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Latgales Centrālās bibliotēkas darba pārskata kopsavilkums 

Latgales Centrālā bibliotēka ir Daugavpils pilsētas pašvaldības kultūras, izglītības un 

informācijas iestāde. Bibliotēka īsteno savu darbību, nodrošinot brīvu plašas informācijas 

pieejamību un pakalpojumu klāstu vietējai sabiedrībai un visiem interesentiem.  

Atbilstoši 2018. gadā izvirzītajām Bibliotēkas darba prioritātēm tika īstenota bibliotēku 

tīkla attīstība un infrastruktūras sakārtošana. Pārrobežu sadarbības projekta “Ģimenes digitālo 

aktivitāšu centru tīkla izveide, dzīves kvalitātes un izglītības atbalstam Austrumaukštaitijā un 

Dienvidlatgalē” ietvaros LCB tika izveidots Ģimenes digitālo aktivitāšu centrs, kas piedāvā 

ģimenēm un citiem interesentiem iespēju izglītoties un saturīgi pavadīt brīvo laiku, izmantojot 

jaunākās tehnoloģijas. Lai nodrošinātu šī centra apmeklētāju kvalitatīvu apkalpošanu, tika 

veikta darbinieku profesionālā pilnveide: LEGO®, virtuālās realitātes un Kinect tehnoloģiju 

mentoru apmācības, darbam ar projekta ietvaros izstrādātajiem multimediju produktiem un 

iepirkto aprīkojumu (skat. 7., 58.-59., 77.-78. lpp.).   

Turpinot darbu pie LCB filiāļu infrastruktūras sakārtošanas, pārskata gadā tika pabeigta 

LCB filiāles Jaunbūves bibliotēkas telpu renovācija (skat. 7. lpp.).  

Pārskata gadā būtiski audzis gandrīz visu LCB veidoto novadpētniecības datu bāzu 

virtuālais apmeklējums. Šo rezultātu izdevies sasniegt, veicot intensīvu popularizēšanas darbu 

bibliotekārajās stundās, skolu un publisko bibliotēku darbinieku apmācībās, izmantojot LCB 

publicitātes kanālus. LCB virtuālie novadpētniecības resursi piesaistīja arī ārvalstu kolēģu 

interesi. Aprīlī notika pieredzes apmaiņas vebinārs ar Braslavas rajona centrālo bibliotēku 

Baltkrievijā, decembrī notika teletilts ar Krievijas Zinātņu akadēmijas Sibīrijas nodaļas Valsts 

publisko zinātniski tehnisko bibliotēku Novosibirskā. Teletiltu ietvaros ārvalstu kolēģi tika 

iepazīstināti ar LCB veidotajiem novadpētniecības elektroniskajiem resursiem – datubāzēm, 

multimediju resursiem, virtuālajām izstādēm (skat. 52., 54. lpp.).  

2018. gadā tika veikta bibliotekāro darbinieku profesionālā pilnveide. Četri bibliotekārie 

darbinieki ar augstāko izglītību citā jomā apguva LNB profesionālās pilnveides izglītības 

programmu “Informācijas un bibliotēku zinību pamati”, 240 stundas. Kopskaitā profesionālās 

pilnveides programmu ir apguvuši 5 darbinieki. Papildus pārskata periodā izdevies piesaistīt 

divus jaunus bibliotekāros darbiniekus ar augstāko profesionālo izglītību. 11 bibliotekārie 

darbinieki ir pieteikušies kārtot LNB ārpus formālās izglītības sistēmas iegūto kompetenču 

atzīšanas kvalifikācijas eksāmenu. Profesionālā pilnveide LCB tika realizēta plānveidīgi un 

regulāri. Visi jaunie darbinieki apguva bibliotekārā darba pamatzināšanas un prasmes licencētā 

neformālās pieaugušo izglītības programmā “Ievadkurss bibliotekārajā darbā” (38 stundas). Lai 

turpinātu risināt bibliotekāro darbinieku ar profesionālo izglītību īpatsvara pieaugumu, 

nepieciešams nodrošināt iespēju apgūt LNB profesionālās pilnveides izglītības programmu 

“Informācijas un bibliotēku zinību pamati” arī 2019. gadā (skat. 10.-13. lpp.). 

Pārskata gadā tika veikts ļoti aktīvs un radošs darbs, nodrošinot LCB publicitāti un 

veicinot bibliotēkas atpazīstamību un popularitāti vietējā sabiedrībā un profesionālajā vidē 

(skat. 35., 67.-73. lpp.). 

Pārskata periodā LCB tika īstenots apjomīgs bibliotekārais un saimnieciskais darbs, kas 

apkopots un detalizēti atspoguļots darba pārskatā par 2018. gadu. 
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1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums 

1.1. Īss situācijas apraksts 

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 attīstības virzieni ir noteikti Daugavpils pilsētas attīstības programmas “Mana pils 

– Daugavpils” Rīcības un investīciju plānā 2014.-2020. gadam. Plānā iekļautas aktivitātes 

paredz kā Daugavpils publisko bibliotēku infrastruktūras sakārtošanu, tā arī tehniskā 

nodrošinājuma attīstību un citu aktivitāšu realizāciju. 

LCB misija ir noteikta saskaņā ar IFLA (Starptautiskās Bibliotēku Asociāciju 

Federācijas) Manifestu publiskajām bibliotēkām un paredz iekļauties tālākajā sabiedrības 

informatizācijas procesā, veicināt uz zināšanām balstītas sabiedrības attīstību, piedāvāt un 

nodrošināt to informāciju, ko vēlas saņemt lietotāji, nodrošināt tālākizglītības iespējas un 

kulturāla, saturīga laika pavadīšanu. 

LCB darbības mērķis – uz klientiem orientēta demokrātiska bibliotēka, kas nodrošina 

brīvu plašas informācijas pieejamību vietējai sabiedrībai un visiem interesentiem, sekmē 

mūžizglītības iespējas, veicina kultūras mantojuma apzināšanu un popularizēšanu. 

Pārskata perioda prioritātes 

 bibliotēku tīkla attīstība un infrastruktūras sakārtošana; 

 kvalitatīvu bibliotekāro pakalpojumu sniegšana; 

 Latvijas valsts simtgadei veltīto pasākumu organizēšana; 

 papildu finansējuma piesaiste/projektu realizācija; 

 personāla attīstība, darba samaksas palielināšana. 

Bibliotēkas darbības teritoriālais un institucionālais raksturojums 

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 nolikuma 5.4.pants nosaka, ka LCB vienotā struktūra tiek noteikta, lai nodrošinātu 

bibliotēku informācijas tīklu un bibliotekāro pakalpojumu sniegšanu pilsētas administratīvās 

teritorijas robežās. LCB pilda RGB funkcijas Daugavpils pilsētas pašvaldības teritorijā, tai 

skaitā sniedz metodisko palīdzību Daugavpils skolu un citu mācību iestāžu bibliotēkām. 

Informācija par padotībā esošajām iestādēm 

LCB vienotajā struktūrā darbojas 6 (sešas) filiāles dažādos pilsētas mikrorajonos: 

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). 

Pamatojoties uz 2015. gada 15. jūnijā noslēgto sadarbības līgumu starp LCB un 

Ieslodzījuma vietu pārvaldes Daugavgrīvas cietumu, LCB nodrošina ārpus bibliotēkas 

izbraukuma apkalpošanu Daugavgrīvas cietumā, kur 1 reizi mēnesī notiek uz mūžu notiesāto 

personu bibliotekārā apkalpošana. 
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2017. gada 28. jūlijā tika parakstīts sadarbības līgums ar VSIA “Daugavpils 

psihoneiroloģiskā slimnīca” par grāmatu izsniegšanas punkta organizēšanu VSIA “Daugavpils 

psihoneiroloģiskā slimnīca” Ilgstošas sociālas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. 

Pamatojoties uz 2009. gada 18. decembrī noslēgto sadarbības līgumu starp LCB un LR 

Ārlietu ministriju, bibliotēkā darbojas Eiropas Savienības informācijas punkts. 

Kopš 2005. gada bibliotēkā veiksmīgi darbojas ASV Informācijas centrs. Centra darbību 

līdzfinansē ASV Vēstniecība Latvijā. 

Visas LCB nodaļas un filiāles darbojas saskaņā ar nolikumiem, kurus apstiprina LCB 

vadītāja. 

 

1.1. attēls. LCB vienotā struktūra 2018. gadā 

1.2. Izmaiņas bibliotēku darbībā pārskata periodā 

Pārrobežu sadarbības projekta “Ģimenes digitālo aktivitāšu centru tīkla izveide, dzīves 

kvalitātes un izglītības atbalstam Austrumaukštaitijā un Dienvidlatgalē” ietvaros, 2018. gada 

rudenī tika veiktas izmaiņas LCB struktūrā, tika izveidota jauna struktūrvienība Ģimenes 

digitālo aktivitāšu centrs.  

1.3. Pārskata periodā paveiktais no bibliotēkas stratēģijā definētajiem virzieniem un  

uzdevumiem  

Bibliotēka veic pasaules kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu 

un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, katoloģizēšanu, bibliografēšanu un 

saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu. 

Galvenie bibliotēkas darba rādītāji un to analīze apkopota 5., 6.,7.,8., 9. nodaļā.  

1.4. Bibliotēku akreditācija 

Pārskata periodā bibliotēku akreditācija nav notikusi.   
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2. Finansiālais nodrošinājums 

LCB un tās 6 filiāļu pamatbudžetu veido Daugavpils pilsētas pašvaldības piešķirtais 

finansējums.  2018. gadam piešķirtais pašvaldības finansējums ir ar izteiktu pozitīvu dinamiku 

(+37% pret 2017. gadu). Tās nodrošināja kā bibliotēku pamatfunkciju veikšanu, tā arī veicināja 

vairākas aktivitātes, kas tika vērstas uz plānveidīgu LCB filiāļu infrastruktūras sakārtošanu un 

jauno, inovatīvo pakalpojumu ieviešanu.  

2.1. tabula. Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums 1 

 2016 2017 2018 

Ieņēmumi kopā (EUR) 640 198 733 827 1 013 143 

Pašvaldības finansējums 592 864 662 128 904 296 

Citi ieņēmumi: 47 334 71 699 108 847 

t.sk. maksas pakalpojumi 18 831 16 734 18 951 

t.sk. ārvalstu finanšu 

palīdzība2 

3247 28 516 68 603 

t.sk. VKKF finansējums 750 1240 1 121 

t.sk. pārējie ienākumi 24 506 25 209 20 172 
1 tabulā ir atspoguļots LCB un tās filiāļu kopējais finansējums 
2 ASV Vēstniecības finansējums; Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam 

finansējums. 

2.2. tabula. Bibliotēkas izdevumi 3 

 2016 2017 2018 

Izdevumi kopa (EUR) 648056 713000 937 232 

t.sk. darbinieku atalgojums (bruto) 347970 384764 439 977 

t.sk. krājuma komplektēšana 68604 67879 63 645 
3 tabulā ir apkopoti LCB un tās filiāļu kopējie izdevumi  
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3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

3.1. Veiktie un plānotie telpu un ēku rekonstrukcijas projekti un remontdarbi 

Daugavpils Attīstības programmas Investīciju un rīcības plāns 2017.-2020., Nr. 167 “Jaunbūves 

bibliotēkas (18. novembra ielā 161) iekštelpu remonts un telpu paplašināšana 1. kārta un 2. 

kārta”. 

Turpinot darbu pie LCB filiāļu infrastruktūras sakārtošanas, pārskata gadā tika veikta 

LCB filiāles Jaunbūves bibliotēkas telpu 18.novembra ielā 161, Daugavpilī renovācija. 

Jaunbūves bibliotēka ir viena no lielākajām LCB filiālēm, kas vairākus gadus darbojās 

bibliotēkas vajadzībām nepiemērotās un šaurās telpās (bērnu nodaļa tika iekārtota gaitenī). 

2017. gadā tika veikta bibliotēkas 1.stāva, savukārt 2018. gadā – 2.stāva telpu renovācija. 

Rezultātā telpu kopējā platība tika palielināta par 100 kv.m., bibliotēkas 1. stāvs ir pieejams 

cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, ir iegādātas jaunās mēbeles, telpas noformētas, ievērojot LCB 

korporatīvo stilu. Plašas, renovētas telpas pavērs daudz plašākas iespējas darbā ar dažādām 

lietotāju mērķgrupām un nodrošinās pilnvērtīgo bibliotēkas darbu atbilstoši tās mērķiem un 

uzdevumiem. 

Daugavpils Attīstības programmas Investīciju un rīcības plāns 2017.-2020., Nr.170 

“Ģimenes digitālo aktivitāšu centru tīkla izveide, dzīves kvalitātes un izglītības atbalstam 

Austrumaukštaitijā un Dienvidlatgalē (DigiHubs)”. 

Sakarā ar Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta 

“Ģimenes digitālo aktivitāšu centru tīkla izveide dzīves kvalitātes un izglītības atbalstam 

Austrumaukštaitijā un Dienvidlatgalē” realizāciju un mērķi izveidot Ģimenes digitālo 

aktivitāšu centru, ar Daugavpils pilsētas domes 2017. gada 12. oktobra lēmumu Nr. 553 “Par 

īpašuma daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā” bibliotēkai tika piešķirtas papildus telpas 

Vienības nama 1. stāvā. 2018. gadā tika veikti piešķirto telpu remontdarbi. 

  

  

3.1.1. attēls. Ģimenes digitālo aktivitāšu centra telpas LCB 
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3.2. Telpu paplašināšana vai bibliotēku pārvietošana un citām telpām 

Bibliotēku pārvietošana uz citām telpām nav veikta. 

3.3. Jaunu ēku būvniecība 

Jaunu ēku būvniecība nav veikta. 

3.4. Iekārtas un aprīkojums (t. sk. IKT nodrošinājums) 

Ziņas par LCB iekārtu un aprīkojuma stāvokli pārskata periodā apkopotas 3.4.1. tabulā. 

3.4.1. tabula. LCB un filiāļu iekārtas un aprīkojums 

 Darbiniekiem Lietotājiem Piezīmes 

Datori 

40 8 Iegūti 2014. gadā 

1 1 Iegūti 2013. gadā 

 2 Iegūti Lat-Lit projekta ietvaros 2012. gadā 

4 48 Saņemti BMGF/2008 projekta ietvaros 

2 5 Saņemti VVBIS/2005 projekta ietvaros 

Portatīvie datori 

 3 Iegūti 2015. gadā 

1  Iegūts 2014. gadā 

1  Iegūts Lat-Lit projekta ietvaros 2012. gadā 

1  
Iegūts “Bibliotēka dodas pie lasītāja” projekta 

ietvaros 2011. gadā 

Melnbaltas 

multifunkcionālās 

iekārtas 

7 Saņemti BMGF/2008 projekta ietvaros 

1 1 Iegūti 2016. gadā 

2 Iegūti 2018. gadā 

Krāsu 

multifunkcionālās 

iekārtas 

8 Saņemti BMGF/2008 projekta ietvaros 

Printeri 
8  Iegūti VVBIS/2005 projekta ietvaros 

15 Iegūti 2016.-2017. gadā 

Skeneri 7 Iegūti 2017. gadā 

Citas iekārtas   

Projektori 

1 Iegūts 2018. gadā 

1 Iegūts Lat-Lit projekta ietvaros 2012. gadā 

1 Iegūts 2008. gadā 

1 Iegūts 2007. gadā 

Bezvadu mikrofonu 

sistēma 
1 Iegūta Lat-Lit projekta ietvaros 2012. gadā 

Planšetdatori  10 Iegūti Lat-Lit projekta ietvaros 2012. gadā  

Xbox konsole  1 Iegūta Lat-Lit projekta ietvaros 2013. gadā 

Televizori 

 1 Iegūts 2014. gadā 

 2 Iegūti 2016. gadā 

 4 Iegūti 2009. gadā 

Fotoaparāti 
2  Iegūti Lat-Lit projekta ietvaros 2012. gadā 

2  Iegūti 2018. gadā 

Videokameras 2  Iegūtas Lat-Lit projekta ietvaros 2012. gadā 

LCB un filiāļu interneta pieslēguma vērtējums 

Mūsdienīgas interneta tehnoloģijas un pakalpojumi ļoti strauji attīstās, un līdz ar to nenovēršami 

aug LCB un filiāļu datorlietotāju skaits. Pārsvarā datorlietotāji lieto dažāda veida informācijas 
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meklēšanas un lejupielādēšanas rīkus, tiešsaistes videomateriālu skatīšanās rīkus un spēle 

tiešsaistes spēles. Rezultātā, visas šīs darbības izmanto diezgan lielu datu pārraides apjomu, 

bibliotēkai nepietiek datu pārraides ātruma, kas negatīvi ietekmē apkalpošanas procesus, jo 

bibliotēkas lietotāju apkalpošana galvenokārt notiek, izmantojot interneta pieslēgumu. 

Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums darbā ar bērniem un jauniešiem 

Darbā ar bērniem un jauniešiem LCB un filiāļu darbinieki izmanto bibliotēkas rīcībā esošo 

aprīkojumu. Visbiežāk tiek izmantots portatīvais dators komplektā ar ekrānu, projektoru un 

bezvadu mikrofona sistēmu. Sakarā ar to, kā pasākumu skaits gan LCB, gan filiālēs pēdējo gadu 

laikā turpina augt, palielinājās arī pieprasījums pēc multimediju aparatūras. Lai izvairītos no 

lielām aparatūras pieprasījuma rindām, tika nolemts iegadāties jaunus televizorus aprīkotas ar 

smart tv tehnoloģiju, lai filiālēm būtu iespēja rādīt visu multimediju saturu bez multimediju 

projektora un ekrāna. 

LCB filiālē Bērnu bibliotēkā “Zīlīte” darbā ar bērniem un jauniešiem tiek intensīvi 

izmantota spēļu konsole Xbox 360, kas iegādāta 2013. gadā „Lat-Lit” pārrobežu sadarbības 

projekta ietvaros. Spēļu konsolē ir pieejamas gan attīstošas, gan izklaidējošas spēles. 2018. gadā 

Xbox konsole tika izmantota 1871 reizes, kas ir mazāk nekā 2016. gadā (2561reizes) un 2017. 

gadā(1921 reizes). Šis lietotāju samazinājums liecina par to, ka spēles, iegādātas 2013. g. jau 

novecojušas. Ieteicams iegādāties jaunas Xbox spēles. 

3.5. Problēmas un to risinājumi materiālā un tehniskā stāvokļa jomā 

Kopumā LCB un filiāļu datortehnika strādā korekti un bez kļūmēm, izņemot tehniku, kas ir 

vecāka par 5 gadiem. 

Datoriem, kas tika iegūti BMGF/2008 projekta ietvaros, ir problēmas ar iekšējiem 

komponentiem: pamatplatēm, barošanas blokiem, operatīvo atmiņu utt. Remontēt vecos vai 

iegadāties jaunus komponentus nav izdevīgi, līdz ar to Bibliotēkas 2019. gada budžetā ir 

iekļauti līdzekļi jauno datoru iegādei. Nākotnē ir jāveic arī jaunu multifunkcionālo iekārtu 

iegādi LCB un tās filiālēm.  
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4. Personāls  

4.1. Personāla raksturojums  

Pārskata perioda beigās LCB un tās filiālēs strādāja 64 darbinieki, no kuriem 44 bija 

bibliotekārie darbinieki 20 - pārējie darbinieki t. sk. grāmatvedība, saimniecības daļa, darba 

aizsardzības speciālists u.c.. Visi bibliotekārie darbinieki – pilna laika slodzes darbinieki. No 

64 darbiniekiem sievietes 59 (92%) un vīrieši 5 (8%). Darbinieku sadalījums pa vecuma 

grupām: 20-29 gadi – 7(11%); 30-39 gadi – 13(20%); 40-49 gadi – 13(20%); 50-59 gadi – 

15(23%); 60-69 gadi – 14(22%); 70-79 – 2(3%).    

2018. gadā LCB ar bibliotekāro izglītību strādāja 16 bibliotekārie darbinieki – tie ir 36% 

no bibliotekāro darbinieku kopskaita. LCB un tās filiāļu bibliotekāro darbinieku izglītība 

apkopota tabulā 4.1.1. 

4.1.1. tabula. LCB un tās filiāļu bibliotekāro darbinieku izglītība 

Izglītība  Darbinieku skaits  

Bibliotekāro darbinieku kopskaits  44 

no tiem ar bibliotekāro izglītību  16 

t.sk. ar maģistra grādu  5 

t.sk. ar bakalaura grādu  1 

t.sk. ar 1. līm. profesionālo augstāko jeb koledžas izglītību  2 

t.sk. ar 3. profesionālo kvalifikācijas līmeni  8 

no tiem ar izglītību citās jomās  27 

t.sk. ar maģistra grādu  15 

t.sk. ar bakalaura grādu 9 

t.sk. ar augstāko izglītību (līdz1993.g.)  2 

no tiem zinātņu doktori  1 

Pārskata periodā 4 bibliotekārie darbinieki, ar augstāko izglītību citā jomā, apguva LNB 

profesionālās pilnveides izglītības programmu “Informācijas un bibliotēku zinību pamati”, 240 

stundas. Kopskaitā profesionālās pilnveides programmu ir apguvuši 5 darbinieki. 11 

bibliotekārie darbinieki ir pieteikušies kārtot LNB ārpus formālās izglītības sistēmas iegūto 

kompetenču atzīšanas kvalifikācijas eksāmenu. 

4.2. Apbalvojumi un pateicības 

2018. gadā LCB piedalījās LBB rīkotajā Latvijas Bibliotēku festivāla Ideju tirgū, prezentējot 

Network-DigiHubs projekta Nr. LLI-089 ietvaros topošo digitālo ģimenes aktivitāšu centru 

(skat. 9. nodaļa). 35 ideju konkurencē Network-DigiHubs projekts ierindojās godpilnajā trešajā 

vietā, saņemot LBB Atzinības rakstu.  

Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs un Latvijas Nacionālā bibliotēka izteica pateicību 

LCB un tās filiālēm par piedalīšanos Ziemeļvalstu Literatūras nedēļas 2018 norisēs. 

Pārskata periodā LCB filiāle Bērnu bibliotēka “Zīlīte” tika apbalvota ar “Bērnu, jauniešu 

un vecāku žūrijas” Pateicību par daudzpusīgo Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas noslēguma 

pasākumu programmu Latgales Centrālās bibliotēkas filiālēs.  

LCB filiāle Ceriņu bibliotēka saņēma Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Pateicību 

par Ā. Elksnes 90 gadu jubilejai veltīta pasākuma “Paliec pie manis, laime!” novadīšanu 

Daugavpils 11. pamatskolā. 
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LCB filiāles Piekrastes bibliotēkas kolektīvs saņēma Pateicību par veiksmīgu un radošu 

sadarbību ar Daugavpils 5. pirmsskolas izglītības iestādi. 

4.3 Finansējums personāla attīstībai  

Ņemot vērā nepieciešamību pilnveidot darbinieku profesionālās zināšanas un kompetences, 

LCB darbinieki piedalījās profesionālas pilnveides pasākumos, kurus organizēja LCB (skat. 

12. nodaļu) un citas institūcijas. Pasākumi tika apmeklēti, saskaņā ar LCB izstrādāto 

profesionālas pilnveides plānu un pamatojoties uz LNB Bibliotēku attīstības centra, LNB, 

Kompetenču attīstības centra, SIA Tieto Latvia u.c. piedāvājumu.  Finansējums personāla 

profesionālajai pilnveidei ir paredzēts Latgales Centrālās bibliotēkas kopējā budžetā ar tendenci 

katru gadu pieaugt.    

Ziņas par citu iestāžu un organizāciju rīkotajiem profesionālās pilnveides pasākumiem 

2018. gadā apkopotas 4.3.1. tabulā. 

 4.3.1. tabula. Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi 2018. gadā 

N. p. 

k.  

Norises 

laiks  

Norises vieta  Organizētājs  

                     (-i) 

Pasākuma nosaukums, 

galvenās tēmas  

Stundu 

skaits  

 1. 26.01.  Rēzekne, 

Latgales 

vēstniecība 

“GORS” 

KM Kultūras organizāciju 

ieguldījums Latgales 

kultūrtelpas stiprināšanā  

8 

2. 16.02.  VARAM VARAM Digitālā nedēļa 2018 6 

3.  16.03. LNB LNB Bērnu 

literatūras centrs  

Konference bērnu literatūras 

un bibliotēku speciālistiem 

“Grāmatā mazais ir liels” 

6 

4.  21.03.  LNB  LNB  Publisko bibliotēku apaļā 

galda diskusijas  

6 

5. 12.04. LNB LNB Bibliotēku 

attīstības centrs  

Seminārs par darbu ar 

personas datiem bibliotēkā  

6 

6. 13.04. Eiropas 

Savienības 

māja, Rīga  

ESIP  Eiropas informācijas diena – 

Eiropas vitamīns  

6 

7. 20.03. LCB KISC, 

Nacionālais 

veselības 

dienests  

Mācību seminārs “E-veselība 

iedzīvotājiem” 

3 

8. 22.03. LCB  KISC, VSAA Mācību seminārs “VSAA 

pakalpojumu pieprasīšana 

elektroniski” 

3 

9. 17.04. LNB  LNB, LBB  Latvijas bibliotekāru 19. 

konference “Mainās 

bibliotēka. Mainās sabiedrība” 

6 

10. 18.04.  LNB  LNB, LBB  Dalība Latvijas Bibliotēku 

festivāls 2018; Bibliotēku 

ideju tirgus  

5 

11. 19.04. LCB  VARAM Mācību kurss “Digitālā saziņa 

ar valsti: dzīves situācijās 

noderīgi e-risinājumi” 

8 

12. 10.-11.05.  LNB  KM, LNB  Starptautisks seminārs “Book 

Exhibitions and Their 

16 
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Audiences National Library of 

Latvia”  

13. 24.-25.05.  Jelgava, 

Jelgavas 

pilsētas 

bibliotēka  

LBB  LBB Jauno speciālistu 

konference “4CanGurus 

2018”  

16 

14. 29.-30.05. Saldus, Saldus 

pilsētas 

bibliotēka 

LNB Latvijas akadēmisko, speciālo 

un publisko bibliotēku 

direktoru pavasara sanāksme 

16 

15. 14.08. LNB  

 

LNB,  

ASV vēstniecība 

ASV vēstniecības Prese un 

kultūras nodaļas plānošanas 

sapulce un projekta “Media 

Lab Daugavpils” prezentācija  

 

16.  23.-24.08. Rīga, Rīgas 

Valsts 1. 

ģimnāzija  

Latvijas Angļu 

valodas skolotāju 

asociācija  

Latvijas Angļu valodas 

skolotāju asociācijas 

organizētā konference 

“Education Today`s Learners 

for the 21 st Century World: 

Competence-based Teaching 

and Learning”  

16 

17. 08.09. LNB  LNB  Skaļās lasīšanas sacensību 

reģionālo kuratoru seminārs  

4 

18. 12.09. LNB LNB Konference “21. gadsimta 

bibliotēka” 

5 

19. 19.-20.09. Kuldīga, 

Kuldīgas 

galvenā 

bibliotēka 

LNB, Kuldīgas 

galvenā 

bibliotēka  

Bibliotēku novadpētniecības 

konference  

8 

20. 28.09.  Krāslava,  

Krāslavas 

novada centrālā 

bibliotēka 

LBB, Krāslavas 

novada centrālā 

bibliotēka 

Krāslavas NCB Latgales 

reģiona bibliotekāru 

konference “Nemateriālā 

mantojuma popularizēšana 

Latgales bibliotēkās” 

6 

21. 05.10. LNB  LNB, 

Ziemeļvalstu 

Ministru 

padomes birojs 

Latvijā 

Ikgadējā koordinatoru 

tikšanās par Ziemeļvalstu 

literatūras nedēļas 

organizēšanu bibliotēkās 

6 

22. 10.10.  Daugavpils, 

Daugavpils 

novada Kultūras 

centrs “Vārpa” 

LNB, 

Kompetenču 

attīstības centrs 

Konsultācija par profesionālās 

kvalifikācijas eksāmenu 

3 

23. 11.10.  Rīga, 

SIA Tieto 

Latvia 

SIA Tieto Latvia Mācību kursi BIS ALISE 

“Padziļinātie kursi 

komplektēšanā” 

8 

24.  18.10. LNB  LNB Bibliotēku 

attīstības centrs  

Reģionu galveno bibliotēku 

metodiķu seminārs  

 

25. 23.10. Daugavpils  Daugavpils 

pilsētas Izglītības 

pārvalde  

Ikgadējā 18. Latgales angļu 

valodas skolotāju metodiskā 

konference “Uz kompetencēm 

balstīta mācīšana un 

8 
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mācīšanās – ceļš uz 

izglītojamā panākumiem” 

26.  24.10. LCB  LNB Bērnu 

literatūras centrs  

Inovāciju seminārs lasīšanas 

veicināšanas programmām 

8 

27.  30.10. Rīga, 

SIA Tieto 

Latvia 

SIA Tieto Latvia Mācību kursi “Padziļinātie 

kursi BIS ALISE 

administrēšanā” 

8 

28. 06.11. Daugavpils, 

LCB  

SIA Tieto Latvia Mācību kursi “Padziļinātie 

kursi BIS ALISE 

CIRKULĀCIJĀ” 

8 

29. 07.11.  Daugavpils, 

LCB 

SIA Tieto Latvia Mācību kursi BIS ALISE 

“Padziļinātais kurss 

informācijas meklēšanā un 

izguvē” 

8 

30. 07.11. Rīga, LNB  LNB  Seminārs Krājuma 

komplektēšanas speciālistiem  

6 

Pārskata periodā LCB darbinieki piedalījās pieredzes apmaiņas braucienos ārvalstīs.  Aprīlī 

LCB ASV Informācijas centra koordinatore piedalījās starptautiskās nevalstiskās organizācijas 

IREX rīkotajā reģionālajā medijpratības seminārā Kijevā.  Tā gaitā bibliotekāri no deviņām 

Eiropas valstīm dalījās bibliotēku darba pieredzē medijpratības popularizēšanas jomā. 

Semināra lektori sniedza informāciju par resursiem, kas palīdz objektīvi izvērtēt informāciju 

dažādos mediju resursos, veidot efektīvas izglītojošas programmas medijprātības jomā un 

iesaistīt tajās nozares speciālistus. Tika sniegta informācija, kā palīdzēt bibliotēkas lietotājiem 

atrast un efektīvi izmantot digitālus resursus video, rakstu un cita veida mediju satura 

veidošanai. Pēc semināra, 2018. gadā tika organizētas trīs programmas medijpratības jomā, kas 

guva lielu atsaucību Daugavpils jauniešu vidū (skat. 7. nodaļu).   

2018. gada novembrī LCB ASV Informācijas centra koordinatore piedalījās pieredzes 

apmaiņas braucienā “21st Century Changemakers: Strengthening American Corners 

Programming in the Face of Global Challenges” Amerikas Savienotajās Valstīs. Programmas 

gaitā koordinatore apmeklēja vairākās kultūras un izglītības iestādes Vašingtonā, Klīvlendā un 

Ņūorleānā, tai skaitā četras bibliotēkas: Kongresa bibliotēku Vašingtonā, Klīvlendas Publisko 

bibliotēku, Lojolas Universitātes bibliotēku un Ņūorleānas vecāko bibliotēku Cita Dennis 

Hubbell. Apmeklēto bibliotēku daudzveidība ļāva dalībniekiem gūt priekšstatu par ASV 

bibliotēku sistēmu kopumā. Katra iestāde dalījās ar savas jomas labāko praksi, stāstot par 

akadēmiskām datu bāzēm un to izmantošanu, tehnoloģiju iesaisti bibliotēkas pakalpojumu 

klāstā, bērnu un jauniešu apkalpošanu, programmu veidošanu dažādām mērķauditorijām, 

krājuma veidošanu un popularizēšanu. 

Problēmas un to risinājumi personāla jomā 

2018. gadā bibliotekārajiem darbiniekiem tika palielinātas algas vidēji par 18 – 20%. Kaut arī 

algu fonds tiek palielināts, tas tiek uzskatīts pilsētā, valstī par nekonkurētspējīgu.  Vakanču ir 

maz, bet priecē fakts, ka pārskatā gadā darbā tika pieņemti 2 bibliotekārie darbinieki ar augstāko 

izglītību bibliotēku jomā. 
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5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

5.1. LCB un filiāļu galvenie rādītāji 

2018. gadā LCB un filiālēs reģistrētais vienotais lietotāju skaits bija 14 837.  Daļa lietotāju 

izmantoja gan LCB, gan filiāļu sniegtos pakalpojumus, tāpēc kopējais lietotāju skaits visās 

bibliotēkās bija ievērojami lielāks – 17 287 lietotāji. Vienoto reģistrēto lietotāju skaits, 

salīdzinot ar iepriekšējo gadu, samazinājās par 2,2%. Domājams, ka lietotāju skaita kritums ir 

saistāms ar pakāpenisku pilsētas iedzīvotāju skaita samazināšanos. LCB un filiāļu 

pamatrādītāju kopaina triju gadu periodā ir skatāma 5.1.1. tabulā. 

5.1.1. Tabula. “LCB un filiāļu pamatrādītāji” 

  2016. gads  2017. gads 2018. gads % salīdz. ar 

2017. gadu  

Lietotāju skaits  17 985  17 792 17 287 - 2.8% 

t. sk. bērni  6 858  6 730 6 629 - 1.5% 

Bibliotēkas apmeklējums 

(fiziskais) 

208 996  195 335 187 353 - 4% 

t. sk. bērni  85 342  79 258 75 384 - 4.9% 

Virtuālais apmeklējums  81 944  152 348 211 894 + 39% 

Izsniegums kopā  447 252  419 898 400 968 - 4.5% 

t. sk. grāmatas  358 913  344 026 330 579 - 4% 

t. sk. periodiskie izdevumi  84 535  72 662 66 831 - 8% 

t. sk. bērniem  125 105  113 717 114 794 + 1% 

Vienotais lietotājs bez 

atkārtojuma BIS ALISE dati 

15 240 15 169 14 837 - 2.2% 

t.sk. bērni līdz 18 gadiem 5 846 5 814 5 828 stabils 

Bibliotekārais aptvērums % 

no iedz. skaita pašvaldībā 

15.96%  16.1% 15.9% - 0.2% 

t. sk. bērni līdz 18 g. 37% 36.4% 36.6% +0.2% 

Iedzīvotāju skaits* 95 467 94 196 92 776 - 1.5% 

t. sk. bērni līdz 18 g. 15 799 15 958 15 917 -0.3% 

* Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati 

Lietotāju skaita samazināšanās ietekmēja bibliotēkas fiziskā apmeklējuma un izsnieguma 

kopskaita samazināšanos. Pārskata gadā īpaši kritās periodikas izdevumu izsniegums. 

