
  



Latgales Centrālās bibliotēkas darba pārskata kopsavilkums 

2021. gadā LCB ieviesa jaunus risinājumus, kas nodrošināja pakalpojumu pieejamību plašākam 

lietotāju lokam, sniedza nozīmīgu atbalstu pašvaldībai un tās iedzīvotājiem publisko 

pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā. Turpināja pilnveidot kvalitatīvu pakalpojumu 

sniegšanu lietotājiem attālināti, ieviesa un popularizēja jaunas darba formas. Veica apjomīgu 

darbu bibliotekāro stundu pielāgošanā atbilstoši “Skola2030” noteiktajām mācību jomām un 

caurviju prasmēm. Darbā ar bērniem un jauniešiem īpaša uzmanība bija veltīta medijpratības 

un informācijpratības uzlabošanai. Novadpētniecības jomā izvirzītā prioritāte - lokālpatriotisms 

- tika ietverta dažādos pasākumu formātos vietējo kopienu ciešākai iesaistei. 

Atbalsts pašvaldībai un iedzīvotājiem 

Pārskata periodā LCB un filiāles sniedza atbalstu pašvaldībai sociāli nozīmīgu funkciju 

īstenošanā, sabiedrības informēšanā un atgriezeniskās saites veidošanā. 

No 2021. gada 20. jūlija LCB un piecās filiālēs – JNB, CRB, PDB, GMB un PKB – tika 

nodrošināta sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas Covid-19 sertifikātu izsniegšana 

personām, kurām nav piekļuves internetam vai digitālās autentifikācijas rīkiem. Nepilnu sešu 

mēnešu laikā tika izsniegti 8 638 Covid-19 sertifikāti (skat. 5.2. sadaļu). 

Daugavpils publiskās bibliotēkas tika iesaistītas divās Daugavpils pilsētas pašvaldības 

organizētajās publiskajās apspriešanās: “Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada 

ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam 1. redakcijas publiskā apspriešana” un 

publiskā apspriešana par vairākām būvniecības iecerēm Daugavpils pilsētvidē. Bibliotēku 

telpās tika izvietoti informatīvie materiāli un balsošanas kastes (skat. 5.11. sadaļu). 

Pakalpojumu jauninājumi 

LCB pārskata gadā ir veikusi būtiskus papildinājumus savā pakalpojumu klāstā. Uzstādot 

grāmatu nodošanas kasti un grāmatu pakomātu, bibliotēka ir nodrošinājusi iespieddarbu 

apmaiņas iespēju bezkontakta režīmā. Tas ir nozīmīgs jauninājums gan lietotāju ērtībai, gan arī 

pakalpojumu pieejamības nepārtrauktībai Covid-19 pandēmijas apstākļos, kad periodiski ir 

spēkā dažādi ierobežojumi bibliotēkas apmeklēšanai un pakalpojumu saņemšanai (skat. 5.2. 

sadaļu).  

Tāpat ir veikti vairāki uzlabojumi piekļūstamības jomā – svarīgām ziņām LCB mājaslapā 

tiek pievienotas audioziņas kā latviešu, tā krievu valodā, savukārt ASV Info centram izstrādāta 

jauna tīmekļa vietne, kas sniedz iespēju pielāgot tās saturu īpašām vajadzībām. 

Novadpētniecības darba prioritātes 

2021. gads Daugavpilī iezīmējās lokālpatriotisma zīmē. LCB novadpētniecības prioritātes 

sasaucās ar Daugavpils Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 pieteikuma tēmu – Lingua franca: 

meklēt, radīt, runāt. Vairāku gadu garumā bibliotēkām ir izveidota cieša sadarbība ar vietējiem 

autoriem un māksliniekiem, izglītības un kultūras iestādēm. Bibliotēkām ir svarīgi popularizēt 

un veicināt vietējo mākslinieku, fotogrāfu, autoru un citu radošo personu veikumu, parādot to 

plašākai sabiedrībai. Pārskata gadā kopā ar vietējiem iedzīvotājiem Daugavpils kultūrtelpa tika 

piesātināta ar mākslas un radošo darbu izstādēm, dzejas lasījumiem, lokālās vēstures 

saglabāšanu un izcelšanu (skat. 8. sadaļu). 

Medijpratība darbā ar bērniem un jauniešiem 

Laikā, kad apkārt valda viedokļu sadrumstalotība un dezinformācija, LCB un filiāles īstenoja 

aktivitātes sabiedrības informēšanā par medijpratību un informācijpratību. Vairāki LCB un 



filiāļu darbinieki pilnveidoja savas prasmes un zināšanas šajā nozarē (skat. 4.3. sadaļu), 

savukārt rudenī Latgales Centrālajā bibliotēkā bija skatāma Baltijas Mediju izcilības centra 

ceļojošā medijpratības izstāde “Fake ≠ Fact”. 

LCB un filiāles izstrādāja un īstenoja bibliotekārās stundas, lai stiprinātu skolas vecuma 

bērnu un jauniešu digitālās prasmes un informācijpratību, piemēram, “Ieskats viltus ziņu 

pasaulē: Medijpratības pamati”, “Medijpratība digitālajā vidē”, “Mobils un drošs” u. c. (skat. 

5.4. sadaļu). 

Pārskata gadā noslēdzās 2020. gadā uzsāktais LCB ASV Informācijas centra un 

sadarbības partneru rīkotais medijpratības projekts “MediaLab Radio”. Projekta mērķis izglītot 

jauniešus medijpratības jomā, iemācīt tiem kritiski izvērtēt informāciju un iegūt praktiskas 

iemaņas mediju satura izveidē. Savukārt rudenī, Pasaules Medijpratības un Informācijpratības 

nedēļas laikā, LCB ASV informācijas centrs organizēja starptautisku tiešsaistes medijpratības 

projektu “MediaLab Critical Thinking”, kurš pulcēja 110 jauniešus no 9 valstīm. Projekta gaitā 

dalībnieki attīstīja kritisko domāšanu, mācījās atpazīt viltus ziņas un spēra pirmos patstāvīgos 

soļus žurnālistikā (skat. 7.4.3. sadaļu). 

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

ietvaros  
Pārskata gadā LCB un filiāles aktīvi sadarbojās ar izglītības iestādēm, sniedzot atbalstu 

“Kompetenču pieejas mācību saturā (Skola2030)” ieviešanā. Lai sadarbība būtu maksimāli 

efektīva, tika veikta Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu darbinieku aptauja par vēlamo 

atbalstu no bibliotēkas, saņemot atbildes no 156 respondentiem. Izanalizējot aptaujas rezultātus, 

tika izstrādātas vairākas jaunas bibliotekārās stundas, kā arī veikti pielāgojumi esošo stundu 

saturā, lai nodrošinātu ar projekta “Skola2030” saistīto mācību jomu un caurviju prasmju 

iekļaušanu. Jaunizveidotie un pielāgotie pasākumi ļāva aptvert kopskaitā 14 070 izglītojamo 

auditoriju visās vecuma grupās ne tikai Daugavpils pilsētas un novada, bet arī citu Latvijas 

novadu izglītības iestādēs (skat. 5.4. un 7.5. sadaļu). 

Apbalvojumi 

Pārskata gadā LCB un filiāles saņēma vairākas pateicības un apbalvojumus. Nozīmīgākais no 

tiem – Daugavpils pilsētas pašvaldības apbalvojums “GADA BALVA” nominācijā “Kultūra” 

un naudas balva 500 EUR apmērā, kas piešķirts LCB, jo pandēmijas sarežģītajos apstākļos 

iestāde operatīvi un prasmīgi spējusi pilnībā pārorientēties un pielāgoties jaunajai situācijai, ne 

uz brīdi nepārtraucot savu sadarbību ar apmeklētājiem un uzlabojot iespējas viņus apkalpot. 

Paralēli jau līdz šim veicamajiem pienākumiem un plašajam piedāvājumu klāstam LCB un tās 

filiāles iesaistījās arī sociāli nozīmīgu funkciju veikšanā, kas nav tieši saistīts ar iestādes 

pamatdarbību. Šīs darbības rezultātā informatīvi tehnisku atbalstu saņēma vairāki tūkstoši 

pilsētas iedzīvotāju.  

https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/4469805706421088
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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 valstspilsētas un Augšdaugavas novada 

attīstības programmā 2022.-2027. gadam” (apstiprināta ar Daugavpils pilsētas domes 2021. 

gada 11. novembra lēmumu Nr.754). Vidēja termiņa stratēģiskie uzstādījumi noteikti 

Daugavpils valstspilsētas “Rīcības plānā”, savukārt “Investīciju plānā 2022.-2024. gadam” ir 

iekļauti pašvaldības plānotie ieguldījumi Daugavpils publisko bibliotēku attīstībā. Investīciju 

plānā iekļautas aktivitātes paredz kā bibliotēku infrastruktūras sakārtošanu, tā arī tehniskā 

nodrošinājuma attīstību un citu aktivitāšu realizāciju. 

2021. gada 13. maijā ar Daugavpils pilsētas domes lēmumu Nr. 262 tika apstiprināta 

“Daugavpils pilsētas kultūras attīstības programma 2021.-2027. gadam”. Programmas izstrāde 

veikta vienlaicīgi ar Daugavpils pilsētas attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādi, 

integrējot kultūras jomas plānotās rīcības Daugavpils vispārējās attīstības rīcības virzienos 

Daugavpils stratēģisko mērķu sasniegšanai. Programmas ietvaros ir veikta LCB SVID analīze, 

noteikti galvenie stratēģiskie uzstādījumi un vidēja termiņa prioritātes.  

LCB misija ir noteikta saskaņā ar IFLA (Starptautiskās Bibliotēku Asociāciju 

Federācijas) Manifestu publiskajām bibliotēkām. 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; 

 aktīva dalība “Eiropas Kultūras galvaspilsētas 2027” pieteikuma, Daugavpils 

valstspilsētas un Augšdaugavas novada vidēja termiņa plānošanas dokumentu 

izstrādē; 

 bibliotēku, kā pašvaldības atbalsta punktu dažādās pilsētas apkaimēs attīstība; 

 jauno, t.sk. bezkontakta pakalpojumu ieviešana un popularizēšana; 

 sabiedrībai vitāli svarīga pakalpojuma, proti, sadarbspējīgo Covid-19 sertifikātu 

izdrukas nodrošināšana; 

 Daugavpils vispārizglītojošo un profesionālo skolu atbalsts projekta 

“Kompetenču pieeja mācību saturā (Skola 2030)” realizācijā;  

 bibliotekāra personāla profesionālā pilnveide, jauno zināšanu un prasmju apguve; 

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

kārtību, sniegtajiem pakalpojumiem un aktivitātēm; 

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. 
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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 ir 6 (sešas) filiāles, kas darbojas dažādās pilsētas apkaimēs: 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, 1 reizi mēnesī Daugavgrīvas cietumā LCB 

nodrošina bibliotekāro apkalpošanu (grāmatu apmaiņu) uz mūžu notiesātajam personām.  

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

psihoneiroloģiskā slimnīca” par grāmatu izsniegšanas punkta organizēšanu VSIA “Daugavpils 

psihoneiroloģiskā slimnīca” Ilgstošas sociālas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. 

Ar 2009. gadu bibliotēkā darbojas Eiropas Savienības informācijas punkts. 

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

līdzfinansē ASV vēstniecība Rīgā. 

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

vadītāja. 

 

1.1.1. attēls. LCB vienotā struktūra 2021. gadā 

1.2. Izmaiņas bibliotēku darbībā pārskata periodā  

Pārskata gadā LCB vienotajā struktūrā izmaiņas nav notikušas. 
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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 finansējuma trūkuma dēļ. Bibliotēka veica pasākumus materiāli 

tehniskās bāzes uzlabošanai,  pilnveidoja esošos pakalpojumus, kā arī ieviesa un attīstīja jaunus, 

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

2021. gadā paveiktais apkopots bibliotēkas darba pārskatā.  

1.4. Darbs ilgtspējīgas attīstības mērķu jomā 

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

attīstības mērķus. Bibliotēka, veidojot iekļaujošu, drošu un ilgtspējīgu vidi, nodrošina piekļuvi 

visa veida un satura informācijas resursiem, kā arī informācijas un komunikācijas tehnoloģijām.  

Bibliotēkā tiek piedāvāts pakalpojumu klāsts kultūras mantojuma apzināšanā, uzkrāšanā un 

saglabāšanā 8.sadaļa, tiek realizētas lasītveicināšanas programmas gan valsts, gan pilsētas 

mērogā 7. 4. sadaļa. 

Pārskata periodā tika paveikts nozīmīgs darbs, atbalstot pašvaldību un tās iedzīvotājus, 

publisko pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā. Kad valstī tika ieviesti epidemioloģiskās 

drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai,  Bibliotēka operatīvi un 

prasmīgi spēja pilnībā pārorientēties un pielāgoties jaunajai situācijai, ne uz brīdi nepārtraucot 

savu sadarbību ar apmeklētājiem (4.2.,5.2. un 5.11. sadaļas). 

Bibliotēka ir vieta, kur tiek organizēti pasākumi un iedrošināti iedzīvotāji, kuri spēj 

kritiski domāt, uzdot jautājumus, izteikt savu viedokli. 22. septembrī LCB norisinājās saruna 

par aktuālajiem ES jautājumiem pasākumu ciklā, kas veltīts Konferencei par Eiropas nākotni 

un digitālajiem izaicinājumiem (skat. 5.9.1. sadaļu) 

IAM sasniegšanā, nozīmīgs faktors ir sadarbībai. Bibliotēka aizvien paplašina sadarbības 

partneru loku, īstenojot daudzveidīgas aktivitātes gan ar izglītības, kultūras, pašvaldības, kā arī 

privāto un nevalstisko organizāciju sektoru (7.5., 8.4., 11. sadaļas). 

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 (ASV Vēstniecības Latvijā finansējums), 

Valsts kultūrkapitāla fonda un citu fondu finansējums, ieņēmumi no maksas pakalpojumiem 

u.c. 

Pašvaldības piešķirtais finansējums pēdējo 3 gadu laikā ir stabils, nodrošina 

pamatfunkciju veikšanu, bet nav bibliotēku attīstību veicinošs. Bāzes budžets pārskata gadā 

sastādīja 729 078 EUR.  

LCB kārtējie izdevumi pārskata gadā sastādīja 794 971 EUR. Kopējo izdevumu 

samazinājumu ietekmēja Covid-19 izraisīta situācija. Finansējuma trūkuma dēļ pēdējo divu 

gadu laikā atlikti telpu remontdarbi Latgales Centrālajā bibliotēkā, Bērnu bibliotēkā “Zīlīte”. 

Darbinieku atalgojums pārskata periodā palika nemainīgs. Pārskata gadā visiem darbiniekiem 

tika uzsākta veselības apdrošināšana, kas tiks turpināta arī nākotnē.  



10 

 

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. 

2.1. tabula. Bibliotēkas izdevumi 

 2019 2020 2021 

Kārtējie izdevumi kopā 

(EUR) 

870 242 830 134 794 971 

t.sk. darbinieku 

atalgojums (bruto) 

475 051 472 300 464 532 

t.sk. krājuma 

komplektēšana 

69 072 73 565 77 864 

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

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

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

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 1. pielikumā. Kopumā 

LCB un tās filiāļu IKT nodrošinājums ir apmierinošs, nerada problēmas bibliotekārajam 

personālam un lietotājiem. Bibliotēku rīcībā esošais aprīkojums tiek aktīvi izmantots 

bibliotēkas procesu veikšanā un pakalpojumu sniegšanā.  

2021. gadā pašvaldības piešķirtā finansējuma ietvaros ir iegādātas un pie Latgales 

Centrālās bibliotēkas (no Saules ielas puses) uzstādītas divas iekārtas: grāmatu nodošanas 

kaste un mobilais pakomāts. Grāmatu nodošanas kaste nodrošina iespēju lietotājiem nodot 

bibliotēkā izņemtos iespieddarbus jebkurā diennakts laikā, savukārt pasūtot iespieddarbus pa 

tālruni vai elektroniskajā katalogā, sev ērtā laikā saņemt tos bezkontakta režīmā bibliotēkas 

pakomātā. 

LCB un filiāļu interneta pieslēguma vērtējums 

Interneta pieslēguma ātruma palielināšana 2020. gadā pozitīvi ietekmēja bibliotēku darbu, t.sk. 

pakalpojumu sniegšanas kvalitāti. Palielinoties interneta pieslēguma ātrumam, 2021. gadā tika 

modernizēts arī LCB iekšējais lokālais tīkls. Pārskata gada tika iegādāti, piekonfigurēti un 

uzstādīti tīkla pārslēdzēji, kuri nodrošina lokāla tīkla pieslēguma ātrumu līdz 1 Gbps. Rezultātā 

visa iekšēja datu apmaiņa, iekšējie resursi, datu krātuves un datubāzes strādā ātrāk un 

kvalitatīvāk.  
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Informācija par LCB un filiāļu interneta pieslēgumu pārskata periodā apkopota 3.4.2. 

tabulā. 

3.4.2. tabula. LCB un filiāļu datu pārraides ātrums 

Bibliotēka Datu pārraides ātrums Vērtējums 

Latgales Centrālā bibliotēka līdz 1 Gbps Pietiekošs 

Bērnu bibliotēka “Zīlīte” līdz 100 Mbps Pietiekošs 

Gaismas bibliotēka līdz 100 Mbps Pietiekošs 

Jaunbūves bibliotēka līdz 100 Mbps Pietiekošs 

Pārdaugavas bibliotēka līdz 100 Mbps Pietiekošs 

Ceriņu bibliotēka līdz 100 Mbps Pietiekošs  

Piekrastes bibliotēka līdz 20 Mbps Neatbilstošs 

Jāpalielina datu pārraides ātrums 

līdz 100 Mbps 

Tehnisko iemeslu dēļ Piekrastes bibliotēkas datu pārraides ātrums tika palielināts tikai līdz 20 

Mbps. Ņemot vērā Piekrastes bibliotēkas darba noslodzi, esošais ātrums nav pietiekošs, lai 

veiktu kvalitatīvu lietotāju apkalpošanu un attālināto pasākumu vadīšanu. 

Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums darbā ar bērniem un jauniešiem 

Darbā ar bērniem un jauniešiem LCB un tās filiāles pēc iespējas maksimāli izmanto visu 

pieejamo IKT aprīkojumu. Tie ir interaktīvie skārienjutīgie ekrāni, demonstrācijas iekārtas, 

viedtelevizori ar portatīviem datoriem un aktīvo skaņu sistēmu, planšetdatori, interaktīvais  

velosipēds, virtuālās realitātes brilles, Xbox One spēļu konsoles, kinect sensori ar TV ekrāniem, 

Lego Mindstorms Education EV3 pamata un papildus robotikas komplekti, datori, 3D printeri 

un 3D pildspalvas, kā arī interaktīvais burvju paklājs un digitālās mājturības komplekts. 

2021. gadā, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus, visaktīvāk tika izmantots 

aprīkojums attālināto pasākumu vadīšanai (web kameras ar iebūvēto mikrofonu un skandam) 

MS Teams, Zoom, Skype platformās. 

Ar mērķi piedāvāt jaunus satura risinājumus Ģimenes digitālo aktivitāšu centra 

apmeklētajiem, pārskata gada beigās tika pieņemts lēmums iegādāties “Sphero Bolt Coding 

Robot” robotu komplektu.  

3.5. Problēmas un to risinājumi materiālā un tehniskā stāvokļa jomā 

Pārskata gadā visa LCB un tās filiāļu rīcībā esoša datoru un biroja tehnika strādāja bez izteiktām 

problēmām. 

Plānots uzsākt kopēšanas un drukāšanas tehnikas pakāpenisko atjaunošanu, kā arī 

paaugstināt 2014. gadā iegūto darbinieku datoru komplektu ātrdarbību un veiktspēju, aprīkojot 

tos ar SSD diskiem un palielinot operatīvas atmiņas apjomu. 

4. Personāls  

4.1. Personāla raksturojums  

Pārskata perioda beigās LCB un tās filiālēs strādāja 61 darbinieks, no kuriem 44 bija pilna laika 

slodzes bibliotekārie darbinieki, 17 - pārējie darbinieki t. sk. grāmatvedība, saimniecības daļa, 

darba aizsardzības speciālists u.c.. Visi 44 bibliotekārie darbinieki LCB strādāja pamatdarbā. 

No visiem LCB nodarbinātajiem -  sievietes 54 (87%) un vīrieši 8 (13%).  
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Bibliotekāro darbinieku (44) sadalījums pa vecuma grupām: 20-29 gadi – 9 (20%); 30-

39 gadi – 13 (30%); 40-49 gadi – 7 (16%); 50-59 gadi – 10 (23%); 60-69 gadi – 5 (11%).   

2021. gadā darbā tika pieņemti 6 bibliotekārie darbinieki, t.sk. LCB filiāles Gaismas 

bibliotēkas vadītāja. No darba LCB tika atlaisti 7 bibliotekārie darbinieki, atlaišanas iemesli – 

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

doties priekšlaicīgā vecuma pensijā, 3 darbinieki uzteica darbu, 1 darbinieks turpināja darbu 

bibliotekārajā jomā citā novadā. Pārskata periodā tika pārtrauktas darba attiecības ar 2 

darbiniekiem darbinieku pārbaudes laikā, abos gadījumos darbu uzteica potenciālie darbinieki. 

Uz esošajām vakancēm tiek meklēti atbilstoši pretendenti.  

2021. gadā LCB un filiālēs ar bibliotekāro izglītību strādāja 18 bibliotekārie darbinieki – 

tas ir 41% no bibliotekāro darbinieku kopskaita. LCB un tās filiāļu bibliotekāro darbinieku 

izglītība apkopota tabulā 4.1.1. 

