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1. LCB UN TĀS FILIĀĻU DARBA VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 

Īss situācijas raksturojums 

Latgales Centrālā bibliotēka (turpmāk tekstā – LCB) ir Daugavpils pilsētas pašvaldības 

kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas darbojas Daugavpils pilsētas domes pakļautībā un 

Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā ir reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā. 

LCB 2002. gada 27. februārī ir reģistrēta LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā ar 

Nr.BLB003. 2011. gada 22. decembrī LCB tika atkārtoti akreditēta kā reģiona galvenā bibliotēka 

Daugavpils pilsētas pašvaldības teritorijā. Akreditācijas termiņš 5 gadi, akreditācijas apliecības 

Nr.77A. 

LCB darbību reglamentē Bibliotēku likums, LR Ministru kabineta noteikumi, Daugavpils 

pilsētas domes lēmumi, saistošie noteikumi un rīkojumi, LCB nolikums un citi LCB iekšējie 

normatīvie akti, kurus apstiprinājusi LCB vadītāja. 

LCB attīstības galvenie virzieni un uzdevumi ir noteikti Daugavpils pilsētas attīstības 

programmas “Mana pils – Daugavpils” Rīcības un investīciju plānā 2014.-2020. gadam. 

LCB misija ir noteikta saskaņā ar starptautisko publisko bibliotēku darbību reglamentējošo 

dokumentu IFLA (Starptautiskās Bibliotēku asociācijas) Manifestu publiskajām bibliotēkām un 

paredz iekļauties tālākajā sabiedrības informatizācijas procesā, veicināt uz zināšanām balstītas 

sabiedrības attīstību, piedāvāt un nodrošināt to informācijas apjomu, ko vēlas saņemt lietotāji, 

nodrošināt tālākizglītības iespējas un kulturālu, saturīgu brīvā laika pavadīšanu. 

LCB šodien pozicionē sevi kā kultūras centrs ar daudzpusīgu pasākumu programmu, kur 

līdztekus literāriem pasākumiem notiek arī citas daudzveidīgas aktivitātes. 

Tiek novērota iedzīvotāju informacionālo vajadzību dažādība, pieaug dažādu sociālo grupu 

iesaistīšanās bibliotēku pakalpojumu izmantošanā. Aug pieprasījums pēc zināšanām un tāpēc arī 

LCB veidota uz ilgtspējīgu attīstību ar apzinātu mērķi un uzdevumiem, lai nodrošinātu savu 

klientu informacionālo vajadzību apmierināšanu. Būtiski pieaugusi bibliotēkas loma iedzīvotāju 

mūžizglītības nodrošināšanā. Nemitīgi papildinās bibliotēku informācijas resursu daudzveidība 

un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju plaša izmantošana, lai nodrošinātu visu LCB un 

tās filiāļu lietotāju kvalitatīvu bibliotekāro apkalpošanu. 

LCB darbības mērķis – attīstīt bibliotēkas kā nozīmīgus sabiedrības saskarsmes centrus. 

Tās ir klientorientētas demokrātiskas bibliotēkas, kas nodrošina brīvu plašas informācijas 

pieejamību visiem iedzīvotāju slāņiem, sekmē mūžizglītības iespējas un veicina kultūras 

mantojuma apzināšanu un popularizēšanu. 

 

Izmaiņas bibliotēku darbībā pārskata periodā 

 

Pārskata periodā LCB un tās filiāļu galvenais uzdevums bija piedāvāt saviem lietotājiem 

mūsdienīgus un kvalitatīvus pakalpojumus, īpašu uzmanību veltot bērnu, jauniešu un 

mazaizsargāto sociālo slāņu informacionālajai apkalpošanai, rūpēties par lasīšanas veicināšanu 

un nozīmīgu vietējo kultūras resursu saglabāšanu nākamajām paaudzēm. Pozitīvas pārmaiņas 

Latvijas publisko bibliotēku dzīvē ienesa Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunās ēkas atklāšana 

un ar to saistītās aktivitātes bibliotekāriem un plašai sabiedrībai. 

Pārskata gadā LCB piedalījās VKKF mērķprogrammas “Latvijas Valsts mežu atbalstītajā 

Latgales kultūras programmas 2014” projektu konkursā ar projektu Latgales reģiona publisko 

bibliotēku darbinieku konference “Pi gaismys olūta veļdzietīs nuoc…” Projekts saņēma 

mērķprogrammas finansiālo atbalstu 1 400 EUR apmērā. Šie līdzekļi tika izlietoti Latgales 

reģiona publisko bibliotēku darbinieku konferences organizēšanai 2014. gada 18.-19. septembrī 
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un ceļojošās fotoizstādes “Latgales bibliotekārs – radošuma avots” sagatavošanai, kas tika 

atklāta konferences laikā.  Sīkākās ziņas sadaļā “Projektizstrāde”. 

LCB piedalījās un guva atbalstu Latvijas Bibliotekāru biedrības un Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas izsludinātajā kultūras projektu konkursā “Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra 

bibliotēkās”, kuru finansēja VKKF fonds. Projekta ietvaros tika saņemta grāmatu kopa, kurā 

iekļautas 57 vērtīgas tulkotās un oriģinālliteratūras grāmatas 443.55 EUR vērtībā. 

LCB kā reģiona galvenās bibliotēkas uzdevums ir Daugavpils publisko bibliotēku 

datortīkla uzturēšana un attīstība, tāpēc viena no galvenajām prioritātēm pārskata gadā bija 

uzsākt vecās datortehnikas, kas ir saņemta 2004.-2005. gadā, projekta “Valsts vienotā bibliotēku 

informācijas sistēma” ietvaros, plānveidīgu nomaiņu.  

Pateicoties pašvaldības finansējumam, un saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes atklātā 

konkursa “Datortehnikas, biroja tehnikas un programmatūras piegāde Daugavpils pilsētas 

pašvaldības iestādēm” rezultātiem LCB iegādājās 47 datorus ar attiecīgo 

programmnodrošinājumu par kopējo summu EUR 28282.02 ar PVN. 

Pārskata gadā LCB mērķtiecīgi attīstīja arī sadarbību ar kaimiņvalstu bibliotēkām, 

meklējot saskarsmes punktus pārrobežu projektu izstrādei. 2014. gada maijā tika parakstīts 

“Sadarbības līgums” starp Latgales Centrālo bibliotēku un Vitebskas Centrālo pilsētas bibliotēku 

(Baltkrievija), izstrādāts un sagatavots parakstīšanai sadarbības līgums ar Zarasu municipālo 

bibliotēku (Lietuva). Uz nākamo periodu, līdz 2016. gada 1. janvārim, ir parakstīts 

“Memorandum of Understanding” ar ASV vēstniecību Latvijā. 

 LCB kā reģiona galvenā bibliotēka veica ļoti lielu darbu e-kopkataloga veidošanā un 

uzturēšanā, kā arī organizēja apmācības un praktiskas nodarbības Daugavpils skolu 

bibliotekāriem. 

     Uz 2015. gada 26. janvāri tika noslēgti jau 11 sadarbības līgumi ar Daugavpils skolām 

par šo iestāžu bibliotēku krājumu iekļaušanu LCB kopkatalogā, izmantojot BIS ALISE moduli 

SKOLU ALISE.  

Pārskata gadā LCB un tās 6 filiālēs tika reģistrēti 17 526 lietotāji (LCB vienotajā 

elektroniskajā datubāzē reģistrēti 15 026 lietotāji), no tiem 6 583 bērni un jaunieši līdz 18 

gadiem. Salīdzinot ar 2013. gadu, lietotāju skaits pieaudzis par 711 lietotājiem un tas liecina par 

publisko bibliotēku pakalpojumu nepieciešamību un popularitāti vietējā sabiedrībā. 
           

Gada laikā Daugavpils bibliotēkas tika apmeklētas 218 112 reizes (t.sk. bērnu un jauniešu 

apmeklējums – 87 164). Attālināti jeb virtuāli bibliotēkas pakalpojumi tika izmantoti 80 388 

reizes.  
 

Pārskata periodā lietotājiem tika izsniegti 475 424 dažāda veida iespieddarbi un citi 

informācijas nesēji. No kopējā izsnieguma skaita 135 664 izdevumi izsniegti bērniem un 

jauniešiem līdz 18 gadiem. 
 

Pārskata gadā LCB un filiālēs tika rīkotas 558 izstādes, tai skaitā 540 literatūras 

izstādes (155 no tām LCB) un 18 mākslas, fotogrāfiju un citu radošo darbu kolekciju 

izstādes. Gada laikā organizēti 663 tematiskie pasākumi, t. sk. 103 bibliotekārās stundas 

skolēniem. 

LCB un tās filiāles pārskata periodā veiksmīgi attīstīja savas  bibliotēkas, organizēja 

lasītveicināšanas akcijas, literārus pasākumus, kas tika vērsti uz sniegto pakalpojumu 

kvalitātes uzlabošanu, esošo klientu vajadzību apmierināšanu un jaunu klientu piesaistīšanu.  
 

Pārskata gadā, lai paaugstinātu savu kompetenci, visi LCB un tās filiāļu darbinieki 

piedalījās profesionālās pilnveides pasākumos, ko organizēja LCB, LNB Bibliotēku attīstības 

institūts, LNB Mācību centrs, VA KISC, Latvijas Bibliotekāru biedrība u.c. 
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Informācija par padotībā esošajām iestādēm 

LCB darbu organizē un vada vadītāja, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata Daugavpils 

pilsētas dome. Bibliotēkas vadītājas pienākumi un tiesības ir noteiktas LCB nolikuma 5.3.punktā, 

kā arī 14.02.2003. Darba līgumā Nr.235. Vadītāja vada bibliotēku saskaņā ar Bibliotēku likumā, 

LCB nolikumā un amatu aprakstā noteikto kārtību.  

Vadītājas vietniece, nodaļu un filiāļu vadītāji atbild par viņiem uzticētajiem pienākumiem 

un kontrolē darba izpildi. Visas LCB nodaļas un filiāles darbojas saskaņā ar nolikumiem, kurus 

apstiprina LCB vadītāja. 

Atbilstoši pilnvarojuma apjomam, darbinieki ir tiesīgi lemt par atsevišķiem 

organizatoriskiem un profesionāliem jautājumiem. LCB un tās filiāļu grāmatvedības uzskaiti 

veic LCB grāmatvedība atbilstoši spēkā esošiem LR normatīvajiem aktiem. 

LCB vienotajā struktūrā un štatu sarakstā pārskata gadā nav notikušas būtiskas izmaiņas. 

Uz 01.01.2015. LCB štatu sarakstā bija 64.15 amata štata vienības.      

Lai koordinētu Vienotā krājuma komplektēšanu un izmantošanu, sekotu racionālai budžeta 

līdzekļu izlietošanai, LCB vairākus gadus darbojas Komplektēšanas padome. 

Saskaņā ar Bibliotēku likuma 13. pantu visas LCB filiāles ir akreditētas kā vietējās 

nozīmes bibliotēkas.  

      LCB struktūra ir izveidota tā, lai nodrošinātu pilnvērtīgu un kvalitatīvu lietotāju 

apkalpošanu, kā arī pildītu reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas un uzdevumus Daugavpils 

pilsētas pašvaldības teritorijā.  

     LCB vienotajā struktūrā darbojas 6 filiāles, kas izvietotas dažādos pilsētas 

mikrorajonos. LCB vienotā struktūra tiek noteikta, lai veidotu bibliotēku informācijas tīklu un 

bibliotekāro pakalpojumu sniegšanu pilsētas administratīvās teritorijas robežās, pamatojoties uz 

vienoto krājumu, uzziņu aparātu, vienoto iespieddarbu un citu dokumentu apstrādi. 

Pamatojoties uz noslēgto līgumu starp LCB un Daugavgrīvas cietumu, LCB nodrošina 

ārējā apkalpošanas punkta darbību Daugavgrīvas cietumā, kur 1 reizi mēnesī notiek uz mūžu 

notiesāto personu bibliotekārā apkalpošana. 

 

     LCB vienotajā struktūrā ietilpst šādas filiāles: 

 Daugavpils Bērnu bibliotēka „Zīlīte” (Mihoelsa ielā 58); 

 Jaunbūves bibliotēka (18.Novembra ielā 161); 

 Pārdaugavas bibliotēka (Komunālā ielā 2); 

 Ceriņu bibliotēka (Lauska ielā 16); 

 Piekrastes bibliotēka (Aveņu ielā 40); 

 Gaismas bibliotēka (Gaismas ielā 9). 

 

LCB struktūrā ietilpst administrācija un sekojošās nodaļas: 

 Komplektēšanas un apstrādes nodaļa; 

 Informācijas nodaļa; 

 Automatizācijas nodaļā/Internet-lasītava; 

 Abonements; 

 Lasītava; 

 Periodikas lasītava/Depozitārijs: 

 ASV Informācijas centrs; 

 Eiropas Savienības Informācijas punkts (ESIP). 
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  LCB vienotā struktūra 2014. gadā 
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2. KRĀJUMA KOMPLEKTĒŠANAS UN ORGANIZĀCIJAS POLITIKA 

LCB vienotā krājuma komplektēšanas politikas dokumenti 

2014. gadā LCB vienotā krājuma komplektēšanas darbs tika veikts saskaņā ar “Latgales 

Centrālās bibliotēkas vienotā krājuma attīstības koncepciju”. Speciālistu darba grupa strādāja pie 

jaunās krājuma attīstības un komplektēšanas koncepcijas projekta sagatavošanas nākamajam 

periodam. Prioritātes tajā tiks noteiktas, vadoties pēc Daugavpils pilsētas ilgtspējīgās attīstības 

stratēģijas līdz 2030. gadam, dažādu lietotāju grupu informacionālajām vajadzībām, iepriekšējās 

koncepcijas rezultātu analīzes, kā arī citu bibliotēku pieredzes. LCB vienotā krājuma 

komplektēšanas politiku nosaka sekojošie dokumenti: 

 Vienotā krājuma noteikumi; 

 Noteikumi par depozitāriju; 

 Noteikumi par iespieddarbu un citu dokumentu dāvinājumu pieņemšanu un noformēšanu.  

2014. gada sākumā tika pārstrādāti “Noteikumi par iespieddarbu un citu dokumentu 

dāvinājumu pieņemšanu un noformēšanu” un, vadoties pēc mūsu kolēģu pieredzes reģionu un 

ārzemju bibliotēkās, kā arī bukinistu veikalu cenošanas pieņēmumiem, ir izstrādāti jauni 

“Dāvinājumu cenošanas nosacījumi”. 

 

LCB Vienotā krājuma komplektēšanas un organizācijas politikas prioritātes 2014. gadā 

1. LCB un tās filiāļu krājumu kvalitatīva veidošana atbilstoši sabiedrības vajadzībām, 

lasītāju pieprasījumam un saturīga brīvā laika izmantošanai; 

2. plānveidīga un racionāla pašvaldības piešķirto budžeta līdzekļu izmantošana informācijas 

resursu iegādē; 

3. savlaicīga, kvalificēta un ātra informācijas sniegšana par jaunieguvumiem elektroniskajā 

katalogā;  

4. metodiskā un praktiskā palīdzība skolu bibliotekāriem darbā ar LCB elektronisko 

katalogu. 

Pašvaldības finansiālais nodrošinājums, krājuma papildināšanas iespējas: projektu 

līdzpiesaiste, dāvinājumi, ziedojumi.  
Pašvaldības līdzekļi krājuma komplektēšanai 2014. gadā (EUR) 

 

 

LCB un filiāles 

 

Pavisam izlietots 

EUR 

no tiem izlietots 

 

grāmatu un citu 

dokumentu iegādei 

 

periodisko 

izdevumu 

abonēšanai 

% 

(t. sk. periodikas 

abonēšanai no 

kopējās summas) 

LCB 12712.22 7920.17 4792.05 37,7 

Gaismas bibliotēka 2471.12 1645.39 825.73 33,3 

Jaunbūves bibliotēka 5823.92 4611.89 1212.03 21 

Pārdaugavas bibliotēka 3839.32 2805.62 1033.70 27 

Ceriņu bibliotēka 3942.78 2994.98 947.80 24 

Piekrastes bibliotēka 5570.05 4283.89 1286.16 23 

Bērnu bibliotēka “Zīlīte” 5536.59 4204.06 1332.53 24 

Pavisam 39896.00 28466.00 11430.00 28,6 
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2014. gadā no Daugavpils Domes apstiprinātā budžeta jaunu informācijas resursu iegādei 

LCB un filiālēm izlietoti EUR 39896, no tiem EUR 11430 - periodikas abonēšanai. Uz 1 

pilsētas iedzīvotāju informācijas nesēju iegādei iztērēti LCB budžeta līdzekļi 0.41 EUR1. 

Tas neatbilst LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.415 „Bibliotēku darbībai nepieciešamā 

finansējuma normatīvi”, kur 2.1.punkts nosaka, ka finansējumam pašvaldību bibliotēkās grāmatu 

un periodisko izdevumu iegādei jābūt ne mazākam par EUR 0,43 uz 1 iedzīvotāju.  

Vienotā krājuma kvalitatīvu komplektēšanu koordinēja Komplektēšanas padome. Gada 

laikā notikušas 8 Komplektēšanas padomes sēdes, kurās apspriesti un pieņemti lēmumi šādos 

jautājumos:  

1. LCB Vienotā krājuma komplektēšanas un izmantošanas statistisko rādītāju apkopošana 

un izvērtējums, plānoto pašvaldības līdzekļu izlietojums 2013. gadā, pieļauto kļūdu 

analīze, lēmumu pieņemšana situācijas uzlabošanā; 

2. Daugavpils Domes piešķirto naudas līdzekļu sadale LCB un filiālēm jaunu iespieddarbu 

un citu izdevumu iegādei 2014. gadā, ikmēneša plāns to tēriņam;  

3. mākslas grāmatu kopa, kura saņemta Starptautiskā projekta bērniem un jauniešiem 

“Lasīšanas veicināšanas idejas caur informācijas tehnoloģijām un kreatīvām aktivitātēm” 

popularizēšanas aktivitātes; 

4. atbalsts Bērnu Žūrija 2014 kolekcijā ieteikto grāmatu papildeksemplāru iegādē; 

5. LNB kultūras projekta “Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra bibliotēkās” izstrāde un 

ieteikumi iespieddarbu popularizēšanas pasākumu cikla izstrādē; 

6. lēmumu pieņemšana par komplektēšanas datubāzē pasūtīto informācijas resursu 

nepieciešamību un finansiālajām iespējām u.c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Komplektēšanas padomes sastāvā darbojās un piedāvāja risinājumus un ieteikumus 

krājuma pilnveidošanā un jaunu iespieddarbu un citu izdevumu iegādē pieredzējuši LCB 

Abonementa un Lasītavas nodaļu, kā arī filiāļu darbinieki, kuri ikdienā sniedz informacionālos 

pakalpojumus lasītājiem un pārzina lasītāju vēlmes un intereses. Iepirkumu precizēšanai LCB 

filiālēm regulāri tika nosūtīti SIA JANUS intelektuālās un bērnu literatūras jaunumu saraksti ar 

anotācijām elektroniskā veidā. Svarīgu jautājumu risināšanā Komplektēšanas padomes sēdēs tika 

pieaicināti arī filiāļu vadītāji. Tajās tika sniegta profesionālā informācija par LNB semināru 

krājuma komplektēšanas speciālistiem, par iesaistīšanos akcijā “BAGĀTIE ZIEMASSVĒTKI 

LATVIEŠU RAKSTNIECĪBĀ” grāmatveikalā GLOBUSS un citiem jautājumiem.  

Krājuma piekomplektēšanu LCB nodaļu un filiāļu vadītāji veica lokālajā LCB 

Komplektēšanas DB. Darbs tajā veicināja konstruktīvāku sadarbību ar grāmatveikalu 

darbiniekiem, motivēja bibliotēku darbiniekus iepazīt un izvērtēt grāmatizdevēju piedāvājumu, 

kā arī veicināja operatīvāku lasītājiem atteikto pieprasījumu izpildi.  

 

 

 

 

                                                 
1 Datu avots: “Daugavpils pilsētas pašvaldības 2013. gada publiskais pārskats, 2014” – iedzīvotāju skaits 98089 
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Pārskata gadā vienotais krājums papildināts ar 12814 eks. iespieddarbiem un citiem 

dokumentiem kopvērtībā EUR 53320.12. Grāmatas un citi informācijas resursi saņemti no 

apgādiem, izdevniecībām, organizācijām un privātpersonām kā iepirkumi un kā dāvinājumi. 
 

LCB Vienotā krājuma papildināšanas veidi 

  

Piegādes veids 
Kopā saņemti  

% 
eks. EUR 

Saņemti no LNB bez atlīdzības, t.sk. 

1)Obligātais eksemplārs 
3219 18399.14 35 

2) Projektu ietvaros 162 1311.07 2,4 

Iepirktie dokumenti 4061 28466.00 53 

Dažādu sabiedrisko organizāciju, iestāžu un 

privātpersonu dāvinājumi 
595 2954.90 5,5 

Ziedojumi (ASV vēstniecība) 107 799.36 1,5 

 

Dokumentu aizvietošana 

 

584 1389.65 2,6 

Kopā uzņemti bilancē 8728 53320.12  

 

       
LCB un filiālēs saņemtie jaunieguvumi 2014. gadā 

 

Bibliotēka Pavisam(eks.) 
Summa 

(EUR) 

Tai skaitā pa izdevumu veidiem 

grāmatas 
Audioviz. 

materiāli 
Seriālizd. 

Elektro-
niskie 

dok. 

Kartogr. 

dok. 
Nošizd. 

Attēl-

izd. 

LCB 5848 26349.30 4045 74 1644 24 9 50 2 

Gaismas 

bibliotēka 
631 1871.52 314 - 316 - - 1 - 

Jaunbūves 

bibliotēka 
1311 5811.55 870 6 434 - - 1 - 

Pārdaugavas 

bibliotēka 
921 3233.57 509 5 406 - - 1 - 

Ceriņu 

bibliotēka 
1011 3462.68 550 1 458 - 1 1 - 

Piekrastes 

bibliotēka 
1210 4728.04 747 1 461 - - 1 - 

Bērnu 

bibliotēka  
1882 7863.46 1473 13 395 - - 1 - 

Kopā 12814 53320.12 8508 100 4114 24 10 56 2 

 

Pirkumi  

Galvenais krājuma papildināšanas avots ir pirkumi. Gada sākumā Komplektēšanas padome 

no pašvaldības piešķirtajiem budžeta līdzekļiem jaunu iespieddarbu un citu izdevumu iegādei 

ieplānoja līdzekļu apjomus LCB un katrai filiālei. Tie tika aprēķināti atbilstoši lietotāju skaitam, 
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kā arī tika ievēroti šādi svarīgi nosacījumi: bērnu līdz 18 gadiem īpatsvars kopējā lasītāju skaitā, 

krājuma izmantošanas rādītāji (izsniegums dažādām lasītāju grupām, lasītība, dokumentu 

nodrošinājums uz 1 lietotāju). Jaunie informācijas resursi tika iepirkti grāmatveikalos SIA 

Latvijas Grāmata, Jāņa Rozes grāmatnīcā, SIA Janus, SIA Jumava un no vietējiem autoriem.  
 

Lielākie piegādātāji 2014. gadā 

  
Nr. p. k. Piegādātājs Eks. 

1. Latvijas Nacionālā bibliotēka (obligātais eksemplārs) 3219 

2. „Latvijas Grāmata” SIA 137 

3. „Janus”, SIA 766 

4. Jānis Roze, SIA 130 

 

Periodikas abonēšana 

Svarīgs krājuma papildināšanas veids ir laikrakstu un žurnālu abonēšana. LCB Periodikas 

nodaļa sadarbībā ar filiālēm veica preses abonēšanu 2015. gadam VAS „Latvijas Pasts”, 

Abonēšanas aģentūrā „P.K.S.”, SIA Egmont Latvija, kā arī vietējo laikrakstu redakcijās un pie 

izdevējiem. Kopumā abonēti periodisko izdevumu 178 nosaukumi, no kuriem 42 

nosaukumi (24%) bērniem un pusaudžiem. 

 

Filiāles nosaukums 

2014. gadā 2013. gadā Izmaiņas 

izlietotajos 

līdzekļos, 

salīdzinot ar 

iepriekšējo gadu 

+/- 

Izlietotie 

līdzekļi 

EUR 

Nosaukumu 

skaits 

t. sk. 

Izlietotie līdzekļi 

EUR 

avīzes žurnāli 

LCB 

(t.sk. ASV Informācijas 

centrs) 

4792.05 

231.00* 

117 15 102 4526.32  

Gaismas bibliotēka 825.73 22 5 17 589.40  

Jaunbūves bibliotēka 1212.03 35 7 28 983.10  

Pārdaugavas bibliotēka 1033.70 31 6 25 729.72  

Ceriņu bibliotēka 947.80 29 5 24 755.32  

Piekrastes bibliotēka 1286.16 40 7 33 998.40  

Bērnu bibliotēka “Zīlīte” 1332.53 44 3 41 926.60  

Kopā 11661.00  LCB sistēmā 

178 

  9508.86 +1922 

*ASV Vēstniecība (ziedojums) 

 

 Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2014. gadā periodikas abonēšanai iztērētie līdzekļi ir lielāki 

par 1922.00 EUR. Tie sastāda 29% no LCB budžeta līdzekļiem iespieddarbu un citu izdevumu 

iegādei un nepārsniedz LNB ieteicošos normatīvus. Biedrības „Culturelab” pētījumā2 ir 

informācija, ka Latvijā pēdējos septiņos gados iedzīvotāji ievērojami mazāk iegādājas preses 

izdevumus savā lietošanā. Ja 2008. gadā vidēji viens iedzīvotājs preses izdevumu iegādei iztērēja 

                                                 
2 “Latvijas iedzīvotāju kultūras patēriņš un līdzdalība kultūras aktivitātēs 2007-2014: pētījumu dati un statistika”, 

2014 
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11,11 EUR, tad 2013. gadā tikai - 8,98 EUR. Uzskatām, ka Daugavpils bibliotēkās piedāvātais 

plašāks preses izdevumu skaits, nodrošinās to pieejamību iedzīvotājiem un kompensēs radušās 

problēmas iecienītāko žurnālu un avīžu iegādē lietošanai mājās. Pasūtīto žurnālu tematika ir ļoti 

daudzpusīga – dažādām lasītāju gaumēm un interesēm: speciālie žurnāli grāmatvežiem, 

uzņēmējiem, dažāda ranga vadītājiem, izzinoši populārzinātniskie, literārie, bērnu žurnāli, 

izdevumi praktiskām nodarbēm un izklaidei. Lielākā daļa periodikas izdevumu atrodas LCB 

Periodikas nodaļā, tāpēc rūpīgi un sabalansēti tika veikta izdevumu atlase filiālēm. Lasītājiem 

tiek piedāvāti arī e-žurnāli, piemēram, speciālistiem izglītības jomā - „Skolas Vārds”, 

pirmsskolas izglītības iestāžu darbiniekiem - „Pirmsskolā”.  

 

Obligātais eksemplārs 

Saskaņā ar LR Obligāto eksemplāru likumu LCB saņem Latvijā iznākušās grāmatas vai 

brošūras 1 eksemplāru. 2014. gadā saņemti 3219 eks. par kopējo summu EUR 18399.14. 

 

Dāvinājumi 

2014. gadā dāvinājumos ir saņemtas 595 jaunas un vērtīgas grāmatas. Nozīmīgus, 

kvalitatīvus nozaru literatūras izdevumus saņēmām no ASV Vēstniecības, Valsts Kancelejas, 

Norvēģijas Vēstniecības, Latvijas Bankas, SIA “VESTA-LK”, Komunistiskā terora upuru 

atbalsta un palīdzības fonda “Sibīrijas bērni”, Biedrības „Ascendum”, izdevniecības „Dienas 

Grāmata”, biedrības „Atvērta Sirds” u.c.  Vairumā tika saņemti Valsts Kultūrkapitāla atbalstītie 

oriģinālliteratūras izdevumi un autoru dāvinājumi no LNB BAI Bibliotēku konsultatīvā centra 

u.c. Tādā veidā LCB vienotais krājums tika papildināts ar vērtīgiem oriģinālliteratūras, 

kultūrvēsturiskiem un novadpētniecības izdevumiem: 

 Čakša, A. Tautas konservatorijas Latgales kultūrvidē (1923-1941);  

 Kultūrvēsturisks albums “TERRA MARIANNA”; 

 Lata naudas zīmes. 1993-2013;  

 1918-1920. gads Latvijas Republikas Pagaidu valdības sēžu protokolos, notikumos, 

atmiņās; 

 Liepa, A. Atbrīvošanās. Atmodas līkloči Daugavpilī; 

 Garā pupa;  

 Aivenss, S. Debesis tik tumšas; 

 Teika par Igora karagaitu; 

 Dokumentālā filma “Kur palika tēvi?”; 

 Богданов, А. Двинск в годы первой мировой войны u.c. 

     Arī vairākas fiziskās personas vēlējās atbalstīt Daugavpils publiskās bibliotēkas un 

dāvināja izdevumus no savām personīgajām bibliotēkām. Piedāvātajās kolekcijās bija pēdējo 

gadu lasītāju iecienītāko žanru (detektīvi, fantastika, sieviešu romāni) izklaides izdevumi labā 

fiziskā stāvoklī.  

 

Projekti  

Pārskata gadā LCB piedalījās dažādos projektos, kas ļāva papildināt krājumu ar jauniem 

izdevumiem. Sīkākās ziņas sadaļā “Projekizstrāde”. 

 

Krājuma komplektēšana bērniem un jauniešiem 

2014. gadā liela uzmanība tika veltīta jaunieguvumu iegādē bērniem līdz 18 gadiem. Vidēji 

LCB un filiālēs 36% lietotāju ir bērni līdz 18 gadiem. Jaunieguvumi bērniem un jauniešiem no 

pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem tika iegādāti kopvērtībā EUR 10624.00 (38%).  

Kopumā krājumi bērniem filiālēs ir labi un atbilstoši pieprasījumiem. Iepērkot jaunas 

grāmatas, tika ievērotas bērnu intereses un iegādātas piedzīvojumu grāmatas, ”šausmenītes”, 

grāmatas brīvā laika pavadīšanai, eksperimentu veikšanai, detektīvi un mīlestības romāni 
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pusaudžiem, bet mazuļiem vizuāli spilgtas atraktīvās grāmatas ar ”noslēpumiem”, skaņām. Bērni 

vēlas vairāk lasīt ”jautras” grāmatas, fantasy žanra izdevumus un komiksus. Pieprasītas kļūst arī 

grāmatas ar paralēliem tekstiem divās valodās, kā arī populāri ir žurnāli bērniem. Iegādājoties 

grāmatas bērniem tika ievērota izdevuma kvalitāte: saturs, ilustrācijas, iesējums u.c.  

 

 
Bērnu literatūras* jaunieguvumi filiālēs 2014. gadā 

 

Filiāle Pavisam saņemts (eks.) 
t.sk. izdevumi bērniem 

(eks.) 
% 

Gaismas bibliotēka 634 213 34 

Jaunbūves bibliotēka 1315 385 29 

Pārdaugavas bibliotēka 925 387 42 

Ceriņu bibliotēka 1014 367 36 

Piekrastes bibliotēka 1227 427 35 

Bērnu bibliotēka 1886 1072 57 

Vidēji filiālēs 38 

*Literatūra bērniem līdz 18 gadiem 

 

Bērnu literatūras iegādē tika ievērotas visu bērnu vecuma grupu intereses un vajadzības, 

bērnu skaits attiecīgā vecuma grupā, grāmatu izsniegums, lasītība u.c.  
 

Jaunieguvumi bērniem pa vecuma grupām 2014. gadā 

 
Vecuma grupa Eks. % 

Pirmsskolas vecuma bērniem 452 25,5 

Sākumskolas vecuma bērniem (1.-4. kl.) 709 40,0 

Vidējā vecuma bērniem (tīņiem) (5.-7. kl.) 381 21,5 

Pusaudžiem un jauniešiem (8.-12. kl.) 230 13,0 

Kopā: 1772  

 

LCB vienotais krājums ir universāls un tajā ir pārstāvēti informācijas resursi visās tās 

profilam atbilstošajās nozarēs. LCB jaunieguvumos nozaru literatūras īpatsvars ir lielāks, jo 

lasītāju izglītības līmenis ir augstāks, un arī ir padziļināta interese par dažādu nozaru literatūru un 

mācību literatūru. Liela daļa lasītāju ir studenti vai dažādu profesiju pārstāvji, kuri paaugstina 

savu profesionālo kvalifikāciju. Pieprasītākā literatūra ir sekojošās zinātņu nozarēs: medicīna, 

pedagoģija, viesnīcu menedžments, māksla, datorzinātnes. LCB filiāļu lielākās lasītāju grupas ir 

bērni līdz 18 gadiem, pensionāri, bezdarbnieki, mājsaimnieces. Lasītāju intereses saistās ar 

vēsturi, psiholoģiju, rokdarbiem, dārzkopību u.c. nodarbēm, bet visvairāk pieprasīta ir bērnu 

literatūra un izklaides literatūra pieaugušajiem. Vienmēr TOPĀ ir vēsturiskie romāni, 

detektīvžanra prozas darbi, mīlas romāni, sāgas, fantastiskie piedzīvojumi, šausmu stāsti, 

dokumentāli vēstījumi u.c.  

Veicot atlasi un iegādājoties jaunus izdevumus, uzsvars tika likts uz kultūrvēsturiskām 

vērtībām un augstvērtīga satura literatūru, lai nodrošinātu to pieejamību visām lietotāju 

mērķgrupām un veicinātu integrācijas procesus Daugavpils reģionā.    
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Jaunieguvumu sadalījums pa nozarēm LCB un filiālēs 2014. gadā

 
*Literatūra bērniem līdz 18 gadiem  

LCB vienotais krājums tika papildināts ar informācijas resursiem latviešu valodā un krievu 

valodā. ASV Informācijas centrs jaunieguvumus iegādājās angļu valodā. Vēl aizvien aktuāla ir 

svešvalodu apguve, tāpēc tika iegādāti mācību līdzekļi angļu un vācu valodas apguvei, kā arī 

sarunvalodu vārdnīcas.    

 

 
 

Bibliotekāriem, kuri nodarbojas ar krājuma komplektēšanu, ir nepieciešama plaša 

informācija par grāmatu tirgu. Tā tika iegūta apskatot jaunumus grāmatveikalos, apgādu 

portālos, presē un citos informatīvajos izdevumos, LNB ikmēneša biļetenā „Latvijas jaunākās 

grāmatas”. Internetā svarīgi ir ieskatīties un izlasīt lasītāju recenzijas, atsauksmes un vērtējumus 

par konkrētiem izdevumiem. 2014. gadā saņēmām LNB Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēku 

konsultatīvā centra literatūras ceļvedi „Pērļu zvejnieks”. Šie izdevumi ir īsti padomdevēji 

bibliotekāriem un lasītājiem kvalitatīvas literatūras izvēlē, kas sniedz ierosmi bibliotēku krājumu 

saturiskajā pilnveidošanā, rosina lasīt un ieteikt lasītājiem labu literatūru. Gribētos, lai šī tradīcija 

turpinās un ceļvedis attīstās arī turpmāk.  

 

Krājuma raksturojums, krājuma kustības raksturojums 

     Pārskata perioda beigās LCB vienoto krājumu veidoja grāmatu un citu izdevumu 

202 843 eks. par kopējo summu EUR 518382.29. LCB vienotais krājums pārskata gadā ir 

palielinājies par 3889 vienībām. Lielākie krājumi ir Latgales Centrālajā bibliotēkā, Bērnu 

bibliotēkā „Zīlīte”, Jaunbūves un Piekrastes bibliotēkā.  
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Izdevumu veidi LCB vienotajā krājumā 2014. gada beigās 

Izdevuma veids Vienību skaits 

Grāmatas 164266 

Audiovizuālie materiāli 3619 

Seriālizdevumi 31951 

Nošizdevumi 1295 

Attēlizdevumi 925 

Kartogrāfiskie izdevumi 57 

Elektroniskie izdevumi 730 (t.sk. e-grāmatas – 321 eks.) 

Kopā 202843 

 

2014. gadā krājums papildināts ar 12814 eks. dažāda veida izdevumiem (grāmatas, 

seriālizdevumi, elektroniskie dokumenti, nošizdevumi u.c.), bet saskaņā ar LCB Vienotā krājuma 

noteikumiem rekomplektēti 8925 eks.  

