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Latgales Centrālās bibliotēkas darba pārskata kopsavilkums 

Latgales Centrālā bibliotēka 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. Bibliotēka īsteno savu 

darbību, nodrošinot brīvu plašas informācijas pieejamību un pakalpojumu klāstu vietējai 

sabiedrībai un visiem interesentiem.  

2019. gada svarīgākais notikums bija LCB Ģimenes digitālo aktivitāšu centra atklāšana, 

kas veicināja jaunu pakalpojumu ieviešanu un attīstīšanu. Pārskata periodā bibliotēkas 

lietotājiem pieejamo piedāvājumu papildināja interaktīva grupu ekskursija “Iepazīsti un 

izmēģini!”, 3D pildspalvu radošā darbnīca, digitālās mājturības nodarbības, robotikas 

nodarbības, 3D modelēšanas nodarbības, ģimenes dienas radošā darbnīca “Radi un dari”, 

interaktīvais burvju paklājs, kinētisku viktorīnu kolekcija, virtuālā realitāte, interaktīvs 

velobrauciens. Skat. 5.2. sadaļas 19.-21.lpp.  

Pārskata periodā būtiski ir uzlabojies LCB un tās struktūrvienību IT nodrošinājums. Tas 

pozitīvi ietekmēja bibliotēkas sniegto pakalpojumu kvalitāti, veicināja bibliotēkas attīstību par 

mūsdienīgu, inovatīvu kultūrizglītības iestādi. Bibliotēka ieguva plašu mūsdienīgu tehnoloģiju 

klāstu, t.sk. 46 datoru komplektus ar programmnodrošinājumu (turklāt visi iepirktie datori ir 

aprīkoti ar viedkaršu lasītājiem, kas nodrošina iespēju bibliotēku lietotājiem parakstīt 

dokumentus ar drošu elektronisko parakstu), 2 virtuālās realitātes brilles, 1 interaktīvo 

velosipēdu ar programmnodrošinājumu, kurā iestrādāta virtuāla velopastaiga pa Latgales un 

Lietuvas tūrisma takām, 2 Xbox One spēļu konsoles, 24 LEGO® Mindstorm® Education EV3 

robotikas komplektus, 1 interaktīvu skārienjūtīgu ekrānu, 1 pārvietojamu demonstrācijas 

iekārtu, 40 3D pildspalvas, 1 3D printeri, 1 Digitālas mājturības komplektu (termopresi, ploteri 

un CorelDraw 2019 programmatūru), 1 interaktīvu multimediju ierīci Mobile Magic Carpet. 

Skat. 3.4. sadaļas 8.-10.lpp. 

2019. gadā tika veikts saskaņots un plānveidīgs bibliotekārais darbs ar bērniem un 

jauniešiem. Tika nodrošināta veiksmīga līdzdalība starptautiskajā lasītveicināšanas programmā 

“Mūsu mazā bibliotēka” (295 dalībnieki), nacionālajā lasīšanas veicināšanas programmā 

“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2019” grāmatas lasīja un vērtēja 579 žūrijas eksperti, 55 

ģimenes piedalījās lasītveicināšanas programmā “Grāmatu starts”, 5.-6. klašu skolēni no 

Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm piedalījās “Nacionālajā Skaļās lasīšanas sacensībā” 

(kopskaitā 807 dalībnieki). Bibliotēkā tika organizēts sacensības reģionālais pusfināls, kurā 

pulcējās skolu uzvarētāji – 14 lasīšanas čempioni. Skolēnu vasaras brīvdienās Daugavpils 

publiskajās bibliotēkās tika īstenota lasītveicināšanas programma “Skaistā vasara bibliotēkā”, 

programmā piedalījās 243 individuālie dalībnieki un rekordliels dalībnieku skaits no vasaras 

nometnēm – 1775 bērni. Skat. 7. sadaļas 48.-50.lpp, 52.-55.lpp. 

2019. gadā tika turpināta bibliotekāro darbinieku profesionālā pilnveide. Trīs 

bibliotekārie darbinieki ar augstāko izglītību citā jomā apguva LNB profesionālās pilnveides 

izglītības programmu “Informācijas un bibliotēku zinību pamati”. Pēdējo divu gadu laikā 

profesionālās pilnveides programmu “Informācijas un bibliotēku zinību pamati” ir apguvuši 

kopskaitā 8 darbinieki, no tiem 2019. gadā 5 darbinieki ir nokārtojuši profesionālās 

kvalifikācijas eksāmenu un ieguvuši bibliotekāra kvalifikāciju. 2020. gadā 5 bibliotekārie 

darbinieki ir pieteikušies kārtot LNB ārpus formālās izglītības sistēmas iegūto kompetenču 

atzīšanas kvalifikācijas eksāmenu.  
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Lai sekmīgi turpinātu ieviest aizvien jaunus pakalpojumus bērniem un jauniešiem un 

nodrošinātu šo pakalpojumu kvalitāti, 3 darbinieki, kuriem ir izglītība bibliotēku jomā, bet nav 

pedagoģiskās izglītības, uzsāka mācības: 1 darbinieks – studiju programmā “Izglītība” (vizuālās 

mākslas skolotājs), 2 darbinieki – Daugavpils Universitātes rīkotajos pedagogu tālākizglītības 

kursos programmā “Pedagoģiskās darbības pamati”, pēc kuras apguves darbiniekiem tiks 

izsniegts sertifikāts ar tiesībām veikt pedagoģisko darbu.  Skat. 4. sadaļas 12.-13.lpp. 

Kā nozīmīgāko profesionālās pilnveides pasākumu pārskata periodā ir jāmin, 2. aprīlī 

LCB organizēto konferenci bibliotēku speciālistiem “Bibliotēka digitālajā laikmetā: Tradīcijas 

un inovācijas”. Konference notika Daugavpils Universitātes Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju 

korpusa konferenču zālē un pulcēja vairāk nekā 100 dalībnieku no Latgales un citu reģionu 

publiskajām un skolu bibliotēkām. Skat. 12.2. sadaļas 87.lpp. 

Pārskata gadā tika turpināts mērķtiecīgs un plānveidīgs darbs pie bibliotēkas publicitātes 

un tēla veidošanas. Par vienu no būtiskākajiem publicitātes pasākumiem ar visplašāko 

rezonansi kļuva dalība Latvijas Bibliotekāru biedrības rosinātajā akcijā “Bibliotekāru mode” 

un Bibliotēku festivālā. Aprakstīts plašāk par publicitātes pasākumiem pārskata 10. sadaļas 78.-

80.lpp. 

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

apkopots un detalizēti atspoguļots darba pārskatā par 2019. gadu. 
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1. Vispārīgs bibliotēkas/reģiona bibliotēku 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 pārskata gadā saglabājies nemainīgs – 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 gada prioritātes: 

 jauno pakalpojumu ieviešana un attīstība; 

 kvalitatīvu, sabiedrības vajadzībām atbilstošu bibliotekāro pakalpojumu 

sniegšana; 

 atvērtas komunikācijas starp bibliotēku un sabiedrību nodrošināšana; 

 bibliotēku materiāltehniskās bāzes uzlabošana; 

 papildu finansējuma piesaiste/projektu īstenošana; 

 personāla profesionālā pilnveide un attīstība. 

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

personu bibliotekārā apkalpošana. 

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. 

Ar 2009. gadu 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 2019. gadā 

1.2. Izmaiņas bibliotēku darbībā pārskata periodā 

Pārskata gadā izmaiņas LCB vienotajā struktūrā netika veiktas. 

1.3. Pārskata periodā paveiktais no bibliotēkas stratēģijā definētajiem virzieniem un 

uzdevumiem 

Pārskata gadā Daugavpils publiskās bibliotēkas realizēja “LCB Vidēja termiņa rīcības plānā” 

iekļautās aktivitātes t.sk. pilnveidoja esošos pakalpojumus, ieviesa un attīstīja jaunus, uzlaboja 

materiāltehnisko bāzi, īstenoja profesionālās pilnveides pasākumus, paaugstinot darbinieku 

kvalifikāciju u.c..  

2019. gadā paveiktais apkopots bibliotēkas darba pārskatā.  

1.4. Bibliotēku akreditācija 

Pārskata gadā LCB un tās padotībā esošajās bibliotēkās akreditācija nenotika. 
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2. Finansiālais nodrošinājums 

LCB un tās 6 filiāļu pamatbudžetu veido Daugavpils pilsētas pašvaldības finansējums. 

Ieņēmumus kopā veido arī ārvalstu finanšu palīdzība, Valsts kultūrkapitāla fonda un citu fondu 

finansējums, maksas pakalpojumi un citi ieņēmumi.  

Pašvaldības piešķirtais finansējums pēdējo 3 gadu laikā ir stabils. Bāzes budžets 

nodrošina Daugavpils publisko bibliotēku pamatfunkciju veikšanu. Savukārt katru gadu 

iestādei tiek piešķirti papildus līdzekļi Daugavpils pilsētas Attīstības programmas “Rīcības un 

investīciju plānā” iekļauto aktivitāšu īstenošanai.  

Pārskata gadā saskaņā ar “Rīcības un investīciju plāna” 164.punktu “Daugavpils publisko 

bibliotēku materiāltehniskās bāzes uzlabošana” LCB tika piešķirti papildus līdzekļi EUR 

50 000 apmērā datortehnikas ar programmnodrošinājumu iegādei. Iepirkums tika veikts 

Elektronisko iepirkumu sistēmā. Rezultātā tika iegādāti 46 datoru komplekti par kopējo summu 

EUR 49 148. Visi datori ir aprīkoti ar viedkaršu lasītājiem, tādējādi nodrošinot iespēju 

bibliotēkas lietotājiem parakstīt dokumentus ar drošu elektronisko parakstu. 

Ārvalstu finanšu palīdzība pārskata gadā sastādīja EUR 81 632 vai 9,4% no kopējiem 

ieņēmumiem. Augsts rādītājs sasniegts pateicoties Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu 

sadarbības programmas 2014.-2020. gadam finansējumu projektam “Ģimenes digitālo 

aktivitāšu centru tīkla izveide dzīves kvalitātes un izglītības atbalstam Austrumaukštaitijā un 

Dienvidlatgalē” EUR 39 452 apmērā un ASV Vēstniecības Latvijā grantam ASV Informācijas 

centra darbības nodrošināšanai EUR 42 180 apmērā. 

Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums triju gadu laikā ir stabils un ir piešķirts 

projektiem, kas vērsti uz latviešu oriģinālliteratūras popularizēšanu. 

Tabulā 2.1. atspoguļots kopējais LCB un tās filiāļu finansiālais nodrošinājums.  

2.1. tabula. Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums 

 2017 2018 2019 

Ieņēmumi kopā (EUR) 733 827 1 013 143 867 444 

Pašvaldības finansējums 662 128 904 296 1 746 361 

Citi ieņēmumi: 71 699 108 847 121 083 

t.sk. maksas pakalpojumi 16 734 18 951 15 341 

t.sk. ārvalstu finanšu 

palīdzība 

28 516 68 603 81 632 

t.sk. VKKF finansējums 1 240 1 121 1 200 

t.sk. pārējie ienākumi 25 209 20 172 22 910 
1 2018. gadā pašvaldības finansējuma pieaugums saistīts ar papildus līdzekļu piešķiršanu Ģimenes digitālo 

aktivitāšu centra telpu renovācijai.  

LCB kārtējie izdevumi pārskata gadā sastādīja EUR 870 242. Analizējot izdevumus darbinieku 

atalgojumam triju gadu laikā, jāsecina, ka vidēji līdzekļu apjoms šajā pozīcijā palielinājās par 

11%. Diemžēl 2020. gada budžetā nav paredzēti līdzekļi darbinieku atalgojuma palielināšanai 

un līdz ar to Daugavpils publisko bibliotēku darbinieku atalgojums joprojām ir viens no 

zemākajam valstī.  

Izdevumi krājuma komplektēšanai triju gadu laikā paliek nemainīgi. Pašvaldības 

finansējums nodrošina MK noteikumu Nr.415 “Bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma 

normatīvi” prasībām. Papildus pašvaldības finansējumam grāmatas un citus izdevumus LCB 

saņem bez atlīdzības, kā arī komplektē krājumu par līdzekļiem no citiem finanšu avotiem. 
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2.2. tabula. Bibliotēkas izdevumi 

 2017 2018 2019 

Izdevumi kopā (EUR) 713 000 937 232 813 423 

t.sk. darbinieku 

atalgojums (bruto) 

384 764 439 977 475 051 

t.sk. krājuma 

komplektēšana 

68 604 67 879 69 072 

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

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

Pārskata gadā LCB un tās filiālēs netika realizēti telpu rekonstrukcijas projekti, kā arī netika 

veikti remontdarbi. 

3.2. Telpu paplašināšana vai bibliotēku pārvietošana uz citām telpām 

Pārskata gadā LCB un tās filiāļu telpas netika paplašinātas. Netika veikta arī bibliotēku 

pārvietošana uz citām telpām. Visas bibliotēkas darbojas telpās (ēkās), kas ir pašvaldības 

īpašums, līdz ar to telpas tiek lietotas bez atlīdzības. 

3.3. Jaunu ēku būvniecība 

Jaunu ēku būvniecība netika veikta. 

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

2019. gadā būtiski ir uzlabojies LCB un tās struktūrvienību IT nodrošinājums. Tas pozitīvi 

ietekmēja bibliotēkas sniegto pakalpojumu kvalitāti, veicināja bibliotēkas attīstību par 

mūsdienīgu, inovatīvu kultūrizglītības iestādi. 

LLI-089 “Network-DigiHubs” projekta ietvaros tika atklāts Ģimenes digitālo aktivitāšu 

centrs ar plašu mūsdienīgo tehnoloģiju klāstu t.sk. 20 datoriem ar instalēto Windows 10 

operētājsistēmu un Office 2019 programmatūru, 2 virtuālās realitātes brillēm, 2 viedtālruņiem, 

2 Kinect sensoriem un virtuālas realitātes velosipēdu ar specializēto projekta ietvaros izstrādātu 

saturu, 2 Xbox One spēļu konsolēm, 12 Lego Mindstorm Education EV3 robotikas 

komplektiem un 12 papildus komplektiem, interaktīvo skārienjūtīgo ekrānu, demonstrācijas 

iekārtu, 40 3D pildspalvām un 3D printeri. 

Pašvaldības piešķirtā finansējuma ietvaros, pārskata gadā tika iegādāti 46 datoru 

komplekti ar programmnodrošinājumu. Visi datori ir aprīkoti ar viedkaršu lasītājiem, kas 

nodrošina iespēju bibliotēku lietotājiem parakstīt dokumentus ar drošu elektronisko parakstu. 

2019. gadā par Daugavpils pilsētas domes dāvinātajiem līdzekļiem tika iegādāta 

Interaktīva multimediju ierīce Mobile Magic Carpet un Digitālas mājturības komplekts ar 

CorelDraw 2019 programmatūru. 

Ziņas par LCB un filiāļu iekārtu un aprīkojuma stāvokli apkopotas 3.4.1. tabulā. 
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3.4.1. tabula. LCB un filiāļu iekārtas un aprīkojums 

 Darbiniekiem Lietotājiem Piezīmes 

Datori 

- 2 
Iegūti projekta LLIV-353 “Reading-IT-Creation” 

ietvaros, 2012. gadā 

1 1 Iegūti 2013. gadā 

40 8 Iegūti 2014. gadā 

- 20 
Iegūts projekta LLI-089 “Network-DigiHubs” 

ietvaros, 2018. gadā 

1 - Iegūts 2018. gadā 

- 46 Iegūti 2019. gadā 

Portatīvie datori 

1 - 
Iegūts projekta “Bibliotēka dodas pie lasītāja” 

ietvaros, 2011. gadā 

1 - 
Iegūts projekta LLIV-353 “Reading-IT-Creation” 

ietvaros, 2012. gadā 

1 - Iegūts 2014. gadā 

- 3 Iegūti 2015. gadā 

1 - Iegūts 2019. gadā 

Melnbaltas 

multifunkcionālās 

iekārtas 

7 Iegūti BMGF/2008 projekta ietvaros 

1 1 Iegūti 2016. gadā 

2 Iegūti 2018. gadā 

Printeri 

6 Iegūti VVBIS/2005 projekta ietvaros 

4 Iegūti 2015. gadā 

6 Iegūti 2016. gadā 

7 Iegūti 2017. gadā 

Skeneri 

1 Iegūts 2003. gadā 

1 Iegūts 2013. gadā 

7 Iegūti 2017. gadā 

1 Iegūts 2019. gadā 

Projektori 

1 Iegūts 2007. gadā 

1 Iegūts 2008. gadā 

1 
Iegūts projekta LLIV-353 “Reading-IT-Creation” 

ietvaros, 2012. gadā 

1 Iegūts 2018. gadā 

Bezvadu mikrofonu 

sistēma 
1 

Iegūta projekta LLIV-353 “Reading-IT-Creation” 

ietvaros, 2012. gadā 

Planšetdatori 
- 10 

Iegūti projekta LLIV-353 “Reading-IT-Creation” 

ietvaros, 2012. gadā 

- 3 Iegūti 2018. gadā 

Xbox 360 konsole - 1 
Iegūta projekta LLIV-353 “Reading-IT-Creation” 

ietvaros, 2013. gadā 

Xbox ONE konsoles  - 2 
Iegūti projekta LLI-089 “Network-DigiHubs” 

ietvaros, 2019. gadā 

KINECT sensori - 2 
Iegūti projekta LLI-089 “Network-DigiHubs” 

ietvaros, 2019. gadā 

Televizori 

- 4 Iegūti 2009. gadā 

- 1 Iegūts 2014. gadā 

- 2 Iegūti 2016. gadā 

- 3 
Iegūti projekta LLI-089 “Network-DigiHubs” 

ietvaros, 2019. gadā 
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 Darbiniekiem Lietotājiem Piezīmes 

Fotoaparāti 
2 - 

Iegūti projekta LLIV-353 “Reading-IT-Creation” 

ietvaros, 2012. gadā 

2 - Iegūti 2018. gadā 

Videokameras 2 - 
Iegūtas projekta LLIV-353 “Reading-IT-Creation” 

ietvaros, 2012. gadā 

Interaktīvais 

skārienjūtīgais 

ekrāns 

1 
Iegūti projekta LLI-089 “Network-DigiHubs” 

ietvaros, 2019. gadā 

Virtuālas realitātes 

velosipēds 
- 1 

Iegūti projekta LLI-089 “Network-DigiHubs” 

ietvaros, 2019. gadā 

Samsung 

viedtālruņi un 

Samsung Gear 

brilles 

- 2 
Iegūti projekta LLI-089 “Network-DigiHubs” 

ietvaros, 2019. gadā 

Lego Mindstorm 

Education EV3 

robotikas 

komplekti 

- 12 
Iegūti projekta LLI-089 “Network-DigiHubs” 

ietvaros, 2019. gadā 

Lego Mindstorm 

Education EV3 

robotikas papildus 

komplekti 

 12 
Iegūti projekta LLI-089 “Network-DigiHubs” 

ietvaros, 2019. gadā 

3D printeris 
 1 

Iegūti projekta LLI-089 “Network-DigiHubs” 

ietvaros, 2019. gadā 

 1 Iegūts 2019. gadā 

3D pildspalvas 
 40 

Iegūti projekta LLI-089 “Network-DigiHubs” 

ietvaros, 2019. gadā 

 10 Iegūti 2019. gadā 

Demonstrācijas 

iekārta 
 1 

Iegūta projekta LLI-089 “Network-DigiHubs” 

ietvaros, 2019. gadā 

Interaktīva 

multimediju ierīce 

Mobile Magic 

Carpet 

 1 Iegūta, 2019. gadā 

Digitālas 

mājturības 

komplekts 

 1 Iegūts, 2019. gadā 

LCB un filiāļu interneta pieslēguma vērtējums 

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

lietotāju intereses un vajadzības. Pārsvarā datorlietotāji lieto dažāda veida informācijas 

meklēšanas un lejupielādēšanas rīkus, tiešsaistes videomateriālu skatīšanās rīkus un spēlē 

tiešsaistes spēles. Visas šīs darbības patērē lielu interneta apjomu.  Rezultātā, kad visi 

datorlietotāju datori ir aizņemti ar aktīvu interneta lietošanu, bibliotēkas sistēmai nepietiek datu 

pārraides ātruma un tas negatīvi ietekme apkalpošanas procesus. 

Pārskata gadā interneta pakalpojumu sniedzējs sadarbībā ar KISC palielināja interneta 

pieslēguma ātrumu LCB filiālēm līdz 10 Mbps. Tas uzlaboja pakalpojuma sniegšanu, bet 

neatrisināja datu pārraides ātruma nepietiekamības problēmu. 
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Informācija par LCB un filiāļu interneta pieslēgumu pārskata periodā apkopota 3.4.2. 

tabulā. 

3.4.2. tabula. LCB un filiāļu interneta pieslēguma vērtējums 

Bibliotēka 

Datu 

pārraides 

ātrums 

Vērtējums 

Latgales Centrālā bibliotēka 60 Mbps Ieteicams palielināt ātrumu līdz 100 Mbps. 

Bērnu bibliotēka “Zīlīte” 10 Mbps 

Ieteicams palielināt ātrumu līdz 50 Mbps. 

Gaismas bibliotēka 10 Mbps 

Jaunbūves bibliotēka 10 Mbps 

Pārdaugavas bibliotēka 10 Mbps 

Ceriņu bibliotēka 10 Mbps 

Piekrastes bibliotēka 10 Mbps 

Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums darbā ar bērniem un jauniešiem 

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

aprīkojumu. Visbiežāk lasītveicināšanas un informācijpratības interaktīviem pasākumiem tiek 

izmantoti portatīvi datori komplektā ar ekrāniem, projektoriem un bezvadu mikrofona sistēmu. 

Šāda informācijas sniegšana mūsdienās vairs nav efektīva un neuzrunā mērķauditoriju, tādēļ 

tika rasts risinājums pakāpeniski iegādāties jaunu aprīkojumu, proti, Smart televizorus, lai 

radītu iespēju multimediju saturu rādīt bez multimediju projektora un ekrāna. Jaunā aprīkojuma 

iegāde tika uzsākta pārskata gadā.      

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

spēļu konsole Xbox 360, kas iegādāta 2013. gadā projekta LLIV-353 “Reading-IT-Creation” 

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

Dati par konsoles lietošanas dinamiku pārskata gadā salīdzinājumā ar diviem 

iepriekšējiem gadiem ir apkopoti 3.4.1. attēlā. 

 

3.4.1. attēls. Xbox konsoles izmantošanas dinamika 

Kā redzams attēlā, 2019. gadā Xbox konsole tika izmantota 1637 reizes, kas ir mazāk nekā 

2017. un 2018. gados. Xbox konsoles izmantošana samazinājās, jo 2019. gada sākumā tika 

1921

1871

1637

2017. g. 2018. g. 2019. g.

Xbox konsoles izmantošanas dinamika
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atklāts LCB Ģimenes digitālo aktivitāšu centrs, kas atrodas teritoriāli tuvu Bērnu bibliotēkai un 

nodrošina mūsdienīgus IT risinājumus un pakalpojumus. 

LCB Ģimenes digitālo aktivitāšu centrā darbā ar lietotājiem, kur lielāko daļu sastāda bērni 

un jaunieši (70%), aktīvi tiek izmantotas dažādas mūsdienīgas tehnoloģijas, tai skaitā: 

 interaktīvais velosipēds, virtuālās realitātes brilles, Xbox One spēļu konsoles, 

kinect sensori, LEGO MINDSTORMS Education EV3 robotikas komplekti, 

datori, skārienjūtīgs interaktīvais ekrāns, 3D printeris un 3D pildspalvas, kas 

iegūtas LLI-089 projekta “Network-DigiHubs” ietvaros; 

 interaktīvais burvju paklājs un digitālās mājturības komplekts, kas iegūts par 

Daugavpils pilsētas domes dāvinātajiem līdzekļiem, kurus pašvaldība 2018. gadā 

izcīnīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkotajā konkursā 

“Ģimenēm draudzīgākā pašvaldība” republikas pilsētu grupā.  

3.5. Problēmas un to risinājumi materiālā un tehniskā stāvokļa jomā 

LCB un tās struktūrvienību IT infrastruktūras datortehnika strādā stabili un aktīvi tiek izmantota 

bibliotēkas pakalpojumu sniegšanā.  

Portatīvie datori, kas tika iegūti “Bibliotēka dodas pie lasītāja” projekta ietvaros 2011. 

gadā un LLIV-353 “Reading-IT-Creation” projekta ietvaros 2012. gadā, strādā bez izteiktām 

problēmām, bet jāņem vērā, ka šīs ierīces tiek izmantotas bibliotēku pasākumu rīkošanai, nevis 

ikdienas darbam. 

Digitālie projektori, kas tika iegūti 2007. un 2008. gadā gandrīz netiek izmantoti, jo attēla 

kvalitāte ir slikta un krāsas – blīvas, savukārt digitālais projektors, kas tika iegūts 2012. gadā 

LLIV-353 “Reading-IT-Creation” projekta ietvaros, strādā nevainojami, rāda specifikācijai 

atbilstošu attēlu un krāsas, līdz ar to tiek biežāk izmantots pasākumu rīkošanai. 

LLIV-353 “Reading-IT-Creation”  projekta ietvaros iegūtā bezvadu mikrofonu sistēma, 

fotoaparāti, videokameras un Xbox konsole strādā bez izteiktām problēmām. 

4. Personāls 

4.1. Personāla raksturojums  

Pārskata perioda beigās LCB un tās filiālēs strādāja 64 darbinieki, no kuriem 46 bija 

bibliotekārie darbinieki (45 – pilna laika slodzes darbinieki, 1 – strādāja pusslodzi), 18 - pārējie 

darbinieki t. sk. grāmatvedība, saimniecības daļa, darba aizsardzības speciālists u.c.. No 64 

darbiniekiem sievietes 59 (92%) un vīrieši 5 (8%). Bibliotekāro darbinieku sadalījums pa 

vecuma grupām: 20-29 gadi – 8(17%); 30-39 gadi – 11(24%); 40-49 gadi – 9(20%); 50-59 gadi 

– 11(24%); 60-69 gadi – 7(15%).   

Personāla mainība attiecībā uz darbinieku kopskaitu 2019. gadā bija 18%.  

2019. gadā Latgales Centrālās bibliotēkas struktūrvienībās nomainījās vadītāji – 

Jaunbūves bibliotēkā, Gaismas bibliotēkā, ASV Informācijas centrā.  

2019. gadā darbā tika pieņemti 11 darbinieki, no kuriem 6 bibliotekārie darbinieki. No 

darba LCB tika atlaisti 10 darbinieki, no kuriem 5 bibliotekārie darbinieki, atlaišanas iemesli – 

nav izturēts pārbaudes laiks (1darbinieks), darbinieka uzteikums (2 darbinieki), darbinieka un 

darba devēja vienošanās (2 darbinieki).  
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2019. gadā LCB un filiālēs ar bibliotekāro izglītību strādāja 21 bibliotekārais darbinieks 

– tie ir 46% 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  46 

no tiem ar bibliotekāro izglītību  21 

t.sk. ar maģistra grādu  4 

t.sk. ar bakalaura grādu  1 

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

t.sk. ar augstāko izglītību (līdz 1993. g.) 1 

t.sk. ar 3. profesionālo kvalifikācijas līmeni  13 

no tiem ar izglītību citās jomās  24 

t.sk. ar maģistra grādu  15 

t.sk. ar bakalaura grādu 9 

no tiem zinātņu doktori  1 

Pārskata periodā 3 bibliotekārie darbinieki, ar augstāko izglītību citā jomā, apguva LNB 

profesionālās pilnveides izglītības programmu “Informācijas un bibliotēku zinību pamati”, 160 

stundas. Kopskaitā profesionālās pilnveides programmu “Informācijas un bibliotēku zinību 

pamati” ir apguvuši 8 darbinieki, no tiem 2019. gadā 5 ir nokārtojuši profesionālās 

kvalifikācijas eksāmenu un ieguvuši kvalifikāciju Bibliotekārs, piešķirtā kvalifikācija atbilst 

trešajam profesionālās kvalifikācijas līmenim un ceturtajam Latvijas kvalifikāciju 

ietvarstruktūras līmenim. 2020. gadā 5 bibliotekārie darbinieki ir pieteikušies kārtot LNB ārpus 

formālās izglītības sistēmas iegūto kompetenču atzīšanas kvalifikācijas eksāmenu. 

Apzinoties nepieciešamību apgūt aizvien jaunas zināšanas un prasmes, Bibliotēkas 

darbinieki piedalās arī tiešsaistes semināros un programmās, kā arī patstāvīgi apgūst neformālās 

izglītības programmas, piemēram,” Digitālais mārketings”, “Kritiskā domāšana un informācijas 

analīze” u.c.. 2019. gadā LCB tika uzsāktas 2 programmas skolēniem Robotika un Ievads 3D 

modelēšanā (skat. 5.2.1.tabulu). Lai nodrošinātu pēc iespējas kvalitatīvāku pakalpojumu – 

nodarbību vadīšanu bērniem un jauniešiem, 3 darbinieki, kuriem nav pedagoģiskās izglītības 

uzsāka mācības 1 – studiju programmā Izglītība (vizuālās mākslas skolotājs), 2 - Daugavpils 

Universitātes rīkotajos pedagogu tālākizglītības kursos programmā “Pedagoģiskās darbības 

pamati” (80 st.). Kursos tiek apgūtas tādas tēmas kā nodarbību struktūra, vērtēšana, kompetenču 

pieeja, vecumposmu psiholoģija u.c. Pēc programmas apguves darbiniekiem tiks izsniegts 

sertifikāts ar tiesībām veikt pedagoģisko darbu.   

Pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes 2016. gada 28. janvāra noteikumiem Nr.2 

“Noteikumi par Daugavpils pilsētas pašvaldības amatpersonu un darbinieku novērtēšanas 

kārtību” no 2019. gada 1. novembra līdz 29. novembrim tika veikta LCB un filiāļu darbinieku 

novērtēšana. Kopā novērtēšanā piedalījās 58 darbinieki, gan bibliotekārie darbinieki, gan 

fiziskā un kvalificētā darba veicēji.  

4.2. Apbalvojumi un pateicības 

2019. gadā LCB vadītāja Jeļena Šapkova tika apbalvota ar Daugavpils pilsētas domes Goda 

rakstu un goda zīmi “Sudraba lilija” par godprātīgu, augsti profesionālu darbu, veidojot 

Latgales Centrālo bibliotēku par mūsdienīgu, inovatīvu kultūrizglītības iestādi.  
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 Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs un Latvijas Nacionālā bibliotēka izteica pateicību 

LCB un tās filiālēm par piedalīšanos Ziemeļvalstu Literatūras nedēļas 2019 norisēs. 

LCB saņēma Pateicību par dalību Latvijas bibliotekāru biedrības akcijā LibDay_LV jeb 

"Viena diena bibliotēkas dzīvē".  

LCB filiāle Bērnu bibliotēka “Zīlīte” saņēma bērnu grāmatu izdevniecības “Liels un 

mazs” pateicību par veiksmīgu dalību starptautiskā lasītveicināšanas programmā “Mūsu mazā 

bibliotēka”.  

LCB filiāles Ceriņu bibliotēkas 40. gadu jubilejā saņēma Latgales Centrālās bibliotēkas 

pateicības rakstu par vienotību mērķos un darbos, nodrošinot vietējai kopienai kvalitatīvus 

bibliotekāros pakalpojumus un veidojot bibliotēku kā kultūras un sabiedriskās dzīves telpu.  

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. 

sadaļu) 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.    

Ziņas par citu iestāžu un organizāciju rīkotajiem profesionālās pilnveides pasākumiem 

2019. gadā apkopotas 4.3.1. tabulā. 

 4.3.1. tabula. Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi 2019. gadā 

N. p. k.  Norises 

laiks  

Norises 

vieta  

Organizētājs  

                     (-i) 

Pasākuma nosaukums,  

galvenās tēmas  

Stundu 

skaits  

 1. 10.01. LNB LNB Bibliotēku nozares pārvaldes un 

konsultatīvo struktūru atbalsts 

reģionu galveno bibliotēku 

metodiķiem: informatīvs seminārs 

metodiķiem ar neilgu darba pieredzi 

4,5 

2. 18.01.-

16.03. 

Daugavpils  Profesionālās 

pilnveides un 

tālākizglītības 

iestāde “Mācību 

centrs plus” 

“Digitālais mārketings” – 

neformālās izglītības programma 

40 

3.  24.01. LNB  LNB Starptautiska medijpratības un 

informācijpratības pedagoģijas 

jautājumiem veltīta konference 

“TransMIL Conference: Crossing 

Boundaries in Pedagogy, Policies 

and Practices of Media and 

Information Literacy”, 

8 

4. 13.02.-

15.02. 

Preiļu 

Galvenā 

bibliotēka 

Preiļu Galvenā 

bibliotēka 

“Open Badges for libraries. How to 

start?” apmācību kurss projekta 

Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu 

sadarbības programmas projekta 

Network Digihubs ietvaros 

24 

5. 07.03. LNB LNB Profesionālās pilnveides programma 

“Ievads klasificēšanā ar UDK” 

 

7 
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N. p. k.  Norises 

laiks  

Norises 

vieta  

Organizētājs  

                     (-i) 

Pasākuma nosaukums,  

galvenās tēmas  

Stundu 

skaits  

6. 20.03. LNB LNB  Reģiona galveno bibliotēku 

direktoru, metodiķu un bērnu un 

jauniešu darba speciālistu apaļā 

galda diskusija 

7 

7. 28.03. LCB  VID Valsts ieņēmuma dienesta 

informatīvais seminārs 

2 

8. 09.04. LNB LNB Konference bērnu literatūras un 

bibliotēku speciālistiem “Vārds un 

attēls” 

8 

9. 10.04.  Daugavpils 

Izglītības 

pārvalde  

Daugavpils 

Izglītības 

pārvalde 

Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu 

bibliotekāru seminārs “Mūsdienu 

bibliotēkas pakalpojumi” 

2 

10. 16.04. LNB LNB, LBB Latvijas Bibliotēku festivāls 2019, 

Latvijas bibliotekāru 20. konference 

“Bibliotēkas – dialogs ceļā uz 

pārmaiņām” 

6 

11. 17.04. LNB LNB, LBB Latvijas Bibliotēku festivāls 2019, 

Bibliotekāru modes un stila diena, 

4,5 

12. 07.05. Rīgas pils, 

Rīga 

Valsts prezidenta 

kanceleja, 

Latvijas 

politologu 

biedrība, Eiropas 

politikas pētījumu 

institūts, Eiropas 

Ārpolitikas 

padome, Elkano 

Karaliskais 

institūts 

Starptautiskā konference “15 no 

100. Latvijas dalības Eiropas 

Savienībā 15 gadi” 

5 

 13. 13.05.-

15.05. 

Leuvardēna, 

Nīderlande 

Daugavpils 

pilsētas dome, 

Frīzijas 

uzņēmējdarbības 

attīstības centrs 

“RECRUIT POTENTIAL - VET 

measures for Inclusive Employers”/ 

“PIEŅEM POTENCIĀLU - PIA 

pasākumi iekļaujošiem darba 

devējiem” 

12 

14. 16.05. LCB Izglītības un 

attīstības centrs 

“EGO” 

Profesionālās pilnveides praktiskais 

seminārs “Radošums un tā 

izpausmes darbā ar bērniem un 

pieaugušajiem bibliotēkā” 

8 

15. 20.05. LNB LNB Konference “Literatūras zināšanas 

mūsdienīgam bibliotekāram” 

4 

16. 22.05. - 

23.05.  

Salaspils  LNB  Reģionu galveno bibliotēku 

metodiķu seminārs 

10 

17. 30.05. Aizkraukle LNB  Latvijas akadēmisko, speciālo un 

publisko bibliotēku direktoru 

pavasara sanāksme 

4 

18. 04.06. Daugavpils Daugavpils 

pilsētas dome  

ERAMUS+ projekta “Cilvēkresursu 

piesaiste un darba kvalitātes 

uzlabošana Eiropas pašvaldībās” 

seminārs 

 

4,5 
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N. p. k.  Norises 

laiks  

Norises 

vieta  

Organizētājs  

                     (-i) 

Pasākuma nosaukums,  

galvenās tēmas  

Stundu 

skaits  

19. 11.06.-

14.06.  

Veliko 

Tarnova 

Daugavpils 

pilsētas dome, 

Bulgārijas 

mūžizglītības 

centrs  

” Local solidarity – global solidarity 

Network (SOLID)”/”Vietējās 

solidaritātes – globālās solidaritātes 

tīkls” 

12 

20. 14.06. Preiļu 

Galvenā 

bibliotēka  

LBB LBB Jauno speciālistu sekcijas 3. 

biedru seminārs 

4 

21. 22.04.-

30.06. 

Daugavpils LU Open Minded Tiešsaistes kurss “Artis Svece: 

Kritiskā domāšana un informācijas 

analīze” 

16 

22. 18.09.-

19.09. 

Jēkabpils  LNB  Bibliotēku novadpētniecības 

konference 

10 

23. 20.09. Preiļi  Preiļu Galvenā 

bibliotēka  

Latgales Reģiona bibliotēku 

darbinieku konference “Bibliotēka – 

vieta, kur atgriezties” 

10 

24. 20.09. Rīga  Rīgas Centrālā 

bibliotēka  

Starptautiskā konference “Baltu 

mantojums” 

6 

25. 01.10. Rīga  Ziemeļvalstu 

Ministru padomes 

birojs Latvijā 

Ziemeļvalstu Literatūras nedēļas 

koordinatoru tikšanās 

4 

26. 09.10. Daugavpils  Izglītības 

iniciatīvu centrs, 

Daugavpils 

Izglītības 

pārvalde 

Seminārs Daugavpils pilsētas 

kopienas aktīvistiem ”Vietējā un 

globālā kopiena: kā tā ietekmē mani, 

kā to ietekmēju es” 

2 

27. 17.10. LNB LNB Reģiona galveno bibliotēku 

metodiķu seminārs 

5 

28. 05.08.-

17.10. 

LNB LNB Profesionālās pilnveides izglītības 

programma “Informācijas un 

bibliotēku zinību pamati” 

160 

29. 29.10. Rīga Tieto Latvia BIS ALISE padziļinātais kurss, 

Administrācija 

8 

30. 29.10. Ludza Ludzas pilsētas 

galvenā bibliotēka  

Konference “Interaktīvā izglītības 

telpa – tradicionālais un 

mūsdienīgais” 

6 

31. 31.10. LCB Tiesībsarga birojs Tiesībsarga biroja lekcija “Īsi par 

cilvēktiesībām, labu pārvaldību un 

tiesībsarga iespējām palīdzēt” 

2 

32. 04.12. LNB LNB Latvijas akadēmisko, speciālo un 

publisko bibliotēku direktoru 

sanāksme 

6 

33. 06.11. LNB LNB  Seminārs krājuma komplektēšanas 

speciālistiem 

5 

34. 09.12.  LCB  Izglītības un 

attīstības centrs 

“EGO” 

Profesionālās pilnveides seminārs 

“Sabiedriskas attiecības kultūras 

iestādēs. Sadarbība ar medijiem” 

8 

35.  20.12.-

21.12. 

Daugavpils  LU Open Minded Tiešsaistes kurss “Ceļvedis 

pārliecināšanas stratēģijās” 

16 
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Pārskata periodā LCB darbinieki piedalījās pieredzes apmaiņas braucienos ārvalstīs.  2019. 

gada februārī LCB ASV Informācijas centra vadītāja devās komandējumā uz Narvu (Igaunija), 

lai piedalītos pieredzes apmaiņas braucienā uz Narvas Centrālās bibliotēkas ASV informācijas 

centru, kā arī apmeklētu un iepazītu Narvas Centrālās bibliotēkas telpas, to iekārtojumu, 

piedalītos diskusijā par ASV informācijas centra darbu un sadarbības iespējām.  

Pārskata periodā tika turpināta jau esošā sadarbība pārrobežu projektu realizācijā ar 

Lietuvas kolēģiem. 14. martā tika apmeklēta projekta LLI-089 “Network-DigiHubs” 

noslēguma konference Kauņā, Kauņas Centrālās bibliotēkas filiālē Parko bibliotēkā. 

Konferencē tika prezentēti ne tikai esošā projekta rezultāti, bet arī Lietuvas kolēģi dalījās 

pieredzē inovatīvo pakalpojumu ieviešanā publiskajās bibliotēkās: Lietuvas Nacionālās 

bibliotēkas pārstāvji dalījās novērojumos, strādājot ar bērniem un jauniešiem, Klaipēdas 

bibliotēka piedāvāja ielūkoties inovācijās bibliotēku rītdienas paaudzei, Kauņas bibliotēka 

lepojās ar jaunajām izglītības telpām un iespējām. Kā jauns novatorisks risinājums kultūras 

matojuma, digitalizācijas un tūrisma attīstībai tika prezentēts Marijampoles reģiona portāls “Es 

gribu zināt”.  

13.-15. maijā LCB sabiedrisko attiecību vadītāja devās uz Leuvardenu (Nīderlande), lai 

piedalītos Daugavpils pilsētas domes īstenotā starptautiskā projekta “Recruit potential – VET 

measures for Inclusive Employers” / „Cilvēkresursu piesaiste un darba kvalitātes uzlabošana 

Eiropas pašvaldībās” ietvaros rīkotajās mācībās pašvaldību darbiniekiem. Mācības apmeklēja 

visu projekta partnervalstu pārstāvji – 10 darbinieki no katras pašvaldības.  