4.1.1. tabula. LCB un tās filiāļu bibliotekāro darbinieku izglītība 

Izglītība  Darbinieku skaits  

Bibliotekāro darbinieku kopskaits  44 

no tiem ar bibliotekāro izglītību  18 

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  12 

no tiem ar izglītību citās jomās  26 

t.sk. ar maģistra grādu  14 

t.sk. ar bakalaura grādu 12 

no tiem zinātņu doktori  - 

2021. gada nogalē 4 bibliotekārie darbinieki nokārtoja LNB ārpus formālās izglītības sistēmas 

iegūto kompetenču atzīšanas kvalifikācijas eksāmenu, iegūstot kvalifikāciju Bibliotekārs. 

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). 

4.2. Apbalvojumi un pateicības 

Pārskata gadā Latgales Centrālā bibliotēka saņēma Daugavpils pilsētas pašvaldības 

apbalvojumu “GADA BALVA” nominācijā “Kultūra” un naudas balvu 500 EUR apmērā. 

Balva piešķirta par iestādes darbu sarežģītajos apstākļos, kad Bibliotēka operatīvi un prasmīgi 

spējusi pilnībā pārorientēties un pielāgoties jaunajai situācijai, ne uz brīdi nepārtraucot savu 

sadarbību ar apmeklētājiem un uzlabojot iespējas viņus apkalpot. Paralēli jau līdz šim 

veicamajiem pienākumiem un plašajam piedāvājumu klāstam, LCB un tās filiāles iesaistījās arī 

sociāli nozīmīgu funkciju veikšanā, kas nav tieši saistīts ar iestādes pamatdarbību. Šīs darbības 

rezultātā informatīvi tehnisku atbalstu saņēma vairāki tūkstoši pilsētas iedzīvotāju. 
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4.2.1. attēls. “GADA BALVA” nominācijā “Kultūra” 

Informācija par citiem apbalvojumiem apkopota 4.2.1. tabulā. 

4.2.1. LCB un struktūrvienību saņemtie apbalvojumi un pateicības 

Apbalvojuma veids Saņēmējs Izsniedzējs Pamatojums 

Pateicības raksts un 

naudas balva 50 

EUR 

LCB DPP Par ieguldījumu Daugavpils pilsētvides 

veidošanā, piedaloties Ziemassvētku 

noformējuma konkursā “Ziemassvētki 

2020/2021” 

Pateicības raksts LCB un 

filiāles 

LBB Par dalību Latvijas bibliotēku festivāla 2021 

Bibliotēku ideju tirgū “Darīt neticamo!” ar video 

“Pretī panākumiem ar jaunām idejām!” 

Pateicība LCB un 

filiāles 

DPIP Par iesaistīšanos Karjeras nedēļas 2021 

organizēšanā 

Pateicība LCB un 

filiāles 

Ziemeļvalstu 

Ministru 

padomes birojs 

un LNB 

Par piedalīšanos Ziemeļvalstu Literatūras nedēļas 

2021 norisēs 

Pateicība BBZ, 

GMB, 

JNB 

LBB Jauno 

speciālistu 

sekcija 

Par dalību Latvijas Bibliotekāru biedrības Jauno 

speciālistu sekcijas 20.09.–03.10.2021. akcijā 

“Viena diena bibliotēkas dzīvē” jeb “LibdayLV”, 

piedaloties pirmo reizi 

Pateicība JNB DPIP Par sadarbību konkursu – izstāžu “Dāvana 

māmiņai”, “Daugavpils ir daudzveidība” 

organizēšanu dizaina, mājturības un tehnoloģiju, 

vizuālās mākslas priekšmetos Daugavpils skolām 

Pateicības raksts PKB 

vadītāja A. 

Oleiņikova 

Bērnu un 

jauniešu centrs 

“Jaunība” 

Par piedalīšanos un uzstāšanos konferencē 

“Veselība + mieru, tikai mieru!” 

Pateicība CRB Daugavpils 

pilsētas 26. PII 

“Zīļuks” 

Par atsaucību, atbalstu, veiksmīgu sadarbību un 

par palīdzību iepazīt grāmatu pasauli 
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4.3 Finansējums personāla attīstībai  

Pārskata periodā LCB darbinieki piedalījās profesionālas pilnveides pasākumos, kurus 

organizēja LCB un citas institūcijas (skat. 12. sadaļa). Pasākumi tika apmeklēti, saskaņā ar LCB 

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

LNB, Kompetenču attīstības centra, Tietoevry u.c. piedāvājumu.  Finansējums personāla 

profesionālajai pilnveidei ir paredzēts Latgales Centrālās bibliotēkas kopējā budžetā.  

Ziņas par citu iestāžu un organizāciju rīkotajiem profesionālās pilnveides pasākumiem 

2021. gadā apkopotas 4.3.1. tabulā. 

 4.3.1. tabula. Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi 

Norises 

laiks  

Prof. pilnveides pasākuma 

nosaukums/galvenās tēmas 

Stundu 

skaits 

Organizētāji Klātienē/ 

attālināti  

 

22.01. 

19.02. 

19.03. 

23.04. 

21.05. 

20.08. 

24.09. 

29.10. 

LNB pasākumu cikls “DOMNĪCA” 

Domnīca. Ievads.  

Domnīca “Skolēni” 

Domnīca “Bibliotekāri” 

Domnīca “Pieaugušie” 

Domnīca “Skolēni” 

Domnīca “Bibliotekāri” 

Domnīca “Pieaugušie” 

Domnīca. Noslēgums.  

Diskusijas, pieredzes apmaiņa, 

problēmjautājumu izvirzīšana un risinājumu 
meklējumi. Bibliotekāru profesionālā pilnveide 

saistīta ar kompetencēm. Pieaugušo izglītošana 
saistīta ar dzīves pratībām. Skolēnu izglītošana 

saistīta ar kompetenču pieeju izglītībā.  

 LNB, KAC Attālināti  

 

27.01.  

24.02. 

31.03. 

28.04. 

26.05. 

24.11. 

Virtuālās trešdienas bibliotekāriem: 

profesionālo publikāciju apskats: 

Medijpratības 

Bibliotēku interešu aizstāvība 

Bibliotēku arhitektūra, ēkas un telpu 

iekārtojums  

Dizaina domāšana bibliotēkās 

Mācīšanās prasme 

IFLA WLIC 2021 atziņas  

 LNB BAC Attālināti  

10.03. Projekta “Zenit stāsti” seminārs:  

stāstniecība, komunikācija paaudžu starpā, 
sarunas nozīme saiknes veidošanā starp 

paaudzēm un kultūrām, pagātnes notikumu 

interpretācijas, un vēstures un politikas 
attiecības.  

3 LNB Attālināti  

18.03. Tiešsaistes atvērtās lekcijas publisko bibliotēku 

darbiniekiem:  

informācijpratības veicināšanas norises 

bibliotēkā, to plānošana; 

digitālā komunikācija un sociālie tīkli 
bibliotēkā; 

projektu vadība – no radošās idejas līdz 

projekta noslēgumam.  

4 Latvijas 

Kultūras 

akadēmijas 

Latvijas 

Kultūras 

koledža 

Attālināti 

31.03. IT drošības seminārs “Esi drošs” 4 CERT LV  Attālināti 

12.04.–

28.04. 
Virtual Programming for American Spaces 

Online Course (EUR)  

5 Department of 

State and 

Attālināti 
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Bureau of 

Educational 

and Cultural 

Affairs (ECA)  

14.04. Latvijas bibliotekāru 21. konference “Darīt 

neticamo!” 

5 LBB Attālināti 

15.04. LBB aktivitāte “Ideju tirgus” 4 LNB 

Bibliotēku 

attīstības centrs 

Attālināti 

17.04. Profesionālās pilnveides izglītības programma 

“Personas datu aizsardzība (IT) un IT drošība” 

personas datu aizsardzības jēdziens, termini un 

normatīvais regulējums; 

datu subjektu tiesības un to nodrošināšanas 
mehānismi; 

pārziņa un apstrādātāja lomas datu apstrādē; 

personas datu aizsardzības pārkāpumi; 

informācijas tehnoloģiju būtiskie jēdzieni; 

drošības riski, apdraudējumu veidi un drošības 

līmeņi; 

informācijas pārvaldības rīki; 

datu šifrēšana.  

160 Prof. pilnv. un 

tālākizglītības 

iestāde 

“Mācību centrs 

plus”  

Attālināti 

23.04. Profesionālās pilnveides seminārs Daugavpils 

novada bibliotekāriem  

“Kompetenču pieejas mācību saturā “Skola 

2030” un to īstenošana bibliotēkā” 

3 Daugavpils 

novada 

Kultūras 

pārvalde 

Attālināti 

28.04. Tiešsaistes mācību kurss “Attālinātie pasākumi 

un to organizēšana” 

5 ASV valsts 

pārvaldes 

Izglītības un 

Kultūras 

departaments 

Attālināti 

30.04. Pavasara konference bērnu literatūrā un 

grāmatu mākslā “Stāv lappuse kā kaujas zirgs 

uz dzejas pakaļkājām…”: 

latviešu literatūra bērniem un jauniešiem 

2019. - 2020. gadā; 

No Baltvilka līdz Baltvilkam: par jaunāko 

latviešu bērnu grāmatu ilustrācijā; 

Garā pupa; dzeja.  

 Latvijas Bērnu 

un jaunatnes 

literatūras 

padome 

(LBJLP), LNB 

Attālināti 

10.05.–

28.05. 
Media Literacy for American Spaces (EUR) 5 Department of 

State and 

Bureau of 

Educational 

and Cultural 

Affairs (ECA)  

Attālināti 

13.05. Konference “Literatūras zināšanas 

mūsdienīgam bibliotekāram”: 

posttrimdas literatūra; jaunākās dzejas 

publikācijas; ebreju tēls latviešu literatūrā: 

19.-20. gs.; nacionālās virtuves veidošanas 
atspoguļojums starpkaru perioda 

pavārgrāmatās; jaunākā oriģinālliteratūra.  

5 LNB Attālināti 

14.05.  LBB Latgales novada nodaļas konference 

“Pašizglītība personības attīstībai”: 

Kāpēc ir jāmācās; meistarklase “Jauni 

ieradumi Tavai pārliecībai”; publisko un skolu 

5 LBB Latgales 

novada nodaļa 
sadarbībā ar 

Ludzas pilsētas 

galveno 

Attālināti 
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bibliotēku sadarbības kultūra: dimensijas un 
variācijas; bibliotēku mārketings; Aptauju 

veikšanas un atgriezeniskās saites iegūšanas 

rīks “ JotForm”; LBB Jauno speciālistu 
sekcija: Jauni pieredzē, enerģiski darbībā.  

bibliotēku un 

Ludzas novada 

pašvaldību 

20.05.  Vispārējo pakalpojumu sniedzēju apmācības 

par deinstitucionalizācijas procesu un 

situācijām, ar kādām tie varētu saskarties 

vispārējo pakalpojumu sniegšanas procesā 

attiecībā uz pilngadīgām personām ar garīga 

rakstura traucējumiem 

6 Biedrība 

“Rīgas pilsētas 

“Rūpju bērns”” 

Attālināti 

26.05. Lekcija “Digitālā komunikācija tavā ikdienā”:  

 

4 Režisora 

Viestura 

Meikšāna 

publiskās runas 

skola 

Attālināti 

27.05. Apmācības vispārējo pakalpojumu sniedzējiem 

par viņu lomu deinstitucionalizācijas procesā 

attiecībā uz bērniem ārpusģimenes aprūpē 

6 Latgales 

plānošanas 

reģions, 

Labklājības 

ministrija, 

Eiropas 

Sociālais fonds 

Attālināti 

28.05.  Neformālās izglītības programmu “Medicīnas 

informācijas pratība”: 

Medicīniskās un veselības informācijas 

meklēšanas pamati; īpaši veselības un 

medicīniskās informācijas resursi; uz 
pierādījumiem balstīta medicīna.  

24 LNB, KAC Attālināti 

28.05. Lekcija “Ievads medijpratībā”: 

izpratne par medijpratību, medijpratības 

aktualitāte; tradicionālo un digitālo mediju 

darbības un biznesa pamatprincipi; mediju 

lietojums; medijpratībā kā dzīves meistarības 
un dzīves kvalitātes nosacījums; realitātes 

konstruēšana tradicionālo un digitālo mediju 
saturā un reklāmā, to kritiska analīze; 

medijpratībā sociālo mediju un dažādu digitālo 

platformu lietojumā.  

4 KM, LNB Attālināti 

02.06. Lekcija “Informācijas krīze, informācijas 

traucējumi, vārtu sargāšana un faktu pārbaude”: 

informācijas krīze un tās pieci ļaunumi; 
informācijas traucējumi; tehnoloģiju platformu 

ietekme mediju biznesā; informācijas vārtu 
sargāšanas teorija un bibliotekārs kā 

informācijas pārvaldnieks; algoritmiskā 

apzinātība, uzmanības inženierija un 
mākslīgais intelekts.  

3 KM, LNB  Attālināti 

16.06. Apmācību semināru cikls “Komunikācija. 

Dizaina domāšana. Radošums. Sadarbība.”:  

komunikācija ar masu medijiem, preses relīzes, 

radošās domāšanas prasmes un metodes, 

sabiedriskās attiecības (PR) sociālajos tīklos 
un to efektīva izmantošana, krīzes 

komunikācija; dizaina domāšana – dizaina 
domāšanas metodes un to pielietošana, 

kultūras pasākumu komunikācija, darbs ar 

19 Daugavpils 

pilsētas 

Kultūras 

pārvalde 

Attālināti 
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auditoriju, partnerību veidošana, darbs ar 
sponsoriem. 

26.08 Praktiskais tiešsaistes seminārs “Pierādījumu 

apkopošana pēc kiberincidenta” 

 CERT LV Attālināti 

13.09.-

26.11. 
Profesionālās pilnveides izglītības programma 

“Informācija un bibliotēku zinību pamati”  

160 

 

LNB Klātienē 

LNB, 

attālināti  

22.09. – 

24.09. 
Ilgtspējīgas attīstības mērķu lokalizēšana 
Baltijas valstu muzejos un bibliotēkās 

4 LNB Attālināti 

22.09. Apmācību seminārs Latgales reģiona 
kultūras darbiniekiem. “Lokālpatriotisma 
attīstība kultūras jomā, veicinot kopienas 
sajūtu mūsdienu sabiedrībā” 

4 Augšdaugavas 

novada 

Kultūras 

pārvalde 

Attālināti 

22.09. Seminārs “Nesaprotamais jaunietis 
bibliotēkā” 

2 
Latvijas 

Bibliotekāru 

Izglītības 

apvienība 

(LBIA) 

Attālināti 

28.09. Apmācību seminārs Latgales reģiona 
kultūras darbiniekiem. “Fotografēšana ar 
mobilo telefonu un fotogrāfiju apstrāde” 

 
Augšdaugavas 

novada 

Kultūras 

pārvalde 

Attālināti 

05.10. 

06.10. 
Apmācību seminārs Latgales reģiona kultūras 

darbiniekiem. “Vēsturisko liecību pārveidošana 

elektroniskā formātā” 

4 Augšdaugavas 

novada 

Kultūras 

pārvalde 

Klātienē 

22.10. Vidzemes novadu Bērnu un skolu bibliotēku 

darbinieku 19. konferencē “Inovatīvi 

pakalpojumi bibliotēkās – pieredze, risinājumi, 

nākotnes vīzijas”: 

mūsdienīga bibliotēka Latvijā un pasaulē; 

mūsdienu bibliotēka – palīgs kompetenču 
izglītībā; Ģimenes digitālais aktivitāšu centrs 

bibliotēkā: devums un ieguvumi; mācies un 
radi ar tehnoloģijām.  

6 Cēsu Centrālā 

bibliotēka 

Attālināti 

25.10. Medijpratības seminārs “The Fake ≠ Fact Info 

Lab!” 

 Baltijas Mediju 

izcilības centrs 

Attālināti 

27.10. 

10.11. 
Dari Digitāli - Digitālo līderu apmācības: 

Esi digitālais līderis! Vispārpieņemtie drošības 
principi; autorizācijas process un elektroniskā 

identifikācija; paraksties digitāli; izveido e-

adresi; u.c.  

16 VARAM un 

Biznesa, 

mākslas un 

tehnoloģiju 

augstskola 

“RISEBA” 

Attālināti 

04.11. Vebinārs “Medijpratība – ne tikai izglītības, bet 

arī veselības un drošības jautājums”:  

Droša bibliotēkas vide. Klusēšana = 

piekrišana. Kāpēc svarīgi neklusēt….  

Kopienas izglītošana medijpratības jautājumos. 
Sazvērestības teorijas.  

 LNB Attālināti 

30.11. Analītisko ierakstu kataloģizēšana un 

indeksēšana 

 LNB Attālināti 

2021. gada pavasarī, LCB piedalījās Latvijas bibliotēku festivālā, kas norisinājās no 14. līdz 

15. aprīlim tiešsaistes formātā ar tēmu “Darīt Neticamo”. Festivāla pirmajā dienā notika 

Latvijas bibliotekāru 21. konference, pulcējot gan runātājus no Latvijas, gan ārzemēm, 

turpretī otrā diena tika veltīta Ideju tirgum.  
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Konferencē tika runāts par tādām tēmām kā "Bibliotēkas kā demokrātijas forums – 

jaunais mūsdienu bibliotekārā darba vilnis", "Kā bibliotēkas kļūst strukturāli būtiskas Eiropas 

Savienībai", "Pasaules bibliotēku karte un IAM stāsti: iespējas arī Latvijas bibliotēkām". 

Papildus šīm tēmām tika apskatīts "Latvijas Bibliotekāru biedrības 2020. gada pārskats un 

2021. gadā iecerētais", "Nacionālais attīstības plāns 2021.–2027. gadam (NAP2027) un 

bibliotēkas", "Pilsoniskās sabiedrības indekss, NVO darbības iespējas un bibliotēku loma 

pilsoniskās līdzdalības veicināšanā", un "Bibliotēkas publicitāte un vizuālā identitāte – koši, 

radoši, pamanāmi un neiedomājami". 

Otrajā festivāla dienā norisinājās Ideju tirgus, kas kļuva par vēsturisku notikumu, tā kā 

tiešsaistes formātā tas iepriekš netika rīkots. Lai piedalītos Ideju tirgū, bija nepieciešams 

izveidot videoierakstu, demonstrējot 2020. gadā realizētās inovatīvās idejas.  

No LCB tika izveidots videoieraksts ar nosaukumu “Pretī panākumiem ar jaunām 

idejām!”, stāstot par četrām dažādām īstenotajām idejām, tajā tika apskatīts bibliotēkas 

veidotais apsveikums par godu Daugavpils pilsētas 745 gadu jubilejai, izstrādātā 

lasītveicināšanas spēle “Bibliopols”, orientēšanās rallijs bibliotēkā ar nosaukumu “Tētis 

bibliotēkas džungļos”, kā arī gada beigās īstenotie Adventes lasījumi, iesaistot daudzus LCB 

darbiniekus. Videoierakstā bija dzirdama gan fona balss, gan tika izveidoti subtitri, piedāvājot 

ar video saturu iepazīties arī cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem.  

Pēc visu dalībnieku videoierakstu noskatīšanās, notika balsošana ar reāllaika anketas 

palīdzību. Ideju tirgū uzvaru guva Cēsu Centrālā bibliotēka, savukārt LCB ieņēma piekto vietu, 

sakrājot 137 punktus.  

Pavisam kopā LBB tika atsūtīti 24 videoieraksti ar 86 idejām. Savukārt pasākumam līdzi 

kopskaitā sekoja aptuveni 700 skatītāji, pieslēdzoties gan LBB Facebook lapā, gan tiešsaistes 

platformā Zoom.  

2021. gadā no 21. septembra līdz 9. novembrim LCB vadītāja Jeļena Šapkova apguva 24 

stundu neformālās izglītības programmu “Nenoteiktības un pārmaiņu apstākļos nepieciešamo 

kompetenču attīstīšana Latvijas bibliotēku vadītājiem”. Programmā tika iekļauti sekojoši 

temati: Bibliotēkas vadība nenoteiktības apstākļos; Statistikas un ietekmes datu izmantošana 

pierādījumos balstītu stāstu stāstīšanā; Bibliotēkas pakalpojumu menedžmenta un attīstīšanas 

pieredze Igaunijā.  

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. 

LCB darbinieki pārskata periodā ne tikai apmeklēja citu iestāžu organizētos profesionālās 

pilnveides pasākumus, bet arī paši piedalījās ar priekšlasījumiem un dalījās savās zināšanās, 

darba pieredzē. Informācija apkopota 12.2.1. tabulā. 

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

5.1. LCB un filiāļu galvenie rādītāji 

2021. gadā LCB un filiālēs reģistrēto lietotāju skaits bija 12 024. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 

lietotāju skaits samazinājies par 17%. LCB un filiāļu pamatrādītāju kopaina trīs gadu periodā 

ir apkopota 5.1.1. tabulā. 

https://www.youtube.com/watch?v=92HM_2OSLjQ
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5.1.1. tabula. Bibliotēkas pamatrādītāji 

 2019 2020 2021 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Aktīvo lietotāju skaits 17 695 14 499 12 024 - 18 %; - 17 % 

t. sk. bērni līdz 18.g. 7 300 5 921 4 878 - 19 %; - 18 % 

Bibliotēkas apmeklējums 204 973 142 218 133 125 - 31 %; - 6 % 

t. sk. bērni līdz 18.g. 83 165 56 221 52 849 - 32 %; - 6 % 

Virtuālais apmeklējums 185 661 206 082 225 363 + 11 %; + 9 % 

Izsniegums kopā 427 332 297 411 241 408 - 30 %; - 19 % 

t. sk. grāmatas 340 895 243 697 206 756 - 29 %; - 15 % 

t. sk. periodiskie izdevumi 66 727 43 663 30 919 - 35 %; - 29 % 

t. sk. bērniem līdz 18.g. 131 357 92 935 75 233 - 29 %; - 19 % 

Bibliotekārais aptvērums % 

no iedz. skaita pagastā, 

pilsētā, reģionā 

15,8 % 15,9% 13,3% +0,1 %; -2,6% 

t. sk. bērni līdz 18 g. 35 % 37,4% 31% +2,4 %; -6,4% 

Iedzīvotāju skaits 91 913 91 407 90 520 -0,6 %; -0,97% 

t. sk. bērni līdz 18 g. 16 662 15 841 15 712 -5 %; -0,81% 

Samazinoties bibliotēkas apmeklējumam (-6%), proporcionāli ir samazinājies izsnieguma 

rādītājs (-19%), savukārt vislielākais samazinājums ir periodisko izdevumu izsniegumā (-29%).  