Aktīvi pie krājuma kvalitātes uzlabošanas strādāja LCB Abonementa un Lasītavas nodaļu, 

kā arī Jaunbūves, Pārdaugavas, Piekrastes un Bērnu bibliotēku darbinieki. 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, nepieļāva bezatbildīgu rīcību šajos procesos un 

atsevišķos gadījumos norakstīšanai atlasītos izdevumus atgrieza krājumā. Divas reizes gadā tika 

iesniegti pieprasījumi Daugavpils pilsētas domes Dzīvokļu nodaļā par lietotāju-parādnieku 

deklarēto dzīvesvietu noskaidrošanu. Tā bija iespēja norakstīt dokumentus, kuri nav atgūstami 

bibliotēkas lietotāju dzīvesvietas maiņas vai nāves gadījumā. 

Lai nodrošinātu lasītājus ar iepriekšējos gados iznākušo pieprasīto dokumentu pieejamību 

un reizē veiktu krājuma piekomplektēšanu, elektroniskajā katalogā CIRKULĀCIJĀ tika izgūta 

konkrētu izdevumu izsniegumu vēsture. Saskaņojot ar LCB nodaļu un filiāļu vadītājiem, tika 

veikta izdevumu pārdale jeb pāradresācija un noformēts nodošanas akts. Lielākie apjomi tika 

pāradresēti no LCB Lasītavas un Abonementa nodaļas. Kopumā pārskata gadā pāradresēta - 591 

fiziskā vienība. 
 

Izslēgtie iespieddarbi un citi dokumenti LCB Vienotajā krājumā 2014. gadā 
 

Bibliotēka 

 

Izslēgti 

iespieddarbi  

(eks.) 

tai skaitā pēc norakstīšanas iemesliem 

Novecojuši Nolietoti Ar izziņu Dubleti 
Lasītāju 

nozaudēti  

Pazuduši 

brīvpieejas 

apstākļos 

 

LCB 1888 675 861 43 113 192 4 

Gaismas 

bibliotēka 
483 219 233 - - 30 1 

Jaunbūves 

bibliotēka 
2080 603 843 37 408 184 5 

Pārdaugavas 

bibliotēka 
1485 549 715 - 197 23 1 

Ceriņu 

bibliotēka 
702 407 227 25 - 43 - 

Piekrastes 

bibliotēka 
1112 669 304 19 89 28 3 

Bērnu 

bibliotēka 

“Zīlīte” 
1175 669 491 - - 15 - 

Pavisam 8925 3791 3674 124 807 515 14 

%  42 41 1,4 9 5,6  
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Informācijas resursu iekļaušanas un izslēgšanas process krājumu atjaunina, tas atrodas 

pastāvīgā kustībā. To nosaka nepieciešamība kvalitatīvi apmierināt sabiedrības vajadzības un 

lietotāju pieprasījumus ar bibliotēkas rīcībā esošiem aktuālākajiem un jaunākajiem informācijas 

resursiem. 
LCB Vienotā krājuma kustība 2013.- 2014. gadā 

 

LCB un 

filiāles 

Krājumā 

2013. gada 

sākumā 

(eks.) 

Saņemti  

2013. g. 

(eks.) 

Izslēgti  

2013. g. 

(eks.) 

Krājumā 

2014. gada 

sākumā 

(eks.) 

Saņemti  

2014. g. 

(eks.) 

Izslēgti  

2014. g. 

(eks.) 

Krājumā  

2015. gada 

 sākumā 

 (eks.) 

Kopējā 

krājumā 

sastāda 

(%) 

LCB 
112321 

(depozitārijs- 

13724-12%) 

15024 15826 
111519 

(depozitārijs- 

15868-14%) 
6404 2383 

115540 

(depozitārijs- 

17196-14,8%) 
25  

Gaismas 

bibliotēka 
7605 645 292 7958 634 495 8097 7 

Jaunbūves  

bibliotēka 
21504 2973 1453 23024 1315 2117 22222 19 

Pārdaugavas 

bibliotēka 
11094 1786 1049 11831 925 1485 11271 9,5 

Ceriņu  

bibliotēka 
11114 2967 1023 13058 1014 702 13370 11,5 

Piekrastes 

bibliotēka 
14328 1188 1237 14279 1227 1126 14380 12,5 

Bērnu 

bibliotēka 
16767 1903 1385 17285 1886 1208 17963 15,5 

Kopā 194733 26486 22265 198954 13405 9516 202843  

  

Periodiska vienotā krājuma atbilstības izvērtēšana gan kvalitatīvos, gan arī kvantitatīvos 

rādītājos, dod iespēju izvērtēt krājuma atbilstību lietotāju vajadzībām, identificēt nepilnības, 

novērtēt budžeta līdzekļu ieguldījuma atbilstību informācijas apjomam u.c.    
 

Statistiskie dati par LCB vienotā krājuma izmantošanu 2014. gadā 

 

Bibliotēka 
Krājums 

(eks.) 

Izsnie-

gums 

(eks.) 

Lasītāju 

skaits 

 

Dokumentu 

nodroši-

nājums uz  

 1 lietotāju 

 

Apgrozība 
Lasī-

tība 

LCB 115540 230041 7274 16 1,9 32 

Gaismas bibliotēka 8097 13614 728 11 1,7 18 

Jaunbūves bibliotēka 22222 56194 2281 10 2,5 24 

Pārdaugavas bibliotēka 11271 28607 1060 10 2,5 27 

Ceriņu bibliotēka 13370 42152 1294 10 3,2 32 

Piekrastes bibliotēka 14380 47924 1986 7 3,3 24 

Bērnu bibliotēka 

„Zīlīte” 
17963 56892 2903 6 3,2  19 

  

Krājuma inventarizācija 

       2014. gadā saskaņā ar LCB un tās filiāļu krājumu inventarizācijas grafiku tika veikta 

krājuma inventarizācija LCB Metodiskajā nodaļā, izmantojot BIS Alise moduli 

INVENTARIZĀCIJA. Krājuma apjoms 204 eks.  
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Krājuma publicitāte 

KAN vadītāja regulāri sagatavoja un publicēja LCB mājaslapā informāciju par jaunajām 

grāmatām, kuras saņemtas dāvinājumos vai iepirktas no fiziskām personām par novada vēsturi, 

ievērojamiem novada cilvēkiem, kā arī par projektu realizācijas gaitu. 2014. gadā sagatavoti un 

nopublicēti 10 informatīvie materiāli latviešu un krievu valodās:  

 Jauna grāmatu kolekcija Daugavpils publiskajās bibliotēkās (par saņemto grāmatu 

kolekciju programmas "Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana grāmatu un citu 

izdevumu iegādē nacionālās identitātes un sabiedrības saliedētības veicināšanai" 

ietvaros) 

 Atbalstīts Latgales Centrālās bibliotēkas Kultūras projekts „Augstvērtīga tulkotā un 

oriģinālliteratūra bibliotēkās” 

 Bibliotēkas krājumā jauna grāmata – «Староверы Латгалии: «своё» и «чужое» 

 Unikāls albums «Спадчынa Беларусi. Скарбы» (Baltkrievijas mantojums) Latgales 

Centrālajā bibliotēkā 

 Grāmata „Marks Rotko. Biogrāfija” Daugavpils bibliotēkās 

 Bibliotēkas krājumos unikāla grāmata „Sibīrijas bērni” – 1941. gadā no Latvijas uz 

Sibīriju aizvesto bērnu atmiņas 

 Latvijas Bankas dāvinājums Daugavpils publiskajām bibliotēkām 

 G. Amnuela unikālā grāmata „Создать памятник” par Maskavā veidotā pieminekļa 

pāvestam Jānim Pāvilam II patieso tapšanas vēsturi 

 LCB piedāvā mūsu novadnieces, rakstnieces un žurnālistes Anitas Liepas autobiogrāfisko 

grāmatu „Dāvana jeb Flensburgas noskaņas” 

 Daugavpils afgāņu reabilitācijas centrs SALANG uzdāvināja Latgales Centrālajai 

bibliotēkai grāmatu „САЛАНГ. Афганцы Латгалии” 

 Rakstnieces Anitas Liepas jaunā grāmata „Atbrīvošanās. Atmodas līkloči Daugavpilī 

 

Darbs ar elektronisko katalogu 

Pašreiz EK veido Latgales Centrālā bibliotēka (6 filiāles) un 10 Daugavpils pilsētas 

izglītības iestāžu bibliotēkas. No 2009. līdz 2014. gadam EK bija pievienojušās 5 

vispārizglītojošo skolu bibliotēkas. 2014. gadā pēc abpusējas vienošanās tika noslēgti jauni 

sadarbības līgumi ar 5 vispārizglītojošām un profesionālajām mācību iestādēm un uzsākts darbs 

pie krājumu pievienošanas EK.  
 

Statistikas dati par elektronisko katalogu un veiktajiem darba procesiem 2014. gadā  

 

Ierakstu skaits datubāzē uz gada sākumu 126774 eks. 

Reģistrēto turpinājumizdevumu (žurnālu) skaits uz gada sākumu  19168 eks. 

Eksportēti un no jauna izveidoti Autoritatīvie ieraksti uz gada sākumu 42405 eks. 

Reģistrēti monogrāfiskie izdevumi 2014. gadā 8728 eks. 

Norakstīšanas procesā izslēgti no Inventāra grāmatas 2014. gadā   8925 eks. 

Eksemplāru atrašanās vietas maiņa Inventāra grāmatā 2014. gadā  591 eks. 

 

Elektroniskais katalogs tiek veidots no 1999. gada. Tajā ir iekļauti visu LCB vienotā 

krājuma izdevumu apraksti: grāmatām, nošu materiāliem, kartogrāfiskajiem un 

videomateriāliem, elektroniskajiem dokumentiem latviešu valodā un svešvalodās. KAN darbā 

tiek izmantoti sekojošie BIS ALISE moduļi: Komplektēšana, Kataloģizācija, Z39.50 klients, 

Svītrkodu druka, Administrācija, Inventarizācija, Z39.50 serveris. EK tiek veidots saskaņā ar 

„Latgales Centrālās bibliotēkas elektroniskā kataloga noteikumiem”. Tajā tiek ievadīti un 

uzskaitīti visi LCB ienākošie izdevumi, kā arī piereģistrēti tekošie žurnālu numuri.  
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Kataloģizācijas procesā tiek ievēroti nacionālie kataloģizācijas noteikumi. 2010. gadā SIA 

Tieto Latvia ir instalējusi Z39.50 serveri un devusi tiesības publiskot bibliogrāfiskos ierakstus 

attālajiem lietotājiem. 2014. gadā BIS ALISE versijā 4.5.1501 tika veikti vairāki jauninājumi, 

uzlabojumi un labojumi visos moduļos. Darbiniekiem darba gaitā ar to bija jāiepazīstas un 

jāapgūst. Neskaidrību gadījumā notika sazināšanās ar ALISEs sistēmas speciālistiem.  

 
LCB kopkataloga struktūra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lai precīzāk un pilnīgāk sekmētu informācijas izguvi un atklātu vienoto krājumu, 

darbinieki izmanto Z39.50 klients iespējas. Galvenā datubāze bibliogrāfisko aprakstu izguvē ir 

Nacionālās bibliogrāfijas monogrāfiju un turpinājumizdevumu katalogs un 8 valsts nozīmes 
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bibliotēku elektroniskais kopkatalogs, izdevumiem svešvalodās – Kongresa bibliotēkas un 

Krievijas Valsts bibliotēkas katalogi. Importējam bibliogrāfiskos aprakstus arī no citu reģionu 

galveno bibliotēku EK: Ventspils bibliotēkas, Rīgas Centrālās bibliotēkas. Lai bibliotēku 

lietotājiem sniegtu pilnīgāku un plašāku informāciju par iespieddarbiem un citiem dokumentiem, 

bibliogrāfiskie apraksti tika papildināti ar skenēto iespieddarbu un citu dokumentu vākiem un 

anotācijām.  

Bibliogrāfisko ierakstu sasaistīšanai tiek veidota Galvenā autoritatīvā datubāze. LNB 

autoritatīvā datubāze kalpo par pamatu autoritatīvo ierakstu datubāzes veidošanā. Katru gadu 

LCB vienotajā krājumā vidēji 50% jaunieguvumu ir svešvalodās (krievu, angļu un vācu 

valodās), tāpēc lielu daļu autoritatīvo ierakstu KAN darbinieki veido paši. 2014. gadā tika 

ieviesti jauninājumi Autoritatīvās datu bāzes veidošanā personālijām (jauni lauki 370, 372, 373, 

374, 375, 377). Lai precizētu kādas ziņas un kā pareizi tās atspoguļot šajos laukos, e-sarakstē un 

telefonsarunās tika saņemtas metodiskas konsultācijas no LNB Datu un zināšanu pārvaldības 

nodaļas autoritatīvo datu ekspertes Jogitas Saukas.  

 
Izveidotie ieraksti autoritatīvajā datubāzē 2014. gada sākumā 

 

Autoritātes veids Ierakstu skaits 

Personvārds 33062 

Institūcija 1096 

Unificētais nosaukums 48 

Vietvārds 902 

Priekšmets 7293 

Pasākums 3 

Kopā 42404 

 

KAN darbinieki pastāvīgi laboja un rediģēja konstatētās nepilnības agrāk veidotajos 

bibliogrāfiskajos ierakstos, papildināja bibliogrāfiskos aprakstus ar trūkstošajiem laukiem vai 

„pārklāja” ar LNB aprakstiem. Tas pats attiecas arī uz Autoritatīvo datu bāzi.  
 

KAN darbinieku veiktie darba procesi EK 
 

Darba process Skaits 

Izveidoti MARC ieraksti 3061 

Rediģēti MARC ieraksti 15705 

Izmaiņas EIG 4735 

Norakstīti eksemplāri 7491 

Importēti MARC ieraksti 2699 

Izveidoti autoritatīvie ieraksti 1055 

Importēti autoritatīvie ieraksti 2787 

Rediģēti autoritatīvie ieraksti 1237 

Izveidotas anotācijas 8215 

Apstrādāti izdevumi 9319 

 

Lai informētu lietotājus par jaunieguvumiem, par saņemtajiem Obligātā eksemplāra 

iespieddarbiem un esošajiem dokumentu veidiem LCB Vienotajā krājumā, WebPAC izveidotas 

tematiskās hipersaites - Obligātais eksemplārs, Mākslas grāmatu kolekcija, Jaunākās 

videofilmas bērniem, Periodikas arhīvs, E-grāmatas, Video/DVD, Nemūzikas ieraksti 

(Klausāmgrāmatas), Nošizdevumi, Periodika 2015 un citas noderīgas bibliotekārās informācijas 

saites. LCB mājaslapā ir hipersaite uz EK ar norādi Jaunās grāmatas. 
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Veiktie darba procesi BIS SKOLU ALISE 

 

 

2014. gadā sevišķi aktīvi pie eksemplāru pievienošanas strādāja Būvniecības tehnikums un 

Tirdzniecības profesionālā vidusskola. Vispārizglītojošās skolas bija ne tik aktīvas. Būvniecības 

tehnikums izstrādāja BIS SKOLU ALISE ieviešanas stratēģiju un saskaņoja ar LCB tās 

realizācijas posmus līdz 2016. gadam. Pēc mācību iestādes reorganizācijas 2014. gadā, tai 

pievienojās divas filiāles Dagdā un Ludzā. Kopā ar LCB darbiniekiem tika meklēts variants par 

filiāļu krājumu pievienošanu EK. 

Izglītības iestāžu bibliotekāru darbs regulāri tika kontrolēts un pārbaudīts, pēc 

nepieciešamības tika rediģēti izveidotie jaunie bibliogrāfiskie apraksti un autoritatīvie ieraksti, 

labotas un skaidrotas kļūdas. Nepieciešamības gadījumā galvenā bibliotekāre sazinājās ar skolu 

bibliotekāriem dažādos veidos: 

 

 

 
 

Bibliotēka 

Bibliotēkas 

kopējais krājums 

(eks.) 

Komplek-

tēšana (eks.) 

Rekataloģizēts 

2014. g. (eks.) 

Rekataloģizēts uz 

01.01.2015. (eks.) 
% 

Izglītības 

pārvaldes 

metodiskā centra 

bibliotēka 

8449 170 369 5381 
 

63 

Krievu 

vidusskolas-liceja 

bibliotēka 

26 056 - 1854 5588  21 

15. vidusskolas 

bibliotēka 
16 522 - 1770 2843 17 

Valsts ģimnāzijas 

bibliotēka 
21 605 - 2619 9947 

 

46 

Vienības 

pamatskolas 

bibliotēka 

15 064 - 199 1025 7 

10. vidusskolas 

bibliotēka 
31 304 - 145 145 0,5 

Centra 

vidusskolas 

bibliotēka 

32 836 - 7 7  

Saskaņas 

pamatskolas 

bibliotēka 

11 581 - 806 806 7 

Tirdzniecības 

profesionālās 

vidusskolas 

bibliotēka 

6 200 - 2072 2072 33 

PIKC 

"Daugavpils 

Būvniecības 

tehnikuma" 

bibliotēka 

18 000 - 7512 7512 42 
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Saziņas veids  Kopā 2014. gadā 

e-vēstule 50 

vizīte 30 

saruna 11 

sms sarakste 2 

 

Sniegtā metodiskā un praktiskā palīdzība Skaits 2014. gadā  

Metodiski ieteikumi grāmatu meklēšanā, eksemplāru pievienošanā, svītrkodu piešķiršanā un 

izdrukā 
43 

Kļūdu precizējumi 31 

Datu pārbaude bibliogrāfiskajos ierakstos, eksemplāru pievienošanā, autoritatīvajos ierakstos 16 

Jaunu bibliogrāfisko ierakstu veidošana 16 

Autoritatīvā ieraksta veidošana 2 

Jaunu plaukta indeksu ievietošana un saglabāšana 8 

Kopā: 116 

 

Problēmas darbā ar skolu bibliotēkām SKOLU ALISE: 

1. iespieddarbu un citu dokumentu klasifikācija pēc UDK tabulām un plaukta indeksa 

izvēle pievienotajiem eksemplāriem;  

2. jaunu autoritatīvo ierakstu izveidošana un sasaistīšana ar Galveno autoritatīvo datu 

bāzi; 

3. laika trūkums un paveiktā darba kvalitāte pie nepilna darba laika skolu bibliotēkās.  

 



21 

 

3. PAKALPOJUMU PIEDĀVĀJUMS UN PIEEJAMĪBA 

Daugavpils ir otra lielākā Latvijas pilsēta pēc iedzīvotāju skaita. Saskaņā ar Pilsonības un 

migrācijas lietu pārvaldes datiem 2014. gada sākumā iedzīvotāju skaits Daugavpilī sastādīja – 

98089 cilvēku. Daugavpils ir multikulturāla pilsēta, kur 51,1% iedzīvotāju ir krievi, 18% - 

latvieši, 14,2% - poļi, 7,5% - baltkrievi, 2% - ukraiņi un 7,2% iedzīvotāju ir citu tautību pārstāvji. 

2014. gada sākumā bezdarba līmenis Daugavpilī bija 9,7% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju 

skaita. Saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras datiem Daugavpilī reģistrēto bezdarbnieku 

skaits bija ap 4400 personu, tai skaitā 30,4% no kopējā reģistrēto bezdarbnieku skaita ir ilgstoši 

bezdarbnieki, 13,5% ir pirmspensijas vecuma bezdarbnieki, 10,8% no kopējā reģistrēto 

bezdarbnieku skaita ir personas ar īpašām vajadzībām, 9,7% ir jaunieši vecumā no 15 līdz 24 

gadiem. 

Daugavpils publiskās bibliotēkas apkalpo sekojošas iedzīvotāju grupas: strādājošos, 

ģimenes ar bērniem, studentus, bezdarbniekus, vecos ļaudis, personas ar īpašām vajadzībām, 

personas ar garīga rakstura traucējumiem, personas bez noteiktas dzīvesvietas, personas un 

ģimenes ar trūcīgās personas (ģimenes) statusu. 

Pārskata periodā Daugavpils publiskās bibliotēkas centās kvalitatīvi un operatīvi sniegt 

lietotājiem visplašāko bibliotekāro pakalpojumu klāstu.  

Bibliotēkas pakalpojumus un to izmantošanas kārtību nosaka Latgales Centrālās 

bibliotēkas un tās filiāļu lietošanas noteikumi, kas ir apstiprināti ar Daugavpils pilsētas domes 

2009. gada 26. februāra lēmumu Nr. 96. Bibliotēkas lietotāju apkalpošana un informācijas 

sistēmu izmantošana ir bezmaksas visu kategoriju lietotājiem. Maksas pakalpojumi tiek sniegti 

saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes apstiprināto maksas pakalpojumu cenrādi, kurš tika 

apstiprināts 2009. gada 26. februārī. Bibliotēkai nav noteikta kavējuma nauda par laikā 

neatdotiem iespieddarbiem. 

Daugavpils bibliotēkām ir mūsdienīga, aicinoša vide, kas piesaista lietotājus, kvalitatīvs 

informācijas resursu krājums, uz klientu apkalpošanu orientēts personāls, pastāvīgais interneta 

pieslēgums un WI-FI, automatizēti darba procesi. 

Bibliotēkas piedāvā saviem attālinātajiem lietotājiem iespēju saņemt informāciju 

elektroniski, izmantot grāmatu pasūtīšanas/rezervēšanas iespējas. Visbiežāk telefoniski 

nepieciešama informācija par bibliotēkas darba laiku, pieejamajiem pakalpojumiem un 

bibliotēkas krājumā pieejamajiem iespieddarbiem. Aktuāla informācija par bibliotēku 

pakalpojumiem tiek ievietota LCB mājaslapā, Daugavpils ziņu portālos un sociālajos tīklos. 

Bibliotēkas pakalpojumu attīstība ir orientēta uz visplašāko lietotāju grupu informacionālo 

vajadzību nodrošināšanu, lai bibliotēkas pakalpojumi aptvertu visas iedzīvotāju vecumu grupas 

un darbības jomas, nodrošinot katram lietotājam vienlīdzīgu pieeju informācijas resursiem. 

 

Bibliotēkas pakalpojumu un informācijas resursu pieejamības nodrošinājums: 

 bibliotēka ir pieejama lietotājiem – LCB 52 stundas un filiālēs 35 stundas nedēļā; 

 bibliotēku darba laiks pēc iespējas ir pielāgots lietotāju interesēm;  

 nodrošināta brīva pieeja bibliotēku krājumiem, organizēts racionāls to izvietojums; 

 grāmatu krājumi ir pilnībā atspoguļoti LCB elektroniskajā katalogā;  

 organizēta automatizēta lietotāju reģistrācija, grāmatu izsniegšana/saņemšana, 

rezervēšana LCB un filiālēs; 

 lietotājiem ar īpašām vajadzībām ir nodrošinātas tiesības saņemt bibliotēkas 

pakalpojumus savā dzīves vietā (pēc pieprasījuma); 

 lietotājiem brīvi pieejamas literatūras, mākslas un radošo darbu izstādes; 
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 Lietotājiem ir pieejams: 

 e-katalogs un datubāzes; 

 attālināta grāmatu pasūtīšana/rezervēšana; 

 elektroniskā kataloga mobilā versija LCB mājaslapā; 

 iespēja bez maksas lietot datoru ar pastāvīgu interneta pieslēgumu un Microsoft 

Office standarta programmas;  

 bezvadu internets; 

 apmācības un konsultācijas par krājumiem un citiem informācijas un interneta 

resursi un to izmantošanu; 

 bibliotekārās stundas (tēmas – LCB mājaslapā). Vairāk par bibliotekāro stundu 

piedāvājumu Pielikumā Nr.1. 

 SBA pakalpojumi; 

 LCB bezmaksas kursi (datorkursi senioriem, angļu valodas kursi, senioru angļu val. 

klubs u.c.); 

 Informatīvās norādes lietotāju informēšanai bibliotēkās; 

 LCB mājaslapa: www.lcb.lv, LCB mājaslapa bērniem: www.lcb.lv/berniem u.c. 

 Bibliotēku un literatūru popularizējoši pasākumi, izstādes u.c. 

Latgales Centrālajā bibliotēkā ir speciāli organizēta Interneta lasītava, kas ļauj lasītājiem 

lietot datorus un tajos instalētās datorprogrammas, kā arī izmantot internetu, sazināties ar 

draugiem vai radiniekiem ar skype vai sociālo tīklu palīdzību. Pārskata gadā tika novērots 

Interneta lietotāju skaita samazinājums, tāpēc tika pieņemts lēmums lasītavu slēgt un izmantot to 

kā mācību telpu datorkursu vadīšanai senioriem. Šīs pārmaiņas ļāva optimizēt senioru apmācību, 

īstenojot to paralēli divās plūsmās – četras reizes nedēļā no rītiem un pēcpusdienās krievu un 

latviešu valodās. Tādējādi šis pakalpojums ir kļuvis pieejams daudz lielākam interesentu lokam. 

Sīkākas ziņas par senioru datorapmācību skat. sadaļā “Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība: 

Sociāli mazaizsargāto un riska grupu bibliotekārā apkalpošana”. 

Bibliotēku apmeklētājiem ir tiesības izmantot arī maksas pakalpojumus: 

 informācijas izdruka; 

 dokumentu kopēšana, skenēšana; 

 dokumentu iesiešana; 

 iespieddarbu izsniegšana no lasītavām darbam uz mājām; 

 lasītāja kartes atjaunošana nozaudēšanas gadījumā; 

 SBA kārtībā pasūtīto dokumentu pasta izdevumi u.c. 

Pakalpojumu attīstība 

LCB un filiāles ir izvirzījušas sekojošus uzdevumus pakalpojumu attīstībā: 

 ieviest lietotāju apkalpošanā jaunas, mūsdienīgas darba formas; 

 izveidot mobilus, dažādām iedzīvotāju grupām atbilstošus grāmatu, periodisko un 

elektronisko izdevumu krājumus;  

 nodrošināt lietotājiem brīvu pieeju izglītības un informācijas resursiem; 

 organizēt Daugavpils ģimenēm lasītveicinošus un izglītojošus pasākumus;  

 veicināt esošo resursu izmantošanu un nodrošināt to pieejamību visām lietotāju 

mērķgrupām; 

 turpināt atjaunot IT kvalitātes uzlabošanu un automatizācijas procesu attīstību; 

 veicināt lietotāju informācijpratību (seniori, studenti, skolēni); 

 iesaistoties projektos, veicināt jaunu inovatīvu pakalpojumu ieviešanu; 

 izmantojot publicitātes pasākumus veicināt jaunu lietotāju piesaisti. 

 

file://///heart/DBIS%20Darbinieku%20Profiles/dzidra.stupane/Desktop/pārskats%20nr1.docx%23_Sociāli_mazaizsargāto_un
file://///heart/DBIS%20Darbinieku%20Profiles/dzidra.stupane/Desktop/pārskats%20nr1.docx%23_Sociāli_mazaizsargāto_un
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Galveno rādītāju analīze: lasītāju skaits, apmeklējums, izsniegums 

Pārskata periodā Daugavpils publisko bibliotēku pakalpojumus izmantoja 17 526 reģistrēti 

lietotāji, t. sk. 6 583 bērni un jaunieši līdz 18 gadiem. Salīdzinājumā ar 2013. gadu kopējais 

bibliotēkas lietotāju skaits ir audzis par 997, savukārt bērnu un jauniešu skaits palielinājies par 

1056. LCB vienotajā elektroniskajā lasītāju datubāzē reģistrēti 15 026 lasītāji. 

Bibliotēku kopējais apmeklējumu skaits sasniedza 298 500 apmeklējumus, kas ir par 

10 013 vairāk nekā 2013. gadā. Tika veikta uzskaite arī par bibliotēku virtuālo apmeklējumu. 

Virtuāli LCB un filiāles tika apmeklētas 80 388 reizes, kas ir par 9 402 vairāk nekā 2013. gadā. 

LCB tika uzskaitīti LCB mājaslapas apmeklējumi, LCB profila apmeklējumi sociālajos tīklos un 

Latvijas bibliotēku portālā, LCB veidoto elektronisko resursu un abonēto datubāzu apmeklējumi, 

kā arī LCB e-kataloga izmantošana. Savukārt filiālēs tika uzskaitīti elektroniskā kataloga 

izmantošanas gadījumi un attiecīgās filiāles profila apmeklējumi Latvijas bibliotēku portālā.  

 
LCB un filiāļu galvenie darba rādītāji 2013.-2014. g. 

 

Bibliotēka 

Lietotāju  

skaits 

Apmeklējumu skaits Izsniegumu  

skaits 

2014. g. 2013. g. +/- 2014. g. 2013. g. +/- 2014. g. 2013. g. +/- 

LCB 7 274 7 359 -85 168 425 171252 -2827 230 041 263 115 -6074 

Bērnu 

bibliotēka 

“Zīlīte” 

2 903 2 398 +505 32 597 28 993 +3604 56 892 50 437 +6455 

Gaismas 

bibliotēka 

728 536 +192 11 519 10 417 +1102 13 614 11 056 +2558 

Jaunbūves 

bibliotēka 

2 281 2 241 +40 25 636 25 305 +331 56 194 60 017 -3823 

Pārdaugavas 

bibliotēka 

1 060 1 012 +48 16 511 14 370 +2141 28 607 26 005 +2602 

Ceriņu 

bibliotēka 

1 294 1 198 +96 18 391 17 270 +1121 42 152 39 470 +2682 

Piekrastes 

bibliotēka 

1 986 1 785 +201 25 421 20 880 +4541 47 924 42 810 +5114 

KOPĀ 17 526 16 529 +997 298 500 288 487 +10013 475 424 465 910 +9514 

tai skaita bērni 

līdz 18 gadiem 

6 583 5 527 +1056 87 164 79 493 +7671 135 664 131 033 +4631 

virtuālie 

apmeklējumi  

   80 388 70986     

 

Pēdējā gadā ir vērojama tendence samazināties apmeklējumu un izsniegumu skaitam LCB, 

jo pieaug sabiedrības informācijpratības līmenis – aizvien vairāk iedzīvotāji spēj patstāvīgi 

meklēt un izmantot informāciju interneta resursos.  

Salīdzinot ar 2013. gadu, pārskata gadā ir ievērojami palielinājies bērnu un jauniešu 

lietotāju skaits. LCB un filiāļu aktīvais darbs ar bērniem un veiksmīgi īstenotie lasītveicināšanas 

pasākumi ir devuši iespēju piesaistīt jaunus lietotājus. Ļoti veiksmīgi tika īstenota 

lasītveicināšanas akcija “Skaistā vasara bibliotēkā” vasaras mēnešos.  

Pārskata periodā LCB turpināja apkalpot dažādu kategoriju lietotājus: strādājošos, 

bezdarbniekus, pensionārus, skolēnus, studentus u.c. 
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LCB lietotāju sastāva analīze 2012.-2014. g. 

 

Gads Lasītāju skaits Strādājošie Pensionāri Bezdarbnieki Skolēni Studenti Pārējie 

2014 7274 31,85% 8,22% 10,23% 19,27% 26,18% 4,22% 

2013 7356 31,05% 8,39% 10,40% 18,12% 27,76% 4,28% 

2012 7368 30,2% 8,3% 10% 19% 28,9% 
 

3,7% 

 

Salīdzinot LCB lasītāju sastāvu trīs gadu laikā, var secināt: 

 LCB pakalpojumus pārsvarā izmanto studenti, skolēni un strādājošie; 

 Pārskata gadā ir nedaudz pieaudzis strādājošo un skolēnu skaits, savukārt studentu 

skaits ir nedaudz samazinājies; 

 Pensionāru un bezdarbnieku skaits ir sarucis minimāli; 

 LCB lietotāju sastāvu ir iespējams analizēt arī pēc to izglītības līmeņa. 

 
LCB lietotāju izglītības līmenis 2012.-2014. g. 

Gads Pamatizglītība Vidējā Vidējā spec. Augstākā 

2014 16,48% 32% 11,67% 29,14% 

2013 16,84% 33,9% 11,94% 28,11% 

2012 17,6% 34,6% 12% 26,7% 

 

Tā kā ievērojams skaits LCB lietotāju ir skolēni un studenti, lietotāji ar vidējo un 

pamatizglītību veido gandrīz pusi no bibliotēkas apmeklētājiem. Lietotāji ar augstāko izglītību ir 

vēl viena liela lasītāju grupa. 

Ekskursijas bibliotēkā 

Pārskata periodā bibliotēka uzņēma 21 grupu ekskursantu. LCB viesojās 362 cilvēki, t.sk. 

176 skolēni līdz 18 gadiem. Tie bija Daugavpils novada un skolu bibliotekāri, Daugavpils 

sociālās aprūpes centra apmeklētāji, Daugavpils pilsētas domes bērnunama – patversmes 

“Priedīte” bērni, Daugavpils psihoneiroloģiskās slimnīcas darbinieki, DU kultūras menedžmenta 

studenti, Daugavpils novada Lāču pamatskolēni, Daugavpils 10. vidusskolas, 9. vidusskolas un 

Saskaņas pamatskolas skolēni, kā arī daudzi viesi no dažādiem Latvijas novadiem: Liepājas, 

Alūksnes, tuvāko novadu bibliotekāri, Saldus kultūras darba organizatori un Neretas novada 

bibliotekāri. Tika uzņemti arī skolēni no Baltkrievijas, Vācijas kultūras darba organizatori, visi 

viesi tika iepazīstināti gan ar bibliotēku, gan ar bibliotekāro darbu un informācijas resursiem. 

Bibliotekārās stundas 

Kā ik gadus arī pārskata gadā LCB un katra tās filiālē izstrādāja un papildināja 

bibliotekāro stundu piedāvājumu, tad tas tika apkopots un publiskots bibliotēkas mājaslapā, kā 

arī nosūtīts sadarbības partneriem: izglītības pārvaldei, skolām, pirmskolas izglītības iestādēm 

u.c. interesentiem. Pārskata gadā LCB un tās filiālēs tika sagatavotas un novadītas vairāk nekā 

103 bibliotekārās stundas, kuras apmeklēja 2322 dažāda vecuma interesenti. Pilnu sarakstu var 

apskatīt Pielikumā Nr.1. 

Īpaši pieprasītas bija šādas bibliotekārās stundas: 

 Digitālais ceļojums Letonikas datu bāzē; 

 No vissenākās grāmatas līdz e-grāmatai; 

 Noras Ikstenas īstenības rindas; 
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Mutiskās Elektroniskās Rakstiskās

Uzziņu skaits Daugavpils publiskajās bibliotēkās

2013. gads 2014. gads

 Ziedu pasaules maģiskie noslēpumi; 

 Bērnu bibliotēka ir tavu draugu pilsēta (10 lieliskas grāmatas, kas noteikti jāizlasa); 

 Bibliotēkā dzīvo grāmatas; 

 Vai tu zini, ko tu lasi?; 

 No grauda līdz maizei; 

 Enciklopēdijas un rokasgrāmatas – tavi palīgi zināšanu pasaulē; 

 E-prasmes bibliotēkā; 

 Izvēlies, ko vēlies, Lasi, ko izvēlējies!; 

 Labas grāmatas ir kā gājputni – tās vienmēr atgriežas pie lasītājiem; 

 Latvijas pērles; 

 Mūsu adrese – Jaunbūve; 

 Dzimtenes zaļā bagātība; 

 Daugavpils – vēstures spogulī; 

 Kas ir grāmata? 

 Meža bibliotēkas taciņas; 

 Krāsainās pasakas; 

 Mazuļi bibliotēkā; 

 Jauno grāmatu stunda bibliotēkā; 

 Eiropas literatūras pērles. 

Uzziņu un informācijas darbs 

Galvenais uzziņu un informācijas darba uzdevums – nodrošināt bibliotēkas lietotājiem 

informācijas pieejamību un attīstīt viņu informācijprasmes. Uzziņu darbā tiek izmantotas 

dažādas datubāzes, interneta resursi un tradicionālie informācijas resursi. 2014. gadā Daugavpils 

pilsētas publiskās bibliotēkās kopā sniegtas 51 597 uzziņas, no tām elektroniskās 17 276, 

mutiskās 32 308 un rakstiskās 2 013. 

Latgales Centrālajā bibliotēkā sniegto uzziņu skaits salīdzinājumā ar 2013. gadu ir palicis 

gandrīz nemainīgs. 
LCB sniegtās uzziņas 2014. gadā 

Nodaļa Uzziņu skaits 

2013. gads 2014. gads 

Informācijas nodaļa 9144 8947 

Lasītava 13800 14000 

Abonements 5885 5980 

Periodikas lasītava 1630 1197 

ASV Informācijas centrs 418 450 

Kopā 30 877 30 574 
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Pamatā tās ir tematiskās uzziņas (70%), tad seko adresālās (15%), faktogrāfiskās (10%) un 

precizējošās (5%). 

