
 

 

 

 

 

 

  



 

 

Latgales Centrālās bibliotēkas darba pārskata kopsavilkums 

Pārskata gadā pakalpojumu piedāvājuma un pieejamības ietekmējošais faktors bija Covid-19 

izraisītā situācija un ar to saistītās problēmas un izaicinājumi. 2020. gadā LCB ieviesa jaunus 

risinājumus, kas nodrošināja pakalpojumu pieejamību lietotājiem, t.sk. klātienes pakalpojumu 

sniegšanu lietotājiem epidemioloģiski drošā vidē, kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu 

lietotājiem attālināti, jauno pakalpojumu un darba formu ieviešanu un popularizēšanu. 

Veiksmīgs darbs noritēja vairāku projektu realizācijā un personāla profesionālajā pilnveidē.  

Pakalpojumu un pasākumu jauninājumi 

Lai atvieglotu iedzīvotājiem piekļuvi bibliotēkas resursiem, kas pieejami attālināti, tika ieviesta 

iespēja kļūt par bibliotēkas lietotāju, reģistrējoties tiešsaistē. Pārskata gadā šo pakalpojumu 

izmantoja 315 cilvēki. Lietotāji izvēlējās interesējošus e-resursus (3td e-GRĀMATU 

bibliotēka, Letonika, EBSCO, Britannica Academic, BiblioRossica), kuru piekļuves dati tika 

nosūtīti lietotājam uz e-pastu (skat. 5.2. sadaļu). 

Pārskata gadā tika ieviesti jauni pasākumu formāti: videointervijas ar mākslas izstāžu 

autoriem, iedvesmojošie videostāsti par bibliotēkā pārstāvētajām profesijām, kas tika veidoti 

Karjeras nedēļas ietvaros, grāmatu apskati videoformātā Ziemeļvalstu literatūras dienu ietvaros 

un Adventes lasījumi tiešsaistē. Tiešsaistē notika arī angļu valodas nodarbības un diskusiju 

klubiņš (skat. 5.9. sadaļu). Iegūto pieredzi tiešsaistes pasākumu rīkošanā LCB pielietos 

turpmākajā darbā.  

Veiksmīgākie lasītveicināšanas pasākumi 

2020. gada vasarā, apkalpojot tikai individuālos lietotājus, tika liegta iespēja realizēt jau 

ilggadējo lasītveicināšanas programmu “Skaistā vasara bibliotēkā”. Līdz ar to, lai veicinātu 

bērnu lasītprieku, tika izstrādāta jauna lasīšanas spēle “Bibliopols” individuāliem dalībniekiem. 

Spēle ieguva lielu atsaucību bērnu, viņu vecāku un bibliotekāru vidū. Vasarā, ievērojot drošības 

noteikumus, spēlē piedalījās 78 dalībnieki (skat. 7.5. sadaļu). 

 Ar Zviedru institūta un Zviedrijas Karalistes vēstniecības Latvijā finansiālo atbalstu 

pārskata gadā tika realizēts projekts “Sveicam Pepiju!”. Neskatoties uz ieviestajiem 

ierobežojumiem, tomēr iespēju robežās tika īstenotas šādas projekta aktivitātes: izveidota un 

prezentēta interaktīvā ceļojošā izstāde “Sveicam Pepiju!”, organizēta tematiskā spēļu akcija 

“Iepazīsti Pepiju”, Tēva dienas orientēšanās rallijs, bērnu zīmējumu konkurss “Pepija 

iedvesmo”, kā arī sadarbībā ar Zviedrijas Karalistes vēstniecību Latvijā atklāta izstāde “Tētis 

Zviedrijā. Tētis Latvijā.” (skat. 9. sadaļu).  

Novadpētniecības darba prioritātes 

Pārskata gadā Latgales Kultūras programmas ietvaros tika izveidota multimediju resursa 

“Dziesmotā Latgale” jaunā versija. Projekta gaitā tika aktualizēts resursa dizains un izveidota 

jauna satura vadības sistēma, kas dod iespēju regulāri papildināt resursu ar jaunāko informāciju, 

pievienot jaunas sadaļas par notikušajiem Dziesmu svētkiem, sniedz resursa apmeklētajiem 

daudz plašākas iespējas informācijas meklēšanai. Resursa jaunā versija izraisīja lielu interesi, 

par ko liecina šī resursa apmeklētība. 

Iesaistoties projektā “Zenit stāsti” (skat. 9. sadaļu), ko organizē Latvijas Nacionālā 

bibliotēka sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā un UNESCO Latvijas Nacionālo 

komisiju, ir iegūts materiālu kopums par dzīvi Daugavpilī 20. gs. 60.-80. gados. Bibliotēka 

https://forms.gle/8z2XCNJTDgiKRRF26
https://www.youtube.com/watch?v=4vOVHXBwUPw
http://www.lcb.lv/dziesmotalatgale/


 

 

plāno arī turpmāk realizēt aizsākušos tradīciju – stāstnieku kustību un dzīvesstāstu saglabāšanu. 

Ir nepieciešams atrast risinājumu, kā efektīvāk saglabāt informāciju – kā variants ir izveidot 

digitālo krājumu uz mājaslapas bāzes, kas būtu pieejams plašākam cilvēku lokam. 

Sadarbība ar izglītības iestādēm “Kompetenču pieejas mācību saturā (Skola2030)” 

ietvaros 

Veicinot sadarbību ar Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm Kompetenču pieejas mācību 

satura “Skola2030” īstenošanā, pārskata gadā tika realizēts apjomīgs darbs, piedāvājot 

pasākumus, kas tika pielāgoti mācību satura kompetencēm (skat.7.6.1.tabulu).  

Turpinot darbu šajā jomā, pārskata gadā tika izstrādāta aptauja pedagogiem ar mērķi 

apzināt bibliotēku lomu un atbalsta iespējas izglītības iestādēm jaunā mācību satura ieviešanā 

visās izglītības pakāpēs. Anketēšana tika uzsākta 2021. gada sākumā. Pēc aptaujas rezultātu 

izvērtēšanas turpināsies bibliotekāro stundu un citu tematisko pasākumu satura un formāta 

mērķtiecīga pielāgošana, aptverot pedagogiem aktuālās tēmas. 

Metodiskā un konsultatīvā darba prioritātes 

Lai nodrošinātu kvalitatīvu un konkurētspējīgu piedāvājumu bibliotēku lietotājiem tiešsaistē, 

pārskata gadā LCB AN izstrādāja un īstenoja mācību kursu “Bibliotekāru digitālās 

kompetences pilnveide attālinātā darba organizēšanā, pasākumu plānošanā un vadīšanā ar 

mūsdienīgu IKT rīku palīdzību”. Apmācībās piedalījās 18 darbinieki, kas ikdienā vada 

bibliotekārās stundas, pasākumus, literāras tikšanās u. tml. Visā pārskata periodā AN sniedza 

nozīmīgu atbalstu LCB un filiāļu personālam darbā ar tehnoloģijām (skat. 12.2. sadaļu). 

Darbs ilgtspējīgas attīstības mērķu jomā: Panākt dzimumu līdztiesību un iespējināt visas 

sievietes un meitenes (5. mērķis). 

LCB, sniedzot pakalpojumus ikvienam interesentam, atbalsta, veicina, realizē ANO 

ilgtspējīgas attīstības mērķus. Viena no veiksmīgākajām aktivitātēm bija seminārs skolu 

pedagogiem un bibliotekāriem par dzimumu līdztiesību “Indivīda loma mūsdienu pasaulē: 

stereotipi un perspektīvas” ar lektoru no Zviedrijas un Latvijas piedalīšanos (skat. 9.2. sadaļu).  

Apbalvojumi 

Pārskata gadā LCB un filiāles saņēma vairākas pateicības un balvas. Nozīmīgākā no tām ir LBB 

balva nominācijā “Gada bibliotēka 2019”, kuru piešķir par institucionāliem sasniegumiem 

bibliotēku nozarē, izceļot bibliotēkas darbības sniegumu, kvalitāti un darbu ar sabiedrību. LCB 

un tās filiāle BBZ saņēma Daugavpils Valsts ģimnāzijas saimes piederības zīmi “Stikla poga” 

– īpašu apbalvojumu par radošu un inovatīvu pieeju darbam izglītības vērtību saglabāšanā un 

izmantošanā, sniedzot atbalstu ģimnāzijas skolēniem un skolotājiem. 

http://www.bibliotekari.lv/?p=8853
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DPD Daugavpils pilsētas dome 
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DU Daugavpils Universitāte 
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ES Eiropas Savienība 

FB Facebook 
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IG Instagram 

IKT Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 

JNB LCB filiāle Jaunbūves bibliotēka 

KAN Komplektēšanas un apstrādes nodaļa 
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LAN Lietotāju apkalpošanas nodaļa 

LBB Latvijas Bibliotekāru biedrība 
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LNB Latvijas Nacionālā bibliotēka 

LR Latvijas Republika 

PDB LCB filiāle Pārdaugavas bibliotēka 

PKB LCB filiāle Piekrastes bibliotēka 

UNESCO 
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
(Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija) 

VKKF Valsts kultūrkapitāla fonds 
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1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums 

1.1. Īss situācijas apraksts 

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

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

un Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā ir reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā. 

LCB attīstības virzieni ir noteikti Daugavpils pilsētas attīstības programmas “Mana pils 

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

paredz kā Daugavpils publisko bibliotēku infrastruktūras sakārtošanu, tā arī tehniskā 

nodrošinājuma attīstību un citu aktivitāšu realizāciju. 

LCB misija ir noteikta saskaņā ar IFLA (Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju 

federācijas) Manifestu publiskajām bibliotēkām un paredz iekļauties tālākajā sabiedrības 

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

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

kulturāla, saturīga laika pavadīšanu. 

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

brīvu plašas informācijas pieejamību vietējai sabiedrībai un visiem interesentiem, sekmē 

mūžizglītības iespējas, veicina kultūras mantojuma apzināšanu un popularizēšanu. 

Pārskata gada prioritātes: 

 iestādes darbības organizēšana un pamatfunkciju nodrošināšana Covid-19 

izraisītajā situācijā; 

 jauno pakalpojumu un darba formu ieviešana un attīstība; 

 bibliotekārā personāla profesionālā pilnveide, jauno zināšanu un prasmju apguve; 

 sabiedrības informēšana par bibliotēkas aktualitātēm, t.sk. lietotāju apkalpošanas 

kārtību, sniegtajiem pakalpojumiem un aktivitātēm; 

 papildu finansējuma piesaiste/projektu īstenošana. 

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. 

No 2009. gada bibliotēkā darbojas Eiropas Savienības informācijas punkts. 

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

līdzfinansē ASV vēstniecība Rīgā. 

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

LCB vadītāja. 

1.1. attēls. LCB vienotā struktūra 2020. gadā 

1.2. Izmaiņas bibliotēku darbībā pārskata periodā 

Pārskata gadā notika izmaiņas LCB vienotajā struktūrā. Sakarā ar periodikas krājuma fizisko 

pārcelšanu Nozaru literatūras sektorā, ar 2020. gada 22. septembra LCB vadītājas rīkojumu 

Nr. 50 “Par izmaiņām LCB struktūrā” no iestādes struktūras tika izslēgts Periodikas sektors. 

1.3. Pārskata periodā paveiktais no bibliotēkas stratēģijā definētajiem virzieniem un 

uzdevumiem 

Pārskata gadā vairākas aktivitātes, kas tika iekļautas “LCB Vidēja termiņa rīcības plānā”, tika 

atceltas vai realizētas daļēji. Bibliotēka veica pasākumus, kas uzlaboja telpu infrastruktūru un 

materiāli tehnisko bāzi, pilnveidoja esošos pakalpojumus, kā arī ieviesa un attīstīja jaunus, 

īstenoja profesionālās pilnveides pasākumus, paaugstinot darbinieku kvalifikāciju u.c. 

2020. gadā paveiktais apkopots bibliotēkas darba pārskatā. 
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1.4. Darbs ilgtspējīgas attīstības mērķu jomā  

LCB, sniedzot pakalpojumus ikvienam interesentam, atbalsta, veicina, realizē ANO ilgtspējīgas 

attīstības mērķus. Bibliotēka nodrošina piekļuvi visa veida un satura informācijas resursiem, kā 

arī informācijas un komunikācijas tehnoloģijām.  Bibliotēkā tiek piedāvāts pakalpojumu klāsts 

sabiedrības izglītošanā (skat. 5.9. sadaļu), kultūras mantojuma apzināšanā, uzkrāšanā un 

saglabāšanā (skat. 8.sadaļu), tiek realizētas lasītveicināšanas programmas gan valsts, gan 

pilsētas mērogā (skat. 7.5. sadaļu). 

Pārskata gadā LCB piedalījās projektā “Zenit stāsti” (skat. 9.5. sadaļu), ko varētu 

identificēt kā stāstnieku kustības aizsākumu Daugavpilī. Visi projektā iegūtie materiāli tika 

apkopoti un saglabāti bibliotēkas novadpētniecības mapēs, tā papildinot novadpētniecības 

krājumu. 

2020. gada 9. oktobrī tiešsaistes platformā Microsoft Teams notika Latgales reģionālais 

seminārs “Bibliotēkas un sabiedrības ilgtspējīga attīstība: mēs būvējam šo pasauli paši”. LCB 

dalījās pieredzē par paveikto ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā. Priekšlasījumā tika 

uzsvērta LCB līdzdalība Daugavpils iedzīvotāju izglītošanā un mūžizglītības veicināšanā 

(skat. 1. pielikumu). 

1.5. Bibliotēku akreditācija 

Pārskata gadā LCB un tās padotībā esošajās bibliotēkās akreditācija nenotika. 

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, ieņēmumi no maksas pakalpojumiem u.c. 

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

nodrošina Daugavpils publisko bibliotēku pamatfunkciju veikšanu un pārskata gadā sastādīja 

746 318 EUR. Katru gadu iestādei tiek piešķirti papildu līdzekļi Daugavpils pilsētas Attīstības 

programmas “Rīcības un investīciju plānā” iekļauto aktivitāšu īstenošanai. Pārskata gadā 

saskaņā ar “Rīcības un investīciju plāna” 184. punktu LCB tika piešķirti papildu līdzekļi telpu 

Rīgas ielā 22A, Daugavpilī remontdarbiem 38 000 EUR apmērā. 

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

2.1. tabula. Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums 

 2018 2019 2020 

Ieņēmumi kopā (EUR) 1 013 143 867 444 778 544 

Pašvaldības finansējums 904 296  746 361 746 318 

Citi ieņēmumi: 108 847 121 083 32 226 

LCB kārtējie izdevumi pārskata gadā sastādīja 830 134 EUR. Kopējo izdevumu samazinājumu 

ietekmēja Covid-19 izraisīta situācija. Darbinieku atalgojums pārskata periodā palika 

nemainīgs. 2021. gada budžetā paredzēti līdzekļi darbinieku atalgojuma palielināšanai. 

Izdevumi krājuma komplektēšanai triju gadu laikā stabili, ar nelielu pozitīvu dinamiku. 

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. Bibliotēkas izdevumi apkopoti 2.2. tabulā. 
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2.2. tabula. Bibliotēkas izdevumi 

 2018 2019 2020 

Kārtējie izdevumi kopā (EUR) 937 232 870 242 830 134 

t.sk. darbinieku atalgojums (bruto) 439 977 475 051 472 300 

t.sk. krājuma komplektēšana 67 879 69 072 73 565 

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

Covid-19 radītās situācijas ietekme 

COVID-19 radītā situācija ietekmēja vairākus procesus un izvirzīja jaunas prioritātes darbā ar 

LCB IKT. Lai nodrošinātu darbiniekiem pilnvērtīgu un drošu darba vidi, veicot pienākumus 

attālināti, pilnībā tika pārbūvēta un pārkonfigurēta iekšējā serveru un tīklu sistēma. Palielinoties 

datorvīrusu un pikšķerēšanas uzbrukumiem, tika aktualizēti tīkla aizsardzības mehānismi, 

izstrādāti un ievesti jauni rezerves kopiju un datu dublēšanas algoritmi, apjomīgs darbs tika 

veikts darbinieku personīgās datortehnikas pārkonfigurēšanai, pielāgošanai un drošai 

pieslēgšanai bibliotēkas iekšējam tīklam. 

Lai nodrošinātu kvalitatīvu attālināto pasākumu (sanāksmju, bibliotekāro stundu, 

tematisko pasākumu u.c.) organizēšanu, darbinieku darba vietas tika aprīkotas ar web kamerām, 

austiņām un skaļruņiem, tika izstrādātas detalizētas instrukcijas un organizētas bibliotēkas 

darbinieku apmācības darbam MS Teams, Zoom un Skype platformās. Darbā aktīvi tika 

izmantoti interaktīvi tiešsaistes rīki Kahoot, canva.com un Google veidnes. 

Kopumā var secināt, ka pārskata periodā tika izpētītas un pielietotas jaunas, mūsdienīgas 

tehnoloģijas un interaktīvie rīki, paaugstinājās LCB IT infrastruktūras drošības līmenis, kā arī 

tika pilnveidotas bibliotēkas darbinieku digitālās un e-komunikācijas prasmes. 

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

Pārskata gadā LCB un tās filiālēs netika realizēti telpu un ēku rekonstrukcijas projekti. Tika 

veikti LCB darbinieku telpu Rīgas ielā 22A, Daugavpilī renovācijas darbi.     

3.2. Telpu paplašināšana vai bibliotēku pārvietošana uz citām telpām 

Pārskata gadā bibliotēku telpu paplašināšana vai bibliotēku pārvietošana uz citām telpām netika 

veikta.  

3.3. Jaunu ēku būvniecība 

Jaunu ēku būvniecība netika veikta. 

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

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

3.4.1. tabula. LCB un filiāļu IKT nodrošinājums 

 Darbiniekiem Lietotājiem Piezīmes 

Datori 

 2 2012. gads, projekts LLIV-353 “Reading_IT-Creation” 

1 1 2013. gads 

40 8 2014. gads 

 20 2018. gads, projekts LLI-089 “Network-DigiHubs”  

1  2018. gads 
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 46 2019. gads 

Portatīvie datori 

1  2011. gads, projekts “Bibliotēka dodas pie lasītāja”  

1  2012. gads, projekts LLIV-353 “Reading_IT-Creation” 

1  2014. gads 

 3 2015. gads 

1  2019. gads 

Multifunkcionālās 

iekārtas (melnbaltas) 

7 2008. gads, BMGF projekts 

1 1 2016. gads 

2 2018. gads 

Printeri 

6 2005. gads, VVBIS projekts 

4 2015. gads 

6 2016. gads 

7 2017. gads 

1 2020. gads 

Skeneri 

1 2003. gads 

1 2013. gads 

7 2017. gads 

1 2019. gads 

1 2020. gads 

Projektori 

1 2007. gads 

1 2008. gads 

1 2012. gads, projekts LLIV-353 “Reading_IT-Creation” 

1 2018. gads 

Bezvadu mikrofonu 

sistēma 
1 2012. gads, projekts LLIV-353 “Reading_IT-Creation” 

Aktīva skaņu sistēma 1 2020. gads 

Planšetdatori 
 10 2012. gads, projekts LLIV-353 “Reading_IT-Creation” 

 3 2018. gads 

Xbox 360 konsole  1 2013. gads, projekts LLIV-353 “Reading_IT-Creation” 

Xbox ONE konsoles   2 2019. gads, projekts LLI-089 “Network-DigiHubs” 

KINECT sensori  2 2019. gads, projekts LLI-089 “Network-DigiHubs” 

Televizori 

 4 2009. gads 

 1 2014. gads 

 2 2016. gads 

 3 2019. gads, projekts LLI-089 “Network-DigiHubs” 

 1 2019. gads, projekts LLI-089 “Network-DigiHubs” 

 1 2020. gads 

Digitālas 

spoguļkameras 

2  2012. gads, projekts LLIV-353 “Reading_IT-Creation” 

2  2018. gads 

Videokameras 2  2012. gads, projekts LLIV-353 “Reading_IT-Creation” 

3D pildspalvas 

10 2019. gads 

25 2019. gads, projekts LLI-089 “Network-DigiHubs” 

15 2020. gads 

3D printeris 
1 2019. gads 

1 2019. gads, projekts LLI-089 “Network-DigiHubs” 

Interaktīvais 

skārienjutīgais 

ekrāns 

1 2019. gads, projekts LLI-089 “Network-DigiHubs” 

1 Iegūts 2020. gadā 
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Demonstrācijas 

iekārta 
1 2019. gads, projekts LLI-089 “Network-DigiHubs” 

Virtuālās realitātes 

velosipēds 
 1 2019. gads, projekts LLI-089 “Network-DigiHubs” 

Samsung viedtālruņi 

un Samsung Gear 

brilles 

 2 2019. gads, projekts LLI-089 “Network-DigiHubs” 

LEGO® 

MINDSTORMS® 

Education EV3 

robotikas komplekti 

 6 2019. gads, projekts LLI-089 “Network-DigiHubs” 

 6 2020. gads, projekts LLI-089 “Network-DigiHubs” 

LEGO® 

MINDSTORMS® 

Education EV3 

papildus robotikas 

komplekti 

 12 2020. gads, projekts LLI-089 “Network-DigiHubs” 

Digitālās mājturības 

komplekts 
1 

2019. gads, Daugavpils pilsētas domes līdzekļi 

“Ģimenēm draudzīgākā pašvaldība” konkursa ietvaros 

Interaktīva 

multimediju ierīce 

“Mobile Magic 

Carpet” 

1 
2019. gads, Daugavpils pilsētas domes līdzekļi 

“Ģimenēm draudzīgākā pašvaldība” konkursa ietvaros 

Web kameras, 

skaļruņi (attālināto 

pasākumu 

organizēšanai) 

8  2020. gads 

Analizējot tabulā 3.4.1. sniegto informāciju, jāsecina, ka LCB un tās filiāļu IKT nodrošinājums 

kopumā ir apmierinošs, nerada problēmas bibliotekārajam personālam un lietotājiem, un aktīvi 

tiek izmantots bibliotēkas procesu veikšanā un pakalpojumu sniegšanā. 

LCB un filiāļu interneta pieslēguma vērtējums 

2020. gadā interneta pakalpojumu sniedzējs sadarbībā ar KISC palielināja interneta pieslēguma 

ātrumu Latvijas publiskajam bibliotēkām. Tas pozitīvi ietekmēja bibliotēku darbu, jo laikā, kad 

notiek aktīva interneta lietošana, t.sk. informācijas meklēšana, lejupielādēšana, tiešsaistes 

videomateriālu skatīšana, tiešsaistes rīku izmantošana u.c., interneta ātrums ir pietekošs, lai 

vienlaikus veiktu ātru bibliotēkas lietotāju apkalpošanu, nodrošinātu visu bibliotekāro procesu 

kvalitatīvu veikšanu, kā arī attālināto pasākumu vadīšanu. 

Informācija par LCB un filiāļu interneta pieslēgumu pārskata periodā apkopota 

3.4.2. tabulā. 

3.4.2. tabula. LCB un filiāļu datu pārraides ātrums 

Bibliotēka Datu pārraides ātrums Vērtējums 

LCB līdz 1 Gbps Pietiekošs 

BBZ līdz 100 Mbps Pietiekošs 

GMB līdz 100 Mbps Pietiekošs 

JNB līdz 100 Mbps Pietiekošs 

PDB līdz 100 Mbps Pietiekošs 

CRB līdz 100 Mbps Pietiekošs  

PKB līdz 20 Mbps Nepieciešams palielināt datu pārraides ātrumu līdz 100 Mbps 
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Tehnisku iemeslu dēļ Piekrastes bibliotēkas datu pārraides ātrums tika palielināts no 5 Mbps 

līdz 20 Mbps. 2021. gadā sadarbībā ar KISC un interneta pakalpojuma sniedzēju tiek plānots 

ievest jaunu risinājumu, kas ļaus palielināt datu pārraides ātrumu arī šajā bibliotēkā līdz 

100 Mbps. 

Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums darbā ar bērniem un jauniešiem 

Darbā ar bērniem un jauniešiem LCB un tās filiāles arvien biežāk izmanto mūsdienīgas 

tehnoloģijas. Dažos mēnešos, kad bibliotēkas organizēja pasākumus bērnu grupām, aktīvi tika 

izmantoti interaktīvie skārienjutīgie ekrāni, demonstrācijas iekārtas, Smart televizori ar 

portatīviem datoriem, planšetdatori un aktīva skaņu sistēma.   

LCB DAC darbā ar bērniem un jauniešiem aktīvi tika izmantoti vairāki mūsdienīgi 

risinājumi un tehnoloģijas, t.sk.: interaktīvais velosipēds, virtuālās realitātes brilles, Xbox One 

spēļu konsoles, Kinect sensori ar TV ekrāniem, LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 

pamata un papildus robotikas komplekti, datori, skārienjutīgs interaktīvais ekrāns, 3D printeris 

un 3D pildspalvas, interaktīvais burvju paklājs un digitālās mājturības komplekts. Pārskata gadā 

augstākminētās tehnoloģijas lielākoties varēja izmantot DAC individuālie apmeklētāji.  

3.5. Problēmas un to risinājumi materiālā un tehniskā stāvokļa jomā 

Lai paaugstinātu darbinieku datoru ātrdarbību un veiktspēju, plānots piekomplektēt datoru 

komplektus ar SSD diskiem un palielināt operatīvās atmiņas apjomu. 

Ņemot vērā IKT ātro attīstību un plašo piedāvājumu, tiks meklēti risinājumi DAC 

materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai un jaunu pakalpojumu ieviešanai.  

4. Personāls 

Covid-19 radītās situācijas ietekme 

COVID-19 radītā situācija būtiski ietekmēja darbu ar personālu. Šajā periodā tika izvirzīti 

vairāki problēmjautājumi, uz kuriem bija nepieciešams rast tūlītēju risinājumu, lai gan pavasarī 

informācija un pieredze šajā situācijā bija minimāla. 

Kā viens no būtiskākajiem jautājumiem bija nodrošināt drošu vidi darbiniekiem darba 

vietās. Tika lemts par attālinātā darba organizēšanu darbiniekiem, kuri varēja veikt savus 

pienākumus ārpus darba vietas. Klātienē tika veikti tikai būtiski nepieciešamie darbi, daļa 

veicamo darbu tika atlikti līdz laikam, kad risks inficēties mazinājās.   

Tika samazināta fiziska saskare starp strādājošajiem, darba sanāksmes, semināri, 

apmācības, konsultācijas notika attālināti. Tika ieviesti atbalsta pasākumi (izmaiņas darba 

organizācijā, darba uzdevumos, individuālas sarunas, konsultācijas u.c.) darbiniekiem, kuri 

varētu ciest no trauksmes vai stresa, pārvarot radušos situāciju valstī.  

COVID-19 radītā situācija lika pārskatīt personāla atlases procesu. Pēc nepieciešamības 

tika izsludinātas vakances uz brīvajām darba vietām bibliotēkā, bet, ņemot vērā ierobežojumus 

un laika periodu, kad netika apkalpoti lietotāji klātienē vai sniegti pakalpojumi, ievērojot 

ierobežojumus, netika pieņemti jauni darbinieki uz vakantām vietām. Apgrūtināta bija jauno 

darbinieku apmācība. Daļēji apmācības notika klātienē, daļēji attālināti.  

Arī pārējo darbinieku profesionālās pilnveides plānošanā notika būtiskas izmaiņas. Bija 

jāplāno un steidzami jāorganizē apmācības bibliotekāru digitālās kompetences pilnveidē, kā 

organizēt attālināto darbu, kā plānot un vadīt pasākumus ar mūsdienīgu IKT rīku palīdzību 

(skat. 12. sadaļa).  Daudzi citu organizāciju profesionālās pilnveides pasākumi tika atcelti vai 
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pārcelti uz vēlāku laiku virtuālajā vidē, tas radīja situāciju, kad pasākumi pārklājās, netika 

saņemti apliecinoši dokumenti par darbinieka profesionālo pilnveidi. Savukārt tas sagādāja 

grūtības profesionālās pilnveides pasākumu uzskaitē (skat. 4.3.1. tabulu).  

4.1. Personāla raksturojums  

Pārskata perioda beigās LCB un tās filiālēs strādāja 62 darbinieki, no kuriem 44 bija pilna laika 

slodzes bibliotekārie darbinieki, 18 – pārējie darbinieki, t. sk. grāmatvedība, saimniecības daļa, 

darba aizsardzības speciālists u.c. 

No 62 darbiniekiem: 56 sievietes (90%) un 7 vīrieši (10%). Bibliotekāro darbinieku 

sadalījums pa vecuma grupām: 20-29 gadi – 8 (18%); 30-39 gadi – 11 (25%); 40-49 gadi – 8 

(18%); 50-59 gadi – 10 (23%); 60-69 gadi – 7 (16%).   

2020. gadā trijās Latgales Centrālās bibliotēkas filiālēs mainījās vadītāji – Jaunbūves, 

Pārdaugavas un Ceriņu bibliotēkās.  

2020. gadā darbā tika pieņemti 9 bibliotekārie darbinieki. No darba LCB tika atlaisti 11 

bibliotekārie darbinieki, atlaišanas iemesli – pieņemts darbā uz noteiktu laiku (1 darbinieks), 

darbinieka uzteikums (4 darbinieki), darbinieka un darba devēja vienošanās (2 darbinieki), 

3 darbinieki devās vecuma pensijā, 1 darbinieks izmantoja iespēju pārtraukt darba attiecības un 

doties priekšlaicīgā vecuma pensijā.  

2020. gadā LCB un filiālēs ar bibliotekāro izglītību strādāja 16 bibliotekārie darbinieki –

36% no bibliotekāro darbinieku kopskaita. LCB un tās filiāļu bibliotekāro darbinieku izglītība 

apkopota 4.1.1. tabulā. 

4.1.1. tabula. LCB un tās filiāļu bibliotekāro darbinieku izglītība 

Izglītība  Darbinieku skaits  

Bibliotekāro darbinieku kopskaits  44 

no tiem ar bibliotekāro izglītību  16 

t.sk. ar maģistra grādu  4 

t.sk. ar bakalaura grādu  - 

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

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

t.sk. ar 3. profesionālo kvalifikācijas līmeni  10 

no tiem ar izglītību citās jomās  28 

t.sk. ar maģistra grādu  14 

t.sk. ar bakalaura grādu 14 

no tiem zinātņu doktori  - 

2020. gada jūnijā bija plānots 7 darbiniekiem kārtot LNB ārpus formālās izglītības sistēmas 

iegūto kompetenču atzīšanas kvalifikācijas eksāmenu, eksāmens tika pārcelts uz 

2021. gada nogali.  

Bibliotēkas darbinieki, apzinoties nepieciešamību apgūt aizvien jaunas zināšanas un 

prasmes, piedalās profesionālās pilnveides pasākumos, kā arī patstāvīgi apgūst neformālās 

izglītības programmas (skat. 4.3.1. tabulu). 

Lai nodrošinātu pēc iespējas kvalitatīvāku pakalpojumu sniegšanu – nodarbību un 

pasākumu vadīšanu bērniem un jauniešiem, darbinieki, kuriem nav pedagoģiskās izglītības 

pilnveidojuši savas zināšanas: 1 darbinieks 2020. gadā pabeidza Daugavpils Universitātes 

pedagogu tālākizglītības kursu programmu “Pedagoģiskās darbības pamati” (80 st.) un ieguva 
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sertifikātu ar tiesībām veikt pedagoģisko darbu, savukārt 1 darbinieks turpina studijas studiju 

programmā Izglītība (vizuālās mākslas skolotājs).  

4.2. Apbalvojumi un pateicības 

Pārskata gadā LCB ieguva LBB balvu nominācijā “Gada bibliotēka 2019”, kuru piešķir par 

institucionāliem sasniegumiem bibliotēku nozarē. Balvas mērķis ir izteikt atzinību LBB 

biedriem, izceļot vispārliecinošāko, aktīvāko un sekmīgāko bibliotēku sniegumu, kas devis 

labumu ne tikai lasītājiem un iedzīvotājiem, bet arī spējis iedvesmot citas bibliotēkas un 

bibliotekāro sabiedrību kopumā (skat. 23. pielikumu). 

LCB un tās filiāle BBZ saņēma Daugavpils Valsts ģimnāzijas saimes piederības zīmi 

“Stikla poga” – īpašu apbalvojumu par radošu un inovatīvu pieeju darbam izglītības vērtību 

saglabāšanā un izmantošanā, sniedzot atbalstu ģimnāzijas skolēniem un skolotājiem. 

No DPD saņemta veicināšanas balva un pateicības raksts par ieguldījumu Daugavpils 

pilsētvides veidošanā, piedaloties Ziemassvētku noformējuma konkursā.  

Par paveikto 2020. gadā bibliotēka tika apbalvota ar pateicību (LNB) par izcilu prasmi 

iesaistīt ģimenes kopīgā lasīšanā un diskusijās par grāmatām “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā 

2019 Latgales Centrālās bibliotēkas filiālēs”. 

No DPD IP – pateicība LCB un tās filiālēm par iesaistīšanos un attālināto pasākumu 

organizēšanu Karjeras nedēļā 2020. 

No Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja un LNB – pateicība par piedalīšanos 

Ziemeļvalstu Literatūras nedēļas 2020 norisēs. 

Tika saņemta arī pateicība par sadarbību ar Daugavpils pilsētas 9. speciālo pirmsskolas 

izglītības iestādi un LCB DAC popularizēšanu starptautiskajā seminārā “Mūsdienīgu 

paņēmienu izmantošana darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem individuālo spēju attīstībai”. 

LCB filiāles CRB vadītāja Jeļena Panteļejeva saņēma pateicību no Daugavpils 

11. pamatskolas par pilsētas konkursa “Ceļojums pa valodām” organizēšanu un vadīšanu. 

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. sadaļa) 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. 

Finansējums šim nolūkam ir pietiekams.   

Ziņas par citu iestāžu un organizāciju rīkotajiem profesionālās pilnveides pasākumiem 

2020. gadā apkopotas 4.3.1. tabulā. 

 4.3.1. tabula. Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi 2020. gadā 

N.  

p. k. 

Norises 

laiks 

Norises vieta Organizētājs(-i) Pasākuma nosaukums, 

galvenās tēmas 

Stundu 

skaits 

1.  11.02. LNB, Rīga LNB Seminārs “Nacionālās Skaļās 

lasīšanas sacensība” 

4 

2.  04.03. Rīga LNB, Gētes 

institūts 

Seminārs "Kā palīdzēt 

nenokļūt viltus ziņu gūstā: 

Vācijas bibliotēku pieredze" 

5 

http://www.bibliotekari.lv/?p=8853
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3.  10.03.,  

11.03 

Daugavpils 26. 

pirmsskolas 

izglītības iestāde 

Biedrība 

“Izglītības 

iniciatīvu centrs” 

Pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveides A 

programma “Sociālais 

taisnīgums vietējā kopienā” 

12 

4.  14.03 Daugavpils,  

DU 

Daugavpils 

Universitāte 

Pedagoģiskās darbības 

pamati 

80 

5.  16.04 Tiešsaistē Latvijas 

bibliotekāru 

biedrība (LBB) 

Latvijas Bibliotekāru 

biedrības valdes 

vebziņojums par trīs gados 

paveikto 

 

6.  23.04. Zoom 

platformā, 

tiešsaistē 

LNB Latvijas bibliotekāru  

13. kongress “Iedvesmo, 

iesaisti, iespējo, vieno” 

 

7.  14.05 Klātienē DU, 

tiešsaistē 

Daugavpils 

Universitāte (DU) 

Angļu valodas kursu 

pilnveides programma ar 

vērtējumu B1 

120 

8.  22.05. Zoom 

platformā, 

tiešsaistē 

Kultūras 

informācijas 

sistēmu centrs, 

LIKTA 

Vebinārs “Kultūra, radošums 

un inovācijas” par 

e-grāmatām un lasīšanu 

kampaņas #Domā digitāli 

ietvaros 

 

9.  17.08.– 

12.10. 

Zoom 

platformā, 

tiešsaistē 

Ekonomikas un 

Kultūras 

augstskola  

Studiju kurss “Kultūras 

tirgzinības” 

 

160 

10.  20.08. – 

08.12. 

Tiešsaistē Latvijas 

Universitātes 

Biznesa, vadības 

un ekonomikas 

fakultāte 

Sociālo tīklu mārketings un 

digitālā mārketinga stratēģija 

160 

11.  26.08. Daugavpils 

kopienas resursu 

centrs 

Biedrība 

“Izglītības 

iniciatīvu centrs” 

Seminārs kopienas 

aktīvistiem “Kā atrast prieku 

darīt” 

4 

12.  26.08. Rīga LNB Konference “Literatūras 

zināšanas mūsdienīgam 

bibliotekāram“ 

5 

13.  24.09. MS Teams 

platformā, 

tiešsaistē 

LNB Seminārs  

„Ievads medijpratībā” 

7,5 

05.11. Seminārs „Kritiskā 

domāšana mediju telpā” 

praktiskā daļa 

14.  28.09. Tiešsaistē Rēzeknes 

Tehnoloģiju 

akadēmija 

Mūžizglītības 

centrs 

Studiju kurss “Datorgrafika“ 80 

15.  09.10. MS Teams 

platformā, 

tiešsaistē 

LNB, LBB 

 

Latgales reģionālais 

seminārs  

“Bibliotēkas un sabiedrības 

ilgtspējīga attīstība: mēs 

būvējam šo pasauli paši” 

4 
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16.  14.10. Daugavpils, 

LCB 

DU aģentūra 

Daugavpils 

Medicīnas 

koledža 

Kvalifikācijas celšanas kursi  

“Pirmā palīdzība” 

8 

17.  15.10. Tiešsaistē LNB, 

Bibliogrāfijas 

institūts 

Seminārs “Analītisko 

ierakstu veidošana saskaņā 

ar RDA” 

4 

18.  21.10, 

28.10 

Zoom 

platformā, 

tiešsaistē 

LR Ārlietu 

ministrija 

Tiešsaistes mācības par 

sociālajiem medijiem  

 

4 

19.  23.10. MS Teams 

platformā, 

tiešsaistē 

SIA "Tieto 

EVRY"  

BIS ALISE kurss 

Pamatkursi, informācijas 

meklēšana un cirkulācija 

8 

20.  27.10. – 

20.11. 

Tiešsaistē Office of 

American Spaces, 

Bureau of 

Educational 

Cultural Affairs, 

Department of 

State, American 

Embassy Vienna 

EUR American Spaces 

Online Training 

(Ievadkurss ASV 

informācijas centra darbā) 

25 

21.  12.11. Tiešsaistē IZM, Erasmus, 

projekta “EPALE 

Nacionālais 

atbalsta dienests“ 

ietvaros 

EPALE Vidzemē: Metodes 

pieaugušo izglītotāju darbā 

7 

22.  20.11. Zoom 

platformā, 

tiešsaistē 

Eiropas 

Parlaments, 

LNB 

Tiešsaistes seminārs 

“Ceļazīmes mediju 

lietošanā” 

2 

23.  24.11. Zoom 

platformā, 

tiešsaistē 

LBB Starptautiska Baltijas jauno 

bibliotēku un informācijas 

speciālistu konference 

“4CanGurus” 

6 

24.  04.12. Tiešsaistē EURpean 

Conservatives and 

Reformists 

Group, Culture 

Lab 

Atvērta, kvalitatīva un 

iekļaujoša kultūrtelpa: 

kultūra un radošums 

ilgtspējīgas pilsētvides 

plānošanā 

2 

25.  10.12. Tiešsaistē CERT.LV  Attālinātais IT drošības 

seminārs “Esi drošs” 

3 

26.  15.12. Tiešsaistē TSI VisLatvijas robotikas stunda 2 

27.  21.12. MS Teams 

platformā, 

tiešsaistē 

KM, LNB, SIA 

Datorzinību centrs 

Digitālais mārketings. 

Sociālie mediji – efektīvs 

bibliotēku mārketinga rīks 

48 

28.  22.12. Tiešsaistē VARAM  Tīmekļvietņu piekļūstamības 

nodrošināšana 

4 

Pārskata periodā iespēju pilnveidot savas zināšanas tiešsaistē aktīvi izmantoja LCB darbinieki. 

Tika apmeklēti LNB organizētie tiešsaistes profesionālās pilnveides pasākumi: tiešsaistes 

semināri “Ceļazīmes mediju lietošanā” (21 darbinieks), “Kritiskā domāšana mediju telpā” 



18 

 

(32 darbinieki), vairāki darbinieki piedalījās LNB rīkotajā konkursā “Esi PROFS – atklāj 

Bibliotēku portālu”.  

 LCB darbinieki piedalījās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

(VARAM) vebinārā “Mana Latvija. Dari digitāli!”, kā arī EP biroja Latvijā tiešsaistes diskusijā 

“Par senioriem un viltus ziņām: biežākie gadījumi, kā tās atpazīt un neļaut sevi maldināt?!”, 

pastiprināta uzmanība tika pievērsta arī Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 

asociācijas (LIKTA) piedāvātajam materiālam. Tiešsaistē pieejamo informāciju septiņās 

dažādās dienās kopumā noskatījās 14 LCB darbinieki, aplūkotās tēmas: kultūra, radošums un 

tehnoloģijas.  

2020. gada 9. oktobrī tiešsaistes platformā Microsoft Teams notika Latgales reģionālais 

seminārs “Bibliotēkas un sabiedrības ilgtspējīga attīstība: mēs būvējam šo pasauli paši”. LCB 

vadītājas vietniece Anna Pakere dalījās pieredzē par paveikto ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu 

sasniegšanā. Priekšlasījumā tika uzsvērta LCB līdzdalība Daugavpils iedzīvotāju izglītošanā un 

mūžizglītības veicināšanā (skat. 1. pielikumu). 

2020. gada 26. novembrī LCB vadītāja Jeļena Šapkova un LCB vadītājas vietniece Anna 

Pakere piedalījās tiešsaistes platformā Microsoft Teams LNB organizētajā “Latvijas 

akadēmisko, speciālo un publisko bibliotēku direktoru 2020. gada rudens sanāksmē”, kurā tika 

aplūkotas sekojošas tēmas: 2020. gads un nākamie septiņi gadi bibliotēku nozarē; Latvijas 

kultūras mantojuma digitālā bibliotēka – situācija šodien un plānotā attīstība; Rīgas Centrālās 

bibliotēkas darbs Covid-19 apstākļos; aktualitātes valodas lietojumā; pieklājība tīklā un jaunie 

vārdi; publisko bibliotēku akreditācija 2021. gadā; administratīvi teritoriālā reforma: publisko 

bibliotēku tīkls un kopkatalogs. Sanāksmes noslēgumā tika izvirzīti vēl neaplūkotie aktuālie 

nozares jautājumi: viedokļu apmaiņa, pieredzes stāsti, problēmrisinājumi.  

LCB vadītāja Jeļena Šapkova piedalījās LNB Atbalsta biedrības organizētajā diskusijā 

par aktuālo situāciju Latvijas bibliotēkās, to vajadzībām, problēmām, attīstības iecerēm un 

nākotnes vīzijām. Diskusija kļuva par pamatu jauna, bibliotēku atbalstam, vides un 

pakalpojumu attīstībai veltīta projekta uzsākšanai, kur LNB Atbalsta biedrība kļūtu par partneri 

un piesaistītu ziedotāju atbalstu.  

LCB vadītāja Jeļena Šapkova ir Latvijas Bibliotēku padomes locekle. Latvijas Bibliotēku 

padome ir sabiedriska konsultatīva institūcija, kas piedalās valsts stratēģijas izstrādē bibliotēku 

jomā, veicina bibliotēku attīstību un sadarbību, kā arī lēmumu pieņemšanu jautājumos, kas 

attiecas uz bibliotēku darbību. 

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

Covid-19 radītās situācijas ietekme 

Pārskata gadā pakalpojumu piedāvājuma un pieejamības ietekmējošais faktors ir Covid-19 

situācijas nelabvēlīga ietekme. LCB un tās filiāles lietotājiem nesniedza pakalpojumus klātienē 

no 13. marta līdz 15. maijam un no 21. decembra līdz gada beigām. Savukārt vairākos mēnešos 

tika ieviesta vesela virkne epidemioloģiskās drošības pasākumu Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai – tika pārtraukta klātienes pasākumu, radošo nodarbību un lietotāju apmācību 

grupās organizēšana, ierobežota datoru pakalpojumu izmantošana un maksas pakalpojumu 

sniegšana, samazināts pieļaujamo bibliotēkas apmeklētāju skaits, atrašanas laiks bibliotēkas 

telpās u.c. Ilgu laika periodu netika apkalpoti uz mūžu notiesātas personas un personas, kas 
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atrodas ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, tika ierobežota arī 

lietotāju apkalpošana savā dzīvesvietā. 