Projekts paredz darba tirgus sadalījuma izlīdzināšanas pasākumu īstenošanu, izstrādājot 

apmācības programmu, ko varēs izmantot gan pašvaldības un to iestādes, tostarp bibliotēkas, 

gan arī dažādi uzņēmumi. Rīkoto apmācību laikā tika organizētas dažādas darba grupas un 

diskusijas par sociālo iekļaušanu, atstumtību darba vietā, iekļaujoša darba tirgus veicināšanu, 

veiksmīgu darba organizāciju kolektīvā, sociāli atbildīgu darbinieku pieņemšanu darbā, 

mentoringa nozīmi darba vidē u.c. Tika iegūtas zināšanas par iekļaujošas darba vides 

pamatprincipiem, kā arī priekšstats par darba organizāciju un labas prakses piemēriem 

Zviedrijas un Portugāles pašvaldībās. Turklāt dalība projekta pasākumā deva iespēju bibliotēkai 

iegūt jaunus starptautiskus sadarbības kontaktus tādās valstīs kā Zviedrija, Nīderlande, 

Ziemeļīrija, Portugāle. 

28.-30. maijā LCB sabiedrisko attiecību vadītāja devās uz Lodzu (Polija), lai piedalītos 

Daugavpils pilsētas domes īstenotā starptautiskā projekta “Challenges of Regional Centres: 

Depopulation Control, Development – best practices”/ “Depopulācija – reģionālo centru 

izaicinājums” seminārā. Projekta mērķis ir sekmēt starptautisko sadarbību ES valstu vidū un 

veicināt dalīšanos pieredzē par depopulācijas problēmām un to risināšanu.  

Notika iepazīšanās ar Lodzas reģiona situāciju un labas prakses piemēriem projekta 

kontekstā, īpaši ar depopulācijas problēmu risinājumiem un pašvaldības rīcības praksi 

iedzīvotāju labklājības veicināšanai. Tika apmeklēts “TULI LULI” pirmsadopcijas centrs, kā 

arī Lodzas Kultūras centrs, kura paspārnē izveidota neformālās izglītības universitāte 

senioriem. Šis labas prakses piemērs bija īpaši aktuāls bibliotēkai, jo arī tā aktīvi strādā pie 

senioru apmācības (angļu valoda, datorprasmes) un allaž meklē jaunas iespējas un 

izaicinājumus šajā darbības laukā. Turklāt dalība projekta pasākumos ļāva iegūt jaunus 

starptautiskus sadarbības kontaktus starp pašvaldības iestādēm tādās valstīs kā Lietuva, Polija, 

Rumānija, Vācija, Itālija, Dānija un Spānija un apspriest turpmākās sadarbības iespējas. 
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Jūnija mēnesī LCB galvenā bibliotekāre un sistēmbibliotekāre devās pieredzes apmaiņas 

braucienā uz Veliko Tarnovo, Bulgārijā, lai piedalītos Daugavpils pilsētas domes un Bulgārijas 

Mūžizglītības centra īstenotā starptautiskā projektā "Local solidarity - global solidarity 

Network (SOLID)" ("Vietējās solidaritātes - globālās solidaritātes tīkls"). Starptautiskajā 

tikšanās laikā pulcējās 12 valstu pilsētas, reģioni un pilsoniskās sabiedrības grupas. Projekta 

mērķis bija sekmēt starptautisko sadarbību un veicināt iedzīvotāju demokrātisku un pilsonisku 

līdzdalību Eiropas Savienības līmenī, attīstot pilsoņu izpratni par Eiropas Savienības politikas 

veidošanas procesu. Semināru laikā tika izstrādāta rokasgrāmata, kas palīdzēs informēt un 

izglītot pilsoņus. 

2019. gada 18.–19. jūnijā Daugavpils pilsētas kultūras iestāžu darbinieku delegācija t.sk. 

Bibliotēkas vadītāja un vietniece devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Novopolocku 

(Baltkrievija), lai iepazītos ar sasniegto kultūras jomā un piedalītos diskusijās ar Novopolockas 

kultūras darbiniekiem par iespējamo sadarbību pārrobežu projektu izstrādē un realizācijā.  

Augustā LCB ASV Informācijas centra vadītāja devās pieredzes apmaiņas braucienā uz 

Ošu, Francijā, lai piedalītos Francijas nevalstiskās organizācijas “Media commun occitanie” 

rīkotajā projektā "REC EUROPE". Starptautiskajā tikšanās laikā pulcējās 9 Eiropas un vietējās 

organizācijas. Projekta mērķis bija sekmēt dalībnieku izpratni par projektu veidošanu, dalīties 

ar pieredzi par projektiem, kuros galvenais elements ir māksla, skaņa vai radio. Radošo 

darbnīcu laikā dalībnieki iemācījās ierakstīt skaņu un darboties ar tiešsaistes radio pārraides 

programmu. Projekta noslēgumā tika izveidota mācību metodika, lai neformālā izglītība par 

skaņu, mākslu un radio palīdzētu jauniešiem attīstīt savas prasmes, tādējādi vieglāk iekļaujoties 

darba tirgū. Koordinatore atgriežoties dalījās savā pieredzē ar kolēģiem un iegūtās prasmes tiks 

pielietotas medijpratības projektā “MediaLab”. 

Problēmas un to risinājumi personāla jomā 

2019. gadā bibliotekārajiem darbiniekiem tika nodrošināta iespēja apmeklēt LNB Kompetenču 

attīstības centra, LNB Bibliotēku attīstības centra, Latvijas Bibliotēku biedrības, SIA Tieto 

Latvia u.c.  organizētos profesionālās pilnveides pasākumus. Bibliotēkas darbinieki piedalās 

profesionālas pilnveides pasākumos saskaņā ar LCB izstrādāto profesionālas pilnveides plānu. 

Darbinieku piedalīšanos pasākumos nosaka LCB administrācija, ņemot vērā nepieciešamību 

pilnveidot darbinieku profesionālās zināšanas un kompetences. 

LCB un filiāļu personāls gada aptvērumā stabils. Uz esošajām vakancēm tiek izsludinātas 

pieteikšanās uz brīvajām darba vietām.  Tiek meklēti atbilstoši pretendenti ar vidējo vai 

augstāko profesionālo izglītību vai augstāko izglītību citās zinātnes nozarēs (Humanitārās 

zinātnes, Sociālo zinātņu nozarēs u.c.).   

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

5.1. LCB un filiāļu galvenie rādītāji 

2019. gadā LCB un filiālēs reģistrētais vienotais lietotāju skaits bija 14 537. Daļa lietotāju 

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

bibliotēkās bija ievērojami lielāks – 17 695 lietotāji. Dati liecina, ka vienotais reģistrēto lietotāju 

skaits turpināja samazināties. 2019. gadā pieauga to lietotāju skaits, kas izmantoja vairāku 

publisko pakalpojumu piedāvājumu. LCB un filiāļu pamatrādītāju kopaina triju gadu periodā ir 

skatāma 5.1.1. tabulā. 
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5.1.1. tabula. LCB un filiāļu pamatrādītāji 

  2017. gads 2018. gads 2019. gads % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits  17 792 17 287   17 695  -3%; +2% 

t. sk. bērni līdz 18 g.  6 730 6 629   7 300 -2%;  +9% 

Bibliotēkas apmeklējums 

(fiziskais) 

195 335  187 353   20 4973  -4%; +9% 

t. sk. bērni līdz 18 g. 79 258  75 384   83 165  -5%; +9% 

Virtuālais apmeklējums 152 348  211 894   18 5661  +39%; -14% 

Izsniegums kopā 419 898  400 968   42 7332  -5%; +6% 

t. sk. grāmatas 344 026  330 579   34 0895 -4%;  +3% 

t. sk. periodiskie izdevumi 72 662  66 831   66 727  -8%; -0.2% 

t. sk. bērniem līdz 18 g. 113 717  114 794   13 1357  +1%; +13% 

Vienotais lietotājs bez 

atkārtojuma BIS ALISE dati 

15 169  14 837  14 537 -2%; -2% 

t.sk. bērni līdz 18 gadiem 5 814  5 828  5 832 stabils; +0.1% 

Bibliotekārais aptvērums % 

no iedz. skaita pagastā, 

pilsētā, reģionā 

16.1%  15.9%   15.8%  -0.2%; -0.1% 

t. sk. bērni līdz 18 g. 36.4%  36.6%   35% +0.2%; -2% 

Iedzīvotāju skaits* 94 196 92 776 91 913  -2%; -1% 

t. sk. bērni līdz 18 g. 15 958  15 917  16 662 -0.3%; +4,5% 

* Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati 

Pārskata gadā bija vērojams bibliotēku fiziskā apmeklējuma pieaugums par 9%. Apmeklējuma 

pieaugumu veicināja LCB Ģimenes digitālo aktivitāšu centra jauno pakalpojumu pieejamība. 

Proporcionāli apmeklējuma pieaugumam palielinājās arī izsniegums, kas salīdzinot ar 2018. 

gadu, pieauga par 9%. Ievērojami palielinājās izsniegums bērniem (skat.7.1.sadaļu). Savukārt 

negatīva izsnieguma dinamika saglabājās periodiskajiem izdevumiem. Neierobežota jaunāko 

ziņu pieejamība tīmekļa vidē, iespējams, mazināja bibliotēkas lietotāju interesi līdzīgas satura 

informācijas iegūšanai drukātajos medijos.   

Pārskata gadā samazinājās bibliotēkas virtuālais apmeklējums, proti, LCB tīmekļa vietnes 

apmeklējums. Tas saistīts ar to, ka interesenti aktuālo informāciju par bibliotēku iegūst LCB 

sociālo tīklu profilos.  

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

LCB un filiāles pārskata gadā turpināja sniegt LCB mājaslapā norādītos pakalpojumus. Maksas 

pakalpojumi Daugavpils publiskajās bibliotēkās tika sniegti saskaņā ar maksas pakalpojumu 

cenrādi (apstiprināts ar Daugavpils pilsētas domes 2019. gada 26. septembra lēmumu Nr.573).  

2019. gadā bibliotēkā tika atklāts Ģimenes digitālo aktivitāšu centrs. Centra atklāšana 

veicināja jauno pakalpojumu ieviešanu dažādām lietotāju mērķgrupām. Pārskata gadā 

(laikposmā no 27. februāra līdz 31. decembrim) centrs ir apmeklēts 15981 reizes. Centra 

pakalpojumus ir izmantojuši 1323 bibliotēkā reģistrēti lietotāji.  

Sīkākas ziņas par centra pakalpojumu klāstu un izmantojumu sniegtas 5.2.1. tabulā.  

 

 

 

 

http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=Pamatpakalpojumi
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5.2.1. tabula. Ģimenes digitālo aktivitāšu centra jauno pakalpojumu apraksts un to izmantojums 

Pakalpojumi ar 

pieteikšanos 

Mērķauditorija Pakalpojuma apraksts Pakalpojuma 

izmantojums 

2019. gadā 

Interaktīvā grupu 

ekskursija “Iepazīsti 

un izmēģini centra 

sniegtās iespējas!” 

Skolēni, 

pedagogi, 

bibliotekāri, 

pilsētas viesi un 

citi interesenti 

Ekskursijas gaitā interesenti iepazīst un 

izmēģina centrā pieejamās tehnoloģijas. 

Saturs un ilgums tiek pielāgots mērķgrupai.  

Aizvadītas 120 

ekskursijas, 

aptverot 2 166 

personas 

3D pildspalvu 

radošā darbnīca 

Dalībnieki 

vecumā 8+ bez 

priekšzināšanām 

Dalībnieki gūst jaunu pieredzi zīmēšanā, 

izmantojot 3D pildspalvu un veidojot 

trīsdimensionālus objektus. Darbnīcā var 

vienlaikus darboties līdz 12 cilvēkiem.  

Aizvadīta 14 

darbnīca, 

aptverot 152 

personas 

Digitālā mājturība Dalībnieki 

vecumā 12+ bez 

priekšzināšanām 

8 nodarbību cikls, kura laikā dalībnieki 

apgūst dizaina veidošanas pamatus grafikas 

apstrādes programmā CorelDRAW un 

auduma apdrukas tehnoloģiju (termoprese, 

griešanas ploteris, sublimācijas printeris) 

izmantošanu. 

Aizvadītas 8 

pilot-

nodarbības, 

aptverot 6 

personas 

(pieejama ar 

01.11.2019) 

Robotikas 

nodarbības 

Dalībnieki 

vecumā 10+ bez 

priekšzināšanām 

6 nodarbību cikls, kura laikā dalībnieki 

apgūst LEGO® MINDSTORMS® robotu 

konstruēšanu, programmēšanu un vadību. 

Aizvadītas 162 

nodarbības, 

aptverot 129 

personas 

3D modelēšanas 

nodarbības 

Dalībnieki 

vecumā 10+ bez 

priekšzināšanām 

4 nodarbību cikls, kura laikā dalībnieki 

apgūst darbu ar 3D pildspalvām un 3D 

printeri. 

Aizvadītas 75 

nodarbības, 

aptverot 105 

personas 

Interaktīvais burvju 

paklājs 

 

Bērni, 

pieaugušie 

“Mobile Magic Carpet” jeb pārvietojamais 

burvju paklājs ir ierīce, kas ļauj projicēt uz 

grīdas virsmas interaktīvas lietotnes ar 

sensoro vadību. Lietotājiem pieejami vairāki 

simti interaktīvu spēļu – futbols, gaisa 

hokejs, citas sporta un veiklības spēles, kā 

arī atjautības uzdevumi un viktorīnas, 

rosinošas rotaļas mazuļiem. Spēles tiek 

projicētas uz paklāja virsmas, to vadība 

notiek uz paklāja virsmas ar pēdām vai 

plaukstām.  

Izmantots 2 199 

reizes 

(pieejams ar 

01.11.2019) 

Kinētisku viktorīnu 

kolekcija 

Bērni, 

pieaugušie 

Iespēja izkustēties un pārbaudīt zināšanas 

par dažādām tēmām (vēsturi, ģeogrāfiju, 

literatūru, bibliotēkas pakalpojumiem u.c.). 

Spēles vadība notiek ar rokas kustībām, 

stāvot ekrāna priekšā. 

 

Izmantots 4 773 

reizes 

Virtuālā realitāte Bērni, 

pieaugušie 

3D brillēs skatāms video par Daugavpils, 

Utenas, Zarasu un Preiļu kultūrvēstures 

objektiem un atpūtas infrastruktūru. 

 

Izmantots 4 872 

reizes 
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Pakalpojumi 

brīvpieejā 

Mērķauditorija Pakalpojuma apraksts Pakalpojuma 

izmantojums 

2019. gadā 

Interaktīvs 

velobrauciens 

Bērni, 

pieaugušie 

Minot statīvā iestiprināta divriteņa pedāļus, 

lietotājs ekrānā vēro Austrumlietuvas un 

Dienvidlatvijas populārākos tūrisma 

objektus. 

Izmantots 5 347 

reizes 

Xbox spēļu konsoles Bērni, 

pieaugušie 

Iespēja izvēlēties sev tīkamāko no 

pieejamās izklaidējošu un attīstošu 

videospēļu kolekcijas. 

Izmantots 4 668 

reizes 

Grāmatu kolekcija Bērni, 

pieaugušie 

Grāmatas par ģeogrāfiju, vēsturi, 

izgudrojumiem un citām saistošām tēmām. 

23 389 

izsniegumi 

Galda spēļu 

kolekcija 

Bērni, 

pieaugušie 

Domino, dambrete, riču raču un citas 

lielākās un mazākās grupās spēlējamas 

galda spēles jautrai laika pavadīšanai. 

8 688 

izsniegumi 

Ģimenes dienas 

darbnīca “Radi un 

dari” 

Ģimenes Katru sestdienu centrā notiek Ģimenes 

diena, kuras laikā darbnīcas “Radi un dari” 

ietvaros papildus Digicentra ikdienas 

iespējām ģimenes var kopā darboties ar 3D 

pildspalvām un LEGO robotiem. 

Aizvadītas 14 

darbnīcas, 

kopējais 

apmeklējums – 

440 

Pārskata gadā jaunie pakalpojumi tika ieviesti arī LCB citās struktūrvienībās, proti, Jaunbūves 

bibliotēkā pēc telpu renovācijas tika atklāta ekspozīciju zāle. Savukārt Gaismas bibliotēkā, kas 

darbojas privātmāju un vasarnīcu mikrorajonā, popularitāti ieguva jaunizveidots “Dārznieku 

klubiņš”. Rezultātā, šajā filiālē tika izveidota “Sēklu bibliotēka”. 

Lai veicinātu periodikas krājuma izmantošanu 2019. gadā LCB periodikas aktīvais 

krājums tika pārvietots citās telpās, maksimāli pietuvinot to nozaru literatūras krājumam. 

5.3. E-grāmatu bibliotēka 

“3td e-GRĀMATU bibliotēka” ir pakalpojums, kas reģistrētājiem pašvaldību publisko 

bibliotēku lietotājiem piedāvā bezmaksas lasīt e-grāmatas tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā.  

Par pakalpojuma lietošanu interesentiem ir pieejama informācija LCB mājaslapā www.lcb.lv. 

Šīm mērķim ir izveidots baneris, kas nodrošina ērtu piekļuvi 3td e-GRĀMATU bibliotēkai. 

LCB un filiāļu sociālo tīklu profilos regulāri tiek publicēti atgādinošie ieraksti par iespēju 

saņemt un lietot e-grāmatu bibliotēkas pakalpojumus, interesenti tiek informēti arī par e-

grāmatu bibliotēkas jaunumiem. Lai lasītājiem vienkāršāk būtu saprotama reģistrēšanās gaita 

un e-grāmatu bibliotēkas izmantošanas iespēja, LCB un filiālēs tika izvietoti informatīvie 

plakāti un atgādnes.  

LCB un filiāļu e-grāmatu bibliotēkas izmantošanas statistikas dati ir apkopoti 5.3.1. 

tabulā. 

 5.3.1. tabula. E-grāmatu bibliotēkas statistikas dati 

 

 

 

 

 

 

Lietotāju zemo interesi par e-grāmatu bibliotēku var skaidrot ar vairākiem iemesliem, tai skaitā: 

Gads E-grāmatu bibliotēkas 

lasītāju/autorizēto 

lietotāju skaits 

E-grāmatu bibliotēkas 

izsniegums 

2019 55 134 

http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=jaunumi&page=1&cid=6731&title=Latviesu_originalliteratura_bezmaksas_e-gramatu_biblioteka
http://www.lcb.lv/
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 pārskata gadā LCB un filiāles mērķtiecīgi komplektēja vairākus grāmatu 

eksemplārus latviešu valodā, apmierinot lasītāju vēlmes ar pieejamajiem 

tradicionālajiem izdevumiem. 

 Daugavpilī liela iedzīvotāju daļa lasa krievu valodā, tādējādi tas negatīvi 

ietekmē pieprasījumu šim pakalpojumam. 

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

Lai noskaidrotu lietotāju apmierinātību ar apkalpošanas kvalitāti un sniegtajiem 

pakalpojumiem, 2019. gadā tika veikta LCB lietotāju aptauja. Kopskaitā aptaujā piedalījās 179 

respondenti-bibliotēkas lietotāji: 71% sieviešu, 29% vīriešu. Anketā tika ietveri seši jautājumi. 

Apkopojot rezultātus, bija iespējams secināt:  

 lielākā daļa respondentu (40,5%) izvēlas bibliotēku apmeklēt vienu reizi divās 

nedēļās. 32% aptaujāto bibliotēku apmeklē vienu reizi mēnesī;  

 42% aptaujāto bibliotēku apmeklē, lai lietderīgi pavadītu savu brīvo laiku. 

Ievērojama respondentu daļa (33%) bibliotēku apmeklē mācību nolūkos; 

 respondenti biežāk izvēlas izdevumus lasīt mājās. Ievērojama aptaujāto daļa 

atzīmē, ka izmanto arī iespēju lasīt grāmatas un žurnālus bibliotēkā uz vietas. 

Daudziem lietotājiem svarīgi ir arī pieejamie bibliogrāfa-konsultanta pakalpojumi 

nepieciešamās literatūras atlasē. LCB Lietotāju apkalpošanas nodaļas aptaujāto 

respondentu pakalpojumu izmantošana apkopota 5.4.1. attēlā 

 

5.4.1. attēls. Respondentu bibliotēkas pakalpojumu izmantošana 

Tā kā mērķis bija noskaidrot lietotāju pieredzi bibliotēkas pakalpojumu izmantošanā un 

saskarsmē ar bibliotekāriem, aptaujas rezultāti liecina, ka lietotājus apmierina pieejamie 

bibliotēkas pakalpojumi. Lietotājiem ir skaidri saprotamas norādes un marķējums, kas atvieglo 

orientēšanos krājumā. Respondenti atzinīgi vērtēja laipno, atsaucīgo bibliotekāru apkalpošanas 

kultūru.  

2020. gadā plānots veikt apjomīgu pētījumu, izzinot lietotāju viedokli par bibliotēkas 

darba kvalitāti, un iespējām pilnveidot pakalpojumu sniegšanu pašvaldības iedzīvotājiem. 

Pētījumā piedalīsies visas struktūrvienības. 

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00%

Lasu periodikas izdevumus un/vai grāmatas uz vietas…

Ņemu uz mājām grāmatas, žurnālus un citus…

Izmantoju bibliotēkas stacionāros datorus

Izmantoju bezvadu internetu

Izmantoju konsultanta pakalpojumus literatūras…

Izmantoju bibliotēkā pieejamās datubāzes

Izmantoju nakts abonementu, izejamo dienu un…

SBA

Izmantoju bibliotēkas elektronisko katalogu

Izmantoju pakalpojumu “Mana bibliotēka”, lai …

Apmeklēju bibliotēkā rīkotos pasākumus un izstādes

Izmantoju kopēšanas, skenēšanas un izdrukas…
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5.5. Ārējie apkalpošanas punkti kā pakalpojums 

LCB nav izveidoti ārējie apkalpošanas punkti. Grāmatu izsniegšanas punktu darbs aprakstīts 

5.7. sadaļā. 

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

No visām Daugavpils publiskajām bibliotēkām pieejamība personām ar kustību traucējumiem 

ir nodrošināta LCB (lifts) un Jaunbūves bibliotēkā (uzbrauktuve). Saskaņā ar Bibliotēkas 

lietošanas noteikumiem personām ar īpašām vajadzībām ir nodrošināta apkalpošana 

dzīvesvietā. 

LCB un filiāles sniedz pakalpojumus personām ar garīgiem traucējumiem. Šie bibliotēkas 

lietotāji izmanto bibliotēkas datorus, saņem konsultācijas un apmeklē pasākumus. Pārskata 

gadā turpinājās sadarbība ar Daugavpils Sociālās aprūpes un rehabilitācijas dienas centru, 

Daugavpils psihoneiroloģiskās slimnīcas pansionātu, Daugavpils autisma centru “Mūsu 

pasaule”.  Centru iemītnieki aktīvi apmeklēja mākslas darbu izstādes, interaktīvas ekskursijas, 

bibliotekārās stundas, tematiskos pasākumus un radošās darbnīcas.  

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

tematiskie pasākumi – situācijas raksturojums 

Pārskata gadā LCB un filiāles sniedza pakalpojumus atbilstoši daudzveidīgajām bibliotēkas 

apmeklētāju interesēm un vajadzībām. 2019. gadā LCB un filiālēs tika organizēts 881 pasākums 

dažādām mērķgrupām, tai skaitā: 

 ģimenes 

 Ģimenes dienas un radošās darbnīcas “Radi un dari!” Digitālo aktivitāšu 

centrā (skat. 5.2.1.tabulu); 

 Muzikālie pasākumi ģimenēm, t.sk. biedrības “Latgales džeza klubs-studija” 

koncerts-prezentācija “Talants ir spēks”, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 

akadēmijas absolventa, pianista Arvīda Brensona klaviermūzikas vakars u.c. 

 Pasākumi sadarbībā ar NVO, t.sk. ar Daugavpils 3. vidusskolas Vecāku klubu, 

daudzbērnu ģimeņu biedrību “Lielas ģimenes” u.c. 

 Lasītveicināšanas aktivitātes ģimenēm (skat. 7.4.4. sadaļu). 

 bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam. (skat. 7. sadaļu). 

 pedagogi  

 3D modelēšanas nodarbības Daugavpils vispārizglītojošo skolu vizuālās 

mākslas un mājturības skolotājiem; 

 3D pildspalvu radošā darbnīca Daugavpils vispārizglītojošo skolu vizuālās 

mākslas un mājturības skolotājiem; 

 Skolotāju darināto Ziemassvētku eglīšu rotājumu izstāde “Peles brauca 

kamanās” u.c.  

 seniori  

 Datorkursi senioriem (skat. 5.9. sadaļu); 

 Gaismas bibliotēka turpināja sadarboties ar senioru klubu “Ruģeļi”. Jauna 

pasākuma forma bija mandalu krāsošanas darbnīca, kuru vadīja kluba biedre 

Anna Zīberga. Darbnīca apvienoja dažādu paaudžu lietotāju grupas. Gaismas 

bibliotēkā Digitālās nedēļas ietvaros tika rīkota tikšanās “Uzlabosim digitālās 
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prasmes!”, kuras laikā seniori plašāk iepazinās ar mūsdienu bibliotēkas 

piedāvātajām iespējām; 

 Piekrastes bibliotēkā senioriem piedāvāts bibliotekāro stundu cikls 

“Gadalaiku grāmatu dārzs”, kura ietvaros notika 10 bibliotekārās stundas 

krājuma popularizēšanā u.c. 

 sociāli neaizsargātie un riska grupu bibliotēkas lietotāji 

Šai bibliotēkas lietotāju kategorijai īpaši izteikta nepieciešamība pēc palīdzības CV sastādīšanā, 

darba iespēju meklēšanā tīmekļa vidē, e-pasta izveidē, internetbankas, portālu latvija.lv, 

eveseliba.gov.lv izmantošanā utt. Tradicionāli šīs mērķgrupas pieprasītākie bibliotēkas 

pakalpojumi ir stacionārie datori ar interneta pieslēgumu un bezvadu WiFi pieslēgums.  

 uz mūžu notiesātas personas 

Saskaņā ar 2015. gada 15. jūnijā noslēgto sadarbības līgumu starp LCB un Ieslodzījuma vietu 

pārvaldes Daugavgrīvas cietumu, LCB nodrošina grāmatu izsniegšanas punkta darbību 

Daugavgrīvas cietumā. Punkta pakalpojumus izmanto 45 personas. 

 Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā dzīvojošās 

personas 

2017. gada 28. jūlijā tika parakstīts sadarbības līgums ar VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā 

slimnīca” par grāmatu punkta organizēšanu VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” 

Ilgstošas sociālas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. 

5.7.1. Tematiskie pasākumi, izstādes dažādām lietotāju grupām 

  Izstādes 

Bibliotēkās tiek rīkoti pasākumi, kas saistoši visām lietotāju mērķgrupām. 2019. gadā LCB un 

filiālēs bija organizētas 785 literatūras, mākslas un foto izstādes. Izstādēs bija skatāmi kā 

profesionālo, tā arī amatiermākslinieku darbi. Gan personālizstādēs, gan grupu izstādēs 

bibliotēku lietotāju vērtējumam bija eksponētas fotogrāfijas, gleznas, zīmējumi, grafika, 

kolāžas u.c. mākslas darbi.  

Gada ietvaros interesentiem bija iespēja iepazīties arī ar cita veida izstādēm, piemēram, 

ar pētniecības centra “Latvieši pasaulē” veidoto ceļojošo izstādi “Latviešu Dziesmu svētki 

ārpus Latvijas”, kura LCB lietotājus iepazīstināja ar latviešu diasporas dziesmu svētku 

tradīcijām no 1946. gada līdz mūsdienām.  Sadarbībā ar ukraiņu kultūrizglītības biedrību 

“Mrija”, LCB tika eksponēta rokdarbu izstāde “Ukraiņu izšūto dvieļu tradīcija”, savukārt 

sadarbībā ar Patentu valdi LCB apmeklētājiem bija pieejama ceļojošā izstāde 

“Izgudrotājdarbība Latvijā 1918–1940”. 

LCB lietotājiem bija saistoša arī Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienai 

veltīta svētku izstāde “Baltā galdauta stāsti”, kurā tika eksponētas senlietas un dzimtu stāsti no 

bibliotēkas darbinieku ģimenes arhīviem. 

 Tikšanās ar grāmatu autoriem  

Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta “Dialogs. Rakstnieki Daugavpilī” 5. kārta 

ietvaros Daugavpils publiskajās bibliotēkās tika rīkotas desmit lasītāju tikšanās ar piecām 

latviešu rakstniecēm – Ingu Gaili, Lauru Vinogradovu, Janu Egli, Andru Manfeldi un Daci 

Vīganti (skat. 9.sadaļu). 

Valsts Kultūrkapitāla fonds līdzfinansēja projekta “Tiksimies bibliotēkā! Bērnu 

rakstnieki Daugavpilī” 1. kārtu.  Arī šī projekta ietvaros Daugavpils publiskajās bibliotēkās tika 
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rīkotas desmit tikšanās ar pieciem populāriem bērnu un jauniešu grāmatu autoriem – Inesi 

Zanderi, Eviju Gulbi, Uldi Ausekli, Aivaru Kļavi un Liliju Berzinsku (skat. 9.sadaļu). 

Tika rīkoti tikšanās pasākumi ar Latvijas krievu rakstnieku Vadimu Verņiku, slovēņu 

rakstnieci Majdu Korenu u.c.  

2019. gadā LCB un filiālēs tika rīkoti vairāki pasākumi vietējo rakstnieku un dzejnieku 

daiļrades cienītājiem. LCB Jaunbūves bibliotēkā turpināja darboties lasītāju klubiņš 

“Atklāsme”, kurā divreiz nedēļā tikās vietējie dzejas cienītāji un rakstnieki – Daugavpils Krievu 

rakstnieku organizācijas biedri. Tikšanos ietvaros tika lasīta dzeja, notika diskusijas un sarunas, 

kā arī uzsākts darbs pie jauniem dzejas krājumiem (skat. 8. sadaļu). 

 Ekskursijas 

Pārskata gadā LCB un filiālēs tika novadīta 151 ekskursija dažādām grupām – 107 ekskursijas 

Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem, 31 ekskursija citu Latvijas novadu iedzīvotājiem, 13 

ekskursijas ārzemju viesiem, t.sk. visiem no Ukrainas, Norvēģijas, Krievijas, Baltkrievijas, 

Lietuvas u.c. valstīm. Visintensīvāk ekskursiju pakalpojums bija pieprasīts LCB Ģimenes 

digitālo aktivitāšu centrā – 120 ekskursijas (skat. 5.2.1.tabulu)  

 Dalība sociālajos projektos 

Pārskata gada nogalē LCB un filiālēs tika rīkotas apsveikuma kartīšu darināšanas darbnīcās 

sociālajam projektam “Eņģeļa pasts”. Bibliotēkas darbinieku un apmeklētāju pašrocīgi 

izgatavotās atklātnītes Ziemassvētkos iepriecināja sociālās aprūpes centru iemītniekus 

Kalkūnos un Kalupē. 

2019. gada novembrī jau trešo gadu pēc kārtas biedrības “Baltic Global Initiative” rīkotās 

labdarības akcijas “Zvaigzne austrumos” ietvaros LCB darbojās Ziemassvētku dāvanu 

pieņemšanas punkts. Gadumijā sarūpētās dāvanas iepriecināja bērnus pasaules karstajos 

punktos un galējas nabadzības skartajos reģionos. 

Pārskata gadā nogalē LCB lietotāji, darbinieki un citi interesenti piedalījās Ziemassvētku 

labdarības akcijā dzīvnieku patversmes iemītnieku atbalstam. Ziedota pārtika un vilnas 

izstrādājumi tika nogādāti uz Daugavpils dzīvnieku patversmi. 

5.8. Uzziņu un informācijas darbs  

2019. gadā LCB un filiālēs sniegtas vairāk nekā 40 000 uzziņas.  Uzziņu skaits apkopots 5.7.1. 

tabulā. 

5.7.1 tabula. LCB filiālēs sniegto uzziņu skaits 

Bibliotēka 2017 2018 2019 +/- 

LCB 32 001 26 501 26 845 344 

Bērnu bibliotēka “Zīlīte” 5263 5265 6583 1318 

Gaismas bibliotēka 1740 1770 1782 12 

Jaunbūves bibliotēka 1563 1709 1395 -314 

Pārdaugavas bibliotēka 1229 1219 856 -363 

Ceriņu bibliotēka 2721 2077 392 -1685 

Piekrastes bibliotēka 4980 4830 4240 -590 

ASV Informācijas centrs 509 512 463 -49 

Kopā 50 006 43 883 42 556 -1327 

LCB vispieprasītākās tematiskās uzziņas par medicīnu (18,5% no visām uzziņām), 

jurisprudenci (14%), vēsturi (9,9%), psiholoģiju (7,9%), mākslu (6,9%) un pedagoģiju (6%). 

Pēdējo gadu laikā būtiski samazinājusies lietotāju interese par ekonomiku, literatūrzinātni un 

sociālo darbu. 
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Tematisko uzziņu sagatavošanā galvenokārt tika izmatoti šādi elektroniskie resursi: 

 LCB elektroniskais katalogs, Novadpētniecības analītisko ierakstu datubāze, 

Valsts nozīmes bibliotēku kopkatalogs, Analītikas datubāze, informācijas 

meklēšanas sistēma PRIMO; 

 LNB Digitālās bibliotēkas resursi;  

 Pilntekstu datubāzes: Lursofta laikrakstu bibliotēka, periodika.lv, pieejamie 

pilnteksti elektroniskajā resursā Letonika u.c. 

Pārskata gadā pieprasīto uzziņu tēmas atainoja sabiedrībā aktuālos jautājumus, piemēram: 

Nabadzība un sociālā atstumtība Latvijā; Internetatkarība; Profesionālā izdegšana; Hiperaktīvo 

bērnu apmācība; Sociālie mediji un jaunieši; Iedzīvotāju attieksme pret marihuānas 

legalizāciju; Mediācija; Iedzīvotāju izglītības līmenis etniskā griezumā; Bāreņu aprūpes 

iestādes; Darbs ar bērniem – autistiem pirmsskolas izglītības iestādēs; Brīvprātīgo darbs; 

Uzņēmēju veiksmes stāsti u.c. 

Nozīmīgs uzziņu un informācijas darba virziens ir konsultāciju sniegšana elektroniskās 

saziņas veidošanā ar valsts institūcijām, bankām un sociālās palīdzības iestādēm. Galvenokārt 

šāda veida konsultācijas tika sniegtas senioriem, bezdarbniekiem un personām ar minimālām 

datorprasmēm.   

LCB Eiropas Savienības informācijas punkts tradicionāli tika papildināts ar jaunākajiem 

izdevumiem par ES darbības jomām, procesiem, darbības rezultātiem. Jaunāko izdevumu 

saraksts un pieejamība tika atspoguļota LCB mājaslapas www.lcb.lv sadaļā “ESIP”. Turpat tika 

publicēta informācija par ES Padomes prezidējošo valsti, tās vadmotīvu un prezidentūras 

programma. 2019. gadā sadarbībā ar LR Ārlietu ministriju ESIP organizēja Eiropas dienas 

pasākumu – komandu prāta spēli jauniešiem “Latvija ES mozaīkā”. Lai lietotājiem sniegtu 

uzziņas par ES, galvenokārt, tika izmantota tīmeklī pieejamā informācija. 

5.9. Bibliotēkas izglītojošā darbība (situācijas apraksts, vērtējums) 

2019. gadā LCB un filiāles lietotājiem turpināja piedāvāt iespēju pilnveidot zināšanas un 

prasmes apmācību kursos, bibliotekārajās stundās, izglītojošajos semināros un citos 

pasākumos. 

Datorkursi senioriem 

Kopš 2010. gada LCB notiek datorkursi senioriem, kuru laikā vecāka gadagājuma bibliotēkas 

lietotāji bez maksas apgūst datora un interneta izmantošanas pamatus. Nodarbību ilgums trīs 

nedēļas (15 nodarbības). Seniori mācās pēc bibliotēkas izstrādātās un Daugavpils pilsētas 

interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijā 

licencētās programmas, kura sastāv no 3 daļām: 

 Windows operētājsistēmas pamati (darbs ar operētājsistēmu, darbs ar failiem 

un mapēm). 

 Darbs ar dokumentiem (iepazīšanas ar teksta vidi, teksta formatēšana, 

noformēšana un izdruka). 

 Interneta lietošanas pamati (iepazīšanas ar dažādām interneta 

pārlūkprogrammām un informācijas meklēšanas pamati). 

2019. gadā datorprasmju pamatus apguva 35 seniori. Kopš no 2010. gada datorzinību pamatus 

ir apguvuši kopskaitā 657 seniori. 

http://www.lcb.lv/
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LCB ASV Informācijas centra angļu valodas apmācība 

ASV Informācijas centrs turpina organizēt angļu valodas kursus, kuros īstenoja pēc bibliotēkas 

izstrādātās un Daugavpils pilsētas interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības 

programmu licencēšanas komisijā licencētās programmas: 

 Angļu valodas pamatkurss senioriem;  

 Angļu valodas pamatkurss iesācējiem; 

 Angļu valodas kurss lietotājiem ar priekšzināšanām.  

2019. gadā organizētas 66 angļu valodas nodarbības senioriem, kurās tika reģistrēti 686 

apmeklējumi. Angļu valodas pamatkurss iesācējiem un angļu valodas kurss lietotājiem ar 

priekšzināšanām notika 67 reizes, kuros tika reģistrēti 568 apmeklējumi. Salīdzinot ar 2018. 

gadu, pieauga interesentu skaits. 

Angļu valodas sarunvalodas kluba programmā “News Club” lietotājiem bija iespēja 

pilnveidot angļu valodas sarunvalodu un zināšanās par Medijpratību, notika 35 nodarbības, 

reģistrēti 447 apmeklējumi.  

LCB Ģimenes digitālo aktivitāšu centra nodarbības 

2019. gadā LCB Ģimenes digitālo aktivitāšu centrā bija pieejamas jaunas apmācības 

programmas (skat. 5.2.1. tabulu). 

Cita veida apmācība  

Bibliotēkas izglītojošā darbība plašam interesentu lokam notika saskaņā ar LCB perspektīvo 

darba plānu un ņemot vērā gan valsts, gan pilsētas mēroga prioritātes un pasākumus. Kā 

veiksmīgākos piemērus var minēt: 

 299 bibliotekārās stundas. Bibliotekārās stundas notika Vispasaules drošāka 

interneta dienas, Digitālās nedēļas, Eiropas Medijpratības nedēļas, Karjeras 

nedēļas un Veselības nedēļas ietvaros u.c. Aktuālais bibliotekāro stundu 

piedāvājums pieejams LCB mājaslapā www.lcb.lv; 

 Medijpratības stundu cikls bērniem un jauniešiem “Ticēt vai neticēt”, 

“Iepazīsim medijpratību!”, “Domāju, tāda esmu!” u.c.; 

 Tikšanās ar medijpratības eksperti Katju Vogtu par mediju patēriņu, 

informācijas plūsmu un dezinformācijas sekām; 

 Starptautiskais medijpratības projekts “MediaLab/Baltics”. Projekta ietvaros 

norisinājās sadarbība ar nevalstisko organizāciju TMS, Amerikas stūrīti 

Šauļos (Lietuvā) un ASV Centru Narvā (Igaunijā). Projekta mērķis bija 

apvienot trīs Baltijas valstu jauniešus, kuri interesējas par medijpratību un 

mediju satura radīšanu. Projekta laikā dalībnieki pilnveidoja medijpratību jeb 

zināšanu un prasmju kopumu, kas sniedza iespēju kritiski analizēt informāciju 

tiešsaistē vai drukātajos medijos un racionāli vērtēt tās ticamību. Jaunieši 

piedalījās Andra Arhomkina seminārā “Start Strong”, kura laikā mācījās 

ieklausīties savā sirdsbalsī. Tika apmeklēta Profesionālās izglītības 

kompetenču centra Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolu “Saules skola”, 

kur Marta Folkmane savā lekcijā “About Media and Creativity” (“Par 

medijiem un radošumu”) aicināja pievērsties radošām izpausmēm mediju 

satura veidošanā. Tika organizēta tikšanās LIAA Daugavpils biznesa 

inkubatora pārstāvjiem, kas palīdzēja veidot medijpratības vēstījumu; 

http://www.lcb.lv/
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 LCB un filiālēs lietotājiem tika sniegtas konsultācijas par Valsts pārvaldes 

pakalpojumu portāla Latvija.lv piedāvātājiem e-pakalpojumiem. Aktuālākie 

jautājumi bija par darbnespējas lapas iesniegšanu VSAA, dzīvesvietas 

deklarāciju, gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanu, nekustamā īpašuma 

nodokļa nomaksu u.c. Aizvien vairāk tiek izmantoti e-pakalpojumi saziņai ar 

valsts un pašvaldības iestādēm, kas mudina bibliotēkas darbiniekiem 

patstāvīgi pilnveidot savas zināšanas šajā jomā, lai kvalitatīvi sniegtu 

informāciju interesentiem.  