Jāatzīmē, ka lietotāju pieprasījumi ir kļuvuši sarežģītāki, detalizētāki un mazāk zināmi, 

tādēļ darbiniekiem ir labi jāpārzina krājums, jāorientējas elektroniskajos katalogos un datubāzēs, 

un modernajās informācijas tehnoloģijās. Galvenie lietotāji ir studenti un skolēni, kuriem ir 

nepieciešama informācija referātu, kursa darbu, diplomdarbu un zinātniski pētniecisko darbu 

rakstīšanai. Pēc tam seko speciālisti, kuriem ir nepieciešama informācija darbam, dažādiem 

interesentiem nepieciešama informācija par dažādām tēmām (hobiji, novadpētniecība, juridiskie 

akti, māju apsaimniekošana, pensiju aprēķināšana, remontdarbi u.c.). 

Sniegto uzziņu tematika aptver visas zinātņu nozares, taču vispieprasītākās ir medicīnas un 

mākslas tēmas, pēc tam seko pedagoģija, psiholoģija, juridiskās zinātnes, literatūrzinātne, 

socioloģija, vēsture. Pēdējā laikā ir palielinājusies interese par tehniskajām zinātnēm: 

transportlīdzekļi, elektrotehnika, datorzinātnes, celtniecība un poligrāfija. 

Uzziņu sniegšanā visplašāk tiek izmantots bibliotēkas elektroniskais katalogs un 

Novadpētniecības analītiskā datubāze, kā arī LNB Analītikas datubāze, ja nepieciešama jaunākā 

un aktuālākā informācija. No Digitālās bibliotēkas kolekcijām pieprasītākās ir: Periodika.lv, 

Grāmatas, Zudusī Latvija, Mantojums – 1, Latvijas kartes. Šos resursus vairāk izmanto studenti, 

skolēni un novadpētnieki, kā arī bibliotekāri savā ikdienas darbā. 

2014. gadā LCB un filiāles abonēja 4 datubāzes: Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka, 

e-likumi un Rubricon. Letonikas resursi ir kvalitatīvi, satur uzticamu informāciju, tiek regulāri 

papildināti, interaktīvā veidā tiek piedāvāti materiāli mācībām, pašizglītībai un ceļošanai. Šo 

resursu labprāt izmanto skolēni un skolotāji informācijai par Latvijas vēsturi, dabu, kultūru, 

valodas uzziņām, kā arī bibliotekāri savā darbā. Visplašāk tiek izmantota Lursoft laikrakstu 

bibliotēka, jo tā ietver centrālo laikrakstu un reģionālās preses izdevumu elektroniskās versijas. 

Šo datubāzi iesakām lietotājiem, ja ir nepieciešama aktuāla informācija vai konkrēts raksts. 

Turklāt LNB Analītikas datubāzē ir tiešsaiste uz rakstu pilnajiem tekstiem no Lursoft laikrakstu 

bibliotēkas. Arī bibliotekāri izmanto šo datubāzi tematisko mapju papildināšanai un citu resursu 

veidošanai. Pieprasīta ir arī e-likumi datubāze, jo šeit lielākā daļa likumdošanas aktu ir krievu 

valodā, kas ir aktuāli Daugavpilī. Lietotājus interesē Civillikums, likums par pensiju 

aprēķināšanu, nodokļu izmaiņas, personas datu aizsardzība, dzīvojamo māju apsaimniekošana, 

Civilprocesuālais likums, ģimenes pabalsti, būvnormatīvi un likums par dzīvokļa īpašumu. 

Rubricon ir Krievijas enciklopēdisko resursu datubāze, kas tika izmantota, ja bija nepieciešama 

informācija par Krieviju. 

Apmēram 9% no sniegtajām uzziņām ir novadpētnieciska rakstura uzziņas. Pārskata 

periodā Daugavpils publiskajās bibliotēkās tika sniegtas 2 770 novadpētnieciskā rakstura 

uzziņas, no kurām 1 556 uzziņas tika sniegtas Latgales Centrālajā bibliotēkā. 

Novadpētniecības uzziņu sniegšanā plaši tika izmantoti bibliotēkas veidotie elektroniskie 

resursi: “Dinaburgas cietoksnis”, digitalizētie pilsētas laikraksti, Daugavpils novadnieku 

datubāze, “Dziesmotā Latgale”, “Daugavpils Baznīckalns”, “Rakstniece Anita Liepa”, 

tematiskās mapes, pilsētas domes informatīvie materiāli u.c. Pēc statistikas datiem 

novadpētniecības datubāzu apmeklējums nav krities, tas ir saglabājies un pat palielinājies 

salīdzinājumā ar 2013. gadu. Lielākais apmeklējums ir datubāzei “Dziesmotā Latgale”, pēc tam 

seko “Dinaburgas cietoksnis”. Lai veicinātu datubāzu izmantošanu lasītāju vidū, informācija par 

pieejamajām datubāzēm bibliotēkās ir regulāri pieejama plakātu veidā. Lietotājiem tiek 

piedāvātas individuālas konsultācijas un veidotas prezentācijas, kuras tiek izmantotas lietotāju 

grupu apmācībās. 

Elektroniskie resursi ir galvenais informācijas avots uzziņu sniegšanā, taču netiek aizmirsti 

arī iespiestie informācijas avoti: enciklopēdijas, rokasgrāmatas, katalogi, ceļveži, literatūras 

rādītāji. Tos izmanto galvenokārt faktogrāfisko uzziņu sniegšanā.  
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Ērtākai un efektīvākai lietotāju apkalpošanai tika sastādīti tematiskie literatūras saraksti: 

Ekslibris, S. Dalī, Ruģeļu mikrorajons, Mākslas dienas, Dzejas dienas, A. Grigorjeva, 

bērnu traumatisms, BRICS valstis, mapes ar izdrukām no interneta resursiem par aktuālām 

tēmām, piemēram, mākslas dienas, Krievijas embargo ietekme uz Latvijas ekonomiku, DU 

bibliotēka, flešmobs-zibakcija, Beļģijas tradīcijas, 2014. gada svarīgākie notikumi pasaulē, 

2014. gada zinātniskie sasniegumi Latvijā un pasaulē.  

Pārskata periodā LCB un filiāles piedalījās 3 datubāzu izmēģinājumos: marts – Litres: 

Library (e-grāmatu datubāze), aprīlis-oktobris Polpred.com.Обзор СМИ (ziņu aģentūras), 

septembris-oktobris EastView (periodiskie izdevumi). 

Bibliotēkā darbojas ES informācijas punkts, kur atrodas grāmatas, bukleti, kartes, 

informatīvas lapiņas, kalendāri. Materiāli par ES ir pieprasīti: bibliotēkas lietotāji interesējās par 

EK regulām dažādās jomās, brīvprātīgo darbu, ES fondu līdzfinansētajiem projektiem, eiro 

ieviešanu, bezdarbu, augstāko izglītību un globalizāciju, dažādu valstu tiesībām, Latvijas 

iestāšanos ES u.c. 

LCB Lasītavā ir izvietots arī VIAA informatīvais stends, kurā izvietoti aktuāli ES 

Mūžizglītības programmu materiāli, materiāli veiksmīgai karjeras veidošanai u.c. 

 

Sociāli mazaizsargāto un riska grupu bibliotekārā apkalpošana 

LCB un filiālēs mazturīgiem iedzīvotājiem, senioriem, bezdarbniekiem, no 

ieslodzījuma vietām atbrīvotām personām un nelabvēlīgo ģimeņu pārstāvjiem ir iespēja 

uzlabot dzīves kvalitāti – te var lasīt jauno presi un grāmatas, bez maksas lietot datoru un 

internetu. Sociāli mazaizsargāto un riska grupu pārstāvji saņem konsultācijas tradicionālo un 

elektronisko informācijas resursu izmantošanā. Īpaša uzmanība tiek pievērsta sociāli 

mazaizsargātiem bērniem. Bibliotēkās viņi lasa, skatās grāmatas un žurnālus, strādā pie datora, 

labprāt spēlē galda spēles un mīl parunāties ar bibliotekāri. Ja bibliotēka šos bērnus izraidītu, viņi 

atrastos uz ielas. Bibliotēkā viņi ir siltumā, patīkamā vidē, ar iespēju saturīgi pavadīt laiku.  

Daugavpils publiskajās bibliotēkās tiek veicināta vecāka gadagājuma cilvēku integrācija 

jaunajā informācijas vidē. 

 LCB jau piekto gadu pēc kārtas organizē datorlietošanas kursus senioriem. Grupu 

nodarbības notiek katru darbadienu un ilgst vienu mēnesi. Paralēli tiek apmācītas divas senioru 

grupas. Seniori datorprasmes apgūst katrs pie sava datora pēc bibliotēkas darbinieku speciāli 

izstrādātas mācību programmas, kura sastāv no trīs daļām: 

1. Datoru operētājsistēmas pamatjēdzieni (darbs ar operētājsistēmu, darbs ar failiem un 

mapēm, darbs ar teksta dokumentiem). 

2. Darbs ar Word dokumentiem (iepazīšanas ar Word vidi, teksta formatēšana, noformēšana 

un izdruka). 

3. Interneta lietošanas pamati (iepazīšanas ar dažādām interneta pārlūkprogrammām un 

informācijas meklēšanas pamati). 

2014. gada laikā datorzināšanu pamatus apguva 80 seniori. 
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LCB ASV informācijas centrs piedāvā bezmaksas angļu valodas kursus 

senioriem-iesācējiem. 2014. gada laikā angļu valodas pamatus apguva 28 seniori. 

Pārskata periodā LCB darbinieki turpināja Daugavgrīvas cietuma uz mūžu ieslodzīto 

personu (45 cilvēku) apkalpošanu grāmatu izsniegšanas punktā vienu reizi mēnesī. Šis darbs ir 

ļoti laikietilpīgs, jo darbinieki ne tikai komplektē grāmatu kopas, bet arī strādā ar klientu 

specifiskajiem pieprasījumiem. Gada laikā tika saņemti un apstrādāti 10 saraksti ar grāmatu 

pieprasījumiem, kopā izsniegtas 282 grāmatas.  

Cilvēkiem, kas izsaka vēlmi izmantot bibliotēku pakalpojumus, bet veselības problēmu dēļ 

nevar to izdarīt paši, jau vairākus gadus LCB un filiāles piedāvā pakalpojuma veidu – grāmatu 

piegāde mājās. Šādu cilvēku nav īpaši daudz, jo LCB pakalpojumi brīvi pieejami cilvēkiem ar 

īpašām vajadzībām, viņi var izmantot liftu.  

 
LCB un filiāļu veiktā grāmatu piegāde mājās 2014. gadā 

 

LCB 

Bērnu 

bibliotēka 

“Zīlīte 

Piekrastes 

bibliotēka 

Jaunbūves 

bibliotēka 

Pārdaugavas 

bibliotēka 

Gaismas 

bibliotēka 

Ceriņu 

bibliotēka 

2 --- 4 4 4 --- 1 

 

LCB filiālē Gaismas bibliotēkā un Bērnu bibliotēkā “Zīlīte” šis pakalpojums pārskata gadā 

nebija pieprasīts. 

Bibliotēkas pieejamība un lietošanas aprīkojums personām ar īpašām vajadzībām 

2014. gadā LCB aktīvi turpināja darbu pie savu pakalpojumu pieejamības nodrošināšanas 

lietotājiem ar īpašām vajadzībām. Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām LCB piedāvā: 

 apkalpošanu dzīves vietā; 

 īpaši aprīkotu datoru vājredzīgajiem un redzes invalīdiem (pieejams LCB 

Periodikas lasītavā, 3. stāvā). 

Bibliotēkas lietotājiem ar kustību, redzes vai citiem traucējumiem, kuri paši nevar 

apmeklēt bibliotēku, ir tiesības vienu reizi mēnesī saņemt bibliotēkas pakalpojumus savā dzīves 

vietā. Šis pakalpojums jāpiesaka bibliotēkā, kas atrodas vistuvāk lietotāja dzīvesvietai (Latgales 

Centrālajā bibliotēkā vai filiālē), aizpildot pieteikumu bibliotēkas pakalpojumu saņemšanai 

dzīvesvietā. Lietotāju ērtībai pieteikumu var aizpildīt elektroniski 

http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=Pakalpojumi_invalidiem. 

LCB fiziskā vide ir pielāgota personām ar kustību traucējumiem. Pie vienas no ēkas ieejām 

ir ierīkota uzbrauktuve, kāpņu telpa ir aprīkota ar liftu. Diemžēl LCB 6 filiāles nav pielāgotas 

cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 

 

Ziemassvētku akcija “Adventes lasījumi”  

2014. gadā LCB un filiāles jaunu labdarības akciju – “Adventes lasījumi” pilsētniekiem ar 

īpašām vajadzībām. Šī akcija radās, analizējot un pārņemot labas prakses piemēru no LCB 

filiāles Bērnu bibliotēkas “Zīlīte”, kas pirmo reizi aprobēja Adventes lasījumu rīkošanu 2013. 

gada nogalē. Šīs akcijas būtība ir tāda, ka četru pirmssvētku nedēļu laikā bibliotekāri dodas pie 

lasītājiem, kas dažādu iemeslu dēļ paši nevar atnākt uz bibliotēku, un piedāvā daiļdarbu skaļo 

priekšā lasīšanu. Tādējādi pilsētniekiem tika sniegta iespēja sirsnīgā, apcerīgā noskaņā sagaidīt 

Ziemassvētkus. Labdarības akcija guva lielu atsaucību, tāpēc 2014. gadā tai pievienojās arī 

pārējās pilsētas publiskās bibliotēkas. Bibliotēku darbinieki apmeklēja pirmsskolas izglītības 

iestādes, kur mācās bērni ar īpašām vajadzībām, Bērnu sociālās aprūpes centru “Kalkūni”, 

Bērnunamu-patversmi “Priedīte”, Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālo 

centru, Daugavpils sociālās aprūpes un rehabilitācijas dienas centru, Neredzīgo biedrību, 

http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=Pakalpojumi_invalidiem
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Daugavpils autisma centru “Mūsu pasaule” un citas iestādes un organizācijas, kas apkalpo 

personas ar īpašām vajadzībām.  

Arī LCB filiālēs notiek darbs ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Jau divus gadus LCB 

filiāle Ceriņu bibliotēka veiksmīgi sadarbojas ar Dienas aprūpes centru personām ar īpašām 

vajadzībām. Ceriņu bibliotēkas darbinieki organizēja dažādus pasākumus centra apmeklētājiem: 

praktiskās literatūras apskatu “Grāmatas priekam un iedvesmai”, informatīvo stundu par 

e-resursiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām “Dažādi – vienādi”, vasarā tika organizēta 

ekskursija uz bibliotēku “Tā ir mana iespēju pasaule”. 20. martā Ceriņu bibliotēka uzaicināja 

Dienas aprūpes centra klientus uz bibliotekāro stundu „Kas ir grāmata?”, kuru apmeklēja 15 

jaunieši un centra darbinieki. 

 
 

Jaunbūves bibliotēka jau vairākus gadus cieši sadarbojas ar Daugavpils 1. speciālo 

pamatskolu. Skolas audzēkņi gada laikā apmeklē bibliotēku, lai iepazītos ar jaunākajām 

grāmatām, pārlapotu jaunākos žurnālus, paspēlētu datorspēles, kā arī aktīvi iesaistītos bibliotēkas 

organizētajos un rīkotajos pasākumos. Jaunbūves bibliotēku apmeklē tikai 13 skolēni (ir bērni, 

kuriem ir 20 gadi), kas spēj pārvietoties paši. Pārējie pārvietojas ar invalīdu ratiņu palīdzību. 

2014. gadā Daugavpils 1. speciālās pamatskolas audzēkņi piedalījās Karjeras nedēļas pasākumā 

– neklātienes ceļojumā “Profesiju varavīksne”, kā arī Adventes lasījumos. Adventes lasījumu 

laikā viņiem tika nolasīta un kopīgi apspriesta Kārļa Skalbes pasaka “Kaķīša dzirnavas”.   

Jau vairākus gadus projektu nedēļas laikā Jaunbūves bibliotēku apmeklē Daugavpils 

logopēdiskās internātpamatskolas-attīstības centra audzēkņi. 2014. gadā viņiem tika piedāvātas 

bibliotekārās stundas “Bibliotēkā dzīvo grāmatas” un “Mūsu zaļā bagātība” un literārais 

globuss “Vai tu zini, kas es esmu?”. 

 Jaunbūves mikrorajonā atrodas Daugavpils 15. logopēdiskā pirmsskolas izglītības iestāde, 

ar kuru jau otro gadu pēc kārtas sadarbojas Jaunbūves bibliotēka. Šo izglītības iestādi apmeklē 

bērni, kuri ļoti slikti runā, kurus var saprast tikai vecāki un audzinātāja. Ar viņiem ļoti grūti 

strādāt: vajag piedāvāt aktivitātes, kur bērniem ir maz jārunā. Audzēkņi grib izpildīt uzdevumus, 

kuros viņiem ir jārunā, bet, ja bibliotekāre viņus nesaprotat, bērni nervozē. 2014. gadā 

Daugavpils 15. logopēdiskās pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi piedalījās šādos 

pasākumos: kāpēcīšu rīts “Kāpēc tā notiek?” (par enciklopēdijām bērniem). 

Iekšzemes un starptautiskā SBA pakalpojumu piedāvājums 

Starpbibliotēku abonementa (turpmāk SBA) galvenā funkcija ir nodrošināt lietotājiem 

pieprasīto grāmatu vai cita veida materiālus gadījumos, kad to nav LCB vienotajā krājumā, kā arī 

nosūtīt nepieciešamos materiālus no bibliotēkas krājuma citām bibliotēkām. 

Pārskata periodā SBA pakalpojumus izmantoja 59 publisko bibliotēku lietotāji. Gada laikā 

tika izpildīti 259 tematiski pieprasījumi. 
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Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, SBA pakalpojumu skaits ir samazinājies, jo pieaug 

iespēja iegūt informāciju elektroniskā veidā, tajā skaitā arī pieejamajās datubāzēs. Pārskata gadā 

dokumentu elektronisko piegādi lietotāji izmantoja 839 reizes. Ar katru gadu samazinās arī SBA 

kārtā pasūtīto grāmatu skaits. 2013. gadā procentuālā grāmatu attiecība pret pārējiem 

pasūtītajiem dokumentiem bija 16 pret 84, bet 2014. gadā – 14 pret 86. 

2014. gadā SBA darbā turpinājās veiksmīga sadarbība ar Daugavpils Universitātes 

bibliotēku, Daugavpils mākslas vidusskolu “Saules skola”, Daugavpils Mūzikas vidusskolu, 

Daugavpils Krievu vidusskolu – liceju, Daugavpils Saskaņas pamatskolu, Daugavpils 

15. vidusskolu un Baltkrievu kultūras centru. LCB vienotā krājuma materiāli tika izmantoti, 

noformējot izstādes, sagatavojot prezentācijas, gatavojot pasākumus. SBA pakalpojumus 

vairākkārt izmantoja arī Daugavpils Universitātes un Medicīnas koledžas studenti.  

Daugavpils publisko bibliotēku darbinieki regulāri izmantoja SBA iespējas, gatavojot 

prezentācijas un izstādes, kā arī veidojot projektu “Daugavpils Baznīckalns”. 

2014. gadā lietotāju pieprasījumi bija saistīti ar medicīnas, pedagoģijas, reliģijas, politikas, 

dabaszinātnes, lauksaimniecības un novadpētniecības jomām. Visvairāk pieprasījumu ir saistīti 

ar medicīnas jautājumiem, jo Daugavpils Medicīnas koledžas studenti ļoti aktīvi izmantoja SBA 

iespējas.  

 

 

 

Vairākums pieprasījumu bija latviešu un krievu valodā. Tika pieprasīti arī dokumenti 

angļu, vācu, poļu un baltkrievu valodā.  
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Pārskata gadā Daugavpils publiskajās bibliotēkās nebija pieprasījuma pēc Starptautiskā 

SBA pakalpojumiem. 

Toties tika izmantots iekšējais starpbibliotēku abonements, kura ietvaros iespieddarbi no 

vienotā LCB krājuma pēc pieprasījuma un uz noteiktu laiku tika nogādāti uz attiecīgu 

Daugavpils publisko bibliotēku un izsniegti lasītājam.  
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4. INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJU 

NODROŠINĀJUMS 

LCB un filiāļu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājumu pārrauga 

Automatizācijas nodaļa. Tās galvenais mērķis ir nodrošināt LCB un tās filiāļu IT 

infrastruktūras kvalitatīvu un drošu darbspēju. 

Bibliotēkas informācija tīmeklī: bibliotēkas mājaslapa, emuāri, sociālie tīkli un citas 

tīmekļa vietnes 

 

LCB mājaslapa  

Kopš tās izveides 2001. gadā LCB mājaslapa http://www.lcb.lv ir vairākkārt pilnveidota. 

2010. gadā tika izveidota mājaslapas pašreizējā versija. Mājaslapas uzturēšanu veic LCB 

Automatizācijas nodaļas darbinieki. 

Ņemot vērā Daugavpils iedzīvotāju sastāva tendences, informācija mājaslapā ir pieejama 

divās valodās – latviešu un krievu. Tādējādi ir iespējams aptvert daudz plašāku lietotāju skaitu. 

Lai informētu lietotājus par bibliotēkas aktualitātēm, mājaslapas saturs tiek regulāri 

papildināts. Svarīgākās ziņas tiek sūtītas uz Daugavpils pilsētas domes mājaslapu, Daugavpils 

Kultūras pārvaldes mājaslapu un pilsētas ziņu portāliem.  

 

 
 

Bibliotēkas tīmekļa vietnē ir šādas pamatsadaļas: Jaunumi, Par mums, Lietotājiem, 

Bibliotekāriem, Pakalpojumi, E-resursi, Filiāles, Galerija, Novadpētniecība, Aktuālais 

jautājums, Kalendārs. Pārskata gadā bibliotēkas mājaslapas struktūra netika mainīta. 

Populārākās (lietotāju apmeklētākās) ir mājaslapas sadaļas E-resursi, Jaunumi, Galerija, 

kā arī sadaļas Filiāles Bērnu bibliotēkas “Zīlīte” apakšsadaļa. 

 

 

 

http://www.lcb.lv/
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LCB mājaslapas sadaļu apmeklējums 2014. gadā 

 
Sadaļa Skaits 

http://www.lcb.lv/ 39188 

LCB e-resursi 7361 

Bērnu bibliotēkas “Zīlīte” sākumlapa 6189 

LCB krievu versija 5486 

LCB jaunumi 4489 

LCB galerija 3545 

LCB filiāles Ceriņu bibliotēkas jaunumi 3080 

LCB filiāles Gaismas bibliotēkas jaunumi 2999 

LCB filiāles Bērnu bibliotēkas “Zīlīte” jaunumi 2785 

LCB vēsture 2750 

LCB pamatpakalpojumi 2461 

LCB (Kā kļūt par lietotāju) 2379 

LCB filiāles Jaunbūves bibliotēkas jaunumi 2322 

LCB filiāles Pārdaugavas bibliotēkas jaunumi 2311 

LCB filiāles Piekrastes bibliotēkas jaunumi 2180 

Novadpētniecības mapes  1981 

LCB darba laiks 1180 

LCB bibliotekāriem 1128 

LCB filiāles Bērnu bibliotēkas “Zīlīte” krievu versija 1124 

LCB datubāzes krievu valodā 932 

Vēsture krievu valodā 881 

Daugavpils novadnieki 845 

Pakalpojumi krievu valodā 810 

Kontakti 803 

Periodikas arhīvs 634 

Instrukcijas 617 

Kā kļūt par lietotāju krievu valodā 585 

Struktūra 326 

Kursi 282 

Darba laiks krievu valodā 247 

LCB filiāles Piekrastes bibliotēkas jaunumi krievu valodā 234 

LCB filiāles Pārdaugavas bibliotēkas jaunumi krievu valodā 233 

Bibliotēkas krājums 227 

LCB filiāles Gaismas bibliotēkas jaunumi krievu valodā 225 

LCB filiāles Bērnu bibliotēkas jaunumi krievu valodā 222 

Iepirkumi 215 

LCB filiāles Ceriņu bibliotēkas jaunumi krievu valodā 211 

Datoru izmantošanas noteikumi 191 

Pajautā bibliotēkai krievu valodā 181 

Kā mūs atrast 171 

LCB filiāles Jaunbūves bibliotēkas jaunumi krievu valodā 170 

Kontaktinformācija krievu valodā 165 

Periodika 156 

Īpašumi 152 

Lapas karte 107 

ESIP pakalpojumi 104 

 

Interneta resurss LCB bērniem  

 

Mājaslapa LCB bērniem tika izveidota 2011. gadā. Ņemot vērā, ka tā ir paredzēta 

bibliotēkas mazajiem lietotājiem, mājaslapa tika veidota ar vienkāršu struktūru un dizainu. Četru 

gadu laikā kopš mājaslapas izveides tā ir novecojusi, tāpēc pārskata gadā tika uzsākta mājaslapas 

pārveidošana. Ņemot vērā iepriekšējās mājaslapas versijas sadaļu apmeklējumu, tika pieņemts 
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lēmums paturēt populārākās sadaļas un pārveidot/papildināt pārējās. Tādējādi tika izstrādāta šāda 

struktūra: 

 Bibliotēkā tu vari (Pakalpojumi) 

 Grāmatas (Grāmatu tops un Jaunumi) 

 Žurnāli 

 Spēles 

 Gudrību lāde (Palīgs mājasdarbos) 

 Vecākiem un skolotājiem 

Jaunajā mājaslapas versijā tiks izveidota atsevišķa sadaļa katrai LCB filiālei, kur 

lietotājiem būs ērti pieejama informācija par bērniem un jauniešiem paredzētajiem pasākumiem, 

izstādēm un citām aktualitātēm attiecīgajā filiālē. 

Sadaļa Vecākiem un skolotājiem tiks paplašināta, akcentējot LCB un filiāļu izstrādāto 

bibliotekāro stundu un tematisko pasākumu piedāvājumu. 

 

Sociālie tīkli 

Pārskata gadā tika turpināta bibliotēkas jaunumu atspoguļošana trijos sociālajos tīklos – 

facebook (https://www.facebook.com/lcb.lv), draugiem (http://www.draugiem.lv/lcb.lv/) un 

twitter (https://twitter.com/LatgalesCB). LCB mājaslapā ikviens lietotājs, izvēloties pieejamās 

sociālo tīklu ikonas, var sekot LCB profilam sociālajos tīklos. To var darīt gan reģistrētie sociālo 

tīklu lietotāji, gan citi interesenti. Tādējādi minētie sociālie tīkli ir uzskatāmi par vērtīgu 

bibliotēkas sabiedrisko attiecību instrumentu, kas ļauj aptvert daudz plašāku esošo un potenciālo 

lietotāju loku – iepazīstināt ar jaunākajiem notikumiem, popularizēt bibliotēkas piedāvātos 

pasākumus, informēt par krājuma papildinājumiem un ieteikt saistošu un vērtīgu literatūru, 

atspoguļot bibliotēkā notiekošos pasākumus, ievietojot bilžu galerijas. Salīdzinot ar iepriekšējo 

gadu, pārskata gadā pieauga LCB profilu apmeklējums visos trijos sociālajos tīklos. 

 
LCB sociālo tīklu apmeklējums 2014. gadā 

 
Facebook 

 2014. g. 2013. g. + / - 

Jaunu ierakstu skaits 204 200 + 4 

Sekotāju skaits 173 86 + 87 

Apmeklējums 8321 3599 + 4722 

 
Draugiem 

 2014. g. 2013. g. + / - 

Jaunu ierakstu skaits 170 174 - 4 

Sekotāju skaits 178 124 + 54 

Apmeklējums 1863 1627 + 236 

 
Twitter 

 2014. g. 2013. g. + / - 

Jaunu ierakstu skaits 247 210 + 37 

Sekotāju skaits 117 88 + 29 

 

  Kā redzams, vislielākais apmeklējumu skaits pārskata gadā bija LCB profilam sociālajā 

tīmekļa vietnē Facebook. Analizējot apmeklētāju demogrāfiskos rādītājus, pārskata gada nogalē 

tika secināts par nepieciešamību turpmāk publicēt ierakstus divās valodās – latviešu un krievu. 

Tādējādi tiek plānots aptvert un piesaistīt vēl lielāku interesentu skaitu. Pārskata gadā sociālo 

tīklu vietnē Facebook.com LCB jaunumiem sekoja lietotāji no dažādām valstīm, tai skaitā no 

Lietuvas, Lielbritānijas, Īrijas, Baltkrievijas, kā arī Grieķijas, Kanādas un pat Filipīnām. 

https://www.facebook.com/lcb.lv
http://www.draugiem.lv/lcb.lv/
https://twitter.com/LatgalesCB
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Sociālais portāls Draugiem.lv ir populārākā un apmeklētākā tīmekļa vietne Latvijas 

iedzīvotāju vidū. Pārskata gadā arī šajā tīmekļa vietnē ievērojami pieauga sekotāju un 

apmeklējumu skaits. 

Sociālā tīmekļa vietnē Twitter tiek sniegta īsa informācija par jaunākajiem notikumiem, 

tiek piedāvātas saites uz LCB mājaslapu un LCB veidotajām galerijām facebook un draugiem.lv 

vietnēs. Arī šajā vietnē ir vērojams sekotāju skaita pieaugums. 

 

Darbs ar elektronisko katalogu 

Elektroniskais katalogs (EK) regulāri tiek papildināts ar jaunieguvumiem. Kataloga 

papildināšanu sadarbībā ar Automatizācijas nodaļu veic Komplektēšanas un apstrādes nodaļa 

(KAN). Sīkākās ziņas sadaļā “Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika: Darbs ar 

elektronisko katalogu”.  

 

Darbs ar BIS ALISE 

Šobrīd tiek izmantota atjaunotā BIS ALISE 4.5.1409.29 versija. Tiek lietoti šādi moduļi: 

Pamatkonfigurācija (Komplektēšana, Kataloģizācija, Z39.50 klients, Autoritatīvo datu 

kontrole, Klasifikācija, Lokālais OPAC, Svītrkodu druka, Administrācija), Cirkulācija (Lasītāju 

reģistrācija, Izdevumu izsniegšana/saņemšana, Pasūtījumu un rezervāciju apstrāde), WebPac 

(Saišu redaktors, Rezervēšana), Inventarizācija, Z39.50 serveris un Papildus DB – bibliotēkas 

veidotās datu bāzes (novadpētniecība, analītika). 

Ir veikti integritātes testi, lai sakārtotu lasītāju datus un iegūtu korektu statistiku. 

2014. gadā BIS ALISE sistēmā pievienojās 5 mācību iestāžu bibliotēkas: Daugavpils 

Saskaņas pamatskolas bibliotēka; PIKC “Daugavpils Būvniecības tehnikuma” bibliotēka; 

Daugavpils Tirdzniecības profesionālās vidusskolas bibliotēka; Daugavpils 10. vidusskolas 

bibliotēka; Daugavpils Centra vidusskola. Visām bibliotēkām ir izveidoti nepieciešamie 

iestatījumi turpmākajam darbam ar sistēmu. 
 

Skolas bibliotēku ievadīto eksemplāru skaits uz 01.01.2015. 

 
Nosaukums Ievadīto eksemplāru skaits 

Daugavpils 10. vidusskola 325 

Daugavpils 15. vidusskola 2924 

Daugavpils Centra vidusskola 10 

Daugavpils Krievu vidusskola-licejs 5613 

Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes 

metodiskais centrs 

5383 

Daugavpils Saskaņas vidusskola 806 

Daugavpils Tirdzniecības profesionāla 

vidusskola 

2072 

Daugavpils Būvniecības tehnikums 7630 

Daugavpils Valsts ģimnāzija 10891 

Daugavpils Vienības pamatskola 1025 

 

Ir izveidojusies cieša sadarbība ar uzņēmumu TIETO Latvija, kas palīdz novērst kļūdas un 

labot tās uzreiz pēc atklāšanas. 

2015. gadā ir plānots pievienot planšetdatora ierīces (iegūtas Lat-Lit projekta ietvaros) 

ALISEs sistēmā, lai bibliotēkas lasītājiem būtu pieejama e-grāmatu rezervēšana, bet 

bibliotekāriem – e-grāmatu izmantošanas statistika. 
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Elektronisko datubāzu tiešsaistē piedāvājums, pašu veidotās elektroniskās datubāzes 

Bibliotēka piedāvā vairākas elektroniskās datubāzes, tai skaitā abonētās datubāzes un pašu 

veidotās datubāzes.  

2014. gadā LCB un filiāles abonēja 4 datubāzes: Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka, 

e-likumi un Rubricon. Sīkākas ziņas par elektronisko datubāzu saturu sadaļā “Pakalpojumu 

piedāvājums un pieejamība: Uzziņu un informācijas darbs”. 

Pārskata gadā bibliotēkas lietotājiem bija pieejamas sešas LCB veidotās elektroniskās 

datubāzes – Miniatūrgrāmatas, Dziesmotā Latgale, Dinaburgas cietoksnis, Rakstniece Anita 

Liepa un Daugavpils Baznīckalns un Daugavpils novadnieki. 

 
LCB veidoto elektronisko datubāzu apmeklējums 

 
Nosaukums 2014. g. 2013. g. + / - 

http://www.lcb.lv/miniaturgramatas/ 222 236 - 14 

http://www.lcb.lv/dziesmotalatgale/ 9158 10155 - 997 

http://dinaburgascietoksnis.lcb.lv/ 2308 2530 - 222 

http://www.lcb.lv/baznickalns 1064 --- --- 

http://www.lcb.lv/anitaliepa/ 380 308 + 72 

http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=Daugavpils_novadnieki 845 814 +31 

 

Kā redzams, pārskata gadā ir vērojams apmeklējumu skaita kritums trijās no sešām 

datubāzēm, tai skaitā 2004. gadā veidotajā datubāzē Dinaburgas cietoksnis. Apmeklējumu skaita 

samazinājums šajā datubāzē ir izskaidrojams ar to, ka, sākot ar 2014. gada novembri, datubāze 

tiek atjaunota un nav pieejama lietotājiem – tiek pārveidota struktūra, papildināts saturs un attēlu 

galerija. 

Datubāze Daugavpils Baznīckalns tika izveidota pārskata gadā un svinīgi atklāta 

2014. gada jūnijā. Datubāzes izstrādes gaitā projekta darba grupa savāca un apkopoja 

informāciju par četriem Baznīckalna dievnamiem un ievietoja to datubāzē. Šim nolūkam tika 

izstrādāta speciāla CMS sistēma ar integrētiem darbinieku profiliem no Latgales Centrālās 

bibliotēkas DBIS sistēmas ar FCK editor funkciju, lai projekta darba grupas dalībnieki varētu 

viegli ievietot resursā attiecīgu informāciju patstāvīgi. 
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Resursa izstrādes gaitā tika digitalizēti 35 Baznīckalna attēli, kā arī apstrādāti 115 

fotoattēli. Datubāze veidota paralēli latviešu un krievu valodā, pamatinformācija ir pieejama arī 

angļu valodā. Elektroniskais resurss “Daugavpils Baznīckalns” ir pieejams LCB mājaslapā. 

Resursa adrese www.lcb.lv/baznickalns. 

Sīkākas ziņas par datubāzes izveidi sadaļā “Novadpētniecības darbs”. 

Lietotāju informacionālo vajadzību apmierināšanai LCB piedāvā trīs pašu veidotus 

elektroniskos resursus – LCB mājaslapu, LCB mājaslapu bērniem un LCB ASV Informācijas 

centra mājaslapu. Salīdzinājumā ar 2013. gadu pārskata gadā vislielākais lietotāju apmeklējuma 

pieaugums bija vērojams LCB mājaslapā, taču arī mājaslapā “LCB bērniem” un LCB ASV 

informācijas centra mājaslapa tika apmeklētas salīdzinoši biežāk. 

 
LCB veidoto elektronisko resursu apmeklējums 2014. gadā 

 
Nosaukums 2014. g. 2013. g. + / - 

http://www.lcb.lv 45261 43000 + 2261 

http://www.lcb.lv/berniem/ 2796 2343 + 453 

http://www.lcb.lv/asvinfo/ 1168 786 + 400 

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju struktūras vērtējums 

Daugavpils bibliotēku informacionālā sistēma (DBIS) 

2014. gadā tika sākta Daugavpils bibliotēku informacionālās sistēmas (DBIS) jaunās 2.0 

versijas izstrādāšana. DBIS jaunajā versijā paliks visi galvenie sistēmas moduļi, bet visi skripti 

būs pārrakstīti, lai maksimāli optimizētu un paātrinātu sistēmas darbību. Katram DBIS lietotājam 

būs viena parole visiem iekšējiem resursiem, kā arī paredzēta paroles sinhronizēšana ar Active 

directory servisiem, izmantojot speciālu programmas funkciju. Tiks atjaunināta datu aizsardzības 

sistēma, lai nodrošinātu piekļuvi tikai esošajiem bibliotēkas darbiniekiem, kuri ir reģistrēti 

sistēmās datubāzē. 

