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1. Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums 
Latgales Centrālajā bibliotēkā un tās filiālēs 

 

Daugavpils pilsētā bibliotekāros pakalpojumus bērniem un jauniešiem sniedz 

Latgales Centrālā bibliotēka un LCB filiāles. LCB lietotāji pārsvarā ir pieaugušie 

(LCB lietotājus reģistrē no 14 gadiem), bet aizvien vairāk bibliotēka sniedz 

pakalpojumus arī pusaudžiem un jauniešiem. LCB filiāles–Piekrastes, Ceriņu, 

Jaunbūves, Pārdaugavas un Gaismas bibliotēkas mērķtiecīgi strādā ar sava 

mikrorajona bērniem un jauniešiem, kā arī ģimenēm. Bibliotekāros pakalpojumus 

lietotāji saņem, sākot no pirmsskolas vecuma bērniem līdz sirmgalvjiem.  

LCB filiāle Bērnu bibliotēka „Zīlīte” ir vienīgā specializētā bērnu bibliotēka 

Daugavpilī. Pilnveidojot bibliotekāro apkalpošanas darbu un īstenojot uz ģimeni 

orientētas bibliotēkas koncepciju, bibliotēka veido radošu vidi bērniem un vecākiem.  

     2015. gadā Bērnu bibliotēka “Zīlīte” sadarbībā ar pārējām LCB filiālēm veica 

apjomīgu darbu ar bērniem un jauniešiem: tika pilnveidoti un papildināti ar 

jaunieguvumiem krājumi; apkopotas un piedāvātas skolām bibliotekārās stundas; 

organizēti daudzveidīgi lasīšanas veicināšanas pasākumi; veikta klasifikācijas 

precizēšana pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērnu grāmatām, veicot izmaiņas 

bibliogrāfiskajā aprakstā elektroniskajā katalogā; realizētas iespējas piedalīties dažādos 

konkursos, viktorīnās; veikts apjomīgs uzziņu darbs; veiksmīgai darba plānošanai 

izstrādātas vienotas ieteicamās tēmas darbā ar bērniem un jauniešiem; īstenota 

veiksmīgāka sadarbība starp visām publiskajām bibliotēkām pilsētā, uzlabots darbs ar 

bērniem ar īpašām vajadzībām u.c. 

 

Statistisko rādītāju dinamika 

Pārskata gadā LCB un tās filiālēs reģistrēti 18213 lietotāji, no kuriem 6810 (37% 

no kopskaita) ir bērni un jaunieši līdz 18 gadiem. Statistisko pamatrādītāju dinamika ir 

pozitīva, ir palielinājies lietotāju skaits, fizisko apmeklējumu un novadīto pasākumu 

skaits. Diemžēl samazinājies izsniegumu kopskaits bērniem un jauniešiem (-7643, tie 

ir 2%).  

 

 Statistiskie pamatrādītāji 2014.–2015. g. g.  

 

 2014. gads 2015. gads  

 Kopskaits Bērni līdz 

 18 gadiem 

% Kopskaits Bērni līdz  

18 gadiem 

% Dinamika 

Lasītāju 

 skaits 
17526 6583 38 18213 6810 37 +227 

Apmeklējumu  

skaits 

(fiziskais) 

298500 87164 29 202757 90577 42 +3413 

Izsniegums 475424 135664 29 482574 128021 27 -7643 
Pasākumu 

skaits  
663 589 89 709 615 87 +26 

 

Lai veiktu rūpīgāku datu analīzi, novērojumu un secinājumu veikšanai, 

nepieciešams padziļināti izanalizēt skaitliskos rādītājus LCB un tās filiālēs. 

 

  

 



4 

 

Lietotāju skaits LCB un tās filiālēs 2014.–2015. g. g  

 

 2014. gads 2015. gads  

Bibliotēka Kopskaits 
Bērni līdz 

18 gadiem 
% Kopskaits 

Bērni līdz 

18 gadiem 
% Dinamika 

LCB 7274 1007 14 7049 759 11 -248 
Bērnu b-ka „Zīlīte” 2903 2215 76 3311 2465 74 +250 
Gaismas bibliotēka 728 273 38 914 309 34 +36 
Jaunbūves bibliotēka 2281 947 42 2373 1026 43 +79 
Pārdaugavas bibliotēka 1060 548 52 1068 524 49 -24 
Ceriņu bibliotēka 1294 570 44 1376 610 44 +40 
Piekrastes bibliotēka 1986 1023 52 2122 1117 53 +94 

                          Kopā: 17526 6583 38 18213 6810 37% +227 

 

LCB nodrošina pakalpojumus pārsvarā pieaugušajiem, tādēļ bērni un jaunieši 

līdz 18 gadiem šajā bibliotēkā ir 11%, savukārt LCB filiālēs: Piekrastes bibliotēkā, 

Pārdaugavas bibliotēkā, Ceriņu bibliotēkā, Gaismas bibliotēkā, Jaunbūves bibliotēkā 

vidēji 45% bibliotēkas lietotāji ir bērni līdz 18 gadiem. LCB filiāle Bērnu bibliotēka 

„Zīlīte” ir vienīgā specializētā bērnu bibliotēka Daugavpilī, tādēļ šajā bibliotēkā 74% 

ir bērni līdz 18 gadiem, aizvien biežāk vecāki vēlas izmantot arī šīs bibliotēkas 

pakalpojumus, tādēļ bibliotēkas darbība aizvien vairāk pietuvojas ģimenes 

bibliotēkas modelim un piedāvā arī pakalpojumus pieaugušajiem.  

Skaitliskie rādītāji liecina, ka Daugavpils pilsētas publiskajās bibliotēkās bērnu 

un jauniešu skaits nesamazinās, tomēr piepulcējušies ir tikai +227 lietotāji, kas ir 

ievērojami mazāk nekā 2014. gadā (+ 1056). Vislielākais lietotāju skaita pieaugums 

vērojams LCB filiālē Bērnu bibliotēkā “Zīlīte” (+250). LCB filiālē Pārdaugavas 

bibliotēkā reģistrēto bērnu un jauniešu skaits ir nedaudz samazinājies. 

2015. gadā LCB filiālēs tika analizēts arī lietotāju skaitliskais sastāvs noteiktos 

vecumposmos, tika izdalīti šādi vecumi: pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērni, 

vidējā un vecākā skolas vecuma jaunieši.  

Lietotāju skaits LCB filiālēs pa vecumposmiem 2015. g.   

 

Bibliotēka 
Lietotāju 

kopskaits 

Bērni 

līdz 

18 g. 

% 

no tiem 

 pirmsskolas 

un jaunākā 

skolas vecuma 

bērni  

% 

no tiem 

 vidējā un 

vecākā.  

skolas vecuma 

jaunieši 

% 

Bērnu b-ka “Zīlīte” 3311 2465 74 1120 45 1345 55 

Jaunbūves b-ka 2373 1026 43 388 38 638 62 

Piekrastes b-ka 2122 1117 53 498 45 619 55 

Ceriņu b-ka 1376 610 44 236 39 374 61 

Pārdaugavas b-ka 1068 524 49 215 41 309 59 

Gaismas b-ka  914 309 34 97 31 212 69 

Kopā : 11164 6051 54 2554 42 3497 58 
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Apkopotie skaitliskie dati liecina, ka Daugavpils pilsētas publiskajās 

bibliotēkās lielākā lietotāju grupa ir vidējā un vecākā skolas vecuma jaunieši, tie ir 58%, 

pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērni – 42%.  Jauniešus un pusaudžus 

bibliotēkas piesaistīja ar aktivitātēm, kuras organizē šim vecumposmam, kā arī jaunieši 

labprāt pavada savu brīvo laiku bibliotēkā, šajā vecumā jaunieši ir jau patstāvīgi un 

vēlas pierakstīties bibliotēkā, savukārt pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērni ir 

visčaklākie grāmatu lasītāji, taču vecāki dažkārt izvēlas piereģistrēties bibliotēkā paši 

nevis piereģistrēt bērnu. Būtiski ir tas, ka pusaudžu un jauniešu skaits nesamazinās, tas 

liecina, ka bērni izvēlas kļūt par pastāvīgiem bibliotēkas lietotājiem.  

 

Skaitliskie pamatrādītāji (bērni līdz 18g.) LCB un tās filiālēs 2014. g. – 2015. g. g.   

 

Bibliotēka 

 

Rādītāji 

 

 

2014. 

 

2015. 

 

Dinamika 

+/- 

Bērnu 

bibliotēka 

„Zīlīte” 

Lasītāju skaits 2215 2465 +250 

Apmeklējumu sk. 26454 26580 +126 

Izsniegums  46371 46770 +399 

Piekrastes 

bibliotēka 

Lasītāju skaits 1023 1117 +94 

Apmeklējumu sk. 14201 17280 +370 

Izsniegums 19634 22588 +2954 

Jaunbūve 

bibliotēka 

Lasītāju skaits 947 1026 +79 

Apmeklējumu sk. 11503 12180 +677 

Izsniegums 14611 15413 +802 

Gaismas 

bibliotēka 

Lasītāju skaits 273 309 +36 

Apmeklējumu sk. 5916 6138 +222 

Izsniegums 4006 4707 +701 

Pārdaugavas 

bibliotēka 

Lasītāju skaits 548 524 -24 

Apmeklējumu sk. 10057 9665 -392 

Izsniegums 15061 15245 +184 

Ceriņu 

bibliotēka 

Lasītāju skaits 570 610 +40 

Apmeklējumu sk. 9937 10257 +320 

Izsniegums 18390 18099 -291 

LCB Lasītāju skaits 1007 759 -248 

Apmeklējumu sk. 7259 8477 +1218 

Izsniegums 4782 5199 +417 

 

Skaitliskos rādītājus ietekmējošie faktori – novērojumi un secinājumi: 

 

 LCB filiālēs ir palielinājies bērnu un jauniešu lietotāju skaits, vislielākais skaita 

palielinājums vērojams Bērnu bibliotēkā “Zīlīte”. Bibliotēka atrodas pilsētas 

centrā, ir pilnveidota sadarbība ar izglītības iestādēm, piedāvājot daudzveidīgus 

tematiskos pasākumus. Bērnu bibliotēka “Zīlīte” aktivizēja sadarbību ar 

pirmsskolas izglītības iestādēm.  

 Aktivizējot darbu ar bērniem un jauniešiem teicamus rezultātus ir sasniegusi 

LCB filiāle Piekrastes bibliotēka. Faktori, kas ir pozitīvi ietekmējuši 

pamatrādītājus darbā ar bērniem un jauniešiem: bibliotēka atrodas 16. 

vidusskolas telpās un ir viegli pieejama bērniem un jauniešiem, jaunu telpu 

funkcionālais iekārtojums ir maksimāli pielāgots bērnu vajadzībām, izsnieguma 
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pozitīvo dinamiku nodrošināja kvalitatīvs bērnu un jauniešu literatūras krājums, 

kā arī novadīto daudzveidīgo lasīšanas veicināšanas pasākumu klāsts un 
bibliotēkas un mikrorajona izglītības iestāžu veiksmīga sadarbība. 

 

 

Metodiskā un konsultatīvā darba organizācija 

 

Lai uzlabotu un pilnveidotu Daugavpils pilsētas publisko bibliotēku darbu ar 

bērniem un jauniešiem, 2015. gadā tika veiktas sekojošas aktivitātes: 

 plānojot bibliotekāro darbu ar bērniem un jauniešiem, pamatojoties uz pilsētā, 

valstī un pasaulē esošajām aktualitātēm, tika izstrādātas “Ieteicamās nedēļas tēmas 

bibliotekārā darba plānošanai darbā ar bērniem un jauniešiem 2015. gadam”, kā 

rezultātā darbs tika veikts saskaņoti un plānveidīgi.  

 tika apkopoti un sastādīti pasākumu plāni un publikācijas par nozīmīgākajiem 

notikumiem (rakstnieku jubilejām, lasītveicināšanas programmām, 

tematiskajām nedēļām, konkursiem u.c.)  

 tika koordinēts darbs un, informēti bibliotekāri par aktualitātēm nacionālajā 

lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu un jauniešu žūrija” un “Grāmatu 

Starts”; 

  tika izstrādāts nolikums, organizēts un koordinēts lasošo ģimeņu publiskās 

runas konkurss “Saules apspīdētie – Raiņa un Aspazijas iedvesmotie”; 

 Mācību seminārā Latgales Centrālās bibliotēkas darbiniekiem tika sniegta 

informācija par konferencē “Pirmsskola, sākumskola, lasīšana, patikšana” 

apspriestajām aktualitātēm, gūto informāciju un pieredzi; tika piedāvāti 

ieteikumi literāro pasākumu veiksmīgai īstenošanai bibliotēkās; 

 sadarbībā ar LCB KAN tika sniegtas konsultācijas un ieteikumi jaunākās bērnu 

literatūras iegādei; 

 tika sniegtas individuālas konsultācijas bibliotekārajiem darbiniekiem.  

 tika sagatavota un novadīta radošā darbnīca konferencē “Pirmsskola, 

sākumskola, lasīšana, patikšana”, ko organizēja LNB un IZM; 

 sagatavots un nolasīts priekšlasījums “Lasītveicināšanas iespējas darbā ar 

bērniem un jauniešiem Daugavpilī”, Ludza, Latgales bibliotekāru konference. 
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2. Bērnu un jauniešu literatūras krājuma veidošana 
un papildināšana 

 

Bērnu un jauniešu literatūras krājuma veidošana un papildināšana LCB filiālēs 

notika, sadarbojoties ar LCB Komplektēšanas un apstrādes nodaļu. Galvenā prioritāte 

krājuma komplektēšanā un organizācijā - apmierināt visu vecumu bērnu intereses, kā 

arī pedagogu un vecāku vajadzības.  

Kvalitatīva krājuma veidošanu koordinēja LCB Komplektēšanas padome. Reizi 

mēnesī notika padomes sēdes, kurās tika sadalīti Daugavpils pilsētas domes piešķirtie 

budžeta līdzekļi LCB un filiālēm jaunu iespieddarbu un citu dokumentu iegādei. 

Joprojām LCB vienotā krājuma komplektēšanā prioritāte ir literatūra bērniem un 

jauniešiem. Tāpēc, veicot aprēķinus, tika ievēroti šādi svarīgi nosacījumi: bērnu līdz 

18 gadiem īpatsvars kopējā lasītāju skaitā un krājuma izmantošanas rādītāji. Padomes 

sēdēs tika pārrunāti un izvērtēti jauno grāmatu piedāvājumi grāmatu tirgū, pieņemti 

lēmumi par to iegādi, par papildeksemplāru iegādi “Bērnu Žūrijas 2015” kolekcijas 

grāmatām u.c. Atskaites gadā katru mēnesi jaunas grāmatas tika iepirktas 

grāmatveikalos, no vietējiem autoriem un saņemtas bez atlīdzības no LNB un LNB 

Atbalsta biedrības, no Latgolas Kultūras centra izdevniecības un Daugavpils Marka 

Rotko mākslas centra, kā arī no fiziskām personām. Iepirktie iespieddarbi bērniem un 

jauniešiem pārsvarā bija latviešu valodā, taču, pamatojoties uz pieprasījumu, tika 

iepirktas arī bērnu grāmatas krievu valodā, savukārt angļu valodā nepieciešamā 

literatūra tika iepirkta nelielā skaitā, jo literatūru bērniem un jauniešiem angļu valodā 

piedāvā LCB struktūrā esošais ASV informācijas centrs.  

 

 

Jaunieguvumi bērniem un jauniešiem LCB filiālēs 2014. g. - 2015. g.  

 

 2014. gads 2015. gads 

Bibliotēka 

Jaunieguvumu 

kopskaits 

(eks.) 

Bērniem 

līdz 

18 gadiem 

(eks.) 