2019. gada nogalē datori lietotājiem tika aprīkoti ar viedkaršu lasītājiem, kas 

nodrošina turpmāk iespēju parakstīt dokumentus ar drošu elektronisko 

parakstu. Bibliotēka izstrādāja informatīvu uzskates materiālu, kurā apkopota 

īsa pamācība šī pakalpojuma īstenošanai; 

 Ceļojošā izstāde “Izgudrotājdarbība Latvijā 1918-1940” un Patentu valdes 

lekcija par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību Latvijā. Lekcijas mērķis bija 

iedrošināt jaunāko paaudzi būt kā aktīviem un radošiem, tā arī zinošiem par 

savām tiesībām un pienākumiem. Lekcijas ietvaros tika aplūkoti tādi īpašuma 

objekti kā patenti, dizainparaugi, preču zīmes; 

 ASV informācijas centra konsultācijas par studiju iespējām un apmaiņas 

braucieniem uz ASV. Sadarbībā ar EducationUSA Latvia Informācijas centru 

un Baltic-American Freedom Foundation organizāciju notika 6 informatīvās 

nodarbības, kuras piedalījās 154 apmeklētāji. Seminārs par ASV valdības 

sponsorēto FLEX apmaiņas programmu skolēniem tika organizētas 4 reizes, 

piedalījās 115 apmeklētāji; 

 Tikšanās ar Zemessardzes 36. kaujas atbalsta bataljona karavīriem. Pasākumā 

tika stāstīts par Nacionālo bruņoto spēku darbības mērķiem un uzdevumiem, 

profesionālās pilnveides un karjeras iespējām; 

 Tikšanās ar sertificētu fizioterapeiti Zentu Piscovu par fizisko aktivitāšu lomu 

veselības veicināšanā, mugurkaula slimību profilaksē un ārstēšanā; 

 Tiesībsarga biroja juristu bezmaksas individuālās konsultācijas Daugavpils 

pašvaldības iedzīvotājiem par cilvēktiesību, labas pārvaldības un 

diskriminācijas novēršanas jautājumiem; 

 Valsts ieņēmumu dienesta informatīvais seminārs, kura ietvaros bija iespēja 

uzzināt par ieviesto nodokļu progresivitāti un neapliekamā minimuma saistību 

ar indivīda kopējiem ienākumiem, par nodokļu deklarācijas iesniegšanu 

Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) u.c. 

5.10. Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas pieejamība 

iedzīvotājiem 

LCB un filiāļu lietotājiem tiek nodrošināta pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko 

organizāciju informācijas pieejamība – afišas, bukleti, brošūras, informatīvie materiāli. Katru 

ceturksni tiek piedāvāta jaunākā Daugavpils pilsētas domes informatīvi ilustratīvā brošūra 

“3_K_info” jeb “Daugavpils Kas? Kur? Kad?”, kur tiek publicēta informācija par nozīmīgajiem 

pasākumiem un tūrisma piedāvājumiem Daugavpils pašvaldībā.  
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Bibliotēku apmeklētājiem ir pieejami Daugavpils pilsētas pašvaldības publiskie pārskati 

no 2001. gada, informācija par Daugavpils izglītības iestādēm – mācību iestāžu bukleti par 

studiju iespējām, Daugavpils Universitātē, PIKC “Daugavpils tehnikums” u.c. 

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

izmantot arī institūciju mājaslapas. 

5.11. Elektroniskais katalogs kā pakalpojums 

LCB elektronisko kopkatalogu (EK) veido Latgales Centrālā bibliotēka, tās 6 filiāles, 22 

Daugavpils izglītības iestāžu (16 vispārizglītojošo mācību iestāžu un 5 vidējo profesionālo 

izglītības iestāžu bibliotēkas) un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes metodiskā centra 

bibliotēka. 2019. gadā pēc abpusējas vienošanās tika noslēgti jauni sadarbības līgumi ar 2 

vispārizglītojošām mācību iestādēm un uzsākts darbs pie krājumu pievienošanas EK.  

LCB EK lietotājiem ir pieejamas trīs datubāzes: elektroniskais katalogs, analītika un 

novadpētniecība. Uz 01.01.2020. elektroniskajā katalogā ir 162 485 ieraksti, analītikā – 9 681 

ieraksti un novadpētniecībā – 75 134 ieraksti.  

LCB regulāri strādā pie autoritatīvās bāzes papildināšanas. Autoritatīvie ieraksti tiek 

kopēti no LNB Autoritatīvo ierakstu datubāzes vai izveidoti jauni. 2019. gadā ir izveidoti 347 

jauni autoritatīvie ieraksti, no Ārējās autoritatīvās datubāzes importēti 2130 un rediģēti 490 

autoritatīvie ieraksti (skat. 5.11.1. tabulu). 

5.11.1. tabula. Veiktie darba procesi autoritatīvajos ierakstos 

 2018 2019 +/- 

Izveidoti autoritatīvie ieraksti 484 347 -137 

Importēti autoritatīvie ieraksti 2906 2130 -776 

Rediģētie autoritatīvie ieraksti 1399 490 -909 

Salīdzinot ar 2018. gadu, importēto ierakstu skaits ir samazinājies par 36%.  Ņemot vērā to, ka 

daudzi autoritatīvie ieraksti Galvenajā autoritatīvajā datubāzē tika izveidoti vai pārcelti 

iepriekšējos gados, importēto un izveidoto ierakstu skaits pārskata gadā ir samazinājies.  

2019. gadā ir izveidoti 1 525 MARC ieraksti, importēti no citām bibliotēkām 3 523 un 

rediģēti – 13 711 ieraksti (skat. 5.11.2. tabulu).  Galvenā datubāze bibliogrāfisko ierakstu 

izguvē ir Nacionālās bibliogrāfijas monogrāfiju un turpinājumizdevumu datubāze un valsts 

nozīmes bibliotēku kopkatalogs. Aktīvi tiek izmantots arī Rīgas Centrālās bibliotēkas, 

Ventspils bibliotēkas katalogs, bet izdevumiem svešvalodās – Library of Congress, Krievijas 

Valsts bibliotēkas katalogs.  

5.11.2. tabula. Veiktie darba procesi bibliogrāfiskajos ierakstos  

Darba process 2018 2019 +/- 

Izveidoti MARC ieraksti 1813 1525 -288 

Importēti MARC ieraksti 3218 3523 +305 

Rediģētie MARC ieraksti 14696 13711 -985 

Pārskata gadā turpinājās darbs pie iepriekšējos gados veidoto MARC ierakstu rediģēšanas. 

Salīdzinot ar 2018. gadu, rediģēto ierakstu skaits ir samazinājies par 7%. Jāatzīmē, ka 

palielinājās rediģēšanas un papildināšanas darbs atbilstoši RDA kataloģizācijas noteikumiem. 

2019. gadā tika izveidotas 7772 jaunas anotācijas, rediģētas 1134, kas ir 21% vairāk nekā 2018. 

gadā.  
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LCB EK kalpo ne tikai kā palīgs informācijas izguvē LCB un filiāļu lietotājiem, bet arī 

kā serveris Z39.50 protokolam, ar kura palīdzību jebkura Latvijas bibliotēka var lejupielādēt 

LCB KAN veidotos bibliogrāfiskos ierakstus. 

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

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

Komplektēšanas un apstrādes nodaļa.  Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes metodiskā centra 

bibliotēka strādā ar visiem pieejamiem BIS ALISE moduļiem. Visas mācību iestādes izmanto 

moduli Kataloģizācija.  Modulī Cirkulācija strādā 7 izglītības iestādes, modulī Komplektēšana 

4 izglītības iestādes, moduli SBA izmanto 1 mācību iestāde. 2019. gadā Medicīnas koledža un 

Daugavpils Vienības pamatskola uzsāka darbu modulī “Mācības”. Šis modulis paredz izglītības 

iestāžu grupu ierakstu veidošanu: izglītojamo grupas vai klases, mācību priekšmetu un mācību 

materiālu reģistrācija. Izglītības iestādes, kas strādā modulī Cirkulācija, 2020. gadā apsver 

iespēju uzsākt darbu modulī Mācības. BIS ALISE izmantošana ir apkopota 5.11.3. tabulā. 

5.11.3. tabula. BIS ALISE izmantošana 

Reģions/ 

Pilsēta/ 

Novads 

Bibliotēku 

skaits 

Cik 

bibliotēkas 

strādā ar 

BIS ALISE 

un ALISE-i 

Strādā ar moduļiem 
Autorizēti 

lietotāji 

(2019) 

Pasūtīts 

(Web) 

eksemplā

ru 

(2019) 

Cirkulā

-cija 

SBA Komplek

-tēšana 

Mācības 

Daugavpils 

LCB un 

filiāles 

7 

7 7 7 1 0 6790 2363 

Izglītības 

pārvaldes 

metodiskā 

centra 

bibliotēka 

1 1 1 1 0 94 0 

Vispārējās un 

profesionālās 

izglītības 

iestāžu 

bibliotēkas 

24 

22 7 1 4 2 943 0 

2019. gadā LCB EK pievienojās Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas bibliotēka 

un Daugavpils 13. vidusskolas bibliotēka. 4 skolu bibliotēku grāmatu krājums pilnībā 

pievienots EK (Daugavpils Valsts ģimnāzijas bibliotēka, Daugavpils Tirdzniecības vidusskolas 

bibliotēka, Daugavpils Būvniecības tehnikuma bibliotēka, Daugavpils Dizaina un mākslas 

vidusskolas “Saules skola” bibliotēka), 2 izglītības iestādēm krājums pievienots EK vairāk nekā 

50%, Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes metodiskā centra bibliotēkai – 76%, Daugavpils 

Medicīnas koledžas bibliotēkai – 67%. Pārējās skolas turpina pievienot krājuma eksemplārus 

(skat. 5.11.4 tabulā)  
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5.11.4. Veiktie darba procesi BIS Skolu ALISE 

Bibliotēka Kopējais  

krājums 

(eks.) 

Komplek-

tēšana 

(eks.) 

Rekatalo-

ģizēts 

2019. g. 

(eks). 

Rekatalo-

ģizēts 

Uz 

01.01.2020. 

(eks.) 

% 

Izglītības pārvaldes metodiskā centra 

bibliotēka 
8997 2125 178 4727 76 

Tehnoloģiju vidusskolas-liceja bibliotēka  25531 1102 0 8465 37 

15. vidusskolas bibliotēka 17486  643 4504 26 

Valsts ģimnāzijas bibliotēka 20710 2556 132 18154 100 

Vienības pamatskolas bibliotēka 14741 545 95 5245 39 

10. vidusskolas bibliotēka 29159  225 4137 14 

Centra vidusskolas bibliotēka 32631  8 3888 12 

Saskaņas pamatskolas bibliotēka 13161  206 1836 14 

Tirdzniecības profesionālās vidusskolas 

bibliotēka 
5185 984 158 4201 100 

PIKC “Daugavpils Būvniecības 

tehnikuma” bibliotēka 
17501  479 17501 100 

J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu 

ģimnāzijas bibliotēka 
12647 

 
574 2138 17 

11. pamatskolas bibliotēka 12889  65 625 5 

12. vidusskolas bibliotēka 56298  166 395 0,7 

Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules 

skola” bibliotēka 
5782  177 5747 99 

9. vidusskolas bibliotēka 16136  416 3129 19 

Medicīnas koledžas bibliotēka 7775  1117 5219 67 

3. vidusskolas bibliotēka 34575  2195 3875 11 

J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskolas 

bibliotēka 
22771  682 692 3 

16. vidusskolas bibliotēka 36539  208 401 1 

17. vidusskolas bibliotēka 18273  36 36 0,2 

13. vidusskolas bibliotēka 48443   718 1,2 

Mūzikas vidusskolas bibliotēka 31577   1078 3 

Ikvienam lietotājam ir iespēja izmantot WebPac moduli, kas nodrošina plašas informācijas 

izguves iespējas bibliotēku katalogos un datubāzes. Lietotājs var izmantot vienkāršo vai 

paplašināto atlasi, sakārtot iegūto rezultātu, iegūt informāciju par grāmatām.  

WebPAC lietotājiem ir pieejamas LCB aktuālās saites: bibliotēkas aktualitātes, grāmatu 

jaunumi un saite uz LCB veidotājām datubāzēm. Kataloga labajā pusē ir apkopotas tematiskās 

hipersaites - E-grāmatas, Video/ DVD, Mūzikas ieraksti, Nemūzikas ieraksti, Nošizdevumi, 

Spēles, Obligātais eksemplārs, Periodikas arhīvs, abonēto periodisko izdevumu saraksts LCB 

un filiālēs, Periodikas rādītāji.  

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

izmantojot elektroniskā kataloga “Mana bibliotēka” sniegtos pakalpojumus – dokumentu 

lietošanas termiņa pagarināšanu, dokumentu pasūtīšanu. Autorizēto lietotāju skaitu 2019. gadā 

skat. 5.11.5 tabulā. 
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5.11.5. Autorizētie lietotāji  
Autorizēti lietotāji 

(2019) 

LCB 2686 

Bērnu bibliotēka 1148 

Gaismas bibliotēka 290 

Jaunbūves bibliotēka 1391 

Pārdaugavas bibliotēka 285 

Ceriņu bibliotēka 1252 

Piekrastes bibliotēka 1732 

Kopā: 6790 

EK autentificēto sesiju skaits – 9114. Visbiežāk lietotāji izmanto eksemplāru pasūtīšanas un 

pagarināšanas iespējas. Sistēmā „Mana bibliotēka” tika pasūtīti 2363 izdevumi, kā arī pieprasīti 

7047 dokumentu lietošanas termiņa pagarinājumi (skat. 5.11.6 tabulu). 

5.11.6. Lietotāju darbības Webpac katalogā 

 2018 2019 +/- 

Autorizēto lietotāju skaits 6775 6790 +15 

Autentificēto sesiju skaits 8405 9114 +709 

Pagarinājuma pieprasījumi 6227 7047 +820 

Atcelts pagarinājuma pieprasījums 30 66 +36 

Pasūtīts izdevums 2203 2363 +160 

Atcelts pasūtījums 310 108 -202 

Nomainīta parole 41 47 +6 

Atcelts pasūtījums no rindas 45 50 +5 

Izveidots brīvais pieprasījums 13 8 -5 

5.12. Digitalizācija – kopaina, īss situācijas apraksts  

Pārskata periodā digitalizācija netika veikta. 

5.13. Iekšzemes un starptautiskais SBA  

LCB un filiāles turpina izmantot iekšzemes starpbibliotēku abonementa pakalpojumus. 2019. 

gada SBA rādītāji apkopoti 5.13.1. tabulā. 

5.13.1. tabula. Iekšzemes SBA rādītāji 

SBA  

 

2017 

 

2018  

 

2019 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

479  

 

684 780 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits  

 

646  

 

698  

 

858 

No citām bibliotēkām saņemto dokumentu skaits ir par 96 (+12.3%) vairāk nekā 2018. gadā un 

par 301 (+38.9%) vairāk nekā 2017. gadā. Savukārt uz citām bibliotēkām nosūtīto dokumentu 

skaits ir par 160 (+18.6%) vairāk nekā 2018. gadā un par 212 (+24.7%)vairāk nekā 2017. gadā.  

Pārskata gadā iekšzemes SBA ietvaros tika izpildīti 260 pieprasījumi (2018. gadā – 301). 

2019. gadā pieprasījumu izpildē pārsvarā tika izmantots LCB vienots krājums (169). Savukārt 

no LNB krājuma pasūtīto grāmatu skaits bija neliels (5), vairāk tika pasūtīt raksti no 
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periodiskajiem izdevumiem elektroniskajā formātā (86). Analizējot SBA pieprasījumus 

saturiski, vispieprasītākā nozare pārskata gadā bija medicīna, sports, novadpētniecība.  

Iekšzemes SBA ietvaros turpinājās sadarbība ar PIKC “Daugavpils Būvniecības 

tehnikumu” Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Daugavpils filiālbibliotēku un Daugavpils pilsētas 

Izglītības pārvaldes metodisko centru un SIA “Latgales mācību centrs”.  

LCB un filiāles aktīvi izmanto iekšējo SBA. SBA kārtā saņemto un izsniegto dokumentu 

kopskaits LCB vienotā krājuma ietvaros ir 689, kas ir par 127 (+18.4%) vairāk nekā 2018. gadā. 

Visbiežāk informācijas resursus filiālēm no sava krājuma izsniedza LCB Lietotāju 

apkalpošanas nodaļa, jo tās krājumā ir daudzveidīgs daiļliteratūras un nozaru literatūras klāsts. 

Visaktīvāk iekšējo SBA izmantoja LCB filiāles – Gaismas bibliotēka un Jaunbūves bibliotēka.  

LCB filiālēs pieprasītākā bija oriģinālliteratūra un tulkotā daiļliteratūra, pieprasīti arī atsevišķu 

nozaru literatūras izdevumi vēsturē, psiholoģijā un pedagoģijā. LCB Lietotāju apkalpošanas 

nodaļa izmantoja iekšējo SBA pārsvarā, lai samazinātu lietotāju rindas uz daiļliteratūras 

izdevumiem, pasūtot lietotāju pieprasītās grāmatas filiālēs.  

Pārskata periodā starptautiskais SBA netika pieprasīts.  

5.14. Problēmas un risinājumi bibliotēkas pakalpojumu pieejamības jomā 

Tā kā bibliotēkā ir bezmaksas pieeja stacionāriem datoriem ar interneta pieslēgumu, bibliotēkas 

apmeklētāji pastāvīgi vēršas pie bibliotekāriem ar lūgumu sniegt konsultācijas darbā ar privāti 

aizsargātiem datiem vai veikt nepieciešamās darbības, piemēram, internetbankā, portālā 

www.latvija.lv u.c. Šādos gadījumos, pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, 

lietotājiem tiek skaidrots par ierobežojumiem personas datu informācijas pieejai. Dažreiz 

lietotāju neizpratnes rezultātā veidojas konfliktsituācijas, kas apgrūtina bibliotēku speciālistu 

darbu. 

Bibliotēkas aktīvi apmeklē dažādi sabiedrības pārstāvji. Bibliotēku lietošanas noteikumi 

nosaka, ka lietotājiem ir jāievēro higiēnas normas, nedrīkst atrasties bibliotēkas telpās alkohola 

reibumā, narkotisko un neatļautu psihotropu vielu ietekmē, nedrīkst traucēt darbu citiem 

apmeklētajiem un bibliotekāriem. Diemžēl bibliotēku darbiniekiem un lietotājiem nākas 

saskarties ar apmeklētājiem, kuri rada diskomfortu. 

6. Krājums 

2019. gadā LCB vienotā krājuma komplektēšana tika veikta saskaņā ar aktuālu krājuma 

attīstības koncepciju 2016.-2020. gadam. 

LCB vienotā krājuma komplektēšanas un organizācijas prioritātes pārskata gadā: latviešu 

oriģinālliteratūra, informācijas resursi bērniem un jauniešiem, alternatīvo lietu komplektēšana 

(galda spēles u.c.). 

Sākot ar 2011. gadu, LCB darbojas Komplektēšanas padome, kas katru gadu plāno un 

sadala pašvaldības piešķirtos līdzekļus LCB nodaļām un filiālēm, kā arī kontrolē to izlietošanu. 

Pārskata gadā notikušas 6 komplektēšanas padomes sēdes, kurās tika izvērtēti iepirkšanai 

paredzētie informācijas resursi un konceptuāli pieņemti lēmumi par jaunieguvumu eksemplāru 

skaitu un sadalījumu struktūrvienību krājumos, atbilstoši krājuma attīstības un komplektēšanas 

koncepcijai. Pārskata gadā līdzekļu sadalē par pamatu tika ņemts vērā bibliotēkas lietotāju 

skaits un izsniegums, tai skaitā izsnieguma daļu bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem. 
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Krājuma piekomplektēšana tika veikta lokālajā LCB Komplektēšanas datubāzē, kas 

veicināja operatīvu lietotājiem atteikto pieprasījumu izpildi. Pārskata gadā tika apstrādāti un 

izpildīti 398 pasūtījumi, atteikti – 23.  

6.1. Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums 

2019. gadā no Daugavpils pilsētas domes apstiprinātā budžeta jaunu informācijas resursu 

iegādei LCB un filiālēm tika izlietoti 44994 EUR, no tiem 8996 EUR periodikas abonēšanai. 

Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, tas ir par 2749 EUR vairāk nekā 2018. gadā un par 3160 

EUR vairāk nekā 2017. gadā. Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums ir apkopots 

6.1.1. tabulā. 

6.1.1. tabula. Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums 2017.-2019. gadā 

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

Pārskata gadā periodikas abonēšanai ir izlietoti 8996 EUR. Pēdējo trīs gadu laikā periodikas 

abonēšanai paredzētā summa samazinās. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, tas ir par 251 EUR 

(-2.8%) mazāk nekā 2018. gadā un par 539 EUR (-6%) mazāk nekā 2017. gadā. Finansējums 

krājumam uz vienu iedzīvotāju pašvaldībā ir 0.49 EUR, kas atbilst LR Ministru kabineta 

noteikumu Nr. 415 “Bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi” prasībām. 

Saskaņā ar Obligāto eksemplāru likumu 2019. gadā LCB saņēma kopskaitā  

 3130 eksemplārus par summu 20086 EUR. Darbs ar obligāto eksemplāru tika veikts, 

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

saglabāšanas un publiskās izmantošanas noteikumiem”. LCB vienotā krājuma finansējuma 

avoti ir atspoguļoti 6.1.2. tabulā.  

6.1.2. tabula. LCB vienotā krājuma finansējuma avoti 2019. gadā 

Finansējuma avots 
Summa  

EUR 

% kopējā 

finansējumā 

Pašvaldības finansējums 44994 64 

Obligātais eksemplārs 20086 29 

Bezatlīdzības 2559 4 

Ziedojumi (ASV vēstniecība) 1168 2 

Dokumentu aizvietošana 479 1 

Kopā 69286  

2019. gadā 2559 EUR veidoja bezatlīdzības izdevumi un dāvinājumi.  Sākot ar 2005. gadu, 

pamatojoties uz Memorandu par sadarbību, ASV vēstniecība Latvijā LCB ASV Informācijas 

centram piešķir līdzekļus krājuma komplektēšanai. Pārskata gadā ASV Informācijas centra 

krājuma komplektēšanai ir izlietoti 1168 EUR.  

 2017 2018 2019 

Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 

41834 42245 44994 

t. sk. grāmatām 32299 32998 35998 

t. sk. bērnu grāmatām* 5001 6128 6946 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 9535  9247 8996 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. pašvaldībā 0.44 0.45 0.49 

Finansējums krājuma komplektēšanai 

kopā 

66693 63920 69286 
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6.2. Rekataloģizācija 

LCB un filiāļu krājumi ir pilnībā rekataloģizēti. 

6.3. Krājuma pārbaude 

2019. gadā tika veiktas četras krājuma inventarizācijas – 1 plānotā LCB filiālē Ceriņu 

bibliotēkā un 3 sakarā ar vadītājas maiņu: LCB filiālē Jaunbūves bibliotēkā, LCB filiālē 

Gaismas bibliotēkā un LCB ASV Informācijas centrā. LCB struktūrvienībās konstatētais 

iztrūkums svārstījās no 0.1% līdz 0.3%. Secinājums: aktīvāk jāstrādā ar lietotājiem 

parādniekiem. 

6.4. Krājuma rādītāji  

Noslēdzot 2019. gadu, LCB vienoto krājumu veidoja 203 049 iespieddarbi un citi 

dokumenti kopvērtībā 756512.26 EUR. LCB vienotā krājuma rādītāji ir atspoguļoti 6.4.1. 

tabulā. 

6.4.1. tabula. LCB vienotā krājuma rādītāji 2017.-2019. gadā 

 2017. gads 2018. gads 2019. gads 

Jaunieguvumi kopā 13596 11674 13037 

t.sk. grāmatas 9836 7610 8722 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 1120 928 965 

t. sk. bērniem* 2538 1328 1478 

Izslēgtie dokumenti 15355 10021 8219 

Krājuma kopskaits 196578 198231 203049 

Grāmatu krājuma apgrozība 2.0 1.9 2.0 

Periodisko izdevumu apgrozība 7.0 3.0 2.9 

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

Salīdzinot ar 2018. gadu, pārskata gadā ir palielinājies jaunieguvumu skaits (+10.5%), t.sk. 

grāmatas (+12.7%), latviešu daiļliteratūra (+3.8%) un literatūra bērniem (+10.1%). Grāmatu 

krājuma apgrozība pēdējo trīs gadu laikā ir stabila. 

2019. gada beigās LCB vienoto krājumu veidoja dokumenti latviešu valodā – 109888 eks. 

(54.12%), krievu valodā – 83017 eks. (40.88%), angļu valodā – 7511 eks. (3.69%), vācu valodā 

– 1131 eks. (0.55%) un citās svešvalodās – 1502 eks. (0.74%). Izdevumu veidi LCB vienotajā 

krājumā ir apkopoti 6.4.2. tabulā. 

 6.4.2. tabula. Izdevumu veidi LCB vienotajā krājumā 2019. gada beigās  

Izdevuma veids Vienību skaits 

Grāmatas 174 886 

Audiovizuālie materiāli 1304 

Seriālizdevumi 24558 

Elektroniskie dokumenti 730 (t.sk. e-grāmatas – 381 eks.) 

Kartogrāfiskie dokumenti 66 

Nošizdevumi 1031 

Attēlizdevumi 88 

Spēles  150 

Novadpētniecības mapes 236 

Kopā 203 049 
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Pārskata gadā LCB un filiāļu vienotais krājums ir palielinājies par 4818 vienībām (skat. 6.4.3. 

tabulu). Dokumentu skaits uz vienu lietotāju ir 11. 

6.4.3. tabula. LCB un filiāļu vienots krājums uz 31.12.2019. 

LCB un filiāles 

Krājums 

2019. g. 

sākumā 

(eks.) 

Saņemts 

2019. g. 

(eks.) 

Izslēgts 

2019. g. 

(eks.) 

Krājums 

2019. g. 

beigās (eks.) 

+/- 

LCB 111767 6195 2734 115228 +3461 

Bērnu bibliotēka “Zīlīte” 20687 1842 867 21662 +975 

Gaismas bibliotēka 7273 661 533 7401 +128 

Jaunbūves bibliotēka 20847 1335 1883 20299 -548 

Pārdaugavas bibliotēka 10083 782 608 10257 +174 

Ceriņu bibliotēka 12786 993 789 12990 +204 

Piekrastes bibliotēka  14788 1229 805 15212 +424 

Kopā 198231 13037 8219 203049 +4818 

LCB filiālē Jaunbūves bibliotēkā krājums ir samazinājies par 548 vienībām, jo tika veikta 

nozaru literatūras krājuma izvērtēšana un krājuma atbrīvošana no nolietotiem un saturiski 

novecojušajiem iespieddarbiem. Nākamajā pārskata periodā ir plānots veikt daiļliteratūras 

krājuma pasīvās daļas izvērtēšanu un veikt nolietoto un mazpieprasīto izdevumu 

rekomplektēšanu. 

Jaunieguvumi 

2019. gadā LCB un filiāļu krājums tika papildināts ar 13037 iespieddarbiem un citiem 

dokumentiem kopvērtībā 62658.56 EUR, no kuriem 4435 eks. ir pirktie jaunieguvumi, 3809 

eks. nepirktie jaunieguvumi, 752 eks. tika nodoti no vienas bibliotēkas krājuma uz citu LCB 

struktūrvienību krājumiem, 4041 eks. – saņemtie periodiskie izdevumi. LCB vienotā krājuma 

papildināšanas veidi ir apkopoti 6.4.4. tabulā. 

6.4.4. tabula. LCB vienotā krājuma papildināšanas veidi 2019. gadā 

Piegādes veids 
Saņemts 

% Eks. EUR 

Iepirktie dokumenti 4435 35997.89 53.8 

Obligātais eksemplārs 3130 20086.09 37.8 

Dažādu organizāciju, iestāžu un privātpersonu 

dāvinājumi 

499 2558.92 6.1 

Ziedojums (ASV vēstniecība) 55 495.73 0.7 

Dokumentu aizvietošana 125 479.23 1.5 

Kopā uzņemts bilancē 8244 59617.86  

Saņemti periodiskie izdevumi 4041   

Dokumentu nodošana citām struktūrvienībām 752 3040.70  

Kopā saņemts 13037   

Pārskata gadā LCB vienotais krājums tika papildināts ar dažādiem informācijas resursiem 

latviešu valodā – 8230 eks. (55.4%), krievu valodā – 4123 eks. (38.9%), angļu valodā – 574 

eks. (4.9%), vācu valodā – 16 eks. (0.2%) un citās valodās – 94 eks. (0.42%).  
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Krājums tika papildināts gan ar tradicionālajiem informācijas resursiem, gan arī ar 

audiovizuālajiem dokumentiem, nošizdevumiem un elektroniskajiem dokumentiem. LCB un 

filiālēs saņemtie jaunieguvumi pa izdevumu veidiem ir apkopoti 6.4.5. tabulā. 

6.4.5. tabula. LCB un filiāļu jaunieguvumi pa izdevumu veidiem 2019. gadā 

Bibliotēka 
Pavisam 

(eks.) 

Summa 

(EUR) 

Izdevumu veidi 

Grā-

matas 

Audio-

viz. 

mater. 

Seriāl-

izd. 

Elektr. 

dok. 

Nošizd

. 

Attēl-

izd. 
Spēles 

Periodi

ka 

LCB 6195 32958.00 4682 24 36 10 30 6 43 1364 

Gaismas 

bibliotēka 
1842 8943.44 1353 6 1 - 5 9 21 

447 

Jaunbūves 

bibliotēka 
661 2313.66 308 - 2 - - - 8 

343 

Pārdaugavas 

bibliotēka 
1335 6062.77 763 1 2 - - - 11 

558 

Ceriņu bibliotēka 782 2986.47 394 - 2 - 1 - 8 377 

Piekrastes 

bibliotēka  
993 3689.13 479 27 2 - - - 9 

476 

Bērnu bibliotēka 

“Zīlīte” 
1229 5705.09 743 - 2 - - - 8 

476 

Kopā: 13037 62658,56 8722 58 47 10 36 15 108 4041 

Pārskata gadā LCB un filiāļu krājums tika papildināts ar 108 galda spēlēm. Galda spēles ir 

pieprasītas bērnu un jauniešu vidū, kuri brīvajā laikā apmeklē bibliotēku. Plašākais galda spēļu 

piedāvājums ir LCB Digitālo aktivitāšu centrā, ASV Informācijas centrā un Bērnu bibliotēkā 

“Zīlīte”.  Pārskata gadā LCB filiālēs krājumā esošās spēles tika ievadītas e-katalogā, kā arī tika 

iegādātas jaunas.  

Periodikas abonēšana 

2019. gadā periodikas abonēšanai tika izlietoti 8996 EUR, kas ir 20% no pašvaldības 

piešķirtajiem līdzekļiem krājuma komplektēšanai. LCB un filiālēs tika abonēti 155 periodisko 

izdevumu nosaukumi: 20 laikraksti un 135 žurnāli, no kuriem 24 nosaukumi (15,5%) bija 

adresēti bērniem un jauniešiem (skat. 6.4.6. tabulu).  

6.4.6. tabula. Periodiskie izdevumi LCB un filiālēs 2019. gadā 

Bibliotēka 

2019. gadā 

Nosaukumu 

skaits 

 t.sk. 

avīzes žurnāli 
žurnāli bērniem 

līdz 18 gadiem 

LCB 120 25 103 1 

Bērnu bibliotēka “Zīlīte” 42 5 37 19 

Gaismas bibliotēka 26 5 21 3 

Jaunbūves bibliotēka 47 7 40 9 

Pārdaugavas bibliotēka 31 5 26 5 

Ceriņu bibliotēka 35 6 29 8 

Piekrastes bibliotēka  40 7 33 9 

LCB sistēmā: 155 20 135 24 

Lai nodrošinātu periodisko izdevumu vienmērīgu pieejamību, aptvertu visas lasītāju grupas un 

piedāvātu pēc iespējas pilnīgāku periodisko izdevumu klāstu, reizi gadā sadarbībā ar LCB 

periodikas sektora vadītāju tiek aktualizēts LCB un filiāļu abonēto periodisko izdevumu 
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saraksts. 2019. gadā periodiskie izdevumu tika pasūtīti VAS “Latvijas Pasts”, SIA Izdevniecība 

“Dienas žurnāli”, Izdevniecības nams “Print Media”, SIA “Grāmatvedība un Ekonomika”, 

Egmont, izdevniecība iŽurnāli, SIA “V-Media”, Latvijas Ārstu biedrība. 

Pārskata gadā LCB un filiālēs tika abonēti žurnāli latviešu, krievu un angļu valodā par 

dažādām tēmām – sabiedrība, ekonomika, politika, veselība, vēsture, literatūra, māksla, teātris, 

dzīvesstils, mode, virtuve, māja un dārzs u.c. Pedagogiem un izglītības iestāžu darbiniekiem 

tika piedāvāts e-laikraksts “Izglītība un kultūra” (ar pielikumiem “Pirmsskolas izglītība” un 

“Vecākiem”), un e-žurnāls “Skolas vārds” (ar e-pielikumiem “Pirmsskolā” un “Skolas 

psiholoģija”). Laikrakstu vidū visvairāk pieprasītas bija vietējās avīzes – “Latgales Laiks”, 

“Reklāma Piektdienās”, «Латгалес Лайкс» un «Миллион», centrālo laikrakstu vidū – “Diena”, 

“Latvijas Avīze”, “NRA” «Вести Сегодня» un «МК Латвия» un «Спорт Экспресс». 

Bezatlīdzības izdevumi 

2019. gadā LCB un filiāles bezatlīdzības lietošanā saņēma 554 informācijas resursus. Vērtīgi 

izdevumi tika saņemti no LNB AD Bibliotēku attīstības centra, LR Patentu valdes, Daugavpils 

pilsētas domes Kultūras pārvaldes, Latgales Kultūras centra izdevniecības, Daugavpils Marka 

Rotko mākslas centra, Daugavpils Universitātes Akadēmiskā apgāda “Saule”, SIA “Latio”, A/S 

“Latvijas Mediji” u.c., piemēram: 

 Nezūdošās vērtības. VEF – 100 (2 daļas); 

 100 izcili Latvijas aktieri (2 daļas); 

 Patentu valde un izgudrotājdarbība Latvijā, 1918-1940; 

 Atmiņu nesējs: Gaida Graudiņa Latvijai dāvinātā kolekcija; 

 Denisa-Liepniece, Solvita.  Caps - un ciet jeb Vilks manipulators; 

 Romānu sērija “Mēs. Latvija, XX gadsimts”: bibliogrāfiskais rādītājs; 

 Produktivitātes celšana: tendences un nākotnes izaicinājumi; 

 Rancāne, Anna. Aiz azara bolti bārzi ... : dokumentāls stāsts par kordiriģentes Terēzes 

Brokas mūžu; 

 Garā pupa, 2019; 

 Ruka, Elvita.  Kāda pētnieka dzīve: lieti un ļoti cienījamais Vitauts Tamužs. 

Jau tradicionāli aktīvi grāmatu dāvinātāji bija Daugavpils autori, ar kuriem LCB ir izveidojusies 

cieša sadarbība, kopīgi rīkojot grāmatu atvēršanas, literāras tikšanās, dzejas pēcpusdienas un 

citus pasākumus. Pārskata gadā arī daudzi individuālie dāvinātāji vēlējās atbalstīt pilsētas 

bibliotēkas un bez atlīdzības nodeva publiskai lietošanai iecienītāko žanru izklaides literatūru. 

Pārskata gadā tika turpināts darbs pie krājuma kvalitātes uzlabošanas. Lai uzturētu 

pamatkrājuma atbilstību mūsdienu prasībām, regulāri tika veikta tā satura izvērtēšana, 

atbrīvošana pēc satura un fiziski nolietotiem izdevumiem. Mazpieprasīti izdevumi ar potenciālo 

vērtību tika nodoti Depozitārijā. 2019. gadā no LCB vienotā krājuma ir izslēgti 8219 eks., tai 

skaitā 2966 eks. periodisko izdevumu. LCB vienotā krājuma rekomplektēšanas iemesli ir 

atspoguļoti 6.4.7. tabulā. 
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6.4.7. tabula LCB vienotā krājumā rekomplektēšanas iemesli 2019. gadā 

 

LCB, filiāles 

 

Izslēgts 

pavisam 

(eks.) 

t. sk. pēc norakstīšanas iemesliem 

 

 

nolietoti 

 

novec. 

pēc 

satura 

 

lasītāju 

nozau-

dētie 

 

dubleti 

dzīves- 

vietas 

maiņa, 

nāve 

 

maz-

pie- 

prasīti  

 

nodoti 

citā 

krājumā 

LCB 2734 959 1005 149 33 36 173 379 

Bērnu bibliotēka 

“Zīlīte” 

533 242 266 9 - 3 - 13 

Gaismas bibliotēka 1883 912 718 54 32 4 - 163 

Jaunbūves bibliotēka 608 215 382 10 - 1 - - 

Pārdaugavas 

bibliotēka 

789 327 418 36 - 8 - - 

Ceriņu bibliotēka 805 441 351 - - 2 - 11 

Piekrastes bibliotēka  867 265 364 8 41 3 - 186 

Kopā 8219 3361 3504 266 106 57 173 752 

Divas reizes gadā tika iesniegti pieprasījumi Daugavpils pilsētas domes Dzīvokļu nodaļā par 

lietotāju-parādnieku deklarēto dzīvesvietu noskaidrošanu. Tā bija iespēja norakstīt 

dokumentus, kuri nav atgūstami bibliotēkas lietotāju dzīvesvietas maiņas vai nāves gadījumā. 

6.5. Datubāzes 

6.5.1. Abonētās datubāzes 

Pārskata gadā no visām LCB abonētajām datubāzēm (Letonika, News, e-likumi) tikai Lursoft 

Laikrakstu bibliotēkai “News” ir strauji palielinājušies izmantošanas rādītāji (+1452). 

Datubāze News ir neaizstājams uzziņu avots meklējot informāciju par aktuāliem jautājumiem, 

kā arī papildinot LCB novadpētniecības datubāzes un mapes ar laikrakstu publikācijām. Ļoti 

bieži šī datubāze tiek lietota pastarpināti - izmantojot saiti no LNB Analītikas datubāzes rakstu 

aprakstiem uz News pilntekstiem. Pārējām datubāzēm izmantošanas dinamika saglabājusies 

iepriekšējās robežās. Tas ir izaicinājums bibliotēkas (īpaši filiāļu) darbiniekiem - popularizēt 

lietotājiem šos vērtīgos informācijas resursus. Datubāze Letonika kalpo kā palīgs padziļinātai 

skolas mācību programmas apguvei (vārdnīcas, enciklopēdijas, sadaļas Lasītava un Mācībām) 

un uzticamas informācijas meklēšanai par Latviju. 

 2019. gadā bibliotēkas lietotāji datubāzi Letonika attālināti izmantojuši 2618 reizes. 

Tradicionāli abonēto datubāzu aktīvākie lietotāji ir skolēni, studenti, pasniedzēji un pētnieki. 

Datubāzei e-likumi ir nemainīgs pastāvīgo interesentu loks: grāmatveži, jurisprudences 

studenti, biedrību un nevalstisko organizāciju pārstāvji, seniori. Šo auditoriju interesē 

likumdošanas akti krievu valodā, Daugavpils pašvaldības saistošie noteikumi, sociālās 

likumdošanas aktualitātes. 

 LCB ASV Informācijas centrā bibliotēkas lietotājiem jau vairākus gadus ir iespēja 

izmantot centra abonēto daudznozaru pilntekstu datubāzi eLibraryUSA. Šis informācijas 

resurss nodrošina lietotājiem piekļuvi aktuālākajiem informācijas avotiem angļu valodā 

dažādās zinātņu nozarēs. Pārskata gadā tika īstenota skolēnu un studentu individuāla un 

grupveida apmācība datubāzes lietošanas prasmju pilnveidošanai. 2019. gadā lietotāji no 

eLibraryUSA resursiem lejupielādējuši 47 dokumentus. Bibliotēkā pieejamo datubāzu 

izmantojums ir apkopots 6.5.1.1. tabulā. 
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6.5.1.1. tabula. Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums 

Datubāze 2017 2018 2019 +/- 

Letonika 6332 6820 6590 -230 

News 2202 1575 3027 +1452 

e-likumi - 76 60 -16 

eLibraryUSA 40 80 47 -33 

Ņemot vērā mūsdienu tendences un daudzu resursu pieejamību elektroniskajā vidē, nākamā 

pārskata periodā tiek plānots iegādāties EBSCO datubāzes izveidotās platformas “Flipster” e-

žurnālus angļu valodā. Šajā platformā lietotāji varēs apskatīt ne tikai jaunākos izdevumus, bet 

arī aplūkot arhīvus. Papildus tiek plānots abonēt datubāzi Britannica Academic Edition, kas 

ļaus lietotājiem piekļūt enciklopēdijai “Britannica” un “Merriam-Webster’s Collegiate 

Dictionary”, kā arī tiks nodrošināta pieeja periodikai un citiem e-resursu rīkiem, kas būs palīgs 

vecāko klašu skolēniem un studentiem.  

6.5.2. Pašu veidotās datubāzes 

LCB un filiāļu lietotājiem ir pieejamas 7 LCB veidotās datubāzes: Dziesmotā Latgale, 

Dinaburgas cietoksnis, Daugavpils Baznīcu kalns, Daugavpils novadnieki, Rakstniece Anita 

Liepa, Latgales Centrālajai bibliotēkai – 80 un Miniatūrgāmatas. Informācija par pirmajām 

sešām tiek aplūkota 8.2. sadaļā. Pārskata gadā tika izvērtēta datubāzes “Digitalizētie 

Daugavpils laikraksti (1928-1940)” aktualitāte un pieprasījums, kā rezultātā, pieņemts lēmums 

vairs to neuzturēt, jo tās saturs daļēji dublējas ar LNB Digitālajā bibliotēkā pieejamajiem vietējo 

laikrakstu pilntekstiem. 