 

 

http://www.lcb.lv/baznickalns


38 

 

 
 

Lai nodrošinātu LCB un tās filiāļu stabilu un drošu darbu, sistēmā darbojas galvenais 

serveris, kuram ir uzstādīts active directory serviss. Šī funkcija ļauj darbiniekiem glabāt savus 

profilus un dokumentus speciālā vietā serverī un pēc pieprasījuma ielādēt tos jebkurā 

administratīvā tīkla datorā. 

Līdzās darbinieku administratīvajam tīklam bibliotēkas lasītajiem ir organizēts atsevišķs 

publiskais tīkls, kuram ir pieslēgti lietotāju datori, vēl ir iespēja pieslēgties bezvadu internetam, 

lietojot publisko WiFi pieslēguma punktu. Kopumā tīkls ir sadalīts administratīvajā un 

publiskajā sektorā, lietojot BRIDGE tehnoloģiju, kurā katrs tīkls ir izolēts un darbojas patstāvīgi. 

Tā kā bibliotēkai ir izstrādāti dažādi iekšējie un publiskie resursi, galvenajā serverī ir 

uzstādīts WEB serveris, kurš atbild par bibliotēkas tīkla resursu darbu. 

Katru dienu notiek pilna automātiska LCB galvenā servera rezerves kopēšanas procedūra, 

bet vienu reizi nedēļā rezerves kopija tiek saglabāta ārējā cietajā diskā. 

2014. gadā tika nomainīti visi bibliotēkas darbinieku datori, kā arī lietotāju datori LCB 

Lasītavā. Kopā bibliotēkā ir uzstādīti jauni 47 datoru komplekti ar Windows 8.1 Pro instalētu 

operētājsistēmu, kā arī Office 2013 un Tildes Biroja 2014 instalētu programmatūru. Jaunajiem 

datorkomplektiem tika izstrādāti jauni sistēmas disku attēli (Windows 8.1 operētājsistēmas 

pamatā) ar visu nepieciešamo instalēto programmatūru, lai būtu iespēja maksimāli ātri un droši 

pārinstalēt sistēmu, datora vai cietā diska bojājuma gadījumā. 

Tika izstrādāti un integrēti speciālie lietotāju profili gan bibliotēkas darbinieku, gan 

bibliotēkas lasītāju vajadzībām. Lietotāju profili tika piekonfigurēti tādā veidā, lai bibliotēkas 

darbinieki varētu viegli un bez grūtībām pāriet no Windows XP operētājsistēmas versijas uz 

jauno Windows 8.1 versiju. 

Interneta lasītavā tika atjaunota un papildināta sistēmas konfigurācija (Windows 7 

operetājsistēmas pamatā) ar integrētiem lietotāju profiliem un atsevišķu profilu datorapmācības 

kursu vajadzībām. 

 
Informāciju un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūras vērtējums 

 
Datortehnika Vērtējums 

Lasītāju datori saņemti BMGF/2008 

projektā ietvaros. 

Datortehnikas stāvoklis ir apmierinošs. Datori strādā diezgan labi un 

ātri. 

Krāsu multifunkcionālās iekārtas 

„Samsung 2160n” saņemti 

BMGF/2008 projektā ietvaros. 

Visiem printeriem ir nolietoti papīra padeves un drukāšanas 

mehānismi. Daži no tiem jau nestrādā. 

Melnbaltas multifunkcionālās 

iekārtas (Kyocera KM-2560) 

saņemti BMGF/2008 projektā 

ietvaros. 

Iekārtu stāvoklis ir apmierinošs. 

Printeri Printeru stāvoklis ir apmierinošs. 

Skeneris Skenera stāvoklis ir apmierinošs. 
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  5. NOVADPĒTNIECĪBAS DARBS 

Pārskata periodā Daugavpils publiskās bibliotēkas turpināja novadpētniecības darbu šādos 

virzienos: 

 apkopot un sistematizēt novadpētniecības materiālus par Daugavpili; 

 veidot bibliotēku novadpētniecības krājumu un atspoguļot to elektroniskajā katalogā; 

 veikt bibliotēku lietotāju informacionālo un bibliogrāfisko apkalpošanu, nodrošinot tiem 

pieeju novadpētniecības materiāliem; 

 papildināt un uzturēt novadpētniecības datubāzes;  

 veidot jaunus novadpētniecības resursus;  

 vietējo avīžu analītiskā aprakstīšana un eksportēšana uz Nacionālās analītikas datubāzi; 

 organizēt novadpētniecības pasākumus. 

LCB un filiāles turpināja atlasīt, apkopot un sistematizēt novadpētnieciska satura 

informāciju par Daugavpils vēsturi un aktualitātēm. Iepriekš izveidotās tematiskās mapes tika 

papildinātas. Atsaucoties uz lietotāju pieprasījumu, tika izveidotas arī vairākas jaunas tematiskās 

mapes, piemēram, M. Rotko mākslas centrs, Dejas māksla Daugavpilī, Daugavpils sportisti, 

Medicīnas darbinieki, Reģionālā slimnīca, Ārstniecības iestādes, Daugavpils rakstnieki, 

Sadraudzības pilsētas, Transports, Daugavpils baznīcas u.c. Pārskata gadā tematisko mapju 

materiāli bija sevišķi pieprasīti skolēnu un studentu vidū, kuri izmantoja bibliotēku apkopotos 

materiālus, lai piedalītos dažādos konkursos, izstrādātu zinātniski pētnieciskos darbus, studiju 

darbus vai novadpētnieciska rakstura diplomdarbus. Tematiskās mapes izmantoja arī 

bibliotekāri, veidojot novadpētnieciska rakstura bibliotekārās stundas un citus pasākumus. 

Svarīga novadpētniecības materiālu popularizēšanas forma ir novadpētnieciskā rakstura 

izstādes. Tās tiek rīkotas gan LCB, gan filiālēs ar mērķi atspoguļot un popularizēt bibliotēkas 

krājumu un paplašināt Daugavpils publisko bibliotēku apmeklētāju redzesloku. 

2014. gadā LCB tika organizētas 5 literatūras izstādes: 

 “Sirds ar spilgtu latgalieša dvēseli” (aktierim R. Ancānam – 70) 

 “Latgales mūsdienu labākā liriķe” (dzejniecei, žurnālistei, novadniecei, aktīvai Trešās 

atmodas notikumu dalībniecei A. Rancānei – 55); 

 “Ar saknēm Vācijā, ar darba mūžu Latvijā” (novadniekam, arhitektam, mākslas 

vēsturniekam V. J. K. Neimanim – 165); 

 “Francis Trasuns – lielais latgalietis” (valstsvīram, politiķim, garīdzniekam un literātam 

F.  Trasunam); 

 “Cilvēks – laikmets” (dzejniekam, zinātniekam, novadniekam V. Ķikānam – 85) 
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Pārskata periodā tika turpināts darbs pie Novadpētniecības datubāzes papildināšanas. 

Gada laikā datubāzē tika izveidoti 4 295 apraksti no tekošajiem un iepriekšējo gadu vietējiem 

laikrakstiem: no jaunākajām avīzēm “Latgales laiks”, «Латгалес лайкс», «Сейчас», «Наша 

газета», «Динабург вести» un «Миллион», iepriekšējo gadu avīzēm “Avangards” un 

«Динабург». 

Tika turpināts darbs pie Novadnieku datubāzes, papildinot to ar jauniem bibliogrāfiskiem 

aprakstiem. Šim nolūkam tika izmantoti šādi informācijas avoti: LCB e-katalogs, 

Novadpētniecības kartīšu kartotēka, LNB Analītikas datubāze, Lursoft Laikrakstu bibliotēka, 

Periodika.lv un citi interneta resursi. Pārskata gadā datubāzes veidošanā izveidojās veiksmīga 

sadarbība ar Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeju. Kopumā datubāzē ir pieejami 

252 personāliju apraksti, no kuriem 11 tika izveidoti 2014. gadā. 

2014. gada novembrī sākās darbs pie multimediju resursa “Dinaburgas cietoksnis” 

atjaunotās versijas. Resurss tika izveidots pirms 10 gadiem, un daļa informācijas ir novecojusi un 

nav aktuāla, tādēļ tiek veiktas izmaiņas saturā. 

Pārskata gadā LCB darbinieki sagatavoja un prezentēja jaunu elektronisku resursu 

“Daugavpils Baznīckalns”. Resursa adrese www.lcb.lv/baznickalns. 

Resurss piedāvā informāciju par unikālu vietu Jaunbūves mikrorajonā – Baznīckalnu, kur 

vienkopus atrodas četru konfesiju dievnami: Daugavpils Jaunavas Marijas bezvainīgās 

ieņemšanas Romas katoļu baznīca, Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrāle, Daugavpils 

1.vecticībnieku kopienas lūgšanu nams un Daugavpils Sv. Borisa un Gļeba pareizticīgo 

katedrāle. 

Informācija par Baznīckalnu līdz šim ir maz pētīta, tā ir sadrumstalota un izkliedēta pa 

grāmatām, preses izdevumiem un dažādu institūciju interneta vietnēm. Latgales Centrālā 

bibliotēka nolēma apkopot datus par šiem četriem Daugavpils sakrālās arhitektūras pieminekļiem 

un izveidot elektronisko resursu “Daugavpils Baznīckalns”. 

Projekta mērķis: 

 apkopot vienuviet, sistematizēt un padarīt brīvi pieejamus Latgales Centrālās bibliotēkas 

krājumā esošos materiālus ikvienam interneta lietotājam; 

 veicināt sabiedrības interesi par dievnamiem kā kultūrvēsturiskā mantojuma neatņemamu 

sastāvdaļu; 

 apzinot savas pilsētas kultūras mantojumu, veicināt lokālpatriotismu; 

 radīt ikvienam interesentam noderīgu un saistošu kultūras informācijas resursu. 

LCB elektroniskais resurss “Daugavpils Baznīckalns” tapa laikā no 2013. gada novembra 

līdz 2014. gada jūnijam. Projektu īstenoja LCB darbinieki sadarbībā ar reliģisko konfesiju 

pārstāvjiem un Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeju. 

Datu bāze veidota paralēli latviešu un krievu valodā, pamatinformācija ir pieejama arī 

angļu valodā. 

Resurss ietver sevī visu četru Baznīckalna dievnamu vēstures, arhitektūras un interjera 

aprakstus un draudžu garīdznieku biogrāfijas. Resursā iekļautas dažādu vēsturisku dokumentu 

kopijas, grāmatu pilno tekstu elektroniskās versijas no LNB Digitālās bibliotēkas, analītiskie 

apraksti par dievnamiem no LCB krājumā esošajām grāmatām un preses izdevumiem, kā arī 

dievnamu interneta vietnēs pieejamā informācija. 

Datu bāzi vizuāli papildina LCB darbinieku veidotās dievnamu ārskatu un interjera 

fotogrāfijas, vēsturiskās fotogrāfijas no Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja 

krājuma un LNB interaktīvā resursa “Zudusī Latvija”. 

Resurss ir noderīgs un ērti lietojams materiāls visiem Daugavpils vēstures interesentiem, 

skolēniem, studentiem, dažādu konfesiju ticīgajiem, kā arī tūristiem. Tas kalpos par Daugavpils 

kultūrvēsturisko vērtību popularizētāju ne tikai Latvijā, bet sniegs informāciju par Daugavpils 

dievnamiem arī interesentiem ārpus mūsu valsts robežām. 
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Projekta izveidi atbalstīja vairākas organizācijas: Daugavpils Jaunavas Marijas bezvainīgās 

ieņemšanas Romas katoļu baznīca, Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrāle, Daugavpils 1. 

vecticībnieku kopienas lūgšanu nams, Daugavpils Sv. Borisa un Gļeba pareizticīgo katedrāle, 

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs, LNB interaktīvais resurss „Zudusī Latvija”. 

Atbalsts tika saņemts arī no privātpersonām. Pateicamies Georgijam Petrovskim, Georgijam 

Popovam, Natālijai Tumaševai un Marinai Mihailovskai. 

 Jāatzīst, ka projektam radās brīnišķīgs turpinājums. Sadarbība ar Daugavpils Mārtiņa 

Lutera katedrāli pārauga jaunā kvalitātē. Reizi mēnesī bibliotēka saņem un datubāzē publicē 

draudzes informatīvo izdevumu “Vēstis no Katedrāles”. Tiek ievietota arī aktuālā informācija 

par draudzes pasākumiem. 
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2014. gadā LCB turpināja sūtīt novadpētniecības analītiskos aprakstus uz LNB Nacionālās 

bibliogrāfijas Analītikas datubāzi. Pārskata periodā eksportēti 3308 analītiskie apraksti no 

laikrakstiem “Latgales laiks”, «Латгалес лайкс», «Сейчас», «Динабург вести», «Наша 

газета». 

Pārskata gadā LCB un filiālēs notika virkne interesantu novadpētniecības rakstura 

pasākumu. Spilgtākie no tiem: 

 

 3. jūnijā LCB lasītavā notika LCB izveidotā elektroniskā resursa (datubāzes) “Daugavpils 

Baznīckalns” prezentācija. Pasākumu apmeklēja garīdznieki, pilsētas kultūras iestāžu pārstāvji 

un Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Jānis Dukšinskis. Bibliogrāfi 

stāstīja par darbu pie resursa izveides – par datu ieguvi, apkopošanu un sistematizēšanu. 

Izskanēja pateicības vārdi visu četru dievnamu garīdzniekiem. Klātesošie atzina, ka resurss būs 

noderīgs un ērti lietojams materiāls visiem Daugavpils vēstures interesentiem, skolēniem, 

studentiem, dažādu konfesiju ticīgajiem, kā arī tūristiem. Tas kalpos par Daugavpils 

kultūrvēsturisko vērtību popularizētāju ne tikai Latvijā, bet sniegs informāciju par Daugavpils 

dievnamiem arī interesentiem ārpus mūsu valsts robežām. 

 

 

 

 
   

 5. decembrī LCB Periodikas lasītavā notika literārs pasākums “Francis Trasuns – lielais 

latgalietis”, kurš bija veltīts katoļu priesterim, ievērojamajam valstsvīram Francim Trasunam. 

Pasākuma dalībnieki guva ieskatu viņa dzīvē, tika pieminēti priestera mūža gājuma spilgtākie 

posmi, ekskomunikācija un traģiskā aiziešana. Klātesošie atzina, ka rakstnieces Ingas Ābeles 

jaunais romāns “Klūgu mūks” kura galvenā varoņa prototips ir Francis Trasuns, ir vēstījums par 

Latvijas un Latgales brīvības cīnītāja skaudro un sāpīgo dzīvesstāstu un reizē arī saistoša 

lasāmviela. Ar savu klātbūtni pasākumu pagodināja arī Daugavpils Svetā Pētera ķēdēs Romas 

katoļu baznīcas draudzes prāvests un Daugavpils dekanāta dekāns Mihails Sivickis, kurš savu 

doktora disertāciju Katoļu Baznīcas kanoniskajās tiesībās ir veltījis Franča Trasuna 

ekskomunikācijai jeb izslēgšanai no Baznīcas. Klausītāji guva unikālu ieskatu prāvesta Mihaila 

Sivicka disertācijas tapšanas gaitā – sākot ar lēmumu pievērsties šī Latgalei kultūrvēsturiski 

nozīmīgā jautājuma izpētei un beidzot ar pētījuma rezultātā gūtajām atziņām. 
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Pārskata gadā tika rīkoti arī citi novadpētniecības pasākumi. Notika vairākas vietējo autoru 

darbu prezentācijas un tikšanās ar lasītājiem gan LCB, gan filiālēs. Īpaši izceļama ir Daugavpils 

literātu un mūziķu ikmēneša tikšanās pasākumu ciklā “Literārā sestdiena”, kas tiek rīkots 

sadarbībā ar sabiedrisko organizāciju “Latgales novadnieki”. Reizi mēnesī (sestdienās) dzejas 

cienītājiem un interesentiem bibliotēkā bija iespēja tikties ar Daugavpils dzejniekiem. 

Autorvakaros klātesošie tika iepazīstināti ar literātu dzīves pieredzi un daiļradi. Vietējie autori 

viesojās LCB un filiālēs arī 2014. gada Dzejas dienu nedēļas ietvaros. 

Tādējādi pārskata gadā LCB un filiāles sadarbojās ar šādiem autoriem: Vadims Avva, 

Irēna Cimbale, Anatolijs Gallers, Jevgeņijs Golubevs, Anna Jonāne, Jurijs Lavriņenko, Stepanīda 

Miloševiča, Tatjana Ruskule, Marija Safronova, Anastasija Sazankova Aleksejs Solovjovs, 

Regīna Usačova, Lidija Vasaraudze un Staņislavs Volodjko. 

Sīkākas ziņas par šiem pasākumiem skat. sadaļā “Kopdarbības ar pašvaldības un citām 

institūcijām. Publicitāte”, apakšsadaļā “Literāri muzikālās tikšanās un autoru darbu 

prezentācijas”. 

 

Jauns papildinājums novadpētniecības krājumā 

 

Pārskata gadā LCB novadpētniecības krājums tika papildināts ar jauniem izdevumiem, 

kuru skaitā ir gan iepirkumi, gan autoru dāvinājumi. Spilgtākie no tiem: 

 Daugavpils Marka Rotko Mākslas Centra izdotā Daugavpilī dzimušā pedagoga, arhitekta 

un keramiķa Pētera Martinsona biogrāfija “Latgalē dzimušu mākslinieku dzīvesstāsti. 

Pēteris Martinsons”; 

 Daugavpils Marka Rotko mākslas centra izdotais izstādes katalogs “Leonīds Baulins. 

Variācijas” par mūžībā aizgājušo Daugavpils mākslinieku; 

 Pētnieces Nataļjas Ivanovas zinātnisko rakstu krājums «Староверы Латгалии: 

«своё» и «чужое»»; 

 Džeimsa Breslina (James E. B. Breslin) grāmata “Marks Rotko. Biogrāfija”, kurā 

atainots Daugavpilī dzimušā un pasaules slavu iemantojušā mākslinieka, abstraktā 

ekspresionisma meistara Marka Rotko dzīvesstāsts. 
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 Franču kultūrvēsturnieces Annijas Koenas-Solalas monogrāfija “Marks Rotko”, kurā 

aprakstīts Daugavpilī dzimušā ebreju zēna sarežģītais ceļš no imigranta līdz pasaulē 

atzītam māksliniekam; 

 Daugavpils dzejnieku ikgadējais krājums “Dzejas dienas 2014”; 

 Aleksandra Bogdanova vēsturiskais izdevums divās daļās «Двинск в годы Первой 

мировой войны»; 

 Annas Jonānes dzejas krājums «Затеренная в веках»; 

 Anastasijas Sazankovas vēsturiskā poēma baltkrievu valodā «Рагнеда», u.c. 
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6. PROJEKTIZSTRĀDE 

Pārskata gadā LCB piedalījās Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Latvijas 

Valsts mežu atbalstītajā Latgales kultūras programmas 2014” projektu konkursā ar projektu 

Latgales reģiona publisko bibliotēku darbinieku konference “Pi gaismys olūta veļdzietīs 

nuoc…” Projekts saņēma mērķprogrammas finansiālo atbalstu 1400 EUR apmērā. Šie līdzekļi 

tika izlietoti Latgales reģiona publisko bibliotēku darbinieku konferences organizēšanai 

2014. gada 18.-19. septembrī un ceļojošās fotoizstādes “Latgales bibliotekārs – radošuma avots” 

sagatavošanai, kas tika atklāta konferences laikā.  

Mūsdienu bibliotekārs ir ne tikai gaismas nesējs savā pilsētā, novadā un pagastā, bet arī 

profesionālis, kuram nemitīgi jāpapildina savas zināšanas un prasmes. Ilgus gadus Latgales 

bibliotekāri nebija pulcējušies kopā uz plašākām konferencēm, taču tas ir ļoti nepieciešams, lai 

veicinātu bibliotēku darbinieku profesijas prestižu, paaugstinātu darba kapacitāti, motivētu 

jauniem izaicinājumiem un kopīgā saskarsmē pētītu Latgales bibliotēku darba problēmas. 

Pateicoties projekta atbalstam, 2014. gadā LCB spēja atjaunot šo tradīciju un organizēt 

Daugavpilī Latgales reģiona publisko bibliotēku darbinieku konferenci. Daugavpilī pulcējās 60 

konferences dalībnieki no Daugavpils, Balviem, Ludzas, Rēzeknes, Preiļiem, Krāslavas, 

Līvāniem un Ilūkstes. Konferences laikā nozares profesionāļi sniedza daudzpusīgus 

priekšlasījumus. Uzstājās organizāciju psiholoģe I. Krūmiņa, LNB galvenā bibliotekāre 

M. Krasovska, KISC vecākā referente I. Niedra, LBB priekšsēdētāja K. Pabērza, asoc. prof., 

Dr.hist., Latgales pētniecības institūta direktors H. Soms, asoc. prof., Dr. philol., DU Latviešu 

literatūras un kultūras katedras docents, rakstnieks un literatūrzinātnieks V. Lukasevičs. Tika 

risināti Latgales bibliotēkām nozīmīgi jautājumi, notika diskusiju cikls par bibliotekārā darba 

aktualitātēm, inovatīvām darba metodēm un Latgales bibliotēku kā kultūras mantojuma glabātāju 

lielo lomu vietējā sabiedrībā. Pieredzē dalījās Preiļu galvenās bibliotēkas bibliogrāfe 

M. Jeļisejeva, Latgales Centrālās bibliotēkas Informācijas nodaļas vadītāja A. Dejuna, Mežvidu 

bibliotēkas vadītāja V. Šķestere un Bebrenes pagasta bibliotēkas vadītāja E. Malahovska. 

Konferences dalībniekiem tika piedāvāta arī bagāta kultūras programma: Daugavpils teātra 

izrādes “Dabaseibys pūdarneica” apmeklējums, Daugavpils Marka Rotko mākslas centra 

apmeklējums, kā arī Daugavpils māla mākslas centra apmeklējums. 
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Konferences laikā tika prezentēta ceļojošā fotoizstāde “Latgales bibliotekārs – 

radošuma avots”. Lai sagatavotu fotoizstādi, tika izsludināts konkurss, kas deva iespēju saņemt 

foto darbus no visas Latgales un izveidot kolorītāku ekspozīciju. Latgales reģiona publiskās 

bibliotēkas aktīvi atsaucās aicinājumam un iesūtīja savu fotogrāfisko skatījumu uz bibliotekāra 

profesijas radošajām izpausmēm. Izstādes īpašā vērtība ir tās dažādība, jo katrs fotogrāfs 

piedāvāja savu individuālo redzējumu par bibliotekāra profesiju. Latgales bibliotekāri fotoizstādē 

tika attēloti gan ikdienas darbā, gan īpašos svētku brīžos. Izstāde tika veidota ar nolūku celt 

bibliotekāru pašapziņu, stiprināt profesionālo identitāti un piederības sajūtu, sniegt pozitīvas 

enerģijas lādiņu un iedvesmot profesionālai izaugsmei. Otrs izstādes uzdevums bija palīdzēt arī 

plašākai sabiedrībai ieraudzīt bibliotekāru kā radošu, garīgi piepildītu, iedvesmas bagātu kultūras 

darbinieku, kas savus profesionālos pienākumus veic ar aizrautību, sirds degsmi un neizsīkstošu 

optimismu. Tādēļ fotoizstāde “Latgales bibliotekārs – radošuma avots” projekta darbības laikā 

tika izstādīta arī Ludzā, Preiļos, Rēzeknē un Naujenē. Vēlāk pēc pieprasījuma to varēs apskatīt 

visi interesenti. 

Konference tika organizēta ar Latgales reģiona attīstības aģentūras, Valsts Kultūrkapitāla 

fonda un A/S Latvijas valsts meži finansiālu atbalstu. 

 

Kultūras projektu realizēšana LCB 2014. gadā 

2014. gadā tika izstrādāts un iesniegts pieteikums Valsts Kultūrkapitāla fonda 

mērķprogrammas “Kultūras un mākslas mūžizglītība, radošums un mobilitāte” LCB 

projektam “Lasīt māku – dzīvot sāku! Bibliotēka ciemojas bērnudārzā”. Projekta mērķi ir 

iedalāmi ilgtermiņa un īstermiņa mērķos: 

Ilgtermiņa mērķi: popularizēt tradicionālās kultūras vērtības un lasīšanu kā vienu no 

pamatprincipiem, lai attīstītu un veicinātu pirmsskolas vecuma bērnu lasītprasmes un veiksmīgu 

iekļaušanos skolu mācību procesā; paaugstināt Daugavpils bērnu bibliotekāru profesionālo 

kapacitāti un radošās iemaņas turpmākajam darbam ar pirmsskolas vecuma bērniem; caur 

interaktīvām lasītveicināšanas aktivitātēm piesaistīt jaunus lasītājus Daugavpils publiskajām 

bibliotēkām. 

Īstermiņa mērķi: Daugavpilī pirmo reizi ieviest un aprobēt jaunu sadarbības modeli starp 

publisko bibliotēku, bērnudārzu un vecākiem “Bibliotēka ciemojas bērnudārzā”; veicināt 

Daugavpils 5 līdz 7 gadus vecu bērnu interesi par grāmatu, lasīšanu un bibliotēku; izpētīt 

Daugavpils ģimeņu lasīšanas paradumus un īpatnības. 

Projekta ietvaros bija paredzēts organizēt un novadīt 50 pasākumus “Lasīt māku – dzīvot 

sāku!” 5 līdz 7 gadus veciem bērniem Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādēs, tādējādi 

veicinot 5-7 gadus vecu bērnu interesi par grāmatu lasīšanu un bibliotēku un sekmējot bērnu 

emocionālo attīstību ar grāmatu un literāro tēlu palīdzību. Šim nolūkam bija paredzēts iegādāties 

5 attīstošo grāmatu kopas, izgatavot 5 literāro tēlu kostīmus bibliotekāriem, kā arī izgatavot un 

uzdāvināt bērniem informatīvu bukletu “Bibliotēka aicina!” un apmācīt 10 bērnu bibliotekāros 

darbiniekus darbam ar pirmsskolas vecuma bērniem. 
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Projektu bija paredzēts īstenot Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē Latgales Centrālā 

bibliotēka un tās 6 filiālēs, kas atrodas dažādos pilsētas mikrorajonos un ir pietuvinātas 

pirmsskolas izglītības iestādēm. Tādējādi tiktu paplašināts Daugavpils publisko bibliotēku un 

pirmsskolas izglītības iestāžu sadarbības tīkls. Diemžēl šis projekts netika atbalstīts. 

LCB piedalījās un guva atbalstu Latvijas Bibliotekāru biedrības un Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas izsludinātajā kultūras projektu konkursā “Augstvērtīga tulkotā un 

oriģinālliteratūra bibliotēkās”, kuru finansēja Valsts Kultūrkapitāla fonds. Projekta ietvaros 

tika saņemta grāmatu kopa, kurā iekļautas 57 vērtīgas tulkotās un oriģinālliteratūras grāmatas 

kopvērtībā EUR 443.55. Bibliotēku krājumi tika papildināti ar žanriski un tematiski 

daudzveidīgiem izdevumiem. Kopā iekļauta literatūra ar augstu saturisku un māksliniecisku 

vērtību dažādiem vecumiem. Popularizējot saņemto kolekciju ar grāmatu starpniecību, uz 

plašāku saskarsmi un komunikāciju tika rosināti sadarbības partneri un potenciālie lasītāji. Arī 

bibliotekāri tika motivēti iepazīties ar projekta ietvaros iegādāto grāmatu augstvērtīgo saturu, lai 

organizētu saistošus pasākumus un sabiedrībā veidotu pozitīvu attieksmi un interesi par 

grāmatām. 

2014. gada nogalē LCB saņēma vērtīgu izdevumu kopu Kultūras ministrijas 

programmas “Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana grāmatu un citu izdevumu 

iegādē nacionālās identitātes un sabiedrības saliedēšanas veicināšanā” ietvaros. Programmas 

mērķis – stiprināt Latvijas unikālo kultūrtelpu (literatūru, mākslu, mūziku, teātri, arhitektūru, 

novadpētniecību, oriģinālus zinātniskos pētījumus humanitārajās un sociālajās zinātnēs) kā 

sabiedrību saliedējošu pamatu un veicināt piederību kultūrtelpai lokālajā, nacionālajā un Eiropas 

līmenī, veidojot izpratni par Latvijas kultūrtelpu kā kulturāli daudzveidīgu un iekļaujošu. 

Programmu izstrādā un īsteno Latvijas Nacionālā bibliotēka ar Latvijas Republikas Kultūras 

ministrijas finansiālo atbalstu. 

LCB un filiāļu krājums tika papildināts ar 27 jaunu grāmatu eksemplāriem kopvērtībā 

EUR 301.30. Tā ir kultūrvēsturiski nozīmīgu dokumentu kopa, kurā esošie izdevumi papildināja 

krājumu mākslā, mūzikā, teātrī, arhitektūrā un novadpētniecībā, kā arī humanitāro un sociālo 

zinātņu nozarēs. Saņemtajā grāmatu un citu izdevumu kopā ir izdevumi, kuri aplūko pasaulē un 

sabiedrībā notiekošās pārmaiņas un Latviju mūsdienu globalizācijas procesā, kā arī izdevumi par 

pilsonisko sabiedrību Latvijā. Kolekcijā ir monogrāfijas par ievērojamām personībām pasaulē un 

par cilvēkiem, kuri kļuvuši par īstām Latvijas leģendām: vienu no ietekmīgākajiem 20. gadsimta 

gleznotājiem Marku Rotko, Latvijas māksliniekiem J. Valteru, A. Beļcovu, K. Ubānu, par 

Latvijas sportistiem brāļiem Dukuriem. Tajā ir arī Rīgas krievu autoru īsprozas krājums, 

P. Bankovska vēsturiskais romāns par 1918. gada 18. novembra notikumiem Latvijā, J. Rozes 

apgāda jubilejas izdevums “Pasakas par mīlestību”, pasaku disks bērniem ar īpašām vajadzībām 

un citi vērtīgi izdevumi. 

 

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2014 

2014. gadā bērni, jaunieši un vecāki jau trīspadsmito reizi piedalījās LNB Bērnu literatūras 

centra organizētajā lasīšanas veicināšanas projektā – VKKF programmā ”Bērnu/Jauniešu žūrija”. 

Pārskata gadā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā 2014” piedalījās 422 dalībnieki: 224 bērni, 

136 jaunieši un 62 vecāki.  

LNB ar VKKF finansiālo atbalstu bez atlīdzības nodeva LCB filiālēm 78 grāmatu 

eksemplārus par summu EUR 566.22, kas tika iekļauti kolekcijās lasīšanas veicināšanas 

projektos “Bērnu un jauniešu žūrija” un “Vecāku žūrija”. Saņemtie izdevumi papildināja filiāļu 

krājumus un nodrošināja iespējas bērniem un vecākiem lasīt projekta grāmatas un piedalīties to 

vērtēšanā.      

Grāmatu lasīšanas un vērtēšanas process sākās jau vasarā. Lai veiksmīgi realizētu 

programmu, LCB filiālēs tika rīkotas dažādas aktivitātes, kuru mērķis ir popularizēt lasīšanu kā 

aizraujošu ģimeni apvienojošu nodarbi. Akcijas „Skaistā vasara bibliotēkā” ietvaros LCB filiālēs 
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notika informatīvās stundas, kuru laikā programmas dalībnieki tika iepazīstināti ar žūrijai 

piedāvātajām grāmatām. Tika organizēta radošā darbnīca “Izlasi - izdari!” pēc A. Bālintas 

grāmatas “Vējainā ģimene” motīviem. Tika rīkotas žūrijas grāmatu izstādes kā LCB filiālēs, tā 

arī pie mūsu sadarbības partneriem – pirmsskolas un pamatizglītības iestādēs. Notika priekšā 

lasīšanas stundas pirmsskolēniem, kuru laikā mazuļi guva ieskatu bērni žūrijas grāmatu 

piedāvājumā. 

Gada nogalē visās LCB filiālēs tika rīkoti “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2014” 

noslēguma pasākumi: 

 

 20. decembrī Bērnu bibliotēkā “Zīlīte” notika lasīšanas svētki “Labs darbs, kas padarīts!”. 

Bibliotēkā pulcējās lasīšanas eksperti, lai dalītos iespaidos par izlasīto, atskatītos uz paveikto un 

iepazītos ar visām grāmatām, kas tikušas iekļautas Bērnu žūrijā kopš 2002. gada. Tika izveidots 

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas grāmatu plaukts, apkopojot tajā visas grāmatas, kuras minēto 

gadu laikā bija ietvertas vērtēšanai piedāvātajās grāmatu kolekcijās. Bibliotēkas darbinieki 

izveidoja literatūras sarakstus un izcēla nominētās grāmatas. Tagad šis materiāls ir pieejams 

ikvienam interesentam. Kamēr vieni veidoja grāmatu plauktu, citi spēlēja intelektuālo galda spēli 

“Atpazīsti grāmatu!”. Meklējot atbildi uz jautājumu “Ko man nozīmē lasīt?”, vēl viena svētku 

dalībnieku grupa klausījās Kvinta Būholca grāmatas “Grāmatu valstībā” skaļā lasīšanā mūzikas 

skaņu pavadījumā. 

 

 

 

 
   

 20. decembrī Gaismas bibliotēkā notika pasākums “Svētki lasītājiem un grāmatām”, kurā 

par aktīvu piedalīšanos tika apbalvoti lasītāji-eksperti. Katrs dalībnieks saņēma saldas dāvaniņas 

un Bērnu un jauniešu žūrijas uzlīmes. Pasākums izcēlās ar lielu apmeklētību, jautrību un 

vieglumu, spēlējot dažādas spēles. Bērnu un jauniešu žūrijas darbs ir laikietilpīgs process, kas 

prasa lielu pacietību un atdevi no bērnu puses. Pasākuma dalībnieki pierādīja, ka tik tiešām ir 

lasīšanas eksperti, demonstrējot izcilu spēju diskutēt un izteikt savu viedokli par izlasītajām 

grāmatām. 
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 20. decembrī Jaunbūves bibliotēkā notika programmas noslēguma pasākums “Grāmatu 

kaleidoskops”. Grāmatu lasīšanas eksperti balsoja par savu iemīļotāko grāmatu. Vislielāko 

lasītāju atzinību guva R. Skotona grāmata “Runcis Puncis”, K. Ridela grāmata “Ada un peles 

rēgs”, Vika grāmata “Kenijas pasaciņas” un R. Rigsa grāmata “Mis Peregrīnas nams 

brīnumbērniem”. Iesaistoties bibliotēkas rūķīša Toma sagatavotajās aktivitātēs, grāmatu 

lasīšanas eksperti pierādīja, ka lasīja grāmatas ar interesi un uzmanību. Viņi zināja grāmatu 

nosaukumus, spēja atpazīt grāmatu varoņus pēc attēla un teksta fragmenta, prata atbildēt uz 

jautājumiem par grāmatu saturu, raksturot konkrētu priekšmetu izmantošanas veidus dažādās 

grāmatās, kā arī izteikt savu viedokli. Žūrijas ekspertiem un pārējiem bibliotēkas viesiem bija 

iespēja noklausīties dažus dzejoļus no bērnu žūrijas grāmatām un jauniešu sagatavotās grāmatu 

reklāmas. Pasākuma beigās visi dalībnieki saņēma Ziemassvētku dāvaniņas. 

 

 

 

 
   

 17. un 20. decembrī Pārdaugavas bibliotēkā tika rīkots programmas noslēguma pasākums 

“5x5”, lai noteiktu interesantākās grāmatas un suminātu visus 55 dalībniekus. Izvirzīt vienu 

aizraujošāko grāmatu katrā kategorijā nebija viegli, jo pēc dalībnieku domām vienlīdz 

aizraujošas šķita divas un pat trīs grāmatas. Savukārt dalībnieku godināšana un pārsteiguma 

dāvanu pasniegšana problēmas nesagādāja. Tika noteikts programmas jaunākais dalībnieks, 

čaklākais dalībnieks, programmas ātrlasītājs un lasošākā ģimene. Skanēja pateicības vārdi 

bibliotēkas sadarbības partneriem – izglītības iestādēm un skolotājiem. 