Pretēji fiziskajam apmeklējumam virtuālais apmeklējums palielinājās par 9%, kas liecina 

par bibliotēkas attālināto pakalpojumu pieprasījumu. 

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

Pārskata gada pavasarī LCB ieviesa jaunu pakalpojumu – grāmatu nodošanas kasti, kurā 

bezkontakta režīmā var nodot visus iespieddarbus, kas saņemti kā Latgales Centrālajā 

bibliotēkā, tā arī jebkurā no tās filiālēm. Pārskata gadā grāmatu nodošanas kastē tika ievietoti 

2 278 iespieddarbi.  

Savukārt rudenī tika uzstādīts grāmatu saņemšanas pakomāts, kurā tiek nodrošināta 

bezkontakta saņemšana izdevumiem, kuri atrodas LCB un ASV Info centra krājumā. Lai 

pakalpojuma izmantošana būtu ērtāka lietotājiem, tika izstrādāta pakomāta lietošanas pamācība 

(skat. 2. pielikumu). Pārskata gadā pakomātu izmantoja 256 bibliotēkas lietotāji, un tika 

izsniegtas 436 grāmatas. 

Grāmatu nodošanas kaste un pakomāts tika uzstādīti Daugavpils pilsētas centrā, pie 

Vienības nama ēkas, tieši blakus ieejai LCB no Saules ielas. Jāatzīmē, ka gan grāmatu 

nodošanas kaste, gan pakomāts ir pieejams jebkurā diennakts laikā, kas sniedz papildu ērtības 

bibliotēkas lietotājiem. 

No 2021. gada 20. jūlija LCB un piecās filiālēs – JNB, CRB, PDB, GMB un PKB – tika 

nodrošināta sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas Covid-19 sertifikātu izsniegšana 

personām, kurām nav piekļuves internetam vai digitālās autentifikācijas rīkiem. Trīspadsmit 

darbiniekiem tika nodrošināta piekļuve Valsts pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra 

portālam www.pakalpojumucentri.lv, kā arī veikta darbinieku apmācība darbam ar portālu. 

Iedzīvotāji tika apkalpoti pēc iepriekšēja pieraksta. Šim mērķim LCB tika izveidots vienots 

informatīvs tālrunis. Zvanot pa šo tālruni, iedzīvotājam bija iespēja rezervēt pakalpojuma 

saņemšanas laiku sev tuvākajā bibliotēkā, kā arī saņemt konsultāciju par šī pakalpojuma 

file:///C:/Users/valentina.kezika/Downloads/www.pakalpojumucentri.lv
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saņemšanas nosacījumiem un procedūru. Nepilnu sešu mēnešu laikā tika izsniegti 8 638 

Covid-19 sertifikāti.  

Pārskata gadā LCB tīmekļa vietnes sadaļā “Jaunumi” tika uzlabota piekļūstamība 

svarīgām ziņām par bibliotēkas pakalpojumiem, ieviešot audioziņu formātu. Šīs ziņas ierunāja 

bibliotēkas darbinieki gan latviešu, gan krievu valodā. Audioziņas tika nodrošinātas 

informācijai par bibliotēkas apmeklēšanas un pakalpojumu saņemšanas nosacījumiem 

(piemēram, LV, RU), kā arī publikācijām par jaunajiem pakalpojumiem – grāmatu nodošanas 

kaste (LV), grāmatu pakomāts (LV, RU), Covid-19 sertifikātu izdruka (LV, RU). ` 

5.3. E-grāmatu bibliotēka 

“3td e-GRĀMATU bibliotēka” ir pakalpojums, kas reģistrētiem publisko bibliotēku lietotājiem 

piedāvā bez maksas lasīt e-grāmatas tiešsaistē – mobilajā ierīcē vai datorā. Informācija par 

pakalpojumu ir pieejama LCB mājaslapā www.lcb.lv. Šim mērķim ir izveidots arī 

reklāmkarogs, kas nodrošina ērtāku pieeju 3td e-GRĀMATU bibliotēkai. LCB un filiāļu sociālo 

mediju lapās regulāri tika publicēti ieraksti par iespēju saņemt un lietot e-grāmatu bibliotēkas 

pakalpojumus.  

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

5.3.1. tabulā.  

5.3.1. tabula E-grāmatu bibliotēkas statistikas dati 

 2019 2020 2021 

E-grāmatu bibliotēkas lasītāju/autorizēto lietotāju 

skaits kopā  

55 211 266 

E-grāmatu bibliotēkas lasītāju/autorizēto lietotāju 

skaits pārskata periodā 

55 159 52 

E-grāmatu bibliotēkas izsniegums kopā 134 643 777 

E-grāmatu bibliotēkas izsniegums pārskata 

periodā 

134 446 197 

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

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

Pārskata gada sākumā LCB un filiāles kopīgi veica izglītības iestāžu darbinieku aptauju par 

vēlamo atbalstu no bibliotēkas (skat. 3. pielikumu). Aptaujas mērķis bija noskaidrot atbalsta 

iespējas izglītības iestādēm, īstenojot jaunā mācību satura ieviešanu visās izglītības pakāpēs, tai 

skaitā pielāgojot bibliotekāro stundu un citu tematisko pasākumu saturu un formātu, aptverot 

pedagogiem aktuālās tēmas. 

Aptaujā piedalījās 156 respondenti no Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm. Latgales 

Centrālās bibliotēkas filiāles aicināja piedalīties aptaujā savas apkaimes pedagogus, tādējādi 

veidojot plašu aptvērumu no visām Daugavpils apkaimju izglītības iestādēm.  

Analizējot iegūtos rezultātus, tika konstatēts: 

 Pārstāvētākas mācību jomas starp respondentiem ir valodu, matemātikas un 

dabaszinātņu jomas; 

 Lielākā daļa aptaujas dalībnieku strādā ar 5.-9. klašu auditoriju; 

 Gandrīz visi respondenti (81%) iepriekš ir sadarbojušies ar LCB vai tās filiālēm; 

 Vairums (74%) izglītības iestāžu darbinieku atzina, ka, sadarbojoties ar 

bibliotēku, viņi vēlētos pilnveidot skolēnu lasītprasmes un valodas pratības 

http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=jaunumi&page=6&cid=7720
http://www.lcb.lv/?lang=ru&nod=jaunumi&page=3&cid=7721
http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=jaunumi&page=1&cid=7514
http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=jaunumi&page=7&cid=7708
http://www.lcb.lv/?lang=ru&nod=jaunumi&page=3&cid=7709
http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=jaunumi&page=7&cid=7702
http://www.lcb.lv/?lang=ru&nod=jaunumi&page=3&cid=7703
http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=e_resursi
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zināšanas. Savukārt otrā visbiežākā atbilde bija kultūrpratība un zināšanas par 

mākslu (64% respondenti). Nākamajās pozīcijās ierindojās pašvadīta mācīšanās 

un informācijpratība (58% un 57% respondentu). 

Balstoties uz aptaujas rezultātiem, tika secināts, ka pastāv nepieciešamība izveidot jaunu 

piedāvājumu, iekļaujot tajā ar projekta “Skola2030” saistītās mācību jomas un caurviju 

prasmes. Ņemot vērā aptaujas dalībnieku vēlmes, pārskata periodā tika izstrādātas vairākas 

jaunas bibliotekārās stundas, kā arī pielāgotas esošās, nodrošinot dažādu vecuma grupu 

aptvērumu. 

5.4.1. tabula. Pēc aptaujas rezultātiem izstrādātās un īstenotās bibliotekārās stundas 
Mācību jomas un 

caurviju prasmes 

Bibliotekārās stundas Aptvērums  

Valodu mācību 

joma – latviešu 

valoda un 

svešvaloda 

Sākumskola: “H. K. Andersens – pasaku meistars”, “Grāmatām 

arī ir dzimšanas diena!” u. c. 

Pamatskola: “I have a dream”, “Starptautiskā dzimtās valodas 

diena”, “Valoda nevar būt bez domas, doma var būt bez valodas 

/Rainis/”,   “Welcome to the U.S.” u. c. 

Vidusskola: “Starptautiskā dzimtās valodas diena”, “Great 

American Authors. Ibi Zoboi” u. c. 

Kopējais 

dalībnieku 

skaits – 

4830 

Valodu mācību 

joma – lasītprasme 

Pirmsskola: “Rotaļnodarbība "Dzejolīši ciemos nāk", veltīta 

A. Barto 115 gadu jubilejai”, “Ciemos pie Gudrās pūces”, “Jura 

Zvirgzdiņa 80. jubilejai veltīts pasākums “Lielais ceļojums”” u. c. 

Sākumskola: “Lācēna Tobiasa stāsts /Jurim Zvirgzdiņam – 80/”, 

“Labs viss, kas laimīgi beidzas. Jurim Zvirgzdiņam – 80” u. c. 

Pamatskola: “Jauno grāmatu stunda” 

Vidusskola: “Imants Ziedonis ziedēs mūžīgi”, “Modernās urbānās 

dzejas aizsācējs – Aleksandrs Čaks” u. c. 

Kopējais 

dalībnieku 

skaits – 

3840 

Kultūras izpratnes 

un pašizpausmes 

mākslas mācību 

joma 

Pamatskola: “Vai tu zini, kā skan laimes zeme?”, “Esmu gatavs! 

Esmu gatavs! Esmu gatavs!”, “Voltam Disnejam – 120” 

Vidusskola: “Dzejas labirints” 

Kopējais 

dalībnieku 

skaits – 480 

Pašvadīta 

mācīšanās 

Pamatskola: “Mana ideālā prezentācija” 

Vidusskola: “Mana ideālā prezentācija”, “Plaģiātisms – tā veidi un 

sekas” 

Kopējais 

dalībnieku 

skaits – 

1230 

Digitālās prasmes 

un 

informācijpratība 

Sākumskola: “Sērfo internetā un esi drošs”, “Mobils un drošs” 

u. c. 

Pamatskola: “Sērfo internetā un esi drošs”, “Bibliotēka Z 

paaudzei: lietderīgi, saistoši un pievilcīgi!”, “Domā un dari 

digitāli!” u. c. 

Vidusskola: “Ieskats viltus ziņu pasaulē: Medijpratības pamati”, 

“Medijpratība digitālajā vidē” u. c. 

Kopējais 

dalībnieku 

skaits – 

1890 

Sociālā un 

pilsoniskā mācību 

joma 

Sākumskola: “Kad pelēkā mētelī Latvija tērpjas, mirdz karoga 

košums kā brīvības liesma!” /A. Lipska/”, “kad tu pa tēvu zemes 

ceļiem ej” /U. Auseklis/ u. c. 

Pamatskola: “Vecās pilsētas stāsts”, “Pie barikāžu atmiņu 

ugunskura”, “Neatradīsim nekur mēs citur vietu, kura runātu ar 

mums…” u. c. 

Vidusskola: “Domā par Latviju – piemini barikādes” 

Kopējais 

dalībnieku 

skaits – 

1800 
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Izstrādātais saturs tika piedāvāts gan attālināti, gan klātienē, ņemot vērā epidemioloģiskās 

drošības nosacījumus. Bibliotekārās stundas un tematiskie pasākumi kļuva pieprasīti ne tikai 

Daugavpils pilsētā un novadā, bet arī citur Latvijā: Rēzeknes pilsētā un novadā, Krāslavas 

novadā, Gulbenē, Ludzā, Jēkabpilī, Līvānos, Rīgā, Ventspilī, Cēsīs, Siguldā.  

Bibliotēku nedēļā JNB pieaugušie lietotāji tika aicināti piedalīties ekspresaptaujā “Mūsu 

kopienas sirds – Jaunbūves bibliotēka”. Bibliotēkas lietotāju aptaujas rezultātu vizuālajai 

noformēšanai tika izmantota kvilta tehnika. Kvilts tā ir elementu tehnika, kas savieno nelielus 

komponentus dekoratīvā kompozīcijā. JNB apmeklētājiem tika uzdoti četri jautājumi, uz 

kuriem tika saņemtas īsas un kodolīgas atbildes par bibliotēkas nozīmi un lasīšanas 

paradumiem. Aptaujas dalībnieki atzīmēja, ka bibliotēka ir stabilitātes, komforta un pozitīvu 

emociju saliņa; tā ir vieta, kas palīdz atklāt literatūras un vēstures pasauli; bibliotekāri ir 

atsaucīgi un sniedz kvalitatīvu atbalstu dažādu jautājumu risināšanā. Pēc respondentu atbildēm 

tika secināts, ka viņiem patīk lasīt klasikas darbus, vēsturiskos un piedzīvojumu romānus, 

detektīvžanra grāmatas un fantastiku, priekšroku dodot latviešu, krievu, franču, angļu, vācu 

autoru daiļdarbiem. Vairāki aptaujātie norādīja, ka cenšas uzrunāt savus bērnus, kolēģus, 

draugus un radiniekus apmeklēt bibliotēku un pievērsties grāmatu lasīšanai (skat. 4. pielikumu).  

5.5. Ārējie apkalpošanas punkti kā pakalpojums 

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

5.7. sadaļā. 

5.6. Pakalpojumu sniegšanas vieta kā pakalpojums 

LCB nav izveidota pakalpojuma sniegšanas vieta kā pakalpojums  

5.7. Bibliotēkas pieejamība personām ar īpašām vajadzībām – situācijas raksturojums 

No visām Daugavpils publiskajām bibliotēkām pieejamība personām ar kustību traucējumiem 

ir nodrošināta LCB (lifts) un JNB (uzbrauktuve). Saskaņā ar Bibliotēkas lietošanas 

noteikumiem personām ar īpašām vajadzībām ir nodrošināta apkalpošana dzīvesvietā. 2021. 

gadā šo pakalpojumu izmantoja 7 bibliotēkas lietotāji.  

Oktobrī Jaunbūves bibliotēka Daugavpils psihoneiroloģiskās slimnīcas pansionāta 

iedzīvotājus aicināja uz bibliotekāro stundu “Dzejas lapkritis”, kuras laikā tika lasīta 

Daugavpils autoru dzeja un apskatīta rudens tematikai veltītā grāmatu izstāde. Piekrastes 

bibliotēkā Daugavpils psihoneiroloģiskās slimnīcas pansionāta grupa piedalījās klātienes 

bibliotekārajā stundā “Mūsu spārnotie draugi” un Adventes laika lasījumos. Apmeklējot 

bibliotēku, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām bija arī iespēja apskatīt literatūras un mākslas 

izstādes. 

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

tematiskie pasākumi – situācijas raksturojums  

Pārskata periodā LCB un filiāles sniedza pakalpojumus atbilstoši bibliotēkas apmeklētāju 

interesēm un vajadzībām. 2021. gadā LCB un filiālēs tika organizēti 706 pasākumi dažādām 

mērķgrupām (t. sk. 368 bibliotekārās stundas): 
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ģimenes, bērni un jaunieši līdz 18 gadiem (skat. 7. sadaļu) 

pedagogi 

Pārskata gada sākumā LCB tika veikta izglītības iestāžu darbinieku aptauja par vēlamo atbalstu 

no bibliotēkas. Aptaujas mērķis bija noskaidrot atbalsta iespējas izglītības iestādēm jaunā 

mācību satura ieviešanā visās izglītības pakāpēs, tai skaitā pielāgojot bibliotekāro stundu un 

citu tematisko pasākumu saturu un formātu, aptverot pedagogiem aktuālās tēmas. Aptaujā 

piedalījās 156 izglītības iestāžu darbinieki (skat. 5.4. sadaļu).  

seniori  

Pārskata gadā LCB turpināja rīkot datorkursus senioriem (skat. 5.10. sadaļu); LCB ASV 

Informācijas centrs organizēja angļu valodas pamatkursu senioriem – 2021. gadā tika 

organizētas 23 angļu valodas nodarbības senioriem klātienē, kurās tika reģistrēti 149 

apmeklējumi. (skat. 5.10. sadaļu). 

sociāli neaizsargātie un riska grupu bibliotēkas lietotāji  

Bibliotēka sniedza konsultācijas un praktiskus padomus, kā lietotājiem izmantot 

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

Konsultācijas tika sniegtas arī CV sastādīšanā, e-pasta izveidē. 

uz mūžu notiesātas personas  

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

pārvaldes (IeVP) Daugavgrīvas cietumu LCB nodrošina grāmatu izsniegšanas punkta darbību 

Daugavgrīvas cietumā. 2021. gadā tika apkalpotas 47 personas, izsniegtas 198 grāmatas un 

izpildīti 12 pasūtījumi. Atbilstoši Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumiem grāmatu 

izsniegšana nenotika janvārī, martā, oktobrī un novembrī. 

ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās dzīvojošās personas  

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

slimnīca” (DPNS) par grāmatu punkta organizēšanu VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā 

slimnīca” Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. 2021. gadā tika 

apkalpotas 19 rehabilitācijas institūcijā dzīvojošas personas, kopā tika izsniegtas 204 grāmatas. 

Atbilstoši Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumiem grāmatu izsniegšana nenotikta 

janvārī, februārī, martā, maijā un novembrī. 

5.8.1. Tematiskie pasākumi un izstādes dažādām lietotāju grupām 

Izstādes 

2021. gadā LCB un filiālēs bija organizētas 474 izstādes, t. sk. 397 literatūras, 45 mākslas, 32 

virtuālās izstādes. 

Par veiksmīgāko izstādi dažādām vecuma grupām pārskata gadā atzīstama Rīgas 

Centrālās bibliotēkas ceļojošā izstāde “100 grāmatas bērniem”. Tā pulcēja plašu interesentu 

skaitu – pieaugušos, bērnus, ģimenes vairākās paaudzēs, kuriem bija iespēja pāršķirstīt 

grāmatas un kavēties atmiņās par bērnībā lasīto. 

https://latvija.lv/
https://eveseliba.gov.lv/
https://eds.vid.gov.lv/login/
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5.8.1.1. attēls. LCB darbinieki ar savas bērnības grāmatām no izstādes “100 grāmatas bērniem” 

Īpašu sabiedrības un mediju uzmanību piesaistīja Sarmītes Bogdanovičas fotoizstāde “Es 

esmu”, kas kolāžas veidā simboliski atainoja meitenes Agneses ar Dauna sindromu būtības un 

ikdienišķo sajūtu salikumu (skat. 10. sadaļu). 

LCB ir izveidota ikgadēja sadarbība ar fotoklubiem, izglītības un kultūras iestādēm 

izstāžu organizēšanā. Informācija par aizvadītajā izstādēm pieejama LCB tīmekļa vietnē zem 

reklāmkaroga “Mākslas izstādes”. Pārskata gadā LCB bija skatāma Dusetu mākslas galerijas 

(Lietuva) 25 gadu jubilejas fotoizstāde, kurā iekļauti Dusetu apkārtnes mākslinieku darbi; 

Daugavpils Marka Rotko mākslas centra grafikas darbu kolekcijas izstāde “Pilsēta. 

Daugavpils”, Profesionālās izglītības kompetenču centra Daugavpils Dizaina un mākslas 

vidusskolas “Saules skola” Bērnu mākslas skolas audzēkņu rudens plenēra darbu izstāde 

“Daugavpils: aiz, virs, ap, zem, pirms…”, Daugavpils fotostudijas “Ezerzeme - F” izstāde 

“Sarkanā maģija”, Dzintras Žvagiņas fotoizstāde “AIZLOGA” u. c. Savukārt filiālēs bija 

apskatāmas šādas izstādes: Pjotra Hudobčenoka darbu izstāde “Jubileju priekšvakarā”, Ingas 

Vasiļjevas studijas “IV DARBNĪCA” dalībnieku gleznu izstāde “Vasaras krāsas”, Dzintras 

Žvagiņas fotoizstāde “AIZLOGA”, Žannas Orlovas izstāde “Manas dvēseles krāsu ceļš” u. c. 

Izstāžu afišas var apskatīt 5. pielikumā. 

Pārskata gadā kā viena no novadpētniecības darba prioritātēm tika izvirzīta vietējo 

mākslinieku, fotogrāfu, radošo personu darbu eksponēšana. LCB un filiālēs bibliotēkas lietotāji 

varēja aplūkot Raivja Mileiko pirmo fotogrāfiju personālizstādi “Tās zemes ieskautais”, LCB 

un filiāļu darbinieku fotoizstādi “Daugavpils bibliotekāra acīm”, fotoizstādi “Viena diena 

Grīvā”, Jurija Bitiņa fotoizstādi “Pilsēta un daba”, Nadzeždas Medveckas zīmējumu izstādi 

“Dveseles spogulis”, koktēlnieka Oļega Sļepkova izstādi “Daba un fantāzija” u. c. (skat.  

8. sadaļu). 

Viens no 2021. gada jauninājumiem ir virtuālās izstādes, kuru mērķis ir popularizēt 

novadniekus, spilgtus latviešu rakstniekus un dzejniekus, atspoguļot LCB krājumā pieejamo 

autoru literāro devumu. Pārskata gadā LCB un filiāles sagatavoja 32 virtuālās izstādes – Pēterim 

Martinsonam, Valdai Mežbārdei, Valerijai Seilei, Ontōnam Skryndam, Jānim Tālem u. c., kā 

arī tematiskās virtuālās izstādes – Mātes dienai, Lieldienām, Baltā galdauta svētkiem ”Laiku pa 

laikam – atmiņās kavēties!”, “Dāvana māmiņai” u. c. Muzeju nakts 2021 ietvaros LCB DAC 

http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=makslas_izstades
http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=virtualas_izstades
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logos bija skatāma Vēsturiskās modelēšanas kluba “Robeža” miniekspozīcija – vikingu laika 

skandināvu iedzīvotāju apģērbs, bruņas un kaujas ieroči. 

