% atspoguļots 

Aizkraukles reģiona kopkatalogā. Un 2019. gada pirmajā ceturksnī veikta bibliotēkas 

krājuma pārbaude ( inventarizācija). 

Finansiālais nodrošinājums atbilst bibliotēkas pamatfunkciju veikšanai. 

 

2. Stratēģiskā daļa  

 

Bibliotēkas misija ir veicināt uz zināšanām balstītu sabiedrības attīstību un būt par 

informācijas, izglītības un kultūras centru Iršu pagastā. 

No Bibliotēkas misijas izrietošie darbības virzieni: 

1. Nodrošināt visiem Bibliotēkas lietotājiem neierobežotu piekļuvi mūsdienīgiem, 

daudzveidīgiem bezmaksas informācijas resursiem. 

2. Turpināt uzlabot Bibliotēkas krājuma kvalitāti, atjaunojot un papildinot 

daiļliteratūras, uzziņu literatūras, bērnu un jauniešu literatūras krājumu. 

3. Saglabāt sabiedrības interesi par grāmatu, rosināt un attīstīt bērnos un jauniešos 

lasītprasmi. 

4. Apkopot un saglabāt vietējās nozīmes kultūrvēsturisko mantojumu nākamajām 

paaudzēm. 

5. Iespēju robežās sniegt atbalstu iedzīvotājiem jauno informācijas komunikāciju 

tehnoloģiju apguvē. 

6. Attīstīt Bibliotēku par mūsdienīgu mūžizglītības centru personības 

pilnveidošanai, attīstībai un kultūras izzināšanai. 

7. Veidot bibliotēku kā kvalitatīvas, radošas un saturīgas brīvā laika pavadīšanas 

centru dažādiem interesentiem no dažādām vecuma grupām. 

 

 

Bibliotēkas stipro un vājo pušu analīze 

 

 

Stiprās puses 

 

Vājās puses 

 

 Bibliotēka atrodas pagasta centrā, 

priekš vietējās kopienas izdevīgā vietā -  

Iršu pagasta pārvaldes ēkā. 

 Telpas ir gaišas, siltas, pielāgotas 

bibliotēkas vajadzībām. 

 Pastāvīgs interneta pieslēgums, 6 

datori apmeklētājiem, multifunkcionālā 

iekārta, printeris, WI FI. 

 Bezmakasas pieeja datu bāzēm – 

news.lv un letonika.lv. 

 Liela daļa bibliotēkas pakalpojumu ir  

bezmaksas. 

 Kokneses novada pašvaldības 

finansiāls nodrošinājums. 

 Daudzpusīgs daiļliteratūras, nozaru un 

novadpētniecības materiālu krājums, 

kas regulāri tiek papildināts ar jaunāko 

literatūru.  

 Samazinās iedzīvotāju skaits pagastā. 

 Bibliotēkas telpas ir par šauru lielāku 

pasākumu organizēšanai. 

 Bezatlīdzības lietošanā nodoto datoru ( 

Trešā Tēva dēla projekts), tehniskā 

novecošana. 

 Informācijas resursu cenu kāpums. 



 Labs galda spēļu piedāvājums 

bērniem. 

 Novietne automašīnām un 

velosipēdiem. 

 Bibliotēka ir pieejama personām ar 

īpašām vajadzībām. 

 Regulāra bibliotēkas publicitāte 

novada presē un novada mājas lapā. 

 Bibliotēkas sadarbība ar Pērses 

sākumskolu, pirmsskolas grupiņu, ĢAC 

“Dzeguzīte”, pagasta pārvaldi, 

Kokneses novada sociālo dienestu un 

kultūras darba organizatoru. 

  Automatizēts darba process. 

 Laba sadarbība ar Kokneses novada 

bibliotēkām un Aizkraukles reģiona 

bibliotēku. 

 Izstāžu un tematisko pasākumu 

rīkošana. 

 Regulāra bibliotēkas vadītājas 

profesionālās izglītības pilnveidošana. 

 Pakalpojumu un materiālu unikalitāte, 

pagastā bibliotēkai nav konkurentu. 

 Blakus pagastu bērnu, kuri mācās 

Pērses sākumskolā, bibliotēkas 

pakalpojumu izmantošana. 

 

Iespējas 

 Bibliotēkas lietotāju un iedzīvotāju 

interešu pētīšana. 