 

 

% 

Jaunieguvumu 

kopskaits 

(eks.) 

Bērniem 

līdz 

18 gadiem 

(eks.) 

 

 

% 

 Bērnu b-ka „Zīlīte” 1886 1072 57 2253 1447 64 

Gaismas bibliotēka 634 213 34 643 175 27 

Jaunbūves bibliotēka 1315 385 29 1373 360 26 

Pārdaugavas bibliotēka 925 387 42 926 341 37 

Ceriņu bibliotēka 1014 367 36 1021 326 32 

Piekrastes bibliotēka 1227 427 35 1399 448 32 

Kopā: 7001 2851 41 7615 3097 41 

 

Jaunieguvumus bērniem un jauniešiem saņem LCB filiāles, netiek ņemti vērā 

LCB skaitliskie rādītāji, jo LCB netiek iepirktas grāmatas bērniem. Filiālēs bērni un 

jaunieši līdz 18 gadiem sastāda 54% no lietotāju kopskaita. Literatūras bērniem un 

jauniešiem īpatsvars kopējā jaunieguvumu klāstā - 41%.  
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Jaunieguvumi bērniem un jauniešiem LCB filiālēs pa vecumposmiem 2015. g. 

 

Bibliotēka 

Jauniegu- 

vumu 

kopskaits 

Bērniem 

līdz 

18 g. 

no tiem 

pirmsskolēniem 

un 

jaunākā skolas 

vec. bērniem 

% 

no tiem 

 vidējā un 

vecākā skolas 

vecuma 

jauniešiem 

% 

Bērnu b-ka 

“Zīlīte” 
2253 1447 1080 74 367 26 

Jaunbūves  

bibliotēka 
1373 360 229 64 131 36 

Piekrastes 

bibliotēka 

1399 448 283 63 165 37 

Ceriņu  

bibliotēka 

1021 326 260 80 66 20 

Pārdaugavas 

bibliotēka 

926 341 215 63 126 37 

Gaismas  

bibliotēka 

643 175 145 83 30 17 

Kopā : 7615 3097 2212 71 885 29 

 

Lai kvalitatīvāk apmierinātu bērnu pieprasījumus un pilnveidotu stratēģiju 

krājuma komplektēšanā, tika apkopoti skaitliskie dati par jaunieguvumu īpatsvaru 

noteiktām bērnu vecuma grupām un bērnu literatūras krājuma izmantošanu atbilstoši 

vecumposmiem.  

 

 

Izsniegums bērniem un jauniešiem LCB filiālēs pa vecumposmiem 2015. g. 

 

Bibliotēka 

Izsniegums 

bērniem līdz 

18 gadiem 

no tiem 
pirmsskolēniem un 

jaunākā skolas vec. 

bērniem 

% 

no tiem 

vidējā un vecākā 

skolas vecuma 

jauniešiem 

% 

Bērnu b-ka 

“Zīlīte” 
29457 22928 78 6529 22 

Jaunbūves  

bibliotēka 
10042 7334 73 2708 27 

Piekrastes 

bibliotēka 

15264 10714 70 4550 30 

Ceriņu  

bibliotēka 

7997 5728 72 2269 28 

Pārdaugavas 

bibliotēka 

7161 5652 79 1509 21 

Gaismas  

bibliotēka 

5419 4430 82 989 18 

Kopā : 75340 56786 75 18554 25 

 

 Apkopojot un analizējot izsniegumu bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem tika 

izmantoti BIS ALISE dati. Izsniegums pirmsskolēniem un jaunākā skolas vecuma 

bērniem kopā sastāda 75% no kopējā izsnieguma bērniem un jauniešiem līdz 18 
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gadiem, jaunieguvumi 2015. gadā sastāda šim vecumposmam 71%, savukārt vidējā un 

vecākā skolas vecuma jauniešiem izsniegums sastāda 25%, jaunieguvumi 2015. gadā – 

29% no jaunieguvumiem bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem. Skaitliskie dati liecina, 

ka krājums tiek komplektēts atbilstoši lietotāju prasībām un interesēm. 

 

Bibliotēkas lietotāji aktīvi interesējas arī par periodiskajos izdevumos sniegto 

aktuālo informāciju. Periodiskos izdevumus pasūta katra filiāle, izvērtējot lietotāju 

sastāvu un pieprasījumu. Bibliotēkās daļa žurnālu (vid. 31%) ir adresēti bērniem un 

jauniešiem. Periodiskos izdevumus bērniem un jauniešiem nepasūta Latgales Centrālā 

bibliotēka, jo bērnu un jauniešu apmeklējums bibliotēkā ir neliels, šai mērķgrupai plašs 

piedāvājums ir pieejams LCB filiālē Bērnu bibliotēkā “Zīlīte”.  

 

Abonētie periodiskie izdevumi LCB filiālēs 2015. g.  

 

 

Bibliotēka 

Abonētie periodiskie izdevumi 

( nosaukumu kopskaits) 

t.sk. bērniem līdz 

18 gadiem 

( nosaukumu 

kopskaits) 

 

% 

Bērnu bibliotēka „Zīlīte” 46 26 56 

Gaismas bibliotēka 23 6 26 

Jaunbūves bibliotēka 35 10 28 

Pārdaugavas bibliotēka 32 10 31 

Ceriņu bibliotēka 30 10 33 

Piekrastes bibliotēka 42 13 31 

                             Kopā: 208 65 31 

 

Lai uzturētu pamatkrājuma atbilstību mūsdienu prasībām, regulāri tika veikta tā 

satura izvērtēšana, atbrīvošana no morāli un fiziski novecojušiem izdevumiem. LCB 

krājuma komisijas locekļi sniedza konsultācijas neskaidrību gadījumos un izbrauca uz 

bibliotēkām, lai veiksmīgāk īstenotu iespieddarbu izslēgšanu no krājuma.  

 

Izslēgtie iespieddarbi (grāmatas) bērniem un jauniešiem LCB filiālēs 2015. g. 

 

Bibliotēka 

Izslēgto grāmatu 

kopskaits 

t.sk. grāmatas bērniem 

līdz 18 gadiem 

 

% 

Bērnu bibliotēka „Zīlīte” 1190 673 57 

Gaismas bibliotēka 812 192 24 

Jaunbūves bibliotēka 2310 185 8 

Pārdaugavas bibliotēka 924 239 26 

Ceriņu bibliotēka 1118 199 18 

Piekrastes bibliotēka 1176 230 20 

Kopā: 7530 1718 23 
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Apkopotie skaitliskie dati norāda, ka neliels eksemplāru skaits tiek izslēgts no 

bibliotēku krājuma, jo bērnu krājumi ir atjaunoti un notiek sistemātiska un plānveidīga 

krājuma atbrīvošana no iespieddarbiem, kuri ir novecojuši un lieki. Darbs tiek veikts, 

sadarbojoties ar LCB izveidoto krājuma komisiju. Pārskata gadā Jaunbūves bibliotēka 

nepietiekamā skaitā ir izslēgusi no krājuma bērnu krājuma iespieddarbus, jo 2015. gadā 

tika veikts apjomīgs darbs pie eksemplāru izslēgšanas pieaugušo krājumā, savukārt 

2016. gadā tiks strādāts un izvērtēts bērnu krājums.   

Daugavpils publiskajās bibliotēkās bērnu krājumam nodrošināta brīva pieeja, 

tas ir izvietots racionāli un pārskatāmi. Speciāli uzraksti un norādes atvieglo 

interesentiem orientēšanos krājumā, palīdz izvēlēties lasāmvielu gan bērniem, gan viņu 

vecākiem. Tiek sniegtas ne tikai individuālas konsultācijas, bet arī informatīvās stundas 

grupām, kā veiksmīgāk un ātrāk iegūt nepieciešamo informāciju. Bērni aktīvi izmanto 

bibliotēkas krājumu gan mācībām, gan savu individuālo informacionālo vajadzību 

apmierināšanai. Bibliotēkās tiek organizēti daudzveidīgi pasākumi bērnu krājuma 

popularizēšanā.  
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3. Uzziņu darbs, informācijas pakalpojumi, 
informācijas prasmju un iemaņu attīstīšana 

 

 Uzziņu darbs  

 

Latgales Centrālās bibliotēkas un filiāļu uzziņu informācijas darbs ar bērniem 

un jauniešiem tiek organizēts, apvienojot bibliotekāro un uzziņu informatīvo 

apkalpošanu. Visaktīvākie informācijas meklētāji ir skolēni un studenti, kuri izstrādā 

referātus, zinātniski pētnieciskos, bakalaura un maģistra darbus. Bibliotekāri konsultēja 

skolēnus arī dažādu radošo darbu noformēšanas jautājumos. Mazākie bibliotēkas 

lietotāji ieguva informāciju ekskursijās un pasākumos.  

Skolēni un studenti vēlējās izmantot daudzveidīgus informācijas avotus, tādēļ 

uzziņu un informatīvajā darbā tiek izmantoti gan tradicionālie, gan elektroniskie resursi 

– tematiskās novadpētniecības mapes, grāmatu krājums, Latgales Centrālās bibliotēkas 

digitālās kolekcijas, pieejamās datubāzes, audiovizuālie materiāli, abonētie periodiskie 

izdevumi. Uzziņu sniegšanas mērķis ir atvieglot informācijas pieejamību. 2015. gadā 

LCB un tās filiālēs ir sniegtas 53095 uzziņas. 

 

Uzziņas LCB un tās filiālēs 2015. g. 

 

 

Bibliotēka 

Uzziņu 

 kopskaits 

t.sk. uzziņas  

bērniem līdz 18 

gadiem 

 

% 

LCB  30336 8408 28 

Bērnu bibliotēka „Zīlīte” 8376 5860 70 

Jaunbūves bibliotēka 1807 397 22 

Pārdaugavas bibliotēka 1841 1035 56 

Ceriņu bibliotēka 3675 1210 33 

Piekrastes bibliotēka 5700 3750 66 

Gaismas bibliotēka 1360 1060 78 

Kopā: 53095 21720 41 

 

Apkopotie statistiskie dati liecina, ka šajā gadā 41% informācijas pieprasītāji 

bija bērni un jaunieši. Vispieprasītākās bija tematiskās uzziņas, kas galvenokārt ir 

saistītas ar mācībām un studijām, brīvā laika pavadīšanas un ceļošanas iespējām, 

iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā, kultūrvēsturisko mantojumu, svētku svinēšanas 

tradīcijām, sportošanu, veselīgu dzīvesveidu, kā arī aktuāliem notikumiem Latvijā un 

pasaulē. Latgales Centrālās bibliotēkas filiālēs sniegto uzziņu skaits salīdzinājumā ar 

2014. gadu ir palielinājies. Mūsdienu tehnoloģiju laikmetā ievērojami ir palielinājies 

elektronisko uzziņu skaits. 

2015. gadā vislielākais uzziņu kopskaits LCB filiālēs ir Bērnu bibliotēkā 

“Zīlīte”, tika sniegtas 8376 uzziņas. Tā kā šī bibliotēka atrodas pilsētas centrā, kur ir 

daudz skolu, arī skolēni izmanto šeit pieejamos resursus informācijas meklēšanai. LCB 

filiāles Piekrastes un Pārdaugavas bibliotēkas atrodas skolu telpās, tādēļ arī šīm 

filiālēm ir augsti statistiskie rādītāji.  
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Sniegto uzziņu tematika aptvēra dažādas zinātņu nozares, taču vispieprasītākās 

tēmas bija vēsture, māksla, pedagoģija, psiholoģija un tehnika.  

 

Informācijas pakalpojumi, informācijas prasmju un iemaņu attīstīšana  

 

Latgales Centrālajā bibliotēkā un tās filiālēs liela uzmanība tika pievērsta 

skolēnu e-prasmju un elektroniskās informācijas meklēšanas iemaņu attīstīšanai, 

kā arī drošas vides radīšanai globālajā tīmeklī. Latvijas Interneta asociācijas “Net-

Safe Latvia” Drošāka interneta centrs un sadarbības partneri organizē izglītojošus un 

informatīvus pasākumus, iesaistot tajos Latvijas skolas, bibliotēkas un plašu sabiedrību.  

2015. gada februārī LCB un filiālēs notika Vispasaules Drošāka interneta 

dienas, kas Latvijā norisinājās jau 9. reizi. Drošāka interneta dienas moto – „Kopā par 

labāku internetu!”. Daugavpils publiskajās bibliotēkās tika organizēti izglītojoši, 

informatīvi un radoši pasākumi, kā par drošākas interneta vides lietošanu un 

izmantošanu, tā arī par virtuālās vides nozīmi, tās ietekmi un lomu ikdienā. 

Latgales Centrālā bibliotēka un tās filiāles rīkoja informatīvās stundas, tematiskos 

pasākumus, bibliotekārās stundas bērniem, pusaudžiem un jauniešiem, tiem, kuri aktīvi 

darbojas virtuālajā vidē. Sadarbībā ar LCB Automatizācijas nodaļu tika organizēti 

Drošāka interneta dienas pasākumi. Pārdaugavas bibliotēkā notika tematisks pasākums 

pamatskolas skolēniem “Kopā par drošību sociālajos tīklos”. Pasākuma mērķis bija 

pievērst uzmanību drošībai, lietojot sociālos tīklus. Ceriņu bibliotēkas Drošāka 

interneta dienu rīkotajā pasākumā jaunieši tika informēti par interneta portālu 

izmantošanas noteikumiem. Bērnu bibliotēkā “Zīlīte” notika bibliotekārā stunda 

“Kopā par drošību sociālajos tīklos!” 

Pasākuma mērķis bija rosināt jauniešos kritisko domāšanu, izvērtēt riskus 

komunikācijā ar citiem cilvēkiem. Gaismas un Jaunbūves bibliotēkas pasākumos bērni 

un jaunieši uzzināja, kas būtu jāņem vērā, lai pasargātu sevi un savu konta drošību 

interneta vidē, cik droši lietot portālus www.draugiem.lv, www.facebook.com u.c., kā 

arī visi tika aicināti domāt par savu uzvedību interneta vidē. Piekrastes bibliotēkā 

norisinājās virtuālā ekskursija „Drošs internets”. Pasākuma gaitā skolēni tika 

iepazīstināti ar interneta izmantošanas iespējām bibliotēkā, informēti par riskiem, 

pārkāpumiem un atbildību tīmeklī.  

Pasākumu aktivitātes palīdzēja bērniem attīstīt lēmumu pieņemšanas prasmes, 

kas saistītas ar datora un interneta izmantošanu. Mūsdienās arvien lielāka loma ikdienā 

ir elektroniskajai videi. Tas ir viens no svarīgākajiem iemesliem jaunās paaudzes 

izglītošanā par drošību interneta vidē. 

E-prasmju nedēļas ietvaros LCB un tās filiāles aicināja interesentus pilnveidot 

e-prasmes droša interneta lietošanā, kā arī elektronisko grāmatu un LCB veidoto un 

abonēto datu bāzu izmantošanā. 2015. gada e-prasmju nedēļas galvenās tēmas ir e-

prasmes nodarbinātībai un IKT karjerai, e-prasmes ikvienam – drošība un personas datu 

aizsardzība Internetā, Interneta ētika un autortiesības.   

LCB un filiālēs tika organizēti dažādu formu pasākumi – informatīvās un 

bibliotekārās stundas, viktorīnas, virtuālie ceļojumi u.c. E-prasmju nedēļas ietvaros 

lietderīgu informāciju skolēni ieguva Gaismas bibliotēkas rīkotajā tematiskajā 

pasākumā “Informācijas tehnoloģijas Latgales Centrālajā bibliotēkā”. Ceriņu 

www.draugiem.lv
www.facebook.com
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bibliotēka pasākumu dalībniekus aktīvi iesaistīja aktivitātēs e-prasmju un elektroniskās 

informācijas meklēšanas iemaņu attīstīšanai. Mācību darbnīcā “Bibliotēka bērna acīm” 

pasākuma dalībnieki veidoja PowerPoint prezentācijas, izmantojot tekstu, fotogrāfijas 

un muzikālo pavadījumu.  