Iespējams, aktuālas informācijas un jaunāko ziņas pieejamība virtuālajā vidē mazināja lietotāju 

interesi par līdzīga satura informācijas iegūšanu drukātajos avotos.  

Pārskata gadā ievērojami palielinājās bibliotēku virtuālais apmeklējums. Katru gadu 

pieaug “Mana bibliotēka” lietotāju skaits, tādējādi aug pieprasījums attālināti pagarināt un 

rezervēt izsniegtos izdevumus. 2018. gadā vērojams virtuālo apmeklējumu pieaugums 

bibliotēkas mājaslapai www.lcb.lv, Bibliotēku portālam. Pārskata gadā palielinājās bibliotēkas 

veidoto elektronisko resursu apmeklētība, tādējādi katru gadu pieaug pieprasījums lietot 

bibliotēku sniegtos pakalpojumus attālināti. 

5.2. Pakalpojumu attīstība, jauninājumi – kopaina, piemēri, vērtējums 

LCB un filiāles pārskata gadā sniedza LCB mājaslapā norādītos pakalpojumus 

(http://www.lcb.lv/Pakalpojumi). Tādus maksas pakalpojumus kā kopēšanu, izdruku un 

http://www.lcb.lv/
http://www.lcb.lv/Pakalpojumi


15 

  

skenēšanu bibliotēkas sniedza arī nereģistrētiem lietotājiem, jo bieži vien šādu lietotāju 

bibliotēkas apmeklējums bija vienreizējs. No 2018. gada maija LCB un filiāļu lietotāju 

reģistrācija tika veikta saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām. 

Pārskata gada maijā LCB lietotājiem tika piedāvāta iespēja piedalīties literāro diskusiju 

klubā “Lasītājs pie grāmatplaukta”, notika četras literārā diskusiju kluba dalībnieku 

tikšanās. Klubiņa mērķis – popularizēt daiļliteratūras krājumu un pulcēt grāmatmīļus, veicinot 

sabiedrības interesi kā par lasīšanu, tā arī rosinot interesi par grāmatām kā sarunu objektu.  

 2018. gada vasarā lasītveicināšanas programmas “Skaistā vasara bibliotēkā” ietvaros 

LCB ASV Informācijas centrs piedāvāja pasākumu par izgudrojumu vēsturi un ietekmi 

tehnoloģiju attīstībā. Uzmanības centrā bija 3D drukas jaunākās tehnoloģijas. Pasākuma 

ietvaros bija iespēja praktiski veidot trīs dimensiju figūras ar 3D pildspalvu, kas pavēra iespēju 

labāk izprast 3D drukas būtību. 

LCB pakalpojuma piedāvājums bija virzīts uz bibliotēkas krājuma popularizēšanu, 

patstāvīgo lietotāju pieprasījuma apmierināšanu, jaunu bibliotēkas lietotāju piesaisti.  

5.3. Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti, to rezultāti 

2018. gadā zīmīgi centralizēti pētījumi bibliotēkās netika veikti. Kā ierasts LCB mājaslapas 

www.lcb.lv virtuālajiem apmeklētājiem bija pieejams jautājums par bibliotēkas 

pakalpojumiem. Apmeklētāji izrādīja minimālu atsaucību, lai datu vērtējums sniegtu patiesu 

kopējo priekšstatu. Kā iespējamais risinājums varētu būt aptaujas rīkošana tradicionālā veidā 

vai bibliotēkas oficiālo sociālo tīklu lapās.  

Lai noskaidrotu bibliotēku apmeklētāju viedokli par realizēto lasītveicināšanas 

programmu “Grāmatu starts”, tika izstrādāta un veikta aptauja LCB filiālēs: Bērnu bibliotēkā 

“Zīlīte”, Piekrastes bibliotēkā, Ceriņu bibliotēkā, Gaismas bibliotēkā, Pārdaugavas bibliotēkā. 

Anketēšanā piedalījās 44 respondenti. Apkopotie rezultāti liecināja, ka ģimenes ar prieku 

piedalījās bibliotēku organizētajās nodarbībās un turpmāk plāno apmeklēt bibliotēku. Vecāki 

atzinīgi novērtēja trīs gadus vecu bērnu iesaistīšanu programmā. Tika saņemti ierosinājumi 

turpmākai programmas realizēšanai bibliotēkā. 

Lai maksimāli apmierinātu lietotāju pieprasījumus un racionāli izmantotu naudas 

līdzekļus preses abonēšanai, Piekrastes bibliotēkā tika veikta bibliotēkas lietotāju aptauja. Tika 

aptaujāti 50 respondenti vecumā no 18 līdz 80 gadiem. Aptaujā piedalījās sievietes (64%), 

vīrieši (36%). Apkopojot aptaujas rezultātus, bija iespējams secināt, ka pārliecinošs vairākums 

respondentu (95%) labprāt lasa periodiskos izdevumus. Ņemot vērā lietotāju aptaujas 

rezultātus, tika abonēti periodiskie izdevumi 2019. gadam.  

5.4. Ārējie apkalpošanas punkti kā pakalpojums 

LCB nav izveidoti ārējie apkalpošanas punkti.  

5.5. Bibliotēkas pieejamība personām ar īpašām vajadzībām – īss situācijas raksturojums 

LCB un LCB filiāle Jaunbūves bibliotēka ir pieejama lietotājiem ar kustību traucējumiem. To 

nodrošina uzbraucamie celiņi pie ieejas bibliotēkā, LCB lietotājiem ir pieejams lifts. 

Bibliotēkas telpas ir piemērotas personām ar kustību traucējumiem.  

LCB un tās filiāļu lietotājiem ar kustību traucējumiem ir iespējams saņemt bibliotēkas 

pakalpojumus mājās. 2018. gadā bibliotēkas 6 lasītājiem ar kustību traucējumiem piegādāja 

literatūru dzīvesvietā. 

http://www.lcb.lv/
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2018. gadā personas ar garīgiem traucējumiem aktīvi turpināja izmantot bibliotēku 

sniegtos pakalpojumus. Šie bibliotēku lietotāji neinteresējās par krājuma izdevumiem, pamatā 

izmantoja pieeju datoriem ar interneta pieslēgumu, to uzmanību saistīja arī bibliotēkās izvietotā 

vizuālā informācija un mākslas darbu izstādes. 

Pārskata gadā LCB, Ceriņu bibliotēka un Piekrastes bibliotēka turpināja sadarbību ar 

Daugavpils Sociālās aprūpes un rehabilitācijas dienas centru.  

Lai bibliotekāri veidotu korektu saskarsmi ar personām ar garīgiem traucējumiem, 2018. 

gada martā LCB un filiāļu bibliotekāri piedalījās profesionālās pilnveides seminārā, kurā VSIA 

“Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” valdes priekšsēdētājas Sarmītes Ķikustes lekcija 

“Bibliotēkas klientu ar psiholoģiskiem traucējumiem apkalpošana” sniedza iespēju veiksmīgāk 

saprast šādu bibliotēkas lietotāju domāšanu un uzvedību, bibliotekāriem pieņemt korektus 

lēmumus un risinājumus neparedzētās situācijās.  

5.6. Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām vai interešu grupām, 

tematiskie pasākumi – situācijas raksturojums 

2018. gadā LCB un filiāļu pakalpojumi bija pieprasīti šādām lietotāju kategorijām: skolēniem, 

studentiem, ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem, pensionāriem utt. Bibliotēku lietotāju 

sastāva dinamika triju gadu periodā ir apkopota 5.6.1. attēlā. 

 

 

5.6.1. Attēls. “LCB un filiāļu lietotāju sastāva dinamika” 

Pakalpojumi atsevišķām mērķgrupām 

Pārskata periodā LCB un filiālēs tika nodrošināta draudzīga vide ģimenēm. Bibliotēku 

krājumos pieejami izdevumi atbilstoši visu ģimenes pārstāvju interesēm, 2018. gadā tika rīkoti 

pasākumi atbilstoši šai lietotāju mērķgrupai (skat. 7. nodaļa).  

Pārskata gadā studenti bija aktīvi bibliotēku apmeklētāji. Šīs bibliotēkas lietotāju 

mērķgrupas pieprasītākie pakalpojumi: krājuma izmantošana darbam uz vietas un mājās, 

“Mana bibliotēka” attālinātie pakalpojumi, konsultanta pakalpojumi tematisko pieprasījumu 
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veikšanā, datubāzu pieejamība, maksas pakalpojums “Nakts abonements”. Studentu grupas 

bibliotēkas apmeklēja ekskursiju, bibliotekāro stundu, dažādu tematisko pasākumu ietvaros.  

Pārskata gadā LCB un filiālēs tika novadītas 36 ekskursijas dažādām bibliotēkas lietotāju 

mērķgrupām – bērniem, pusaudžiem, jauniešiem, pieaugušajiem. Visaktīvāk šo 

pakalpojumu sniedza LCB un Bērnu bibliotēka “Zīlīte”.  

Seniori nemainīgi bija bibliotēkas tradicionālā krājuma lietotāji. Pārskata gadā seniori 

aktīvi izmantoja sniegto pakalpojumu saņemt grāmatas un žurnālus lasīšanai mājās, aktīvi 

apmeklēja LCB un filiāļu rīkotos pasākumus, kā arī piedalījās datorkursos senioriem. (skat. 

5.8. nodaļu)  

LCB un filiāļu sniegtos pakalpojumus izmanto bezdarbnieki. Pārskata periodā šīs 

lietotāju kategorijas pieprasītākais bibliotēku pakalpojums bija datori ar interneta pieslēgumu 

un bezvadu WiFi izmantošana savās viedierīcēs. Nereti izmantoja konsultanta un bibliotekāra 

padomu par reģistrēšanos sociālajos tīklos, elektroniskā pasta izveidošanu, CV sastādīšanu, 

internetbankas lietošanu, portāla e-latvija.lv, internetveikalu izmantošanu, sludinājumu 

ievietošanu u.c. virtuālās vides izmantošanas iespējām. Piekrastes bibliotēkā bezdarbniekiem 

tika izveidots un piedāvāts darba meklēšanas portālu saraksts. 

LCB sniegtos pakalpojumus pārskata periodā turpināja izmantot Daugavgrīvas cietuma 

uz mūžu notiesātās 45 personas. Pamatojoties uz noslēgto sadarbības līgumu, vienu reizi 

mēnesī no LCB krājuma grāmatas tika piegādātas Daugavgrīvas cietumā.  

Turpinot sadarbības līguma saistības ar VSIA “Daugavpils psihoneiroloģisko slimnīcu”, 

tika sniegti bibliotēkas pakalpojumi Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

institūcijā dzīvojošajām personām. Vienu reizi mēnesī grāmatas no LCB krājuma tika 

nogādātas 16 rehabilitācijas institūcijā dzīvojošajām personām.  

Pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām un interešu grupām, tematiskie pasākumi 

2018. gadā LCB un filiālēs tika rīkoti 836 pasākumi – tikšanās ar autoriem, māksliniekiem vai 

citām radošām personām, grāmatu atvēršanas svētki, izstāžu atklāšanas pasākumi, literāri 

tematiskie pasākumi, radošās darbnīcas, bibliotekārās un novadmācības stundas, Dzejas dienu, 

Patriotu mēneša pasākumi u.c. Bibliotēkās rīkoto pasākumu ietvaros notika darbs ar šādām 

mērķgrupām: bērni, pusaudži, jaunieši, ģimenes (skat. 7. nodaļu), ekonomiski aktīvie 

bibliotēkas lietotāji, seniori, rakstnieku un dzejnieku daiļrades cienītāji, mākslas cienītāji, 

personas ar īpašām vajadzībām (skat. Bibliotēkas pieejamība personām ar īpašām vajadzībām). 

LCB jauniešu mērķgrupai (18-26 gadi) tika rīkoti vairāki pasākumi. Pārskata gadā jaunas 

un radošas personības apmeklēja literāro diskusiju klubu “Lasītājs pie grāmatplaukta”  Dzejas 

dienu ietvaros jaunieši piedalījās radošajā darbnīca “Laikmetīgi dzejas eksperimenti” un 

“Dzejas slamā Daugavpilī”, kas LCB norisinājās sadarbībā ar apvienību “Poetry Country”. 

Oktobrī Karjeras nedēļā jaunieši apmeklēja tikšanās pasākumu ar dzejnieci, skolotāju, Rīgas 

domes deputāti Ivetu Ratinīku. Jaunieši aktīvi piedalījās Valsts kultūrkapitāla fonda 

finansētā projekta “Dialogs. Rakstnieki Daugavpilī” 4. kārtas ietvaros realizētajos 

pasākumos (skat. 9. nodaļu). 

No 2018. gada februāra līdz maijam jaunieši, strādājošie, bezdarbnieki un seniori 

apmeklēja izglītojošo pasākumu ciklu “Veselības ABC”.. Cikla ietvaros bija iespēja tikties ar 

speciālistiem, iegūt informāciju par veselības problēmu cēloņiem un sekām. Izglītojošie 

pasākumi iepriekšminētajām bibliotēkas lietotāju grupām tika rīkoti arī Digitālās nedēļas, 

Latvijas Veselības nedēļa 2018 ietvaros (skat. 5.8. nodaļu).  
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LCB filiālē Ceriņu bibliotēkā pieaugušo un senioru auditorijai tika rīkots bibliotēkas 

lietotājas Olgas Bančenkovas ceļojumu stāstu vakars “Mans sapņu ceļojums – Šveice”, tika 

organizēta rokdarbnieces Anastasijas Veličko interjera leļļu izstāde. Jaunbūves bibliotēkā 

senioriem bija organizēti jauno grāmatu apskati “Grāmatas brīvajam brīdim”. 

2018. gadā LCB un filiālēs tika rīkoti vairāki pasākumi vietējo rakstnieku un dzejnieku 

daiļrades cienītājiem (skat.8. nodaļa). Jaunbūves bibliotēkā aktīvi darbojas lasītāju klubiņš 

“Atklāsme”, kurā divreiz nedēļā tiekas dzejas cienītāji un rakstnieki. 

Otro gadu sadarbībā ar Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes mājturības un vizuālās 

mākslas skolotāju metodisko apvienību LCB tika organizēts pasākums skolotājiem. Tika 

atklāta mājturības un vizuālās mākslas skolotāju darināto Ziemassvētku eglīšu rotājumu 

izstāde “Latvju raksti mālā”.  

Pārskata gadā LCB un filiālēs tika atklātas 45 mākslas darbu izstādes. Mākslas 

cienītājiem bija iespēja vērtēt kā profesionālo mākslinieku, tā arī amatiermākslas pārstāvju 

darbus. Izstādēs tika eksponēti gleznošanas, zīmēšanas, grafikas, kolāžas, tekstilkolāžas, 

gobelēna un krustdūriena izšuvumu tehnikā, jaukto mediju tehnikā darināti mākslas darbi. Starp 

mākslas cienītājiem bija vērojamas tādas lasītāju grupas kā strādājošie bibliotēkas lietotāji, 

seniori, jaunieši, pusaudži.  

5.6.1. Latvijas simtgadei veltīti tematiskie pasākumi 

LCB tika rīkots pasākumu cikls “Mēs - Latvijai”. Cikla ietvaros tika atklātas 5 mākslas darbu 

izstādes: 

 aprīlī – ar ASV vēstniecības Latvijā atbalstu tapusī amerikāņu mākslinieces 

Deboras Lagrasas multimediju mākslas izstāde “Kur tie lieli dūmi kūp. Latviešu 

tautasdziesmu iedvesmota māksla”; 

 maijā Baltā galdauta svētku ietvaros – interaktīvā izstāde “Senā dokumenta 

stāsts”; 

 jūnijā – glezniecības izstāde no Daugavpils Marka Rotko mākslas centra 

kolekcijas “Sievietes Latvijas Mākslā”; 

 jūlijā – Anitas Truskovskas radošo darbu izstāde “Kultūras kods”; 

 novembrī – biedrības “ERFOLG” izstāde “Veltījums Latvijai”. 

Novembrī LCB un filiālēs tika rīkoti Patriotu mēneša pasākumi (skat. 6. pielikumu). LCB 

jaunieši un pieaugušie tikās ar populāro latviešu rakstnieku Paulu Bankovski sarunai par apgāda 

“Dienas Grāmata” vēstures romānu sērijā “Mēs. Latvija, XX gadsimts” iznākušo romānu “18”, 

kas sižetiski saistīts ar Latvijas valsts dibināšanas laiku. Vecāko klašu skolēni piedalījās 

novadmācības stundā “Skan, Latvija, tavs vārds”. 

Par godu Latvijas simtgadei LCB ASV Informācijas centrs 2018. gada novembrī rīkoja 

erudīcijas konkursu vidusskolēniem “American Day”. Konkursa tēma “Latvijas un ASV 

attiecības”, īpaši akcentējot Latvijas lomu starptautiskajā arēnā. Konkursā piedalījās komandas 

no desmit Daugavpils izglītības iestādēm, prezentējot savu komandu nākotnes vīziju par ASV 

un Latvijas sadarbību.  

Latvijas simtgadei veltītie pasākumi notika arī LCB filiālēs. Zīmīgākie no tiem: 

 Bērnu bibliotēkā “Zīlīte” Latvijas Valsts jubilejas gadā ikviens interesents tika 

aicināts piedalīties akcijā “100 tautasdziesmas Latvijai”. Popularizējot latviešu 

tautasdziesmas, bibliotēkas lietotāji savā rokrakstā rakstīja kādu latvju dainu un 

ievietoja to simboliskā Dainu skapī.  
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 Gaismas bibliotēkā lietotāji tika aicināti piedalīties Latvijas dzimšanas dienas 

akcijā “Apsveiksim Latviju svētkos!”, uzrakstot apsveikumu vai novēlējumu savai 

valstij. 

 Ceriņu bibliotēkā maijā tika rīkoti Baltā galdauta svētki, jūnijā bija skatāma 

Salaspils novada bibliotēkas veidotā plakātu izstāde “Vaira Vīķe-Freiberga. Ar 

Sauli”.  

 Piekrastes bibliotēkā lietotājiem tika rīkoti vairāki tematiskie pasākumi - 

“Latvijas lepnums”, “Latvijas daba”, virtuālā ekskursija “Apceļo Latviju”. 

LCB un filiālēs Latvijas Valsts svētkiem tika veltītas literatūras izstādes – grāmatu sērija 

“Latvijas leģendas”, vēstures romānu sērija “Mēs. Latvija, XX gadsimts”. 

5.7. Uzziņu un informācijas darbs 

Pārskata gadā uzziņu pakalpojumu prioritārie darba virzieni bija: informācijas pakalpojumu 

sniegšana; lietotāju un bibliotēkas personāla apmācība informācijas meklēšanā; konsultāciju 

sniegšana datora un interneta izmantošanā. 

5.7.1. Tabula. “LCB un filiālēs sniegto uzziņu skaits” 

Bibliotēka 2016 2017 2018 +/- 

LCB 29 497 32 001 26 501 -5500 

Bērnu bibliotēka “Zīlīte” 7531 5263 5265 +2 

Gaismas bibliotēka 1510 1740 1770 +30 

Jaunbūves bibliotēka 2074 1563 1709 +146 

Pārdaugavas bibliotēka 1432 1229 1219 -10 

Ceriņu bibliotēka 3481 2721 2077 -644 

Piekrastes bibliotēka 5100 4980 4830 -150 

ASV Informācijas centrs - 509 512 +3 

Kopā 50 625 50 006 43 883 -6123 

Pārskata gadā kopumā tika sniegtas 43 883 uzziņas, kas ir par 6 123 uzziņām mazāk nekā 2017. 

gadā. Uzziņu kopskaits ir samazinājies, taču, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, uzziņas 

kļuvušas sarežģītākās, komplicētākas. Aktīvākie uzziņu pieprasītāji bija augstskolu studenti un 

doktoranti, galvenokārt no Daugavpils Universitātes, Rīgas Stradiņa Universitātes un Rēzeknes 

Tehnoloģiju Akadēmijas, Daugavpils Medicīnas koledžas audzēkņi, Daugavpils pilsētas un 

novada skolēni, augstskolu pasniedzēji un vietējās vēstures pētnieki. Bibliotēku 

pamatuzdevums ir nodrošināt lietotāju vajadzības, izmantojot bibliotēkā pieejamos 

informācijas resursus. 

Pārskata gadā uzziņu izpildei visbiežāk tika izmantoti: 

 bibliotēku datubāzes: LCB e-katalogs, LCB Novadpētniecības analītisko ierakstu 

datubāze, LNB kopkatalogs un Nacionālās bibliogrāfijas analītikas datubāze; 

 tiešsaistes pilntekstu datubāzes periodika.lv un Lursofta laikrakstu bibliotēka; 

 tradicionālie iespiestie uzziņu izdevumi; 

 valsts institūciju mājaslapas un citi internetresursi; 

 LCB veidotās novadpētniecības datubāzes. 

Tematiskās uzziņas aptvēra visas zinātņu nozares, taču vispieprasītākās jomas bija 

medicīna (19%), pedagoģija (7,5%), jurisprudence (6,7%), vēsture (6,2%), māksla (6,1%), 

tehnika (4,5), psiholoģija (4,6%), socioloģija (4,2%), ekonomika (4%), dabaszinātnes (3,3%), 
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mūzika (2,6%) un politika (2,8%). Novadpētniecības uzziņas sastāda 4,3% no uzziņu klāsta 

(skat. Novadpētniecība). 

Pārskata gadā sniegtās uzziņas atspoguļoja sabiedrībā notiekošos sociālos procesus un 

problēmsituācijas. Pārskata perioda neparastākie tematiskie pieprasījumi: Ģimenes pabalstu 

sistēma Ungārijā; Ukrainas lustrācijas likums; Diplomātiskās imunitātes ļaunprātīga 

izmantošana; Daugavpils pusaudžu pašnāvību iemesli un statistika; Reemigrantu bērnu 

apmācības metodika; Karš kā fenomens; Katalonijas un Latgales separātisma tendenču 

salīdzinājums; Nakts maiņu darba ietekme uz strādājošo veselību; Audu un orgānu 

transplantācijas vēsture Latvijā; u.c. 

Latvijas valsts simtgades kontekstā tika sniegts ievērojams uzziņu skaits par Latvijas 

vēstures notikumiem un valsts tapšanas gaitu, nacionālajiem simboliem, Latvijas prezidentiem, 

folkloru un tradīcijām Latvijā, patriotisko dzeju, tūrisma vietām Latvijā. 

Katru gadu vērojama informācijas meklēšanas apjoma palielināšanās virtuālajā vidē. 

Palielinās attālināto uzziņu skaits. 2018. gadā attālināti (e-pastā, telefoniski) tika sniegtas gan 

tematiskās, gan adresālās, gan faktogrāfiskās uzziņas. Lielākā daļa attālināto tematisko uzziņu 

bija novadpētniecības nozarē.  

LCB LAN nozaru literatūras sektorā ir pieejams Eiropas Savienības informācijas punkts 

(ESIP). Bibliotēkas mājaslapā www.lcb.lv ir izvietota informācija par ESIP vēsturi, aktuālo 

informāciju, par pieejamajiem jaunieguvumiem krājumā. Interesentiem pieejamas noderīgas un 

vērtīgas tīmekļa vietnes, kur iespējams tiešsaistē iegūt informāciju par ES parlamentu, komisiju 

darbību, likumdošanu utt. Pārskata gadā ESIP lietotāju pieprasītākā uzziņa bija ES institūciju 

kontakti. Katru gadu interese par ESIP pieejamajiem informatīvajiem izdevumiem samazinās 

sakarā ar saturīgas informācijas piedāvājumu virtuālajā vidē.  

5.8. Bibliotēkas izglītojošā darbība (situācijas apraksts, vērtējums) 

2018. gadā LCB un filiāļu lietotājiem bija iespēja pilnveidot savas zināšanas un prasmes 

piedāvātajos apmācību kursos, bibliotekārajās stundās, izglītojošo semināru un rīkoto 

pasākumu ietvaros.   

Datorkursi senioriem 

Kopš 2010. gada LCB tiek organizēti datorkursi senioriem, kuru laikā vecāko gadagājuma 

bibliotēkas lietotāji bez maksas apgūst datora un interneta izmantošanas pamatus. Nodarbības 

notiek katru darbadienu un ilgst vienu mēnesi. Neformālās pieaugušo izglītības programma 

“Datoru un interneta prasmju apguve senioriem” ir licencēta. 2018. gada laikā datorprasmju 

pamatus apguva 30 seniori. Kopš no 2010. gada datorzinību pamatus kopskaitā ir apguvuši 622 

seniori. 

LCB ASV Informācijas centra angļu valodas apmācība  

2018. gadā LCB ASV Informācijas centrs turpināja organizēt angļu valodas kursus, kuros 

īstenoja licencētas neformālās izglītības programmas:  

 „Angļu valodas pamatkurss senioriem” – 2018. gadā organizētas 52 nodarbības, 

kurās tika reģistrēti 463 apmeklējumi. Grupa no 10 cilvēkiem veiksmīgi apguva 

angļu valodas pamatus, lai spētu komunicēt sadzīves situācijās); 

 „Angļu valodas kurss lietotājiem ar priekšzināšanām”;  

 „Angļu valodas pamatkurss iesācējiem”.  

http://www.lcb.lv/
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Grupām – angļu valodas pamatkurss iesācējiem un lietotājiem ar valodas 

priekšzināšanām – tika organizētas 50 nodarbības. Kopējs apmeklējumu skaits – 425, kursus 

2018. gadā pabeidza 16 lietotāji. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2018. gadā grupā pieauga 

studentu skaits.   

Angļu valodas sarunvalodas kluba programma “News Club” tika īstenota lietotājiem 

sarunvalodas klubā „News Club”. Klubu apmeklēja lietotāji, kas vēlējās pilnveidot angļu 

valodas sarunvalodu un medijpratību. 2018. gadā notika 36 nodarbības, reģistrēti 372 

apmeklējumi. LCB ASV Informācijas centra apmācību un dalībnieku apmeklējumu skaits 

apkopts 5.8.1. tabulā.  

 5.8.1.Tabula. “LCB ASV Informācijas centra novadīto kursu un dalībnieku skaits 

2018. gadā” 

Mēnesis 

Angļu valodas 

pamatkurss senioriem 

(Senior English Club) 

“News Club” angļu 

valodas sarunvalodas 

klubs 

Angļu valodas kurss 

lietotājiem ar 

priekšzināšanām un 

iesācējiem  

Nodarbību 

skaits 

Apmeklējumu 

skaits 
Nodarbību 

skaits 

Apmeklējum

u skaits 

Nodarbību 

skaits 

Apmeklējum

u skaits 

Janvāris 4 38 3 23 4 31 

Februāris 7 48 4 43 8 60 

Marts 8 68 5 58 8 56 

Aprīlis 8 75 4 45 6 61 

Maijs 8 76 3 27 6 65 

Septembris 4 32 4 48 - - 

Oktobris 5 48 3 37 6 48 

Novembris 4 43 8 73 8 73 

Decembris 4 35 2 18 4 31 

Kopā 52 463 36 372 50 425 

Cita veida apmācība 

LCB un filiālēs darbojas vienota Bibliotēkmācības programma, kuras ietvaros bērni un jaunieši 

piedalās dažāda satura bibliotekārajās stundās. Stundu piedāvājums pieejams LCB mājaslapā 

www.lcb.lv. 2018. gadā LCB un filiālēs tika novadītas 216 bibliotekārās stundas (LCB – 27).  

(skat. 6.7. nodaļu). 

2018. gadā LCB lietotājiem bija iespēja apmeklēt izglītojošo bezmaksas pasākumu ciklu 

“Veselības ABC”. Pasākumu cikla apmeklētāji pilnveidoja savas zināšanas, arī prasmes, 

ikdienā rūpējoties par savu veselību. Cikla ietvaros tika rīkoti tikšanās pasākumi ar šādiem 

speciālistiem – lektoriem: 

 tikšanās ar uztura speciālisti Agnesi Krumpāni-Pavlovu. Speciāliste sniedza 

vērtīgus padomus kā sagatavot organismu pavasarim, īpaši pievēršoties pareiza 

uztura, aktīva dzīvesveida un imunitātes stiprināšanas nozīmei; 

 tikšanās ar nūjošanas treneri Larisu Silovu par tēmu “Nūjošana – fiziskā aktivitāte 

veselībai un sportam”. Speciāliste stāstīja par aktīvās atpūtas veida ietekmi uz 

veselību, pareiza ekipējuma izvēli nodarbībām un atbildēja uz klātesošo 

jautājumiem; 

http://www.lcb.lv/
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 tikšanās ar Daugavpils Universitātes Medicīnas koledžas studentiem par tēmu 

“Acu un muguras slimību profilakse”. Tikšanās tika rīkota “Latvijas veselības 

nedēļa 2018” ietvaros. Klātesošie tika informēti, kā pareizi rūpēties par acīm un 

muguru, lai mazinātu dažādu saslimšanas risku. 

Bibliotēku lietotājiem lietderīgi izglītojoši pasākumi tika rīkoti Digitālās nedēļas 

ietvaros. Tās mērķis – aicināt sabiedrību pilnveidot savas digitālās prasmes, kā arī 

izmantot digitālās tehnoloģijas un pakalpojumus. 2018. gadā Daugavpils publiskās 

bibliotēkas piedāvāja virkni informatīvu bezmaksas pasākumu par dažāda veida e-

pakalpojumu pieejamību. LCB tika rīkotas lekcijas, kur dalībnieki tika iepazīstināti ar valsts 

veselības aprūpes elektroniskās informācijas sistēmas “E-veselība” izmantošanu, elektronisko 

darbnespējas lapu un zāļu recepšu apriti. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) 

speciālists stāstīja par VSAA e-pakalpojumiem, izziņu elektronisku pieprasīšanu, 

elektroniskajiem iesniegumiem, to sagatavošanu un iesniegšanu. 

Martā Daugavpils Būvniecības tehnikumā tika rīkots ikgadējais seminārs Daugavpils 

pilsētas skolu bibliotekāriem “Bibliotēku resursi Latvijas valsts simtgadē”. Semināra 

ietvaros LCB bibliogrāfe sniedza informāciju kā par LCB veidoto datubāzu pieejamību un 

izmantošanas iespējām, tā arī par LNB resursu piedāvājumu. 

2018. gada pavasarī LCB ASV Informācijas centra lietotājiem tika rīkotas nodarbības 

dzejas rakstīšanā angļu valodā. Nodarbību cikls “English poetry writing club” tapa sadarbībā 

ar Fulbraita programmas dalībnieci, angļu valodas pedagoga asistenti Ēriku Vaitu.  

Gada laikā LCB ASV Informācijas centrs sadarbībā ar EducationUSA Latvia 

Informācijas centru un ASV Valdības sponsorēto FLEX apmaiņas programmu organizēja 

vairākus informatīvos seminārus par izglītības iespējām ASV. 2018. gada novembrī ar 

EducationUSA Latvia Informācijas centra atbalstu Daugavpils skolēniem tika organizēts 

bezmaksas brauciens uz “EducationUSA Fair” izstādi, kur skolēniem bija iespēja ne tikai 

uzzināt aktuālo informāciju par izglītības iespējām Amerikā, bet arī tikties ar ASV universitāšu 

pārstāvjiem.  

2018. gada rudenī LCB ASV Informācijas centrs un biedrība „TMS” organizēja Media 

Lab/Daugavpils medijpratības darbnīcu studentiem, skolēniem un jauniem speciālistiem, kuru 

ietvaros bija iespēja apgūt medijpratību, sociālo mediju satura analīzi. Sadarbībā ar mentoriem, 

dalībnieki izveidoja interesantus mediju produktus – sociālo eksperimentu, intervijas, reklāmas 

sižetus u.c.  

5.9. Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas pieejamība 

iedzīvotājiem. 

Pārskata gadā LCB un filiāļu lietotājiem bija pieejama aktuāla pašvaldības, valsts institūciju un 

nevalstisko organizāciju informācija – bukleti, brošūras, informatīvie materiāli kā darbam uz 

vietas, tā arī līdzi ņemšanai. 

Visiem bibliotēku apmeklētājiem bija pieejami Daugavpils pilsētas pašvaldības publiskie 

pārskati no 1999. gada līdz 2017. gadam, kā arī katru ceturksni izdotais Daugavpils pilsētas 

domes izdevums “3_K_info”, kurā publicēta apkopotā informācija par nozīmīgākajiem 

pasākumiem un tūrisma piedāvājumiem Daugavpilī. 

Sadarbojoties ar pašvaldības institūcijām, bibliotēkās sniedza informāciju par 

pasākumiem, aktivitātēm, ko organizē Daugavpils Kultūras pārvalde, Izglītības pārvalde, 
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Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs, Sporta un jaunatnes departaments, 

Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs, Daugavpils teātris, Daugavpils Māla mākslas centrs. 

Sadarbojoties ar Daugavpils izglītības iestādēm, bibliotēkās regulāri bija pieejami mācību 

iestāžu bukleti par studiju iespējām, piem., Daugavpils Valsts tehnikumā, Daugavpils 

Universitātē, Baltijas Starptautiskajā akadēmijā u.c. 

Bibliotēkās iedzīvotājiem bija iespēja saņemt sabiedrībai adresētu aktuālu informāciju no 

VID un VSAA. Bija pieejams iedzīvotājiem saistošs materiālu klāsts par novitātēm e-veselības 

pakalpojumos: darbnespējas lapas, e-receptes, medicīniskā informācija par pacientu, 

elektroniskās deklarēšanās sistēma, deklarāciju sastādīšana un iesniegšana elektroniskā veidā 

un u.c. e-pakalpojumiem. 

Lai iegūtu aktuālu pašvaldības un valsts institūciju informāciju, apmeklētāji tika aicināti 

izmantot arī institūciju mājaslapas. 

5.10. Elektroniskais katalogs kā pakalpojums 

LCB elektroniskais katalogs (EK) ietver informāciju par LCB un 6 filiāļu, Daugavpils pilsētas 

Izglītības pārvaldes metodiskā centra bibliotēkas un 19 izglītības iestāžu bibliotēku krājumos 

esošajiem informācijas resursiem, to atrašanās vietu un pieejamību. 2018. gadā pēc abpusējas 

vienošanās tika noslēgti jauni sadarbības līgumi ar 3 vispārizglītojošām mācību iestādēm un 

uzsākts darbs pie krājumu pievienošanas EK.  

LCB strādā ar visiem BIS ALISE moduļiem. Modulis “Komplektēšana” netiek izmantots 

LCB filiālēs, jo informācijas resursu iegāde un apstrāde notiek centralizēti un to veic LCB 

Komplektēšanas un apstrādes nodaļa.  Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes metodiskā centra 

bibliotēka strādā ar visiem pieejamiem ALISE-i moduļiem, bet vispārējās un profesionālās 

izglītības iestāžu bibliotēkas pārsvarā rekataloģizē krājumu un tikai daži izmanto moduļus 

“Cirkulācija” un “Komplektēšana” (skat. 5.10.1. tabula). 