 5.8.1.2. attēls. Vēsturiskās modelēšanas kluba “Robeža” miniekspozīcija 

Pasākumi dažādām lietotāju grupām 

LCB un tās filiāļu pasākumu piedāvājums ir veidots saskaņā ar bibliotēkas izstrādāto 

perspektīvo pasākumu plānu 2021. gadam, ņemot vērā gan pilsētas, gan valsts mēroga 

prioritātes un notikumus. Pārskata gadā LCB filiālēs kopā tika novadīti 706 pasākumi (615 

virtuāli, 86 klātienē, 3 ārpus bibliotēkas telpām un 2 hibrīdpasākumi).  

Bibliotēka pārskata periodā organizēja tikšanās ar grāmatu autoriem, kas pulcēja plašu 

interesentu loku. Turpinājās divu Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstīto projektu īstenošana:  

“Tiekamies bibliotēkā! Bērnu rakstnieki Daugavpilī” 2. kārta un “Dialogs. Rakstnieki 

Daugavpilī” 6. kārta. Pieaugušo un jauniešu auditorijai tika piedāvātas tiešsaistes sarunas ar 

Sabīni Košeļevu, Rvīnu Vardi, Jāni Joņevu, savukārt skolas vecuma bērni tikās ar 

Agnesi Vanagu un Agiju Staku (skat. 9. sadaļu). Dzejas dienu 2021 ietvaros LCB 

apmeklētājiem bija iespēja ieklausīties vietējo autoru dzejas lasījumos (skat. 8. sadaļu). 

Pārskata gadā LCB un filiālēs tradicionāli noritēja Ziemeļvalstu literatūras nedēļa, LCB 

aicināja uz tiešsaistes literāro krēslas stundu “Sapņi un ilgas Ziemeļvalstīs”. Septembrī LCB 

sadarbībā ar Ziemeļvalstu Ministru padomes biroju Latvijā klātienē organizēja tikšanos ar somu 

dzejnieci Heli Lāksonenu (Heli Laaksonen) un viņas darbu atdzejotāju, dzejnieku Guntaru 

Godiņu. 

5.8.1.3. attēls. Tikšanās ar Heli Lāksonenu un Gundaru Godiņu 
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Pārskata gadā ASV Informācijas centrs rīkoja vairākus izglītojošus un interaktīvus pasākumus 

un konkursus angļu valodā. Skolas vecuma bērni un jaunieši tika aicināti piedalīties literārā 

pasākumā “Great American authors. Ibi Zoboi” (Dižie Amerikāņu Autori. Ibi Zoboi), angļu 

valodas burtošanas konkursā “Spelling Bee” (Burtošanas bite), konkursos “Disney Characters’ 

Christmas in Latvia” (Disneja tēlu Ziemassvētki Latvijā), “American History” (latv. – 

Amerikas vēsture), medijpratības projektā “MediaLab Critical Thinking”. Pasākumi visiem 

interesentiem: informatīvs pasākums par studiju iespējām ASV un ASV valdības sponsorētās 

FLEX apmaiņas programmas iespējām, ko organizēja LCB ASV Info centrs sadarbībā ar 

Education USA Latvia Informācijas centru un biedrību American Councils; konkurss “Thank 

You, Mommy!” (latv. – Paldies Tev, Māmiņ!); izaicinājumu spēle “Cartoons have no age!” 

(latv.- Multfilmām nav vecuma!). 

Aktīvā dzīvesveida piekritēji tika aicināti piedalīties rīta vingrošanā ar latviešu tautas deju 

soļiem, kuru Eiropas sporta nedēļā LCB organizēja sadarbībā ar Vienības nama deju ansambli 

“Laismeņa”. Bibliotēku nedēļā LCB Facebook lapas sekotāji tika aicināti iesaistīties akcijā 

“Mazo varoņdarbu kalendārs” – mainīt ikdienu un pievērsties aktivitātēm, kas ir noderīgas 

fiziskajai un psihiskajai veselībai, kā arī apkārtējai videi (skat. 10.3. sadaļu). 

Ekskursijas 

Pārskata gadā LCB un filiālēs tika novadītas 60 ekskursijas dažādām mērķgrupām. DAC tika 

novadīta 51 ekskursija, kopskaitā aptverot 852 apmeklētājus.  

LCB apmeklētāju vidū bija ne tikai daugavpilieši, bet arī citu Latvijas novadu pārstāvji – 

Kultūras centra “Siguldas devons” darbinieki, kolēģi no Kuldīgas Galvenās bibliotēkas un 

Kuldīgas novada bibliotēkām, Eiropas Parlamenta (EP) deputāte Dace Melbārde. Tāpat tika 

novadītas ekskursijas ārzemju viesiem – skolotājiem no “Erasmus+” programmas, Daugavpils 

Marka Rotko mākslas centra viesmāksliniekiem, Tartu pilsētas un tuvāko novadu 

bibliotekāriem, Francijas institūta Latvijā pārstāvjiem u. c. interesentiem. 

5.8.4.1. attēls. Viesi LCB: EP deputāte Dace Melbārde (pa kreisi), 

kolēģi no Kuldīgas bibliotēkām (pa labi) 

5.9. Uzziņu un informācijas darbs 

2021. gadā LCB un filiālēs tika sniegtas vairāk nekā 7 000 uzziņas. Uzziņu skaits trīs gadu 

griezumā apkopots 5.9.1. tabulā. 

5.9.1. tabula. Uzziņu skaits 

Bibliotēka 2019 2020 2021 +/- 

LCB 26 845 34 133 1 391 +7288; -32742 
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BBZ 6583 5508 2457 -1075; -3051 

GMB 1782 845 183 -937; -662 

JNB 1395 569 405 -826; -164 

PDB 856 536 178 -320; -358 

CRB 392 345 511 -47; +166 

PKB 4240 2440 2050 -1800; -390 

ASV Info centrs 463 280 108 -183; -172 

Kopā 42 556 44656 7283 +2100; -37373 

LCB pieprasītākās ir tematiskās uzziņas par sabiedriskajām zinātnēm (26% no visām uzziņām), 

medicīnu (25%), vēsturi un ģeogrāfiju (13%), filoloģiju, valodniecību un literatūrzinātni (9%), 

izglītību un zinātni (7%), mākslu, kultūru un sportu (7%), reliģiju un filozofiju (5%), lietišķām 

zinātnēm (5%), matemātiku un dabaszinātnēm (3%). 2021. gadā samazinājās interese par 

psiholoģiju, jurisprudenci un politikas zinātni. Krasi samazinājās LCB un filiālēs sniegto uzziņu 

skaits (-37 373, salīdzinot ar 2020. gadu). Daļēji tas saistīts ar to, ka dažādu Covid-19 izplatības 

ierobežojumu dēļ ne visi interesenti varēja apmeklēt bibliotēku pārskata gadā, tomēr jāsecina 

arī, ka, pateicoties attālinātā darba, mācību un citu virtuālo procesu arvien intensīvākai 

ienākšanai ikdienas dzīvē, cilvēku digitālās prasmes ir ievērojami uzlabojušās, viņi spēj 

patstāvīgi, bez bibliotekāra palīdzības, atrast informāciju tīmekļa vietnēs, datubāzēs u. c. 

2021. gadā LCB turpināja sniegt digitālās uzziņas. Tika noskenētas 1 159 lappuses un 

attālināti apkalpoti 115 bibliotēkas lietotāji. Vislielākais informācijas pieprasījums bija no 

studentiem jurisprudences jomā.  

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

sniegtas 9 027 konsultācijas, savukārt filiālēs – uz pusi mazāk. Lielākoties konsultāciju tēmas 

bija saistītas ar bibliotēkas darba laika izmaiņām, pieejamajiem pakalpojumiem, datubāzēm; 

liela interese bija arī par pieraksta iespējām Covid-19 sertifikāta saņemšanai.  

5.9.1. Eiropas Savienības informācijas punkta darbība 

Pārskata gadā LCB Eiropas Savienības informācijas punkts (ESIP) tika papildināts ar jaunākajiem 

izdevumiem par ES procesiem darbības jomām un rezultātiem. Jaunāko izdevumu saraksts un 

pieejamība tika atspoguļota LCB tīmekļa vietnē sadaļas “Pakalpojumi” apakšnodaļā “ESIP – 

Aktualitātes”. Turpat tika publicēta arī informācija par Eiropas Padomes prezidējošo valsti, tās 

vadmotīvu un prezidentūras programmu.  

Pārskata gada pavasarī LCB ESIP piedāvāja tiešsaistes viktorīnu ”Pārbaudi sevi! Cik 

daudz Tu zini par Eiropas Savienību?”. Interesentiem tika dota iespēja pārbaudīt savas 

zināšanas par Eiropas Savienību, tās vēsturi un simboliem. Eiropas Valodu dienas ietvaros, 

24. septembrī, interesenti tika aicināti uz tiešsaistes sarunu ar Daugavpils Universitātes 

Humanitārās fakultātes Svešvalodu katedras pārstāvjiem par Eiropas Valodu dienu un valodu 

nozīmīgumu ikdienā.  

22. septembrī LCB norisinājās saruna par aktuālajiem ES jautājumiem pasākumu ciklā, 

kas veltīts Konferencei par Eiropas nākotni un digitālajiem izaicinājumiem. Sarunas pirmajā 

daļā piedalījās Aelita Čākure un Kristaps Briedis no Ārlietu ministrijas ES koordinācijas un 

politiku departamenta, pasākumu ciklu vadīja TV3 moderators Arnis Krauze. Pasākuma otrajā 

daļā piedalījās Anita Priede, Latvijas Drošāka interneta centra lektore, kas sniedza informāciju 

par digitālo tehnoloģiju iespējām ikdienā, dezinformācijas un viltus ziņu atpazīšanu, 

izvairīšanos no dažāda veida krāpniecības. Pasākumu apmeklēja 28 Daugavpils pilsētas 

iedzīvotāji. 
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5.10. Bibliotēkas izglītojošā darbība (situācijas apraksts, vērtējums)  

2021. gadā LCB un tās filiāles turpināja piedāvāt iespēju lietotājiem pilnveidot zināšanas un 

prasmes apmācību programmās, semināros, bibliotekārajās stundās u. c. aktivitātēs un 

pasākumos. 

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 

678 seniori. Pārskata gadā atbilstoši Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumiem apmācību 

programma tika realizēta tikai gada pēdējos mēnešos, līdz ar to datorprasmju pamatus 

2021. gadā apguva 6 seniori. 

LCB ASV Informācijas centra angļu valodas apmācība  

Pārskata gadā LCB ASV Info centrs organizēja 23 angļu valodas pamatkursa nodarbības 

senioriem, reģistrēti 149 apmeklējumi. Angļu valodas kurss lietotājiem ar priekšzināšanām 

notika 35 reizes, reģistrēti 125 apmeklējumi. Nodarbības tika organizētas klātienē un attālināti, 

izmantojot tiešsaistes platformu Zoom. Apliecinājumi izsniegti 10 kursa dalībniekiem. 

Licencētā neformālās izglītības programma “Angļu valodas pamatkurss iesācējiem” pārskata 

gadā netika īstenota – netika nokomplektēta apmācāmo grupa. 

Daugavpils pilsētas senioriem bija iespējams pilnveidot angļu valodas pamatzināšanas, 

apmeklējot angļu valodas klubu “English Senior Club”. Pārskata gadā tika organizētas 39 

nodarbības, reģistrēti 192 apmeklējumi. Kluba nodarbības tika organizētas klātienē un 

attālināti, izmantojot tiešsaistes platformu Zoom. 

LCB Ģimenes digitālo aktivitāšu centra nodarbības 

LCB DAC ir izstrādātas 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 lielākoties ir orientētas uz bērnu un jauniešu auditoriju, bet 

interesi par tām izrāda arī pieaugušie lietotāji. Pārskata periodā atbilstoši Covid-19 izplatības 

ierobežošanas pasākumiem klātienes nodarbības netika atļauts īstenot līdz septembrim, 

savukārt oktobrī tās tika atkārtoti aizliegtas. Līdz ar to tika novadītas divas robotikas nodarbības 

un četras 3D modelēšanas nodarbības. Uz katru no LCB Ģimenes digitālo aktivitāšu centra 

piedāvātajām apmācībām rindā vidēji gaida 52 reģistrēti bibliotēkas lietotāji. 

5.11. Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas pieejamība 

iedzīvotājiem  

Pārskata periodā pirmo reizi Daugavpils publiskās bibliotēkas tika iesaistītas divās Daugavpils 

pilsētas pašvaldības organizētajās publiskajās apspriešanās: “Daugavpils valstspilsētas un 

Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam 1. redakcijas publiskā 
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apspriešana” un publiskā apspriešana par vairākām būvniecības iecerēm – vides objekta “Saules 

kalnā” izveide un Vienības dārza pārbūve, poliklīnikas būvniecība Jaunajā Forštatē, 

apkurināmā baseina un akvaparka būvniecība Jaunajos Stropos. Bibliotēku telpās, sešās pilsētas 

apkaimēs, tika izvietoti informatīvie materiāli un balsošanas kastes. 

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

organizāciju aktuālākās informācijas pieejamība – afišas, bukleti, brošūras, informatīvie 

materiāli. Lietotāji regulāri tika informēti un konsultēti par valsts pārvaldes pakalpojumu 

portāla latvija.lv lietošanu, atbalsta vietnes mana.latvija.lv, portālu E-veselība un Datamed, kā 

arī Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Nodarbinātības valsts 

aģentūras, Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļa vietņu izmantošanas iespējām. 

5.12. Elektroniskais katalogs kā pakalpojums 

LCB elektroniskais kopkatalogs ietver informāciju par LCB un tās sešu filiāļu, kā arī 

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

izglītības iestādes) krājumos esošajiem informācijas resursiem, to atrašanās vietu un 

pieejamību. Pārskata gadā tika likvidēta Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes metodiskā 

centra bibliotēka. Likvidētās bibliotēkas krājums tika nodots Daugavpils Valsts ģimnāzijas 

bibliotēkai. 

LCB izmanto visus BIS ALISE moduļus. Modulis “Komplektēšana” netiek izmantots 

LCB filiālēs, jo informācijas resursu apstrāde notiek centralizēti – to veic LCB KAN.  No 22 

izglītības iestāžu bibliotēkām modulī “Cirkulācija” strādā 11 bibliotēkas, modulī 

“Komplektēšana” – 6, modulī “SBA” – 1, savukārt moduli “Mācības” izmanto 7 bibliotēkās. 

Pārskata gadā divas izglītības iestāžu bibliotēkas sāka izmantoto moduli “Inventarizācija”. 

BIS ALISE izmantošana pārskata gadā ir apkopota 5.12.1. tabulā. 

5.12.1. tabula. BIS ALISE izmantošana 

Bibliotēkas (skaits) Cik 

bibliotēkas 

strādā ar 

BIS ALISE 

un ALISE-i 

Strādā ar 

moduļiem 

Autorizēti 

lietotāji 

(2021) 

Pasūtīts 

(Web) 

eksemplāru 

(2021) 

C
ir

k
u

lā
ci

ja
 

S
B

A
 

K
o
m

p
le

k
tē

ša
n

a
 

LCB un filiāles (7) 7 7 7 1 6 412 3 251 

Daugavpils vispārējās un profesionālās 

izglītības iestāžu bibliotēkas (23) 
22 11 1 6 1 422 127 

Divu izglītības iestāžu bibliotēku krājumi pilnībā rekataloģizēti un pievienoti LCB 

kopkatalogam (Daugavpils Tirdzniecības vidusskolas bibliotēka, Daugavpils Būvniecības 

tehnikuma bibliotēka); 5 bibliotēku krājumi vairāk nekā 50% (Daugavpils 15. vidusskolas 

bibliotēka – 99%, Daugavpils Valsts ģimnāzijas bibliotēka – 94%, Daugavpils Medicīnas 

koledžas bibliotēka – 74%, Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas-liceja bibliotēka (52%)). 

Pārskata gadā pārējās izglītības iestāžu bibliotēkas turpināja rekataloģizēt krājumus.  

Vislielākais rekataloģizētu informācijas resursu skaits ir Daugavpils 15. vidusskolas bibliotēkā 

(+8 545), St. Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas bibliotēkā (+2 869) un Daugavpils 
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13. vidusskolas bibliotēkā (+988). Veiktie darba procesi BIS SKOLU ALISE 2021. gadā ir 

apkopoti 6. pielikumā. 

Noslēdzot 2021. gadu, LCB kopkatalogā bibliotēkas lietotājiem pieejamo monogrāfisko 

eksemplāru kopskaits ir 32 3327 (t.sk. 18 7432 LCB un filiāļu krājuma vienības) un 

turpinājumresursu kopskaits – 23 512 (t.sk. 21 485 LCB un filiāļu krājuma vienības). 

Elektroniskajā katalogā tiek ievadīti jauni, importēti, papildināti un rediģēti agrāk 

ievadītie bibliogrāfiskie ieraksti (skat. 5.12.2. tabulu). 

5.12.2. tabula. LCB veiktie darba procesi bibliogrāfiskajos ierakstos 

Darba process 2019 2020 2021 +/- 

Izveidoti MARC ieraksti 1 525 1 997 1 494 +472; -503 

Importēti MARC ieraksti 3 523 3 122 3 816 -401; +694 

Rediģēti MARC ieraksti 13 711 14 324 18 067 +613; +3 743 

Salīdzinot ar 2020. gadu, LCB rediģēto ierakstu skaits ir palielinājies (+3 743). LCB KAN 

darbinieki turpināja ierakstu rediģēšanu un papildināšanu atbilstoši RDA kataloģizācijas 

noteikumiem un UDK sistēmas atjauninājumiem.  

LCB KAN regulāri strādā pie autoritatīvās bāzes papildināšanas. Noslēdzot 2021. gadu, 

LCB Autoritatīvo ierakstu skaits ir 65 985. Autoritatīvie ieraksti tiek kopēti no LNB 

Autoritatīvo ierakstu datubāzes vai izveidoti jauni. Pārskata gadā ir izveidoti 578 jauni 

autoritatīvie ieraksti, no Ārējās autoritatīvās datubāzes importēti 3 193 un rediģēti 777 ieraksti 

(skat. 5.12.3. tabulu). 

5.12.3. tabula. LCB veiktie darba procesi autoritatīvajos ierakstos 

 2019 2020 2021 +/- 

Izveidoti autoritatīvie ieraksti 347 634 578 +287; -56 

Importēti autoritatīvie ieraksti 2 130 2 071 3 193 -59; +1 122 

Rediģēti autoritatīvie ieraksti 490 1 034 777 +544; -257 

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, jaunievadīto un rediģēto ierakstu skaits nav būtiski mainījies, jo 

lielākā daļa populāro autoru dati Autoritatīvajā datubāzē ir jau ievadīti. Savukārt jauno autoru, 

sastādītāju, redaktoru, u. c. personu ievadāmo datu skaits ir palielinājies. 

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 10 520 

pieprasījumi LCB Z39.50 serverim. 

Autorizēto lietotāju skaits LCB un filiālēs sastāda 53% (6 412 lietotāji) no aktīvo lietotāju 

kopskaita, pārskata gadā jaunie autorizācijas dati tika piešķirti 559 lietotājiem. Dati ir apkopoti 

5.12.4. tabulā, kā arī 7. pielikumā. 

5.12.4. tabula. Autorizētie lietotāji 

      2019 2020 2021 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Aktīvie lietotāji kopā 17 695 14 499 12 024 -18 %; - 17 % 

Autorizētie lietotāji kopā 8 979 7 645 6 412 -15 %; -16 % 

Autorizētie lietotāji 

pārskata periodā 
1 868 978 559 -48 %; - 43 % 
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Ievērojams autorizācijas datu īpatsvars bibliotēkas lietotājiem tika piešķirts iepriekšējos gados. 

2021. gadā ir ievērojami samazinājies jauno piešķirto autorizācijas datu skaits, bet tas 

neietekmēja WebPAC izmantošanu. Pārskata gadā bibliotēkas lietotāji daudz aktīvāk izmantoja 

WebPAC iespējas – autentificējās, pagarināja un pasūtīja izdevumus, veidoja brīvus 

pieprasījumus (sīkāk par lietotāju darbībām WebPAC skat. 8. pielikumā). 

5.13. Digitalizācija 

Pārskata periodā digitalizācija netika veikta. 

5.14. Iekšzemes un starptautiskais SBA 

Pārskata gadā 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 trīs gadiem ir apkopoti 5.14.1. tabulā. 

5.14.1. tabula SBA rādītāji 

SBA 2019 2020 2021 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto dokumentu skaits 780 532 140 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto dokumentu skaits 858 558 375 

Pārskata gadā LCB un filiāles kopā nosūtīja 677 izdevumus, bet saņēma – 664 izdevumus, kas 

nozīmē, ka bibliotēkas lietotāji aktīvi izmanto SBA pakalpojumu. Vienotā krājuma ietvaros BIS 

ALISE SBA moduli 2021. gadā visaktīvāk izmantoja LCB LAN un LCB filiāles – Jaunbūves, 

Gaismas un Ceriņu bibliotēka. Pieprasītākā literatūra bija oriģinālliteratūra un tulkotā 

daiļliteratūra.  

Pārskata gadā LCB SBA pakalpojumus izmantoja 3 LCB lietotāji un tika izpildīti 29 LCB 

lietotāju pieprasījumi, kuri bija saistīti ar medicīnu, lauksaimniecību, daiļliteratūru, 

novadpētniecību un mākslu. No LNB tika saņemti 8 pieprasījumi – 8 grāmatas (medicīnā – 1 

grāmata, mākslā – 1 grāmata un lauksaimniecībā – 6 grāmatas).  