Augstākminētie faktori negatīvi ietekmēja LCB un tās filiāļu pamatrādītājus – aktīvo 

lietotāju, fizisko apmeklējumu un izsniegumu skaitu, ieviesa būtiskās korekcijas darba 

plānošanā un vairāku aktivitāšu norisē. 

Ņemot vērā esošo situāciju, LCB ieviesa risinājumus, kas nodrošināja pakalpojumu 

pieejamību lietotājiem, t.sk. klātienes pakalpojumu sniegšanu lietotājiem epidemioloģiski drošā 

vidē, kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu lietotājiem attālināti, jauno pakalpojumu un darba 

formu ieviešanu un popularizēšanu, kā arī ciešu sadarbību ar LR KM, LNB un DPD sanitāra 

protokola ievērošanas u.c. jautājumos. 

Jaunie risinājumi un LCB aktīvais darbs jaunajos apstākļos līdzsvaroja Covid-19 negatīvo 

ietekmi un stiprināja bibliotēkas kapacitāti. Pārskata periodā par 11% palielinājās virtuālo 

apmeklējumu skaits, par 74% pieauga “3td e-GRĀMATU” bibliotēkas lasītāju skaits.  

5.1. LCB un filiāļu galvenie rādītāji 

2020. gadā LCB un filiālēs reģistrētais lietotāju skaits bija 14 499, tas nozīmē, ka bibliotēkas 

lietotāji izmantoja gan LCB, gan filiāļu piedāvātos pakalpojumus. Tātad, salīdzinot ar 

iepriekšējo gadu, lietotāju skaits samazinājies par 18%. LCB un filiāļu pamatrādītāju kopaina 

triju gadu periodā ir skatāma 5.1.1. tabulā. 

5.1.1. tabula. Bibliotēkas pamatrādītāji 

 
2018 2019 2020 

% salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 17 287 17 695 14 499 +2 %; -18 % 

t. sk. bērni 6 629 7 300 5 921 +9 %; -19 % 

Bibliotēkas apmeklējums 187 353 204 973 142 218 +9 %; -31 % 

t. sk. bērni 75 384 83 165 56 221 +9 %; -32 % 

Virtuālais apmeklējums 211 894 185 661 206 082 -14 %; +11 % 

Izsniegums kopā 400 968 427 332 297 411 +6 %; -30 % 

t. sk. grāmatas 330 579 340 895 243 697 +3%; -29 % 

t. sk. periodiskie izdevumi 66 831 66 727 43 663 -0,2%; - 35 % 

t. sk. bērniem 114 794 131 357 92 935 +13%; -29 % 

Bibliotekārais aptvērums % 

no iedz. skaita pagastā, 

pilsētā, reģionā 

15,9 % 15,8 % 15,9% -0,1%; +0,1% 

t. sk. bērni līdz 18 g. 36,6 % 35 % 37,4% -2%; +2,4% 

Iedzīvotāju skaits 92 776 91 913 91 407 -1%; -0,6% 

t. sk. bērni līdz 18 g. 15 917 16 662 15 841 +4,5%; -5% 

Analizējot pamatrādītājus, var secināt, ka, samazinoties bibliotēkas apmeklējumam (-31%), 

proporcionāli ir samazinājies izsniegums (-30%), vislielākais samazinājums ir periodisko 

izdevumu izsniegumā – 35%. 

Savukārt virtuālais apmeklējums palielinājās par 11%, kas liecina par bibliotēkas 

attālināto pakalpojumu aktīvāku izmantošanu.  
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5.2. Pakalpojumu attīstība, jauninājumi – kopaina, piemēri, vērtējums 

LCB un filiāles pārskata gadā sniedza LCB mājaslapā norādītos pakalpojumus, t.sk. maksas 

pakalpojumus. Bibliotēkas pakalpojumu jauninājumi lielākoties tika orientēti uz bibliotēkas 

lietotāju apkalpošanu attālināti.  

Kopš 2020. gada marta LCB piedāvā jaunu pakalpojumu – bibliotēkas lietotāju 

reģistrāciju tiešsaistē. Šī pakalpojuma izmantojamību skatīt 5.2.1. tabulā. 

 

5.2.1. tabula. Lietotāju attālināta reģistrācija un pārreģistrācija 

Jaunu lietotāju skaits 77 

t.sk. no Daugavpils 60 

t.sk. no citām pilsētām 17 

Pārreģistrēto lietotāju skaits 238 

Pieprasījumu skaits kopā 315 

Reģistrēšanos tiešsaistē izmantoja ne tikai Daugavpils pašvaldības iedzīvotāji, bet arī citu 

pilsētu iedzīvotāji. Lietotāju interesi par pakalpojumu veicināja iespēja iegūt piekļuves datus 

bibliotēkas e-resursiem un tos izmantot attālināti (skat. 5.2.2. tabulu).  

5.2.2. tabula. Attālināto piekļuves datu e-resursiem izsniegšana 

Pieprasījumu skaits kopā 315 

Izsniegto piekļuves datu skaits kopā 1 073 

t. sk. 3td e-GRĀMATU bibliotēka 297 

t. sk. datubāze Letonika 271 

t.sk. EBSCO datubāze 245 

t.sk. Britannica Academic 218 

t.sk. BiblioRossica 42 

Aizpildot reģistrācijas veidlapu tiešsaistē, lietotājiem ir iespējams izvēlēties sev interesējošos 

e-resursus, kuriem vēlas saņemt piekļuves datus. Piekļuves dati tiek piešķirti tikai reģistrētiem 

bibliotēkas lietotājiem (skat. 21. pielikumu). Visbiežāk jaunie reģistrētie vai pārreģistrētie 

bibliotēkas lietotāji ir izvēlējušies piekļuves datus 3td e-GRĀMATU bibliotēkai (skat. 5.3. 

sadaļu). Informāciju par datubāzēm skat. 6.6. sadaļā.  

Laikā, kad esošo ierobežojumu dēļ LCB un tās filiāles bija slēgtas lietotāju apkalpošanai 

klātienē, lietotāju informacionālo vajadzību apmierināšanai tika pielāgoti jau esošie 

pakalpojumi, piemēram, digitālo uzziņu sniegšana. Reģistrētiem bibliotēkas lietotājiem LCB 

un filiālēs tika nodrošināta iespēja saņemt skenētus materiālus no grāmatām, laikrakstiem un 

žurnāliem izmantošanai mācību, studiju un personiskās pilnveides mērķiem savā e-pastā pēc 

individuāla pieprasījuma. Šis pakalpojums tika piedāvāts bez maksas. Vairāk par digitālo 

uzziņu sniegšanu skat. 5.8. sadaļā. 

LCB un tās filiāļu organizētie pasākumi un lietotāju apmācība tika piedāvāta tiešsaistē. 

No 470 pasākumiem 109 pasākumi (23%) tika organizēti tiešsaistē, izmantojot tādas platformas 

kā MS Teams, Zoom, Google Meet un Skype.  

Divu mākslas izstāžu atklāšanas pasākumi tikai aizstāti ar videointervijām. Ziemeļvalstu 

literatūras dienu ietvaros LCB piedāvāja Ziemeļvalstu literatūras apskatus videoformātā. 

Ziemassvētku laikā ikgadējie Adventes lasījumi filiālēs norisinājās tiešsaistē, LCB piedāvāja 

videoformāta tematiskus grāmatu fragmentu lasījumus. Attālināti tika piedāvātas aktivitātes 

http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=Pamatpakalpojumi
http://www.lcb.lv/userfiles/files/Maksas_pakalpojumi_lv.pdf
http://www.lcb.lv/userfiles/files/Maksas_pakalpojumi_lv.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScK7zYM0VRGLZkYfnZaldNSRh219QzJrnOoy7vrjGtj6ci7eA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScK7zYM0VRGLZkYfnZaldNSRh219QzJrnOoy7vrjGtj6ci7eA/viewform
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bērniem un jauniešiem (skat. 7.4. sadaļu). LCB ASV Info centra angļu valodas apmācības 

lietotājiem ar priekšzināšanām un angļu valodas sarunvalodas kluba “News Club” programma 

tika pielāgota mācībām attālināti (skat. 5.9. sadaļu). 

Pārskata perioda izaicinājumi sniedza iespēju pielāgot daļu no sniegtajiem LCB 

pakalpojumiem attālināti, veicināja elektronisko resursu izmantošanu, jaunu lietotāju 

reģistrāciju tiešsaistē. Pakalpojumu sniegšana tiešsaistē paredz, ka tie ir pieejami gandrīz 

ikvienam interesentam neatkarīgi no atrašanās vietas. Jaunie pakalpojumi arī turpmāk tiks 

piedāvāti lietotājiem, ņemot vērā to pieprasījumu. 

5.3. E-grāmatu bibliotēka 

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

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

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

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

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

saņemt un lietot e-grāmatu bibliotēkas pakalpojumus. 

Divu gadu laikā ir ievērojami augusi un pilnveidojusies 3td e-GRĀMATU bibliotēka gan 

saturiskā piedāvājuma, gan tehnoloģisko uzlabojumu ziņā. 

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

5.3.1. tabulā.  

5.3.1. tabula. E-grāmatu bibliotēkas statistikas dati 

 E-grāmatu bibliotēkas 

lasītāju/autorizēto lietotāju skaits 

E-grāmatu bibliotēkas 

izsniegums 

2019 55 134 

2020 159 446 

E-grāmatu statistikas dati par 2020. gadu atspoguļo to, ka ir divreiz palielinājies autorizēto 

lietotāju skaits un trīsreiz palielinājies e-grāmatu bibliotēkas izsniegums. Lietotāju interesi var 

skaidrot ar vairākiem iemesliem: 

 tika uzlabota grāmatu izsniegšanas kārtība – ja sākotnēji e-grāmatu varēja izņemt 

lasīšanai tikai vienu reizi uz divām nedēļām, tad šobrīd to var darīt atkārtoti uz 

divu nedēļu termiņu; 

 vienam lasītājam mēnesī ir iespēja lasīt pat līdz 18 e-grāmatām un negaidīt rindā; 

 tika nodrošinātas tehniskās funkcijas kā pielāgojumi: krāsu režīmi, grāmatzīmes 

un iespēja mainīt burtu izmēru.  

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

(pētījumi, aptaujas, anketas u.tml.); jaunu lasītāju piesaiste  

Pārskata gada vasarā LCB un filiālēs tika veikta lietotāju aptauja par periodisko izdevumu 

piedāvājumu un izmantošanu. Aptaujas mērķis bija noskaidrot periodisko izdevumu 

izmantošanas mērķus, apzināt populārākos izdevumus, noskaidrot lietotāju informētību par 

abonētajiem e-žurnāliem un to izmantošanas intensitāti, kā arī lietotāju ieteikumus periodisko 

izdevumu abonēšanai 2021. gadā. 

Aptaujā piedalījās 905 respondenti: 655 (72,4 %) pieaugušie un 250 (27,6 %) bērni un 

jaunieši līdz 18 gadiem. LCB tika aizpildīta trešdaļa no anketām – 300 (33,7 %); Piekrastes 

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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bibliotēkā – 150 (16,1 %); Ceriņu bibliotēkā – 100 (11 %); Gaismas bibliotēkā – 91 (10 %); 

Jaunbūves bibliotēkā – 81 (8,9 %); Pārdaugavas bibliotēkā – 39 (4,3 %) un Bērnu bibliotēkā 

“Zīlīte” – 139 (15,4 %).  

Analizējot aptaujas rezultātus, var secināt: 

 LCB un filiāļu apmeklētāji galvenokārt ir apmierināti ar piedāvāto periodisko 

izdevumu klāstu. Lasītākie ir praktisko nodarbju un izklaides žurnāli. LCB ir 

pieprasīti arī nozaru žurnāli, ko izmanto koledžu, augstāko un profesionālo 

izglītības iestāžu studenti, izstrādājot studiju darbus; 

 pieaugušie pārsvarā lasa periodiku atpūtai, brīvā laika pavadīšanai (41%) un 

redzesloka paplašināšanai (39%), 18% respondentu norāda, ka periodiskos 

izdevumus lasa tālākizglītībai un kvalifikācijas celšanai;  

 bērni un jaunieši arī norāda, ka periodiku izvēlas lasīt brīvajā laikā (52%) un 

redzesloka paplašināšanai (32%), savukārt 16% norāda, ka izmanto periodiskos 

izdevumus, gatavojoties mācību stundām skolā; 

 e-žurnālus izmanto tikai 15% bibliotēkas lietotāju, 72% neizmanto, savukārt 11% 

nav informēti par e-žurnālu pieejamību. Pārskata gadā LCB un filiālēs bija 

pieejami 7 e-žurnāli: “Izglītība un Kultūra”, “Pirmsskolā”, “Skolas Psiholoģija”, 

“Skolas Vārds”, “Vecākiem”, “iFinanses”, “Бухгалтерия и Экономика”. 

Izglītības žurnālu zemu pieprasījumu var skaidrot ar to, ka daudzās izglītības 

iestādēs šos žurnālus abonē, tāpēc pedagogiem nav nepieciešams doties uz 

publisko bibliotēku. Nākamajā pārskata periodā tiks pievērsta lielāka uzmanība 

e-žurnālu popularizēšanai un bibliotēkas darbinieku konsultēšanai; 

 pēc daudzu lietotāju ieteikumiem jāizskata iespēja palielināt izsniedzamo žurnālu 

skaitu lasīšanai mājās. Pašlaik atbilstoši bibliotēkas lietošanas noteikumiem vienā 

apmeklējuma reizē lietotājam var tikt izsniegti ne vairāk kā 5 iespieddarbi, tai 

skaitā žurnāli; 

 balstoties uz aptaujas rezultātiem, 2021. gadā tika pieņemts lēmums abonēt 80% 

no jau esošā periodisko izdevumu klāsta. Iespēju robežās abonēto periodisko 

izdevumu saraksts tika papildināts ar lietotāju ieteiktajiem izdevumiem.  

5.5. Ārējie apkalpošanas punkti kā pakalpojums 

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

5.7. sadaļā. 

5.6. Bibliotēkas pieejamība personām ar īpašām vajadzībām – 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. 2020. gadā LCB un filiālēs tika apkalpoti 12 bibliotēkas lietotāji mājās.  

Pārskata gada laikā LCB un filiāles sniedz pakalpojumus personām ar garīgiem 

traucējumiem. Šī lietotāju kategorija izmanto bibliotēkas datorus, saņem konsultācijas un 

apmeklē pasākumus. Turpinājās sadarbība ar Daugavpils Sociālās aprūpes un rehabilitācijas 

dienas centru, Daugavpils psihoneiroloģisko slimnīcu un Dienas aprūpes centru. Centra 

iemītnieki apmeklēja mākslas izstādes un ekskursijas.  
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5.7. Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām vai interešu grupām, 

tematiskie pasākumi – situācijas raksturojums 

Pārskata periodā LCB un filiāles sniedza pakalpojumus atbilstoši daudzveidīgajām bibliotēkas 

apmeklētāju interesēm un vajadzībām. 2020. gadā LCB un filiālēs tika organizēti 479 pasākumi 

dažādām mērķgrupām: 

ģimenes 

Biedrība “Babyroom” ir atzinusi LCB par ģimenēm draudzīgu vietu (zīdaiņu pārtīšanas 

iespējas, ērta pieejamība, draudzīga un atbalstoša attieksme pret bērniem un ģimenēm u.c.); 3D 

pildspalvu, grāmatzīmju un robotu veidošanas radošās darbnīcas, Zinību dienas fotostūrītis u.c. 

LCB DAC rīkotās aktivitātes; orientēšanās rallijs “Tētis bibliotēkas džungļos”; viktorīna 

“Ziemeļvalstu grāmatu pasaulē”; lasītveicināšanas aktivitātes ģimenēm (skat. 7. sadaļu). 

bērni un jaunieši līdz 18 gadiem (skat. 7. sadaļu) 

pedagogi 

Skolotāju darināto Ziemassvētku eglīšu rotājumu izstāde “Ziemassvētku pasaka”; Daugavpils 

pedagogu – karjeras konsultantu metodiskās apvienības un medijpratības projekta “MediaLab 

Radio” pedagogu ekskursijas LCB Ģimenes digitālo aktivitāšu centrā. 

seniori 

Pārskata gadā LCB turpināja rīkot datorkursus senioriem. (skat. 5.9. sadaļu); LCB ASV 

Informācijas centrs organizēja angļu valodas pamatkursu senioriem – 2020. gadā tika 

organizētas 20 angļu valodas nodarbības senioriem klātienē, kurās tika reģistrēti 172 

apmeklējumi. Nodarbības senioriem netika atjaunotas attālināti, ņemot vērā ierobežotās senioru 

prasmes darbā ar datoru.  

sociāli neaizsargātie un riska grupu bibliotēkas lietotāji 

Bibliotēka sniedza konsultācijas un praktiskus padomus kā lietotājiem izmantot 

e-pakalpojumus saziņā ar valsti, izmantojot portālus latvija.lv, eveseliba.gov.lv, eds.vid.gov.lv. 

Konsultācijas tika sniegtas arī informācijas izguvē no personas internetbankas, CV sastādīšanā, 

e-pasta izveidē. Bibliotēkas lietotāji izmanto bibliotēkas stacionāros datorus ar interneta 

pieslēgumu. 

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. 2020. gadā tika apkalpotas 47 personas, izsniegtas 225 grāmatas un 

apstrādāti 13 pasūtījumi.  

ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās dzīvojošās personas  

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

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

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija. 2020. gadā tika apkalpotas 19 

rehabilitācijas institūcijā dzīvojošas personas, kopā tika izsniegtas 213 grāmatas. 

https://latvija.lv/
https://eveseliba.gov.lv/
https://eds.vid.gov.lv/
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5.7.1. Tematiskie pasākumi un izstādes dažādām lietotāju grupām 

Izstādes 

2020. gadā LCB un filiālēs bija organizētas 424 literatūras, mākslas un foto izstādes.  

Bibliotēkas apmeklētājiem – vēstures pētniekiem lielu interesi izraisīja Armēnijas 

vēsturisko karšu izstāde “Armēnija senās kartēs 6. gs. p. m. ē. – 20. gs.”, kas ļāva ielūkoties 

Armēnijas vēstures laikposmos (skat. 26. pielikumu).  

Gan pieaugušajiem, gan bērniem, kā arī klašu grupām un individuālajiem apmeklētājiem 

LCB DAC bija skatāma interaktīva izstāde “Sveicam Pepiju!”, kura bija veidota par godu 

zviedru rakstnieces Astridas Lindgrēnas radītā literārā tēla Pepijas Garzeķes 75. gadu jubilejai. 

LCB tagad ir pieejams Pepijas rotaļu stūrītis. LCB filiālēs Pārdaugavas un Jaunbūves bibliotēkā 

bija skatāma ceļojoša izstāde-instalācija “Māja grāmatā – grāmata mājā”, kura bija tapusi 

sadarbībā ar Šveices vēstniecību Latvijā. Izstāde aicināja cilvēkus aizdomāties par grāmatu 

nozīmi dzīvē un mājas interjerā. 

LCB un filiāles mākslas cienītājiem piedāvāja aplūkot Žannas Vērdiņas glezniecības 

personālizstādi “Nākotnes transformācija” (skat. 29. pielikumu), Rēzeknes mākslinieka 

Pāvela Ostapceva glezniecības izstādi “Latgales zelta druvas”, mākslinieces Ingas Vasiļjevas 

studijas “IV Darbnīca” dalībnieku gleznu izstādi “Pasteļu noskaņa”, amatiermākslinieces 

Jeļenas Požarskas gleznu izstādi “Krāsu karuselis”, Baltkrievu kultūrizglītības biedrības 

“Uzdim” biedres Jefrosinijas Leles gleznu izstādi “Manas dvēseles gaisma un mūzika”, Latvijas 

krievu rakstnieku organizācijas dalībnieces un amatiermākslinieces Tatjanas Ruskules gleznu 

izstādi “Es zīmēju...”, Latgales brīvo mākslinieku asociācijas biedres Larisas Sergejevas gleznu 

izstādi “Dabas skaistumu meklējot” un “Mūsu dzimtenes ainavu palete”, Veltas Loces 

glezniecības izstādi “Ainavas”, Profesionālās izglītības kompetenču centra (PIKC) Daugavpils 

Dizaina un mākslas vidusskolas (DDMV) “Saules skola” Bērnu mākslas skolas izstādi 

“Daugavpils atspulgi” u.c. (skat. 27. pielikumu).  

2020. gadā izstādēs nozīmīgu lomu ieguva fotogrāfija, LCB tika atklātas vairākas 

fotogrāfiju izstādes: laikraksta “Latgales Laiks” žurnālistu fotoizstāde “Latgales mirkļi”, 

amerikāņu fotogrāfa Gordona F. Sandera retrospektīva fotoizstāde “Mana Amerika 2” 

(skat. 28. pielikumu), Daugavpils fotostudijas “Ezerzeme-F” izstāde “Par zaļu pat vēl zaļāks…” 

(skat. 30. pielikumu), fotogrāfes, animālistes un zoodārza “JuRita mini ZOO” saimnieces Ritas 

Kočmarjovas fotoizstādes “Dzīvniekiem ir dvēsele” (skat. 25. pielikumu) u.c..  

Pasākumi dažādām lietotāju grupām 

Bibliotēka tradicionāli kā ik gadu arī pārskata periodā organizēja iedzīvotāju tikšanās ar 

grāmatu autoriem, šie pasākumi pulcē nozīmīgu interesentu skaitu.   

Valsts Kultūrkapitāla fonds atbalstīja projekta “Tiksimies bibliotēkā! Bērnu rakstnieki 

Daugavpilī” 2. kārtu. Šī projekta ietvaros Daugavpils publiskajās bibliotēkās tika rīkotas divas 

tikšanās ar mākslinieci, ilustratori un bērnu grāmatu teksta autori Agnesi Aizpurieti. Sīkāk par 

projekta aktivitātēm skat. 9. sadaļā. 

2020. gadā LCB un filiālēs tika rīkoti vairāki pasākumi vietējo rakstnieku un dzejnieku 

daiļrades cienītājiem. LCB noritēja Starptautiskajai sieviešu dienai veltīts Valērija Jermačenko 

autordziesmu muzikālais vakars. LCB Bērnu bibliotēkā “Zīlīte” Dzejas dienas ietvaros tika 

organizēta literārā tikšanās ar Daugavpils literātu Jevgeņiju Golubevu, kas bija veltīta dzejnieka 

jubilejai.  

http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=jaunumi&page=7&cid=7318
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Ekskursijas 

Pārskata gadā LCB un filiālēs tika novadītas 60 ekskursijas dažādām grupām. 

Bibliotēka uzņēma viesus gan no Daugavpils pilsētas, gan citus Latvijas novadu 

iedzīvotājus – Talsu reģiona bibliotekārus, Madonas novada bibliotekārus, Krāslavas novada 

Piedrujas pagasta pulciņa “Saulīte” dalībniekus. Tika novadītas ekskursijas arī ārzemju viesiem 

– Starptautiskā glezniecības simpozija “Silva Linarte 2020” dalībniekiem u.c. LCB DAC 

interaktīvās ekskursijas apmeklēja Daugavpils Inovāciju centra pārstāvji, pedagogi, Eiropas 

Komisijas pārstāvniecība Latvijā u.c. interesenti. Palielinājās pirmsskolu izglītības iestāžu un 

Daugavpils novada izglītības iestāžu interese par centra ekskursijām. 

5.8. Uzziņu un informācijas darbs  

2020. gadā LCB un filiālēs tika sniegtas vairāk nekā 44 500 uzziņas. Uzziņu skaits apkopots 

5.7.1. tabulā. 

5.7.1 tabula. LCB un filiālēs sniegto uzziņu skaits 

Bibliotēka 2018 2019 2020 +/- 

LCB 26 501 26 845 34 133 +7 288 

BBZ 5 265 6 583 5 508 -1 075 

GMB 1 770 1 782 845 -937 

JBB 1 709 1 395 569 -826 

PDB 1 219 856 536 -320 

CRB 2 077 392 345 -47 

PKB 4 830 4 240 2 440 -1 800 

ASV Info centrs 512 463 280 -183 

Kopā 43 883 42 556 44 656 +2 100 

LCB vispieprasītākās ir tematiskās uzziņas par medicīnu (23% no visām uzziņām), izglītību 

(9%), psiholoģiju (9%), jurisprudenci (7%), vēsturi (7%), mākslu (7%) un ekonomiku (5%). 

2020. gadā samazinājās bibliotēkas lietotāju interese par pedagoģiju, literatūrzinātni un 

politiku. Pārskata gadā uzziņu skaits ir palielinājies. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, uzziņu 

skaits 2020. gadā pieauga par 2 100. 

Iestājoties ārkārtējai situācijai valstī, uzziņu sniegšana netika pārtraukta. Pieauga digitālo 

uzziņu skaits, tika noskenētas 2 474 lappuses un attālināti apkalpoti 97 bibliotēkas lietotāji. 

Vislielākais informācijas pieprasījums bija jurisprudences jautājumos, interesenti bija studenti. 

Pārskata gadā nozīmīga bija konsultāciju sniegšana elektroniski un pa tālruni. LCB un 

filiālēs sniegtas 5 780 konsultācijas. Tas atspoguļo lietotāju interesi par bibliotēkas darba laika 

izmaiņām, sniegtiem pakalpojumiem, pieejamām datubāzēm utt. 

Pārskata gadā LCB Eiropas Savienības informācijas punkts tika papildināts ar 

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

izdevumu saraksts un pieejamība tika atspoguļota LCB mājaslapas “Pakalpojumi” sadaļā 

“ESIP - Aktualitātes”. Turpat tika publicēta informācija par ES Padomes prezidējošo valsti, tās 

vadmotīvu un prezidentūras programma. 2020. gadā ES informācijas sniedzēju forumi, 

piemēram, Eiropas Savienības informācijas sniedzēju forums “Jaunā realitāte”, 2020. gada 

Eiropas cilvēks Latvijā u.c., ir notikuši attālināti. 

http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=Visparejas_zinas
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5.9. Bibliotēkas izglītojošā darbība (situācijas apraksts, vērtējums) 

2020. gadā LCB un tās filiāles turpināja piedāvāt iespēju lietotājiem pilnveidot zināšanas un 

prasmes apmācību programmās, semināros, bibliotekārajās stundās u.c. rīkoto aktivitāšu un 

pasākumu ietvaros. 

Datorkursi senioriem 

Datorkursi senioriem ir LCB izstrādāta un Daugavpils pilsētas interešu izglītības un pieaugušo 

neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijā licencēta apmācību programma. 

Apmācību programma LCB tiek īstenota kopš 2010. gada, un to kopskaitā ir apguvuši 

669 seniori. Pārskata gadā apmācību programma tika realizēta tikai gada pirmajos mēnešos. 

Kopā datorprasmju pamatus 2020. gadā apguva 15 seniori. 

LCB ASV Informācijas centra angļu valodas apmācība 

Pārskata gadā LCB ASV Info centrs organizēja angļu valodas kursus, kuros īstenoja licencētas 

neformālas izglītības programmas: angļu valodas pamatkurss senioriem un angļu valodas kurss 

lietotājiem ar priekšzināšanām. Lietotājiem tika piedāvāts arī angļu valodas sarunvalodas klubs 

“News Club”. Angļu valodas pamatkurss iesācējiem pārskata gadā netika īstenots. 

2020. gadā LCB ASV Info centrā kopā tika organizēta 61 nodarbība, no kurām 14 notika 

tiešsaistē MS Teams platformā. Par angļu valodas kursa lietotājiem ar priekšzināšanām 

pabeigšanu apliecinājumus saņēma 7 kursa dalībnieki. Nodarbības senioriem netika atjaunotas 

attālināti. 

LCB Ģimenes digitālo aktivitāšu centra nodarbības 

LCB DAC bibliotēkas lietotājiem tika piedāvātas trīs apmācību programmas: 

1) Robotika (LEGO® MINDSTORMS® robotu konstruēšana un programmēšana). 

2) Ievads 3D modelēšanā (trīs dimensiju datorgrafikas pamati, darbs ar programmu 

FreeCAD, 3D pildspalvu un 3D printeri). 

3) Digitālā mājturība (dizaina veidošana grafikas apstrādes programmā un auduma 

apdrukas tehnoloģiju izmantošana). 

Minētās apmācību programmas vairāk ir orientētas uz bērnu un jauniešu auditoriju, bet interesi 

par tām izrāda arī pieaugušie bibliotēkas lietotāji, piemēram, skolotāji, vecāki. 3D modelēšanas 

nodarbības pārskata gadā vairākkārt tika organizētas, sadarbojoties LCB DAC un LCB ASV 

Info centram. Divas robotikas apmācību grupas tika organizētas LCB Gaismas filiālbibliotēkā, 

piedāvājot LCB Ģimenes digitālo aktivitāšu centra pakalpojumus Daugavpils Ruģeļu 

mikrorajonā. Nodarbību skaitu un apmeklējumu pārskata periodā skat. 5.9.2. tabulā. 

5.9.2. tabula. LCB Ģimenes digitālo aktivitāšu nodarbības un to apmeklējums 

 2019 2020 

Nodarbības Apmeklējums Nodarbības Apmeklējums 

Robotika 162 655 82 349 

Ievads 3D modelēšanā 75 364 32 115 

Digitālā mājturība 8 43 34 133 

Kopā 245 1 062 148 597 
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Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pārskata gadā notikušas par 97 nodarbībām mazāk. Krities arī 

nodarbību apmeklējums. Uz katru no LCB Ģimenes digitālo aktivitāšu centra piedāvātajām 

apmācībām rindā vidēji gaida 50 reģistrēti bibliotēkas lietotāji.  

Cita veida izglītojošie pasākumi 

LCB un tās filiāļu izglītojošo pasākumu piedāvājums plašam interesentu lokam ir veidots 

saskaņā ar bibliotēkas izstrādāto perspektīvo pasākumu plānu 2020. gadam, ņemot vērā gan 

pilsētas, gan valsts mēroga prioritātes un pasākumus.  

 Pārskata gadā LCB un filiālēs kopā novadītas 134 bibliotekārās stundas (29 % 

no visiem pasākumiem) Vispasaules drošāka interneta dienas, Karjeras 

nedēļas, Patriotu dienu, u.c. tematisku aktivitāšu ietvaros. 

 LCB un tās filiāles regulāri izglīto bibliotēkas lietotājus e-pakalpojumu 

izmantošanā, sniedzot individuālas konsultācijas klātienē un attālināti 

(skat. 5.8. sadaļu). 

 Tikšanās ar sertificētu ciguna instruktori Lidiju Ribkinu LCB un tās filiālēs. 

Pasākumā tika sniegts ieskats ciguna mācībā, praktisku uzdevumu veikšanā 

veselības uzlabošanai. 

 Konsultācijas par studiju iespējām ASV un ASV valdības sponsorētās FLEX 

apmaiņas programmas iespējām, ko organizēja LCB ASV Info centrs 

sadarbībā ar EducationUSA Latvia Informācijas centru un American Councils 

organizāciju. 

 Baltijas jauniešu medijpratības treneru apmācības, sadarbojoties LCB ASV 

Info centram un izglītības organizācijai IREX. Medijpratības eksperti, 

žurnālisti un jauniešu trenere palīdzēja jauniešiem paplašināt savas zināšanas 

medijpratības jomā. 

 Medijpratības projekts “MediaLab Radio”, sadarbojoties LCB ASV Info 

centram un biedrībai “New East”. Projekta mērķis – izglītot jauniešus 

medijpratības jomā, iemācīt kritiski izvērtēt informāciju un iegūt praktiskas 

iemaņas mediju satura izveidē. Projektā piedalījās vairāk nekā 70 skolēnu, 

studentu un skolotāju no Daugavpils, Krāslavas, Babītes, Dagdas, Rēzeknes 

un Ludzas.  

 Tiešsaistes medijpratības projekts “MediaLab #StayAtHome”, kura rīkošanā 

iesaistījās ASV Info centrs. Projekts pulcēja 85 jauniešus no Latvijas, Lietuvas 

un Igaunijas. Tā dalībnieki attīstīja kritisko domāšanu, mācījās atpazīt viltus 

ziņas un spēra pirmos patstāvīgos soļus žurnālistikā, veidojot savu stāstu par 

vietējai kopienai nozīmīgu personību. 

 Iedzīvotāju diskusija LCB ASV Info centrā par Saliedētas un pilsoniski aktīvas 

sabiedrības pamatnostādnēm. Pasākumu rīkoja Latvijas Pilsoniskā alianse 

sadarbībā ar Dienvidlatgales NVO atbalsta centru ar Latvijas Republikas 

Kultūras ministrijas un Britu padomes atbalstu.  

 Daugavpils pilsētas domes rīkotā projekta “Trans-form” noslēguma 

konference “Degradēto teritoriju revitalizācija” LCB DAC, kas pulcēja 

aptuveni 50 teritoriju plānotājus, arhitektus un pilsētplānošanas speciālistus.  
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 Seminārs “Indivīda loma mūsdienu pasaulē: stereotipi un perspektīvas” skolu 

pedagogiem un bibliotekāriem par dzimumsociālajām lomām sabiedrībā un ar 

tām saistītajiem stereotipiem (vairāk skat. 12. sadaļā).  

 Projekta “Zenit stāsti” ievadseminārs skolotājiem, bibliotekāriem un 

skolēniem par plānotajām projekta aktivitātēm, LNB digitālajiem resursiem 

(par projektu skat. 9.5. sadaļu).  

 CRB rīkotajā tiešsaistes stāstu vakarā interesenti uzzināja noderīgu 

informāciju par Baltkrieviju – kas jāņem vērā, gatavojoties ceļojumam. 

5.10. Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas 

pieejamība iedzīvotājiem 

Pārskata periodā LCB un filiāļu lietotājiem tika nodrošināta aktuālas pašvaldības, valsts 

institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas pieejamība – afišas, bukleti, brošūras, 

informatīvie materiāli. 

Lietotāji regulāri tika konsultēti un informēti par valsts pārvaldes pakalpojumu portāla 

Latvija.lv un atbalsta vietnes mana.latvija.lv, portāla E-veselība un Datamed, Valsts ieņēmumu 

dienesta un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Nodarbinātības valsts aģentūras un 

Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapu izmantošanas iespējām. 

Interesentiem pieejama aktuālā informācija par Daugavpils izglītības iestādēm – mācību 

iestāžu bukleti par studiju iespējām Daugavpils Universitātē, Mācību centrā “BUTS” u.c. Katru 

ceturksni tiek piedāvāta jaunākā Daugavpils pilsētas domes informatīvi ilustratīvā brošūra 

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

pasākumiem un tūrisma piedāvājumiem Daugavpilī, kā arī Daugavpils pilsētas svētku 

programma, Daugavpils teātra repertuārs u.c. 

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

izmantot arī institūciju mājaslapas. 

5.11. Elektroniskais katalogs kā pakalpojums 

LCB elektroniskais kopkatalogs ietver informāciju par Latgales Centrālās bibliotēkas un tās 6 

filiāļu, 22 Daugavpils izglītības iestāžu (17 vispārizglītojošās skolas un 5 vidējās profesionālās 

izglītības iestādes) un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes metodiskā centra bibliotēkas 

krājumos pieejamajiem informācijas resursiem. Pārskata gadā tika noslēgts jauns sadarbības 

līgums ar Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra bibliotēku un uzsākts darbs pie 

krājuma pievienošanas LCB kopkatalogam. LCB kopkatalogu veido 169 169 ieraksti. 

BIS ALISE izmantošana pārskata gadā ir apkopota 5.11.1. tabulā. 

5.11.1. tabula. BIS ALISE izmantošana 2020. gadā 

Bibliotēkas (skaits) Bibliotēku 

skaits, 

kuras 

strādā ar 

BIS ALISE 

un ALISE-i 

Izmanto moduļus Autorizēti 

lietotāji 

 

Pasūtīts 

(Web) 

eksemplāru 

 

C
ir

k
u

lā
ci

ja
 

S
B

A
 

K
o

m
p

le
k

tē
ša

n
a

 

M
ā

cī
b

a
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LCB un filiāles (7) 7 7 7 1 0 6 030 2 364 

DPD IP metodiskā centra bibliotēka (1) 1 1 1 1 0 74 0 

Daugavpils vispārējās un profesionālās 

izglītības iestāžu bibliotēkas (23) 
22 10 1 5 6 370 39 
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LCB izmanto visus BIS ALISE moduļus. 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. No 22 izglītības iestāžu bibliotēkām modulī “Cirkulācija” 

strādā 10 bibliotēkas, modulī “Komplektēšana” – 5, modulī “SBA” – 1. Pārskata gadā vēl četras 

bibliotēkas sāka izmantot moduli “Mācības”.  

Četru izglītības iestāžu bibliotēku krājumi pilnībā pievienoti LCB kopkatalogam 

(Daugavpils Valsts ģimnāzijas bibliotēka, Daugavpils Tirdzniecības vidusskolas bibliotēka, 

Daugavpils Būvniecības tehnikuma bibliotēka, Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas 

“Saules skola” bibliotēka); triju bibliotēku krājumi vairāk nekā 50% (Daugavpils pilsētas 

izglītības pārvaldes metodiskā centra bibliotēka – 73%, Daugavpils Medicīnas koledža 

bibliotēka – 67%, Daugavpils 15. vidusskolas bibliotēka – 57%). 

Darbs ar BIS SKOLU ALISE elektronisko katalogu pārskata gadā vairākās izglītības 

iestāžu bibliotēkās kļuvis intensīvāks. Bibliotekāri atzīst, ka, iestājoties ārkārtējai situācijai, bija 

iespēja pievērst vairāk uzmanības elektroniskajam katalogam un krājumam. Vairākas 

bibliotēkas veica krājuma izvērtēšanu un atbrīvošanu no fiziski nolietotiem un krājumam 

neatbilstošiem izdevumiem. 

Pārskata gadā izglītības iestāžu bibliotēkas turpināja rekataloģizēt krājumus. Vislielākais 

rekataloģizētu informācijas resursu skaits ir Daugavpils 15. vidusskolas bibliotēkā (+5 405), 

PIKC “Daugavpils Būvniecības tehnikuma” bibliotēkā (+2 641), Staņislava Broka Daugavpils 

Mūzikas vidusskolas bibliotēkā (+1 701) un Daugavpils 13. vidusskolas bibliotēkā (+1 144). 

Veiktie darba procesi BIS SKOLU ALISE 2020. gadā ir apkopoti 5.11.2. tabulā. 

5.11.2. Veiktie darba procesi BIS SKOLU ALISE 

Bibliotēka Kopējais  

krājums 

(eks.) 

Komplek-

tēšana 

(eks.) 

Rekatalo-

ģizēts 

2020. g. 

(eks). 

Rekatalo-

ģizēts uz 

01.01.2021. 

(eks.) 

% 

Izglītības pārvaldes metodiskā centra 

bibliotēka 
1 009 2 327 214 4 941 73 

Tehnoloģiju vidusskolas-liceja bibliotēka  26 317 2 297 1 8 466 41 

15. vidusskolas bibliotēka 17 386  5 405 9 864 57 

Valsts ģimnāzijas bibliotēka 19 837 2 913 84 16 924 100 

Vienības pamatskolas bibliotēka 14 928 1 176 0 5 216 43 

10. vidusskolas bibliotēka 28 537  130 4 263 15 

Centra vidusskolas bibliotēka 32 288  0 3 888 12 

Saskaņas pamatskolas bibliotēka 13 927  92 1 928 14 

Tirdzniecības profesionālās vidusskolas 

bibliotēka 
5 579 1 218 160 4 361 100 

PIKC “Daugavpils Būvniecības 

tehnikuma” bibliotēka 
19 763 399 2 641 19 364 100 

J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu 

ģimnāzijas bibliotēka 
13 356 

 
303 2 441 18 

11. pamatskolas bibliotēka 131 939  0 625 5 

12. vidusskolas bibliotēka 58 329  1 396 0,7 

Dizaina un mākslas vidusskolas 

“Saules skola” bibliotēka 
6 179  217 5 928 99 

9. vidusskolas bibliotēka 18 121  233 3 347 18 
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Medicīnas koledžas bibliotēka 8 984  819 6 038 67 

3. vidusskolas bibliotēka 30 783  516 4 391 14 

J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskolas 

bibliotēka 
23 088  0 692 3 

16. vidusskolas bibliotēka 35 866  549 950 2,6 

17. vidusskolas bibliotēka 18 897  0 36 0,2 

13. vidusskolas bibliotēka 28 104  1 144 1 862 7 

Staņislava Broka Mūzikas vidusskolas 

bibliotēka 
29 153  1 701 2 779 10 

Daugavpils Stropu pamatskolas-attīstības 

centra bibliotēka 
31 910  3 3 0 

Pārskata gadā LCB kopkatalogs tika papildināts ar 6 551 jauniem ierakstiem, no tiem 2 430 tika 

izveidoti jauni (no tiem LCB izveidoti – 1 997), bet 4 124 tika importēti no citām bibliotēkām 

(no tiem LCB importētie – 3 122) (skat. 5.11.3. tabulu).  

5.11.3. tabula. LCB veiktie darba procesi bibliogrāfiskajos ierakstos 

Darba process 2019 2020 +/- 

Izveidoti MARC ieraksti 1 525 1 997 +472 

Importēti MARC ieraksti 3 523 3 122 -401 

Galvenā datubāze bibliogrāfisko ierakstu izguvē ir Nacionālās bibliogrāfijas monogrāfiju un 

turpinājumizdevumu datubāze un Valsts nozīmes bibliotēku kopkatalogs.  
Elektroniskajā katalogā regulāri tiek papildināti un rediģēti agrāk ievadītie ieraksti. 

Pārskata gadā tika rediģēti 15 842 ieraksti (no tiem LCB rediģētie – 14 324). Salīdzinot ar 

2019. gadu, LCB rediģēto ierakstu skaits palielinājies (+ 613). Viens no iemesliem ir ierakstu 

rediģēšana un papildināšana atbilstoši RDA kataloģizācijas noteikumiem. Pārskata gadā 10 119 

ieraksti (no tiem LCB – 9 568) tika papildināti ar anotācijām, rediģēti – 1 283 (no tiem LCB – 

1 228). 

LCB Komplektēšanas un apstrādes nodaļas darbinieki regulāri strādā pie autoritatīvās 

bāzes papildināšanas. Autoritatīvie ieraksti tiek kopēti no LNB Autoritatīvo ierakstu datubāzes 

vai izveidoti jauni. Pārskata gadā ir izveidoti 634 jauni autoritatīvie ieraksti, no Ārējās 

autoritatīvās datubāzes importēti 2 071 un rediģēti 1 034 ieraksti (skat. 5.11.4. tabulu). 

5.11.4. tabula. LCB veiktie darba procesi autoritatīvajos ierakstos 

 2019 2020 +/- 

Izveidoti autoritatīvie ieraksti 347 634 +287 

Importēti autoritatīvie ieraksti 2 130 2 071 -59 

Rediģētie autoritatīvie ieraksti 490 1 034 +544 

LCB elektroniskais katalogs 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 veidotos bibliogrāfiskos ierakstus. Pārskata gadā tika fiksēti 11 475 

pieprasījumi LCB Z39.50 serverim. 

Noslēdzot 2020. gadu, 6 030 LCB un filiāļu lietotājiem ir piešķirti autorizācijas dati, no 

tiem 780 lietotājiem autorizācijas dati tika piešķirti no jauna (skat. 5.11.5. tabulu). 
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5.11.5. tabula. Autorizēti lietotāji LCB un filiālēs 

 
Autorizēti 

lietotāji 

(2018) 

Autorizēti 

lietotāji 

(2019) 

Autorizēti 

lietotāji 

(2020) 

% salīdzinot ar 

iepr. gadu 

LCB 2 262 2 686 2 399 +19 %; -11 % 

no tiem jauni piešķirti 781 569 514 -27 %; -10 % 

BBZ 1 082 1 148 951 -6 %; -17 % 

no tiem jauni piešķirti 319 337 128 +6 %; -62 % 

GMB 278 290 234 +4 %; -19 % 

no tiem jauni piešķirti 101 47 11 -53 %; -77 % 

JNB 1 329 1 391 1 099 +5 %; -21% 

no tiem jauni piešķirti 965 249 88 -74 %; -65 % 

PDB 273 285 220 +4 %; -23 % 

no tiem jauni piešķirti 186 39 22 -79 %; -44 % 

CRB 1 215 1 252 1 087 +3 %; -13 % 

no tiem jauni piešķirti 327 220 57 -33 %; -74 % 

PKB 1 654 1 732 1 453 +5 %; -16 % 

no tiem jauni piešķirti 334 372 128 +11 %; -66 % 

Kopā pēc vienotā 6 775 6 790 6 030 +0,2 %; -11 % 

no tiem jauni piešķirti 2 406 1 398 780 -42 %; -44 % 

Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, jaunu autorizēto datu piešķiršana ir krietni samazinājusies. 