6.6. Krājuma un datubāzu popularizēšana 

Pārskata periodā krājums tika popularizēts literatūras izstādēs, bibliotekārajās stundās, 

lasītveicināšanas pasākumos, LCB mājaslapā, sociālajos tīklos un grāmatu kopu ietvaros.  

2019. gadā LCB un filiālēs tika rīkotas 580 literatūras izstādes, tai skaitā 58 

novadpētniecības izstādes. Jaunu grāmatu popularizēšanai tradicionāli tika rīkotas 

jaunieguvumu izstādes. 

Lai iepazīstinātu lietotājus ar lasītākajām grāmatām, katru mēnesi tika apkopots lasītāko 

grāmatu TOP 10. Grāmatu tops tika izvietots mājaslapā www.lcb.lv, LCB sociālo tīklu profilos, 

kā arī drukātu informatīvu plakātu veidā. Gada noslēgumā tika izveidots gada lasītāko 

daiļliteratūras un nozaru literatūras grāmatu TOP 10 latviešu valodā un svešvalodās. 

Vairākus gadus pēc kārtas LCB filiāļu lietotājiem tiek piedāvātas vērtīgas grāmatu izlases 

no LCB krājuma, tādējādi nodrošinot pilsētas mikrorajona iedzīvotājiem piekļuvi pieprasītiem 

un saturiski saistošiem izdevumiem. Pārskata gadā LCB filiāļu lietotājiem tika piedāvātas divas 

rotējošās grāmatu kopas – “Dzīve sportā” (18 grāmatas), “Zināmais un nezināmais” (20 

grāmatas). Grāmatu kopa “Dzīve sportā” iepazīstināja ar populāru vieglatlētu, hokejistu, 

basketbolistu, futbolistu, cīkstoņu, sacīkšu braucēju un citu sporta veidu pārstāvju dzīves 

gaitām un pārvarētajām grūtībām ceļā uz panākumiem lielajā sportā. Savukārt grāmatu 

kopa “Zināmais un nezināmais” iepazīstināja lasītājus ar mūsu planētas noslēpumiem un 

slavenākajiem pareģojumiem pasaules vēsturē.  

Grāmatu kopas LCB filiālēm tika izsniegtas SBA kārtā un divus mēnešus bija pieejamas 

mikrorajona iedzīvotajiem lasīšanai uz vietas bibliotēkā vai mājās. Rotējošo kopu izsnieguma 

dinamika triju gadu periodā ir apkopota 6.6.1. tabulā. 

http://www.lcb.lv/
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6.6.1. tabula. Rotējošo kopu izsniegums 2017.-2019. gadā 

Gads Kopas nosaukums Grāmatu 

skaits kopā 

Izsniegums 

uz mājām 

Izsniegums 

uz vietas 

Izsniegums 

kopā 

2017. Pasaules brīnumi 15 27 291 318 

2017. Rokdarbu burvība 20 43 551 594 

2018. Atrodi sevī prieku 19 21 501 522 

2018. Māksla iedvesmo mūs! 16 69 353 422 

2019. Dzīve sportā 18 51 227 278 

2019. Zināmais un nezināmais 20 55 570 621 

Pārskata periodā turpinājās mērķtiecīga krājuma popularizēšana sociālajos tīklos – LCB un 

filiāļu Facebook lapās, LCB Instagram kontā un Youtube kanālā (skat. 10. sadaļu). 

LCB un filiāles sociālajos tīklos ar foto vai video ierakstu palīdzību popularizēja 

literatūras izstādes, bibliotekāro stundu piedāvājumu, tematiskus un literārus pasākumus u.c. 

Turpinot 2017. gadā iesākto darbu, LCB Facebook lapā regulāri tika publicēta informācija par 

grāmatu jaunumiem (iknedēļas rubrika piektdienās), aktuālajām literatūras izstādēm (iknedēļas 

rubrika pirmdienās) un lasītākām grāmatām (ikmēneša grāmatu tops latviešu un svešvalodās). 

 Pārskata gadā tika ieviesta jauna trešdienu rubrika “Dzejas ABC”. Tās ietvaros katru 

trešdienu lasītāju uzmanība tika pievērsta vienam dzejas krājumam no bibliotēkā atrodamajiem 

latviešu dzejnieku dzejas izdevumiem (pēc autoru uzvārdiem alfabēta secībā). Tika publicēts 

viena dzejoļa fragments, īss krājuma raksturojums un saite uz attiecīgo grāmatu LCB 

elektroniskajā katalogā.  

Pārskata gadā turpinājās 2018. gada 3. janvārī izveidotā LCB Instagram konta 

https://www.instagram.com/lcbbliotekars/ uzturēšana, mērķtiecīgi attīstot to kā informācijas 

kanālu bibliotēkas krājuma popularizēšanai. Konta administrēšanu veica LCB sabiedrisko 

attiecību speciālisti sadarbībā ar Lietotāju apkalpošanas nodaļu un Komplektēšanas un 

apstrādes nodaļu. Ieraksti kontā tika veikti katru dienu, tajos izdalāmas šādas rubrikas: 

 “nozaru pirmdiena” nozaru literatūras jaunumu popularizēšanai; 

 “tulkojumu otrdiena” ievērības cienīgu ārvalstu autoru darbu, galvenokārt jaunumu, 

popularizēšanai; 

  “retro trešdiena” LCB veco grāmatu kolekcijā atrodamo grāmatu popularizēšanai; 

 “latviešu oriģinālliteratūras ceturtdiena” 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.  

Visas augšminētās krājuma popularizēšanas rubrikas LCB Instagram kontā turpina saņemt labu 

atgriezenisko saiti (“patīk” atzīmes un komentārus), kā arī regulāri piesaista kontam jaunus 

sekotājus. Par sekotāju skaitu un citiem statistikas datiem pārskata 10.2. sadaļā. 

Papildus regulārajām rubrikām LCB Instagram kontā tika veikti ieraksti ne tikai krājuma 

popularizēšanai, bet arī bibliotēkas un bibliotekāra tēla veidošanai. Viens no tiem bija ierakstu 

cikls par bibliotēkas dalību Latvijas Bibliotekāru biedrības izsludinātajā akcijā “Bibliotekāru 

mode”, kas ļāva demonstrēt interesantus krājuma elementus neparastā, uzmanību piesaistošā 

veidā. Bibliotēkas krājuma popularizēšanai Instagram kontā notika arī akcija “Aklais randiņš 

ar grāmatu” un literatūras izstāde “Bibliotekārs iesaka” (skat. 10.3.sadaļu). 

https://www.instagram.com/lcbbliotekars/
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6.7. Darbs ar parādniekiem 

Pārskata periodā tika apstiprināti un stājās spēkā “Noteikumi darbam ar lietotājiem – 

parādniekiem Latgales Centrālajā bibliotēkā un tās filiālēs”. Saskaņā ar šiem noteikumiem 

bibliotekārs uzsāk darbu ar parādnieku, ja lietotājs nav atgriezis izdevumus bibliotēkā vairāk 

par 60 dienām. Darbs ar lietotājiem – parādniekiem, kuri jaunāki par 16 gadiem, tiek veikts 

kontaktējoties ar personu, kura, reģistrējot lietotāju, ir aizpildījusi galvojumu. Veiktās darbības 

tiek atspoguļotas žurnālā “Latgales Centrālās bibliotēkas žurnāls darbā ar parādniekiem”. 

Saskaņā ar instrukciju lietotājiem tika sūtīti atgādinājumi telefonā vai e-pastā. Ja lietotājs 

neatsaucās uz nosūtītajiem atgādinājumiem, bibliotekārs telefoniski informēja par laikā 

nenodotajām grāmatām, pēc nepieciešamības apmeklēja dzīvesvietā vai sūtīja ierakstītās 

vēstules.  

LCB struktūrvienības savos pārskatos norādījušas, ka izstrādātie noteikumi bibliotekārus 

motivēja veikt kvalitatīvu un sistemātisku darbu ar parādniekiem, ikdienas darbs ar lasītājiem 

– parādniekiem veicās daudz raitāk nekā iepriekšējos gados. Darbojoties atbilstoši instrukcijai, 

var secināt, jo agrāk tiek uzsākts darbs ar parādnieku, jo lielākas ir iespējas ātrākai parādsaistību 

nokārtošanai, tādējādi ir izteikta tendence samazināties parādnieku skaitam. Pārskata gadā LCB 

un filiālēs lietotājiem parādniekiem tika nosūtītas 143 ierakstītās vēstules. Par veiktā darba 

rezultātiem varēs spriest nākamajā pārskata periodā.  

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

Katru gadu pašvaldības piešķirtie līdzekļi krājuma komplektēšanai palielinās, kas nodrošina 

kvalitatīva krājuma veidošanu. Bibliotēkas krājuma saglabājamības nodrošināšanai, jāpievērš 

uzmanība korektai lietotāju kontaktinformācijas atspoguļošanai BIS ALISE, kas atvieglos 

sazināšanos ar lietotājiem un veicinās iespieddarbu un citu dokumentu atgūšanu no 

parādniekiem.    

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 par bibliotēkas 

lietotājiem kļūst pusaudži un jaunieši, to veicināja 2019. gada februārī atvērtais LCB Ģimenes 

digitālo aktivitāšu centrs. LCB filiāle Bērnu bibliotēka “Zīlīte” piedāvā plašu pakalpojumu 

klāstu ģimenēm ar bērniem pilsētas centrā, savukārt LCB filiāles mērķtiecīgi īsteno kvalitatīvu 

bibliotekāro pakalpojumu pieejamību sava mikrorajona bērniem un jauniešiem. 

2019. gadā tika realizēts saskaņots un plānveidīgs bibliotekāra darba ar bērniem un 

jauniešiem pasākumu kopums: tika papildināti bibliotēkas krājumi ar jaunieguvumiem, 

piedāvātas bibliotekārās stundas, daudzveidīgi lasīšanas veicināšanas pasākumi, veikts 

apjomīgs uzziņu darbs, lietotāju pieprasījumu apmierināšanai piedāvāts SBA pakalpojums, 

sniegtas konsultācijas elektronisko resursu apguvē. Pārskatā periodā tika veiksmīgi uzsāktas 

apmācības programmas bērniem un jauniešiem bez priekšzināšanām “Ievads 3D modelēšanā”, 

“Robotika”, “Digitālā mājturība” (skat. 5.2.1. tabulu)  

Lai izvērtētu statistisko pamatrādītāju dinamiku, nepieciešams analizēt iepriekšējo gadu 

datus (skat. 7.1.1. tabulu). 
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 7.1.1. tabula. Statistiskie pamatrādītāji (bērni un jaunieši līdz 18 g.) 2017.–2019. g.  

  

2017 

 

2018 

 

2019 

% salīdzinot ar 

2018. gadu 

 

Lietotāju skaits  

bērni un jaunieši  

līdz 18 gadiem 

6730 6629 7300 +9.2% 

Fiziskais apmeklējums 

bērni un jaunieši  

līdz 18 gadiem 

79 258 75 384 83 165 +9.4% 

Izsniegums bērniem un 

jauniešiem līdz 18 gadiem 

113 717 114 794 131 357 +12.6% 

Pasākumi bērniem un 

jauniešiem līdz 18 gadiem  

669 783 728 -7.6% 

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

novadīto pasākumu skaitu (-7.6%). Pasākumu skaits, salīdzinot ar 2018. gadu, ir samazinājies 

par 55 vienībām (skat. 7.4.2. sadaļu). 

2019. gadā LCB un filiālēs reģistrēti 7300 bērni un jaunieši līdz 18 gadiem (41% no 

kopskaita). Lietotāju skaita dinamika ir pozitīva. Pārskata gadā par 671 lietotāju ir palielinājies 

bērnu un jauniešu skaits līdz 18 gadiem (+9.2%). 

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

aizvien veiksmīgāk piedāvā pakalpojumus ģimenēm ar bērniem. Fiziskā apmeklējuma 

dinamika ir pozitīva. Tie ir +9.4%, +7781 apmeklējums. Tas skaidrojams ar LCB Digitālo 

aktivitāšu centra atvēršanu, kā arī bērnu un lietotāju skaita pieaugumu (+671 lietotājs).  

Datortehnika, kura tika iegūta BMGF/2008 projekta ietvaros, 2019. gadā tika atjaunota, 

tika nomainīti datori lietotājiem (skat. 3.4. sadaļu). Tas ietekmēja fiziskā apmeklējuma rādītājus 

LCB un filiālēs. Pārskata gadā LCB un filiālēs fizisko apmeklējums sasniedza 83 165, +9,4%.   

Kā pamats tradicionālajiem pakalpojumiem ir iespieddarbu izsniegšana lasītājiem. 

Izsnieguma dinamika ir pozitīva (+12.6%). Tika izsniegts par 16563 dokumentiem vairāk nekā 

pērn. 

Lai veiktu rūpīgāku datu analīzi par pakalpojumu sniegšanu bērniem un jauniešiem līdz 

18 gadiem, nepieciešams padziļināti analizēt skaitliskos rādītājus LCB un filiālēs (skat. 7.1.2. 

tabulu). 
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7.1.2. tabula. Statistiskie pamatrādītāji (bērni un jaunieši līdz 18 g.) LCB un filiālēs 2017.-2019. g. 

 

Bibliotēka 

 

Rādītāji 

 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

% salīdzinot ar 2018. 

gadu 

Bērnu bibliotēka 

„Zīlīte” 

Lietotāju skaits 2324 2354 2231 -5.5% 

Fizisko 

apmeklējumu skaits 

23 406 22 444 22 495 +0.2% 

Izsniegums  43 063 48 148 43 445 -10.8% 

Piekrastes 

Bibliotēka 

 

 

Lietotāju skaits 1175 1213 1256 +3.4% 

Fizisko 

apmeklējumu skaits 

16 818 16 007 15 840 -1% 

Izsniegums 23 436 21 594 23 160 +6.8% 

Jaunbūves 

bibliotēka 

Lietotāju skaits 1133 1059 1070 +1%  

Fizisko 

apmeklējumu skaits 

10 884 8988 9117 +1.4% 

Izsniegums 12 412 11 771 11 592 -1.5% 

Gaismas 

bibliotēka 

Lietotāju skaits 297 263 286 +8% 

Fizisko 

apmeklējumu skaits 

5149 5014 4919 -1.9% 

Izsniegums 6270 5718 5857 +2.4% 

Pārdaugavas 

bibliotēka 

Lietotāju skaits 459 453 432 -4.9% 

Fizisko 

apmeklējumu skaits 

6881 6540 6097 -7.3% 

Izsniegums 11 541 11 500 9845 -16.8% 

Ceriņu 

bibliotēka 

Lietotāju skaits 630 645 659 +2.1% 

Fizisko 

apmeklējumu skaits 

8842 8188 8059 -1.6% 

Izsniegums 14 026 13 256 14 359 +7.7% 

LCB Lietotāju skaits 712 642 1366 +53% 

Fizisko 

apmeklējumu skaits 

7278 8203 16 638 +51% 

Izsniegums 2969 2807 23 099 +88% 

Skaitliskos rādītājus ietekmējošie faktori – novērojumi un secinājumi: 

LCB filiālē Bērnu bibliotēkā „Zīlīte” ir samazinājies dokumentu izsniegums bērniem 

un jauniešiem (-10.8%). Izsnieguma rādītājus ietekmēja bērnu un jauniešu skaita 

samazināšanās par 123 lietotājiem (-5.5%). Lietotāju skaita samazināšanās ir izskaidrojama ar 

jaunā LCB Ģimenes digitālo aktivitāšu centra atklāšanu 2019. gada sākumā. Tas teritoriāli 

atrodas tuvu Bērnu bibliotēkai “Zīlīte” un nodrošina mūsdienīgas brīvā laika pavadīšanas un 

izglītošanās iespējas.  

LCB filiāles Piekrastes bibliotēkas skaitliskie pamatrādītāji ir palielinājušies – lietotāju 

skaits (+3.4%) un izsniegums (+6.8%). Rezultāts tika sasniegts, organizējot bibliotēkā 

daudzveidīgus pasākumus, īstenojot lasītveicināšanas programmas (4) un regulāri piedāvājot 

jauno grāmatu apskatus. Pārskata periodā būtiski uzlabojusies sadarbība ar Daugavpils 16. 

vidusskolu.  LCB filiālē Pārdaugavas bibliotēkā statistiskie pamatrādītāji ir samazinājušies. 

Fizisko apmeklējumu (-7.3%) ietekmēja datoru apmeklējumu skaita samazināšanās bērnu un 

jauniešu vidū. Daudziem moderno tehnoloģiju ierīces ir pieejamas mājās, tādēļ bibliotēkā 

pieejamie stacionārie datori vairs nešķita tik pievilcīgs informācijas nesējs.  
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LCB ir būtiski palielinājušies visi statistiskie pamatrādītāji bērniem un jauniešiem līdz 

18 gadiem: lietotāju skaits (+53%), apmeklējumu skaits (+51%), izsniegums (+88%). Šī 

pozitīvā dinamika skaidrojama ar LCB Digitālo aktivitāšu centra atvēršanu. Centra 

pakalpojumi ir orientēti tieši uz bērnu, pusaudžu un jauniešu auditoriju, krājumā ir 

daudzveidīgas spēles, enciklopēdijas u.c. dokumenti.  

7.2. Metodiskā un konsultatīvā darba organizācija 

LCB un tās filiāļu darbu ar bērniem un jauniešiem koordinē un vada LCB filiāle Bērnu 

bibliotēka “Zīlīte”. 2019. gadā tika veikti daudzveidīgi pasākumi bibliotēku darba kvalitātes 

uzlabošanā, jauninājumu ieviešanā, labāku risinājumu darbā ar bērniem un jauniešiem 

meklēšanā, kā arī lai palīdzētu bibliotekāriem profesionāli pilnveidoties: 

 saskaņota un plānveidīga darba veikšanai tika izstrādātas un aktualizētas 

“Ieteicamās nedēļas tēmas bibliotekārā darba plānošanai darbā ar bērniem un 

jauniešiem 2019. gadam”; 

 Komplektēšanas padomes locekļi, tai skaitā 2 Bērnu bibliotēkas darbinieki, 

iesaistījās kvalitatīva bibliotēkas krājuma veidošanā; 

 tika izstrādātas stratēģijas un koordinēts darbs, īstenojot LNB lasīšanas 

veicināšanas programmu “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”, izdevniecības “Liels 

un mazs” lasītveicināšanas programmu 4-8 gadus jauniem bērniem “Mūsu mazā 

bibliotēka” un LCB lasītveicināšanas programmu “Skaistā vasara bibliotēkā”; 

 sadarbībā ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi un Daugavpils pilsētas 

izglītības iestādēm, tika realizēta nacionālās Skaļās lasīšanas reģionālā fināla 

norise Daugavpilī; 

 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; 

 Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Network Digihubs 

apmācību kursa “Open Badges for libraries. How to start?” ietvaros pamatskolas 

skolēniem bibliotēkā tika organizēta praktiska darbošanās ar virtuālajām 

nozīmītēm vietnē www.badgecraft.eu; 

 pavasara mācību seminārā Latgales Centrālās bibliotēkas un filiāļu darbiniekiem 

tika sniegts ieskats par Latvijas Nacionālajā bibliotēkā organizēto konferenci 

bērnu literatūras un bibliotēku speciālistiem “Vārds un attēls”;  

 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”. 

Galvenā prioritāte krājuma komplektēšanā un organizācijā – jaunākās oriģinālliteratūras un 

tulkotās literatūras bērniem un jauniešiem komplektēšana.  

2019. gadā LCB un filiālēs bibliotēkas lietotāji bērni un jaunieši līdz 18 gadiem vidēji 

veidoja 41%, LCB filiālē Bērnu bibliotēkā “Zīlīte” – 74%, pārējās filiālēs vidēji – 48%. LCB 

file:///C:/Users/darbinieks/AppData/Local/Temp/www.badgecraft.eu
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bērnu un jauniešu skaits ir 20%. Bibliotēkas lietotāji bērni un jaunieši līdz 18 gadiem pa vecuma 

grupām ir atspoguļoti 7.3.1. tabulā. 

7.3.1. tabula. Bibliotēkas lietotāji bērni un jaunieši līdz 18 g. pa vecuma grupām LCB un filiālēs 2019. g. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Pārskata gadā jaunieguvumiem tika izlietoti 12997 EUR, kas ir 36% no pašvaldības 

piešķirtajiem līdzekļiem iespieddarbu un citu dokumentu iegādei. 

Iepirktie iespieddarbi bērniem un jauniešiem pārsvarā bija latviešu valodā. Pamatojoties 

uz pieprasījumu, tika iepirktas arī grāmatas krievu valodā. Iespieddarbi angļu valodā tika 

komplektēti nelielā skaitā, jo literatūru bērniem un jauniešiem angļu valodā piedāvā LCB ASV 

Informācijas centrs. 

Dati par jaunieguvumiem bērniem un jauniešiem pēdējo trīs gadu laikā ir apkopoti 7.3.2. 

tabulā. 

7.3.2. tabula. Jaunieguvumi bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem LCB filiālēs 2017.–2019. g. 

 2017. gads 2018. gads 2019. gads  

 

Jaun-

ieguvumu 

kopskaits 

(eks.) 

Bērniem 

līdz 18 g. 

(eks.) 

 

 

% 

Jaun-

ieguvumu 

kopskaits 

(eks.) 

Bērniem  

līdz18 g.  

(eks.) 

 

 

% 

Jaun-

ieguvumu 

kopskaits 

(eks.) 

 

Bērniem  

līdz18 g.  

(eks.) 

 

 

 

% 

 Bērnu b-ka 

„Zīlīte” 

1747 1149 65 1767 1166 66 1842 1239 67 

Gaismas 

bibliotēka 

594 185 31 534 152 29 661 166 25 

Jaunbūves 

bibliotēka 

1636 475 29 1432 368 26 1335 371 28 

Pārdaugavas 

bibliotēka 

844 264 31 677 205 30 782 241 31 

Ceriņu  

bibliotēka 

1015 333 33 936 270 29 993 321 32 

Piekrastes 

bibliotēka 

1383 514 37 1101 321 29 1229 415 34 

Kopā: 7219 2920 40 6447 2482 38 6842 2723 40 

Lai precīzi noteiktu jaunieguvumu pietiekamu iegādi bērniem un jauniešiem, nepieciešams 

izvērtēt izsniegumu šai mērķauditorijai. Pārskata gadā LCB filiālēs no kopējā izsnieguma 

Vecuma grupa Bērnu 

skaits 

 

%  

Pirmsskolas vecuma bērni 767 10.5 

Sākumskolas vecuma bērni (1.-4. kl.) 2478 33.9 

Vidējā skolas vecuma bērni (5.-7. kl.) 2209 30.3 

Pusaudži un jaunieši (8.-12. kl.) 1846 25.3 

Kopā: 7300 41% 
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bērniem un jauniešiem izsniegums ir 45.5%, savukārt jaunieguvumu ir 40%, 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 (73.5%), arī izsniegums šai mērķauditorijai sastāda 

72% no Bērnu bibliotēkas kopējā izsnieguma. Gaismas, Jaunbūves, Ceriņu, Piekrastes, 

Pārdaugavas bibliotēkai, salīdzinot ar 2018. gadu, tika iepirkts lielāks skaits iespieddarbu 

bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem (+241 vienība). Svarīgu krājuma daļu veido izdevumi 

mazo lasītāju pirmajai saskarsmei ar grāmatu, latviešu oriģinālliteratūra bērniem un jauniešiem, 

izdevumi lietderīgai laika pavadīšanai. 

LCB un filiālēs tika veikta arī alternatīvo lietu komplektēšana (spēles, puzles, diski u.c.). 

Krājums tika papildināts ar 108 spēlēm, jo tās ir pieprasītas un izmantotas brīvā laika 

pavadīšanai bibliotēkā. Pārskata gadā bērniem un jauniešiem tika abonēti periodiskie izdevumi 

dažādām vecuma grupām kopskaitā 24 nosaukumi.  

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

nolietoti un mazpieprasīti iespieddarbi. Retāk pieprasītie izdevumi tika nodoti depozitārijā. 

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

Bibliotēkas pakalpojumu un piedāvāto iespēju popularizēšana tika organizēta dažādos 

pasākumu ciklos. Šajos pasākumos tika piedāvāti visi bibliotēkā esošie resursi – gan 

tradicionālie, gan elektroniskie: iespieddarbu krājums (nozaru literatūra, daiļliteratūra, 

periodika), abonētās un LCB veidotās datu bāzes, novadpētniecības materiāli, tematiskās mapes 

u.c. 

2019. gadā interesenti tika aicināti pilnveidot e-prasmes droša interneta lietošanā, digitālo 

tehnoloģiju un datu bāzu izmantošanā. Vairākas aktivitātes tika īstenotas E-prasmju un 

Digitālajā nedēļā. LCB un filiālēs tika rīkotas bibliotekārās stundas “Drošāks internets sākas ar 

tevi!”, “E-katalogs kā ceļvedis informācijas meklēšanā”, “Esi drošs virtuālajā vidē!”, “Kā 

uzzināt? Kam jautāt?”, tematiski pasākumi “Mobilo mānija”, “Uzlabosim digitālās prasmes!”, 

“Nāc, iepazīsti, uzzini!”, informācijas stunda “QR kods – iespējas un draudi”.  

E-prasmju jautājumos lietotājiem tika sniegtas arī individuālās un grupu konsultācijas.  

Ģimenes digitālo aktivitāšu centrā bibliotēkas lietotājiem tika piedāvātas četras apmācību 

programmas, no kurām trīs ir vairāk orientētas uz bērnu un jauniešu auditoriju (skat. 5.2.1. 

tabulu). 

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

datorus bezmaksas, šo pakalpojumu izmantoja arī bērni un jaunieši skat. 7.4.1. tabulu. 

7.4.1. tabula. Datorlietotāji LCB un filiālēs 2019. g. 

 Datorlietotāji 

kopskaits 

t.sk. 

bērni 

līdz 18 g. 

% Datoru 

apmeklējumi 

kopskaits 

t.sk. 

bērni  

līdz 18 g.  

% 

LCB 

 

1688 78 5 11 454 128 1 

Bērnu b-ka “Zīlīte” 350 244 70 1553 1280 82 

Jaunbūves bibliotēka 391 125 32 2621 1075 41 

Pārdaugavas bibliotēka 246 170 69 1247 1088 87 

Ceriņu bibliotēka 232 135 58 1858 1077 58 

Piekrastes bibliotēka 637 355 56 4653 2933 63 

Gaismas bibliotēka  178 109 61 1490 1113 75 

Kopā:  3722 1216 33 24 876 8694 35 
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2019. gadā 1216 (33% no kopskaita) datorlietotāji ir bērni un jaunieši. Salīdzinot ar 2018. gadu, 

datorlietotāju skaits ir samazinājies (-145). Datortehnika, kura tika iegūta BMGF/2008 projekta 

ietvaros, 2019. gadā tika atjaunota, LCB un filiālēs tika iegādāti 46 jauni datori lietotājiem. 

Datorlietotāju un apmeklējumu kopskaita dinamikas izmaiņas varēs vērtēt 2020. gadā. Tas 

skaidrojams ar to, ka lietotāju datoru maiņa notika 2019. gada nogalē, līdz ar to izmaiņas pilnībā 

tiks atspoguļotas gada griezumā. Jāuzsver, ka piedāvāto pakalpojumu kvalitāte ir uzlabojusies, 

jo ir pieaudzis interneta ātrums, kas ļauj produktīvāk veikt lietotāju vajadzību apmierināšanu.  

LCB un tās filiāles plānoja un organizēja pasākumus un literatūras izstādes bērniem un 

jauniešiem pēc vienotā plāna “Ieteicamās nedēļas tēmas bibliotekārā darba plānošanai darbā ar 

bērniem un jauniešiem 2019. gadam”. Pārskata gadā tika organizēti pasākumi dažādām vecuma 

grupām.  

Pārskata gadā Daugavpils pašvaldības bibliotēkās tika novadīti 829 pasākumi, no tiem 

728 (tie ir 88% 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 2019. gadā 

 

Bibliotēka 

 

Pasākumu 

kopskaits 

 

 

Bērniem un 

jauniešiem līdz 

18 gadiem 

t.sk. 

pirmsskolas 

vecuma 

bērniem, 

ģimenēm  

 

t.sk. jaunākā 

skolas vecuma 

bērniem 

 

t.sk. 

pusaudžiem 

un jauniešiem 

LCB 236 187 18 66 103 

Bērnu b-ka „Zīlīte” 199 197 115 54 28 

Ceriņu bibliotēka 71 61 14 26 21 

Gaismas bibliotēka 46 38 16 12 10 

Jaunbūves bibliotēka 137 118 54 45 19 

Pārdaugavas bibliotēka 47 47 11 21 15 

Piekrastes bibliotēka 93 80 19 37 24 

Kopā: 829 728 (88%) 247 261 220 

LCB mājaslapā www.lcb.lv un bibliotēku kontos www.facebook.com var iepazīties ar 

organizētajiem pasākumiem un citām bibliotēku aktivitātēm.    

7.4.1. Pasākumi pirmsskolas vecuma bērniem 

2019. gadā tika organizēti 247 pasākumi pirmsskolas vecuma bērniem un ģimenēm. Pasākumi 

notika ne tikai bibliotēku telpās, bet arī bibliotekāri devās uz pirmsskolas izglītības iestādēm.  

Bērnu bibliotēkā “Zīlīte” visaktīvāk pirmsskolas vecuma bērni apmeklēja rotaļnodarbības 

“Bibliotēkā dzīvo grāmatas”, “Attēlu stāsti”, “Dzejolis ir kā putns”, bibliotekārās stundas 

“Apstājies un ieklausies grāmatas stāstā”, “Lasi un vērtē”, literāri tematiskus pasākumus “Es 

Latvijā, Latvija manī!”, “Nāc pērties Zaķīšu pirtiņā!”, “Grāmatas ceļš pie bērniem”, “Bērnu 

bibliotēka aicina”, “Zaķa Garauša Laimes zeme”, “Lieldieniņa gaiša nāca, Sauli nesa azotē!”, 

virtuālu ceļojumu “Slepenas vēstules un pasta baloži”, prozas lasījumus “Bolacis uzņem 

ciemiņus”. Gaismas bibliotēkā tika novadītas rakstniekiem un dzejniekiem veltītas 

bibliotekārās stundas, t.sk. Margaritai Stārastei “Tinu, tinu kamoliņu – iepazinu Pasaku 

vecmāmiņu”. Atzīmējot Ziemeļvalstu literatūras dienas, rotaļnodarbībā tika lasīti stāsta “Pepija 

svin dzimšanas dienu” fragmenti no A. Lindgrēnes daiļdarba “Grāmata par Pepiju 

Garzeķi”.Vislielāko popularitāti Ceriņu bibliotēkā guva Starptautiskās bērnu grāmatu dienas 

http://www.lcb.lv/
http://www.facebook.com/
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ietvaros organizētā bibliotekārā stunda “Lasām skaļi, lasām visiem!”, Dzejas dienās - 

dzejnieces Maijas Laukmanes daiļradei veltītā bibliotekārajā stunda “Ceļojums pie Tevis paša”. 

Novembrī bērni piedalījās bibliotekārajā stundā “Pasaka par pelīti”, kas tika veltīta izcilā 

latviešu pasaku meistara Kārļa Skalbes 140 gadu jubilejai. Latvijas dzimšanas diena tika 

atzīmēta ar pasākumu “Latviešu rakstnieku lādīte”. Pasākumu cikla “Augsim kopā ar grāmatu” 

ietvaros Jaunbūves bibliotēkā tika organizēta bibliotekārā stunda “Bibliotēkā dzīvo grāmatas”, 

kuras laikā bērni iepazinās ar bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļu. Pārdaugavas bibliotēkā 

notika teatralizēts lasījumu cikls “Stāsts atdzīvojas”. Pasākumā “Mēs lasām, tu un es” 

pirmsskolas vecuma bērni iepazinās ar jauno grāmatu klāstu un to saturu. Piekrastes bibliotēkā 

tika piedāvātas priekšā lasīšanas stundas “Ielūgums uz ballīti” Ziemeļvalstu literatūras dienu 

ietvaros, “Adventes lasījumi”; bibliotekārās stundas “Mazuļi bibliotēkā”, “Žurnālu un grāmatu 

jaunumi Pūčumuižā”, “Pūču ģimene aicina”; Margaritas Stārastes daiļradei veltīts literārs bērnu 

rīts “Latviešu pasaku omīte”. 

2019. gadā LCB filiāles veiksmīgi īstenoja izdevniecības “Liels un mazs” 

lasītveicināšanas projekta “Mūsu mazā bibliotēka” aktivitātes, līdztekus bibliotekāres 

viesojās arī izglītības iestādēs. Kopumā projektā “Mūsu mazā bibliotēka” tika 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 periodā starptautiskā lasītveicināšanas projekta “Mūsu mazā 

bibliotēka” ietvaros tika organizēti daudzveidīgi pasākumi: “Cāļupuika pulcina draugus”, 

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

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. “Lūdzu, apskauj 

mani!” “Brīnumu gredzens piepilda vēlēšanās”, “Amadejs un Ludvigs atrod draugus”, “Pēdu 

un ēnu meklējumi”, “Vēlēšanās piepildās” u.c. 2019. gada 13. maijā Daugavpilī projekta 

ietvaros viesojās slovēņu rakstniece Majda Korena, grāmatas “Uzvāri man pasaciņu” autore. 

7.4.2. Pasākumi jaunākā skolas vecuma bērniem 

2019. gadā LCB un filiālēs jaunākā skolas vecuma bērniem novadīto pasākumu skaits ir 261. 

Salīdzinot ar 2018. 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 literāri tematisku 

pasākumu “Es Latvijā, Latvija manī!”, bibliotekārās stundas “Izvēlies lasīšanu!”, “Grāmatas 

ceļš pie bērniem”, “Drošāks internets sākas ar tevi!”, virtuālu ceļojumu “Apstājies un ieklausies 

grāmatas stāstā!” un rīta stundu “ un svētku prieks nekad nav liegts!” Projekta “Tiekamies 

bibliotēkā! Bērnu rakstnieki Daugavpilī” ietvaros bērni tikās ar autoriem – Inesi Zanderi, Eviju 

Gulbi, Liliju Berzinsku un Uldi Ausekli (skat. 9. sadaļu). Pārdaugavas bibliotēka saviem 

lietotājiem piedāvāja pasākumus “Mēs lasām, tu un es”, “Aši, knaši, zibenīgi!”, tajā skolēni 

sacentās ātrlasīšanā. Bibliotekārajā stundā “Izlasi! Tev patiks!” skolēni tika iepazīstināti ar 

grāmatu jaunumiem. Piekrastes bibliotēkā notika bibliotekārās stundas “Bibliotēkā dzīvo 

grāmatas”, “Grāmatu diena Pučumuižā”, “Atver bibliotēkas durvis!”; folkloras stundas “Jāņi”, 

“Svinam Miķeļus!”; tematiskie pasākumi “Ticēt vai neticēt?” Medijpratības nedēļas ietvaros, 
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“Mājas mīluļi”; M. Cielēnas daiļradei veltīts literārais rīts “Pūčumuižā mums jāpietur!”, K. 

Čukovska daiļradei veltīts pasākums “Dakteris Aikāsāp, muša un krokodils”. 

Jaunākā skolas vecuma bērni Gaismas bibliotēkā piedalījās Starptautiskās bērnu grāmatu 

dienas pasākumā, reizē svinot H. K. Andersena jubileju un iesaistoties dažādās atrakcijās par 

pasaku “Princese uz zirņa”. Apmeklētāju atsaucību guva vainagu pīšanas meistarklase uz 

vasaras saulgriežiem, pasākumā “Sanāciet, Jāņa bērni!”, kā arī papjē mašē tehnikā veidoto 

šķīvju radošā darbnīca Patriotu dienu aktivitātēs “Tev, mana Latvija”. Ceriņu bibliotēkā bērni 

ir aktīvi radošo darbnīcu, kas veltīti svētkiem – Mātes dienai, Ziemassvētkiem, Lieldienām, 

Mārtiņdienai – dalībnieki. Lielu atsaucību bērnu sektora lietotāju vidū ieguvusi bibliotekārā 

stunda “Komiksu stāsti lasīšanas entuziastiem”, latviešu rakstnieces Margaritas Stārastes 

daiļradei veltīta bibliotekārā stunda “Lācīša Rūcīša raibās dienas bibliotēkā” un Starptautiskās 

Teātra dienas pasākums “Zaķīšu pirtiņa”, kas tika veltīts latviešu dzejnieka Viļa Plūdoņa 145. 

dzimšanas dienai.  

 Apmeklētākie pasākumi Jaunbūves bibliotēkā: bibliotekārā stunda “Lai dzīve nekad 

nebūtu pelēka”, jaunieguvumu un populārāko grāmatu apskats “Jaunumi grāmatu plauktā”, 

latviešu rakstnieces Māras Cielēnas 65 gadu jubilejai veltīts pasākums “Pa īstam un pa jokam”, 

“Bibliotēkā dzīvo grāmatas”, “Latvju rakstnieki bērniem”, latviešu rakstnieka Vika 80 gadu 

jubilejai veltīts pasākums “Kas dzīvo Vika Pasaku parkā?”, tematiski pasākumi “Kā ēdīsi, tā 

dzīvosi!”,“Ballīte Villekulas villā”. Dzejas dienu ietvaros bērni tikās ar Daugavpils dzejnieku 

Zenonu Vojevodski, tika prezentēta autora pirmā dzejoļu grāmata bērniem «Книжка для 

самых маленьких». 

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

piedaloties daudzveidīgos 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 (tematisks pasākums “Pārsteidzošā zemūdens 

pasaule”) un LCB ASV Informācijas centrs (tematisks pasākums “BeFit with InfoUSA”), LCB 

Digitālo aktivitāšu centrs piedāvāja tematisko pasākumu “Ekspedīcija datoru pasaulē”. 

7.4.3. Pasākumi pusaudžiem un jauniešiem 

2019. gadā pusaudži un jaunieši labprāt piedalījās tādos pasākumos kā tikšanās ar literātiem, 

tematiskos pasākumos, Karjeras nedēļas, E-prasmju nedēļas pasākumos, Ziemeļvalstu 

literatūras dienu pasākumos u.c. Šim vecumposmam LCB un filiālēs tika novadīti 220 

pasākumi. 

Visaktīvāk darbu ar bērniem un jauniešiem veica LCB. (103 pasākumi). LCB vērojams 

intensīvs darbs ar pusaudžu un jauniešu auditoriju. Šī mērķauditorija bibliotēkā ir piedalījusies 

kā krājuma popularizēšanas pasākumos – grāmatu apskatos, bibliotekārajās stundās, jaunieši 

bieži apmeklēja tikšanās pasākumus ar dzejniekiem un rakstniekiem, piedalījās vairākos 

bibliotēkas rīkotajos tematiskajos pasākumos. 

Pārskata gadā tika mērķtiecīgi strādāts pie LCB piedāvāto bibliotekāro stundu 

popularizēšanas. Daugavpils vispārizglītojošo izglītības iestāžu un profesionālo vidusskolu 

skolēniem LCB LAN rīkoto pasākumu mērķauditorija ir “14+”. Pusaudžu un jauniešu 

auditorijai tika novadītas bibliotekārās stundas, komandu prāta spēle “Latvija ES mozaīkā”, 

bibliokvests “Lieliskais piecnieks”, tematiskie pasākumi “Svētki Ziemeļvalstīs”; “Par Latviju 

šobrīd domāju”, patentu valdes lekcija “Izgudrotājdarbība Latvijā 1918-1940”, Karjeras 
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nedēļas ietvaros tikšanās ar Zemessardzes 36. kaujas atbalsta bataljona karavīriem, informatīvs 

pasākums “Sociālo tīklu labirints” u.c. Pārskata periodā LCB pusaudžu un jauniešu auditorijai 

tika novadītas 38 bibliotekārās stundas. 

Bibliotēkā jau 15 gadus aktīvi darbojas LCB ASV Informācijas centrs. Pārskata gadā 

centrā tika organizēts ikgadējs pasākums vidējā skolas vecuma bērniem un vidusskolēniem – 

erudīcijas konkurss “American day”, reģistrēti 46 dalībnieki. Angļu valodas burtošanas 

konkursā “Spelling Bee”. Vecāko klašu audzēkņi apmeklēja tematiskos pasākumus “USA 

history” un “Christmas in the US”. 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. Tika organizētas informatīvās 

apmācības “Welcome to the USA”. Sadarbībā ar Fulbraita programmas dalībnieci, angļu 

valodas pedagoga asistenti, Keiliju Lorenu Hensliju tika organizēta informatīvā tikšanās par 

motivācijas vēstules rakstīšanu “Your motivation letter”. Ikgadējais Ziemassvētkiem veltītais 

radošais konkurss skolēniem 2019. gadā tika veltīts tēmai “American winter holidays”. 