 

 

 

 
   

 20. decembrī Ceriņu bibliotēkā notika programmas noslēguma pasākums “Lasīt ir stilīgi!”. 

Pasākuma dalībnieku uzmanībai tika piedāvātas slavenā vācu mākslinieka Kvinta Būholca 

brīnišķīgās ilustrācijas un atziņas par grāmatu lasīšanu. Viesi noklausījās Rafaela Alberti dzejoli 

“Sniegbaltītes madrigāls” no dzejoļu krājuma “Jūrnieks uz sauszemes” un Ojāra Vācieša dzejoli 

“Miega dziesmiņa grāmatai” lasīšanas ekspertu izpildījumā. Žūrijas dalībniekiem iepatikās Ulda 

Ausekļa dzejoļa “Kaķis ada zeķes zaķim…” inscenējums un jautrā deja “Dipu, dapu lācis nāk!”. 

Daugavpils 11. pamatskolas teātra pulciņa “Sprīdīši” aktieri uzstājās ar jauku priekšnesumu pēc 

Ojāra Vācieša dzejoļu grāmatas “Astoņi kustoņi” motīviem, rādīja fragmentu no Eduarda 

Uspenska grāmatas “Tēvocis Fjodors, suns un kaķis” un sagatavoja leļļu kompozīciju par Jura 
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Zvirgzdiņa grāmatu “Ahoi! Plūdi Daugavā!”. 

 

 

 

 
   

 13. decembrī Piekrastes bibliotēkā norisinājās programmas noslēguma pasākums “Grāmatai 

vākus vērsi, pasaules raibumus tversi!” Bērnu žūrijas dalībniekiem. Pasākums sākās ar 

prezentāciju, kurā bija ietverta gan papildus informācija par izlasītājām grāmatām, gan radošie 

uzdevumi klātesošajiem. Bērni un vecāki labprāt piedalījās dzejoļu konkursā, minēja krustvārdu 

mīklas, inscenēja pasaku, kā arī piedalījās jautrās sacensībās. Pasākuma gaitā tika izveidots 

Bērnu žūrijas 2014 grāmatu tops, atzīmēti visaktīvākie eksperti, kā arī apbalvoti visi programmas 

dalībnieki. Bibliotēka izteica pateicību bērnu žūrijas sadarbības partneriem – 7. pirmsskolas 

izglītības iestādei un 16. vidusskolas bibliotēkai. 
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7. METODISKĀ UN KONSULTATĪVĀ DARBA UN SADARBĪBAS 

RAKSTUROJUMS 

Metodiskie pasākumi un konsultācijas 

LCB pilda metodiskā un bibliotēku darbības konsultatīvā koordinācijas centra funkcijas 

sešām pilsētas publiskajām bibliotēkām (Daugavpils pilsētas domes 22.12.2005. lēmums 

Nr. 716.). 

LCB metodiskā un konsultatīvā darba galvenie virzieni: 

 LCB filiāļu darba pārraudzība un koordinācija, bibliotēku sagatavošana akreditācijai 

likuma noteiktā kārtībā; 

 LCB un tās filiāļu darbību reglamentējošu dokumentu izstrāde un ieviešana; 

 jaunu, inovatīvu ideju bibliotekārajā darbā ģenerēšana un ieviešana; 

 kvalifikācijas celšanas un tālākizglītības pasākumu organizēšana LCB un tās filiāļu 

darbiniekiem, Daugavpils skolu bibliotekāriem; 

 metodiskā un konsultatīvā palīdzība citu resoru bibliotēkām un kultūras iestādēm; 

 LCB un tās filiāļu darba plānošanas dokumentu un pārskatu apkopošana un analīze; 

 vizitācija publiskajās un skolu bibliotēkās; 

 mācību praktikumu organizēšana un vadīšana jaunajiem bibliotekāriem; 

 prakses nodrošināšana kultūras koledžas un LNB mācību centra praktikantiem; 

 pieredzes apmaiņas braucienu organizēšana, ekskursiju uzņemšana; 

 lasīšanas veicināšanas pasākumu koordinēšana un organizēšana; 

 sadarbība ar skolu bibliotēkām, BIS ALISE darba koordinēšana. 

Metodiskā darba koordinācija, pārraudzība un tālākizglītības organizēšana ir LCB 

direktores vietnieces tiešā pārziņā, bet konsultatīvā darba veikšanā tiek iesaistīti visi Latgales 

Centrālās bibliotēkas speciālisti. Bērnu bibliotēkas vadītāja A. Pakere koordinē un vada 

metodisko darbu ar bērniem LCB filiālēs. 

Bibliotēku nozarē ļoti nozīmīgs ir gan sociālais, gan profesionālais statuss. LCB apzinās 

nepieciešamību analizēt un celt speciālistu profesionalitāti un risināt problēmas, kas rodas 

profesionālajā darbā. Ļoti svarīga ir profesionālās darbības motivācija, apmierinātība ar savu 

darbu, skaidri darba uzstādījumi un savstarpējā komunikācija. Tāpēc metodiskajā darbā ļoti 

aktuālas ir metodiskās sanāksmes LCB nodaļu un filiāļu vadītājiem, kurās divreiz mēnesī vai 

arī biežāk tiek risināti dažādi profesionālie jautājumi. 2014. gadā šajās sanāksmēs tika apkopoti 

un veidoti dažādi dokumenti: publikācijas, plānošanas dokumenti, metodiskie materiāli, 

sanāksmju, konferenču un semināru materiāli, ziņojumi presei un mājas lapai. Tika sniegtas 

konsultatīvās un bibliotekāro darba procesu izstrādnes, lai bibliotēkas veiksmīgāk sagatavotos 

Bibliotēku nedēļai, Eiropas nedēļai, Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļai un lasītveicināšanas akcijai 

“Skaistā vasara bibliotēkā”. 

Šogad tika organizēta jauna publiskā darba forma – “Adventes lasījumi” – ko Daugavpils 

publiskās bibliotēkas dāvāja daugavpiliešiem Adventes laikā. Visas bibliotēkas tika 

iepazīstinātas ar to metodiskajā sanāksmē, kur pieredzē dalījās LCB filiāles Bērnu bibliotēkas 

“Zīlīte” darbinieki, jo viņi “Adventes lasījumus” iepriekšējā gadā jau bija aprobējuši un tie bija 

guvuši lielu atsaucību. Šogad tie tika sagatavoti visās pilsētas bibliotēkās jau kā pasākumu cikls. 

Adventes laikā bibliotekāri devās uz dažādām sociālās aprūpes iestādēm, kas strādā ar bāreņiem, 

bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām un senioriem, kā arī uz pirmskolas izglītības 

iestādēm u.c., kur veica atbilstošus lasījumus, lai sasildītu vientuļos un noskumušos. Tas, 

patiešām, bija sirds darbs, kas visiem sniedza ļoti emocionālu pārdzīvojumu. 
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Pārskata gadā LCB speciālisti turpināja veikt vizitācijas braucienus uz filiālēm, apmācīt un 

konsultēt darbiniekus par dažādiem bibliotekārā darba jautājumiem, kā piemēram: BIS ALISE – 

jaunumi, jaunas datubāzes u.c. aktuāli jautājumi. 

LCB turpināja sekot LNB konsultatīvā centra sniegtajai informācijai, izmaiņām 

normatīvajos dokumentos, aicināt LNB mācību centra speciālistus uz saviem semināriem. 

Pēdējos gados bibliotēka īpaši aktīvi strādā pie jauninājumu meklēšanas un ieviešanas 

bibliotekārajā darbā. Inovatīvus risinājumus izstrādā LCB Automatizācijas nodaļa, bieži 

inovācijas rodas projektu realizācijas gaitā. Jauninājumu ieviešana un labākās pieredzes 

pārņemšana ir viens no nozīmīgākajiem darba virzieniem metodiskajā darbā, jo tikai tā ir 

iespējams paaugstināt pakalpojumu kvalitāti, darba efektivitāti, celt bibliotēkas prestižu, uzlabot 

reputāciju, kas savukārt veicina lietotāju skaita palielināšanos. 

Latgales Centrālā bibliotēka 2014. gadā organizēja 4 seminārus, 1 konferenci un 1 

praktikumu. 
 

LCB organizētie profesionālie pasākumi ( 2012.-2014.g.) 

 
Bibliotēkas organizētie profesionālie 

pasākumi 

Skaits 

2012 2013 2014 

Konferences - - 1 

Semināri/praktikumi 5 4 5 

Kolektīva pieredzes apmaiņas 

braucieni 
2 2 2 

Virtuālās lietotāju aptaujas  8 12 

 

Konferencē, semināros un praktikumos tika aplūkotas sekojošas tēmas: 

 profesionālās literatūras jaunākie izdevumi; 

 lasīšanas veicināšanas pasākumi bibliotēkā; 

 Nordea bankas piedāvājums un iespējas klientiem; 

 aktualitātes darbā ar BIS ALISE; 

 BIS ALISE (cirkulācija); 

 tematiskie interneta informācijas resursi Latvijā un pasaulē; 

 interneta resursu daudzveidība un informācijas meklēšanas iespējas; 

 informācijas lietotāju apkalpošana (praktikums jaunajiem bibliotekāriem); 

 Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa, tās organizēšana; 

 lasītprasme – viena no 21. gadsimta sabiedrības pamatprasībām; 

 publiskās bibliotēkas loma lasītprasmes veicināšanā; 

 pozitīvās psiholoģijas izmantojums bibliotēkā; 

 karjeras atbalsta metodikas rokasgrāmatas iepazīšana; 

 informācijas meklēšana Letonika un Lursoft datu bāzēs; 

 padziļināta iepazīšanās ar elektronisko vidi un e-pakalpojumiem; 

 ASV bibliotēku darba tendences, inovācijas ASV bibliotēkās 

2014. gads profesionālo apmācību un kursu intensitātes ziņā bija ļoti piesātināts. Tika 

organizēti 4 mācību semināri. Notika viens mācību praktikums “Ievadkurss bibliotekārajā darbā” 

32 stundu apjomā, kura ietvaros 8 jaunajiem bibliotēku darbiniekiem organizētas 12 nodarbības 

par dažādiem bibliotekārā darba jautājumiem. Praktikumu vadīja pieredzējuši LCB bibliotekārā 

darba speciālisti: J. Šapkova, Z. Tihomirova, A. Dejuna, A. Pakere, Dz. Stupāne. Praktikuma 

laikā tika organizēta arī divu filiālbibliotēku apskate, jaunie bibliotekāri piedalījās bibliotekārajā 

stundā LCB filiālē Bērnu bibliotēkā “Zīlīte” un LCB filiālē Jaunbūves bibliotēkā iepazinās ar 

novadpētniecības darbu. 
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Sadarbība ar citām reģiona, novadu bibliotēkām, izglītības iestādēm 

Pārskata periodā LCB veica lielu metodisko un konsultatīvo darbu ar Daugavpils skolu un 

koledžu bibliotēkām, pieaugusi to darba aktivitāte LCB e-kataloga veidošanā. BIS ALISE 

ietvaros LCB sadarbojās ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes metodiskā centra bibliotēku 

un deviņu Daugavpils izglītības iestāžu bibliotēkām. To vidū ir Daugavpils Valsts ģimnāzija, 

Daugavpils Krievu vidusskola-licejs, Daugavpils Centra vidusskola, Daugavpils 15. vidusskola, 

Daugavpils Vienības pamatskola, Daugavpils 10. vidusskola, Daugavpils Būvniecības 

tehnikums, Daugavpils Celtnieku profesionālo vidusskolu un Saskaņas pamatskolu. 

Pārskata gadā tika noslēgti sadarbības līgumi ar 5 Daugavpils izglītības iestādēm par skolu 

bibliotēku iekļaušanu LCB elektroniskajā kopkatalogā, izmantojot BIS ALISE moduli SKOLU 

ALISE. Šādi līgumi tika noslēgti ar Daugavpils 10. vidusskolu, Daugavpils Centra vidusskolu, 

Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola, Daugavpils Saskaņas pamatskola, Daugavpils 

Būvniecības tehnikums. 

Minēto līgumu ietvaros bibliotēka organizēja skolu bibliotēku bibliotekāriem apmācības un 

praktiskās nodarbības kataloģizācijā mašīnlasāmā formātā MARC 21 sistēmā ALISE un 

komplektēšanas procesu veikšanā (pirkumi vai sūtījumi, eksemplāru reģistrācija, inventāra 

grāmata, SUG, atskaites, norakstīšana). Skolu bibliotēkām tika izveidots darba šablons un 

piešķirta sigla. Skolu bibliotekāres saņēma paroli un tiesības strādāt ar LCB e-katalogu (veikt 

meklēšanu, bibliogrāfisko ierakstu un aprakstu lejuplādi, kataloģizāciju). 

 
LCB veiktās vizitācijas Daugavpils skolu bibliotēkās 2014. gadā 

 

Skola 

 

        Mēnesis 

01.

14. 

02.

14. 

03.

14. 

04.

14. 

05.

14. 

06.

14. 

07.

14. 

08.

14. 

09.

14. 

10.

14. 

11.

14. 

12.

14. 

Daugavpils pilsētas Izglītības 

pārvaldes metodiskā centra 

bibliotēka 

           1 

Daugavpils Krievu 

vidusskolas-liceja bibliotēka 
     3  2 2 2 1 3 

Daugavpils 15. vidusskolas 

bibliotēka 
1           1 

Daugavpils Valsts ģimnāzijas 

bibliotēka 
18 6  1 2 2  1   1 2 

Daugavpils Vienības 

pamatskolas bibliotēka 
            

Daugavpils 10. vidusskolas 

bibliotēka 
           2 

Daugavpils Centra vidusskolas 

bibliotēka 
           1 

Daugavpils Saskaņas 

pamatskolas bibliotēka 
2   3 3 3   1    

Daugavpils Tirdzniecības 

profesionālās vidusskolas 

bibliotēka 

        2 1 2  

PIKC “Daugavpils 

Būvniecības tehnikums” 

bibliotēka 

     4  2 3 5 5 7 
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37%

27%

14%

14%

1%
7%

Veiktais darba apjoms ar Daugavpils skolu bibliotekām 

2014. gadā

Metodiski ieteikumi grāmatu meklēšanā, eksemplāru

pievienošanā, svītrkodu piešķiršanā un izdrukā

Kļūdu precizējumi

Datu pārbaude bibliogr. ierakstos, eksemplāru pievienošanā,

autoritatīvajos ierakstos

Jaunu bibliogr. ierakstu veidošana

Autoritatīvā ieraksta veidošana

Jaunu plaukta indeksu ievietošana un saglabāšana

 

Atziņas un secinājumi: 

 2014. gadā strauji augusi sadarbība ar Daugavpils skolu bibliotēkām; 

 pieaugusi skolu bibliotēku darba aktivitāte LCB e-katalogā; 

 pieaugusi skolu vēlme pievienoties LCB e-katalogam; 

 līdz 2014. g. sākumam bija pievienojušās 5 skolas; 

 2014. gada laikā izteica vēlmi un tika pievienotas vēl 5 skolu bibliotēkas; 

 LCB regulāri pārbauda skolu bibliotekāru darbu:  

– jaunu autoritatīvo ierakstu izveidošana; 

– jaunu bibliogrāfisko ierakstu izveidošana; 

– plaukta indeksa izvēle pievienotajiem eksemplāriem (pēc “Universālā 

decimālā klasifikācija. Rokasgrāmata” un “Klasifikācijas tabulas bērnu un 

skolu bibliotēkām”); 

– pēc nepieciešamības – tiek sniegti metodiski ieteikumi grāmatu meklēšanā, 

eksemplāru pievienošanā, svītrkodu izdrukā. 

 2014. gada novembrī tika uzsākts darbs modulī “Cirkulācija” (PIKC Daugavpils 

Būvniecības tehnikuma bibliotēka); 

 pirmo reizi izveidots Mācību fonds paralēli Pamatfondam (Daugavpils Valsts 

ģimnāzijas bibliotēka). 

 

LR Kultūras ministrija, Latvijas Bibliotēku padome, Latvijas Nacionālā bibliotēka, SIA Tieto 

Latvia, Kultūras informācijas sistēmu centrs u.c. iestādes 

 

Katru pārskata gadu LCB un filiāļu darbinieki piedalās pēc iespējas visos LNB 

Konsultatīvā centra organizētajos semināros un LNB Mācību centra piedāvātajos kursos, kā arī 

visās Latvijas publisko bibliotēku attīstības projekta aktivitātēs, ko organizē Kultūras 

informācijas sistēmu centrs. Tiek izmantots arī bibliotēkas sadarbības partneru tālākizglītības 

kursu piedāvājums. LCB organizē kursus, aicinot vieslektorus, jo tas ir ekonomiski daudz 

izdevīgāk – vienā reizē ir iespējams apmācīt lielāku darbinieku skaitu. 
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Darbinieku 

skaits 

Kursu tēma 

20 BIS ALISE kurss  “Padziļinātie kursi cirkulācijā”, Daugavpils 

2 
Iepazīsti Latviju bibliotēkā. Integrācijas procesu veicināšana publiskajās bibliotēkās. 

KISC seminārs, Rīga 

1 ES informācijas sniedzēju forums 2014, Rīga 

2 

Latvijas Bibliotekāru biedrības 11. kongress “Nākotnes bibliotēkas: neierobežotas 

iespējas”, LNB, LBB, Rīga 

 

3 LBB JSS jauno bibliotēku un informācijas speciālistu konferencē 4CanGurus Preiļos; 

 

1 Digitālās kolekcijas, digitalizācija un autortiesības, LNB, LU, Rīga 

20 
ASV Valsts departamenta Reģionālo informācijas resursu centra vadītājas Fenuā 

Vongas lekcija “ASV bibliotēku darba tendences”, Daugavpils 

 

1 Reģionu galveno bibliotēku metodiķu semināri x 2, Rīga 

1 Eiropas Savienības informācijas aģentūras informatīvais seminārs , Rīga 

1 
LNB Latvijas akadēmisko, speciālo un publisko bibliotēku direktoru sanāksmes x 2, 

Rīga 

1 Par digitālo fiziskajā- bibliotēka kā saskarne, LNB, Rīga 

1 
Iepazīsti Latviju bibliotēkā (Integrācijas procesu veicināšana publiskajās bibliotēkās, 

KISC, Rīga 

1 Seminārs VIAA sadarbības partneriem, Rīga 

1 Informatīvs seminārs “Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa 2014”, Rīga 

40  Mācību seminārs “Elektroniskā vide un e-pakalpojumi”, KISC, Daugavpils 

1 Seminārs krājuma komplektēšanas speciālistiem, LNB,  Rīga 

1 Seminārs bibliotekāriem un pirmskolas izglītības iestāžu pedagogiem, LNB, Rīga 

3 Latgales reģiona konference “Lasītprasmes veicināšana Eiropā un Latvijā”, Preiļi 

20 
Pozitīvās psiholoģijas izmantojums bibliotēkā, LNB (vieslektors K.Bikše), 

Daugavpils 

17 Seminārs vecākiem  “Harmonija ģimenē. Kā to panākt?”, Daugavpils 

1 Seminārs “21 gadsimts IKT bibliotēkā ”, BDA, Rīga 

33 
 Aktualitāte un informācijas meklēšana Letonika un Lursoft datu bāzē, KISC, 

Daugavpils 

25 
Seminārs “10 gadi – pārmaiņas un ieguvumi no dalības Eiropas Savienībā”, 

Daugavpils 

22 
Seminārs karjeras speciālistiem “Iepazīšanās ar starptautisko karjeras atbalsta 

metodikas rokasgrāmatu darbam ar grupu”, VIAA, Daugavpils 

8 “Ievadkurss bibliotekārajā darbā”, 36 akad. st., Daugavpils, LCB 

69 
Latgales reģiona bibliotekāro darbinieku konference “Pi gaismys olūta veļdzietīs 

nuoc”,  Daugavpils 
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Tālākizglītības pasākumu apmeklēšana ļāva nonākt pie noteiktām atziņām. 30. jūnijā 

Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC) organizēja semināru “Iepazīsti Latviju bibliotēkā. 

Integrācijas procesu veicināšana publiskajās bibliotēkās”. Pasākums notika projekta 

“Publisko bibliotēku pakalpojumi trešo valstu valstspiederīgajiem Latvijā” ietvaros, un tajā bija 

aicināti piedalīties bibliotēku, nevalstisko organizāciju un ar integrācijas un naturalizācijas 

darbības jomu saistīto valsts pārvaldes iestāžu, kā arī LR diplomātisko vai konsulāro 

pārstāvniecību pārstāvji un citi interesenti. Publisko bibliotēku devums sabiedrības integrācijā 

Latvijā nekad nav pētīts, tāpēc nav pieejami dati par to, cik daudz tiek izmantots to potenciāls 

trešo valstu valstspiederīgo vajadzību apmierināšanā. Semināra un diskusiju laikā kopīgi tika 

meklētas atbildes uz jautājumiem, kā publiskā bibliotēka var sniegt ieguldījumu integrācijas 

procesos, veicinot trešo valstu valstspiederīgo informacionālo vajadzību apmierināšanu un šīs 

iedzīvotāju grupas iesaisti uzņemošās sabiedrības kultūras un izglītības pasākumos. Tāpat 

semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar projekta ietvaros izstrādātajiem materiāliem, kuru mērķa 

grupa ir trešo valstu valstspiederīgie. 

LCB rīkoja bibliotēkā fokusgrupas diskusiju ar trešo valstu valsts piederīgajiem, kuru 

organizēja VA KISC ES projekta “Publisko bibliotēku pakalpojumi trešo valstu valsts 

piederīgajiem Latvijā” ietvaros. Grupas dalībnieki dalījās savā pieredzē par publisko bibliotēku 

pakalpojumu izmantošanu, iepazinās ar projekta ietvaros sagatavoto informatīvo materiālu, 

diskutēja un izteica savu viedokli. 

Mācību seminārs “Elektroniskā vide un e-pakalpojumi”, ko organizēja KISC sadarbībā 

ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, iepazīstināja bibliotekārus ar jaunākajiem 

e-pakalpojumu veidiem, ko var izmantot darbā un lietotāju konsultēšanā. 

LNB profesionālās pilnveides kurss “Pozitīvās psiholoģijas izmantojums bibliotēkā”, ko 

vadīja psihologs K. Bikše, deva iespēju bibliotekāriem iepazīt sevi, izvērtēt savas spējas un 

uzzināt, kā, pozitīvi domājot, organizēt savu darbu ar dažādiem klientiem. 

Teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas bibliotekāri ieguva, piedaloties konferencē 

“Lasītprasmes veicināšana Eiropā un Latvijā”, kas notika Preiļos. Iegūtās zināšanas par 

jaunajām lasīšanas veicināšanas programmām un inovatīvajiem resursiem paaugstina personāla 

profesionalitāti, pozitīvi ietekmējot bērniem un jauniešiem paredzēto pakalpojumu kvalitāti. 

Plašas diskusijas izraisīja LNB un LU organizētais seminārs “Digitālās kolekcijas, 

digitalizācija un autortiesības”. Noklausoties visus priekšlasījumus, radās iespaids, ka 

publiskās bibliotēkas tiek ierobežotas, jo tā, kā esam strādājuši līdz šim, turpmāk nedrīkstēs, 

bibliotēku mājaslapas izmanto mūsu lietotāji, mēs negūstam nekādu peļņu. 

2014. gada 18. janvārī LCB pārstāvji devās uz LNB, lai piedalītos LNB akcijā “Gaismas 

ceļš – grāmatu draugu ķēde”, pasākums raisīja ļoti pozitīvas emocijas, novadu sadziedāšanās 

un grāmatu pārvietošana no rokas rokā uz lielo Tautas grāmatu plauktu bija vēsturisks mirklis, 

kas paliks ilgi atmiņā. Augustā LNB jaunās ēkas atklāšanas pasākumā “Novadu diena” 

piedalījās arī Daugavpils publisko bibliotēku pārstāvji. Savukārt oktobra nogalē jau visi 

Daugavpils publisko bibliotēku darbinieki devās pieredzes apmaiņas braucienā uz LNB. 
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8. BIBLIOTĒKU MATERIĀLĀ UN TEHNISKĀ STĀVOKĻA VĒRTĒJUMS 

2014. gadā veiktie un plānotie telpu un ēku rekonstrukcijas projekti un remontdarbi 

2014. gadā pašvaldības finansējums LCB un tās filiāļu telpu rekonstrukcijas projektiem vai 

remontdarbiem netika piešķirts, jo, plānojot budžetu pārskata gadam, bibliotēka izvirzīja citas 

saimnieciskās prioritātes.  

2015. gadā darbs pie LCB un tās filiāļu infrastruktūras sakārtošanas tiks aktualizēts. 

Vairākas aktivitātes, saistītas ar LCB un tās filiāļu telpu rekonstrukciju, ir akceptētas Daugavpils 

pilsētas attīstības programmā “Mana pils - Daugavpils” 2014.-2020. gadam. Programmas 

“Investīciju plānā 2014.-2017. gadam” ir paredzēts pašvaldības finansējums sekojošiem 

projektiem: 

 

 

2015. gads Tehniskā projekta izstrāde LCB filiāles Jaunbūves bibliotēkas 

telpu rekonstrukcijai un paplašināšanai; 

LCB 2.stāva telpu remontdarbi (Periodikas zāle) 

2016. gads Tehniskā projekta izstrāde LCB filiāles Bērnu bibliotēkas ”Zīlīte” 

telpu rekonstrukcijai; 

Tehniskā projekta izstrāde LCB 3.stāva telpu rekonstrukcijai; 

LCB filiāles Jaunbūves bibliotēkas telpu rekonstrukcija un 

paplašināšana 

2017. gads LCB filiāles Bērnu bibliotēkas ”Zīlīte” telpu rekonstrukcija 

LCB 3.stāva telpu rekonstrukcija 

 

 

    2015. gadā: 

 LCB budžetā ir ieplānoti līdzekļi EUR 4 828 apmērā LCB filiāles Jaunbūves bibliotēkas 

iekštelpu 18. novembra ielā 161, Daugavpilī tehniskā projekta izstrādei (DAP Investīciju 

plāns 2014.-2017., sadaļas “Publisko bibliotēku infrastruktūras uzlabošana un 

materiāltehniskās bāzes pilnveidošana” 142.pozīcija);  

Paredzēti līdzekļi EUR 31 382 apmērā LCB telpu Rīgas ielā 22a, Daugavpilī 

remontdarbiem. Ir plānots izremontēt telpas bibliotēkas 2.stāvā un iekārtot tajās Periodikas zāli. 

(DAP Investīciju plāns 2014.-2017., sadaļas “Publisko bibliotēku infrastruktūras uzlabošana un 

materiāltehniskās bāzes pilnveidošana” 147.pozīcija). Pēc veiktajiem remontdarbiem Periodikas 

zālei tiks iegādāts arī jauns aprīkojums.  

Tā kā neviena LCB filiāle šobrīd nav pieejama cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (pat 

renovētajās bibliotēkās ieejas nav pielāgotas lietotājiem ratiņos), nākotnē ir nepieciešama 

kompleksa problēmas risināšana.  

Šobrīd bibliotēkas lietošanas noteikumi nosaka, ka bibliotēkas lietotājiem ar kustību, 

redzes vai citiem traucējumiem, kuri paši nevar apmeklēt bibliotēku, ir tiesības saņemt 

bibliotēkas pakalpojumus savā dzīves vietā. Bibliotēkas statistika liecina, ka katru gadu pieaug 

lietotāju skaits, kas vēlas izmantot šo pakalpojumu, un tas apliecina bibliotēkas pakalpojumu 

nepieciešamību arī šai mērķgrupai.  

Jāatzīmē, ka, ņemot vērā finansiālo situāciju pašvaldībā, kā arī citus kritērijus, Daugavpils 

pilsētas dome var veikt grozījumus Investīciju plānā, papildinot to ar jaunajām aktivitātēm vai 

izslēdzot esošās.  
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Telpu paplašināšana vai bibliotēku pārvietošana uz citām telpām 

Pārskata gadā nav notikusi LCB un tās filiāļu telpu paplašināšana vai pārvietošana uz 

citām telpām. Šobrīd visas Daugavpils publiskās bibliotēkas aizņem telpas ēkās, kas ir 

pašvaldības īpašums. Par visām telpām ir noslēgti patapinājuma līgumi, saskaņā ar kuriem 

bibliotēkas apmaksā tikai komunālos izdevumus un ir atbrīvotas no nomas maksas.  

Pēdējo 5 gadu laikā notika vairāku LCB filiāļu pārvietošana ēkās, kas atrodas Daugavpils 

pilsētas Izglītības pārvaldes bilancē. Tas ir saistīts ar pašvaldībai piederošo ēku lietderīgu 

izmantošanu.  

Šobrīd trīs LCB filiāles darbojas vienā ēkā ar izglītības iestādi: 

 Kopš 2010. gada LCB filiāle Pārdaugavas bibliotēka darbojas J.Raiņa Daugavpils 6. 

vidusskolas ēkā. 2015. gada februārī ir pieņemts pašvaldības lēmums par 6.pirmsskolas 

izglītības iestādes pārcelšanu uz šo ēku. Tādējādi ēkā darbosies skola, pirmsskolas 

izglītības iestāde un publiskā bibliotēka. 

 Kopš 2011. gada LCB filiāle Gaismas bibliotēka darbojas Ruģeļu pirmsskolas izglītības 

iestādes ēkā; 

 Kopš 2013. gada LCB filiāle Piekrastes bibliotēka darbojas 16. vidusskolas ēkā. 

Visām bibliotēkām ir nodrošināta atsevišķa ieeja un ir ievēroti visi nosacījumi, lai pildītu 

bibliotēkas pamatfunkcijas pilnā apjomā. Savukārt skolās darbojas skolas bibliotēkas. 

2015.-2016. gadā, realizējot Jaunbūves bibliotēkas telpu rekonstrukcijas projektu, ir 

plānots veikt arī šīs filiāles telpu paplašināšanu. Šobrīd bibliotēka aizņem telpas ēkas 2.stāvā ar 

kopējo platību 280 m2. Ir plānots pievienot bibliotēkai telpas ēkas 1.stāvā ar kopējo platību 80 

m2, nodrošinot piekļuvi bibliotēkai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 

      

Jaunu ēku būvniecība 

     Daugavpils pilsētas attīstības programmā “Mana pils – Daugavpils” 2014.-2020. gadam, kā 

arī dokumentā “Daugavpils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2013. gadam” nav 

iekļauta jaunu bibliotēku ēku būvniecība. 

 

Iekārtas, aprīkojums 

     Datortehnika 

LCB kā reģiona galvenās bibliotēkas uzdevums ir Daugavpils publisko bibliotēku 

datortīkla uzturēšana un attīstība, tāpēc viena no galvenajām prioritātēm pārskata gadā bija 

uzsākt vecās datortehnikas, kas ir saņemta 2004.-2005. gadā projekta “Valsts vienotā bibliotēku 

informācijas sistēma” ietvaros, plānveidīgu nomaiņu.  

Pateicoties pašvaldības finansējumam, un saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes atklāta 

konkursa “Datortehnikas, biroja tehnikas un programmatūras piegāde Daugavpils pilsētas 

pašvaldības iestādēm” rezultātiem LCB iegādājās 47 datorus ar attiecīgo 

programmnodrošinājumu par kopējo summu EUR 28282.02 ar PVN. 

2015. gadā LCB budžetā ir iekļauti līdzekļi krāsaino printeru nomaiņai. Savukārt 

datortehnika, kas saņemta 2008. gadā, projekta “Trešais tēva dēls” ietvaros, tiks nomainīta tikai 

2017. gadā (DAP Investīciju plāns 2014.-2017., sadaļas “Publisko bibliotēku infrastruktūras 

uzlabošana un materiāltehniskās bāzes pilnveidošana” 143.pozīcija). 

 

     Internets  

2014. gadā LCB un tās filiāles vairākkārt saskārās ar interneta neapmierinošu darbību, par 

ko tika ziņots kā Atbalsta centram, tā arī VA KISC. Šobrīd gandrīz visi darba procesi bibliotēkās 

ir cieši saistīti ar interneta kvalitatīvu un ātru darbību, no tā atkarīga arī operatīva un pilnvērtīga 

lietotāju apkalpošana. Nav normāli, ka vairāku bibliotēku darbs varbūt “paralizēts” ne tikai dažu 

stundu, bet pat dažu dienu laikā. Tāpēc uzskatām, ka Atbalsta centra reaģēšanai uz pieteikumiem 

jābūt operatīvākai un uz klientu orientētai. 
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Mēbeles, aprīkojums 

Veicot LCB filiāļu telpu rekonstrukciju, iespēju robežās tika mainīts arī bibliotēkas 

aprīkojums. Galvenais problēmjautājums, kurš ir jāatrisina, ir grāmatu plauktu nomaiņa LCB 

filiālēm un mobilo plauktu sistēmas iegāde LCB pasīvā krājuma un depozitārija vajadzībām. 

Šobrīd vietas trūkuma dēļ LCB depozitārijs un pasīvā krājuma daļa atrodas citā ēkā, 

18. novembra ielā 161, un tas negatīvi ietekmē lietotāju apkalpošanu. Mobilo plauktu sistēmas 

ierīkošana nodrošinās LCB lielākās krājuma daļas izvietošanu bibliotēkas telpās Vienības namā. 

Tehniskais projekts un telpu funkcionālais plānojums mobilo plauktu sistēmas ierīkošanai 

bibliotēkas 1. stāvā ir izstrādāts 2012. gadā.  
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9. BIBLIOTĒKAS PERSONĀLS 

Pārskata gadā LCB štatu sarakstā netika veiktas lielas izmaiņas Nelielas izmaiņas saistītas 

ar apkopējas slodzes palielināšanu LCB filiālē Piekrastes bibliotēkā. Uzsākot 2015. gadu, štatu 

vienību skaits sastādīja 64.15 štata vienības. 

 
LCB un tās filiāļu darbinieku skaits 

 
 Štatu vienību skaits 

2012. gadā 

Štatu vienību skaits 

2013. gadā 

Štatu vienību skaits 

2014. gadā 

LCB 39.05 39.05 39.05 

Bērnu bibliotēka 6 6 6 

Jaunbūves bibliotēka 5 5 5 

Pārdaugavas bibliotēka 2.9 2.9 2.9 

Ceriņu bibliotēka 4 4 4 

Piekrastes bibliotēka 3.75 3.75 4 

Gaismas bibliotēka 2.75 2.75 2.75 

Štatu vienību skaits kopā: 63.45 63.45 64.15 

 

Pārskata gadā kopējais bibliotekāro darbinieku skaits palika nemainīgs, kopā LCB un tās 

filiālēs strādāja 46 bibliotekārie darbinieki, no tiem – 28 Latgales Centrālajā bibliotēkā. Vairāku 

gadu laikā visaktuālākā un sāpīga problēma ir jauno, profesionālo kadru piesaistīšana darbam 

Daugavpils publiskajās bibliotēkās. Jauno speciālistu ar profesionālo izglītību trūkums negatīvi 

ietekmē bibliotēku profesionālo darbību. Zems atalgojums, attālums no Rīgas, jauno cilvēku 

masveida izbraukšana no pilsētas diemžēl nevar konkurēt ar stabilu darbu radošā kolektīvā.  

2013. gadā pašvaldība paaugstināja bibliotekāro darbinieku atalgojumu. Vidēji 

paaugstinājums sastādīja 12 % jeb 30 LVL. Savukārt 2014. gadā tika paaugstināta minimālā 

mēnešalga tikai tehniskajam personālam. 

 

Profesionālu kadru trūkums 

Vairākus gadus būtisku risku LCB profesionālajai kapacitātei rada profesionālo kadru 

trūkums. Situācija, kad Daugavpilī nav jaunu speciālistu ar augstākā vai vidējā līmeņa 

bibliotekāro izglītību, nākotnē radīs negatīvu ietekmi uz LCB spēju izpildīt noteiktu darba 

apjomu atbilstošā kvalitātē un nodrošināt iestādes attīstību profesionālajā jomā.  

Šobrīd LCB nevar nodrošināt darbiniekiem konkurētspējīgu atalgojumu pat salīdzinājumā 

ar Daugavpils novada un Daugavpils Universitātes bibliotēkas darbinieku atlīdzību. Bibliotēkai 

ir ļoti problemātiski piesaistīt un noturēt darbiniekus ar atbilstošu, darbam nepieciešamu 

kvalifikāciju un pieredzi. 