Tas ir skaidrojams ar to, ka 2018. gadā LCB un filiāļu aktīviem lietotājiem intensīvi tika 

piešķirti autorizācijas dati.  

Analizējot lietotāju darbības WebPAC, var secināt, ka visbiežāk lietotāji izmanto 

eksemplāru pasūtīšanas un pagarināšanas iespējas. Autorizēto lietotāju darbības un to dinamika 

trīs gadu laikā ir apkopota 5.11.6 tabulā. 

5.11.6. Lietotāju darbības WebPAC katalogā 

 2018 2019 2020 +/- 

Autorizēto lietotāju skaits 6 775 6 790 6 030 +15; -760 

Autentificēto sesiju skaits 8 405 9 114 8 812 +709; -302 

Pagarinājuma pieprasījumi 6 227 7 047 5 778 +820; -1 269 

Atcelts pagarinājuma pieprasījums 30 66 56 +36; -10 

Pasūtīts izdevums 2 203 2 363 2 405 +160; +42 

Atcelts pasūtījums 310 108 143 -202; +35 

Nomainīta parole 41 47 37 +6; -10 

Atcelts pasūtījums no rindas 45 50 50 +5; 0 

Izveidots brīvais pieprasījums 13 8 9 -5; +1 

5.12. Digitalizācija 

Projekta “Zenit stāsti” (skat. 9.5. sadaļu) ietvaros tika iegūtas, digitalizētas un aprakstītas 

87 fotogrāfijas. Tās tika iesniegtas LNB ievietošanai Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas 

kolekcijā “Zudusī Latvija”. 

5.13. Iekšzemes un starptautiskais SBA 

Pārskata gada laikā bibliotēka turpināja izmantot iekšzemes SBA. Šis pakalpojums nodrošināja 

kvalitatīvu un savlaicīgu lietotāju apkalpošanu. Saņemtie dokumenti tika izmantoti arī 

bibliotēkas literatūras izstāžu papildināšanai, literāro un tematisko pasākumu organizēšanai. 

Aktuālie dati par trim gadiem ir apkopoti 5.13.1. tabulā.  
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5.13.1. tabula. SBA rādītāji 

SBA 2018 2019 2020 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

684 780 532 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

698  

 

858 558 

Pārskata gadā LCB no filiālēm saņēma 85 izdevumus, savukārt uz filiālēm nosūtīja 352 

izdevumus. Vienotā krājuma ietvaros BIS ALISE SBA moduli 2020. gadā visaktīvāk izmantoja 

LCB LAN, LCB filiāles – Jaunbūves bibliotēka un Ceriņu bibliotēka.  Pārskata gadā starp LCB 

un filiālēm pieprasītākā bija oriģinālliteratūra un tulkotā daiļliteratūra, pieprasīti arī atsevišķu 

nozaru literatūras izdevumi.  

2020. gadā Daugavpils publiskajās bibliotēkās SBA kārtā bija pieejamas divas rotējošās 

kopas – “Audzināsim laimīgus bērnus” un “Ievērojamo cilvēku dzīve”. Katra kopa bija 

pieejama četrās filiālēs. Abas kopas bija vienādi pieprasītas, tās tika apskatītas gan uz vietas 

bibliotēkā, gan izsniegtas uz mājām.  

Pārskata gadā LCB SBA pakalpojumus izmantoja 7 lietotāji un tika izpildīti 40 LCB 

lietotāju pieprasījumi, kuri bija saistīti ar sportu, medicīnu, lauksaimniecības, mākslas literatūru 

un daiļliteratūru. No LNB tika saņemti 7 pieprasījumi – 4 grāmatas (daiļliteratūrā – 2 grāmatas, 

vēsturē – 2 grāmatas) un 3 e-formāta rakstu pieprasījumi (sportā – 1, mūzikā (notis) – 1, 

medicīnā – 1).  

Uz citām Latvijas bibliotēkām tika nosūtītas 33 grāmatas: uz Preiļu Galveno bibliotēku – 

grāmatas par kulināriju un daiļliteratūru, uz PIKC Daugavpils Būvniecības tehnikumu – 

grāmatas par lauksaimniecību un izglītību, un Latvijas Neredzīgo bibliotēku Daugavpils 

filiālbibliotēku – tika izpildīti 25 pieprasījumi – daiļliteratūras grāmatas un grāmatas par 

mākslu. 

5.14. Problēmas un risinājumi bibliotēkas pakalpojumu pieejamības jomā 

Pārskata gadā LCB un filiāles vairākus mēnešus bija slēgtas, tāpēc lietotāji nespēja izmantot 

maksas pakalpojumus – skenēšanu, drukāšanu, kopēšanu, kas radīja neērtības. Bibliotēkas 

lietotāji nevarēja pilnvērtīgi izmantot bibliotēkas krājumu, jo maijā pēc atvēršanas bija liegta 

pieeja krājumam. 

Atsevišķas apmācību programmas t. sk. datorkursi senioriem, nav iespējams piedāvāt 

tiešsaistes formātā, jo nodarbībās ir nepieciešamas labas iemaņas darbā ar datoru, kā arī 

nepieciešama nodarbību dalībnieku piekļuve tehnoloģijām bibliotēkā, piemēram, robotiem, 3D 

pildspalvām, konkrētām datorprogrammām u.tml.  

Lietotāju interese par LCB DAC centra apmācībām ir mazinājusies – centrs ilgu laiku 

bija slēgts un nodarbības nepiedāvāja. Radās grūtības komplektēt apmācību grupas – skolēni 

bija aizņemti, vairs neinteresēja konkrētās nodarbības temats u. tml. Vairākas grupas uzsāka 

apmācības, bet tās nepabeidza. Daži lietotāji rindā uz apmācībām gaida vairāk nekā gadu. 

6. Krājums 

Covid-19 radītās situācijas ietekme  

Covid-19 radītā situācija kopumā neietekmēja krājuma komplektēšanas procesu. Gada laikā 

pašvaldības līdzekļi krājuma komplektēšanai tika apgūti pilnā apmērā. Krājuma papildināšana 

ar jaunieguvumiem notika regulāri, vienu reizi mēnesī. 



33 

 

Ārkārtējas situācijas laikā, kad bibliotēkas nebija pieejamas lietotājiem klātienē, kā viena 

no darba prioritātēm tika izvirzīts darbs ar krājumu. Tika veikta krājuma fiziskā un saturiskā 

stāvokļa izvērtēšana, nolietoto un aktualitāti zaudējušo izdevumu norakstīšana, mazpieprasīto 

izdevumu ar potenciālu vērtību nodošana Depozitārijā. Aktīvs darbs notika pie nolietoto, bet 

lietotāju pieprasīto izdevumu atjaunošanas, izmantojot LCB Piekomplektēšanas datubāzi.  

Pateicoties Kultūras ministrijas atbalstam Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas radīto 

negatīvo seku mazināšanai, vērtīgo grāmatu iepirkuma Latvijas publiskajām bibliotēkām 

ietvaros, Daugavpils publiskās bibliotēkas saņēma 308 (123 nosaukumi) grāmatu eksemplārus 

2 697,35 EUR vērtībā.  

Covid-19 radītā situācija ietekmēja Komplektēšanas padomes darbu. Mainoties 

apstākļiem, Komplektēšanas padomes sēdes notika retāk un pārsvarā attālināti. Sakarā ar 

ierobežojumiem krājuma izmantošanā un pieejamībā lietotājiem pārskata gadā samazinājās 

krājuma apgrozība, tika apgrūtināts darbs ar lietotājiem – parādniekiem. 

6.1. Krājuma komplektēšanas politika un organizācija 

2020. gadā krājuma komplektēšana tika veikta saskaņā ar aktuālo krājuma attīstības koncepciju 

2016.-2020. gadam. LCB vienotā krājuma komplektēšanas un organizācijas prioritātes pārskata 

gadā: latviešu oriģinālliteratūras komplektēšana, kvalitatīvas tulkotās un nozaru literatūras 

komplektēšana. Pārskata gadā uzsākts darbs pie krājuma attīstības koncepcijas izstrādes 

nākamajam periodam. 

6.2. Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums 

Pašvaldības līdzekļi ir viens no galvenajiem LCB krājuma finansēšanas avotiem. 2020. gadā no 

Daugavpils pilsētas domes apstiprinātā budžeta jaunu informācijas resursu iegādei LCB un 

filiālēm tika izlietoti 44 994 EUR. Izlietotie pašvaldības līdzekļi LCB un filiālēs ir apkopoti 

6.2.1. tabulā.  

6.2.1. tabula. Izlietotie pašvaldības līdzekļi 2020. gadā 

Pārskata gadā periodikas abonēšanai tika izlietoti 8 995 EUR, kas ir 20% no pašvaldības 

piešķirtajiem līdzekļiem krājuma komplektēšanai. LCB un filiālēs tika abonēti 157 periodisko 

izdevumu nosaukumi: 15 laikraksti un 142 žurnāli, no kuriem 31 žurnāls (20%) ir adresēts 

bērniem un jauniešiem. 

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pašvaldības finansējums krājuma komplektēšanai palika 

bez izmaiņām. Finansējums krājumam uz vienu iedzīvotāju pašvaldībā ir 0,49 EUR, kas atbilst 

LCB un 

filiāles 

Izlietots 

(EUR) 

Grāmatām un citiem izdevumiem 
% (periodikas 

abonēšanai no kopējās 

summas) 

grāmatām un citiem 

dokumentiem 

(EUR) 

periodikas 

abonēšanai 

(EUR) 

LCB 15 684 11 668 4 016 26% 

GMB 2 837 2 332 505 18% 

JBB 6 360 5 249 1 111 17% 

PDB 3 533 2 910 623 18% 

CRB 4 199 3 411 788 19% 

PKB 6 118 5 136 982 16% 

BBZ 6 263 5 293 970 15% 

Kopā 44 994 35 999 8 995 Vidējais sistēmā: 20% 
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LR Ministru kabineta noteikumu Nr. 415 “Bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma 

normatīvi” prasībām. LCB vienotā krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums ir 

apkopots 6.2.2. tabulā. 

6.2.2. tabula. Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums 2018.-2020. gadā 

 2018 2019 2020 

Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 

42 245 44 994 44 994 

t. sk. grāmatām 32 998 35 998 35 999 

t. sk. bērnu grāmatām* 6 128 6 946 6 838 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 9 247 8 996 8 995 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. pašvaldībā 

(pašvaldības finansējums) 

0.45 0.49 0.49 

Finansējums krājuma komplektēšanai kopā 63 920 69 286 73 565 

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

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 5 420 EUR. LCB vienotā krājuma 

finansējuma avoti ir atspoguļoti 6.2.3. tabulā.  

6.2.3. tabula. LCB vienotā krājuma finansējuma avoti 2020. gadā 

Finansējuma avots Summa EUR % kopējā finansējumā 

Pašvaldības finansējums 44 994 61% 

Obligātais eksemplārs 17 035 23% 

Bezatlīdzības 5 704 8% 

Ziedojums (ASV vēstniecība) 5 420 7% 

Dokumentu aizvietošana 412  

Kopā 73 565  

Jaunie informācijas resursi tika iepirkti vairumtirdzniecības bāzē Latvijas Grāmata, Jāņa Rozes 

grāmatnīcā un grāmatnīcā Polaris. 2020. gada pavasarī darbu pārtrauca grāmatnīca Janus, kur 

pārsvarā tika iegādātas grāmatas krievu valodā. Līdz ar to vajadzēja meklēt jaunus piegādātājus, 

jo Polaris grāmatnīca pilnībā nevarēja nodrošināt bibliotēku ar nepieciešamajiem izdevumiem. 

2020. gada maijā LCB uzsāka sadarbību ar SIA “KORS N”, pasūtot grāmatas portālā 

www.mnogoknig.lv. 

Pārskata gadā 5 704 EUR veidoja bezatlīdzības izdevumi un dāvinājumi. Pateicoties 

LR KM atbalstītajam vērtīgo grāmatu iepirkumam Latvijas publiskajām bibliotēkām, 

Daugavpils publiskās bibliotēkas ir saņēmušas 308 grāmatu eksemplārus par summu 2 697,35 

EUR. Vairumā tika saņemti VKKF atbalstītie izdevumi un citi dāvinājumi no LNB AD 

Bibliotēku attīstības centra, kā arī Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2020 kolekcijas grāmatas 

kopskaitā 140 eks. par summu 1 117,57 EUR.  

Nozīmīgi bezatlīdzības izdevumi tika saņemti no ASV vēstniecības Latvijā, Armēnijas 

vēstniecības Baltijas valstīs, Francijas vēstniecības Latvijā, Norvēģijas Karalistes vēstniecības 

Latvijā, Zviedrijas vēstniecības Latvijā, Krievijas Federācijas ģenerālkonsulāta, Daugavpils 

pilsētas domes Kultūras pārvaldes, Latviešu kultūras centra, izdevniecības Aminori, Latgales 

Kultūras centra izdevniecības. 

http://www.mnogoknig.lv/
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6.3. Rekataloģizācija 

LCB un filiāļu krājumi ir pilnībā rekataloģizēti.  

6.4. Krājuma pārbaude 

Pārskata gadā tika veiktas piecas krājuma inventarizācijas – 1 plānotā LCB filiālē Piekrastes 

bibliotēkā un 4 sakarā ar vadītājas maiņu: LCB filiālē Jaunbūves bibliotēkā, divas LCB filiālē 

Pārdaugavas bibliotēkā un LCB filiālē Ceriņu bibliotēkā. Konstatētie iztrūkumi svārstījās no 

0,03% līdz 0,2% no krājuma vērtības uz kārtējā saimnieciskā gada sākumu. Visbiežāk 

brīvpieejas apstākļos pazūd daiļliteratūra un bērnu literatūra. 

6.5. Krājuma rādītāji  

Noslēdzot 2020. gadu, LCB vienoto krājumu veidoja 205 268 iespieddarbi un citi dokumenti 

kopvērtībā 812 175,50 EUR. Izdevumu veidi LCB vienotajā krājumā ir apkopoti 6.5.1. tabulā. 

6.5.1. tabula. Izdevumu veidi LCB vienotajā krājumā 2020. gada beigās  

Izdevuma veids Vienību skaits 

Grāmatas 178 428 

Audiovizuālie materiāli 1 612 

Seriālizdevumi 22 870 

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

Kartogrāfiskie dokumenti 68 

Nošizdevumi 1 020 

Attēlizdevumi 112 

Spēles  191 

Novadpētniecības mapes 237 

Kopā 205 268 

LCB vienoto krājumu veido dokumenti latviešu valodā – 112 644 eks. (54,88%), krievu valodā 

– 81 834 eks. (39,87%), angļu valodā – 8 177 eks. (3,98%), vācu valodā – 1 083 eks. (0,53%) 

un citās svešvalodās – 1 530 eks. (0,75%). LCB vienotā krājuma rādītāji ir atspoguļoti 6.5.2. 

tabulā. 

6.5.2. tabula. LCB vienotā krājuma rādītāji 2018.-2020. gadā 

 2018 2019 2020 

Jaunieguvumi kopā 11 674 13 037 13 354 

t.sk. grāmatas 7 610 8 722 9 147 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 928 965 1 424 

t. sk. bērniem* 1 328 1 478 1 549 

Izslēgtie dokumenti 10 021 8 219 11 135 

Krājuma kopskaits 198 231 203 049 205 268 

Grāmatu krājuma apgrozība 1.9 2.0 1.4 

Periodisko izdevumu apgrozība 3.0 2.9 1.9 

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

Pārskata gadā LCB un filiāļu krājums tika papildināts ar 13 354 iespieddarbiem un citiem 

dokumentiem kopvērtībā 65 875,87 EUR. Krājuma papildināšanas veidi ir apkopoti 

6.5.4. tabulā. 
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6.5.4. tabula. LCB vienotā krājuma papildināšanas veidi 2020. gadā 

Piegādes veids 
Saņemts 

% 
Eks. EUR 

Iepirktie dokumenti 4 383 35 999.26 49.2% 

Obligātais eksemplārs 2 642 17 035.59 29.7% 

Dažādu organizāciju, iestāžu un privātpersonu 

dāvinājumi 

1 370 5 703.78 15.4% 

Ziedojums (ASV vēstniecība) 414 4 726.65 4.6% 

Dokumentu aizvietošana 99 412.16 1.1% 

Kopā uzņemts bilancē 8 908 63 877.44  

Saņemti periodiskie izdevumi 3 718   

Novadpētniecības mapes 1   

Dokumentu nodošana citām struktūrvienībām 727 1 998.43  

Kopā saņemts 13 354 65 875.87  

Salīdzinot ar 2019. gadu, pārskata gadā ir palielinājies jaunieguvumu skaits (+2,4%), tai skaitā 

grāmatas (+4,9%), latviešu daiļliteratūra (+47,5%), bērnu literatūra (+4,8%). Grāmatu un 

periodisko izdevumu krājuma apgrozība ir vērojami samazinājusies. 

Pārskata gadā LCB vienotais krājums tika papildināts ar dažādiem informācijas resursiem 

latviešu valodā – 7 709 eks. (57,7%), krievu valodā – 4 728 eks. (35,4%), angļu valodā – 843 

eks. (6,3%), vācu valodā – 23 eks. (0,2%) un citās valodās – 51 eks. (0,4%). Jaunieguvumu 

procentuālais sadalījums pa valodām struktūrvienībās atbilst krājuma komplektēšanas politikā 

noteiktajām aptuvenajām proporcijām – latviešu valodā 50%, krievu valodā 45%, angļu valodā 

un citās valodās 5%. 

Analizējot jaunieguvumus pa izdevumu veidiem, salīdzinot ar 2019. gadu, pieaugums 

grāmatām ir +425 vienības. Vislielākais pieaugums ir audiovizuālajiem dokumentiem +259 

vienības. Pārskata gadā uzsākts darbs pie skaņu plašu kolekcijas ievadīšanas e-katalogā. 

Patlaban kolekcijā ir apkopoti 302 skaņu ieraksti, taču plānots, ka tā tiks papildināta. 

Skaņuplatēs klausāma 20. gadsimta 2. puses populārā mūzika un koru dziesmas, Latvijas 

komponistu skaņdarbu atskaņojumi un klasiskā mūzika. Saņemtie jaunieguvumi pa izdevumu 

veidiem ir apkopoti 6.5.5. tabulā. 

6.5.5. tabula. LCB un filiāļu jaunieguvumi pa izdevumu veidiem 2020. gadā 

Bibliotēka 
Pavisam 

(eks.) 

Summa 

(EUR) 

Izdevumu veidi 
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LCB 6 588 34 044.13 4 803 308 56 1 41 19 28 1 332 - 

GMB 767 2 888.15 402 1 1 - - 1 1 362 - 

JBB 1 361 6 536.64 852 1 1 - - 1 1 505 - 

PDB 805 3 690.17 490 - 1 - - - 1 312 1 

CRB 975 4 213.28 565 - 1 - - - 1 408 - 

PKB 1 284 6 250.46 841 - 1 - - - 2 440 - 

BBZ 1 574 8 253.04 1 194 7 1 - - 4 7 359 - 

Kopā 13 354 65 875,87 9 147 317 62 1 41 25 41 3 718 1 

Salīdzinot krājuma apjomu gada sākumā, tas ir palielinājies par 2 219 vienībām 

(skat. 6.5.3. tabulu). Dokumentu skaits uz vienu lietotāju ir 14.  
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6.5.3. tabula. LCB un filiāļu vienots krājums uz 31.12.2020. 

Bibliotēka 
Krājums 2019. g. 

beigās (eks.) 

Saņemts 2020. g. 

(eks.) 

Izslēgts 2020. g. 

(eks.) 

Krājums 2020. g. 

beigās (eks.) 
+/- 

LCB 115 228 6 588 7 375 114 441 -787 

BBZ 21 662 1 574 805 22 431 +769 

GMB 7 401 767 637 7531 +130 

JBB 20 299 1 361 1 104 20 556 +130 

PDB 10 257 805 447 10 615 +358 

CRB 12 990 975 135 13 830 +840 

PKB 15 212 1 284 632 15 864 +643 

Kopā 203 049 13 354 11 135 205 268 +2 219 

Pārskata gadā tika turpināts darbs pie krājuma kvalitātes uzlabošanas. No LCB vienotā krājuma 

tika izslēgti 11 135 eks. LCB struktūrvienībās notika aktīvs darbs pie krājuma izvērtēšanas un 

atbrīvošanas no nolietotiem un pēc satura novecojušajiem iespieddarbiem. Atbilstoši lietotāju 

pieprasījumam tika pārstrādāta periodisko izdevumu glabāšanas instrukcija un veikta to 

rekomplektēšana. LCB vienotā krājuma rekomplektēšanas iemesli ir atspoguļoti 6.5.7. tabulā. 

6.5.7. tabula LCB vienotā krājumā rekomplektēšanas iemesli 2020. gadā 

Bibliotēka 

Izslēgts 

pavisam 

(eks.) 

t. sk. pēc norakstīšanas iemesliem 
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LCB 7 375 933 5 219 59 47 27 480 610 

BBZ 805 606 5 28 52 - - 114 

GMB 637 382 240 5 - 7 - 3 

JBB 1 104 906 6 21 171 - - - 

PDB 447 342 3 13 42 - 47 - 

CRB 135 120 5 10 - - - - 

PKB  632 564 38 30 - - - - 

Kopā 11 135 3 853 5 516 166 312 34 527 727 

Pārskata periodā divas reizes tika iesniegti pieprasījumi Daugavpils pilsētas domes Dzīvokļu 

nodaļā par lietotāju-parādnieku deklarēto dzīvesvietu precizēšanu. Tā bija iespēja norakstīt 

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

6.6. Datubāzes 

6.6.1. Abonētās datubāzes 

2020. gadā LCB tika abonētas 5 datubāzes: Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka,  

E-likumi, EBSCO un Britannica Academic (skat. 6.6.1.1. tabulu).  

6.6.1.1. tabula. Bibliotēkā pieejamo abonēto datubāzu izmantojums 

Datubāze 2018 2019 2020 +/- 

Letonika 6 820 6 590 13 739 +7 149 

Lursoft Laikrakstu bibliotēka 1 575 3 027 1 390 -1 637 

E-likumi 76 60 50 -10 

EBSCO - - 307  

Britannica Academic - - 19 332  
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Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pārskata periodā vairāk nekā divreiz palielinājās datubāzes 

Letonika izmantošanas rādītāji (+7 149). Gan bibliotēkas darbinieki, gan lietotāji aktīvi 

izmantoja datubāzē pieejamos uzziņu izdevumus: vārdnīcas, enciklopēdijas. Būtiski 

samazinājās Lursoft Laikrakstu bibliotēkas apmeklējumu skaits (-1 637). 

Būtiski nemainījās datubāzes E-likumi apmeklējumu skaits (-10). 2020. gadā 

vispieprasītākie bija grāmatvedības, uzņēmējdarbības, patērētāju tiesību, sociālo pakalpojumu 

normatīvie akti, Komerclikums un Darba likums.  

2020. gada tika abonēta daudznozaru e-resursu datubāzu platforma EBSCO, kas sastāv 

no vairākām pilntekstu un apskatu datubāzēm. LCB lietotājiem bija pieejamas EBSCOhost 

e-grāmatu un Flipster e-žurnālu datubāzes. EBSCO īpaši aktīvi izmantoja vidusskolēni, 

augstskolu studenti, pasniedzēji un pētnieki.  

Pārskata gadā datubāzei Britannica Academic bija vislielākie izmantošanas rādītāji. 

Datubāze ietver svarīgāko ziņu apskatus no informācijas aģentūrām The New York Times un 

BBC News, kā arī interaktīvu pasaules atlantu ar kartēm un rakstiem par nozīmīgiem 

notikumiem pasaulē, sasniegumiem dažādās nozarēs un ievērojamām personām.  

ASV Informācijas centrs piedāvā lietotājiem iespēju izmantot abonēto daudznozaru 

datubāzi “eLibraryUSA”. 2020. gadā “eLibraryUSA” ietvaros lietotāji varēja izmantot 

pilntekstu datubāzes Academic OneFile, JSTOR, ProQuest Dissertations & Theses Database, 

Research In Context, PressReader, Flipster, Digital Literacy un Opposing Viewpoints in 

Context. Šie resursi ļauj atlasīt angļu valodā materiālus pētījumiem valodniecībā, ekonomikā, 

jurisprudencē, dabaszinātnēs un daudzās citās nozarēs. Šie resursi ir palīgs lietotājiem 

pētniecisko darbu rakstīšanā. 

No 23. marta līdz 1. jūnijam LCB un filiāļu lietotājiem bija pieejams e-grāmatu 

bibliotēkas izmēģinājums uz Bibliorossica platformas. Elektroniskā bibliotēkas sistēma 

piedāvā aktuālo zinātnisku un mācību literatūru zinātniekiem, pasniedzējiem un studentiem. 

Lietotājiem bija piedāvātas attālinātas pieejas, lai izmantotu šo sistēmu. Par nepilniem 

3 mēnešiem Bibliorossica platformā tika reģistrēti 84 lietotāji un resurss tika apmeklēts 128 

reizes. Tā kā šis resurss lietotāju vidū nebija pieprasīts, tika pieņemts lēmums turpmāk to 

neabonēt. 

6.6.2. Pašu veidotās datubāzes 

Ikvienam interesentam LCB tīmekļa vietnē ir pieejami septiņi LCB veidotie digitālie resursi: 

datubāzes – Daugavpils novadnieki, Dinaburgas cietoksnis un Daugavpils Baznīcu kalns, 

multimediju resurss – Dziesmotā Latgale, virtuālās izstādes – Rakstniece Anita Liepa, 

Miniatūrgrāmatas un Latgales Centrālajai bibliotēkai – 80. Pašu veidoto elektronisko resursu 

izmantojumu pārskata gadā skat. 8.2. sadaļā. 

6.7 Krājuma un datubāzu popularizēšana 

Lai iepazīstinātu lietotājus ar jaunākajiem izdevumiem bibliotēkas krājumā, pārskata gadā LCB 

un filiālēs tika veidotas jaunieguvumu izstādes. LCB filiāle Piekrastes bibliotēka pieaugušiem 

lasītājiem organizē bibliotekārās stundas jaunieguvumu popularizēšanā, kas ir guvušas lielu 

atsaucību lietotāju vidū. LCB filiāle Gaismas bibliotēka regulāri veido jaunieguvumu apskatus. 

Tradicionāli LCB un filiālēs tiek veidotas literatūras izstādes, kas veltītas ievērojamo 

cilvēku jubilejām, piemēram, “…tautas atmiņas avoti sāka brīnišķi plūst”. Folkloristam, 

publicistam Krišjānim Baronam – 185; “Es esmu bagāts. Man pieder viss, kas ar mani ir 

noticis”. Rakstniekam, žurnālistam Mārim Čaklajam – 80; “Prozas autore ar “padziļinātu 

http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=Daugavpils_novadnieki
http://dinaburgascietoksnis.lcb.lv/
http://www.lcb.lv/baznicukalns/
http://www.lcb.lv/dziesmotalatgale/
http://www.lcb.lv/anitaliepa/
http://www.lcb.lv/miniaturgramatas/
http://www.lcb.lv/lcb-80/
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psiholoģismu”. Rakstniecei, mākslas zinātniecei Gundegai Repšei – 60; “Īso stāstu meistars”. 

Krievu rakstniekam un dramaturgam Antonam Čehovam – 160”, “Latvijas arhitektūras 

dižgars”. Arhitektam Gunāram Birkertam – 95. 

Krājuma atklāsmei LCB un filiālēs tika veidotas dažādas tematiskās literatūras izstādes. 

Lietotāju atsaucību ir guvušas šādas izstādes: “Lai brīvdienās nebūtu garlaicīgi!”. Padomi 

vecākiem; “Pārvietojies gudrāk, dzīvo labāk!”. Eiropas mobilitātes nedēļa; “Mūsu mīluļi 

daiļliteratūrā”; “Detektīvi Ziemeļvalstu autoru izpildījumā” Ziemeļvalstu nedēļa. 

Krājumā popularizēšanai vairākās bibliotēkās tika izveidots speciāls grāmatu plaukts ar 

raidījumu ciklā “Literatūre – ceļojums ar rakstnieku” aplūkotajām grāmatām. 

Pārskata gadā LCB veidoja ikgadējā dzejas krājuma “Dzejas dienas” jubilejai veltīto 

literāro izstādi “Pa dzejas upi, plūstot laikam līdzi…”. Izstāde papildināja dzejas krājuma 

“Dzejas dienas 2020” atklāšanas pasākumu Vienības nama koncertzālē. 

Popularizējot LCB vienotā krājuma iespējas, tradicionāli LCB veido rotējošas grāmatu 

kopas, kas gada laikā pēc kārtas nonāk LCB filiālēs dažādos pilsētas mikrorajonos. Plašāk par 

rotējošām grāmatu kopām skat. 5.13. sadaļā. 

Pārskata gadā tika īstenota mērķtiecīga krājuma un lasīšanas popularizēšana sociālajos 

tīklos: LCB un filiāļu FB lapās, LCB IG kontā un Youtube kanālā. Dažādos formātos tika 

publicēta informācija par krājuma jaunieguvumiem, e-grāmatām un literatūras izstādēm.  

LCB FB kontā tika veidoti regulāri ieraksti par grāmatu jaunumiem. Gada sākumā ik 

mēnesi atsevišķi ieraksti par jaunu grāmatu ar vāka attēlu, anotāciju un saiti uz elektronisko 

katalogu tika apkopoti albuma formātā (skat. 19. pielikumu). Atsākot darbu pēc bibliotēku 

slēgšanas ārkārtējās situācijas laikā, tika nolemts grāmatu jaunumus apkopot un publicēt piecās 

sadaļās: Daiļliteratūra latviešu valodā, Daiļliteratūra krievu valodā, Literatūra angļu valodā, 

Nozaru literatūra (grāmatas latviešu un krievu valodā), kā arī Literatūra bērniem un jauniešiem. 

Lai atvieglotu lasītājiem jaunieguvumu atrašanu, LCB tīmekļa vietnē tika izveidota sadaļa 

“Grāmatu jaunumi” un ievietots atbilstošs baneris mājaslapā (skat. 15. pielikumu). 

Pārskata gadā LCB un filiālēs īpaša uzmanība tika veltīta 3td e-GRĀMATU bibliotēkas 

popularizēšanai, meklējot veidu, kā rosināt lasīšanu arī brīžos, kad bibliotēkas klātienē bija 

slēgtas. Pārskata gadā dažādos posmos tika īstenotas divas dažādas rubrikas: “E-grāmatu 

jaunumi” aktualizēja e-GRĀMATU bibliotēkas iknedēļas jaunieguvumus, savukārt rubrikā 

“E-grāmatu bibliotēka: bibliotekārs iesaka” LCB un filiāļu bibliotekāri dalījās savos iespaidos 

pēc e-grāmatu izlasīšanas, veidojot nelielas recenzijas un ieteikumus lasītājiem. 

Pārskata gadā LCB un filiālēs tradicionāli noritēja Ziemeļvalstu literatūras dienām veltīti 

pasākumi. LCB tīmekļa vietnē, FB kontā un Youtube kanālā tika publicēti seši videoklipi, kuros 

bibliotekāri stāstīja par šī reģiona literatūru, – pieci latviešu valodā, katrs veltīts vienai 

Ziemeļvalstij, un viens krievu valodā par zviedru rakstnieka Federika Bakmana daiļradi (skat. 

17. pielikumu). Ziemeļvalstu literatūru popularizējošas aktivitātes tikai veiktas arī filiāļu FB 

kontos, piemēram, Jaunbūves bibliotēkas FB kontā piecu dienu garumā tika piedāvāts 

literatūras videoapskats “faceBOOK ceļojums pa Ziemeļvalstīm”, kas ļāva iepazīties ar šo 

valstu autoru populārākajām grāmatām dažādām vecuma grupām. 

Pārskata gada pavasarī, kad bibliotēkas bija slēgtas, aktīvi tika piedāvātas dažādas 

rubrikas par grāmatām. “Uzmini grāmatu” pēc rēbusa formāta attēla aicināja uzminēt trīs 

dažādu grāmatu nosaukumus – pa vienai latviski, krieviski un angliski. “Lasi starp rindām” 

piedāvāja iedvesmojošus citātus no grāmatām latviešu un krievu valodā. “Gardā piektdiena” 

sniedza idejas trīs ēdienu maltītēm, publicējot receptes latviešu un krievu valodā.  

http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=jaunas_gramatas
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Lai atvieglotu lasāmvielas izvēli laikā, kad bibliotēkas tika atvērtas, bet piekļuve 

plauktiem joprojām bija liegta, pēc iepriekš iepatikušās grāmatas līdzības tika veidota rubrika 

“Patika? Iesakām!” latviešu, krievu un angļu valodā. Šajā periodā darbojās arī rubrika “Grāmata 

vai filma” trīs valodās, iesaistot sociālo tīklu lietotājus diskusijā par simpātijām par labu 

grāmatai vai tās ekranizācijai. 

Sociālajos tīklos atsaucību guvušas akcijas “Atdzīvini grāmatu – interpretē vāku!” (skat. 

22. pielikumu) un “Vingro ar grāmatu”. Vairāk informācijas par šīm akcijām skatīt 10.3. sadaļā 

“Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi”. 

Lai veicinātu datubāzu izmantošanu, LCB un filiāļu telpās, kā arī FB kontos tika izvietota 

informācija par pieejamajām datubāzem, to lietošanas iespējām un nosacījumiem (skat. 21. 

pielikumu). 

Pārskata gadā tika izveidots vienots vizuālais noformējums LCB abonēto datubāzu – 

letonika.lv, EBSCO, Britannica Academic – popularizēšanai kā klātienē, tā arī sociālajos tīklos. 

Tika izveidotas īpašas instrukcijas, kas atvieglo darba uzsākšanu ar konkrēto resursu. 

Instrukcijas tapa divās versijās – viena bija bez piekļuves datiem publiskai izvietošanai un 

publicēšanai bibliotēku FB kontos, otra ar piekļuves datiem sūtīšanai uz e-pastu tiem 

reģistrētiem bibliotēkas lietotājiem, kuri vēlējas lietot resursu attālināti (skat. 20. pielikumu).  

Īpaši plaša publicitāte pārskata gadā tika veltīta LCB veidotajam multimediju resursam 

“Dziesmotā Latgale”, kurš tika atjaunots projektā “Multimediju resursa “Dziesmotā Latgale” 

jaunas versijas izveide”. Plašāka informācija par projektu un tā publicitāti 9. sadaļā “Projekti”. 

Detalizēta informācija par krājumu un datubāzes popularizējošo pasākumu publicitāti un 

rezultātiem pieejama pārskata (skat. 9. pielikumu). 

6.8. Darbs ar parādniekiem 

LCB un filiālēs darbs ar lietotājiem parādniekiem tiek veikts, pamatojoties uz dokumentu 

“Noteikumi darbam ar lietotājiem – parādniekiem LCB un tās filiālēs”. Saskaņā ar šiem 

noteikumiem lietotājiem tiek sūtīti atgādinājumi, izmantojot BIS ALISE iespējas, SMS veidā, 

zvanīts uz lietotāju norādītajiem tālruņa numuriem. Ilgstošiem parādniekiem tiek sūtītas 

ierakstītas vēstules ar nenodoto iespieddarbu un citu dokumentu sarakstu. 

Pārskata gadā LCB struktūrvienībās ievērojami palielinājās nenodoto informācijas 

resursu skaits, īpaši LCB Lietotāju apkalpošanas nodaļā, LCB filiālē Bērnu bibliotēkā “Zīlīte” 

un LCB filiālē Jaunbūves bibliotēkā. Nenodoto eksemplāru skaita palielināšanos ietekmēja 

valstī noteiktā ārkārtējā situācija, kad bibliotēkas bija slēgtas lietotājiem. Diemžēl, kad 

bibliotēkas tika atvērtas grāmatu apmaiņai, daudzi lietotāji joprojām atturas no publisko vietu, 

tostarp arī bibliotēkas, apmeklējuma. Ņemot vērā šo situāciju, LCB un filiāļu bibliotekārie 

darbinieki izvērtē katra lietotāja situāciju un pielāgo darbības formas, lai nodrošinātu 

iespieddarbu atgriešanu krājumā.  

2021. gadā ir plānots uzstādīt grāmatu kasti, kas veicinās informācijas resursu 

atgriešanu krājumā. 

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

Covid-19 radītās situācijas ietekmē LCB un filiālēs ievērojami ir palielinājies lietotāju nenodoto 

informācijas resursu skaits. Lai nodrošinātu izdevumu atgriešanu krājumā, nākamajā pārskata 

periodā ir aktīvi jāstrādā ar lietotājiem parādniekiem.  
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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 

COVID-19 radītās situācijas ietekme  

Daugavpils pilsētā bibliotekāros pakalpojumus bērniem un jauniešiem nodrošina LCB un tās 

struktūrvienības (skat. 1.1. attēlu). LCB un tās filiāles lietotājiem nesniedza pakalpojumus 

klātienē no 13. marta līdz 15. maijam un no 21. decembra līdz gada beigām. Savukārt vairākos 

mēnešos tika ieviesta vesela virkne epidemioloģiskās drošības pasākumu Covid-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanai – tika pārtraukta klātienes pasākumu, radošo nodarbību un lietotāju 

apmācību grupās organizēšana, ierobežota datoru pakalpojumu izmantošana un maksas 

pakalpojumu sniegšana, samazināts pieļaujamo bibliotēkas apmeklētāju skaits, atrašanas laiks 

bibliotēkas telpās u.c.  

Augstākminētie faktori negatīvi ietekmēja LCB un tās filiāļu pamatrādītājus – aktīvo 

lietotāju, fizisko apmeklējumu un izsniegumu skaitu, ieviesa būtiskās korekcijas darba 

plānošanā un vairāku aktivitāšu norisē.  

Pārskata gadā tika ieviesta jauna darba forma – organizēti tiešsaistes pasākumi, 

izmantojot platformas Zoom, MS Teams, Google Meet. LCB un filiālēm tika iegādāts 

aprīkojums attālināto pasākumu organizēšanai – skandas un web kameras ar iebūvētu 

mikrofonu. Bibliotēka veiksmīgi pielāgojās jaunajai digitālajai videi. 

Attālinātie pasākumi tika pielāgoti dažāda vecuma bērnu un jauniešu interesēm un 

vajadzībām. Interesi izrādīja gan pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi un vecāki, gan arī 

vispārizglītojošo skolu jaunieši un mācību personāls. Tika piedāvātas kvalitatīvas bibliotekārās, 

tematiskās stundas, grāmatu fragmentu skaļā lasīšana, teātra izrādes pēc bērnu grāmatu 

motīviem u.c.  

Pārskata gadā LCB bibliotekārie darbinieki izveidoja oriģinālu lasīšanas spēli 

“Bibliopols” individuāliem bibliotēkas lietotājiem (skat. 4. pielikumu). 

Digitālo aktivitāšu centra organizētās mācību programmas nebija iespējams piedāvāt 

tiešsaistes formātā, jo nodarbībās nepieciešamas labas iemaņas darbā ar datoru un dalībnieku 

piekļuve tehnoloģijām bibliotēkā, piemēram, robotiem, 3D pildspalvām, konkrētām 

datorprogrammām u.tml. 

7.1. Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji – vērtējums, 

skaidrojums un analīze 

2020. gadā tika realizēts saskaņots un plānveidīgs bibliotekārā darba ar bērniem un jauniešiem 

pasākumu kopums: tika papildināti bibliotēkas krājumi ar jaunieguvumiem, izstrādāti 

daudzveidīgi lasīšanas veicināšanas pasākumi, t.sk., bibliotekārās stundas, veikts apjomīgs 

uzziņu un konsultāciju darbs elektronisko resursu apguvē, lietotāju pieprasījumu 

apmierināšanai piedāvāts SBA pakalpojums. 

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.) 2018.–2020. g. 

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem 2018 2019 2020 
% salīdzinot 

ar 2019. gadu 

Lietotāju skaits  6 629 7 300 5 861 -19,7% 

Fiziskais apmeklējums 75 384 83 165 56 221 -32,4% 

Izsniegums 114 794 131 357 92 935 -29,3% 

Pasākumi 783 728 626 -14% 

Apkopojot statistiskos pamatrādītājus, 2020. gadā LCB un filiālēs reģistrēts 5 861 bērns un 

jaunietis līdz 18 gadiem (40% no kopskaita) Pārskata gadā par 1 439 lietotājiem ir samazinājies 

bērnu un jauniešu skaits līdz 18 gadiem (-19,7%). Kā vienu no pamatpakalpojumiem šai 

mērķgrupai ir jāmin novadīto pasākumu kopums, tie bija 426 pasākumi (skat. 7.4.2. nodaļu). 

Salīdzinot ar 2019. gadu, ir vērojams bibliotēkas kopējā izsnieguma kritums šai 

mērķauditorijai (-29,3%). Kopumā tika izsniegti 92 935 dokumenti. Fiziskais apmeklējums 

bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem ir samazinājies (-32,4%).  

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). 

7.1.2. tabula. Statistiskie pamatrādītāji (bērni un jaunieši līdz 18 g.) LCB un filiālēs 2018.-2020. g. 

Bibliotēka Rādītāji 2018 2019 2020 
% salīdzinot ar 

2019. gadu 

BBZ Lietotāju skaits 2 354 2 231 1 752 -21,5% 

Fizisko apmeklējumu skaits 22 444 22 495 17062 -24,2% 

Izsniegums  48 148 43 445 29 113 -33% 

PKB 

 

 

Lietotāju skaits 1 213 1 256 1 011 -19,5% 

Fizisko apmeklējumu skaits 16 007 15 840 11 571 -27% 

Izsniegums 21 594 23 160 17 063 -26,3% 

JNB Lietotāju skaits 1 059 1 070 938 -12,3% 

Fizisko apmeklējumu skaits 8 988 9 117 7 235 -20,6% 

Izsniegums 11 771 11 592 12 452 -7,4% 

GMB Lietotāju skaits 263 286 271 -5,2% 

Fizisko apmeklējumu skaits 5 014 4 919 2 788 -43,3% 

Izsniegums 5 718 5 857 3 661 -37,5% 

PDB Lietotāju skaits 453 432 315 -27,1% 

Fizisko apmeklējumu skaits 6 540 6 097 3 372 -44,7% 

Izsniegums 11 500 9 845 6 210 -37% 

CRB Lietotāju skaits 645 659 598 -9,3% 

Fizisko apmeklējumu skaits 8 188 8 059 6 316 -21,6% 

Izsniegums 13 256 14 359 12 109 -15,7% 

LCB Lietotāju skaits 642 1 366 1 036 -24,2% 

Fizisko apmeklējumu skaits 8 203 16 638 7 877 -52,7% 

Izsniegums 2 807 23 099 12 327 -46,6% 

Skaitliskos rādītājus ietekmējošie faktori – novērojumi un secinājumi: 

 LCB un filiālēs, salīdzinot ar 2019. gadu, bērnu un jauniešu skaits ir samazinājies 

par (-19%). Skaitlisko rādītāju kritums notika laikā, kad bibliotēkas lietotājiem 

bija aizvērtas vai strādāja ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus; 
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 fizisko apmeklējumu skaits pārskata gadā ir samazinājies par (-32%). Salīdzinot 

ar 2019. gadu, fizisko apmeklējumu ietekmēja arī datoru apmeklējumu skaita 

samazināšanās bērnu un jauniešu vidū (-38%); 

 pārskata gadā ir vērojams bibliotēkas izsnieguma kritums bērniem un jauniešiem 

(-29%). Izsnieguma rādītājus ietekmēja arī bērnu un jauniešu skaita 

samazināšanās par 1 379 lietotājiem; 

 skaitlisko rādītāju kopējo kritumu ietekmēja tas, ka LCB DAC pārskata gadā bija 

ciet vairāk nekā 5 mēnešus. Centra pakalpojumi ir orientēti tieši uz bērnu, 

pusaudžu un jauniešu auditoriju. 