Uz citām Latvijas bibliotēkām tika nosūtīta 21 grāmata: uz PIKC Daugavpils Būvniecības 

tehnikumu – 7 grāmatas par lauksaimniecību, uz Latvijas Neredzīgās bibliotēkas Daugavpils 

filiālbibliotēku – 3 grāmatas par mākslu, 1 grāmata par vēsturi un 10 daiļliteratūras grāmatas.  

No 2021. gada 1. jūnija Daugavpils publiskajās bibliotēkas SBA kārtā bija pieejamas 

divas rotējošās kopas – “Rokdarbu vācelīte” un “Negaidi pārmaiņas – radi tās”. Rotējošās kopas 

katrā LCB filiālē atradās trīs mēnešus. 

2021. gadā ar ASV Informācijas centra atbalstu tika izveidota grāmatu kopa LCB 

filiālēm. Tajā bija iekļauta daiļliteratūra bērniem un jauniešiem, kas brīvi un patstāvīgi lasa 

angļu valodā, kā arī grāmatas valodas apguvei dažādos līmeņos ar papildu uzdevumiem pēc 

izlasītā teksta. Kopā bija iekļautas arī grāmatas, kurās teksti ir paralēli angļu un krievu valodā, 

tādējādi atvieglojot lasīšanu un teksta izpratni. Kopumā tika iegādāti 138 eksemplāri.  

5.15. Problēmas un risinājumi bibliotēkas pakalpojumu pieejamības jomā 

Pārskata gadā, tāpat kā iepriekš, pakalpojumu piedāvājuma un pieejamības ietekmējošais 

faktors ir Covid-19 infekcijas izraisītā situācija valstī. LCB un tās filiāļu darbība un lietotāju 

apkalpošana vairākkārt tika mainīta un pielāgota, balstoties uz Kultūras ministrijas noteiktajām 

vadlīnijām bibliotēku darbībai. Bibliotēkas turpināja ieviest un ievērot epidemioloģiskās 
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drošības pasākumus 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 u. tml. Ilgstoši apmeklētājiem nebija pieejams DAC, kā arī 

vairākkārt tika pārtraukta uz mūžu notiesātu personu un personu, kuras atrodas ilgstošās 

sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, apkalpošana. 

 Iepriekš nosauktie faktori negatīvi ietekmēja bibliotēku fizisko apmeklējumu, aktīvo 

lietotāju skaitu un krājuma izsniegumu. Būtiski atzīmēt, ka viens no bibliotēku pamatdarbības 

uzdevumiem – veikt lietotāju apmācību – tika krasi ierobežots. Pārskata gadā lietotāju apmācība 

pārsvarā tika īstenota tiešsaistē, tomēr to nevarēja piemērot visām mērķgrupām. Bērniem ir 

nepieciešama individuāla uzmanība, ko nevar nodrošināt attālinātās nodarbībās, savukārt 

senioriem visbiežāk trūkst digitālo prasmju vai atbilstoša tehniskā nodrošinājuma. Līdz ar to 

apmācību gaidītāju rinda palielinājās, veidojot riska faktoru – aktīvo bibliotēkas lietotāju 

zaudēšanu. 

6. Krājums 

6.1. Krājuma komplektēšanas politika un organizācija 

LCB vienotā krājuma komplektēšanas un organizācijas prioritātes pārskata gadā:  

 latviešu oriģinālliteratūras komplektēšana, kvalitatīvas tulkotās un nozaru 

literatūras komplektēšana; 

 krājuma kvalitātes uzturēšana, nolietoto, bet lietotāju pieprasīto izdevumu 

atjaunošana; 

 eksemplāru skaita palielināšana pieprasītiem iespieddarbiem; 

 bibliogrāfisko ierakstu rediģēšana un krājuma pārkārtošana atbilstoši UDK 

sistēmas atjauninājumiem. 

Pārskata gadā tika apstiprināta jauna krājuma attīstības koncepcija 2021.-2025. gadam. Par 

pamatu jaunajai koncepcijai tika saglabāta “LCB krājuma attīstības koncepcija 2016.-2020. 

gadam”, ieviešot labojumus un papildinājumus. 

Izvērtējot “LCB krājuma attīstības koncepcijā 2016.-2020. gadam” izvirzītās prioritātes, 

var secināt, ka šajā periodā tika veikti vairāki pasākumi krājuma attīstībā, tai skaitā: 

 pievērsta uzmanība krājuma kvalitātes uzlabošanai, cenšoties iegādāties pēc 

iespējas vairāk saturā augstvērtīgus, bibliotēkas profilam un lasītāju interesēm 

atbilstošus, dokumentus; 

 veikta krājuma atbrīvošana no nolietotiem un saturiski novecojušajiem 

iespieddarbiem, īpašu uzmanību pievēršot GMB, JBB, PKB krājumam; 

 veikta krājuma papildināšana ar augstvērtīgiem nacionālās grāmatniecības 

izdevumiem, ievērojot lasītāju intereses un pieprasījumu; 

 lai nodrošinātu LCB krājuma pārskatāmību un racionālu izvietojumu un 

palielinātu uz mājām izsniedzamo krājuma daļu, pārskata periodā tika veikta LCB 

Abonementa un Lasītavas krājumu apvienošana (ar marķējumu darbam uz 

vietas); 
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 LCB pasīvā krājuma daļas izvietošanai, 1.stāvā tika ierīkota krātuve ar mobilo 

plauktu sistēmu; 

 lai nodrošinātu novadpētniecības krājuma atpazīstamību un popularizēšanu, tika 

veikta novadpētniecības mapju sistematizēšana un ievadīšana BIS ALISE, kā arī 

novadpētniecības krājuma marķēšana; 

 tika izvērtēts audiovizuālo dokumentu fiziskais stāvoklis, veikta nolietoto 

dokumentu norakstīšana; 

 lai nodrošinātu precīzu laikrakstu reģistrēšanu un izsnieguma uzskaiti, tika 

uzsākta laikrakstu elektroniskā reģistrēšana un uzskaite BIS ALISE;  

 lai uzlabotu periodisko izdevumu apgrozību, atbilstoši lietotāju pieprasījumam 

tika izvērtēts LCB periodisko izdevumu arhīvs, tika norakstīti mazpieprasīti un 

aktualitāti zaudējuši izdevumi, pārstrādāta periodisko izdevumu glabāšanas 

instrukcija; 

 strādātas pie nolietoto, bet lietotāju pieprasīto izdevumu atjaunošanas, palielināts 

visbiežāk pieprasīto izdevumu eksemplāru skaits; 

 lai uzlabotu darbu ar lietotājiem-parādniekiem, tika izstrādāta “Instrukcija darbā 

ar lietotājiem-parādniekiem Latgales Centrālajā bibliotēkā un tās filiālēs”; 

 lai veicinātu bibliotekāro pakalpojumu vienlīdzīgu pieejamību pašvaldības 

iedzīvotājiem, tika uzsākta sadarbība ar VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā 

slimnīca”. Reizi mēnesī LCB nodrošina grāmatu izsniegšanu Ilgstošas sociālas 

aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā dzīvojošām personām. 

6.2. Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums 

2021. gadā LCB Vienotā krājuma finansējuma avoti ir pašvaldības finansējums – 59%, 

obligātais eksemplārs – 27%, bezatlīdzības izdevumi – 8.3%, ziedojums no ASV vēstniecības 

Latvijā – 4.9% un dokumentu aizvietošana – 0.3%. 

Pārskata gadā no Daugavpils pašvaldības apstiprinātā budžeta jaunu informācijas resursu 

iegādei LCB un filiālēm tika izlietoti 44997 EUR, no tiem 8997 EUR – periodikas abonēšanai. 

Sīkākā informācija par pašvaldības līdzekļu sadalījumu LCB struktūrvienībās 2021. gadā ir 

apkopota 9. pielikumā.  

Salīdzinot ar 2020. gadu, pārskata gadā pašvaldības finansējums krājuma komplektēšanai 

palika bez izmaiņām (skat. 6.2.1. tabulā). 

6.2.1. tabula. Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums 

 2019 2020 2021 

Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 

44994 44994 44997 

t. sk. grāmatām 35998 35999 36000 

t. sk. bērnu grāmatām* 6946 6838 10934 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 8996 8995 8997 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. pašvaldībā 0.49 0.49 0.49 

Finansējums krājuma komplektēšanai kopā 69286 73565 76419 

      *Bērnu grāmatas ir norādītas atbilstoši statistikas veidlapā sniegtajiem datiem  

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

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

prasībām.  
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Saskaņā ar Obligāto eksemplāru likumu 2021. gadā LCB no LNB saņēma kopskaitā  

2755 eksemplārus 21093 EUR vērtībā.  

Jau ilgus gadus turpinās sadarbība ar ASV vēstniecību Latvijā. LCB ASV Informācijas 

centra krājums pastāvīgi tiek papildināts ar jauniem un aktuāliem izdevumiem par Amerikas 

vēsturi un kultūru, mācību materiāliem angļu valodas apguvei, jaunāko daiļliteratūru angļu 

valodā, bērnu literatūru, periodiskajiem izdevumiem u.c. dokumentiem. 2021. gadā LCB ASV 

Informācijas centra krājuma komplektēšanai ir izlietoti 2916 EUR. 

Pēdējo gadu laikā LCB filiālēs aug pieprasījums bērnu literatūrai angļu valodā. Pārskata 

gadā ar ASV vēstniecības Latvijā atbalstu LCB filiālēm tika iegādāta grāmatu kopa (138 

grāmatu eksemplāri) 802 EUR vērtībā. Grāmatu kopā tika iekļauta gan jaunākā daiļliteratūra 

pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem, gan arī grāmatas angļu valodas apguvei 

dažādos līmeņos. 

2021. gadā 6361 EUR veidoja bezatlīdzības izdevumi un dāvinājumi. Pateicoties Latvijas 

Republikas Kultūras ministrijas (KM) atbalstītā projekta “Vērtīgo grāmatu iepirkuma 

programma Latvijas publiskajām bibliotēkām” ietvaros Daugavpils publiskās bibliotēkas 

saņēma 280 grāmatu eksemplārus 2714 EUR vērtībā. Lasītveicināšanas programmas “Bērnu, 

jauniešu un vecāku žūrija” ietvaros no LNB tika saņemtas grāmatas kopskaitā 140 eks. 1096 

EUR vērtībā. 

Vērtīgi izdevumi tika saņemti arī no LNB AD Bibliotēku attīstības centra, Latvijas 

Republikas Labklājības ministrijas, Daugavpils pilsētas domes un Kultūras pārvaldes, 

Daugavpils Marka Rotko mākslas centra, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas, Daugavpils 

Būvniecības tehnikuma, Latgales Kultūras centra izdevniecības, Daugavpils reģionālās 

slimnīcas, Daugavpils Krievu kultūras centra, Daugavpils krievu rakstnieku organizācijas, 

grāmatu autoriem un bibliotēkas lasītājiem, kuri ziedojuši labas un vērtīgas grāmatas no savām 

personīgām grāmatu kolekcijām. 

6.3. Rekataloģizācija 

LCB un filiāļu krājumi ir pilnībā rekataloģizēti.  

6.4. Krājuma pārbaude 

2021. gadā tika veiktas divas krājuma inventarizācijas sakarā ar struktūrvienības vadītāja 

maiņu: LCB filiālē Gaismas bibliotēkā un LCB Ģimenes digitālo aktivitāšu centrā.  

LCB filiālē Gaismas bibliotēkā no iepriekšējās krājuma inventarizācijas pagāja divi gadi, 

tāpēc nozīmīgs iztrūkums netika konstatēts. Bibliotēkas darbiniekiem ir jāturpina darbs pie 

bērnu literatūras krājuma un krājuma pasīvās daļas izvērtēšanas un nolietoto un mazpieprasīto 

iespieddarbu un citu dokumentu rekomplektēšanas.  

LCB Ģimenes digitālo aktivitāšu centrā krājuma inventarizācija tika veikta pirmo reizi. 

Inventarizācijas rezultātā krājuma iztrūkums netika konstatēts. 

6.5. Krājuma rādītāji  

Noslēdzot 2021. gadu, LCB vienoto krājumu veidoja 208916 iespieddarbi un citi dokumenti 

868482.83 EUR vērtībā. Salīdzinot krājuma apjomu gada sākumā, tas ir palielinājies par 3648 

vienībām (skat. 6.5.2. tabulu).  

6.5.2. tabula. LCB un filiāļu vienotais krājums uz 31.12.2021. 
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Bibliotēka 

Krājums 

2020. g. beigās 

(eks.) 

Saņemts  

2021. g. 

(eks.) 

Izslēgts 

2021. g. 

(eks.) 

Krājums 

2021. g. 

beigās (eks.) 

+/- 

LCB 114441 6734 3886 117289 +2848 

BBZ 22431 1637 1697 22371 -60 

GMB 7531 773 642 7662 +131 

JBB 20556 1464 1204 20816 +260 

PDB 10615 782 700 10697 +82 

CRB 13830 948 906 13872 +42 

PKB 15864 1289 944 16209 +345 

Kopā 205268 13627 9979 208916 +3648 

LCB vienoto krājumu veido dokumenti latviešu valodā – 116309 eks. (55.67%), krievu valodā 

– 81327 eks. (38.92%), angļu valodā – 8618 eks. (4.12%), vācu valodā – 1072 eks. (0.51%) un 

citās svešvalodās – 1590 eks. (0.76%). Pa izdevumu veidiem LCB vienoto krājumu veido 

grāmatas – 181911 eks. (87%), seriālizdevumi – 23003 eks. (11%), audiovizuālie dokumenti – 

1608 eks. (0.8%), nošizdevumi – 1016 eks. (0.5%), elektroniskie dokumenti – 730 eks. (0.3%), 

pārējie dokumenti/spēles – 220 eks. (0.1%), novadpētniecības mapes – 237 eks. (0.1%), 

attēlizdevumi – 120 eks. (0.05%) un kartogrāfiskie dokumenti – 71 eks. (0,03%). LCB vienotā 

krājuma sastāvs pa nozarēm ir apkopots 10. pielikumā.  

2021. gadā LCB vienotais krājums tika papildināts ar 13627 informācijas resursiem 

66775.06 EUR vērtība, no kuriem 4246 eks. ir pirktie jaunieguvumi, 4261 eks. – nepirktie 

jaunieguvumi, 3876 eks. – saņemtie periodiskie izdevumi un 1244 eks. – dokumentu nodošana 

citām bibliotēkām. 

Salīdzinot ar 2020. gadu, pārskata gadā nedaudz ir palielinājies jaunieguvumu skaits 

(+2%), tai skaitā grāmatas (+5.3%), latviešu daiļliteratūra (+3.8%). Pirkto jaunieguvumu skaitā, 

salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir vērojams neliels samazinājums (-3%), kas ir skaidrojams ar 

iespieddarbu un citu dokumentu pieaugošām cenām. LCB vienotā krājuma rādītāji ir apkopoti 

6.5.3. tabulā. 

6.5.3. tabula. LCB vienotā krājuma rādītāji 

 2019. gads 2020. gads 2021. gads 

Jaunieguvumi kopā 13037 13354 13627 

t.sk. grāmatas 8722 9147 9630 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 965 1424 1478 

t. sk. bērniem* 1478 1549 2900 

Izslēgtie dokumenti 8219 11135 9979 

Krājuma kopskaits 203049 205268 208916 

Grāmatu krājuma apgrozība 2.0 1.4 1.1 

Periodisko izdevumu apgrozība 2.9 1.9 1.4 

  *Bērnu grāmatas ir norādītas atbilstoši statistikas veidlapā sniegtajiem datiem 

Sakarā ar ierobežojumiem krājuma izmantošanā un pieejamībā lietotājiem, pārskata gadā 

samazinājās gan grāmatu krājuma, gan periodisko izdevumu apgrozība. 

2021. gadā LCB vienotais krājums tika papildināts ar informācijas resursiem latviešu 

valodā – 8040 eks. (59%), krievu valodā – 4639 eks. (34%), angļu valodā – 855 eks. (6.3%) un 

citās valodās – 92 eks. (0.7%). Jaunieguvumu procentuālais sadalījums pa valodām 
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struktūrvienībās atbilst krājuma komplektēšanas politikā noteiktajām aptuvenajām proporcijām 

– latviešu valodā ne mazāk par 50% un svešvalodās atbilstoši lietotāju pieprasījumam. Nozaru 

literatūras īpatsvars jaunieguvumos sastādīja 6791 eks. (49.83)%, daiļliteratūras – 4790 eks. 

(35.15)%, bērnu literatūras pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem – 2045 eks. (15%).   

LCB un filiālēs tika abonēti 147 periodisko izdevumu nosaukumi: 13 laikraksti un 139 žurnāli, 

no kuriem 31 nosaukums (22%) bija adresēts bērniem un jauniešiem. 

LCB vienotais krājums tika papildināts ne tikai ar tradicionālajiem informācijas resursiem 

– grāmatām un periodiskajiem izdevumiem, bet arī ar nošizdevumiem, attēlizdevumiem, 

datorspēlēm un izglītojošām spēlēm bērniem. Saņemtie jaunieguvumi LCB un filiālēs pa 

izdevumu veidiem ir apkopoti 11. pielikumā.  

2021. gadā tika turpināts darbs pie krājuma kvalitātes uzlabošanas. No LCB vienotā 

krājuma tika izslēgti 9979 eksemplāri. LCB struktūrvienībās notika aktīvs darbs pie krājuma 

izvērtēšanas un atbrīvošanas no nolietotiem un pēc satura novecojušajiem iespieddarbiem. 

Mazpieprasīti izdevumi ar potenciālu vērtību un obligātais eksemplārs (kopskaitā 1244 eks.) 

tika nodoti Depozitārijā. LCB vienotā krājuma rekomplektēšanas iemesli ir apkopoti 

12. pielikumā. 

6.6. Datubāzes 

6.6.1. Abonētās datubāzes 

2021. gadā lietotājiem tika pieejamas 5 tiešsaistes abonētās datubāzes: Letonika, Lursoft 

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

Datubāzes tika izmantotas uzziņu darbā, novadpētniecības materiālu atlasē un izstāžu 

veidošanā.  

6.6.1.1. tabula. Bibliotēkā pieejamo abonēto datubāzu izmantojums 

Datubāze 2019 2020 2021 

Letonika    

skatījumi 9 208 13 739 14 628 

piekļuves sesiju skaits 4 405 5 465 5 740 

Lursoft laikrakstu bibliotēka 

News.lv 

   

skatījumi 3 027 1 390 2 247 

E-likumi    

piekļuves sesiju skaits 60 50 20 

EBSCO    

skatījumi  333 282 

piekļuves sesiju skaits  307 182 

lejuplāžu skaits  166 136 

Britannica Academic    

skatījumi  19 332 37 932 

piekļuves sesiju skaits  118 162 

lejuplāžu skaits  193 290 

Datubāzē Letonika ir piedāvāti vairāki uzziņu izdevumi (vārdnīcas, enciklopēdijas, multimediju 

resursi). 2021. gadā datubāze tika izmantota 14628 reizes. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 

pārskata gadā palielinājās resursa izmantošanas rādītāji – gan skatījumu (+889), gan piekļuves 

sesiju skaits (+280). Datubāzi Letonika visbiežāk izmantoja skolēni un studenti, jo tā piedāvā 
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vērtīgu informāciju mācībām. Gan bibliotēkas darbinieki, gan lietotāji izmantoja Letonikas 

piedāvātos uzziņu izdevumus, kā arī latviešu autoru darbu pilntekstus kā alternatīvo variantu 

krājumā iztrūkstošajām grāmatām. Īpaši tas ir aktuāli vasaras periodā, nodrošinot skolēnu 

literatūras sarakstu izpildi.  

Pārskata gadā būtiski palielinājās Lursoft Laikrakstu bibliotēkas News.lv skatījumu skaits 

(+857). Datubāzi pārsvarā izmantoja studenti, jo tā ietver centrālo laikrakstu un reģionālās 

preses izdevumu elektroniskās versijas, kas ir pieprasītas zinātniski pētniecisko darbu 

rakstīšanai vai aktuālās informācijas meklēšanai. Pārskata gadā šo datubāzi aktīvi izmantoja 

bibliotekāri gan tematisko uzziņu izpildei, gan novadpētniecības mapju satura papildināšanai, 

izmantojot reģionālos preses izdevumus. Lietotāju pieprasījums pēc šī elektroniskā resursa ir 

stabils, kuram ir tendence pieaugt. 

Samazinājās normatīvo dokumentu datubāzes E-likumi apmeklējumu skaits no 50 

iepriekšējā gadā līdz 20 apmeklējumiem pārskata gadā. Starp LCB lietotājiem biežākie 

pieprasījumi datubāzē – normatīvo aktu tulkojumi krievu valodā.  

2021. gadā lietotājiem bija pieejamas daudznozaru e-resursu datubāzu platformas 

EBSCOhost e-grāmatu datubāzes eBook Collection un eBook Public Library Collection. 

Kopējais šo datubāzu apmeklējumu skaits samazinājās par 51, bet piekļuves sesiju skaits – par 

125. Datubāzes platformai EBSCO samazinājās rādītāji, jo LCB lietotājiem nebija pieejama 

Flipster e-žurnālu datubāze, bet palika EBSCOhost e-grāmatas. EBSCO īpaši aktīvi izmantoja 

vidusskolēni, augstskolu studenti, pasniedzēji un pētnieki.  
Vislielākie izmantošanas rādītāji 2021. gadā bija datubāzei Britannica Academic. 

Pārskata gadā to izmantoja 37932 reizes un skatījumu skaits gandrīz divkāršojies, salīdzinot ar 

iepriekšējo gadu. 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. 