LCB un tās filiāļu darbinieku ar augstāko vai profesionālo vidējo bibliotekāro izglītību 

īpatsvars no kopējā speciālistu skaita 2014. gadā sastādīja tikai 40%. Pārsvarā darbiniekiem 

bibliotekārā izglītība ir iegūta līdz 1993. gadam. Savukārt pēdējo triju gadu laikā darbā Latgales 

Centrālajā bibliotēkā pieņemts tikai viens darbinieks ar bakalaura grādu bibliotēkzinātnē. 
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 Bibliotekāru izglītības līmenis 2014. gadā 
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Bibliotekāro darbinieku 

kopskaits 

28 4 2 3 3 2 5 

No tiem ar bibliotekāro 

izglītību 

11 1 2 2 2 - 1 

t.sk. ar maģistra grādu    1    

ar bakalaura grādu   1     

ar 1.līmeņa profesionālo 

augstāko jeb koledžas izglītību 

    1   

ar augstāko izglītību (līdz 1993. 

gadam) 

3    1   

ar profesionālo vidējo izglītību 8 1 1 1   1 

 

Domājot par jauno darbinieku apmācību un ņemot vērā Rīgas Centrālās bibliotēkas 

pieredzi, arī Daugavpils publisko bibliotēku jaunajiem darbiniekiem ar LCB vadošo speciālistu 

palīdzību ir izstrādāta profesionālā pilnveides programma, tiek organizēti praktikumi, veiksmīgi 

tiek izmantotas visas profesionālās pilnveides iespējas, ko bezmaksas piedāvā LNB Mācību 

centrs, VA KISC, taču profesionālā pilnveide var būt tikai papildinājums augstskolā iegūtai 

izglītībai. Sīkāk par Darbinieku profesionālo pilnveidi un tālākizglītību sadaļā “Metodiskā un 

konsultatīvā darba un sadarbības raksturojums”. 

 



62 

 

10. FINANSIĀLAIS NODROŠINĀJUMS 

Finansējums – atbilstību veicinošs, nodrošina bibliotēkas funkciju veikšanu vai neapmierinošs 

 

Latgales Centrālās bibliotēkas budžetā ir iekļauti izdevumi, kas saistīti arī ar sešu filiāļu 

darbības nodrošināšanu. Pārskata gadā iestādes darbībā nebija būtisku pārmaiņu, kas varētu 

ietekmēt finanšu rezultātus. LCB finanšu līdzekļu izlietojums tika veikts atbilstoši 

apstiprinātajām tāmēm un izdevumu pozīcijām.  

Kopumā piešķirtais finansējums nodrošināja Daugavpils publisko bibliotēku 

pamatfunkciju veikšanu un veicināja atsevišķas bibliotēku aktivitātes, kas tika vērstās uz 

pakalpojumu attīstību, lasītveicināšanu, personāla profesionālo pilnveidi u.c. 

     Pārskata gadā LCB kopējie ieņēmumi sastādīja EUR 617450. Bibliotēkas 

pamatbudžetu veidoja pašvaldības finansējums, kas sastādīja EUR 539063, kā arī citi ieņēmuma 

veidi: maksas pakalpojumi – EUR 24524, fondu piešķīrumi – EUR 2885, ārvalstu finanšu 

palīdzība, tai skaitā ASV vēstniecības Rīgā finansējums un Latvijas-Lietuvas pārrobežu 

sadarbības programmas 2007.-2013. gadam finansējums EUR 26924 apmērā un pārējie 

ienākumi par kopējo summu EUR 24054. 

Bibliotēkas kārtējie izdevumi pārskata gadā sastādīja EUR 594124, no tiem: atalgojums 

(1100) EUR 341594, VSAA obligātās iemaksas EUR 80616, izdevumi krājuma komplektēšanai 

EUR 64981, pārējie kārtējie izdevumi EUR 106933. 

Kapitālie izdevumi gada laikā sastādīja EUR 25034. Ar 2014. gada 1. janvāri līdz EUR 

320.00 tika paaugstināta minimālā mēnešalga tehniskajam personālam, savukārt bibliotekārajam 

personālam atalgojums pārskata gadā palika nemainīgs.  

 

Finanšu līdzekļi krājuma komplektēšanai, infrastruktūras uzturēšanai, attīstībai, 

labiekārtošanai 

Vairāk sadaļā “Krājumu komplektēšanas un organizācijas politika”. 

 

Papildus piesaistītie līdzekļi, piedaloties dažādos projektu konkursos 

Vairāk sadaļā “Projekizstrāde”. 
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11. KOPDARBĪBA AR PAŠVALDĪBAS UN CITĀM INSTITŪCIJĀM: 

PUBLICITĀTE 

Pārskata gadā Latgales Centrālā bibliotēka un tās filiāles rīkoja dažādus publicitātes 

pasākumus: literatūras un mākslas darbu izstādes, literārus un tematiskus pasākumus, radošas 

tikšanās un literāri muzikālus pasākumus cikla “Literārā sestdiena” ietvaros, Daugavpils autoru 

grāmatu prezentācijas, Vispasaules Drošāka interneta dienas pasākumus, ikgadējo Bibliotēku 

nedēļu, Dzejas dienas, Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļu, E-prasmju nedēļu, Karjeras nedēļu, 

uzņēma vispārējo un augstākās izglītības iestāžu audzēkņu ekskursijas. 

  

Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par bibliotēkas funkcijām, 

pakalpojumiem 

Sabiedrības informēšanai 2014. gadā tika izmantotas dažādas publicitātes formas: 

 

 informācijas ievietošana LCB mājaslapā www.lcb.lv (sadaļa “Jaunumi”, “Notikumu 

kalendārs”), Daugavpils domes mājaslapā www.daugavpils.lv, Daugavpils Kultūras 

pārvaldes mājaslapā www.kultura.daugavpils.lv; LCB mājaslapā bērniem 

www.lcb.lv/berniem/; 

 informācijas izvietošana LNB bibliotēku portālā www.biblioteka.lv; 

 informācijas izvietošana sociālajos interneta tīklos www.draugiem.lv/lcb.lv/, 

www.facebook.com/lcb.lv, twitter.com/LatgalesCB; 

 publikācijas Daugavpils vietējos, reģionālajos laikrakstos un interneta portālos; 

 intervijas radio pārraidēm; 

 informācijas stendi LCB un filiālēs ar aktuālo informāciju par rīkotajiem pasākumiem, 

bukleti, afišas, ielūgumi u.c.; 

 intervijas un sižeti Daugavpils pašvaldības video portālā, Daugavpils televīzijā 

“DAUTKOM TV” un Latgales reģionālajā televīzijā “LRT”. 

Darbs ar pašvaldību un kopdarbība ar pašvaldības institūcijām 

Tā kā LCB atrodas Daugavpils pilsētas domes tiešā pakļautībā tāpat kā visas Daugavpils 

kultūras un izglītības iestādes, pilsētas dome ir LCB vistiešākais un pastāvīgais sadarbības 

partneris. 

Pārskata gadā turpinājās LCB un filiāļu sadarbība ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi 

un tās pakļautībā esošajām izglītības iestādēm: Daugavpils Saskaņas pamatskola, Daugavpils 

Vienības pamatskola, Daugavpils Valsts ģimnāzija, Daugavpils Centra vidusskola, Krievu 

vidusskola-licejs, J. Pilsudska Daugavpils Valsts poļu ģimnāzija, Daugavpils 9. vidusskola u.c. 

Turpinājās arī sadarbība Daugavpils Universitāti. Pēc interesentu pieprasījuma notika vairākas 

skolēnu un studentu ekskursijas bibliotēkā, kuru laikā apmeklētāji iepazinās ar bibliotēku 

darbību un piedāvātajiem pakalpojumiem. 

Pārskata gadā tika uzsākta sadarbība ar Daugavpils Marka Rotko mākslas centru. Tika 

panākta vienošanās par centra krājumā esošo mākslas darbu deponēšanu LCB izstādēm. Šī 

sadarbība turpināsies nākamajā darba gadā. 

Sadarbības pasākumi notika arī ārpus bibliotēkas sienām. Sadarbībā ar pilsētas kultūras 

biedrībām un izglītības iestādēm ārpus bibliotēkas tika organizētas vairākas literatūras izstādes. 

Pēc tam, kad 2014. gada jūlijā LCB bija apskatāma literatūras izstāde no Daugavpils Baltkrievu 

kultūras centra un Baltkrievu kultūras un izglītības biedrības “Uzdim” bibliotēkas fondiem 

“Daudzveidīgā Baltkrievijas kultūra”, 2014. gada novembrī un decembrī Daugavpils Baltkrievu 

http://www.lcb.lv/
http://www.daugavpils.lv/
http://www.kultura.daugavpils.lv/
http://www.lcb.lv/berniem
http://www.biblioteka.lv/
http://www.draugiem.lv/lcb.lv/
http://www.facebook.com/lcb.lv
https://twitter.com/LatgalesCB
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kultūras centrā tika eksponētas divas LCB literatūras izstādes: “Tu dzimtā zeme, Dievzemīte 

mana – Latvija” (veltījums LR Neatkarības proklamēšanas 96. gadadienai); projekta “Lasīšana 

– IT – Radīšana” ietvaros iegādāto mākslas grāmatu kopu izstāde. Šī izstāde bija apskatāma arī 

Daugavpils izglītības iestādēs: Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolā “Saules skola” un 

Daugavpils Mūzikas vidusskolā. Savukārt Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrālē bija skatāma 

grāmatu un periodikas izstāde “G. F. Stenderam – 300”. 

Bibliotēkas sadarbības tīkla raksturojums, partneri. Pārrobežu sadarbība 

Pārskata gadā turpinājās sadarbība starp ASV Vēstniecību Latvijā un LCB ASV 

Informācijas centru. 2014. gadā centram tika piešķirts kārtējais grants 12,247 ASV dolāru 

apmērā. Grants ir paredzēts centra programmu turpināšanai un centra uzturēšanai laikā no 

2014. gada septembra līdz 2015. gada novembrim. Otrkārt, ASV Vēstniecībai ir liela loma centra 

pasākumu plānošanā un realizēšanā – tiek rīkotas skolēnu un studentu ekskursijas uz ASV 

vēstniecību, tiek pieaicināti lektori no ASV, vēstniecības darbinieki vada lekcijas un cita veida 

pasākumus Daugavpilī. 2014. gadā centrā tika organizēti radoši, interesanti un interaktīvi 

pasākumi, konkursi. Darbojās bezmaksas angļu valodas kursi iesācējiem un valodas lietotājiem 

ar priekšzināšanām un divi interešu klubi – English Speaking Club, Senior English Club 

pensionāriem. Gada laikā angļu valodas pamatus apguva 28 seniori. 

2014. gadā ASV Informācijas centru un Latgales Centrālo bibliotēku apmeklēja vairāki 

amerikāņu vieslektori. Februārī Daugavpilī viesojās cilvēktiesību aktīvists Džordžs Stīls ar 

lekciju “Mans Afroamerikāņu vēstures mēnesis”. Martā Daugavpili apmeklēja Debora Millere, 

ASV Vēstniecības politikas un ekonomikas nodaļas vadītāja. Viņas lekcijas temats bija 

“Vienlīdzības vēsture ASV”, kas skāra ne tikai nozīmīgākus ASV vēstures faktus, bet arī 

aktuālās amerikāņu sabiedrības notikumus un tendences. Maijā Daugavpils iedzīvotājiem bija 

iespēja tikties ar Deboru Bellu, fotogrāfijas vēsturnieci un praktizējošo kuratori no Ņujorkas. 

Savas vizītes ietvaros Debora nolasīja lekciju “Laikmetīgā fotogrāfija ASV”, kā arī tikās ar 

vietējiem fotomāksliniekiem. Oktobrī LCB viesojās Fenghua Wang – ASV Valsts 

departamenta Reģionālo informācijas resursu centra vadītāja no Berlīnes  . Tikšanās laikā ar LCB 

un filiāļu bibliotekāriem tika diskutēts par jaunākajām tendencēm bibliotēku darbā un salīdzināta 

Latvijas un ASV pieredze. Šādi pasākumi bagātina Daugavpils iedzīvotāju kultūras dzīvi, 

paplašina redzesloku, ievieš jaunas idejas un iedvesmas, veicina dialogu starp Latvijas un ASV 

sabiedrību. 

 

  
  

 

Pārskata gadā veiksmīgi turpinājās LCB ilgstošā sadarbība ar LNB. 2014. gadā 

Daugavpils publiskās bibliotēkas piedalījās LNB Bibliotēku konsultatīvā centra administrētajos 

projektos: “Gribu iet uz bibliotēku!”, “Tikšanās Latvijas novadu bibliotēkās” (tikšanās ar 

rakstnieci Māru Svīri), “Bērnu, vecāku un jauniešu žūrija 2014” un “Latvijas kultūras kanona 

vērtību popularizēšana Latvijas publiskajās bibliotēkās” (diskusija par teātra vērtībām un 

radošā darbnīca skolēniem). Decembrī bibliotēkā tika eksponēta LNB atbalsta biedrības veidotā 
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ceļojošā izstāde “Latvijas mazās Gaismas pilis”. Sīkākas ziņas par šīm aktivitātēm nākamajā 

apakšnodaļā “Informācijas resursus popularizējoši pasākumi”.  

Pārskata gadā LCB mērķtiecīgi attīstīja sadarbību ar kaimiņvalstu bibliotēkām, meklējot 

saskarsmes punktus pārrobežu projektu izstrādei. 2014. gada maijā tika parakstīts “Sadarbības 

līgums” starp Latgales Centrālo bibliotēku un Vitebskas Centrālo pilsētas bibliotēku 

(Baltkrievija), izstrādāts un sagatavots parakstīšanai sadarbības līgums ar Zarasu municipālo 

bibliotēku (Lietuva). 

Informācijas resursus popularizējoši pasākumi 

 

Izstādes 

Pārskata gadā LCB un filiālēs tika rīkotas 558 izstādes, tai skaitā 540 literatūras 

izstādes (155 no tām LCB) un 18 mākslas, fotogrāfiju, ceļojošajām un citu radošo darbu 

kolekciju izstādes. 

Pārsvarā tika organizētas tematiskās izstādes, tematiskās cikla izstādes un jaunieguvumu 

izstādes, kas bieži papildināja bibliotēkā rīkotos pasākumus.  

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

novadā un Latvijā. Daudz izstāžu tika veltīs rakstnieku, dzejnieku un citu izcilu personību 

jubilejām. Tika veidotas izstādes arī par dažādām atceres dienām, gadskārtu svētkiem un citām 

svinamām dienām. Lielu interesi izraisīja šādas izstādes: “Mīlestība vēstulēs”, “Valdzinošā 

sievišķība”, “Dzejas dienu balvas laureāti”, “Ziemassvētku galda rota” utt.  

   

 

 

 

 

  
   

Pārskata gadā Daugavpils publisko bibliotēku telpas tika izmantotas arī dažādām vietējas 

nozīmes un ceļojošām mākslas, fotogrāfiju un citu radošo darbu kolekciju izstādēm. Šīs izstādes 

tapa sadarbībā ar Daugavpilī un Latvijā pazīstamiem māksliniekiem, kultūras un mākslas 

centriem, fotostudijām, skolām un citiem sadarbības partneriem. Šāda tipa izstādes ir lietotāju 

pieprasītas un ir kļuvušas par nozīmīgu LCB darba virzienu. 

Pārskata gadā LCB un filiāļu apmeklētājiem tika piedāvātas 3 ceļojošajās izstādes, kas tika 

rīkotas sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrību, Rīgas Centrālo bibliotēku, 

Daugavpils Universitāti: 

– Fotoizstāde “Latvijas mazās Gaismas pilis”; 

– Fotoizstāde “Diena ar bibliotekāru”; 

– Helindes Kelbles plakātu sērija “Vācu valoda” Vācu kultūras dienu “Vācu 

kultūras pavasaris” ietvaros.  
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Helindes Kelbles ceļojošā plakātu izstāde 

“Vācu valoda” 
 

 LNB Atbalsta biedrības ceļojošā fotoizstāde 

“Latvijas mazās Gaismas pilis” 

 

2014. gadā LCB apmeklētājiem tika piedāvātas 15 mākslinieku, grafiķu un fotogrāfu darbu 

izstādes. Šie pasākumi tika popularizēti ar preses relīžu, afišu un ielūgumu palīdzību. Skat. 

Pielikums Nr.2. 

 

 

 

  
Mākslinieka Ilgvara 

Zalāna gleznu 

personālizstāde 

 

 Vitebskas fotomākslinieces Olgas Salnikovas 

personālizstāde “Iespaidi” 
Mākslinieces 

Aleksandras Šļahovas 

akvareļu izstāde 

“Ainava” 

Pārskata gadā LCB notika vairākas Daugavpils vizuālās mākslas skolotāju darbu izstādes. 

2014. gadā LCB Periodikas lasītavā atklāja: 

- Daugavpils 9. vidusskolas skolotājas Ludmilas Čirkstes pašdarināto rotu izstādi; 

- Daugavpils 3. vidusskolas skolotājas Daigas Vasiļjevas grafikas darbu izstādi “Mūžīgais 

skaistums” un tekstildarbu izstādi “Stilizēti ziedi”; 

- Daugavpils 13. vidusskolas skolotājas Oksanas Barkovskas izstādi “Logi”; 

- Daugavpils krievu vidusskolas-liceja skolotājas Ingas Vasiļjevas izstāde “Akvarelis”; 

- Daugavpils vispārējās izglītības iestāžu skolotāju Oksanas Barkovskas, Tatjanas 

Kovaļevskas, Irinas Pavelko un Aļonas Stūraines pašdarināto leļļu izstādi. 

2014. gada jūnijā Daugavpils pilsētas svētku mēnesī LCB lasītavā bija skatāma pilsētas 

vizuālās mākslas, mājturības un tehnoloģiju skolotāju radošo darbu izstāde “Veltījums pilsētai”. 

Skolotāju izstādes izdevās ļoti krāšņas un dažādas. Atklāšanas pasākumi izvērtās patiesi 

interesanti. Priecēja darbu autoru sirsnīgums un publikas atsaucība. Patīkami, ka vizuālās 

mākslas skolotājas aktīvi atbalstīja viņu skolēni un kolēģi. Piemēram, Ludmilas Čirkstes rotu 

izstādes atklāšanā notika neliels koncerts, kurā pati skolotāja kopā ar saviem skolēniem dziedāja 

dziesmas franču valodā. Arī Oksanas Barkovskas izstādes “Logi” atklāšanā skolēni dziedāja un 

spēlēja akordeonu. 
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Vizuālās mākslas pedagoģes  

Ingas Vasiļjevas personālizstāde  

“Akvarelis” 

 Daugavpils Universitātes Mākslas un 

dizaina katedras vadītājas Aurikas 

Jelinskas apgleznoto lakatu izstāde 

“Sievietei” 
   

  

 

 
Daugavpils Autisma centra rīkotā fotoizstāde  

“Mēs esam” 
 

 Vizuālās mākslas pedagoģes Daigas 

Vasiļjevas tekstildarbu izstāde 

“Mūžīgais skaistums” 

   

Pārskata gadā sadarbībā ar Daugavpils pilsētas vizuālās mākslas skolotāju metodisko 

apvienību Latgales Centrālās bibliotēkas apmeklētājiem bija iespēja apskatīt 4 skolēnu radošo 

darbu izstādes. Periodikas lasītavā 2014. gadā notika divas skolu audzēkņu izstādes. Aprīlī 

Daugavpils 3. vidusskolas audzēkņu darbu izstāde “Dažādi” priecēja ar skatītāju uzmanībai 

piedāvāto eksponātu daudzveidību, savukārt jūlijā 3. vidusskolas 11. klases skolēns Maksims 

Vasiļjevs iepriecināja bibliotēkas apmeklētājus ar savu zīmējumu izstādi. LCB Lasītavā aprīlī 

bija skatāmi Daugavpils vispārizglītojošo skolu 5.-9. klašu skolēnu 10. atklātās mājturības un 

tehnoloģiju olimpiādes “Gadalaiki – pavasaris” dalībnieku darbu izstāde “Adatu spilventiņi”. 

Savukārt maijā Lasītavā bija skatāma Daugavpils vispārizglītojošo skolu 7.- 8. klašu skolēnu 

vizuālās mākslas olimpiādes dalībnieku darbu izstāde “Katram sava saule”. 

Sarunās ar lasītājiem veidojās interesanti kontakti, kuri pārauga konkrētos pasākumos. 

Periodikas lasītavā tika organizēta divu pedagogu Iraīdas Grigorjevas un Natālijas Petrovskas 

ežu kolekcijas izstāde (aprīlī – maijā), gan divu interesantu jauniešu fotogrāfiju izstādes – 

Vjačeslava Šarkeļa “London through, lights, shadows and lines” (jūnijā) un Reiņa Fjodorova 

“Foto stāsts” (maijā). 

 



68 

 

 

  

 

 

 
Vizuālās mākslas 

olimpiādes dalībnieku 

darbu izstāde “Katram 

sava saule” 

 Mājturības un tehnoloģiju olimpiādes 

dalībnieku darbu izstāde  

“Adatu spilventiņi” 

 Daugavpils 3. vidusskolas 

audzēkņu darbu izstāde 

“Dažādi” 
 

   

2014. gadā LCB Lasītavā tika rīkota ikgadējā bibliotēkas lietotāju radošo darbu izstāde 

“Lasītāju vaļasprieki”. Izstādē piedalījās vairāk nekā 25 dalībnieki, kuru darbi – krustdūrienā 

izšūtās gleznas, adījumi, floristikas darinājumi, apgleznoti trauki, pērlīšu rotas utt. priecēja 

bibliotēkas un izstādes apmeklētājus. Rokdarbu izstādi papildināja literatūras izstāde, kur bija 

iespēja atrast jaunas idejas topošajiem darbiem. Izstādes atklāšanā autori stāstīja par saviem 

darbiem un to veidošanas tehnikām. Lasītāju radošo darbu izstāde pārskata gadā notika jau piekto 

reizi. Ar katru gadu pieaug izstādes dalībnieku skaits un eksponēto darbu izpildes tehniku 

dažādība. Katru gadu izstādē piedalās aizvien jauni lasītāji, kas pārstāv dažādas vecuma grupas – 

skolēni, studenti, vidēja gadagājuma cilvēki un seniori. Izstāde ir kļuvusi par jauku tradīciju, kas 

vieno bibliotēkas lasītājus, un tiks turpināta arī nākamgad. 

   

 

 

 
   

LCB un filiāļu notikumu un pasākumu kaleidoskops 

 

2014. gadā Daugavpils publiskajās bibliotēkās notika 663 pasākumi, t.sk. 112 Latgales 

Centrālajā bibliotēkā. Tās bija tikšanās ar literātiem, literāri muzikālas tikšanās, grāmatu 

atvēršanas svētki, diskusijas, lekcijas, radošās darbnīcas, lasītveicināšanas pasākumi u.c.. 

   

 Martā LCB filiālēs notika Viļa Plūdoņa 140 gadu jubilejas atcerei veltīts literāro pasākumu 

cikls pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. Mazajiem lasītājiem tika piedāvātas dzejas 

un bibliotekārās stundas, radošās darbnīcas, tematiski pasākumi un literārs ceļojums “Zaķīšu 

pirtiņa”. 
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 Martā LCB notika diskusija “Latvijas kultūras kanona zīmē – Skatuves mākslas vērtības”, 

kurā piedalījās īpašie viesi – Daugavpils teātra valdes loceklis un režisors Oļegs Šapošņikovs, 

teātra kritiķe Līga Ulberte un Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūta 

Bibliotēku konsultatīvā centra projektu vadītāja Liega Piešiņa. Radošajā darbnīcā “KiKK jeb 

kas ir Kultūras kanons?” ar bērniem strādāja LNB BAI Bibliotēku konsultatīvā centra galvenā 

bibliotekāre Ilze Kļaviņa. Darbnīcas laikā bērni krāsoja un līmēja kanona vērtības, šuva savu 

kanona vērtību grāmatiņu, kā arī veidoja jaunās Gaismas pils maketu. 

 

 

 
   

 Aprīlī pasākumu cikla “Vācu kultūras pavasaris Daugavpilī” ietvaros Latgales Centrālās 

bibliotēkas Periodikas lasītavā notika pasākums “Literārā teksta tulkošanas māksla”, kurā 

piedalījās tulkotāja Silvija Brice. Tulkotāja dalījās tulkošanas darba pieredzē un atbildēja uz 

interesentu jautājumiem. Pasākuma laikā notika arī Daugavpils Universitātes Humanitārās 

fakultātes Vācu filoloģijas katedras tulkošanas konkursa dalībnieku apbalvošana. 

 

 

 
   

 Maijā Periodikas lasītavā notika radošā darbnīca “Mīļlietiņa māmiņai” – Daugavpils 

Saskaņas pamatskolas 4. klases skolēni darināja savām māmiņām krāsainas filca puķītes. Patiesi 

priecēja skolēnu aizrautība un vēlme pagatavot savām māmiņām jauku Māmiņdienas dāvaniņu. 
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 7. maijā, atzīmējot Latvijas dalības Eiropas Savienībā pirmo desmitgadi, LCB Lasītavā notika 

diskusija “10 gadi – pārmaiņas un ieguvumi no dalības Eiropas Savienībā”. Diskusijā 

piedalījās Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Dmitrijs Radionovs, Eiropas 

Komisijas pārstāvniecības Latvijā ekonomikas eksperts Mārtiņš Zemītis un Latgales plānošanas 

reģionālā ES struktūrfondu informācijas centra vadības speciālists Oskars Zuģickis. Diskusijas 

dalībnieki kopā ar klātesošajiem pārrunāja Latvijas attīstību Eiropas Savienības sastāvā, atcerējās 

prognozes, kas izskanēja pirms iestāšanās, un salīdzināja tās ar situāciju šodien. 

 

 

 

 
   

 2014. gada vasaras brīvlaikā (jūnijā, jūlijā un augustā) LCB un tās sešās filiālēs ritēja 

Lasītveicināšanas programma “Skaistā vasara bibliotēkā”. Programmas moto – “Atnāc pats 

un aicini līdzi draugu!”. Programma tika īstenota ar mērķi dot iespēju bērniem un jauniešiem 

kopā ar draugiem interesanti un lietderīgi pavadīt brīvo laiku pilsētas bibliotēkās, lasot grāmatas, 

spēlējot spēles, skatoties filmas, kā arī piedaloties diskusijās, viktorīnās un konkursos. 

Programmas ietvaros LCB filiāles piedāvāja tematiskus pasākumus katru ceturtdienu. 

Kopumā trīs mēnešu laikā lasītveicināšanas programmas “Skaistā vasara bibliotēkā” ietvaros 

sešās LCB filiālēs tika novadīti 74 pasākumi bērniem un jauniešiem, tai skaitā literārās stundas, 

dzejas stundas, radošās darbnīcas, attīstošas spēles un viktorīnas, mīklu minēšanas turnīri, 

erudīcijas konkursi, virtuāli un literāri ceļojumi, izzinošas tematiskas stundas. Šajos pasākumos 

tika skartas tādas tēmas kā populāru grāmatu varoņi, augi un dzīvnieki, vaļasprieki, ceļošana, 

māksla, vēsture, mode un daudzas citas.  

Tādējādi lasītveicināšanas programmas “Skaistā vasara bibliotēkā” dalībniekiem bija 

vienreizēja iespēja saturīgi pavadīt brīvo laiku vienaudžu vidū – iegūt aizraujošu pieredzi, attīstīt 

dažādas prasmes un iemaņas, papildināt zināšanas un atrast jaunus draugus. 274 programmas 

dalībnieki krāja uzlīmes, kas apliecināja viņu dalību programmas pasākumos. 21. augustā visās 

LCB filiālēs notika programmas noslēguma pasākumi, kuru laikā aktīvākie dalībnieki ar 

vislielāko sakrāto uzlīmju skaitu saņēma pārsteiguma balvas. 
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Jāpiebilst, ka programmas ietvaros LCB un filiāles piedāvāja tematiskus pasākumus arī 

bērnu vasaras nometņu grupām. Šī iespēja tika aktīvi izmantota. Savukārt LCB 

lasītveicināšanas programmas “Skaistā vasara bibliotēkā” ietvaros piedāvāja bērnu un jauniešu 

vasaras nometņu grupām apmeklēt tematisku pasākumu “Šis saldais prieka gabaliņš – 

šokolāde”, kura laikā bērni uzzināja, kā rodas šokolāde, kāds izskatās “šokolādes koks”, 

šokolādes kalns un šokolādes muzejs, kā arī iepazina uzņēmuma “Laima” šokolādes izstrādājumu 

ražošanas bagātās tradīcijas. Trīs mēnešu laikā pasākums notika 15 reizes, un kopumā to 

apmeklēja 411 bērni. 

 

 

 

 
   

 
   

 

 

 
 

 Jūlijā LCB ASV Informācijas centrs sadarbība ar Daugavpils Novada domi un Silenes 

pamatskolu organizēja semināru “Kopā būt”, kurā viens no tematiem bija vide un ekoloģiskās 

problēmas. Semināra ietvaros tika organizētas trīs dabas ekspedīcijas skolēniem un divi 

informatīvie semināri, kuru rezultātā dalībnieki uzzināja daudz jaunu un interesantu faktu par 

ASV dabu, iepazinās ar vietējo dabu un ekoloģiskiem izaicinājumiem, ka arī pilnveidoja savas 

radošās spējas. 

   

  Jūlijā sadarbībā ar Rakstniecības un mūzikas muzeju LCB lasītavā notika diskusija ar 

pilsētas iedzīvotājiem “Daugavpilieti, Latvijai vajag tavu dziesmu!”. Diskusijā piedalījās 
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pilsētas muzikālo apvienību (koru, ansambļu, folkloras kopu) esošie un bijušie vadītāji un 

dalībnieki, kā arī citi interesenti. Diskusijas dalībnieki stāstīja par dziesmas lomu viņu dzīvē un 

atcerējās īpašus ar dziesmu un dziedāšanu saistītus notikumus. Patiess prieks, ka ielūgumu 

piedalīties pasākumā pieņēma leģendārā diriģente Terēzija Broka, kura dāvāja klātesošajiem 

sirsnīgu un aizraujošu stāstījumu par dziesmas nozīmi savā dzīvē. Diskusija tika filmēta, un 

iegūtais materiāls tiks izmantots, veidojot Rakstniecības un mūzikas muzeja jauno ekspozīciju 

“Dziesma”. 

 

 Vairāku mēnešu garumā LCB filiāle Bērnu bibliotēka Zīlīte koordinēja Daugavpils bērnu 

piedalīšanos LNB Bērnu literatūras centra projektā “Gribu iet uz bibliotēku!”. Projekta pirmajā 

kārtā 2014. gada pavasarī notika domrakstu konkurss “Kā atmodināt Saulcerīti?”, kurā piedalījās 

Daugavpils vispārizglītojošo skolu audzēkņi. Iesniegtos darbus vērtēja žūrija, kuras sastāvā bija 

bibliotekāri, Daugavpils Universitātes mācībspēki un jaunie dzejnieki. Labākie darbi tika virzīti 

uz konkursu Rīgā, kura 69 laureātu vidū iekļuva arī 4 daugavpilieši. Projekta otrā kārta ietvēra 

gatavošanos karnevāla gājienam “Gribu iet uz bibliotēku!” – bērni veidoja tērpus “Manas 

mīļākās grāmatas varonis”. Bērnu bibliotēkā “Zīlīte” noritēja tikšanās ar Daugavpils teātra aktrisi 

Kristīni Vainšteinu, kas sniedza padomus, kā veiksmīgāk izvēlēties tēlu, kādi priekšdarbi 

veicami karnevāla tērpa izgatavošanā, dažādu aksesuāru pieskaņošanā, grima uzklāšanā utt. 

8. septembrī Daugavpils bērni un jaunieši devās uz Rīgu, lai Starptautiskajā rakstpratības dienā 

piedalītos karnevāla gājienā. 

 

 

 

 
   

 18.-19. septembrī LCB rīkoja Latgales novada publisko bibliotēku darbinieku konferenci “Pi 

gaismys volūta veļdzietīs nuoc”. Tika apspriesta bibliotēku kā vietējo kopienu kultūras centru 

loma, diskutēts par meklējumiem un inovācijām bibliotekārajā apkalpošanā, kā arī izvērtēts 

Latgales bibliotēku veikums Latgales kultūras mantojuma saglabāšanā kultūrvēsturiskās 

daudzveidības kontekstā. Konferences ietvaros tika prezentēta arī ceļojošā fotoizstāde “Latgales 

bibliotekārs – radošuma avots”, kas tapa Latgales publisko bibliotēku sadarbības rezultātā. 

Sīkākas ziņas par konferenci sadaļā “Projektizstrāde”. 
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 Septembrī Baltkrievu kultūras dienu ietvaros LCB Periodikas lasītavā notika Baltkrievijas 

Valsts Kultūras un mākslas universitātes Gadskārtu svētku un ieražu režijas katedras pasniedzēja 

Dmitrija Sergejčuka lekcija skolēniem, studentiem un pasniedzējiem par baltkrievu gadskārtu 

svētku tradīcijām un jaunākajām svētku svinēšanas tendencēm mūsdienu Baltkrievijā. 

 

 

 

 
   

 Oktobrī aizritēja LCB ASV Informācijas centra, Daugavpils Centra vidusskolas un 

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes rīkotais ikgadējais angļu valodas konkurss 

vidusskolēniem “American Day”. Vidusskolēnu komandas no deviņām Daugavpils skolām 

rādīja savas zināšanas par amerikāņu kultūru, vēsturi un ģeogrāfiju un cīnījās par konkursa 

galveno balvu – braucienu uz ASV vēstniecību Rīgā. 

 

 
   

 Novembrī LCB un tās filiālēs notika Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākumi. Bērni 

iepazina rakstnieku Tūves Jānsones, Siselas Bēes un Petera Madsena daiļradi, klejoja pa troļļu 

mežu, meklējot pasakaino būtņu pēdas, risināja literāras mīklas un āķīgus uzdevumus, kā arī 

izmēģināja roku troļļu skulptūru veidošanā no plastilīna. 

 

 

 

 
   

 Decembrī LCB un filiāles aizsāka jaunu, skaistu tradīciju – Ziemassvētku labdarības akciju 

“Adventes lasījumi”. Trīs pirmssvētku nedēļu garumā Bibliotekāri devās pie tiem pilsētniekiem, 
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kas paši dažādu iemeslu dēļ nespēj atnākt uz bibliotēku, un lasīja viņiem priekšā grāmatas. 

Bibliotekāri apmeklēja pirmsskolas izglītības iestādes, kur mācās bērni ar īpašām vajadzībām, 

pilsētas neredzīgo biedrību, sociālās aprūpes un rehabilitācijas centru, bērnunamu-patversmi un 

nevalstiskās organizācijas, kas palīdz bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām. Iegūtās 

pozitīvās atsauksmes nostiprināja pārliecību turpināt šo akciju arī nākamgad. 

 

 
   

 Decembrī ASV Informācijas centrs sadarbībā ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi 

rīkoja radošu konkursu skolēniem “Winter Miracles”. Konkursa dalībnieki sacentās trīs vecuma 

grupās, atspoguļojot savu izpratni par Ziemassvētku svinēšanu ASV trīs radošās izpausmes 

formās – zīmējumos, pašsacerētos dzejoļos un īsfilmās. Konkursā piedalījās 87 skolēni un 25 

konsultējošie skolotāji no Daugavpils vispārizglītojošajām skolām.  

 

 

 

 

   

Literāri muzikālās tikšanās un autoru darbu prezentācijas 

   

 14. janvārī LCB Periodikas lasītavā notika literāri muzikāla tikšanās “Laiks manī gaismas 

kurpēm staigā” ar Madonas dzejnieci Sarmīti Radiņu. Pasākumā muzicēja Madonas mūzikas 

skolas pedagogs Artūrs Grandāns, tika atklāta izstāde “Sarmītes Radiņas dzejas fotogrāfijas”. 
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 8. februārī LCB Periodikas lasītavā cikla “Literārā sestdiena” ietvaros notika tikšanās ar 

Daugavpils dzejnieku Alekseju Solovjovu. Autors lasīja fragmentus no liriskās dzejas 

krājumiem, kas ir veltīti Latgalei un Daugavpilij. Dzejnieku sveica draugi un kolēģi no 

sabiedriskās organizācijas “Latgales novadpētnieki”. 

 

 

 

 
   

 13. februārī LCB Periodikas lasītavā notika literāri muzikāls vakars “Mīlestība iedvesmo”. 

ar dzejniekiem Tatajanu Ruskuli, Anatoliju Galleru un dziedātāju Jeļenu Vitkeviču. Vakars bija 

veltīts Valentīna dienai. Izskanēja liriskie dzejoļi un dziesmas pašu autoru pavadījumā. Dzejnieki 

stāstīja par mīlestības ietekmi uz viņu daiļradi, par jūtu būtību un prasmi mīlēt. 