5.10.1. Tabula. “BIS ALISE izmantošana 2018. gadā” 

Reģions/ 

Pilsēta/ 

Novads 

Bibliotēku veids 

un skaits 

Cik 

bibliotēkas 

strādā ar 

BIS ALISE 

un ALISE-i 

Strādā ar moduļiem 

Autori-

zēti 

lietotāji 

(2018) 

Pasūtīts 

(Web) 

eksemplā-

ru 

(2018) C
ir

k
u

lā
ci

ja
 

S
B

A
 

K
o

m
p

le
k

tē
ša

n
a

 

Daugavpils 

LCB un filiāles 

7 
7 7 7 1 6775 2203 

Izglītības pārvaldes 

metodiskā centra 

bibliotēka 

1 1 1 1 71 0 

Vispārējās un 

profesionālās 

izglītības iestāžu 

bibliotēkas 

24 

19 6 1 4 667 0 

No 19 pilsētas izglītības iestāžu bibliotēkām krājumi pilnībā rekataloģizēti tikai 3 bibliotēkām, 

3 bibliotēku krājumi ir rekataloģizēti vairāk par 50%. Pārējās izglītības iestādes turpina 

pievienot krājuma eksemplārus. Veiktie darba procesi BIS Skolu ALISE ir atspoguļoti 5.10.2. 

tabulā.  
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5.10.2. Tabula. “Veiktie darba procesi BIS Skolu ALISE” 

Bibliotēka 

Bibliotēkas 

kopējais 

krājums 

(eks.) 

Līguma 

noslēgšanas 

gads 

Komplek-

tēšana 

(eks.) 

Rekatalo-

ģizēts uz 

01.01.2019. 

(eks.) 

% 

Daugavpils pilsētas Izglītības 

pārvaldes metodiskā centra b-ka 

8742 2016. 1997 4549 74 

Daugavpils 15. vidusskolas b-ka 16389 2013.  3865 24 

Daugavpils Valsts ģimnāzijas b-ka 20034 2013. 2160 17874 100 

Daugavpils Vienības pamatskolas  

b-ka 

15100 2013.  5195 35 

Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja 

b-ka 

26420 2014. 863 8465 32 

Daugavpils 10. vidusskolas b-ka 29367 2014.  3930 14 

Daugavpils Centra vidusskolas b-ka 34718 2014.  3881 9 

Daugavpils Saskaņas pamatskolas  

b-ka 

13212 2014.  1630 11 

Daugavpils Tirdzniecības 

profesionālās vidusskolas b-ka 

4567 2014. 513 4054 100 

PIKC “Daugavpils Būvniecības 

tehnikuma” b-ka 

17900 2014  17900 100 

J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu 

ģimnāzijas b-ka 

15977 2015  1564 10 

Daugavpils 11. pamatskolas b-ka 14543 2015  560 4 

Daugavpils 12. vidusskolas b-ka 55998 2015  229 0,4 

Daugavpils Dizaina un mākslas 

vidusskolas “Saules skola” b-ka 

5629 2015  5591 99 

Daugavpils 9. vidusskolas b-ka 17562 2016  2713 16 

Daugavpils Medicīnas koledžas b-ka 7526 2016  4103 55 

Daugavpils 3. vidusskolas b-ka 33527 2017  1680 5 

J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskolas  

b-ka 

 2018  10 0 

Daugavpils 16. vidusskolas b-ka 36182 2018  193 0.5 

Daugavpils 17. vidusskolas b-ka 21198 2018  36 0.2 

Pārskata gadā sevišķi aktīvi pie eksemplāru pievienošanas strādāja Daugavpils Medicīnas 

koledžas bibliotēka, Daugavpils Vienības pamatskolas bibliotēka, 9. vidusskolas bibliotēka, 3. 

vidusskolas bibliotēka.  

Pārskata gadā EK tika izveidoti 1814 bibliogrāfiskie ieraksti, importēti no citām 

bibliotēkām 3219 ieraksti.  LCB EK kalpo arī kā serveris Z39.50 protokolam, ar kura palīdzību 

jebkura bibliotēka var kopēt LCB Komplektēšanas un apstrādes nodaļas veidotos 

bibliogrāfiskos ierakstus, tāpēc liela uzmanība tiek pievērsta ierakstu kvalitātei. Lai ieraksti 

būtu pilnīgāki, KAN darbinieki pastāvīgi rediģēja agrāk veidotos bibliogrāfiskos ierakstus. 

2018. gadā tika rediģēti 14956 ieraksti. 

LCB KAN darbinieki regulāri strādā pie Autoritatīvo ierakstu datubāzes papildināšanas. 

Liela daļa autoritatīvo ierakstu tiek veidota patstāvīgi, gan arī izmantojot LNB autoritatīvā 

datubāzi. 2018. gadā EK ir izveidoti 484 jauni autoritatīvie ieraksti, no Ārējās autoritatīvās 

datubāzes pārcelti 2970 un rediģēti 1682 autoritatīvie ieraksti. Salīdzinot ar 2017. gadu, jauno 

autoru, sastādītāju, redaktoru, mākslinieku u.c. personu ievadāmo datu skaits samazinās, jo 

populārāko autoru dati Autoritatīvajā datubāzē tika ievadīti iepriekšējos gados. 
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2018. gadā tika izveidotas 8006 jaunas anotācijas, rediģētas 927. Salīdzinot ar 2017. gadu, 

rediģēto anotāciju skaits samazinājies. Tas ir izskaidrojams ar to, ka iepriekšējos gados intensīvi 

tika rediģētas anotācijas, kurās bija grāmatas vāka attēls vai arī hipersaite uz vāka attēlu.  

Ikvienam LCB un filiāļu lietotājam, kuram ir piešķirti autorizācijas dati, ir iespēja 

izmantojot elektroniskā kataloga “Mana bibliotēka” sniegtos pakalpojumus – dokumentu 

lietošanas termiņa pagarināšanu un dokumentu pasūtīšanu. 2018. gadā autorizācijas dati “Mana 

bibliotēka” izmantošanai tika izsniegti 2621 lietotājiem, kas ir par 762 mazāk nekā 2017. gadā. 

Autorizācijas datu piešķiršanas skaita samazināšanos var skaidrot ar to, ka liela daļa lasītāju jau 

aktīvi izmanto autorizēto lietotāju iespējas visa gada laikā, tāpēc arī jaunu autorizētu lietotāju 

skaits 2018. gadā strauji nepieauga. 

Elektroniskā kataloga apmeklētība 2018. gadā ir 163222 sesijas, no tiem autentificēto 

sesiju skaits – 8405. Visbiežāk lietotāji izmanto eksemplāru pasūtīšanas un pagarināšanas 

iespējas. Sistēmā „Mana bibliotēka” tika pasūtīti 2203 izdevumi, kā arī pieprasīti 6227 

dokumentu lietošanas termiņa pagarinājumi. Sīkāk elektroniskā kataloga pakalpojumu 

izmantošanu var apskatīt 5.10.1. attēlā. 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 5.10.1. Attēls. “EK pakalpojumu izmantošana 2018. gadā” 

5.11. Digitalizācija – kopaina, īss situācijas apraksts 

Pārskata periodā digitalizācija netika veikta. 

5.12. Iekšzemes un starptautiskais SBA 

2018. gadā LCB un filiāles turpināja sniegt iekšzemes starpbibliotēku abonementa (turpmāk 

SBA) pakalpojumus. Pārskata periodā lietotāji izmantoja bezmaksas SBA pakalpojumus starp 

LCB un filiālēm. Lietotājiem sedzot pasta izdevumus vai apmaksājot noskenēto vienību skaitu, 

SBA kārtā tika pasūtīti izdevumi un periodikas raksti arī no Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

krājuma. 2018. gadā pieauga SBA pakalpojumu pieprasījumu kopskaits skat. 5.12.1. tabula. 

5.12.1. Tabula. “SBA rādītāji” 

SBA 2016 2017 2018 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

502 479 684 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

479 646 698 
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SBA pakalpojumu nodrošināšanai tika izmantots LCB un tās filiāļu vienotais krājums. 

Pieprasīto izdevumu pasūtīšanai izmantoja BIS ALISE SBA modulis. 2018. gadā visaktīvāk 

SBA moduli izmantoja LCB LAN, Jaunbūves bibliotēka, Piekrastes bibliotēka, Gaismas 

bibliotēka. Starp LCB un filiālēm SBA kārtā pieprasītākā bija oriģinālliteratūra, pieprasīti bija 

arī atsevišķu nozaru literatūras izdevumi vēsturē, psiholoģijā un pedagoģijā.  

2018. gadā SBA kārtā visās LCB filiālēs bija pieejamas divas rotējošās grāmatu kopas –

“Māksla iedvesmo mūs!” un “Atrodi sevī prieku”. Visas kopu grāmatas katrā filiālē lietotājiem 

bija pieejamas divus mēnešus kā lasīšanai uz vietas, tā arī mājās.  

SBA pakalpojumi tika nodrošināti starp LCB un Latvijas Nacionālo bibliotēku. 2018. 

gadā no LNB krājuma LCB lietotāji saņēma 159 izdevumus. 2018. gadā LCB lietotāju 

pieprasījumu ievērojamu daļu sastādīja izdevumi un periodiskās preses raksti par 

novadpētniecību, medicīnu, juridiskām zinātnēm, celtniecību un enerģētiku, ekonomiku.  

2018. gadā no LCB krājuma izdevumus SBA kārtā pieprasīja PIKC “Daugavpils 

Būvniecības tehnikums”, Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Daugavpils filiālbibliotēka, SIA 

“Latgales mācību centrs”, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes metodiskais centrs. No LCB 

krājuma SBA kārtā pieprasīto izdevumu apkopojums skat. 5.12.1. attēlā. 

   

5.12.1. Attēls. “No LCB krājuma SBA kārtā pieprasītie izdevumi 2018. gadā” 

5.13. Problēmas un risinājumi bibliotēkas pakalpojumu pieejamības jomā 

LCB un filiālēs aizvien ir vērojama tendence iedzīvotājiem pēc citu iestāžu darbinieku 

ieteikuma vērsties bibliotēkās, lai saņemtu konsultācijas darbā ar privāti aizsargātajiem datiem.  

Lietotājiem tiek regulāri skaidrota situācija par trešo personu ierobežojumiem privātu datu 

lietošanā. 

Bibliotēkās ik gadu vērojama tendence samazināties datorlietotāju skaitam. Tas 

izskaidrojams ar to, ka personas arvien vairāk iegādājas datorus vai citas viedierīces lietošanai 

mājās.  

Vairākas LCB filiāles atzīmēja, ka personām ar kustību traucējumiem ir ierobežota pieeja 

bibliotēkas pakalpojumiem. 

LCB un filiāles apmeklē arī personas ar destruktīvu, antisociālu uzvedību – agresīvi 

jaunieši, personas apreibinošo vielu reibumā, bezpajumtnieki, kuri neievēro sanitārās un 

higiēnas normas. Dažkārt rodas konfliktsituācijas, kurās bibliotēkas lietotāji un bibliotekāri 

jūtās neaizsargāti no šādu personu neprognozējamas rīcības. Lai mazinātu šo risku LCB ir 

ierīkota videonovērošana, savukārt visās LCB filiālēs ir pieslēgta “Trauksmes poga”.  
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6. Krājums 

6.1. Krājuma komplektēšanas politika un organizācija 

LCB vienoto krājumu veido Latgales Centrālās bibliotēkas, 6 filiāļu un Depozitārija krājumi. 

2018. gadā komplektēšanas darbs tika veikts saskaņā ar aktuālu krājuma attīstības 

koncepciju 2016.-2020. gadam. LCB Vienotā krājuma komplektēšanu koordinēja 

Komplektēšanas padome, kas gada laikā plānoja un sadalīja pašvaldības piešķirtos līdzekļus 

LCB nodaļām un filiālēm, kā arī kontrolēja to izlietošanu. Pārskata gadā notika 6 

Komplektēšanas padomes sēdes, kurās apspriesti un pieņemti lēmumi šādos jautājumos: 

 LCB Vienotā krājuma izmantošanas statistisko rādītāju apkopošana un analīze;  

 pašvaldības līdzekļu sadale LCB un filiālēm jaunu iespieddarbu un citu 

dokumentu ikmēneša iegādei; 

 lasītveicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2018” kolekcijā 

iekļauto grāmatu piekomplektēšana; 

 ieteikumi bērnu un jauniešu literatūras un nozaru literatūras iegādei; 

 lēmumu pieņemšana par komplektēšanas datubāzē pasūtīto informācijas resursu 

nepieciešamību un finansiālajām iespējām. 

Krājuma piekomplektēšana tika veikta lokālajā LCB Komplektēšanas datubāzē. Gada 

laikā Komplektēšanas datubāzē tika reģistrēti 704 pasūtījumi, no tiem izpildīti – 594. Dažādu 

iemeslu dēļ tika atteikti 22 pasūtījumi, piemēram, izdevumi bija pieejami Depozitārijā vai citā 

filiālē, izdevumi nav atrodami tirdzniecībā. 

Krājuma komplektēšanas prioritātes 2018. gadā: 

 plānveidīga un racionāla pašvaldības piešķirto budžeta līdzekļu izmantošana 

informācijas resursu iegādē; 

 latviešu oriģinālliteratūras komplektēšana; 

 kvalitatīvas nozaru literatūras komplektēšana; 

 oriģinālliteratūras un tulkotās literatūras bērniem un jauniešiem komplektēšana; 

 novadpētniecības krājuma papildināšana ar jauniznākušiem izdevumiem. 

Lai nodrošinātu precīzu laikrakstu reģistrēšanu un izsnieguma uzskaiti, pārskata gadā tika 

uzsākta laikrakstu elektroniskā reģistrēšana un uzskaite BIS ALISE. Summārajā uzskaitē tika 

noteikta laikrakstu uzskaites vienība – “nosaukums”. Katram nosaukumam tika piešķirts 

individuāls svītrkods.  

6.2. Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums 

Daugavpils pilsētas pašvaldības budžets ir viens no galvenajiem LCB krājuma finansēšanas 

avotiem. 2018. gadā no Daugavpils pilsētas domes apstiprinātā budžeta jaunu iespieddarbu un 

citu dokumentu iegādei LCB un filiālēm ir izlietoti 42245 EUR, no tiem 9247 EUR periodikas 

abonēšanai. Pamatojoties uz Memorandu par sadarbību, ASV vēstniecība Latvijā katru gadu 

LCB ASV Informācijas centram piešķir līdzekļus krājuma komplektēšanai. Krājuma 

komplektēšanas finansiālais nodrošinājums ir apkopots 6.2.1. tabulā.  
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6.2.1. tabula. Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums (EUR) 

 2016 2017 2018 

Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 

44098 41834 42245 

t. sk. grāmatām 33620 32299 32998 

t. sk. bērnu grāmatām 5996 5001 6446* 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 10478 9535  9247 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. 

pašvaldībā 

0,46 0,44 0,45 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai kopā 

68348 66693 63920 

*iespiesti resursi, kas satura un formas ziņā atbilst pirmsskolas un sākumskolas bērna uztverei 

Pašvaldības finansējums krājuma komplektēšanai trīs gadu laikā ir stabils. Salīdzinot ar 

2017. gadu, par 1445 EUR ir palielināts finansējums bērnu grāmatu iegādei. Periodikas 

abonēšanai gada summa ir samazināta par 288 EUR. Finansējums krājumam uz vienu pilsētas 

iedzīvotāju ir 0,45 EUR, kas atbilst LR Ministru kabineta noteikumu Nr. 415 “Bibliotēku 

darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi” prasībām.  

Saskaņā ar Obligāto eksemplāru likumu 2018. gadā LCB saņēma kopskaitā  

2617 eksemplārus EUR 17028,80 vērtībā. Darbs ar obligāto eksemplāru tika veikts, 

pamatojoties uz LCB noteikumiem “Obligātā eksemplāra saņemšanas, apstrādes, pastāvīgas 

saglabāšanas un publiskās izmantošanas noteikumi”. LCB vienotā krājuma finansējuma avoti 

ir atspoguļoti 6.2.2. tabulā.  

6.2.2. tabula. LCB vienotā krājuma finansējuma avoti 2018. gadā 

Finansējuma avots 
Summa  

EUR 

% kopējā 

finansējumā 

Pašvaldības finansējums 42245 66 

Obligātais eksemplārs 17029 27 

Dāvinājumi 2585 4 

Ziedojumi (ASV vēstniecība) 1503 2 

Dokumentu aizvietošana 558 1 

Kopā 63920  

6.3. Rekataloģizācija 

LCB un filiāļu krājumi ir pilnībā rekataloģizēti. Daugavpils vispārizglītojošo un profesionālo 

skolu krājumu rekataloģizācija skat. 5.10. nodaļā.   

6.4. Krājuma pārbaude 

Pārskata periodā tika veiktas trīs automatizētās krājuma pārbaudes – LCB Lietotāju 

apkalpošanas nodaļā, LCB filiālē Bērnu bibliotēkā “Zīlīte” un LCB Metodiskajā nodaļā.  

LCB Lietotāju apkalpošanas nodaļas un LCB filiāles Bērnu bibliotēkas “Zīlīte” krājumu 

iztrūkumi nepārsniedza MK noteikumos Nr. 317 pieļaujamo iztrūkuma normu to iespieddarbu 

un citu dokumentu norakstīšanai, kas pazuduši brīvpieejas apstākļos – 0,3 % no bibliotēkas 

krājuma vērtības uz kārtējā saimnieciskā gada sākumu.  

LCB Metodiskās nodaļas krājumam nav brīvpieejā zudušu informācijas resursu, jo tas 

atrodas LCB vadītājas vietnieces kabinetā. Iespieddarbi un citi dokumenti tiek izsniegti pēc 
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lietotāju pieprasījuma. Inventarizācijas rezultātā tika izvērtēta krājuma saturiskā un fiziskā 

kvalitāte un norakstīti dubleti un saturiski novecojušie izdevumi. 

6.5. Krājuma rādītāji  

Noslēdzot 2018. gadu, LCB vienoto krājumu veidoja 198 231 informācijas resursi kopvērtībā 

706033,56 EUR. Izdevumu veidi LCB vienotajā krājumā ir apkopoti 6.5.1. tabulā. 

6.5.1. tabula. Izdevumu veidi LCB vienotajā krājumā 2018. gada beigās  

Izdevuma veids Vienību skaits 

Grāmatas 171253 

Audiovizuālie materiāli 1359 

Seriālizdevumi 23436 

Elektroniskie dokumenti 724 (t.sk. e-grāmatas – 381 eks.) 

Kartogrāfiskie dokumenti 66 

Nošizdevumi 1032 

Attēlizdevumi 76 

Spēles  49 

Novadpētniecības mapes 236 

Kopā 198231 

Pārskata gadā LCB vienotais krājums ir palielinājies par 1653 vienībām. Dokumentu skaits uz 

vienu lietotāju ir 11,5. LCB vienotā krājuma kustība ir atspoguļota 6.5.2. tabulā. 

6.5.2. tabula. LCB vienotā krājuma kustība 2017.-2018. gadā 

LCB un filiāles 

Krājums 

2017. 

gada 

sākumā 

(eks.) 

Saņemti 

2017. g. 

(eks.) 

Izslēgti 

2017. g. 

(eks.) 

Krājums 

2018. 

gada 

sākumā 

(eks.) 

Saņemti 

2018. g. 

(eks.) 

Izslēgti 

2018. g. 

(eks.) 

Krājums 

2019. 

gada 

sākumā 

(eks.) 

LCB 112306 6377 7283 111400 6314 5947 111767 

BBZ 7562 594 1045 7111 534 372 7273 

GMB 21227 1636 2005 20858 1432 1443 20847 

JBB 10816 844 1462 10198 677 792 10083 

PDB 12699 1015 1110 12604 936 754 12786 

CRB 14534 1383 1198 14719 1101 1032 14788 

PKB 19193 1747 1252 19688 1767 768 20687 

Kopā 198337 13596 15355 196578 12761 11108 198231 

2018. gada beigās LCB vienoto krājumu veidoja dokumenti latviešu valodā – 104752 eks. 

(52,84%), krievu valodā – 83563 eks. (42,15%), angļu valodā – 7381 eks. (3,72%), vācu valodā 

– 1160 eks. (0,58%) un citās svešvalodās – 1438 eks. (0,72%). LCB vienotā krājuma rādītāji ir 

atspoguļoti 6.5.3. tabulā.   

6.5.3. tabula. LCB vienotā krājuma rādītāji 2016.-2018. gadā 

 2016. gads 2017. gads 2018. gads 

Jaunieguvumi kopā 15542 13596 11674 

t.sk. grāmatas 10793 9836 7610 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 956 1120 928 

t. sk. bērniem 1980 2538 1328* 
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 2016. gads 2017. gads 2018. gads 

Izslēgtie dokumenti 20528 15355 10021 

Krājuma kopskaits 198337 196578 198231 

Grāmatu krājuma apgrozība 0,9 2,0 1,9 

Periodisko izdevumu apgrozība 6,1 7,0 3,0 

* iespiesti resursi, kas satura un formas ziņā atbilst pirmsskolas un sākumskolas bērna uztverei 

Pārskata gadā LCB vienotais krājums tika papildināts ar 11674 iespieddarbiem un citiem 

dokumentiem kopvērtībā 54203,59 EUR, no kuriem 4373 eks. ir pirktie jaunieguvumi, 3390 

eks. – nepirktie jaunieguvumi un 3911 eks. – periodiskie izdevumi.  

Vienotais krājums tika papildināts ar dažādiem informācijas resursiem latviešu valodā – 

6466 eks. (55,4%), krievu valodā – 4552 eks. (38,9%) un angļu valodā – 581 eks. (4,9%), vācu 

valodā – 25 eks. (0,2%) un citās valodās – 50 eks. (0,42%). Krājums tika papildināts gan ar 

tradicionālajiem informācijas resursiem, gan arī ar audiovizuāliem, kartogrāfiskiem 

dokumentiem, nošizdevumiem, attēlizdevumiem u.c. dokumentiem. LCB un filiālēs saņemtie 

jaunieguvumi pa izdevumu veidiem ir apkopoti 6.5.4. tabulā. 

6.5.4. tabula. LCB un filiāļu jaunieguvumi pa izdevumu veidiem 2018. gadā 

Bib-

liotēka 

Pavisam 

(eks.) 

Summa 

(EUR) 

Izdevumu veidi 

Grā-

matas 

Audio-

viz. 

mater. 

Seriāl-

izd. 

Elektr.

dok. 

Kartogr. 

dok. 
Nošizd. 

 

Mapes 

 

Spēles 
Attēl-

izd. 

LCB 5227 27305,57 3677 48 1450 - 1 19 - 5 27 

BBZ 1767 7430,05 1180 2 574 - - 4 - 4 3 

GMB 534 2112,78 301 1 232 - - - - - - 

JBB 1432 6834,18 955 3 473 - - 1 - - - 

PDB 677 2435,34 350 1 326 - - - - - - 

CRB 936 3371,00 493 1 442 - - - - - - 

PKB 1101 4714,67 654 2 443 - - 1 1 - - 

Kopā: 11674 54203,59 7610 58 3940 - 1 25 1 9 30 

Jauni informācijas resursi tika iepirkti SIA “Latvijas grāmata”, SIA “Jānis Roze”, SIA “Janus”, 

SIA “Kniga.lv”, kā arī no izdevniecībām un vietējiem autoriem. 

Liela daļa LCB lietotāju ir vispārizglītojošo skolu audzēkņi, studenti un tie, kas 

paaugstina savu kvalifikāciju un izmanto mūžizglītības iespējas. Tāpēc, salīdzinot ar filiālēm, 

LCB nozaru literatūras krājums ir daudz plašāks un biežāk tiek papildināts ar dažāda veida 

nozaru literatūras izdevumiem. 2018. gadā LCB jaunieguvumos nozaru literatūras īpatsvars 

sastādīja 57%, daiļliteratūras – 42%, daiļliteratūras bērniem – 1%. Savukārt filiālēs nozaru 

literatūra kopējā jaunieguvumu klāstā sastādīja 14 %, daiļliteratūra – 53% un daiļliteratūra 

bērniem – 33%. Pārskata gadā lielākais jaunieguvumu skaits bija šādās nozarēs: māksla, 

medicīna, lietišķās zinātnes un tehnika, vēsture, literatūrzinātne un valodniecība, pedagoģija un 

sabiedriskās zinātnes. Jaunieguvumi LCB un filiālēs pa nozarēm ir atspoguļoti 6.5.1. attēlā.  
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*iespiesti resursi, kas satura un formas ziņā atbilst pirmsskolas un sākumskolas bērna uztverei 

6.5.1. attēls. Jaunieguvumi LCB un filiālēs pa nozarēm 2018. gadā  

2018.  gadā LCB un filiālēs lietotāji līdz 18 gadiem vidēji veidoja 38%, LCB filiālē Bērnu 

bibliotēkā “Zīlīte” – 73%, pārējās filiālēs vidēji – 47%.   

Pārskata gadā jaunieguvumiem bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem tika izlietoti 9860 

EUR, kas veido 30% no pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem. Plānojot pašvaldības līdzekļu 

izlietojumu iespieddarbu un citu dokumentu iegādei bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem, 

pārskata gadā tika ņemts vērā gan bērnu vecuma grupu īpatsvars, gan izsniegums katrā vecuma 

grupā. Par bērnu literatūras komplektēšanas prioritāti tika izvirzīta jaunākās oriģinālliteratūras 

un tulkotās literatūras bērniem un jauniešiem komplektēšana. 

2018. gadā LCB un filiāļu jaunieguvumos iespieddarbi un citi dokumenti bērniem un 

jauniešiem līdz 18 gadiem sastādīja 2544 eks. (22%).  LCB jaunieguvumu skaits bērniem un 

jauniešiem ir tikai 62 eks., jo LCB nekomplektē bērnu krājumu.  Tāpēc pārskata gadā, analizējot 

jaunieguvumus bērniem un jauniešiem, ir izmantoti Bērnu bibliotēkas “Zīlīte” un pārējo filiāļu 

dati. LCB filiāļu jaunieguvumi bērniem un jauniešiem pa vecuma grupām ir atspoguļoti 6.5.5. 

tabulā.  

6.5.5. tabula. LCB filiāļu jaunieguvumi bērniem pa vecuma grupām 2018. gadā  

Vecuma grupa Eks. 

 

%  

Pirmsskolas vecuma bērniem 762 30,70 

Sākumskolas vecuma bērniem  1111 44,76 

Vidējā un vecākā skolas vecuma bērniem  609 24,5 

Kopā: 2482  

Jaunieguvumu īpatsvars bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem LCB filiālēs ir 39%, savukārt 

Bērnu bibliotēkā “Zīlīte”, kur ir lielākais bērnu lietotāju skaits, – 66%. Plašāk bērnu un jauniešu 

krājuma veidošana ir aprakstīta 7. nodaļā. 

2018. gadā no LCB Vienotā krājuma ir izslēgti 10021 eks., tai skaitā 5716 eks. periodisko 

izdevumu. LCB vienotā krājuma rekomplektēšanas iemesli ir atspoguļoti 6.5.6. tabulā. 
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6.5.6. tabula. LCB vienotā krājuma rekomplektēšanas iemesli 2018. gadā 

 

Biblio-

tēka 

 

Izslēgts 

(eks.) 

t. sk. pēc norakstīšanas iemesliem 

 

Nolietoti 

 

Novecojuši 

 

Nozaudēti 

 

Dubleti 

 

Ar 

izziņu 

 

Maz-

pieprasīti 

 

Stihisko 

nelaimju 

dēļ 

LCB 5044 1032 3491 45 182 52 235 7 

BBZ 659 252 371 36 - - - - 

GMB 347 64 258 1 - - 24 - 

JBB 1402 794 573 32 - 3 - - 

PDB 792 438 348 6 - - - - 

CRB 754 277 433 34 - 10 - - 

PKB 1023 448 447 - 79 - 49 - 

Kopā 10021 3305 5921 154 261 65 308 7 

Mazpieprasīti izdevumi un dubleti ar potenciālu vērtību (1076 eks.) tika nodoti Depozitārijam, 

pāradresēti 11 eks. Tas veicināja LCB un filiāļu aktīvā krājuma izmantošanas intensitāti, kā arī 

atbrīvoja vietu jaunieguvumiem.  

Periodikas abonēšana 

2018. gadā periodikas abonēšanai tika izlietoti 9247 EUR, kas ir 22% no pašvaldības 

piešķirtajiem līdzekļiem iespieddarbu un citu dokumentu iegādei. Pārskata gadā LCB un filiālēs 

tika abonēti 179 periodisko izdevumu nosaukumi: 22 laikraksti un 149 žurnāli, no kuriem 23 

nosaukumi (15%) bija paredzēti bērniem un jauniešiem (skat. 6.5.7. tabulu).  

6.5.7. tabula. Periodiskie izdevumi LCB un filiālēs 2018. gadā 

Bibliotēka 

2018. gadā 

Nosaukumu 

skaits 

t.sk. 

avīzes žurnāli 
žurnāli bērniem līdz 

18 gadiem 

LCB 
(t.sk. ASV Informācijas centrs) 

122 18 104 1 

BBZ 36 6 30 17 

GMB 22 4 18 4 

JBB 37 5 32 12 

PDB 22 4 18 5 

CRB 34 5 29 9 

PKB 34 7 27 11 

LCB sistēmā: 179 22 157 23 

Lielākais periodisko izdevumu krājums bija pieejams LCB Periodikas sektorā.  

Bezatlīdzības izdevumi 

2018. gadā LCB un filiāles bezatlīdzības lietošanā saņēmušas 507 grāmatas no valsts un 

pašvaldību iestādēm, nevalstiskām organizācijām un privātpersonām, papildinot savu krājumu 

ar vērtīgiem daiļliteratūras un nozaru literatūras jaunieguvumiem. Vairumā dāvinājumi tika 

saņemti no LNB AD Bibliotēku attīstības centra. Vērtīgi dāvinājumi tika saņemti arī no Latvijas 

Republikas Satversmes tiesas, ASV vēstniecības Latvijā, Zviedrijas Karalistes vēstniecības 

Latvijā, Ventspils bibliotēkas, Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldes, Daugavpils 

pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras, Daugavpils Universitātes, 
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Daugavpils Marka Rotko mākslas centra un Krievu kultūras centra. Jau tradicionāli aktīvi 

grāmatu dāvinātāji bija Daugavpils autori.   

6.6. Datubāzes 

6.6.1. Abonētās tiešsaistes datubāzes 

Pārskata gadā LCB tika abonētas 4 datubāzes: Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka “News”, 

e-likumi un EBSCO. Sākot ar 2017. gadu, reģistrētiem lietotājiem ir nodrošināta attālināta 

pieeja Letonikas un EBSCO datubāzēm. No bibliotēku datoriem Letonika tika izmantota 2948 

reizes, bet no lietotāju datoriem – 3872 reizes.  

Jau sesto gadu LCB ASV Informācijas centrs piedāvā lietotājiem iespēju izmantot centra 

abonēto daudznozaru datubāzi “eLibraryUSA”. 2018. gadā “eLibraryUSA” ietvaros lietotāji 

varēja izmantot pilntekstu datubāzes Academic OneFile, JSTOR, ProQuest Dissertations & 

Theses Database, Research In Context, PressReader, Flipster, Digital Literacy un Opposing 

Viewpoints in Context. Šie resursi ļauj lietotājiem atlasīt angļu valodā materiālus pētījumiem 

valodniecībā, ekonomikā, jurisprudencē, dabaszinātnēs un daudzās citās nozarēs. Katru gadu 

centrs piedāvā individuālas un grupu konsultācijas skolēniem un studentiem par datubāzes 

izmantošanu. 2018. gadā lietotāji no eLibraryUSA resursiem lejupielādēja 80 dokumentus, kas 

ir divreiz vairāk nekā 2017. gadā. 

6.6.2. Pašu veidotās datubāzes 

Lietotājiem tiešsaistē ir pieejamas 8 pašu veidotās datubāzes: “Dziesmotā Latgale”, 

“Dinaburgas cietoksnis”, “Daugavpils Baznīckalns”, “Daugavpils novadnieki”, “Rakstniece 

Anita Liepa”, “Latgales Centrālajai bibliotēkai – 80”, “Miniatūrgrāmatas” un “Digitalizētie 

Daugavpils laikraksti (1928-1940)”. Detalizēta informācija par šiem virtuālajiem resursiem 

atrodama 8. nodaļā. Datubāzu izmantojuma rādītāji ar apkopoti 6.6.2.1. tabulā. 

 6.6.2.1. tabula. Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums 

Datubāze 2016 2017 2018 +/- 

Letonika 6640 6332 6820 +488 

News 2945 2202 1575 -627 

e-likumi - - 76 +76 

EBSCO - 1513 1058 -455 

eLibraryUSA - 40 80 +40 

Dziesmotā Latgale 11022 16227 22175 +5948 

Dinaburgas cietoksnis 4665 5375 6246 +871 

Daugavpils Baznīckalns 2100 4733 6443 +1710 

Daugavpils novadnieki 808 1567 937 -630 

Rakstniece Anita Liepa 1221 574 658 +84 

Latgales Centrālajai bibliotēkai – 80 - 802 994 +192 

Miniatūrgrāmatas 186 240 309 +69 

Digitalizētie Daugavpils laikraksti (1928-1940) - 492 465 -27 

Datubāzu izmantošanas rādītāji ir nemainīgi augoši, bet diemžēl netiek izmantots to potenciāls. 

Datubāzu galvenie lietotāji ir augstskolu studenti un pasniedzēji, skolēni un vietējās vēstures 

pētnieki. 
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6.7. Krājuma un datubāzu popularizēšana 

Pārskata periodā LCB un filiāles turpināja izmantot dažādus krājuma popularizēšanas veidus. 

2018. gadā Daugavpils publiskajās bibliotēkās lietotāju uzmanībai tika piedāvāta 551 

literatūras izstāde. Lietotājiem bija iespēja iepazīties ar jaunieguvumu izstādēm, grāmatu 

autoriem un māksliniekiem – jubilāriem veltītajām izstādēm, tematiskajām un 

novadpētniecības izstādēm. Lasītāju atzinīgi vērtētākās literatūras izstādes: LCB Latvijas valsts 

simtgadei veltītā tematiskā literatūras izstāde “Ar Latviju sirdī!”; Pārdaugavas bibliotēkā 

literatūras izstāžu cikls “Simts grāmatas simtgadei”; Bērnu bibliotēkā “Zīlīte” literatūras 

izstāžu cikls “Bibliotekāre (Dace, Žanna, Diāna utt.) iesaka”; Ceriņu bibliotēkā literatūras 

izstāžu cikls “Grāmata pēc grāmatas!” (skat. 6.7.1. attēlu). 