Sadarbībā ar Daugavpils Universitāti tika organizētas 2 literāras tikšanās “Getting to 

know American authors”. Studenti tika iepazīstināti ar amerikāņu autoru jaunākajiem 

izdevumiem. Centrs organizēja tikšanos ar latviešu izcelsmes rakstnieci, žurnālisti un profesori 

no ASV Ināru Vērzemieci.  Tika novadītas rodošās darbnīcas “Capturing Home: Creative 

Nonfiction and the Art of Restoring Lives and Places We Never Knew” (“Iemūžinot dzimto 

vietu: radoša dokumentālā literatūra un māksla rekonstruēt dzīves un vietas, par kurām 

nezinājām”). Darbnīcu laikā skolēni, studenti un skolotāji piedalījās virknē dokumentālās 

prozas rakstīšanas vingrinājumu, kas veidoti tā, lai dalībnieki apgūtu radošu formu un 

iedvesmotos jauniem projektiem.  

Eiropas Savienības Medijpratības nedēļā LCB Ģimenes digitālo aktivitāšu centrā vecāko 

klašu skolēniem tika novadīta bibliotekārā stunda “Domāju, tātad esmu!”. Tās mērķis – pievērst 

jauniešu uzmanību kritiskai domāšanai, sniedzot reālu situāciju piemērus. Digitālās nedēļas 

pasākumus organizēja LCB Ģimenes digitālo aktivitāšu centrs un Automatizācijas nodaļa, kopā 

novadot 12 pasākumus piecās LCB filiālēs un Ģimenes digitālo aktivitāšu centrā. Pasākumu 

apmeklēja vidējā skolas vecuma bērni, kuri tika informēti par Ģimenes digitālo aktivitāšu centra 

pakalpojumiem, izmēģināja darbu ar LEGO® MINDSTORMS® EV3 robotiem. Mobilitātes 

nedēļas ietvaros akcijā “Esi mobils un ripo vesels!” dalībnieki sacentās ātrākā rezultāta 

sasniegšanā, braucot ar interaktīvo velosipēdu. Karjeras nedēļā ar bibliotekāro stundu 

“Bibliotekārs – informācijas tīģeris” skolēni iepazina bibliotekāra profesiju. Patriotu dienu 

ietvaros tematiskajā pasākumā “Atklāj Latviju no jauna” vidējā skolas vecuma bērni iepazina 

tematiskus interneta resursus. 

Bērnu bibliotēkā “Zīlīte” skolēnu vidū īpašu atsaucību guva informācijas stunda “QR 

kods – iespējas un draudi”, bibliotekārās stundas “Grāmatas ir kā gājputni, tās vienmēr atgriežas 

pie lasītājiem”, “Lasi un vērtē”, “Dzeja ir kā saule”, literāri tematisks pasākums “Neatradīsim 

nekur mēs citur vietu, kura runātu ar mums…”, bibliomaratons “Bibliotēkas kodi? Tie tagad ir 

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

Skaļās lasīšanas sacensībā”. Kopskaitā 807 dalībnieki. Bibliotēkā tika organizēts sacensības 

reģionālais pusfināls, kurā pulcējās skolu uzvarētāji – 14 lasīšanas čempioni. Gatavojoties 

valsts finālam, bibliotēkā notika spraiga gatavošanās. Daugavpils Vienības pamatskolas 

skolniece – Daugavpils lasīšanas čempione – kopā ar klasi piedalījās tematiskā pasākumā “Lasi 

klusi, lasi skaļi – lasi!” Bibliotēkas organizētajā pasākumā lasīšanas vēstneši piedalījās 
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daudzveidīgās aktivitātēs – novērtēja mikrofona jaudu, izvingrināja muskuļus, veica mēles 

mežģus un ātrrunas vingrinājumus.  

Projekta “Tiekamies bibliotēkā! Bērnu rakstnieki Daugavpilī” ietvaros jaunieši tikās ar 

rakstnieku Aivaru Kļavi (skat. 9.sadaļu). 

Piekrastes bibliotēkā bija iespēja apmeklēt bibliotekārās stundas “E-katalogs kā ceļvedis 

informācijas meklēšanā”, “Jauno grāmatu stunda”, “Bibliotēka. Informācija. Tehnoloģijas”, 

“Ielogojies nākotnē – kļūsti par bibliotekāru!”, literāras stundas Vika daiļradei veltīts pasākums 

“Kas notiek aiz stūra?”, “Latviešu literatūra Eiropas kontekstā: Imants Ziedonis”, folkloras 

stundu “Rudens nāca, lapas bira”, tematisku pasākumu “Par izcilām Latvijas personībām”, kā 

arī piedalījās virtuālajā ekskursijā “Esi drošs virtuālajā vidē!”. Jaunieši Ceriņu bibliotēkā 

iesaistījās Barikāžu aizstāvju atceres dienas pasākumā “Barikāžu laiks, atceres laiks”. 

Atzīmējot Ziemeļvalstu literatūras dienas, skolēni piedalījās literārās svinībās un iepazinās ar 

Marijas Parras grāmatas “Vārtsargs un jūra” varoņiem. Jaunbūves bibliotēkā tika organizētas 

bibliotekārās stundas “Ceļojums grāmatu pasaulē”, “Iepazīsti profesiju bibliotekārs!” Karjeras 

nedēļas ietvaros un grāmatu apskats “Nāc! Mums ir ko lasīt!” Eiropas Medijpratības nedēļas 

ietvaros piedalījās literāri tematiskajā pasākumā: “Pielietojam praksē medijpratību”. 

Novadpētniecības stunda “Aizrautīgs novadpētnieks no Daugavpils” tika veltīta Daugavpils 

novadpētnieka un rakstnieka Zalmana Jakuba 100 gadu jubilejai. 

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 96 

pasākumi (par 21 vairāk nekā 2018. 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 52. Īpaši 

bibliotēka lepojas ar klubiņa “Brīvdienas bez garlaicības” darbību nu jau 17 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. 

Bibliotēkas sadarbība ar Daugavpils 3. vidusskolas Vecāku klubu veiksmīgi noritēja arī 

2019. gadā. Vecāku kluba aktivitātēs piedalās gan skolotāji, gan vecāki kopā ar bērniem, 

apvienojot kopā vairāku paaudžu lasītājus. Martā Vecāku kluba dalībnieki bibliotēkā piedalījās 

informācijas stundā “QR kods – iespējas un draudi”. Kopā ar pedagogiem un skolēniem tika 

izmēģināta QR kodu izmantošana mācību procesa organizēšanā. Decembrī pulcējāmies stāstu 

sacerēšanas darbnīcā “Manas sirds stāsti” un radošajā darbnīcā sociālās akcijas “Eņģeļa pasts” 

ietvaros. 

Gaismas bibliotēkā ģimenes iesaistījās arī Latvijas Valsts svētku aktivitātēs novembrī. 

Piekrastes bibliotēkā 11 ģimenes piedalījās T. Gavrilovas meistarklasē papīra klūgu pīšanā; 12 

ģimenes apmeklēja bērnu kluba “Fortūna” radošo darbnīcu “Atrodi savu radošo potenciālu!”; 
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15 ģimenēm tika organizēta tikšanās ar amatiermākslinieci Larisu Sergejevu; 9 ģimenes 

apmeklēja literāri tematisku pasākumu “Balti nāca Ziemassvētki”.Ceriņu bibliotēkā atsaucību 

guva Ziemassvētku radošās darbnīcas “Sniegpārsliņu pieskāriens”. Gaidot Lieldienas, bērni 

kopā ar vecākiem palīdzēja veidot svinīgu bibliotēkas telpu noformējumu. Jaunbūves bibliotēkā 

ģimenēm tika organizēti radoši un izglītojoši pasākumi: literāri tematisks pasākums “Ūdens 

stāsti”, literāri tematisks pasākums “Laipni lūgts teātra brīnumdarbnīcā!”, bibliotekārā stunda 

“Jaunumi grāmatu plauktā” Starptautiskās bērnu grāmatu dienas ietvaros, literāri tematisks 

pasākums “Kā ēdīsi, tā dzīvosi!” 

LCB filiālēs pārskata gadā notika lasītveicināšanas programma “Grāmatu starts” 

ģimenēm ar trīsgadīgiem bērniem, kopskaitā piedalījās 55 ģimenes. Ģimenes piedalījās īpaši 

veidotā nodarbību ciklā (3 nodarbības), kas tika īstenots nolūkā veicināt lasītprasmi, iedibināt 

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

LCB un filiālēs ir izveidojusies tradīcija – Mātes dienu un Starptautisko ģimenes dienu 

svinēt bibliotēkā. Katru gadu tiek organizēti svētku pasākumi ģimenēm. 

Lasītveicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2019” lasīšanas 

maratonā LCB un filiālēs piedalījās 35 ģimenes. 

7.4.5. Darbs ar bērniem ar īpašām vajadzībām 

Daugavpils pilsētā speciālo izglītību īsteno Daugavpils 1. speciālā pamatskola, Daugavpils 

Stropu pamatskola – attīstības centrs, Daugavpils pilsētas 2. speciālā pirmsskolas izglītības 

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

Daugavpils pilsētas 4. speciālā pirmsskolas izglītības iestāde, Daugavpils 15. speciālā 

pirmsskolas izglītības iestāde, kā arī gan pamatskolās gan pirmsskolas izglītības iestādēs ir 

klases/grupas, kuras apmeklē bērni ar īpašām vajadzībām. 

2019. 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 2. speciālo pirmsskolas 

izglītības iestādi, Daugavpils 4. speciālo pirmsskolas izglītības iestādi, Daugavpils 9. speciālo 

pirmsskolas izglītības iestādi, Daugavpils 32. pirmsskolas izglītības iestādi (nodarbības tika 

vadītas 4 grupiņās). Aprīlī bērniem tika novadīts tematisks pasākums “Bibliotēkā dzīvo 

grāmatas”, tika piedāvāts ieklausīties Linas Žutautes stāstā. Stāstījums tika papildināts ar 

teatralizētu uzvedumu, kurā iesaistījās arī bērni. Aprīlī tika organizēts literāri tematisks 

pasākums “Lieldieniņa gaiša nāca, Sauli nesa azotē”.Tematiskā pasākumā “Grāmatas ceļš pie 

bērniem” tika noorganizēti attēlu stāsti, kuros, izmantojot grāmatu tēlus, tika pastāstīts grāmatas 

ceļš pie lasītājiem – bērniem. Dzejas dienās bibliotekāri devās uz pie bērniem ar rotaļnodarbību 

“Dzejolis ir kā putns”. Decembrī, Ziemassvētku gaidīšanas laikā, tika apciemotas sadarbības 

izglītības iestādes, kuras realizē speciālo izglītības programmu, lai bērnus iepriecinātu ar 

daiļdarbu fragmentu lasījumiem no dzejas un prozas grāmatām. 

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”. Autisma centra ģimenēm tika 

organizēts pasākums “Sivēntiņa Nuf-nufa Jaungada piedzīvojumi”. Pārskata gadā bibliotēkas 
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bērnu sektora pakalpojumus regulāri izmantoja 2 ģimenes, kuras audzina bērnus, kuriem ir 

noteikta diagnoze – autisms. Jaunbūves bibliotēka organizēja pasākumus 1. speciālajā 

pamatskolā, Stropu pamatskolā – attīstības centrā, 15. speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē. 

Tika uzsākta sadarbība ar BJC “Jaunība” bērnu klubu “Žēlsirdība”. Stropu pamatskolas – 

attīstības centra audzēkņi piedalījās literāri tematiskajā pasākumā “Kā ēdīsi, tā dzīvosi!” 

Pasaules veselības dienas ietvaros un literāri tematiskajā pasākumā “Noticēt brīnumam” 

Adventes laikā. 1. speciālās pamatskolas bērni apmeklēja ekskursiju bibliotēkā “Nāc, iepazīsti, 

uzzini!” un piedalījās literāri tematiskajā pasākumā “Noticēt brīnumam” Adventes laikā. BJC 

“Jaunība” bērnu kluba “Žēlsirdība” audzēkņi piedalījās bibliotekārajā stundā “Pasaku 

karuselis”, literāri tematiskajā pasākumā Patriotu dienu ietvaros “Uz zemeslodes, zem saules, 

ir tāda zeme Latvija” un literāri tematiskajā pasākumā “Noticēt brīnumam” Adventes laikā. 15. 

speciālās pirmsskolas izglītības iestādes bērni apmeklēja bibliotekāro stundu “Bibliotēkā dzīvo 

grāmatas”, tematisku pasākumu Patriotu dienu ietvaros “Mēs tevi mīlam, Latvija!”.   

7.5. Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes 

2019. gadā kā veiksmīgākās lasīšanas aktivitātes Daugavpils pašvaldības bibliotēkās tika 

minētas abas realizētās lasītveicināšanas programmas: nacionālā lasīšanas veicināšanas 

programma “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” un lasītveicināšanas programma bērniem 

vasaras brīvdienās “Skaistā vasara bibliotēkā”, kā arī Ziemeļvalstu literatūras dienu un 

Bibliotēku nedēļas pasākumi.  

Jau astoto gadu pēc kārtas bibliotēkā tika organizēta vasaras lasītveicināšanas programma 

“Skaistā vasara bibliotēkā”, skolēniem tika piedāvāti izglītojoši un izklaidējoši pasākumi 

skolas brīvlaikā. Ik ceturtdienu no jūnija līdz pat augusta beigām bibliotēkās pulcējās dažāda 

vecuma bērni, lai aktīvi un saturīgi pavadītu brīvo laiku – lasītu un apspriestu grāmatas no 

bibliotēku krājuma, piedalītos viktorīnās un konkursos, sacenstos prāta un galda spēļu turnīros, 

veidotu dramatizētus un teatralizētus priekšnesumus un apgūtu jaunas prasmes radošās 

darbnīcās. Programmas ietvaros tika rīkoti pasākumi: novadpētniecības laboratorija “Tur manas 

mājas, kur mana sirds”, novadpētniecības stunda “Daugavpils vēstures līkločos”, literāri 

tematisks pasākums “Ielūkosimies leļļu pasaulē”, folkloras svētki “Vasaras saulgrieži”, mīklu 

maratons “Atmini manu mīklu”, literārs ceļojums “Ik vasaru kopā ar pasaku”, “Tobiasa 

ceļojumu stāsti”, vasaras saulgriežu svētki “Visa laba Jāņu zāle”, literārā stafete “Mans sapņu 

auto”, EKO stunda “Esi atbildīgs – dzīvo sakoptā vidē”, literāri tematisks pasākums “Ciemos 

pie dažādām tautām” u.c. 

Būtiski bibliotēkām organizēt pasākumus, kuros būtu iespēja piedalīties dažāda vecuma 

bērniem un vecākiem, kas vieno ģimenes un attīsta lasītprieku. Pārskata gadā tika īstenota 

dalība nacionālajā lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. 

Lielā lasīšanas ekspertu skaita dēļ, lai noslēguma pasākumu Bērnu bibliotēkā “Zīlīte” un 

Piekrastes bibliotēkā varētu apmeklēt ikviens interesents, bibliotēkas organizēja to divreiz. 

Pasākumā “Lasi tu un lasu es!” pulcējās 5+ lasīšanas eksperti, savukārt pieredzējušie lasīšanas 

eksperti apmeklēja pasākumu “Lasīšanas ekspertu svētku balle”. LCB filiālēs tika organizētas 

grāmatu izstādes un lasīšanas stundas: “Tu lasi – un gaisma ir pasaules stāsts”, “Grāmatu ver – 

pasauli tver!”, “Lasīšanas svētki kopā ar meiteni, kas gribēja izglābt grāmatas”, “Bērnu un 

jauniešu žūrijas grāmatu skate” u.c.  
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Gadu no gada programma Daugavpilī piesaista arvien vairāk dalībnieku. 2019. gadā 

grāmatas lasīja un vērtēja 579 žūrijas eksperti, kas ir par 16 vairāk nekā pērn. Tradicionāli 

vecumgrupa 5+ bija visaktīvākā ar kopskaitā 249 dalībniekiem. 

Novembrī notika ikgadējās Ziemeļvalstu literatūras dienas ar plašu literāro pasākumu 

programmu pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem un dažāda vecuma skolēniem. LCB un 

filiālēs visiem interesentiem tika organizēti daudzveidīgi pasākumi: rīta stundas “… un svētku 

prieks nekad nav liegts”, “Draugu lokā svētkus svinu”, “Kultūras un svētku tradīciju 

daudzveidība Ziemeļvalstīs”, bibliotekārā stunda “Svētki Ziemeļvalstīs”, literāri tematisks 

pasākums “Ballīte Villekulas villā”, krēslas stunda“Ziemeļvalstu gardie svētki”. 

Bibliotēku nedēļa notika no 23. līdz 27. aprīlim ar vadmotīvu “Bibliotēkas – dialogs ceļā 

uz pārmaiņām”. Tika organizēti daudzveidīgi pasākumi dažādām vecuma grupām. Pirmsskolas 

un sākumskolas vecuma bērniem tika piedāvāti attēlu stāsti “Grāmatas ceļš pie bērniem”, 

savukārt vecāko klašu skolēnu uzmanība bibliotekārajā stundā “Bibliotēka vakar, šodien, rīt…” 

tika vērsta uz pārmaiņām bibliotēkā no sendienām līdz mūsdienām.  

Pārskata gadā ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu tika organizētas projekta 

“Tiekamies bibliotēkā! Bērnu rakstnieki Daugavpilī” aktivitātes. Septembrī Dzejas dienās 

bibliotēkā notika tikšanās ar dzejnieci Inesi Zanderi, septembra nogalē ar grāmatas “Koko un 

Riko” autori Eviju Gulbi. Pasākumos “Pasaki man klusi, klusi, tā, lai nedzird cits neviens”, 

“..brīnumi rodas tā – divās gādīgās rociņās ” pulcējās ģimenes ar pirmsskolas un jaunākā skolas 

vecuma bērniem. Oktobrī rakstnieka Aivars Kļavja pasākumā “Ceļā uz Nezināmo zemi” 

piedalījās vidējā skolas vecuma jaunieši un pieaugušie – vacāki, pedagogi, bibliotekāri. 

Tikšanās ar dzejnieku Uldi Ausekli pasākumā “tur viss mīļums tur, un man mājas tur” noritēja 

patriotiskās noskaņās. Decembra pasākums “Pasaku pasakas pasakās” kopā ar rakstnieci Liliju 

Berzinsku pulcēja gan ģimenes, gan jaunākā un vidējā skolas vecuma skolēnus.  

2019. gadā LCB filiāles veiksmīgi organizēja izdevniecības “Liels un mazs” 

lasītveicināšanas projekta “Mūsu mazā bibliotēka” noslēguma posma aktivitātes. Kopumā 

projektā “Mūsu mazā bibliotēka” tika iesaistīti 295 dalībnieki no dažādām Daugavpils pilsētas 

izglītības iestādēm. Pārskata periodā lasītveicināšanas projekta “Mūsu mazā bibliotēka” 

noslēguma posmā tika organizēti daudzveidīgi pasākumi: “Cāļupuika pulcina draugus”, 

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

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

“Kulinārijas noslēpumi kopā ar Mīļo Zaķīti”, “Uzvāri man pasaciņu!” u.c. 2019. gada 13. 

maijā Daugavpilī projekta ietvaros viesojās slovēņu rakstniece Majda Korena, grāmatas 

“Uzvāri man pasaciņu” autore. 

7.6. 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 bibliotēka “Zīlīte” atrodas pilsētas vēsturiskajā centrā un apkalpo Centra rajona, 

kā arī visas pilsētas un reģiona bērnus un jauniešus, skolotājus, bērnu vecākus, kā arī citus 

interesentus. Lai veiksmīgi īstenotu bibliotēkas darbu: kvalitatīvi apkalpotu esošos un uzrunātu 

potenciālos bibliotēkas lietotājus būtiski ir izveidot pārdomātu sadarbības tīklu.  
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Bibliotēkai jau ir izveidojusies sadarbība ar 10 pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm,  

9 vispārizglītojošām skolām un Daugavpils Izglītības pārvaldi. Izglītības iestādēm tika sniegta 

informācija par Bibliotēkas organizētajiem pasākumiem, tika aicināti apmeklēt tematiskos un 

literāros pasākumus Bibliotēku nedēļas, Ziemeļvalstu literatūras dienu, E-prasmju nedēļas, 

Patriotu nedēļas, Karjeras nedēļas, Medijpratības, Drošāka interneta dienas u.c. pasākumu 

ietvaros.  

Pārskata gadā veiksmīga sadarbība “Skaļās lasīšanas sacensības” organizēšanā 

Daugavpilī noritēja ar 14 izglītības iestādēm un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes 

Izglītības satura nodaļas speciālistiem. Saziņa tika īstenota ar skolu bibliotekāriem, skolotājiem, 

latviešu valodas MK vadītājiem gan klātienē, gan telefoniski, gan ar e-pasta starpniecību.  

Organizējot tikšanās ar bērnu un jauniešu literatūras autoriem projektā “Tiekamies 

bibliotēkā! Bērnu rakstnieki Daugavpilī”, tika veikta sadarbība ar Daugavpils pirmsskolas 

izglītības iestādēm (Daugavpils 12., 24. pirmsskolas izglītības iestāde) un ar Daugavpils 

vispārizglītojošajām skolām (Daugavpils Valsts ģimnāzija, Daugavpils 3. vidusskola, 

Daugavpils Vienības pamatskola, Daugavpils Saskaņas pamatskola, Daugavpils 12. 

vidusskola).  

Kopā ar Daugavpils 3. vidusskolas Vecāku klubu tika rīkoti daudzveidīgi pasākumi (skat. 

7.4.4. sadaļu).  

Ar radošās inteliģences organizāciju – biedrību DINA-ART tika organizētas tikšanās ar 

Daugavpils bērnu rakstniekiem un dzejniekiem (Lidiju Vasaraudzi, Jevģeniju Golubevu, 

Staņislavu Volodjko), kā arī jauno grāmatu atvēršanas svētki.  

Vasaras mēnešos sadarbībā ar Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Kārtības 

policijas biroja Prevencijas grupas inspektoriem bibliotēkas lasītveicināšanas programmas 

“Skaistā vasara bibliotēkā” ietvaros tika novadīti tematiski pasākumi “Mana drošība”. Tika 

pārrunāti personīgās drošības jautājumi ne tikai uz ielas un mājās, bet arī internetā.  

Sadarbībā ar Daugavpils Universitātes Reģionālo vācu valodas un Vācijas valstsmācības 

tālākizglītības centra vadītāju bibliotēkā tika organizēti izstādes atvēršanas svētki “Vācu 

literatūra bērniem un jauniešiem”. 

Pārskata gadā patstāvīgi tika praktizēta sadarbība ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

Bērnu literatūras centru, Latgales Centrālo bibliotēku un filiālēm.  

Bērnu klubs “Fortūna” kļuva par Piekrastes bibliotēkas sadarbības partneri un aktīvi 

iesaistījās bibliotēkas aktivitātēs. Sadarbības virzieni: pasākumu organizēšana bērniem un 

jauniešiem bibliotēkā un ārpus tās, bērnu radošo darbu izstāžu rīkošana bibliotēkā, ceļojošo 

bērnu grāmatu izstāžu organizēšana mikrorajona izglītības iestādēs, sadarbība lasīšanas 

veicināšanas programmās, informācijas apmaiņa par kultūras un izglītības aktualitātēm. 

Pārskata gadā bibliotēka veiksmīgi sadarbojās ar mikrorajona izglītības iestādēm 

lasīšanas veicināšanas programmā “Grāmatu starts” (3., 5., 7. pirmsskolas izglītības iestādes), 

programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” (3. un 7. pirmsskolas izglītības iestādes, 16. 

vidusskola), bērnu radošo darbu izstāžu rīkošanā (bērnu klubs “Sudraba avoti”, bērnu klubs 

“Fortūna”, 3., 5., 7. pirmsskolas izglītības iestādes), kā arī literāru pasākumu apmeklēšanā (16. 

vidusskola, 3., 5., 7. pirmsskolas izglītības iestādes).   

Ceriņu bibliotēka pārskata gadā turpināja sadarbību ar Daugavpils 11. pamatskolas 

latviešu valodas skolotāju un skolēnu teātra “Sprīdīši” vadītāju. Pateicoties vadītājai un 

Daugavpils Kultūras pils muzikālās studijas pedagoģei, bibliotēkā norisinājās literāri muzikāls 

sarīkojums “Pavasarīgu melodiju skanīgums”. “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2019” 
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noslēgumā pasākumā 11. pamatskolas teātra pulciņa “Sprīdīši” aktieri uzstājās ar teatralizētiem 

uzvedumiem pēc K. Vērdiņa poēmas “Dilles tante” un M. Runguļa grāmatas “Trīs nāves 

Mārtiņdienā” motīviem. Ceriņu bibliotēkas viens no perspektīvā darba plāna 2019. gadam 

uzdevumiem bija sadarbības veicināšana ar Daugavpils 17. vidusskolu. Neskatoties uz 

centieniem informēt skolas bibliotekāri par bibliotēkā plānotājiem pasākumiem un iespēju 

piedalīties tajos, atbalsts netika saņemts. Nākamgad jāizmanto iespēja veidot sadarbību ar 

pasniedzējiem vai skolas administrāciju. 

Pārdaugavas bibliotēkas nozīmīgākais sadarbības partneris darbā ar bērniem un 

jauniešiem ir J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola. Ņemot vērā to, ka vidusskola atrodas vienā 

ēkā ar bibliotēku, skolotājas, tehniskais personāls, skolēni un viņu vecāki labprāt nāk uz 

bibliotēku ikdienā, aktīvi atbalsta un palīdz veidot radošus lasīšanas veicināšanas pasākumus. 

Sekmīgi turpinās sadarbība ar Daugavpils pilsētas 11. pirmsskolas izglītības iestādi „Ābelīte”, 

Adventes lasījumu laikā bibliotekāres viesojas pie bērniem ar grāmatu skaļajiem lasījumiem. 

Gaismas bibliotēkai ir izveidojusies sadarbība ar Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestādi (tā 

ir vienīgā izglītības iestāde Ruģeļu mikrorajonā). Pirmsskolnieki apmeklē bibliotēkā rīkotos 

pasākumus, divas reizes mēnesī viņiem tiek piedāvāta aktuāla, vecumam un interesēm 

atbilstoša literatūra (grāmatas tiek nogādātas PII), pirmsskolas pedagogi vēršas bibliotēkā pēc 

materiāliem un padomiem. Bibliotēka sadarbojas arī ar bērnu klubu “Ruģeļi”. Pateicoties BJC 

“Jaunība” bērnu kluba “Ruģeļi” pulciņa “Diedziņš” audzēknei pasākuma “Draugu lokā svētkus 

svinu” dalībniekiem bija iespēja klausīties Pepijas Garzeķes stāstos kopā ar brīnišķīgu lelli – 

Pepiju (papildus tika rīkota arī leļļu izstāde). Kopā ar Daugavpils Universitātes Grafiskā dizaina 

programmas absolventi, tika organizēts Karjeras nedēļas pasākums.  

Jaunbūves bibliotēkas kolektīvs pērn turpināja sadarbību ar Daugavpils pilsētas 

pirmsskolas izglītības iestādēm un vispārizglītojošajām skolām, kuras atrodas bibliotēkas 

tuvumā. Aktīvākie sadarbības partneri bija 10. vidusskola, 10. un 30. pirmsskolas izglītības 

iestādes. Tika turpināta sadarbība ar Tehnoloģiju vidusskolu – liceju, J. Pilsudska Daugavpils 

valsts poļu ģimnāziju, 1. speciālo pamatskolu, 12., 13. un 15. vidusskolu, 8., 13., 22., 27. un 28. 

pirmsskolas izglītības iestādēm, 15. speciālo pirmsskolas izglītības iestādi. 2019. gadā tika 

uzsākta sadarbība ar BJC “Jaunība” rokdarbu pulciņiem un BJC “Jaunība” bērnu klubu 

“Žēlsirdība”. Kopā ar sadarbības partneriem tika īstenoti daudzveidīgi pasākumi un izstādes. 

Sadarbojoties ar Daugavpils izglītības iestāžu administrāciju, pedagogiem, pārskata gadā 

LCB filiālēs tika organizēti izdevniecības “Liels un mazs” lasītveicināšanas projekta “Mūsu 

mazā bibliotēka” pasākumi. Kopumā projektā “Mūsu mazā bibliotēka” tika 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. 

LCB ASV Informācijas centram turpinās veiksmīga sadarbība ar ASV Valdības 

sponsorēto FLEX apmaiņas programmu un EducationUSA Latvia Informācijas centru un 

Baltic-American Freedom Foundation organizāciju ar mērķi informēt Latgales reģiona 

iedzīvotājus par iespējām, ko piedāvā ASV valdības sponsorētās programmas izglītības un 

profesionālās pieredzes apmaiņas jomā. Šīs sadarbības ietvaros tika organizēti vairāki 

informatīvi semināri Latgales reģionā. Pilsētas mērogā cieša sadarbība ir ar Daugavpils pilsētas 

Izglītības pārvaldi un tās pārstāvi angļu valodas metodiķi. Sadarbojoties tikai rīkoti vairāki 

pasākumi - erudīcijas konkurss “American day”, angļu valodas burtošanas konkurss “Spelling 
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Bee”, Ziemassvētkiem veltītais radošais konkurss skolēniem, literārais konkurss 

vidusskolēniem “Great American Authors”.  

LCB Ģimenes Digitālo aktivitāšu centram kopš tā atvēršanas ir izveidojusies veiksmīga 

sadarbība ar BJC “Jaunība”, iesaistot centra dalībniekus 3D modelēšanas un robotikas 

nodarbībās, dalībniekiem apmeklējot interaktīvās ekskursijas un vasaras nometņu tematisko 

pasākumu “Ekspedīcija datoru pasaulē”. Bērnu nama – patversmes “Priedīte” jauniešiem 

Ģimenes digitālo aktivitāšu centrā notika informātikas nodarbības, ko vadīja brīvprātīgs 

informātikas skolotājs. 

7.7. Bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides vērtējums specializācijā 

Pārskata periodā tika apmeklēti vairāki profesionālās pilnveides mācību semināri un kursi (skat. 

4., 12. sadaļu). Bibliotekārie darbinieki apzinās nepieciešamību pilnveidot un papildināt 

profesionālās zināšanas, tādēļ aktīvi piedalās gan LCB organizētajos profesionālās pilnveides 

pasākumos, gan citu iestāžu organizētajos semināros, kursos, konferencēs, lekcijās. 

Profesionālā pilnveide dod iespēju padziļināt bibliotekārā darba zināšanas un attīstīt iemaņas, 

kā arī veicina sadarbību starp savas un citu jomu pārstāvjiem. 

7.8. Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem, to iespējamie risināšanas ceļi 

Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums darbā ar bērniem un jauniešiem ir sniegts 3. sadaļā. 

Svarīga nozīme ir ģimeņu iesaistīšanai lasītveicināšanā. Dažkārt ģimenēm rodas grūtības 

apmeklēt bibliotēku, jo ir noslogoti ikdienā. Tādēļ bibliotēkas plāno pasākumus pēcpusdienās 

vai sestdienās. Bibliotekāriem ir jābūt ļoti radošiem, aizrautīgiem un mūsdienīgiem, jāspēj tikt 

līdzi laikam un citiem izaicinājumiem. 

Ieviešot inovatīvus un radošus lasītveicināšanas pasākumus, ir iespējams piesaistīt 

plašāku jauniešu auditoriju. Pusaudžiem un jauniešiem mūsdienās ir daudz pilnveides un 

izklaides iespēju, tādēļ jāstrādā mērķtiecīgāk ar šo auditoriju, izzinot viņu vēlmes, vajadzības, 

aktuālus diskusiju tematus. 

Bērnu pasākumu kvalitāti nodrošina ne tikai pārdomāta to satura sagatavošana, bet arī 

bērnu un pusaudžu psiholoģisko īpatnību pārzināšana, tāpēc darbā ar bērniem bibliotekāriem ir 

nepieciešams pilnveidot savas zināšanas un aktīvāk sadarboties ar ģimenēm un izglītības 

iestāžu skolotājiem bērnu un jauniešu problēmu risināšanā. 

8. Novadpētniecība 

8.1. Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda prioritātes 

LCB un filiālēs novadpētniecības darbs tika turpināts šādos virzienos:  

 krājuma komplektēšana un popularizēšana,  

 materiālu par Daugavpili vākšana, apkopošana un sistematizēšana, 

 literatūras izstāžu veidošana un popularizēšana, 

 pasākumu rīkošana, 

 uzziņu sniegšana, 

 attālinātas piekļuves nodrošināšana LCB novadpētniecības datubāzēm un 

bibliogrāfiskajai informācijai Novadpētniecības analītikas datubāzē LCB e-katalogā. 
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8.2. Novadpētniecības krājums 

Komplektēšana un ietverto materiālu veidi 

2019. gadā tika veikta novadpētniecības krājuma kārtējā komplektēšana un piekomplektēšana. 

Novadpētniecības krājums tika papildināts kā ar jaunieguvumiem, tā arī ar dāvinājumiem. 

Pārskata periodā LCB un filiāļu novadpētniecības krājums tika papildināts ar 113 jauniem 

izdevumiem.  

Vērtīgākie krājuma jaunieguvumi:  

 muzikologa Jāņa Kudiņa monogrāfija “Oskars Stroks; tango karaļa mantojums” 

par Daugavpilī dzimušā mūziķa radošo biogrāfiju;  

 dzejnieces un publicistes Annas Rancānes grāmata “Aiz azara bolti bārzi” par 

izcilo latgaliešu kordiriģenti un mūzikas pedagoģi Terēziju Broku;  

 Vienības nams gan vēsturē, gan mūsdienās apcerēts Daiņa Īvāna grāmatā “Spītā 

pacelties”;  

 Jura Vanaga grāmata “Dzimtajā pusē” vēsta par Līksnas, Ķirupes, Nīcgales un 

Vaboles pagastiem, par dzimtā novada vēsturi; 

 rakstnieka, publicista Kazimira Buiņicka atmiņas grāmatā “Priestera Jordāna 

atmiņas” tiek minēti interesanti fakti par Latgales zemnieku likteņiem un pasaules 

uztveri; 

 tūrisma ceļvedis “Pastaiga pa Daugavpils (Dinaburgas) cietoksni”; 

 novadpētnieka Josifa Ročko grāmatas “Ebreju Latgale. Ceļvedis” tulkojums angļu 

valodā “Jewish Latgale. Guidebook”; 

 grāmata un filma par Daugavpils Krievu kultūras centra vēsturi Иванова, Галина 

“Русский дом - гордость Даугавпилса : Центру русской культуры - 25 лет”; 

 anekdotes latgaliešu valodā apkopotas Jura Cibuļa grāmatā “Ka samagonka goldā, 

to prīca apliek volda!”; 

 grāmata par valsts nozīmes arhitektūras pieminekli Slutišķu sādžu: Aija Melluma 

Aija  “Slutišķi. Sādža pie Daugavas = Slutišķi” u.c.  

Pārskata gada beigās LCB un filiāļu novadpētniecības krājumā bija pieejami 5 131 izdevumi. 

Novadpētniecības krājumā ietverti šādi izdevumu veidi: seriālizdevumi, grāmatas, 

attēlizdevumi, nošizdvumi, audiovizuālie un kartogrāfiskie izdevumi. Starp pieejamajiem 

izdevumiem ievērojama vieta ir vietējo autoru nozaru literatūras un daiļliteratūras darbiem, 

izdevumiem par Latgali un novada autoru darbiem. Būtisku krājuma daļu veido laikraksti, LCB 

pieejamas vietējās avīzes no 20.gs. vidus. 2019. gadā tika abonēti šādi vietējie laikraksti: 

Latgales Laiks, Vietējā Latgales Avīze, Латгалес Лайкс, Милллион, Наш город, līdz 2019. 

gada aprīlim Сейчас.  Interesentiem ir pieejami LCB veidotie novadpētniecības elektroniskie 

resursi bibliotēkas mājaslapā www.lcb.lv tiešsaistē (Latgales novada pirmskara avīžu digitālā 

kolekcija; datubāzes “Daugavpils novadnieki”, “Daugavpils baznīcu kalns”; multimediju 

resursi “Dziesmotā Latgale”, “Dinaburgas cietoksnis”, virtuālās izstādes “Rakstniece Anita 

Liepa”, “Latgales Centrālajai bibliotēkai – 80”), kā arī Novadpētniecības tematiskās mapes, kur 

tiek vākta, apkopota un sistematizēta informācija no tekošajiem un iepriekšējos gados 

izdotajiem vietējiem un nacionālās preses izdevumiem.  

http://www.lcb.lv/
http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=digitalizeti|_daugavpils_laikraksti
http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=digitalizeti|_daugavpils_laikraksti
http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=Daugavpils_novadnieki
http://www.lcb.lv/baznicukalns/
http://www.lcb.lv/dziesmotalatgale/
http://dinaburgascietoksnis.lcb.lv/
http://www.lcb.lv/anitaliepa/
http://www.lcb.lv/anitaliepa/
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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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. Pārskata gadā LCB un filiāles krājuma iespieddarbus ar autoru veltījuma ierakstiem 

un autogrāfiem turpināja marķēt ar uzlīmi “Īpaša grāmata”. 

Liela daļa novadpētniecības krājuma iespieddarbu ir pieejami darbam uz vietas, ja 

izdevumam bibliotēkā ir vairāki eksemplāri, tad tie ir pieejami arī izsniegšanai uz mājām.  

Digitalizācija, digitālie resursi un to veidošana  

Pārskata gadā šādi resursi netika veidoti. 

Krājuma kvalitātes, aktualitātes, attīstības novērtējums 

Pārskata gadā tika turpināta kvalitatīva LCB un filiāļu novadpētniecības krājuma 

komplektēšana.  Novadpētniecības krājums ir saturīgi daudzveidīgs. Ik gadus krājumā nonāk 

vērtīgi lokālās vēstures materiāli, svarīga informācija. 2019. gadā novadpētniecības krājums 

bija saistošs šādām lietotāju kategorijām – skolēniem, studentiem, ekonomiski aktīvajiem 

pilsētas iedzīvotājiem, senioriem, ārzemniekiem.  

Viens no pārskata gada novadpētniecības darba virzieniem, bija pieejas nodrošināšana 

kvalitatīvai bibliogrāfiskajai informācijai Novadpētniecības analītikas datubāzē LCB katalogā. 

2019. gadā datubāze tika papildināta ar 3 071 jaunu ierakstu no 5 Daugavpilī izdotajiem 

laikrakstiem (“Latgales Laiks”, «Латгалес Лайкс», «Сейчас», «Наша Газета», 

«Миллион»). Ierakstu skaits LCB Novadpētniecība analītikas datubāzē apkopots 8.2.1. tabulā. 

8.2.1. tabula. Novadpētniecības analītisko ierakstu skaits 2017.-2019. gadā 

 

Pārskata gadā savu darbību pārtrauca avīze «Сейчас», savukārt laikrakstu «Наша Газета» 

izdeva tikai vienu reizi mēnesī, tādējādi sarucis Novadpētniecības datubāzē ievadīto ierakstu 

skaits un attiecīgi arī uz LNB Nacionālās bibliogrāfijas datubāzi eksportēto ierakstu skaits. 

Kopskaitā uz 2020. gada 1. janvāri LCB Novadpētniecības analītisko ierakstu datubāzē bija 74 

805 ieraksti. 

Tuvojas noslēgumam iepriekšējo gadu (1953-2001) Daugavpils preses izdevumu 

analītisko aprakstu ievadīšana LCB Novadpētniecības datubāzē. 2019. gadā LCB 

Novadpētniecības datubāze papildināta ar 2 505 ierakstiem no laikraksta «Миллион» (2000-

2013), 216 ierakstiem – no avīzes «Сейчас» (1998-2001) un 293 ierakstiem – no laikraksta 

«Наша Газета» (1998-2001). 

Izmantojums 

Pārskata gadā bibliotēku novadpētniecības krājums tika izmantots kā mācībām, studijām, 

pētniecībai, tā arī dzimtas koku veidošanā, publikāciju un grāmatu sagatavošanā. 

Novadpētniecības materiālus izmantoja ne tikai dažādu uzziņu sniegšanai, bet arī individuālo 

zināšanu un informācijas papildināšanai.  

Analītisko ierakstu veidi 2017 2018 2019 +/- 

Eksportēto ierakstu skaits 3418 3413 3071 -342 

Ieraksti no iepriekšējo gadu avīzēm 2261 3018 2505 -513 

Kopā: 5679 6431 5576 -855 
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Novadpētniecība ir viena no bibliotēkas darba jomām, kas ir pieprasīta un svarīga. To 

apliecina kā pieejamo izdevumu izsniegums, tā arī tematisko uzziņu pieprasījums un 

bibliotēkas novadpētniecības elektronisko resursu izmantojamība. 2019. gadā kopskaitā LCB 

un filiāļu novadpētniecības krājuma izsniegumam bija pozitīva dinamika – reģistrētais 

izsniegums 14 246. 

Lietotājiem noderīgu informāciju satur Novadpētniecības tematiskās mapes. Daugavpils 

publisko bibliotēku vienotajā krājumā pieejamas 236 tematiskās mapes. Katru gadu bibliotēkās 

tematiskās mapes tiek papildinātas ar aktuālu informāciju. Salīdzinot ar 2018. gadu, pārskata 

gadā ir pieaudzis tematisko mapju izsniegums (skat. 8.2.2. tabulu). 