LCB ASV Informācijas centrs piedāvā lietotājiem iespēju izmantot abonēto daudznozaru 

datubāzi “eLibraryUSA”. 2021. gadā “eLibraryUSA” ietvaros lietotāji varēja izmantot 

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

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

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

ekonomikā, jurisprudencē, dabaszinātnēs un daudzās citās nozarēs. 2021. gadā lietotāji no 

eLibraryUSA resursiem lejupielādēja 58 dokumentus. 

6.6.2. Pašu veidotās datubāzes 

Ikvienam interesentam LCB tīmekļa vietnē ir pieejamas septiņas LCB veidotās datubāzes un 

virtuālās izstādes: Dziesmotā Latgale, Daugavpils novadnieki, Dinaburgas cietoksnis, 

Daugavpils Baznīcu kalns, 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 

Pārskata periodā krājums tika popularizēts literatūras izstādēs, bibliotekārajās stundās, 

lasītveicināšanas pasākumos, LCB tīmekļa vietnē, sociālajos tīklos un grāmatu kopu ietvaros. 

LCB un filiālēs literatūras izstādes tradicionāli tika veltītas ievērojamo cilvēku jubilejām, 

svinamām un atceres dienām, aktuāliem notikumiem sabiedrībā. Veiksmīgākās izstādes bija 

veltītas barikāžu aizstāvju atceres gadadienai, Pasaules dzejas dienai, Daugavpils pilsētas 

svētkiem, LR proklamēšanas dienai, Ziemassvētkiem u.c.  

http://www.lcb.lv/dziesmotalatgale/
http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=Daugavpils_novadnieki
http://dinaburgascietoksnis.lcb.lv/
http://www.lcb.lv/baznicukalns/
http://www.lcb.lv/anitaliepa/
http://www.lcb.lv/miniaturgramatas/
http://www.lcb.lv/lcb-80/
http://www.lcb.lv/lcb-80/
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Popularizējot nozaru literatūras krājumu, lietotājiem tika piedāvātas tematiskās izstādes 

par mākslu, etnogrāfiju, novadpētniecību, sociālajām zinātnēm, vēsturi, ģeogrāfiju, sportu un 

valodniecību, piemēram, komponistam Raimondam Paulam – 85, veselīgam dzīvesveidam 

veltītā izstāde “Izbaudi braucienu ar divriteni - Dodies veloceļojumā”, starptautiskai leļļu teātra 

dienai veltītā izstāde “Leļļu karaļvalsts”. Jaunieguvumu popularizēšanai LCB un filiālēs reizi 

mēnesī tika veidotas jaunieguvumu izstādes. LCB filiāle Piekrastes bibliotēka turpināja 

tradīciju pieaugušajiem lasītājiem organizēt bibliotekāro stundu ciklu “Gadalaiku grāmatu 

laiks”, kura ietvaros notika 10 tiešsaistes bibliotekārās stundas jaunieguvumu popularizēšanā.  

Krājuma popularizēšanai, pārskata gadā LCB uzsāka virtuālo izstāžu veidošanu. 

Virtuālās izstādes tika veltītas izciliem novadniekiem, latviešu rakstniekiem, svētku un atceres 

dienām (skat. 5.8.1. sadaļu). 

Tradicionāli gada noslēgumā LCB apkopo lasītāko grāmatu topu Daugavpils publiskajās 

bibliotēkās. Atbilstoši grāmatu topam tiek sagatavotas īpašas grāmatzīmes. Grāmatzīmēs tiek 

ievietotas grāmatās, palīdzot bibliotēkas lietotājiem krājumā atpazīt lasītākās grāmatas (skat. 

13. pielikumā).  

Pārskata gadā krājumā popularizēšanai LCB un filiālēs tika izveidots speciāls grāmatu 

plaukts ar dokumentālā literāro ceļojumu raidījumu cikla “Literatūre” iespieddarbiem. Visa 

gada garumā lasītāji tika aicināti piedalīties lasīšanas tūrē (skat. 13. pielikumā).  

Popularizējot LCB vienotā krājuma iespējas, tradicionāli LCB veido rotējošas grāmatu 

kopas, kas gada laikā pēc kārtas nonāk LCB filiālēs dažādās pilsētas apkaimēs. Plašāk par 

rotējošām grāmatu kopām skat. 5.14. sadaļā. 

Lai veicinātu datubāzu izmantošanu lietotāju vidū, informācija par pieejamajām 

datubāzēm ir atrodama LCB tīmekļa vietnē, bibliotēkās uz vietas informācija izvietota plakātu 

veidā pie datoriem un uz informatīvajiem stendiem. Visās LCB struktūrvienībās lietotājiem tika 

sniegtas individuālās konsultācijas datubāzu izmantošanā. 

Pārskata gadā tika īstenota mērķtiecīga krājuma popularizēšana bibliotēku sociālajos 

medijos: LCB un filiāļu FB lapās, LCB IG kontā, YouTube kanālā un SoundCloud platformā. 

Dažādos formātos tika publicēta informācija par krājuma jaunieguvumiem, e-grāmatām, 

literatūras izstādēm un datubāzēm. 

LCB un filiāles regulāri veidoja publikācijas par grāmatu jaunumiem bibliotēku FB lapās, 

lielākoties tās bija fotogrāfijas ar jaunieguvumiem. LCB pavasarī mainīja grāmatu jaunumu 

formātu – grāmatas vāka attēls tika papildināts ar tās autoru, nosaukumu un anotāciju. Lai 

atvieglotu lasītājiem grāmatu izvēli un veicinātu sasaisti ar FB lapas sekotājiem (skat. 

14. pielikumu), tika saglabāts iepriekšējais dalījums piecās sadaļās: daiļliteratūra latviešu 

valodā, daiļliteratūra krievu valodā, literatūra angļu valodā, nozaru literatūra (grāmatas latviešu 

un krievu valodā), literatūra bērniem un jauniešiem. LCB tīmekļa vietnes sadaļā “Grāmatu 

jaunumi” informācija ir ievietota pdf. formātā un, spiežot uz norādes “Pasūti grāmatu e-

katalogā” vai grāmatas vāka, atveras LCB e-katalogs ar attiecīgās grāmatas ierakstu, savukārt 

FB pie katra attēla tiek pievienota saīsināta saite uz e-katalogu.  

Bibliotēku nedēļas laikā, lai rosinātu garāmgājēju interesi par bibliotēkas krājumu, DAC 

logos tika izvietota informācija par grāmatu jaunumiem (skat 14. pielikumu). 

LCB valsts svētku mēnesī sociālajos medijos FB un IG izcēla romānu sēriju “MĒS. 

LATVIJA, XX GADSIMTS” un “Es esmu…” daiļdarbus. Arī LCB filiāles veidoja dažādas 

tematiskas rubrikas krājuma popularizēšanai. Ceriņu bibliotēkas rubrikā “Dubults neplīst” tika 

publicētas grāmatas no bibliotēkas krājuma, kuras ir lasāmas divās vai trīs valodās. Rubrika 
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“Saule. Ogas. Vasara” popularizēja grāmatas, žurnālus, bukletus, ceļvežus un citus izdevumus, 

kuri ir aktuāli vasaras periodā. Bērnu bibliotēkas “Zīlīte” rubrikā “Grāmatu ballīte” tika izceltas 

grāmatas, kuras ir saņēmušas literatūras apbalvojumus, piemēram, Lielo lasītāju balvu, Latvijas 

Literatūras Gada balvu u. c. Gaismas bibliotēkas veidotajā rubrikā “Iesakām izlasīt” tika sniegts 

īss ieteiktās grāmatas apraksts un pievienots grāmatas vāka attēls. Piekrastes bibliotēkas veidotā 

rubrika “Zelta klasika” iepazīstināja ar latviešu oriģinālliteratūru (skat. 14. pielikumu). 

Ziemassvētku laikā lasītājiem tika piedāvāti LCB darbinieku “Adventes lasījumi”, kuri 

pārskata gadā tika ierakstīti četrās valodās – latviešu, latgaliešu, krievu un angļu (skat. 10.3. 

sadaļu “Pasākumi sociālajos medijos”). Tradicionāli bibliotēkas iesaistījās Ziemeļvalstu 

literatūras nedēļā – LCB sadarbībā ar filiālēm izmēģināja jaunu krājuma popularizēšanas 

formātu – ziemeļvalstu autoru literāro darbu fragmentu lasījumi, kuri tika augšupielādēti 

SoundCloud platformā. 

LCB 3td e-GRĀMATU bibliotēkas popularizēšanai izveidoja jaunu rubriku “E-grāmatu 

pirmdiena” – katru nedēļu LCB FB lapas sekotājiem tika piedāvātas trīs grāmatas ar anotācijām 

no e-grāmatu bibliotēkas krājuma (skat. 14. pielikumu). Piekrastes un Jaunbūves bibliotēka 

Digitālās nedēļas laikā skolas vecuma bērniem piedāvāja bibliotekārās stundas, kuru laikā 

iepazīstināja ar bibliotēkas veidotajiem e-resursiem un 3td e-GRĀMATU bibliotēku. 

Lai veicinātu datubāzu izmantošanu, LCB un filiāļu telpās, kā arī FB lapās tika izvietoti 

informatīvi materiāli par pieejamajām datubāzēm, to lietošanas iespējām un nosacījumiem. 

Periodiski šie materiāli tika publicēti arī bibliotēku FB lapās. Savukārt ASV Informācijas centrs 

izstrādāja bibliotekāro stundu par bibliotēkā pieejamajām datubāzēm. 

6.8. Darbs ar parādniekiem 

LCB un filiālēs darbs ar lietotājiem parādniekiem tiek veikts saskaņā ar 2018. gada 4. decembrī 

apstiprinātajiem “Noteikumiem darbam ar lietotājiem – parādniekiem Latgales Centrālajā 

bibliotēkā un tās filiālēs”. Saskaņā ar šiem noteikumiem lietotājiem tiek sūtīti atgādinājumi, 

izmantojot BIS ALISE iespējas un SMS veidā, zvanīts uz lietotāju norādītajiem tālruņa 

numuriem, ilgstošiem parādniekiem tiek sūtītas ierakstītās vēstules ar nenodoto iespieddarbu 

sarakstu. 

Līdzīgi kā iepriekšējā gadā, pārskata gadā Covid – 19 radītā situācija negatīvi ietekmēja 

darbu ar parādniekiem. Darbs bija neregulārs, vairāku mēnešu laikā (janvāris – aprīlis) tas 

pilnībā tika pārtraukts, kas veicināja nenodoto iespieddarbu skaita palielināšanos visās LCB 

struktūrvienībās. Ņemot vērā šo situāciju, LCB un filiāļu darbinieki pielāgoja darbības formas, 

lai nodrošinātu iespieddarbu atgriešanu krājumā.  

2021. gadā pie LCB tika uzstādīta grāmatu nodošanas kaste, kurā var ievietot visus 

iespieddarbus, kas saņemti kā LCB, tā arī jebkurā no tās filiālēm. Grāmatu nodošanas kaste 

veicināja informācijas resursu nodošanu it īpaši laikā, kad LCB un filiāļu apmeklējums bija 

ierobežots. Analizējot grāmatu kastē ievietotos izdevumus, tika secināts, ka izmantojot šo 

pakalpojumu, tika veicināta laikā nenodoto iespieddarbu nodošana Bibliotēkas krājumā. Tika 

atgriezti 89 laikā nenodotie iespieddarbi. 

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

LCB un filiālēs krājuma kvalitātes uzturēšana ir viena svarīgākajām darba prioritātēm. 

Nākamajā pārskata gadā tiks turpināts darbs pie krājuma izvērtēšanas, nolieto, bet lietotāju 

pieprasīto uzdevumu atjaunošanas un mazpieprasīto izdevumu rekomplektēšanas.  

https://soundcloud.com/user-983771438
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Covid-19 radītās situācijas ietekmē LCB un filiālēs ir palielinājies lietotāju nenodoto 

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

periodā ir aktīvi jāstrādā ar lietotājiem parādniekiem. 

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 

Daugavpils pilsētā bibliotekāros pakalpojumus bērniem un jauniešiem nodrošina LCB un tās 

filiāles. 2021. gadā tika realizēts saskaņots un plānveidīgs bibliotekārā darba ar bērniem un 

jauniešiem pasākumu kopums: tika papildināti bibliotēkas krājumi ar jaunieguvumiem, 

izstrādāti tiešsaistes lasīšanas veicināšanas pasākumi, t.sk., bibliotekārās stundas, veikts uzziņu 

un konsultāciju darbs, lietotāju pieprasījumu apmierināšanai piedāvāts SBA pakalpojums. 

7.1. Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji 

Pārskata periodā Covid–19 radītā situācija turpināja negatīvi ietekmēt skaitliskos rādītājus. 

2021. gadā bibliotēka vairāk nekā mēnesi (janvārī, oktobrī un novembrī) lietotājiem bija slēgta.. 

2020./2021. un 2021./2022. mācību gadā izglītības iestādēs vairākkārt tika noteiktas 

attālinātās mācības, tas ietekmēja skolēnu pārvietošanos pilsētā, jo nebija nepieciešamības 

doties uz klātienes mācībām pilsētas skolās, tas ietekmēja arī bibliotēkas apmeklējumu. 

2021. gada novembrī atbilstoši grozījumiem Ministru Kabineta rīkojumā par ārkārtējās 

situācijas izsludināšanu no 15. novembra Latgales Centrālā bibliotēka (bibliotēkas filiāles – no 

16. novembra) atsāka lietotāju apkalpošanu klātienē epidemioloģiski drošā vidē, uzrādot 

sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.  

Bērni līdz 12 gadiem bibliotēku varēja apmeklēt tikai kopā ar pieaugušajiem, kuriem bija 

šis sertifikāts. Savukārt bērni no 12 gadiem atturējās apmeklēt bibliotēku, jo nevarēja uzrādīt 

sadarbspējīgu sertifikātu. Tādējādi pieaugušie bieži izmantoja bibliotēkas pakalpojumus un 

nāca uz bibliotēku pēc iespieddarbiem saviem bērniem. 

Lai izvērtētu statistisko pamatrādītāju dinamiku, nepieciešams analizēt iepriekšējo gadu 

datus (skat. 7.1.1. tabulu).  

7.1.1. tabula. Statistiskie pamatrādītāji (bērni un jaunieši līdz 18 g.) 

  

2019 

 

2020 

 

2021 

% salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits  7 300 5 921 4 878 -17,6% 

Fiziskais apmeklējums 83 165 56 221 52 849 -6% 

Izsniegums  131 357 92 935 75 233 -19% 

Pasākumi 728 626 510 -18,5% 

Apkopojot statistiskos pamatrādītājus, 2021. gadā LCB un filiālēs reģistrēts 4 878 bērns un 

jaunietis līdz 18 gadiem (40,6% no kopskaita). Pārskata gadā par 1 043 lietotājiem ir 

samazinājies bērnu un jauniešu skaits līdz 18 gadiem (-17,6%). Kā vienu no 

pamatpakalpojumiem šai mērķgrupai ir jāmin novadīto pasākumu kopums, tie bija 733 

pasākumi (skat. 7.4.2. tabulu). 

Bērnu un jauniešu fizisko apmeklējumu skaits samazinājies par 3 372 lietotājiem (-6%). 

Kopumā tika izsniegti 75 233 dokumenti, tas ir par 19% mazāk nekā iepriekšējā gadā.  

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

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

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

 

Bibliotēka 

 

Rādītāji 

 

 

2019 

 

2020 

 

2021 
% salīdzinot ar 

2020. gadu 

BBZ Lietotāju skaits 2 231 1 752 1 522 -13% 

Fizisko apmeklējumu skaits 22 495 17 062 12 570 -26% 

Virtuālo apmeklējumu skaits   4 286  

Izsniegums  43 445 29 113 27 480 -6% 

PKB 

 

 

Lietotāju skaits 1 256 1011 876 -13% 

Fizisko apmeklējumu skaits 15 840 11 571 8 489 -27% 

Virtuālo apmeklējumu skaits   1 816  

Izsniegums 23 160 17 063 14 723 -14% 

JNB Lietotāju skaits 1 070 938 831 -11% 

Fizisko apmeklējumu skaits 9 117 7 235 5 564 -23% 

Virtuālo apmeklējumu skaits   2 514  

Izsniegums 11 592 12 452 11 736 -6% 

GMB Lietotāju skaits 286 271 262 -3% 

Fizisko apmeklējumu skaits 4 919 2 788 1 467 -47% 

Virtuālo apmeklējumu skaits   343  

Izsniegums 5 857 3 661 2 589 -29% 

PDB Lietotāju skaits 432 315 304 -3% 

Fizisko apmeklējumu skaits 6 097 3 372 2 294 -32% 

Virtuālo apmeklējumu skaits   873  

Izsniegums 9 845 6 210 4 659 -25% 

CRB Lietotāju skaits 659 598 543 -9% 

Fizisko apmeklējumu skaits 8059 6316 4448 -30% 

Virtuālo apmeklējumu skaits   776  

Izsniegums 14 359 12109 9157 -24% 

LCB Lietotāju skaits 1366 1036 540 -48% 

Fizisko apmeklējumu skaits 16 638 7877 3887 -51% 

Virtuālo apmeklējumu skaits   3522  

Izsniegums 23 099 12327 4892 -60% 

Skaitliskos rādītājus ietekmējošie faktori – novērojumi un secinājumi: 

 LCB un filiālēs, salīdzinot ar 2020. gadu, bērnu un jauniešu skaits ir samazinājies 

par (-17,6%). Skaitlisko rādītāju samazināšanās notika laikā, kad bibliotēkas 

lietotājiem bija aizvērtas vai strādāja ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus; 

 fizisko apmeklējumu skaits pārskata gadā ir samazinājies par (-6%). Fizisko 

apmeklējumu ietekmēja attālināto mācību ieviešana, tādējādi skolēniem nebija 

nepieciešamības klātienē apmeklēt izglītības iestādes un bibliotēkas. 

 izsnieguma rādītājus (-29%) ietekmēja arī bērnu un jauniešu skaita samazināšanās 

par 1043 lietotājiem; 

 skaitlisko rādītāju kopējo samazināšanos ietekmēja tas, ka LCB Digitālo 

aktivitāšu centrs pārskata gadā bija ciet vairākus mēnešus. Centra pakalpojumi ir 

orientēti tieši uz bērnu, pusaudžu un jauniešu auditoriju; 

 virtuālā apmeklējuma kopskaits sasniedza 14 130, tas liecina par aktīvu 

piedalīšanos bibliotēkas organizētajos tiešsaistes pasākumos. 2021. gadā mainījās 
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“virtuālā apmeklējuma” uzskaitīšanas kārtība, tādēļ nebūtu korekti datus 

salīdzināt ar iepriekšējiem gadiem. 

7.2. Metodiskā un konsultatīvā darba organizācija  

Bērnu bibliotēka „Zīlīte” koordinē LCB un filiāļu darbu ar bērniem un jauniešiem. 2021. 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 2021. gadam”; 

 tika sagatavots pārskats par Latgales Centrālās bibliotēkas un filiāļu darbu ar 

bērniem un jauniešiem gadskārtējai Latvijas publisko bibliotēku apaļā galda 

diskusijai par 2020. gadu; 

 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 sniegta aktuālā informācija par Daugavpils pilsētas pieredzi lasīšanas 

veicināšanas programmā “Nacionālā Skaļās lasīšanas sacensība” gadskārtējā 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas tiešsaistes seminārā; 

 sadarbībā ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi un Daugavpils pilsētas 

izglītības iestādēm, tiešsaistē tika realizēta Nacionālās Skaļās lasīšanas reģionālā 

fināla norise Daugavpilī; 

 tika sniegtas individuālas konsultācijas bibliotekārajiem darbiniekiem; 

 tika izstrādāti papildinājumi 2020. gadā uzsāktajai LCB lasīšanas spēlei 

“Bibliopols” individuāliem bibliotēkas lietotājiem. Spēles aktivitātes tika 

realizētas vasaras mēnešos – jūnijā, jūlijā un augustā; 

 tika sagatavots materiāls par bērnu un jauniešu grāmatām jubilārēm 2021. gadam; 

 tika sagatavots bērnu un jauniešu daiļliteratūras tops LCB filiālēs 2021. gadā; 

 tika izstrādāti metodiski ieteikumi un koordinēts darbs LNB lasītveicināšanas 

programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” tiešsaistes noslēguma pasākumu 

organizēšanā LCB filiālēs. 

7.3. Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana, jaunieguvumu proporcionalitāte, 

salīdzinot iegādāto pieaugušo un bērnu un jauniešu literatūru un lasītāju sastāvu 

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 2021.–2025. 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. Iespieddarbi angļu valodā tika piedāvāti LCB ASV 

Informācijas centrā. 

2021. gadā LCB un filiālēs bibliotēkas lietotāji bērni un jaunieši līdz 18 gadiem vidēji 

veidoja 40,6%, LCB filiālē BBZ bija 70%, pārējās filiālēs vidēji 47%. LCB šīs mērķauditorijas 

skaits ir 14%. Bērnu un jauniešu līdz 18 gadiem skaits pa vecuma grupām ir apkopots 7.3.1. 

tabulā. 
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7.3.1. tabula. Bibliotēkas lietotāji bērni un jaunieši līdz 18 g. pa vecuma grupām 

 

 

 

 

 

 

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

tika reģistrēti pirmsskolas vecuma bērni – 12%, 8.-12. klašu skolēni bija 22% 

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  

11 384 EUR, kas ir 31,6% 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.  

LCB ASV Informācijas centrs komplektēja literatūru bērniem angļu valodā. Pārskata 

gadā bērniem un jauniešiem tika saņemti 97 iespieddarbi 991 EUR vērtībā. Pēdējo gadu laikā 

LCB filiālēs aug pieprasījums bērnu literatūrai angļu valodā. Pārskata gadā ar ASV vēstniecības 

Latvijā atbalstu LCB filiālēm tika iegādāta grāmatu kopa (138 grāmatu eksemplāri) 802 EUR 

vērtībā. Grāmatu kopā tika iekļauta gan jaunākā daiļliteratūra pirmsskolas un jaunākā skolas 

vecuma bērniem, gan arī grāmatas angļu valodas apguvei dažādos līmeņos.  