 

6.7.1. attēls. Literatūras izstādes un izstāžu cikli LCB un filiālēs 

2018. gadā LCB filiālēs bija pieejamas divas rotējošās grāmatu kopas –“Māksla iedvesmo 

mūs!” un “Atrodi prieku sevī”.  

Pārskata periodā LCB un filiālēs tika rīkoti krājuma jaunieguvumu apskati. Janvārī LCB 

lietotāji tika iepazīstināti ar abonētās periodiskās preses jaunumiem bibliotēkā. Regulāri 

rīkotajos grāmatu apskatos ar jaunāko latviešu oriģinālliteratūru un tulkoto literatūru tika 

iepazīstināti LCB filiāļu Gaismas, Jaunbūves un Piekrastes bibliotēku lietotāji. 

LCB mājaslapā tika publicētas preses relīzes par nozīmīgākajām literatūras izstādēm, 

vērtīgākajiem dāvinājumiem. Lai iepazīstinātu lasītājus ar pieprasītākajām grāmatām, LCB tika 

apkopots ikmēneša lasītāko grāmatu TOP 10. Grāmatu tops tika izvietots mājaslapā 

www.lcb.lv, bibliotēkas sociālo tīklu profilos, kā arī drukātu informatīvu plakātu veidā (skat. 

4. pielikumu). Gada noslēgumā tika izveidots gada lasītāko daiļliteratūras un nozaru literatūras 

grāmatu TOP 10 latviešu un svešvalodās. 

Pārskata gadā LCB un filiāļu krājums aktīvi tika popularizēts bibliotēku rīkotajos 

pasākumos. LCB pārskata periodā tika rīkoti VKKF finansēta projekta “Dialogs. Rakstnieki 

Daugavpilī” 4. kārtas pasākumi. Cikla ietvaros bija iespēja tikties ar Latvijā ievērojamiem 

21. gs. rakstniekiem, kuri publicējušies apgāda “Dienas Grāmata” populārajā vēstures romānu 

sērijā “Mēs. Latvija, XX gadsimts”. Autori viesojās kā LCB, tā arī filiālēs. LCB un filiālēs tika 

rīkoti tikšanās vakari ar vietējiem autoriem (skat. 8. nodaļu). Bērnu un jauniešu literatūras 

popularizēšana tika īstenota dažādu lasītveicināšanas pasākumu ietvaros – “Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrija”, “Grāmatu starts”, “Mūsu mazā bibliotēka”, “Skaistā vasara bibliotēkā”, “Skaļās 

lasīšanas sacensība” (skat. 7. nodaļu). 

Pārskata periodā LCB un filiālēs ievērojams darbs krājuma popularizēšanā tika veikts 

bibliotekāro stundu ietvaros. LCB un filiālēs tika novadītas 216 bibliotekārās stundas. 

Pieprasītākās no tām: LCB “Ievērojamie daugavpilieši”, “Rīgas iela Daugavpilī – ceļā uz 

Latvijas simtgadi”, “Žurnāli un avīzes – vakar, šodien, rīt”; Pārdaugavas bibliotēkā – 

http://www.lcb.lv/
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“Mūsdienu bibliotēka un tās iespējas”; Ceriņu bibliotēkā – “Lasīsim jaunumus ar prieku!” un 

“Meža bibliotēkas taciņas”. 

Pārskata periodā LCB un filiāļu krājums tika popularizēts arī sociālajos tīklos. Visām 

Daugavpils publiskajām bibliotēkām ir izveidoti profili sociālajā tīklā Facebook. LCB – 

darbojas arī Twitter, Instagram konti, Youtube kanāls. 2018. gadā LCB un filiāles sociālajos 

tīklos popularizēja literatūras izstādes, bibliotekāro stundu piedāvājumu, tematiskus un literārus 

pasākumus u.c. Turpinot 2017. gadā iesākto darbu, LCB sociālo tīklu profilos Facebook, 

Twitter un Instagram regulāri tika publicēta informācija par grāmatu jaunumiem un lasītākām 

grāmatām (grāmatu tops latviešu un svešvalodās). 

Pārskata gada laikā katru trešdienu LCB Facebook lapas sekotājiem tika piedāvāta 

grāmatu minēšanas spēle. Grāmatas nosaukums no bibliotēkas krājuma tika tulkots ar Google 

Translate palīdzību kādā svešvalodā, tad atkal tika tulkots latviski. Lietotājiem bija jāuzmin 

sagrozītais grāmatas nosaukums, atbilde bija jāraksta komentāros. 

Facebook profilā un Instagram kontā Bibliotēku nedēļā tika ievietoti fotoattēli 

“Bibliotekārs aiz grāmatas vāka”, kas ieguva lielu popularitāti sekotāju vidū.  

Bibliotēkas Instagram kontā, kas tika izveidots 2018. gada janvārī, lietotājiem bija 

pieejamas šādas regulāras rubrikas: 

 “nozaru pirmdiena” nozaru literatūras jaunumu popularizēšanai; 

 “āra otrdiena” (no septembra līdz novembrim) Daugavpils pilsētvides un 

saturiski dažādu LCB krājuma izdevumu popularizēšanai; 

 “tulkojumu otrdiena” ziemas mēnešos rubrika “āra otrdiena” tika aizstāta ar 

tulkotās daiļliteratūras rubriku – ievērojamu ārvalstu autoru darbu, galvenokārt 

jaunumu, popularizēšanai; 

 “retro trešdiena” LCB veco grāmatu kolekcijas izdevumu popularizēšanai; 

 “latviešu ceturtdiena” (no septembra līdz novembrim) latviešu valodā izdotās 

daiļliteratūras popularizēšanai; 

 “latviešu oriģinālliteratūras ceturtdiena” (sākot ar decembri) latviešu 

oriģinālliteratūras popularizēšanai; 

 “ārzemju piektdiena” LCB ASV Informācijas centrā lasāmo grāmatu 

popularizēšanai; 

 “dienas jautājums” sestdienās un svētdienās, lai veidotu atgriezenisko saiti ar 

platformas Instagram lietotājiem par viņu lasīšanas paradumiem. 

Papildus regulārajām rubrikām pārskata gadā LCB Instagram kontā tika veikti arī 

atsevišķi ieraksti krājuma publicitātes aktivitāšu atspoguļošanai. Piemēram, maijā tika 

publicētas fotogrāfijas par akciju “Dzeja uz trotuāra”, kuras gaitā uz ietves pie ieejas 

bibliotēkā vairākas dienas pēc kārtas ar krītu tika rakstīts kāda dzejoļa fragments no LCB 

pieejamā jaunākās latviešu dzejas krājuma (skat. 6.7.2. attēlu). 

   

https://www.facebook.com/lcb.lv
https://twitter.com/LatgalesCB
https://www.instagram.com/lcbbibliotekars/
https://www.facebook.com/lcb.lv
https://www.instagram.com/lcbbibliotekars/
https://www.instagram.com/lcbbibliotekars/
https://www.instagram.com/lcbbibliotekars/
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6.7.2. attēls. Krājuma popularizēšanas akcija “Dzeja uz trotuāra” LCB Instagram kontā 

Vēl ievērības cienīgi krājuma popularizēšanas un reizē arī bibliotēkas un bibliotekāra tēla 

veidošanas piemēri Instagram kontā ir LCB rīkotā dzejas dienu akcija “Bibliotekārs iesaka”, 

akcija “Āra lasītava” Dienas bez auto ietvaros. Sīkāk par visiem krājuma popularizēšanas 

pasākumiem sociālajos tīklos var lasīt 10. nodaļā.  

6.8. Darbs ar parādniekiem 

Pārskata periodā darbs ar lietotājiem-parādniekiem tika veikts saskaņā ar LCB un tās filiāļu 

lietošanas noteikumiem. Par laicīgi nenodotajiem izdevumiem tika sūtīti atgādinājumi dažādos 

veidos: elektroniski, lietojot BIS ALISE elektronisko atgādinājumu sūtīšanu uz lietotāja 

norādīto e-pastu, izmantojot mobilo sakaru operatoru sniegtās iespējas, nosūtot lietotājiem 

atgādinājumu sociālajos tīklos, izsūtot ierakstītas atgādinājuma vēstules. Jāatzīmē, ka tieši 

ierakstīto vēstuļu izsūtīšana palīdzēja bibliotēku krājumā atgūt ievērojamu skaitu izsniegto 

izdevumu. LCB filiāļu darbinieki turpināja ierasto praksi apmeklēt lietotājus-parādniekus 

dzīvesvietā, lai atgūtu laikā nenodotos iespieddarbus. 

Lai uzlabotu darbu ar lietotājiem-parādniekiem, 2018. gadā tika izveidota un apstiprināta 

“Instrukcija darbā ar lietotājiem-parādniekiem Latgales Centrālajā bibliotēkā un tās filiālēs”. 

(sk. 12. nodaļu).   

6.9. Ar bibliotēkas krājumu saistītās problēmas un to risinājumi, vajadzības 

Dažkārt uz izdevumiem veidojas lasītāju rindas. Šī problēma tika risināta, izmantojot SBA 

pakalpojumus. Turpmāk, veicot krājuma piekomplektēšanu, nodrošināt eksemplāru skaita 

palielināšanu.  

Lai nodrošinātu krājuma saglabājamības principu, pārskata periodā tika aktualizēts darbs 

ar lietotājiem-parādniekiem, pievērsta uzmanība korektai un aktuālai lietotāju 

kontaktinformācijas atspoguļošanai BIS ALISE. Tas veicināja operatīvāku saskarsmi ar 

lietotājiem un bibliotēkas resursu atgūšanu.   

https://www.instagram.com/lcbbibliotekars/
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7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 

7.1. Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji 

Daugavpils pilsētā bibliotekāro pakalpojumu pieejamību bērniem un jauniešiem nodrošina 

LCB un filiāles. LCB lietotāji pārsvarā ir pieaugušie, bet aizvien vairāk bibliotēka sniedz 

pakalpojumus pusaudžiem un jauniešiem. Bērnu bibliotēka “Zīlīte” piedāvā plašu pakalpojumu 

klāstu ģimenēm ar bērniem, īstenojot uz ģimeni orientētas bibliotēkas koncepciju. LCB filiāles 

mērķtiecīgi strādā ar sava mikrorajona bērniem un jauniešiem. 

2018. gadā tika realizēts saskaņots un plānveidīgs pasākumu kopums, lai īstenotu 

kvalitatīvu bibliotekāro pakalpojumu pieejamību. Lai izvērtētu statistisko pamatrādītāju 

dinamiku, nepieciešams analizēt iepriekšējo gadu datus (skat. 7.1.1. tabula).  

7.1.1. tabula. Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem LCB un filiālēs 2016.–2018. g.  

  

2016 

 

2017 

 

2018 

% salīdzinot ar 

2017. gadu 

 

Lietotāju skaits  

bērni un jaunieši  

līdz 18 gadiem 

6858 6730 6629 -1.5% 

Fiziskais apmeklējums 

bērni un jaunieši  

līdz 18 gadiem 

85 342 79 258 75 384 -4.9% 

Izsniegums bērniem un 

jauniešiem līdz 18 gadiem 

125 105 113 717 114 794 +1% 

Pasākumi bērniem un 

jauniešiem līdz 18 gadiem  

600 669 783 +14.6% 

Apkopojot statistiskos pamatrādītājus, jāsecina, ka pamatrādītāju dinamika ir negatīva, izņemot 

izsniegumu (+1%). 

2018. gadā LCB un filiālēs reģistrēti 6629 bērni un jaunieši līdz 18 gadiem (38% no 

kopskaita). Lietotāju skaita dinamika ir negatīva. Pārskata gadā par 101 lietotāju ir samazinājies 

bērnu un jauniešu skaits līdz 18 gadiem (-1.5%). 

Bibliotēkas pakalpojumus bieži izmanto bērnu vecāki – pieaugušie, jo LCB un filiāles 

aizvien veiksmīgāk īsteno sadarbību ar ģimenēm. Pārskata gadā LCB un filiālēs fizisko 

apmeklējumu skaits – 75 384 (40% no kopskaita) ir bērni un jaunieši līdz 18 gadiem.  

Fiziskā apmeklējuma dinamika ir negatīva (-4.9%, -3874 apmeklējumi). Tas skaidrojams 

ar krājuma inventarizāciju LCB, Bērnu bibliotēkā „Zīlīte”, remontdarbiem un krājuma 

pārkārtošanu Jaunbūves bibliotēkā. Šajā laikā bibliotēkas veica ierobežotu lietotāju 

apkalpošanu, kas vecināja turpmākā pusgada bibliotēkas lietotāju kopskaita un fiziskā 

apmeklējuma negatīvu rādītāju dinamiku. Fiziskā apmeklējuma rādītājus ietekmēja arī 

datorlietotāju un datoru apmeklējumu skaita samazināšanās LCB un filiālēs (skat. 4.1.2. tabula).  

Kā pamats tradicionālajiem pakalpojumiem ir iespieddarbu izsniegšana lasītājiem. 

Izsnieguma dinamika ir pozitīva (+1%). Tika izsniegts par 1077 dokumentiem vairāk nekā pērn. 

2018. gadā LCB un filiālēs tika organizēti 783 pasākumi (93% no kopskaita). Novadīto 

pasākumu skaits ir palielinājies par 114 (+14.6%).  
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Lai veiktu rūpīgāku datu analīzi pakalpojumu sniegšanai bērniem un jauniešiem līdz 18 

gadiem, kā arī secinājumu veikšanai, nepieciešams padziļināti izanalizēt skaitliskos rādītājus 

LCB un filiālēs (skat. 7.1.2. tabula). 

7.1.2. tabula. Statistiskie pamatrādītāji (bērni un jaunieši līdz 18 g.) LCB un filiālēs 

2016.–2018. g. 

 

Bibliotēka 

 

Rādītāji 

 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

% salīdzinot ar 2017. 

gadu 

Bērnu bibliotēka 

„Zīlīte” 

Lietotāju skaits 2464 2324 2354 +1.3% 

Fizisko 

apmeklējumu skaits 

25941 23 406 22 444 -4% 

Izsniegums  46 778 43 063 48 148 +10% 

Piekrastes 

bibliotēka 

Lietotāju skaits 1204 1175 1213 -3% 

Fizisko 

apmeklējumu skaits 

19 020 16 818 16 007 -5% 

Izsniegums 28 204 23 436 21 594 -8.5% 

Jaunbūve 

bibliotēka 

Lietotāju skaits 1097 1133 1059 -7%  

Fizisko 

apmeklējumu skaits 

11 298 10 884 8988 -21% 

Izsniegums 14 758 12 412 11 771 -5.4% 

Gaismas 

bibliotēka 

Lietotāju skaits 318 297 263 -13% 

Fizisko 

apmeklējumu skaits 

5374 5149 5014 -2.7% 

Izsniegums 3762 6270 5718 +9.7% 

Pārdaugavas 

bibliotēka 

Lietotāju skaits 476 459 453 -1.3% 

Fizisko 

apmeklējumu skaits 

6880 6881 6540 -5% 

Izsniegums 10 391 11 541 11500 -0.3% 

Ceriņu 

bibliotēka 

Lietotāju skaits 652 630 645 +2.3% 

Fizisko 

apmeklējumu skaits 

9193 8842 8188 -8% 

Izsniegums 17 513 14 026 13 256 -5.8% 

LCB Lietotāju skaits 647 712 642 -11% 

Fizisko 

apmeklējumu skaits 

7636 7278 8203 +11% 

Izsniegums 3699 2969 2807 -5.8% 

Skaitliskos rādītājus ietekmējošie faktori – novērojumi un secinājumi: 

 Bērnu bibliotēkā „Zīlīte” ir vērojams bibliotēkas izsnieguma pieaugums 

bērniem un jauniešiem (+10%). Izsniegto iespieddarbu kopskaita palielināšanos 

var izskaidrot ar kvalitatīvu bibliotēkas krājumu. Izsnieguma rādītājus ietekmēja 

arī bērnu un jauniešu skaita pieaugums par 30 lietotājiem (+1.3%). Savukārt 

apmeklējumu skaits pārskata gadā ir negatīvs. Tas skaidrojams ar bibliotēkas 

krājuma inventarizāciju vasaras beigās, kad bibliotēka bija slēgta.  

 Piekrastes bibliotēkas skaitliskie pamatrādītāji: lietotāju skaits (-3%) un fiziskais 

apmeklējums (-5%) ir samazinājies. Pārskata gadā ir negatīvs izsnieguma rādītājs 

(-8.5%), kaut gan tika organizēti daudzveidīgi pasākumi, īstenotas 

lasītveicināšanas programmas un jauno grāmatu apskati.  
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 Pamatrādītāji Jaunbūves bibliotēkā ir samazinājušies, jo pārskata periodā tika 

veikta daiļliteratūras un periodikas krājuma pārvietošana uz jaunajām telpām 1. 

stāvā, šajā laikā bibliotēka lietotājus neapkalpoja. Rudenī tika uzsākti remontdarbi 

2. stāvā. Bibliotēkas lietotāji, bērni un jaunieši, tika apkalpoti 3. stāva telpās. 

Remonta laikā nozaru literatūras krājums nebija lasītājiem pieejams, tādēļ tas 

būtiski ietekmēja izsnieguma rādītājus.  

 Pārskata gadā samazinājās apmeklējumu skaits (-2.7%) Gaismas bibliotēkā. To 

ietekmēja datorlietotāju apmeklējumu skaits (skat. 7.4.1. tabula). Vērojama 

būtiska izsnieguma skaita palielināšanās (+9.7%). Tas skaidrojams ar to, ka 

lasītāji vienā apmeklējuma reizē izvēlējās vairāk iespieddarbu. Lietotāju skaits ir 

samazinājies (-13%). Rūpīgāk analizējot datus, var secināt, ka pirmsskolas un 

sākumskolas bērnu vecāki ne vienmēr vēlas reģistrēt savu bērnu bibliotēkā, nereti 

pieaugušie izvēlas ņemt grāmatas uz sava vārda. 2019. gadā ar Ruģeļu 

mikrorajona pirmsskolas izglītības iestādi ir plānots slēgt sadarbības līgumu, 

tādējādi situācija gan lietotāju skaita, gan izsnieguma ziņā varētu mainīties.  

 Pārdaugavas bibliotēkā statistiskie pamatrādītāji nav būtiski samazinājušies. 

Fizisko apmeklējumu (-5%) ietekmēja datoru apmeklējumu skaita samazināšanās 

bērnu un jauniešu vidū (skat. 7.4.1. tabula). Daudziem moderno tehnoloģiju 

ierīces ir pieejamas mājās, tādēļ bibliotēkā pieejamie stacionārie datori vairs 

nešķiet tik pievilcīgs informācijas nesējs. 

 Ir samazinājies fizisko apmeklējumu skaits (-8%) Ceriņu bibliotēkā, lai gan 

lietotāju skaits ir nedaudz palielinājies (+2.3%). Izsniegumu skaits ir samazinājies 

(-5.8%). Pārskata gadā lietotāju skaits samazinājās, tas ietekmēja arī apmeklējuma 

un izsniegumu skaita dinamiku. Bibliotēkas apmeklējumu skaita samazināšanos 

ietekmēja arī datorlietotāju apmeklējumu skaita kritums (skat. 7.4.1. tabula).  

 LCB ir palielinājies fizisko apmeklējumu kopskaits (+11%). Pārskata gadā tika 

piedāvāti daudzveidīgi pasākumi 10.-12. klašu grupām, tie daudzkārt tika 

apmeklēti. Pārskata periodā nedaudz samazinājās lietotāju skaits, kas negatīvi 

ietekmēja arī izsniegumu (-5.8%). 

7.2. Metodiskā un konsultatīvā darba organizācija 

Bērnu bibliotēka „Zīlīte” koordinē LCB un filiāļu darbu ar bērniem un jauniešiem. 2018. gadā 

tika veikti šādi pasākumi: 

 saskaņota un plānveidīga darba veikšanai tika izstrādātas un aktualizētas 

“Ieteicamās nedēļas tēmas bibliotekārā darba plānošanai darbā ar bērniem un 

jauniešiem 2018. gadam”; 

 tika izstrādātas stratēģijas un koordinēts darbs, īstenojot LNB lasīšanas 

veicināšanas programmu “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” un LCB lasīšanas 

veicināšanas programmu “Skaistā vasara bibliotēkā”, kā arī realizējot 

lasītveicināšanas kampaņu „Skaļās lasīšanas sacensība” Daugavpilī; 

 tika novadītas nodarbības tālākizglītības kursu dalībniekiem, iepazīstinot viņus ar 

telpu izkārtojumu, grāmatu kārtojumu plauktos, noformējuma veidošanu, kā arī 

tika sniegts ieskats bibliotēkas vēsturē un aktuālākajām tendencēm mūsdienu 

bibliotēkas darbā ar bērniem un jauniešiem; 
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 tika sagatavots pārskats un sniegta informācija par Latgales Centrālās bibliotēkas 

un tās filiāļu darbu ar bērniem un jauniešiem gadskārtējai Latvijas publisko 

bibliotēku apaļā galda diskusijai; 

 tika sagatavots un novadīts pavasara mācību seminārs un apaļā galda diskusija 

LCB bibliotekāriem par darbu ar bērniem un jauniešiem. Semināra ietvaros 

bibliotēku darbinieki uzzināja par aktualitātēm darbā ar bērnu un jauniešu 

auditorijām, kā arī smēlās idejas lasītāju piesaistei bibliotēkās; 

 Latgales Centrālās bibliotēkas kursa “Ievadkurss bibliotekārajā darbā” ietvaros 

tika novadīts tematisks pasākums pamatskolas vecuma skolēniem; 

 seminārā “Bibliotēku darbs ar bērniem un jauniešiem” bibliotekāriem tika sniegta 

informācija un sagatavots priekšlasījums “Ieskats lasītveicināšanas aktivitātēs 

caur pārskatu un konferenču prizmu”; 

 sadarbībā ar Daugavpils Valsts ģimnāziju tika sniegti ieteikumi kvalitatīvai 

skolēnu vērtēšanai 6. Latgales novada Publiskās runas konkursā latviešu/ 

latgaliešu valodā “Taiseits Latgolā”; 

 tika sniegtas individuālas konsultācijas bibliotekārajiem darbiniekiem; 

 sadarbībā ar LCB KAN tika sniegtas konsultācijas un ieteikumi jaunākās bērnu 

literatūras iegādei un popularizēšanai. 

7.3. Bērnu un jauniešu literatūras krājuma veidošana un papildināšana, jaunieguvumu 

proporcionalitāte 

Bērnu un jauniešu literatūras krājuma veidošana un papildināšana LCB un filiālēs tika īstenota 

saskaņā ar “Latgales Centrālās bibliotēkas krājuma attīstības koncepciju 2016.–2020. gadam”.  

Iepirktie iespieddarbi bērniem un jauniešiem pārsvarā bija latviešu valodā, taču, 

pamatojoties uz pieprasījumu, tika iepirktas arī bērnu grāmatas svešvalodās. Dati par 

jaunieguvumiem bērniem un jauniešiem pēdējo trīs gadu laikā ir apkopoti 7.3.1. tabulā. 

7.3.1. tabula. Jaunieguvumi bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem LCB filiālēs 2016.–2018. 

g. 

 2016. gads 2017. gads 2018. gads  

 

Jaun-

ieguvumu 

kopskaits 

(eks.) 

Bērnie

m līdz 

18 g. 

(eks.) 

 

 

% 

Jaun-

ieguvumu 

kopskaits 

(eks.) 

Bērnie

m  

līdz18 

g.  

(eks.) 

 

 

% 

Jaun-

ieguvumu 

kopskaits 

(eks.) 

 

Bērnie

m  

līdz18 

g.  

(eks.) 

 

 

 

% 

 Bērnu b-ka 

„Zīlīte” 

1835 1301 71 1747 1149 65 1767 1166 66 

Gaismas 

bibliotēka 

621 187 30 594 185 31 534 152 29 

Jaunbūves 

bibliotēka 

1638 324 20 1636 475 29 1432 368 26 

Pārdaugavas 

bibliotēka 

848 208 25 844 264 31 677 205 30 

Ceriņu  

bibliotēka 

1047 296 28 1015 333 33 936 270 29 



41 

  

Piekrastes 

bibliotēka 

1400 432 31 1383 514 37 1101 321 29 

Kopā: 7389 2748 37 7219 2920 40 6447 2482 38% 

Pārskata gadā LCB filiālēs no kopējā izsnieguma bērniem un jauniešiem izsniegums ir 47%, 

savukārt jaunieguvumu ir 38%, kas ir pietiekoši pozitīvs rādītājs, lai apmierinātu šīs lasītāju 

grupas vēlmes un vajadzības. 

Vislielākais jaunieguvumu skaits bija Bērnu bibliotēkai “Zīlīte”, jo bibliotēkas lietotāji 

pārsvarā ir bērni un jaunieši līdz 18 gadiem (73%), arī izsniegums sastāda 81% no bibliotēkas 

kopējā izsnieguma. Savukārt Gaismas, Jaunbūves, Ceriņu, Piekrastes, Pārdaugavas 

bibliotēkai 2018. gadā tika iepirkts mazāks skaits iespieddarbu bērniem un jauniešiem līdz 18 

gadiem. Krājuma kvalitāte nav mazinājusies, jo gadu iepriekš, 2017. gadā, šīm bibliotēkām tika 

iegādāts pietiekoši daudz jaunieguvumu šai mērķauditorijai.  

Pārskata gadā tika veikts darbs pie krājuma izvērtēšanas: tika izslēgti saturā novecojušie, 

nolietotie un mazpieprasītie iespieddarbi. Retāk pieprasītie izdevumi tika nodoti depozitārijā. 

7.4. Pakalpojumi, prasmju un iemaņu attīstīšana, pasākumi dažādām vecuma grupām.  

Aizvien biežāk informācijas iegūšanai tika izmantotas iespējas, kuras piedāvā e-vide.  

2018. gadā visi interesenti tika aicināti pilnveidot e-prasmes droša interneta lietošanā un 

datu bāzu izmantošanā. Vairākas aktivitātes tika īstenotas Digitālajā nedēļā (skat. 9. 

pielikumu). LCB un filiālēs tika rīkota bibliotekārā stunda “Drošāks internets sākas ar tevi!”, 

“Windows operētājsistēmas drošības pamati”, tematisks pasākums “Mobilo mānija”, 

“Uzlabosim digitālās prasmes!” Visiem interesentiem bija iespēja uzzināt par digitāliem rīkiem 

un pārbaudīt prasmes bibliotēkas kopkataloga izmantošanā, LNB Bērnu literatūras centra 

portālā www.lasamkoks.lv. Tematisko un bibliotekāro stundu ietvaros tika iekļauta 

informācijas meklēšana datubāzē www.letonika.lv, kā arī izmantoti bibliotēkas e-pakalpojumi 

LCB mājaslapas www.lcb.lv platformā “Mana bibliotēka”. 

Pārskata gadā LCB un filiālēs tika nodrošināta pieeja internetam un iespēja izmantot 

datorus bezmaksas, šo pakalpojumu visbiežāk izmanto bērni un jaunieši (skat. 7.4.1. tabula). 

7.4.1. tabula. Datorlietotāji LCB un filiālēs 2018. g. 

 Datorlietotāji 

kopskaits 

t.sk. 

bērni 

līdz 18 g. 

% Datoru 

apmeklējumi 

kopskaits 

t.sk. 

bērni  

līdz 18 g.  

% 

LCB 1888 150 8 13175 350 3 

Bērnu b-ka “Zīlīte” 291 200 69 1391 1146 82 

Jaunbūves bibliotēka 336 103 31 1932 612 32 

Pārdaugavas b-ka  272 196 72 1835 1630 89 

Ceriņu bibliotēka 290 166 57 2870 1983 69 

Piekrastes bibliotēka 678 428 63 4532 2921 65 

Gaismas bibliotēka  173 118 68 1572 1179 75 

Kopā:  3928 1361 35 27 307 9821 36 

2018. gadā 1361 (35% no kopskaita) datorlietotāji ir bērni un jaunieši. Datorlietotāju skaits ir 

samazinājies (-57).  

http://www.lasamkoks.lv/
file:///C:/Users/darbinieks/AppData/Local/Temp/www.letonika.lv
http://www.lcb.lv/
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Pārskata gadā Daugavpils pašvaldības bibliotēkās tika novadīti 836 pasākumi, no tiem 

724 (tie ir 87% no kopskaita), kuru mērķgrupa bija bērni un jaunieši līdz 18 gadiem, kā arī 

ģimenes. Dati par pasākumiem LCB un filiālēs ir apkopoti 7.4.2. tabulā. 

7.4.2. tabula. Pasākumi LCB un filiālēs 2018. gadā 

 

Bibliotēka 

 

Pasākumu 

kopskaits 

 

 

Bērniem un 

jauniešiem līdz 

18 gadiem 

 

t.sk. 

pirmsskolas 

vecuma 

bērniem un 

vecākiem 

 

t.sk. jaunākā 

skolas vecuma 

bērniem 

 

t.sk. 

pusaudžiem 

un jauniešiem 

LCB 198 132 2 25 105 

Bērnu b-ka „Zīlīte” 204 202 101 68 33 

Ceriņu bibliotēka 91 81 34 30 17 

Gaismas bibliotēka 43 41 21 13 7 

Jaunbūves bibliotēka 111 107 35 45 27 

Pārdaugavas bibliotēka 77 71 19 29 17 

Piekrastes bibliotēka 112 90 34 31 25 

Kopā: 836 724 (87%) 246 241 231 

Salīdzinot ar 2017. gadu, pasākumu skaits bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem ir palielinājies 

par 55 pasākumiem. Pirmsskolas vecuma bērniem un ģimenēm tika novadīts vislielākais 

pasākumu skaits (246 pasākumi). Pārskata gadā palielinājies novadīto pasākumu skaits jaunākā 

skolas vecuma bērniem (+20), kā arī pusaudžiem un jauniešiem (+17). Visaktīvāk ar pusaudžu 

un jauniešu auditoriju ir strādājusi LCB. 2018. gadā tika novadīts par 21 pasākumu vairāk nekā 

2017.  

LCB mājaslapā www.lcb.lv un www.lcb.lv/Filiales, Bibliotēku portālā 

www.biblioteka.lv un bibliotēku kontos www.facebook.com var iepazīties ar organizētajiem 

pasākumiem un citām bibliotēku aktivitātēm.   

7.4.1. Pasākumi pirmsskolas vecuma bērniem 

2018. gadā tika organizēti 246 pasākumi pirmsskolas vecuma bērniem un ģimenēm. Tas ir par 

12 pasākumiem vairāk nekā 2017. gadā. Pasākumi notika ne tikai bibliotēkas telpās, bibliotekāri 

devas arī uz pirmsskolas izglītības iestādēm.  

Bērnu bibliotēkā “Zīlīte” visaktīvāk pirmsskolas vecuma bērni apmeklēja 

rotaļnodarbības “Attēlu stāsti”, Lieldienu pasākumu ciklu “Zaķītis Baltpraķītis atrod draugus 

bibliotēkā”, bibliotekāro stundu un ekskursiju “Bibliotēkā dzīvo grāmatas”, literāri tematisku 

pasākumu “Grāmatas ceļš pie bērniem”, “Bērnu bibliotēka aicina”, Dzejas dienu ietvaros 

organizēto literāri tematisko pasākumu “Grāmatas pie sevis ielūdzam kā radus”, literāro 

pastaigu “Ziemassvētki – svētki ikvienam”, radošu laboratoriju “Lielie ziemas prieki gaida 

visus mūs!” Bibliotēkas apmeklētājiem tika organizētas literatūras izstādes: “Svinam svētkus 

dzejolim”, “Pasaku pasaulē”, “Apceļosim literārās salas”, “Saules mūžu Latvijai” (skat. 7.4.7. 

nodaļa), “Ziemassvētku noslēpums”. 

Gaismas bibliotēkā tika novadītas rakstniekiem un dzejniekiem veltītas bibliotekāras 

stundas, piemēram, R. Blaumanim (“Velniņu piedzīvojumi”), I. Zanderei (“Lupatiņu 

piedzīvojumi”), I. Ziedonim (“Visādas pasakas”), tāpat tika iepazīta vācu rakstnieka O. 

Preislera daiļrade literāri tematiskā pasākumā “O. Preislera pasaku varoņi”. Rīta stundas 

http://www.lcb.lv/
http://www.lcb.lv/Filiales
http://www.biblioteka.lv/
http://www.facebook.com/
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pasākums “Kad nelūgtie ciemiņi izrādās jauki kaimiņi” tika veltīts varoņu tēmai - Ziemeļvalstu 

literatūras dienu ietvaros (skat. 7.4.6. nodaļa). 

Vislielāko popularitāti Ceriņu bibliotēkā guva bibliotekārā stunda “Latvijas simtgade 

skan”. Pasākuma laikā tika lasīti latviešu autoru darbi par dzimtenes mīlestību un patriotismu, 

tika sniegta iespēja noskatīties Jēkabpils bērnu veidoto animācijas filmu “Kur dzīvo Latvija?” 

(skat. 7.4.7. nodaļa). 

Pasākumu cikla “Augsim kopā ar grāmatu” ietvaros Jaunbūves bibliotēkā pirmsskolas 

izglītības iestāžu bērniem 2018. gadā tika organizēti šādi pasākumi: literārs rīts “Ar lācīti 

Tobiasu kabatā”, I. Ziedoņa “Lāču pasaka” skaļā lasīšana ar pieturām, bibliotekārā stunda 

“Piedzīvojums grāmatu valstībā”, Adventes laika lasījumi “Pasaka par peļu pili”.  

Pārdaugavas bibliotēkā notika teatralizēts lasījumu cikls 3–4 veciem bērniem “Bērni un 

grāmatas – aizkustinošās attiecības”. Rītausmas lasījumā “Supervaroņu stunda” ģimenēm ar 

bērniem tika skaļi lasīti priekšā pasakas fragmenti no somu rakstnieces T. Jānsones daiļdarbiem 

(skat. 7.4.6. nodaļa). Sadarbībā ar Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu centru “Jaunība”, 

bērnu klubu “Grīva” tika rīkota radošā darbnīca “Supervaroņi ir klāt!” (skat. 7.4.6. nodaļa). 

Pārskata gadā Piekrastes bibliotēkā tika piedāvātas skaļās priekšā lasīšanas stunda 

“Adventes lasījumi”, bibliotekārā stunda “Pūces piedzīvojumi”, “Pūču ģimene aicina”, literārs 

bērnu rīts “Trollīši no Muminielejas”, “Ko teica gaiļa kungs”, “Bērnu žūrija Pūčumuižā”, 

tikšanās rīts ar bērnu rakstnieci S. Miloševiču un mākslinieci L. Sergejevu, tematisks pasākums 

“Kaķi”,  spēļu turnīrs “Mana spēļu kaste”. 