8.2.2. tabula. Novadpētniecības tematisko mapju izsniegums LCB un filiāles 2016.-2018. gadā 

Gads 2017 2018 2019 

LCB  312  262  445 

Bērnu bibliotēka “Zīlīte”  229  231  286 

Gaismas bibliotēka  31  7  16 

Jaunbūves bibliotēka  163  120  42 

Ceriņu bibliotēka  88  37  142 

Pārdaugavas bibliotēka  65  31  40 

Piekrastes bibliotēka  130  137  136 

Kopā:  1018  825  1107 

2019. gadā pieprasītākās tematiskās mapes: Daugavpils ielas, Daugavpils vēsture, Daugavpils 

parki un skvēri, Daugavpils baznīcas, Daugavpils mikrorajoni u.c. 

Pārskata gadā LCB un filiālēs tika sniegtas 3 310 novadpētniecības uzziņas. Uzziņu darba 

galvenā mērķgrupa ir skolu audzēkņi, studenti un lokālās vēstures pētnieki. Nozīmīgākie 

informācijas avoti uzziņu veikšanā: novadpētniecības krājums, LCB e-katalogs, 

Novadpētniecības analītisko ierakstu datubāze, LCB veidotās novadpētniecības datubāzes, 

LNB e-resursi – Kopkatalogs, Digitālā bibliotēka, kā arī Lursoft laikrakstu bibliotēka. LCB un 

filiālēs sniegto novadpētniecības uzziņu statistika apkopota 8.2.3. tabulā. 

8.2.3. tabula. LCB un filiāļu novadpētniecības sniegto uzziņu statistika 

Bibliotēka 2017 2018 2019 +/- 

LCB 1639 1653 1728 75 

Bērnu bibliotēka “Zīlīte” 404 422 570 148 

Jaunbūves bibliotēka 91 42 11 -31 

Gaismas bibliotēka 730 526 505 -21 

Pārdaugavas bibliotēka 224 226 211 -15 

Piekrastes bibliotēka 200 210 195 -15 

Ceriņu bibliotēka 83 88 90 -2 

Kopā: 3371 3167 3310 143 

Pārskata gada zīmīgākie tematiskie pieprasījumi: Kalkūnes dzirnavu vēsture; Aleksandra 

Ņevska pareizticīgo baznīcas uzspridzināšanas vēsture; Penicilīns un Daugavpils; Latgaliešu 

valodas gramatika; 1919. gada politiskie notikumi Daugavpilī; Pumpurs un Daugavpils; 

Vaboles kūdras fabrikas vēsture; Raiņa muzejs Berķenelē; Daugavpils amatierteātru vēsture; 

Daugavpils baltkrievu prese 20. gs. 20. gados; Daugavpils bumbu patversmju vēsture; Pa grāfu 

Plāteru-Zībergu pēdām Daugavpilī; Krievu gleznotāju darbība Latgalē u.c. Vairākkārt uzziņas 

tika sniegtas dzimtu vēstures pētniecībā par laika posmu Daugavpilī 19. gs. un 20. gs. pirmajā 



62 

 

pusē. Šādu pieprasījumu izpildei tika izmantoti digitalizētie pilsētas preses izdevumi, kas 

pieejami tiešsaistē “Digitalizēti Daugavpils laikraksti”.  

Pārskata gadā palielinājās digitālo novadpētniecības uzziņu skaits. Lai sagatavotu šīs 

uzziņas personālam, jābūt augstā profesionālajā līmenī un nemitīgi jāpilnveidojas, kā arī šo 

uzziņu sagatavošana ir laikietilpīgs process.  

Piemēram:  

 pētniecei Signei Irbei sniegta palīdzība grāmatas tapšanā un sagatavota 

informācija par gleznotāju Staņislavu Kreicu; 

 Ērikam Eisakam apkopota informācija par viņa vectēvu Vikentiju Ciršu – 

lielinieku terora upuri 1919. gada 28. martā Daugavpilī; 

 Haraldam Bruņiniekam atlasīti informācijas avoti par Daugavpils cietokšņa 

koncentrācijas nometnes “Stalag 340” arhīvu; 

 novadpētniekam Jurijam Popovam (Kazahstāna) sagatavota informācija par Jana 

Plātera-Gajevska saistību ar Daugavpili; 

 izpildīts Osakarovkas bibliotēkas (Kazahstāna) pieprasījums par latgaliešu 

dzejnieka Seimaņa Putāna dzīvi un daiļradi; 

 Dairai Lācei (Latgales vēstniecība GORS) apkopota informācija par grāmatu 

“Daugavpils novads. Vietas vērtība”.  

Uzziņu izpildes laikā iegūtā informācija vairākkārt tika saskaņota ar informācijas pieprasītāju. 

Diezgan bieži uzziņu izpildē tika iesaistīti citi novadpētniecības jomas eksperti.  

Novadpētniecības elektroniskā krājuma virtuālais apmeklējums liecina par sabiedrības 

interesi vietējās vēstures jomā. 2019. gadā LCB veidoto novadpētniecības datubāzu 

apmeklējums: “Dziesmotā Latgale” (12 933), “Dinaburgas cietoksnis” (2 601), “Daugavpils 

Baznīcu kalns” (2 909), “Latgales Centrālajai bibliotēkai – 80” (944), “Daugavpils novadnieki” 

(859), “Rakstniece Anita Liepa” (289). Pārskata gadā elektroniskie resursi tika regulāri 

papildināti ar jauniem faktiem, tika aktualizēta informācija, atjaunotas saites uz citām interneta 

vietnēm. 

8.3. Novadpētniecības darba popularizēšana 

Bibliotēku novadpētniecības krājuma popularizēšana ir viena no novadpētniecības darba 

formām. 2019. gadā Daugavpils publiskajās bibliotēkās tika piedāvātas 58 novadpētniecības 

tematiskās literatūras izstādes. LCB lietotājus turpināja iepazīstināt ar cikla izstādi “Novadnieki 

– mēneša jubilāri”, LCB filiālē Ceriņu bibliotēkā bija pieejama cikla izstāde “Dzejnieki – 

mēneša jubilāri”. Citās LCB filiālēs bija pieejamas patstāvīgas novadpētniecības literatūras 

izstādes, kas regulāri tika papildinātas ar jaunieguvumiem vai aktuālo informāciju, piemēram, 

Gaismas bibliotēkā – “Daugavpils ir daudzveidība”, Piekrastes bibliotēkā – “Daugavpils laikam 

līdzi” un lasītāju radošo darbu krājumu izstāde “Lasītājs lasītājam”. Tostarp bibliotēkās tika 

veidotas literatūras izstādes, veltītas ievērojamiem novadniekiem, tādējādi popularizējot viņu 

devumu kultūras mantojumā, piemēram, Daugavpils pilsētas vadītājam Pāvelam Dubrovinam 

– 180; novadpētniekam Zalamanam Jakubam – 100, Trauslā un trauksmainā sirds: dzejniece 

Anna Rancāne”, “Piedzimu un dzīvoju: dzejniece Faina Osina”, “Tāds, māte Latvija, tavs 

pavasaris: literatūrzinātnieks un dzejnieks Valdis Ķikāns” u.c.. Dzejas dienu ietvaros tādas 

literatūras izstādes kā, piemēram, Bērnu bibliotēkā “Zīlīte” – “Dzeja ir kā saule”, “Dzejolis ir 

kā putns”, LCB “Dzejas dienu noskaņas” popularizēja vietējo autoru devumu Daugavpils 

kultūrtelpas popularizēšanā.  

http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=digitalizeti|_daugavpils_laikraksti
http://www.lcb.lv/dziesmotalatgale/
http://dinaburgascietoksnis.lcb.lv/
http://www.lcb.lv/baznicukalns/
http://www.lcb.lv/baznicukalns/
http://www.lcb.lv/lcb-80/
http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=Daugavpils_novadnieki
http://www.lcb.lv/anitaliepa/
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2019. gadā LCB un filiālēs norisinājās 74 novadpētniecības satura pasākumi – tikšanās 

ar vietējiem autoriem un māksliniekiem, grāmatu prezentācijas, novadmācības un 

novadpētniecības stundas. Novadnieku jauno grāmatu prezentācijas pasākumi:  

 septembrī LCB notika novadnieka Ivana Solovjova dzejas krājuma «К солнцу 

лицом» atvēršanas pasākums; 

 septembrī Jaunbūves bibliotēkā tika rīkota tikšanās ar Daugavpils dzejnieku 

Zenonu Vojevodski. Pasākuma ietvaros autors prezentēja savu pirmo dzejoļu 

grāmatu bērniem «Книжка для самых маленьких». 

 oktobrī Bērnu bibliotēkā “Zīlīte” notika Daugavpils bērnu grāmatu autoru Lidijas 

Vasaraudzes un Jevgeņija Golubeva jaunākā literāro darbu krājuma “Četri vēji” 

atvēršanas svētki. 

 Bibliotēkās tika rīkotas tikšanās ar ievērojamiem novadniekiem, t.sk., 

 februārī LCB filiālē Ceriņu bibliotēkā viesojās Daugavpils pilsētas literāti – 

mūziķe un dzejniece Jeļena Figurina, Daugavpils krievu rakstnieku organizācijas 

pārstāvji – Anatolijs Harins, Valentīna Prudņikova, Pāvels Plotņikovs, Jekaterina 

Andrejeva un Ļubova Ņikiforova.  

 LCB filiālē Piekrastes bibliotēkā tika organizēta tikšanās ar Daugavpils mūziķi un 

dzejnieci Jeļenu Figurinu “Uzaicinājums uz tēju”. Tikšanās laikā klātesošajiem 

bija iespēja baudīt kā J. Figurinas dzeju un dziesmas, tā arī iepazīt autores dzīves 

gājumu. 

 septembrī Dzejas dienu ietvaros Ceriņu bibliotēkā viesojās Daugavpils pilsētas 

dzejniece un vēstures skolotāja Nataļja Leončuka un Daugavpils dzejniece 

Ludmila Idzāne. 

 decembrī LCB viesojās Goda daugavpiliete, dzejniece, vairāku dzejas krājumu 

redaktore un sastādītāja Faina Osina. Tikšanās reizē “Atslēga no ilūziju durvīm” 

literāte sniedza ieskatu savā radošajā darbībā un liriskās dzejas tapšanas procesā, 

kā arī stāstīja par ieguldījumu Daugavpils kultūras un literatūras mantojuma 

saglabāšanā.  

 pārskata gada laikā Piekrastes bibliotēka rīkoja tikšanās ciklu ar novadniekiem – 

amatiermāksliniekiem. Tika organizētas 10 tikšanās t.sk. ar Mariju Safronovu, 

Liliju Buročkinu, Veltu Loci u.c. māksliniekiem. 

2019. gadā skolēnu un studentu grupas apmeklēja bibliotēkās rīkotās novadmācības un 

novadpētniecības stundas, populārākās no tām: 

 “Parki – Daugavpils zaļā rota”, “Rīgas iela Daugavpilī” (LCB);  

 "Mums ir mazas, gudras galvas, miljons stiķu viņās valda. /L. Vasaraudze/" (Ceriņu 

bibliotēkā);  

 “Daugavpils skan!”, “Daugavpils novadnieki: klauns Koko (Nikolajs Poļakovs)”, 

“Mūsu novadnieki – Latvijas lepnums” (Piekrastes bibliotēkā);  

 “Daugavpils pilsētas vadītāji. Pāvels Dubrovins”, “Dzimtās vietas pazinējs”, 

“Daugavpils dzejnieki”, “Daugavpils pilsētas leģendas” (Pārdaugavas bibliotēkā); 

 “Dainu skapis – pasaules kultūras sastāvdaļa”, kur uzmanība veltīta Daugavpils 

novadam raksturīgo tautasdziesmu daudzveidībai (Bērnu bibliotēkā “Zīlīte”) 

 “Mana pils Daugavpils”, “Aizrautīgs novadpētnieks no Daugavpils”, "Pilsētas 

priekšnieks Pāvels Dubrovins" (Jaunbūves bibliotēkā); 
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 Patriotu nedēļas ietvaros bibliotēkas rīkoja novadmācības stundas veltītas 

vēsturei: “Par Latviju šobrīd domāju” (LCB); “Ko Tu zini par Daugavpili?” 

(Ceriņu bibliotēka); Es Latvijā, Latvija manī!” un “Neatradīsim nekur mēs citur 

vietu, kura runātu ar mums …” (Bērnu bibliotēka “Zīlīte”). 

Informācija par bibliotēkās rīkotajiem novadpētniecības satura pasākumiem tika ievietota 

arī tīmeklī. Atspoguļojot novadpētniecības darba aktualitātes, informācija tika publicēta kā 

LCB mājaslapā, tā pilsētas mediju interneta portālos. Pārskata periodā turpinājās 

novadpētniecības darba popularizēšana sociālajos tīklos (oficiālajos bibliotēku Facebook 

kontos):  

 tika publicētas fotogalerijas par aizvadītajām novadmācības un novadpētniecības 

stundām; 

 tika ievietota informācija par autorvakariem un viņu grāmatu atvēršanas 

pasākumiem; 

 tika publicētas fotogrāfijas par aktuālajām novadpētniecības tematiskajām 

literatūras izstādēm; 

 tika popularizētas Latgales novada autoru grāmatas, piemēram, dzejnieces, 

publicistes Annas Rancānes grāmata “Aiz ezera balti bērzi”, latgaļu dzejnieces 

Ligijas Purinašas dzejas krājums “Sīvīte” u.c. 

 tika popularizēti jauninājumi novadpētniecības darbā (skat sadaļā 8.5.) 

8.4. Sadarbība novadpētniecības jomā 

Rīkojot tikšanās pasākumus bibliotēkās, pārskata gadā LCB un filiāles turpināja aizsākto 

sadarbību ar Daugavpils krievu rakstnieku organizāciju (radošie vakari, grāmatu prezentācijas, 

tikšanās ar grāmatu autoriem), radošās inteliģences asociāciju DINA-ART (tikšanās ar grāmatu 

autoriem, tematisko pasākumu organizēšana, grāmatu prezentācijas), kā arī veiksmīgi noritēja 

sadarbība ar individuālām personām – rakstniekiem, dzejniekiem, māksliniekiem. 

Novadpētniecības pasākumu popularizēšanā, informācijas publicēšanā, turpinājās 

sadarbība ar vietējiem medijiem – Daugavpils novada laikrakstu “Latgales Laiks”, avīzēm 

«Наша Газета» un «Миллион»; ar vairākiem vietējiem interneta medijiem; ar pašvaldības 

iestādēm kā Daugavpils pilsētas dome un Daugavpils Kultūras pārvalde, kuru mājaslapās tika 

publicēti bibliotēkās rīkotie novadpētniecības satura pasākumi. 

8.5. Jauninājumi novadpētniecības jomā 

Kopš LCB Ģimenes digitālo aktivitāšu centra atvēršanas, 2019. gada sākumā, bibliotēkas 

lietotājiem tiek piedāvāti interaktīvi tehnoloģiski risinājumi novadpētniecībā – interaktīvais 

velosipēds, virtuālās realitātes brilles un Kinect viktorīnas. Tehnoloģiskā aprīkojuma aprakstu 

skat. 3.4. sadaļu un izmantošanu vairāk skat. 5.2.1. tabulu. 

Interaktīvā velosipēda ekrānā ir iespējams vērot īsfilmas par Daugavpils, Preiļu, Lietuvas 

Republikas Utenas un Zarasu novadiem. Filmā par Daugavpils novadu ir skatāmi tādi objekti 

kā Vasargelišķu skatu tornis, Līksnas baznīca, Slutišķu etnogrāfiskā vecticībnieku lauku sēta 

u.c.  

Virtuālās realitātes brilles sniedz iespēju vērot Daugavpils, Preiļu, Utenas un Zarasu 

pilsētas interaktīvo video ar klātbūtnes efektu. Video par Daugavpils pilsētu ir iespējams 

iepazīties ar tādiem apskates objektiem kā Vienības nams, Dubrovina parks, Marka Rotko 
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mākslas centrs u.c. Brillēs redzamais interaktīvais saturs ir papildināts ar īsu stāstījumu par 

redzamajiem objektiem. 

Pārskata gadā tika izveidota virtuāla karte, kurā apkopoti visi interaktīvā satura 

risinājumos redzamie apskates objekti. Karte tiek izmantota ekskursijas ietvaros, konsultējot 

Daugavpils viesus par tūrisma objektu atrašanās vietām. 

Kinect viktorīnu interaktīvais satura risinājums sniedz iespēju bibliotekāriem izveidot 

viktorīnas par dažādiem tematiem. Pārskata periodā tika izveidotas šādas novadpētniecības 

viktorīnas: Daugavpils, Latgale, Latvija un Lietuva, Latvijas pilsētas, Latviešu rakstnieki, 

Pilsētu ģerboņi. Novadmācības stundai “Parki – Daugavpils zaļā rota” tika izveidota viktorīna 

“Daugavpils parki”. Par godu Marka Rotko jubilejai tika izveidota interaktīvā spēle “Marka 

Rotko darbi”, kur starp Latvijā un pasaulē zināmu mākslinieku darbiem jāspēj atpazīt 

Daugavpilī dzimušā abstraktā ekspresionisma meistara veikums.  

8.6. Novadpētniecības darba problēmas un to risinājumi 

Pārskata gada novadpētniecības darba nozīmīgākas problēmas: 

 novadpētniecības krājumā materiāli tiek vākti, apkopoti, sistematizēti, bet 

detalizētākai materiālu izpētei novērojams laika trūkums;  

 kvalitatīvai sarežģītu un komplicētu uzziņu veikšanai bibliotekāriem regulāri 

jāuzlabo informācijpratības prasmes; 

 bibliotēkas veidotie novadpētniecības elektroniskie resursi saturiski noveco, 

tādējādi regulāri jāseko informācijai, jāpapildina datubāzes ar aktuālākajiem 

datiem, faktiem un notikumiem, jāatjauno un jāpapildina aktīvās saites uz citiem 

tīmekļa vidē pieejamajiem elektroniskajiem resursiem. 

8.7. Galvenie secinājumi pārskata periodā, nākotnes prognozes, vajadzības 

Pārskata periodā novadpētniecības darbs LCB un filiālēs noritēja veiksmīgi. Krājums tika 

papildināts ar jaunieguvumiem, marķēts ar novadpētniecība uzlīmi, sistematizēts un lietotājiem 

pārskatāmi izvietots. 2019. gadā bija vērojams novadpētniecības nozares izdevumu 

pieprasījuma pieaugums, bija pozitīva krājuma izsnieguma dinamika. Noritēja arī veiksmīga 

sadarbība bibliotēkas novadpētniecības darba popularizēšanā.  

Novadpētniecības tematiskās mapes satur vērtīgu materiālu lietotāju uzziņu pieprasījumu 

izpildē, tādējādi arī turpmāk tiek plānots sistemātisks un apjomīgs darbs novadpētniecības 

mapju rediģēšanā un strukturēšanā. Jāturpina mapju papildināšana ar saistošo un aktuālo 

informāciju no vietējiem un centrālās preses izdevumiem. 

Turpmākais novadpētniecības darbs saistāms ar krājuma papildināšanu un 

popularizēšanu, ievērojamu novadnieku apzināšanu, informācijas papildināšanu bibliotēkas 

veidotajos novadpētniecības elektroniskajos resursos, bibliotēkas lietotāju radošo aktivitāšu 

apzināšanu un popularizēšanu, akcentējot vietējās kopienas cilvēku intereses.  

9. Projekti 

Pārskata gadā Latgales Centrālā bibliotēka īstenoja trīs projektus. Pamatdati par tiem apkopoti 

9.1. tabulā. 

 

 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1yOlnY1N2vJrxLIF1FRdb3yrnqJZVcZTe&ll=55.90417077730292%2C26.178099922265574&z=9
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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. 5. kārta 

VKKF 600 EUR Literāru tikšanos sērija ar 

piecām latviešu īsprozas 

autorēm. Projektā iesaistītas 

Inga Gaile, Laura 

Vinogradova, Jana Egle, 

Andra Manfelde un Dace 

Vīgante. 

atbalstīts  

Tiekamies 

bibliotēkā!  

Bērnu rakstnieki 

Daugavpilī. 1. kārta 

VKKF 600 EUR Literāru tikšanos sērija ar 

pieciem populāru bērnu 

grāmatu autoriem. Projektā 

iesaistīti Inese Zandere, 

Evija Gulbe, Aivars Kļavis,  

Uldis Auseklis un Lilija 

Berzinska 

atbalstīts 

Būtiskākie ieguvumi no minēto projektu īstenošanas bija personāla kompetenču un zināšanu 

pilnveide, lietotājiem un bibliotēku jomas speciālistiem aktuālu pasākumu rīkošana, jaunu 

kontaktu dibināšana un bibliotēkas publicitāte publiskajā telpā. Sīkāk par katra projekta norisi 

un ieguvumiem turpmākajās apakšnodaļās. 

9.1. Ģimenes digitālo aktivitāšu centru tīkla izveide dzīves kvalitātes un izglītības 

atbalstam Austrumaukštaitijā un Dienvidlatgalē 

Pārskata gadā LCB pabeidza īstenot projektu “Ģimenes digitālo aktivitāšu centru tīkla izveide 

dzīves kvalitātes un izglītības atbalstam Austrumaukštaitijā un Dienvidlatgalē”. Projekts tika 

īstenots no 2017. gada 1. marta līdz 2019. gada 30. aprīlim, sadarbojoties pieciem partneriem – 

Utenas A. un M. Mišķina publiskajai bibliotēkai, Zarasu rajona pašvaldības publiskajai 

bibliotēkai, Latgales Centrālajai bibliotēkai, Preiļu novada domei un Lietuvas reģionālo 

bibliotēku asociācijai. 

Projekta rezultātā pārskata gada 26. februārī LCB tika atklāts Ģimenes digitālo aktivitāšu 

centrs, kurā Daugavpils ģimenes ar bērniem un citi interesenti var aizraujoši un saturīgi pavadīt 

brīvo laiku, izmantojot inovatīvus digitālo tehnoloģiju risinājumus atpūtai, mācībām, izklaidei 

un interesantai kopā būšanai. Pārskata gadā (laikposmā no 27. februāra līdz 31. decembrim) 

centrs ir apmeklēts 15981 reizes. Centra pakalpojumus ir izmantojuši 1323 bibliotēkā reģistrēti 

lietotāji. 
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Centra pakalpojumu klāstā ir vairāki inovatīvi tehnoloģiski risinājumi, kas brīvi pieejami 

ikvienam apmeklētājam. Tās ir uz kustību atpazīšanas tehnoloģiju bāzes veidotas viktorīnas, 

kas ļauj pārbaudīt un papildināt zināšanas par dažādām tēmām, virtuāls velobrauciens pa 

Latgali un Aukštaitiju, virtuālās realitātes brillēs skatāmi video par Latgales un Lietuvas 

pilsētām, Xbox spēļu konsoles un interaktīvs paklājs ar sensoro vadību, kas ļauj aizraujoši 

pavadīt laiku rotaļās un izzinošās nodarbēs. Ikviens centra apmeklētājs var brīvi izmantot arī 

tajā pieejamo grāmatu un galda spēļu kolekciju. Papildu brīvpieejas pakalpojumiem centrs 

piedāvā arī virkni pakalpojumu, kuriem jāpiesakās iepriekš. Tās ir grupu ekskursijas, radošās 

darbnīcas un izglītojošas nodarbības 3D modelēšanā, robotikā un digitālajā mājturībā (skat. 5.2. 

sadaļu). 

Divi no minētajiem pakalpojumiem (digitālā mājturība un interaktīvais paklājs) 

papildināja centra iespēju klāstu pārskata gada nogalē, izmantojot papildfinansējumu, kuru 

Daugavpils pilsētas pašvaldība izcīnīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

rīkotajā konkursā “Ģimenēm draudzīgākā pašvaldība”. Naudas balvu 15 000 EUR apmērā par 

uzvaru konkursā republikas pilsētu grupā Daugavpils pilsētas dome ieguldīja centra aprīkojuma 

un pakalpojumu klāsta pilnveidē, saskatot tā vērtību un potenciālu bibliotēkas attīstībā un 

ģimenēm draudzīgas vides radīšanai pilsētā. Ziņas par projekta laikā iegūto aprīkojumu 

(datoriem, LEGO robotiem, virtuālās realitātes brillēm, interaktīvo paklāju, digitālās mājturības 

komplektu, demonstrācijas iekārtām u.c. tehniku) apkopotas pārskata 3.4. sadaļā  

Projekta īstenošanas rezultātā tapušais Ģimenes digitālo aktivitāšu centrs ir ievērojami 

paplašinājis bērniem un ģimenēm paredzēto pakalpojumu un iespēju klāstu LCB. Šobrīd 

Latvijā vēl ir samērā maz bibliotēku, kurās ir publiski pieejamas līdzīga satura inovācijas un 

lietotāju apmācības programmas, tādēļ centra ierīkošana raksturo LCB citu reģiona bibliotēku 

vidū kā vietu, kas piedāvā lietotājiem aktuālus un inovatīvus pakalpojumus digitālajā 

informācijas laikmetā būtisku zināšanu un prasmju apguvei. 

Par nozīmīgiem projekta ieguvumiem uzskatāma arī bibliotekāru apmācība par 

tehnoloģiju mentoriem ( divu gadu laikā apmācīti seši mentori piecu tehnoloģisko risinājumu 

izmantošanā, katrs mentors apmācīts 93 stundu garumā), kā arī projekta gaitā tapusī 

metodoloģiska rokasgrāmata, kas palīdz bibliotēkas mentoriem apmācīt lietotājus minēto 

tehnoloģisko risinājumu izmantošanā. 

Projekta izskaņā pārskata gada aprīlī LCB rīkoja projekta noslēguma konferenci 

“Bibliotēka digitālajā laikmetā: Tradīcijas un inovācijas”. Konferences laikā bibliotēku nozares 

un saistīto jomu speciālisti diskutēja par publisko bibliotēku lomu digitālajā laikmetā, īpaši 

pievēršoties pārrobežu sadarbības projektu sniegtajām iespējām inovatīvu bibliotekāro 

pakalpojumu ieviešanā un sabiedrības digitālās kompetences sekmēšanā. Konference notika 

Daugavpils Universitātes Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju korpusa konferenču zālē un pulcēja 

vairāk nekā 100 dalībnieku no Latgales un citu reģionu publiskajām un skolu bibliotēkām.  

Konferences gaitā bibliotēku nozares speciālisti un citi interesenti tika iepazīstināti ar 

projekta rezultātiem. Ar ziņojumiem par projekta gaitu un iznākumiem uzstājās projekta 

partneri no Latvijas – Latgales Centrālās bibliotēkas vadītāja Jeļena Šapkova un Preiļu 

Galvenās bibliotēkas vadītāja Ilona Skorodihina. Pārrobežu projektu īstenošanas pieredzē 

dalījās arī Jelgavas pilsētas bibliotēkas projektu vadītāja Klinta Kalnēja, akcentējot 

nepieciešamību pēc inovatīviem bibliotekārajiem pakalpojumiem pierobežas reģionā, kas būtu 

vērsti uz dažādu paaudžu lietotājiem, ņemot vērā viņu īpašās intereses un vajadzības. Savukārt 

Ludzas pilsētas bibliotēkas vadītāja Inta Kušnere iepazīstināja ar sava pārrobežu projekta 

https://joom.ag/kqua
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pieredzi, kura mērķis ir sekmēt mazturīgo ģimeņu bērnu integrāciju caur interaktīvām 

aktivitātēm pierobežas reģiona bibliotēkās. Aprakstīts plašāk pārskata 12. sadaļā  

Konferences dienā interesentiem tika nodrošināta iespēja doties interaktīvā ekskursijā uz 

LCB Ģimenes digitālo aktivitāšu centru, lai iepazītu un izmēģinātu tā piedāvājumu, kā arī 

apmeklēt DU Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju korpusa laboratorijas un aplūkot tajās pieejamo 

aprīkojumu. 

Konferences organizēšana bija viens no galvenajiem projekta publicitātes pasākumiem, 

kurš ļāva iepazīstināt nozares speciālistus un citus interesentus ar tā rezultātiem sekmēt 

domapmaiņu par mūsdienu digitālā laikmeta bibliotēkām kā par tradicionālu un inovatīvu 

informacionālo pakalpojumu sniedzējām.   

9.2. Dialogs. Rakstnieki Daugavpilī. 5. kārta 

Pārskata gadā LCB īstenoja arī VKKF līdzfinansētā ilgtermiņa projekta “Dialogs. Rakstnieki 

Daugavpilī” 5. kārtu. Tādējādi tika turpināta tradīcija piedāvāt daugavpiliešiem tikšanās ar 

aktuāliem un pieprasītiem latviešu rakstniekiem, dodot iespēju risināt sarunas par literatūru un 

lasīšanu un veidojot dzīvu saikni starp lasītāju, grāmatu un autoru.  

Šogad projekta uzmanības centrā bija īsproza – žanrs, kas pēdējo gadu laikā piedzīvo sava 

veida renesansi. Mūsdienu steidzīgajā dzīves ritmā lasītāji aizvien vairāk dod priekšroku neliela 

apjoma darbiem, jo īpaši tādiem, kas ir izteikti laikmetīgi un aplūko mūsdienu cilvēkam 

aktuālas problēmas. Interese par īsprozu ir augsta arī Latgales Centrālajā bibliotēkā – jaunākie 

stāstu krājumi tiek aktīvi lasīti, pēc tiem veidojas rindas. Stāsta žanru bieži pieprasa 

mazākumtautību skolēni, jo tos ir salīdzinoši viegli atstāstīt un analizēt literatūras stundās. Arī 

cilvēki, kas apgūst latviešu valodu, nereti lūdz ieteikt kādu no jaunākajiem stāstu krājumiem. 

Atsaucoties šim pieprasījumam, projekta “Dialogs. Rakstnieki Daugavpilī” 5. kārtā 

Latgales Centrālā bibliotēka rīkoja 10 literāras tikšanās ar piecu aktuālu īsprozas krājumu 

autorēm – Ingu Gaili (“Piena ceļi”), Lauru Vinogradovu (“Izelpas”), Janu Egli (“Tad redzēs”), 

Andru Manfeldi (“Mājās pārnāca basa”) un Daci Vīganti (“Svešie jeb Miļeņkij ti moi”). Arī 

šogad tikšanās ar notika gan LCB, gan dažādās izglītības iestādēs Daugavpils mikrorajonos, 

kas darīja tās pieejamas daudz plašākam interesentu lokam, tostarp arī skolu jaunatnei. Ieeja 

visos pasākumos lasošajai publikai bija bez maksas. Projekta pasākumus apmeklēja kopskaitā 

388 dalībnieki. 

Projekta īstenošanas rezultātā Daugavpilī pieauga latviešu oriģinālliteratūras lasītāju 

skaits un attiecīgo grāmatu lasāmība, vairākas no tām iekļuva Latgales Centrālās bibliotēkas 

mēneša lasītāko grāmatu topos. Janas Egles “Svešie jeb miļeņkij ti moi” kļuva par gada lasītāko 

latviešu oriģinālliteratūras grāmatu, vērtējot kopējo izsniegumu visās Daugavpils publiskajās 

bibliotēkās. Vēl vienas projekta dalībnieces, Lauras Vinogradovas krājums “Izelpas” ierindojās 

šī topa piektajā vietā, apliecinot šādu tikšanos lielo lomu latviešu oriģinālliteratūras lasītības 

sekmēšanā. 

Būtiski, ka iespēju tikties ar autoriem īpaši novērtēja arī Daugavpils pilsētas izglītības 

iestāžu pedagogi un audzēkņi, norādot, cik svarīgi ir literatūras apguves formālo procesu 

stundās papildināt ar iespēju pārrunāt aktuālo latviešu prozu nepastarpinātā sarunā ar tās 

autoriem, gūstot daudz dziļāku un niansētāku priekšstatu par attiecīgajiem literārajiem darbiem, 

kā arī ierosmi turpināt lasīt arī citus vērtīgus latviešu oriģinālliteratūras paraugus. 

Īstenotie projekta publicitātes pasākumi (23 publikācijas interneta portālos, 41 

publikācijas Facebook, tostarp 5 bibliotēkas veidoti pasākumu reklāmrullīši video formātā, 27 
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publikācijas un 28 stories tipa ieraksti  Instagram, 1 TV sižets, 1 raksts avīzē) ļāva būtiski 

uzlabot LCB atpazīstamību un deva nozīmīgu ieguldījumu arī projektā iesaistīto literātu un viņu 

darbu popularizēšanā multikulturālajā Daugavpilī.  

9.3. Tiekamies bibliotēkā! Bērnu rakstnieki Daugavpilī. 1. kārta 

Pārskata gadā LCB ieguva VKKF atbalstu jauna literāra projekta īstenošanai, kura mērķis ir 

popularizēt lasīšanas tradīciju un latviešu oriģinālliteratūru Daugavpils bērnu un jauniešu vidū. 

Projekta ietvaros no 2019. septembra līdz decembrim Daugavpils publiskajās bibliotēkās un 

izglītības iestādēs tika rīkotas 10 tikšanās ar pieciem populāriem un lasītāju iemīļotiem bērnu 

un jauniešu grāmatu autoriem – Inesi Zanderi, Eviju Gulbi, Uldi Ausekli, Aivaru Kļavi un Liliju 

Berzinsku. Visās tikšanās reizēs tika organizētas autoru darbu izstādes. Autori iepazīstināja ar 

savu daiļradi, pastāstīja par literatūras radīšanas procesu, virzot bērnus uz vienu no jaukākajām 

brīvā laika pavadīšanas nodarbēm – lasīšanu. Projekta pasākumus apmeklēja kopskaitā 405 

interesenti. 

Daugavpils publisko bibliotēku lasītāji, pilsētas izglītības iestāžu pedagogi un bērni, kā 

arī bērnu vecāki atzinīgi novērtēja sniegto iespēju tikties ar autoriem, kopā diskutēt par 

mūsdienu bērnu literatūru, izsvērt būtiskāko un vērtīgāko ikdienā, rast atbildes uz jautājumiem. 

Tikšanās ar autoriem veicināja interesi par latviešu bērnu un jauniešu oriģinālliteratūru, 

palielinot bibliotēkas apmeklētāju un lasītāju pulku. Auga arī projektā iesaistīto autoru grāmatu 

lasāmība, piemēram, par 2019. gada trešo lasītāko izdevumu Daugavpils publiskajās bibliotēkās 

jauniešu un vidējā skolas vecuma bērnu grupā kļuva Aivara Kļavja “Melnais akmens” – 

vēsturiskās triloģijas “Ceļš uz nezināmo zemi” pirmā grāmata. Savukārt sākumskolēnu vidū 

otrajā vietā ierindojās Ulda Ausekļa gadalaiku dzejoļu krājums “Četras otas”. Arī pirmsskolas 

vecuma bērnu grupā pārstāvēta projektā iesaistīta autore – par trešo lasītāko grāmatu 

Daugavpils publiskajās bibliotēkās starp šī vecumposma lasītājiem kļuva Ineses Zanderes 

sacerējums par bērna fantāzijas lidojumu klavierspēles laikā – “Zirgā”. 

Projekta publicitātes pasākumi (20 publikācijas interneta portālos un 21 publikācijas 

vietnē Facebook) sekmēja bibliotēkas atpazīstamību un deva būtisku ieguldījumu arī projektā 

iesaistīto literātu un viņu darbu popularizēšanā vietējā kopienā. 

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 veicināšana. 

Bibliotēku sabiedrisko attiecību un publicitātes jomā strādā LCB administrācija (vadītāja un 

vadītājas vietniece), LCB nodaļu un filiāļu vadītāji, Sabiedrisko attiecību nodaļa (sabiedrisko 

attiecību vadītājs un sabiedrisko attiecību speciālists), kā arī Automatizācijas nodaļa (nodaļas 

vadītājs un divi sistēmbibliotekāri). 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 un Instagram), 

pilsētas digitālie un drukātie mediji (ziņu portāli, pašvaldības iestāžu mājaslapas, laikraksti), 



70 

 

Daugavpils pilsētas televīzija, komerctelevīzija Dautkom TV, kā arī “Latvijas radio” (reģionālo 

raidījumu cikls). 

Pārskata gadā Sabiedrisko attiecību nodaļas 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.nasha.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 laikrakstu «Миллион», 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 75 ziņas dažādos laikrakstos (2018. 

gadā – 110, 2017. gadā – 48): 

 «Миллион» – 25 publikācijas; 

 “Latgales Laiks” – 23 publikācijas; 

 «Латгалес Лайкс» – 19 publikācijas; 

 «Сейчас» – 5 publikācijas; 

 «Наш город» – 3 publikācijas. 

Publikāciju skaita samazinājums galvenokārt skaidrojams ar to, ka 2019. gada 1. februārī savu 

darbību beidz laikraksts «Сейчас», kas iepriekšējā gadā aktīvi publicēja informāciju par 

bibliotēkas jaunumiem un piedāvātajiem pasākumiem. Pārskata gadā satura akcenti tika mainīti 

arī laikrakstā «Наш город», ievērojami samazinot kultūras ziņu sadaļu un, saglabājot 

informāciju, tikai par vērienīgākajiem kultūras pasākumiem pilsētā. 

Pilsētas laikrakstu korespondenti izrādīja īpašu interesi par LCB Ģimenes digitālo 

aktivitāšu centru – tika plaši atspoguļota centra atvēršana, tajā pieejamais aprīkojums un 

piedāvātās iespējas, kā arī gada laikā veiktie pakalpojumu klāsta papildinājumi (jaunas 

nodarbības, to pieejamības paplašināšana, jauns aprīkojums). Pārskata gadā laikrakstos daudz 

uzmanības tika veltīts LCB piedāvātajām mākslas izstādēm, tostarp Dusetu mākslas galerijas 

(Lietuva) starptautiskā fotogrāfijas konkursa dalībnieku darbu izstādei, lietuviešu mākslinieka 

Alvida Stauska personālizstādei, gleznotājas Maijas Bērziņas personālizstādei, kā arī vietējo 

amatiermākslas apvienību pārstāvju darbu izstādēm. Laikrakstu lappusēs nokļuva ziņas arī par 

rakstnieces Janas Egles viesošanos Daugavpilī, Ceriņu bibliotēkas 40 gadu jubileju, Daugavpils 

autoru dzejas krājuma bērniem atvēršanas svētkiem.  

2019. gadā bibliotēkas aktualitātes tika atspoguļotas arī televīzijā – Daugavpils pilsētas 

domes televīzijā un komerctelevīzijā Dautkom TV. Gan LCB Sabiedrisko attiecību nodaļas 

mudināti, gan paši pēc savas iniciatīvas TV korespondenti apmeklēja bibliotēkas pasākumus un 

veidoja informatīvus sižetus par aktuālām norisēm bibliotēkas dzīvē.  

Salīdzinot ar 2018. gadu, TV sižetu skaits ir palicis praktiski nemainīgs. Pārskata gadā 

tika izveidoti 40 TV sižeti (2018. gadā – 41). Daugavpils pilsētas domes televīzija sagatavoja 4 

TV sižetus – divus latviešu valodā un divus krievu valodā, savukārt komerctelevīzijā Dautkom 

TV bija skatāmi 36 sižeti (18 latviešu valodā un 18 krievu valodā). Visi sižeti tika popularizēti 

bibliotēkas Facebook kontā. 

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.nasha.lv/
http://www.izglitiba.daugavpils.lv/
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Pārskata gadā rudenī komerctelevīzijā Dautkom TV tika ieviests jauns ziņu formāts 

“Daugavpils 100+ sekundēs” – vidēji 10 minūtes garš raidījums latviešu valodā, kurš nāk klajā 

katru darba dienu un kurā iekļauti vairāki nelieli sižeti par pilsētas aktualitātēm. No novembra 

ziņas par bibliotēku tika iekļautas četros raidījumos. Tādējādi tika gūta iespēja biežāk 

atspoguļot informāciju par bibliotēkas aktivitātēm un piedāvātajiem pakalpojumiem.  

Analizējot pārskata gadā veidoto TV sižetu saturu, tika secināts, ka aptverts ļoti plašs 

notikumu un aktualitāšu spektrs, iekļaujot kā dažādus jauninājumus bibliotēkas struktūrā un 

pakalpojumos, tā arī bibliotēkas rīkotos pasākumus, tostarp LCB Ģimenes digitālo aktivitāšu 

centra atklāšana, LCB filiāles Jaunbūves bibliotēkas atvēršana pēc renovācijas, bibliotēkas 

rīkotā konference “Bibliotēka digitālajā laikmetā: tradīcijas un inovācijas”, rakstnieku tikšanās 

ar lasītājiem, izstādes un tematiskās nedēļas. Par mākslinieces Maijas Bērziņas personālizstādi 

“Sudrabainā gaisma” (2019. gada janvāris) tapa atsevišķa 23 minūtes gara epizode raidījumu 

ciklam “Pa Latgales muzeja logu”. 

   2019. gadā informācija par bibliotēku tika sniegta arī radio: LR1 – sižets par 

daugavpilietes Valijas Plataces fotoizstādi “Rudie”, LR4 – sižets par digitālo tehnoloģiju 

ienākšanu bibliotēkā.  

Pārskata gadā sabiedrības informēšanai par norisēm bibliotēkā tika izmēģināts arī tāds 

iepriekš neapgūts instruments kā aplāde. Vairāki bibliotēkas darbinieki piedalījās sociālo tīklu 

medijplatformas Lobs.lv aplādē, kur stāstīja par savu skatījumu uz topošo Ģimenes digitālo 

aktivitāšu centru. 

Kopumā var secināt, ka sadarbība ar visa veida medijiem pārskata gadā bijusi pārdomāta 

un daudzpusīga, ļaujot uzrunāt plašu mediju satura patērētāju loku. 