 

 

 

 

 

 
   

 14. martā sadarbībā ar mūzikas skolotāju Elvīru Bestuginu LCB Periodikas lasītavā tika 

rīkots tematisks pasākums “Puškina pasakas”, kas pulcēja vairāk nekā 70 skolēnus no 

Daugavpils vispārizglītojošām skolām. Pasākumu vadīja aktrise, žurnāliste un Latvijas Puškina 

biedrības pārstāve Svetlana Vidjakina. Viņa stāstīja skolēniem interesantākos A. Puškina 

biogrāfijas faktus, lasīja pasaku fragmentus, izmantojot pēc rakstnieka pasaku motīviem veidotus 
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zīmējumus, figūriņas un gleznas. Pasākumā piedalījās arī Daugavpils bērnu un jauniešu centra 

“Jaunība” audzēkņi, kas inscenēja A. Puškina pasakas “Pasaka par caru Saltanu” fragmentu. 

Daudzi pasākuma dalībnieki skaitīja A. Puškina dzejoļus.  

 

 

 

 
   

 19. martā LCB filiālē Bērnu bibliotēkā “Zīlīte” notika pirmsskolas vecuma bērnu tikšanās ar 

Daugavpils dzejniecēm Lidiju Vasaraudzi un Stepanīdu Miloševiču “Ciemos pie pasaku 

vecmāmiņas”. Dzejnieces pašiem mazākajiem klausītājiem lasīja savas bērnības pasakas un 

iepazīstināja arī ar saviem jaunākajiem dzejoļiem, kas aicināja bērnus kļūt mīļākiem un 

gaišākiem, redzēt pasauli saules apmirdzētu. 

 

 

 

 
   

 28. martā LCB Periodikas lasītavā notika Daugavpilī dzimušā un augušā Rīgas dzejnieka 

Vadima Avvas monoizrāde. Pasākums pulcēja dzejas cienītājus un citus interesentus. Skanēja 

Vadima Avvas filozofiskā dzeja par dzimto pilsētu, par Itālijas pilīm, par Suzdaļas kupoliem; 

dzejoļi, kas veltīti sievietēm un bērniem. Dzejas izpildījumā jaudās skumjas par to, ka puse 

dzīves jau aiz muguras, bet pāri visam strāvoja prieks par pašu dzīvi. 

 

 

 

 
   

 4. aprīlī LCB filiālē Pārdaugavas bibliotēkā viesojās Daugavpils rakstnieks Staņislavs 

Volodjko. Pasākums bija veltīts starptautiskajai bērnu grāmatu dienai. Staņislava Volodjko 
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dzīves un daiļrades lappuses iepazina J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskolas 4.a klases skolēni. 

Autora un bērnu kopīgajā izpildījumā skanēja dzejoļi, mīklas un dziesmas. Literāts bija sevišķi 

gandarīts par interesi un iespēju papildināt savu kolekciju ar jauniem bērnu zīmējumiem.   

 

 

 
   

 4. aprīlī LCB Periodikas lasītavā notika radošā tikšanās ar Jevgēņiju Golubevu – dzejnieku, 

vēsturnieku, novadpētnieku, četru literāro izdevumu un vairāku bērnu grāmatu autoru, avīzes 

“Dinaburg” literārās lappuses un citu autoru dzejas krājumu sastādītāju un redaktoru. Autora 

darbi ir publicēti arī Krievijas, Baltkrievijas un Bulgārijas masu informācijas līdzekļos. Vairāki 

Jevgēnija Golubeva dzejoļi ir tulkoti latviešu, latgaliešu, baltkrievu, vācu, bulgāru valodā. 

Tikšanās laikā dzejnieks lasīja klātesošajiem savas jaunākās vārsmas. Dziesmas ar Jevgēņija 

Golubeva vārdiem izskanēja Daugavpils mūziķes Jeļenas Vitkevičas izpildījumā. 

 

 

 
   

 Sadarbībā ar LNB, projekta “Tikšanās Latvijas novadu bibliotēkās” ietvaros 22. aprīlī LCB 

Periodikas lasītavā notika tikšanās ar rakstnieci Māru Svīri. Autore stāstīja par savu biogrāfiju, 

stāstīja interesantus faktus par savu darbu pie scenārija Jāņa Streiča filmai “Limuzīns Jāņu nakts 

krāsā” un seriālam “Likteņa līdumnieki”, kā arī atbildēja uz klātesošo jautājumiem. 

 

 

 
   

 28. novembrī LCB filiālē Bērnu bibliotēkā “Zīlīte” viesojās Daugavpils bērnu autori 
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Jevgeņijs Golubevs, Regīna Usačeva, Staņislavs Volodjko, Lidija Vasaraudze, Marija 

Safronova un Irēna Cimbale. Tika prezentēta Regīnas Usačevas pasaka «Принцесса – 

дикарка», Staņislava Volodjko dzejoļu, pasaku un mīklu krājums «Светлячок» un bērnu dzejoļu 

krājums “Daugavpils – bērnu acīm” (sast. Marija Safronova), kura autori ir Daugavpils Sociālās 

mājas bērni. Mazie autori lasīja priekšā savus dzejoļus. Pasākumam muzikalitāti piešķīra bērnu 

dziesmiņas Daugavpils Saskaņas pamatskolas audzēkņu izpildījumā. 

 

 

 
   

 18. oktobrī pasākumu cikla “Literārā sestdiena” ietvaros LCB periodikas lasītavā notika 

tikšanās ar Daugavpils prozaiķi un dzejnieku Juriju Lavriņenko “Ļaujiet stādīties priekšā”. 

Tikšanās pulcēja sabiedriskās organizācijas “Latgales novadpētnieki” biedrus un citus 

interesentus. Jurijs Lavriņenko stāstīja par spilgtiem notikumiem savas dzīves gaitā un lasīja 

priekšā dzeju, kas tapusi, no tiem iedvesmojoties. Autordziesmu izpildītāja Jeļena Vitkeviča 

dziedāja savas dziesmas ar Jurija Lavriņenko vārdiem. 

 12. novembrī LCB Periodikas lasītavā notika daugavpilietes Anastasijas Sazankovas 

vēsturiskās poēmas “Ragneda” prezentācija. Grāmata ir tapusi ar Daugavpils Baltkrievu 

kultūrizglītības biedrības “Uzdim” atbalstu. Pasākuma laikā autore stāstīja par pētniecisko darbu, 

kas tika veikts grāmatas rakstīšanas procesā, akcentēja Polockas kņazienes Rognedas dzīves 

spilgtākos notikumus un lasīja priekšā interesantākos poēmas fragmentus. Pasākumā skanēja 

dziesmas baltkrievu valodā kultūrizglītības biedrības “Uzdim” radošo kolektīvu izpildījumā. 

Autori sveica ģimene, draugi un kolēģi. Izskanēja daudz sirsnīgu vārdu un laba vēlējumu. 

 

 

 
   

 12. decembrī pasākumu cikla “Literārā sestdiena” ietvaros LCB Periodikas lasītavā notika 

tikšanās ar dzejnieci Annu Jonāni. Pasākuma ietvaros tika prezentēts dzejnieces jaunākais 

krājums “Затерянная в веках”. Pasākums izdevās ļoti sirsnīgs. Autore lasīja priekšā savas 

vārsmas. Tajās izskanēja ilgas pēc dzimtajām mājām, mīlestība pret Daugavpili un dabu. Jeļena 

Vitkeviča dziedāja dziesmas, ko bija sacerējusi, iedvesmojoties no dzejnieces pirmā krājuma. 

Annu Jonāni sveica draugi, skolotāji, skolasbiedri, un Daugavpils dzejnieki. 
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LCB nodaļas un filiāles aktīvi iesaistās Latvijas un starptautiskā mēroga 

organizētajās akcijās, pasākumos un projektos: 

   

Vispasaules Drošāka interneta dienas pasākumi LCB un filiālēs : 

 12. februārī Latgales Centrālajā bibliotēkā Vispasaules Drošāka interneta dienas ietvaros 

notika informatīvā stunda 5. klašu skolēniem “Droša interneta lietošanas 

pamatprincipi”. Skolēni uzzināja, kas jāņem vērā, izvietojot par sevi informāciju tādos 

sociālajos tīklos kā facebook.com, draugiem.lv, vkontakte un odnoklassniki. Skolēni noskatījās 

LCB Automatizācijas nodaļas darbinieku sagatavotu prezentāciju un aktīvi iesaistījās jautājumu 

un atbilžu sesijā, kurā tika apspriesti reāli gadījumi no pasākuma dalībnieku pieredzes. Klātesošie 

piekrita, ka galvenie darbības principi interneta vidē ir piesardzība un cieņa pret sevi un citiem. 

 

 

 

 
   

Bibliotēku lietotāju apmeklētākie Vispasaules Drošāka interneta dienas pasākumi LCB 

filiālēs: 

   

 LCB filiālē Bērnu bibliotēkā “Zīlīte” tika īstenoti informatīvi pasākumi divām vecuma 

grupām – pamatskolas un sākumskolas vecuma bērniem. 1.-4. klašu skolēni apmeklēja 

informatīvo stundu “Atklāsim digitālo pasauli kopā… un droši!”, 5.-9. klašu skolēni piedalījās 

informatīvajā stundā “Dari virtuāli! Domā reāli!”. Pasākumu dalībnieki uzzināja, kā rīkoties un 



80 

 

kur vērsties, ja nākas saskarties ar problēmām. Bērniem un jauniešiem tika atgādināts par 

pieklājīgu uzvedību internetā. Skolēni iepazinās ar tīmekļa vietni www.drossinternets.lv. Ar šajā 

mājaslapā esošās interaktīvās spēles Pele, Drošība un internets palīdzību tika atkārtoti droša 

Interneta lietošanas noteikumi – skolēni aktīvi meklēja un analizēja dažādas kļūdainas situācijas. 

 

 

 
   

 LCB filiāle Pārdaugavas bibliotēkā notika izglītojošs pasākums pamatskolas bērniem 

“Tu+zināšanas=drošība”, kurā piedalījās J. Raiņa 6. vidusskolas 8. klase. Pasākuma mērķis bija 

vērst jauniešu uzmanību būt atbildīgam par savu datu drošību un personiskas informācijas 

publicēšanu. Pasākuma laikā skolēni atbildēja uz dažādiem āķīgiem jautājumiem un izvērtēja 

riskus, kas saistīti ar komunikāciju ar citiem cilvēkiem tiešsaistē. Īpaši aizraujoša darbošanās 

notika grupās, kad bērni veidoja kolāžu – lietotāju profila anketas. 

 

 

 

 
   

 LCB filiālē Ceriņu bibliotēkā tika rīkots pasākums 5. klašu skolēniem “Bērniem draudzīgs 

internets!” ar mērķi apkopot informāciju par drošības riskiem internetā un piedāvāt bērniem 

problēmu risināšanas iespējas. Ar prezentācijas palīdzību skolēni tika iepazīstināti ar uzvedības 

noteikumiem internetā un saņēma informāciju par projekta Net-Safe Latvija mājaslapu 

(drossinternets.lv). Skolēni uzmanīgi pētīja itāliešu rakstnieka un filozofa Umberto Eko vēstuli 

“Dārgais mazdēls, mācies no galvas!”, kurā profesors dod vērtīgus padomus digitālā laikmeta 

paaudzei, kā ar grāmatu un interneta palīdzību vingrināt, bagātināt un attīstīt savu atmiņu. 

 

 

 

http://www.drossinternets.lv/
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 LCB filiālē Piekrastes bibliotēkā norisinājās virtuālā ekskursija “Drošs internets”, kurā 

piedalījās 16. vidusskolas 4.-5. klašu skolēni. Virtuālās ekskursijas gaitā skolēni tika iepazīstināti 

ar interneta izmantošanas iespējām bibliotēkā, pārkāpumiem un atbildību tīmeklī. Risinot 

praktiskus uzdevumus, bērni mācījās pareizi uzvesties virtuālajā vidē. Seniori varēja piedalīties 

informatīvajā stundā “Dators un internets iesācējiem”, kas tika rīkota ar mērķi ieinteresēt 

seniorus datora un interneta izmantošanā savas dzīves kvalitātes uzlabošanai. Pasākuma gaitā tika 

stāstīts par jauno tehnoloģiju nozīmi ikdienā, kā arī piedāvāta iespēja apgūt datora un interneta 

pamatprasmes, apmeklējot kursus iesācējiem. 

 

 

 

 
   

 LCB filiālē Gaismas bibliotēkā notika bibliotekārā stunda “Grāmatā vai internetā?”. 

Pasākuma laikā tika apspriesta interneta nozīme skolēna dzīvē. Diskutējot par šo jautājumu, tika 

konstatēts, ka, dzīvojot moderno tehnoloģiju attīstības laikmetā, ikkatrs skolēns aktīvi izmanto 

internetu gan informācijas meklēšanai, gan dažāda veida izklaidēm un spēlēm. Pasākuma gaitā 

skolēni tika informēti par to, ka, izmantojot internetu informācijas meklēšanai, ir jāievēro Droša 

interneta lietošanas noteikumi. Skolēni veica arī praktiskus uzdevumus un piedalījās viktorīnā. 

 

 

 
   

 LCB filiāle Jaunbūves bibliotēka organizēja informācijas stundu 7. klašu skolēniem 

“Globālais tīmeklis un drošība”. Skolēni tika iepazīstināti ar Interneta etiķeti, kā arī uzzināja, 

kādi ir vispārīgie drošības noteikumi saistībā ar tā lietošanu. Nobeigumā skolēni saņēma bukletus 

“Interneta drošības padomi bērniem”, kā arī aizpildīja testu, lai noteiktu, vai viņi ir atkarīgi no 

interneta. 
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2014. gada 24.-30. martā Latvijā jau piekto reizi norisinājās Eiropas E-prasmju nedēļa. 

LCB un filiālēs tika rīkoti pasākumi dažādām lietotāju grupām, pievēršot īpašu uzmanību 

lietotāju sagatavošanai LCB un filiāļu piedāvāto iespēju (planšetdatoru, elektronisko grāmatu un 

LCB veidoto datubāzu) izmantošanai. No 22. līdz 29. martam LCB un filiālēs notika 

bibliotekārās un informatīvās stundas bērniem un pieaugušajiem.  

   

 Latgales Centrālās bibliotēkas lasītājiem – senioriem bija iespēja iegūt pamatzināšanas un 

pamatprasmes darbā ar planšetdatoru informācijas stundā “Planšetdators – tas ir vienkārši”. 

Seniori pārliecinājās, ka planšetdatorā var ļoti ērti sekot jaunākajām aktualitātēm interneta ziņu 

portālos, izmantot sociālo tīklu iespējas, lai sazinātos ar tuviniekiem, kā arī lasīt e-grāmatas. 

 

 
 

Bibliotēku lietotāju apmeklētākie E-prasmju nedēļas pasākumi LCB filiālēs: 

 

 LCB filiālē Piekrastes bibliotēkā norisinājās bibliotekārā stunda “E-grāmatu pasaulē” 5.-6. 

klašu skolēniem. Pasākuma mērķis bija popularizēt inovatīvās tehnoloģijas bibliotēkas darbā, 

veicinot bērnu interesi par grāmatām un lasīšanu. Skolēni tika iepazīstināti ar planšetdatora 

iespējām, populārākajām e-grāmatu lasīšanas programmām, kā arī ar LCB pieejamo e-grāmatu 

kolekciju. Lai praktiski iemācītos izmantot e-grāmatas, pusaudžiem tika piedāvāti dažādi radoši 

uzdevumi. Interesi par jaunajām tehnoloģijām izrādīja arī pieaugušie, kuri 29. martā apmeklēja 

informācijas stundu “E-iespējas bibliotēkā”. Pasākuma mērķis bija ieinteresēt lasītājus izmantot 

bibliotēkas e-iespējas savas dzīves kvalitātes uzlabošanai. Klātesošie varēja iepazīties ar LCB 

e-kopkatalogu un abonētajām datubāzēm (Letonika, Lursoft u.c.), kā arī gūt informāciju par 

vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla www.latvija.lv iespējām. 

 

http://www.latvija.lv/
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 LCB filiāles Ceriņu bibliotēkas lietotāji un Daugavpils 11. pamatskolas skolēni piedalījās 

informatīvajā stundā “Konkurence datorspēlēm: lasām žurnālus internetā!”. Skolēni iepazinās ar 

drukāto preses izdevumu analogiem – e-žurnāliem un e-avīzēm. Pieaugušo auditorija tika 

iepazīstināta ar Lursoft datubāzi “Laikrakstu bibliotēka”, kura ik dienas tiek papildināta ar 

tūkstošiem jaunu publikāciju. Savukārt skolēnu uzmanība tika pievērsta LCB bērnu mājaslapas 

sadļai “Periodika”. Skolēni aizrautīgi pētīja e-žurnālus ziliteunezis.lv, manizurnali.lv (Pūcīte, 

Astes), ilustretajunioriem.lv, satori.lv (Bērnu bibliotēka), filipoc.ru un literāro žurnālu bērniem 

un pieaugušajiem “Электронные пампасы” (http://epampa.narod.ru). 

 

 

 

 
   

 LCB filiālē Pārdaugavas bibliotēkā notika virkne pasākumu ar mērķi pievērst skolēnu 

uzmanību ētikas un drošības principu ievērošanai internetā, kā arī karjerai IT jomā. Pasākumā 

“Ētikas kodekss internetā” 7. klases skolēni noskatījās video par pārkāpumiem un atbildību 

internetā, ko piedāvā elektroniskais resurss www.drossinternets.lv, kā arī iesaistījās grupu darbā 

– mēģināja izdomāt jaunu sociālo tīklu un uzrakstīt tā lietošanas noteikumus. Viktorīnā “No IKT 

līdz profesijai” 9. klašu skolēnu komandas bibliotēkā pieejamos informācijas resursos meklēja 

atbildes uz viktorīnas jautājumiem par profesijām un darbu IT jomā. Bibliotekārajā stunda “Sargā 

sevi pats!” 4. klašu skolēni noskatījās multfilmu “Droša interneta ābece”, diskutēja par drošību 

internetā, pārbaudīja savu paroļu drošību un mācījās veidot drošākās paroles. 

 

 

 

 
   

http://epampa.narod.ru/
http://www.drossinternets.lv/
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 LCB filiāle Jaunbūves bibliotēkā 11. klašu skolēniem tika piedāvāta informācijas stunda 

“Latvijas datubāze – LETONIKA”. Skolēniem tika sniegta informācija datubāzes vēsturi, kā 

arī par tās izmantošanas iespējām mācību procesā un personības attīstībā. Skolēni uzzināja, kādas 

ir datubāzes LETONIKA sadaļas, kā šajā portālā ir iespējams piedalīties dažādos konkursos un 

lasīt zinātniskos rakstus, tādējādi padziļinot savas zināšanas vai gatavojoties eksāmeniem. Daudzi 

no klātesošajiem uzsvēra, ka šo interneta portālu izmanto savā ikdienā, piemēram, pildot 

mājasdarbus. 

 

 

 

 
   

 LCB filiāle Gaismas bibliotēka rīkoja bibliotekāro stundu “Citāda pasaule – E-pasaule”, 

kuras laikā skolēni pilnveidoja savas zināšanas darbā ar interneta resursiem. Kopā ar bibliotekāri 

skolēni izmantoja informācijas nesēju “Google”, lai pētītu piecas darba tēmas: “Mana bibliotēka 

internetā”, “Savu pilsētu pētot”, “Ziņas Latvijā”, “Izklaide & Kultūra”, “Izglītība & zinātne”. 

Skolēniem visinteresantākās darba tēmas šķita “Izklaide & Kultūra”, kas sniedza informāciju par 

jauku brīvā laika pavadīšanu, un “Izglītība & Zinātne”, kur bija pieejama informācija par 

interneta servisa, sistematizētu uzziņu, enciklopēdiju un tulkošanas sistēmām internetā. 

   

   
   

LCB un tās filiālēs tika rīkota ikgadējā Bibliotēku nedēļa “Informēts un vesels”, kuras 

ietvaros no 21. - 26. aprīlim bibliotēkās notika šādi pasākumi: 

   

 LCB Lasītavā notika informatīvās dienas “Veselīga uztura noslēpumi”, “Biškopības produkti 

tavai veselībai”, “Dzer zāļu tējas un esi vesels”, kā arī informatīvs pasākums 6. klases 

audzēkņiem “Veselīgs dzīvesveids”, kas tika rīkots sadarbībā ar Daugavpils Medicīnas koledžu. 

LCB Periodikas lasītavā notika informatīvā stunda 5.-6. klašu skolēniem “Veselīgs dzīvesveids” 

un informatīvā stunda vidusskolēniem “Garīgās veselības aprūpes iespējas Daugavpilī” (vadītāja 

– ārste Sarmīte Ķikuste). LCB ASV Informācijas centrā informatīvā pasākuma “Green Way of 

Life – for your Health” laikā studentiem tika demonstrēta filma “GROWING_UP_ONLINE”. 
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Bibliotēku nedēļas apmeklētākie pasākumi LCB filiālēs: 

   

 LCB filiālē Bērnu bibliotēkā “Zīlīte” literāri tematiskajā pasākumā “Augsim lieli, augsim 

stipri, būsim sveiki, veseli!” sākumskolas audzēkņi iejutās pirātu lomās – pētīja dārgumu 

meklētāju kartes, pārvarēja vairākus šķēršļus, atbildēja uz āķīgiem jautājumiem, lai atrastu un 

uzzinātu, kas tad ir cilvēka lielākais dārgums (veselība). Trešo klašu audzēkņiem tika piedāvāta 

bibliotekārā stunda, kuras laikā bērni iepazinās ar H. K. Andersena prēmijas laureātiem – bērnu 

grāmatu autoriem un ilustratoriem. Bibliotekāre kopā ar skolēniem lasīja Vītauta V. Landsberģa 

Sliņķu pasakas, parādot neveselīga uztura un dzīvesveida ēnas puses. Ģimenes ar bērniem 

apmeklēja literāri tematisko pasākumu “Viss mūsu rokās! Bet vai Tu nomazgāji rokas?”. 

Pasākuma dalībniekiem tika piedāvātas radošās darbnīcas, animācija un diskusija. 

   

 

 

 
   

 LCB filiālē Gaismas bibliotēkā notika bibliotekārā stunda pamatskolēniem “Vislabākās zāles 

ir grāmata”. Bērni e-vidē guva teorētisku informāciju par veselīgu dzīvesveidu un nostiprināja 

iegūtās zināšanas, veicot dažādus praktiskus uzdevumus un iejūtoties aktieru lomās, lai izspēlētu 

dažādu pasaku fragmentus. Bērnu acīs dzirkstīja humors un valdīja labs noskaņojums. Pasākuma 

noslēgumā tika secināts, ka grāmata ir vislabākās zāles pret garlaicību, tā noteikti der arī 

personības attīstībai un ir lielisks izziņas avots par veselīgu dzīvesveidu. 
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 LCB filiāle Jaunbūves bibliotēka organizēja trīs pasākumus. Informācijas stundā “Zāļu tējas” 

3.-7. klašu skolēni iepazinās ar ārstniecības augu veidiem, dodoties nelielā ekskursijā pa 

bibliotēkas apkārtni, un veidoja sienas avīzi “Zāļu tējas”. “Daktera Aikāsāp veselības skola” 

mācīja pirmsskolēniem par higiēnu un veselīgu dzīvesveidu. Pasākuma noslēgumā mazie 

bibliotēkas apmeklētāji noskatījās multfilmu “Dakteris Aikāsāp”. Trešais bibliotēkas rīkotais 

pasākums bija vidusskolēnu tikšanās ar Daugavpils psihoneiroloģiskās slimnīcas vadītāju Sarmīti 

Ķikusti, kas pastāstīja par Daugavpils psihoneiroloģisko slimnīcu, tās struktūru un darbības 

virzieniem, kā arī par psihiatra, psihologa vai medicīnas darbinieka karjeru, skarot tādus 

jautājumus kā izglītība, atalgojums, vakanču iespējas un stipendiju piedāvājums. 

 

 

 

 
   

 LCB filiālē Pārdaugavas bibliotēkā sadarbībā ar bērnu klubu “Grīva” tika organizēta viktorīna 

“Ko Tu zini par..” – bērni pārbaudīja savas zināšanas par drošību uz ūdens, veselību un sportu. 

Tematisks pasākums “Vingro vesels!” iesākās bibliotēkā (tika stāstīts par bibliotēku nedēļas 

vēsturi, pasākuma tēmu un izveidoto izstādi), bet turpinājās J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskolas 

sporta zālē, kur sporta skolotājas vadībā vingroja gan bērni, gan pieaugušie. Bibliotēkas nedēļu 

noslēdza tematisks pasākums “Legāls=drošs?” un tikšanās ar Daugavpils slimnīcas Narkoloģijas 

nodaļas vadītāju Mihailu Ražukovu, kurš stāstīja par dažāda veida atkarībām un narkotikām. 

 

 

 

 
   

 LCB filiālē Ceriņu bibliotēkā notika tematiski pasākumi bērniem un pieaugušajiem. 8. klašu 



87 

 

skolēni piedalījās apaļā galda diskusijā “Pilnveido savas saskarsmes prasmes!”. 4. klašu skolēni 

apmeklēja veselības stundu “Reiz Kumelīšu ielejā…”. Bērni tika iepazīstināti ar iecienītu augu – 

ārstniecības kumelīti, noklausījās H. K. Andersena pasaku “Margrietiņa” un noskatījās 

Daugavpils 11. pamatskolas teātra pulciņa “Sprīdīši” inscenējumu “Zaķa Hūberta piedzīvojumi 

Kumelīšu ielejā”. Pieaugušie bibliotēkas lietotāji apmeklēja pasākumu ideju kluba pasākumu 

“Kad medus kūst, tad saulei smaidīt gribas!”. Ideju kluba dalībnieki runāja par bitēm un 

biškopību, medus dziednieciskajām īpašībām un dalījās pieredzē par medus lietošanu ārstniecībā. 

 

 

 

 
   

 LCB filiāle Piekrastes bibliotēka sadarbībā ar 16. vidusskolu organizēja tikšanos ar Valsts 

policijas Latgales reģiona pārvaldes Daugavpils iecirkņa inspektoru Aleksandru Proščinko. 

Pasākumā “Tava droša vide” piedalījās 3. a klases skolēni. Tikšanās mērķis bija informēt 

skolēnus par drošību dažādās dzīves situācijās. Tika stāstīts par drošības noteikumu ievērošanu 

skolā, mājās, uz ielas, kā arī brīvā dabā. Bērnu veselības tēma tika turpināta tematiskajā 

pasākumā “Kaitīgiem ieradumiem – NĒ!” 7.-8. klašu skolēniem. Pasākums informēja pusaudžus 

par kaitīgo ieradumu bīstamajām sekām veselībai, ka arī popularizēja veselīgu dzīvesveidu 

skolēnu vidū. Bibliotēku nedēļa noslēdzās ar pasākumu pieaugušajiem “Apiterapija – biškopības 

produkti veselībai” (organizēts sadarbībā ar “Medus” veikalu Daugavpilī, lekt. Irēna Ancāne). 

 

 

 

 
   

   

Dzejas dienas – 2014 

Daugavpilī un Daugavpils novadā Dzejas dienas norisinājās 11. un 12. septembrī. LCB un 

filiālēs notika virkne interesantu pasākumu dažādām vecuma grupām. 

 

 LCB lasītavā tika atklāta interaktīvā izstāde “Literārā Daugavpils”, kur tika apkopoti 

bibliotēkas krājumā atrodamie Daugavpils un Latgales dzejnieku darbi. Pasākumu ar savu 

klātbūtni pagodināja arī paši Daugavpils dzejnieki. Klātesošo uzmanībai tika piedāvāts 

multimediju pārskats par Daugavpils novada dzejnieku ikgadējo krājumu “Dzejas dienas”, kas 

šogad iznāca jau 24. reizi. Klātesošos uzrunāja krājuma redaktores Faina Osina un Linda 

Kilevica. Izskanēja apņemšanās neapstāties un noteikti laist klajā arī 25. jubilejas izdevumu pēc 

gada. 
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Arī LCB filiālēs tika organizēti interesanti un radoši pasākumi: 

   

 Bērnu bibliotēkā “Zīlīte” notika tikšanās ar Daugavpils dzejnieci Lidiju Vasaraudzi, kad 

pasākuma apmeklētājiem tika radīta iespēja uzzināt ne tikai kā top dzejoļi, bet arī kā dzejoļi tiek 

atdzejoti. Pašiem mazākajiem dzejoļu mīļotājiem, pirmsskolas vecuma bērniem, notika literārā 

rotaļnodarbība "BIKIBUKS - šļuks, juks, spruks – nekur no tevis neaizmuks!". Bibliotēkā 

viesojās dzejas rūķi Skaņa un Atskaņa, kas iepazīstināja bērnus ar latviešu bērnu dzejoļu 

grāmatiņām no BIKIBUKS bilžu grāmatu sērijas. Dzejoļi tika lasīti, iedziedāti, izspēlēti. 

 

 

 

 
   

 Jaunbūves bibliotēkā viesojās dzejnieks un dziesmu tekstu autors Anatolijs Gallers, kurš 

deklamēja dzeju un dziedāja dziesmas ar savu dzejoļu vārdiem. Pasākumā piedalījās Krievu 

vidusskolas – liceja 11. klases skolēni, kas izrādīja ļoti lielu interesi gan par rakstnieka biogrāfiju, 

gan par viņa darbiem un tikšanās laikā uzdeva dažādus jautājumus. Par interesantāko jautājumu 

viens no skolēniem no dzejnieka saņēma balvu. 

 

 

 

 
   

 Pārdaugavas bibliotēka rīkoja pasākumus sākumskolas un vidusskolas vecuma bērniem. 

Sākumskolas bērniem tika organizēta literārā stunda “Ciemos pie mums…” un tikšanās ar 

rakstnieci Jeļenu Krajevu. Pēc iepazīšanās ar rakstnieces biogrāfiju bērni klausījās dzeju un 
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pasaku autores izpildījumā, kā arī minēja mīklas. 11. septembrī J. Raiņa Daugavpils 6. 

vidusskolas multifunkcionālajā muzejtelpā notika mīlas lirikai veltīta literārā pēcpusdiena 

vidusskolēniem “No dzejas krājumiem”. Pēc īsa ieskata I. Ziedoņa, O. Vācieša un A. Čaka 

biogrāfijās un mīlas dzīves līkločos, jaunieši lasīja autoru dzejoļus, klausījās mūziku un, skanot 

liriskai dziesmai ar A. Čaka vārdiem, centās uzzīmēt savas sajūtas un domas par mīlestību.  

 

  

 
   

 Ceriņu bibliotēka uzņēma 26. pirmskolas izglītības iestādes audzēkņus, kuri sagaidīja rudeni 

literārajā mežā. Dzejas stundā “Pa mežu rudenī” bērni kopā ar Rudens saimnieci un Pīlādzīti 

lasīja dzejoļus, minēja mīklas un noskatījās ludziņas par meža iemītnieku piedzīvojumiem. 

Pasākuma laikā tapa krāsains Dzejas koks un jaukas gleznas no čiekuriem.  

 

 

 

 
   

 Piekrastes bibliotēkā Daugavpils bērnu dzejnieks Staņislavs Volodjko. Tikās ar 

5. pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem. Dzejnieks iepazīstināja mazos lasītājus ar savu 

daiļradi, lasīja bērnu dzejoļus, kā arī dalījās rakstnieka meistarības noslēpumos. Savukārt bērni 

izteiksmīgi lasīja autora dzejoļus, inscenēja viņa grāmatu sižetus, aktīvi piedalījās jautrā spēlē un 

patīkami pārsteidza dzejnieku, izpildot bērnu dziesmiņu ar viņa uzrakstītajiem vārdiem. 

 

 

 

 
   

   

LCB un tās filiālēs tika rīkota ikgadējā Karjeras nedēļa. Bērni un jaunieši iepazinās ar 



90 

 

profesiju amata noslēpumiem interaktīvās nodarbībās un literatūras izstādēs, kā arī tikās klātienē 

ar dažādu profesiju pārstāvjiem. No 13. līdz 18. oktobrim bibliotēkās notika sekojoši pasākumi: 

 

 LCB Lasītavā notika 5. klases skolēnu tikšanās ar Latgales zoodārza zooloģi, Dr. biol. Aiju 

Pupiņu. Skolēni uzzināja, kādas zināšanas un prasmes ir nepieciešamas biologa profesijā, un 

noklausījās aizraujošu stāstījumu par Eiropas purva bruņurupuču pavairošanu zoodārza apstākļos. 

Bērni aktīvi uzdeva jautājumus un bija īpaši sajūsmināti par iespēju paturēt rokās un paglaudīt 

īstu purva bruņurupuci, ko Aija Pupiņa bija paņēmusi līdzi uz tikšanos ar skolēniem. 

 

 

 
   

 Otrs karjeras nedēļas pasākums LCB Lasītavā bija paredzēts pieaugušo auditorijai – bērnu 

vecākiem. Lektors Arnolds Vanags stāstīja par harmoniskas un labvēlīgas saskarsmes vides 

radīšanu ģimenē, vecāku un bērnu savstarpējām gaidām, lomām un citiem audzināšanas 

jautājumiem, tai skaitā to, kā vecāki var palīdzēt bērniem izvēlēties savu karjeras ceļu. 

 

 

 
   

 LCB filiālē Bērnu bibliotēkā “Zīlīte” notika bibliotekārā stunda sākumskolas skolēniem “No 

grauda līdz maizei”. Bērni padziļināja zināšanas par dažādām profesijām, kuras piedalās maizes 

tapšanā un pārdošanā, piedalījās radošajās darbnīcās un maizes degustācijā. Pamatskolas 

skolēniem tika organizēta tikšanās ar Daugavpils Universitātes studentiem studiju 

programmās “Sporta un sociālo zinību skolotājs” un “Fizioterapija”. Skolēni guva informāciju 

par studiju iespējām Daugavpils Universitātē, aktīvi uzdeva jautājumus, iesaistījās diskusijās, 

pārbaudīja savas zināšanas bioloģijā un latīņu valodā. Visu oktobri bibliotēkā bija aplūkojama 

Daugavpils 1.–4. klašu skolēnu zīmējumu izstāde “Manas karjeras kurpes”. 
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 LCB filiālē Gaismas bibliotēka saviem mazajiem lasītājiem organizēja tematisku pasākumu 

“Pielaikojam profesijas”. Pirmsskolas vecuma bērni iepazinās ar profesiju vēsturi, uzzināja par 

retām un neparastām profesijām, spēlēja izglītojošas spēles, izmantojot profesiju “metamo 

kauliņu”, kas ļāva pārbaudīt un papildināt savas zināšanas, kā arī stāstīja par savām mīļākajām 

profesijām. Pamatskolas skolēniem tika rīkota tikšanās ar skolotāju, vēsturnieci, mākslinieci, 

rokdarbnieci un dzejnieci Annu Zībergu, kas iepazīstināja klātesošos ar savu karjeras ceļu. 

 

 

 
   

 LCB filiālē Ceriņu bibliotēkā notika motivējoša lekcija “Veiksmīgas karjeras formula”. 

Lekcija rosināja skolēnus aizdomāties par savām iespējām nākotnē un iepazīstināja ar veiksmīgu 

cilvēku pieredzi. Skolēni atraktīvā veidā izzināja sevi un savas spējas, kā arī minēja profesiju 

nosaukumus. 

 

 

 
   

 LCB filiālē Jaunbūves bibliotēkā pirmsskolēni devās neklātienes ceļojumā “Profesiju 

varavīksne”. 5.-7. klašu skolēni tikās ar Daugavpils bērnu cirka studijas vadītājiem Jevgeņiju un 

Mariju Čirkoviem. Viesi pastāstīja par saviem sasniegumiem cirka mākslinieka profesijā un par 

savu darbu Daugavpils bērnu cirka studijā “Jaunība”. Pasākuma dalībnieki aktīvi iesaistījās 

diskusijā par cirka mākslinieka profesijas plusiem un mīnusiem, par šīs profesijas īpatnībām un 

karjeras iespējām. Pasākuma beigās Čirkovi atbildēja uz jautājumiem un sniedza autogrāfus. 
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 LCB filiālē Pārdaugavas bibliotēka organizēja vairākus pasākumus. Tematiskajā pasākumā 

“Profesiju kolāža” sākumskolas vecuma bērni iepazinās ar izglītības sistēmu Latvijā, veidoja 

savu nākotnes profesiju topu un spēlēja spēli “Uzmini nu!”. Tematiskajā pasākumā “Jautā un 

uzzini” pamatskolēni tikās ar Daugavpils hokeja kluba “Latgale” galveno treneri Juriju 

Agureikinu, kurš stāstīja, kā kļūt par hokejistu un ar ko jārēķinās, izvēloties šo profesiju. 