2018. gadā LCB filiāles veiksmīgi organizēja izdevniecības “Liels un mazs” 

lasītveicināšanas projekta “Mūsu mazā bibliotēka” aktivitātes, līdztekus bibliotekāres 

viesojās arī izglītības iestādēs. Kopumā projektā “Mūsu mazā bibliotēka” ir iesaistīti 295 

dalībnieki no dažādām Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm. To skaitā – Daugavpils 7., 

10., 12., 13., 21., 24., 26., 27. pirmsskolas izglītības iestādes, Daugavpils Ruģeļu pirmsskolas 

izglītības iestāde un J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola. Tika organizētas arī individuālas 

nodarbības bērniem. Pārskata gadā lasītveicināšanas projekta “Mūsu mazā bibliotēka” ietvaros 

notika 65 dažāda veida pasākumi – rotaļnodarbība “Cāļupuika pulcina draugus”, “Sniegbaltais 

un ogļmelnais meklē draugus”, “Ķeriet, ķeriet to – gredzenu brīnumaino!”, skaļa priekšā 

lasīšana, literāra stafete “Pēdu atklājumi kopā ar Kārli Darviņu”, “Kurš pirmais!”, teatralizēts 

uzvedums “Kulinārijas noslēpumi kopā ar Mīļo Zaķīti”, “Uzvāri man pasaciņu!”, bilžu grāmatu 

“degustācija”, radoša laboratorija “Pasakainie ēdieni”, “Gardās pasaciņas” u.c. 

7.4.2. Pasākumi jaunākā skolas vecuma bērniem 

2018. gadā LCB un filiālēs jaunākā skolas vecuma bērniem novadīto pasākumu skaits ir 241. 

Salīdzinot ar 2017. gadu, šī gada pasākumu dinamika ir pozitīva (+20). Tika izmantotas tādas 

pasākumu darba formas kā ekskursijas, grāmatu lasīšana, tikšanās ar bērnu rakstniekiem, 

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

Bērnu bibliotēkā “Zīlīte” sākumskolas skolēni visaktīvāk apmeklēja bibliotekāro 

stundu “Izvēlies, ko vēlies, lasi, ko izvēlējies!”, “Lasi un vērtē”, “Bibliotēka vakar, šodien, 

rīt…”, “Atver bibliotēkas durvis”, literāri tematisku pasākumu “Bērnu bibliotēka aicina”, 

dzejnieces I. Zanderes jubilejai veltītu pasākumu “Grāmatas ielūdzam pie sevis ciemos kā 

radus”, “Kā pareizi mīlēt dzimteni?”, Latvijas simtgadei veltītu tematisku pasākumu “Runājot, 

domājot, rakstot par Latviju...” (skat. 7.4.7. nodaļa), virtuālu ceļojumu “Apceļosim Eiropu 

kopā!” Dzejas dienās “Dzeja ir kā saule, kas visu dzīvu dara” tika organizēta tikšanās ar 
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Daugavpils bērnu grāmatu autoru S. Volodjko, J. Golubevu un L. Vasaraudzi. Novadnieces G. 

Ivanovas grāmatas “Компьютерные каникулы” atvēršanas svētki bērniem tika organizēti 

divreiz u.c. 

Pārdaugavas bibliotēka saviem lietotājiem piedāvāja skaļās lasīšanas stundas – 

“Garajos ziemas vakaros”, “Izzini pasauli”, “Folklora stunda”. Projektu nedēļas ietvaros tika 

organizēta tematiskā stunda, pētnieku laboratorija “Profesiju pasaule”, “Latvijas tautas pasaku 

daudzveidība”, “Pasaule apkārt mums”. Spēļu turnīrs “Šahs – sports prātam” – šaha, foto 

darbnīca “Vasaras skaistākie mirkļi”, “Mana sapņu grāmata”. 

Pārskata gadā Piekrastes bibliotēkā jaunākā skolas vecuma bērni bija aktīvi pasākumu 

apmeklētāji. Tika rīkota bibliotekārā stunda “Bibliotēkā dzīvo grāmatas”, “Grāmata – gadsimtu 

lieciniece”, folkloras stunda “Jāņi Pūčumuižā”, “Mārtiņi”, tematisks pasākumu cikls “Mūsu 

Latvija” (skat. 7.4.7. nodaļa), literārs rīts “Mājas mīluļi”, “Dinozauru pasaulē”, “Pirāti - jūras 

valdnieki”, M. Laukmanes daiļradei veltīts pasākums “Vārdos nepasakāmais”, “Ole Miedziņš 

aicina”, “Skani, mana valodiņa!”, novadpētniecības stunda “Daugavpils laikam līdzi”, radošas 

darbnīcas kopā ar Bērnu klubu “Sudraba avoti”, dzejas stunda “Vārdiņš ar vārdiņu saspēlējas”, 

bērnu kluba "Sudraba avoti" vizuālās mākslas pulciņa audzēkņu zīmējumu izstāde “Mana 

mamma ir vismīļākā”, tehniskās modelēšanas pulciņa audzēkņu radošo darbu izstāde “Par visu 

pasaulē”, kā arī “Bērnu klubs piedāvā”. 

Veiksmīgākie pasākumi Gaismas bibliotēkā jaunākā skolas vecuma bērniem bija veltīti 

Eiropas dienai: “ES spēles un viktorīnas”, “Iepazīsim Eiropu!”, atmiņas spēle “ES dalībvalstu 

karogi”. Notika radoša darbnīca “Lieldienu prieks”, Mātes dienai veltītā darbnīca “Kopā būt!” 

Ziemassvētku gaidīšanas laika akcija “Adventes laika lasījumi”. Pārskata periodā Gaismas 

bibliotēkas bibliotekāres viesojās bērnu namā – patversmē “Priedīte”. 

Ceriņu bibliotēkā bērni ir aktīvi radošo darbnīcu, kas veltīti svētkiem – Mātes dienai, 

Ziemassvētkiem, Lieldienām, Mārtiņdienai – dalībnieki. Skolēni labprāt apmeklēja rakstnieku 

un dzejnieku daiļradei veltītus pasākumus – A Sakses daiļradei veltītā nodarbību 

“Sniegpulkstenīšu košums”, kā arī R. Blaumanim, O. Preisleram u.c.  

 Apmeklētākie pasākumi Jaunbūves bibliotēkā: literārs rīts “Bērnu brīnumdaris Šarls 

Pero”, literārs kruīzs “Pasaku karuselis”, literārs ceļojums “Margaritas Stārastes grāmatu 

takas”, ceļojums kopā ar grāmatu varoņiem “Par rūķiem, kas apkārt un sevī pašā”, tematisks 

pasākums “Kad izaugšu liels”, bibliotekārā stunda “Latvju rakstnieki – bērniem” un “Bibliotēkā 

dzīvo grāmata”.  

No jūnija līdz augustam jau septīto gadu skolēni un bērnu vasaras nometņu grupas, 

piedaloties dažnedažādos pasākumos, aizraujoši un saturīgi pavadīja brīvo laiku bibliotēkā. 

Pasākumi individuāliem programmas “Skaistā vasara bibliotēkā” dalībniekiem ik ceturtdienu 

bija pieejami visās sešās LCB filiālēs, savukārt tematiskās nodarbības bērnu vasaras nometņu 

grupām piedāvāja ne tikai filiāles, bet arī LCB (interaktīvs pasākums “Laiks izgudrojumiem!”) 

un LCB ASV Informācijas centrs. 

7.4.3. Pasākumi pusaudžiem un jauniešiem 

2018. gadā pusaudži un jaunieši labprāt piedalījās tādos pasākumos kā tikšanās ar literātiem, 

tematiskos pasākumos, Karjeras nedēļas, Digitālās nedēļas pasākumos, Ziemeļvalstu 

Literatūras dienu pasākumos u.c. Šim vecumposmam LCB un filiālēs tika novadīts 231 

pasākums. 
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Visaktīvāk darbu ar bērniem un jauniešiem veica LCB. (105 pasākumi). Salīdzinot ar 

2017. gadu, pasākumu kopskaits ir palielinājies par +21. Pārskata gadā tika mērķtiecīgi strādāts 

pie LCB piedāvāto bibliotekāro stundu popularizēšanas. Daugavpils vispārizglītojošo izglītības 

iestāžu un profesionālo vidusskolu skolēniem LCB rīkoto pasākumu mērķauditorija ir “14+”. 

Pusaudžu un jauniešu auditorijai tika vadītas bibliotekārās stundas, grāmatu apskats “Manas 

nākotnes ieceres”, tematisks pasākums “Varoņi Ziemeļvalstīs”, Satversmes tiesas rīkotā 

skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursa izstāde “Mana Satversme” (skat. 7.4.7. nodaļa), 

radošā Dzejas dienu darbnīca “Laikmetīgi dzejas eksperimenti” u.c.  

Starptautiskā Teātra dienā LCB notika vidusskolas skolēnu rīkots pasākums “Cilvēks 

sākas no labestības”. Pasākuma ietvaros skolēni stāstīja par starptautiskā projektā “Labestības 

kapsula” gūto pieredzi.  

Bibliotēkā jau vairāk nekā 10 gadus darbojas ASV Informācijas centrs. Pārskata gadā 

pusaudžiem un jauniešiem centrā tika piedāvātas nodarbības vasaras medijprātības programmas 

“Summer News Club” ietvaros. Populāri bija arī centra rīkotie ikgadējie tematiskie konkursi 

– “American Day” un “Spelling Bee”. 2018. gadā pirmo reizi skolēniem tika organizēta 

medijpātības darbnīca “Media Lab”. Bērnu radošās spējas tika attīstītas pasākumos 

“American Culture”. Pārskata gadā centrs regulāri rīkoja pasākumus sadarbībā ar ASV 

vēstniecību Rīgā. Veiksmīgi tika turpināta programma „Brothers in Arms”, kuras ietvaros 

pārstāvji no Latvijas Republikas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un ASV armijas pārstāvji 

iepazīstināja jauniešus ar NATO vēsturi, Latvijas darbību tajā un uzdevumiem, kas veicami 

šodienas politiskajā arēnā. Pasākuma “Lielais brālis” ietvaros tika organizēta radošā darbnīca 

bērniem no bērnu nama – patversmes "Priedīte". Tika rīkoti arī 13 informatīvi pasākumi “Flex 

programmas prezentācijas” par izglītības iespējām ASV.  

2018. gadā LCB ASV Informācijas centrs organizēja ikgadēju pavasara lasīšanas 

programmu  vidusskolēniem “Great American Authors”. Tā tika veltīta Džeroma Deivida 

Selindžera grāmatai "Uz kraujas rudzu laukā" (The Catcher in the Rye). Divus mēnešus 

dalībnieki no desmit Daugavpils skolām veltīja grāmatas lasīšanai oriģinālvalodā. 

Bērnu bibliotēkā “Zīlīte” īpašu atsaucību pamatskolēnu vidū guva Dzejas dienām veltīts 

pasākums “Man miers un laime sirdī lija, kad dzeja sauca, dzejas lauks”, bibliotekārā stunda 

“Grāmatas ir kā gājputni, tās vienmēr atgriežas pie lasītājiem”, “Lasi un vērtē”, tematisks 

pasākums “Tev mūžam dzīvot, Latvija!”, kas veltīts Latvijas simtgadei (skat. 7.4.7. nodaļa). 

5.-6. klašu skolēni no Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm piedalījās “Nacionālajā 

Skaļās lasīšanas sacensībā”. Kopskaitā tika iesaistīti 858 dalībnieki. Bērnu bibliotēkā 

“Zīlīte” tika organizēts Daugavpils reģionālais fināls, kurā pulcējās uzvarētāji – skolu lasīšanas 

čempioni. Daugavpils lasīšanas čempione kopā ar klasi piedalījās gan tematiskā pasākumā 

“Lasi klusi, lasi skaļi – lasi!” gan arī valsts finālā ar klasesbiedriem devās pārstāvēt skolu uz 

Latvijas Nacionālo bibliotēku.  

Gaismas bibliotēkā jaunieši piedalījās Digitālās nedēļas, Karjeras nedēļas, 

Starptautiskās dzimtās valodas dienas aktivitātēs. Pasākuma “Tēvutēvu valodiņa – bērnubērni 

runātāji” mērķis bija pievērst uzmanību dzimtās valodas lomai. Skolēniem tika rīkots kvests, 

kur bija jāveic dažādi uzdevumi. Karjeras nedēļas ietvaros tika organizēta tikšanās ar lidmašīnas 

bortinženieri O. Lovcovu. 

Pārdaugavas bibliotēkā tika piedāvāts plašs pasākumu klāsts Ziemeļvalstu literatūras 

dienu, Digitālās un Droša interneta nedēļas, Karjeras nedēļas ietvaros. Apmeklēti bija arī 

Latvijas Valsts svētkiem veltītie pasākumi (skat. 7.4.7. nodaļa) u.c. 
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Piekrastes bibliotēkā bija iespēja apmeklēt bibliotekāro stundu “Atvērsim grāmatu – 

atklāsim pasauli!”, “E-katalogs kā ceļvedis informācijas meklēšanā”, “Atver bibliotēkas 

durvis!”, virtuālu ekskursiju “Drošs internets”, “Apceļo Latviju!”, Aspazijas daiļradei veltītu 

pasākumu “Mūžam nerimstošs gars”, A. de Sent-Ekziperī daiļradei – “Tādas vienkāršas 

vērtības”, tematisku pasākumu “Astes”, prezentāciju “Latvijas lepnums” piedalīties interaktīvā 

spēlē “Izzini Latviju!” (skat. 7.4.7. nodaļa), novadpētniecības stundā “Mūsu novadnieki: A. 

Liepa un O. Stroks”. 

Jaunieši Ceriņu bibliotēkā iesaistījās bibliotēkas telpu noformēšanā un pasākumu 

rīkošanā – ir tapuši teatralizēti uzvedumi, leļļu teātra izrādes un kamišibai teātra priekšnesumi. 

Īpaši apmeklēts bija Ziemeļvalstu literatūras dienu ietvaros organizētā bibliotekārā stunda 

“Dzīvot, riskēt, uzvarēt!” 5.-9. klašu skolēniem (skat. 7.4.6. nodaļa). 

Jaunbūves bibliotēkā tika organizēti šādi pasākumi: informācijas stunda Paula 

Bankovska grāmatas “Kur pazuda saimnieks” skaļā lasīšana, Valda Rūmnieka grāmatu apskats 

“Uzrunā dzirkstoši, asprātīgi un gudri”, tematisks pasākums “Iepazīsti profesiju daudzveidību”, 

bibliotekārā stunda “Grāmatas – domu laivas”.  

Pārskata periodā tika organizēta ekskursija uz Latvijas Nacionālo bibliotēku, dāvājot 

jauniešiem iespēju apmeklēt Lielos Lasīšanas svētkus. Svētkus baudīja arī Daugavpils 

pašvaldības bibliotēku aktīvākie lasošie pusaudži un jaunieši. 

7.4.4. Ģimenes iesaistīšana lasīšanas veicināšanā 

Apkopotie statistiskie rādītāji liecina, ka pasākumu skaits ģimenēm ir palielinājies – tie ir 75 

pasākumi (par 12 vairāk nekā 2017. gadā). Pārskata gadā tika pilnveidots darbs ar ģimenēm, 

bērnu un vecāku iesaistīšanu lasīšanas veicināšanā. Visās pašvaldības bibliotēkās ir radīta vide 

lietderīgai brīvā laika pavadīšanai ģimenēm ar bērniem. Lasītveicināšanas pasākumi pārsvarā 

tika organizēti pēcpusdienās vai sestdienās, lai pēc iespējas lielāks skaits ģimeņu tos varētu 

apmeklēt. 

Bērnu bibliotēkā “Zīlīte” ir viskuplākais lasošo ģimeņu skaits, to skaits ir 45. Īpaši 

bibliotēka lepojas ar klubiņa “Brīvdienas bez garlaicības” darbību nu jau 16 gadus. Klubiņa 

darbības mērķis ir nemainīgs – radīt bērnos interesi par grāmatām, attīstīt izzinošās un radošās 

spējas, nodrošinot saturīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, veicināt lasītprieku ģimenē. 

No septembra līdz pat maijam sestdienu rītos lasošām ģimenēm ar bērniem bija iespēja rosīgi 

darboties lasīšanas veicināšanas pasākumos, svinēt svētkus u.c. 

LCB filiālēs pārskata gadā notika lasītveicināšanas projekts “Grāmatu starts” ģimenēm 

ar trīsgadīgiem bērniem, kopskaitā piedalījās 44 bērni un viņu vecāki (skat. 5. pielikumu). 

Ģimenes piedalījās īpaši veidotā nodarbību ciklā, kas tika īstenots nolūkā veicināt lasītprasmi, 

iedibināt un stiprināt kopīgas lasīšanas tradīciju, kā arī veidot ģimeņu saikni ar bibliotēku. Tika 

piedāvāts triju nodarbību cikls. 

Gaismas bibliotēkā ģimenes iesaistījās arī Latvijas Valsts simtgades aktivitātēs (skat. 

7.4.7. nodaļa). Piekrastes bibliotēkā ģimenes apmeklēja tematisku pasākumu “Mēs esam 

dažādi, bet tomēr līdzīgi” (Starptautiskās dzimtās valodas dienas ietvaros), Starptautiskās 

ģimenes dienai veltītus svētkus. Ceriņu bibliotēkā atsaucību guva Ziemassvētku radošās 

darbnīcas “Sniegpārsliņu pieskāriens”. Gaidot Lieldienas, bērni kopā ar vecākiem palīdzēja 

veidot svinīgu bibliotēkas telpu noformējumu.  
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LCB un filiālēs ir izveidojusies tradīcija – Mātes dienu un Starptautisko ģimenes dienu 

atzīmēt bibliotēkā. Katru gadu tiek organizēti svētku pasākumi ģimenēm. LCB pārskata gadā 

ģimenēm piedāvāja apmeklēt māla darbnīcu “Ģimenes amulets veiksmei”.  

Daugavpils pašvaldības aktīvākās lasošās ģimenes piedalījās Lielajos Lasīšanas svētkos 

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.   

7.4.5. Darbs ar bērniem ar īpašām vajadzībām 

2018. gadā LCB un filiāles darbu ar bērniem ar īpašām vajadzībām īsteno, organizējot 

pasākumus bibliotēkās un apmeklējot speciālās izglītības iestādes, jo bērni paši nevar atnākt uz 

bibliotēku.  Pārskata gadā tika piemēroti un novadīti tematiskie pasākumi, grāmatu apskati, 

literārās rotaļnodarbības, teatralizēti uzvedumi un radošās darbnīcas. 

Bērnu bibliotēka “Zīlīte” turpināja sadarbību ar Daugavpils pilsētas 2. pirmsskolas 

izglītības iestādi, Daugavpils pilsētas 4. speciālo pirmsskolas izglītības iestādi, Daugavpils 

pilsētas 9. speciālo pirmsskolas izglītības iestādi, Daugavpils pilsētas 15. pirmsskolas izglītības 

iestādi, Daugavpils pilsētas 32. pirmsskolas izglītības iestādi. 2018. gadā tika organizēta 

rotaļnodarbība “Attēlu stāsti”, tematisks pasākums “Grāmatas ceļš pie bērniem”. Bērniem tika 

piedāvāts populārāko grāmatu apskats atbilstoši bērnu vajadzībām un vecumposmam. 

Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra bērni un jaunieši vecumā no 8 līdz 16 gadiem 

apmeklēja Bērnu bibliotēku “Zīlīte”. Tika novadīta ekskursija un bibliotekārā stunda “Bērnu 

bibliotēka aicina”.Decembrī, Ziemassvētku gaidīšanas laikā, bibliotekāres devās uz sadarbības 

izglītības iestādēm, kuras realizē speciālo izglītības programmu, lai bērnus iepriecinātu ar 

grāmatu fragmentu lasījumiem. 

Pārdaugavas bibliotēka turpināja sadarbību ar VSAC “Latgale” filiāli “Kalkūni”, kur 

mācās bērni ar īpašām vajadzībām. Bibliotēkas darbinieces pirms Ziemassvētkiem apciemoja 

Valsts sociālās aprūpes centrā dzīvojošos bērnus. 

Ceriņu bibliotēkai par pastāvīgu sadarbības partneri ir kļuvis Daugavpils autisma centrs 

“Mūsu pasaule”. Tika organizēts pasākums “Mūsu dzimtene – Latvija”, “Jaungada eglītes 

brīnumi”, “Lieldienu pēcpusdiena”. Trīs bērni ar autismu ir bibliotēkas pastāvīgie lietotāji. 

Vienam bērnam ar redzes traucējumiem bibliotēkā tiek atlasītas un piedāvātas grāmatas ar lielu 

šriftu. 

Jaunbūves bibliotēka rīko pasākumus Daugavpils 1. speciālajā pamatskolā. Skolas 

audzēkņi gada laikā apmeklē bibliotēku, lai iepazītos ar jaunākajām grāmatām, spēlētu 

datorspēles. Daugavpils 1. speciālajā pamatskolā ir palicis maz skolēnu, kuri paši var 

pārvietoties, pārējie izmanto invalīdu ratiņus. 2018. gadā Karjeras nedēļā tika apmeklēta 

Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs, kurā tika rīkots pasākums “Iepazīsti profesiju 

daudzveidību!”Jaunbūves bibliotēkas mikrorajonā atrodas Daugavpils pilsētas 15. speciālā 

pirmsskolas izglītības iestāde. Šīs pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem 2018. gadā tika 

organizēti šādi pasākumi: patriotiskā stunda “Es dziedāšu par tevi, tēvu zeme…” (skat. 7.4.7. 

nodaļa) un Adventes laikā – bibliotekārā stunda “Pasaka par peļu pili”. 

Gaismas un Piekrastes bibliotēkā darbs ar bērniem ar īpašām vajadzībām pārskata gadā 

netika veikts.  

7.4.6. Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes 

Jau septīto gadu pēc kārtas LCB un filiālēs tika organizēta vasaras lasītveicināšanas 

programma “Skaistā vasara bibliotēkā”, kas piedāvāja skolēniem izglītojošus un 
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izklaidējošus pasākumus skolas brīvlaikā. Ik ceturtdienu no jūnija līdz pat augusta beigām 

bibliotēkās pulcējās dažāda vecuma bērni, lai aktīvi un saturīgi pavadītu brīvo laiku.  

Programmas ietvaros tika rīkoti pasākumi: novadpētniecības stunda “Daugavpils vēstures 

līkločos”, literāri tematisks pasākums “Ielūkosimies leļļu pasaulē”, folkloras svētki “Vasaras 

saulgrieži”, mīklu maratons “Atmini manu mīklu”, burtiņsvētki “Burtiņus tu pazīt spēsi, rūpīgi 

ja iegaumēsi…”, dabas kaleidoskops “Vasaras vēstnesīši – kukainīši”, literārs kaķu dancis 

“…nevar kaķi nekur-r-r iztikt bez sava mur-r-r”, literārs ceļojums “Ik vasaru kopā ar pasaku”, 

“Tobiasa ceļojumu stāsti”, literārā stunda “Disneja varoņi bibliotēkā”, tematisks pasākums 

“Dinozauri. Kas īsti viņi bija?” u.c. Kopumā programma pārskata gadā LCB un filiālēs pulcēja 

244 individuālos dalībniekus un 1314 bērnus no vasaras nometnēm. 

Pārskata gadā veiksmīgi tika īstenota LCB filiāļu dalība nacionālajā lasītveicināšanas 

programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. Tika organizētas grāmatu izstādes un 

lasīšanas stundas: “Literārais pikniks”, “Sirsnīgi stāstiņi meitenēm”, “Grāmatas, kas uzrunā 

zēnus”, “Lasi un vērtē” u.c. Programmas realizēšanas laikā LCB filiālēs notika daudzveidīgi 

pasākumi. Kopumā pērn LCB filiālēs programmā piedalījās 566 lasīšanas eksperti. Lasīšanas 

ekspertu skaits katru gadu palielinās.  

Ikgadējās Ziemeļvalstu literatūras dienās tika rīkota plaša literāro pasākumu 

programma izglītības iestāžu audzēkņiem. LCB un filiālēs tika organizēti dažādi pasākumi: 

rīta stunda “… un drosmīgajiem pieder pasaule!”, literārs ceļojums “Noslēpumi Ziemeļvalstīs”, 

“Dzīvot, riskēt, uzvarēt!”, radoša darbnīca “Supervaroņi ir klāt!”, rītausmas lasījumi 

“Supervaroņu stunda”, bibliotekārā stunda “Piedzīvojums grāmatu valstībā”. 

Bibliotēku nedēļas vadmotīvs pērn – “Mainās bibliotēka, mainās sabiedrība”. LCB un 

filiālēs tika piedāvāti attēlu stāsti daudzveidīgi pasākumi dažādām vecuma grupām: 

bibliotekārā stunda “Grāmatas ceļš pie bērniem”, “Bibliotēka vakar, šodien, rīt…”, tematisks 

pasākums “No dārza uz galda”, “Mazuļi bibliotēkā”, bibliotekārā stunda “Piedzīvojums 

grāmatu valstībā”, “Ieskats mūsdienu bibliotēkā”, “Bibliotēkā dzīvo grāmatas”, grāmatu 

jaunumi pasākumu ciklā “Gadalaiku grāmatu dārzs”. 

7.4.7. Pasākumi, izstādes, kas saistītas ar Latvijas simtgadi 

2018. gadā veiksmīgi izdevās organizēt pasākumus un izstādes, kas saistītas ar Latvijas 

simtgadi. Īpaša uzmanība tika pievērsta novadu kultūrvēsturiskajam mantojumam, dabas 

bagātībām, Latvijas simtgades projektiem. 

Bērnu bibliotēkā “Zīlīte” bērniem tika rīkots literāri tematisks pasākums “Kā pareizi 

mīlēt dzimteni?”, “Baltā galdauta svētki”, “Runājot, domājot, rakstot par Latviju...” 

Pamatskolas skolēniem notika tematisks pasākums “Tev mūžam dzīvot, Latvija!”, “Dainu 

skapis – pasaules kultūras sastāvdaļa”, novadpētniecībs laboratorija “Kur manas mājas, tur 

mana sirds”. Bibliotekārajā stundā tika noskaidrota Daugavpils novadam (toreizējam Dvinskas 

apriņķim) raksturīgo tautasdziesmu daudzveidība internetvietnē www.dainuskapis.lv Klubiņa 

“Brīvdienas bez garlaicības” ģimenes piedalījās radošā darbnīcā “Kādas krāsas piestāv 

Latvijai?” un virtuālā ceļojumā “Es esmu Latvija”. 

Pārskata gadā bibliotēkā tika organizētas novadpētniecības izstādes: “Daugavpils autori 

bērniem”, “Mūsu novadnieki”, “Daugavpils daiļliteratūrā”, “Mana pils Daugavpils”, “Dzeja ir 

kā saule, kas visu dzīvu dara”, “Svinam svētkus dzejolim!”, “Latgale – katoļu zeme”, 

Daugavpils novadnieces un mākslinieces Anitas Truskovskas radošo darbu izstāde “Kultūras 

kods” u.c. 

file:///C:/Users/darbinieks/AppData/Local/Temp/www.dainuskapis.lv
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Latvijas Valsts gadā ikviens interesents Bērnu bibliotēkā “Zīlīte” tika aicināts 

piedalīties akcijā “100 tautasdziesmas Latvijai”. Mērķis – popularizēt latviešu 

tautasdziesmas, kas rakstītas ar roku. Kopumā bibliotēkā veidotajā Dainu skapī tika apkopotas 

ap 200 tautasdziesmu. 

Gaismas bibliotēkā notika bibliotekārā stunda “Laimes zeme”, tematisks pasākums 

“Baltijas valstīm – 100”, radoša darbnīca ģimenēm “Grāmatzīme Latvijai”. Jaunbūves 

bibliotēkā visa gada garumā tika rīkota bibliotekārā stunda “Uz zemeslodes, zem saules, ir tāda 

zeme – Latvija...” (5.-6. klašu skolēniem), “Latvju rakstnieki – bērniem” (2.-4. klašu 

skolēniem). Vismazākajiem lietotājiem mācību gada garumā tika organizēti pasākumi no cikla 

“Latvijas rakstnieki bērniem”, patriotiskā stunda “Es dziedāšu par tevi, tēvu zeme …”. 

Bērniem un jauniešiem Ceriņu bibliotēkā tika rīkota lasīšanas stunda “Latviešu tautas 

teiku vācele”, bibliotekārā stunda “Meža bibliotēkas taciņas”, “Sargāsim mūsu Latvijas 

bagātību – mežu!”, izzinošs kvests “Enciklopēdijas – izziņas ceļvedis Latvijas dabas pasaulē”, 

“Latvijas simtgade skan”, patriotiska stunda “Mūsu veltījums Latvijai”. Tika iestudēts 

priekšnesums ģimenēm “Spēlēsim leļļu teātri!” Notika literārs svētku galds “Daudz laimes 

dzimšanas dienā, mana Latvija!”, literatūras izstāde “… ir taida šmuka, meila vīta Latgalē… 

(Anita Urča)”, “Lai mirdz varavīksne koša… Kad pa tēvu zemi ej (Pēters Brūveris)”. Bibliotēkā 

bija skatāma Salaspils novada bibliotēkas veidotaplakātu izstāde “Vaira Vīķe-Freiberga. Ar 

Sauli”. 

Tematisks pasākums “Latvijas tautas pasakas” un “Latvija dzejā” tika rīkots 

Pārdaugavas bibliotēkā. Īpaši lielu atsaucību guva novadpētniecības stunda “Saglabājam 

pagātni, lai izpaustu nākotnei”, aproču darināšanās darbnīca “Latvijas krāsas”, tematisks 

pasākums “Tu esi Latvija”, erudīcijas spēle “Mana Latvija”. 

Dažāda vecuma skolēniem Piekrastes bibliotēka piedāvāja pasākumu ciklu “Mūsu 

Latvija”. Tematiskā pasākumā “Latvijas lepnums” pulcējās sākumskolas bērni, bet pamatskolas 

skolēni apmeklēja izzinošu stundu “Latvijas daba”, spēles “Iepazīsti Latviju” turnīru, virtuālu 

ekskursiju “Apceļo Latviju”, folkloras stundu “Mārtiņi” un “Jāņi Pūčumuižā”. 

7.5. Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā, nozīmīgākie partneri, 

sadarbības vērtējums 

Pārskata gadā tika turpināta sadarbība ar Daugavpils pilsētas domes vispārējās un profesionālās 

izglītības pārvaldes pārraudzībā esošajām izglītības iestādēm, Kultūras un izglītības iestādēm, 

biedrībām u.c.  

Bērnu bibliotēkai “Zīlīte” tika īstenota sadarbība ar Daugavpils Izglītības pārvaldi, 

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Kārtības policijas biroja Prevencijas grupas 

inspektoriem, kā arī Reģionālo vācu valodas un Vācijas valsts mācības tālākizglītības centru 

(Daugavpils Universitāte), biedrību DINA-ART. 

Ceriņu bibliotēkā pārskata gadā tika uzsākta sadarbība ar Valsts policijas Latgales 

reģiona pārvaldes Kārtības policijas biroja Prevencijas grupas inspektoriem. Tika organizēta 

nodarbība bērniem un pusaudžiem par Valsts policijas mobilās lietotnes “Mana drošība” 

iespējām un priekšrocībām. Karjeras nedēļas ietvaros tika organizēts pasākums 4.-6. klašu 

skolēniem “Kā tas ir – būt policistam?”. 

Pārdaugavas bibliotēka sadarbībā ar Šveices biroju Daugavpilī Starptautiskās ģimenes 

dienas ietvaros organizēja Šveices biroja ceļojošo izstādi – instalāciju “BesuchBasel”. Gaismas 

bibliotēkai jauna sadarbības pieredze bija ar Latgales brīvo mākslinieku asociācijas 
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pārstāvjiem – L. Sergejevu un A. Truskovsku. Tika organizētas mākslinieču personālizstādes 

ar Daugavpils un Rīgas kultūrvides skatiem. Piekrastes bibliotēkai veiksmīga sadarbības 

iespējas tika realizētas ar Baltkrievu kultūras centra amatiermākslinieku studiju “Krāsu 

pasaule”, bibliotēkā tika rīkotas mākslas izstādes. Jaunbūves bibliotēkas kolektīvs pērnā gada 

sadarbību ar Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm uzskata par veiksmīgu. 

LCB ASV Informācijas centram turpinājās veiksmīgā sadarbība ar ASV Valdības 

sponsorēto FLEX apmaiņas programmu un EducationUSA Latvia Informācijas centru,  Baltic-

American Freedom Foundation organizāciju un ASV Vēstniecību Latvijā .  
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8. Novadpētniecība 

8.1. Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda prioritātes 

LCB un filiāles lietotājiem turpināja piedāvāt plašu novadpētniecības pakalpojumu klāstu:  

 brīvpieeju novadpētniecības krājumam;  

 bibliotēkas veidotos novadpētniecības elektroniskos resursus (datubāzes, 

multimediju resursus, virtuālās izstādes); 

 Novadpētniecības analītisko ierakstu datubāzi; 

 informācijas pakalpojumu pieejamību (novadpētniecības bibliogrāfisko, 

tematisko, precizējošo un faktogrāfisko uzziņu saņemšana; tematisko 

pieprasījumu izpildīšana); 

 bibliotēku organizētos novadpētniecības pasākumus, bibliotekārās, novadmācības 

un novadpētniecības stundas; 

 iespēja iesaistīties bibliotēku novadpētniecības krājuma papildināšanā. 

2018. gada LCB un filiāļu prioritātes novadpētniecības darbā noteica pārskata perioda 

galvenie novadpētniecības darba virzieni un sabiedrības pieprasījums pēc novadpētniecības 

pakalpojumiem:  

 krājuma papildināšana ar vietējo autoru darbiem, ar izdevumiem un publikācijām 

par Daugavpils un Latgales vēsturi;  

 novadpētniecības satura pasākumu rīkošana dažādām mērķgrupām;  

 Novadpētniecības analītikas datubāzes papildināšana ar jauniem ierakstiem.  

8.2. Novadpētniecības krājums 

Komplektēšana un ietverto materiālu veidi 

2018. gadā LCB un filiālēs tika veikta novadpētniecības krājuma kārtējā komplektēšana un 

piekomplektēšana. Novadpētniecības jaunieguvumi, dāvinājumi tika komplektēti latviešu, 

latgaliešu, baltkrievu un krievu valodā, ietverot rūpīgu un vispusīgu izdevumu atlasi dažādās 

lokālās vēstures jomās.  