10.2. Bibliotēkas informācija tīmeklī 

Bibliotēkas tīmekļa vietne 

Primārais publicitātes kanāls informācijas izplatīšanai par LCB darbības aktualitātēm ir 

2010. gadā izveidotā bibliotēkas mājaslapa www.lcb.lv. Ņemot vērā Daugavpils nacionālo 

sastāvu, mājaslapa sākotnēji tika veidota un joprojām tiek uzturēta paralēli divās valodās – 

latviešu un krievu. Mājaslapu administrē LCB Automatizācijas nodaļa un Sabiedrisko attiecību 

nodaļa. 

Bibliotēkas mājaslapa ir strukturēta astoņās galvenajās sadaļās, kas izvietotas horizontālā 

izvēļņu joslā lapas augšdaļā (Jaunumi, Par mums, Lietotājiem, Pakalpojumi, E-resursi, 

Filiāles, Galerija, Novadpētniecība) un deviņās sekundārajās sadaļās, kas izvietotas vertikālajā 

izvēļņu joslā (Jaunumu arhīvs, Darba laiks, Kontakti, Jaunās grāmatas, Lietotāju apmācība, 

Bibliotekārās stundas, Jautā bibliotēkai, Iepirkumi, Bibliotekāriem). Gar lapas malām izvietoti 

vairāki baneri. Priekšstatu par LCB mājaslapas vizuālo izskatu var gūt 10.2.1. attēlā. 

http://www.lcb.lv/
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10.2.1. attēls. Bibliotēkas mājaslapas ekrānšāviņš 

Pārskata gadā mājaslapā tika veiktas vien nelielas izmaiņas. Kreisajā vertikālajā ailē tika 

izveidots baneris “Ģimenes digitālo aktivitāšu centrs”. Tas aizved uz sadaļu, kurā apkopota 

informācija par pārskata gadā bibliotēkā atklātā Ģimenes digitālo aktivitāšu centra 

pakalpojumiem. Sadaļā “Filiāles” atstāti tikai bibliotēku kontakti. Nozīmīgākās norises LCB 

filiālēs tagad tiek atspoguļotas bibliotēkas mājaslapas ziņu sadaļā “Jaunumi”. Informācija par 

pārējām aktualitātēm LCB filiālēs tiek publicēta katras filiāles Facebook lapā.  

Kā ik gadu pārskata gada izskaņā tika apkopoti dati par bibliotēkas mājaslapas 10 

populārāko sadaļu apmeklējumu (10.2.1. tabula). 

10.2.1. tabula. LCB mājaslapas sadaļu popularitāte 

Vieta LCB mājaslapas sadaļa Skatījumi Unikālie 

skatījumi 

1. Sākumlapa 153 287 119 997 

2. Jaunumi  31 731 25 691 

3. Elektroniskais katalogs 7 561 4 412 

4. Sākumlapa krievu valodā 5 900 5 259 

5. LCB e-resursi 5 711 4 566 

6. Galerija 2019 4 343 3 251 

7. Galerija 3 970 2 408 

8. Filiāles 3 886 2 643 

9. Par mums 3 244 2 307 

10. Pakalpojumi 2 835 1 303 

Tabula atklāj, ka LCB mājaslapas apmeklētājus visvairāk bibliotēkas jaunumi, turklāt gan 

latviešu, gan krievu valodā, e-katalogs un notikumu fotogalerijas, it sevišķi aktuālā gada 

griezumā, kā arī jaunumi LCB filiālēs un informācija par bibliotēku un tās pakalpojumiem. 

http://www.lcb.lv/
http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=jaunumi
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=2019&cat=548
http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=galerija
http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=bernu_biblioteka_zilite
http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=Rekviziti_Struktura
http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=Pamatpakalpojumi
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Bibliotēkas jaunumu sadaļas krievu valodas versija aizvien saglabā popularitāti – pārskata gadā 

tā ierindojās ceturtajā vietā pēc skatījumu skaita (trešajā, ja ņem vērā tikai unikālos skatījumus), 

tādēļ pamatota būtu tās saglabāšana arī turpmāk, lai vietējās krievvalodīgo kopienas pārstāvji 

varētu piekļūt informācijai par galvenajām bibliotēkas aktualitātēm sev visērtāk saprotamā 

valodā. 

Lai varētu spriest par mājaslapas popularitāti, ir vērtīgi aplūkot arī datus par piekļuvi 

mājaslapai, salīdzinot dažādus piekļuves ceļus (102.1. tabula) 

10.2.1. Piekļuves ceļi LCB mājaslapai: izmantojuma dinamika  

Piekļuves ceļš Sesijas 2018 Sesijas 2019 +/- 

Caur tīmekļa meklētājprogrammām (google u.c.) 15 156 15 265 +109 

Tiešā piekļuve, ievadot adresi adrešu logā vai 

izmantojot “grāmatzīmi” 

5 654  7 856 +2 202 

Caur saiti, kas publicēta citā mājaslapā 1 298 824 -474 

Caur saiti no sociālajiem tīkliem 653 1 550 +897 

Tabula atklāj, ka pārskata gadā ievērojami pieaudzis pieslēgšanās gadījumu skaits LCB 

mājaslapai no sociālajos tīklos publicētām saitēm. Šo pieaugumu visticamāk sekmēja gan 

izteiktāka bibliotēkas klātbūtne un atpazīstamība sociālajos tīklos, gan konsekventi ievērotā 

politika pie katras Facebook publicētas īsformāta ziņas publicēt arī saiti uz bibliotēkas 

mājaslapu ar aicinājumu plašāku informāciju meklēt tur. Tomēr vislielākais pieaugums pārskata 

gadā tiešajā vērojams piekļuvē, kas notiek, lietotājam manuāli iedrukājot bibliotēkas 

mājaslapas adresi interneta pārlūkprogrammas adrešu logā vai arī izmantojot iepriekš saglabātu 

grāmatzīmi. Tas varētu liecināt par to, ka bibliotēka iegūst plašāku uzticamu sekotāju loku, kas 

vai nu labi pārzina bibliotēkas mājaslapas adresi vai arī ir kļūst par tās regulāriem 

apmeklētājiem, kas tieši apmeklējumu regularitātes dēļ izvēlas vienkāršotas piekļuves ceļu caur 

grāmatzīmi.  

Vērts sīkāk izanalizēt mājaslapas apmeklējumus no sociālajiem tīkliem, salīdzinot dažādu 

sociālo tīklu izmantošanu šim nolūkam (10.2.3. tabula). 

10.2.3. tabula. LCB mājaslapas apmeklējums no sociālajiem tīkliem 

Tīkls Sesijas 2018 Sesijas 2019 +/- 

Facebook 1 463 2 730 +1 267 

Twitter 71  54 -17 

Instagram 14 5 -9 

Tabulā redzams, ka pārskata gadā mājaslapas apmeklējumu skaits no Facebook ir gandrīz 

divkāršojies, liecinot, ka mājaslapas popularizēšana darbs Facebook ir bijis veiksmīgs. Tikmēr 

piekļuves sesiju skaits no Twitter ir jūtami krities, taču tas ir skaidrojams ar faktu, ka nejūtot 

īpašu interesi un iesaisti no Twitter lietotāju puses iepriekšējos gados, pārskata gadā bibliotēka 

minimizēja savu klātbūtni šajā sociālajā tīklā, atstājot tikai automātiski publicējamas īsformāta 

ziņas, kas parādās līdz ar katru jaunu publikāciju mājaslapā. Savukārt Instagram ir cita saturiskā 

specifika, tādēļ izejas sesiju skaits uz mājaslapu no šī sociālā tīkla saglabājas niecīgs.  

Tīmekļa resurss “LCB bērniem” 

Interneta resurss LCB bērniem (www.lcb.lv/berniem) ir veidots kā atsevišķs bērniem domātu 

pakalpojumu, krājuma un pasākumu popularizēšanas līdzeklis. Resursa pamata mērķauditorijas 

ir izglītības iestāžu darbinieki, vecāki un bērni, bet galvenā funkcija – dalībnieku piesaiste 

http://www.lcb.lv/berniem
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pasākumiem, sekmējot bibliotēkas apmeklējumu. Resursam ir šādas sadaļas: Jaunumi; Par 

bibliotēkām; Bērnu/Jauniešu žūrija; Gudrību lāde; Izklaides un spēles; Vecākiem; Pajautā 

bibliotēkai; Pierakstīties bibliotēkā; Pakalpojumi; Vērts izlasīt; Periodika. Strukturālas 

izmaiņas tīmekļa resursā pārskata gadā netika veiktas. 

Resurss “LCB bērniem” pārskata gadā tika apmeklēts 1717 reizes (salīdzinājumam – 

2018. gadā 1130 reizes un 2017. gadā 1507 reizes). Iepriekš vairākus gadus pēc kārtas bija 

novērojams apmeklējuma kritums, toties pārskata gadā tika sasniegts ievērojams pieaugums – 

par 587 apmeklējumiem vairāk nekā 2018. gadā, turklāt pārsniedzot arī 2017. gada rādītājus. 

Trīs populārākās sadaļas bija Jaunumi, Izklaides un spēles, Jaunumu arhīvs. Skatījumu 

pieaugums saistāms ar ziņu skaita pieaugumu un satura formāta uzlabojumiem. 

Sadaļā “Jaunumi” regulāri tika ievietotas ziņas par LCB filiālēs gaidāmajiem bērnu un 

jauniešu pasākumiem, aicinot tos apmeklēt. Pārskata gadā sadaļā tika publicētas 149 ziņas, kas 

ir par 27 ziņām vairāk nekā 2018. gadā. Tāpat tika pilnveidots ziņu formāts – tika sekmēta pašu 

veidota vizuālā satura izmantošana Klipkopas attēlu vietā, uzlabota tekstu atbilstība vienotam 

formātam (treknrakstā izcelts pasākuma norises datums un laiks, kā arī pasākuma nosaukums, 

bibliotēkas nosaukums rakstīts zaļiem burtiem). Tādējādi sadaļā ievietotais saturs ir kļuvis 

vieglāk uztverams un pārskatāms, kā arī savu attēlu izmantošana spēj labāk piesaistīt interesi 

un ļauj sniegt ieskatu gaidāmajā pasākumā. Sadaļā “Jaunumu arhīvs” pāriet ziņas no sadaļas 

“Jaunumi”, kad pasākums jau ir noticis. 

Savukārt sadaļā “Izklaides un spēles” iekļautas saites uz dažādām izklaidējoša un 

izglītojoša satura vietnēm latviešu, krievu un angļu valodās, kurās pieejamas spēles un 

krustvārdu mīklas, krāsojamās lapas un puzles, pasakas un multfilmas, kā arī dažnedažādas 

radošas tiešsaistes aktivitātes. Pārskata gadā šajā sadaļā satura izmaiņas netika veiktas. Ņemot 

vērā apmeklētāju interesi, turpmāk būtu jāveic sadaļas satura papildināšana un dažādošana. 

ASV Informācijas centra tīmekļa vietne 

ASV Informācijas centrs ir LCB struktūrvienība ar savu tīmekļa vietni. Baneris uz to ir 

atrodams LCB mājaslapā). Vietne tiek uzturēta trīs valodās – latviešu, krievu un angļu. Vietnes 

struktūra veidota, izdalot šādas sadaļas: Par mums, Aktualitātes, Studijas ASV, Galerija, 

Noderīgas saites, Kontakti. Pārskata gadā strukturālas izmaiņas vietnē netika veiktas. Dati par 

vietnes apmeklētību pēdējo trīs gadu laikā apkopoti 10.2.4. tabulā. 

10.2.5. ASV Informācijas centra tīmekļa vietnes popularitātes dinamika 

Gads 2017 

(+/- salīdz. ar iepriekš.) 

2018 

(+/- salīdz. ar iepriekš.) 

2019 

(+/- salīdz. ar iepriekš.) 

Apmeklējums 653 (-188) 455 (-198) 538 (+83) 

Kā redzams tabulā, pārskata gadā pēdējo trīs gadu laikā fiksēts pirmais vietnes skatījumu 

pieaugums. Tas saistāms ar funkcionālām pārmaiņām pašā centrā (tā pārcelšanas organizēšanu 

uz citām, plašākām telpām bibliotēkas teritorijā), kas attiecīgi rosināja lielāku interesi par centra 

darbību. 

Emuāri (blogi) 

Bibliotēka līdz šim nav uzturējusi nevienu blogu, arī pārskata gadā tas netika uzsākts. 
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Sociālie tīkli 

LCB aktīvi izmanto sociālos tīklus kā vērtīgu sabiedrisko attiecību instrumentu, kas ļauj aptvert 

ļoti plašu esošo un potenciālo lietotāju loku, kā arī nozares profesionāļus. Pārskata gadā 

bibliotēka uzturēja savu kontu šādos sociālajos tīklos: 

 Facebook: https://www.facebook.com/lcb.lv 

 Instagram: https://twitter.com/LatgalesCB 

 Twitter: https://www.instagram.com/lcbbliotekars/ 

 Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCLgbppEqRR9CLguvzLW2pjA 

Lai atvieglotu šo kontu atrašanu potenciālajiem interesentiem, LCB mājaslapas sākumlapas 

augšdaļā ir izvietotas attiecīgas ikonas. 

Vizuāla un tekstuāla rakstura informācijas publicēšanu LCB sociālajos tīklos nosaka šādi 

apsvērumi: 

 iepazīstināt publiku ar plānotajiem pasākumiem, 

 atspoguļot jau aizvadītos pasākumus,  

 informēt par krājuma jaunieguvumiem un ieteikt saistošu un vērtīgu literatūru,  

 popularizēt bibliotēkas abonētās un pašu veidotās elektroniskās datubāzes,  

 popularizēt bibliotēkā apskatāmās mākslas un literatūras izstādes, 

 ziņot par dažādām citām aktualitātēm, kas neietilpst nevienā no iepriekš 

minētajām kategorijām, 

 veidot bibliotēkas un bibliotekāra publisko tēlu. 

Savi konti Facebook ir arī katrai no sešām LCB filiālēm, Latgales Centrālās bibliotēkas ASV 

Informācijas centram un LCB Ģimenes digitālo aktivitāšu centram: 

 LCB filiāle Bērnu bibliotēka “Zīlīte”: https://www.facebook.com/lcb. 

Bernu.biblioteka/  

 LCB filiāle Ceriņu bibliotēka: https://www.facebook.com/lcb.cerini/  

 LCB filiāle Gaismas bibliotēka: https://www.facebook.com/lcb.gaisma/  

 LCB filiāle Jaunbūves bibliotēka: https://www.facebook.com/lcb.jaunbuve/  

 LCB filiāle Pārdaugavas bibliotēka: https://www.facebook.com/lcb.pardaugava/  

 LCB filiāle Piekrastes bibliotēka: https://www.facebook.com/lcb.piekraste/  

 LCB ASV Informācijas centrs: https://www.facebook.com/InfoUSADaugavpils/  

 LCB Ģimenes digitālo aktivitāšu centrs: https://www.facebook.com/digicentrs/  

Kontu administrēšanu LCB filiāles un abu centru vadītājas veic patstāvīgi. Nepieciešamības 

gadījumā administratorus konsultē LCB Automatizācijas nodaļa un sabiedrisko attiecību 

speciālisti. 

Pārskata gadā LCB sabiedrisko attiecību speciālisti, kas veic LCB sociālo tīklu kontu 

administrēšanas funkcijas, vairākkārt tika uzaicināti dalīties pieredzē (skat. 12. sadaļu). 

Facebook 

Ziņas par LCB Facebook konta (https://www.facebook.com/lcb.lv) svarīgākajiem 

statistiskajiem rādītājiem pēdējo trīs gadu griezumā apkopotas 10.2.5. tabulā. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/lcb.lv
https://twitter.com/LatgalesCB
https://www.instagram.com/lcbbliotekars/
https://www.youtube.com/channel/UCLgbppEqRR9CLguvzLW2pjA
https://www.facebook.com/lcb.%20Bernu.biblioteka/
https://www.facebook.com/lcb.%20Bernu.biblioteka/
https://www.facebook.com/lcb.cerini/
https://www.facebook.com/lcb.gaisma/
https://www.facebook.com/lcb.jaunbuve/
https://www.facebook.com/lcb.pardaugava/
https://www.facebook.com/lcb.piekraste/
https://www.facebook.com/InfoUSADaugavpils/
https://www.facebook.com/digicentrs/
https://www.facebook.com/lcb.lv
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10.2.5. LCB Facebook konta popularitātes dinamika 

Gads 2017 

(+/- salīdz. ar iepriekš.) 

2018 

(+/- salīdz. ar iepriekš.) 

2019 

(+/- salīdz. ar iepriekš.) 

Jauni ieraksti 1 684 (-120) 938 (-746) 984 (+46) 

Sekotāji 765 (+190) 1040 (+275) 1361 (+321) 

Apmeklējums 

(sekotāji+nesekotāji) 

125 504 (+49 313) 274 650 (+149 146) 412 951 (+138 301) 

Kā redzams tabulā pārskata gadā kopējais ierakstu skaits salīdzinājumā ar 2018. gadu 

saglabājās gandrīz nemainīgs. Jaunu sekotāju skaits trīs pēdējo gadu griezumā turpina pieaugt 

jo straujāk, stabili augsts ir arī kontā fiksēto apmeklējumu pieaugums. Tas viss liecina, ka konts 

nostiprina popularitāti sociālo tīklu lietotāju vidū, ik gadu jūtami paplašinot savu aptvērumu, 

kas ļauj popularizēt bibliotēku un tās pakalpojumus daudz plašākam interesentu lokam.  

Vēl viens būtisks rādītājs, kas dod iespēju analizēt LCB Facebook konta popularitāti, ir 

saņemtais lapas tīkšķu uzkrājums. Pārskata gada sākumā tas bija pārsniedzis 1000 atzīmju 

robežu, bet gada beigās kontam bija jau pāri par 1270 tīkšķu. Tātad gada laikā tika saņemti 

vairāk nekā 250 tīkšķi, kas atbilst iepriekšējo gadu pieauguma intensitātei. 

LCB Facebook konta sekotāju ģeogrāfijas analīze rāda, ka interese par bibliotēku ir 

galvenokārt lokāla. Joprojām lielākā sekotāju daļa ir Daugavpils iedzīvotāji (618) un rīdzinieki 

(251). Daudzkārt mazāks ir to sekotāju skaits, kas dzīvo citās Latgales pilsētās – Rēzeknē (39), 

Preiļos (18). Samērā vāji pārstāvētas ir arī citas lielās pilsētas Zemgalē (Jelgava, 15 sekotāji) 

un Kurzemē (Kuldīga – 12, Ventspils – 10, Liepāja – 9). Līdzīga aina bija vērojama arī gadu 

agrāk, kas ļauj secināt, ka interese par LCB Facebook kontu turpina būt galvenokārt lokāla, kā 

arī koncentrēta galvaspilsētā. Ievērojama daļa sekotāju no citām republikas lielajām pilsētām ir 

nozares speciālisti, viņu interesi par kontu visticamāk nosaka profesionāli apsvērumi. 

Analizējot un plānojot bibliotēkas popularizēšanas aktivitātes Facebook, būtiski ir ņemt 

vērā arī sekotāju vecuma un dzimuma sadalījumu (10.2.2. attēls). 

10.2.2. attēls. LCB Facebook konta sekotāju sadalījums pēc vecuma un dzimuma (%) 

Kā redzams attēlā, sekotāju vīriešu skaits ir niecīgs salīdzinājumā ar sievietēm. Viņu vidū 

visvairāk pārstāvētas ir trešā un ceturtā demogrāfiskā grupa: 25 līdz 34 gadi (27%) un 35-44 

gadi (19%). Salīdzinājumā ar 2018. gadu trešās grupas īpatsvars kopējā sekotāju skaitā ir krities 

par diviem procenta punktiem (no 29%), savukārt ceturtās grupas īpatsvars audzis par četriem 

procenta punktiem (no 15%). Tas nozīmē, ka starp abām pārstāvētākajām vecumgrupām ir 

sākusies tendence uz izlīdzināšanos. Mērķis sekmēt šo izlīdzināšanos, attiecīgi pielāgojot 

ierakstu saturu, piemēram, grāmatu jaunumu rubrikā iesakot daudzveidīgāku un vidējam 

vecumposmam vairāk saistošu literatūru. Novērotās pārmaiņas sekotāju vecumgrupu 
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procentuālajā sadalījumā norāda, ka, lai arī neliels, tomēr zināms progress vēlamajā virzienā ir 

panākts. 

Instagram 

Pārskata gadā tika aktīvi turpināts mērķtiecīgs darbs bibliotēkas Instagram kontā, veicot 

ierakstus katru dienu, dažreiz arī vairākas reizes dienā. Noslēdzot pārskata periodu, konts bija 

ieguvis 559 sekotājus. Konta rādītāju dinamika apkopota 10.2.6. tabulā. 

10.2.6. tabula. LCB Instagram konta attīstības dinamika 

Gads 2018 2019 +/- 

Jauni ieraksti 327 499 + 173 

Jauni sekotāji 328 231 - 97 

Unikālie skatījumi  2 923 5 646 + 2 723 

Aptvērums 16 641 43 903 + 27 262 

Kā redzams tabulā, pārskata gadā jaunu sekotāju pieaugums nebija tik straujš kā 2018. gadā, 

kad konts tika izveidots. Tomēr šī situācija ir samērā loģiska, jo tūlīt pēc izveides kontam 

piesekoja daudzi lietotāji, kas līdz šim sekoja bibliotēkai Facebook tīklā un, uzzinājuši par 

Instagram konta izveidi, masveidā sāka sekot arī tur. Tikmēr konta otrajā darbības gadā 

pieaugums ir pakāpeniskāks un organiskāks, jauni sekotāji visticamāk ir tie, kas kontu atklāj 

netīšām, caur ierakstos izmantotajiem tēmturiem, pēc citu sekotāju ieteikuma vai arī pēc konta 

popularizēšanas akcijām Bibliotēku nedēļā (skat. 10.3. sadaļu). Pārējie tabulā 10.2.5. apkopotie 

rādītāji liecina, ka aktivitāte kontā pārskata gadā ir ievērojami augusi. Tika publicēts vēl vairāk 

ierakstu, gandrīz dubultojās unikālo skatījumu skaits (cik reižu ierakstus redzēja unikāli 

lietotāji), savukārt kopējais aptvērums, kurā ietilpst arī ierakstu atkārtoti skatījumi, ko veicis tas 

pats lietotājs, pieauga vairāk nekā divkārt. Šie dati kopumā liecina, ka konts kļūst aizvien 

populārāks Instagram lietotāju vidū un tā uzturēšana būtu neapšaubāmi jāturpina. 

Ierakstu saturā var izdalīt vairākas apakšgrupas (10.2.7. tabula). 

10.2.7. tabula. LCB Instagram konta ierakstu veidi 

Ieraksta veids Rubrika(s) Īpatsvars 

Krājuma popularizēšana* Nozaru literatūras pirmdiena  

(nozaru literatūras jaunumi) 

Tulkojumu otrdiena  

(tulkotā daiļliteratūra) 

Retro trešdiena  

(LCB veco grāmatu kolekcija) 

Oriģinālliteratūras ceturtdiena  

(ievērības cienīgi latviešu oriģinālliteratūras 

izdevumi) 

Ārzemju literatūras piektdiena  

(grāmatas no LCB ASV Informācijas centra 

plauktiem) 

60 % 

Sarunas par grāmatām un lasīšanu, 

atgriezeniskā saite 

Jautājumu sestdiena 

Jautājumu svētdiena 

30 % 

Literārā projekta “Dialogs. 

Rakstnieki Daugavpilī” 

popularizēšana 

 

5-6 ieraksti par katru no piecām projekta 

tikšanās reizēm ar autoriem un viņu grāmatām 

(tikšanās nedēļā katru dienu) 

11 % 
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Ieraksta veids Rubrika(s) Īpatsvars 

Bibliotēkas un bibliotekāra tēla 

veidošana** 

Bibliotekāru mode 

Bibliotēku nedēļa 

9 % 

* Sīkāk pārskata sadaļā 6.6. 

** Sīkāk pārskata sadaļā 10.3.  

Kā redzams, LCB Instagram konts tiek galvenokārt izmantots krājuma popularizēšanai. 

Pārskata gada septembrī tika uzsākta regulāra stories tipa ierakstu publicēšana, kuras 

rezultātā tika novērots straujāks sekotāju pieaugums. Tādējādi stories tipa ieraksti, kas ir ļoti 

populāri Instagram lietotāju vidū un arī tiem ātrāk un ērtāk sasniedzami, apliecināja savu 

iedarbību jaunu sekotāju piesaistē LCB Instagram kontam un tiks turpināti arī nākotnē. 

Konta turpmākai attīstībai ir būtiski analizēt sekotāju demogrāfiskos rādītājus. Ja konta 

izveides gadā (2018) sekotāju kopienā pārstāvētākā pilsēta bija Daugavpils (38%), kam sekoja 

Rīga (20%) ar niecīgu sekotāju skaitu citās pilsētās (ne vairāk par pāris procentiem katrā), tad 

pārskata gadā aina kardināli mainījās. Pārskata gada nogalē starp konta sekotājiem bija vairs 

tikai 17% daugavpiliešu, kamēr rīdzinieku īpatsvars pieauga līdz 38% (sekotāju īpatsvars citās 

pilsētās – Jelgavā, Ventspilī, Liepājā – saglabājās niecīgs vien pāris procentu robežās). Tas 

nozīmē, ka, starp 2019. gadā jauniegūtajiem sekotājiem, lielākā daļa bija rīdzinieki, kas 

savukārt norāda uz būtisku intereses kāpumu starp galvaspilsētas iedzīvotājiem. Kontu attīstot 

turpmāk, būtu vērts padomāt, kā piesaistīt kontam lielāku skaitu vietējo iedzīvotāju, kas arī būtu 

potenciālie (un esošie) bibliotēkas lietotāji ar iespēju arī fiziski atnākt uz bibliotēku un izmantot 

tās pakalpojumus. 

Analizējot sekotāju dzimumu, tāpat kā pērn arī pārskata gadā pārliecinoši lielākā 

īpatsvarā starp sekotājiem bija sievietes (83% pārskata gadā salīdzinot ar 85% 2018. gadā). 

Īpaši nozīmīgas izmaiņas netika fiksētas arī sekotāju sadalījumā pēc vecuma. 2018. gadā 

pārstāvētākā vecumgrupa bija 25-34 gadi (52%), kam sekoja 35-44 gadi (20%) un 18-24 gadi 

(14%). Savukārt pārskata gadā aina bija šāda: 25-34 gadi (47%), 35-44 (24%) un 18-24 gadi 

(12%).  

Youtube 

LCB Youtube kanāls (https://www.youtube.com/channel/UCLgbppEqRR9CLguvzLW2pjA) ir 

veidots 2012. gadā. Pārskata gadā tajā publicēti 18 video (par 3 mazāk nekā gadu iepriekš). 

Fiksētais apmeklējums – 942 (par 305 mazāk nekā gadu iepriekš). Skaitliskie rādītāji liecina, 

ka interesei par kontu nav tendences augt. Taču tas varētu būt izskaidrojams ar faktu, ka to pašu 

video saturu LCB publicē arī savā Facebook lapā, kurš tad arī ir primārais sociālais tīkls 

informācijas ieguvei par bibliotēkas aktualitātēm. Faktiski Youtube kanāls tiek uzturēts tikai kā 

līdzeklis, kas ļauj publicēt bibliotēkas  radīto video saturu LCB mājaslapā, jo tam ir 

nepieciešama hipersaite (atšķirībā no Facebook, kas ļauj video saturu publicēt pa tiešo, 

augušupielādējot to no datora cietā diska vai servera). 

Pārskata gadā kontā publicētais saturs (kas tika dublēts arī LCB mājaslapā un Facebook 

kontā) ir iedalāms trīs kategorijas: 

 Krājuma popularizēšana – ik mēnesi tiek publicēts viens jauns videorullītis, 

kurā slaidrādes formā vizualizēts attēlots LCB lasītāko grāmatu tops 

aizvadītajā mēnesī (ar iegūtajām vietām un grāmatu vākiem).  

https://www.youtube.com/channel/UCLgbppEqRR9CLguvzLW2pjA
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 VKKF atbalstītā projekta “Dialogs. Rakstnieki Daugavpilī. 5. kārta” 

popularizēšana – pirms tikšanās ar katru autoru, tika veidots īpašs 

reklāmrullītis.  

 Bibliotēkas popularizēšana un tēla veidošana – tika veidots video atskats 

slaidrādes formā par pārskata gada būtiskākajiem notikumiem bibliotēkā. 

Dati par pārskata gadā skatītākajiem video LCB Youtube kanālā apkopoti 10.2.8. tabulā.  

10.2.8. tabula. LCB Youtube kanāla skatītākie video pārskata gadā 

Vieta Video Skatījumi pārskata gadā 

1. Daugavpils cietoksnis 229 

2. Lasītākās grāmatas martā 2019 54 

3. Lasītākās grāmatas decembrī 2018 50 

4. Lasītākās grāmatas janvārī 2019 48 

5.  Lasītākās grāmatas februārī 2019 45 

Kā redzams, pārskata gadā vislielāko interesi izraisīja bibliotēkas videofilma par Daugavpils 

cietoksni, kas tika veidota 2004. gadā un kuras saite ir publicēta bibliotēkas veidotajā datubāzē 

“Dinaburgas cietoksnis” (datubāze pieejama LCB mājaslapā). Šo video popularitāte saglabājas 

nemainīga visu pēdējo gadu laikā, lai arī skatījumu skaits pārskata gadā (229) ir jūtami mazāks 

nekā gadu iepriekš (344). 

Kopumā jāsecina, ka lietotāju interese par bibliotēkas Youtube kanālu ir niecīga un arī 

bibliotēka to uztur tikai kā funkcionālu rīku, lai gūtu iespējas laiku pa laikam publicēt pašu 

veidotu video saturu savā mājaslapā, dažādojot mājaslapas ierakstu formu.  

Twitter 

LCB joprojām ir saglabāts konts mikroblogu vietnē Twitter (https://twitter.com/LatgalesCB), 

taču pārskata gadā tā uzturēšanas darbs tika samazināts līdz minimumam, aprobežojoties tikai 

ar automātiskiem ierakstiem, kas parādās ikreiz, kad tiek veikts jauns ieraksts LCB mājaslapas 

jaunumu (ziņu) sadaļā. Šis lēmums tika pieņemts izsvērti un apzināti, analizējot konta 

statistiskos rādītājus pēdējo piecu gadu griezumā. Šie dati uzrādīja, ka līdzšinējais mērķtiecīgais 

darbs pie satura izstrādes un konta uzturēšanas vairākus gadus pēc kārtas nenesa gaidīto atdevi 

– lietotāju aktivitāte kontā bija zema un pastāvīgi kritās gadu no gada. 

Twitter konta automatizācijas rezultātā ietaupītais laiks un cilvēkresursi pārskata gadā 

tika mērķtiecīgi ieguldīti Facebook un Instagram kontu uzturēšanā, kas ir daudz populārāki 

lietotāju vidū un uzrāda pozitīvu dinamiku gan sekotāju skaita pieauguma, gan aktivitātes ziņā. 

Citas tīmekļa vietnes 

Pārskata gadā LCB informāciju par sevi citās tīmekļa vietnēs nepublicēja, jo Bibliotēku portāls 

atradās pārveides stadijā. 

10.3. Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi 

Pārskata gadā tika īstenoti vairāki publicitātes pasākumi, kuros LCB popularizēja sevi 

sabiedrībā. Par veiksmīgākajām atzītas sekojošas aktivitātes, t.sk. Bibliotēku nedēļa, akcija 

“Bibliotekāru mode”, Eiropas Mobilitātes nedēļa, Daugavpils pilsētas svētki, kā arī LCB 

Ģimenes digitālo aktivitāšu centra jaunā aprīkojuma prezentācija, desmittūkstošā apmeklētāja 

un simtās ekskursijas godināšana u.c. 

https://twitter.com/LatgalesCB
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Bibliotēku nedēļa 

Bibliotēku nedēļa LCB un filiālēs pārskata periodā norisinājās no 23. līdz 27. aprīlim. Iedzīvinot 

nedēļas vadmotīvu “Bibliotēkas – dialogs ceļā uz pārmaiņām”, LCB piedāvāja virkni klātienes 

un tiešsaistes aktivitāšu, lai pievērstu sabiedrības uzmanību iespējām, ko sniedz bibliotēka, un 

sekmētu dialogu ar lietotājiem. 

Visas nedēļas garumā tika piedāvāta literatūras izstāde “Bibliotekārs iesaka”, kurā bija 

iekļautas LCB darbinieku mīļākās grāmatas ar pašu darbinieku rakstītām atsauksmēm, atklājot, 

kādēļ attiecīgā grāmata ir īpaša un iesakāma lasīšanai. Ekspozīcijā: dzeja, romāni, īsproza, 

literatūra bērniem un pieaugušajiem, klasika un jaunākās aktualitātes, grāmatas dažādās 

valodās. Tādējādi bibliotēkas darbinieki un lasītāji tika iesaistīti netiešā dialogā par grāmatām. 

Turpinot dialoga tēmu, Bibliotēku nedēļā lasītāji tika aicināti doties uz “aklo randiņu ar 

grāmatu”, kuram bija dots skanīgs nosaukums – “Grāmatu dialogi”. Interesentiem bija 

pieejamas īpaši atlasītas un iesaiņotas grāmatas (romāni un īsproza), kuras varēja izvēlēties 

lasīšanai mājās, nezinot ne grāmatas autoru, ne nosaukumu un vadoties tikai pēc kāda grāmatā 

atrodama dialoga fragmenta, kurš rotāja iepakojumu. 

Bibliotēku nedēļas gaitā tika rīkoti arī divi konkursi LCB esošajiem un potenciālajiem 

sekotājiem sociālajos tīklos. Konkurss “Ko man nozīmē bibliotēka” noritēja bibliotēkas 

Facebook un Instagram kontos, un tā īpašā pievienotā vērtība bija bibliotēkas darbinieku 

speciāli šim mērķim veidotu fotogrāfiju galerija, kurā pie katra attēla atrodamas arī darbinieka 

refleksijas par bibliotēkas nozīmi viņa dzīvē. Konkurss norisinājās visu nedēļu, un tā noslēgumā 

bija iespēja saņemt balvā grāmatnīcas “Jānis Roze” dāvanu karti savas mājas bibliotēkas 

papildināšanai.  

Lai pretendētu uz konkursa balvu, bija jāizpilda vairāki nosacījumi – jāspiež “patīk” 

bibliotēkas lapai, jāpadalās ar attēlu galeriju, kādam no attēliem komentārā jāieraksta sava 

atbilde uz jautājumu, ko man nozīmē bibliotēka, un jāatzīmē arī draugs, kuram iesaka piedalīties 

konkursā. Konkursā piedalījās 36 sociālo tīklu lietotāji, 23 no tiem izpildīja visus 

priekšnoteikumus, un viņu starpā nejaušas izlozes rezultātā tika noteikts viens laimīgais balvas 

ieguvējs.  

Pēc konkursa tika atlasītas 27 spilgtākās pārdomas par bibliotēkas nozīmi sociālo tīklu 

lietotāju dzīvē, kuras, izveidojot vizuāli pievilcīgi un tematiski atbilstošu noformējumu, vasaras 

laikā tika pakāpeniski publicētas bibliotēkas Facebook kontā.   

Otrajam sociālo tīklu konkursam, kas noritēja Bibliotēku nedēļā un aicināja iepazīt 

bibliotēku skaitļos, bija dots nosaukums “Vai tu pazīsti bibliotēku?”. LCB Facebook kontā 

četras dienas pēc kārtas tika publicēta jauna infografika ar kādu skaitli un trim variantiem, ko 

šis skaitlis varētu apzīmēt.  

Lai piedalītos konkursā, bija jāizpilda vairāki nosacījumi – jāspiež “patīk” bibliotēkas 

lapai, jāatzīmē draugs, kuram iesaka piedalīties konkursā, un, izmantojot emocijzīmes, 

jānobalso par ticamāko atbildi. Katru dienu uz konkursa jautājumu centās atbildēt vidēji 30-40 

cilvēki, no kuriem 15 izpildīja visus konkursa dalības nosacījumus, bet tikai viens pareizi 

atbildēja uz visiem četriem jautājumiem. Tādējādi konkursa balva – grāmatnīcas “Jānis Roze” 

dāvanu karte – automātiski nonāca pie vienīgā konkursa uzvarētāja. 

Izvērtējot abu sociālo tīklu konkursu norisi, jāsecina, ka to rezultāti vērtējami pozitīvi. 

Tika rosināta sociālo tīklu lietotāju interese par bibliotēku, piesaistīti jauni sekotāji bibliotēkas 

sociālo tīklu kontiem, veicināta emocionālā saikne ar bibliotēku, gan rosinot lietotājus 
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aizdomāties par tās lomu viņu dzīvē, gan arī, publicējot bibliotēkas darbinieku fotogrāfijas un 

pārdomas par to, ko viņiem nozīmē bibliotēka. 

Plašu interesi raisīja 7.-12. klašu skolēniem paredzēts bibliotēku popularizējošs pasākums 

– bibliokvests “Lieliskais piecnieks”. Tas tika veidots kā aizraujošas un dinamiskas 

orientēšanās sacīkstes, kurās izkļūšanai no dažādiem bibliotēkas sektoriem dalībnieku 

komandām bija jāatrod telpā paslēpti vārdi un tie jāsavirknē izlaušanās parolēs. Neformālā 

veidā skolēni iepazina bibliotēkas sektorus, mācījās sadarboties, strādāt komandā un efektīvi 

sadalīt uzdevumus. Katru komandu pavadīja bibliotēkas darbinieks. Pasākuma noslēgumā visas 

komandas saņēma diplomus un saldu cienastu, bet kvesta uzvarētājiem tika pārsteiguma balvas.  

Bibliokvestam starts tika dots Bibliotēku nedēļā, bet, reaģējot uz lielo interesi,  pieteikumi 

dalībai tika pieņemti arī turpmāk. Turklāt pasākuma apmeklētāju pozitīvās pieredzes rosināti, 

bibliokvestā vēlējās piedalīties arī jaunāku skolēnu klašu grupas. 

Bibliotekāru mode 

Pārskata gadā viena no vispopulārākajām LCB aktivitātēm bija iniciatīva “Pavasara modes 

nedēļa”. Tā tika veidota, atsaucoties Latvijas Bibliotekāru biedrības izsludinātajai akcijai 

“Bibliotekāru mode” ar mērķi parādīt bibliotekārus kā spilgtas, atraktīvas un modernas 

personības un lauzt sabiedrībā vēl aizvien valdošos stereotipus par šīs profesijas vizuālo 

veidolu. No 25. līdz 31. martam LCB Facebook un Instagram kontos tika publicētas 28 tērpu 

variācijas, turklāt katram tērpam kā modes aksesuārs bija pieskaņota bibliotēkas grāmata, veicot 

arī krājuma popularizēšanu. Akcijas reklamēšanai tika izmantoti tēmturi #bibliotekārumode un 

#bibliotekārumodesnedēļa. 

Instagram kontā ik dienu tika ievietoti četri ieraksti, katrā ierakstā – divas atsevišķas 

fotogrāfijas, no kurām, vienā tērps ir bibliotekāram mugurā, bet otrā vizuāli pievilcīgi izkārtots 

uz horizontālas virsmas. Savukārt Facebook kontā tika veidots albums, kurš ik dienu tika 

papildināts ar četriem jauniem attēliem. Katrs attēls sastāvēja no divām fotogrāfijām atbilstoši 

ierakstiem Instagram, turklāt attēlam bija pieskaņots arī krāsains ietvars, uz kura redzami 

tēmturi.  

Akcija guva plašu atsaucību sociālo tīklu lietotāju vidū, atzinību izteica arī bibliotēku 

nozares pārstāvji un kolēģi no citām bibliotēkām. Instagram ierakstiem tīkšķu skaits variēja no 

32 līdz 64 (vidēji 46) tīkšķiem, kopskaitā tika saņemti 1284 tīkšķi un 28 komentāri. Savukārt 

Facebook attēlu galeriju bija tīkojuši 43 lietotāji, un 15 dalījās ar to. Atsevišķiem attēliem 

saņemto tīkšķu skaits bija no 1 līdz 19 (vidēji 8), ar attēliem lietotāji bija dalījušies 72 reizes un 

tika saņemti kopskaitā 10 komentāri. Instagram kontā akcijas norises mēnesī tika sasniegts 

visaugstākais aptvērums – 10491, pārējos gada mēnešos vidēji – 3045. Lai gan Facebook kontā 

tik ievērojamu aptvēruma atšķirību nebija, tomēr, pateicoties šai akcijai, tika sasniegts lielākais 

aptvērums gadā mēnešu griezumā – 55967, pārējos mēnešos vidēji – 32453.  

Bibliotekāru modes popularizēšanas akciju novērtēja arī bibliotēku nozares profesionāļi, 

ielūdzot LCB uzstāties ar priekšlasījumu pārskata gada Latvijas Bibliotēku festivāla 

Bibliotekāru modes un stila dienā. Turklāt LCB ir viena no bibliotēkām, kura aicināta iekļaut 

savu pieredzi arī topošajā elektroniskajā bukazīnā, kuru Latvijas Bibliotekāru biedrība ir 

iecerējusi veidot kā atskatu uz akciju “Bibliotekāru mode”. 