Bērnu bibliotēkā “Zīlīte” tika organizēta saistoša bibliotekārā stunda “Kā 

uzzināt? Kam jautāt?”. Pasākumā praktiskās nodarbības mijās ar diskusijām. 

Pārdaugavas bibliotēkā notika tematiskā stunda vidusskolēniem „Informācijas 

tehnoloģiju pielietošana Latgales Centrālajā bibliotēkā”, savukārt pamatskolas skolēni 

piedalījās informatīvajā pasākumā ar CSDD Kvalifikācijas nodaļas inspektori Agitu 

Gromņicku. Piekrastes bibliotēka, uzaicinot 5-7. klašu skolēnus, īstenoja informatīvu 

pasākumu „Kopā par drošību sociālajos tīklos”. Pasākuma mērķis bija sekmēt skolēnu 

drošāku interneta lietošanu. Skolēni tika informēti par drošības noteikumu ievērošanas 

nepieciešamību sociālajos tīklos, kā arī iespēju ziņot par pārkāpumiem internetā. 

Jaunbūves bibliotēkas izzinošajos pasākumos galvenais akcents bija vērsts uz 

drošības pasākumiem sociālo profilu veidošanā, meklēšanas avotu plašo klāstu un 

bibliotēkas elektroniskā kataloga mobilās versijas izmantošanu.   

E-prasmju nedēļa ir Eiropas mēroga sabiedrības informēšanas kampaņa, lai 

digitālajā laikmetā demonstrētu e-prasmju nozīmi darbā, karjeras attīstībā, ikdienā un 

izaugsmē kopumā. Tās mērķis ir turpināt arvien plašāk ieinteresēt sabiedrību par e-

prasmju apgūšanas un pielietošanas iespējām, informēt par e-pakalpojumiem un citām 

iespējām, kas pieejamas e-vidē. 
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Datorlietotāji 2015. g.   

 BBZ 

Zīlīte 

PKB 

Piekraste 

JB 

Jaunbūve 

CB 

Ceriņi 

PDB 

Pārdaugava 

GB 

Gaisma 
LCB Kopā % 

Datorlietotāji 

kopā 
758 680 448 368 291 205 2202 4952 100 

Bērni un 

jaunieši  
575 458 208 241 218 133 195 2028 41 

%  75 67 46 65 75 65 7 41 
vid. 

57% 

 

2015. gadā datorlietotāju skaits bērnu un jauniešu vidū būtiski nav mainījies 

(2014. g. – 2016, 2015. g. – 2028). Interneta resursi tika izmantoti ne tikai brīvā laika 

pavadīšanai un virtuālajai saskarsmei, bet arī mācībām un dažādu ārpusklases darbu 

veikšanai. LCB un filiāļu aktīvais darbs ar bērniem un jauniešiem un veiksmīgi īstenotie 

pasākumi ir devuši iespēju piesaistīt jaunus lietotājus. 

Vislielākais datorlietotāju skaits ir Bērnu bibliotēkā “Zīlīte”, jo pieaugušajiem 

šis pakalpojums galvenokārt tiek sniegts Latgales Centrālajā bibliotēkā. Daugavpils 

pilsētas skolu bērni labprāt izmanto šo bibliotēkā pieejamo pakalpojumu. Augsti 

statistiskie rādītāji bērnu un jauniešu vidū ir arī Piekrastes un Pārdaugavas bibliotēkai, 

jo šīs bibliotēkas atrodas skolu telpās.  

 

Informācijas resursus popularizējoši pasākumi 

Izstādes  

 

2015. gadā Latgales Centrālajā bibliotēkā un tās filiālēs tika organizētas 

literatūras, mākslas, fotogrāfiju un citu radošo darbu kolekciju izstādes. Tematiskās un 

jaunieguvumu izstādes bieži papildināja bibliotēkās rīkotos pasākumus. Tematiskās 

izstādes tika veidotas, ņemot vērā aktuālos notikumus Daugavpilī, Daugavpils novadā, 

Latvijā un pasaulē. Daudzas izstādes tika veltītas rakstnieku, dzejnieku un citu izcilu 

personību jubilejām. Tika veidotas izstādes arī atceres dienām, gadskārtu svētkiem un 

citām svinamām dienām.  

Šajā pārskata periodā Daugavpils publisko bibliotēku apmeklētājiem tika 

piedāvātas dažādas tematiskās izstādes. 

 gadskārtu ieražu un tautas tradīciju izstādes (Lieldienas, Mātes diena, 

Jāņi, Zinību diena, Eiropas valodu diena, Starptautiskā dzimtās valodas 

diena, Valentīndiena, Ziemassvētki, Starptautiskā mežu diena, 

Starptautiskā muzeju diena, Starptautiskā ģimenes diena, Starptautiskā 

fotogrāfijas diena, Starptautiskā teātra diena, Dainu skapis – pasaules 

kultūras tradīcija, Latvijas novadu dārgumi u.c.); 

 novadpētniecības izstādes (Daugavpils bērnu grāmatu autoriem – 

Jevģenijam Golubevam, Staņislavam Volodjko, Lidijai Vasaraudzei, 

Stepanidai Miloševičai, Regīnai Usačovai, Daugavpils novadniekam, 

dzejniekam un dramaturgam Rainim, aktierim Solomonam Mihoelsam, 

Daugavpils novadniekam Aleksejam Guzikam, kordiriģentei Terēzijai 

Brokai u.c.); 
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 ievērojamu cilvēku jubilejas (rakstniecei Annai Saksei, Gundegai 

Repšei, Aspazijai, rakstniekam Mārim Rungulim, Hansam Kristiānam 

Andersenam, Sudrabu Edžum, folkloristam Krišjānim Baronam u.c.); 

 nozīmīgas atceres dienas valsts vēsturē (Barikāžu aizstāvju atceres 

diena, Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena, LR neatkarības 

pasludināšanas diena, Lāčplēša diena, LR proklamēšanas diena u.c.); 

 pasākumus papildinošās izstādes (Bibliotēku nedēļa, Dzejas dienas, 

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa, Vācijas kultūras pavasaris Daugavpilī, 

N. Milina ekslibru kolekcijas izstāde, bibliotēkas lietotāju radošo darbu 

izstāde “Lasītāju vaļasprieki”, Zojas Demjankovas mezglošanas tehnikā 

veidoto gleznu izstāde “Viss sākas no mīlestības”, “Latviešu literatūra 

Eiropas kontekstā: Rainis – Aspazija”, bērnu kluba audzēkņu zīmējumu 

izstāde “Sudraba avoti”, lasītāju radošo darbu krājumu izstāde “Lasītājs 

lasītājam”. Valentīnas Kucinas krustdūriena tehnikā izšūto gleznu 

izstāde, “Mur un Miau/Мур и Мяу” grāmatas prezentācijas ietvaros, 

Daugavpils bērnu autoru grāmatu izstāde virtuālā ceļojuma “Iepazīsim 

Daugavpili!” ietvaros u.c.); 

 Daugavpils pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu zīmējumu izstādes 

(“Gaidot Ziemassvētkus”, “Vasaras varavīksne”, “Pavasara krāsas”); 

 Daugavpils pilsētas 740 gadu jubilejai veltītās izstādes: Mana pils- 

Daugavpils, Daugavpils daiļliteratūrā, Iepazīsim Daugavpili, Tūkstoš 

mirkļu ikkatrā dienā – vai redzi, cik bagāts esi? Sveicam dzimto pilsētu 

svētkos, Ai, tēvu zeme, stūru stūriem! Mūsu lepnums – mūsu rakstnieki 

un dzejnieki, Mūsu novadnieki, Cilvēks pilsētas vēstures fonā, 

Daugavpilij – 740, Latgale – katoļu zeme, Pastāvēs, kas pārvērtīsies, 

Dažādā Daugavpils u.c. 
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Novadpētniecības darbs  

 

Latgales Centrālajā bibliotēkā un tās filiālēs ļoti nozīmīgs darbs bija jāiegulda 

novadpētniecības krājuma popularizēšanā, lai pilnveidotu bibliotēkas lietotāju 

prasmes patstāvīgi meklēt, atlasīt un kārtot nepieciešamo informāciju, lai iepazīstinātu 

ar bibliotēkas pakalpojumiem un pieejamajiem resursiem. Pamatskolas un vecāko klašu 

skolēniem noderīga bija padziļinātu informācijas prasmju apgūšana, iepazīstot 

daudzveidīgās meklēšanas iespējas. 

2015. gadā Daugavpils pilsētas un novada kultūrvēstures izpētē iesaistījās 

skolēni, skolotāji, studenti, pasniedzēji u.c. Priecē tas, ka nezūd lasītāju interese par 

savu pilsētu, novadu, novadniekiem un notikumiem. Īpaša uzmanība tika veltīta 

Daugavpils novadpētniekiem, tika popularizēta 2015. gada jubilāru – Alekseja Guzika, 

Lidijas Vasaraudzes, Raiņa – daiļrade.  

Uzziņu sniegšanai tika izmantotas novadpētniecības mapes, grāmatu krājums 

un LCB veidotās datubāzes Novadpētniecība, Daugavpils novadnieki, Dinaburgas 

cietoksnis, Daugavpils Baznīckalns, Dziesmotā Latgale, kā arī virtuālā izstāde 

Rakstniece Anita Liepa. LCB un filiālēs novadpētniecības krājums ir izvietots tā, lai tas 

būtu pārskatāms, viegli pieejams, plauktos ir norādes un patstāvīgi tiek atjaunotas 

plauktu izstādes, jaunieguvumu izstādes, papildinātas tematiskās mapes. 

Novadpētniecības materiāli ir pieejami gan latviešu, gan arī krievu valodā. 

 2015. gadā vispieprasītākās novadpētniecības uzziņu tēmas Bērnu bibliotēkā 

“Zīlīte”: Dinaburgas cietoksnis, Marka Rotko biogrāfija un Marka Rotko mākslas 

centrs, Literatūra un māksla Latgalē, Daugavpils ģerbonis, Atsevišķu ēku un parku 

vēsture, Daugavpils sportisti, Daugavpils pilsētas ielu vēsture, Daugavpils vēsturiskās 

celtnes, Daugavpils novadnieki, Kultūra, Daugavpils pilsētas ielas, Pilsētas skolas, 

Solomons Mihoelss, Tautas daiļrade. Piekrastes bibliotēkā visbiežāk bērni interesējās 

par Marka Rotko mākslas centru, Daugavpils vēsturiskajām celtnēm, Daugavpils 

novadniekiem, kā arī Jaunās un Vecās Forštates mikrorajoniem. Vispieprasītākās 

novadpētniecības uzziņu tēmas Ceriņu bibliotēkā : Daugavpils cietoksnis, Marka Rotko 

mākslas centrs, Daugavpils teātra aktieri, Daugavpils sportisti, Baznīckalns, 

Daugavpils Māla mākslas centrs. Jaunbūves un Pārdaugavas un Gaismas bibliotēkas 

lietotāji interesējās par tādām tēmām kā Daugavpils vēsturiskās celtnes, Daugavpils 

sportisti, Kultūras dzīve Daugavpilī, Pilsētas mikrorajoni, Marka Rotko mākslas centrs 

u.c.  

Novadpētniecības darbs aptver materiālu, publikāciju apzināšanu, 

sistematizēšanu, glabāšanu, pieejamības nodrošināšanu un popularizēšanu. 

Novadpētniecības krājuma papildināšanai tiek izmantota periodisko izdevumu 

materiālu kopēšana un ievietošana novadpētniecības mapēs, kā arī norakstīto 

periodisko izdevumu publikācijas.   

Latgales Centrālās bibliotēkas filiālē “Bērnu bibliotēkā Zīlīte” tika organizētas 

bibliotekārās un informatīvās stundas, virtuālie ceļojumi, viktorīnas, kā arī citi 

pasākumi novadpētniecības jomā. Bērni un jaunieši padziļināja zināšanas par 

Daugavpils pilsētu, tās cilvēkiem, svarīgākajiem un aktuālākajiem notikumiem. 2015. 

gadā aprit 740 gadi, kopš likti pamati Latvijas otrajai lielākajai pilsētai – Daugavpilij 

ar tās seno vēsturi un tradīcijām.  

Bērnu bibliotēkā “Zīlīte” lasītveicināšanas programmas “Skaistā vasara 

bibliotēkā” dalībnieki un Daugavpils skolu bērnu vasaras nometnes piedalījās virtuālajā 

ceļojumā Iepazīsim Daugavpili! Atzīmējot Daugavpils 740. gadadienu, pasākuma 
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apmeklētāji tika iepazīstināti gan ar pilsētas, gan novada kultūrvēsturisko mantojumu, 

tūrisma un apskates objektiem, nacionālajām un dabas bagātībām. Ar lielu aizrautību 

bērni iesaistījās arī erudīcijas spēlē, kurā izzināja vēl nezināmo un pētīja gadiem 

vienkopus krātās vērtības. Ceriņu bibliotēka interesentus aicināja radoši iesaistīties 

novadpētniecības stundā “Daugavpilij – 740”. Pasākuma dalībnieki iepazinās ar 

pilsētas interesantākajām vietām, noskatījās īsfilmu “Daugavpils – mana pilsēta” (TV 

Dautkom). Bibliotēkas pagalmā tika zīmēti apsveikumi pilsētai jubilejā. Pirmsskolas 

izglītības iestāžu audzēkņiem un sākumskolas bērniem tika organizēta 

novadpētniecības stunda “Mēs esam daugavpilieši!” Virtuālās ekskursijas laikā mazie 

bibliotēkas lietotāji izzināja Daugavpils ievērojamākās vietas un iepazina pilsētas 

vēsturi.  

Jaunbūves bibliotēkā tika rīkota tematiska novadpētniecības pēcpusdiena “Mūsu 

adrese – Jaunbūve”. Pasākuma dalībnieki iepazinās ar Jaunbūves mikrorajona vēsturi 

– noskaidroja interesantus faktus par mikrorajona dibināšanu, par ielām toreiz un tagad, 

par rūpniecību un tās attīstību, ievērojamākajiem cilvēkiem, parkiem, skolām u.c. 

Daugavpils dzejnieki Jevgeņijs Golubevs un Lidija Vasaraudze dzejoļu krājuma “Mur 

un Miau/Мур и Мяу” atvēršanas svētkus rīkoja Bērnu bibliotēkā Zīlīte. Dzejoļu 

krājumā apkopoti dzejnieka Jevgeņija Golubeva dzejoļi bērniem par kaķiem, kas 

daudziem mazajiem lasītājiem ir mīļi draugi un rotaļu biedri. Latviešu valodā Jevgeņija 

Golubeva dzejoļus ir atdzejojusi Lidija Vasaraudze. Grāmatu papildina Stepanidas 

Miloševičas krāsainās un saistošās ilustrācijas. Šis krājums ir Daugavpils bērnu 

grāmatu autoru mēģinājums atklāt kaķu burvību jaunajai paaudzei, audzinot bērnos 

mīlestību pret dzīvniekiem, atbildību par tiem, ko esam pieradinājuši, un saudzīgu 

attieksmi pret dzīvo dabu. Pārdaugavas bibliotēkā notika literārais pasākums – tikšanās 

“Mēs augam” ar bērnu grāmatu autori Stepanidu Miloševiču. 

Gaismas bibliotēkā bērni tikās ar novadnieku un dzejnieku Zenonu Vojevodski. 