Pārskata gadā novadpētniecības krājums tika papildināts ar jaunieguvumiem, pārskata 

perioda beigās LCB un filiāļu novadpētniecības krājumā lietotājiem kopumā bija pieejami 4 

258 novadpētniecības izdevumi (2016. gadā – 3 315 izdevumi, 2017. gadā – 3 997 izdevumi). 

Novadpētniecības krājumam ik gadus ir vērojama tendence pieaugt.  

Bibliotēku novadpētniecības krājumā ietverto materiālu veidi:  

 publicētie izdevumi, starp kuriem nozīmīgu vieta ir vietējo autoru darbiem 

dažādās nozarēs – mākslā, lietišķajā mākslā, izglītībā, kultūrā, vēsturē, 

novadpētniecībā utt., kā arī vietējo autoru daiļliteratūras darbi – romāni, stāsti, 

dzeja, publicētie atmiņu stāsti. Komplektēti tika seriālizdevumi, attēlizdevumi, 

nošu izdevumi, audiovizuālie un kartogrāfiskie materiāli, studentu bakalaura, 

maģistra darbi un doktora disertācijas novadpētniecībā.  

 LCB un filiāles 2018. gadā abonēja vietējos laikrakstus latviešu un krievu valodā: 

Latgales Laiks, Vietējā Latgales avīze, Латгалес Лайкс, Сейчас, Миллион, Наш 

город. Novadpētniecības analītikas datubāze pārskata gadā tika papildināta ar 6 

431 jauniem ierakstiem.  
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 Novadpētniecības materiālu elektroniskais krājums – 7 LCB veidotie tiešsaites 

elektroniskie resursi, kas brīvi pieejami bibliotēkas mājaslapā (Latgales novada 

pirmskara avīžu digitālā kolekcija; datubāzes “Daugavpils novadnieki”, 

“Daugavpils baznīckalns”; multimediju resursi “Dziesmotā Latgale”, 

“Dinaburgas cietoksnis”, virtuālās izstādes “Rakstniece Anita Liepa”, “Latgales 

Centrālajai bibliotēkai – 80”). 

 Novadpētniecības tematiskās mapes, kur tiek vākta, apkopota un sistematizēta 

informācija no tekošajiem un iepriekšējos gados izdotajiem vietējiem un 

nacionālās preses izdevumiem.  

Krājuma organizācija un glabāšana 

LCB un filiāļu novadpētniecības krājums atrodas atdalīti no citām nozarēm, krājums ir marķēts 

ar uzlīmi “Daugavpils novadpētniecība”. Šai krājuma daļai bibliotēkās ir nodrošināta 

brīvpieeja. Turpinot tradīciju, 2018. gadā LCB un filiāles krājuma iespieddarbus ar autoru 

veltījuma ierakstiem un autogrāfiem marķēja ar uzlīmi “Īpaša grāmata”.  

Digitalizācija, digitālie resursi un to veidošana 

Pārskata gadā šādi resursi netika veidoti. 

Krājuma kvalitātes, aktualitātes, attīstības novērtējums 

Viens no prioritārajiem pārskata gada krājuma komplektēšanas uzdevumiem bija kvalitatīva 

LCB un filiāļu novadpētniecības krājuma veidošana. Novadpētniecības krājums ir saistošs 

dažādām bibliotēkas lasītāju grupām – pusaudžiem, jauniešiem, ekonomiski aktīvajiem 

iedzīvotājiem, senioriem, kā arī ārzemniekiem. Kvalitatīvu ierakstu pieejamība bibliotēkas 

elektroniskajā katalogā, regulāra Novadpētniecības analītikas ierakstu datubāzes papildināšana 

liecina kā par piedāvātās informācijas pieejamību, tā arī par krājuma saturisko daudzveidību.  

Uz 2019. gada 1. janvāri LCB Novadpētniecības analītisko ierakstu datubāzē bija 

izveidoti 70 633 ieraksti. Pārskata gadā turpinājās Novadpētniecības datubāzes papildināšana 

ar 5 Daugavpilī iznākošo laikrakstu (“Latgales Laiks”, «Латгалес Лайкс», «Сейчас», «Наша 

газета», «Миллион») analītiskajiem aprakstiem. Skat. 8.2.2. tabulu. Saskaņā ar līgumu ieraksti 

no pirmajām četrām avīzēm tika eksportēti uz LNB Nacionālās bibliogrāfijas datubāzi. 

8.2.2. Tabula. “Novadpētniecības analītisko ierakstu datubāzē  

ievadītie ieraksti 2016.-2018. gadā” 

 

 

 

 

 

Raiti virzās uz priekšu un tuvojas nobeigumam iepriekšējo gadu (1953-1999) vietējo laikrakstu 

analītiskā aprakstīšana. 2018. gadā LCB Novadpētniecības datubāze papildināta ar 650 

ierakstiem no laikraksta “Миллион» (1992-1999), 650 ierakstiem no «Авангард» (1979-1992) 

un 1156 ierakstiem no «Латгалес Лайкс» (1996-1999).  

Analītisko ierakstu veidi 2016 2017 2018 +/- 

Eksportēto ierakstu skaits 3287 3418 3413 -5 

Ieraksti no avīzes «Миллион» 363 375 455 +80 

Ieraksti no iepriekšējo gadu avīzēm 795 1886 2563 +677 

                                                    Kopā: 4445 5679 6431 +752 

http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=Digitalizetie_laikraksti
http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=Digitalizetie_laikraksti
http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=Daugavpils_novadnieki
http://www.lcb.lv/baznickalns/?lv/
http://www.lcb.lv/dziesmotalatgale/
http://dinaburgascietoksnis.lcb.lv/
http://www.lcb.lv/anitaliepa/
http://www.lcb.lv/lcb-80/
http://www.lcb.lv/lcb-80/
https://daugavpils.biblioteka.lv/Alise/lv/advancedsearch.aspx?crit0=allf&op0=%25LIKE%25&val0=novadp%C4%93tniec%C4%ABbas+mape&linkid0=0&addCriteriaBop=AND&c=1%2c2%2c3&page=1
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Izmantojums  

Bibliotēku novadpētniecības krājums tika izmantots mācībām un studijām, pētniecībai, ziņu par 

radiniekiem precizēšanai, rakstot publikācijas un grāmatas, dažāda veida uzziņu iegūšanai, 

individuālo zināšanu papildināšanai. Pārskata gadā novadpētniecības krājuma izsniegums LCB 

un filiālēs ir saglabājies iepriekšējā gada līmenī: 2016. g. – 5518, 2017. g. – 7086, 2018. g. – 

7083.  

LCB un filiālēs kopskaitā ir pieejamas 236 novadpētniecības tematiskās mapes.  

8.2.4. Tabula. “Novadpētniecības tematisko mapju izsniegums  

LCB un filiāles 2016.-2018. gadā” 

Gads 2016 2017 2018 

LCB 256 312 262 

Bērnu bibliotēka “Zīlīte” 109 229 231 

Gaismas bibliotēka 0 31 7 

Jaunbūves bibliotēka 199 163 120 

Ceriņu bibliotēka 51 88 37 

Pārdaugavas bibliotēka 43 65 31 

Piekrastes bibliotēka 175 130 137 

Kopā: 833 1018 825 

Pieprasītākās tematiskās mapes 2018. gadā bija Daugavpils mikrorajoni, Daugavpils 

arhitektūra, Daugavpils vēsture, Dinaburgas cietoksnis, Daugavpils baznīcas u.c.  

2018. gadā LCB un filiālēs sniegtas 3 167 novadpētnieciska satura uzziņas. Izpildot 

uzziņas, tika izmantots ne tikai bibliotēkas krājums, pašu veidotās datubāzes un tematiskās 

mapes, bet arī Lursoft laikrakstu bibliotēkā un periodika.lv apkopoto digitalizēto Daugavpils 

20. gadsimta preses izdevumu pilnteksti.  

Apkopojot informāciju par pārskata periodā sniegto novadpētniecības tematisko uzziņu 

un tematisko pieprasījumu izpildi, iespējams secināt zīmīgākās lietotāju intereses: Jaunatnes 

lietu politika Daugavpilī; Dvinskas sieviešu ģimnāzijas darbība 19.gs. beigās; Daugavpils 18. 

(vācu) pamatskolas darbība 19.gs. 30-jos gados; sanatorija “Mežciems”; Daugavpils 

grāmattirgotāju Padežina un Adelberga grāmatu kolekcijas; Ceļu būvniecības vēsture 

Daugavpilī; Daugavpils mākslinieku kopas darbība 20.gs. 70-jos gados; Daugavpils ķieģeļu 

rūpnīcu vēsture; Daugavpils ezeru apsaimniekošanas un ekoloģijas problēmas; Daugavpils 

Ķīmiskās šķiedras rūpnīcas arhitektūra un celtniecības vēsture. Latvijas simtgades ietvaros 

vairākkārt tika izpildīta uzziņa par daugavpiliešu devumu Latvijas neatkarības idejas attīstības 

veicināšanā. LCB un filiālēs reģistrēto novadpētniecības uzziņu statistika apkopota 8.2.5. 

tabulā. 

8.2.5. Tabula. “LCB un filiāļu novadpētniecības sniegto uzziņu statistika  

2016.-2018. gadā” 

Bibliotēka 2016 2017 2018 +/- 

LCB  1485 1639 1653 +14 

“Zīlīte” 247 404 422 +18 

Jaunbūves bibliotēka 151 91 42 -49 

Gaismas bibliotēka - 730 526 -204 

Pārdaugavas bibliotēka 152 224 226 +2 

Piekrastes bibliotēka 210 200 210 +10 
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Ceriņu bibliotēka 65 83 88 +5 

Kopā: 2310 3371 3167 -204 

Pārskata periodā palielinājās attālināto novadpētniecības e-uzziņu skaits. Salīdzinoši šāda veida 

uzziņas bija ievērojami sarežģītākas un darbietilpīgākas. Galvenokārt attālināto uzziņu 

pieprasījumi tika saņemti no vēstures pētniekiem, dažādu biedrību un institūciju pārstāvjiem. 

Piemēram: 

 no Talsu Galvenās bibliotēkas sociālo mediju speciālista Andžeju Beļēviču 

bibliogrāfa Jāņa Tāles dzīvesgājuma pētniecībā; 

 no LNB Bibliotēku attīstības institūta vadošās pētnieces Janas Dreimanes 

Adelbergu dzimtas bibliotēkas vēstures pētniecībā Daugavpilī; 

 no pētnieka Andreja Galaņina (Jekaterinburga) par PSRS jaunatnes līgas 

sacensību vēsturi Daugavpilī padomju periodā; 

 no Latgales dzejnieces, žurnālistes, publicistes Annas Rancānes par izcilo 

Latgales diriģenti, pedagoģi, Dziesmu un deju svētku Goda virsdiriģenti Terēziju 

Broku u.c. novadpētniekiem.  

Šādu novadpētniecības uzziņu izpildē vērtīgs informācijas avots ir retrospektīvie vietējo 

laikrakstu apraksti. 

Novadpētniecības krājuma izdevumi un LCB veidotās datubāzes pārskata gadā tika 

izmantotas plānoto literatūras izstāžu veidošanā un krājuma popularizēšanā. 

Pārskata gadā būtiski audzis gandrīz visu LCB veidoto novadpētniecības resursu 

virtuālais apmeklējums (skat. 8.2.6. tabula).  

8.2.6. Tabula. Novadpētniecības datubāzu virtuālais apmeklējums 2016.-

2018. gadā 

Datubāze Pieejamība virtuālajā vidē 2016 2017 2018 % 

salīdzinot 

ar 2017. 

gadu 

Dziesmotā Latgale http://www.lcb.lv/dziesmotalatgale 11022 16227 22175 +37% 

Dinaburgas cietoksnis http://dinaburgascietoksnis.lcb.lv 

 

4665 5375 6246 +16% 

Daugavpils novadnieki http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=Daug

avpils_novadnieki 

808 1567 874 -44% 

Daugavpils baznīckalns http://www.lcb.lv/baznickalns/ 

 

2100 4733 6443 +36% 

Rakstniece Anita Liepa http://www.lcb.lv/anitaliepa/ 

 

1221 574 658 +15% 

Latgales Centrālajai 

bibliotēkai - 80 

http://www.lcb.lv/lcb-80/ 

 

- 802 994 +24% 

Digitalizētie Daugavpils 

laikraksti (1928-1940) 

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

aksti 

- 492 465 -6% 

Tas ir izskaidrojams ar virtuālo resursu popularizēšanu ne tikai bibliotekārajās stundās, bet arī 

skolu un publisko bibliotēku darbinieku apmācībās, kā arī ar iedzīvotāju augošajām prasmēm 

informācijpratībā. Dažas no datubāzēm (“Dinaburgas cietoksnis” un “Daugavpils baznīckalns”) 

ir veltītas iecienītiem tūrisma objektiem, domājams, ka bibliotēkas veidotie virtuālie resursi ir 

viens no to atpazīstamību veicinošiem faktoriem.  

http://www.lcb.lv/dziesmotalatgale
http://dinaburgascietoksnis.lcb.lv/
http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=Daugavpils_novadnieki
http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=Daugavpils_novadnieki
http://www.lcb.lv/baznickalns/
http://www.lcb.lv/anitaliepa/
http://www.lcb.lv/lcb-80/


55 

  

2018. gadā jaunas novadpētniecības datubāzes netika veidotas, bet esošās pastāvīgi tika 

papildinātas ar jaunu vai aktuālu informāciju, pārbaudītas un atjaunotas aktīvās saites uz citiem 

interneta resursiem. Datubāze “Daugavpils novadnieki” tika papildināta ar 13 jauniem 

daugavpiliešu dzīves aprakstiem.  

8.3. Novadpētniecības darba popularizēšana 

Novadpētniecības bibliotēku krājuma popularizēšanai, LCB un filiālēs tradicionāli tiek veidotas 

literatūras izstādes. 2018. gadā bibliotēkās tika piedāvātas 64 literatūras izstādes. LCB ik 

mēnesi bija apskatāma literatūras izstāde no cikla “Novadnieki – mēneša jubilāri”. Ceriņu 

bibliotēkā bija pieejams informācijas stends “Aizraujošā novadpētniecība”, Jaunbūves 

bibliotēkā tika rīkots novadpētniecības literatūras izstāžu cikls “Pilsēta atmiņu virpulī”. 

Pārskata gadā lasītāju atzinīgi vērtētākās novadpētniecības literatūras izstādes – 

rakstnieces Anitas Liepas jubilejai veltīta literatūras izstāde; Solomonam Mihoelsam veltīta 

literatūras izstāde “Aktiermākslas meistara dzirksts”; novadnieka J.Šteimana jubilejai veltītā 

literatūras izstāde “Pedagogs, zinātnieks, Goda daugavpilietis Josifs Šteimans”; abstraktā 

ekspresionisma un krāsu lauku aizsācējam Markam Rotko veltītā izstāde “Māksla ir 

piedzīvojums nezināmā pasaulē”.  

2018. gadā Daugavpils publiskajās bibliotēkās tika rīkoti 49 novadpētniecības satura 

pasākumi. Bibliotēkās notika vairāki vietējo autoru grāmatu prezentācijas pasākumi t.sk.   

 februārī – Daugavpils krievu rakstnieku organizācijas dzejas krājuma «Вехи 

времени» prezentācija; dzejnieka Alekseja Solovjova jaunākā dzejas krājuma «В 

пространстве времени» prezentācija; Jaunbūves bibliotēkā Daugavpils 

dzejnieces Margaritas Labonarskas grāmatas «Следы» prezentācija; 

 oktobrī – novadpētnieka Josifa Ročko grāmatas «Знаменитые евреи Латгалии» 

pirmā sējuma atvēršanas svētki; Bērnu bibliotēkā “Zīlīte” Daugavpils bērnu 

grāmatu autoru Lidijas Vasaraudzes un Jevgeņija Golubeva jaunā krājuma 

“Paši… Paši…” atvēršanas svētki; 

 decembrī – Daugavpils krievu rakstnieku organizācijas dzejas almanaha «Вехи 

времени» otrā sējuma atvēršanas pasākums; Bērnu bibliotēkā “Zīlīte” Gaļinas 

Ivanovas pirmā dzejoļu krājuma «Компьютерные каникулы» atvēršanas 

pasākums. 

Bibliotēkās tika rīkoti jauno grāmatu atvēršanas svētki, kuru autori nav vietējie 

novadnieki vai novadpētnieki, taču izdevumi satur vērtīgu informāciju novadpētniecībā. 2018. 

gada maijā LCB notika apgādā “Mansards” jauniznākušās grāmatas “Platās acis” atvēršanas 

pasākums, kurā piedalījās autore – latviešu izcelsmes amerikāniete Marija Platace Fačsa Faina, 

grāmatas tulkotājs Zigurds Skābardis un vēsturnieks Lauris Olups.  

Pārskata gadā bibliotēkās norisinājās vairāki autorvakari un tikšanās pasākumi ar 

vietējiem autordziesmu izpildītājiem. LCB lietotājiem janvārī literāri muzikālā vakara 

“Tikšanās gadumijā” ietvaros bija iespēja tikties ar dzejnieku un autordziesmu izpildītāju 

Vitāliju Mihailovski, dziesminieci Jeļenu Vitkeviču un dzejnieci Tatjanu Ruskuli. Martā dzejas 

cienītāji pulcējās Daugavpils literāta Jevģēnija Golubeva autorvakarā. Maijā norisinājās 

tikšanās ar Daugavpils mūziķi un dzejnieci Jeļenu Figurinu. Savukārt gada noslēgumā notika 

dzejnieka Anatolija Harina 85 gadu jubilejai veltīta radoša tikšanās.  

Pārdaugavas bibliotēkas lasītājiem martā bija iespēja apmeklēt muzikāli poētisku tikšanos 

ar dzejnieku un autordziesmu izpildītāju Anatoliju Galleru – “Dvēseles vārdi”. Gaismas 

http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=jaunumi&page=1&cid=6256
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bibliotēkas lietotājiem tika rīkota tikšanās ar Daugavpils literātu Jevgēņiju Golubevu, kur tika 

prezentēta vietējo autoru jaunizdotā grāmata “Paši... Paši... Самые... Самые”.  

LCB 2018. gadā vecāko klašu skolēnu mērķgrupai tika novadītas vairākas novadmācības 

un novadpētniecības stundas. Martā vidusskolēni piedalījās novadmācības stundā 

“Deportāciju hronikas”, novembrī “Skan, Latvija, tavs vārds”. LCB filiālēs rīkotās 

novadpētniecības stundas: Ceriņu bibliotēkā – “Mēs esam daugavpilieši!”, Pārdaugavas 

bibliotēkā – “Saglabājam pagātni, lai izpaustu nākotnei”, Gaismas bibliotēkā - “Meža ielokā 

pie Daugavas... Ruģeļi”. Piekrastes bibliotēkā - “Daugavpils laikam līdzi”, “Mūsu novadnieki: 

Anita Liepa un Oskars Stroks”, Jaunbūves bibliotēkā - “Daugavpils vēstures līkločos”. Stundu 

ietvaros tika popularizēti bibliotēkā pieejamie novadpētniecības materiāli. 

Pārskata periodā turpinājās novadpētniecības darba popularizēšana sociālajos tīklos, 

katras nedēļas otrdienā – “Datubāzu otrdiena” – tika publicēts svarīgs fakts no bibliotēkas 

veidotajām datubāzēm. 2018. gadā tika popularizēta Latgales novada pirmskara avīžu 

digitālā kolekcija, kurā ir digitalizēti tādi laikraksti kā “Latgales Ziņas” (1928-1934), 

“Latgales Vēstnesis” (1935-1939) un “Daugavas Vēstnesis” (1939-1940). Savukārt katras 

nedēļas ceturtdienā – “Atmiņu ceturtdiena” – lietotājiem bija iespēja uzzināt kādu nozīmīgu 

faktu no bibliotēkas darbības vēstures.  

8.4. Sadarbība novadpētniecības jomā 

Pārskata gadā tika turpināta veiksmīga LCB un filiāļu sadarbība ar citām iestādēm un 

privātpersonām. Īpaši atzīmējami ilggadējie sadarbības partneri – sabiedriskā organizācija 

“Latgales novadpētnieki”. 

Paplašinot 2016. gadā minēto sadarbības partneru loku, pārskata periodā izveidojās 

veiksmīga sadarbībā ar Latgales Kultūrvēstures muzeju (Rēzeknē). Novembrī LCB bija 

apskatāma ceļojošā izstāde “Pāri slieksnim” – pirmā Latgales kongresa simtgadei veltīts 

izzinošs materiāls, kas atklāja Latvijas vēsturē nozīmīgus faktus un notikumus. Izstādes 

idejas autori bija Latgales Kultūras vēstures muzeja speciālisti.  

8.5. Jauninājumi novadpētniecības jomā  

Pārskata periodā LCB bibliotekāri piedalījās vairākos teletiltos ar citu valstu bibliotēkām. Aprīlī 

notika pieredzes apmaiņas vebinārs – internetseminārs ar Braslavas rajona centrālo bibliotēku 

Baltkrievijā, decembrī notika teletilts ar Krievijas Zinātņu akadēmijas Sibīrijas nodaļas Valsts 

publisko zinātniski tehnisko bibliotēku Novosibirskā.  Teletiltu ietvaros ārvalstu kolēģi tika 

iepazīstināti ar LCB veidotajiem novadpētniecības elektroniskajiem resursiem – datubāzēm, 

multimediju resursiem, virtuālajām izstādēm. 

8.6. Novadpētniecības darba problēmas un to risinājumi 

Pārskata gadā nozīmīgākās problēmas saistītas ar: 

 bibliotēkas veidoto elektronisko resursu uzturēšanu. Tā kā LCB veidotajām 

novadpētniecības datubāzēm, multimediju resursiem, virtuālajām izstādēm nav noteiktu 

hronoloģisku robežu, pastāvīgi jāatjauno ietverto informācija, jāpapapildina ar 

aktuāliem faktiem un notikumiem, jāseko līdzi ievietoto aktīvo interneta saišu darbībai. 

Esošo elektronisko resursu uzturēšana un atjaunošana ir laikietilpīgs process. 

Bibliotekāri to veic paralēli citiem darba pienākumiem; 

 novadpētniecības krājumā materiāli tiek vākti, apkopoti, sistematizēti, taču 

bibliotekāriem trūkst laika to detalizētākai izpētei;  

http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=Laikraksti
http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=Laikraksti
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 veicot komplicētākas uzziņas, nepieciešams regulāri uzlabot bibliotekāru 

informācijpratības prasmes. 

 8.7. Galvenie secinājumi pārskata periodā, nākotnes prognozes, vajadzības 

2018. gadā novadpētniecības darbs LCB un filiālēs noritēja veiksmīgi, novadpētniecības 

krājums tika regulāri papildināts, tādējādi nodrošinot vietējā kultūras mantojuma saglabājamību 

nākamajām paaudzēm. 2018. gadā veiksmīgi tika turpināta sadarbība ar pētniekiem, 

sabiedriskajām organizācijām un valsts institūcijām. Tas veicināja bibliotēkas atpazīstamību un 

krājuma popularizēšanu.  

Pārskata periodā tika novērots, ka aizvien vairāk lietotāju izmanto bibliotēkas 

elektroniskos resursus, ir vērojama tendence saņemt tieši novadpētniecības satura tematiskos 

pieprasījumus elektroniskā formātā (e-pastā). Tas liecina, ka aug pieprasījums lietot bibliotēku 

attālināti.   
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9. Projekti 

Pārskata gadā Latgales Centrālā bibliotēka īstenoja trīs projektus. Pamatdati par tiem apkopoti 

9.1. tabulā. 

9.1. tabula. LCB īstenoto projektu apkopojums 

Projekta 

nosaukums 

Finansētājs Finansējuma 

apjoms 

Projekta apraksts (īss 

kopsavilkums) 

Atbalstīts/ 

neatbalstīts 

Ģimenes digitālo 

aktivitāšu centru 

tīkla izveide, 

dzīves kvalitātes 

un izglītības 

atbalstam 

Austrumaukštaitijā 

un Dienvidlatgalē 

ERAF 

(Latvijas-

Lietuvas 

pārrobežu 

sadarbības 

programmas 

2014.-2020. 

gadam 

ietvaros) 

386 073,60 

EUR 

Projekta ietvaros divās Latvijas 

un divās Lietuvas pierobežas 

bibliotēkās tiks izveidoti ģimenes 

digitālo aktivitāšu centri, kuros 

ģimenēm un citiem interesentiem 

būs iespēja izglītoties un saturīgi 

pavadīt brīvo laiku modernās, ar 

jaunām tehnoloģijām aprīkotās 

telpās. 

atbalstīts 

Dialogs. 

Rakstnieki 

Daugavpilī. 4. 

kārta 

VKKF 625 EUR Literāru tikšanos sērija ar pieciem 

latviešu rakstniekiem, kas savos 

darbos pievēršas Latvijas ļaužu 

likteņstāstiem uz 20. gs. vēstures 

lielo notikumu fona. Projektā 

iesaistīti Andris Akmentiņš, 

Guntis Berelis, Arno Jundze, 

Pauls Bankovskis un Inguna 

Cepīte. 

 

Profesionālās 

pilnveides mācību 

seminārs 

“Inovatīvo 

prasmju ABC 

Latgales novada 

bibliotekāriem” 

Latvijas 

valsts mežu 

un VKKF 

atbalstītā 

Latgales 

kultūras 

programma 

2018 

496,36 EUR Projekta gaitā, veicinot Latgales 

novada bibliotekāru profesionālās 

pilnveides iespējas, tika 

paplašinātas bibliotekāru 

zināšanas, prasmes un 

kompetences saturīgu 

lasītveicināšanas aktivitāšu 

nodrošināšanā, tematisko 

pasākumu organizēšanā un 

popularizēšanā, sabiedrībai 

saistošu bibliotēkas pakalpojumu 

piedāvāšanā un mūsdienīgas 

komunikācijas veidošanā ar 

bibliotēkas lietotājiem. Projektam 

piesaistītie lektori: Kristīne 

Deksne, Ginta Zalcmane, Aiga 

Grēniņa un Augusts Zilberts. 

atbalstīts 

Pārskata gadā LCB turpināja īstenot projektu “Ģimenes digitālo aktivitāšu centru tīkla 

izveide, dzīves kvalitātes un izglītības atbalstam Austrumaukštaitijā un Dienvidlatgalē”. 

Tā mērķis ir pielāgot projekta partneru esošās prakses un izmantot tās kā bāzi, lai divās Latvijas 

un divās Lietuvas pierobežas bibliotēkās izveidotu jaunu sabiedrisko pakalpojumu – ģimenes 

digitālo aktivitāšu centrus, kuros ģimenēm un citiem interesentiem būs iespēja izglītoties un 

saturīgi pavadīt brīvo laiku ar jaunākajām tehnoloģijām aprīkotās telpās. Projekts tiek īstenots 

ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu Interreg Latvijas–Lietuvas programmas 2014.–2020. 
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gadam ietvaros. ERDF finansējums – 386 073,60 EUR. Projekta īstenošanas laiks: no 

01.03.2017. līdz 28.02.2019. Projekta partneri: Utenas A. un M. Mišķina publiskā bibliotēka, 

Zarasu rajona pašvaldības publiskā bibliotēka, Latgales Centrālā bibliotēka, Preiļu novada 

dome un Lietuvas reģionālo bibliotēku asociācija. 

Projekta galvenā ideja paredz sekmēt projektā iesaistīto bibliotēku pārveidi par 

mūsdienīgām, dinamiskām kultūras, izglītības un informācijas iestādēm, kuras iet kopsolī ar 

laiku – meklē un rada izdevības piedāvāt 21. gadsimta klientam aktuālus pakalpojumus un 

iespējas nodoties patīkamām un izklaidējošām, radošām un rosinošām, izzinošām un 

izglītojošām nodarbēm. Projekta gaitā četrās iesaistītajās bibliotēkās Daugavpilī, Preiļos, Utenā 

un Zarasos tiek izstrādāti un pakalpojumu klāstā integrēti šādi inovatīvi tehnoloģiski risinājumi:  

 LEGO® MINDSTORMS® izglītojošā robotika, kas ļauj darbināt prātu un rokas, 

mācoties konstruēt, programmēt un kontrolēt robotus, lai tie veiktu dažādus 

automatizētus uzdevumus.  

 Uz kustību atpazīšanas tehnoloģiju bāzes veidotas spēles jautrai, dinamiskai 

atpūtai un izklaidei.  

 Īpaši veidota bezmaksas mobilā lietotne, kas ļauj orientēties bibliotēkas 

pakalpojumu klāstā un literatūras piedāvājumā.  

 Virtuālās realitātes filmas, kas inovatīvā veidā iepazīstina ar Latvijas un Lietuvas 

pierobežas pilsētu galvenajiem tūrisma objektiem, ļaujot citādi palūkoties uz jau 

zināmo, kā arī atklāt ko jaunu.  

 Virtuāls velobrauciens pa pierobežas zonas populārākajiem lauku tūrisma 

maršrutiem, kas ļauj apvienot fiziskos treniņus ar vietējā kultūrvēsturiskā 

mantojuma izzināšanu un kurā var doties, neizejot no bibliotēkas. 

Pārskata periodā ritēja projekta trešais un ceturtais posms. Vasaras mēnešos LCB notika 

darbs pie centram atvēlētās telpas iekārtošanas (kosmētiskais remonts, mēbeļu un iekārtu iegāde 

un izvietošana). Projekta ietvaros tika iegādāti: viens interaktīvs skārienjūtīgs ekrāns interaktīvu 

pasākumu organizēšanai, virtuālās realitātes aprīkojums ar attiecīgu programmnodrošinājumu 

(viens velosipēds ar statīvu, divi Samsung viedtālruņi un divas Samsung Gear brilles), 20 datori, 

seši LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 robotikas komplekti, divi Samsung televizori 

un divas Xbox konsoles ar Kinect sensoriem. Sadarbībā ar publisko iepirkumu uzvarētājiem 

notika darbs pie minētajai tehnikai paredzētu izglītojoša un izklaidējoša rakstura digitāla satura 

izstrādes.  

Rudenī tika organizēti mācību cikli bibliotekāriem (no LCB tajos piedalījās seši 

darbinieki) darbam ar katru no izstrādātajiem produktiem. Bibliotekāri mācījās kļūt par 

tehnoloģiju mentoriem, kas palīdzēs lietotājiem neapmaldīties jauno pakalpojumu klāstā. 

Sīkākas ziņas par bibliotēkas darbinieku profesionālo pilnveidi projekta “Network-Digihubs” 

ietvaros pārskata 12. nodaļā.  

Durvis apmeklētājiem LCB Ģimenes digitālo aktivitāšu centrs vērs 2019. gada sākumā, 

iezīmējot projekta aktivitāšu noslēgumu (skat. 1. pielikumu). 

Pārskata gadā LCB īstenoja arī VKKF līdzfinansētā ilgtermiņa projekta “Dialogs. 

Rakstnieki Daugavpilī” 4. kārtu. Sagaidot Latvijas valsts simtgadi, bibliotēka piedāvāja 

iespēju tikties ar četriem apgāda “Dienas Grāmata” vēstures romānu sērijas “Mēs. Latvija, XX 

gadsimts” autoriem Andri Akmentiņu, Gunti Bereli, Arno Jundzi un Paulu Bankovski, kuriem 

pievienojās Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas grāmatu kolekcijā iekļautā romāna “Ulsiks” 

autore Inguna Ula Cepīte (skat. 3. pielikumu). No septembra līdz 2018. gada nogalei Daugavpilī 
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notika 10 lasītāju tikšanās ar minētajiem literātiem, tikšanās notika ne vien Latgales Centrālajā 

bibliotēkā, bet arī LCB filiālē Piekrastes bibliotēkā un izglītības iestādēs dažādos pilsētas 

mikrorajonos – Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolā “Saules skola”, Staņislava Broka 

Daugavpils mūzikas vidusskolā, Daugavpils 12. vidusskolā un Daugavpils Saskaņas 

pamatskolā. Tos apmeklēja kopskaitā 402 dalībnieki. 

Projekta īstenošanas rezultātā  pieauga minēto autoru grāmatu lasāmība bibliotēkā. 

Piemēram, Andra Akmentiņa “Skolotāji” kļuva par gada trešo lasītāko grāmatu. Arī pārējo 

rakstnieku grāmatas parādījās mēneša lasītāko grāmatu topos. Īstenotie projekta publicitātes 

pasākumi (41 publikācijas interneta portālos, 50 publikācijas feisbukā, 49 publikācijas tviterī, 

6 publikācijas instagramā, 4 TV sižeti, 6 raksti avīzē) ļāva būtiski uzlabot Latgales Centrālās 

bibliotēkas atpazīstamību un deva nozīmīgu ieguldījumu arī projektā iesaistīto literātu un viņu 

darbu popularizēšanā multikulturālajā Daugavpilī. 

 Pārskata gadā LCB īstenoja arī VKKF līdzfinansētu projektu “Profesionālās pilnveides 

mācību seminārs “Inovatīvo prasmju ABC Latgales novada bibliotekāriem”. Projekts tika 

iesniegts Latgales Kultūras programmas projektu konkursā. Projekta mērķis bija paplašināt 

bibliotekāru zināšanas un prasmes saturīgu lasītveicināšanas aktivitāšu nodrošināšanā, 

tematisku pasākumu organizēšanā un popularizēšanā, sabiedrībai saistošu bibliotēkas 

pakalpojumu piedāvāšanā un mūsdienīgas komunikācijas veidošanā ar bibliotēkas lietotājiem. 

Piesaistot nozares speciālistus no Latvijas Nacionālās bibliotēka, projekta ietvaros tika 

organizēts vienas dienas seminārs, piedaloties bibliotekāriem no pašvaldību publiskajām 

bibliotēkām un izglītības iestāžu bibliotēkām, kā arī no novada specializētajām bibliotēkām, 

kas apkalpo dažādas kultūras biedrības, aprūpes centrus un citas organizācijas (skat. 

7. pielikumu). Tika sniegti četri priekšlasījumi: 

 Bibliotēku attīstības centra speciāliste Kristīne Deksne sniedza aktuālu 

informāciju par bibliotēku lomu un iesaisti ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu 

sasniegšanā, uzsverot indivīdu, iestāžu un organizāciju līdzdalību ilgtspējīgas 

vides un sabiedrības veidošanā.  

 Informācijas pakalpojumu un starpbibliotēku abonementa nodaļas vadītāja Ginta 

Zalcmane dalījās pieredzē mūsdienīgu bibliotēkas pakalpojumu un aktivitāšu 

rīkošanā dažādām lasītāju auditorijām.  

 Bērnu literatūras centra galvenā bibliotekāre Aiga Grēniņa deva padomus 

lasītveicinošu pasākumu īstenošanā, spēļu elementu izmantošanā bērnu lasīšanas 

motivācijas sekmēšanai, kā arī sniedza ieskatu aktuālākajās medijpratības 

tendencēs.  