 Jaunu klientu piesaiste Bibliotēkai. 

 Elektronisko resursu un datu bāzu 

piedāvājuma paplašināšana un 

popularizēšana. 

 Bibliotēkas darba popularizēšana ar 

kvalitatīvu krājumu, pasākumiem, 

izstādēm un dažādām literārajām 

aktivitātēm. 

 Piedalīšanās lasīšanas veicināšanas 

projektos. 

 

Draudi 

 Iedzīvotāju skaita samazināšanās 

pagastā un līdz ar to arī bibliotēkas 

lietotāju skaita samazināšanās. 

 Pērses sākumskolas likvidācija. 

  Bērni un jaunieši Bibliotēkas 

pakalpojumus izmanto skolu bibliotēkās,  

neizmanto pagasta Bibliotēkas 

piedāvātos pakalpojumus.  

 Pagasta sabiedrības novecošanās –

veselības (redzes) stāvokļa dēļ neizmanto 

bibliotēkas pakalpojumus. 

 



 

 

3. Rīcības plāns 

 

Veidot bibliotēku kā pagastā nozīmīgu sabiedrības saskarsmes centru, piedāvājot 

dažādus izglītojošus un tematiskus pasākumus dažādiem vecumiem un gaumēm, 

kā arī piedāvāt saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas. 

 

Uzdevumi Plānotie 

rezultāti 

Rezultatīvie rādītāji Izpildes laiks Finanšu 

avots 

Bibliotēkas kā 

interešu grupu 

tikšanās vietas 

veidošana. 

Radīta iespēja 

tikties dažāda 

vecuma 

cilvēkiem, 

apmainīties ar 

domām par 

literatūru, 

dažādām 

tēmām, 

piedalīties 

radošajās 

darbnīcās un 

literārajos 

pasākumos. 

Bibliotēkai tiek 

piesaistīti jauni 

lietotāji. Pieaug 

bibliotēkas 

popularitāte. 

4-6 tikšanās gadā. Pašvaldības 

finansējums, 

piesaistītie 

līdzekļi. 

Tikšanās ar 

autoriem, 

radošiem 

cilvēkiem. 

Iedzīvotājiem 

tiek 

piedāvātas 

daudzpusīgas 

brīvā laika 

Pagastā uzlabojas 

Bibliotēkas tēls. 

Radīta iespēja 

saturīgi pavadīt 

brīvo laiku. 

2 tikšanās gadā. Pašvaldības 

finansējums, 

piesaistītie 

līdzekļi. 

 

 Pagasta pārvaldes resursu  - zālītes un 

brīvdabas atpūtas laukuma izmantošana 

Bibliotēkas pasākumu rīkošanai. 

  Jaunu metožu izstrāde un ieviešana 

bērnu un jauniešu iesaistei lasīšanas 

procesā. 

 Kvalifikācijas celšana Bibliotēkas 

vadītājam. 

 Piedāvāt bibliotēkas pakalpojumus 

mājās cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, 

vecākā gada gājuma cilvēkiem. 

 Ieinteresēšana un palīdzības sniegšana 

Bibliotēkas lietotājiem e- pakalpojumu 

apguvē. 

 Novadpētniecības darba pilnveidošana 

un popularizēšana. 

 Informācijas tehnoloģiju pakāpeniska 

atjaunošana. 

 

 

 Informācijas tehnoloģijas ir 

pieejamas katrā ģimenē, samazinās 

datorlietotāju skaits Bibliotēkā. 

 Izmaiņas normatīvajos 

dokumentos, kas regulē nozares un 

institūcijas darbu. 

 Administratīvi teritoriālā reforma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pavadīšanas 

iespējas. 

Popularizēt 

Bibliotēkas 

darbu un 

pakalpojumus 

sociālajos 

tīklos un 

plašsaziņas 

līdzekļos. 

Tiek veicināta 

Bibliotēkas 

atpazīstamība. 

Palielinās virtuālais 

apmeklējumu 

skaits. 

Regulāri iesniegt 

informāciju Kokneses 

novada mājas lapā 

http://www.koknese.lv/, 

laikrakstā “Kokneses 

Novada Vēstis.”   

 

Veicināt 

sadarbību ar 

Pērses 

sākumskolu, 

Iršu klubu, 

ĢAC 

“Dzeguzīte”, 

biedrību 

“Irsis”, 

novada 

bibliotēkām 

un 

Aizkraukles 

reģiona 

galveno 

bibliotēku. 