Pasākuma dalībnieki iepazina autora dzejas tematisko dažādību, kā arī ieklausījās paša 

autora dzejoļu lasījumos. Starptautiskajā ģimenes dienā Bērnu bibliotēkā “Zīlīte” 

notika mazo lasītāju tikšanās ar Daugavpils bērnu grāmatu autoriem – Jevģeniju 

Golubevu, Staņislavu Volodjko, Lidiju Vasaraudzi, Stepanidu Miloševiču un Regīnu 

Usačovu. Pasākuma laikā skanēja daiļdarbi par māmiņu un tēti, vecmāmiņu un 

vectētiņu, kā arī par draudzību un rūpēm par tuvāko. Dzejoļus lasīja gan paši autori, 

gan pasākuma dalībnieki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atzīmējot Raiņa un Aspazijas 150. jubilejas gadu, LCB un filiālēs tika 

organizēti daudzveidīgi pasākumi. Daugavpils novadnieks Rainis ir ne tikai dzejnieks, 

bet arī dramaturgs un tulkotājs. Pārdaugavas bibliotēkā tika rīkoti vairāki literāri 

pasākumi visām vecuma grupām. Viens no tiem notika sadarbībā ar Šveices biroju 

Daugavpilī. Vadītāja Elīna Hrščanoviča jauniešiem demonstrēja instalāciju “Rainis-
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Aspazija-Šveice”. Raiņa daiļradei veltītajā stundā “Zelta kamolītis” bērni iestudēja 

teatralizētus priekšnesumus. Bērnu bibliotēkā “Zīlīte” notika ģimeņu publiskās runas 

konkurss “Saules apspīdētie – Raiņa un Aspazijas iedvesmotie”, kas tika organizēts 

divos ciklos – “Veltījums Aspazijai” un “Veltījums Rainim”.  

Jaunbūves bibliotēkā tika piedāvāts apmeklēt pasākumu sēriju, kas veltīta Raiņa 

jubilejai. Pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi un 1.-4. klašu skolēni Jaunbūves 

bibliotēkā piedalījās literārajā rītā “Raiņa saules zeme”. Tajā bērni tika iepazīstināti ar 

Raiņa dzīves un daiļrades lappusēm. 7.-9. klašu skolēniem tika rīkots literārais ceļojums 

“Kur Latvijā sajust Raiņa garu…” Piekrastes bibliotēkā tika organizēta dzejas stunda 

pirmsskolniekiem “Raiņa dzejoļi bērniem”. 

2015. gadā nozīmīgs notikums – Krišjāņa Barona, latviešu folklorista, 

rakstnieka un publicista 180. gadu jubileja. Dainu tēva folkloristiskā darbība ir 

saistīta arī ar novadpētniecību. Tautasdziesmu krājumu mūsdienās var izmantot 

Daugavpils (toreizējā Dvinskas) apriņķa kultūrvēsturisko īpatnību pētniecībā. 

LCB un filiālēs tika organizētas bibliotekārās stundas par Krišjāni Baronu un 

tautasdziesmu vākšanu. Pamatskolas skolēni Bērnu bibliotēkā Zīlīte apmeklēja literāri 

tematisko stundu “Dainu skapis – pasaules kultūras sastāvdaļa”. Pasākumā tika 

stāstīts par Krišjāņa Barona dzīves gājumu, kā arī diskutēts par tautasdziesmu 

daudzveidību un aktualitāti mūsdienās. Skolēni, izmantojot interneta vietnes 

www.dainuskapis.lv un www.letonika, veica praktiskus uzdevumus informācijas 

meklēšanā. Šajā pasākumā dalībniekiem bija jāveic novadpētniecības uzdevums – 

interneta vietnē www.dainuskapis.lv, jāatrod Daugavpils (Dvinskas) apriņķim 

raksturīgās tautasdziesmas (dainas). Pasākuma laikā tika diskutēts par tautasdziesmu 

vācēja un sistematizētāja Krišjāņa Barona dzīves gājumu un dainu nezūdošo vērtību, 

kas iekļautas pasaules UNESCO kultūrmantojuma sarakstā.  

Daugavpils publisko bibliotēku krājums tika papildināts ar jaunām 

novadpētniecības grāmatām, ņemot vērā lasītāju intereses, kas veido pieprasījumu. 

2015. gads ir noritējis Daugavpils pilsētas jubilejas zīmē. Daugavpils ir pilsēta  ar senu 

vēsturi, un šogad atzīmētā 740. gadu jubileja ir apliecinājums stiprajām pilsētas 

saknēm. Jubilejas gads ir bijis īpašs arī ar plašo izdoto grāmatu klāstu. LCB un tās filiāļu 

krājumā ir pieejamas vairākas Daugavpils pilsētai veltītas grāmatas. “Pilsēta, kur visi 

ir savējie” – bērnu auditorijai domāta grāmata, tā izdota gan latviešu, gan krievu valodā 

“Город, где все – свои”. Tā veidota par godu pilsētas jubilejai. Teksta autore – Olga 

Makejeva. Grāmatā ir attēloti vairāki pilsētas kultūrvēsturiskie objekti. Anatolija 

Gallera grāmatā “Была и есть любовь” ir apkopotas dziesmas, tā ir veltīta pilsētas 

740. gadu jubilejai. 

Svarīga kultūrvēsturiska nozīme ir Daugavpils mākslinieka un keramiķa Pētera 

Martinsona izdevumam “Latgalē dzimušu mākslinieku dzīvesstāsti”. Grāmata ir 

izaicinājums lasītājam mēģināt iepazīt mākslinieka personību caur viņa domāšanu un 

individuālo pasaules uztveri. Pilsētas jubilejas gadā ir iznācis Daiņa Īvāna sastādītais 

albums “Veļ viļņus Daugavpils” ar Latvijā pazīstamu fotogrāfu attēliem. Grāmatā ir ne 

tikai bagātīgs ilustratīvs materiāls, tā palīdz apjaust un apzināties Daugavpils pilsētas 

kultūrvēsturiskā mantojuma dažādību ne tikai Latvijas, bet arī pasaules kontekstā.  

Foto un dzejas albums “Latgales sirdspuksti” ir savdabīga novada vizītkarte, 

kurai ir gan kultūrvēsturiska, gan arī simboliska nozīme. Tajā ir apkopoti 150 Latgales 

www.dainuskapis.lv%20
www.letonika
http://www.dainuskapis.lv/
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dzejnieku un fotogrāfu darbi, atklājot mūsdienu Latgales daudzveidīgo skaistumu – 

valodu, reliģijas un kultūru kolorītu.  

Daugavpils bērnu grāmatu autori – Lidija Vasaraudze, Jevgeņijs Golubevs, 

Stepanīda Miloševiča, Staņislavs Volodjko, Regīna Usačova – darbojoties radošu 

cilvēku apvienībā DINA – ART, ir izdevuši pilsētas jubilejai veltītas grāmatas. Lidijas 

Vasaraudzes dzejoļu krājums “Burtu valstī” un “Sudrabots rudens” ne tikai iedrošina 

jaunām idejām un darbiem, bet arī sēj uzdrīkstēšanās dzirksti. Daugavpils dzejnieku 

Jevgeņija Golubeva un Lidijas Vasaraudzes dzejoļu krājuma “Mur un Miau/Мур и 

Мяу” atvēršanas svētki notika Bērnu bibliotēkā Zīlīte. Krājums “Mur un Miau/Мур и 

Мяу” ir Daugavpils bērnu grāmatu autoru mēģinājums atklāt kaķu pasauli jaunajai 

paaudzei, audzinot bērnos mīlestību pret dzīvniekiem, atbildību par tiem, ko esam 

pieradinājuši, un saudzīgu attieksmi pret dzīvo dabu. Dziesmu krājums bērniem “Do-

Mi-Sol” ir Daugavpils Radošās inteliģences Dina-Art izdevums. Tajā ir publicētas 

Daugavpilī dzīvojošo dzejnieku un mūziķu dziesmas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzejas dienu ietvaros pasākumā Literātu dāvana Daugavpils pilsētai 740 gadu 

jubilejā tika prezentēta Daugavpils literātu grāmata “Daugavpils dzejā”. Krājumā 

vienkopus ir apkopota 20.–21. gadsimta sākumā uzrakstītā dzeja par Daugavpili 

latviešu, latgaliešu un krievu valodā.  

Daugavpils ir multikulturāla pilsēta, tāpēc grāmatas un citi izdevumi tiek izdoti 

ne tikai latviešu, bet arī krievu valodā. Aleksandra Iļjinska grāmatas “Atgriešanās 

pilsētā N” (“Bозвращение в Город Эн”) mērķis ir atklāt vairākus līdz šim nezināmus 

faktus no Daugavpils pagātnes. Daugavpils žurnālista Aleksandra Iļjinska raksti, kas 

tika iekļauti grāmatā “Atgriešanās pilsētā N” (“Возвращение в Город Эн”), tapa laika 

posmā no 2004. līdz 2005. gadam, balstoties uz Daugavpils Novadpētniecības un 

mākslas muzeja materiāliem, seno laikrakstu publikācijām un pilsētas iedzīvotāju 

atmiņām. Grāmatā attēlota pirmsrevolūcijas laika Dvinska.  
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Dzīvojot Daugavpilī, pie likteņupes Daugavas, ir ļoti svarīgi apzināties šīs 

pilsētas vēsturi, ko rakstu rakstiem ir veidojušas daudzas paaudzes un notikumu 

atbalsis. Pēc konferences materiāliem ir tapis izdevums krievu valodā “Двинск в 

Первую мировую войну”. 2015. gada nogalē krājums tika papildināts ar teātra kritiķes 

un vēsturnieces Silvijas Geikinas grāmatu “Daugavpils teātris”. Tas ir pirmais tik liela 

apjoma pētījums par šo teātri. Šāda izdevuma tapšana un nonākšana līdz lasītājam ir 

nozīmīgs notikums, jo ir izpētīta un apkopota teātra vēsture, dokumentēts un analizēts 

mākslinieku darbs laikmeta griežos. 

Kultūrvēsturiskās vērtības ir nezūdošas, tādēļ novadpētniecības materiāliem 

Daugavpils publiskajās bibliotēkās ir būtiska nozīme, lai saglabātu, palīdzētu 

apzināties, popularizētu un nodotu nākamajām paaudzēm ilgā laika periodā uzkrātās 

zināšanas un pieredzi. 
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4. Pasākumi dažādām vecuma grupām 
Lai piesaistītu aizvien jaunus bibliotēkas lietotājus un veidotu pozitīvu 

bibliotēkas tēlu, svarīga loma ir literārajiem pasākumiem, kuru laikā tiek popularizēts 

bibliotēkas iespieddarbu krājums, bibliotēkas pakalpojumi, kā arī izklaides un brīvā 

laika pavadīšanas iespējas.  

 

Pasākumi LCB un filiālēs 2015. g.  

 

 

 

Bibliotēka 

 

Pasākumu 

kopskaits 

Bērniem līdz 

18 gadiem 

t.sk. 

pirms – 

skolēniem un 

vecākiem 

t. sk. 

jaunākā 

skolas vec. 

bērniem 

t.sk. 

pusaudžiem 

un 

jauniešiem 

LCB 112 51 8 8 35 

Bērnu b - ka „Zīlīte” 184 180 89 59 32 

Jaunbūves bibliotēka 142 136 28 43 65 

Piekrastes bibliotēka 89 85 27 27 31 

Ceriņu bibliotēka 77 72 29 30 13 

Pārdaugavas bibliotēka 61 55 17 14 24 

Gaismas bibliotēka 44 44 21 16 7 

 

                               Kopā : 

709 

(100%) 

623 

(88%) 

219 197 207 

 

Izvērtējot pasākumu kopumu LCB un filiālēs, jāsecina, ka bērniem un 

jauniešiem paredzētie pasākumi ir pārsvarā. 2015. gadā Daugavpils publiskajās 

bibliotēkās tika organizēti 709 pasākumi, no tiem bērniem un jauniešiem – 623 (tie ir 

88% no kopskaita).  Analizējot novadīto pasākumu skaitu noteiktām mērķgrupām, 

jāatzīst, ka ikvienam vecumposmam tika novadīti daudzveidīgi pasākumi. Salīdzinot 

pasākumu skaitu no 2013. g. līdz 2015. gadam aizvien lielāks skaits pasākumu ir 

pirmsskolas vecuma bērniem un vecākiem jeb ģimenēm (2013. g. - 103, 2014. g.- 200, 

2015. g. - 219).  Kopš 2014. gada kā prioritāte bibliotekārajā darbā tika izvirzīts darbs 

ar pirmsskolas vecuma bērniem un ģimenēm, lai veicinātu lasīšanu ģimenēs un 

popularizētu bibliotēkas pakalpojumus sabiedrībā.  

Būtiski bibliotēkām organizēt pasākumus, kuros būtu iespēja piedalīties dažāda 

vecuma bērniem un vecākiem, kas vieno ģimenes un attīsta lasītprieku. 2015. gadā visas 

LCB filiāles aktīvi iesaistījās nacionālajā lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, 

jauniešu un vecāku žūrija 2015”.  Lai nodrošinātu visu kolekcijas grāmatu pieejamību 

visās filiālēs, LCB iegādāts 140 eksemplāri ( par summu 1122 EUR), no LNB saņemti 

148 eksemplāri (par summu 1093,36 EUR). Katrā no filiālēm tika nodrošināta visa 

grāmatu kolekcija, tomēr eksemplāru skaits ir nepietiekams, jo skolas brīvlaikā 

ieteicamo lasāmo grāmatu sarakstos tiek ietvertas grāmatas no “Bērnu žūrijas”, kā arī 

skolēni izmanto publisko bibliotēku kolekcijas, kaut gan skolas ir pieteikušas dalību 

programmā, bet pilnībā nav veikušas grāmatu iepirkumu, problēmas sagādā arī fakts, 

ka skolēnu brīvlaikos skolu bibliotēkas neapkalpo skolēnus. 2015. gadā lasīšanas 

veicināšanas programmā piedalījās 487 lasīšanas eksperti, no tiem bērni (5+ un 9+) 

244, pusaudži un jaunieši (11+ un 15+) 186, pieaugušie – 57. Lasīšanas ekspertu skaits 

atskaites gadā nav samazinājies, ir palielinājies (+45). Aktīvāk programmā iesaistījās 

pusaudži un jaunieši. Uzsākot dalību programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 

2015”, arī šajā gadā bija radušās bažas par iespējamo dalībnieku skaita samazināšanos, 

jo vairākas Daugavpils skolas pieteica dalību programmā.   
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Lai veicinātu ekspertu dalību, lasīšanas veicināšanas programmā tika organizēti 

daudzveidīgi literārie pasākumi, savukārt programmas noslēgumā - lasīšanas svētki 

ģimenēm. 

Latgales Centrālās bibliotēkas filiālē Bērnu bibliotēkā “Zīlīte” katru gadu 

palielinās ekspertu skaits, 2015. gadā lasīšanas veicināšanas programmā iesaistījās 182 

eksperti (+44), pirmsskolas un sākumskolas vecuma grupu pārstāvēja 95 bērni, 

pusaudži un jaunieši bija 61, savukārt vecāki, kuri lasīja, programmā bija 26. Par 

veiksmīgu lasīšanas veicināšanas programmas īstenošanu parūpējās arī sadarbības 

izglītības iestādes: Daugavpils 3. vidusskola, Daugavpils Valsts ģimnāzija un 

Daugavpils novada Tabores pamatskola, skolēni kuplā skaitā iesaistījās grāmatu 

lasīšanā un vērtēšanā, kā arī apmeklēja bibliotēkā organizēto pasākumu ciklu “Lasi un 

vērtē!”. 