Eiropas Mobilitātes nedēļa: virtuālais velokross 

Jau tradicionāli LCB pievienojās Eiropas Mobilitātes nedēļas aktivitātēm, kuras tēma pārskata 

gadā bija droša pastaigāšanās un braukšana ar velosipēdu. No 16. līdz 20. septembrim LCB 
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Ģimenes digitālo aktivitāšu centrā ikvienam interesentam, neatkarīgi no vecuma vai fiziskās 

sagatavotības pakāpes, bija iespēja pārbaudīt savu varēšanu, startējot virtuālā velokrosā “Ripo 

vesels”. Minot statīvā iestiprināta velosipēda pedāļus, akcijas dalībnieki varēja ne tikai fiziski 

izkustēties, bet arī ekrānā apskatīt Daugavpils, Preiļu, Utenas vai Zarasu novadus un mēģināt 

uzrādīt jaunus ātruma rekordus. Informācija par virtuālo velokrosu tika publicēta LCB 

mājaslapā, Daugavpils pašvaldības iestāžu mājaslapās, elektroniskajos un drukātajos medijos. 

Akcijas norise tika popularizēta arī LCB un LCB Ģimenes digitālo aktivitāšu centra FB kontos, 

izmantojot tēmturus #gudrākssolis un #ripovesels. 

Virtuālajā velokrosā piedalījās 48 bibliotēkas apmeklētāji. Trīs braucēji, kuri uzrādīja 

ātrāko laiku, saņēma pārsteiguma balvas no bibliotēkas. Akcija palīdzēja popularizēt vienu no 

LCB Ģimenes digitālo aktivitāšu centrā pieejamajām aktivitātēm, rosināja apmeklēt bibliotēku 

un iepazīt centra iespējas, stiprināja bibliotēkas kā mūsdienīgas un sociāli aktīvas iestādes tēlu. 

Daugavpils pilsētas svētki 

Pārskata gadā bibliotēka turpināja iedibināto tradīciju piedalīties Daugavpils pilsētas svētku 

lielajā gājienā, kurā ik gadu vienojas pilsētas pašvaldības iestāžu kolektīvi, uzņēmēji, 

sabiedriskās organizācijas, domubiedru grupas, ģimenes un citi interesenti. Gatavojoties 

pilsētas svētkiem, bibliotēka parūpējās arī par vizuālā tēla uzlabošanu, iegādājoties jaunus koši 

zaļus kreklus ar apdruku – lielu LCB logotipu uz muguras un aicinošu uzrakstu “Nāc uz 

bibliotēku!” priekšpusē. Bibliotēkas dalība gājienā fotoreportāžas veidā tika atspoguļota 

bibliotēkas mājaslapā, kā arī Facebook kontā. 

Pasākumi LCB Ģimenes digitālo aktivitāšu centra popularitātes veicināšanai 

Kopš Ģimenes digitālo aktivitāšu centra atklāšanas pārskata gada februāra beigās LCB ir 

veikusi nemitīgu darbu gan pie centra iespēju un pakalpojumu pilnveidošanas, gan arī pie centra 

tēla un saiknes ar sabiedrību veidošanas. Starp centra atpazīstamību veicinošiem pasākumiem 

jāizceļ Ģimenes digitālo aktivitāšu centra jaunākā aprīkojuma popularizēšana, zīmējumu 

konkurss “Mana ģimene Digicentrā”, dalība skatlogu noformējumu konkursā, kā arī centra 

desmittūkstošā apmeklētāja un simtās ekskursijas godināšana. 

Ģimenes digitālo aktivitāšu centra jaunākā aprīkojuma popularizēšana 

Par godu LCB Ģimenes digitālo aktivitāšu centra atklāšanai no Daugavpils pilsētas domes 

dāvanā tika saņemti piecpadsmit tūkstoši eiro, kurus pašvaldība ieguva 2018. gada nogalē kā 

balvu VARAM rīkotajā konkursā “Ģimenēm draudzīgākā pašvaldība” republikas pilsētu grupā. 

Par šiem līdzekļiem bibliotēka varēja iegādāties iekārtas – interaktīvo burvju paklāju (Mobile 

Magic Carpet) un digitālās mājturības komplektu – centra pakalpojumu paplašināšanai, kuras 

plašākai publikai kļuva pieejamas pārskata gada oktobrī un novembrī (skat. 3.4. sadaļu).  

Ziņa par interaktīvā burvju paklāja pieejamību Digicentrā tika atspoguļota vienā 

videosižetā komerctelevīzijā Dautkom TV un divos laikrakstos, kā arī tika publicēta LCB 

mājaslapā un pilsētas iestāžu un ziņu portālu vietnēs – 7 publikācijas latviešu valodā, 6 

publikācijas krievu valodā. Ieraksts bibliotēkas FB kontā, kurā daugavpilieši un pilsētas viesi 

tiek aicināti izmēģināt interaktīvo burvju paklāju, saņēma 26 tīkšķus, ar to dalījās 18 lietotāji. 

29. novembrī LCB Ģimenes digitālo aktivitāšu centrā noritēja arī īpašs jaunākā 

tehnoloģiskā aprīkojuma prezentācijas pasākums, kas pulcēja lielus un mazus centra lietotājus 

– gan dažāda vecuma individuālus interesentus, gan ģimenes ar bērniem, kā arī dažādu 

pašvaldības iestāžu pārstāvjus. Daugavpils daudzbērnu ģimeņu biedrība “Lielas ģimenes” 
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dāvināja centram vecāku un bērnu kopīgi veidotu mākslas darbu centra interjera papildināšanai, 

savukārt Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments pasniedza vēl vienu lielisku 

dāvanu – japāņu rotaļlietas kendama, lai bagātinātu centrā pieejamo spēļu klāstu. Atskatam uz 

pasākumu tika veidota atsevišķa ziņa, kura tika publicēta gan LCB mājaslapā, gan arī vairākās 

Daugavpils pašvaldības iestāžu vietnēs, turklāt ziņai domes mājaslapā tika pievienota arī 

fotoreportāža. Pasākuma attēlu galerija bibliotēkas FB kontā saņēma 38 tīkšķus, un 9 lietotāji 

dalījās ar to.  

Zīmējumu konkurss “Mana ģimene Digicentrā” 

Godinot ģimeni kā valsts pastāvēšanas stūrakmeni, pārskata gada novembrī LCB rīkoja bērnu 

zīmējumu konkursu “Mana ģimene Digicentrā”. Konkursā tika aicināti piedalīties Daugavpils 

pilsētas un novada bērni vecumā no 6 līdz 10 gadiem, iesniedzot savu zīmējumu, kurā attēlots, 

kā ģimene pavada laiku LCB Ģimenes digitālo aktivitāšu centrā. Konkursa mērķis bija sekmēt 

ģimeņu saliedētību un veicināt informētību par bibliotēkas Digicentra piedāvātajām iespējām 

kopīgai laika pavadīšanai ģimenes lokā. Konkurss noritēja sadarbībā ar mēbeļu ražotāju SIA 

“LONAS Latvija”. 

Ģimenes digitālo aktivitāšu centra desmittūkstošais apmeklētājs un simtā ekskursija 

Sabiedrības informēšana par zīmīgiem skaitliskiem rādītājiem ir lielisks veids, kā atgādināt par 

iestādes esamību un veicināt tās atpazīstamību. Pārskata gadā LCB Ģimenes digitālo aktivitāšu 

centrs īpaši sveica savu desmittūkstošo apmeklētāju, kurš tika sagaidīts 10. septembrī, un simto 

ekskursiju, kas norisinājās 17. oktobrī. Abos gadījumos tika izsniegti apliecinājumi par šo 

zīmīgo faktu, papildus ekskursijas dalībniekus gaidīja salds cienasts, bet desmittūkstošais 

apmeklētājs saņēma balvā lietussargu ar LCB logotipu. Informācija par abiem notikumiem tika 

publicēta centra Facebook kontā, kā arī pēc tam tika pārpublicēta LCB Facebook kontā. 

Skatlogu noformējumu konkurss 

Pārskata gada noslēgumā LCB piedalījās Daugavpils pilsētas domes izsludinātajā skatlogu 

noformējumu konkursā. LCB Ģimenes digitālo aktivitāšu centra lielās logu vitrīnas rotāja 

tematiski zīmējumi – draudzīgi un visnotaļ sportiski roboti, kuri slēpoja, slidoja, spēlēja bumbu, 

veica spēka vingrinājumus u.tml. Noformējums tika veidots atbilstoši pilsētas noteiktajai svētku 

tēmai – Sportiskie Ziemassvētki. Vienlaikus ar pašvaldības konkursu noritēja arī iedzīvotāju 

balsošana par skaistāko noformējumu vienā no pilsētas mediju portāliem grani.lv. Ziņas par 

LCB skatlogu noformējumu un aicinājums atbalstīt bibliotēku balsojumā tika ievietots LCB un 

Ģimenes digitālo aktivitāšu centra Facebook kontos, kas kopskaitā saņēma 44 tīkšķus, un 22 

cilvēki dalījās ar šiem ierakstiem.  

Konkursa noslēgumā LCB saņēma no pašvaldības pateicības rakstu un veicināšanas 

balvu, kas ļaus bagātināt bibliotēkas noformējumu nākamajos gados. 

11.   Sadarbības tīkla raksturojums 

11.1. Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām  

LCB finanšu un saimnieciskā darbība ir pašvaldības pārraudzībā. Veicot bibliotekāro darbu, 

organizējot mākslas izstādes, pasākumus un citas aktivitātes, pārskata gadā turpinājās sadarbība 

ar Daugavpils pilsētas domes struktūrvienībām un pašvaldības iestādēm:  
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 Attīstības departaments (Ģimenes digitālo aktivitāšu centra jaunākā aprīkojuma 

iegāde un prezentācijas pasākums); 

 Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa (atspoguļo bibliotēkas aktualitātes 

videosižetos, izvieto publicitātes materiālus Daugavpils domes vietnē); 

 Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvalde (informācijas sagatavošana 

pārvaldes pārziņā esošajiem informācijas kanāliem, tostarp drukātajam un 

elektroniskajam izdevumam “3Kinfo”, iekļaušanās pārvaldes rīkotajos pasākumu 

ciklos, piemēram, Dzejas dienās, Ziemas priekos Daugavpilī;  

 Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde (sadarbībā ar pilsētas angļu valodas 

skolotāju metodisko apvienību lasītveicināšanas pasākumi angļu valodā, 

piemēram,  “Great American Authors”, “American Winter Holidays”, sadarbībā 

ar mājturības un vizuālās mākslas skolotāju metodisko apvienību ikgadējā eglīšu 

rotājumu izstāde, sadarbībā ar latviešu valodas un literatūras skolotāju metodisko 

apvienību lasītveicināšanas pasākumi, piemēram, Nacionālā Skaļās lasīšanas 

sacensība); 

 Daugavpils Tūrisma informācijas centrs (publicē informāciju par bibliotēkas 

pasākumiem, ievieto savos sociālo tīklu kontos fotoatskatus uz bibliotēkas 

pasākumiem, informē sabiedrību par LCB darba laika izmaiņām, popularizē 

bibliotēku un jo īpaši Ģimenes digitālo aktivitāšu centru kā tūrisma objektu, 

tostarp iekļaujot to arī savos bukletos); 

 Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs (Marka Rotko 116. dzimšanas dienai 

veltītas kinētiskas viktorīnas izveide, konsultācijas centra bibliotēkas periodikas 

krājuma papildināšanā, izstādes plānošana 2020. gadam); 

 Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs (dalība muzeja koordinētajā 

Lāčplēša dienas lāpu gājienā); 

 Latviešu kultūras centrs (dalība centra koordinētajā Pilsētas svētku gājienā), 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sporta pārvalde” (dalība iestādes rīkotajā 

akcijā Veselības nedēļas ietvaros); 

 Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu centrs “Jaunība” (mezglošanas tehnikā 

veidotu tērpu izstāde); 

 Daugavpils Krievu kultūras centrs (centra pārstāves izdotās bērnu dzejas grāmatas 

atvēršanas pasākums); 

 Baltkrievu kultūras centrs un Baltkrievu kultūrizglītības biedrība “Uzdim” (bērnu 

zīmējumu konkursa “Mana Baltkrievija” izstāde, tematiskie pasākumi). 

Tika īstenotas arī vairākas sadarbības aktivitātes ar vietējām valsts iestādēm, t.sk. Valsts 

policijas Latgales reģiona pārvaldes Kārtības policijas biroja Prevencijas nodaļu (informatīvu 

pasākumu cikls par drošību) un Daugavpils teātri (kopīgi veidota izstāde Starptautiskajai teātra 

dienai).   

Stiprinot saikni ar dažādām sabiedrības grupām, pārskata gadā bibliotēka sadarbojās ar 

virkni Daugavpils biedrību un nodibinājumu, kā arī ar privātpersonām: 

 Daugavpils Ukraiņu kultūrizglītības biedrība “Mrija” (ukraiņu izšūto dvieļu 

izstāde);  

 Daugavpils krievu rakstnieku organizācija (biedrības izdoto grāmatu atvēršanas 

pasākumi, autorvakari, tematiski pasākumi); 
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 Daugavpils radošās inteliģences asociācija “DINA-ART” (asociācijas izdoto 

grāmatu atvēršanas pasākumi); 

 Daugavpils fotostudija “Ezerzeme-F” (fotoizstāde);  

 Latgales brīvo mākslinieku asociācija (glezniecības izstādes);  

 Daugavpils daudzbērnu ģimeņu biedrība “Lielas ģimenes” (biedrības biedru 

apmācība Ģimenes digitālo aktivitāšu centrā); 

 Biedrība “Latgales džeza klubs-studija” (studijas dalībnieku koncerts); 

 Daugavpils dzīvnieku patversme (bibliotēkas darbinieku Ziemassvētku labdarības 

akcija patversmes iemītnieku atbalstam – dzīvnieku pārtikas, aprūpes produktu un 

vilnas izstrādājumu ziedojums); 

 fizioterapeite Zenta Piscova (informatīvs pasākums par muguras veselību Eiropas 

veselības nedēļā); 

 mūziķis Arvīds Brensons (klasiskās mūzikas koncerts LCB Ģimenes digitālo 

aktivitāšu centrā); 

 rakstnieks Vadims Verņiks (literāra tikšanās). 

Pārskata gadā turpinājās veiksmīga sadarbība ar Daugavpils Universitāti (mākslas izstādes, 

tikšanās ar rakstniekiem, bibliotekārās stundas), PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas 

vidusskolu “Saules skola” (mākslas izstādes, tematiski pasākumi, bibliotekārās stundas), PIKC 

Daugavpils Būvniecības tehnikumu (bibliotēkas darbinieku uzstāšanās tehnikuma ikgadējā 

pilsētas izglītības iestāžu bibliotekāru seminārā, bibliotekārās stundas), citām 

vispārizglītojošajām un profesionālajām skolām, pirmsskolas izglītības iestādēm un Daugavpils 

mācību centriem. Īpaši jāatzīmē jauna sadarbības forma, kas pārskata gadā izveidojās ar 

Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolu, kuras audzēkņi uzstājās ar priekšnesumiem 

vairāku izstāžu atklāšanas pasākumos (M. Bērziņas personālizstāde, fotostudijas “Ezerzeme-F” 

izstāde, A. Stauska personālizstāde, N. Marinohas personālizstāde).    

Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā, nozīmīgākie partneri, 

sadarbības vērtējums atspoguļots 7. 6 sadaļā.  

Sekmējot izglītības iestāžu bibliotēku sniegto pakalpojumu kvalitāti un konkurētspēju,  

uz sadarbības līgumu pamata tika nodrošināta Daugavpils pilsētas vispārizglītojošo un 

profesionālo skolu, kā arī Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes bibliotēku krājuma 

iekļaušana LCB elektroniskajā katalogā, izmantojot BIS ALISE moduli Skolu ALISE. Skolu 

bibliotekāriem tika nodrošinātas arī konsultācijas – skat. sadaļu 5.11. Tāpat sadarbības līgumi 

ir noslēgti par bibliotekāro pakalpojumu sniegšanu noteiktām sociālās atstumtības riskam 

pakļautām mērķgrupām, plašāk – sadaļā 5.7.  

Sadarbība novadpētniecības jomā skatīt 8.4 sadaļu.  

11.2. Citi sadarbības partneri reģionā un Latvijā, veiktās sadarbības aktivitātes 

LCB un tās filiāles turpināja sadarboties arī ar citām institūcijām ārpus pašvaldības, tostarp ar 

ASV vēstniecību Rīgā (noslēgts memorands par sadarbību ar LCB ASV Informācijas centru, 

saņemts kārtējais grants centra uzturēšanai un programmu turpināšanai), LR Ārlietu ministriju 

(koordinē un  konsultē, informatīvi atbalsta ESIP darbību, atbalsts Eiropas dienas aktivitātēm 

jauniešiem), Latvijas Patentu valdi (ceļojošā izstāde “Izgudrotājdarbība Latvijā 1918–1940” un 

lekcija par rūpniecisko īpašumu), Latvijas Republikas Tiesībsarga biroju (informatīvs seminārs 

bibliotekāriem un Tiesībsarga biroja juristu konsultācijas iedzīvotājiem), Valsts ieņēmumu 

dienestu (informatīvs seminārs iedzīvotājiem), Rīgas Stradiņa universitātes aģentūras Darba 
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drošības un vides veselības institūtu (bezmaksas seminārs “OiRA – interaktīvs rīks darba vides 

risku novērtēšanai”), Zemessardzes 36. kaujas atbalsta bataljonu (Karjeras nedēļa), biedrību 

Baltic Global Initiative (labdarības akcija “Zvaigzne austrumos”), Latvijas Nacionālo 

bibliotēku (izstāde “Latvijas ainavu dārgumi”), muzeju un pētniecības centru “Latvieši pasaulē” 

(ceļojošā izstāde “Latviešu Dziesmu svētki ārpus Latvijas”), Valsts sociālās aprūpes centra 

“Latgale” filiālēm “Kalupe” un “Kalkūni” (Ziemassvētku labdarības akcija “Eņģeļa pasts”). 

LCB ASV Informācijas centram turpinājās veiksmīga sadarbība ar ASV Valdības 

sponsorēto FLEX apmaiņas programmu, EducationUSA Latvia Informācijas centru un Baltic-

American Freedom Foundation organizāciju ar mērķi informēt Latgales reģiona iedzīvotājus 

par iespējām, ko piedāvā ASV valdības sponsorētās programmas izglītības un profesionālās 

pieredzes apmaiņas jomā. Šīs sadarbības ietvaros tika organizēti vairāki informatīvi semināri 

Latgales reģionā.  

Sadarbība ar citām iestādēm konsultatīvā un metodiskā darba īstenošanai LCB un filiālēs 

atspoguļota 12. sadaļā.    

11.3. Pārrobežu sadarbība, starptautiskā sadarbība 

Pārskata periodā tika sākta sadarbība ar Dusetu mākslas galeriju (Lietuva), eksponējot galerijas 

rīkotā starptautiskā fotokonkursa “Zirgi fotogrāfijā” dalībnieku darbus, kā arī galerijas vadītāja, 

mākslinieka Alvida Stauska (Alvydas Stauskas) personālizstādi. 

Tika turpināta sadarbība ar Utenas A. un M. Mišķinu publisko bibliotēku, Zarasu publisko 

bibliotēku un Lietuvas reģionālo bibliotēku asociāciju, veiksmīgi noslēdzot kopīga projekta 

pārrobežu sadarbības projekta īstenošanu (Ģimenes digitālo aktivitāšu centru tīkla izveide 

dzīves kvalitātes un izglītības atbalstam Austrumaukštaitijā un Dienvidlatgalē) – skat. 9. sadaļu. 

Tika uzņemta Ukrainas kultūras darbinieku delegācija un Kauņas reģiona publiskās 

bibliotēkas bibliotekāru delegācija. (skat.12. sadaļu)  

Sadarbībā ar Baltkrievijas Republikas konsulātu, Daugavpils baltkrievu kultūras centru 

un Baltkrievu kultūrizglītības biedrība “Uzdim” tika aizvadīta bērnu zīmējumu izstāde. 

Bibliotēkā turpinājās dokumentu pieņemšana Baltkrievijas vīzu noformēšanai. 

12.  Metodiskais un konsultatīvais darbs 

12.1. Situācijas apraksts, kopaina, metodiskā un konsultatīvā darba prioritātes pārskata 

periodā 

Metodisko, konsultatīvo un informatīvo atbalstu LCB veic Komplektēšanas un apstrādes 

nodaļas, Automatizācijas nodaļas, Lietotāju apkalpošanas nodaļas, Ģimenes digitālo aktivitāšu 

centra un sabiedrisko attiecību speciālisti. LCB vadītājas vietnieces tiešā pārziņā ir metodiskā 

darba plānošana, 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. Sadarbības līgums par elektroniskā kopkataloga veidošanu LCB ir noslēgts ar 22 

Daugavpils pilsētas vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm (skat. 5.11.sadaļu) 

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.   
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Metodiskā un konsultatīvā darba prioritātes pārskata periodā: 

 LCB un struktūrvienību darba plānošanas dokumentu, pārskatu, darba rādītāju 

apkopošana un analīze; 

 bibliotekārā darba pārraudzība, koordinēšana;  

 profesionālās pilnveides pasākumu organizēšana;  

 bibliotēku nozares speciālistu konferences “Bibliotēka digitālajā laikmetā: 

Tradīcijas un inovācijas” organizēšana; 

 aktuālas profesionālās informācijas apkopošana un novadīšana citu resoru 

bibliotēkām un kultūras iestādēm; 

 LCB darbinieku novērtēšana; 

 sadarbība ar skolu bibliotēkām, BIS Skolu ALISE darba koordinēšana, 

konsultēšana.  

12.2. Reģiona galvenās bibliotēkas sniegtais metodiskais un konsultatīvais atbalsts, 

īstenotie profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas pasākumi 

LCB galvenie speciālisti pārskata periodā sniedza konsultācijas par darbu ar krājumu, par 

lasītāju apkalpošanas aktuālajiem jautājumiem, par darba plānošanas dokumentu, pārskatu, 

darba rādītāju apkopošanu un analīzi, kā arī uzziņu darbu un darbu ar datu bāzēm. 2019. gadā 

tika organizētas 8 konsultatīvās sanāksmes LCB nodaļu, sektoru un filiāļu vadītājiem. 

Bibliotekāriem tika sniegta metodiskā palīdzība gan tradicionālā veidā, gan elektroniskā vidē, 

organizējot mācību seminārus, praktikumus, sanāksmes, grupu un individuālās konsultācijas, 

veidojot un rediģējot dokumentus tiešsaitē u.c..  

Metodiskais darbs tika veikts starptautisko un nacionālo lasīšanas veicināšanas 

programmu “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”, “Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība”, “Mūsu 

mazā bibliotēka”, “Grāmatu starts”, kā arī citu pasākumu bērniem un jauniešiem organizēšanā, 

koordinēšanā.  

Sabiedrisko attiecību speciālisti nodrošina metodisko uzraudzību un atbalstu LCB 

filiālēm sabiedrisko attiecību jautājumos. Sadarbībā ar filiāļu vadītājiem tiek sagatavotas un 

publicētas preses relīzes par nozīmīgākajiem notikumiem un pasākumiem filiālēs (Jaunbūves 

bibliotēkas telpu remonts, Ceriņu bibliotēkas 40 gadu jubileja utt.). Tiek sniegtas konsultācijas 

par filiāļu Facebook profilu administrēšanu – satura plānošanu un izstrādi, vizuālo publicitāti 

sociālajos tīklos. Sabiedrisko attiecību speciālisti nodrošina nozares speciālistiem aktuālas 

informācijas ievietošanu LCB tīmekļa vietnes sadaļā “Bibliotekāriem”. 

Pārskata gadā KAN sniedza metodiskos ieteikumus un konsultācijas LCB un filiāļu 

darbiniekiem krājuma veidošanā, organizēšanā, saglabāšanā un darbā ar LCB elektronisko 

katalogu. Bibliotēkas darbiniekiem ar nelielu darba pieredzi, tika sniegtas individuālās 

konsultācijas par UDK, krājuma kārtojumu un izvietojumu, nodrošināta praktiskā palīdzība 

informācijas resursu meklēšanā LCB e-katalogā un LCB normatīvajiem dokumentiem darbā ar 

krājumu.  

Konsultatīvo palīdzību IT jautājumos LCB un tās filiāļu darbiniekiem un lietotājiem 

sniedz Automatizācijas nodaļas speciālisti. Nodaļas speciālisti sniedza sekojošās konsultācijas: 

LCB un tās filiāļu iekšējie datorsistēmu lietošanas noteikumu ievērošana, tiešsaistes dokumentu 

un tabulu izveidošana un koplietošana, inovatīvo tehnoloģiju (Mobile Magic Carpet, Digitālas 

mājturības komplekts ar CorelDraw 2019 programmatūru, virtuālās realitātes brilles u.c.) 

izmantošana, esošās tehnikas (datoru, viedkaršu lasītāju, fotoaparātu, prezentācijas iekārtu, 
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multifunkcionālo iekārtu u.c.) lietošana, informācijas par BIS ALISE jauninājumiem un 

uzlabojumiem novadīšana LCB darbiniekiem un izglītības iestāžu bibliotekāriem, darbā ar BIS 

ALISE biežāk pieļauto kļūdu analīze, problēmsituāciju konstatēšana un novēršana, DBIS 

korekta izmantošana, darbinieku konsultēšana par iespējām datu izguvē no bibliotēkas 

sistēmām.  

Pārskata periodā veikta pārziņā esošo bibliotēku apmeklēšana un darba pamatprocesu 

vērtēšana t.sk. krājuma kvalitāte un izvietojuma funkcionalitāte, novadpētniecības krājuma 

pieejamība, darbs ar bērniem un jauniešiem – literatūras nodrošinājums, izdevumu novietojums 

plauktā, vizuālas informācijas izvietojums u.c.  

LCB darbiniekiem, kuriem stāžs ir mazāks par vienu gadu, tika rīkotas individuālās 

konsultācijas un sniegts īss ieskats LCB darba jomās – par LCB struktūru, finansēšanu, 

dokumentācijas apriti, uzziņu darbu, datubāzēm, novadpētniecību, lasītāju apkalpošanu un 

krājuma komplektēšanas principiem, pasākumu organizēšanu un publicitāti, darbu ar bērniem 

un jauniešiem, darbu ar BIS ALISE u. c.  Mācību kurss jaunajiem darbiniekiem “Ievadkurss 

bibliotekārajā darbā” (38 stundas) tiks organizēts 2020. gada sākumā. 

Kā nozīmīgāko profesionālās pilnveides pasākumu pārskata periodā ir jāmin, 2. aprīlī 

LCB organizēto konferenci bibliotēku speciālistiem “Bibliotēka digitālajā laikmetā: 

Tradīcijas un inovācijas”. Konference notika Daugavpils Universitātes Dzīvības zinātņu un 

tehnoloģiju korpusa konferenču zālē un pulcēja vairāk nekā 100 dalībnieku no Latgales un citu 

reģionu publiskajām un skolu bibliotēkām. 

Konferences gaitā bibliotēku nozares speciālisti un citi interesenti tika iepazīstināti ar 

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

atbalstam Austrumaukštaitijā un Dienvidlatgalē” rezultātiem. (skat. 9.1.sadaļu) Ar ziņojumiem 

par projekta gaitu un iznākumiem uzstājās projekta partneri no Latvijas – Latgales Centrālās 

bibliotēkas vadītāja Jeļena Šapkova un Preiļu Galvenās bibliotēkas vadītāja Ilona Skorodihina. 

Pārrobežu projektu īstenošanas pieredzē dalījās arī Jelgavas pilsētas bibliotēkas projektu 

vadītāja Klinta Kalnēja, akcentējot nepieciešamību pēc inovatīviem bibliotekārajiem 

pakalpojumiem pierobežas reģionā, kas būtu vērsti uz dažādu paaudžu lietotājiem, ņemot vērā 

viņu īpašās intereses un vajadzības. Savukārt Ludzas pilsētas bibliotēkas vadītāja Inta Kušnere 

iepazīstināja ar sava pārrobežu projekta pieredzi, kura mērķis ir sekmēt mazturīgo ģimeņu 

bērnu integrāciju caur interaktīvām aktivitātēm pierobežas reģiona bibliotēkās. 

Īpaši saistošs klātesošajiem šķita Ventspils Digitālā centra pieredzes stāsts, ar kuru 

iepazīstināja centra vadītāja vietnieks Raitis Roze. Konferences dalībniekiem bija iespēja 

iepazīt centra īstenotās interešu izglītības programmas dažāda vecuma bērniem un jauniešiem, 

kas ir vērstas uz plaša spektra digitālo prasmju attīstību – no robotikas un 3D modelēšanas līdz 

digitālajai mājturībai, dronu skolai un citām iespējām. 

Daudzpusīgu ziņojumu kopu bija sagatavojuši LNB speciālisti, iepazīstinot ar aktuālām 

iniciatīvām digitālā satura un pakalpojumu izstrādē. LNB Digitālās bibliotēkas vadītājs Artūrs 

Žogla ziņoja par digitalizēto tekstu anotēšanas risinājumiem. Nacionālās enciklopēdijas 

galvenais redaktors Valters Ščerbinskis stāstīja par Nacionālās enciklopēdijas tapšanu un 

izmantošanas iespējām. Savukārt LNB Galvenās krātuves centra vadītāja Sanita Burķīte 

iesaistīja klātesošos diskusijā par bibliotēku krājuma attīstības jautājumiem, rosinot pārdomas 

par iespējām papildināt bibliotēku krājumu ne tikai ar iespieddarbiem, bet arī ar dažādiem 

praktiskiem rīkiem un instrumentiem (no slēpēm līdz šujmašīnām), kas ļautu iedzīvotājiem 

nodoties praktiskām, saimnieciskām, radošām un veselīgām aktivitātēm. 
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Konferences dienā interesentiem tika nodrošināta iespēja doties interaktīvā ekskursijā uz 

LCB Ģimenes digitālo aktivitāšu centru, lai iepazītu un izmēģinātu tā piedāvājumu, kā arī 

apmeklēt DU Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju korpusa laboratorijas un aplūkot tajās pieejamo 

aprīkojumu.  

LCB darbiniekiem tika nodrošināta profesionālā pilnveide ārpus LCB, tika apmeklētas 

konferences, semināri, mācību kursi skat. 4. sadaļu. 

Pārskata periodā LCB speciālisti tika aicināti uzstāties citu organizāciju profesionālās 

pilnveides pasākumos. Aprīlī, Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu bibliotekāru seminārā 

“Mūsdienu bibliotēkas pakalpojumi”, ASV informācijas centra vadītāja uzstājās ar ziņojumu 

“ASV Informācijas centra resursu un pakalpojumu pieejamība/piedāvājums izglītības 

iestādēm”.  

Sabiedrisko attiecību speciālisti par tēmu “Bibliotēkas pakalpojumu popularizēšana 

sociālajos tīklos: krājums, pakalpojumi, tēla veidošana ” uzstājās ar ziņojumiem un dalījās 

pieredzē vairākkārt t.sk. LBB Jauno speciālistu sekcijas 3. biedru seminārā Preiļu Galvenajā 

bibliotēkā, Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu bibliotekāru seminārā “Mūsdienu bibliotēkas 

pakalpojumi”, reģiona galveno bibliotēku metodiķu seminārā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, 

Ilūkstes novada bibliotekāru seminārā u.c.  

Ģimenes digitālo aktivitāšu centra galvenā bibliotekāre uzstājās ar ziņojumu “Inovatīvi 

risinājumi lietotāju izglītošanai un saturīgai brīvā laika pavadīšanai Latgales Centrālajā 

bibliotēkā” bibliotēkas speciālistu konferencē "Interaktīvā izglītības telpa – tradicionālais un 

modernais", kuru organizēja Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka.   

Pārskata periodā tika organizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Dubultu Kultūras 

kvartālu. Jūrmalas Centrālajā bibliotēkā tikāmies ar kolēģiem pie diskusiju galda un 

izstaigājām, iepazinām bibliotēkas jauno ēku. Apmeklējām arī Jūrmalas Mākslas skolu un 

Jūrmalas Mūzikas vidusskolu.  

2019. gadā ne tikai braucām pieredzes apmaiņas braucienā, bet arī kuplā skaitā uzņēmām 

viesus gan no dažādām Latvijas pilsētām, gan ārvalstīm. LCB apmeklēja Valmieras, Gulbenes, 

Limbažu, Krāslavas, Ilūkstes, Jēkabpils, Rēzeknes, Bauskas un Rīgas bibliotēku jomas 

speciālisti.  Ekskursiju laikā tika sniegta informācija par bibliotēkas darba galvenajiem 

virzieniem, darba rezultātiem, projektu īstenošanu, jauno pakalpojumu ieviešanu u.t.t. Martā 

uzņēmām kultūras darbinieku delegāciju no Ukrainas, Ukrainas kolēģi apmeklēja Latgales 

Centrālo bibliotēku un Piekrastes bibliotēku. Kauņas, Utenu un Zarasu bibliotēku pārstāvji 

viesojās augustā un decembrī.  

12.3 Metodiskais un konsultatīvais atbalsts izglītības iestāžu bibliotēkām 

LCB sniedz metodisko un konsultatīvo atbalstu 22 Daugavpils izglītības iestāžu bibliotēkām.  

2019. gada rudenī tika organizēts mācību seminārs skolu bibliotekāriem par BIS ALISE 

moduļa “Cirkulācija” iespējām un biežāk konstatētajām kļūdām jaunu lietotāju reģistrēšanā un 

pārreģistrēšanā. Mācību semināru apmeklēja 10 skolu bibliotekāri.  

Pārskata gadā skolu bibliotekāriem tika sniegtas konsultācijas un novadītas 13 praktiskās 

nodarbības, kuras vadīja LCB Komplektēšanas un apstrādes nodaļas speciālisti. Nodarbībās 

tika skaidrota autoritatīvo un bibliogrāfisko ierakstu veidošana, rediģēšana, iespieddarbu 

klasificēšana pēc UDK u.c. Jāatzīmē, ka skolu bibliotekāri izmanto nodarbības, lai konsultētos 

arī par citām tēmām, kas nav saistītas ar BIS ALISE, bet attiecas uz bibliotekāro darbu, 

piemēram, e-grāmatas un e-žurnāli, grāmatu atlase un iegāde, grāmatu kopas, krājuma 



90 

 

izvērtēšana. Sniegtie metodiskās palīdzības veidi izglītības iestāžu bibliotēkām ir apkopoti 

12.3.1. tabulā.   

12.3.1. tabula. Metodiskā un konsultatīvā atbalsta pasākumi skolu bibliotēkām 2017.–2019. gadā 

Statistiskie rādītāji liecina, ka konsultācijas ir pieprasītas un nepieciešamas skolu 

bibliotekāriem. Pārskata gadā ir pieaudzis metodisko ieteikumu skaits par autoritatīvo un 

bibliogrāfisko ierakstu veidošanu un pārklāšanu, eksemplāru pievienošanu un svītrkodu 

izdruku, jo LCB e-katalogam pievienojās vēl divas izglītības iestādes. 

2019. gadā aktualizējās konsultācijas par darba procesiem BIS ALISE modulī 

“Komplektēšana”, īpaši izglītības iestādēm, kuras aktīvi uzsāka darbu ar šo moduli. 

Konsultācijas tika sniegtas par šādiem jautājumiem: jaunu sūtījumu ievadīšana, eksemplāru 

pievienošana, atskaišu veidošana un norakstīšana. 2020. gadā plānots organizēt mācību 

semināru skolu bibliotekāriem par darbu modulī “Komplektēšana”. 

Konsultācijas LCB tika sniegtas pilsētas izglītības iestāžu bibliotekāriem t.sk. Daugavpils 

9. vidusskolas, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes metodiskais centram, Daugavpils 

Vienības pamatskolai, Daugavpils Medicīnas koledžai, J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu 

ģimnāzijai, Dizaina un mākslas vidusskolai “Saules skola”. Komplektēšanas nodaļas speciālisti 

sniedza konsultācijas arī apmeklējot izglītības iestādes, kā arī sazinoties elektroniski.  Saziņas 

veidi ar izglītības iestāžu bibliotekāriem ir apkopoti 12.3.2. tabulā.  

12.3.2. tabula. Saziņas veidi ar skolu bibliotēkām 2019. gadā 

Saziņas veids Skaits 

Praktiskā palīdzība 68 

Vizīte 4 

E-sarakste 160 

Individuālās konsultācijas 117 

Kopā: 349 

Nepieciešamības gadījumā Komplektēšanas un apstrādes nodaļas darbinieki skolu bibliotēkām 

veidoja jaunus bibliogrāfiskos un autoritatīvos aprakstus. Apraksti tika veidoti iespieddarbiem 

svešvalodās, nošu izdevumiem, spēlēm, audiovizuālajiem dokumentiem, kā arī nozaru 

literatūras izdevumiem. Apkopojot informāciju, tika konstatēts, ka pēdējo trīs gadu laikā šo 

iespēju izmanto retāk, jo skolu bibliotekāri cenšas paši veidot bibliogrāfiskos aprakstus un 

lielākā daļa skolu bibliotēku krājumu ir sakārtoti un aprakstīti. Ja 2017. gadā praktiskā palīdzība 

Metodiskā un konsultatīvā atbalsta pasākums  Skaits 

2017. g.  

Skaits 

2018. g. 

Skaits 

2019. g. 

Konsultācijas par UDK, grāmatu meklēšana, eksemplāru 

pievienošana, svītrkodu piešķiršana un izdruka, autoritatīvo un 

bibliogrāfisko ierakstu veidošana un pārklāšana 

227 231 286 

Konsultācijas par darba procesiem modulī “Komplektēšana” - - 21 

Aprakstu rediģēšana (kļūdu labojumi) 75 76 63 

Praktiskā palīdzība jauna bibliogrāfiskā un autoritatīvā ieraksta 

veidošanā 
299 140 68 

Bibliotēkas kopējā krājuma (eks.) precizēšana 16 17 20 

Informatīvas vēstules skolām (aicinājumi uz konsultācijām, 

atbalsta materiāli u.c.)  
20 25 20 

Konsultācijas par pievienošanos LCB e-katalogam - 3 3 

Kopā: 639 492 475 



91 

 

bibliogrāfisko un autoritatīvo aprakstu veidošanā tika sniegta 299 reizes, 2018. gadā – 140 

reizes, tad 2019. gadā tikai 68 reizes.  

 Pārskata periodā dažās izglītības iestādēs skolu bibliotekāri nesteidzas sakārtot krājumu, 

to izvērtējot un norakstot nolietotus un pēc satura novecojušos iespieddarbus un citus 

dokumentus.  

Regulāri tiek sekots izglītības iestāžu bibliotēku darbam e-katalogā, pēc nepieciešamības 

labotas un izskaidrotas kļūdas. Pārskata gadā izglītības iestāžu bibliotekāri savlaicīgi tika 

informēti par izmainām BIS ALISE, par aktuālo informāciju nozarē un jaunākajiem 

metodiskajiem materiāliem.  

Problēmas darbā ar skolu bibliotēkām SKOLU ALISĒ: 

Darbs tiek veikts sistemātiski atbilstoši pieprasījumam un izglītības iestādes iespējām un 

motivāciju.   

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 vadītāja 

 

 

I. Gedžūne 

Bērnu bibliotēkas “Zīlīte” vadītāja D. Jakovele 
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Pielikumi 

 

1. pielikums. LCB jaunie pakalpojumi 

LCB Ģimenes digitālo aktivitāšu centra pakalpojumi: 

LEGO robotika, 3D modelēšana, virtuālais velobrauciens, virtuālā realitāte, kinect viktorīnas,  

Xbox 1 spēļu konsoles, digitālā mājturība, interaktīvais paklājs, galda spēles, grāmatu kolekcija, ekskursija 

“Iepazīsti un izmēģini!”, Ģimenes dienas darbnīca “Radi un dari” 
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2. pielikums. Projektu publicitātes materiāli 

“Dialogs. Rakstnieki Daugavpilī”, 5. kārta 
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“Tiekamies bibliotēkā! Bērnu rakstnieki Daugavpilī”, 1.kārta 
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3. pielikums. Konference “Bibliotēka digitālajā laikmetā: Tradīcijas un inovācijas” 

Konferences programma 

  

Konferences fotogalerija 
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4.pielikums. Bibliotēku nedēļa 2019 

Literatūras izstāde “Bibliotekārs iesaka” 

  

  

Aklais randiņš ar grāmatu “Grāmatu dialogi” 
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Bibliotekāru fotogalerija sociālo tīklu konkursam “Ko man nozīmē bibliotēka” 
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Bibliotēkas sociālo tīklu lietotāju spilgtākās pārdomas par bibliotēkas nozīmi viņu dzīvē no konkursa  

“Ko man nozīmē bibliotēka” 

 

  

  
  

Sociālo tīklu konkurss “Vai tu pazīsti bibliotēku?” 
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Bibliokvests “Lieliskais piecnieks” 
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5. pielikums. Bibliotekāru mode 

Attēli no bibliotēkas Facebook konta galerijas “Pavasara modes nedēļa” 
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6. pielikums. Daugavpils pilsētas svētki 

LCB Daugavpils pilsētas svētku gājienā 
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7. pielikums. Lasītveicināšanas aktivitātes Latgales Centrālajā bibliotēkā 

Lasītveicināšanas programma “Mūsu mazā bibliotēka” 
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Lasītveicināšanas programma “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2019” 

  
  

  
  

Lasītveicināšanas programma “Grāmatu starts” 
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Nacionālā Skaļās lasīšanas sacensība 

  

  
  

  
  

Lasītveicināšanas programma “Skaistā vasara bibliotēkā” 
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