Savukārt vidusskolēni iepazinās ar Latvijas labāko spīdveja braucēju Andžeju Ļebedevu un 

dedzīgi uzdeva jautājumus par braucēja panākumu formulu. 

 

 

 
   

 LCB filiāle Piekrastes bibliotēka organizēja rīta stundu pirmsskolēniem “Tatu un Patu 

iepazīst profesijas”. Pasākuma laikā skolēni kopā ar Tatu un Patu uzzināja, kāpēc cilvēki strādā 

un kā parādījās profesijas. Bērni piedalījās jautrās un interesantās spēlēs, kuru laikā iejutās 

skolotāja, žurnālista, šofera un pavāra lomās. Pasākuma noslēgumā visi dalībnieki saņēma 

konfektes un uzlīmes, bet aktīvākie – atstarotājus ar Karjeras nedēļas logo. 

 

 

 
   

   

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa Daugavpils bibliotēkās ritēja no 10. līdz 16. novembrim, 

tās tēma bija “Troļļi Ziemeļos”. LCB un tās filiālēs bērniem tika piedāvāti aizraujoši pasākumi, 

kuru laikā bērni klausījās grāmatu fragmentus, darbojās radošajās darbnīcās un veica citus 

interesantus uzdevumus, kas ļāva iepazīt ziemeļzemes troļļus – teiksmainos radījumus, kas 
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pavedina un vilina, draiskojas un blēņojas, un sauc sev līdzi noslēpumainā brīnumu pasaulē. 

   

   

   

Bibliotēkas lietotāju apmeklētākie Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākumi: 

   

 Latgales Centrālajā bibliotēkā tika organizēts tematisks pasākums 5. klases skolēniem 

“Troļļu pēdas ziemeļos”. Pasākuma laikā bērni uzzināja, kas ir troļļi, kur viņi dzīvo, kā izskatās 

un ko ēd. Bērni iepazina rakstnieku Tūves Jānsones, Siselas Bēes un Petera Madsena daiļradi, 

noklausījās grāmatiņas “Pēdas sniegā” fragmentu un veidoja krāsainas draiskulīgo troļļu 

figūriņas no plastilīna. 

 

 

 
   

 Bērnu bibliotēkā “Zīlīte” notika rīta stundas “Trollēnu Pajas un Pajko piedzīvojumi 

ziemīgajā mežā”. Skaļai lasīšanai sveču gaismā tika izvēlēti fragmenti no Siselas Bēes un Petera 

Madsena grāmatas par troļļiem. Bērni nokļuva brīnišķīgā pasaku valstībā, kur iepazina troļļu 

tradīcijas un piedzīvojumus. Radošā darbnīca “Troļļi dziļi mežā” ļāva bērniem izpaust savus 

talantus. Pasaku iedvesmoti, bērni veidoja troļļu figūriņas, kas izdevās ļoti dažādas, katra ar savu 

individuālu raksturu. 

 

 

 
   

 Gaismas bibliotēkā notika pasākums “Troļļi ziemeļos”. Bērni iepazinās ar ziemeļvalstu 

mazajiem iemītniekiem – troļļiem. Bērni uzzināja, ka ir gan labie trollīši, kā T. Jānsones grāmatu 

varoņi Mumini, gan trollīši briesmonīši, kā S. Bēes un P. Madsena grāmatu varoņi. Pasākuma 

noslēgumā notika radošā darbnīca, kuras laikā skolēni aizrautīgi veidoja savus trollīšus. 
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 Jaunbūves bibliotēkā notika rītausmas stunda 3.-4. klašu skolēniem “Labākie draugi – 

troļļi”. Pasākuma mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar rakstnieces S. Bēes un mākslinieka 

P. Madsena grāmatu sēriju “Troļļi”. Bērni tika iepazīstināti ar grāmatu sērijas “Troļļi” 

galvenajiem varoņiem, viņu hobijiem un vaļaspriekiem. Kopā ar bibliotekāri skolēni veidoja 

dzimšanas dienas dāvanu troļļu tētim Vrisilam, mācījās troļļu valodu, dziedāja dziesmu “Dipu, 

dapu lācis nāk” un atbildēja uz āķīgiem jautājumiem, tādējādi palīdzot trollim nokļūt drošībā – 

naktī. Pasākuma beigās skolēni noklausījās nelielu fragmentu no S. Bēes un P. Madsena sērijas 

“Troļļi” grāmatas “Labākie draugi” 

 

 

 
   

 Ceriņu bibliotēkā notika rīta stunda “Troļļu pēdas bibliotēkā” 4. klašu skolēniem. Bērni 

kopā ar troļļu mammu Ēnu un troļļu meiteni Paju klejoja pa troļļu mežu, meklēja troļļu pēdas un 

izpildīja dažādus uzdevumus: atbildēja uz jautājumiem par troļļu dzīvi, pētīja monētas, izgatavoja 

kaklarotu un ēda “tārpus”. 

 

 

 
   

 Piekrastes bibliotēkā rītausmas stunda “Mumini un mamma Tūve” tika veltīta Somijas 

zviedru rakstnieces Tūves Jānsones 100 gadu jubilejai. Pasākumā piedalījās 3. un 5. pirmsskolas 

izglītības iestāžu audzēkņi. Bērni devās aizraujošajā ceļojumā kopā ar trollīti Muminu. Sākumā 

bērni tika iepazīstināti ar rakstnieces biogrāfiju un viņas grāmatu izstādi, kā arī ar jautro un 

labsirdīgo Muminu ģimeni. Tam sekoja T. Jānsones pasakas “Mumins un sniegs” skaļā lasīšana, 
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multiplikācijas filmas “Burvju cepure” skatīšanās un radošo uzdevumu pildīšana. Bērniem prieku 

sagādāja burvju cepures neparastas dāvaniņas – zelta monētas no ziemeļu troļļu bagātībām. 

Savukārt bērni iepriecināja bibliotekārus ar pašu no mīklas gatavotajiem troļļiem un Muminu 

ģimenes zīmējumiem. Lai palielinātu jauko radību skaitu Muminielejā, bērni kopā ar bibliotekāri 

no plastilīna izveidoja to figūriņas un izvietoja blakus T. Jānsones grāmatām.  

 

 

 
   

   

 Pārdaugavas bibliotēka rīkoja rītausmas stundu “Kas notiek ziemeļos?”, kuras laikā bērni 

tika iepazīstināti ar Ziemeļvalstu bibliotēkas nedēļas mērķi un dalībvalstīm, kā arī noklausījās 

T. Jānsones grāmatas “Trollītis Mumins un pirmais sniegs” varoņu piedzīvojumus. Savukārt 

rītausmas stundā “Ziemeļu iemītnieki - troļļi” bērni iepazina Ziemeļvalstu ģeogrāfiju un 

klausījās lasījumu par divu briesmonīšu piedzīvojumiem, kā arī veidoja troļļus, izmantojot 

plastilīnu. 

 

 

 
   

Sabiedrības, bibliotēkas lasītāju viedokļa izzināšanas par bibliotēkas darba kvalitāti, to 

rezultāti 

Galvenais bibliotēkas uzdevums ir pilnvērtīgi nodrošināt lietotāju informācijas vajadzības. 

Šī uzdevuma sekmīga izpilde rada nepieciešamību pēc lietotāju viedokļa izpētes. 

Lai noskaidrotu bibliotēkas lietotāju intereses, vēlmes un publisko bibliotēku apmeklēšanas 

iemeslus, pārskata periodā Latgales Centrālās bibliotēkas mājaslapā www.lcb.lv lietotājiem bija 

iespēja piedalīties ikmēneša aptaujā “Aktuālais jautājums” (kopā 12 jautājumi). Uzdotajiem 

jautājumiem tika piedāvātas atbildes, no kurām bija iespēja izvēlēties vienu vai vairākus atbilžu 

variantus. Apkopojot aktuālo jautājumu rezultātus, tika noskaidrots katra jautājuma kopējais 

respondentu skaits noteiktajā laika posmā, kā arī sniegto atbilžu skaita procentuālais sadalījums. 

Iegūtās atbildes ir vērtīgs materiāls, kas ļauj plānot bibliotēkas darba tendences nākamajam 

gadam. Aptaujas dati rāda, ka lasītāji daudz labprātāk lasa grāmatas, nevis periodiku vai 

informāciju internetā un par iecienītākajiem pasākumiem atzīst tikšanās ar literātiem, plašas 

tematiskās literatūras izstādes un mākslas darbu izstādes. Interesanti, ka ievērojams skaits 

http://www.lcb.lv/
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lietotāju apmeklē bibliotēku mācību nolūkos, un tikai tad seko izklaide un darbs. Pati bibliotēka 

(afišas un bibliotekārs) un bibliotēkas mājaslapa tiek minēti kā vienlīdz populāri informācijas 

avoti par bibliotēkas rīkotajiem pasākumiem. Priecē aptaujā identificētā tendence, saskaņā ar 

kuru par populārāko LCB veidoto datubāzi tiek atzīts pārskata gadā izstrādātais “Daugavpils 

Baznīckalns”. Visbeidzot aptaujas dati rāda, ka divi Latvijā populārākie sociālie tīkli – Facebook 

un Draugiem.lv – tiek vienlīdz plaši izmantoti, lai sekotu bibliotēkas jaunumiem. 

Pārskata gadā tika veikta arī lietotāju aptauja mājaslapā LCB Bērniem. Tika noskaidrots, 

ka bērni ar vienlīdz lielu interesi lasa gan grāmatas, gan žurnālus, labprāt velta savu brīvo laiku 

vasaras brīvdienās aktīvai atpūtai un radošām nodarbēm lasītveicināšanas programmas “Skaistā 

vasara bibliotēkā” ietvaros un ar lielu interesi darbojas kā bērnu žūrijas eksperti. Iegūtie rezultāti 

apstiprina neformālas novērošanas laikā gūto atziņu, ka mērķtiecīgs darbs ar bērniem dažādu 

lasītveicināšanas pasākumu ietvaros ir rezultatīvs un būtu neapšaubāmi turpināms arī nākamajā 

pārskata gadā.  

2014. gada laikā visās LCB filiālēs tika veikta lietotāju anketēšana. Anketēšanas mērķis – 

noskaidrot lasītāju attieksmi par bibliotēkā pieejamo grāmatu klāstu un piedāvātajiem 

pakalpojumiem. Respondentu viedoklis tiks ņemts vērā, papildinot bibliotēkas krājumu un 

organizējot masu pasākumus 2015. gadā. 

Iegūtie rezultāti liecina, ka anketēšanas dalībnieki labprāt apmeklē Daugavpils publiskās 

bibliotēkas un dara to samērā bieži. Atšķirībā no LCB tās filiāļu pakalpojumus lietotāji pamatā 

izmanto brīvā laika pavadīšanai un atpūtai, retāk – darba un mācību nolūkiem. Aptaujas dati 

liecina, ka atšķirībā no LCB tās filiālēs bibliotekārs joprojām ir galvenais informācijas avots par 

bibliotēkas piedāvātajiem pakalpojumiem, it īpaši vecāka gadagājuma lietotājiem, kas ievērojami 

retāk informāciju par bibliotēku gūst interneta medijos – sociālajos tīklos vai bibliotēkas 

mājaslapā. Respondenti norāda, ka viņu iecienītākā literatūra ir mīlestības romāni, detektīvi un 

piedzīvojumu romāni un fantastika. Respondentus kopumā apmierina bibliotēkās piedāvātais 

mācību un izklaides literatūras, kā arī periodikas izdevumu klāsts un kvalitāte. Visbeidzot 

anketēšanas dalībnieki piedāvāja savus ierosinājumus bibliotēku darba uzlabošanai. Jaunbūves 

bibliotēkā, kuras telpas sen nav remontētas, tie skāra bibliotēkas fiziskās vides labiekārtošanu. 

Vairāki respondenti šajā jautājumā kā atbilžu variantus uzrakstīja jaukus novēlējumus bibliotēkai 

un pateicību bibliotekāriem par darbu. 
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Sagatavoja: 

 

Latgales Centrālās  

bibliotēkas vadītāja    J. Šapkova 

 

 

Latgales Centrālās  

bibliotēkas vadītājas vietniece   D. Stupāne 

 

 

Latgales Centrālās  

bibliotēkas KAN vadītāja   Z. Tihomirova 

 

Latgales Centrālās bibliotēkas  

Sabiedrisko attiecību speciālistes                         I. Gedžūne 

                                                                              

                                                                              T. Hodokova 
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Pielikumi

 



Pielikums. Nr.1  

Bibliotekāro stundu piedāvājums LCB un filiālēs 2014. gadā 

 

Nosaukums Īss apraksts Mērķauditorija Ilgums Vieta 

Sērfošana pa 

Latgales 

Centrālās 

bibliotēkas 

mājas lapu 

Skolēni tiks iepazīstināti ar Latgales Centrālās 

bibliotēkas mājas lapas struktūru un saturu, 

piedāvātajām iespējām informācijas meklēšanā 

(datubāzes un katalogi). Nobeiguma daļā būs iespēja 

„pasērfot” pa bibliotēkas mājaslapas sadaļām un izpildīt 

praktisko darbu. Bibliotekārās stundas mērķis – attīstīt 

skolēnu informācijas meklēšanas prasmes un iemaņas. 

 

7.-12.kl. skolēni 40-60 minūtes 

Latgales Centrālā bibliotēka, 

Rīgas iela 22A, 

tālr. 65426422, e-pasts: 

anita.dejuna@lcb.lv 

 

Elektroniskais 

katalogs – tas ir 

vienkārši 

 

Bibliotekārās stundas laikā skolēni tiks iepazīstināti ar 

Latgales Centrālās bibliotēkas e-kataloga izmantošanas 

iespējām: literatūras meklēšana pēc konkrēta kritērija 

vai tēmas, grāmatu pasūtīšana un rezervēšana, lasītāja 

statusa aplūkošana, grāmatu termiņa pagarināšana. 

Nodarbības beigās skolēni varēs pielietot savas 

zināšanas praktisko uzdevumu izpildē. Bibliotekārās 

stundas mērķis: attīstīt skolēnu informācijas meklēšanas 

prasmes un iemaņas. 

 

7.-12.kl. skolēni 
40-60 minūtes 

 

Latgales Centrālā bibliotēka, 

Rīgas iela 22A, 

tālr. 65426422, e-pasts: 

anita.dejuna@lcb.lv 

 

Digitālais ceļojums 

Letonikas datu 

bāzē 

 

Nodarbības laikā skolēni iepazīsies ar lielāko Latvijas 

enciklopēdisko uzziņu datubāzi – Letonika.lv. Portāls 

nodrošina piekļuvi enciklopēdijām, vārdnīcām, attēliem, 

kartēm, audio un video ierakstiem latviešu valodā. 

Letonikā ir iekļauti latviešu klasiķu darbu pilnteksti, 

kurus var izmantot latviešu valodas un literatūras 

mācībām. Nobeigumā skolēniem tiks piedāvāti 

praktiskie uzdevumi, izmantojot datubāzes sniegtās 

iespējas. Bibliotekārās stundas mērķis – attīstīt skolēnu 

informācijas meklēšanas iemaņas un prasmes. 

5.-12.kl. skolēni 40-60 minūtes 

Latgales Centrālā bibliotēka, 

Rīgas iela 22A, 

tālr. 65426422, e-pasts: 

anita.dejuna@lcb.lv 
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No vissenākās 

grāmatas līdz 

egrāmatai 

 

Bibliotekārās stundas laikā skolēni uzzinās par 

interesantākajām grāmatām Latgales Centrālās 

bibliotēkas krājumā - par pašu vecāko, smagāko, 

mazāko, lielāko, biezāko, plānāko utt. grāmatu, kā arī 

tiks organizēta viktorīna. 

4.-7.kl. 40 minūtes 

Latgales Centrālā bibliotēka, 

Rīgas iela 22A, 

tālr. 65476345, e-pasts: 

skaidrite.daukste@lcb.lv 

 

Noras Ikstenas 

īstenības rindas 

 

Interaktīvā bibliotekārā stundā skolēni iepazīsies 

ar rakstnieces Noras Ikstenas biogrāfiju, daiļradi, 

dzirdēs autores balsi un stundas noslēgumā skolēni 

radoši darbosies un diskutēs. 

11.- 12.kl.skolēni 40- 60 minūtes 

Latgales Centrālā bibliotēka, 

Rīgas iela 22A, 

tālr.65426065, e-pasts: 

jelena.cvetkova@lcb.lv 

 

Mūsdienu krievu 

prozas virzieni 

 

Īss ieskats (lekcija) mūsdienu krievu literārajos 

procesos, virzienos un iepazīšanās ar D. Bikova, 

Z. Prilepina, S. Minajeva, J. Griškoveca, V. 

Makanina un A. Ivanova daiļradi. 

11.- 12.kl.skolēni 40 minūtes 

Latgales Centrālā bibliotēka, 

Rīgas iela 22A, 

tālr.65426065, e-pasts: 

klavdija.jevdokimova@lcb.lv 

 

Ziedu pasaules 

maģiskie noslēpumi 

 

Pasākuma mērķis: iepazīstināt dalībniekus ar 

daudzveidīgo bibliotēkas krājumu par krāšņo ziedu 

pasauli. Pasākuma dalībniekiem būs iespēja iepazīties: 

ar ziedu pasauli, to simbolisko nozīmi un maģisko 

„ziedu valodu”, horoskopu noslēpumiem un puķu 

nozīmi ikdienas dzīvē. 

5.-9.kl. skolēni 40 minūtes 

Latgales Centrālā bibliotēka, 

Rīgas iela 22A, 

tālr.65426422, e-pasts: 

anna.butane@lcb.lv 

 

Bērnu bibliotēka ir 

tavu draugu pilsēta 
(10 lieliskas 

grāmatas, 

kas noteikti jāizlasa) 

 

Nodarbības laikā bērni tiks iepazīstināti ar 10 

populārākajām grāmatām, kas atbilst viņu vecumam. 

Izstādē tiks atlasīti pasaules bērnu literatūras un latviešu 

bērnu literatūras klasiķu darbi, pasakas, modernā bērnu 

literatūra. Tiks izmantota skaļās lasīšanas forma. Bērni 

varēs piedalīties spēlēs vai leļļu teātrī pēc grāmatu 

motīviem. Tā kā pasākuma mērķis veicināt lasīšanu un 

popularizēt bibliotēkas krājumu, mazajiem bibliotēkas 

lietotājiem būs piedāvāts paņemt uz mājām grāmatas no 

Pirmsskolas un 

sākumskolas bērni 
25-45 minūtes 

Bērnu bibliotēka „Zīlīte”, 

Mihoelsa iela 58, 

tālr. 65421750, e-pasts: 

anna.pakere@lcb.lv 
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izstādes, kuras ir pieejamas vairākos eksemplāros. 

Bibliotēkā dzīvo 

grāmatas 

 

Bibliotekārajā stundā pirmsskolnieki un sākumskolas 

skolēni ceļos pa bibliotēkas telpām. Pasākuma mērķis ir 

iepazīstināt bērnus ar informāciju, kas ir bibliotēka, 

kāpēc tā ir vajadzīga, kāpēc nevar iztikt bez grāmatām. 

Pasākuma apmeklētāji padziļinās zināšanas par 

bibliotēkas lietošanas noteikumiem, veidos pareizas 

iemaņas grāmatu lietošanā, lasot „Grāmatas vēstuli”. 

Bērniem tiks piedāvātas arī dažādas aktivitātes: viņi 

varēs spēlēt spēles „Sajukušās pasakas”, „Lasītājs - 

detektīvs”, „Pazaudētie priekšmeti”, piedalīties kustīgā 

literārā spēlē „Pasaku ezers”, veidot pašdarinātas 

grāmatiņas „Mans mīļākais grāmatas varonis”. Izstādē 

„Grāmatu kalns” tiks izvietotas interesantākās, 

neparastākās bibliotēkas grāmatas. 

Pirmskolas un 1.- 

2.kl. bērni 

30- 45 minūtes 

 

Bērnu bibliotēka „Zīlīte”, 

Mihoelsa iela 58, 

tālr. 65421750, e-pasts: 

anna.pakere@lcb.lv 

 

Vai tu zini, ko tu 

lasi? 

Bibliotekārās stundas mērķis: iepazīstināt bērnus ar 

populārākajiem literatūras žanriem dzejoļiem, stāstiem, 

tautas pasakām, literārajām pasakām. Veicot 

daudzveidīgus uzdevumus, dalībniekiem tiks radīta 

iespēja pašiem uzzināt, kas ir kopīgs un atšķirīgs 

dažādiem žanriem. Skolēni varēs iejusties dažādu 

pasaku un stāstu varoņu lomās. 

 

Pirmsskolas un 

sākumskolas bērni 

40 minūtes 

 

Bērnu bibliotēka „Zīlīte”, 

Mihoelsa iela 58, 

tālr. 65421750, e-pasts: 

anna.pakere@lcb.lv 

 

Iepazīsti pulksteni! 

Pasākuma apmeklētājiem būs iespēja uzzināt vairāk par 

pulksteņiem, to rašanās vēsturi, pulksteņu daudzveidību 

sagatavotajā prezentācijā, un iepazīties ar ūdens 

pulksteņiem un smilšu pulksteņiem, grāmatas fragmentu 

lasīšanu un praktisko daļu, kuras laikā bērni varēs 

uzzīmēt uz krāsaina papīra šablona savus pulksteņus un 

paņemt tos līdzi. 

1.-4.kl. skolēni 
45 minūtes 

 

Bērnu bibliotēka „Zīlīte”, 

Mihoelsa iela 58, 

tālr. 65421750, e-pasts: 

anna.pakere@lcb.lv 
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No grauda līdz 

maizei 

 

Nodarbības laikā bērniem tiks radīta iespēja izsekot 

maizes tapšanas ceļam no grauda līdz pat klaipam. 

Stunda paredz arī praktisko nodarbību, kuras laikā bērni 

varēs izpētīt un darboties ar dažādiem graudiem un 

iepazīt, no kuriem graudaugiem kādi pārtikas produkti 

tiek gatavoti. Varēs iepazīties ar literatūras izstādi, 

kurā būs apkopoti dažādi daiļdarbi: pasakas, 

teikas, tautasdziesmas, stāsti un dzejoļi par 

maizi. Stundas beigās notiks maizes degustācija. 

1.-4.kl. skolēni 

 

40 minūtes 

 

Bērnu bibliotēka „Zīlīte”, 

Mihoelsa iela 58, 

tālr. 65421750, e-pasts: 

anna.pakere@lcb.lv 

 

Enciklopēdijas un 

rokasgrāmatas- 

tavi 

palīgi zināšanu 

pasaulē 

 

Pasākuma mērķis – iepazīstināt ar bibliotēkā pieejamo 

uzziņu literatūras krājumu, atklāt rokasgrāmatu, 

enciklopēdiju un vārdnīcu daudzveidību. Kā arī sniegt 

izpratni par uzziņu literatūras struktūru, materiālu 

izkārtojumu un iemācīt skolēniem patstāvīgi atrast 

nepieciešamo informāciju. Lai iegūtu praktiskas 

prasmes, tiks izmantota meklēšanas spēle Uzziņu 

stafete. 

5.-7.kl. skolēni 
45 minūtes 

 

Bērnu bibliotēka „Zīlīte”, 

Mihoelsa iela 58, 

tālr. 65421750, e-pasts: 

anna.pakere@lcb.lv 

 

E-prasmes 

bibliotēkā 

Bibliotekārās stundas dalībniekiem būs iespēja 

iepazīties ar bibliotēkas e-katalogu, datubāzēm, e 

pakalpojumiem, lai bērni varētu paši darboties ar e-

katalogu: sameklēt grāmatu, pagarināt izsniegto 

grāmatu lietošanas termiņu, pasūtīt grāmatu. Tiks 

pastāstīts par LCB pašu veidotajām datubāzēm, kā arī 

par licenzētajām datubāzēm: Letonika un Rubricon. 

Stunda paredz arī praktisko nodarbību, darbojoties ar e-

katalogu. Skolēni saņem bukletus par grāmatu 

meklēšanu un pasūtījumu e-katalogā. 

Skolēni saņems 6.-

9.kl. skolēni 
45 minūtes 

Bērnu bibliotēka „Zīlīte”, 

Mihoelsa iela 58, 

tālr. 65421750, e-pasts: 

anna.pakere@lcb.lv 

 

Izvēlies, ko vēlies, 

Lasi, ko izvēlējies! 

 

Bibliotekārās stundas laikā skolēniem būs iespēja 

iepazīties ar daudzveidīgo 5.-12. klašu abonementa 

grāmatu krājumu: daiļliteratūru un nozaru literatūru. Lai 

5.-12.kl.skolēni 40-45 minūtes 

 

Bērnu bibliotēka „Zīlīte”, 

Mihoelsa iela 58, 
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palīdzētu lasītājiem grāmatu meklēšanā, tiks sniegta 

informācija par grāmatu klasifikāciju, izvietojumu 

plauktos. Stunda paredz arī praktiskas nodarbības 

sameklēt plauktos noteiktas grāmatas, kā arī meklēt 

konkrētu informāciju grāmatās. 

tālr. 65421750, e-pasts: 

anna.pakere@lcb.lv 

 

Labas grāmatas ir 

kā gājputni – tās 

vienmēr atgriežas 

pie lasītājiem. 

 

Nodarbības mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar 

populārākajām, lasītākajām grāmatām 5.-12. klašu 

abonementā, piedāvāt skolēniem šo grāmatu TOP 10, kā 

arī sniegt nelielu ieskatu katras grāmatas saturā. 

5.-12.kl.skolēni 
45 minūtes 

 

Bērnu bibliotēka „Zīlīte”, 

Mihoelsa iela 58, 

tālr. 65421750, e-pasts: 

anna.pakere@lcb.lv 

Latvijas pērles 

 

Latvijā ir daudzas pilis, kuras ir ļoti labi saglabājušās un 

ir tādas, no kurām palikušas tikai pilsdrupas. 

Bibliotekārās stundas dalībniekiem būs iespēja 

iepazīties ar daudzveidīgo bibliotēkas krājumu par 

Latvijas pilīm. Skolēni uzzinās par piļu vēsturi, to 

atrašanās vietu un stāvokli, kā arī noklausīsies dažādas 

leģendas par klaiņojošiem spokiem. 

 

8.-9.kl. skolēni 

 

45 minūtes 

 

Jaunbūves bibliotēka, 

18.Novembra iela 161, 

tālr. 65438173, e-pasts: 

svetlana.lapane@lcb.lv 

 

Mūsu adrese 

Jaunbūve 

 

Bibliotekārā stundā skolēni iepazīsies ar Daugavpils 

lielākā mikrorajona „JAUNBŪVE”- vēsturi, virtuāli 

pastaigāsies pa pilsētas ielām, atgriezīsies atpakaļ 19. 

gadsimtā un apskatīs tā laika ēkas, rūpnīcas un Nikolaja 

parku. Visa šī informācija atrodas dažāda veida 

izdevumos bibliotēkas Novadpētniecības krājuma daļā. 

5.-7.kl. skolēni 
45 minūtes 

 

Jaunbūves bibliotēka, 

18.Novembra iela 161, 

tālr. 65438173, e-pasts: 

svetlana.lapane@lcb.lv 

Dzimtenes zaļā 

bagātība 

 

Ar bibliotēkas krājuma palīdzību sākumskolas bērniem 

būs iespēja iepazīties ar Latvijas zaļo bagātību – 

Nacionālajiem parkiem. Krāšņa prezentācija dos iespēju 

uzzināt, kādi augi un dzīvnieki tur ir sastopami, 

padiskutēt par tāda veida parku lietderīgumu un 

ekoloģijas lielo nozīmi.         

Sākumskolas bērni 45 minūtes 

Jaunbūves bibliotēka, 

18.Novembra iela 161, 

tālr. 65438173, e-pasts: 

svetlana.lapane@lcb.lv 
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Daugavpils – 

vēstures 

spogulī 

 

Bibliotekārās stundas laikā dalībniekiem būs 

iespēja papildināt savas zināšanas par Daugavpils 

pilsētas Ķīmiķu mikrorajona vēsturi, iepazīties ar 

bibliotēkas novadpētniecības krājumu un Daugavpils 

autoru grāmatu izstādi. Skolēni tiks iepazīstināti ar 

Latgales Centrālās bibliotēkas novadpētniecības 

digitālajām kolekcijām. Stundas noslēgumā skolēni 

piedalīsies aizraujošajā foto-viktorīnā par dzimtās 

pilsētas vietām un objektiem. 

5.-9.kl. skolēniem 50 minūtes 

Ceriņu bibliotēka, Lauska iela 

16, 

tālr.65430660, e-pasts: 

tatjana.zahare@lcb.lv 

 

Kas ir grāmata? 

 

Bibliotekārās stundas mērķis – izpētīt grāmatas un 

lasīšanas nozīmi cilvēka dzīvē. Nodarbības laikā skolēni 

iepazīsies ar grāmatu vēsturi, iemācīsies orientēties 

bibliotēkas krājumā un uzzinās svarīgu informāciju par 

bibliotēkas lietošanas noteikumiem. Skolēniem būs 

iespēja noskatīties animācijas filmu „Morisa Lesmora 

kunga fantastiskās lidojošās grāmatas” un piedalīties 

diskusijā par grāmatu lasīšanas nozīmi. 

1.-4.kl. skolēniem 40 minūtes 

Ceriņu bibliotēka, Lauska iela 

16, 

tālr.65430660, e-pasts: 

tatjana.zahare@lcb.lv 

 

Meža bibliotēkas 

taciņas 

 

Bibliotekārās stundas ietvaros bērniem būs iespēja ar 

„Meža bibliotēkas” saimnieces un ezīša Mika palīdzību 

iegūt pirmo ieskatu par grāmatu tematisko daudzveidību 

un to izvietojumu bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā. 

Nodarbības noslēgumā bērni iepazīsies ar runājošajām 

grāmatām, iemācīsies atpazīt dzīvnieku balsis un 

piedalīsies viktorīnā par meža iemītniekiem. 

 

Pirmsskolas un 

sākumskolas bērni 

 

40 minūtes 

 

Ceriņu bibliotēka, Lauska iela 

16,tālr.65430660, e-pasts: 

tatjana.zahare@lcb.lv 

 

Dzejas diena 

Interaktīvajā bibliotekārajā stunda visām paaudzēm – 

„dzejas diena” pasākuma dalībniekiem būs iespēja 

iepazīties ar vietējo autoru dzeju, daiļradi un biogrāfiju. 

Pasākuma noslēgumā dalībniekiem būs iespēja 

iepazīties ar daudzveidīgo vietējo autoru darbu klāstu. 

Ikviens dzejas 

cienītājs 

 

60 minūtes 

 

Gaismas bibliotēka, Gaismas 

iela 9, 

tālr. 65455648, e-pasts: 

inta.jurkjane@lcb.lv 
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Krāsainās pasakas 

Bibliotekārās stundas dalībniekiem būs iespēja 

iepazīties ar daudzveidīgo bibliotēkas krājumu un 

dažādu tautu pasakām. Nodarbības laikā bērni tiks 

iepazīstināti ar plašo un tematiski daudzveidīgo pasaku 

tēlu pasauli un varēs izvēlēties sev mīļāko pasaku 

varoni. 

Pirmsskolas un 

sākumskolas bērni 

 

30 minūtes 

Gaismas bibliotēka, Gaismas 

iela 9, 

tālr. 65455648, e-pasts: 

inta.jurkjane@lcb.lv 

 

Mazuļi bibliotēkā 

Bibliotekārās stundas dalībniekiem būs iespēja 

iepazīsties ar bibliotēkas krājumu, izmantojot dzeju. 

Uzzināt par bibliotēkas lietošanas noteikumiem un 

iespēju kļūt par bibliotēkas lietotāju. Savukārt spēle 

„Vilcieniņš” vedīs bērnus aizraujoša ceļojumā pa 

bibliotēku. 

Pirmsskolas un 

sākumskolas bērni 
40 minūtes 

Pārdaugavas bibliotēka, 

Komunālā iela 2, 

tālr. 65423339, e-pasts: 

marina.baranovska@lcb.lv 

 

Digitālais ceļojums 

Bibliotekārās stundas laikā skolēni tiks iepazīstināti ar 

LCB mājas lapu un tās veidotajām datubāzēm, kā arī ar 

Latvijas enciklopēdisko uzziņu datubāzi Letonika.lv. 

Tiks piedāvāti praktiski uzdevumi, lai nostiprinātu 

iegūtās zināšanas. 

5.-12. klašu skolēni 
40-60 minūtes 

 

Pārdaugavas bibliotēka, 

Komunālā iela 2, 

tālr. 65423339, e-pasts: 

marina.baranovska@lcb.lv 

 

E-grāmatu pasaulē 

Nodarbības laikā dalībnieki tiks iepazīstināti ar 

elektroniskajām grāmatām, populārākajām to lasīšanas 

programmām un e-grāmatu piedāvājumu Latgales 

Centrālajā bibliotēkā, kā arī notiks praktiskas 

nodarbības un dažādu uzdevumu izpilde. 

 

5.-12. klašu skolēni 
40 minūtes 

 

Pārdaugavas bibliotēka, 

Komunālā iela 2,  

tālr. 65423339, e-pasts: 

marina.baranovska@lcb.lv 

 

Mazuļi bibliotēkā 

 

Atraktīvā veidā tiks popularizēta grāmata, bibliotēka un 

tās pakalpojumi. Stundas laikā bērni tiks iepazīstināti ar 

grāmatu krājumu, bibliotēkas lietošanas noteikumiem, 

uzzinās, kā pareizi izmantot grāmatas. 

 

Pirmskolas bērni 40 minūtes 

Piekrastes bibliotēka, 

Aveņu iela 40, tālr. 

65430311, e-pasts: 

anna.oleinikova@lcb.lv 

 

Bibliotēkā dzīvo 

grāmatas 

Stundas laikā tiks popularizēta grāmata, bibliotēka un 

tās pakalpojumi. Skolēni iepazīsies ar bibliotēku, tās 

1.-4.kl. skolēni  

 
45 minūtes 

Piekrastes bibliotēka, 

Aveņu iela 40, tālr. 
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 grāmatu krājumu, kā arī ar bibliotēkas lietošanas 

noteikumiem. Praktiskajās nodarbībās bērni mācīsies, 

kā pareizi jāstrādā ar grāmatu. 

65430311, e-pasts: 

anna.oleinikova@lcb.lv 

 

Jauno grāmatu 

stunda 

bibliotēkā 

Atraktīvā veidā tiks popularizēts bibliotēkas krājums. 

Lai veicinātu grāmatu lasīšanu pusaudžu vidū, skolēni 

atraktīvi tiks iepazīstināti ar interesantākajiem grāmatu 

jaunumiem, uzzinās par latviešu un ārzemju 

autoru labākajiem bērnu un jauniešu literatūras darbiem. 

5.-9.kl. skolēni 45 minūtes 

Piekrastes bibliotēka, 

Aveņu iela 40, tālr. 

65430311, e-pasts: 

anna.oleinikova@lcb.lv 

 

Eiropas literatūras 

pērles 

 

Stundas gaitā skolēni tiks iepazīstināti ar Eiropas 

ievērojamāko rakstnieku daiļradi, popularizējot latviešu 

un ārzemju autoru darbus jauniešu vidū. Tikšanās laikā 

tiks stāstīts par pazīstamo literātu svarīgākajiem 

biogrāfijas posmiem, filozofiskajiem uzskatiem un 

daiļrades īpatnībām. 

10.-12.kl. skolēni 45 minūtes 

Piekrastes bibliotēka, 

Aveņu iela 40, tālr. 

65430311, e-pasts: 

anna.oleinikova@lcb.lv 

 

Gadalaiku grāmatu 

dārzs 

Rudens/Ziemas/Pavasara/Vasaras grāmatu jaunumu 

apskata mērķis ir bibliotēkas informācijas resursu 

popularizēšana. Lasītājiem tiks piedāvāts daudzveidīgs 

literatūras klāsts un tiks stāstīts par jaunajām grāmatām. 

Visiem klātesošajiem būs iespēja izvēlēties savām 

interesēm atbilstošu grāmatu, saņemt bibliotekāra 

konsultāciju, kā arī dalīties savos iespaidos par izlasīto. 

 

Pieaugušie  45 minūtes 

Piekrastes bibliotēka, 

Aveņu iela 40, tālr. 

65430311, e-pasts: 

anna.oleinikova@lcb.lv 

 



 

Pielikums Nr.2 
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