Lasīveicināšanas programmas noslēgumā 

Latgales Centrālās bibliotēkas filiālēs 

notika lasīšanas veicināšanas programmas 

“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija – 

2015” noslēguma pasākumi, kuros tika 

aicināti piedalīties visi grāmatu lasīšanas 

eksperti. Katru gadu šajos lasīšanas 

svētkos aktīvi piedalās ne tikai bērni un 

jaunieši, bet arī viņu vecāki. Īpašs prieks 

par to, ka bērni pirmskolā un sākumskolas 

klasēs kļūst par grāmatu ekspertiem - 

vērtētājiem, un ar interesi turpina to darīt arī vecākajās klases un, protams, lasa 

grāmatas ārpus šīs programmas. Latgales Centrālās bibliotēkas filiālē Bērnu bibliotēkā 

“Zīlīte” sirsnīgā un radošā atmosfērā notika pasākums “Grāmata un lasītprieks, 

katram jaunu spēku sniegs!” Literāru baudījumu guva gan pieaugušie ar savām 

atvasītēm, gan arī pusaudži un jaunieši. Rosīgie un enerģiskie dalībnieki tika iesaistīti 

literārā uzveduma norisē. Gaismas bibliotēkā “Lielo lasīšanas svētku” pasākumā 

lasīšanas eksperti priecājās par paveikto un iepriecināja citus, atceroties spilgtākos 

grāmatās lasītos mirkļus. 

Pārdaugavas bibliotēkā pasākuma 

dalībnieki guva gan vērtīgu 

informāciju pašizaugsmei, gan arī 

līdzdarbošanās prieku noslēguma 

pasākumā “6x6”. Ceriņu 

bibliotēkā rīkotais pasākums „Es 

lasu, un man patīk!” spēja uzburt 

nostalģisku atmosfēru – katrs 

pasākuma dalībnieks tika iesaistīts 

lasīšanas svētku daudzveidīgajās 

un radošajās aktivitātēs. Piekrastes bibliotēkā notika aizraujošs ceļojums grāmatu 

pasaulē “Zied grāmata varavīksnes krāsām”. Dalībnieki dalījās savās pārdomās par 

izlasītajām grāmatām un atcerējās spilgtākos divvientulības mirkļus kopā ar grāmatu. 

Piekrastes bibliotēkā tika godināti visaktīvākie lasītāji trijās nominācijās: “Lasīšana”, 

“Radošums” un „Aktivitāte”. Jaunbūves bibliotēka pārsteidza savus ekspertus 

pasākumā “Grāmatu grozs - 2015”.  
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“Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas” pasākumi katru gadu Daugavpils 

publiskajās bibliotēkās pulcināja kuplu skaitu interesentu.  Pasākumos piedalījās 

dažāda vecuma bibliotēku lietotāji. 2015. gada Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas tēma 

bija “Draudzība Ziemeļvalstīs”. Daugavpils publisko bibliotēku lietotājiem tika 

piedāvāta daudzveidīga pasākumu programma.  Pasākumu dalībniekus aicināja doties 

aizraujošā ceļojumā ar Pepiju Garzeķi, iepazīt Ziemeļvalstis kopā ar ledus lācēnu Illi, 

klausīties Gunillas Bergstremas grāmatas par Alfonu Obergu fragmentus, sadraudzēties 

ar Rūses Lāgerkrancas grāmatu varoni – mazo meitenīti Dunni, uzzināt par 

Ziemeļvalstu autoru jaunākajiem darbiem un atrast interesantu lasāmvielu 

līdzņemšanai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LCB filiālē Ceriņu bibliotēkā notika literārā pēcpusdiena “Draudzība 

Ziemeļvalstīs” bērnu nodaļas lietotājiem. Pasākuma dalībnieki noklausījās 

bibliotekāres stāstījumu par Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļu tradīcijām, Ziemeļvalstu 

literatūru un bērnu grāmatu autoriem. Bērni kopā ar bibliotekāri lasīja zviedru 

rakstnieces Rūses Lagerkrāncas grāmatu “Mana laimīgā dzīve” par mazo Dunni un 

viņas labāko draudzeni. Pēc lasījuma bērni apsprieda izlasīto un dalījās pārdomās par 

draudzību.  

Ziemeļvalstu bibliotēkas nedēļas ietvaros Jaunbūves bibliotēkā norisinājās 

rītausmas stunda „Draugu slepenās piezīmes”. Pasākumu apmeklēja 5. un 6. klases 

skolēni. Rītausmas stundas sākumā skolēni paskaidroja, ko viņi saprot ar jēdzienu 

„draudzība” un izspēlēja spēli „Kāds ir labs draugs”. Balstoties uz Z. Ērgles darbiem, 

bibliotekāre pastāstīja par trim draudzības veidiem: draudzību ģimenes lokā, draudzību 

starp vienaudžiem klasē un draudzību starp dažādiem vecuma bērniem mājas pagalmā. 

Nobeigumā katrs bērns izpildīja testu un uzzināja, kāds draugs viņš ir. 

Pārdaugavas bibliotēkā tika rīkota rītausmas stunda sākumskolēniem “Lāči un 

draudzība”, kas sasaucās ar nedēļas tēmu Draudzība ziemeļos. Piekrastes bibliotēkā 

notika A. Lindgrēnes un H. K. Andersena daiļradei veltīti pasākumi, kuru mērķis bija 

veicināt bērnu interesi par Ziemeļvalstu literatūru un kultūru, Gaismas bibliotēkā tika 

organizēta rīta stunda “Ciemos pie Pepijas!”. 
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Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas “Draudzība ziemeļos” ietvaros Latgales 

Centrālās bibliotēkas filiālē Bērnu bibliotēkā “Zīlīte” notika rīta stunda ģimenēm  

“… un draugs atrod draugu!” Gada vistumšākajā laikā, sveču gaismā, tika lasīti 

Gunillas Bergstremas grāmatu fragmenti par Alfonu Obergu, par to, kā Alfons dara 

palaidnības, ilgojas pēc draugiem, bēdājas par to, ka svētki paiet... Sarunās par 

draudzību tika spriests par tās nozīmību ne tikai starp vienaudžiem, bet arī starp vairāku 

paaudžu pārstāvjiem, kā neatņemamu draudzības sastāvdaļu minot atbalstu un sapratni.   

 

No 20. līdz 26. aprīlim Latgales Centrālā bibliotēka un tās filiāles aicināja visus 

interesentus uz ikgadējās Bibliotēku nedēļas pasākumiem. Šogad Bibliotēku nedēļas 

vadmotīvs bija – “Pastāvēs, kas pārvērtīsies!”. Saskaņā ar šo moto Daugavpils 

publiskās bibliotēkas piedāvāja plašu pasākumu programmu, kas ļāva labāk iepazīt 

bibliotēku darbu. Ikviens interesents varēja pārliecināties, ka vietējās bibliotēkas iet 

kopsolī ar laiku – paplašina savu pakalpojumu klāstu, atjauno krājumu un meklē jaunas 

iespējas uzrunāt savus lietotājus, sniedzot viņiem vērtīgu un bagātīgu kultūras pieredzi. 

Laikā no 21. līdz 24. aprīlim pamatskolas skolēni apmeklēja LCB, lai iepazītos 

ar grāmatniecības vēsturi un unikālām grāmatām no LCB krājuma – vecāko, jaunāko, 

lielāko, mazāko, vieglāko, smagāko u.tml. Vidusskolēni varēja ieskatīties LCB vēstures 

lappusēs, iepazīties ar tās darbību mūsdienās, kā arī uzzināt par bibliotēkā pieejamajiem 

elektroniskajiem resursiem un to izmantošanas iespējām mācībās un pētnieciskajā 

darbā. 

Arī LCB filiāles Bibliotēku nedēļas ietvaros piedāvāja saviem lietotājiem virkni 

interesantu pasākumu. Pirmsskolas, sākumskolas un pamatskolas vecuma bērniem tika 

piedāvātas bibliotekārās stundas, kuru laikā bērni tika iepazīstināti ar bibliotēku, tās 

vēsturi un lietošanas noteikumiem, piedāvātajiem pakalpojumiem un plašo grāmatu 

klāstu.  

Bibliotēku nedēļas ietvaros Ceriņu bibliotēkā notika novadpētniecības stunda 

“Mēs esam daugavpilieši!” pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem un sākumskolas 

bērniem. Pirmskolēni devās virtuālā ekskursijā ar smaidošu tramvajiņu pa mūsu 

pilsētas interesantajām vietām. Skatoties prezentāciju, pasākuma dalībnieki klausījās 

ekskursijas vadītājas stāstījumu un aktīvi atbildēja uz jautājumiem. Ekskursijas laikā 

bērni ar interesi noklausījās Daugavpils dzejnieku darbus. Skolēni savukārt strādāja 

grupās un pētīja dzimtās pilsētas ievērojamākās vietas. Pasākuma dalībnieki meklēja 

atbildes uz viktorīnas jautājumiem un papildināja savas zināšanas par Daugavpils 

vēsturi. 

Pārdaugavas bibliotēkā pirmsskolas vecuma bērniem tika organizētas skaļas 

lasīšanas stundas “Kur ņemt vienu apkampienu?”, pamatskolēniem tika organizētas 

radošās darbnīcas kulteņmulteņu veidošanā “Bibliotēkā es varu…”. Visu aktivitāšu 

mērķis bija lauzt stereotipus par bibliotēku un tās piedāvātajām iespējām.  

Piekrastes bibliotēkā norisinājās pasākumu cikls “No piekrastes – grāmatu 

jūrā!” pirmsskolniekiem, kuru mērķis bija bibliotēkas un tās krājuma popularizēšana. 

Bērnu bibliotēkas “Zīlīte” darbinieki Bibliotēku nedēļas ietvaros iepazīstināja 

apmeklētājus ar bibliotēku vēsturi pasaulē un Latvijā, kā arī jaunajiem bibliotēku 

pakalpojumiem šodien. Tika novadītas bibliotekārās stundas “Bibliotēka vakar, šodien, 

rīt...” un “Grāmatas ceļojums laikā”. 

Jaunbūves bibliotēkā notika bibliotekārā stunda „Bibliotēkā dzīvo grāmatas”, 

to apmeklēja 1. un 2. klašu skolēni. Mazie lasītāji tika iepazīstināti ar bibliotēku un tās 

lietošanas noteikumiem, mācījās izmantot bērnu literatūras nodaļas abonementu un 

pareizi lietot grāmatu. Bērniem tika piedāvātas arī dažādas aktivitātes.  
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Gaismas bibliotēkā notika literārs pasākums pirmsskolēniem „Katram 

lasītājam ir sava grāmata, un katrai grāmatai – savs laiks”, kura mērķis bija 

iepazīstināt ar bibliotēkas daudzveidīgo bērnu grāmatu krājumu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015. gada 12.-16. oktobrī jau ceturto gadu pēc kārtas Latvijā notika Karjeras 

nedēļa. Tās laikā interesenti varēja iepazīt savu nākotnes nodarbošanos, tikties ar 

dažādu profesiju pārstāvjiem, apmeklēt uzņēmumus un karjeras konsultācijas. Arī 

šogad Daugavpils pilsētas publiskās bibliotēkas līdzdarbojās Karjeras nedēļas 

aktivitātēs, piedāvājot tuvāk iepazīt bibliotekāra profesiju. Laikā no 13. līdz 16. 

oktobrim Latgales Centrālajā bibliotēkā un tās filiālēs notika tematiski pasākumi “Atver 

bibliotēkas durvis!” Bērniem un jauniešiem bija iespēja iepazīties ar Daugavpils 

publisko bibliotēku vēsturi un bibliotekāra profesiju mūsdienās. Tika novadītas mācību 

ekskursijas pa bibliotēku, tika radīta iespēja vērot bibliotekāru darbā, uzdot jautājumus 

un pašiem veikt bibliotekāra darba uzdevumus.  
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4.1 Pasākumi pirmsskolas vecuma bērniem 
 

2015. gadā LCB filiāles organizēja 133 literāro pasākumus pirmsskolas 

vecuma bērniem. Pārskata gadā palielinājies bibliotēkas lietotāju – pirmsskolnieku 

skaits, bibliotēkās ir piereģistrēti 527 pirmskolēni (2013. g. – 408, 2014. g. - 496), 

procentuāli tie ir tikai 11% no kopējā lasītāju skaita. Skaitļu analīze var radīt nepareizu 

priekšstatu par bibliotēkas un grāmatu nepieciešamību šai mērķauditorijai, jo grāmatu 

izsniegums ir daudz lielāks, tas sastāda 25% no visa izsnieguma (BIS Alise dati). Bērnu 

grāmatas mazajiem grāmatmīļiem tiek izsniegtas arī vecākiem, brāļiem, māsām, 

pedagogiem, studentiem u.c..  

LCB filiāles regulāri organizēja pirmsskolēniem bibliotekārās stundas, literārās 

rotaļnodarbības, radošās darbnīcas. 2015. gadā tika aktualizēta darba forma – skaļā 

lasīšana, kad bērniem priekšā tika izlasītas daudzas pasakas un piedzīvojumu stāsti, tika 

smiets par grāmatu varoņu nedarbiem un skandēti dzejoļi. Pasākumi, kuros tika, lasīts 

priekšā, bija visjaukākie, bērni ar prieku un aizrautību ieklausījās lasītajā tekstā, to atzīst 

bibliotēku darbinieki.  

Visaktīvāk pirmsskolas izglītības iestādes apmeklēja pasākumus, kuri bija veltīti 

izcilajai pasaku valstības karalienei Annai Saksei, atzīmējot 110 gadu jubileju. LCB 

filiālē Bērnu bibliotēkā “Zīlīte” visa janvāra mēneša garumā notika literāri tematiskais 

pasākums “Saklausīsim neikdienišķo Annas Sakses pasakās!” šo pasākumu apmeklēja 

vairāk nekā 200 pirmsskolas vecuma bērni, Ceriņu bibliotēkā notika literārā 

rotaļnodarbība “Ziedu pasaku virpulī”, Gaismas bibliotēkā –“Sniegpulkstenīte”.  

Dzejas dienu ietvaros bibliotēkās arī tika organizēti pasākumi pašiem mazākajiem 

lasītājiem: Ceriņu bibliotēkā norisinājās teatralizētā dzejas stunda “Es apsveikšu rudeni 

bagāto…”, Bērnu bibliotēkā “Zīlīte” notika muzikālā rotaļnodarbība “Dziesmā dzīvot, 

nav ne vainas! Tā reiz domā mūsu dainas.”, Piekrastes bibliotēkā kā veiksmīgākie 

pasākumi bija tematiskais pasākums “Visu bērnu sapņu zeme”, bibliotekārā stunda 

“Mazuļi bibliotēkā”, kā arī skaļās lasīšanas pēcpusdienas. Nu au sešus gadus Jaunbūves 

bibliotēka realizē lasīšanas veicināšanas programmu „Augsim kopā ar grāmatu”. 

Bibliotēkā bija izveidota pasākumu programma, kas paredzēja regulāras nodarbības. Ja 

bērnudārza darbinieki nevarēja atvest bērnus uz nodarbībām Jaunbūves bibliotēkā, 

bibliotekāri viesojās grupiņās, kur mazuļus iepazīstināja ar jaunākajām un skaistākajām 

grāmatām. Pārdaugavas bibliotēkā notika rotaļnodarbības mazajiem „Mēs lasām, tu un 

es”; „Kur ņemt vienu apkampienu” u.c..  
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4.2 Pasākumi jaunākā skolas vecuma bērniem 
 

Jaunākā skolas vecuma bērni ir visaktīvākie bibliotēkas lietotāji, 

visatsaucīgākie pasākumu apmeklētāji un visčaklākie lasītāji. Daugavpils publiskajās 

bibliotēkās ir reģistrēti 2047 jaunākā skolas vecuma bibliotēkas lietotāji (33% no 

kopējā lietotāju skaita bērni un jaunieši līdz 18 gadiem). 2015. gadā šī vecumposma 

bērniem kopumā tika organizēti 197 pasākumi.  Tika izmantotas tādas pasākumu darba 

formas kā ekskursijas, grāmatu lasīšana, tikšanās ar bērnu rakstniekiem, bibliotekārās 

un informatīvās stundas, spēles, konkursi, radošās darbnīcas, rotaļnodarbības u.c. 