7.2. Metodiskā un konsultatīvā darba organizācija  

Bērnu bibliotēka „Zīlīte” koordinē LCB un filiāļu darbu ar bērniem un jauniešiem. 2020. gadā 

tika veikti šādi pasākumi: 

 plānveidīga un saskaņota darba veikšanai tika izstrādātas un aktualizētas 

“Ieteicamās nedēļas tēmas bibliotekārā darba plānošanai darbā ar bērniem un 

jauniešiem 2020. gadam”; 

 Komplektēšanas padomes locekļi, tai skaitā 2 Bērnu bibliotēkas darbinieki, 

iesaistījās kvalitatīva bibliotēkas krājuma veidošanā; 

 sadarbībā ar LCB KAN tika sniegtas konsultācijas un ieteikumi jaunākās bērnu 

literatūras iegādei un popularizēšanai; 

 tika sagatavots pārskats par Latgales Centrālās bibliotēkas un filiāļu darbu ar 

bērniem un jauniešiem gadskārtējai Latvijas publisko bibliotēku apaļā galda 

diskusijai; 

 tika sagatavota prezentācija un sniegta aktuālā informācija par Daugavpils reģiona 

pieredzi lasīšanas veicināšanas programmā “Nacionālā Skaļās lasīšanas 

sacensība” gadskārtējā seminārā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā; 

 sadarbībā ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi un Daugavpils pilsētas 

izglītības iestādēm, klātienē tika realizēta Nacionālās Skaļās lasīšanas reģionālais 

fināls Daugavpilī; 

 tika sniegtas individuālas konsultācijas bibliotekārajiem darbiniekiem; 

 tika izstrādāta oriģināla lasīšanas spēle “Bibliopols” individuāliem bibliotēkas 

lietotājiem. Spēles aktivitātes tika realizētas vasaras mēnešos – jūnijā, jūlijā un 

augustā (skat. 4. pielikumu); 

 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centra vēstkopai tika 

sagatavots un iesniegts veiksmes stāsts/labas prakses piemērs darbā ar bērniem un 

jauniešiem – par 2017. gada nogalē starptautiskā projekta “Māksla bez robežām” 

ietvaros organizēto teletiltu ar Ukrainas Bērnu nacionālo bibliotēku 

(Національна бібліотека України для дітей); 

 tika sagatavots bērnu un jauniešu daiļliteratūras tops LCB filiālēs 2020. gadā; 

 tika izstrādāti metodiski ieteikumi un koordinēts darbs LNB lasītveicināšanas 

programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2020” attālināto noslēguma 

pasākumu organizēšanā Latgales Centrālās bibliotēkas filiālēs. 
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7.3. Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana, jaunieguvumu proporcionalitāte, 

alternatīvo lietu komplektēšana (spēles, puzles, diski u.c.) 

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

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

Kvalitatīva krājuma veidošanu koordinēja LCB Komplektēšanas un apstrādes nodaļa un 

Komplektēšanas padome. Visās vecuma grupās tika iepirkti izdevumi latviešu valodā un 

pieprasītie izdevumi svešvalodās.  

Pārskata gadā krājuma komplektēšanas prioritāte bija augstvērtīgu daiļdarbu – jaunākās 

bērnu un jauniešu literatūras iepirkšana, oriģinālliteratūras darbu atlase bibliotēkas krājumā. 

2020. gadā LCB un filiālēs bibliotēkas lietotāji bērni un jaunieši līdz 18 gadiem vidēji 

veidoja 40%, LCB filiālē BBZ bija 71%, pārējās filiālēs vidēji 46%. LCB šīs mērķauditorijas 

skaits ir 20%. Bērnu un jauniešu līdz 18 gadiem skaits pa vecuma grupām ir apkopots 

7.3.1. tabulā. 

7.3.1. tabula. Bibliotēkas lietotāji bērni un jaunieši līdz 18 g. 

pa vecuma grupām LCB un filiālēs 2020. g. 

Apkopotie dati rāda, ka 1.-4. un 5.-7. klašu skolēnu īpatsvars ir līdzīgs. Vismazāk bibliotēkās 

tika reģistrēti pirmsskolas vecuma bērni – 11.2%, 8.-12. klašu skolēni bija 25.5%.  

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 bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem tika izlietoti 

11 734 EUR, kas ir 33% no pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem iespieddarbu un citu 

dokumentu iegādei. LCB filiālēs bērnu literatūras krājumi ir labā fiziskā stāvoklī un atbilst 

lietotāju pieprasījumam. Pārskata gadā tika atjaunoti nolietotie, bet lietotāju pieprasītie 

izdevumi. 

ASV Informācijas centrs komplektēja literatūru bērniem angļu valodā. Pārskata gadā 

bērniem un jauniešiem tika saņemti 118 iespieddarbi.  

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 g. LCB un filiālēs 2018.-2020. g. 
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BBZ 1 767 1 166 66 1 842 1 239 67 1 574 1 137 72 

GMB 534 152 29 661 166 25 767 217 28 

Vecuma grupa Lietotāju skaits % 

Pirmsskolas vecuma bērni 582 11.2 

Sākumskolas vecuma bērni (1.-4. kl.) 1 651 31.7 

Vidējā skolas vecuma bērni (5.-7. kl.) 1 632 31.4 

Pusaudži un jaunieši (8.-12. kl.) 1 327 25.5 

Kopā 5 192 40% 
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JBB 1 432 368 26 1 335 371 28 1 361 386 28 

PDB 677 205 30 782 241 31 805 268 33 

CRB 936 270 29 993 321 32 975 320 33 

PKB 1 101 321 29 1 229 415 34 1 284 448 35 

Kopā 6 447 2 482 38 6 842 2 723 40 6 766 2 776 41 

Lai precīzi noteiktu jaunieguvumu pietiekamu iegādi bērniem un jauniešiem, nepieciešams 

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

bērniem un jauniešiem izsniegums ir 44%, savukārt jaunieguvumu ir 41% Tas ir pozitīvs 

rādītājs, lai apmierinātu šīs lasītāju grupas vēlmes un vajadzības.  

Visvairāk jaunieguvumu bija BBZ, jo bibliotēkas lietotāji pārsvarā ir bērni un jaunieši 

līdz 18 gadiem (71%). Izsniegums šai mērķauditorijai sastāda 72% no BBZ kopējā izsnieguma. 

2020. gadā bibliotēkas krājums tika papildināts ar LR KM atbalstītā projekta “Vērtīgo 

grāmatu iepirkums Latvijas publiskajām bibliotēkām” iespieddarbiem. Bērniem un jauniešiem 

līdz 18 gadiem tika saņemti 150 eksemplāri (51 nosaukums) – nozaru literatūras izdevumi un 

daiļliteratūras darbi. 

Pārskata gadā LCB un filiālēs tika veikta arī alternatīvo lietu komplektēšana (spēles, 

puzles, diski u.c.). Kopā LCB un filiāļu krājums tika papildināts ar 41 spēli, tās ir pieprasītas 

un izmantotas  brīvā  laika pavadīšanai bibliotēkā. Visvairāk spēļu pieejamas DAC, tās sastāda 

20% no krājuma. Bērniem un jauniešiem tika abonēti periodiskie izdevumi dažādām vecuma 

grupām – kopskaitā 31 nosaukums.  

Veicot darbu pie krājuma izvērtēšanas, tika izslēgti saturā novecojuši, nolietoti un 

mazpieprasīti iespieddarbi. Retāk pieprasītie izdevumi tika nodoti depozitārijā. 

7.4. Uzziņu darbs, pakalpojumi, prasmju un iemaņu attīstīšana, pasākumi dažādām 

vecuma grupām 

Dažādu pasākumu ciklu īstenošanā tika izmantoti visi bibliotēkā esošie resursi – iespieddarbu 

krājums (nozaru literatūra, daiļliteratūra, periodiskie izdevumi), abonētās datubāzes un LCB 

veidotie elektroniskie resursi, novadpētniecības materiāli, tematiskās mapes u.c.  

Pārskata gadā interesenti LCB un filiālēs tika aicināti pilnveidot digitālo pratību Drošāka 

interneta dienās. LCB un filiāles piedāvāja daudzveidīgu pasākumu klāstu dažādām 

mērķgrupām. Bērni un jaunieši piedalījās virtuālā ceļojumā “Drošāks internets sākas ar tevi!”, 

bibliotekārajā stundā “Liec datoru malā, ver grāmatu vaļā!”, tematiskajā pasākumā “Esi drošs 

sociālajos tīklos!” dalībnieki dalījās savā pieredzē dažādu interneta platformu izmantošanā. 

Bibliotekārajā stundā “Drošs internets – tavs un mans” skolēni tika informēti par riskiem un 

apdraudējumiem interneta vidē. E-prasmju jautājumos lietotājiem tika sniegtas arī individuālās 

un grupu konsultācijas gan klātienē, gan attālināti. 

Pārskata periodā DAC lietotājiem tika piedāvātas četras apmācību programmas, no kurām 

trīs ir orientētas uz bērnu un jauniešu auditoriju (skat. 5.9. sadaļu). 

LCB un filiālēs tika nodrošināta pieeja internetam un iespēja izmantot datorus bezmaksas, 

šo pakalpojumu izmantoja arī bērni un jaunieši līdz 18 gadiem (skat. 7.4.1. tabulu). 

7.4.1. tabula. Datorlietotāji LCB un filiālēs 2020. g. 

Bibliotēka 
Datorlietotāji 

kopskaits 

t.sk. lietotāji 

līdz 18 g. 
% 

Datoru apmeklējumi 

kopskaits 

t.sk. lietotāji  

līdz 18 g.  
% 

LCB 845 28 3,3 4 439 41 0,9 

BBZ 230 175 76 1 335 1 115 83,5 
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JNB 280 100 35,7 1 602 684 42,7 

PDB 84 57 67,8 378 328 86,8 

CRB 174 93 53,4 1 509 961 63,7 

PKB 450 230 51,1 2 110 1 362 64,5 

GMB  144 94 65,3 1 072 877 81,8 

Kopā 2 207 777 35,2 12 445 5 368 43,1 

2020. gadā 777 datorlietotāji (35% no kopskaita) ir bērni un jaunieši. Piedāvāto pakalpojumu 

kvalitāte ir uzlabojusies, jo tika palielināts interneta pieslēguma ātrums līdz 100 Mbps, kas ļauj 

produktīvāk veikt lietotāju vajadzību apmierināšanu. Daudzi lietotāji bibliotēkā izmanto 

bezvadu internetu savās mobilajās ierīcēs un planšetdatoros. 

Pasākumi un literatūras izstādes tika organizētas pēc vienotā plāna “Ieteicamās nedēļas 

tēmas bibliotekārā darba plānošanai darbā ar bērniem un jauniešiem 2020. gadam”. Pārskata 

gadā tika organizēti pasākumi dažādām vecuma grupām. 

Daugavpils pašvaldības bibliotēkās tika novadīti 426 pasākumi bērniem un jauniešiem 

līdz 18 gadiem un ģimenēm (tie ir 89% no kopskaita). Attālināto pasākumu kopskaits šai 

mērķgrupai ir 75. Dati par pasākumiem LCB un filiālēs ir apkopoti 7.4.2. tabulā. 

7.4.2. tabula. Pasākumi LCB un filiālēs 2020. 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 217 198 151 7 40 

BBZ 87 87 38 28 21 

CRB 31 26 10 8 8 

GMB 28 21 13 6 2 

JNB 49 42 21 12 9 

PDB 13 12 4 4 4 

PKB 54 40 10 20 10 

Kopā 479 426 (89%) 247 85 94 

Ar LCB un filiāļu organizētajiem pasākumiem var iepazīties bibliotēkas mājaslapā www.lcb.lv 

un bibliotēku kontos interneta vietnē FB. Turpmāk pārskatā tiks apskatīti pasākumi dažādām 

vecumgrupām. 

7.4.1. Pasākumi pirmsskolas vecuma bērniem 

2020. gadā tika organizēti 247 pasākumi pirmsskolas vecuma bērniem un ģimenēm. Pasākumi 

notika ne tikai bibliotēkas telpās, bet arī attālināti – tiešsaistes platformās.  

Bērnu bibliotēkā “Zīlīte” visaktīvāk bērni apmeklēja rotaļnodarbību “Peles brauca 

dzirnavās, Jūdza runci kamanās”, “Garausis aicina ciemos!”, bibliotekāro stundu “Bērnu 

bibliotēka aicina!”, “Lasi un vērtē!”, “Rudentiņ, kā es tevi sen gaidīju”, literāri tematisku 

pasākumu “Svecīt, tavu gaišumiņu…”, “Bolacis pulcina draugus bibliotēkā!”, “Kad atver vāku 

grāmatai – tur stāv aiz burta burts”, “Mākoņi reizēm pārvēršas par baltu cukura vati”, Aspazijas 

jubilejai veltīto literāro pasākumu “Es iesviežu iekšā prieciņu – kā sarkanu kamoliņu!”. Lielu 

atsaucību guva attālināti prozas lasījumi un teatralizēts uzvedums pēc Bena Beranta grāmatas 

“Bubuļbailes” motīviem. 

Ceriņu bibliotēkas organizētajā bibliotekārajā stundā “Ziemas pasaciņas stāstot” 

pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi tika iepazīstināti ar informāciju par bibliotēku un tās 

http://www.lcb.lv/
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lietošanas noteikumiem. Pasākuma dalībniekiem tika demonstrēta japāņu teātra kamišibai 

pasaka par lāci. Dzejas dienu ietvaros tika atzīmēta Raiņa 155 gadu jubileja. Sadarbībā ar 

Daugavpils 11. pamatskolas teātra pulciņu “Sprīdīši” tika rīkots attālināts pasākums 

“Lasi, skaties, priecājies!”.  

Pārdaugavas bibliotēkā Starptautiskās valodas dienas ietvaros notika bibliotekārā 

stunda “Tikšanās ar burtiņiem”. Folkloras nedēļā tika organizēts pasākums “Tautasdziesmu 

tirdziņš”, tajā bērni gan klausījās tautasdziesmas, gan arī darbojās paši. 

Starptautiskās dzimtās valodas dienas ietvaros Gaismas bibliotēkā notika rotaļnodarbība 

“Dziedāš’ pati savu dziesmu, runāš’ savu valodiņu”. Lasītveicināšanas programmas “Bērnu, 

jauniešu un vecāku žūrija 2020” ietvaros mazie lasītāji iepazina varoņus no A. Ļenasas 

grāmatas “Krāsu mošķis” un J. Zvirgzdiņa daiļdarba “Rasas vasara”.  

Bibliotekārajā stundā „Soli pa solim līdz grāmatu lasīšanai”, kas tika organizēta 

Jaunbūves bibliotēkā, bērni piedalījās aktivitātē „Kas man bibliotēkā patika visvairāk?” 

Starptautiskās dzimtās valodas dienas ietvaros mazie lasītāji nokļuva pasakainā Burtu zemē, 

paši salika Jaunbūves bibliotēkas nosaukumu, iepazinās ar bibliotēkā esošajām ābecēm, bilžu 

un skaņu grāmatām. 

Piekrastes bibliotēkas izstrādātā bibliotekārā stunda “Ciemos pie Gudrās pūces” tika 

novadīta Daugavpils 3., 5., 7. pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem. Izstādēs tika 

popularizēti bērnu radošie darbi – “Es lielajā pasaulē”, “Vasara mums apkārt”, “Dāvana 

Latvijai”, “Kas slēpjas ziemas baltumā?” 

7.4.2. Pasākumi jaunākā skolas vecuma bērniem 

2020. gadā LCB un filiālēs jaunākā skolas vecuma bērniem novadīto pasākumu skaits ir 85. 

Tika izmantotas tādas pasākumu formas kā skaļā grāmatu fragmentu lasīšana, tikšanās ar bērnu 

rakstniekiem, bibliotekārās un informācijas stundas, spēles, konkursi, radošās darbnīcas u.c. 

Visās LCB filiālēs vasaras mēnešos tika īstenota lasīšanas spēle “Bibliopols” 

(skat. 7.5. sadaļu). 

Jaunākā skolas vecuma bērni Bērnu bibliotēkā “Zīlīte” apmeklēja bibliotekāro stundu 

“Lasi un vērtē!” Lielu atsaucību guva arī tikšanās ar Daugavpils bērnu grāmatu autoru Jevģeniju 

Golubevu. Viņa jubilejas gadā tika organizēta literāra tikšanās “Jautājums dzejniekam”. Trīs 

vasaras mēnešu garumā vasaras nometņu bērni apmeklēja novadpētniecības laboratoriju “Tur 

manas mājas, kur mana sirds”.  

Pārdaugavas bibliotēkā tika rīkots pasākums “Bibliotēka ir vieta, kas vieno visas 

profesijas”. Lai popularizētu bibliotēkas bērnu grāmatu krājumu, notika tiešsaistes bibliotekārā 

stunda ”Ceļojums ar bruņurupucēnu Diegabiksi”, skaļi tika lasīti fragmenti par Diegabikša 

ceļojumu. 

Apmeklētākie pasākumi Piekrastes bibliotēkā: “Pasakas par ziediem”, “Pele, drošība un 

internets”, “Pasaku karuselis”, “Svinam Miķeļus”, tematiski pasākumi – “Latvijas lepnums”, 

“Pasaules kino”, “Daba skaista, daba jauka”, dzejas stunda “Sen jau dzejoļus lasīt protam”, 

novadmācības stunda “Vecās pilsētas stāsts”. Atbalstot skolēnu radošās aktivitātes, bibliotēkā 

tika rīkota BJC “Jaunība” bērnu kluba “Fortūna” radošo darbu izstāde “Pasaule aiz mana 

lodziņa”.  

Jaunbūves bibliotēkā tika piedāvāta bibliotekārā stundā „No kā sastāv grāmata?”, 

Bērniem tika dota iespēja izpaust savu radošumu grāmatas titullapas izveidē un izveidot 

zināšanu koku. Par godu Starptautiskajai draudzības dienai norisinājās pasākums „Draugu lokā 
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– roku rokā”. Pasākumā bērni lasīja sakāmvārdus par draudzību, radošajā darbnīcā veidoja 

apsveikuma kartītes. Saistībā ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem tika atcelta 

bibliotekārā stunda „JAUNas grāmatas BŪVĒ zināšanas”. Tika īstenota ideja bibliotēkas FB 

profilā ievietot „Teiku lielajiem un mazajiem par to, kā radās Jaunbūves bibliotēka”, aicinot 

ģimenes ar bērniem iesaistīties teiku sacerēšanā. 

Jaunākā skolas vecuma individuālie apmeklētāji Gaismas bibliotēkā atzīmēja Emociju 

dienu – radošajā darbnīcā “Izvēlies savu emociju!” tika veidotas emociju sejiņas. Vasarā kopā 

ar “Bibliopola” dalībniekiem, veicot slepenos uzdevumus, tika rīkots galda spēles turnīrs 

“Bingo diena”. Tika atzīmēta arī Starptautiskā draudzības diena, tajā bērniem bija iespēja 

piedalīties viktorīnā “Kad draugi satikās!” 

Ceriņu bibliotēkā, atzīmējot latviešu rakstnieces A. Sakses 115 gadu jubileju, lietotāji 

piedalījās bibliotekārajā stundā “Annas Sakses stāstu reibinošais lidojums”. Džanni Rodāri  

100 gadu jubilejā tika organizēta ilustrāciju zīmēšanas akcija “Rodāri pasaku varoņi” un izstāde 

“Sīpoliņš un viņa draugi”. 

ASV Informācijas centrs piedāvāja tematisku pasākumu un radošo darbnīcu “Catch 

dream with USA Information center” (“Ķer sapni ciet ar ASV Informācijas centru”). Pasākuma 

laikā bērni iepazina ASV kultūru un noslēgumā veidoja sapņu ķērājus, kuru pamatnes bija 

izgatavotas, izmantojot 3D printeri. Tematiska pasākuma “Disney Animation” (“Disneja 

animācija”) gaitā bērni pildīja dažādus uzdevumus, pilnveidoja angļu valodas vārdu krājumu. 

Digitālo aktivitāšu centrā jaunākā un vidējā skolas vecuma bērniem tika piedāvātas 

daudzveidīgas aktivitātes par godu zviedru rakstnieces Astridas Lindgrēnes literārā tēla Pepijas 

Garzeķes 75 gadu jubilejai. Tika organizēta interaktīva izstāde un bibliotekārā stunda “Sveicam 

Pepiju!”, tests “Ko tu zini par Pepiju?”, atmiņas spēle uz burvju paklāja, Kinect kustību 

viktorīna, attālināts zīmējumu konkurss “Pepija iedvesmo”. Vairāk par projektu skat.  

9.2. sadaļā. 

7.4.3. Pasākumi pusaudžiem un jauniešiem 

2020. gadā pusaudži un jaunieši labprāt piedalījās dažādos tematiskos pasākumos – Karjeras 

nedēļā, Dzejas dienās, Starptautiskajā Dzimtās valodas dienas aktivitātēs u.c. Kopumā LCB un 

filiālēs šai mērķauditorijai tika novadīti 94 pasākumi. 

Bibliotēkā jau 16 gadus aktīvi darbojas LCB ASV Informācijas centrs. Pārskata gadā 

vidējā skola vecuma bērniem un jauniešiem tika organizēts tematisks pasākums “American 

myths and monsters” (“Amerikāņu mīti un monstri”). Pasākumu vadīja brīvprātīgā Fulbraita 

programmas angļu valodas pedagoga asistene Keilija Henslija. Pasākuma laikā skolēni tika 

iepazīstināti ar Amerikas mitoloģiju, iesaistījās diskusijā. Tematiska pasākuma “Be ready to 

celebrate Halloween” (“Esi gatavs svinēt Helovīna svētkus”) laikā jaunieši uzzināja par 

amerikāņu tradīcijām svinēt Helovīnu.  

Informatīva pasākuma “Election 2020” (“Vēlēšanas 2020”) gaitā skolēni tika informēti 

par vēlēšanu procesu ASV. Pasākumā “Christmas in the U.S.” (“Ziemassvētki ASV”) jaunieši 

uzzināja par amerikāņu Ziemassvētku svinēšanas tradīcijām. Skolēniem bija jāveic dažādi 

uzdevumi, kas palīdzēja nostiprināt angļu valodas vārdu krājumu.  

Pamatskolas skolēnu vidū lielu atsaucību guva Bērnu bibliotēkās “Zīlīte” attālināta 

bibliospēle par Latviju “.. uguns liesmiņu vainagu Latvija galvā sev liek”. 5.-6. klašu skolēni 

no Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm piedalījās LNB iedibinātajā “Nacionālajā Skaļās 

lasīšanas sacensībā”. Kopskaitā tajā iesaistījās 615 dalībnieki. BBZ tika organizēts sacensības 
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reģionālais pusfināls klātienē, kurā pulcējās skolu uzvarētāji – 11 lasīšanas čempioni. Valsts 

finālā Daugavpils pilsētu pārstāvēja Daugavpils 9. vidusskolas 6. klases skolniece. 

Piekrastes bibliotēkā skolēni apmeklēja bibliotekāro stundu “Pasakas par ziediem”, 

literatūras stundu “Skani, mana valodiņa”, tematisku pasākumu “Latvijas lepnums”. 

Bibliotēkas apmeklētājiem bija iespēja apskatīt Daugavpils 16. vidusskolas skolnieces  

K. Kovaļčukas zīmējumu izstādi “Krāsainā pasaule”, Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas 10. 

klases skolnieces A. Vjateres radošo darbu izstādi “Mēs arī esam pasaulē”, kā arī BJC “Jaunība” 

bērnu kluba “Sudraba avoti” mezglošanas pulciņa audzēkņu radošo darbu izstādi “Daba skaista, 

daba jauka” un “Brīnumi no diegiem un naglām”. 

Jaunbūves bibliotēka Daugavpils Tirdzniecības profesionālās vidusskolas audzēkņiem 

piedāvāja iepazīties ar bibliotēku un tās pakalpojumiem un piedalīties ekskursijā „Nāc, 

iepazīsti, uzzini!”. Gaismas bibliotēkā tika īstenots FB jautājumu un atbilžu forums “Satiec 

profesionāli digitālajā vidē!” Karjeras nedēļas ietvaros. Dalībniekiem bija iespēja sazināties ar 

kādu no 7 profesiju pārstāvjiem, lai saņemtu informatīvu atbalstu un iegūtu atbildes uz 

jautājumiem. Kopumā tika saņemti 24 jautājumi. Forumā piedalījās 8.–12. klašu skolēni. 

 “Ziedu pasaku valstī” – klātienes literārā stunda Pārdaugavas bibliotēkā pulcēja 

pamatskolas skolēnus. Tika runāts par cilvēku rakstura īpašībām, uzsvērts rakstnieces Annas 

Sakses devums latviešu literatūrā. Attālinātajā bibliotekārajā stundā “Vai tu pazīsti Latviju?” 

skolēni devās virtuālā ceļojumā pa Daugavpils un Latgales novada skaistākajām vietām. 

Viktorīnā “Ceļā uz Latvijas neatkarību!” tika aktualizēta tēma par ievērojamām personībām un 

Latvijas neatkarību.  

Attālinātas bibliotekārās stundas “Svēts mantojums šī zeme mūsu tautai” Ceriņu 

bibliotēkā dalībniekiem tika piedāvāts ieskatīties Latvijas kultūras kanonā, izzināt tautas 

tradīcijas, vērtības un piedalīties viktorīnā. 

5.-12. klašu skolēni – LCB un filiāļu lasītāji – piedalījās LNB projektā “Zenit stāsti”. Tā 

ietvaros jaunieši tika aicināti uzrunāt radiniekus, dokumentēt fotogrāfijās redzamo, fiksēt 

atmiņu stāstus, mēģināt attēlos redzamās vietas atrast mūsdienās un salīdzināt tās ar pagātni, kā 

arī piedalīties stāstu vakaros (skat. 6. pielikumu). 

7.4.4. Pasākumi ģimenēm 

Pārskata gadā tika turpināts darbs ar ģimenēm, bērnu un vecāku iesaistīšanu lasīšanas 

veicināšanā. Kopskaitā tika organizēti 170 pasākumi.  

Salīdzinot ar 2019. gadu (96 pasākumi), palielinājās LCB organizēto pasākumu skaits 

ģimenēm. 2020. gadā tika organizēts 151 pasākums. Visaktīvāk darbu ar ģimenēm veica DAC. 

Pārskata gada vasarā, lai apmierinātu interesentu pieprasījumu pēc 3D pildspalvu un 

grāmatzīmju veidošanas radošajām darbnīcām, tika palielināts piedāvāto darbnīcu skaits. Tika 

nodrošināta arī iepriekšēja pieteikšanās. 

Par godu Tēva dienai, LCB sadarbībā ar Zviedrijas Karalistes vēstniecību Latvijā aicināja 

piedalīties orientēšanās rallijā “Tētis bibliotēkas džungļos”. Īpaši izveidotā bibliotēkas 

“džungļu” trasē komandām bija jācenšas atrast 10 kontrolpunktus. Komandā noteikti bija 

jāpiedalās tētim un vienam vai vairākiem bērniem, arī citi ģimenes locekļi tika laipni aicināti 

pievienoties. (skat. 11. pielikumu) 

Piekrastes bibliotēkā tika piedāvāts jauns bērnu literatūras izstāžu veidošanas formāts: 

bērnu literatūras izstāžu ciklā “Bērnu grāmatu varavīksne” piedalījās ģimenes ar bērniem. Tika 

izveidotas 5 literatūras izstādes, tās tika popularizētas bibliotēkas FB kontā.   

https://www.facebook.com/lcb.piekraste/
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Jaunbūves bibliotēkas lasošās ģimenes piedalījās BJC „Jaunība” pulciņa „Burvju 

kamoliņš” audzēkņu adīto rotaļlietu izstādes atklāšanā, literārajā viktorīnā „Ziemeļvalstu 

grāmatu pasaulē”, Patriotu dienu apsveikumu maratonā „Sveicam Latvijas valsts svētkos!” 

bibliotēkas FB profilā, pasaku un stāstu rakstīšanas darbnīcā “Ziemas pasakas un stāsti”. 

Bērnu bibliotēka “Zīlīte” īpaši lepojas ar klubiņa “Brīvdienas bez garlaicības” darbību 

nu jau 18 gadus. Klubiņa darbības mērķis visus šos gadus ir nemainīgs – radīt bērnos interesi 

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

pavadīšanu, veicināt lasītprieku ģimenē. Klātienē lasošo ģimeņu tikšanās notika janvārī, 

februārī, martā un septembrī. Oktobrī ģimenēm un individuāliem lasītājiem tika uzsākta 

lasīšanas spēles “Piedzīvo lasītprieku!” īstenošana. Kopumā lasīšanas spēlē piedalījās 

31 dalībnieks, pārstāvot 11 ģimenes.  

BBZ sadarbība ar Daugavpils 3. vidusskolas Vecāku klubu veiksmīgi noritēja arī 

2020. gadā. Vecāku kluba aktivitātēs piedalījās gan skolotāji, gan vecāki kopā ar bērniem, 

apvienojot kopā vairāku paaudžu lasītājus. Februārī Vecāku kluba dalībnieki bibliotēkā 

piedalījās diskusijā un radošā darbnīcā “Kā saprast savu bērnu?” Kopā ar pedagogiem un 

skolēniem tika izspēlētas dažādas spēles, kuras izmantotas arī mācību procesa organizēšanā. 

Lasītveicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2020” lasīšanas 

maratonā LCB un filiālēs piedalījās 30 ģimenes. 

Daugavpils ģimenes piedalījās Latvijas Nacionālās bibliotēkas organizētajā projektā 

“Zenit stāsti” (skat. 9.5. sadaļu). Atmiņu stāstos tiešsaistes stāstu vakarā “Atrasts meklējot, 

saprasts stāstot” dalījās vairāku paaudžu pārstāvji. 

7.4.5. Darbs ar bērniem ar īpašām vajadzībām 

Daugavpils pilsētā speciālo izglītību īsteno, 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. 

Pārskata gadā bibliotēka darbu ar bērniem ar īpašām vajadzībām īstenoja, organizējot 

pasākumus gan klātienē, gan attālināti. Tika piemēroti un novadīti tematiski pasākumi un 

teatralizēti uzvedumi. 

2020. gadā BBZ turpināja sadarbību ar Daugavpils 4. speciālo pirmsskolas izglītības 

iestādi, Daugavpils 9. speciālo pirmsskolas izglītības iestādi, Daugavpils 17. pirmsskolas 

izglītības iestādi, Daugavpils 32. pirmsskolas izglītības iestādi. Ziemassvētku gaidīšanas laikā 

tiešsaistes prozas lasījumi “...uz mirdzošas klints zelta ligzdā gulēja Brīnumputns” pulcēja ap 

100 dalībnieku. 

Tiešsaistē Adventes laika lasījumos JNB izskanēja rakstnieka Maikla Bonda grāmata 

„Pasaka par peļu pili”. Sirsnības un labestības caurvīts stāsts deva iespēju maziem lasītājiem 

iejusties un dzīvot līdzi pelīšu gaitām un ticēt brīnumiem. Pirms Ziemassvētkiem arī parējās 

LCB filiāles piedāvāja Daugavpils mikrorajonu izglītības iestāžu audzēkņiem attālināti 

apmeklēt Adventes laika lasījumus Microsoft Teams un Zoom platformā.  

7.5. Veiksmīgākie pasākumi, lasīšanas veicināšanas aktivitātes 

Daugavpils pašvaldības bibliotēkās kā veiksmīgākās lasīšanas aktivitātes ir minēta 

lasītveicināšanas programma “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” un individuāla lasīšanas spēle 

“Bibliopols”. Tās mērķauditorija ir skolēni, kas lasa patstāvīgi un vēlas bagātināt savu vasaras 

https://www.facebook.com/lcb.jaunbuve/
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brīvlaika pieredzi, lasot grāmatas un radoši darbojoties, kā arī Karjeras nedēļas un Ziemeļvalstu 

literatūras dienu pasākumi.  

Pārskata gadā pulcēšanās ierobežojumu dēļ LCB filiālēs netika organizēta vasaras 

lasītveicināšanas programma “Skaistā vasara bibliotēkā”, taču šīs programmas vietā tika 

piedāvāta oriģināla lasīšanas spēle “Bibliopols” individuāliem bibliotēkas lietotājiem – 

skolēniem. No jūnija līdz augustam spēles aktivitātēs piedalījās sākumskolas vecuma skolēni 

un vidējā skolas vecuma bērni no 5.-7. klasei. Spēle tiek spēlēta uz kvadrātveida spēles 

laukuma, kur katra rinda ir savā krāsā. Sākot spēli, bērns izvēlas krāsu rindu, pa kuru dosies – 

dzelteno, sarkano, zilo vai zaļo. Kopskaitā spēlē piedalījās 78 dalībnieki (skat. 5. pielikumu). 

Jau 19 gadus Daugavpils pašvaldības bibliotēkās tiek īstenota dalība nacionālajā lasīšanas 

veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. Šajā programma ir iespēja 

piedalīties visiem interesentiem. Šogad, programmas 20. jubilejas gadā, lasītveicināšanas 

aktivitātēs iesaistījās 540 žūrijas eksperti: 372 bērni pirmsskolas un sākumskolas vecumā, 102 

pusaudži un jaunieši, kā arī 66 vecāki. Kopskaitā programmas aktivitātēs iesaistījās 30 lasošās 

ģimenes. Noslēguma pasākumi gan individuāliem žūrijas ekspertiem, gan arī dalībniekiem 

Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs – pirmsskolā un sākumskolā – tika rīkoti tiešsaistē. 

Oktobrī notika ikgadējie Karjeras nedēļas pasākumi. LCB un filiālēs tika piedāvāta plaša 

attālināto pasākumu programma skolēnu klašu grupām: tiešsaistes tematisks pasākums 

“Bibliotekāra iespējas un izaicinājumi 21. gadsimtā”, „Bibliotekārs digitālajā laikmetā”, 

“Bibliotekāra profesija – mūsdienīgi un interesanti”, “Sadzirdi un liec aiz auss!”, “Bibliotekāra 

profesija: pagātne un nākotne”. Karjeras nedēļas dalībnieki tika informēti par bibliotekāriem 

nepieciešamajām zināšanām un prasmēm, bibliotekāra profesijas apguves iespējām un vietu 

mūsdienu darba tirgū.  

LCB un filiāles organizēja vairākas aktivitātes sociālajos tīklos. Bibliotēkas mājaslapā un 

FB lapā tika piedāvāti informatīvi video stāsti par dažādiem amatiem un profesijām bibliotēkā. 

Interesentiem bija iespēja uzzināt par šo darbinieku ikdienu, izglītību un nepieciešamajām 

prasmēm (skat. 16. pielikumu). Gaismas bibliotēka piedāvāja iespēju interneta vidē sastapt 

dažādu profesiju pārstāvjus un gūt atbildes uz aktuāliem jautājumiem. Interesenti bija aicināti 

sekot līdzi ierakstiem bibliotēkas FB lapā un pievienoties atvērtai FB grupai “Satiec 

profesionāli digitālajā vidē!”, kurā bija iespēja uzrunāt grafisko dizaineri, programmētāju, 

mūziķi u.c. profesiju pārstāvjus. 

Ievērojot tradīcijas, novembrī notika ikgadējās Ziemeļvalstu literatūras dienas ar plašu 

literāro pasākumu programmu pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem un dažāda vecuma 

skolēniem: attālināta rīta stunda “Es pasaulē, pasaule manī!”, tiešsaistes lasīšanas stunda “Visi 

skaitās. Viens no viņiem esi tu!”, rīta stunda “Mēs esam tik dažādi, bet esam kopā!”, literārā 

viktorīna “Ziemeļvalstu grāmatu pasaulē”. Latgales Centrālā bibliotēka veidoja video stāstus, 

kuros lasītāji tika iepazīstināti ar Ziemeļvalstu autoriem un viņu spilgtākajiem darbiem (skat. 

17. pielikumu). 

ASV Informācijas centrs organizēja konkursus un lasītveicināšanas pasākumus, kas 

dalībniekiem ļāva uzzināt par ASV kultūru. Literārs pasākums “Great American authors. Angie 

Thomas” (“Dižie Amerikāņu Autori. Endžija Tomasa”). Pasākuma mērķis bija veicināt skolēnu 

interesi par amerikāņu oriģinālliteratūru. Angļu valodas burtošanas konkursa “Spelling Bee” 

(“Burtošanas bite”) mērķis bija attīstīt skolēnu angļu valodas pareizrakstības iemaņas un 

publiskās runas prasmes. 

http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=jaunumi&page=1&cid=7432
http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=jaunumi&page=7&cid=7317
http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=jaunumi&page=6&cid=7337
http://www.lcb.lv/asvinfo/lv/Aktualitates/5/708/ASV_Informacijas_centrs_aicina_skolenus_pieteikties_literaram_konkursam
http://www.lcb.lv/asvinfo/lv/Aktualitates/5/708/ASV_Informacijas_centrs_aicina_skolenus_pieteikties_literaram_konkursam
http://www.lcb.lv/asvinfo/lv/Aktualitates/2/732/Notiks_konkurss_%E2%80%9CSpelling_Bee%E2%80%9D
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Ziemassvētku radošo darbu konkursa “Spriditis’ Christmas in the U.S.” mērķis bija 

rosināt un aktivizēt interesi par angļu valodu, veicināt skolēnu radošās spējas, attīstīt patstāvīgās 

izziņas prasmes un prasmi zināšanas izmantot praksē. Konkursā tika iesūtīti radošie darbi – 

video, animācijas un prezentācijas, kurās galvenais varonis bija latviešu pasaku tēls Sprīdītis. 

7.6. Sadarbība ar izglītības iestādēm “Kompetenču pieejas mācību saturā (Skola2030)” 

ietvaros 

Sadarbība un tiešsaistes pasākumu vadīšana tika īstenota gan Daugavpils pilsētas un novada 

skolās, gan arī citās Latvijas novadu izglītības iestādēs. Informācija par pārskata gadā īstenoto 

sadarbību ar izglītības iestādēm kompetenču pieejas īstenošanā ir apkopota 7.6.1. tabulā. 

7.6.1. tabula. Sadarbība ar izglītības iestādēm 

“Kompetenču pieejas mācību saturā (Skola2030)” ietvaros 

Sasaiste ar Skola 2030 Aktivitātes  Izglītības iestāde 

Sociālā un pilsoniskā 

pratība 

Tiek veidota vēsturiskā, 

nacionālā, pilsoniskā 

apziņa, izpratne par 

pārmaiņām sabiedrībā 

Latvijas Valsts svētkiem veltīti 

tiešsaistes pasākumi: “Vai tu pazīsti 

Latviju?”, “Latvijas lepnums”, 

“.. uguns liesmiņu vainagu Latvija galvā 

sev liek”, “Svēts mantojums šī zeme 

mūsu tautai” 

Daugavpils 3., 16. vidusskola, 

J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola, 

Daugavpils 11. pamatskola, 

Daugavpils Vienības pamatskola, 

Daugavpils Valsts ģimnāzija 

 

Karjeras nedēļai veltīti tiešsaistes 

pasākumi: “Bibliotekāra iespējas un 

izaicinājumi 21. gadsimtā”,  

“Bibliotekāra profesija – mūsdienīgi un 

interesanti”, „Bibliotekārs digitālajā 

laikmetā” 

Daugavpils 11. pamatskola, 

Daugavpils 12., 13 vidusskola, 

Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola – 

licejs 

 

Novadpētniecības pasākumi par 

Daugavpili un Latgali: “Vecās pilsētas 

stāsts”, “Tur manas mājas, kur mana 

sirds”, “Parki – Daugavpils zaļā rota” 

Daugavpils 9., 10., 16 vidusskola 

 

Digitālā pratība 

Tiek apgūtas un praksē 

pielietotas digitālās 

prasmes, tiek rasts 

risinājums, meklētas 

atbildes 

Drošāka interneta dienu pasākumi: 

“Drošāks internets sākas ar tevi!”, “Pele, 

drošība un internets”, “Esi drošs 

sociālajos tīklos!”, “Liec datoru malā, 

ver grāmatu vaļā!” 

J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola, 

Daugavpils 10., 12., 16 vidusskola, 

Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola – 

licejs 

Interaktīvo ekskursiju, 3D pildspalvu, 

grāmatzīmju veidošanas radošo darbnīcu 

apmeklēšana Digitālo aktivitāšu centrā 

 

Daugavpils 9., 10., 12., 13. 16., 17. 

vidusskola, Dagdas vidusskola, 

Daugavpils Stropu pamatskola - 

attīstības centrs, Daugavpils 29. poļu 

pirmsskolas izglītības iestāde,  

J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu 

ģimnāzija, Daugavpils Saskaņas, 

Centra vidusskola, Vienības, Sventes, 

Kalupes, Rubeņu pamatskola 

Piedalīšanās starptautiskajā seminārā 

“Mūsdienīgu paņēmienu izmantošana 

darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem 

Daugavpils pilsētas 9. speciālā 

pirmsskolas izglītības iestāde 

http://www.lcb.lv/asvinfo/lv/Aktualitates/1/743/Ziemassvetku_radoso_darbu_konkursa_skoleniem_rezultati
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individuālo spēju attīstībai”, 

popularizējot LCB un filiāļu darbu ar 

bērniem, akcentējot lasītveicināšanas 

pasākumus un tehnoloģiju izmantošanu 

Valodas pratība un 

lasītprasme 

Tiek veidota izpratne par 

valodas nepieciešamību kā 

domāšanas, izziņas un 

saziņas īstenošanai. 

Iepazīst autoru paustās 

idejas, piedalās mutvārdu 

un rakstveida saziņā 

Angļu valodas burtošanas  

konkurss “Spelling Bee” 

Daugavpils Valsts ģimnāzija, 

Daugavpils 3., 9., 10., 15. vidusskola,  

Staņislava Broka Daugavpils 

Mūzikas vidusskola, Daugavpils 

Būvniecības tehnikums, J. Pilsudska 

Daugavpils Valsts poļu ģimnāzija 

Literārs pasākums  

“Great American Authors” 

Daugavpils Valsts ģimnāzija, 

Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola-

licejs, Daugavpils 3., 9., 10., 12., 13., 

15., 16. vidusskola, Staņislava Broka 

Daugavpils Mūzikas vidusskola 

Adventes laika lasījumi: “Bolacis 

pulcina draugus bibliotēkā!”, “Ziemas 

pasaciņas stāstot”, “Tikšanās ar 

burtiņiem”, “Ceļojums ar bruņurupucēnu 

Diegabiksi”, “Skani, mana valodiņa”, 

“Ciemos pie Gudrās pūces” 

Daugavpils 3., 5., 7., 12., 21., 24. 

pirmsskolas izglītības iestāde, 

J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola 

Daugavpils Stropu pamatskola – 

attīstības centrs, Daugavpils pilsētas 

4., 9., 15. speciālā pirmsskolas 

izglītības iestāde 

Starptautiskās Dzimtās valodas dienai 

un Dzejas dienām veltīti pasākumi: 

“Valodiņa zemi tur, 

zeme tur valodiņu”, “Dzeja rudens krāsu 

virpulī”, “Liels dzejnieks ir kultūras 

kristāls”, “Skani, mana valodiņa”, “Sen 

jau dzejoļus lasīt protam” 

Daugavpils Centra vidusskola 

Daugavpils Ruģeļu pirmsskolas 

izglītības iestāde, Daugavpils 

Vienības, Saskaņas pamatskola, 

Daugavpils 3., 9. vidusskola, 

Daugavpils 3., 5., 7., 12., 21., 24. 

pirmsskolas izglītības iestāde, J. 

Raiņa Daugavpils 6. vidusskola, 

PIKC Daugavpils tehnikums 

Kultūras izpratnes un  

valodas pratība 

Tiek iepazīta kultūru 

daudzveidība, tās 

izpausmes, kultūras 

mantojums. Kultūras un 

valodas mijiedarbība. 

Ziemassvētku radošo darbu konkurss 

“Spriditis’ Christmas in the U.S.” 

Daugavpils 9., 10.,17. vidusskola, 

Daugavpils Valsts ģimnāzija, 

Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola-

licejs, Daugavpils 11. pamatskola,  

J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu 

ģimnāzija, Daugavpils Būvniecības 

tehnikums 

Tematisks pasākums “Catch dream with 

USA Information center” 

Daugavpils novada skolas 

Tematisks pasākums  

“Christmas in the U.S.” 

Daugavpils Valsts ģimnāzija, 

Daugavpils 3. vidusskola, Daugavpils 

Tehnoloģiju vidusskola-licejs 

Folkloristam  

Krišjānim Baronam – 185 

Daugavpils Ruģeļu pirmsskolas 

izglītības iestāde 
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Kultūras izpratnes un 

pašizpausmes mākslā 

pratība 

Jaunrades procesā tiek 

veidota izpratne par 

mākslu un kultūru, 

praktiski darbojoties, 

iepazīstot mākslas veidus 

un to izteiksmes līdzekļus.  