Kvalitatīvi, 

daudzpusīgi, 

labi apmeklēti 

pasākumi par 

dažādām 

tēmām. 

Bibliotēkai 

piesaistīti jauni 

lietotāji, sabiedrībā 

radīta interese par 

bibliotēku. 

Tikšanās reizi mēnesī. Pašvaldības 

finansējums, 

piesaistītie 

līdzekļi. 

Attīstošo 

galda spēļu 

kolekcijas 

atjaunošana 

un 

papildināšana. 

Bērniem un 

jauniešiem 

dota iespēja 

interesanti un 

saturīgi 

pavadīt brīvo 

laiku. 

Spēlējot galda 

spēles, bērnos 

attīstās savstarpējās 

komunikācijas 

prasmes un 

sadarbība, tiek 

veicināta 

intelektuālā 

attīstība. 3 jaunu 

spēļu iegāde gadā. 

2019g.-2023. g. Pašvaldības 

finansējums. 

 

Veicināt sabiedrībā interesi par grāmatu, veicināt lasīšanu bērnu un jauniešu 

vidū. 

 

Uzdevumi Plānotie 

rezultāti 

Rezultatīvie rādītāji Izpildes laiks Finanšu 

avots 

Tikšanās ar 

grāmatu autoriem, 

izdevējiem. 

 

 

 

 

 

Grāmata tiek 

parādīta kā 

pastāvīga 

vērtība un 

nozīmīgs 

informācijas 

nesējs. 

 

Pieaug pieprasījums 

pēc grāmatas kā 

informācijas un 

saturīgas izklaides 

avota. 1-2 tikšanās 

gadā. 

 

2019g.-2023. g. 

 

 

 

 

 

 

 

Pašvaldības 

finansējums, 

piesaistītie 

līdzekļi. 
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Bērniem un 

jauniešiem 

lasītveicināšanas 

programmu 

atbalstīšana, 

veidošana un 

pasākumu 

organizēšana. 

Piedalīšanās 

lasīšanas 

veicināšanas 

programmā 

“Bērnu, 

jauniešu un 

vecāku žūrija”, 

piedāvāti 

interesanti un 

aizraujoši 

pasākumi bērnu 

un pusaudžu 

piesaistei 

bibliotēkai un 

motivēšanai 

lasīt. 

Bērnos tiek veicināta 

interese par grāmatu, 

lasīšanu un 

bibliotēku. Veidojas 

sadarbība ar 

pirmsskolas grupiņu 

un skolu. Tik 

attīstītas lasīšanas 

prasmes. 15  literārie 

pasākumi, 

bibliotekārās stundas. 

 

2019g.-2023. g. 

 

Pašvaldības 

finansējums, 

brīvprātīgais 

darbs. 

 

Sadarbība ar 

skolu, 

pirmsskolas 

grupiņu, 

lasītveicināšanas 

un 

informācijpratības 

pasākumu 

organizēšana. 

Veidojas jauni, 

zinātkāri 

Bibliotēkas 

lietotāji ar 

izpratni par 

lasīšanu un 

informācijas 

tehnoloģijām. 

Palielinās Bibliotēkas 

lietotāju skaits ar 

jauniem, zinošiem, 

ieintersētiem 

Bibliotēkas 

lietotājiem, veicināta 

interese par 

Bibliotēku un 

grāmatām. 2-3 

pasākumi gadā.  

2019g.-2023. g. Pašvaldības 

finansējums, 

brīvprātīgais 

darbs. 

 

     

 

Veicināt mūžizglītības un pašizglītošanās iespējas bibliotēkā. 

 

Uzdevumi Plānotie rezultāti Rezultatīvie rādītāji Izpildes laiks Finanšu 

avots 

Krājuma 

papildināšana 

formālās un 

neformālās 

izglītības 

atbalstam. 

Kvantitatīvi un 

kvalitatīvi 

uzlabots krājums 

tādās nozarēs kā 

pedagoģija, 

psiholoģija, 

uzņēmējdarbība, 

vēsture. 

Iespēja iegūt 

informāciju. Līdz 20 

izdevumiem gadā. 

2019g.-2023. g. Pašvaldības 

finansējums. 

Individuāla 

apmācība ar 

datoriem, 

interneta 

resursiem un 

bibliotēkā 

pieejamo 

informācijas 

resursu  

Uzlabojas 

iedzīvotāju 

prasmes 

informācijas 

tehnoloģiju jomā. 