LCB filiālē Piekrastes bibliotēkā tika rīkotas bibliotekārās stundas “Bibliotēkā 

dzīvo grāmatas”, tematiskie pasākumi “Pepija Garzeķe”, “Andersena pasaku 

karaļvalstī”, interaktīvās spēles “Latvijas vizītkarte”, “Ar ko var lepoties Latvija?”, 

radošās darbnīcas “Neparastās pārvērtības”, “Izlasi - izdari!”, literārie ceļojumi 

“Dainu Tēvs”, “Gaišs skatījums uz pasauli”. 

LCB filiāles Ceriņu bibliotēkā atskaites gadā tika organizēti dažādi pasākumi 

jaunākā skolas vecuma skolēniem, taču vispopulārākais pasākums bija “Mūsu veltījums 

Latvijai”. Skolēni tika iepazīstināti ar Marikas Taubes krāšņi ilustrēto grāmatu “Mūsu 

Latvija”, kurā ir apkopota informācija par mūsu zemes dabu un Latvijas pilsētām, par 

kultūrvēsturiskajiem novadiem un tradīcijām. Lielu interesi izraisīja pasākumi 

dzīvnieku mīļotājiem “Draudzība no pirmā pieskāriena”. Šo pasākumu vadīja 

sertificētā kanisterapijas speciāliste Natālija Kovaļonoka ar speciāli apmācītu suni. 

Pasākumā, kas veltīts dzīvnieku dienai “Iepazīsimies – mīļā un runīgā jūrascūciņa”, 

piedalījās arī dzīvnieki – jūrascūciņa Tobiass un kāmītis Mokka. Ceriņu bibliotēkā lielu 

atsaucību guva “Sestdienu pasākumu cikls”. Tā ietvaros tika organizēti dažādi 

pasākumi. Radošā darbnīcā “Ideju soma: dekupāža”, ilggadējā aktīvā bibliotēkas 

lasītāja Jeļena Astankova dālijas ar savām kreatīvajām idejām un iepazīstināja meitenes 

ar dekupāžas tehnikas noslēpumiem. 14. februārī - Valentīndienā, pateicoties 

bibliotēkas apmeklētāju prasmīgām rokām un viņu veidotājām sirdīm, radās stends “Es 

♥ Ceriņu bibliotēku”. Darbnīcā “Es novēlu bibliotēkai…” bērni klausījās jauku ziemas 

pasaciņu “Lācēna piedzīvojumi” un veidoja apsveikuma sniegpārsliņas bibliotēkai. 

Literārajā rītā “Zvaigžņu valodiņa” bērni uzzināja interesantus faktus no izcilās 

latviešu dzejnieces Aspazijas biogrāfijas. Tematiskajā pasākumā „Izkrāso savu 

Lieldienu zaķi!”, bērni grāmatās meklēja informāciju par Lieldienu svinēšanas 

tradīcijām, ticējumiem un ēdieniem. 

Bērnu bibliotēka “Zīlīte” organizēja daudzveidīgus pasākumus – literatūras, 

bibliotekārās stundas, literāri tematiskos pasākumus. Visapmeklētākie 2015. gada 

pasākumi bija literāri tematiskais pasākums “Saklausīsim neikdienišķo Annas Sakses 

pasakās!” kas bija veltīts pasaku valstības karalienei Annai Saksei 110 gadu jubilejai. 

Bērnu bibliotēkas ciemiņi – māksliniece un garausis –, kas bija ieradušies iepazīstināt 

pasākuma dalībniekus ar autores dzīves gājumu un daiļradi. Sirsnīgā un radošā 

atmosfērā bērni ielūkojās autores radītajā ziedu brīnumainajā pasaulē, īpaša uzmanība 

tika veltīta literārajai pasakai “Zaķa kāposti”, kas tika gan iestudēta, gan lasīta skaļi. 

Dalībnieki leļļu teātrī ar prieku un aizrautību iejutās dažādu tēlu – zaķa, zemnieka, 

tirgotāja – lomā. Lai noorganizētu literāri tematisko pasākumu “Savu dziesmu kamoliņu 

ar lepnumu ritināju!”, bibliotēkā tika izveidots stilizēts Dainu skapis, kura atvilktnēs 

sakārtotas tautasdziesmas – gan par ģimeni un gadskārtu svētkiem, gan par 

gadalaikiem, darbu un dziedāšanu, kā arī karavīru un Tēvzemes mīlestības dainas. 

Ritinot izveidoto tautasdziesmu kamolu, pasākuma dalībnieki piedalījās radošās 
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aktivitātēs: skandēja un dungoja tautasdziesmas, izstaigāja un izspēlēja latviešu tautas 

rotaļas, minēja dainas pēc zīmējumiem, sacentās atjautīgu četrrindu sacerēšanā, veidoja 

tautasdziesmu tematiskās grupas. 

Jaunbūves bibliotēkā tradicionāli darbs ar sākumskolas skolēniem tika veikts 

visaktīvāk. Pasākumos 1.-4. klašu skolēniem dominējošās bija atraktīvas formas – 

konkursi, viktorīnas, radoša darbošanās u.c. Pasākumu sākumskolas skolēniem 

tematika bija ļoti daudzveidīga, populārākie no tiem: tikšanās ar Uldi Ausekli, literārais 

rīts “Raiņa saules zeme”, patriotiskā stunda „Vai tu zini, kas ir Latvija/ Tā ir zeme – 

mana dzimtene”, literārā spēle-ceļojums “Pasaku meistara lāde” (veltīta H. K. 

Andersena 210 jubilejām), latviešu rakstnieces Annas Sakses 110 gadu jubilejai 

veltītais literārais ceļojums “Pasakainajā burvju dārzā”. LCB filiāle Jaunbūves 

bibliotēka iepriecināja pasākumu apmeklētājus ar bibliotekāro stundu “Kā radās 

grāmata”, tematisku stundu “Atver bibliotēkas durvis” (karjeras nedēļas laikā) 

novadpētniecības stundu “Mūsu adrese - Jaunbūve”. 

Veiksmīgākie pasākumi LCB filiālē Gaismas bibliotēkā jaunākā skolas vecuma 

bērniem bija Latvijas Neatkarības proklamēšanas gadadienai veltīts pasākums „Mēs 

savā zemītē” un Starptautiskajā sieviešu dienā pasākums ”Tulpju diena”.  Pasākumu 

laikā skolēni ne tikai uzzināja interesantus un aizraujošus faktus, bet arī piedalījās 

dažādās radošajās darbnīcās: bērni gatavoja grāmatzīmes Latvijai, savukārt origami 

tehnikā tika darinātas tulpes. 

Lai pilnvērtīgi izmantotu bibliotēkas pakalpojumus, svarīgs uzdevums ir 

jaunākā skolas vecuma bērniem un vecākiem sniegt pilnīgu informāciju par iespējām, 

ko piedāvā bibliotēka. Pārdaugavas bibliotēkā 2015. gadā jaunākā skolas vecuma 

bērniem tika novadīti dažāda veida pasākumi. Pieprasītākie un apmeklētākie no tiem 

bija literārā stunda “Pasauku pasaule – patiesa un aizraujoša”, kura tika veltīta 

A.Sakses 110 gadu jubilejai, literārs pasākums “Toreiz un tagad” tika veltīts Aspazijas 

150 gadu jubilejai, kurā bērni ne tikai noskatījās videofilmu “Sēd uz sliekšņa pasaciņa”, 

bet arī uzstājās ar nelielu uzvedumu, dzejas dienu pasākums „Zelta kamolītis” tika 

veltīts Raiņa daiļradei, kurā bērni rādīja teatralizētus priekšnesumus un pildīja dažādus 

uzdevumus. 
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4.3 Pasākumi pusaudžiem un jauniešiem 
 
2015. gadā LCB un tās filiālēs pusaudži un jaunieši ir bieži bibliotēkas 

apmeklētāji. Apkopotie skaitliskie dati liecina, ka Daugavpils pilsētas publiskajās 

bibliotēkās lielākā lietotāju grupa ir vidējā un vecākā skolas vecuma jaunieši, tie ir 

62% no kopējā lasītāju skaita, bet analizējot BIS Alise datus, var secināt, ka grāmatu 

izsniegums šajā vecumposmā ir viszemākais, tie ir tikai 25% no kopējā izsnieguma 

bērniem līdz 18 gadiem. Salīdzinoši ar iepriekšējo gadu dinamika ir pozitīva, ir 

palielinājies grāmatu izsniegums (2014. g. – 22%).  Pusaudži un jaunieši daudz 

kritiskāk izvēlas lasāmvielu, arī apjoma ziņā grāmatas ir daudz biezākas, bieži vien 

vecāko klašu skolēni lasa iespieddarbus no pieaugušo krājuma. Un tomēr pēc mācībām 

skolā pusaudži un jaunieši apmeklē bibliotēkas un pavada laiku tiekoties ar draugiem, 

pārlapo jaunākās grāmatas un žurnālus, izmanto bezvadu interneta pieslēgumu. 

Bibliotēkas aktīvi iesaista jauniešus pasākumos, lai veicinātu lasītprieku.  

2015. gadā vidējā skolas vecuma bērni piedalījās Ceriņu bibliotēkas 

organizētajos pasākumos “Kopā par drošību sociālajos tīklos!” un “Informācijas 

tehnoloģiju pielietošana Latgales Centrālajā bibliotēkā”. Pasākumu laikā jaunieši 

uzzināja par interneta portālu lietošanas noteikumiem, par LCB pieejamajiem 

informācijas tehnoloģiju risinājumiem un bibliotēkas elektroniskā kataloga mobilās 

versijas izmantošanas iespējām. Jaunieši piedalījās arī mācību darbnīcā “Bibliotēka 

bērna acīm” un sacerēja dzejoļus par brīvā laika pavadīšanas iespējām bibliotēkā.  

Karjeras nedēļas ietvaros skolēni apmeklēja tematisku pasākumu “Atver bibliotēkas 

durvis!” un pētīja bibliotekāra profesiju. Jaunieši piedalījās ekskursijā pa bibliotēku un 

aktīvi atbildēja uz viktorīnas jautājumiem. Skolēni noskatījās video sižetu par 

Daugavpils publisko bibliotēku vēsturi un muzikālu prezentāciju “Ceriņu bibliotēka 

bērnu acīm”. Veidojot kolāžu “Bibliotekāra nenopietnais portrets”, pasākuma 

dalībnieki tuvāk iepazina mūsdienu bibliotekāra profesiju. Pamatskolas skolēni 

piedalījās arī tematiskajos pasākumos un bibliotekārajā stundā “Ar smaidu par 

dzīvniekiem!”, kuras laikā iepazinās ar Ingmāra Līdakas grāmatu “Zoodārzs manā 

pagalmā” un paplašināja savas zināšanas erudītu spēlē „Dzīvnieku pētnieki”. 

2015. gada nogalē Gaismas bibliotēkā pie jauniešiem viesojās jaunā rakstniece, 

šausmu stāstu pētniece Līga Čevere. Jaunieši aktīvi piedalījās autores pirmās grāmatas 

“Arhetipi un žanriskās iezīmes šausmu stāstos” prezentācijā. Vispasaules mīlētāju 

dienas pasākumā “Mīlestība ir tik liela, cik tu pats” jaunieši visaktīvāk piedalījās 

interaktīvajā pasākuma daļā, kur tika izspēlētas dažādas interesantas mini situācijas un 

spēles.  

2015. gadā veiksmīgākie un apmeklētākie pasākumi LCB filiālē Pārdaugavas 

bibliotēkā bija Eiropas dienai veltīts pasākums “Krustām šķērsām Eiropai”, kurā 

jaunieši piedalījās literārajā ceļojumā pa 12 Eiropas valstīm. Krišjānim Baronam, Dainu 

skapim un latvju dainām veltītajā literārajā stundā “Dainu Tēvs” skolēni diskutēja par 

cilvēka dzīves ritumu. Tematiskais pasākums “Cik tuvs un pazīstams it viss” lika 

jauniešiem aizdomāties par Latviju un tās iedzīvotājiem, kuri dara Latviju labāku.  

 Dominējošā tematika pasākumiem Jaunbūves bibliotēkā vecāko klašu 

skolēniem bija literatūra. Populārākās ir bijušas bibliotekārās stundas, kurās stāstīts par 

bibliotēkas pieejamo datubāzu daudzveidību un to izmantošanu, kā arī jauno grāmatu 

apskati: novadpētniecības stunda “Mūsu adrese - Jaunbūve”, bibliotekārā stunda 

“Latviešu jaunākā oriģinālliteratūra”, bibliotekārā stunda “Meklē informāciju 

bibliotēkā”. 

LCB filiāles Piekrastes bibliotēkas darbinieki, atzina, ka 2015. gadā jauniešiem 

tika piedāvāts kvalitatīvs un daudzveidīgs aktivitāšu klāsts, kas pozitīvi ietekmēja 
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bibliotēkas darba pamatrādītājus. Pusaudžiem 

un jauniešiem tika novadītas bibliotekārās 

stundas “E-grāmatu pasaulē”, “Jauno 

grāmatu stunda”, literatūras stundas “Latviešu 

literatūra Eiropas kontekstā”, virtuālās 

ekskursijas “Latvija Eiropas kontekstā”, 

“Jaunā un Vecā Forštate”, diskusijas “Ētiskās 

vērtības ģimenes kontekstā”, tematiskie 

pasākumi “Mūžam nerimstošs gars: Aspazija”, 

“Daugavpils laikam līdzi”; tika radītās 

prezentācijas “Māra Runguļa krāsainā pasaule”, “Daugavpils novadnieki”. 

Bibliotēkas apmeklētājiem bija iespēja arī novērtēt pusaudžu un jauniešu radošo darbu 

izstādes “Vienatnē ar rudeni”, “Sudraba avoti”, “Kur saulīte rotājas” u.c. 

LCB filiāles Bērnu bibliotēkā 

“Zīlīte” tika novadīti pasākumi: 

“Latvijas novadu dārgumi”, “Mārim 

Rungulim – 65”, “Pasakas par 

mīlestību”, Apceļosim Eiropu kopā!”, 

“Enciklopēdijas un rokasgrāmatas – 

tavi palīgi zināšanu pasaulē”, 

bibliotekārās stundas “Pastāvēs kas 

pārvērtīsies”. Ieskatā jaunākajos dzejas 

krājumos pamatskolas skolēniem tika 

piedāvāta iespēja apmeklēt literatūras 

stundu “Ieskats jaunākajos dzejas 

krājumos”. Dzejas mīļi, varēja ne tikai 

ieklausīties, bet arī sajust dzejas rindu spēku, kā arī dalīties pārdomās “Kas ir laba 

dzeja?”. H. K. Andersena veltītajā literāri 

tematiskajā pasākumā “H. K. Andersena 

pasakas – spārni, kas ļauj mums lidot” 

tika organizētas dažādas aktivitātes, 

atklājot daudzveidīgo tēlu pasauli H. K. 

Andersena pasakās. Literāri tematiskajā 

stundā “Dainu skapis – pasaules kultūras 

sastāvdaļa” tika diskutēts par 

tautasdziesmu daudzveidību un 

aktualitāti mūsdienās. Skolēni, 

izmantojot interneta vietnes 

www.dainuskapis.lv un www.letonika, 

veica praktiskus uzdevumus informācijas 

meklēšanā. 