Radošo darbu izstādes: “Es lielajā 

pasaulē”, “Vasara mums apkārt”, 

“Dāvana Latvijai” 

Daugavpils 3., 5., 7. pirmsskolas 

izglītības iestādes 

Radošo darbu izstādes: “Daba skaista, 

daba jauka”, “Brīnumi no diegiem un 

naglām” 

BJC “Jaunība” bērnu klubs “Sudraba 

avoti” 

Radošo darbu izstādes: “Pasaule aiz 

mana lodziņa”, “Daugavpils vēl pēc 

simts” 

BJC “Jaunība” bērnu klubs “Fortūna” 

Dabaszinātņu pratība 

Tiek veidota izpratne par 

dabas parādībām un 

procesiem. Zināšanu 

iegūšana par resursu 

saprātīgu izmantošanu un 

dabas ilgtspējību. 

Tematisks pasākums  

“Daba skaista, daba jauka” 

Daugavpils 16. vidusskola 

Tematisks pasākums  

“Ar cieņu pret dabu” 

Vasaras nometne “Veselības spēks” 

bērniem vecumā no 6 līdz 12 gadiem, 

Daugavpils 10. vidusskolas vasaras 

nometne „Raiba vasara” bērniem 

vecumā no 6 līdz 12 gadiem 

LCB un filiāļu sadarbības partneru tīkls ir plašs. Organizējot klātienes un tiešsaistes pasākumus, 

kompetenču pieeja veiksmīgi tika īstenota.  

7.7. 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 esošām kultūras un izglītības iestādēm, biedrībām u.c. Lai 

veiksmīgi īstenotu bibliotēkas darbu – kvalitatīvi apkalpotu esošos un uzrunātu potenciālos 

bibliotēkas lietotājus – būtiski bija izveidot pārdomātu sadarbības tīklu. 

Pārskata gadā Latgales Centrālā bibliotēka turpināja sadarboties ar Daugavpils 

vispārizglītojošām izglītības iestādēm – veiksmīga sadarbība bija ar PIKC Daugavpils 

tehnikumu, Daugavpils Valsts ģimnāziju, Daugavpils 10. vidusskolu, Daugavpils Saskaņas 

pamatskolu u.c. Skolēni apmeklēja piedāvātās bibliotekārās stundas, bērnu vasaras nometne 

„Eksperimentu skola” vasaras periodā izmantoja izdevību apmeklēt ekskursijas un iepazīt 

centra darbības jomas. 

Digitālo aktivitāšu centrs, iesaistot Daugavpils daudzbērnu ģimeņu biedrību “Lielas 

ģimenes”, īstenoja robotikas, 3D modelēšanas nodarbību organizēšanu un dalību LCB 

orientēšanās rallijā “Tētis bibliotēkas džungļos” (skat. 11. pielikumu). Sadarbība ar biedrību 

tiks turpināta, organizējot digitālās mājturības nodarbības un citas aktivitātes. 

Veidojot un popularizējot daudzveidīgus pasākumus un konkursus, ASV Informācijas 

centrs turpināja veikt sadarbību ar izglītības iestādēm un dažādām organizācijām. Sadarbībā ar 

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes (DPIP) angļu valodas metodisko apvienību tika rīkota 

literāra tikšanās “Great American authors”, angļu valodas burtošanas konkurss “Spelling Bee”, 

Ziemassvētku radošo darbu konkurss skolēniem “Spriditis’ Christmas in the U.S.”. Aktuālā 

informācija un preses relīzes tika publicētas DPIP mājaslapā, tika nodrošināta komunikācija ar 

angļu valodas skolotājiem. Medijpratības projekts “MediaLab Radio” un “MediaLab 

#StayAtHome” tika īstenots ar biedrības “New East” atbalstu, veicot kopīgas plānošanas 

aktivitātes. 

http://www.lcb.lv/asvinfo/lv/Aktualitates/1/748/Noskaidroti_medijpratibas_projekta_%E2%80%9CMediaLab_Radio%E2%80%9D_uzvaretaji
http://www.lcb.lv/asvinfo/lv/Aktualitates/3/721/Noskaidroti_tiessaistes_medijpratibas_projekta_%E2%80%9CMediaLab_#StayAtHome%E2%80%9D_uzvaretaji
http://www.lcb.lv/asvinfo/lv/Aktualitates/3/721/Noskaidroti_tiessaistes_medijpratibas_projekta_%E2%80%9CMediaLab_#StayAtHome%E2%80%9D_uzvaretaji
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 Bērnu bibliotēka “Zīlīte” atrodas pilsētas vēsturiskajā centrā un apkalpo Centra rajona, 

kā arī visas pilsētas un reģiona bērnus un jauniešus, skolotājus, bērnu vecākus un citus 

interesentus. “Skaļās lasīšanas sacensības” organizēšanā Daugavpilī noritēja veiksmīga  

sadarbība ar  11  izglītības  iestādēm  un  Daugavpils  pilsētas  Izglītības  pārvaldes Izglītības 

satura nodaļas speciālistiem. Saziņa tika īstenota ar skolu bibliotekāriem, skolotājiem, latviešu 

valodas MK vadītājiem. Ar Daugavpils Saskaņas un Vienības pamatskolas bibliotekārēm tika 

saskaņota klātienes tikšanās ar rakstnieci un mākslinieci Agnesi Aizpurieti projekta “Tiekamies 

bibliotēkā! Bērnu rakstnieki Daugavpilī” 2. kārtas ietvaros. Sadarbība ar izglītības iestādēm 

stiprina kultūras vērtību stiprināšanu un palīdz popularizēt lasītprieku. Kopā ar Daugavpils 3. 

vidusskolas Vecāku klubu tika rīkota diskusija un radošā darbnīcā “Kā saprast savu bērnu?” 

Tika īstenota bibliotekāru, pedagogu un vecāku pieredzes apmaiņa. Bibliotēka ir gan kultūras, 

gan zinību gūšanas vieta, tādēļ ir svarīgi satikties un uzturēt saikni.  

Pārskata periodā Bērnu bibliotēka “Zīlīte” uzsāka sadarbību ar Daugavpils teātra bērnu 

teātra studijas “Arlekīns” vadītāju. Bibliotēkā tika organizēta bērnu teātra izrādes “Eglītes 

dziesma” pirmizrāde, kurā piedalījās ģimenes ar pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem, 

kā arī citi interesenti. 2020. gadā pastāvīgi tika  praktizēta  sadarbība  ar  Latvijas  Nacionālās  

bibliotēkas Bērnu literatūras centru, Latgales Centrālo bibliotēku un filiālēm. 

Daugavpils 11. pamatskolas teātra pulciņš “Sprīdīši” turpināja piedalīties Ceriņu 

bibliotēkas aktivitātēs: pasākumu organizēšanā bērniem  un jauniešiem, bērnu radošo darbu 

izstāžu rīkošanā bibliotēkā, lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku 

žūrija” īstenošanā. Pateicoties latviešu valodas skolotājai un  teātra pulciņa vadītājai noritēja 

ilggadēja un produktīva sadarbība. Veiksmīga saziņa klātienē, telefoniski un ar e-pasta 

starpniecību tika īstenota ar Daugavpils 21. un 26. pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas 

vietniecēm – kopā tika izstrādātas idejas pasākumiem un aktīvi atbalstītas bibliotēkas 

piedāvātās aktivitātes. Bibliotēkas kolektīvs turpināja sadarboties ar Daugavpils 13. vidusskolas 

logopēdi. Kopīgi tika īstenoti pasākumi ar lielu dalībnieku skaitu, nodrošinot pasākumu 

publicitāti. Viens no apmeklētākajiem bija Adventes laika lasījumi. Nākamgad jāizmanto 

iespēja veidot  plašāku sadarbību ar Daugavpils 23. pirmsskolas izglītības iestādi. 

Pārdaugavas bibliotēkas nozīmīgākais sadarbības partneris darbā ar bērniem un 

jauniešiem ir J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola. Izglītības iestāde atrodas vienā ēkā ar 

bibliotēku. Skolotājas, tehniskais personāls,  skolēni  un viņu  vecāki  labprāt  nāk  uz bibliotēku 

ikdienā, aktīvi atbalsta un piedalās bibliotēkas organizētajos pasākumos gan klātienē, gan 

attālināti. Sekmīgi turpinās sadarbība ar izglītības iestādes latviešu valodas, pirmsskolas 

izglītības skolotāju, direktores vietnieci izglītības jomā, karjeras konsultanti, bibliotēkas 

vadītāju. Bibliotekāres piedāvāja pasākumu ciklus visiem vecumposmiem. Nākošajā gadā 

plānots atjaunot sadarbību ar VSAC “Latgale” filiāli “Kalkūni”, kur mācās bērni ar īpašām 

vajadzībām – pārsvarā ar kustību traucējumiem. 

Gaismas bibliotēkas kolektīvs pērn turpināja sadarbību ar Ruģeļu pirmsskolas izglītības 

iestādi (tā ir vienīgā izglītības iestāde Ruģeļu mikrorajonā). Pirmsskolas pedagogi vērsās 

bibliotēkā pēc materiāliem un padomiem. Pateicoties BJC “Jaunība” bērnu kluba “Ruģeļi” 

audzēknei, bibliotēkā bija skatāma leļļu izstāde “Leļļu stāsts”. Kopā ar grafisko un produktu 

dizaineri, mūziķi, lauksaimnieku, programmētāju, IT projektu vadītāju, jaunatnes lietu 

speciālisti Karjeras nedēļas ietvaros tika organizēts FB jautājumu un atbilžu forums “Satiec 

profesionāli digitālajā vidē!” (skat. 7.5. sadaļu). 
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Pārskata periodā Jaunbūves bibliotēka sadarbojās ar Daugavpils pilsētas pirmsskolas 

izglītības iestādēm un vispārizglītojošām skolām, kuras atrodas bibliotēkas tuvumā. Aktīvākie 

sadarbības partneri bija Daugavpils 15., 30. pirmsskolas izglītības iestāde un Daugavpils 12. 

vidusskola. Šīs izglītības iestādes aktīvi iesaistījās lasītveicināšanas programmas “Bērnu, 

jauniešu un vecāku žūrija” piedāvātajos pasākumu ciklos – tika veidoti pielāgoti materiāli, t.sk., 

video prezentācijas par žūrijas kolekcijas grāmatām. Pedagogi bija gandarīti par bibliotēkas 

piedāvāto pasākumu daudzveidību, bērniem radās interese par bibliotēku, kopā ar vecākiem 

viņi kļuva par reģistrētiem bibliotēkas lietotājiem.  

Piekrastes bibliotēka sadarbojās ar mikrorajona izglītības iestādēm, tādējādi īstenojot  

kvalitatīvu un savlaicīgu bērnu un jauniešu informacionālo vajadzību īstenošanu. Ar visām 

izglītības iestādēm bibliotēka sadarbojas uz sadarbības līgumu pamata. Bibliotēkas sadarbības 

tīkla struktūra: Daugavpils 16. vidusskola, 3., 5., 7. pirmsskolas izglītības iestādes, BJC 

“Jaunība” bērnu klubs “Sudraba avoti” un bērnu klubs “Fortūna”. 

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. Sadarbība ar mikrorajona 

izglītības iestādēm uzlabo bērnu informācijas pakalpojumu kvalitāti, kā arī veicina bērnu 

izglītošanu un radošumu. 

7.8. Bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides vērtējums specializācijā 

Pārskata periodā tika apmeklēti vairāki profesionālās pilnveides mācību semināri un kursi  

(skat. 4. 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. 

7.9. Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem, to iespējamie risināšanas ceļi 

Bibliotekārais darbs ar bērniem un jauniešiem tika īstenots veiksmīgi, paveikts apjomīgs darbs. 

Covid-19 ārkārtējās situācijas laikā bibliotekāri ir spējuši pietiekami ātri noreaģēt uz 

mainīgajiem apstākļiem un apguvuši prasmes strādāt attālināti. 

8. Novadpētniecība 

8.1. Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda prioritātes 

Nemainīgi jau vairākus gadus, novadpētniecībai ir nozīmīga loma LCB un filiāļu darbībā. 

Pārskata gadā noteiktās prioritātes un darbs turpinājās šādos virzienos:  

 krājuma komplektēšana un popularizēšana, 

 Daugavpils pilsētvides, vēstures, personību, notikumu izpēte un informācijas 

saglabāšana, 

 Latgales kultūras mantojuma izpēte, 

 LCB veidoto datubāzu, kā arī LCB un filiāļu veidoto novadpētniecības mapju 

papildināšana, 

 izziņu un informācijas nodrošināšana lietotājiem, 

 izglītojošu, tematisku pasākumu un novadmācības stundu veidošana. 
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8.2. Novadpētniecības krājums: 

Komplektēšana, ietverto materiālu veidi 

2020. gadā tika veikta LCB un filiāļu novadpētniecības krājuma kārtējā komplektēšana un 

piekomplektēšana: dažāda veida informācija par Daugavpili, norisēm, novadniekiem, Latgales 

reģionu (grāmatas, seriālizdevumi, katalogi, izstāžu un tūrisma bukleti, attēli, kartogrāfiskie 

izdevumi, disertācijas u.c.). Novadpētniecības krājums tika papildināts kā ar jaunieguvumiem, 

tā arī ar dāvinājumiem, īpaši no vietējiem autoriem. Pārskata periodā LCB un filiāļu 

novadpētniecības krājums tika papildināts ar 208 jauniem izdevumiem. 

Vērtīgākie krājuma jaunieguvumi: 

 Šneps-Šneppe, Manfreds. Latgale - atspulgi vēstures spogulī; 

 Рочко, Иосиф. Знаменитые евреи Латгалии Часть II; 

 Evija Vasilevska, Anna Rancāne. Evalds Vasilevskis; 

 Melluma, Aija. Slutišķi. Sādža pie Daugavas; 

 Purinaša, Ligija. Laikmeta nospiedumi: Latgales 20. gadsimta stāsti u.c. 

Noslēdzoties pārskata gadam, krājumā ir pieejami 5670 izdevumi, tai skaitā 237 

novadpētniecības mapes. Būtiska nozīme novadpētniecības mapju un krājuma komplektēšanā 

ir vietējiem laikrakstiem. 2020. gadā tika abonētas šādas vietējās avīzes: “Latgales Laiks”, 

“Reklāma Piektdienās”, “Vietējā”, “Латгалес Лайкс”, “Миллион”, “Наш город”. 

Krājuma organizācija un glabāšana 

LCB un filiāļu novadpētniecības krājums atrodas atdalīti no citām nozarēm, krājums ir marķēts 

ar uzlīmi “Daugavpils novadpētniecība”. Pārskata gadā LCB un filiāles krājuma iespieddarbus 

ar autoru veltījuma ierakstiem un autogrāfiem turpināja marķēt ar uzlīmi “Īpaša grāmata”.  

Digitalizācija, digitālie resursi un to veidošana 

Pārskata periodā LCB turpināja piedāvāt sešus pašu veidotos novadpētniecības digitālos 

resursus: 

1) Multimediju resursam “Dziesmotā Latgale” tika izveidota jauna versija, 

papildinot resursu par 2015. gada Latgales Dziesmu svētku norisi 

Daugavpilī. Atjaunots multimediju resurss veicina zīmīgas Latgales 

kultūras mantojuma daļas saglabāšanu digitālajā vidē, papildina 

kultūras mantojumam veltīto elektronisko resursu krājumu un 

popularizē Latgales kultūras tradīcijas (skat. 9.1. sadaļu).  

2) Datubāze “Daugavpils novadnieki” satur informāciju par ievērojamiem 

cilvēkiem, kas saistīti ar Daugavpili. 

3) Datubāze “Dinaburgas cietoksnis” satur plašu informāciju par 

Dinaburgas cietokšņa celtniecības vēsturi, personām, kas saistītas ar šo 

objektu. 

4) Datubāze “Daugavpils Baznīcu kalns” satur vēstures, arhitektūras un 

interjera aprakstus, draudžu garīdznieku biogrāfijas u.c. informāciju par 

Daugavpils Baznīcu kalna četriem dievnamiem.  

http://www.lcb.lv/dziesmotalatgale/
http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=Daugavpils_novadnieki
http://dinaburgascietoksnis.lcb.lv/
http://www.lcb.lv/baznicukalns/
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5) Virtuālā izstāde “Rakstniece Anita Liepa” apkopo materiālus par 

ievērojamo Daugavpils rakstnieci un žurnālisti, Daugavpils Goda 

pilsoni Anitu Liepu. 

6) Virtuālajā izstādē “Latgales Centrālajai bibliotēkai - 80” pieejama 

digitalizēta vizuāla un tekstuāla informācija par LCB vēsturi 

astoņdesmit gadu garumā. 

Pārskata gadā jauni digitālie resursi netika veidoti, bet tika izveidota multimediju resursam 

“Dziesmotā Latgale” jauna versija. Tāpat notika darbs pie esošo datubāzu un virtuālo izstāžu 

uzturēšanas un papildināšanas.  

Novadpētniecības elektroniskā krājuma virtuālais apmeklējums liecina par sabiedrības 

interesi vietējās vēstures jomā, jāizceļ, ka multimediju resursa “Dziesmotā Latgale” 

apmeklējums pārskata gadā palielinājās vairāk nekā 2 reizes. 2020. gadā LCB veidoto 

novadpētniecības digitālo resursu izmantojums apkopots 8.2.1. tabulā. 

8.2.1. tabula. Novadpētniecības digitālo resursu izmantojums 

Datubāze / e-resurss 2018 2019 2020 

Multimediju resurss “Dziesmotā Latgale” 22 175 12 933 30 906 

Datubāze “Daugavpils novadnieki” 874 859 616 

Datubāze “Dinaburgas cietoksnis” 6 246 2 601 2 312 

Datubāze “Daugavpils Baznīcu kalns” 6 443 2 909 4 919 

Virtuālā izstāde “Rakstniece Anita Liepa” 658 289 302 

Virtuālā izstāde "Latgales Centrālajai bibliotēkai - 80" 994 944 781 

Kopā 37 699 20 696 40 130 

Pārskata gadā elektroniskie resursi tika regulāri papildināti ar jauniem faktiem, tika aktualizēta 

informācija, atjaunotas saites uz citām interneta vietnēm. 

Krājuma kvalitātes, aktualitātes, attīstības novērtējums 

2020. gadā LCB un filiāļu krājums tika kvalitatīvi un sistemātiski papildināts, ņemot vēra 

reģiona iezīmes, novadpētniecības krājums tiek aktualizēts balstoties pēc pieprasījuma, lai tas 

ir saistošs dažādām paaudzēm un nacionalitātēm.  

Regulāri tiek papildinātas datubāzes, lai nodrošinātu kvalitatīvu bibliogrāfisku 

informāciju. 2020. gadā tika eksportēti 2389 analītiskie ieraksti no vietējām avīzēm: “Latgales 

Laiks” – 1 210, “Латгалес Лайкс” – 189, “Миллион” – 936, “Наш город” – 54. Ierakstu skaits 

Novadpētniecības analītikas datubāzē apkopots 8.2.2. tabulā. 

8.2.2. tabula. Novadpētniecības analītisko ierakstu skaits 2018.-2020. gadā 

Analītisko ierakstu veidi 2018 2019 2020 +/- 

Eksportēto ierakstu skaits 3 413 3 071 2 389 -682 

Kopskaitā uz 2021. gada 1. janvāri LCB Novadpētniecības analītisko ierakstu datubāzē bija 

78255 ieraksti. 

Izmantojums 

Nemainīgi no iepriekšējiem gadiem, pārskata gadā novadpētniecības krājumā iekļautos 

materiālus aktīvi izmantoja skolēni, studenti, izglītības darbinieki, pētnieki, rakstnieki un citi 

http://www.lcb.lv/anitaliepa/
http://www.lcb.lv/lcb-80/
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interesenti. Lielākais uzziņu pieprasījums bija sociālo zinātņu, medicīnas, izglītības un kultūras 

jomā. 

Interesentiem tika sniegtas 2 360 novadpētniecības uzziņas, lielākā interese bija par 

Latgales Dziesmu svētkiem, Latgales personībām, Daugavpils novada pagastiem, tūrisma 

objektiem, iestādēm un arhitektūru, kā arī Daugavpils dievnamiem, kultūras centriem un 

biedrībām, vēsturiskiem notikumiem un izglītības iestādēm.  

Izmantoto novadpētniecības tematisko mapju un novadpētniecības krājumā iekļauto 

materiālu izsniegumā ir vērojama lejupslīde (skat. 8.2.3. tabulu), ko var izskaidrot ar skolēnu 

un studentu bibliotēkas apmeklētības samazinājumu pārskata periodā. 

8.2.3. tabula. Novadpētniecības krājuma izsniegums LCB un filiāles 2018.-2020. gadā 

Fonds 2018 2019 2020 

 Uz mājām Uz vietas Mapes Uz mājām Uz vietas Mapes Uz mājām Uz vietas Mapes 

LCB 347 8 316 262 315 5 983 445 153 4 684 262 

BBZ 99 1 882 231 38 1 951 286 23 394 149 

GMB 100 405 7 64 533 16 28 117 7 

JNB 50 1 366 120 121 1 451 42 50 304 82 

PDB 110 580 37 48 553 142 38 201 14 

CRB 73 947 31 102 1 046 40 56 423 115 

PKB 121 1 974 137 69 865 136 103 638 96 

Kopā 900 15 470 825 757 12 382 1 107 451 6 761 725 

 17 195 14 246 7 937 

Pieprasītākās grāmatas no novadpētniecības krājuma 2020. gadā bija: 

 Golubevs, Jevgeņijs, Lidija Vasaraudze. Zelta groziņš = Золотое лукошко; 

 Давыденко, Альбина. Легенды старого города = Vecas pilsētas leģendas = 

Legends of the Old Town; 

 Киндерская, Людмила (Людмила Ватиславовна). Таланты и 

преступники. 

8.3. Novadpētniecības darba popularizēšana 

Pārskata gadā būtiski pieauga publicitātes apjoms LCB un filiāļu sociālajos medijos, par 

novadpētniecības materiāliem un tematiskajiem pasākumiem. Bibliotēku sociālo mediju lapās 

tika publicēta informācija ne tikai par gaidāmajiem pasākumiem, atskats uz tiem, bet arī tika 

publicētas novadpētniecības, literatūras un vietējo mākslinieku radošo darbu izstādes, kas 

raisīja plašu interesi FB lietotāju vidū. Piemēram, LCB filiāles Piekrastes un Ceriņu bibliotēkas 

aizsāka jaunas rubrikas “Novadpētniecības trešdiena” un “Novadpētniecības piektdiena” vietnē 

FB, kur tika publicēti materiāli par Daugavpils mikrorajonu vēsturi, cilvēkiem un celtnēm (skat. 

2. pielikumu). 

Tradicionāli LCB un filiālēs tiek veidotas novadpētniecības literatūras izstādes, kas 

veicina apmeklētāju interesi un piedāvā plašāku ieskatu, par bibliotēkās esošo novadpētniecības 

materiālu krājumu. 2020. gadā LCB un filiāles apmeklētājiem piedāvāja 46 tematiskās 

novadpētniecības izstādes, kuras tika veltītas Daugavpilij, jubilāriem - novadniekiem, 

arhitektūrai un citiem notikumiem. 
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2020. gadā LCB un filiālēs tika rīkoti vairāki ar novadpētniecību saistīti pasākumi. 

Tradicionālās tikšanās ar vietējiem rakstniekiem, dzejniekiem, literātiem un māksliniekiem, 

grāmatu prezentācijas, radošie vakari, piemēram: 

 janvārī LCB notika Daugavpils krievu rakstnieku organizācijas dzejas un prozas 

almanaha «Радуга жизни» atvēršanas pasākums; 

 septembrī Bērnu bibliotēkā “Zīlīte” notika literārs pasākums “Jautājums 

dzejniekam” ar Daugavpils bērnu grāmatu autoru Jevģeniju Golubevu; 

 septembrī Piekrastes bibliotēkā notika literāra tikšanās “Dzeja sirdī skan” ar 

dzejniecēm L. Voronovu un G. Ivanovu u.c. 

Pārskata gadā LCB un filiāles piedāvāja vairākas novadmācības un novadpētniecības stundas, 

ne tikai skolas vecuma bērniem, bet arī pieaugušajiem. 

Covid-19 radītās situācijas ietekmē, novadpētniecības stundas tika piedāvātas ne tikai 

klātienē, bet arī tiešsaistē, piemēram: 

 LCB skolēniem piedāvāja tematisku bibliotekāro stundu “Parki – Daugavpils zaļā 

rota”; 

 Piekrastes bibliotēka piedāvāja skolēniem un pieaugušajiem novadpētniecības 

stundu ciklu “Vecās pilsētas stāsts” – Daugavpils leģendas; Mūsu novadnieki; 

 Bērnu bibliotēka “Zīlīte” skolēniem piedāvāja izspēlēt tiešsaistes novadmācības 

spēli par Latviju un Daugavpili “... uguns liesmiņu vainagu Latvija galvā sev liek”; 

 Jaunbūves bibliotēka piedāvāja tiešsaistes novadpētniecības stundu par Daugavpils 

pilsētu “Tur manas mājas, kur mana sirds”. 

8.4. Sadarbība novadpētniecības jomā 

Pārskata gada sākumā LCB un filiālēs notika radoši un izglītojoši pasākumi sadarbībā ar 

vietējiem autoriem un biedrībām. Turpinājās aizsāktā sadarbība ar Daugavpils krievu 

rakstnieku organizāciju (radošie vakari, dzejas lasījumi, 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. Jāatzīmē, ka būtiski 

pieauga sadarbība ar vietējām pilsētas skolām un pirmsskolas izglītības iestādēm – Daugavpils 

12. vidusskolu, Daugavpils Vienības pamatskolu, J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskolu, 

Daugavpils 3., 5., 7., pirmsskolas izglītības iestādi u.c., kas aktīvi piedalījās bibliotēkas 

rīkotajos pasākumos un novadmācības stundās. 

Bibliotēkai ir izveidojies sadarbības tīkls ar vietējiem medijiem un pašvaldības iestādēm, 

kur tiek publicēta informācija par novadpētniecības un citiem pasākumiem. Pārskata gadā DPD 

Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas un Dautkom TV videosižetos par bibliotēku, tika 

stāstīts arī par novadpētniecības projektiem –“Multimediju resursa “Dziesmotā Latgale” jaunas 

versijas izveide” un “Zenit Stāsti”. 

8.5. Jauninājumi novadpētniecības darbā  

LCB multimediju resursa “Dziesmotā Latgale” jaunās versijas izstrādē, tika ieguldīts nozīmīgs 

darbs resursa informācijas atjaunošanā, jauna dizaina izveidošanā (skat. 8. pielikumu), kā arī 
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papildināšanā ar jaunām sadaļām un ierakstiem par Latgales Dziesmu svētkiem, kas 

interesentiem ļauj ērtāk izmantot datubāzi (skat. 8.5. tabulu). 

8.5. tabula. Multimediju resursā “Dziesmotā Latgale” veiktie ieraksti  

LCB filiāle Bērnu bibliotēka “Zīlīte” izveidoja 2 jaunas novadpētniecības galda spēles 

skolēniem, viena ir veltīta Daugavpils 745. gadu jubilejai, bet otra Rainim un viņa daiļradei. 

Spēles arī turpmāk tiks izmantotas novadmācības stundās. 

8.6. Novadpētniecības darba problēmas un to risinājumi 

Pārskata periodā novērotas sekojošas novadpētniecības darba problēmas: 

 apjoms ar datubāzu papildināšanu un informācijas atjaunošanu pieaug ar katru 

gadu, kas prasa vairāk laika, padziļinātu izpēti un informācijas lietpratību no 

darbiniekiem, neatstājot laiku jaunu materiālu veidošanai; 

 veicot darbu ar informācijas izguvi, saglabāšanu un publicēšanu bieži jāsaskaras 

ar strīdīgiem autortiesību jautājumiem, kā iespējamais risinājums varētu būt 

seminārs par autortiesībām bibliotekārajā darbā; 

 novadpētniecības krājuma izstādes klātienē ir zaudējušas aktualitāti, ir jāveido 

jauni risinājumi kā popularizēt nozīmīgākos notikumus, personas, arhitektūru 

utt., kā viens no risinājumiem ir virtuālo izstāžu veidošana. 

8.7. Galvenie secinājumi pārskata periodā, nākotnes prognozes, vajadzības 

Šim pārskata periodam noslēdzoties, tika secināts, ka interese sabiedrībā par novadpētniecību 

palielinās katru gadu, tādēļ ir jāmeklē arvien jauni risinājumi ātrai un kvalitatīvai informācijas 

sniegšanai. Interneta resursu - LCB datubāzu izmantošana pieaug ar katru gadu, bet tiek 

pamanīta tendence, ka plašāku pētījumu veikšanai, tiek izmantotas tieši bibliotēku krājumā 

esošās novadpētniecības mapes, nevis interesenti paļaujas tikai uz internetvidē pieejamajiem 

materiāliem.  

 Noteikti šis gads pierādīja to, ka bibliotēkas ātri spēj reaģēt un pielāgoties situācijai, 

mainot formātu darbā ar sabiedrību. Īpaši lielu interesi un atsauksmi guva novadpētniecības 

stundas tiešsaistē, kas vērienīgi paplašināja interesentu skaitu. Arī cita veida pasākumiem, kā 

arī novadpētniecības izstādēm ir jāmeklē alternatīva, lai tos varētu veiksmīgi un kvalitatīvi 

piedāvāt internetvidē. Noteikti arī turpmāk dažādu veidu novadpētniecības pasākumi tiks 

nodrošināti tiešsaistē. 

Iesaistoties projektā “Zenit stāsti” (skat. 9. sadaļu), ko organizē Latvijas Nacionālā 

bibliotēka sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā un UNESCO Latvijas Nacionālo 

komisiju, ir iegūts materiālu kopums par dzīvi Daugavpilī 60.-80. gados. Bibliotēka plāno arī 

turpmāk realizēt aizsākušos tradīciju - stāstnieku kustību un dzīvesstāstu saglabāšanu. Ir 

Sadaļas nosaukums 
Ierakstu skaits 

Jauni Rediģēti Kopā 

Personālijas 14 97 111 

Kori 22 23 45 

Mākslinieciskie kolektīvi 21 3 24 

Dziesmas 15 56 71 

Fotoattēli 44 8 52 
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nepieciešams atrast risinājumu, kā efektīvāk saglabāt informāciju, kā variants ir izveidot 

digitālo krājumu uz mājaslapas bāzes, kas būtu pieejams plašākam cilvēku lokam. 

9. Projekti 

Covid-19 radītās situācijas ietekme 

COVID-19 radītā situācija ierobežoja iespējas realizēt projektus paredzētajā īstenošanas laikā. 

Tika meklēti un atrasti risinājumi, veicot projektu aktivitātes tiešsaistē, bet 2 projektiem nācās 

lūgt īstenošanas laika pagarinājumu.  

Pārskata gadā Latgales Centrālā bibliotēka uzsāka četrus projektus, divus no tiem 

realizēja pilnībā, savukārt divi projekti turpināsies vēl 2021. gadā. Pamatdati par projektiem 

apkopoti 9.1. tabulā. 

9.1. tabula. LCB īstenoto projektu apkopojums 

Projekta nosaukums Finansētājs 
Finansējuma 

apjoms 

Projekta 

īstenošanas laiks 

Atbalstīts/ 

neatbalstīts 

Multimediju resursa 

“Dziesmotā Latgale” 

jaunās versijas izveide 

VKKF,  

A/S “Latvijas Valsts 

meži”, biedrība 

“Latgales reģiona 

attīstības aģentūra”  

EUR 2000.00 Projekta īstenošanas 

laiks:  

12.05.2020.-

10.12.2020. 

Atbalstīts 

Dialogs. Rakstnieki 

Daugavpilī.  

6.kārta 

VKKF EUR 360.00 Projekta īstenošanas 

laiks:  

19.06.2020.-

30.04.2021. 

Atbalstīts 

Tiekamies bibliotēkā! 

Bērnu rakstnieki 

Daugavpilī.  

2.kārta 

VKKF EUR 360.00 Projekta īstenošanas 

laiks:  

19.06.2020.-

30.04.2021. 

Atbalstīts 

Congrats Pippi! 

/Sveicam Pepiju! 

Zviedrijas institūts, 

Zviedrijas 

Vēstniecība Latvijā 

EUR 9379.02 Projekta īstenošanas 

laiks:  

25.03.2020.-

31.12.2020. 

Atbalstīts 

9.1. Multimediju resursa “Dziesmotā Latgale” jaunās versijas izveide 

Pārskata gadā LCB īstenoja AS Latvijas valsts meži un VKKF līdzfinansētu projektu 

“Multimediju resursa “Dziesmotā Latgale” jaunas versijas izveide”. Projekts tika iesniegts 

Latgales kultūras programmas 2020 projektu konkursā. Projekta mērķis sekmēt zīmīgas 

Latgales kultūras mantojuma daļas saglabāšanu digitālajā vidē, papildināt Latgales kultūras 

vēsturei veltīto elektronisko resursu krājumu un popularizēt kordziedāšanas tradīciju Latgalē 

un Latvijā. 

Projekta rezultātā pārskata gada decembrī multimediju resursa jaunā versija nonāca 

brīvpiekļuvē ikvienam interesentam. Projekta gaitā tika izveidota jauna satura vadības sistēma, 

kas dod iespēju regulāri papildināt resursu ar jaunāko informāciju, pievienot jaunas sadaļas par 

notikušajiem Dziesmu svētkiem un nodrošināt efektīvu resursa pārvaldību. Tāpat tika 

aktualizēts resursa dizains, kas ir pielāgots lietošanai no dažādām viedierīcēm. Iepriekš resurss 

aptvēra informāciju par 4 Latgales Dziesmu svētkiem Daugavpilī, laika posmā no 1940. līdz 
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2010. gadam, pārskata gadā resurss tika papildināts ar sadaļu par 2015. gada Dziesmu svētkiem 

un apakšsadaļām – personālijas, kori, dziesmas, mākslinieciski kolektīvi u.c. 

Pārskata gadā resurss tika apmeklēts 30 906 reizes, (2019. g. apmeklēts 12 933 reizes, 

+41%) neskatoties uz to, ka notika aktīva darbība pie resursa atjaunošanas. Resursu aktīvi 

izmanto studenti, pedagogi, skolēni, kultūras darbinieki un citi interesenti. 

Projekta īstenošanas laikā tika nodrošināta publicitāte. Īstenotie projekta publicitātes 

pasākumi (7 publikācijas interneta portālos, 6 publikācijas FB, 4 TV sižeti, kas tika pārraidīti 

vietējos televīzijas kanālos) raisīja plašāku interesi par resursu un veicināja LCB atpazīstamību 

(skat. 9. pielikumu).  

9.2. Congrats Pippi/Sveicam Pepiju! 

Pārskata gadā LCB īstenoja projektu “Sveicam Pepiju”. Projektu finansiāli atbalstīja Zviedrijas 

Karalistes vēstniecība Latvijā un Zviedru institūts. Projekta mērķis: atzīmējot zviedru 

rakstnieces Astridas Lindgrēnes radītā literārā tēla Pepijas Garzeķes 75. jubileju, iepazīstināt 

sabiedrību ar šo grāmatu varoni, skaidrot un popularizēt tā iemiesotās vērtības, veicināt zviedru 

bērnu literatūras atpazīstamību.  

Projekts paredzēja divus pamata novirzienus: interaktīvas izstādes izveide, eksponēšana, 

popularizēšana un seminārs bibliotekāriem un skolu pedagogiem (skat. 10. pielikumu).  

Interaktīva ceļojošā izstāde “Sveicam Pepiju!” 

Lai izgatavotu interaktīvu ceļojošo izstādi, bibliotēkas darbinieku spēkiem tika veikta izstādes 

materiālu tulkošana no angļu uz latviešu valodu un izstādes maketēšana. Izstāde LCB DAC tika 

eksponēta septembrī un daļēji oktobrī (izstāde slēgta epidemioloģiskās situācijas dēļ). Nepilnu 

divu mēnešu laikā izstādi apmeklēja 310 cilvēki. Izstādes un literārā tēla Pepijas Garzeķes 

popularizēšanai tika organizēti vairāki pasākumi (skat. 13. pielikumu). 

Akcija “Iepazīsti Pepiju” 

Lai rosinātu iepazīt Pepiju un kopā svinētu viņas jubileju, mazajiem izstādes apmeklētājiem 

tika piedāvāts izspēlēt trīs tematiskas spēles ar dažādiem uzdevumiem un jautājumiem. Īstai 

svētku sajūtai visi spēļu dalībnieki noslēgumā saņēma saldu balvu. Akcijā piedalījās kopskaitā 

176 bērni.  

Tēva dienas orientēšanās rallijs 

Lai spēcinātu Tēva dienas svinēšanas tradīcijas un veicinātu tēvu un bērnu kopīgu laika 

pavadīšanu, LCB tika rīkots Tēva dienas orientēšanās rallijs “Tētis bibliotēkas džungļos”. Bija 

jāizveido komanda, kurā noteikti jāpiedalās tētim un vismaz vienam bērnam (komandā 

iesaistīties varēja arī citi ģimenes locekļi) un, izmantojot īpašu mobilo lietotni un trases karti, 

bibliotēkā jāatrod 10 kontrolpunkti, kas apzīmēti ar QR kodu. Viens no tiem bija saistīts ar 

izstādi “Sveicam Pepiju!”. Akcijā iesaistījās 8 komandas, kopskaitā 27 cilvēki, no tiem 16 bērni. 

Trim veiksmīgākajām komandām izstādes “Sveicam Pepiju!” prezentācijas pasākumā balvas 

pasniedza Zviedrijas vēstniecības Latvijā pārstāvji. Vēl vienai komandai tika piešķirta īpaša 

balva no LCB par pasākuma atbalstu un popularizēšanu (skat. 11. pielikumu). 

Izstādes “Sveicam Pepiju!”prezentācijas pasākums 

Septembrī līdztekus interaktīvajai izstādei par Pepiju Garzeķi tika eksponēta vēl viena izstāde 

sadarbībā ar Zviedrijas vēstniecību Latvijā – “Tētis Latvijā. Tētis Zviedrijā” (skat. 



64 

 

10. pielikumu). Abu izstāžu svinīgajā prezentācijas pasākumā 23. septembrī piedalījās 55 

cilvēki, tostarp Zviedrijas Karalistes vēstniecības Latvijā ministrs-padomnieks Hanss Dāgs un 

DPD priekšsēdētāja vietniece Līvija Jankovska. 

Bērnu zīmējumu konkurss “Pepija iedvesmo” 

No 12. novembra līdz 6. decembrim norisinājās bērnu zīmējumu konkurss, kas bija paredzēts 

Daugavpils pilsētas un novada izglītības iestāžu 4.-8. klašu skolēniem. Konkursantu uzdevums 

bija pēc savas izvēles izveidot ilustrāciju vienam no trim zviedru rakstnieces Astridas 

Lindgrēnes stāstiem par Pepiju Garzeķi, kuri minēti konkursa nolikumā. Zīmējumā bija jābūt 

attēlotam stāsta sižetam, Pepijai un vismaz vēl diviem stāsta varoņiem, kā arī bija jācenšas 

atainot Pepijai piemītošo rakstura īpašību. Konkursā piedalījās 67 skolēni no 14 izglītības 

iestādēm. Trīs labāko darbu autori balvā saņēma viedaproci “Xiaomi Mi Band 4” (skat. 

10. pielikumu). 

Seminārs bibliotekāriem un skolu pedagogiem par dzimumu līdztiesību 

23. septembrī projekta ietvaros norisinājās seminārs “Indivīda loma mūsdienu pasaulē: 

stereotipi un perspektīvas”, kurā attālināti uzstājās lektore no Zviedrijas Johanna Lundina, 

uzņēmuma Equalate AB dibinātāja un izpilddirektore, bet klātienē ar dalībniekiem strādāja 

Biedrības Centrs “Marta” Jaunatnes programmu vadītāja Madara Mazjāne. J. Lundina 

iepazīstināja ar Zviedrijas politiku dzimumu līdztiesības nodrošināšanā un stāstīja, kā par 

līdzvērtīgu tiesību, atbildības un resursu pieejamības jautājumu tiek runāts Zviedrijas skolās. 

Savukārt M. Mazjānes darbnīcā “Kas ir dzimumu līdztiesība un ko tā ēd?” semināra 

dalībniekiem bija iespēja smelties idejas, kā ar bērniem un jauniešiem runāt par dzimumu 

līdztiesību, lai palīdzētu viņiem veidot cieņā un līdzvērtībā balstītas attiecības ar sevi un 

apkārtējiem. Seminārā piedalījās 34 dalībnieki. 

Vairākas iepriekš ieplānotās projekta aktivitātes, piemēram, izstādes eksponēšana LCB 

filiālēs, tematiska bērnu teātra trupas izrāde par Pepiju, epidemioloģiskās situācijas dēļ pārskata 

gadā netika īstenotas un tika pārceltas uz 2021. gadu.  

Projekta īstenošanas laikā tika nodrošināta publicitāte (skat.12. pielikumu). 

9.3. Dialogs. Rakstnieki Daugavpilī. 6. kārta 

Pārskata gadā LCB uzsāka īstenot VKKF līdzfinansētā ilgtermiņa projekta “Dialogs. Rakstnieki 

Daugavpilī” 6. 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. 

Projektā tika paredzētas tikšanās ar Sabīni Košeļevu, Rvīnu Vardi, Jāni Joņevu. Šīs 

tikšanās tika plānotas oktobrī, novembrī, decembrī, bet diemžēl COVID-19 radītā situācija 

būtiski ietekmēja publisku pasākumu organizēšanu, tādēļ tika lūgts projekta pagarinājums, 

lūgums tika atbalstīts, projektā paredzētās aktivitātes notiks 2021. gadā.  

9.4. Tiekamies bibliotēkā! Bērnu rakstnieki Daugavpilī. 2. kārta 

2020. gadā bibliotēka uzsāka īstenot VKKF līdzfinansētā projekta “Tiekamies bibliotēkā! 

Bērnu rakstnieki Daugavpilī” 2.kārtu. Projekta ietvaros tika plānotas trīs bērnu grāmatu autoru 

- Agneses Aizpurietes, Agijas Stakas un Agneses Vanagas tikšanās ar bērniem, ģimenēm.  

25. septembrī norisinājās pirmā tikšanās ar mākslinieci, ilustratori un bērnu grāmatu 

teksta autori Agnesi Aizpurieti. A. Aizpuriete viesojās LCB filiālē BBZ un Daugavpils 
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Saskaņas un Vienības pamatskolās (skat. 14. pielikumu). Savukārt turpmākās tikšanās 

novembrī un decembrī bija jāpārceļ, COVID-19 radītās situācijas dēļ, uz vēlāku laiku. Tādēļ 

tika lūgts projekta pagarinājums, lūgums tika atbalstīts, projektā paredzētās aktivitātes notiks 

2021. gadā. 

9.5. Zenit stāsti  

2020. gada vasarā LCB uzsāka līdzdalību projektā “Zenit stāsti”, ko rīkoja Latvijas Nacionālā 

bibliotēka sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā "People to People Cultural 

Engagement" programmas ietvaros un UNESCO Latvijas Nacionālā komisiju. Līdz ar LCB, 

projektā iesaistījās Jelgavas pilsētas bibliotēka un Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka. Tas 

tika vērsts uz mazākumtautību un latviešu jauniešu zināšanu uzlabošanu par dzīvi 20. gadsimta 

60 - 80. gados, kā arī pagātnes atmiņu iemūžināšanu.  

Augustā tika organizēts šī projekta ievadseminārs Daugavpilī, lai uzrunātu izglītības 

iestāžu pedagogus, bibliotekārus un jauniešus. Seminārā piedalījās LNB, UNESCO Latvijas 

Nacionālās komisijas pārstāvji.  

Par projekta Daugavpils reģiona dalībniekiem kļuva 3 vidusskolu un 1 pamatskolas skolu 

5. - 12. klašu skolēni, kuru uzdevums bija sarunu gaitā ar saviem tuviniekiem, izmantojot 

fotogrāfijas, veidot atmiņu stāstus. Fotogrāfijas tika iesniegtas LCB un digitalizētas, lai pēc 

aprakstu izveidošanas, tās ievietotu Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas kolekcijā “Zudusī 

Latvija”. No kopumā projekta laikā iesniegtām 146 fotogrāfijām, 87 tika digitalizētas 

Daugavpilī, kuras iesniedza 34 skolēni. Dalībnieki pārstāvēja gan skolas, gan piedalījās 

projektā individuāli, pārstāvot ģimenes, projektā piedalījās 9 ģimenes. 