 Sabiedrisko attiecību vadītājs Augusts Zilberts informēja par pārdomātas, 

stratēģiskas komunikācijas un pakalpojumu popularizēšanas īstenošanas iespējām 

bibliotēkā. 

Dalībnieki (kopskaitā 59) saņēma apliecinājumus par piedalīšanos seminārā (septiņu 

akadēmisko stundu apmērā).  
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10. Publicitāte 

10.1. Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par bibliotēkas 

funkcijām, pakalpojumiem 

Publicitātes pasākumi LCB tiek īstenoti ar mērķi veicināt bibliotēkas un tās filiāļu 

atpazīstamību, popularizēt bibliotēkās pieejamos pakalpojumus, informēt par aktualitātēm. Par 

publicitātes darba virsmērķi pirms vairākiem gadiem ir izvirzīta lietotāju piesaiste, kā arī 

krājuma lasāmības, pakalpojumu izmantojamības un pasākumu apmeklētības uzlabošana. 

Bibliotēku sabiedrisko attiecību un publicitātes jomā strādā LCB administrācija LCB nodaļu 

un filiāļu vadītāji, Sabiedrisko attiecību speciālisti, kā arī Automatizācijas nodaļa. Publicitātei 

tiek izmantoti tādi komunikācijas līdzekļi kā preses relīzes, pasākumu afišas un ielūgumi, 

fotoreportāžas, TV un radio intervijas. Galvenie publicitātes kanāli ir bibliotēkas mājaslapa, 

sociālo tīklu konti (Facebook, Twitter un kopš pārskata gada sākuma arī Instagram), pilsētas 

digitālie un drukātie mediji (ziņu portāli, pašvaldības iestāžu mājaslapas, laikraksti), 

Daugavpils pilsētas un Latgales reģiona televīzija, vietējais radio “Alise +” un “Latvijas radio” 

(reģionālo raidījumu cikls). 

Pārskata gadā Sabiedrisko attiecību speciālistu sagatavotās preses relīzes par bibliotēkas 

pasākumiem un pakalpojumiem tika regulāri sūtītas Daugavpils pilsētas domes portālam 

www.daugavpils.lv, Daugavpils kultūras pārvaldes mājaslapai www.kultura.daugavpils.lv, 

Daugavpils Tūrisma un informācijas centra mājaslapai www.visitdaugavpils.lv un dažādiem 

pilsētas ziņu portāliem, piemēram, www.grani.lv, www.d-fakti.lv, www.gorod.lv, 

www.daugavpilszinas.lv. Atsevišķos gadījumos informācija par pasākumiem, kuru konteksts 

bija attiecināms uz Latgales reģionu, tika sūtīta arī Daugavpils novada domes mājaslapai 

www.daugavpilsnovads.lv un portālam www.latgale.lv. Pasākumiem, kuru mērķgrupa bija 

pilsētas izglītības iestāžu audzēkņi un pedagogi, informācija tika sūtīta arī publicēšanai 

Daugavpils izglītības pārvaldes portālā www.izglitiba.daugavpils.lv. 

Turpinājās cieša sadarbība ar Daugavpils laikrakstiem «Сейчас», «Миллион» un «Наш 

город», kā arī ar reģionālo laikrakstu “Latgales Laiks”, kas iznāk gan latviešu, gan krievu 

valodās. Laikrakstiem tika sūtītas preses relīzes par bibliotēkas aktualitātēm. Korespondenti 

apmeklēja bibliotēkas pasākumus un atspoguļoja to norisi savās publikācijās. Par LCB 

pakalpojumiem, pasākumiem un sasniegumiem pārskata gadā tika publicētas kopskaitā 110 

ziņas dažādos laikrakstos (2017. gadā – tikai 48): 

 «Сейчас» – 24 publikācijas;  

 «Миллион» – 13 publikācijas; 

 “Latgales Laiks” – 29 publikācijas; 

 «Латгалес Лайкс» – 24 publikācijas; 

 «Наш город» – 20 publikācijas. 

Pilsētas laikrakstu korespondenti izrādīja īpašu interesi par projekta “Dialogs. Rakstnieki 

Daugavpilī” 4. kārtu. (sk. 9.nodaļa) Plašu atspoguļojumu vietējā presē guva arī Dzejas dienu 

ietvaros notikušais “Dzejas slams”, kā arī daugavpilieša, ebreju vēstures pētnieka, Triju 

Zvaigžņu ordeņa kavaliera Josifa Ročko jaunākās grāmatas atvēršanas svētki. Turklāt 

laikrakstos regulāri tika atspoguļotas LCB rīkotās mākslas un radošo darbu izstādes.  

2018. gadā bibliotēkas aktualitātes tika atspoguļotas arī televīzijā – Daugavpils pilsētas 

domes televīzijā un komerctelevīzijā Dautkom TV. Gan LCB Sabiedrisko attiecību speciālistu 

http://www.daugavpils.lv/
http://www.kultura.daugavpils.lv/
http://www.visitdaugavpils.lv/
http://www.grani.lv/
http://www.d-fakti.lv/
http://www.gorod.lv/
http://www.daugavpilszinas.lv/
http://www.daugavpilsnovads.lv/
http://www.latgale.lv/
http://www.izglitiba.daugavpils.lv/
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mudināti, gan paši pēc savas iniciatīvas TV korespondenti bieži apmeklēja bibliotēkas 

pasākumus un veidoja sižetus par aktuālajām norisēm bibliotēkas dzīvē.  

Salīdzinot ar 2017. gadu, pārskata gadā uzņemto TV sižetu skaits ievērojami palielinājās. 

2018. gadā Daugavpils pilsētas domes televīzija par bibliotēku izveidoja 10 TV sižetus (piecus 

latviešu valodā un piecus krievu valodā), savukārt komerctelevīzija Dautkom TV – 30 sižetus 

(20 latviešu valodā un 10 krievu valodā). Papildus tam vienu sižetu par Drošāka interneta dienas 

norisi LCB un filiālēs izveidoja Latgales reģionālā televīzija. Tādējādi kopējais TV sižetu 

skaits sasniedza 41, tie visi tika popularizēti bibliotēkas Facebook un Twitter kontos. 

Salīdzinājumam – 2017. gada laikā par bibliotēku tika izveidoti tikai 25 sižeti (četri pilsētas 

domes televīzijai un 21 komerctelevīzijai Dautkom TV, savukārt 2016. gada laikā abās 

televīzijās kopā tika uzņemti vien astoņi sižeti.  

Analizējot, pārskata gadā tapušo TV sižetu saturu, tika secināts, ka TV korespondenti 

lielu uzmanību pievērsa literārā projekta “Dialogs. Rakstnieki Daugavpilī” atspoguļošanai 

(veidojot sižetus par četriem no pieciem projekta pasākumiem), kā arī dažādām mākslas darbu 

izstādēm. Par Anastasijas Kuļgajevas grafikas izstādi “Būt… varbūt” (2018. gada decembris) 

tika izveidota atsevišķa 23 minūtes gara epizode raidījumu ciklam “Pa Latgales muzeja logu”. 

2018. gadā bibliotēkas pakalpojumu un pasākumu popularizēšana vairākkārt tika veikta 

arī radio: 

 divi stundu gari raidījumi Daugavpils radiostacijā Alise+ (par bibliotēkas 

aktualitātēm); 

 viens sižets par bibliotēkas krājumā atrodamajiem izdevumiem, kuros aplūkots 

latviešu tautastērps (tematiskam raidījumam par Dziesmu svētkiem); 

 viens sižets LR1 programmā “Tādi esam” (par bibliotēkas īstenoto INTERREG 

pārrobežu sadarbības programmas projektu “Network-Digihubs” sk. 9.nodaļa); 

 viens sižets “Divu krastu radio” (arī par projektu “Network-Digihubs”). 

Kopumā var secināt, ka sadarbība ar visa veida medijiem pārskata gadā kļuva ievērojami 

izvērstāka un dziļāka nekā iepriekš, ļaujot uzrunāt daudz plašāku mediju satura patērētāju loku. 

10.2. Bibliotēkas informācija tīmeklī 

LCB mājaslapa 

Galvenais publicitātes kanāls informācijas izplatīšanai par LCB darbības aktualitātēm ir 

2010. gadā izveidotā bibliotēkas mājaslapa www.lcb.lv. Gadu gaitā tā ir vairākkārt pārstrādāta 

gan strukturāli, veidojot jaunas daļas, gan saturiski, mainot un papildinot nodaļās publicēto 

informāciju. Mājaslapa tika veidota un uzturēta paralēli divās valodās – latviešu un krievu. 

Mājaslapu administrē LCB Automatizācijas nodaļa un Sabiedrisko attiecību speciālisti. 

Pārskata gadā mājaslapā tika veiktas nelielas izmaiņas. Tika izveidoti baneri “Pasākumi 

šomēnes” kreisajā vertikālajā ailē, kurš aizved uz bibliotēkas mēneša pasākumu plānu (skat. 2. 

pielikumu) un “Digitalizētie laikraksti” labajā vertikālajā ailē, kas aizved uz starpkaru perioda 

Daugavpils laikrakstu digitalizēto kolekciju. Lapas labajā augšējā stūrī saīsņu saraksts uz 

bibliotēkas kontiem sociālajos tīklos papildināts ar saīsni uz jaunizveidoto Instagram kontu, 

pievienojot attiecīgu ikonu. 

Kā ik gadu, pārskata gada izskaņā tika apkopoti dati par bibliotēkas mājaslapas 10 

populārāko nodaļu apmeklējumu (10.2.1. tabula). 

 

http://www.lcb.lv/
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10.2.1. tabula. LCB mājaslapas nodaļu popularitāte 

Vieta LCB mājaslapas nodaļa Skatījumi Unikālie 

skatījumi 

1. www.lcb.lv Sākumlapa 29986 23272 

2. www.lcb.lv/?lang=lv&nod=jaunumi Jaunumi 6842 3986 

3. www.lcb.lv/?lang=lv&nod=bernu_biblioteka_zilite Filiāles 5733 4194 

4. www.lcb.lv/?lang=lv&nod=Elektroniskais_katalogs  

LCB e-katalogs 

5326 4768 

5. www.lcb.lv/?lang=ru Sākumlapa krieviski 4795 3718 

6. www.lcb.lv/?lang=lv&nod=lcb_datubazes Datubāzes 4434 3375 

7. www.lcb.lv/?lang=lv&nod=galerija&title=2018&cat=457  

Galerija 2018 

3745 2179 

8. www.lcb.lv/?lang=lv&nod=galerija Galerija 3302 2405 

9. www.lcb.lv/?lang=lv&nod=Rekviziti_Struktura Rekvizīti un 

struktūra 

2783 1920 

10. www.lcb.lv/?lang=lv&nod=darba_laiks Darba laiks 2090 1894 

 

LCB mājaslapai eksistē arī viedierīcēm pielāgota versija, tādēļ ir iespējams izvērtēt tās 

izmantojamību salīdzinājumā ar lapas standartversiju, kas paredzēta datoriem (10.2.2. tabula).  

10.2.2. tabula. LCB mājaslapas apmeklējums pēc izmantoto ierīču tipa 

Ierīce Lietotāji 2017 Lietotāji 2018 +/- 

Dators 43 209 37 893 -5 316 

Viedtālrunis 7 168 10 430 +3 262 

Planšetdators 1 157 923 -234 

Kopā  51 534 49246 -2 288 

 

LCB mājaslapas popularizēšana pārskata gadā galvenokārt notika sociālajos tīklos 

(Facebook, Twitter, Instagram). Publicējot īsas ziņas par bibliotēkas aktualitātēm tās Facebook 

un Twitter kontos, tika pievienota hipersaite uz LCB mājaslapu. Saite uz mājaslapu ir arī 

pastāvīgi pieejama bibliotēkas Instagram kontā. Dati par LCB mājaslapas apmeklējumu no 

sociālajiem tīkliem pēdējo trīs gadu griezumā ir apkopoti 10.2.3. tabulā. 

10.2.3. tabula. LCB mājaslapas apmeklējums no sociālajiem tīkliem 

Ierīce Sesijas 2017. g. Sesijas 2018. g. +/- 

Facebook 1197 1463 +266 

Twitter 47 71 +24 

Instagram nav datu 14 +14 

Tīmekļa resurss LCB bērniem 

Interneta resurss LCB bērniem (www.lcb.lv/berniem) ir veidots kā atsevišķs bērniem domātu 

pakalpojumu, krājuma sektoru un pasākumu popularizēšanas līdzeklis.  

Jauna satura publicēšana notika nodaļā “Jaunumi” – LCB filiāles tajā regulāri ievietoja 

ziņas par gaidāmajiem bērnu un jauniešu pasākumiem, aicinot tos apmeklēt. Resurss “LCB 

bērniem” pārskata gadā tika apmeklēts 1130 reizes (salīdzinājumam – 2017. gadā 1507 reizes 

un 2016. gadā 2303 reizes). Kā redzams, pārskata gadā turpinās jau vairākus gadus novērotā 

tendence – apmeklējums krītas. Tas saistāms ar faktu, ka pāris pēdējo gadu laikā katra LCB 

http://www.lcb.lv/
http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=jaunumi
http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=bernu_biblioteka_zilite
http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=Elektroniskais_katalogs
http://www.lcb.lv/?lang=ru
http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=lcb_datubazes
http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=galerija&title=2018&cat=457
http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=galerija
http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=Rekviziti_Struktura
http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=darba_laiks
http://www.lcb.lv/berniem
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filiāle pakāpeniski izveidoja sev Facebook kontu, kurā tiek publicēta visa aktuālā informācija 

– gan aicinājumi uz gaidāmajiem pasākumiem, gan atskati uz jau aizritējušām aktivitātēm.  

ASV Informācijas centra mājaslapa 

ASV Informācijas centrs ir LCB struktūrvienība ar savu mājaslapu. Baneris uz to ir atrodams 

LCB mājaslapā. Lapa tiek uzturēta trīs valodās – latviešu, krievu un angļu. Lapas apmeklējums 

pārskata gadā ir turpinājis kristies – 2018. gadā fiksēti 455 apmeklējumi (salīdzinājumam 2017. 

gadā – 653 apmeklējumi, 2016. gadā – 841 apmeklējums). Šo tendenci varētu skaidrot ar to, ka 

pēdējo gadu laikā ziņas par nozīmīgākajiem ASV Informācijas centra jaunumiem tiek vispirms 

publicētas LCB mājaslapas jaunumu nodaļā un ASV Informācijas centra Facebook profilā, kur 

apmeklējums ir daudzkārt lielāks un auditorija, kuru iespējams aptvert, ievērojami plašāka. 

Sociālie tīkli 

Pārskata periodā tika turpināts uzturēt kontus Facebook (https://www.facebook.com/lcb.lv) un 

mikroblogu vietnē Twitter (https://twitter.com/LatgalesCB). Gada sākumā tika izveidots arī 

Instagram konts (https://www.instagram.com/lcbbliotekars/). Lai atvieglotu šo kontu atrašanu 

potenciālajiem interesentiem, LCB mājaslapas sākumlapas augšdaļā ir izvietotas attiecīgas 

ikonas. 

Facebook 

Ziņas par LCB Facebook konta (https://www.facebook.com/lcb.lv) svarīgākajiem 

statistiskajiem rādītājiem pēdējo trīs gadu griezumā apkopotas 10.2.3. tabulā. 

10.2.3. tabula. LCB Facebook konta popularitātes dinamika 

Gads Jauni ieraksti Sekotāji Apmeklējums 

(nesekotāji + sekotāji) 

2016 1804 556 76 191 

2017 1684 765 125 504 

2018 938 1040 274 650 

Pārskata gadā turpināja samazināties LCB Facebook kontā publicēto ierakstu skaits. Tas ir 

saistīts ar apzinātu lēmumu pakāpeniski samazināt ierakstu skaitu krievu valodā, dublējot 

informāciju tikai par ikmēneša mākslas izstāžu atklāšanām un atsevišķiem pasākumiem, kuru 

mērķauditorija ir krievvalodīgā publika – krieviski rakstošo autoru grāmatu atvēršanas, tikšanās 

ar autoriem u. tml. Neskatoties uz ievērojami samazinājušos ierakstu skaitu, LCB konta 

sekotāju skaits pārskata gadā turpināja augt. Arī kopējais apmeklējums, kuru veido gan sekotāji, 

gan nesekotāji, pārskata gadā ir palielinājies, apliecinot veikto publicitātes pasākumu 

aktualitāti.  

Analizējot LCB Facebook konta sekotāju tīklojuma ģeogrāfiju, redzams, ka interese par 

bibliotēku ir lielākoties lokāla. Joprojām lielākā sekotāju daļa ir Daugavpils iedzīvotāji (464), 

kā arī tie, kas dzīvo citās Latgales pilsētās – Rēzeknē (35), Preiļos (15), Krāslavā (13). 

Ievērojama daļa interesentu par LCB aktualitātēm dzīvo Rīgā (211).  

Ziņas par LCB Facebook profila sekotāju sadalījumu pēc vecuma un dzimuma apkopotas 

10.2.2. attēlā. 

https://www.facebook.com/lcb.lv
https://twitter.com/LatgalesCB
https://www.instagram.com/lcbbliotekars/
https://www.facebook.com/lcb.lv
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10.2.2. attēls. LCB Facebook konta sekotāju sadalījums pēc dzimuma (%) 

 

Analizējot LCB Facebook konta ierakstu saturu, pamatā tiem ir bibliotēkas krājumu un 

pasākumus popularizējošs raksturs. Sīkākas ziņas par to atrodamas pārskata 6.7. nodaļā 

Papildus krājuma un datubāzu publicitātei sociālajos tīklos ar ziņu, afišu un fotoreportāžu 

palīdzību tiek reklamētas bibliotēkā rīkotās glezniecības, grafikas, keramikas, tekstila un citu 

mediju mākslas izstādes un zīmīgi notikumi bibliotēkas dzīvē (bibliotēkas īstenoto projektu 

aktualitātes, dalība lasīšanas veicināšanas un bibliotēkas popularizēšanas akcijās, darba laika 

izmaiņas u. tml.). 

Twitter 

LCB kontā mikroblogu vietnē Twitter (https://twitter.com/LatgalesCB) īsākā, koncentrētākā 

veidā tiek dublēta informācija, kas tiek publicēta Facebook kontā. Kur vien iespējams, tiek 

pievienotas papildus saites uz Facebook kontu vai bibliotēkas mājaslapu. LCB Twitter konta 

galvenie statistiskie rādītāji par pēdējiem diviem gadiem apkopoti 10.2.4. tabulā. 

10.2.4. tabula. LCB Twitter konta popularitātes dinamika 

Rādītāji 2017 2018 +/- 

Jauni ieraksti 3 371 1 608 - 1 763 

Sekotāji 322 356 + 34 

Apmeklējums 18 382 14 249 - 4 133 

Apmeklējums  

(reģistrētie + nereģistrētie) 

771 500 404 000 - 67 500 

Kā redzams tabulā, pārskata gadā jūtams kritums ir vērojams teju visos rādītājos. Ierakstu 

sarukums ir saistīts ar bibliotēkas apzinātu lēmumu samazināt ierakstu skaitu krievu valodā, 

turpmāk dublējot tikai ziņas par bibliotēkā eksponēto mākslas izstāžu atklāšanām un konkrēti 

krievvalodīgai publikai paredzētiem pasākumiem, tādiem kā tikšanās ar krievvalodīgiem 

rakstniekiem un dzejniekiem, viņu grāmatu atvēršanas pasākumi utt. Šī politika samazināja 

kopējo ierakstu skaitu LCB Twitter kontā gandrīz uz pusi. Otrs saturiskais bloks LCB Twitter 

kontā kā līdz šim bija nacionālo laikrakstu un ziņu portālu kultūras nodaļās publicēto aktualitāšu 

pārpublicējumi – recenzijas par grāmatām, literāri pasākumi un literatūras nozares norišu 

atspoguļojumi. Tā kā kopējais ierakstu skaits LCB Twitter kontā samazinājās vairāk nekā 

divkārt, gluži likumsakarīgs ir arī jūtamais apmeklējumu kritums. Šīs tendences liek apsvērt, 

vai Twitter konta izmantošana bibliotēkas publicitātei būtu racionāla arī turpmāk, jo vairāku 

gadu garumā ir vērojams intereses zudums par Twitter vietni kā tādu, lielai daļai lietotāju, jo 

https://twitter.com/LatgalesCB
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sevišķi jauniešu auditorijai, pārceļojot uz citiem sociālajiem tīkliem, kuru vidū īpaši izceļams 

Instagram. 

Instagram 

Lai kompensētu auditorijas zudumu mikroblogu vietnē Twitter un paplašinātu interesentu 

aptvērumu, tika pieņemts lēmums apgūt jaunu sociālo tīklu platformu. Tādēļ pārskata gada 3. 

janvārī tika izveidots LCB Instagram konts https://www.instagram.com/lcbbliotekars/. Gada 

laikā tajā tika veikti 327 ieraksti. Sākot ar jūliju, ieraksti tika veikti regulāri, katru dienu 

(ieskaitot brīvdienas). Šajā periodā tika iegūti 328 sekotāji (viena gada laikā gandrīz sasniedzot 

LCB Twitter konta kopējo auditoriju, kura tika uzkrāta vairāk nekā 5 gadu garumā). Instagram 

kontā fiksētais kopējais apmeklējums pārskata gadā bija 16 641 apmeklējumi (tai skaitā 2 923 

reģistrētu Instagram lietotāju apmeklējumi). 

Analizējot sekotāju demogrāfiju, redzams, ka 85% no sekotājiem ir sievietes, un 15% - 

vīrieši. Lielākā vecumgrupa ir 25-34 gadi (tai pieder 52% sekotāju), aiz tās seko vecumgrupa 

35-44 gadi (20% sekotāju) un 18-24 gadi (14% sekotāju). Runājot par sekotāju ģeogrāfiju, 84% 

ir no Latvijas. Citu valstu pārstāvju skaits ir salīdzinoši niecīgs (ne vairāk par 3% no valsts). 

Vēl ir zināms, ka divas sekotāju kopienā pārstāvētākās pilsētas ir Daugavpils (38%) un Rīga 

(20%). Citu pilsētu iedzīvotāju procentuālā daļa ir salīdzinoši niecīga. Var secināt, ka vidējais 

LCB Instagram konta sekotāja portrets ir jauna sieviete vecumā no 25 līdz 34 gadiem, 

visticamāk no Rīgas vai Daugavpils. Līdzīgs demogrāfiskais profils iezīmējas arī starp 

Facebook konta sekotājiem. Šie dati ir vērtīgs informācijas avots, plānojot ierakstu saturu. Tā 

kā Instagram konts tiek galvenokārt izmantots krājuma popularizēšanai, turpmāk būtu racionāli 

izvēlēties tos krājuma elementus, kas varētu izraisīt lielāku interesi jaunu sieviešu vidū. 

Sīkāk komentējot ierakstu saturu, jāatzīmē, ka pārskata gada sākumā tas nebija stingri 

noteikts, taču kopš septembra tiek uzturētas regulāras rubrikas mērķtiecīgai LCB krājuma 

popularizēšanai, izceļot vērtīgus un saistošus latviešu oriģinālliteratūras, tulkotās daiļliteratūras 

un nozaru literatūras paraugus, kā arī LCB ASV Informācijas centrā angliski lasāmās grāmatas 

un LCB veco grāmatu kolekcijas izdevumus. Sīkāk pārskata 6.7. nodaļā.   

Darbs pie LCB krājuma popularizēšanas Instagram kontā noteikti tiks turpināts arī 

nākamgad, iespējams, ar laiku ieviešot arī jaunas rubrikas, lai nezaudētu auditorijas interesi. 

Youtube 

LCB Youtube kanāls (https://www.youtube.com/channel/UCLgbppEqRR9CLguvzLW2pjA) ir 

veidots 2012. gadā. Kanālā publicētais saturs funkcionāli iedalāms 3 daļās: krājuma 

popularizēšana, informēšana par gaidāmajiem pasākumiem, bibliotēkas tēla veidošanas 

pasākumu publicitāte. Jāatzīst, ka youtube kanālā publicētie video tiek dublēti arī populārākajā 

bibliotēkas Facebook kontā, kā arī mājaslapā. Dati par pieciem pārskata gadā skatītākajiem 

video apkopoti 10.2.5. tabulā. 

10.2.5. tabula. LCB Youtube kanāla skatītākie video pārskata gadā 

Vieta Video Pārskata gada laikā gūti skatījumi 

1. Daugavpils Cietoksnis 344 

2. 10 lasītākās grāmatas jūnijā 80 

3. Janvāra TOPS 78 

4. 10 lasītākās grāmatas martā 68 

5. 10 lasītākās grāmatas jūlijā 60 

https://www.instagram.com/lcbbliotekars/
https://www.youtube.com/channel/UCLgbppEqRR9CLguvzLW2pjA
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Kanālā publicēto video kopējais unikālo skatījumu skaits pārskata gadā sasniedza 1294 

reizes (salīdzinājumā ar 942 reizēm 2017. gadā un 774 reizēm 2016. gadā).  

LCB filiāles sociālajos tīklos 

Visām Latgales Centrālās bibliotēkas filiālēm, kā arī LCB ASV Informācijas centram ir savi 

Facebook konti. Kā pēdējā kontu pārskata gada vidū izveidoja LCB filiāle Jaunbūves 

bibliotēka. Kontu administrēšanas darbu veic filiāles darbinieki. Šo procesu uzrauga un sniedz 

konsultācijas LCB Automatizācijas nodaļa un Sabiedrisko attiecību speciālisti. Statistikas dati 

par kontu attīstības dinamiku pārskata gadā, salīdzinot ar 2017. gadu, ir pozitīvi visās filiālēs 

un arī ASV informācijas centrā.  

Citas tīmekļa vietnes: Bibliotēku portāls 

Pārskata gadā LCB un filiāles turpināja publicēt informāciju par savām aktualitātēm arī portālā 

Biblioteka.lv (10.2.6. tabula). 

10.2.6. tabula. Bibliotēku virtuālais apmeklējums Latvijas bibliotēku portālā 

Bibliotēka Skatījumi 2017. gadā Skatījumi 2018. gadā +/- 

Latgales Centrālā bibliotēka (LCB) 1517 1687 +170 

LCB filiāle Bērnu bibliotēka “Zīlīte” 855 965 +110 

LCB filiāle Ceriņu bibliotēka 795 867 +72 

LCB filiāle Gaismas bibliotēka 368 303 -65 

LCB filiāle Jaunbūves bibliotēka nav datu 529 nav datu 

LCB filiāle Pārdaugavas bibliotēka 328 228 -100 

LCB filiāle Piekrastes bibliotēka 1714 907 -807 

10.3. Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi 

Pārskata gadā tika īstenoti vairāki publicitātes pasākumi, kuru ietvaros LCB popularizēja sevi 

sabiedrībā. Starp veiksmīgākajām aktivitātēm var minēt Bibliotēku nedēļu, Veselības nedēļu, 

Daugavpils pilsētas svētkus, Dienu bez auto, Dzejas dienu pasākumus, kā arī dalību kulinārijas 

konkursā “Literatūras garša”. 

Bibliotēku nedēļa 

Bibliotēku nedēļa LCB un filiālēs norisinājās no 23. līdz 27. aprīlim. Tās vadmotīvu – “Mainās 

bibliotēka, mainās sabiedrība” – savās aktivitātēs iedzīvināja arī LCB, dažādām iedzīvotāju 

grupām piedāvājot virkni saistošu pasākumu, kuri ļāva ieraudzīt bibliotēku jaunā gaismā.  

Pārskata gadā daudzi bibliotēkas pasākumi noritēja Latvijas simtgades zīmē, tostarp arī 

Bibliotēku nedēļas ietvaros. Visas nedēļas garumā LCB atradās Tautas Saimes grāmata, kurā 

ikviens iedzīvotājs tika aicināts ierakstīt savu vēlējumu, ideju, rosinājumu mūsu valstij. 

Savukārt Latvijas simtgadei veltītajā literatūras izstāžu sērijā “Mūsu Latvija” bija skatāma 

bibliotēkas krājumos atrodamā literatūra par Latvijas vērtībām – cilvēkiem, dabu, pilsētām 

arhitektūras un mākslas objektiem. LCB sociālo tīklu Facebook un Twitter kontos ik dienu 

izstādes tēma tika atklāta nedaudz citā griezumā.  
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Bibliotēku nedēļas ieskaņā LCB dāvināja Daugavpilij unikālu lasīšanas zibakciju “Laimes 

hormons: lasīšana” – bibliotekāri devās ārā Rīgas ielā, kur lasīja grāmatas, stāstīja par savu 

bibliotēku un aicināja garāmgājējus kļūt par aktīviem grāmatu lasītājiem un bibliotēkas 

lietotājiem. Šī akcija guva plašu atbalstu pilsētnieku vidū, kā arī izpelnījās pašvaldības 

uzmanību – Daugavpils pilsētas domes televīzija izveidoja reportāžu latviešu un krievu valodās. 

 

 

LCB darbība un uzkrātā pieredze tika popularizēta arī starptautiskā līmenī. Metodiskajā 

vebinārā ar Braslavas rajona centrālo bibliotēku (Baltkrievija) mūsu darbinieki dalījās pieredzē 

ar baltkrievu kolēģiem un smēlās idejas bibliotekāro pakalpojumu pilnveidei Daugavpilī. 

 

 

Plašu atsaucību guva 7.-12. klašu skolēnu grupām piedāvātais izglītojošais multimediju kvests 

“Bibliotēkas dārgumu lāde”. Tas sniedza lielisku iespēju saistošā, mūsdienīgā veidā iepazīt 

bibliotēku un tās pakalpojumus, klasesbiedriem savstarpēji sacenšoties. Komandām bija jāveic 

dažādi uzdevumi, kuru izpildei bija nepieciešama spēja orientēties bibliotēkā, atrast 

informāciju, iespieddarbus un elektroniskus izdevumus, lietot viedierīces, kā arī būt atjautīgiem 

un strādāt komandā. Katru komandu kvesta laikā pavadīja bibliotekāre. Ātrākās un atjautīgākās 

komandas saņēma pārsteiguma balvas. Reaģējot uz lielo pieprasījumu, multimediju kvests 

skolēnu grupām tika piedāvāts arī pēc Bibliotēku nedēļas beigām. 
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Bibliotēku nedēļas noslēgumā rūpēs par iedzīvotāju fizisko labsajūtu tika rīkota tikšanās ar 

sertificētu nūjošanas treneri Larisu Silovu. Pasākuma gaitā speciāliste pastāstīja par šī aktīvā 

atpūtas veida lietderību, deva padomus aprīkojuma izvēlē un pareizā izmantošanā, atbildēja uz 

klātesošo jautājumiem. 

 

Bibliotēku nedēļas laikā LCB aktīvi popularizēja sevi un savu krājumu arī sociālo tīklu 

(Facebook, Twitter, Instagram) kontos. Akcijas “Bibliotekārs aiz grāmatas vāka” ietvaros 

tika veidota fotoattēlu galerija, kurā visu nedēļu tika reklamētas LCB krājumā atrodamās 

grāmatas neparastā, atraktīvā veidā – aiz grāmatu vākiem bija paslēpušies paši bibliotekāri. 

Katru dienu tika ievietotas četras jaunas bildes par četrām dažādām grāmatām. 

 

 

Sociālajos tīklos tika veidota arī tematiska attēlu galerija, lai atgādinātu par bibliotēkas 

pakalpojumiem un to izmantošanas noteikumiem. Visas Bibliotēku nedēļas garumā galerija tika 

katru dienu papildināta ar jaunu infografikas attēlu. Esošie un potenciālie lasītāji tika informēti 
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par sava profila e-katalogā priekšrocībām, pieejamajiem e-resursiem un datubāzēm, 

starpbibliotēku un nakts abonementiem, kā arī iespēju saņemt periodikas izdevumus lasīšanai 

mājās. Turklāt izveidotās infografikas tika izvietotas arī dažādās vietās bibliotēkas telpās, lai 

arī turpmāk uzskatāmi informētu apmeklētājus par bibliotēkas pakalpojumu klāsta 

daudzveidību. 

 

Latvijas veselības nedēļa 

Latvijas veselības nedēļā, kas norisinājās pārskata gada maija nogalē, LCB visiem 

interesentiem piedāvāja lekciju par acu un muguras veselību, kuru bija iespēja apmeklēt 

klātienē, kā arī sociālo tīklu akciju par pareiziem lasīšanas paradumiem. Lekcijas laikā 

Daugavpils Universitātes Daugavpils Medicīnas koledžas studentes informēja klātesošos par 

galvenajiem dzīvesveida un darba vides riska faktoriem, kas apdraud acu un muguras veselību, 

atbildēja uz jautājumiem, kā arī sniedza vērtīgus praktiskus ieteikumus acu un muguras 

veselības veicināšanai un slimību profilaksei.  

Savukārt sociālo tīklu akcijā ar nosaukumu “Lasi pareizi! Esi vesels!” bibliotēka aicināja 

rūpēties par acu un muguras veselību lasīšanas laikā. Katru dienu LCB Facebook un Twitter 

kontos tika publicēts viens vizuālās uzskates materiāls par kādu lasīšanas pozu, kura par spīti 

savai izplatībai ir kaitīga acu un muguras veselībai, tādējādi mudinot veidot pareizus lasīšanas 

paradumus. Labākai uzskatāmībai katrā no materiāliem tika pretstatīti pareizās un nepareizās 

pozas attēli, turklāt pievienoti arī pozu apraksti, lai atvieglotu nevēlamo pozu identificēšanu un 

jaunu, veselīgu ieradumu veidošanu. Akcijas popularizēšanai tika izmantoti tēmturi 

#NOWWEMOVE, #MOVEWEEK2018, #MOVEWEEK, #VESELĪBASNEDĒĻA, 

#VESELĪBASNEDĒĻA2018. 

 

Daugavpils pilsētas svētki 

Pārskata gadā bibliotēka jau trešo gadu pēc kārtas piedalījās Daugavpils pilsētas svētku lielajā 

gājienā, kas ik gadu pulcē pilsētas pašvaldības iestāžu un privātuzņēmumu kolektīvus, 

sabiedriskās organizācijas, domubiedrus, ģimenes un citus interesentus. Bibliotēkas darbinieku 

piederību savai darbavietai simbolizēja apdrukāti krekliņi ar bibliotēkas logotipu un skanīgu 

uzrakstu uz muguras: Nāc uz bibliotēku! Gājiena laikā darbinieki ik pa laikam skandēja šo 
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saukli, izraisot publikas sajūsmu un aplausus. LCB dalība gājienā fotoreportāžas veidā tika 

atspoguļota bibliotēkas mājaslapā, kā arī Facebook, Twitter un Instagram kontos. 