2015. gadā LCB ASV Informācijas Centrs organizēja 51 saistošu un lietderīgu 

pasākumu pamatskolas un vidusskolas vecuma skolēniem. Nozīmīgākie no tiem bija 

pilsētas angļu valodas konkurss „American Day”, Daugavpils skolēnu un studentu 

ekskursija uz ASV Vēstniecību, ASV vēstniecības darbinieku un vieslektoru lekcijas 

Daugavpils skolās par dzīvi un kultūru ASV „Public Speaking Skills and Student Life 

in the US, „Public Speaking Skills and Student Life in the US”.  2015. gada nogalē 

Latgales Centrālās bibliotēkas ASV Informācijas centrs izsludināja bērnu un jauniešu 

radošo darbu konkursu “Winter Miracles” un Ziemassvētku radošo darbnīcu „Green 

http://www.dainuskapis.lv/
http://www.letonika/
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Christmas”.  Notika lasītveicināšanas pasākumi „Great American Short Stories”, 

„Great American Short Stories”, „Reduce Reuse, Recycle!”, 3-dienu Fotostāstu 

darbnīca „Civic Journalism”, pasākums veltīts Zemes dienai, pasākums „Sports in the 

U.S.”, pasākums bērnu nometnei „American Cities”, informatīvs pasākums-izstāde 

„Education USA Fair 2015”, radošā darbnīca „Native Americans”, radošais konkurss 

bērniem „Happy Snowman”.  

Latgales Centrālā bibliotēka arvien vairāk iesaista jauniešus dažādās 

bibliotēkas aktivitātēs. Pārskata gadā, kā veiksmīgākos varētu minēt: konkurss “IKT 

manā nākotnes profesijā”, “Bibliotēka – mans kompass informācijas pasaulē”, 

bibliotekārā stunda “Informācijas tehnoloģijas Latgales Centrālajā bibliotēkā”, 

diskusija ar vēsturnieku H. Somu “Valsts. Latgale. Daugavpils”, tematisks pasākums 

“Atver bibliotēkas durvis!”, literārs pasākums “Draudzība Ziemeļos”.  
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5. Ģimenes iesaistīšana lasīšanas veicināšanā 
 

Daugavpils pilsētas publiskās bibliotēkas, plānojot un īstenojot darbu ar 

bērniem un jauniešiem, 2015. gadā izvirzīja prioritāti: ģimenes iesaistīšanu lasīšanas 

veicināšanā. Apkopotie statistiskie rādītāji un bibliotēku pārskati norāda par veiksmīgu 

rezultātu šajā jomā. Bibliotēkās būtiski palielinājies novadīto pasākumu skaits 

ģimenēm, šogad tas sasniedzis 86, salīdzinoši ar iepriekšējiem gadiem: 2013. g. – 16 

pasākumi, 2014. g. – 45pasākumi. Ir pamats apgalvot, ka bibliotēkas Daugavpilī 

veidojas kā vieta, kur ģimenes tiek gaidītas un tiek radītas iespējas draudzīgā vidē 

pavadīt brīvo laiku visiem kopā.  

2015. gadā Latgales Centrālā bibliotēka un tās filiāles sadarbībā ar Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bērnu literatūras centru un LNB Atbalsta biedrību 

īstenoja lasītveicināšanas programmu “Grāmatu starts”.  Projekta laikā Daugavpils 

ģimenes ar trīsgadīgiem bērniem apmeklēja īpašu pasākumu ciklu. Ģimenes, kas kopā 

ar bērniem ieradās bibliotēkā, sagaidīja bibliotekārs un iepazīstināja ar bibliotēku – 

parādīja bērnu nodaļu ar viņa vecumam atbilstošām grāmatām un izglītojošām spēlēm, 

kā arī izstāstīja par citām iespējām, ko piedāvā bibliotēka. Visi projekta dalībnieki 

saņēma dāvanā grāmatu, mugursomiņu un mīksto rotaļlietu – projekta simbolu 

pūčulēnu. Savukārt vecāki saņēma brošūru “Bērnus un vecākus tuvina kopīga 

lasīšana”. Dāvanu komplektus ģimenēm finansēja Latgales Centrālā bibliotēka 2000 

EUR apmērā (viens dāvanu komplekts – 25 EUR).  

Lai sasniegtu lasītveicināšanas programmas mērķi tika izstrādāts 

rotaļnodarbību cikls (1.cikls – 3 nodarbības), organizētas konsultācijas, kā strādāt ar 

trīsgadīgiem bērniem. Pasākuma cikli notika pavasarī un rudenī. Programmā piedalījās 

80 ģimenes ar trīsgadīgiem bērniem. Programmu īstenoja visas Latgales Centrālās 

bibliotēkas filiāles: Bērnu bibliotēka “Zīlīte”, Piekrastes bibliotēka, Jaunbūves 

bibliotēka, Ceriņu bibliotēka, Gaismas bibliotēka, Pārdaugavas bibliotēka.  

Katra cikla pēdējā nodarbībā tika veikta vecāku aptauja, lai izprastu 

programmas nepieciešamību ģimenēm, lai izvērtētu rotaļnodarbību efektivitāti un 

turpinātu veiksmīgu sadarbību ar ģimenēm. Aptaujās vecāki uzsvēra projekta 

nepieciešamību, vairākums apliecināja, ka tas nāk ”tieši laikā” un pauda prieku par tā 

pārdomāto organizāciju.  Savukārt bibliotēku darbinieki cer, ka projekts palīdzēs pilsētā 

augt jaunai lasītāju paaudzei, kas iemīlēs grāmatu jau mazotnē un kopā ar vecākiem 

apmeklēs bibliotēkas arī turpmāk. 
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2015. gadā Daugavpils pilsētas bibliotēkās tika plaši atzīmēta Mātes diena un 

Starptautiskā ģimenes diena, kad uz bibliotēku tika aicinātas ģimenes un viņu draugi.  

LCB filiālē Ceriņu bibliotēkā Sociālās mājas un Ģimenes atbalsta centra 

iedzīvotāji tika aicināti uz Starptautiskās ģimenes dienas pasākumu “Mana ģimene ir 

mana bagātība”. Bibliotekāres stāsts lika aizdomāties par ģimenes lielo nozīmi cilvēku 

dzīvē, par to, ka mums vairāk laika jāvelta saviem ģimenes locekļiem – vecākiem, 

bērniem, māsām un brāļiem. Pasākuma dalībnieki lasīja leģendas un dzejoļus par 

ģimeņu vērtībām, apsprieda mīlestības un saprašanās nozīmi cilvēku ikdienā. 

Bibliotekāre piedāvāja pieaugušajiem ieskatīties grāmatās, kurās ir sniegtas atbildes uz 

aktuāliem vecāku jautājumiem, aprakstītas dažāda veida audzināšanas taktikas un 

apkopoti likumi, kas jāievēro vecākiem, lai viņu bērni aizvadītu laimīgu bērnību un 

būtu gatavi droši iesoļot pieaugušo pasaulē. Ģimenes dienas apmeklētāji piedalījās 

radošajā darbnīcā un izveidoja kolāžu “Manas ģimenes dārzs”. 

Vēl viens lielisks ģimenes pasākums notika Gaismas bibliotēkā, kur tika 

organizēta literāri muzikālā pēcpusdiena kopā ar muzikanti un autordziesmu izpildītāju 

Jeļenu Vitkeviču. Pasākuma laikā bērni kopā ar vecākiem, vecvecākiem, brāļiem un 

māsām baudīja mūziķes Jeļenas Vitkevičas dziesmas, kuras bija veltītas bērnu 

mīļākajām rotaļlietām. Katrs pasākuma dalībnieks, gan liels, gan mazs, varēja pastāstīt 

par savu bērnību un savām rotaļlietām, baudīt mūziku un kopā būšanas prieku. 

Pārdaugavas bibliotēkā šajās dienās notika pasākums “Paldies Tev, lasītāj!”, kad 

sumināja lasošākās ģimenes un aktīvākos lasītājus.  

2015. gada 15. maijā Starptautiskās ģimenes dienas ietvaros jau piekto gadu pēc 

kārtas Jaunbūves bibliotēka ielūdza savus lasītājus - ģimenes ar bērniem uz Ģimenes 

svētkiem. Šogad svētki tika rīkoti ar nosaukumu „Pasakas ģimenes lokā”. Pasākuma 

mērķis bija veicināt vecāku un bērnu kopīgu bibliotēkas apmeklēšanu, kā arī 

popularizēt Jaunbūves bibliotēkas krājumu. Pasākuma laikā ģimenēm bija jāiziet cauri 

uzdevumu labirintam. Izvēloties konkrētas krāsas ziedlapiņu, tika noteikts, kāds 

uzdevums būs jāpaveic. Tā vecāki kopā ar bērniem mēģināja uzminēt, kāds pasaku 

varonis ir noslēpies kastē, rādīja mēmo šovu, dejoja un veica dažādas radošas aktivitātes 

– vāca pupiņas, piedalījās virves vilkšanas sacensībās un uz ātrumu lasīja ziedus. 

Rezultātā bērni iepazinās ar latviešu tautas pasakām un to galvenajiem varoņiem, 

savukārt vecāki jautri un lietderīgi pavadīja brīvo laiku kopā ar bērniem.  2015. gadā 

Jaunbūves bibliotēkā bija organizēta Bibliorūķa Toma radošā darbnīca. Tā pastāvēja 

tikai pirmajā pusgadā. Darbnīcā piedalījās bērni ar vecākiem, kā arī ar vecvecākiem. 

Kopā ar bibliotekāru bērni veidoja apsveikumu kartiņas, rotājumus, fantāzijā radītās 

lietas. Jaunbūves bibliotēkā Bērnu nodaļā strādā tikai viens bibliotekārs un pavasara 

laikā sakarā ar citus projektus īstenošanu un darba noslogošanu, darbnīca beidza savu 

darbu. Pieprasījums bija ļoti liels, tāpēc 2016. gadā vajadzētu padomāt par darbnīcas 

darbu atjaunošanu.  

 

Aizvien kuplākā skaitā Daugavpilī ģimenes pulcējas LCB filiālē Bērnu 

bibliotēkā “Zīlīte”, jo bibliotēkā patstāvīgi notiek pasākumi ģimenēm, šogad to skaits 

ir sasniedzis jau 49, ir patiess gandarījums bibliotēkas darbiniekiem par paveikto un 

nostiprinās pārliecība, ka bibliotēka tuvinās ģimenes bibliotēkas modelim.  Īpaši 

bibliotēka lepojas ar klubiņa “Brīvdienas bez garlaicības” darbību nu jau 13 gadus. 

Klubiņa darbības mērķi visu šos gadus ir nemainīgs – radīt bērnos interesi par 

grāmatām, attīstīt izzinošās un radošās spējas, nodrošinot saturīgu un lietderīgu brīvā 

laika pavadīšanu, veicināt lasītprieku. Nodarbības klubiņā notiek no septembra līdz pat 

maijam, sestdienas rītos. 38 nodarbībās, kuras tika novadītas 2015. gadā, bērni apguva 

jaunas zināšanas un iemaņas – tika lasītas dažādu žanru grāmatas, veidoti rokdarbi 
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daudzveidīgās tehnikās, veikti radoši eksperimenti, iestudētas ludziņas, sacerēti dzejoļi, 

organizētas viktorīnas, kā arī, piedaloties Lielajā Talkā, iekārtota puķu dobe bibliotēkas 

pagalmā. Par interesantākajām tikšanās reizēm klubiņa ģimenes atzina sestdienas, kad 

kopā tika svinēti svētki: “Meteņi – pavasara gaidīšanas svētki”, “Mātes diena Latvijā  
un pasaulē”, “Kam ir visskaistākās ūsas?”, “Iepazīsim Eiropu kopā ar 

Fēliksu”, „Mana Latvija, dadzītis mazs, Ieķēries pasaules svārkos” u.c..   Atmiņās 

paliks arī tematiskie pasākumi “Tērpies maskā neparastā!”, “Vitamīnu bēdas”, “Krāj 

zināšanas, veicot eksperimentus!” u.c.. Katru gadu aizvien palielinās aktīvo ģimeņu 

skaits, ģimenes piedalās un atbalsta pasākumu organizēšanu, izsaka savas vēlmes un 

vajadzības, paši vecāki piedalās nodarbības organizēšanā un vadīšanā.  
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6. Darbs ar bērniem ar īpašām vajadzībām 
 
Daugavpils pilsētā speciālo izglītību īsteno Daugavpils 1.speciālā pamatskola, 

Daugavpils Logopēdiskā internātpamatskola – attīstības centrs, Daugavpils 2. 

pirmsskolas izglītības iestāde bērniem – invalīdiem, Daugavpils pilsētas 9. speciālā 

pirmsskolas izglītības iestāde, Daugavpils pilsētas 4. speciālā pirmsskolas izglītības 

iestāde, Daugavpils pilsētas bērnu-invalīdu pirmsskolas izglītības iestāde, Daugavpils 

pilsētas 15. speciālā pirmsskolas izglītības iestāde, kā arī gan pamatskolās gan 

pirmsskolas izglītības iestādēs ir klases/grupas, kuras apmeklē bērni ar īpašām 

vajadzībām.  

2015. gadā LCB un tās filiāles darbu ar bērniem ar īpašām vajadzībām īsteno, 

ne tikai organizējot pasākumus bibliotēkās, bet arī apmeklējot speciālās izglītības 

iestādes, jo šo bērnu piekļuve bibliotēkām ir apgrūtināta.  Pārskata gadā tika piemēroti 

un novadīti tematiskie pasākumi, grāmatu apskati, literārās rotaļnodarbības un radošās 

darbnīcas.  

Veiksmīga sadarbība jau vairākus gadus LCB filiālei Ceriņu bibliotēkai ir 

izveidojusies ar Dienas aprūpes centru personām ar garīga rakstura traucējumiem. Tika 

novadītas radošās darbnīcas “Pa taciņu rāpo gliemezis”- apmeklētāji lasīja dzejoļus, 

uzzināja interesantus faktus par gliemežiem, noskatījās multeni. No gliemežvākiem un 

plastilīna centra klienti izveidoja košus un amizantus gliemežus. Animācijas filmas 

“Lidmašīnas: Dzēš un glābj” dienā pasākuma dalībnieki iepazinās ar multenes 

varoņiem, noskatījās dažus filmas fragmentus, kā arī izpētīja lidmašīnas uzbūvi. Jautri 

un aizraujoši pagāja papīra lidmašīnu sacensības. Apmeklējot literāro stundu “Cirks – 

neticamu brīnumu vieta”, centra klienti iepazinās ar Dzidras Rinkules-Zemzares 

grāmatu “Cik maksā prieks?” un Viktora Dragunska stāstu “Девочка на шаре”, 

noskatījās multiplikācijas filmu “Bonifācija brīvdienas” par labsirdīgo cirka lauvu un 

uztaisīja klaunus no aplikācijas papīra. 

Pozitīvi ir vērtējama Jaunbūves bibliotēkas sadarbība ar Daugavpils 1.speciālo 

pamatskolu, ar Daugavpils Logopēdiskā internātpamatskolu – attīstības centru, 

Daugavpils pilsētas 15. speciālo pirmsskolas izglītības iestādi un Daugavpils 30. 

pirmsskolas izglītības iestādi. Pārdaugavas bibliotēka ir veiksmīgi izveidojusi 

sadarbību ar Bērnu sociālās aprūpes centru “Kalkūni”.  

LCB filiāle Bērnu bibliotēka “Zīlīte” 2015. gadā turpināja sadarbību ar 

Daugavpils 2. pirmsskolas izglītības iestādi bērniem – invalīdiem, Daugavpils 4. 

speciālo pirmsskolas izglītības iestādi, Daugavpils 9. speciālo pirmsskolas izglītības 

iestādi, organizējot to audzēkņiem populārāko un jaunāko grāmatu apskati, kā arī tika 

novadītas tematiskās nodarbības logopēdiskajām grupām Daugavpils 32. pirmsskolas 

izglītības iestādē un Daugavpils 18. pirmsskolas izglītības iestādē. Gada nogalē tika 

uzsākta sadarbība ar Daugavpils novada pašvaldības iestādi “Naujenes bērnu nams”.  