Sākotnēji tika paredzēts, ka stāstu prezentēšana norisināsies klātienē, taču valstī noteikto 

epidemioloģisko ierobežojumu dēļ, iegūto stāstu prezentācija norisinājās tiešsaistes platformās. 

Kopējais interesentu skaits, kuri pieslēdzās diviem tiešsaistes stāstu vakariem, 24. novembrī un 

9. decembrī, bija 84. Pēc stāstu vakariem, iesaistītie dalībnieki dalījās ar savām atziņām, 

aizpildot tiešsaistes aptaujas anketas. Par katras pilsētas stāstiem informatīvu izklāstu veidoja 

antropoloģe Anna Elizabete Griķe. Savukārt katra bibliotēka sagatavoja videomateriālu ar 

atskatu par paveikto projekta laikā. Tie tika demonstrēti 21. janvārī “Zenit stāsti” noslēguma 

pasākumā, ko organizēja LNB.  

Projekta noslēgumā skolēniem, ģimenēm, pedagogiem, bibliotēkai tika pasniegtas 

pateicības un veicināšanas balvas, tās finansēja LNB un British Council pārstāvniecība Latvijā. 

Visi projektā iegūtie materiāli tika apkopti un saglabāti bibliotēkas novadpētniecības 

mapēs, tā papildinot novadpētniecības krājumu.  

Projekta īstenošanas laikā tika nodrošināta publicitāte (skat. 7. pielikumu). 

10. Publicitāte 

Covid-19 radītās situācijas ietekme 

Covid-19 radītajā situācijā sabiedrības uzmanība vairākkārt tika pievērsta Latvijas publisko 

bibliotēku darbam. Bibliotēkas izskanēja kultūras un kultūrvietu pieejamības kontekstā, 

tādējādi valstiskā līmenī tika akcentēts bibliotēku nozīmīgums sabiedrībai un lasīšanas īpaša 

loma iedzīvotāju Covid-19 radīto seku, t.sk. psiholoģisko grūtību pārvarēšanā. Šie procesi 

būtiski ietekmēja arī LCB publicitāti. 

https://www.youtube.com/watch?v=vxDi-XJBqLo


66 

 

Mainoties epidemioloģiskai situācijai un ierobežojumiem LCB spēja operatīvi un precīzi 

organizēt darbu jaunajos apstākļos, izrādot rūpes ne tikai par apmeklētāju, bet arī darbinieku 

veselību un drošību, kas kalpoja kā pamats pozitīva bibliotēkas tēla veidošanai.  Līdz ar to, LCB 

publicitātes darba galvenā prioritāte šajā periodā - operatīvi informēt vietējo sabiedrību par 

izmaiņām bibliotēkas darba laikā, apkalpošanas kārtībā, sniegtajiem, tai skaitā jauniem 

pakalpojumiem u.c.  

Pārskata periodā vietējie mediji pievērsa pastiprinātu uzmanību Daugavpils publiskajām 

bibliotēkām, regulāri veidojot videosižetus un informējot sabiedrību par aktualitātēm bibliotēku 

darbā.  

Pārskata periodā aktīvi tika meklēti jaunie risinājumi un apgūtas jaunas tehnoloģijas 

bibliotēkas publicitātes veicināšanai. Tika veidoti videosižeti par mākslas izstādēm, intervijas 

ar māksliniekiem, tiešsaistes stāstu vakari, virtuālie grāmatu apskati. Jaunajā, virtuālajā formātā 

notika aktivitātes Karjeras nedēļas ietvaros (skat. 16. pielikumu), Ziemeļvalstu literatūras 

dienas (skat. 17. pielikumu), Patriotu dienas, Adventes lasījumi (skat. 18. pielikumu) u.c. 

Iegūtās zināšanas un prasmes noteikti kļūs par daļu no LCB darba ikdienas. Jaunās darba 

formas ļaus uzrunāt daudz plašāku auditoriju un, pats galvenais, sniegt piekļuvi bibliotēkas 

norisēm arī tiem cilvēkiem, kuriem dažādu iemeslu dēļ nav iespējas apmeklēt bibliotēkas 

pasākumus klātienē.  

10.1. Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par bibliotēkas 

funkcijām, pakalpojumiem 

LCB un filiāļu publicitātes veidošanā dažādās jomās iesaistās vairāku LCB struktūrvienību un 

nodaļu pārstāvji: 

 tekstuālās informācijas sagatavošanu veic Sabiedrisko attiecību nodaļa (vadītājs 

un speciālists), LCB nodaļu un filiāļu vadītāji; 

 vizuālos materiālus veido AN divi sistēmbibliotekāri, DAC centra galvenais 

bibliotekārs un Sabiedrisko attiecību nodaļa; 

 tehnisko atbalstu visos posmos nodrošina AN (vadītājs un 2 sistēmbibliotekāri); 

 sagatavoto materiālu kvalitātes pārraudzību veic LCB administrācija (vadītāja un 

vadītājas vietniece) 

 materiālu publicēšanu un izplatīšanu medijiem veic Sabiedrisko attiecību nodaļa. 

Vairāku posmu publicitātes sagatavošanas process dažkārt ir laikietilpīgāks, tomēr tādējādi tiek 

nodrošināta informācijas kvalitāte – satura, valodas stila un komunikācijas līdzekļu atbilstība 

tēmai un mērķauditorijai.  

Pārskata gadā LCB publicitātei tika noteikti šādi uzdevumi: 

 informēt sabiedrību un nozares pārstāvjus par bibliotēkas pakalpojumiem, 

aktualitātēm, pasākumiem; 

 popularizēt bibliotēkas krājumu un veicināt lasīšanu; 

 piesaistīt bibliotēkai jaunus lietotājus un rosināt apmeklējumu; 

 veidot LCB un filiāļu tēlu, veicināt atpazīstamību. 

Izvirzīto uzdevumu izpildē bibliotēkā tika izmantoti dažādi komunikācijas līdzekļi: preses 

relīzes, pasākumu afišas un ielūgumi, fotoreportāžas, videosižeti, sociālo tīklu ieraksti un stāsti 

http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=jaunumi&page=1&cid=7317
http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=jaunumi&page=1&cid=7337
http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=jaunumi&page=1&cid=7337
http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=jaunumi&page=1&cid=7351
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(stories). Galvenie publicitātes kanāli bija LCB mājaslapa un sociālo tīklu lapas (FB un IG). 

Relīzes par bibliotēkas aktualitātēm vienmēr tika nosūtītas ievietošanai pašvaldības iestāžu 

mājaslapās, kā arī pilsētas ziņu portāliem un laikrakstiem. Pasākumu afišas atkarībā no 

pasākuma specifikas drukātā formātā tika izvietotas āra un iekštelpu afišu stendos Vienības 

namā, Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā, Daugavpils Universitātes divos 

korpusos, Daugavpils pilsētas domē, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē, izglītības iestādēs.  

Pārskata gada bibliotēkas publicitāte (gan bibliotēkas veidotā, gan citu autoru raksti / 

sižeti) skaitļos: 

 pašvaldības iestāžu mājaslapās – 317 ziņas, no tām 220 latviski, 97 krieviski; 

 vietējo mediju ziņu portālos – 159 ziņas, no tām 38 latviski, 121 krieviski; 

 Latvijas Sabiedrisko mediju ziņu portālā – 10 ziņas, no tām 2 latviski, 8 krieviski; 

 vietējos laikrakstos – 59 ziņas, no tām 17 latviski, 42 krieviski; 

 republikas mēroga laikrakstos un žurnālos – 2 ziņas latviski; 

 reģionālajā televīzijā LRT+ un Daugavpils pilsētas televīzijā – 37 videosižeti, no 

tiem 22 latviski, 15 krieviski; 

 LTV1 dienas ziņās – 2 sižeti latviešu valodā.  

Pārskata gadā Covid-19 vīrusa pandēmijas dēļ bibliotēkas darbībai vairākas reizes tika noteikti 

dažāda līmeņa ierobežojumi, nozīmīgu publicitātes daļu veidoja sabiedrības informēšana par 

izmaiņām bibliotēkas darba režīmā – darbalaiks, apmeklējuma nosacījumi, pieejamie 

pakalpojumi, jaunie pakalpojumi, kas izveidoti, lai iedzīvotājiem atvieglotu piekļuvi 

informācijai attālināti, u.tml.  

No cita veida aktualitātēm mediju uzmanību (publicēto rakstu un izveidoto videosižetu 

izteiksmē) visvairāk piesaistīja LCB iegūtā Latvijas Bibliotekāru biedrības Gada bibliotēkas 

balva, sadarbībā ar Zviedrijas Karalistes vēstniecību Latvijā īstenotā projekta “Sveicam 

Pepiju!” aktivitātes, kā arī LCB ASV Informācijas centra pārcelšanās uz jaunām telpām. 

10.2. Bibliotēkas informācija tīmeklī 

Bibliotēkas tīmekļa vietne 

Viens no galvenajiem LCB publicitātes kanāliem ir tās mājaslapa www.lcb.lv, kas pieejama 

divās – latviešu un krievu – valodā. Mājaslapu administrē LCB Automatizācijas nodaļa un 

Sabiedrisko attiecību nodaļa. 

Pārskata gadā lietotāju ērtībai LCB tīmekļa vietnē tika veikti vairāki papildinājumi. Līdz 

ar lietotāju attālinātās reģistrācijas ieviešanu, mājaslapā tika ievietots baneris “Reģistrējies 

bibliotēkā”. Vietni papildināja arī jauna sadaļa ar atbilstošu baneri – “Grāmatu jaunumi”, kurā 

regulāri tiek papildināta informācija par bibliotēkas jaunieguvumiem piecās sadaļās: 

daiļliteratūra latviski, daiļliteratūra krievu valodā, literatūra angļu valodā, nozaru literatūra, 

literatūra bērniem un jauniešiem. Tika izstrādāts jauns dizains ASV Informācijas centra 

banerim. Lai veicinātu vienotu mājaslapas tēlu, tika atjaunots vēl divu baneru dizains – 

“Pasākumi šomēnes” un “Mākslas izstādes” (skat 15. pielikumu). 

Tīmekļa vietnes sākumlapai pārskata gadā kopskaitā bijuši 153 745 skatījumi, kas ir par 

458 skatījumiem vairāk nekā 2019. gadā. Savukārt unikālo skatījumu skaits bija 119 018 – 

salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu tas samazinājies par 979 skatījumiem. 

http://www.lcb.lv/
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Lai gūtu priekšstatu par to, cik vietne ir atpazīstama un kā apmeklētāji atrod to, 

nepieciešams analizēt datus par dažādiem piekļuves ceļiem (10.2.1. tabula un 10.2.1 attēls). 

 10.2.1. Piekļuves ceļi LCB tīmekļa vietnei: izmantojuma dinamika  

Piekļuves ceļš Sesijas 2018 Sesijas 2019 Sesijas 2020 +/- 

Caur tīmekļa meklētājprogrammām 

(Google u.c.) 
15 156 15 265 15 916 +109; +651 

Tiešā piekļuve, ievadot adresi adrešu 

logā vai izmantojot “grāmatzīmi” 
5 654  7 856 8 843 +2 202; +987 

Caur saiti, kas publicēta citā 

mājaslapā 
1 298 824 539 -474; -285 

Caur saiti no sociālajiem tīkliem 653 1 550 2 033 +897; +483 

 

 

10.2.1. attēls. Piekļuves ceļi LCB tīmekļa vietnei, dinamika 2018.-2020. gadā 

Kā redzams 10.2.1. attēlā, LCB tīmekļa vietne ir labi atpazīstama, lietotāji to atrod, gan 

izmantojot meklētājprogrammas, gan arī tiešo piekļuvi, – šo rādītāju tendence ir pozitīva 

vairāku gadu griezumā.  

Tāpat arvien vairāk apmeklētāju vietnē nokļūst, izmantojot sociālos tīklus. 98,9% jeb 

3989 vietnes apmeklējumu no sociālajiem tīkliem veido FB lietotāju apmeklējumi. Pēdējos 

divus gadus LCB vietnes apmeklējumu skaits no FB ik gadu pieaug vidēji par 1 250. Tādējādi 

secināms, ka saites uz mājaslapu ievietošana sociālo tīklu ierakstos ir atbalstāma un turpināma 

prakse.  

Tīmekļa resurss “LCB bērniem” 

Šis resurss ir veidots kā līdzeklis bērniem un jauniešiem paredzētu pakalpojumu, pasākumu un 

krājuma popularizēšanai. Pārskata gadā nozīmīgas izmaiņas resursā netika veiktas. Kopskaitā 

gada laikā resursa sākumlapa apmeklēta 2 039 reizes, kas ir par 322 reizēm vairāk nekā 

2019. gadā. Apmeklējuma pieaugums liecina, ka LCB ir izdevies piepildīt resursu ar noderīgu 

informāciju laikā, kamēr pasākumi nenotika, jo tā pamatfunkcija ir informēt par bērniem 
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paredzētajiem pasākumiem bibliotēkās – gan grupām, gan individuāliem lietotājiem. Līdz ar 

pasākumu skaita samazināšanos ir sarucis arī publicēto ziņu skaits: 83 (2020) pret 149 (2019). 

ASV Informācijas centra tīmekļa vietne 

LCB ASV Informācijas centrs uztur savu tīmekļa vietni trīs valodās – latviešu, angļu, krievu. 

Pārskata gadā strukturālas izmaiņas tajā netika veiktas. Pozitīvi vērtējama vietnes apmeklējuma 

dinamika, apmeklējums pieaudzis vairāk nekā divas reizes – 4 042 apmeklējumi 2020. gadā, 

1974 apmeklējumi 2019. gadā. Centra mājaslapa visbiežāk tikusi atvērta, ievadot adresi adrešu 

logā vai izmantojot “grāmatzīmi” – 451 reize. No sociālā tīkla FB interesenti nokļuvuši vietnē 

49 reizes. 

Emuāri (blogi) 

Pārskata gadā emuāri netika veidoti. 

Sociālie tīkli 

Bibliotēka aktīvi izmanto sociālos tīklus savas publicitātes mērķiem. Pārskata gadā bibliotēka 

uzturēja savu kontu šādos sociālajos tīklos: Facebook, Instagram, Youtube, Twitter. 

Savi konti FB ir arī visām LCB struktūrvienībām: sešām filiālēm – BBZ, GMB, JNB, 

PDB, CRB, PKB –, ASV Info centram un DAC.  

IG konti ir divām LCB filiālēm – GMB un BBZ. 

Kontu administrēšanu LCB struktūrvienības veic patstāvīgi. Nepieciešamības gadījumā 

administratorus konsultē LCB AN un sabiedrisko attiecību speciālisti. 

Facebook (FB) 

LCB FB konta būtiskākie statistikas rādītāji ir apkopoti 10.2.2. tabulā. 

10.2.2. LCB FB konta popularitātes dinamika 

Gads 2018 

(+/- salīdz. ar iepriekš.) 

2019 

(+/- salīdz. ar iepriekš.) 

2020 

(+/- salīdz. ar iepriekš.) 

Jauni ieraksti 938 (-746) 984 (+46) 971(-13) 

Sekotāji (Followers) 1 040 (+275) 1 361 (+321) 1 696 (+335) 

Patīk lapa (Like) 1 017 (+235) 1 262 (+245) 1 518 (+256) 

Apmeklējums 

(Engaged) 

30 575 38 056 (+7481) 31 402 (-6654) 

Sasniegtā auditorija 

(Total Reach) 

274 650 (+149 146) 412 951 (+138 301) 366 288 (-46 663) 

Pārskata gadā tika noteikti daži jauni sociālo tīklu metrikas elementi, kuri turpmāk tiks 

izmantoti publicitātes rezultātu izvērtēšanai šajā kanālā. Vairāki bibliotēkas darbinieki tika 

ieguvuši profesionālo pilnveidi sociālo tīklu mārketinga jomā un tādējādi uzlabojās izpratne par 

to, kādu informāciju konkrētais parametrs sniedz un kurus no parametriem vislabāk izmantot 

analīzei bibliotēkas vajadzībām.  

Kā redzams tabulā, pārskata gadā bibliotēka stabili vairojusi gan sekotāju (Followers) 

pulku, gan to cilvēku skaitu, kuri novērtējuši bibliotēkas FB lapu ar atzīmi “patīk” (Like). 

Pirmajā gadījumā FB lietotājs ir “parakstījies” saņemt LCB ziņas savā lentā, bet otrajā gadījumā 

lietotājs publiski atzinis savas simpātijas pret mūsu lapu, un tas ir redzams arī citiem lietotājiem.  

Līdz ar klātienes pasākumu samazinājumu ir krities ar LCB FB lapas apmeklējums 

(cilvēku skaits, kuri klikšķinājusi, lai apskatītu ierakstu, komentējuši, dalījušies ar to vai 

http://www.lcb.lv/asvinfo/
https://www.facebook.com/lcb.lv/
https://www.instagram.com/lcbbibliotekars/
https://www.youtube.com/channel/UCLgbppEqRR9CLguvzLW2pjA
https://twitter.com/LatgalesCB
https://www.facebook.com/lcb.%20Bernu.biblioteka/
https://www.facebook.com/lcb.gaisma/
https://www.facebook.com/lcb.jaunbuve/
https://www.facebook.com/lcb.pardaugava/
https://www.facebook.com/lcb.cerini/
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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atzīmējuši ar kādu no emocijzīmēm), kā arī sasniegtā auditorija (cilvēku skaits, kuriem LCB 

ziņas ir nokļuvušas viņu ziņu lentā).  

Pārskata gadā tika veiktas izmaiņas arī ierakstu satura stratēģijā. Gada vidū LCB atteicās 

no regulārajām ikdienas rubrikām, tādējādi samazinot ierakstu daudzumu, bet liekot akcentu uz 

katra ieraksta saturu, aktualitāti un vēstījumu. Tika izmēģināts arī FB stāstu (stories) formāts. 

Tādējādi LCB ir pastiprinājusi centienus piesaistīt kvalitatīvu sociālo tīklu auditoriju, t. i., 

esošos un potenciālos mūsu bibliotēkas klientus, kā arī nozares pārstāvjus. Izvēlētās stratēģijas 

rezultātus būs iespējams izvērtēt kalendārā gada griezumā. Pārskata gada beigās FB sekotāju 

vidū daugavpiliešu īpatsvars bija 42,4%, savukārt lapas fanu jeb lapai “patīk” atzīmējušo vidū 

bija 45,3% daugavpiliešu. 

Sekotāju skaita pieaugums bija vērojams arī visu LCB struktūrvienību FB kontos – vidēji 

91 jauns sekotājs pārskata gadā. Sasniegtās auditorijas (Total Reach) dinamika šajos kontos, 

izņemot CRB, bijusi izteikti pozitīva – apkopojums 10.2.3. tabulā.  

10.2.3. LCB struktūrvienību apmeklējuma FB kontu sasniegtās auditorijas dinamika 

LCB struktūrvienība / Gads 2019 2020 

ASV Info centrs 20 643 36 621 

DAC 41 175 58 196 

BBZ 45 603 55 022 

GMB 8 114 13 209 

JNB 18 261 32 098 

PDB 15 322 16 813 

CRB 23 578 15 538 

PKB 32 770 57 524 

 

 

10.2.2. attēls. LCB struktūrvienību FB kontu sasniegtā auditorija, dinamika 2019.-2020. gadā 

Instagram (IG) 

Pārskata gadā IG konti bija LCB un 2 tās struktūrvienībām – GMB un BBZ.  

LCB IG kontā pārskata gadā tika mainīta publicitātes koncepcija. Iepriekš konta vizuālais 

tēls neapšaubāmi bijis ļoti pievilcīgs un veicināja auditorijas piesaisti, tomēr ģeogrāfiski 
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sekotāju vidū bija vērojama nevēlama tendence – samazinājās daugavpiliešu īpatsvars par labu 

rīdziniekiem – 2019. gada beigās kontam sekoja 38% rīdzinieku un 17% daugavpiliešu. Tā kā 

LCB publicitātes mērķis ir primāri veidot komunikāciju ar esošajiem un potenciālajiem 

bibliotēkas lietotājiem, LCB atteicās no ikdienas rubrikām, tā vietā papildinot kontu ar 

ierakstiem, kas stāsta par bibliotēkas aktualitātēm un pasākumiem, bibliotēkas darbiniekiem un 

darba ikdienu. Līdztekus ierakstiem tika izmantots IG stāstu (stories) formāts, kā arī IGTV 

ievietoti LCB veidotie videoklipi. Pārskata gada beigās kontam sekoja 32,7% rīdzinieku un 

22% daugavpiliešu, kas liecina, ka vietējo iedzīvotāju vidū nedaudz palielinājusies interese par 

konta saturu. Par spīti ierakstu skaita samazinājumam (-150), salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 

kontam pārskata gadā piesaistīti 150 jauni sekotāji, par 24 867 palielinājusies sasniegtā 

auditorija.  

BBZ IG kontā pārskata gadā nekāda aktivitāte netika veikta. 

GMB IG kontā pamatā tika sniegta informācija par bibliotēkas aktualitātēm, 

svarīgākajiem pasākumiem. Pārskata gadā kontam piesaistīti 100 (+145%) jauni sekotāji. 

Youtube 

Pārskata gadā LCB Youtube kontā tika publicēts 31 video, kas ir par 13 video vairāk nekā 

iepriekšējā gadā. Tika dažādots kontā izvietoto videosižetu saturs – intervijas ar mākslas izstāžu 

autoriem, Karjeras nedēļas videostāsti par bibliotēkā pārstāvētajām profesijām, Ziemeļvalstu 

literatūras dienu sižeti, Adventes lasījumi, apsveikumi. Salīdzinājumā ar 2019. gadu skatījumu 

skaits pieauga par 87%, sasniedzot 1 761 skatījumu. 

Citas tīmekļa vietnes 

Pārskata gadā LCB veidotās relīzes tika publicētas šādu Daugavpils pašvaldības iestāžu vietnēs: 

DPD, DPD KP, DPD IP. 

10.3. Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi 

Pārskata gadā bibliotēkas popularizēšanu sabiedrībā jo īpaši nodrošināja LCB īstenotie projekti, 

dažādi pasākumi klātienē un sociālajos tīklos, kā arī saņemtā balva “Gada bibliotēka 2019”. 

Detalizēta informācija par šo pasākumu publicitāti un rezultātiem pieejama pārskata 

(skat. 23. pielikumu). 

 LCB projekti 

Pārskata gadā LCB īstenoja vai piedalījās vairākos projektos, kas nodrošināja bibliotēkai plašu 

publicitāti kā vietējā sabiedrībā, tā arī nozares profesionāļu vidū: 

 “Sveicam Pepiju!”; 

 “Zenit stāsti”; 

 “Multimediju resursa “Dziesmotā Latgale” jaunas versijas izveide”; 

 “Tiekamies bibliotēkā! Bērnu rakstnieki Daugavpilī”, 2. kārta; 

 “Dialogs. Rakstnieki Daugavpilī”, 6. kārta. 

Informācija par projektu mērķiem, rezultātiem un publicitāti pieejama pārskata 9. sadaļā 

“Projekti” (skat. 6.-14. pielikumus). 

https://www.instagram.com/lcb_gaismasbiblioteka/
https://www.youtube.com/channel/UCLgbppEqRR9CLguvzLW2pjA
https://www.daugavpils.lv/
http://www.kultura.daugavpils.lv/
http://www.izglitiba.daugavpils.lv/
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Gada bibliotēka 2019 

Vērienīgu publicitāti LCB saņēma, pateicoties iegūtajai LBB balvai nominācijā “Gada 

bibliotēka 2019”, kuru piešķir par izciliem sasniegumiem bibliotēku nozarē. Šo bibliotēkas 

sasniegumu plaši atspoguļoja gan vietējie, gan republikas mēroga mediji: Latgales Reģionālās 

Televīzijas videosižets tika demonstrēts arī Latvijas Televīzijas 1. kanāla (LTV1) Dienas ziņās, 

pārpublicēts arī citos medijos, tostarp lsm.lv, tika publicēti vairāki raksti drukātajos medijos – 

laikrakstā “Latgales Laiks” latviešu un krievu izdevumā, laikrakstā «Миллион» krieviski – , 

kā arī tīmekļa ziņu portālos, tostarp rus.lsm.lv. 

Pasākumi sociālajos tīklos 

Pārskata gadā COVID-19 radītā situācija rosināja dažādas aktivitātes veidot attālināti, jo īpaši 

sociālajos tīklos. Vēlamies akcentēt veiksmīgākos piemērus, kuri raisījuši vislielāko sociālo 

tīklu lietotāju interesi. 

Atdzīvini grāmatu – interpretē vāku! 

Lai rosinātu pozitīvas emocijas, pārskata gada pavasarī, kad bibliotēkas ārkārtējās situācijas dēļ 

tika slēgtas pirmo reizi, LCB sociālo tīklu kontu sekotāji tikai aicināti iesaistīties aizraujošā 

izaicinājumā – uzņemt fotogrāfijas, kurās atveidots kādas grāmatas vāka izskats, un ievietot tās 

savā kontā ar tēmturi #AtdzīviniGrāmatu vai #InterpretēVāku. Akcija guva plašu atsaucību: 

LCB darbinieki “atdzīvināja” 46 grāmatu vākus, viņu piemēram sekoja arī kolēģi no citām 

bibliotēkām, izdevniecību darbinieki, paši grāmatu autori un citi grāmatmīļi. Akciju pamanīja 

arī mediji – žurnālā “Ir” tika publicēts Gunitas Nagles raksts “Inga Gedžūne aicina atdzīvināt 

grāmatu vākus” (skat. 22. pielikumu). 

Karjeras nedēļa 2020 

LCB tradicionāli piedalās Karjeras nedēļas aktivitātēs, un arī pārskata gadā tā centās uzrunāt 

jauniešus, popularizējot bibliotēku kā potenciālu darba vietu. Tapa pieci iedvesmojoši 

videostāsti, kuros par savu profesiju vai amatu un veicamajiem pienākumiem stāstīja paši 

bibliotēkas darbinieki: bibliotekāri, sistēmbibliotekāri, ASV informācijas centra vadītāja, DAC 

darbinieki, sabiedrisko attiecību speciālisti. Videomateriāls tika ievietots LCB FB, IG un 

Youtube kontos. LCB iniciatīva tika atzinīgi novērtēta un iekļauta DPD IP Karjeras nedēļas 

programmā skolēniem. 

Apsveikums Daugavpils 745. gadadienā 

Kaut gan ierastās pilsētas svētku svinības pārskata gadā izpalika, pilsētas iedzīvotāji, iestādes 

un uzņēmumi tika aicināti veidot videoapsveikumus pilsētas dzimšanas dienā, kuri svētku 

nedēļā tika publicēti Daugavpils FB kontā. LCB darbinieki apvienoja spēkus un divu nedēļu 

intensīvas koprades rezultātā tapa brīnišķīgs videoapsveikums, kas izraisīja plašu interesi 

sociālo tīklu lietotāju vidū – 5,8 tūkstoši aptvertās auditorijas, no tās iesaistījās 828 unikāli 

lietotāji: 381 skatījumi, 447 reakcijas (patīk, komentāri, dalīšanās). 

Veselības nedēļa: Vingro ar grāmatu 

Pārskata gada Veselības nedēļā LCB rīkoja sociālo tīklu akciju “Vingro ar grāmatu”, uzsverot 

fizisku aktivitāšu lomu veselības veicināšanā un neaizmirstot arī par grāmatām. Akcija tika 

popularizēta, izmantojot tēmturi #VingroArGrāmatu. Nedēļas garumā ik dienu FB kontā tika 

publicēts ieraksts ar kādu vienkāršu vingrojumu, kuru var izpildīt mājās vai darbavietā, 

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/izraudziti-bibliotekaru-biedribas-gada-balvas-uzvaretaji.a359189/
https://rus.lsm.lv/statja/novosti/samoupravlenija/latgalskaja-centralnaja-biblioteka-stala-bibliotekoy-goda-gorodd.a359309/?fbclid=IwAR2dgVW-UK-YcTOSxNnramszIUoZGf-pGHwZQ9l84b7B3O6NxO9YeDAYSTg
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=lcb.lv&set=a.2866088606792814
https://ir.lv/2020/04/29/inga-gedzune-aicina-atdzivinat-gramatu-vakus/
https://ir.lv/2020/04/29/inga-gedzune-aicina-atdzivinat-gramatu-vakus/
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2972535246148149
https://www.facebook.com/page/241219939279707/search/?q=%23VingroArGr%C4%81matu


73 

 

ievērojot sociālo distanci un lasot. Ar katru vingrojumu izaicinājām sekot mūsu paraugam arī 

citas bibliotēkas, kuras labprāt atsaucās un piedalījās. Akcija uzrunāja arī citus grāmatmīļus, 

piemēram, Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskolu. Veselības nedēļas noslēgumā 

bibliotekāri vienojās rīta vingrošanā ar grāmatām, kas tika nofilmēta un ievietota bibliotēkas 

FB kontā, kļūstot par otru populārāko ierakstu pārskata gadā – 7,7 tūkstoši sasniegtās 

auditorijas, no tās iesaistījās 1 155 unikāli lietotāji: 697 skatījumi, 458 reakcijas (patīk, 

komentāri, dalīšanās). 

Filiāļu otrdiena 

Lai informētu sabiedrību par LCB filiālēm, to piedāvātajiem pakalpojumiem un iespējām, kā 

arī darbiniekiem, pārskata gada sākumā LCB FB kontā tika aizsākta rubrika “Filiāļu otrdiena”. 

Mēneša garumā otrdienās tika publicēta ziņa par vienu no LCB filiālēm. Rubrika darbojās līdz 

marta pirmajai nedēļai, bet pēc tam tika pārtraukta, jo bibliotēkas tika slēgtas ārkārtējās 

situācijas dēļ. Janvārī un februārī rubrikā tika stāstīts par LCB filiālēm BBZ un PKB, bet martā 

aizsākts vēstījums par GMB. Minētā rubrika uzskatāma kā veiksmīga, jo piecu ierakstu cikls 

gan par BBZ, gan PKB ik reizi sasniedza ap 2,4 tūkstošus lielu auditoriju, iegūstot attiecīgi 239 

(BBZ) un 340 (PKB) unikālu lietotāju iesaisti (skatījumi un reakcijas) (skat. 3. pielikumu). 

Mākslas izstāžu video 

Laikā, kad tradicionālie mākslas izstāžu atklāšanas pasākumi nevarēja notikt, LCB veidoja 

nelielas videointervijas un izstādes popularizējošus videomateriālus. Bibliotēkas tīmekļa 

vietnes un sociālo tīklu kontu apmeklētājiem bija pieejama videointervija ar Daugavpils Tautas 

fotostudijas “Ezerzeme-F” vadītāju Linardu Onzulu (skat. 30. pielikumu), Rēzeknes 

mākslinieku Pāvelu Ostapcevu, Daugavpils mākslinieci Žannu Vērdiņu (skat. 29. pielikumu), 

kā arī iedvesmojošs videorullītis par Daugavpils mākslinieces Alinas Petkūnes izstādes 

ekspozīcijas tapšanu LCB. 

Jeruzalemes dejas izaicinājums 

Atsaucoties starptautiskai akcijai, kas pārņēma sociālos tīklus, aicinot būt vienotiem un sajust 

pozitīvas emocijas arī brīdī, kad jāievēro savstarpēja distance, LCB piedalījās Jeruzalemes dejas 

izaicinājumā (Jerusalema Dance Challenge). Videoklips ierindojās starp skatītākajiem LCB 

sociālo tīklu ierakstiem pārskata gadā – 4,1 tūkstotis aptvertās auditorijas, no tās iesaistījās 782 

unikāli lietotāji: 438 skatījumi un 344 reakcijas (patīk, komentāri, dalīšanās). 

“JuRita MiniZOO” iemītnieku fotoizstāde jeb neparasts viesis bibliotēkā 

Pārskata gadā viena no nedaudzajām izstādēm, kas noritēja ar atklāšanas pasākumu klātienē, 

bija Daugavpils novada zoodārza “JuRita MiniZOO” iemītnieku fotoizstāde LCB ASV Info 

centrā. Šī izstāde bija īpaša, jo atklāšanas pasākumā viesojās viens no zoodārza iemītniekiem – 

alpaka Tomass. Šis ir unikāls publicitātes piemērs, jo fotoalbums ar 14 attēliem no izstādes 

atklāšanas pasākuma kļuva par pārskata gada pārliecinoši vispopulārāko ierakstu bibliotēkas 

FB kontā, aptverot 16,7 tūkstošus lielu lietotāju auditoriju, no tās iegūstot 5,6 tūkstošu unikālu 

lietotāju iesaisti: 4,3 tūkstošus skatījumu un 1,3 tūkstošus reakciju (patīk, komentāri, dalīšanās) 

(skat. 25. pielikumu).  

10.4. Ar publicitātes darbu saistītās problēmas un risinājumi 

Pārskata gadā tika identificētas vairākas problēmas publicitātes darba īstenošanā.  

https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2960325927369081
http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=jaunumi&page=1&cid=7235
http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=jaunumi&page=1&cid=7239
http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=jaunumi&page=1&cid=7259
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3320582191343451
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3320582191343451
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3387406047994398
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=lcb.lv&set=a.3241222432612761
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Ar LCB pieejamajiem publicitātes kanāliem bija grūtības aptvert to iedzīvotāju daļu, kura 

nelieto sociālos tīklus un internetu, – lielākoties tie ir vecāka gadagājuma bibliotēkas esošie vai 

potenciālie lietotāji. Kaut arī bibliotēka regulāri sūtīja relīzes vietējiem drukātajiem medijiem, 

interese par tām bija visai zema un pārpublicēšanas reižu skaits – neliels. Bieži vienīgā iespēja 

sasniegt šo mērķgrupu ir personīgā saskarsme ar bibliotekāru, kas pārskata gadā bija ievērojami 

limitēta.  

Tā kā ilgākā laika posmā LCB darbiniekiem bija neskaidrības par sociālo tīklu publikāciju 

efektivitātes principiem un tās mērīšanu, pārskata gadā vairāki darbinieki veica profesionālo 

pilnveidi darbā ar sociālajiem tīkliem. Vairāk informācijas pārskata 4. sadaļā “Personāls”.  

Perspektīvā darbiniekiem, kuri ir iesaistīti sociālo tīklu satura veidošanā, būtu 

nepieciešamas arī papildu apmācības par audiovizuālo saturu aizsargājošām autortiesībām. 

11. Sadarbības tīkla raksturojums 

Covid-19 ietekmē samazinājās pārrobežu sadarbības iespēja. 

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.  

11.1. tabula. Pašvaldības institūcijas kā sadarbības partneri, aktivitātes 

Sadarbības partneris Sadarbības aktivitātes 

DPD Sabiedrisko attiecību 

un mārketinga nodaļa 

LCB relīzes tiek publicētas DPD vietnē, DPD informācijas stendā tiek 

izvietotas LCB pasākumu afišas, tiek veidoti videosižeti par aktualitātēm 

un norisēm LCB u.c.  

DPD KP LCB relīzes tiek publicētas DPD KP vietnē, sadarbības informācijas 

sagatavošanā izdevumam “3KInfo”, dalība DPD KP rīkotajos pasākumu 

ciklos, piemēram, Dzejas dienās, LR proklamēšanas dienas un LR 

neatkarības atjaunošanas dienas pasākumos u.c.  

DPD IP Sadarbība ar mācību priekšmetu metodiskajām apvienībām 

lasītveicināšanas pasākumu īstenošanā, līdzdalība Karjeras nedēļas 

pasākumos, sadarbība ar mājturības un vizuālās mākslas skolotāju 

metodisko apvienību (ikgadējā eglīšu rotājumu izstāde, DAC nodarbības 

skolotājiem) u.c.  

Daugavpils Tūrisma 

informācijas centrs  

Publicē savā vietnē informāciju par LCB pasākumiem un darba laika 

izmaiņām, popularizē bibliotēku un jo īpaši DAC kā tūrisma objektu, 

iekļauj to savos bukletos 

Daugavpils pilsētas 

pašvaldības iestāde “Sporta 

pārvalde” 

Dalība iestādes rīkotajā akcijā Veselības nedēļas ietvaros 

Daugavpils Marka Rotko 

mākslas centrs 

Izstādes plānošana 2021. gadam 

Sabiedrības informēšanas nodrošināšanai LCB sadarbojas ar Vienības namu, DU, Daugavpils 

Novadpētniecības un mākslas muzeju, DPD, kuri izvieto LCB pasākumu afišas savos 

informācijas stendos kā telpās, tā arī ārpusē. 

Sekmējot saikni ar dažādām sabiedrības grupām, pārskata gadā LCB sadarbojās ar virkni 

Daugavpils biedrību un nodibinājumu, kā arī ar privātpersonām: 
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 Biedrība “New East” (sadarbība ar LCB ASV Info centru, organizējot 

medijpratības projektus “MediaLab Radio” un “MediaLab #StayAtHome”); 

 Laikraksts “Latgales Laiks” (fotoizstāde “Latgales mirkļi”, LCB aktualitāšu 

publicitāte laikrakstā” 

 Daugavpils krievu rakstnieku organizācija (biedrības izdotā dzejas un prozas 

almanaha atvēršanas pasākums); 

 Daugavpils fotostudija “Ezerzeme-F” (fotoizstāde “Par zaļu pat vēl zaļāks…” 

LCB un fotoizstāde “Rainis un fotogrāfija” LCB filiālē PDB);  

 Izglītības organizācija IREX LCB (sadarbība ar LCB ASV Info centru, īstenojot 

Baltijas jauniešu medijpratības treneru apmācības); 

 Latgales brīvo mākslinieku asociācija un Baltkrievu kultūrizglītības biedrība 

“Uzdim” (Veltas Loces gleznu izstāde); 

 dzejnieks Jevgeņijs Golubevs (tikšanās Dzejas dienu ietvaros) 

 sertificēta ciguna instruktore Lidija Ribkina (informatīvas tikšanās LCB un 

filiālēs); 

 autormūzikas izpildītājs Valērijs Jermačenko (muzikāls pasākums) 

 zooloģiskais dārzs “JuRita MiniZOO” (fotoizstāde par zooloģiskā dārza 

iemītniekiem). 

Pārskata gadā turpinājās veiksmīga sadarbība ar Daugavpils Universitāti (Žannas Vērdiņas un 

Jeļenas Koževņikovas mākslas izstādes), PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolu 

“Saules skola” (Bērnu mākslas izstāde “Daugavpils atspulgi”), Staņislava Broka Daugavpils 

mūzikas vidusskola (audzēkņu uzstāšanās Armēnijas seno karšu izstādes atklāšanā) citām 

vispārizglītojošajām un profesionālās izglītības iestādēm, pirmsskolas izglītības iestādēm un 

Daugavpils mācību centriem. Bibliotēkas sadarbības tīkls darbā ar bērniem un jauniešiem 

atspoguļots 7.6. sadaļā. 

11.2. Citi sadarbības partneri reģionā un Latvijā, veiktās sadarbības aktivitātes 

LCB un tās filiāles arī 2020. gadā turpināja ciešu sadarbību ar citām institūcijām ārpus 

pašvaldības.  

11.2. tabula. Sadarbības partneri Latvijā, aktivitātes 

Sadarbības partneris Sadarbības aktivitātes 

ASV vēstniecība Latvijā ASV Info centra jauno telpu atklāšana LCB, Gordona Sandera 

fotoizstāde “Mana Amerika 2” 

LR Ārlietu ministrija Koordinē un konsultē, informatīvi atbalsta ESIP darbību 

LR Veselības ministrija Komunikācijas kampaņas “Viss ir Norm.a” informatīvo plakātu 

izvietošana LCB un filiāļu telpās visa gada garumā 

Latvijas Nacionālā bibliotēka Lasītveicināšanas programmu, profesionālās pilnveides 

pasākumu, projektu organizēšana  

Valsts Kultūrkapitāla fonds Finansējums LCB projektiem 

Latvijas Pilsoniskā alianse, 

Dienvidlatgales NVO atbalsta 

centrs, LR Kultūras ministrija 

Iedzīvotāju diskusija par saliedētas un pilsoniski aktīvas 

sabiedrības pamatnostādnēm turpmākajiem 7 gadiem 
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Zviedrijas Karalistes 

vēstniecība Latvijā 

Projekts “Sveicam Pepiju!”, fotoizstāde “Tētis Latvijā. Tētis 

Zviedrijā” LCB 

Armēnijas vēstniecība 

Baltijas valstīs 

Armēnijas vēsturisko karšu izstāde LCB 

American Council 

organizācija, EducationUSA 

Latvia Informācijas centrs un 

Baltic-American Freedom 

Foundation organizācija 

Sadarbība ar LCB ASV Info centru Daugavpils iedzīvotāju 

informēšanā par iespējām, ko piedāvā ASV valdības sponsorētās 

programmas izglītības un profesionālās pieredzes apmaiņas jomā. 

Šīs sadarbības ietvaros tika organizēti vairāki informatīvi semināri 

Biedrība Centrs “Marta” Lektors seminārā “Indivīda loma mūsdienu pasaulē: stereotipi un 

perspektīvas” 

Šveices vēstniecība Latvijā Ceļojošā izstāde-instalācija “Māja grāmatā – grāmata mājā” LCB 

JNB 

DU Daugavpils medicīnas 

koledža 

Pirmās palīdzības sniegšanas apmācības 

LR Zemessardze Sadarbība Karjeras nedēļas tiešsaistes pasākuma veidošanā 

Biedrība “ARTILT-Da” Biedrības organizētā starptautiskā projekta dalībnieku no 10 

valstīm viesošanās LCB DAC izzinošā ekskursijā 

Vairāki sadarbības partneri pārskata gadā veica grāmatu dāvinājumus LCB: Francijas 

vēstniecība Latvijā, Norvēģijas Karalistes vēstniecība Latvijā, Krievijas Federācijas 

ģenerālkonsulāts, Zviedrijas Karalistes vēstniecība Latvijā, Armēnijas vēstniecība Baltijas 

valstīs. 

Sadarbība ar citām iestādēm konsultatīvā un metodiskā darba īstenošanai LCB un filiālēs 

atspoguļota 12. sadaļā.   

11.3. Pārrobežu sadarbība, starptautiskā sadarbība 

Pārskata gadā izveidojās sadarbība ar Zviedru institūtu, īstenojot projektu “Sveicam Pepiju!”. 

Šī projekta ietvaros seminārā “Indivīda loma mūsdienu pasaulē: stereotipi un perspektīvas” 

LCB sadarbojās ar Johannu Lundinu, lektori no Zviedrijas, dzimumu līdztiesības eksperti un 

uzņēmuma Equalate AB izpilddirektori. 

12. Metodiskais un konsultatīvais darbs 

COVID-19 ietekme  

Būtisks darba apjoms pārskata periodā tika paveikts bibliotekārā darba plānošanai un 

organizēšanai laikā, kad valstī tika ieviesti epidemioloģiskās drošības pasākumi COVID-19 

infekcijas izplatības ierobežošanai. Tika analizēti, izvērtēti un īstenoti Ministru kabineta 

noteikumi, KM sanitārais protokols par darba kārtību bibliotēkās.  

Pārskata periodā, martā, aprīlī, maijā, oktobrī, novembrī, decembrī, bibliotekārie 

darbinieki veica savus pienākumus gan klātienē, gan attālināti. Tika analizēti un izvērtēti 

attālinātā darba pamatprincipi un ieviesti bibliotekārajā darbā, izvirzīti uzdevumi un uzskaitīti, 

apkopoti darba rezultāti, veikta darba grafiku saskaņošana. Notika pastāvīga, nepārtraukta 

darbinieku konsultēšana, tika organizēti atbalsta pasākumi gan grupās, gan individuāli.  

Pārskatot un izmantojot racionāli bibliotēkai esošos resursus, pārskatā periodā tika 

nodrošināts nepārtraukts un sistemātisks metodiskais atbalsts LCB darbiniekiem.   
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12.1. Situācijas apraksts, kopaina, metodiskā un konsultatīvā darba prioritātes pārskata 

periodā 

Metodisko, konsultatīvo un informatīvo atbalstu LCB veic KAN, AN, LAN, DAC 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. 5.10. sadaļa) 

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.  Regulāri tiek izstrādāti vai aktualizēti metodiskie materiāli, instrukcijas, 

noteikumi u.c.  