 

 

Kulinārijas konkurss “Literatūras garša” 

No 15. oktobra līdz 4. novembrim Kultūras informācijas sistēmu centrs un zinību resurss 

letonika.lv sadarbībā ar izdevniecību “Zvaigzne ABC”, Gastronomijas institūtu un UNESCO 

Latvijas Nacionālo komisiju aicināja bibliotēkas piedalīties latviešu kulinārajam mantojumam 

veltītā kulinārijas konkursā un erudīcijas spēlē “Literatūras garša” – meklēt latviešu 

rakstnieku darbos minētus ēdienus, kā arī mēģināt tos pagatavot pašiem. LCB atsaucās šim 

aicinājumam un piedalījās ar recepti, kuru tika izvēlēta no Gundegas Repšes sastādītās 

“Rakstnieku pavārgrāmatas” (2012, Rīga, Zvaigzne ABC). Bibliotēkas komanda – divas 

bibliotekāres un lasītāja Ilze – gatavoja pašas Gundegas Repšes ieteikto silto uzkodu ar mīlīgo 

nosaukumu “Vistu aknas mētelīšos” (23. lpp.). Tā kā konkursa uzdevums bija izveidot 

fotostāstu par ēdienu gatavošanas procesu, estētiskas darba vides nodrošināšanai bibliotēka 

sadarbojās ar daugavpiliešu iemīļoto restorānu “ART HUB”, kura vadība laipni atļāva izmantot 

restorāna profesionāli aprīkoto virtuvi. 

Rezultātā tapa 57 attēlu fotostāsts, kurā bija atspoguļoti ne tikai ēdiena gatavošanas 

posmi, bet arī mūsu komandas sadarbība un gandarījums, ko guvām šajā kulinārajā 

piedzīvojumā. Fotostāsts tika publicēts LCB mājaslapā un bibliotēkas Facebook kontā, 

izmantojot tēmturi #literaturasgarsa. Fotostāsts guva lielu atsaucību. Ar Facebook 

publicētajiem attēliem dalījās, tos aktīvi tīkoja, komentēja un slavēja kā ideju un izpildījumu, 

tā arī bibliotekāru uzdrīkstēšanos.  

 

https://www.facebook.com/pg/lcb.lv/photos/?tab=album&album_id=1908948185840199
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LCB atsaucās arī konkursa un erudīcijas spēles rīkotāju aicinājumam popularizēt kulinārijas 

konkursu-erudīcijas spēli “Literatūras garša” savas bibliotēkas sociālo tīklu kontos. Visā 

konkursa norises laikā LCB katru dienu savā Facebook kontā publicēja vienu mākslinieciski 

noformētu grāmatas attēlu ar tēmturiem #literaturasgarsa un #lasiungatavo, atklājot daiļdarbā 

pieminētos ēdienus (publicējot citātu ar attiecīgās lappuses numuru). Tādējādi tika piedāvātas 

idejas tiem, kuri apsvēra domu par dalību kulinārijas konkursā vai arī meklēja atbildes uz 

erudīcijas konkursa jautājumiem. Vienlaikus tika reklamēts mūsu bibliotēkas krājums, jo visas 

akcijā popularizētās grāmatas ir pieejamas LCB lasītājiem. 

 

Kulinārijas konkursa noslēgumā LCB izcīnīja uzvaru nominācijā “Bibliotēka, kura bija 

visaktīvākā sociālajos medijos, popularizējot konkursu un izmantojot tēmturi #literaturasgarsa” 

un saņēma balvā izdevniecības “Zvaigzne ABC” Valda Klišāna grāmatu “Latvijas valsts 

stāsts”. 

Kulinārijas konkursā “Literatūras garša” piedalījās arī LCB filiāles Bērnu bibliotēka 

“Zīlīte” un Ceriņu bibliotēka. Bērnu Bērnu bibliotēka “Zīlīte” ar savu burkānu salātu recepti 

tika nosaukta starp kulinārā konkursa galvenās balvas nominantiem.  

Diena bez auto: Āra lasītava 

Pārskata gadā LCB aktīvi atbalstīja arī videi draudzīgo, Daugavpils pilsētas domes rīkoto akciju 

“Diena bez auto 2018”, kas norisinājās 19. septembrī. Akcijas ietvaros LCB uz ielas izveidoja 

Āra lasītavu, bibliotekāri iesaistījās aktīva dzīvesveida nodarbēs – brauca ar riteni, plankoja, 

vingroja, dejoja zumbu un, protams, aktīvi reklamēja bibliotēku un tās pakalpojumus.  

Par bibliotekāru aktivitātēm Āra lasītavā vēstīja divi ieraksti Instagram kontā, kā arī tika 

izveidota fotoreportāža LCB mājaslapā, Facebook un Twitter kontos, kas guva plašu sociālo 

tīklu lietotāju atsaucību. 

 

Dzejas dienas 

Pārskata gadā Dzejas dienu pasākumi bibliotēkā tika plānoti laikmetīgās dzejas zīmē (skat. 

8. pielikumu), tādēļ klasikai īpaša uzmanība tika veltīta Dzejas dienu gaidās. Nedēļu pirms 

Dzejas dienu sākuma LCB īstenoja sociālo tīklu akciju “Latviešu dzejas klasiķu nedēļa”, 

atceroties personības, kas spilgti iezīmēja 20. gs. otrās puses norises latviešu dzejā. Ik dienu 

LCB sociālo tīklu kontos – Facebook, Twitter un Instagram – tika pieminēts cits dzejnieks un 

viņa radošais mantojums. Latviešu dzejas klasiķu nedēļā tika akcentēts Ojāra Vācieša, Vizmas 

Belševicas, Imanta Ziedoņa, Jāņa Petera, Māra Čaklā literārais veikums. 
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Akcijas popularizēšanai tika izmantoti tēmturi #LATVIEŠUDZEJASKLASIĶI un 

#DZEJASDIENASGAIDOT. 

Savukārt pašā Dzejas dienu nedēļā LCB Facebook, Twitter un Instagram veidoja 

laikmetīgajai latviešu dzejai veltītu akciju ar nosaukumu “Bibliotekārs iesaka”. Tās ietvaros 

desmit LCB darbinieki sociālo tīklu lietotājiem ieteica sev tīkamus dzejoļus no spilgtiem 

21. gadsimta latviešu dzejas krājumiem, kurus savstarpēji tika sadalījuši izlozes kārtībā. Akcija 

noritēja piecas dienas, tā tika veidota attēlu galerijas formā, kura ik dienas tika papildināta ar 

jauniem attēliem – katru dienu fokusā bija divi darbinieki, katrs ar savu ieteikto dzejoli. 

 

  

Akcijas popularizēšanai tika lietoti tēmturi #JAUNĀKĀLATVIEŠUDZEJA un 

#BIBLIOTEKĀRSIESAKA. Šī iecere guva plašu ievērību sociālo tīklu lietotāju vidū un 

saņēma atzinību arī no dzejas krājumu autoru puses, kuri tīkoja, komentēja un dalījās ar mūsu 

veidoto attēlu galeriju. 
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11. Sadarbības tīkla raksturojums 

11.1. Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām  

LCB finanšu un saimnieciskā darbība ir pašvaldības pārraudzībā, savukārt, īstenojot 

bibliotekāro darbu, turpinājās cieša sadarbība ar Domes struktūrvienībām un pašvaldības 

iestādēm, t.sk. Attīstības departamentu, Sporta un Jaunatnes departamentu, Sabiedrisko 

attiecību un mārketinga nodaļu, Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldi, Sociālo lietu 

pārvaldi, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi, Daugavpils Novadpētniecības un mākslas 

muzeju, Marka Rotko mākslas centru, Latviešu kultūras centru, Krievu kultūras centru u.c. 

Organizējot mākslas izstādes, pasākumus, daudzveidīgas aktivitātes, turpinājās sadarbība ar 

Daugavpils Universitāti, Dizaina un mākslas vidusskolu “Saules skola”, kā arī citām 

vispārizglītojošajām un profesionālajām skolām, pirmsskolas izglītības iestādēm, Daugavpils 

mācību centriem, nevalstiskajām organizācijām.  

Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā, nozīmīgākie partneri, 

sadarbības vērtējums atspoguļots 7. nodaļā.  

11.2. Citi sadarbības partneri reģionā un Latvijā, veiktās sadarbības aktivitātes 

LCB un tās filiāles turpināja sadarboties arī ar citām institūcijām ārpus pašvaldības, t.sk. ASV 

vēstniecību Rīgā (fotogrāfes Adelīnas Darviņas fotoizstāde “No krasta līdz krastam. ASV dabas 

parki”, amerikāņu mākslinieces Deboras Lagrasas multimediju mākslas izstāde “Kur tie lieli 

dūmi kūp. Latviešu tautasdziesmu iedvesmota māksla” u.c.), LR Ārlietu ministriju (koordinē 

un konsultē, informatīvi atbalsta ESIP darbību), Vācijas vēstniecību Latvijā un Gētes institūtu 

(Vācu kultūras pavasaris), biedrību “Baltic Global Initiative” (labdarības akcijas “Zvaigzne 

austrumos”), LR Satversmes tiesu (skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursa izstāde “Mana 

Satversme”, tikšanās ar Satversmes tiesas tiesnesi A. Kuču un Satversmes tiesas priekšsēdētājas 

palīdzi K. Strazdu), Latgales Kultūrvēstures muzeju (ceļojošā izstāde “Pāri slieksnim”), 

Salaspils novada bibliotēku (ceļojošā izstāde “Vaira Vīķe Freiberga. Ar Sauli”), Zviedrijas 

Karalistes vēstniecību Latvijā (ceļojoša plakātu izstāde par bērnu literatūru Zviedrijā “Kur 

bērnam augt” un bērnu zīmējumu konkursa “Mans mīļākais varonis zviedru bērnu literatūrā” 

dalībnieku un laureātu sveikšana).   

 Sadarbība ar citām iestādēm konsultatīvā un metodiskā darba īstenošanai LCB un filiālēs 

atspoguļota 12. nodaļā.    

11.3. Pārrobežu sadarbība, starptautiskā sadarbība 

Pārskata periodā LCB turpināja sadarbību ar Utenas A. un M. Mišķina publisko bibliotēku, 

Zarasu publisko bibliotēku un Lietuvas reģionālo bibliotēku asociāciju, pārrobežu sadarbības 

projekta “Ģimenes digitālo aktivitāšu centru tīkla izveide, dzīves kvalitātes un izglītības 

atbalstam Austrumaukštaitijā un Dienvidlatgalē” ietvaros – sk. 9. nodaļu. 

2018. gadā jauni sadarbības līgumi tika noslēgti ar Lietuvas Republikas Povila Višinska 

Šauļu apgabala publisko bibliotēku un ar Baltkrievijas Republikas Braslavas pilsētas valsts 

kultūras iestādi “Braslavas rajona Centralizētā bibliotēku sistēma”. 

Bibliotēkai ir aktuāli sadarbības līgumi ar Baltkrievijas Republikas Vitebskas Centrālo 

pilsētas bibliotēku un Ukrainas Harkovas apgabala Bērnu bibliotēku.  

2018. gadā LCB ASV Informācijas centrs īstenoja sadarbību ar America House Kyiv, 

Ukraina. Informācijas centra koordinatore tika aicināta piedalīties starptautiskā medijpratības 

seminārā “Media Literacy Workshop for American Spaces”. 
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Starptautiskās sadarbības un bibliotēku nozares profesionāļu pieredzes apmaiņas ietvaros 

2018. gada nogalē LCB dibināja kontaktus ar Novosibirsku Krievijā. Šīs sadarbības gaitā 

Krievijas Zinātņu akadēmijas Sibīrijas nodaļas Valsts publiskās zinātniski tehniskās bibliotēkas 

darbinieki tika iepazīstināti ar Daugavpilī topošo Ģimenes digitālo aktivitāšu centru bibliotēkā.  

11.4. Bibliotēku interešu aizstāvības darbs 

Daugavpils ir pilsēta ar plašu kultūras institūciju infrastruktūru. Viena no šīm institūcijām ir arī 

LCB un tās filiāles. Pilsētā tiek organizēti daudzveidīgi kultūras un izglītības pasākumi, kas 

rada arvien lielāku izvēles iespēju iedzīvotājiem, savukārt kultūras iestādēm – konkurenci un 

nepieciešamību garantēt augstu darba kvalitāti, nemitīgi uzlabojot to.  

Pārskata periodā Bibliotēka īstenoja aktīvu savu interešu pārstāvniecību, regulāri 

nodrošinot līdzdalību pilsētas domes komiteju un komisiju darbā.  

Intensīvs darbs tika ieguldīts Bibliotēkas pakalpojumu un sasniegumu popularizēšanā, kā 

arī Bibliotēkas un bibliotekāra tēla veidošanā. LCB aktīvi piedalījās publiskos pilsētas mēroga 

pasākumos, veicinot savu atpazīstamību un popularitāti iedzīvotāju vidū. Informācija par 

Bibliotēkas aktivitātēm, pakalpojumiem, jauninājumiem tika darīta zināma plašākai publikai, 

izmantojot dažādus informācijas kanālus: radio, televīziju, elektroniskos un drukātos medijus 

un sociālos tīklus. Sīkāks izklāsts par LCB publicitātes pasākumiem apkopots 10. nodaļā.  
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12. Metodiskais un konsultatīvais darbs 

12.1. Situācijas apraksts, kopaina, metodiskā un konsultatīvā darba prioritātes pārskata 

periodā 

Metodisko, konsultatīvo un informatīvo atbalstu LCB veic KAN, AN, kā arī LAN un 

sabiedrisko attiecību speciālisti. LCB vadītājas vietnieces tiešā pārziņā ir metodiskā darba 

koordinācija un pārraudzība, kā arī profesionālās pilnveides un tālākizglītības organizēšana. 

LCB pilda RGB funkcijas 6 filiālēm un saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem sniedz metodisko un 

konsultatīvo atbalstu Daugavpils vispārizglītojošo un profesionālo skolu bibliotēkām. 

Metodiskais darbs tiek veikts visās bibliotekārā darba jomās, tiek sniegtas konsultācijas gan 

individuāli, gan grupās, kā arī organizēti mācību semināri, apmācības, kā arī profesionālās 

pilnveides kursi. 

Metodiskā un konsultatīvā darba prioritātes pārskata periodā: 

 LCB un filiāļu darbinieku profesionālās pilnveides īstenošana darbā ar pārrobežu 

sadarbības projekta “Ģimenes digitālo aktivitāšu centru tīkla izveide, dzīves 

kvalitātes un izglītības atbalstam Austrumaukštaitijā un Dienvidlatgalē” ietvaros 

izstrādātajiem multimediju produktiem un iepirkto aprīkojumu;  

 profesionālās pilnveides pasākumu organizēšana; 

 LCB un tās filiāļu darba plānošanas dokumentu, pārskatu, darba rādītāju 

apkopošana un analīze; 

 sadarbība ar skolu bibliotēkām, BIS Skolu ALISE darba koordinēšana, 

konsultēšana; 

 mācību prakses nodrošināšana LNB un DU mācību programmu studentiem; 

 aktuālas profesionālās informācijas apkopošana un novadīšana citu resoru 

bibliotēkām un kultūras iestādēm.  

12.2. Reģiona galvenās bibliotēkas sniegtais metodiskais un konsultatīvais atbalsts, 

īstenotie profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas pasākumi 

Būtisks darba apjoms pārskata periodā tika paveikts bibliotekārā darba kvalitātes uzturēšanā, 

statistisko datu apkopošanā un analīzē, valsts mēroga projektu koordinēšanā un nepieciešamo 

pasākumu nodrošinājumam LCB un filiālēs, informatīvās saiknes uzturēšanā ar Daugavpils 

pilsētas domi, nodrošinot plašai sabiedrībai regulāru informāciju par pasākumiem un 

bibliotēkas darbību, bibliotēku darbinieku akadēmiskās un profesionālās izglītības veicināšanā, 

kā arī veikts sistemātisks darbs ar aktuālu profesionālu informāciju – saņemšanu, apkopošanu, 

novadīšanu visiem bibliotekārajiem darbiniekiem.  

Pārskata periodā regulāri tika sniegta bibliotekāriem metodiskā palīdzība gan tradicionālā 

veidā, gan elektroniskā vidē, organizējot mācību seminārus, praktikumus, sanāksmes, grupu un 

individuālās konsultācijas, veidojot un rediģējot dokumentus tiešsaitē u.c..  

2018. gadā tika organizēti 4 mācību semināri LCB un tās filiāļu bibliotekārajiem 

darbiniekiem, kuros kā vieslektori uzstājās VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” 

valdes priekšsēdētāja Sarmīte Ķikuste ar priekšlasījumu “Bibliotēkas klientu ar psiholoģiskiem 

traucējumiem apkalpošana”, kas pavēra plašākas iespējas šīs mērķgrupas lietotāju kvalitatīvā 

apkalpošanā. Seminārā par darbu ar bērniem un jauniešiem uzstājās Daugavpils Izglītības 
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pārvaldes psiholoģe Linda Vingre ar tēmu “Ceļš uz meistarību – motivējošie un psiholoģiskie 

aspekti”.   

Mācību semināros tika sniegta iespēja kolēģiem prezentēt savas labās prakses piemērus 

– pieredzes stāstus par darbu ar bērniem un jauniešiem, dalīties informācijā un par dzirdēto 

konferencēs, semināros, profesionālās pilnveides pasākumos ārpus LCB. LCB LAN vadītāja 

Inese Vaivare iepazīstināja ar LNB Bibliotēku attīstības centra izdoto metodisko materiālu 

"Latvijas bibliotēku novadpētniecības darba vadlīnijas", aktualizēja novadpētniecības resursu 

LCB tīmekļa vietnēs izmantojamību.  

Kā vienu no veiksmīgākajiem profesionālās pilnveides pasākumiem pārskata periodā 

varētu vērtēt apaļā galda diskusijas “Es daru tā”, tika sagatavotas bibliotekāru uzstāšanās un 

kolēģiem izstāstīti savi veiksmes stāsti, spriests par problēmām un to risinājumiem 

bibliotekārajā darbā.  

Mācību semināri tika organizēti ne tikai LCB un filiāļu darbiniekiem, bet arī 

interesentiem no pilsētas un novada izglītības iestādēm, citu resoru bibliotēkām un kultūras 

iestādēm. Maijā notika profesionālās pilnveides mācību seminārs “Inovatīvo prasmju ABC 

Latgales novada bibliotekāriem” (sk. 9.nodaļa). Oktobrī, sadarbībā ar LNB Bērnu literatūras 

centru, tika organizēts inovāciju seminārs lasīšanas veicināšanas programmām, kurā par LNB 

lasīšanas veicināšanas programmu un kampaņu aktualitātēm uzstājās Silvija Tretjakova, LNB 

Bērnu literatūras centra vadītāja, par lasīšanas veicināšanas programmas “Grāmatu starts” 

iespējām un norisi runāja Karina Pētersone, LNB Atbalsta biedrības direktore, par lasīšanas 

veicināšanas programmu publicitāti - Lāsma Badamšina, LNB Bērnu literatūras centra galvenā 

bibliotekāre, par Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas kolekciju, tās izvēles principiem, 

rezultātiem - Sarmīte Galsa, LNB Bērnu literatūras centra galvenā bibliogrāfe. 

2018. gada maijā tika organizēts mācību seminārs LCB bibliotekārajiem darbiniekiem 

par personas datu aizsardzību un drošību. Seminārā tika apskatīti personas datu apstrādes un 

aizsardzības principi, kā arī esošo personas datu apstrāde un aizsardzība.  

Lai pilnveidotu bibliotēku darbinieku praktiskās iemaņas un zināšanas par bibliotēkas 

krājuma un aktivitāšu popularizēšanu tīmeklī (LCB mājaslapā un sociālajos tīklos) 

interesentiem saistošā un korektā veidā, tika organizēts praktikums “Publikāciju veidošanas 

principi LCB”, to apmeklēja 18 darbinieki.   

 Pārskata periodā LCB un tās filiālēs uzsāka darbu 8 jaunie darbinieki. Nepieciešamās 

profesionālās pamatprasmes jaunie bibliotēku darbinieki ieguva, apmeklējot licencēto 

neformālās pieaugušo izglītības programmu “Ievadkurss bibliotekārajā darbā”(38 stundas).  

Pārskata periodā tika organizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Cēsīm. Cēsu Centrālajā 

bibliotēkā tikāmies ar kolēģiem pie diskusiju galda un izstaigājām, iepazinām bibliotēkas 

rekonstruēto ēku.    

2018. gadā LCB nodrošināja mācības darba vidē LNB profesionālās izglītības 

programmas “Informācijas un bibliotēkas pamati” studentiem.  

Lai uzlabotu darbu ar bibliotēkas lietotājiem – parādniekiem tika izstrādāta, apstiprināta 

un informatīvajā sanāksmē aktualizēta “Instrukcija darbā ar lietotājiem – parādniekiem 

Latgales Centrālajā bibliotēkā un tās filiālēs”.   

Profesionālā pilnveide projekta “Network-Digihubs” ietvaros 

Projekts “Ģimenes digitālo aktivitāšu centru tīkla izveide dzīves kvalitātes un izglītības 

atbalstam Austrumaukštaitijā un Dienvidlatgalē” jeb “Network-Digihubs”, kuru ar ES 
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finansiālu atbalstu Interreg Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. 

gadam ietvaros Latgales Centrālā bibliotēka īsteno sadarbībā ar Utenas, Zarasu un Preiļu 

publiskajām bibliotēkām, kā arī Lietuvas reģionālo bibliotēku asociāciju, deva iespēju pārskata 

gadā īstenot LCB un filiāļu darbinieku profesionālo pilnveidi darbam ar projekta ietvaros 

izstrādātajiem multimediju produktiem un iepirkto aprīkojumu. Projekta ietvaros tika rīkotas 

trīs apmācības. 

1. LEGO® mentoru apmācība notika pārskata gada novembrī, tajā piedalījās seši 

bibliotekāri no LCB un filiālēm un seši bibliotekāri no Preiļu Galvenās bibliotēkas. Nodarbību 

mērķis bija iegūt praktiskas iemaņas darbā ar projektā iepirktajiem LEGO MINDSTORMS® 

EV3 robotiem, proti, iemācīties tos konstruēt un vadīt. Piecu dienu nodarbību cikls bija sadalīts 

piecpadsmit blokos. Katrā no tiem tika konstruēts atšķirīgs LEGO MINDSTORMS® – ar 

riteņiem, ar vadāmu roku, dziļūdens zivs, kukaiņa vai plēsīgas puķes veidolā. Kad robota 

modelis bija gatavs, apmācību dalībnieku uzdevums bija datorā uzstādītā programmēšanas 

modulī izveidot programmu, kura liktu uzbūvētajam robotam izpildīt iepriekš noteiktu darbību 

secību – braukt pa lauztu melnu līniju, nenovirzoties no tās, izbraukt šķēršļu joslu, atpazīt 

krāsas, izvadot to nosaukumu uz ekrāna, izdot dažādas skaņas, pacelt un pārvietot priekšmetus, 

un pat zīmēt. Visi iesaistītie bibliotekāri veiksmīgi apguva dažādus programmēšanas 

algoritmus, lai vēlāk spētu pildīt LEGO mentora lomu un nodot šīs prasmes bibliotēkas 

lietotājiem. 

2. Virtuālās realitātes mentoru apmācība notika pārskata gada novembrī, arī tajā piedalījās 

seši bibliotekāri no LCB un filiālēm un seši bibliotekāri no Preiļu Galvenās bibliotēkas. Mācību 

mērķis bija iegūt praktiskas iemaņas darbā ar projektā izstrādāto virtuālās realitātes video par 

Utenas, Zarasu, Daugavpils un Preiļu galvenajiem tūrisma objektiem, kas dod klātbūtnes efektu 

minētajās vietās un ļauj tās apskatīt 360 grādu leņķī, lai nākotnē varētu konsultēt centra 

apmeklētājus par šī produkta lietošanu. Mācību ievadā virtuālās realitātes risinājumu 

izstrādājušās kompānijas Gluk Media pārstāvis iepazīstināja ar virtuālās realitātes darbības 

principiem un īsi ieskicēja labas prakses piemērus virtuālās realitātes izmantošanā izglītojošiem 

un izklaides mērķiem. Tad apmācāmie tika detalizēti iepazīstināti ar projektā izstrādāto 

virtuālās realitātes produktu. Tika apgūta virtuālās realitātes palaišana un izslēgšana, īslaicīga 

apturēšana, navigācija starp pilsētām un valodām. Tāpat tika izspēlēti daži lietojuma scenāriji, 

kā arī pārrunāta iespējamu kļūdu novēršana produkta izmantošanas gaitā. Šī nodarbība bija 

vērtīga iespēja projektā iesaistītās bibliotēkām apmācīt projekta aktivitāšu īstenošanā iesaistīto 

personālu, gatavojoties brīdim, kad jaunie ģimenes digitālo aktivitāšu centri vērs durvis 

pirmajiem apmeklētājiem. 

3. Kinect mentoru apmācība notika pārskata gada decembrī, arī tajā piedalījās seši 

bibliotekāri no LCB un filiālēm un seši no Preiļu Galvenās bibliotēkas. Mācību mērķis bija 

sniegt bibliotekāriem praktiskas iemaņas darbā ar projekta ietvaros izstrādātu interaktīvu 

viktorīnu (kustību spēli), kas ir spēlējama Xbox konsolē un darbojas uz kustību atpazīšanas 

tehnoloģiju bāzes. Mācību gaitā Kompānijas Gluk Media eksperti iepazīstināja bibliotekārus ar 

Xbox Kinect darbības principiem un īsi ieskicēja labas prakses piemērus šī tehnoloģiskā 

risinājuma izmantošanā izglītojošiem un izklaides mērķiem. Tad apmācāmie tika detalizēti 

iepazīstināti ar projektā izstrādāto produktu – uz kustību atpazīšanas tehnoloģiju bāzes veidotu 

interaktīvu viktorīnu (spēli), kas ļaus centra lietotājiem, ne tikai pārbaudīt savas zināšanas un 

apgūt jaunas, bet arī fiziski izkustēties un sacensties savā starpā. 
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Visas trīs minētās apmācības bija vērstas uz to, lai palīdzētu bibliotekāriem kļūt par 

tehnoloģiju mentoriem, kuri spēs veiksmīgi asistēt topošā ģimenes digitālo aktivitāšu centra 

apmeklētājiem izstrādāto tehnoloģisko risinājumu izmantošanā. 

12.3. Metodiskais un konsultatīvais atbalsts izglītības iestāžu bibliotēkām  

Pārskata gadā LCB turpināja sniegt metodisko un konsultatīvo palīdzību Daugavpils izglītības 

iestāžu bibliotēkām.  

2018. gadā tika turpinātas praktiskās nodarbības un konsultācijas skolu bibliotēku 

darbiniekiem, kas notika LCB 2 reizes mēnesī. Nodarbībās tika skaidrota autoritatīvo un 

bibliogrāfisko ierakstu veidošana un rediģēšana, kā arī sniegta palīdzība dažādu jautājumu 

risināšanā. Konsultācijas vadīja LCB KAN darbinieki. Sniegtās metodiskās palīdzības veidi 

izglītības iestāžu bibliotēkām ir apkopoti 12.3.1. tabulā.   

12.3.1. tabula. Metodiskā un praktiskā palīdzība skolu bibliotēkām 2018. gadā 

 

 

 

 

 

Konsultācijās tika skatīti arī citi jautājumi, piemēram, darbs modulī Cirkulācija – jauna lasītāja 

datu reģistrēšana, esošo datu labošana un papildināšana, grāmatu izsniegšana, saņemšana, 

lasītāja apmeklējumu pievienošana, jauna sūtījuma veidošana un informācijas resursu 

norakstīšana modulī Komplektēšana, UDK, ierakstu pārklājums no LNB, no Polijas, ASV un 

Krievijas Nacionālajām bibliotēkām, informācijas meklēšana Lielbritānijas un Vācijas 

Nacionālajās bibliotēkās, grāmatu jaunumi, populārākās grāmatas bērniem un jauniešiem, 

inventarizācija, anotācijas pievienošana, žurnālu reģistrēšana. 

Pārskata gadā konsultācijas tika sniegtas arī telefoniski, elektroniski un uz vietas skolas 

bibliotēkā. Saziņas veidi ar izglītības iestāžu bibliotekāriem ir apkopoti 12.3.2. tabulā.  

12.3.2. tabula. Saziņas veidi ar skolu bibliotēkām 2018. gadā 

Saziņas veids Skaits 

Praktiska palīdzība 140 

Vizīte 6 

E-sarakste 161 

Saruna 84 

Nodarbība un konsultācijas LCB 14 

Kopā: 405 

Pārskata gadā izglītības iestāžu bibliotekāri savlaicīgi tika informēti par izmainām BIS ALISE, 

par aktuālo informāciju nozarē un jaunākajiem metodiskajiem materiāliem. Pēc 

Sniegtā metodiskā un praktiskā palīdzība Skaits 

Metodiski ieteikumi grāmatu meklēšanā, eksemplāru pievienošanā, svītrkodu 

piešķiršanā un izdrukā, autoritatīvo un bibliogrāfisko ierakstu veidošanā 

231 

Kļūdu precizējumi 76 

Jaunu bibliogrāfisko ierakstu veidošana 84 

Autoritatīvā ieraksta veidošana 56 

Bibliotēkas kopējā krājuma (eks.) precizēšana 17 

Atgādinājums par konsultāciju 18 

Informatīvas vēstules skolām 3 

Informācija par pievienošanos IT Alise LCB katalogā 3 

Vēstule par praktisko nodarbību un konsultāciju organizēšanu darbā ar EK 4 

Kopā: 492 
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nepieciešamības skolu bibliotēkām tika veidoti jauni bibliogrāfiskie apraksti. Tas atteicas uz 

informācijas resursiem, kurus bibliotekāriem ir sarežģīti aprakstīt patstāvīgi, t.i., spēles, plakāti, 

audiovizuālie materiāli. Jāatzīmē, ka praktiskajām nodarbībām un konsultācijām ir pozitīvs 

rezultāts. Izglītības iestāžu bibliotekāri cenšas patstāvīgi veidot bibliogrāfiskos aprakstus. Ja 

2017. gadā praktiska palīdzība bibliogrāfisko aprakstu veidošana tika sniegta 299 reizes, tad 

2018. gadā tikai140 reizes. Tai pašā laikā skolām, kuras pievienojās EK pēdējā gada laikā, ir 

daudz vieglāk strādāt, jo liels grāmatu skaits jau ir ievadīts EK. 2018. gadā pēc abpusējas 

vienošanās tika noslēgti jauni sadarbības līgumi ar 3 vispārizglītojošām mācību iestādēm - J. 

Raiņa Daugavpils 6. vidusskolu, Daugavpils 16. vidusskolu un Daugavpils 17. vidusskolu, un 

uzsākts darbs pie krājumu pievienošanas LCB EK.   

12.4. Sadarbība ar citām iestādēm (metodiskā un konsultatīvā darba jomā)  

Konsultatīvais un metodiskais darbs pārskata periodā veiksmīgi tika īstenots sadarbībā ar LNB 

Kompetenču attīstības centru, LNB Bērnu literatūras centru, LNB Bibliotēku attīstības centru, 

Latvijas Bibliotēku biedrību, SIA Tieto Latvia, V/A KISC, Daugavpils pilsētas Izglītības 

pārvaldi, Daugavpils pilsētas Kultūras pārvaldi, Preiļu Galveno bibliotēku u.c.. Pārstāvji no 

sadarbības institūcijām ir piedalījušies profesionālās pilnveides pasākumos, uzstājušies kā 

vieslektori, snieguši profesionālo informāciju kā konsultanti.  

LCB vadītāja Jeļena Šapkova ir Latvijas Bibliotēku padomes locekle, piedalās valsts 

stratēģijas izstrādē bibliotēku jomā, veicina bibliotēku attīstību un sadarbību, kā arī lēmumu 

pieņemšanu jautājumos, kas attiecas uz bibliotēku darbību. 

Metodiskā un konsultatīvā darba problēmas un to risinājumi, profesionālās pilnveides 

vajadzības 

LCB darbiniekiem nepieciešams padziļināt kompetences informācijpratībā un medijpratībā. Lai 

ne tikai spētu izmantot datubāzes, komplicētu uzziņu sniegšanai, bet arī iesaistītos aizvien 

aktīvāk Pasaules Medijpratību nedēļā.  

Daugavpils izglītības iestāžu darbiniekiem – skolu bibliotekāriem nepieciešams uzlabot 

prasmes veidot jaunus bibliogrāfiskos ierakstus dažādiem informācijas resursiem (spēles, 

plakāti, audiovizuāli materiāli), kā arī apgūt jaunu autoritatīvo ierakstu veidošanu ārzemju 

autoriem.  

Profesionālās pilnveides pasākumos LCB bibliotekārie darbinieki piedalās saskaņā ar 

LCB profesionālās pilnveides pasākumu plānu. Bibliotekārajiem darbiniekiem, kuriem ir 

augstākā izglītība citā nozarē nepieciešams apmeklēt LNB profesionālās pilnveides izglītības 

programmu “Informācijas un bibliotēku zinību pamati” 240 stundas.   
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Sagatavoja: 

 

Latgales Centrālās bibliotēkas 

vadītāja  J. Šapkova 

 

 

Latgales Centrālās bibliotēkas 

vadītājas vietniece  A. Pakere 

 

 

Lietotāju apkalpošanas  

nodaļas vadītāja  I. Vaivare 

 

 

Komplektēšanas un apstrādes  

nodaļas vadītāja T. Hodokova 

 

 

Automatizācijas nodaļas vadītājs A. Sidorovs 

 

 

Sabiedrisko attiecību speciāliste  I. Gedžūne 

 

 

Bērnu bibliotēkas “Zīlīte” vadītāja  D. Jakovele 
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Pielikumi 

 

1. pielikums. Informatīvs buklets par LCB Ģimenes digitālo aktivitāšu centru 
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2. pielikums. Mēneša pasākumu afiša 
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3. pielikums. Projekta “Dialogs. Rakstnieki Daugavpilī” afiša 
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4. pielikums. Ikmēneša grāmatu TOP 10 
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5. pielikums. Lasītveicināšanas programmas “Grāmatu starts” afiša 
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6. pielikums. Patriotu mēneša pasākumu programma Latgales Centrālajā bibliotēkā un filiālēs 
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7. pielikums. Profesionālās pilnveides semināra “Inovatīvo prasmju ABC Latgales novada 

bibliotekāriem” afiša 
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8. pielikums. Afiša “Dzejas dienas 2018 Latgales Centrālajā bibliotēkā” 
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9. pielikums. Digitālās nedēļas 2018 afiša 

 
 

  