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

7.3.2. tabulā. 

7.3.2. tabula. Jaunieguvumi bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem LCB filiālēs 

 2019. gads 2020. gads 2021. gads 
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BBZ 1 842 1 239 67 1 574 1 137 72 1 637 1 215 74 

GMB 661 166 25 767 217 28 773 236 30 

JBB 1 335 371 28 1 361 386 28 1 464 436 30 

PDB 782 241 31 805 268 33 782 262 33 

CRB 993 321 32 975 320 33 948 316 33 

PKB 1 229 415 34 1 284 448 35 1 289 444 34 

Kopā: 6 842 2 723 40 6 766 2 776 41 6 893 2 909 42 

Lai precīzi noteiktu jaunieguvumu pietiekamu iegādi bērniem un jauniešiem, nepieciešams 

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

Vecuma grupa Lietotāju skaits % 

Pirmsskolas vecuma bērni 591 12% 

Sākumskolas vecuma bērni (1.-4. kl.) 1 722 35% 

Vidējā skolas vecuma bērni (5.-7. kl.) 1 491 31% 

Pusaudži un jaunieši (8.-12. kl.) 1 074 22% 

Kopā: 4 878 40,6% 
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bērniem un jauniešiem izsniegums ir 43%, savukārt jaunieguvumu ir 42% 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 (70%). Izsniegums šai mērķauditorijai – 71% no BBZ kopējā izsnieguma. 

2021. gadā bibliotēkas krājums tika papildināts ar Latvijas Republikas Kultūras 

ministrijas atbalstītā projekta “Vērtīgo grāmatu iepirkums Latvijas publiskajām bibliotēkām”. 

Bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem tika saņemts 91 eksemplārs (33 nosaukumi) 735,20 EUR 

vērtībā – nozaru literatūras izdevumiem un daiļliteratūras darbiem bērniem un jauniešiem. 

Tādējādi bibliotēkas krājums tika papildināts ar augstvērtīgiem un kvalitatīviem pēdējo gadu 

izdevumiem.  

Pārskata gadā LCB un filiālēs tika veikta arī alternatīvo lietu komplektēšana. LCB un 

filiāļu krājums tika papildināts ar 29 spēlēm, tās ilgtermiņā nezaudēja savu aktualitāti un bija 

pieprasītas brīvā laika pavadīšanai. Visvairāk spēļu pieejamas DAC, tās sastāda 23% no 

krājuma. Konsultējoties ar KAN, tika lemts par vienas galda spēles norakstīšanu, sakarā ar tās 

nolietojumu. BBZ un DAC kopskaitā tika iegādāti 7 attīstoši un izklaidējoši Xbox spēļu 

konsoles videospēļu diski. Pirms iegādes procesa rūpīgi tika izvērtēti tirgus piedāvājumi un tā 

brīža aktualitātes. 

LCB un filiālēs tika abonēti 147 periodisko izdevumu nosaukumi: 13 laikraksti un 139 

žurnāli, no tiem 31 nosaukums (22%) bija adresēti bērniem un jauniešiem. 

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 

Pārskata gadā uzziņu sniegšanai 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. E-prasmju 

jautājumos lietotājiem tika sniegtas arī individuālās un grupu konsultācijas gan klātienē, gan 

attālināti. 

Tika sniegtas individuālās konsultācijas e-prasmju jautājumos: kā noformēt prezentāciju 

programmā PowerPoint, kā izmantot lietotāja profilu “Mana bibliotēka”, datubāzi “Letonika”, 

kā reģistrēties 3td e-bibliotēkā. DAC lietotājiem tika piedāvātas četras apmācību programmas, 

no kurām trīs ir orientētas uz bērnu un jauniešu auditoriju (skat. 5.9. sadaļu). 

Pārskata gadā bērni un jaunieši LCB un filiālēs tika aicināti pilnveidot digitālo pratību 

Drošāka interneta dienās. Tika piedāvāts daudzveidīgs pasākumu klāsts dažādām mērķgrupām 

– “Sērfo internetā un esi drošs!”, “Digitālās drošības un pārliecības stunda”, “Mobils un drošs”, 

“Medijpratības prasmes ikdienai”, “Medijpratība digitālajā vidē” u.c.  

Bibliotēkā 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 

Bibliotēka 
Datorlietotāji 

kopskaits 

t.sk. lietotāji 

līdz 18 g. 
% 

Datoru apmeklējumi 

kopskaits 

t.sk. lietotāji  

līdz 18 g.  
% 

LCB 500 13 2,6 1530 18 1,2 

BBZ 105 85 81 374 301 80,5 

JNB 126 33 26,2 512 72 14,1 
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PDB 37 26 70,3 106 87 82,1 

CRB 91 48 52,7 428 326 76,2 

PKB 208 70 33,7 444 126 28,4 

GMB  67 33 49,3 133 68 51,1 

Kopā 1134 308 27,2 3527 998 28,3 

2021. gadā 308 datorlietotāji (27,2% no kopskaita) bija bērni un jaunieši. Daudzi lietotāji 

bibliotēkā izmantoja arī 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 2021. gadam”. Kā vienu 

no pamatpakalpojumiem šai mērķgrupai ir jāmin novadīto pasākumu kopums bērniem un 

jauniešiem līdz 18 gadiem un ģimenēm, tie bija 733 pasākumi (95% no kopskaita). 

Pārskata gadā tika turpināts īstenot LNB nacionālās lasīšanas veicināšanas programmas 

“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” aktivitātes. Lasītveicināšanas aktivitātēs iesaistījās 631 

žūrijas eksperts: 455 bērni pirmsskolas un sākumskolas vecumā, 96 pusaudži un jaunieši, kā arī 

80 vecāki. Kopskaitā programmas aktivitātēs iesaistījās 32 lasošās ģimenes. Īpašs prieks par 

Daugavpils 24. pirmsskolas izglītības iestādes bērnu aktīvo iesaisti – pārskata gadā par žūrijas 

ekspertiem kļuva visi 3 sagatavošanas grupiņu bērni, kopskaitā 71 dalībnieks. 

Jau otro gadu pēc kārtas bibliotēkā tika piedāvāta oriģināla lasīšanas spēle “Bibliopols” 

individuāliem bibliotēkas lietotājiem. No jūnija līdz augustam spēles aktivitātēs piedalījās 216 

dalībnieki – sākumskolas un pamatskolas vecuma bērni. Vērojot dalībnieku interesi, nav šaubu, 

ka “Bibliopols” pulcēs dalībniekus arī turpmāk. Bērnu vecāki, pedagogi un paši dalībnieki 

atzīst, ka bibliotēkas spēle ļauj vasaru pavadīt aizraujoši un jēgpilni. 

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

7.4.2. tabula. Pasākumi LCB un filiālēs 

 

Bibliotēka 

Pasākumu 

kopskaits 

 

Bērniem un 

jauniešiem 

līdz 18 gadiem 

t.sk. pirmsskolas 

vecuma bērniem, 

ģimenēm 

t.sk. 

sākumskolas 

vecuma 

bērniem 

t.sk. 

pusaudžiem 

un 

jauniešiem 

LCB 224 213 0 0 213 

BBZ 177 177 39 82 56 

CRB 49 45 13 14 18 

GMB 29 27 18 0 9 

JNB 133 131 36 66 29 

PDB 49 48 7 18 23 

PKB 107 92 26 40 26 

Kopā: 768  733 (95%) 139 220 374 

Ar LCB un filiāļu organizētajiem pasākumiem var iepazīties bibliotēkas mājaslapā www.lcb.lv 

un bibliotēku lapās interneta vietnē FB. Turpmāk pārskatā tiks apskatīti pasākumi dažādām 

vecumgrupām. 

7.4.1. Pasākumi pirmsskolas vecuma bērniem 

2021. gadā LCB un filiālēs tika organizēti 139 pasākumi pirmsskolas vecuma bērniem un 

ģimenēm. Pasākumi notika ne tikai bibliotēkas telpās, bet arī attālināti – tiešsaistes platformās. 

Bērnu bibliotēka “Zīlīte” pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu grupām veiksmīgi 

organizēja daudzveidīgus tiešsaistes pasākumus, t.sk., virtuālās teātra izrādes pasākumu 

http://www.lcb.lv/
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ciklā “Ieklausies grāmatas stāstā!” pēc bērnu grāmatu – “Bubuļbailes, “Ezītis un lielā oga”, 

“Bubulis” – motīviem. 

Pasākumu cikla mērķis – demonstrējot sagatavotu papīra leļļu teātra izrādi pēc 

daiļliteratūras grāmatas motīviem, rosināt pievērsties lasīšanai un iepazīt citus radošus procesus 

– teātri un ilustrēšanu. Virtuālās teātra izrādes pamatā – literārā darba fragmentu skaļā lasīšana 

un papīra leļļu formā izveidotu grāmatas varoņu darbība uz improvizētas teātra skatuves.  

Tika izveidotas arī daiļdarba sižetam atbilstošas teātra dekorācijas – ilustrāciju fona attēli 

(mežs, upes krasts, kazeņu krūms, ezīša māja u.c.), tie tika maksimāli pietuvināti grāmatā 

attēlotajiem, tādējādi nodrošinot sasaisti gan ar daiļdarbā, gan teātra izrādē redzēto. Lai atklātu 

teksta saturu, kādas epizodes emocionalitāti vai paspilgtinātu norises gaitu, tika izmantoti skaņu 

efekti (lapsas sauciens, lāča rūciens, bubuļa bailes no pelēna u.c.) 

Katrā no cikla izrādēm tika atklātas bērniem aktuālas tēmas par draudzību, uzticēšanos, 

baiļu pārvarēšanu u.c. Aktieru, mākslinieku, režisoru, scenārija autoru un operatoru lomās 

iejutās paši bibliotekāri. Virtuālās teātra izrādes ir piemērotas vadīšanai gan klātienē, gan 

tiešsaistē (skat. 15. un 16. pielikumu). 

Jaunbūves bibliotēkā notika bibliotekārā stunda “Ticami un neticami brīnumi 

bibliotēkā”, rotaļnodarbībā “Dzejolīši ciemos nāk”, kas tika veltīta bērnu dzejnieces Agnijas 

Barto 115 gadu jubilejai. Atsaucību Piekrastes bibliotēkas bērnu vidū guva tiešsaistes lasīšanas 

stundas: “Klusi, klusi grāmatiņa atnākusi”, “Noderīgas pasaciņas”, kā arī Adventes laika 

prozas lasījumi. Kopā ar grāmatu varoņiem bērni mācījās, kā pareizi un droši uzvesties dažādās 

dzīves situācijās, kā arī guva priekšstatu par draudzību un labestību.  

Dzejas dienu ietvaros Gaismas bibliotēkā tika organizēts pasākums – tikšanās ar 

dzejnieci, novadnieci Stepanidu Miloševiču “Atveras dienas kā grāmatas lielas”, savukārt 

Pārdaugavas bibliotēkā mazajiem lasītājiem tika novadīta bibliotekārā stunda “Viena maza 

GARĀ PUPA ceļoja pa… ”. Ceriņu bibliotēkas organizētā bibliotekārā stunda “Burtiņš lēkā 

burkānos” tika veltīta dzejnieka Ulda Ausekļa jubilejai.  

7.4.2. Veiksmīgākie pasākumi sākumskolas vecuma bērniem 

Sākumskolas vecuma bērniem tika rīkoti 220 pasākumi. Jaunbūves bibliotēkas veiksmīgākā 

bibliotekārā stunda šim vecumposmam “Grāmatām arī ir dzimšanas diena!” tika veltīta 

grāmatām – 2021. gada jubilārēm.  

Bibliotekārās stundas mērķis – iepazīstināt skolēnus ar bērnu literatūras krājuma 

daudzveidību, veicinot pozitīvu attieksmi pret grāmatu lasīšanu un attīstot interesi par 

bibliotēku. Skolēniem tika piedāvāta iespēja gūt priekšstatu par bibliotēkā pieejamajām latviešu 

un ārzemju autoru grāmatām, pilnveidot klausīšanās prasmi un izteikt savas domas par dzirdēto 

un redzēto. 

Bibliotekārās stundas veidošanas procesā tika atlasīta informācija par grāmatām –  

2021. gada jubilārēm. Apkopotās informācijas vizualizēšanai tika izveidota prezentācija ar 

atbilstošiem elementiem: autoru fotogrāfijām, grāmatu vāku attēliem, ilustrācijām, literāro 

darbu fragmentiem kopīgai lasīšanai un svētku galveno atribūtu – dzimšanas dienas kūku. 

Bibliotekārā stunda ir piemērota vadīšanai gan klātienē, gan tiešsaistē. JNB bērnu un jauniešu 

literatūras sektora apmeklētājiem tika piedāvāta literatūras izstāde “Grāmatas – jubilāres 

bērniem” (skat. 17. pielikumu). 

Bērnu bibliotēkā “Zīlīte” bērni visaktīvāk apmeklēja rakstnieka Jura Zvirgzdiņa 80 gadu 

jubilejai veltītu grāmatmīļu stundu “Labs viss, kas laimīgi beidzas”, literāri tematisku 
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pasākumu “H. K. Andersens – pasaku meistars”, tas tika veltīts Starptautiskajai bērnu grāmatu 

dienai.  

Ziemeļvalstu literatūras dienu ietvaros Pārdaugavas bibliotēkā tika organizēta virtuālā rīta 

stunda “Izver sapni caur saules staru. Garu, garu. Un saki pats sev – “Visu varu!”” /G. 

Micāne/. Ceriņu bibliotēkas rīkotajā bibliotekārajā stundā “Ģimene – spēka avots, atbalsts un 

mīlestība” norisinājās Starptautiskās ģimenes dienas ietvaros. 

Bērni izrādīja interesi par Piekrastes bibliotēkas pasākumiem, kas tika veltīti dabai un 

dzīvniekiem. Bibliotekāro stundu cikls “Mājas mīluļi” guva atsaucību skolēnu vidū.  

7.4.3. Veiksmīgākie pasākumi pusaudžiem un jauniešiem 

Pārskata gadā pusaudži un jaunieši piedalījās dažādos pasākumos, t.sk., Dzejas dienās, Karjeras 

nedēļas un Starptautiskās Dzimtās valodas dienas aktivitātēs, šai mērķauditorijai tika novadīti 

374 pasākumi. 

Piekrastes bibliotēkā par veiksmīgāko tika atzīts novadmācības stundu cikls “Vecās 

pilsētas stāsts”. Tā mērķis – padziļināt skolēnu zināšanas par Daugavpils pilsētas 

nozīmīgākajiem kultūrvēsturiskajiem objektiem, notikumiem un ievērojamākajiem cilvēkiem, 

veicinot skolēnu nacionālo un pilsonisko apziņu. Pārskata gadā pamatskolas skolēnu vidū 

atsaucību guva šī cikla bibliotekārā stunda “Iezīmēti Daugavpilī”. Tā tika veltīta Daugavpils 

novadniekiem. Padziļinot skolēnu zināšanas par Daugavpils novadniekiem, radīt vēsturisko, 

nacionālo un pilsonisko apziņu un piederības sajutu savai vietai, tautai un valstij. 

Pasākuma laikā skolēniem bija iespēja iepazīties ar Pāvela Dubrovina, Marka Rotko, 

Oskara Stroka, Anitas Liepas u.c. pazīstamu personību dzīves gājumu Daugavpils vēstures 

kontekstā. Videomateriālu, kā arī skaņdarbu fragmentu izmantošana ļāva emocionāli iesaistīt 

skolēnus sarunā par ievērojamo cilvēku lomu Daugavpils pilsētas vēsturē. Tika izmantots 

bibliotēkas novadpētniecības krājums un citus resursus, tika veicināta skolēnu interesi dzimtās 

pilsētas vēstures izzināšanā (scenāriju skat. 18. pielikumā). 

LCB ASV Informācijas centrā Pasaules Medijpratības un Informācijpratības nedēļas 

ietvaros, tika organizēts starptautisks tiešsaistes medijpratības projekts “MediaLab Critical 

Thinking”. Tiešsaistes projekts pulcēja 110 jauniešus no 9 valstīm – Latvijas, Lietuvas, 

Čehijas, Albānijas, Serbijas, Azerbaidžānas, Ukrainas, Grieķijas un Polijas. Tīmekļa vietnē 

www.mediaskillscontest.com tika ievietotas trīs speciālistu IREX mazā granta ieguvējas un 

sociālo mediju pārvaldnieces Viktorijas Tkačenko, Lietuvas valsts radio un televīzijas 

žurnālistes Dorotas Sokolovskas, jauniešu biedrības “3D Friends” valdes locekles Anzelikas 

Maria Zubas videolekcijas un uzdevumi, kuru izpildei bija atvēlēts noteikts laiks.  

Pildot uzdevumus, dalībnieki analizēja videomateriālos veiktās manipulācijas un noteica, 

kādi būtu potenciālie draudi sabiedrībai, ja tie izplatītos interneta plašumos. Jauniešiem bija 

jāizveido arī pašiem savs saturs, sagatavojot melnrakstu vēstījumam kādā no plašsaziņas 

līdzekļiem. Trešais uzdevums bija izpētīt rakstus no vairākiem ziņu portāliem, nosakot to satura 

veidu un ietekmi. Projekta gaitā dalībnieki attīstīja kritisko domāšanu, mācījās atpazīt 

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

vietējai kopienai nozīmīgu personību. Pēc iesniegto darbu izvērtēšanas 25 finālistu 

konkurencē 1. vietu ieguva jaunietis no Siguldas. 

Bērnu bibliotēka “Zīlīte” 5. klašu skolēniem no Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm 

organizēja LNB lasītveicināšanas kampaņu “Nacionālā Skaļās lasīšanas sacensībā”. 

Kopskaitā piedalījās 516 dalībnieki. Martā un aprīlī Daugavpils pilsētas izglītības iestādes 

file:///C:/Users/valentina.kezika/Downloads/www.mediaskillscontest.com
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tiešsaistē organizēja vietējās sacensības. Reģionālajam finālam skolas lasīšanas čempioniem 

sava uzstāšanās bija jāiesniedz videoformātā. Iegūstot savas skolas lasīšanas čempiona titulu, 

reģionālajam finālam kvalificējās 9 dalībnieki. Valsts finālā Daugavpili pārstāvēja Daugavpils 

Tehnoloģiju vidusskolas-liceja 5. klases skolniece. 

Ceriņu bibliotēkā veiksmīgi noritēja bibliotekārā stunda “Vai tu zini, kā skan laimes 

zeme?”. Pasākums tika veltīts Annas Brigaderes 160 gadu jubilejai. Karjeras nedēļas ietvaros 

Jaunbūves bibliotēkā tiešsaistes pasākumā “IKT bibliotēkā: pieslēdzies, mācies, 

izklaidējies!” skolēni diskutēja par mūsdienīga bibliotekāra digitālajām kompetencēm. 

Pārdaugavas bibliotēkā tika organizēta tikšanās ar žurnālisti un dzejnieci Egitu Jonāni, 

skolēni tika iepazīstināti ar dzejoļu krājumu “Tikšanās uz siržu laipas. Trīspuksti”. Skolēni 

uzdeva jautājumus par žurnālista darbu un dzejas tapšanu un izdošanu grāmatās. 

LCB Ģimenes digitālo aktivitāšu centrā pusaudžiem un jauniešiem tika piedāvātas 

daudzveidīgas aktivitātes saistībā ar Latvijas valsts simtgadei veltīto latviešu grāmatu izstādi 

„100 grāmatas bērniem”. Dzejas dienu ietvaros tika izstrādāti interaktīvi satura risinājumi 

līdztekus tematiskajam pasākumam. Atzinību starp izglītības iestādēm guva arī bibliotekārā 

stunda “Mana ideālā prezentācija”, tā tika piedāvāta tiešsaistes formātā ikvienai izglītības 

iestādei. Par klausītājiem kļuva ne tikai skolēni no Daugavpils, bet arī no citām pilsētām un 

novadiem (skat. 7.5. sadaļu). 

LCB ASV Informācijas centrā Karjeras nedēļas ietvaros tika organizēta tikšanās “Kā 

kļūt par vēstniecības darbinieku?”. ASV vēstniecības pārstāvji informēja jauniešus par savu 

izglītību, darba pieredzi, iespējām, ko sniedz vēstniecība saviem potenciālajiem darbiniekiem. 

Patriotu nedēļas ietvaros Latgales Centrālajā bibliotēkā vidusskolas skolēniem tika rīkota 

tikšanās ar Civilmilitārās sadarbības speciālisti Ligitu Mežaraupi. Speciāliste stāstīja par 

Zemessardzi un dienēšanas iespējām, kā arī par to, kāpēc pati izvēlējusies kalpot Latvijai.  

7.4.4. Veiksmīgākie pasākumi ģimenēm 

Pārskata gadā ar VKKF atbalstu tika organizētas projekta “Tiekamies bibliotēkā! Bērnu 

rakstnieki Daugavpilī” 2. kārtas aktivitātes. Projekta ietvaros Daugavpils ģimenes ar 

sākumskolas vecuma bērniem tiešsaistē tikās ar rakstnieci, zaļā dzīvesveida entuziasti un 

grāmatas “Plastmasas huligāni”, tās turpinājuma “Plastmasas huligāni. Draugs pazudis” autori 

Agnesi Vanagu. 