Metodiskā un konsultatīvā darba prioritātes pārskata periodā: 

 LCB un tās filiāļu darba plānošanas dokumentu, pārskatu, darba rādītāju 

apkopošana un analīze; 

 bibliotekārā darba organizēšana Covid-19 izraisītajā situācijā; 

 bibliotekārā darba pārraudzība, koordinēšana;  

 profesionālās pilnveides pasākumu organizēšana;  

 aktuālas profesionālās informācijas apkopošana un novadīšana citu resoru 

bibliotēkām un kultūras iestādēm; 

 valsts mēroga un bibliotēkas realizēto projektu koordinēšana un nepieciešamo 

pasākumu nodrošinājums; 

 semināra bibliotekāriem un skolu pedagogiem “Indivīda loma mūsdienu pasaulē: 

stereotipi un perspektīvas” organizēšana; 

 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 

Pārskata periodā LCB un tās filiālēs uzsāka darbu 4 jaunie darbinieki. Nepieciešamās 

profesionālās pamatprasmes tika apgūtas, apmeklējot mācību kursu “Ievadkurss 

bibliotekārajā darbā” (38 stundas). Apmācību laikā bija nepieciešamība pielāgot mācību 

vielu apgūšanai tiešsaistē. Tas tikai veiksmīgi īstenots, pagarinot kursu īstenošanas laiku, 

savukārt programmā paredzētā pieredzes apmaiņas mācību ekskursija netika īstenota valstī 

izsludināto ierobežojumu dēļ. 

2020. gada 29. septembrī LCB sadarbībā ar Zviedrijas vēstniecību organizēja 

bibliotekāriem un pedagogiem semināru “Indivīda loma mūsdienu pasaulē: stereotipi un 

perspektīvas”. Kā vieslektori šajā seminārā uzstājās no Zviedrijas Johanna Lundina, 

uzņēmuma Equalate AB dibinātāja un izpilddirektore, bet no Latvijas - Centra “Marta” 

Jaunatnes programmu vadītāja Madara Mazjāne. Vairāk par semināru skat. 9.2. sadaļā. 

Lai motivētu, iedrošinātu kolēģus strādāt attālināti/tiešsaistē t.sk. vadīt bibliotekārās 

stundas, pasākumus, tikšanās u.c. bija nepieciešams izstrādāt un novadīt mācību kursu 

bibliotekāru digitālo kompetenču pilnveidē. AN īstenoja apmācību “Bibliotekāru digitālās 
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kompetences pilnveide attālinātā darba organizēšanā, pasākumu plānošanā un vadīšanā 

ar mūsdienīgu IKT rīku palīdzību” 18 darbiniekiem.  Programmā tika ietvertas sekojošas 

tēmas: Google Izklājlapu un Google Word satura veidošana un kopīgošana; Microsoft Outlook 

kalendāra izmantošana pasākumu plānošanā; Microsoft Teams un Zoom platformu 

izmantošana pasākumu organizēšanā un vadīšanā. Papildus tika izstrādāta platformu lietošanas 

instrukcija un ievietota Daugavpils bibliotēku informācijas sistēmā (DBIS) sadaļā 

“Dokumenti”. DBIS regulāri tiek ievietota aktuālā informācija profesionālajā pilnveidē, to var 

izmantot ikviens LCB darbinieks, kuram ir piešķirti piekļuves dati. Sajā sistēmā ir apkopotas 

LCB izstrādāto mācību kursu prezentācijas, noteikumi, izdales materiāli, mācību semināru 

materiāli u.c. 

Kā jauna pieredze 2020. gadā ir vērtējama metodiskā un konsultatīvā atbalsta sniegšana 

Daugavpils krievu kultūras centram. LCB KAN speciālisti centra bibliotēkas darbiniekiem 

sniedza konsultācijas par krājuma individuālo uzskaiti, iespieddarbu tehnisko apstrādi, krājuma 

kārtojuma veidiem un izvietojumu plauktos. 

LCB regulāri (katru otrdienu) organizē informatīvi konsultatīvās sanāksmes LCB 

struktūrvienību vadītājiem, kad tiek risināti problēmjautājumi, meklētas atbildes un risinājumi 

bibliotekārā darba uzlabošanā.  

2020. gadā ar DU tika slēgti 6 līgumi par profesionālās kvalifikācijas praksi, kas 

nodrošināja 6 DU studentiem profesionālās prakses (3 mēn.) vietu. 2 praktikanti bija no 

profesionālās maģistra studiju programmas “Starpkultūru attiecības” 2. studiju gada, 3 – 

profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Mākslas menedžments” 3. 

kursa. Prakses laikā studenti tika iepazīstināti ar LCB struktūru un darbības principiem, 

analizēja LCB gada darba pārskatus, apkopoja, analizēja un apkopoja secinājumus veiktajām 

aptaujām, iepazinās ar citu Latvijas un ārzemju bibliotēku oficiālo informāciju, veic strukturētu 

informācijas apkopojumu. LCB kā prakses vietu izvēlējās arī viena profesionālās augstākās 

izglītības maģistra studiju programmas  - Tulks, tulkotājs 3.kursa studente. Praktikante 

pilnveidoja tulkošanas prasmes, angļu-latviešu valodās. Prakses vieta bija LCB ASV centrs.  

Pārskata periodā LCB apmeklēja kolēģi no citiem novadiem un pilsētām. 12. augustā 

Daugavpilī viesojās Talsu reģiona bibliotēku darbinieki, savukārt 26. augustā – Madonas 

pilsētas un novada bibliotekāri. Kolēģi tika iepazīstināti ne tikai ar bibliotēkas telpām, bet arī 

tika sagatavoti speciālistu ziņojumi par bibliotēkas veiksmēm un attīstības ceļu. 

Lai sniegtu kvalitatīvu atbalstu konsultatīvajā un metodiskajā darbā, nozīmīga loma ir 

metodiskā kabineta krājuma jaunieguvumiem. 2020. gadā kā vērtīgākie jaunieguvumi jāmin 

Rīgas Centrālās bibliotēkas bibliotekāru atmiņu grāmata. Rīga: Rīgas Centrālā bibliotēka, 2020; 

Rīgas Centrālā bibliotēka.  Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmata 2019-2020.  Rīga: Rīgas 

Centrālā bibliotēka, 2020; Preiļu Galvenā bibliotēka paver ceļu iedzīvotāju iespējām piekļūt 

informācijai Preiļi: Preiļu Galvenā bibliotēka, 2020; Stāstnieks. Kopiena. Kultūrtelpa: 

UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas izdevums par stāstniecības tradīciju saglabāšanu un 

attīstību. Rīga: UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, 2017; Kvalitatīva kultūras notikuma 

radīšana bērnu un jauniešu auditorijai: rokasgrāmata. Rīga, 2020 u.c.  

Pārskata periodā bibliotēkas krājums (LCB ASV Info centrs) tika papildināts arī ar 

bibliotekāriem saistošu profesionālo literatūru angļu valodā: 
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 Denise E. Agosto “Information Literacy and Libraries in the Age of Fake News” 

(Informācijpratība un bibliotēkas viltus ziņu laikmetā) - orientēšanās ziņu plūsmā 

un kritiskās domāšanas attīstīšana; 

 Michelle Luhtala “News Literacy: The Keys to Combating Fake News” 

(Ziņpratība: Veidi kā cīnīties ar viltus ziņām) – nodarbību paraugi un paņēmienu 

piemēri kā palīdzēt jauniešiem, skolēniem, studentiem atpazīt viltus ziņas; 

 “Diversity and Inclusion in Libraries” (Daudzveidīgums un iekļaušana 

bibliotēkās) - stratēģiju kopums, kā veidot un atrast līdzsvaru ikdienā, kā saglabāt 

daudzveidīgumu, nodrošinot iekļaušanos sabiedrībā; 

 Meghan Cox Gurdon “The Enchanted Hour” (Apburtā stunda) par skaļās 

lasīšanas nozīmi intelektuālās un emocionālās attīstības veicināšanā un praktiski 

ieteikumi lasāmvielas izvēlē; 

 Holly Talbott “Electronic Resources Librarianship” (E-resursu bibliotekārs) - 

ceļvedis bibliotekāriem, kas iepazīstina lasītāju ar procesiem elektronisko resursu 

jomā; 

 R. Thomas Hille “The New Public Library” (Jauna publiskā bibliotēka) – 

bibliotēku arhitektūras un dizaina attīstības apkopojums no 14.gs. līdz 

mūsdienām. 

 12.3. Metodiskais un konsultatīvais atbalsts izglītības iestāžu bibliotēkām 

Pārskata gadā LCB turpināja sniegt metodisko un konsultatīvo palīdzību 22 Daugavpils 

izglītības iestāžu bibliotēkām un Izglītības pārvaldes metodiskā centra bibliotēkai. 

Izglītības iestāžu bibliotekāriem divas reizes mēnesī tiek nodrošinātas praktiskas 

nodarbības, kurās tiek sniegtas zināšanas par autoritatīvo un bibliogrāfisko ierakstu veidošanu 

un rediģēšanu, kā arī sniegtas konsultācijas dažādu neskaidrību gadījumos. Šādas konsultācijas 

no skolu bibliotekāru puses ir ļoti pieprasītas. Covid-19 izraisītās situācijas dēļ pārskata gadā 

tika rīkotas tikai 5 klātienes konsultācijas. Pielāgojoties šai situācijai, klātienes konsultācijas 

tika aizstātas ar konsultācijām neklātienē, izmantojot telefonu vai e-pastu. Sniegtās metodiskās 

palīdzības veidi izglītības iestāžu bibliotēkām ir apkopoti 12.3.1. tabulā.   

12.3.1. tabula. Praktiskā un metodiskā palīdzība skolu bibliotēkām 2018. - 2020. gadā 

Sniegtā metodiskā un praktiskā palīdzība Skaits 

2018. g. 

Skaits 

2019. g. 

Skaits 

2020. g. 

Konsultācijas par UDK, grāmatu meklēšanu, eksemplāru 

pievienošanu, svītrkodu piešķiršanu un izdruku, autoritatīvo un 

bibliogrāfisko ierakstu veidošanu, rediģēšanu un pārklāšanu 

231 286 237 

Konsultācijas par darba procesiem modulī “Komplektēšana” - 21 24 

Konsultācijas par darba procesiem modulī “Cirkulācija”   19 

Kļūdu precizējumi 76 63 91 

Praktiskā palīdzība jauna bibliogrāfiskā un autoritatīvā ieraksta 

veidošanā 
140 68 66 

Bibliotēkas kopējā krājuma (eks.) precizēšana 17 20 22 

Atgādinājums par konsultāciju 18 15 5 

Informatīvas vēstules skolām 3 3 4 

Informācija par pievienošanos LCB e-katalogam 3 3 6 
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Pārskata gadā LCB kopkatalogam pievienojās Daugavpils Stropu pamatskolas-attīstības centra 

bibliotēka. Bibliotēkas darbiniece tika apmācīta darbam ar BIS ALISE, sniegti ieteikumi darbā 

ar krājumu pirms rekataloģizācijas uzsākšanas.  

Papildus konsultācijām izglītības iestāžu bibliotēkām tiek sniegts praktisks atbalsts darbā 

ar bibliotēkas elektronisko katalogu. Nepieciešamības gadījumā LCB KAN darbinieki skolu 

bibliotēkām veidoja jaunus bibliogrāfiskos un autoritatīvos aprakstus. Tas attiecas uz tiem 

iespieddarbiem, kuru apraksts skolu bibliotekāriem rada grūtības (nozaru literatūra un grāmatas 

svešvalodās).  

Izglītības iestāžu bibliotēku darbs e-katalogā regulāri tiek pārbaudīts, labotas un 

izskaidrotas kļūdas. Pārskata gadā izglītības iestāžu bibliotekāri savlaicīgi tika informēti par 

izmainām BIS ALISE, par aktuālo informāciju nozarē un jaunākajiem metodiskajiem 

materiāliem.  

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 EVRY, KISC, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi, 

Daugavpils pilsētas Kultūras pārvaldi, Daugavpils Universitāti, DU Daugavpils Medicīnas 

koledžu, Liepājas Centrālo zinātnisko bibliotēku, Jelgavas pilsētas bibliotēka u.c.. Pārstāvji no 

sadarbības institūcijām ir piedalījušies profesionālās pilnveides pasākumos, uzstājušies kā 

vieslektori, snieguši profesionālo informāciju kā konsultanti.  

Metodiskā un konsultatīvā darba problēmas un to risinājumi, profesionālās pilnveides 

vajadzības 

LCB darbiniekiem nepieciešams turpināt pilnveidot digitālās prasmes un kompetences 

informācijpratībā un medijpratībā. Profesionālās pilnveides jomā joprojām ir aktuāli 

autortiesību jautājumi un problēmjautājumi darbā ar dažādām mērķauditorijām t.sk. seniori, 

pedagogi, skolēni u.c..  

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” 160 stundas un/vai pieteikties kārtot 

LNB ārpus formālās izglītības sistēmas iegūto kompetenču atzīšanas kvalifikācijas eksāmenu.  

 

 

 

  

Vēstule par praktisko nodarbību un konsultāciju organizēšanu 

darbā ar EK 
4 2 - 

Kopā 492 475 474 



 

 

Pielikumi 

 

  

1. pielikums. Latgales reģionāla semināra “Bibliotēkas un sabiedrības ilgtspējīga attīstība: mēs 

būvējam šo pasauli paši” LCB vadītājas vietnieces Annas Pakeres prezentācija “Latgales 

Centrālās bibliotēkas līdzdalība Daugavpils iedzīvotāju izglītošanā un mūžizglītības 

veicināšanā” 

 

http://www.lcb.lv/userfiles/parskats/LCB_ 09.10.2020_IAM_konference.pdf


 

 

  

2. pielikums. Piekrastes un Ceriņu bibliotēkas FB rubrikas “Novadpētniecības trešdiena” un 

“Novadpētniecības piektdiena” 

  

 
 



 

 

 

  

3. pielikums. Latgales Centrālās bibliotēkas FB rubrika “Filiāļu otrdiena” 

 

 

 
 



 

 

  

4. pielikums. Lasītveicināšanas spēles “Bibliopols” afiša 

 



 

 

  

5. pielikums. Lasītveicināšanas spēles “Bibliopols” dalībnieka buklets un dāvanu kaste 

 

 

 



 

 

  

6. pielikums. Atskats uz projekta "Zenit stāsti" norisi Daugavpilī 

 

 

 

 
Daugavpilī attālināti noritēs pirmais 

“Zenit stāstu” vakars. 

Latgales laiks, 2020, 24. nov. 

https://www.youtube.com/watch?v=vxDi-XJBqLo
https://news.lv/Latgales_Laiks/2020/11/24/daugavpili-attalinati-norites-pirmais-zenit-stastu-vakars


 

 

7. pielikums. Projekta “Zenit stāsti” publicēto materiālu skatījumu uzskaite 

Datums Nosaukums Saite 
Publicitātes 

kanāls 

Sasniegtā 

auditorija 

Auditorijas 

iesaiste 

28.08.2020. 

Latgales Centrālajā bibliotēkā 

norisinājās pirmais projekta “Zenit 

stāsti” ievadseminārs 

www.facebook.com  

Facebook 1890 102 

10.09.2020. 
Daugavpilī, Jelgavā un Liepājā 

norisināsies projekts “Zenit stāsti” 
www.lcb.lv  

LCB vietne 168  

28.10.2020. 
Aicinām dalībniekus projektā ZENIT 

STĀSTI 
www.facebook.com  

Facebook 1 716 84 

30.10.2020. 
Bibliotekāres kopā ar ģimenēm piedalās 

projektā Zenit stāsti 
www.facebook.com  

Facebook   

30.10.2020. 
VAI TU JAU IESKATĪJIES SAVAS 

ĢIMENES ALBUMOS? 
www.facebook.com  

Facebook 450 29 

04.11.2020. 
Jaunieti, iesaisties projektā ZENIT 

STĀSTI 
www.facebook.com  

Facebook 814 36 

04.11.2020. 
«Top Latgale»: aktuālākās nedēļas ziņas 

(VIDEO) No 25:24 

www.facebook.com  Facebook 408 26 

lat.grani.lv  Ziņu portāls   

06.11.2020. 
VAI TU JAU IESNIEDZI 

FOTOGRĀFIJAS? 
www.facebook.com  

Facebook 381 29 

09.11.2020. 
Projekta dalībnieces iesniedz 

fotogrāfijas 
www.facebook.com  

Facebook 683 39 

20.11.2020. 
Daugavpilī attālināti noritēs pirmais 

“Zenit stāstu” vakars 

www.lcb.lv  LCB vietne 96  

www.facebook.com  Facebook 324 24 

www.daugavpils.lv  DPD vietne 107  

kultura.daugavpils.lv  KP vietne   

izglitiba.daugavpils.lv  IP vietne   

daugavpilszinas.lv  Ziņu portāls   

24.11.2020. 
Aizvadīts pirmais stāstu vakars projektā 

“Zenit stāsti” 
www.facebook.com  

Facebook 3 696 230 

01.12.2020. Ieskats pagātnē un mūsdienās. www.facebook.com  
Facebook 720 49 

02.12.2020. Ieskats pagātnē un mūsdienās. www.facebook.com  
Facebook 1 090 40 

03.12.2020. Ieskats pagātnē un mūsdienās. www.facebook.com  
Facebook 331 24 

07.12.2020. Ieskats pagātnē un mūsdienās. www.facebook.com  Facebook 504 33 

07.12.2020. 

Jau parīt, 9. decembrī, Daugavpilī tiks 

aizvadīts otrais un noslēdzošais stāstu 

vakars projektā "Zenit stāsti" 

www.facebook.com  

Facebook 250 18 

08.12.2020. Ieskats pagātnē un mūsdienās. www.facebook.com  Facebook 310 25 

09.12.2020. Ieskats pagātnē un mūsdienās. www.facebook.com  Facebook 338 20 

09.12.2020. 

Daugavpils 9. vidusskolas skolēni aktīvi 

gatavojas projekta "Zenit stāsti" stāstu 

vakaram 

www.facebook.com  

Facebook 302 22 

10.12.2020. 2. stāstu vakars Daugavpilī www.facebook.com  Facebook 1 376 81 

11.12.2020. Ieskats pagātnē un mūsdienās. www.facebook.com  Facebook 307 26 

12.12.2020. Ieskats pagātnē un mūsdienās. www.facebook.com  Facebook 803 24 

17.12.2020. 
Latgales Centrālā bibliotēka pateicas 

par labajiem vārdiem. 
www.facebook.com  

Facebook 329 13 

  

https://m.facebook.com/lcb.lv/posts/3204992156235789
http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=jaunumi&page=1&cid=7290
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3384504958284507
https://www.facebook.com/lcb.Bernu.biblioteka/posts/1689407007885928
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3389837807751222
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3402853033116366
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3405212846213718
https://lat.grani.lv/latgale/18459-top-latgale-aktualakas-nedelas-zinas-video.html
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3407944115940591
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3416800731721596
http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=jaunumi&page=1&cid=7356
https://www.facebook.com/events/2773660619516878
https://www.daugavpils.lv/pilseta/iedzivotajiem/kultura/kulturas-zinas/daugavpili-attalinati-norites-pirmais-zenit-stastu-vakars
https://kultura.daugavpils.lv/lv/Zinas/1/4492/Daugavpili_attalinati_norites_pirmais_%E2%80%9CZenit_stastu%E2%80%9D_vakars
http://izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/lcb-zinas-daugavpili-attalinati-norites-pirmais-%E2%80%9Czenit-stastu%E2%80%9D-vakars
https://daugavpilszinas.lv/lv/Kultura/1/7871/Daugavpili-attalinati-norites-pirmais-%E2%80%9CZenit-stastu%E2%80%9D-vakars
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3457034241031578
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3474877932580542
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3477602515641417
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3480973665304302
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3490813430986992
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3491223867612615
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3493821660686169
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3496223647112637
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3495551103846558
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3498192773582391
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3500926253309043
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3503440743057594
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3515612705173731


 

 

  

8. pielikums. Multimediju resursa “Dziesmotā Latgale” jauna versija 

 

 

http://www.lcb.lv/dziesmotalatgale/


 

 

  

9. pielikums. Multimediju resurss “Dziesmotā Latgale” publicēto materiālu skatījumu uzskaite 

Datums Nosaukums Saite 
Publicitātes 

kanāls 

Sasniegtā 

auditorija 

Auditorijas 

iesaiste 

10.06.2020. 
Taps multimediju resursa “Dziesmotā 

Latgale” jauna versija 

www.lcb.lv LCB vietne 70  

www.daugavpils.lv  DPD vietne 213  

kultura.daugavpils.lv  DKP vietne   

visitlatgale.com  
Latgales reģiona 

Tūrisma 

asociācijas vietne 

  

www.facebook.com  Facebook 650 21 

30.10.2020. 
Bibliotēka aicina dalīties ar fotogrāfijām 

un atmiņu stāstiem no 2015. gada Latgales 

Dziesmu svētkiem 

www.lcb.lv  LCB vietne 71  

www.daugavpils.lv  DPD vietne 170  

kultura.daugavpils.lv  DPD KP vietne   

izglitiba.daugavpils.lv  DPD IP vietne   

www.facebook.com  Facebook 1 171 69 

02.11.2020. 
LCB aicina Latgales Dziesmu svētku 

dalībniekus dalīties ar atmiņu stāstiem 

(VIDEO) 

www.daugavpils.lv  DPD vietne 327  

www.daugavpils.lv  DPD vietne 221  

www.facebook.com  Facebook 390 38 

03.11.2020. 
Даугавпилс за 100+ секунд (VIDEO) No 

5:32 
www.grani.lv  

Ziņu portāls   

03.11..2020. 
Библиотека призывает участников 

Латгальского праздника песни делиться 

воспоминаниями 

www.grani.lv  Ziņu portāls   

www.facebook.com  Facebook 292 18 

04.11.2020. 
Daugavpils 100+ sekundēs (VIDEO) No 

6:03 
lat.grani.lv  

Ziņu portāls   

04.11.2020. 
«Top Latgale»: aktuālākās nedēļas ziņas 

(VIDEO) No 6:38 ; 23:45 

lat.grani.lv  Ziņu portāls   

www.facebook.com  Facebook 408 26 

04.11.2020. 
«Топ Латгалии»: самые значимые 

новости недели (ВИДЕО) No 6:29 ; 23.50 

www.grani.lv  Ziņu portāls   

www.facebook.com  Facebook 278 20 

04.01.2021. 
Pieejama multimediju resursa “Dziesmotā 

Latgale” jaunā versija 

www.lcb.lv  LCB vietne 65  

www.daugavpils.lv  DPD vietne 100  

visitlatgale.com  
Latgales reģiona 

Tūrisma 

asociācijas vietne 

  

izglitiba.daugavpils.lv  DPD IP vietne   

www.visitdaugavpils.lv  

Daugavpils 

Tūrisma 

informācijas 

centra vietne 

  

06.01.2021. 
Pieejama multimediju resursa 

DZIESMOTĀ LATGALE atjaunotā 

versija. 

www.facebook.com  
Facebook 512 33 

17.01.2020. 
Tapusi multimediju resursa «Dziesmotā 

Latgale» atjaunotā versija 

www.lsm.lv  Ziņu portāls   

www.facebook.com  Facebook 270 24 

http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=jaunumi&page=1&cid=7197
https://www.daugavpils.lv/pilseta/iedzivotajiem/kultura/kulturas-zinas/taps-multimediju-resursa-dziesmota-latgale-jauna-versija
https://kultura.daugavpils.lv/lv/Zinas/1/4237/Taps_multimediju_resursa_%E2%80%9CDziesmota_Latgale%E2%80%9D_jauna_versija
http://visitlatgale.com/lv/latgale/latgales_kulturas_programma_2020/aktualitates/Taps_multimediju_resursa_Dziesmota_Latgale_jauna_versija
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2991134920954848
http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=jaunumi&page=1&cid=7328
https://www.daugavpils.lv/pilseta/iedzivotajiem/kultura/kulturas-zinas/biblioteka-aicina-dalities-ar-fotografijam-un-atminu-stastiem-no-2015.-gada-latgales-dziesmu-svetkiem
https://kultura.daugavpils.lv/lv/Zinas/1/4461/Biblioteka_aicina_dalities_ar_fotografijam_un_atminu_stastiem_no_2015_gada_Latgales_Dziesmu_svetkiem
http://izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/lcb-zinas-biblioteka-aicina-dalities-ar-fotografijam-un-atminu-stastiem-no-2015.gada-latgales-dziesmu-svetkiem
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3398060500262286
https://www.daugavpils.lv/pilseta/iedzivotajiem/kultura/kulturas-zinas/lcb-aicina-latgales-dziesmu-svetku-dalibniekus-dalities-ar-atminu-stastiem
https://www.daugavpils.lv/ru/gorod/zhitelyam/kultura/novosti-kulturyi/lcb-aicina-latgales-dziesmu-svetku-dalibniekus-dalities-ar-atminu-stastiem
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3400785329989803
https://www.grani.lv/daugavpils/120600-daugavpils-za-100-sekund-02112020-video.html
https://www.grani.lv/daugavpils/120598-biblioteka-prizyvaet-uchastnikov-latgalskogo-prazdnika-pesni-delitsya-vospominaniyami.html
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3400795979988738
https://lat.grani.lv/daugavpils/18458-daugavpils-100-sekundes-02112020-video.html
https://lat.grani.lv/latgale/18459-top-latgale-aktualakas-nedelas-zinas-video.html
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3405212846213718
https://www.grani.lv/latgale/120649-top-latgalii-samye-znachimye-novosti-nedeli-video.html
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3405241399544196
http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=jaunumi&page=1&cid=7392
https://www.daugavpils.lv/pilseta/iedzivotajiem/kultura/kulturas-zinas/pieejama-multimediju-resursa-dziesmota-latgale-jauna-versija
http://visitlatgale.com/lv/latgale/latgales_kulturas_programma_2020/aktualitates/multimediju_resurss_Dziesmota_Latgale_jauna_versija
http://izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/lcb-zinas-pieejama-multimediju-resursa-%E2%80%9Cdziesmota-latgale%E2%80%9D-jauna-versija
https://www.visitdaugavpils.lv/pieejama-multimediju-resursa-dziesmota-latgale-jauna-versija/
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3563177083750626
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/dziesmu-un-deju-svetki/tapusi-multimediju-resursa-dziesmota-latgale-atjaunota-versija.a389194/
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3603072399761094


 

 

  

10. pielikums. Projekta “Sveicam Pepiju!” pasākumu norise 

  

  



 

 

 

  

11. pielikums. Orientēšanās rallijs “Tētis bibliotēkas džungļos” 

ORIENTĒŠANĀS RALLIJA “TĒTIS BIBLIOTĒKAS DŽUNGĻOS” NOLIKUMS 

 

  

http://www.lcb.lv/userfiles/files/Orientesanas_rallijs_Tevi_nolikums.pdf


 

 

12. pielikums. Projekta “Sveicam Pepiju!” publicēto materiālu skatījumu uzskaite 

Datums Nosaukums Saite 
Publicitātes 

kanāls 

Sasniegtā 

auditorija 

Auditorijas 

iesaiste 

07.09.2020. Bibliotēkā ienāk Pepija Garzeķe 

www.lcb.lv  LCB vietne 46  

www.daugavpils.lv  DPD vietne 258  

izglitiba.daugavpils.lv DPD IP vietne   

www.visitdaugavpils.lv 

Daugavpils 

Tūrisma 

informācijas 

centra vietne 

  

07.09.2020. 
Пеппи Длинныйчулок поселилась в 

библиотеке 

www.lcb.lv  LCB vietne 9  

www.daugavpils.lv DPD vietne 111  

www.grani.lv Ziņu portāls   

www.gorod.lv  Ziņu portāls   

www.visitdaugavpils.lv 

Daugavpils 

Tūrisma 

informācijas 

centra vietne 

  

08.09.2020. Interaktīva izstāde SVEICAM PEPIJU! www.facebook.com  Facebook 932 60 

08.09.2020. 
Интерактивная выствка 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПЕППИ! 
www.facebook.com  Facebook 342 31 

11.09.2020. 
Bibliotēka aicina uz Tēva dienas 

orientēšanās ralliju 

www.lcb.lv LCB vietne 118  

izglitiba.daugavpils.lv DPD IP vietne   

11.09.2020. 

Библиотека приглашает на ралли-

ориентирование, посвященное Дню 

отца 

www.lcb.lv  LCB vietne 65  

11.09.2020. 
TĒTIS DODAS BIBLIOTĒKAS 

DŽUNGĻOS 
www.facebook.com  Facebook 2 545 118 

11.09.2020. ПАПА В ДЖУНГЛЯХ БИБЛИОТЕКИ www.facebook.com  Facebook 1 339 50 

11.09.2020. Pepija Garzeķe ciemojas LCB  

Laikraksts 

“Latgales 

laiks” 

  

12.09.2020. TĒTIS BIBLIOTĒKAS DŽUNGĻOS www.facebook.com  Facebook 160 17 

14.09.2020. HEI, HEI! VAI PAZĪSTI PEPIJU? www.facebook.com  Facebook 1 095 56 

16.09.2020. 

Bibliotēkā notiks seminārs “Indivīda 

loma mūsdienu pasaulē: stereotipi un 

perspektīvas” 

www.lcb.lv  LCB vietne 135  

izglitiba.daugavpils.lv DPD IP vietne   

16.09.2020. 

Seminārs INDIVĪDA LOMA 

MŪSDIENU PASAULĒ: STEREOTIPI 

UN PERSPEKTĪVAS 

www.facebook.com  Facebook 640 32 

18.09.2020. 

Piedaloties Zviedrijas vēstniecības 

pārstāvjiem, bibliotēkā tiks prezentētas 

divas izstādes 

www.lcb.lv  LCB vietne 
72 

 
 

www.daugavpils.lv  DPD vietne 78  

izglitiba.daugavpils.lv DPD IP vietne   

18.09.2020. 
TĒTI, BIBLIOTĒKAS DŽUNGĻI 

GAIDA TEVI! 
www.facebook.com  Facebook 129 3 

18.09.2020. 
AICINĀM APMEKLĒT IZSTĀŽU 

ATKLĀŠANU! 
www.facebook.com  Facebook 270 13 

21.09.2020. 
TĒTIS BIBLIOTĒKAS DŽUNGĻOS 

DALĪBNIEKI 
www.facebook.com  Facebook 861 66 

21.09.2020. VAI TU JAU APSVEICI PEPIJU? www.facebook.com  Facebook 309 12 

22.09.2020. IZSTĀŽU PREZENTĀCIJA - JAU RĪT www.facebook.com  Facebook 145 6 

http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=jaunumi&page=1&cid=7286
https://www.daugavpils.lv/pilseta/iedzivotajiem/kultura/kulturas-zinas/biblioteka-ienak-pepija-garzeke
http://izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/lcb-zinas-biblioteka-ienak-pepija-garzeke
https://www.visitdaugavpils.lv/pasakumi/celojosa-izstade-sveicam-pepiju/
http://www.lcb.lv/?lang=ru&nod=jaunumi&page=1&cid=7287
https://www.daugavpils.lv/ru/gorod/zhitelyam/kultura/novosti-kulturyi/biblioteka-ienak-pepija-garzeke
https://www.grani.lv/daugavpils/119171-peppi-dlinnyychulok-poselilas-v-biblioteke.html
http://gorod.lv/novosti/315706-v-biblioteke-dostupna-vystavka-pozdravlyaem-peppi
https://www.visitdaugavpils.lv/ru/pasakumi/celojosa-izstade-sveicam-pepiju/
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3237240329677638
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3237416409660030
http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=jaunumi&page=1&cid=7295
http://izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/lcb-zinas-biblioteka-aicina-uz-teva-dienas-orientesanas-ralliju
http://www.lcb.lv/?lang=ru&nod=jaunumi&page=1&cid=7296
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3247323372002667
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3247331615335176
https://www.facebook.com/digicentrs/posts/2388050451500292
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3256316124436725
http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=jaunumi&page=1&cid=7297
http://izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/lcb-zinas-biblioteka-notiks-seminars-%E2%80%9Cindivida-loma-musdienu-pasaule-stereotipi-un-perspektivas%E2%80%9D
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3262402077161463
http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=jaunumi&page=1&cid=7300
https://www.daugavpils.lv/pilseta/iedzivotajiem/kultura/kulturas-zinas/piedaloties-zviedrijas-vestniecibas-parstavjiem-biblioteka-tiks-prezentetas-divas-izstades
http://izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/lcb-zinas-piedaloties-zviedrijas-vestniecibas-parstavjiem-biblioteka-tiks-prezentetas-divas-izstades
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3267885129946491
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3268187036582967
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3277405718994432
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3277445365657134
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3279364355465235


 

 

22.09.2020. 
Швеция-Даугавпилс: содружество, 

которое обогащает 
www.grani.lv  Ziņu portāls   

23.09.2020. 
Seminārs “Indivīda loma mūsdienu 

pasaulē: stereotipi un perspektīvas” 
www.facebook.com  

Facebook 

event 
54 1 

23.09.2020. 

Izstāžu "Tētis Zviedrijā. Tētis Latvijā" un 

"Sveicam Pepiju!" prezentācijas 

pasākums 

www.facebook.com  
Facebook 

event 
294 4 

23.09.2020. 
Seminārs "Indivīda loma mūsdienu 

pasaulē: stereotipi un perspektīvas" 
www.lcb.lv  

LCB vietne 

(galerija) 
34  

23.09.2020. 

Семинар "Роль личности в 

современном мире: стереотипы и 

перспективы"  

www.lcb.lv  
LCB vietne 

(galerija) 
4  

23.09.2020. 
Izstāžu "Tētis Zviedrijā. Tētis Latvijā" un 

"Sveicam Pepiju!" prezentācija 
www.lcb.lv  

LCB vietne 

(galerija) 
34  

23.09.2020. 

Презентация выставок «Папа в 

Швеции. Папа в Латвии» и 

«Поздравляем Пеппи!»  

www.lcb.lv  
LCB vietne 

(galerija) 
8  

24.09.2020. 
Indivīda loma mūsdienu pasaulē: 

stereotipi un perspektīvas 
www.facebook.com  Facebook 493 23 

24.09.2020. Divu izstāžu prezentācijas pasākums www.facebook.com  Facebook 497 29 

24.09.2020. 
Pateicība Zviedrijas vēstniecībai Latvijā 

par atbalstu 
www.facebook.com  Facebook 436 20 

26.09.2020. 

Прошла презентация выставок «Папа в 

Швеции, папа в Латвии» и 

«Приветствуем Пеппи» 

chayka.lv  Ziņu portāls   

29.09.2020. Semināra dalībnieka atsauksme www.facebook.com  Facebook 367 20 

02.10.2020. 
Interaktīvā izstāde SVEICAM PEPIJU! 

gaida apmeklētājus arī OKTOBRĪ 
www.facebook.com  Facebook 273 16 

08.10.2020. Interaktīva izstāde SVEICAM PEPIJU! www.facebook.com  Facebook 544 30 

16.10.2020. 
Bibliotēka rīko bērnu zīmējumu konkursu 

“Pepija iedvesmo” 

www.lcb.lv  LCB vietne 302  

www.daugavpils.lv  DPD vietne 222  

izglitiba.daugavpils.lv  DPD IP vietne   

www.d-fakti.lv Ziņu portāls   

16.10.2020. 

Библиотека организует конкурс 

детского рисунка «Пеппи 

вдохновляет» 

www.lcb.lv  LCB vietne 96  

www.daugavpils.lv DPD vietne 97  

www.d-fakti.lv Ziņu portāls   

www.gorod.lv Ziņu portāls   

www.nasha.lv Ziņu portāls   

16.10.2020. 
Zīmējumu konkurss PEPIJA 

IEDVESMO 
www.facebook.com  Facebook 3 187 117 

16.10.2020. 
Конкурс рисунка ПЕППИ 

ВДОХНОВЛЯЕТ 
www.facebook.com  Facebook 1 266 71 

20.10.2020. Interaktīvā izstāde SVEICAM PEPIJU! www.facebook.com  Facebook 457 10 

20.10.2020. 
Vai tava ilustrācija stāstam par Pepiju 

Garzeķi jau top? 
www.facebook.com  Facebook 154 5 

20.10.2020. 

Ты уже начал работу над 

иллюстрацией к рассказу о Пеппи 

Длинныйчулок? 

www.facebook.com  Facebook 199 8 

21.10.2020. 

Videosižets par Latgales Centrālās 

bibliotēkas rīkoto bērnu zīmējumu 

konkursu PEPIJA IEDVESMO 

www.facebook.com  Facebook 225 13 

www.daugavpils.lv 

(VIDEO) 
DPD vietne 435  

21.10.2020. www.facebook.com Facebook 202 12 

https://www.grani.lv/daugavpils/119543-shveciya-daugavpils-sodruzhestvo-kotoroe-obogaschaet.html
https://www.facebook.com/events/685005752112949
https://www.facebook.com/events/365160657972037
http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=galerija&title=Seminars_%22Individa_loma_musdienu_pasaule:_stereotipi_un_perspektivas%22_(23_09_2020._)&cat=689
http://www.lcb.lv/?lang=ru&nod=galerija&title=Seminars_%22Individa_loma_musdienu_pasaule:_stereotipi_un_perspektivas%22_(23_09_2020_)&cat=689
http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=galerija&title=Izstazu_%22Tetis_Zviedrija_Tetis_Latvija%22_un_%22Sveicam_Pepiju!%22_prezentacija_(23_09_2020_)&cat=690
http://www.lcb.lv/?lang=ru&nod=galerija&title=Izstazu_%22Tetis_Zviedrija_Tetis_Latvija%22_un_%22Sveicam_Pepiju!%22_prezentacija_(23_09_2020_)&cat=690
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=lcb.lv&set=a.3286189101449427
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=lcb.lv&set=a.3286540854747585
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3286629118072092
https://chayka.lv/2020/09/26/vistavka/
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3301575843244086
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3311428862258784
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3329627123772291
http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=jaunumi&page=1&cid=7315
https://www.daugavpils.lv/pilseta/iedzivotajiem/kultura/kulturas-zinas/biblioteka-riko-bernu-zimejumu-konkursu-pepija-iedvesmo
http://izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/lcb-zinas-biblioteka-riko-bernu-zimejumu-konkursu-%E2%80%9Cpepija-iedvesmo%E2%80%9D
http://www.d-fakti.lv/lv/news/article/136704/
http://www.lcb.lv/?lang=ru&nod=jaunumi&page=1&cid=7316
https://www.daugavpils.lv/ru/gorod/zhitelyam/kultura/novosti-kulturyi/biblioteka-riko-bernu-zimejumu-konkursu-pepija-iedvesmo
http://www.d-fakti.lv/ru/news/article/136704/
http://gorod.lv/novosti/316979-biblioteka-organizuet-konkurs-detskogo-risunka-peppi-vdohnovlyaet
https://nasha.lv/V-DAUGAVPILSE/31/30552/Biblioteka-priglashaet-prinyat-uchastie-v-konkurse-detskogo-risunka
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3352733851461618
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3352746308127039
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3361970310537972
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3362000507201619
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3362047430530260
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3365341093534227
https://www.daugavpils.lv/pilseta/iedzivotajiem/kultura/kulturas-zinas/biblioteka-aicina-piedalities-bernu-zimejumu-konkursu-pepija-iedvesmo
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3365530936848576


 

 

Видеосюжет о конкурсе детского 

рисунка ПЕППИ ВДОХНОВЛЯЕТ, 

который предлагает Латгальская 

Центральная библиотека 

www.daugavpils.lv  

(VIDEO) 
DPD vietne 152  

23.10.2020. 

Библиотека приглашает участвовать в 

конкурсе рисунков о Пеппи Длииый 

чулок 

 

Laikraksts 

“Latgales 

laiks” 

  

26.10.2020. 
Vai Tu jau iesniedzi savu zīmējumu 

konkursam PEPIJA IEDVESMO? 
www.facebook.com  Facebook 290 13 

26.10.2020. 
А Ты уже прислал свой рисунок на 

конкурс ПЕППИ ВДОХНОВЛЯЕТ? 
www.facebook.com  Facebook 263 6 

28.10.2020. Asini prātu kopā ar Pepiju! www.facebook.com  Facebook 138 9 

30.10.2020. 
Bibliotēka īsteno projektu par Pepiju 

Garzeķi 
www.latgaleslaiks.lv  

Laikraksts 

“Latgales 

laiks” 

  

30.10.2020. 
Библиотека осуществляет проект о 

Пеппи Длииыйчулок 
 

Laikraksts 

“Latgales 

laiks” 

  

30.10.2020. Pepijas Garzeķes atmiņas spēle www.facebook.com  Facebook 167 8 

05.11.2020. 

Par bibliotēkas aktualitātēm un 

īstenotajiem projektiem intervijā 

reģionālajai televīzijai LRT+ stāsta 

Latgales Centrālās bibliotēkas 

sabiedrisko attiecību vadītāja Jana 

Konopecka 

www.facebook.com  Facebook 408 26 

www.lat.grani.lv 

(VIDEO 22:30) 
Ziņu portāls   

05.11.2020. 

Актуальная информация о работе 

библиотеки, о проектах и удаленных 

услугах в программе регионального 

телевидения LRT+ "Топ Латгалии". 

Рассказывает руководитель отдела 

общественных отношений 

Латгальской Центральной библиотеки 

Яня Конопецка 

www.facebook.com  Facebook 278 20 

www.grani.lv (VIDEO 

22:25) 
Ziņu portāls   

06.11.2020. 
Pagarināts bērnu zīmējumu konkurss 

“Pepija iedvesmo” 

www.lcb.lv  LCB vietne 98  

www.daugavpils.lv DPD vietne 139  

www.izglitiba.daugavp

ils.lv 
DPD IP vietne   

06.11.2020. 
Продлен конкурс детского рисунка 

«Пеппи вдохновляет» 

www.lcb.lv  LCB vietne 19  

www.daugavpils.lv DPD vietne 56  

www.grani.lv  Ziņu portāls   

06.11.2020. 
Zīmējumu iesniegšanas termiņš ir 

pagarināts līdz 6. decembrim 
www.facebook.com  Facebook 764 26 

06.11.2020. 
Срок подачи рисунков на конкурс 

продлен до 6 декабря 
www.facebook.com  Facebook 232 9 

25.11.2020. 

ZĪMĒJUMU KONKURSA DARBI 

TIEK PIEŅEMTI LĪDZ 6. 

DECEMBRIM! 

www.facebook.com  Facebook 301 14 

25.11.2020. 
РИСУНКИ НА КОНКУРС 

ПРИНИМАЮТСЯ ДО 6 ДЕКАБРЯ! 
www.facebook.com  Facebook 158 3 

27.11.2020. 
Atgādinājums par piedalīšanos zīmējumu 

konkursā 
www.facebook.com  Facebook 101 7 

04.12.2020. 
Zīmējumu konkurss PEPIJA 

IEDVESMO tuvojas noslēgumam 
www.facebook.com  Facebook 538 23 

04.12.2020. 
Конкурс рисунка ПЕППИ 

ВДОХНОВЛЯЕТ подходит к концу 
www.facebook.com  Facebook 231 14 

16.12.2020. 
HEI, HEI! Zināmi zīmējumu konkursa 

PEPIJA IEDVESMO laureāti 
www.facebook.com  Facebook 889 77 

  

https://www.daugavpils.lv/ru/gorod/zhitelyam/kultura/novosti-kulturyi/biblioteka-aicina-piedalities-bernu-zimejumu-konkursu-pepija-iedvesmo
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3378870165514653
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3379015462166790
https://www.facebook.com/digicentrs/posts/2425620197743317
https://latgaleslaiks.lv/raksti/2020-10-30-biblioteka-isteno-projektu-par-pepiju-garzeki
https://www.facebook.com/digicentrs/posts/2425621891076481
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3405212846213718
https://lat.grani.lv/latgale/18459-top-latgale-aktualakas-nedelas-zinas-video.html?fbclid=IwAR1ZU02DuBc14f-bQRaIleLyU7DCFKP2Yatun-tAqdA5yvXgR4pghh6onjw
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3405241399544196
https://www.grani.lv/latgale/120649-top-latgalii-samye-znachimye-novosti-nedeli-video.html?fbclid=IwAR3zZsxgRo1vcVuXEe3gn_EKK1aA3zI0iU4xo9s6aMvoJ7hxXKQKW7fdkwQ
http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=jaunumi&page=1&cid=7334
https://www.daugavpils.lv/pilseta/iedzivotajiem/kultura/kulturas-zinas/pagarinats-bernu-zimejumu-konkurss-pepija-iedvesmo
http://izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/lcb-zinas-pagarinats-bernu-zimejumu-konkurss-%E2%80%9Cpepija-iedvesmo%E2%80%9D
http://izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/lcb-zinas-pagarinats-bernu-zimejumu-konkurss-%E2%80%9Cpepija-iedvesmo%E2%80%9D
http://www.lcb.lv/?lang=ru&nod=jaunumi&page=1&cid=7335
https://www.daugavpils.lv/ru/gorod/zhitelyam/kultura/novosti-kulturyi/pagarinats-bernu-zimejumu-konkurss-pepija-iedvesmo
https://www.grani.lv/daugavpils/120789-prodlen-konkurs-detskogo-risunka-peppi-vdohnovlyaet.html
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3408829682518701
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3408835919184744
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3458852190849783
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3459005617501107
https://www.facebook.com/digicentrs/posts/2449819315323405
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3483645951703740
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3483664251701910
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3513740885360913


 

 

  

13. pielikums. Projekta “Sveicam Pepiju!” publicitātes materiāli 

 
Pepija Garzeķe ciemojas LCB 

Latgales laiks, 2020, 11. sept. 