2015. gadā nu jau trešo gadu Latgales Centrālā bibliotēka rīkoja prozas un 

dzejas lasījumus “Ziemassvētkus gaidot ”. Pirmssvētku laikā bibliotekāri devās pie 

lasītājiem, kas dažādu iemeslu dēļ paši nevar atnākt uz bibliotēku, un piedāvāja 

klausīties skaļā priekšā lasīšanā. Īpaša uzmanība tika veltīta bērniem un jauniešiem ar 

īpašām vajadzībām. Prozas un dzejas lasījumos piedalījās LCB un visas tās filiāles.  
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7. Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes 
dažādām vecuma grupām 

 

Atsaucoties Raiņa un Aspazijas jubilejas gada idejai, Daugavpils bibliotēkās 

notika daudzveidīgi pasākumi veltīti šīm izcilajām personībām. 2015. gads tika 

pavadīts Raiņa un Aspazijas zīmē. Pilsētas publiskajās bibliotēkās notika literatūras 

stundas, dzejas stundas, rotaļnodarbības, radošās darbnīcas, bibliotēku nedēļas 

pasākumi, konkursi, viktorīnas. Bet organizējot, lasošo ģimeņu publiskās runas 

konkursu “Saules apspīdētie – Raiņa un Aspazijas iedvesmotie”, mēs ieguvām 

neatsveramu pieredzi, jaunus iespaidus un atbalstu no bibliotēku draugiem.  

Sagaidot Raiņa un Aspazijas 150 gadu jubileju, Latgales Centrālā bibliotēka 

izsludināja lasošo ģimeņu publiskās runas konkursu “Saules apspīdētie – Raiņa un 

Aspazijas iedvesmotie”.  Konkurss notika divos ciklos – “Veltījums Aspazijai” 2015. 

gada martā un “Veltījums Rainim” 2015. gada maijā. Ģimenes varēja izvēlēties 

piedalīties vienā vai abos no tiem. Pirmais cikls bija veltīts Aspazijas daiļradei; otrajā 

tika iztirzāts Raiņa literārais mantojums. Konkursa gaitā ģimenes (vismaz viens 

pieaugušais un vismaz viens bērns) uzstājās ar iepriekš sagatavotu publisku runu, kas 

atklāja ģimenes izpratni par Raiņa un Aspazijas daiļradi un akcentēja tajā aktualizēto 

vērtību nozīmi konkrētās ģimenes dzīvē un mūsdienu Latvijas sabiedrībā kopumā. Savā 

publiskajā runā ģimene varēja izmantot vienu vai vairākas no piedāvātajām valodām: 

latviešu, latgaliešu, krievu. Konkursu vērtēja žūrijas komisija, kuras sastāvā būs 

pārstāvji no Latgales Centrālās bibliotēkas, Daugavpils Universitātes un Daugavpils 

teātra.  

Kopumā konkursa “Saules apspīdētie – Raiņa un Aspazijas iedvesmotie” abos 

ciklos piedalījās 13 ģimenes. Kā atzina paši dalībnieki, tā bija ļoti interesanta pieredze 

– iespēja ģimenēm satuvināties, strādājot pie kopīgas ieceres īstenošanas, iespēja 

pāršķirstīt mūsu tautas dižgaru Raiņa un Aspazijas daiļradi un pārdomāt tajā ietverto 

atziņu aktualitāti arī mūsdienās. 
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Daugavpils publiskajās bibliotēkās īpaša uzmanība tiek pievērsta latviešu 

oriģinālliteratūras popularizēšanai. Ir gandarījums, kad šajā jomā ir izdevies 

veiksmīgi īstenot ieceres. 2015. gadā Latgales Centrālā bibliotēka guva Valsts 

Kultūrkapitāla fonda atbalstu ilgtermiņa projekta “Dialogs. Rakstnieki Daugavpilī” 1. 

kārtas aktivitāšu īstenošanai. Projekta 1. kārtas ietvaros tika rīkotas lasītāju tikšanās ar 

pieciem populāriem latviešu autoriem, kas raksta bērnu un jauniešu mērķauditorijai. 

No augusta līdz decembrim Daugavpils skolās un publiskajās bibliotēkās reizi 

mēnesī viesojās bērnu grāmatu autori – Inese Zandere, Inga Žolude, Valdis 

Rūmnieks, Ieva Samauska un Uldis Auseklis. Dialogā ar autoriem bērni un jaunieši 

varēja tuvāk iepazīt literatūras radīšanas procesu, uzdot sevi interesējošus jautājumus, 

kā arī aplūkot autoru daiļradei veltītas, īpaši veidotas literatūras izstādes. Šie pasākumi 

bija viskuplāk apmeklētie, tikšanās dalībnieki bija ne tikai skolas vecuma bērni un 

jaunieši, bet arī paši mazākie lasītāji un viņu ģimenes.  

Tikšanās ar autoriem Daugavpils lasītājiem bija nenovērtējams ieguvums, kas 

jaunajiem lasītājiem deva stimulu tuvāk iepazīt latviešu autorus un radīja interesi 

padziļināti iepazīt to darbus. 

Lai nodrošinātu projekta publicitāti un sabiedrības informēšanu, par iespējām 

apmeklēt tikšanās, tika izgatavotas afišas un ielūgumi, kā arī ievietota informācija e – 

vidē: www.lcb.lv, savukārt pēc pasākumiem tika atspoguļoti iespaidi foto galerijās un 

publikācijās Latgales Centrālās bibliotēkas mājaslapā (www.lcb.lv), Latvijas 

Bibliotēku portālā www.biblioteka.lv un Latgales novada laikrakstā “Latgales Laiks”.  
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Kā īpašu pieredzi jāatzīmē 2015. gadā īstenotais kopdarbs, kad lasīšanas 

nodarbībās apvienojāmies kopīgā darbā un palīdzējām bērniem ar lasīšanas grūtībām. 

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāle Bērnu bibliotēka “Zīlīte” sadarbībā ar lasīšanas 

studiju “KNIGAV” un Latgales dzīvnieku mīļotāju centru 2015. gada oktobrī uzsāka 

neparastu projektu, aicinot bērnus ar lasīšanas grūtībām apgūt lasītprasmi pieredzējušu 

kanisterapeitu un četrkājaino draugu sabiedrībā. 

Daudzi bērni zina, kā lasīt pareizi, taču dažādu 

iemeslu dēļ (kautrība, nervozitāte, bailes utt.) nespēj 

lasīt grupā vai skaļi. Viņiem nepieciešams īpašs 

atbalsts. Tādos gadījumos var palīdzēt kanisterapija 

(tulkojumā no latīņu valodas canis nozīmē suns) – 

bērni tiek mācīti lasīt, piesaistot īpaši apmācītus suņus. 

Šī prakse tiek plaši izmantota bibliotēkās un izglītības 

iestādēs daudzviet pasaulē – Somijā, ASV, 

Jaunzēlandē, Krievijā un citur. Pētījumi rāda, ka bērni, 

kas lasa priekšā suņiem, ātri pilnveido lasīšanas 

prasmes, jo suņi klausās ar lielu uzmanību, neizsmej 

runas defektus, nekritizē un nelabo, ja bērnam gadās 

kļūdīties. Tādējādi zūd psiholoģiskās barjeras, bērns 

atbrīvojas, aug viņa pašapziņa un pārliecība par savu 

varēšanu. Turklāt tiešs kontakts ar suņiem māca bērniem labestību, rūpes un līdzcietību. 

Lai palīdzētu bērniem, kas dažādu iemeslu dēļ nespēj lasīt publiski citu priekšā 

vai skaļi, Daugavpils Bērnu bibliotēkā “Zīlīte” divu mēnešu garumā piedāvāja 

bezmaksas nodarbību cikls bērniem vecumā no sešiem gadiem. Projekta dalībnieku 

skaits bija ierobežots, kopumā tika iesaistītas 13 ģimenes.  

Jau pirmajā iepazīšanās nodarbībā 

bērni tika aicināti nolasīt pāris teikumus no 

paša izvēlētas grāmatas, un viņi to darīja 

labprāt. Tas liecināja par suņu klātbūtnes 

pozitīvo ietekmi. Mazajiem lasītājiem tika 

stāstīts, kā sadraudzēties ar četrkājainajiem 

mīluļiem, lai bērnam un sunim veidotos labs 

kontakts.  

Tālākajam darbam pieredzējušās 

kanisterapeites katram bērnam sastādīja 

individuālu nodarbību plānu, savukārt Bērnu 

bibliotēkas “Zīlīte” bibliotekāres piedāvāja 

plašu grāmatu klāstu atbilstoši bērnu 

vajadzībām un vēlmēm. Atsevišķā telpā bērns lasīja priekšā speciāli apmācītam 

grāmatu sunim – borderkollijam Lūkam 

un labradoram Muhtaram – 

kanisterapeites Antoņinas Nackevičas un 

Natālijas Kovaļonokas uzraudzībā. 

Vienas nodarbības ilgums bija 20 

minūtes, kas tika atvēlētas katram 

bērnam. Nodarbības notika reizi nedēļā, 

otrdienās. Pilnu apmācības ciklu veidoja 

sešas nodarbības. 

Noslēguma pasākums, 4. 

decembrī, pulcēja gan projekta 
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dalībniekus, gan arī citus interesentus, kuriem bija vēlme uzzināt par projektā paveikto 

un piedzīvoto. Kanisterapijas nodarbībās iesaistītās ģimenes, kā arī šīs idejas īstenotāji 

atzina, ka projekta mērķis ir veiksmīgi realizēts. Katru mazo lasītāju šis projekts ir 

pamudinājis kļūt atvērtākam, drošākam un pārliecinātākam par sevi un savām spējām. 

Vecāki uzsvēra, ka bērni sākuši lasīt gandrīz divreiz ātrāk, izteikuši savu iniciatīvu 

biežāk ielūkoties grāmatu lappusēs. Mazie lasītāji atzina, ka ļoti pietrūks nodarbību, kā 

arī draudzīgo skolotāju – grāmatu suņu Muhtara un Lūka –, kā arī viņu kompetento 

saimnieču sabiedrības. Arī projektā iesaistītās ģimenes vēlējās, lai nodarbības 

turpinātos ilgāk. Ceram, ka šis veiksmīgais un vajadzīgais projekts tiks turpināts 

nākamajā gadā. 

 

Kā veiksmīgākā lasīšanas veicināšanas aktivitāte arī šogad bija lasīšanas 

veicināšanas programma ”Skaistā vasara bibliotēkā”. Jau ceturto gadu pēc kārtas 

skolas vasaras brīvdienās katru ceturtdienu bērniem un jauniešiem tika dota vienreizēja 

iespēja saturīgi pavadīt brīvo laiku, apmeklējot dažādus saistošus pasākumus pilsētas 

bibliotēkās. Lasītveicināšanas programmas ietvaros Latgales Centrālās bibliotēkas 

filiālēs (Piekrastes bibliotēkā, Pārdaugavas bibliotēkā, Jaunbūves bibliotēkā, Ceriņu 

bibliotēkā, Gaismas bibliotēkā un Bērnu bibliotēkā “Zīlīte”) notika 72 pasākumi: 

radošās darbnīcas, literārās stundas, mākslas stundas, spēļu un mīklu minēšanas turnīri, 

erudīcijas konkursi, literāri ceļojumi u.c. Šajos pasākumos tika skartas tādas tēmas kā 

mana pilsēta, populāru grāmatu varoņi, drošība internetā, augi un dzīvnieki, vaļasprieki, 

ceļošana, māksla, vēsture, veselība un daudzas citas. Kopumā programmā iesaistījās 

261 dalībnieks. Vasaras periodā Latgales Centrālās bibliotēkas filiālēs rīkotos 

pasākumus apmeklēja 609 bērni un jaunieši no dažādām vasaras nometnēm. Savukārt 

Latgales Centrālajā bibliotēkā tieši šai mērķauditorijai notika pasākums “Manas 

rotaļlietas”. Trīs mēnešu laikā pasākums notika 23 reizes, un kopumā to apmeklēja 457 

bērni. 

Izvērtējot iepriekšējo gadu pieredzi, bibliotekāri atzīst, ka lasīšanas 

veicināšanas programmas “Skaistā vasara bibliotēkā” pasākumu popularitāte 

nesamazinās. Bērni un jaunieši labprāt pavada savu brīvo laiku bibliotēkā, kur brīvā 

gaisotnē iegūst jaunas zināšanas un prasmes, komunicē ar vienaudžiem un atpūšas. 
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8. Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un 
jauniešiem 

 
 LCB un tās filiāļu bibliotēkas darbinieki 2015. gadā darbā ar bērniem un 

jauniešiem izvirzīja šādas problēmas: 

 Bibliotēkas darbiniekiem jāapzinās darba ar bērniem nozīmība, šis darbs jādara 

ar lielu prieku un aizrautību, jāizprot bērnu un pusaudžu vecumposma īpatnības 

(Bērnu bibliotēka “Zīlīte”, Pārdaugavas bibliotēka) 

 Nepieciešama papildus materiālā bāze, lai īstenotu mūsdienīgus, aktuālus, 

atraktīvus pasākumus bibliotēkā (Bērnu bibliotēka Zīlīte, Gaismas bibliotēka) 

 Nepieciešami papildus finanšu līdzekļi – interesantu pasākumu, radošu 

darbnīcu, aktivitāšu organizēšanai, balvām, kas veicina bērnu un jauniešu 

līdzdalību konkursos, akcijās. Bieži vien motivācija ir kāds apbalvojums. 

Piemēram, neliela dāvana pirmajam apmeklētājam, pirmajā jaunā gada 

darbdienā vai dzimšanas dienā (Jaunbūves bibliotēka, Pārdaugavas bibliotēka) 

 Esošajai datortehnikai ir slikts tehniskais stāvoklis, kas neapmierina bērnu un 

jaunieši vajadzības (visas bibliotēkas) 

 Nepieciešams bibliotekārs, jo vienam darbiniekam grūti apvienot apkalpošanas 

un pasākumu organizēšanas darbu Bērnu nodaļā (Jaunbūves bibliotēka) 

 Bērni un jaunieši savu brīvo laiku pavada bibliotēkā, bet atsevišķu bibliotēkas 

lietotāju uzvedība dažkārt rada konfliktsituācijas saskarsmē ar citiem 

bibliotēkas lietotājiem. Necenzētu vārdu lietošana, bibliotēkas noteikumu 

neievērošana un datorspēles kļūst par konfliktsituāciju cēloņiem. 

Bibliotekāriem jāpieliek pūles, lai nodrošinātu kārtību bibliotēkā (Bērnu 

bibliotēka Zīlīte, Gaismas bibliotēka, Pārdaugavas bibliotēka, Ceriņu 

bibliotēka, Jaunbūves bibliotēka) 

 Bērniem un jauniešiem piemīt labas datorprasmes, savukārt informācijpratība ir 

samērā vāja: informācijas meklēšanai izmanto ierobežotu informācijas resursu 

skaitu; zems kritiskās domāšanas līmenis informācijas atlasē un vērtēšanā 

(Pārdaugavas bibliotēka, Piekrastes bibliotēka, Jaunbūves bibliotēka) 

 WI-FI pakalpojuma pieejamība ārpus bibliotēkas telpās rada nekārtību 

bibliotēkas teritorijā – tiek nosmērētas, apzīmētas ēkas sienas un durvju stikli, 

izmestas tukšas pudeles, čipsu pakas (Ceriņu bibliotēka) 

 Nepieciešams vairāk rīkot ģimeņu pasākumus, literāros pasākumus, radošās 

darbnīcas bērniem un pieaugušajiem, tādējādi veicinot lasītveicināšanu ģimeņu 

lokā. Straujāk attīstoties IT un mūsdienu tehnoloģijām, zūd vesela lasītāju 

paaudze (Ceriņu bibliotēka, Pārdaugavas bibliotēka) 
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