Bibliotēkai tiek 

piesaistīti jauni 

lietotāji. Pieaug 

Bibliotēkas 

popularitāte. 

2019.g.-2023. g. Pašvaldības 

finansējums. 

 



 

 

          Pilnveidot bibliotēkas lietotāju apkalpošanu, sniegt konsultācijas informācijas 

komunikāciju un tehnoloģiju jomā. 

 

Uzdevumi Plānotie rezultāti Rezultatīvie rādītāji Izpildes 

laiks 

Finanšu 

avots 

Popularizēt 

Bibliotēkā 

pieejamās datu 

bāzes. 

Uzlabojas Bibliotēkas 

lietotāju zināšanas un 

orientēšanās 

informācijas klāstā. 

Kvalitatīva, ātra 

informācijas 

saņemšana. 

2019.g.-

2023. g. 

Pašvaldības 

finansējums. 

Konsultēt e- 

pakalpojumu 

izmantošanā un 

lietošanā. 

Veicināt Bibliotēkas 

lietotāju intereses par 

e- pakalpojumiem. 

Palielinās 

Bibliotēkas lietotāju 

skaits, kuri novērtē e- 

pakalpojumu 

priekšrocības un 

iespējas. Bibliotēkas 

lietotāji kļūst 

zinošāki. 

2019.g.-

2023. g. 

Pašvaldības 

finansējums. 

Darbinieka 

datora 

nomaiņa. 

Iegādāta amata 

pienākumu veikšanas 

prasībām atbilstoša 

datortehnika. 

Paaugstinās sniegto 

pakalpojumu 

kvalitāte un darba 

izpildes ātrums. 

2019.g.-

2023. g. 

Pašvaldības 

finansējums. 

Bibliotēkas 

lietotāju datoru 

nomaiņa. 

Nodrošināta iespēja 

lietotājiem saņemt 

kvalitatīvus 

informācijas 

pakalpojumus. 

Uzlabojas klientu 

prasme izmantot 

informācijas 

tehnoloģiju 

piedāvātās iespējas. 

2019.g.-

2023. g. 

Pašvaldības 

finansējums. 

Projekti. 

 

 

       Sekmēt pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanu, saglabāšanu un 

popularizēšanu. 

 

Uzdevumi Plānotie rezultāti Rezultatīvie rādītāji Izpildes 

laiks 

Finanšu 

avots 

Novadpētniecības 

krājuma 

papildināšana ar 

jauniem 

materiāliem. 

Savākta informācija 

no dažādiem 

informācijas avotiem 

par Iršu pagastu, 

izcilām personībām, 

kuras saistītas ar 

pagastu. 

Kvalitatīvs, regulāri 

veidots un estētiski 

noformēts 

novadpētniecības 

krājums. Uzziņu 

materiāls par 

pagastu. 1-2 

dokumenti. 

2019.g.-

2023. g. 

Pašvaldības 

finansējums. 

 

Popularizēt 

Bibliotēkā esošo 

novadpētniecības 

krājumu.  

Izstādes un tematiskie 

pasākumi atklās 

pagasta 

kultūrvēsturisko  

mantojumu. 

Tiek rosināta 

interese par pagasta 

vēsturi. 

4 aktivitātes gadā. 

2019.g.-

2023. g. 

Pašvaldības 

finansējums. 

 

 

 



 

 

               Attīstīt darbinieka kompetences un paaugstināt darbinieka kvalifikāciju. 

 

Uzdevumi Plānotie rezultāti Rezultatīvie rādītāji Izpildes 

laiks 

Finanšu 

avots 

Darbinieka 

kvalifikācijas 

paaugstināšana, 

apmeklējot 

profesionālās 

pilnveides 

kursus un 

seminārus. 

Darbinieks ir ieguvis 

jaunas zināšanas un 

prasmes. 

Iegūtās zināšanas 

paaugstina 

darbinieka 

2019.g.-

2023. g. 

Pašvaldības 

finansējums. 

 

 
     Rīcības plāna mērķu realizēšanai finansējums ir Kokneses novada pašvaldības budžets 

un  mērķi tiks realizēti laika periodā no 2019.- 2023.gadam. 

 

 

 

Iršu pagasta bibliotēkas vadītāja                                                          D. Grele 

 