 
Библиотека приглашает участвовать в конкурсе 

рисунков о Пеппи Длинный чулок. 

Латгалес лайкс, 2020, 23.okt. 

  

Библиотека осуществляет проект о Пеппи 

Длинныйчулок 

Латгалес лайкс, 2020, 30. okt. 

 

 
 

Bibliotēka īsteno projektu par Pepiju Garzeķi. 

Latgales laiks, 2020, 30. okt. 

  

https://news.lv/Latgales_Laiks/2020/09/11/pepija-garzeke-ciemojas-lcb
https://news.lv/Latgales_Lajks/2020/10/23/biblioteka-priglashaet-uchastvovat-v-konkurse-risunkov-o-peppi-dlinnyj-chulok
https://news.lv/Latgales_Lajks/2020/10/30/biblioteka-osushestvlyaet-proekt-o-peppi-dlinnyjchulok
https://news.lv/Latgales_Laiks/2020/10/30/biblioteka-isteno-projektu-par-pepiju-garzeki


 

 

  

14. pielikums. “Tiekamies bibliotēkā! Bērnu rakstnieki Daugavpilī” 2. kārta 

  

  

 

Daugavpili apmeklēs populāras bērnu grāmatu ilustratores un teksta autores. 

Latgales laiks, 2020, 15. sept 

 

Datums Nosaukums Saite 
Publicitātes 

kanāls 

Sasniegtā 

auditorija 

Auditorijas 

iesaiste 

09.09.2020. 

Šoruden Daugavpili apmeklēs 

populāri bērnu grāmatu ilustratori 

un teksta autori 

www.lcb.lv  LCB vietne 61  

www.daugavpils.lv  DPD vietne 206  

izglitiba.daugavpils.lv  DPD IP vietne   

www.facebook.com  LCB Facebook 3 006 167 

www.facebook.com   BBZ Facebook 95 5 

01.10.2020. 

Daugavpilī viesojās ilustratore un 

bērnu grāmatu autore Agnese 

Aizpuriete 

www.lcb.lv  LCB vietne 44  

www.daugavpils.lv  DPD vietne 207  

izglitiba.daugavpils.lv  DPD IP vietne   

29.09.2020. 

Aizvadītajā nedēļā Daugavpili 

apciemoja māksliniece, ilustratore 

un bērnu grāmatu teksta autore 

Agnese Aizpuriet 

www.facebook.com  BBZ Facebook 2 319 84 

www.facebook.com  

LCB Facebook 293 11 

http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=jaunumi&page=1&cid=7289
https://www.daugavpils.lv/pilseta/iedzivotajiem/kultura/kulturas-zinas/soruden-daugavpili-apmekles-populari-bernu-gramatu-ilustratori-un-teksta-autori
http://izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/lcb-zinas-soruden-daugavpili-apmekles-populari-bernu-gramatu-ilustratori-un-teksta-autori
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3241149095953428
https://www.facebook.com/lcb.Bernu.biblioteka/posts/1641064989386797
http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=jaunumi&page=1&cid=7303
https://www.daugavpils.lv/pilseta/iedzivotajiem/kultura/kulturas-zinas/daugavpili-viesojas-ilustratore-un-bernu-gramatu-autore-agnese-aizpuriete
http://izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/lcb-zinas-daugavpili-viesojas-ilustratore-un-bernu-gramatu-autore-agnese-aizpuriete
https://www.facebook.com/lcb.Bernu.biblioteka/posts/1658505037642792
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3304601486274855
https://news.lv/Latgales_Laiks/2020/09/15/daugavpili-apmekles-popularas-bernu-gramatu-ilustratores-un-teksta-autores


 

 

 

  

15. pielikums. LCB mājaslapas jauninājumi 

 
 

 



 

 

 

  

16. Karjeras nedēļas videostāsti par bibliotēkā pārstāvētajām profesijām “Sadzirdi un liec aiz auss!” 

  

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3vrs7-HPY4I
https://www.youtube.com/watch?v=LxXutkKd8Ok
https://www.youtube.com/watch?v=FjNmYGd8eww
https://www.youtube.com/watch?v=9l-M9K7fzVQ
https://www.youtube.com/watch?v=7W9HEtWa9V0


 

 

  

17. pielikums. Ziemeļvalstu literatūras dienu videosižeti 

  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=KEYAaY5Buno
https://www.youtube.com/watch?v=zviceSpAEbM
https://www.youtube.com/watch?v=1eEbG4XSDXM
https://www.youtube.com/watch?v=4fG3tNCtWFk
https://www.youtube.com/watch?v=71Drfr9z7pk
https://www.youtube.com/watch?v=2LlbyHttO7o


 

 

 

18. Adventes lasījumi Latgales Centrālajā bibliotēkā 

  

  

  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=DQYiai0NQPQ
https://www.youtube.com/watch?v=eYjTdEtoIho
https://www.youtube.com/watch?v=24xJyDcETgI
https://www.youtube.com/watch?v=3LbeastGk18
https://www.youtube.com/watch?v=ZzJjofyIBuM
https://www.youtube.com/watch?v=NKTCMkdNQHs
https://www.youtube.com/watch?v=KBmy8WpHKNU
https://www.youtube.com/watch?v=m1dF58CjeOE
https://www.youtube.com/watch?v=QhBX37i6ywI
https://www.youtube.com/watch?v=CICuJ9oWgKw


 

 

19. pielikums. Grāmatu popularizēšana 

Datums Nosaukums Saite 
Publicitātes 

kanāls 

Sasniegtā 

auditorija 

Auditorijas 

iesaiste 

03.01.2020. 

Grāmatu jaunumi 

(10 publikācijas) 

www.facebook.com  Facebook 349 4 

10.01.2020. www.facebook.com  Facebook 238 3 

17.01.2020. www.facebook.com  Facebook 262 4 

24.01.2020. www.facebook.com  Facebook 220 6 

31.01.2020. www.facebook.com  Facebook 219 4 

07.02.2020. www.facebook.com  Facebook 217 0 

14.02.2020. www.facebook.com  Facebook 243 2 

21.02.2020. www.facebook.com  Facebook 254 7 

28.02.2020. www.facebook.com  Facebook 235 5 

06.03.2020. www.facebook.com  Facebook 213 2 

22.05.2020. 

Grāmatu jaunumi: Bērniem un 

jauniešiem 

(13 publikācijas) 

www.facebook.com  Facebook 346 21 

29.05.2020. www.facebook.com  Facebook 250 13 

05.06.2020. www.facebook.com  Facebook 213 6 

12.06.2020. www.facebook.com  Facebook 288 12 

19.06.2020. www.facebook.com  Facebook 248 11 

26.06.2020. www.facebook.com  Facebook 338 9 

03.07.2020. www.facebook.com  Facebook 296 10 

10.07.2020. www.facebook.com  Facebook 264 13 

12.10.2020. www.facebook.com  Facebook 264 18 

21.10.2020. www.facebook.com  Facebook 214 11 

16.11.2020. www.facebook.com  Facebook 206 8 

20.11.2020. www.facebook.com  Facebook 213 8 

08.12.2020. www.facebook.com  Facebook 219 7 

22.05.2020. 

Grāmatu jaunumi: Nozaru literatūra 

(12 publikācijas) 

www.facebook.com  Facebook 253 9 

29.05.2020. www.facebook.com  Facebook 281 8 

05.06.2020. www.facebook.com  Facebook 214 7 

12.06.2020. www.facebook.com  Facebook 278 8 

19.06.2020. www.facebook.com  Facebook 238 8 

26.06.2020. www.facebook.com  Facebook 334 5 

17.07.2020. www.facebook.com  Facebook 261 11 

27.07.2020. www.facebook.com  Facebook 222 6 

15.10.2020. www.facebook.com  Facebook 259 7 

06.11.2020. www.facebook.com  Facebook 256 10 

24.11.2020. www.facebook.com  Facebook 232 7 

14.12.2020. www.facebook.com  Facebook 227 8 

22.05.2020. 

Grāmatu jaunumi: Daiļliteratūra 

(15 publikācijas) 

www.facebook.com  Facebook 277 8 

29.05.2020. www.facebook.com  Facebook 319 14 

05.06.2020. www.facebook.com  Facebook 309 9 

12.06.2020. www.facebook.com  Facebook 272 12 

19.06.2020. www.facebook.com  Facebook 218 7 

26.06.2020. www.facebook.com  Facebook 401 11 

03.07.2020. www.facebook.com  Facebook 277 11 

21.07.2020. www.facebook.com  Facebook 233 9 

04.09.2020. www.facebook.com  Facebook 248 8 

07.10.2020. www.facebook.com  Facebook 247 15 

16.10.2020. www.facebook.com  Facebook 203 6 

23.10.2020. www.facebook.com  Facebook 221 5 

13.11.2020. www.facebook.com  Facebook 219 7 

https://www.facebook.com/lcb.lv/photos/a.2634824219919255/2634824286585915/
https://www.facebook.com/lcb.lv/photos/a.2634824219919255/2649624271772583/
https://www.facebook.com/lcb.lv/photos/a.2634824219919255/2665923133476030/
https://www.facebook.com/lcb.lv/photos/a.2634824219919255/2679507208784289/
https://www.facebook.com/lcb.lv/photos/a.2634824219919255/2693604094041267/
https://www.facebook.com/lcb.lv/photos/a.2707870825947927/2707870879281255/
https://www.facebook.com/lcb.lv/photos/a.2707870825947927/2722667721134904/
https://www.facebook.com/lcb.lv/photos/a.2707870825947927/2737750906293252/
https://www.facebook.com/lcb.lv/photos/a.2707870825947927/2752908641444145/
https://www.facebook.com/lcb.lv/photos/a.2767240136677662/2767240346677641/
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2944006665667674
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2960663244002016
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2973097136091960
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2995856960482644
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3014517025283304
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3032816596786680
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3050668558334817
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3069182526483420
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3341662452568758
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3365592180175785
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3435143686553967
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3445955635472772
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3493357437399258
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2944014382333569
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2960672917334382
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2973123932755947
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2995863940481946
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3014728205262186
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3032885053446501
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3087447087990297
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3087841794617493
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3349241915144145
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3405910146143988
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3456882321046770
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3508666662535002
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2944029468998727
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2960712737330400
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2973123932755947
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2995881390480201
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3014720281929645
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3032837956784544
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3050896574978682
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3087826621285677
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3226429354092069
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3326019924133011
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3352567801478223
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3371049242963412
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3427159887352347


 

 

27.11.2020. www.facebook.com  Facebook 240 9 

16.12.2020. www.facebook.com  Facebook 204 6 

22.05.2020. 

Новые книги: Художественная 

литература на русском 

(15 publikācijas) 

www.facebook.com  Facebook 446 21 

29.05.2020. www.facebook.com  Facebook 298 10 

05.06.2020. www.facebook.com  Facebook 300 11 

12.06.2020. www.facebook.com  Facebook 287 8 

19.06.2020. www.facebook.com  Facebook 346 14 

26.06.2020. www.facebook.com  Facebook 440 13 

03.07.2020. www.facebook.com  Facebook 212 8 

15.07.2020. www.facebook.com  Facebook 259 10 

04.09.2020. www.facebook.com  Facebook 256 13 

09.10.2020. www.facebook.com  Facebook 264 9 

16.10.2020. www.facebook.com  Facebook 212 8 

23.10.2020. www.facebook.com  Facebook 227 8 

13.11.2020. www.facebook.com  Facebook 226 10 

27.11.2020.  www.facebook.com  Facebook 236 6 

16.12.2020. www.facebook.com  Facebook 218 5 

22.05.2020. 

New In: New Books In English 

(13 publikācijas) 

www.facebook.com  Facebook 279 14 

29.05.2020. www.facebook.com  Facebook 327 11 

05.06.2020. www.facebook.com  Facebook 333 12 

12.06.2020. www.facebook.com  Facebook 288 8 

19.06.2020. www.facebook.com  Facebook 553 19 

26.06.2020. www.facebook.com  Facebook 412 12 

03.07.2020. www.facebook.com  Facebook 267 9 

23.07.2020. www.facebook.com  Facebook 263 8 

08.10.2020. www.facebook.com  Facebook 429 20 

22.10.2020. www.facebook.com  Facebook 257 11 

06.11.2020. www.facebook.com  Facebook 569 19 

20.11.2020. www.facebook.com  Facebook 198 5 

11.12.2020. www.facebook.com  Facebook 298 16 

06.01.2020. 

Literatūras izstādes 

(15 publikācijas) 

www.facebook.com  Facebook 263 2 

20.01.2020. www.facebook.com  Facebook 237 2 

27.01.2020. www.facebook.com  Facebook 403 9 

03.02.2020. www.facebook.com  Facebook 237 3 

10.02.2020. www.facebook.com  Facebook 182 0 

17.02.2020. www.facebook.com  Facebook 252 2 

24.02.2020. www.facebook.com  Facebook 197 3 

02.03.2020. www.facebook.com  Facebook 214 2 

09.03.2020. www.facebook.com  Facebook 295 8 

05.10.2020. www.facebook.com  Facebook 280 16 

10.06.2020. www.facebook.com  Facebook 262 17 

10.06.2020. www.facebook.com  Facebook 632 41 

29.10.2020. www.facebook.com  Facebook 223 10 

17.11.2020. www.facebook.com  Facebook 204 12 

17.11.2020. www.facebook.com  Facebook 207 6 

14.07.2020. 

Bibliotekārs iesaka e-grāmatu 

(11 publikācijas) 

www.facebook.com  Facebook 281 10 

16.07.2020. www.facebook.com  Facebook 271 9 

20.07.2020. www.facebook.com  Facebook 256 10 

22.07.2020. www.facebook.com  Facebook 245 12 

24.07.2020. www.facebook.com  Facebook 229 10 

28.07.2020. www.facebook.com  Facebook 272 12 

30.07.2020. www.facebook.com  Facebook 245 11 

https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3465044103563925
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3512903275444674
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2944026308999043
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2960704527331221
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2973121256089548
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2995878437147163
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3014624785272528
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3032832633451743
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3326019924133011
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3081971128537893
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3225437444191260
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3332031500198520
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3352580684810268
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3371053479629655
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3427170807351255
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3465044586897210
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3512921682109500
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2944020618999612
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2960699100665097
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2973106246091049
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2995861477148859
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3014533025281704
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3032824010119272
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3050682208333452
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3087801861288153
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3328871167181220
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3368043859930617
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3405975119470824
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3445982445470091
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3501140709954264
https://www.facebook.com/lcb.lv/photos/a.2641308515937492/2641308602604150/
https://www.facebook.com/lcb.lv/photos/a.2671834512884892/2671834562884887/
https://www.facebook.com/lcb.lv/photos/a.2685828038152206/2685828108152199/
https://www.facebook.com/lcb.lv/photos/a.2699641313437545/2699641503437526/
https://www.facebook.com/lcb.lv/photos/a.2714144731987203/2714144828653860/
https://www.facebook.com/lcb.lv/photos/a.2728776597190683/2728776650524011/
https://www.facebook.com/lcb.lv/photos/a.2744443015624041/2744443075624035/
https://www.facebook.com/lcb.lv/photos/a.2759723574095985/2759729697428706/
https://www.facebook.com/lcb.lv/photos/a.2773447779390231/2773448029390206/
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3320556451346025
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3323662581035412
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3323708374364166
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3387360974665572
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3437703762964626
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3437883172946685
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3079413722126967
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3084801114921561
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3087704527964553
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3087716877963318
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3087726054629067
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3087732324628440
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3087741537960852


 

 

03.08.2020. www.facebook.com  Facebook 217 7 

05.08.2020. www.facebook.com  Facebook 224 10 

18.08.2020. www.facebook.com  Facebook 291 12 

21.08.2020. www.facebook.com  Facebook 261 13 

02.04.2020. 

E-grāmatu jaunumi 

(6 publikācijas) 

www.facebook.com  Facebook 139 6 

08.04.2020. www.facebook.com  Facebook 204 7 

15.04.2020. www.facebook.com  Facebook 241 12 

07.05.2020. www.facebook.com  Facebook 174 3 

14.05.2020. www.facebook.com  Facebook 205 5 

28.05.2020. www.facebook.com  Facebook 202 3 

07.04.2020. 

E-grāmatu otrdiena 

(35 publikācijas) 

www.facebook.com  Facebook 279 16 

07.04.2020. www.facebook.com  Facebook 384 31 

07.04.2020. www.facebook.com  Facebook 331 27 

14.04.2020. www.facebook.com  Facebook 668 44 

21.04.2020. www.facebook.com  Facebook 287 9 

28.04.2020. www.facebook.com  Facebook 1 648 31 

28.04.2020. www.facebook.com  Facebook 1 005 43 

28.04.2020. www.facebook.com  Facebook 248 14 

05.05.2020. www.facebook.com  Facebook 1 718 36 

05.05.2020. www.facebook.com  Facebook 207 7 

05.05.2020. www.facebook.com  Facebook 267 11 

12.05.2020. www.facebook.com  Facebook 270 16 

12.05.2020. www.facebook.com  Facebook 259 7 

12.05.2020. www.facebook.com  Facebook 352 10 

19.05.2020. www.facebook.com  Facebook 235 8 

19.05.2020. www.facebook.com  Facebook 533 32 

19.05.2020. www.facebook.com  Facebook 252 9 

26.05.2020. www.facebook.com  Facebook 278 9 

26.05.2020. www.facebook.com  Facebook 260 12 

26.05.2020. www.facebook.com  Facebook 244 7 

02.06.2020. www.facebook.com  Facebook 280 14 

02.06.2020. www.facebook.com  Facebook 251 7 

02.06.2020. www.facebook.com  Facebook 245 5 

09.06.2020. www.facebook.com  Facebook 264 9 

09.06.2020. www.facebook.com  Facebook 260 8 

09.06.2020. www.facebook.com  Facebook 300 13 

16.06.2020. www.facebook.com  Facebook 650 13 

16.06.2020. www.facebook.com  Facebook 198 5 

16.06.2020. www.facebook.com  Facebook 260 9 

30.06.2020. www.facebook.com  Facebook 1 588 13 

30.06.2020. www.facebook.com  Facebook 217 6 

30.06.2020. www.facebook.com  Facebook 229 8 

07.07.2020. www.facebook.com  Facebook 220 8 

07.07.2020. www.facebook.com  Facebook 374 20 

07.07.2020. www.facebook.com  Facebook 236 9 

08.04.2020. 

Uzmini grāmatu 

(6 publikācijas) 

www.facebook.com  Facebook 490 22 

15.04.2020. www.facebook.com  Facebook 353 9 

22.04.2020. www.facebook.com  Facebook 307 10 

29.04.2020. www.facebook.com  Facebook 298 8 

06.05.2020. www.facebook.com  Facebook 310 6 

13.05.2020. www.facebook.com  Facebook 460 11 

09.04.2020. Lasi starp rindām / Читай между строк www.facebook.com  Facebook 248 17 

https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3087761857958820
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3087783117956694
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3175896482478690
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3184392914962380
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2825241190877556
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2838746816193660
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2854617234606618
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2905681766166831
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2922858647782476
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2957789010956106
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2836300656438276
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2836300916438250
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2836301056438236
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2852222084846133
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2868198946581780
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2884751048259903
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2884755224926152
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2884762308258777
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2901164756618532
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2901168389951502
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2901172406617767
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2917561911645483
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2917576094977398
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2917586378309703
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2936789299722744
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2936793469722327
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2936806836387657
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2953160321418975
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2953166484751692
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2953170234751317
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2970062076395466
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2970066716395002
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2970071949727812
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2988578777877129
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2988583781209962
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2988589017876105
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3006254989442841
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3006268436108163
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3006281089440231
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3042819922453014
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3042852325783107
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3042871315781208
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3061181760616830
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3061192890615717
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3061200070614999
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2838500439551631
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2854615104606831
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2870748969660111
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2887050858029922
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2903220406412967
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2922823244452683
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2840768059324869


 

 

16.04.2020. (3 publikācijas) www.facebook.com  Facebook 222 7 

23.04.2020. www.facebook.com  Facebook 277 6 

30.04.2020. 
Lasi starp rindām 

(3 publikācijas) 

www.facebook.com  Facebook 252 10 

07.05.2020. www.facebook.com  Facebook 596 37 

14.05.2020. www.facebook.com  Facebook 248 7 

30.04.2020. 
Читай между строк 

(3 publikācijas) 

www.facebook.com  Facebook 170 1 

07.05.2020. www.facebook.com  Facebook 227 6 

14.05.2020. www.facebook.com  Facebook 202 3 

10.04.2020. 

Gardā piektdiena 

(6 publikācijas) 

www.facebook.com  Facebook 306 10 

17.04.2020. www.facebook.com  Facebook 330 14 

24.04.2020. www.facebook.com  Facebook 317 9 

01.05.2020. www.facebook.com  Facebook 334 13 

08.05.2020. www.facebook.com Facebook 280 8 

15.05.2020. www.facebook.com  Facebook 265 7 

10.04.2020. 

Вкусная пятница 

(6 publikācijas) 

www.facebook.com  Facebook 330 17 

17.04.2020. www.facebook.com  Facebook 222 6 

24.04.2020. www.facebook.com  Facebook 222 9 

01.05.2020. www.facebook.com  Facebook 227 6 

08.05.2020. www.facebook.com  Facebook 260 11 

15.05.2020. www.facebook.com  Facebook 250 3 

20.04.2020. 

Atdzīvini grāmatu 

(7 publikācijas)  

www.facebook.com  Facebook 5 936  218 

21.04.2020. www.facebook.com  Facebook 1 262 75 

21.04.2020. www.facebook.com  Facebook 258 14 

22.04.2020. www.facebook.com  Facebook 283 21 

23.04.2020. www.facebook.com  Facebook 951 36 

24.04.2020. www.facebook.com  Facebook 215 4 

24.04.2020. www.facebook.com  Facebook 288 19 

08.01.2020. 

Dzejas ABC 

(10 publikācijas) 

www.facebook.com  Facebook 308 8 

15.01.2020. www.facebook.com  Facebook 307 8 

22.01.2020. www.facebook.com  Facebook 196 4 

29.01.2020. www.facebook.com  Facebook 180 5 

05.02.2020. www.facebook.com  Facebook 411 19 

12.02.2020. www.facebook.com  Facebook 239 5 

19.02.2020. www.facebook.com  Facebook 238 14 

26.02.2020. www.facebook.com  Facebook 232 9 

04.03.2020. www.facebook.com  Facebook 1 038 38 

11.03.2020. www.facebook.com  Facebook 218 2 

20.05.2020. Patika? Iesakām! 

 

www.facebook.com  Facebook 413 21 

08.07.2020. www.facebook.com  Facebook 209 7 

20.05.2020. Понравилось? Советуем! 

 

www.facebook.com  Facebook 273 13 

08.07.2020. www.facebook.com  Facebook 373 15 

20.05.2020. 
Enjoyed a book? Try this one! 

www.facebook.com  Facebook 229 7 

08.07.2020. www.facebook.com  Facebook 265 9 

27.05.2020. 
Patika? Iesakām! / Понравилось? 

Советуем! / Enjoyed a book? Try this 

one! 

www.facebook.com  Facebook 292 11 

03.06.2020. www.facebook.com  Facebook 335 11 

10.06.2020. www.facebook.com  Facebook 353 7 

17.06.2020. www.facebook.com  Facebook 213 3 

21.05.2020. 

Grāmata vai filma 

(6 publikācijas) 

www.facebook.com  Facebook 444 16 

28.05.2020. www.facebook.com  Facebook 284 11 

04.06.2020. www.facebook.com  Facebook 419 23 

11.06.2020. www.facebook.com  Facebook 320 12 

18.06.2020. www.facebook.com  Facebook 269 8 

https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2856770487724626
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2873057242762617
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2889598501108491
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2905690666165941
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2922795847788756
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2889609991107342
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2905700442831630
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2922823244452683
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2843095752425433
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2859191267482548
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2875514649183543
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2889677581100583
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2908149619253379
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2925225697545771
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2843098535758488
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2859209554147386
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2875524225849252
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2889685781099763
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2908177655917242
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2925285097539831
https://www.facebook.com/lcb.lv/photos/a.2866088606792814/2866088653459476/
https://www.facebook.com/lcb.lv/photos/a.2866088606792814/2868325209902487/
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2868394143228927
https://www.facebook.com/lcb.lv/photos/a.2866088606792814/2870818336319841/
https://www.facebook.com/lcb.lv/photos/a.2866088606792814/2873267799408228
https://www.facebook.com/lcb.lv/photos/a.2866088606792814/2875726079162400/
https://www.facebook.com/lcb.lv/photos/a.2866088606792814/2875779105823764/
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2645491862185824
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2661479037253773
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2675728115828865
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2689944981073845
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2703939796341030
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2718433478224995
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2733484540053222
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2748606608541015
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2763225763745766
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2777693038965705
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2939442166124124
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3063958777005795
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2939480459453628
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3063920480342958
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2939504816117859
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3063893437012329
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2955963874471953
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2972741512794189
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2991000560968284
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3008685865866420
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2941554919246182
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2958074204260920
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2975534555848218
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2993575084044165
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3010996575635349


 

 

25.06.2020. www.facebook.com  Facebook 457 12 

09.11.-

13.11.2020. 

Ziemeļvalstu literatūras dienas Latgales 

centrālajā bibliotēkā 

(Video) 

(12 publikācijas) 

www.youtube.com  YouTube 35  

www.facebook.com  Facebook 1 074 98 

www.youtube.com  YouTube 45  

www.facebook.com  Facebook 296 32 

www.youtube.com  YouTube 25  

www.facebook.com  Facebook 866 78 

www.youtube.com  YouTube 58  

www.facebook.com  Facebook 323 24 

www.youtube.com  YouTube 36  

www.facebook.com  Facebook 331 27 

www.youtube.com  YouTube 37  

www.facebook.com  Facebook 406 43 

11.12.-

23.12.2020. 

Adventes lasījumi (Video) 

(10 publikācijas) 

www.youtube.com  YouTube 101  

www.youtube.com  YouTube 87  

www.youtube.com  YouTube 113  

www.youtube.com  YouTube 61  

www.youtube.com  YouTube 30  

www.youtube.com  YouTube 31  

www.youtube.com  YouTube 11  

www.youtube.com  YouTube 23  

www.youtube.com  YouTube 27  

www.youtube.com  YouTube 25  

25.05.2020. 

Vingro ar grāmatu 

www.facebook.com  Facebook 2 753 158 

26.05.2020. www.facebook.com  Facebook 615 38 

27.05.2020. www.facebook.com  Facebook 1 198 100 

28.05.2020. www.facebook.com  Facebook 530 41 

29.05.2020. www.facebook.com  Facebook 929 104 

01.01.-

16.07.2020. 

Publikācijas par 219 grāmatām 

Tai skaitā: 

#tulkojumuotrdiena -19 

#nozaruliteratūraspirmdiena – 19 

#ārzemjupiektdiena – 11 

#lasilatviešus – 26 

#laligaidas - 6 

 

Instagram Vidēji ~45 

patīk 1 

ierakstam 

 

 
#laligaba2020  

(9 story) 
 

Instagram   

 
#atdzīvinigrāmatu 

(27 story) 
 

Instagram   

 #retrotrešdiena (19 publikācijas)  

Instagram Vidēji ~34 

patīk 1 

ierakstam 

 

  

https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3030385233696483
https://www.youtube.com/watch?v=KEYAaY5Buno&ab_channel=LatgalesCentr%C4%81l%C4%81bibliot%C4%93ka
https://www.facebook.com/241219939279707/videos/371140430879031
https://www.youtube.com/watch?v=zviceSpAEbM&ab_channel=LatgalesCentr%C4%81l%C4%81bibliot%C4%93ka
https://www.facebook.com/241219939279707/videos/371050007432888
https://www.youtube.com/watch?v=2LlbyHttO7o&ab_channel=LatgalesCentr%C4%81l%C4%81bibliot%C4%93ka
https://www.facebook.com/241219939279707/videos/1272856006434105
https://www.youtube.com/watch?v=1eEbG4XSDXM&ab_channel=LatgalesCentr%C4%81l%C4%81bibliot%C4%93ka
https://www.facebook.com/241219939279707/videos/483851645928466
https://www.youtube.com/watch?v=4fG3tNCtWFk&ab_channel=LatgalesCentr%C4%81l%C4%81bibliot%C4%93ka
https://www.facebook.com/watch/?v=377773343654519
https://www.youtube.com/watch?v=71Drfr9z7pk&ab_channel=LatgalesCentr%C4%81l%C4%81bibliot%C4%93ka
https://www.facebook.com/watch/?v=864314161041006
https://www.youtube.com/watch?v=m1dF58CjeOE&t=16s&ab_channel=LatgalesCentr%C4%81l%C4%81bibliot%C4%93ka
https://www.youtube.com/watch?v=ZzJjofyIBuM&t=28s&ab_channel=LatgalesCentr%C4%81l%C4%81bibliot%C4%93ka
https://www.youtube.com/watch?v=DQYiai0NQPQ&t=99s&ab_channel=LatgalesCentr%C4%81l%C4%81bibliot%C4%93ka
https://www.youtube.com/watch?v=NKTCMkdNQHs&t=3s&ab_channel=LatgalesCentr%C4%81l%C4%81bibliot%C4%93ka
https://www.youtube.com/watch?v=KBmy8WpHKNU&t=3s&ab_channel=LatgalesCentr%C4%81l%C4%81bibliot%C4%93ka
https://www.youtube.com/watch?v=24xJyDcETgI&t=2s&ab_channel=LatgalesCentr%C4%81l%C4%81bibliot%C4%93ka
https://www.youtube.com/watch?v=eYjTdEtoIho&t=1s&ab_channel=LatgalesCentr%C4%81l%C4%81bibliot%C4%93ka
https://www.youtube.com/watch?v=3LbeastGk18&t=5s&ab_channel=LatgalesCentr%C4%81l%C4%81bibliot%C4%93ka
https://www.youtube.com/watch?v=CICuJ9oWgKw&t=27s&ab_channel=LatgalesCentr%C4%81l%C4%81bibliot%C4%93ka
https://www.youtube.com/watch?v=QhBX37i6ywI&t=3s&ab_channel=LatgalesCentr%C4%81l%C4%81bibliot%C4%93ka
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2951022174966123
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2953480318053642
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2956002747801399
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2958169824251358
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2960263960708611


 

 

  

20. pielikums. LCB izstrādātās instrukcijas e-resursu izmantošanai 

  

  



 

 

 

  

21. pielikums. E-pakalpojumu un e-resursu popularizēšana 

Datums Nosaukums Saite 
Publicitātes 

kanāls 

Sasniegtā 

auditorija 

Auditorijas 

iesaiste 

20.03.2020. 
Reģistrācija tiešsaistē 

www.facebook.com  Facebook 3 032 177 

02.12.2020. www.facebook.com  Facebook 350 20 

20.03.2020. 
Онлайн-регистрация 

www.facebook.com  Facebook 1 207 74 

02.12.2020. www.facebook.com  Facebook 241 8 

24.03.2020. Kā izmantot EBSCO platformu www.facebook.com  Facebook 733 30 

24.03.2020. Kā kļūt par Letonika lietotāju www.facebook.com  Facebook 1 114 62 

25.03.2020. Novadpētniecība digitāli www.facebook.com  Facebook 683 62 

01.04.2020. 
LCB turpinās apkalpot lietotājus 

attālinātā režīmā 
www.facebook.com  

Facebook 621 50 

07.04.2020. 
Aicinām izpētīt LCB datubāzi 

“Daugavpils novadnieki” 
www.facebook.com  

Facebook 284 17 

15.04.2020. Novadpētniecības resursi internetā www.facebook.com  Facebook 163 10 

25.05.2020. Saņem piekļuvi datubāzei Letonika www.facebook.com  Facebook 912 19 

10.06.2020. 
Taps multimediju resursa “Dziesmotā 

Latgale” jauna versija 
www.facebook.com  

Facebook 650 21 

16.06.2020. Латгальскому празднику песни - 80 www.facebook.com  Facebook 294 5 

02.11.2020. 

LCB atjauno savu multimediju resursu 

Dziesmotā Latgale www.facebook.com  

Facebook 1 171 69 

24.11.2020. 
Pieejama jauna EBSCO datubāze - Open 

dissertations 
www.facebook.com  

Facebook 161 12 

30.11.2020. 
Aicinām izmantot bibliotēkas 

pakalpojumus arī attālināti 
www.facebook.com  

Facebook 788 54 

30.11.2020. 
Библиотека предлагает удаленный 

доступ к электронным ресурсам 
www.facebook.com  

Facebook 344 30 

https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2796912097043799
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3477512472317088
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2796923087042700
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3477520812316254
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2805906089477733
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2805894849478857
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2807999432601732
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2823481507720191
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2836427443092264
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2854330011302007
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2950604731674534
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2991134920954848
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3006149086120098
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3398060500262286
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3456450937756575
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3472579506143718
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3472594052808930


 

 

  

22. pielikums. FB rubrika “Atdzīvini grāmatu vāku” 

 

Nagle, Gunita. Inga Gedžūne aicina atdzīvināt grāmatu vākus. 

Ir, 2020, 6.mai., 50. lpp. 

 

 

 

Datums Nosaukums Saite Publicitātes kanāls 
Sasniegtā 

auditorija 

Auditorijas 

iesaiste 

Aprīlis - 

Maijs 

Atdzīvini grāmatu 

vāku 

www.facebook.com  

#interpretēvāku – 116 

#AtdzīviniGrāmatu - 104 

Facebook 5 936 218 

#atdzīvinigrāmatuvāku - 10 

#interpretēvāku - 13 

Instagram   

https://www.facebook.com/media/set?vanity=lcb.lv&set=a.2866088606792814
https://ir.lv/2020/04/29/inga-gedzune-aicina-atdzivinat-gramatu-vakus/


 

 

  

23. pielikums. “Gada bibliotēka 2019” 

 

 

  
Gedžūne, Inga. 

 Latgales Centrālā bibliotēka iegūst Latvijas Gada 

bibliotēkas balvu. 

Latgales laiks, 2020, 15. maijs 

 
 

Латгальская Центральная библиотека признана 

библиотекой года. 

Латгалес лайкс, 2020, 15.maijs 

https://news.lv/Latgales_Laiks/2020/05/15/latgales-centrala-biblioteka-iegust-latvijas-gada-bibliotekas-balvu
https://news.lv/Latgales_Lajks/2020/05/15/latgalskaya-centralnaya-biblioteka-priznana-bibliotekoj-goda


 

 

  

24. pielikums. “Gada bibliotēka 2019” publicēto materiālu skatījumu uzskaite 

Datums Nosaukums Saite Publicitātes kanāls 
Sasniegtā 

auditorija 

Auditorijas 

iesaiste 

06.05.2020. 
LBB Gada bibliotēka 2019 – 

Latgales Centrālā bibliotēka 
www.bibliotekari.lv  

LBP vietne   

07.05.2020. 
Latgales Centrālā bibliotēka 

- Gada bibliotēka 2019 
www.facebook.com  

Facebook 2 418 279 

10.05.2020. 

Izraudzīti Bibliotekāru 

biedrības gada balvas 

uzvarētāji (VIDEO) 

www.lsm.lv  Ziņu portāls   

www.replay.lsm.lv  
Ziņu portāls   

10.05.2020. 

Izraudzīti Bibliotekāru 

biedrības gada balvas 

uzvarētāji 

www.d-fakti.lv  

Ziņu portāls   

11.05.2020. 

LCB - Gada bibliotēka 2019 www.lcb.lv  
LCB vietne 

(galerija) 

101  

Latgales Centrālā bibliotēka 

iegūst Latvijas Gada 

bibliotēkas balvu 

www.lcb.lv  LCB vietne 40  

www.daugavpils.lv  DPD vietne 675  

www.izglitiba.daugavpils.lv  IP vietne   

www.daugavpilszinas.lv  Ziņu portāls   

www.lpr.gov.lv  LPR vietne   

11.05.2020. 

Латгальская Центральная 

библиотека удостоена 

награды «Библиотека 

года» 

www.lcb.lv  LCB vietne 56  

www.daugavpils.lv  DPD vietne 171  

www.grani.lv  Ziņu portāls   

www.gorod.lv  Ziņu portāls   

www.nasha.lv  Ziņu portāls   

www.d-fakti.lv  Ziņu portāls   

www.rus.lsm.lv  Ziņu portāls   

11.05.2020. 

Latgales Centrālā bibliotēka 

- GADA BIBLIOTĒKA 

2019.  

LRT sižets (VIDEO) 

www.facebook.com  

Facebook 592 142 

12.05.2020. 

Izraudzīti Latvijas 

Bibliotekāru biedrības Gada 

balvas uzvarētāji (VIDEO) 

www.facebook.com  

LRT Facebook   

Izraudzīti Latvijas 

Bibliotekāru biedrības Gada 

balvas uzvarētāji (VIDEO) 

www.lat.grani.lv  

Ziņu portāls   

12.05.2020. 

Latgales Centrālās 

bibliotēkas vadītāja Jeļena 

Šapkova pastāstīja par 

bibliotēkai piešķirto Latvijas 

Bibliotekāru biedrības 

apbalvojumu "Gada 

bibliotēka" 

www.facebook.com  

Facebook 589 146 

14.05.2020. 
Библиотека признана 

лучшей 
 

Laikraksts 

“Миллион” 

  

15.05.2020. 

Latgales Centrālā bibliotēka 

iegūst Latvijas Gada 

bibliotēkas balvu 

 

Laikraksti “Latgales 

Laiks” un 

“Латгалес Лайкс” 

  

29.05.2020. LCB - Gada bibliotēka 2019 www.facebook.com  Facebook 559 181 

http://www.bibliotekari.lv/?p=8853
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2905467516188256
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/izraudziti-bibliotekaru-biedribas-gada-balvas-uzvaretaji.a359189/
https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/187254/izraudziti-latvijas-bibliotekaru-biedribas-gada-balvas-uzvaretaji
http://www.d-fakti.lv/lv/news/article/134402/
http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=galerija&title=LCB_-_Gada_biblioteka_2019&cat=680
http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=jaunumi&page=1&cid=7173
https://www.daugavpils.lv/pilseta/iedzivotajiem/kultura/kulturas-zinas/latgales-centrala-biblioteka-iegust-latvijas-gada-bibliotekas-balvu
http://izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/latgales-centrala-biblioteka-iegust-latvijas-gada-bibliotekas-balvu
https://www.daugavpilszinas.lv/lv/Kultura/1/7452/Latgales-Centrala-biblioteka-iegust-Latvijas-Gada-bibliotekas-balvu
https://lpr.gov.lv/lv/2020/latgales-centrala-biblioteka-ir-ieguvusi-latvijas-bibliotekaru-biedribas-gada-bibliotekas-balvu/#.YCRZ32gzZPY
http://www.lcb.lv/?lang=ru&nod=jaunumi&page=1&cid=7174
https://www.daugavpils.lv/ru/gorod/zhitelyam/kultura/novosti-kulturyi/latgales-centrala-biblioteka-iegust-latvijas-gada-bibliotekas-balvu
https://www.grani.lv/daugavpils/116360-latgalskaya-centralnaya-biblioteka-udostoena-nagrady-biblioteka-goda.html
https://gorod.lv/novosti/312108-latgalskaya-tsentralnaya-biblioteka-udostoena-nagrady-biblioteka-goda
https://www.nasha.lv/V-DAUGAVPILSE/1/29250/Latgalskaya-Centralnaya-biblioteka-udostoena-nagrady-Biblioteka-goda
http://www.d-fakti.lv/ru/news/article/134402/
https://rus.lsm.lv/statja/novosti/samoupravlenija/latgalskaja-centralnaja-biblioteka-stala-bibliotekoy-goda-gorodd.a359309/?fbclid=IwAR2dgVW-UK-YcTOSxNnramszIUoZGf-pGHwZQ9l84b7B3O6NxO9YeDAYSTg
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2914845835250424
https://www.facebook.com/watch/?v=269496497540026
http://lat.grani.lv/daugavpils/18054-izraudziti-latvijas-bibliotekaru-biedribas-gada-balvas-uzvaretaji-video.html
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2917486098319731
https://www.facebook.com/media/set?vanity=lcb.lv&set=a.2960683820666625


 

 

  

25. pielikums. Fotoizstādes “Dzīvniekiem ir dvēsele” 

 

На выставку пришла… альпака. 

Миллион, Nr. 37, 2020, 17. sep., 26. lpp. 

 
 

 
 

 

 

Datums Nosaukums Saite 
Publicitātes 

kanāls 

Sasniegtā 

auditorija 

Auditorijas 

iesaiste 

01.09.2020. 
Bibliotēka aicina ielūkoties dzīvnieku 

dvēselē 
www.lcb.lv  

LCB vietne 71  

01.09.2020. 
FOTOIZSTĀDE “DZĪVNIEKIEM IR 

DVĒSELE” 
www.facebook.com  

Facebook 1 014 57 

01.09.2020. 
Библиотека предлагает заглянуть в 

душу животным 
www.lcb.lv  

LCB vietne 51  

01.09.2020. 
ФОТОВЫСТАВКА «У 

ЖИВОТНЫХ ЕСТЬ ДУША» 
www.facebook.com  

Facebook 3 941 204 

09.09.2020. 
Zoodārza "JuRita mini ZOO" 

iemītnieku fotoizstādes atklāšana 
www.facebook.com  

Facebook 16 705 1300 

15.09.2020. 
JURITA MINI ZOO IEMĪTNIEKU 

FOTOIZSTĀDE 
www.facebook.com  

Facebook 296 21 

http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=jaunumi&page=1&cid=7279
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3217130168355321
http://www.lcb.lv/?lang=ru&nod=jaunumi&page=1&cid=7280
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3217150038353334
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3241222462612758
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3259195347482136


 

 

 

  

26. pielikums. Izstāde “Armēnija senās kartēs 6. gs. p. m. ē. – 20. gs.” 

 

 
 

Čursina, Jeļena. Par Armēnijas vēsturi stāsta senas 

kartes. Latgales laiks, 2020, 21.janv. 

 
 

Чурсина, Елена. История Армении рассказана с помощью 

старинных карт. Латгалес лайкс, 2020, 21.janv. 

https://news.lv/Latgales_Laiks/2020/01/21/par-armenijas-vesturi-stasta-senas-kartes
https://news.lv/Latgales_Lajks/2020/01/21/istoriya-armenii-rasskazana-s-pomoshyu-starinnyh-kart


 

 

 

  

27. pielikums. Mākslas izstādes Latgales Centrālajā bibliotēkā 

  

  



 

 

  

28. pielikums. Amerikāņu fotogrāfa Gordona Sandera izstāde "Mana Amerika 2" 

 

 

 
Выставка американского фотографа. 

Латгалес Лайкс, 2020, 6.mart. 

https://news.lv/Latgales_Lajks/2020/03/06/vystavka-amerikanskogo-fotografa


 

 

 

  

29. pielikums. Žannas Vērdiņas personālizstāde “Nākotnes transformācija” 

 
 

 

 
В библиотеке можно увидеть «Трансформацию 

будущего». Латгалес лайкс, 2020, 11.aug. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4vOVHXBwUPw
https://news.lv/Latgales_Lajks/2020/08/11/v-biblioteke-mozhno-uvidet-transformaciyu-budushego


 

 

 

30. pielikums. Daugavpils fotostudijas “Ezerzeme-F” fotoizstāde “Par zaļu pat vēl zaļāks…”  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CzzKDs4TMJM