LCB ASV Informācijas centrs vasarā piedāvāja izaicinājuma spēli ģimenēm “Cartoons 

have no age!” (Multfilmām nav vecuma!). Spēle tika veltīta amerikāņu kino producenta un 

animatora Volta Disneja daiļradei. Spēlei bija nepieciešams lejupielādēt aplikāciju “Badge 

Wallet” (Nozīmīšu maciņš) viedtālrunī. Spēles gaitā bija iespējams nopelnīt 11 virtuālās 

nozīmītes par katru izpildīto uzdevumu – izlasīt grāmatu, uzzīmēt Disneja animācijas varoni, 

noskatīties Disneja animācijas filmu, atrast dabā Disneja animācijas varoni. Spēlē kopumā 

piedalījās 34 dalībnieki (skat. 19. pielikumu). 

7.4.5. Pasākumi vasaras nometņu grupām 

Vasaras mēnešos LCB un filiālēs tika piedāvāti pasākumi bērnu un jauniešu vasaras nometņu 

grupām. Tie tika rīkoti gan klātienē (ārpus telpām), gan tiešsaistē. Sagatavotie pasākumi aptvēra 

plašu tēmu spektru – ekoloģisks dzīvesveids, Disneja multfilmas, dabas izzināšana u.c.  

LCB piedāvāja izzinošu ekskursiju “Ekskursija pa vēsturisko Andreja Pumpura 

skvēru”, savukārt Bērnu bibliotēka “Zīlīte” rosināja pievērsties dabas izzināšanai pasākumā ar 

tematiskām stacijām un orientēšanās elementiem – “Dabas pētnieki mēs esam, spēku un 
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gudrību sevī nesam!” Piekrastes bibliotēka organizēja stundu “Ķepainie un astainie rullē”. 

Pārdaugavas bibliotēka rīkoja pasākumu “Ko darīt, kad nav ko darīt?”, Ceriņu bibliotēka – 

“Aizraujošo noslēpumu labirints”. Gaismas bibliotēkā notika tematiska nodarbība “Mūsu 

vaļa un planēta zaļa”. Ar moto – Piedalies! Iepazīsti! Izmēģini! uz Jaunbūves bibliotēku tika 

aicināti bērni, lai piedalītos tiešsaistes pasākumā “Neticami, bet fakts!” 

LCB ASV Informācijas centrs piedāvāja tematisku pasākumu “Never too old for 

Disney” (“Nekad par vecu Disneja animācijai”). Pasākuma laikā bērni uzzināja par Disneja 

animācijas tēvu Voltu Disneju, piedalījās īsfilmu demonstrācijās. DAC pasākums – “Radi, 

dari, iemācies, izmēģini, atpūties!” guva lielu interesi bērnu un jauniešu vidū. 

LCB un filiālēs kopā tika novadīts 81 pasākums nometņu grupām, kopskaitā 1215 

apmeklējums.  

7.5. 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 7.5.1. tabulā. 

7.5.1. 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 un ar 

Latviju saistītām personībām 

saistīti pasākumi: “Pie barikāžu 

atmiņu ugunskura”, “Nacionālās 

virtuves raženība”, “Tautas tērpu 

greznums”, “kad tu pa tēvu zemes 

ceļiem ej” /U. Auseklis/, “Latvijai 

brīvības ausmu nesa Gaisma no 

barikāžu ugunskuriem” /A. Lībers/, 

“Jānis Balodis – “baltais 

ģenerālis”” 

Daugavpils Vienības pamatskola,  

Daugavpils Saskaņas pamatskola, 

Naujenes pamatskola, 

Daugavpils 11. pamatskola, 

Daugavpils 3., 10., 15. vidusskola, 

Daugavpils Valsts ģimnāzija, 

Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola-

licejs, 

Daugavpils Centra vidusskola 

Novadpētniecības pasākumi: 

“Vecās pilsētas stāsts”, 

“Neatradīsim nekur mēs citur vietu, 

kura runātu ar mums…”, “Ieskats 

Daugavpils vēsturē. Grīva”, “Ai, 

mana Latgale, nu atplauksti un ziedi 

… /M. Jurkova/  

Daugavpils 3., 9., 12., 16. vidusskola, 

J. Raiņa Daugavpils 6. pamatskola,  

Daugavpils Vienības pamatskola 

Karjeras nedēļas pasākumi: “Ja tu 

mūsu vidū būsi, jaunas zināšanas 

gūsi”, “IKT bibliotēkā: pieslēdzies, 

mācies, izklaidējies!”, “Profesiju 

pasaule”, “Atver bibliotēkas 

durvis!” 

Daugavpils 3., 12., 13., 16. vidusskola, 

Daugavpils Saskaņas pamatskola 

Daugavpils Centra vidusskola, 

Daugavpils Valsts ģimnāzija 

 

Bibliotekārās stundas DAC 

“Ieskats viltus ziņu pasaulē – 

Medijpratības pamati”, 

“Plaģiātisms – tā veidi un sekas” 

Daugavpils 15. vidusskola,  

Rēzeknes Katoļu vidusskola,  

Ventspils tehnikums,  
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Jēkabpils Agrobiznesa koledža 

Barkavas struktūrvienība, Rēzeknes 5. 

vidusskola 

 

 

 

 

 

Digitālā pratība 

 

Tiek apgūtas un praksē 

pielietotas digitālās prasmes, 

tiek rasts risinājums, 

meklētas atbildes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drošāka interneta dienu 

pasākumi:  

“Sērfo internetā un esi drošs!”, 

“Digitālās drošības un pārliecības 

stunda”, “Mobils un drošs”, 

“Medijpratības prasmes ikdienai”, 

“Medijpratība – kur un kas?”, 

“Medijpratība digitālajā vidē” 

Daugavpils 9., 10., 12., 15., 16. 

vidusskola, Daugavpils Tehnoloģiju 

vidusskola-licejs, 

Daugavpils Vienības pamatskola, 

Daugavpils Saskaņas pamatskola, 

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas 

vidusskola,  

Daugavpils Centra vidusskola 

Interaktīvo ekskursiju apmeklēšana 

DAC 

Daugavpils 3., 15. vidusskola 

 

 

 

 

 

LCB DAC tiešsaistes bibliotekārā 

stunda “Mana ideālā prezentācija” 

Daugavpils 3., 9., 16. vidusskola, 

Daugavpils Vienības pamatskola, 

Rēzeknes tehnikums,  

Daugavpils Centra vidusskola, 

Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola – 

licejs, Līvānu 2. vidusskola, Gulbīša 

pamatskola, Jersikas pamatskola, 

Ludzas Pilsētas vidusskola, Rožupes 

pamatskola, Rēzeknes Valsts Poļu 

ģimnāzija, Rēzeknes 2., 6. vidusskola, 

Rēzeknes sākumskola, Stacijas 

pamatskola, Ventspils tehnikums, 

Jēkabpils Agrobiznesa koledža, 

Struktūrvienība Barkavā 

 

 

 

 

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 

LCB ASV Informācijas centra 

angļu valodas burtošanas  

konkurss “Spelling Bee” 

Daugavpils Valsts ģimnāzija, 

Daugavpils 3., 9., 10., 15. vidusskola, 

Daugavpils Būvniecības tehnikums, J. 

Pilsudska Daugavpils Valsts poļu 

ģimnāzija, Daugavpils Vienības 

pamatskola, Daugavpils Tehnoloģiju 

vidusskola-licejs 

 

LCB ASV Informācijas centra 

literārs pasākums  

“Great American Authors” 

Daugavpils Valsts ģimnāzija, 

Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola-

licejs, Daugavpils 3., 9., 10., 12. 

vidusskola, Staņislava Broka 

Daugavpils Mūzikas vidusskola, J. 

Pilsudska Daugavpils Valsts poļu 

ģimnāzija 

LCB bibliotekārās stundas: 

“Imants Ziedonis ziedēs mūžīgi”, 

“Modernās urbānās dzejas aizsācējs 

– Aleksandrs Čaks”, “Stāsts par 

rudeni un dzeju”, “Dzejas labirints” 

Daugavpils Būvniecības tehnikums, 

Daugavpils 3. vidusskola, Daugavpils 

Centra vidusskola, Daugavpils Valsts 

ģimnāzija, Daugavpils Centra 

vidusskola 

Bibliotekārās stundas, virtuālās 

teātra izrādes: 

“Ieklausies grāmatas stāstā!”, 

“Grāmatu varavīksne”, 

Daugavpils 10., 12., 13., 15., 16. 

vidusskola, Daugavpils 1., 3., 5., 7., 

12., 21., 24., 32. pirmsskolas izglītības 

iestāde, Stropu pamatskola – attīstības 
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 “Ezītis un lielā oga”, Adventes 

laika lasījumi, “Katram bērnam ir 

sapnis”, “Lācēna Tobiasa stāsts”, 

“Tikšanās ar lācīti Tobiasu”, 

“Grāmatām arī ir dzimšanas 

diena!”, “Burtiņš lēkā burkānos” 

centrs, Daugavpils Tehnoloģiju 

vidusskola-licejs, J. Raiņa Daugavpils 

6.pamatskola, Daugavpils Centra 

vidusskola, J. Pilsudska Daugavpils 

valsts poļu ģimnāzija 

 

 

 

Kultūras izpratnes un  

valodas pratība 

 

Tiek iepazīta kultūru 

daudzveidība, tās izpausmes, 

kultūras mantojums. 

Kultūras un valodas 

mijiedarbība. 

 

 

Jaunbūves bibliotēkas bibliotekārā 

stunda “Neticami, bet fakts! 

Bibliotēka agrāk un tagad” | 

Daugavpils 12. vidusskola 

LCB ASV Informācijas centra 

Ziemassvētku radošo darbu 

konkurss “Disney Characters’ 

Christmas in Latvia 

Daugavpils 9., 10., 12., 15. vidusskola, 

Daugavpils Valsts ģimnāzija, 

Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola-

licejs, Daugavpils 11. pamatskola, 

Daugavpils Būvniecības tehnikums, 

Daugavpils Saskaņas pamatskola, J. 

Raiņa Daugavpils 6. pamatskola, 

Daugavpils Centra vidusskola 

LCB ASV Informācijas centra 

tematisks pasākums “Detect fake!” 

Daugavpils Valsts ģimnāzija, 

Daugavpils 3., 9. vidusskola, Siguldas 

pilsētas vidusskola 

LCB ASV Informācijas centra 

tematisks pasākums “Easter in the 

U.S.” 

Daugavpils 3., 9. vidusskola, Cēsu 

pilsētas vidusskola, Daugavpils 

Vienības pamatskola, Daugavpils 

Saskaņas pamatskola, Daugavpils 

Tehnoloģiju vidusskola-licejs, J. 

Pilsudska Daugavpils Valsts poļu 

ģimnāzija 

LCB bibliotekārās stundas: 

“Teātris Renesanses laikā”, 

“Nezināmais zināmajā (Fotogrāfiju 

vēsture)” 

Daugavpils Valsts ģimnāzija, 

Verēmu pamatskola 

Kultūras izpratnes un 

pašizpausmes mākslā 

pratība 

 

Jaunrades procesā tiek 

veidota izpratne par mākslu 

un kultūru, praktiski 

darbojoties, iepazīstot 

mākslas veidus un to 

izteiksmes līdzekļus. 

Bērnu radošo darbu izstādes  

Piekrastes bibliotēkā 

Daugavpils 3., 5., 7. pirmsskolas 

izglītības iestāde, BJC “Jaunība” bērnu 

klubs “Sudraba avoti”, bērnu klubs 

“Fortūna” 

Dzejas dienām veltīts pasākums 

“Interaktīvais bibliotekāra 

stāstījums” 

DAC 

Daugavpils Valsts ģimnāzija, 

Daugavpils Vienības pamatskola, 

Daugavpils Centra vidusskola 

Dabaszinātņu pratība 

 

Tiek veidota izpratne par 

dabas parādībām un 

procesiem. Zināšanu 

iegūšana par resursu 

saprātīgu izmantošanu un 

dabas ilgtspējību. 

Bērnu grāmatu dienas pasākumi 

“Skudriņas Kāpēcītes gudrības 

Gaismas bibliotēkā 

Daugavpils Ruģeļu pirmsskolas 

izglītības iestāde  

Bibliotekāro stundu cikls “Mājas 

mīluļi”, tematisku pasākumu cikls 

“Ķepainie un astainie rullē” 

Piekrastes bibliotēkā  

Daugavpils 16. vidusskola, 

vasaras nometne “Strautiņš” un “Mēs 

esam Saules pilsētā” bērniem vecumā 

no 6 līdz 12 gadiem 
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Sadarbības partneru tīkls ir plašs, kompetenču pieeja, organizējot pasākumus, veiksmīgi tika 

īstenota. 

7.6. Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā, nozīmīgākie partneri, 

sadarbības vērtējums 

Lai veiksmīgi īstenotu bibliotēkas darbu: kvalitatīvi apkalpotu esošos un uzrunātu potenciālos 

bibliotēkas lietotājus būtiski ir izveidot pārdomātu sadarbības tīklu. Aktivitātes ir apkopotas 

7.6.1. tabulā. 

7.6.1. tabula Bibliotēkas sadarbības tīkls darbā ar bērniem un jauniešiem 

Sadarbības partneris  Aktivitātes  Vērtējums  

Daugavpils Saskaņas 

pamatskolas sākumskolas 

skolotāja 

Ar izglītības iestādes pedagoģi 

tika saskaņota bērnu zīmējumu 

izstādes izvietošana bibliotēkā. Tā 

tika veltīta bērnu dzejnieces un 

rakstnieces Agnijas Barto 115 

gadu jubilejai.  

Sadarbība bija veiksmīga. Bērnu 

radošo darbu/ zīmējumu izstādes 

tiek organizētas katru gadu. Bērni 

uzzina par rakstnieku un dzejnieku 

devumu un tiek stiprinātas lasīšanas 

tradīcijas klasē un ģimenē. 

Daugavpils Izglītības 

pārvaldes metodiķe latviešu 

valodas jautājumos, 

Daugavpils Universitātes 

filoloģijas doktore, studiju 

kursu par bērnu un jauniešu 

literatūru docētāja,  

LCB vadītājas vietniece 

LNB lasītveicināšanas kampaņas 

“Nacionālā Skaļās lasīšanas 

sacensība” dalībnieku snieguma 

vērtēšanai tika izvēlēta 

kompetenta žūrija 3 cilvēku 

sastāvā. 

Sadarbības rezultātā Daugavpils 

reģionālajā posmā tika noteikts 

uzvarētājs, kurš pārstāvēja 

Daugavpili Valsts finālā Rīgā. 

Daugavpils izglītības 

iestāžu*  

5. klašu audzinātājas, 

latviešu valodas skolotājas, 

bibliotekāres 

 

Ar skolotājām un bibliotekārēm 

komunikācija telefoniski, e-pastā 

par “Nacionālās Skaļās lasīšanas 

sacensības” norisi izglītības 

iestādēs, lai veiksmīgi sagatavotos 

Daugavpils reģionālajam finālam. 

Bibliotēka ir gan kultūras, gan 

zinību gūšanas vieta, tādēļ ir svarīgi 

satikties un uzturēt saikni ar savas 

kopienas locekļiem, kā arī 

popularizēt lasīšanas tradīciju. 

Daugavpils teātra bērnu 

teātra studijas “Arlekīns” 

vadītāja 

Ar studijas vadītāju tika 

pārrunātas iespējas atnākt uz 

bibliotēku, izvēlēties atbilstošas 

dzejas rindas, lai bērni un jaunieši 

varētu sagatavot ierakstīšanai 

audio formātā.  

Dzejas dienu ietvaros 

DAC telpas piepildīja vietējo 

autoru, jauno dzejnieku un klasiķu 

dzejas skanējumi. 

Daugavpils Tehnoloģiju 

vidusskolas-liceja 

bibliotekāre, Daugavpils 12., 

24. pirmsskolas izglītības 

iestādes vadītājas vietnieces 

Projekta “Tiekamies bibliotēkā! 

Bērnu rakstnieki Daugavpilī”  

2. kārtas ietvaros tika organizētas 

tiešsaistes tikšanās ar rakstnieci 

Agnesi Vanagu un grāmatu 

ilustratori Agiju Staku. 

Tikšanās ar grāmatu autoriem un 

ilustratoriem palīdz veidot bērna 

pasaules redzējumu un popularizēt 

lasītprieku. Sadarbība ar izglītības 

iestādēm nodrošina kultūras vērtību 

stiprināšanu. 

Daugavpils 11. pamatskolas 

latviešu valodas skolotāja un 

teātra pulciņa “Sprīdīši” 

vadītāja  

“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 

2020” noslēguma svētki; 

tematisks pasākums “Nacionālās 

virtuves raženība” 

Ilggadēja, aktīva sadarbība gan ar 

pulciņa vadītāju, gan ar skolotāju 

un klases audzinātāju. 

Daugavpils 21., 26. 

pirmsskolas izglītības 

iestādes vadītājas vietniece 

izglītības jomā,  

Rotaļnodarbība “Ciemos pie 

rakstnieka pasaku pasaulē”; 

bibliotekārā stunda “Mazie 

eksperti gatavi burtot, lasīt, 

spēlēt!” 

Kopā tika izstrādātas idejas 

pasākumiem, tika atbalstīti 

bibliotēkas piedāvājumi. 

Daugavpils 13. vidusskolas 

logopēde, Daugavpils 15. 

vidusskolas bibliotekāre 

Adventes lasījumu pasākums 

“Ziemassvētki ir ceļā pasauli 

sasildīt” /Kornēlija Apškrūma/ 

Tika īstenoti pasākumi ar lielu 

dalībnieku skaitu. Tika nodrošināta 

pasākumu publicitāte. 
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BJC “Jaunība” bērnu klubs 

“Sudraba avoti” un 

“Fortūna” 

 Rokdarbu “Mezglošana”, 

“Diedziņš”, “Leļļu pasaule” un 

radošo darbu izstādes”, “Leļļu 

stāsti”, “Vasara ir forša!”, “Pilsēta 

Daugavas krastos” 

Ilggadēja, radoša un produktīva 

sadarbība uz sadarbības līguma 

pamata. Kontaktpersona – bērnu 

kluba “Sudraba avoti” un “Fortūna” 

vadītāja 

Daugavpils Centra 

vidusskolas 7., 8., 9. klases 

audzinātājas  

 

 

Bibliotekāro stundu piedāvājums 

pamatskolai: “Drošāks internets 

sākas ar tevi!” “Medijpratība 

digitālajā vidē”, Neticamais kļūst 

ticams!” 

Gada garumā veiksmīga sadarbība 

ar klašu audzinātājām, labprāt 

piesakās pasākumiem un atzinīgi 

novērtē. Iesaka cits citam. 

Daugavpils 15., 27., 30. 

pirmsskolas izglītības 

iestādes vadītājas vietnieces 

Lasītveicināšanas programma 

„Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 

2021” 

Tika organizēti 8 grāmatu 

popularizēšanas pasākumi. 

Pateicoties skolotāju atbalstam, 

bērnudārzos tika rīkotas radošās 

darbnīcas un priekšā lasīšanas 

stundas. 57 žūrijas eksperti kļuva 

par reģistrētiem JNB lietotājiem.   

Daugavpils 12. vidusskolas 

2.b klases skolotāja, 

bibliotekāre 

Lasītveicināšanas programma 

„Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 

2021” 

Veiksmīga sadarbība, tika 

organizēti tiešsaistes lasīšanas 

pasākumi. Pateicoties bibliotekāres 

iniciatīvai, lasītveicināšanas 

programmai pievienojās 6 skolēni 

un 6 skolotājas, 26 skolēni tika 

pārreģistrēti bibliotēkā, lai otro 

gadu pēc kārtas kļūtu par žūrijas 

ekspertiem. 

Daugavpils pilsētas Izglītības 

pārvaldes (DPIP) angļu 

valodas metodiskās 

apvienība  

Literāra tikšanās “Great American 

authors”, angļu valodas 

burtošanas konkurss “Spelling 

Bee”, Ziemassvētku radošo darbu 

konkurss skolēniem “Disney 

Characters’ Christmas in Latvia.” 

Pasākumiem tika nodrošināta 

aktuālās informācijas izplatīšana, 

preses relīzes tika publicētas DPIP 

mājaslapā, tika nodrošināta 

komunikācija ar angļu valodas 

skolotājiem. 

Biedrība “New East” Medijpratības projekts 

“MediaLab Radio” fināls un 

tiešsaistes projekts “MediaLab 

Critical Thinking” 

Tika nodrošināta projektu 

plānošana, izveide, aktivitātes, 

uzdevumi. 

Daugavpils izglītības iestāžu 

- Daugavpils 3., 9., 16. 

vidusskolas, Daugavpils 

Tehnoloģiju vidusskola – 

licejs klašu audzinātāji, skolu 

bibliotekāri 

Tiešsaistes bibliotekārās stundas 

“Mana ideālā prezentācija” 

vadīšana skolēniem 

Attālināto pasākumu piedāvājuma 

rezultātā, radās sadarbība ar 

Latvijas izglītības iestādēm ārpus 

Daugavpils un Augšdaugavas 

novada. 

  * Daugavpils Vienības pamatskola, Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola-licejs, Daugavpils Centra 

vidusskola, Daugavpils 9. vidusskola, Daugavpils 10. vidusskola, Daugavpils 11. pamatskola, Daugavpils 

Saskaņas pamatskola, Daugavpils 3. vidusskola, Daugavpils 12. vidusskola 

Apkopojot informāciju, tika izvēlēti aktuālākie pārskata gada notikumi. Sadarbība tiks turpināta 

arī turpmāk. 

7.7. 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. 
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7.8. Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem, to iespējamie risināšanas ceļi 

Darbā ar bērniem un jauniešiem tika paveikts apjomīgs darbs. Nākamajā gadā viens no 

būtiskākajiem uzdevumiem būs sabalansēt klātienes un attālināto pakalpojumu piedāvājumu, 

aktivizēt bērnu un jauniešu paradumu nākt uz bibliotēku klātienē, jo bibliotēka ir kultūras, 

izglītības centrs, kā arī satikšanās un socializēšanās vieta. 

8. Novadpētniecība 

8.1. Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda prioritātes 

Latgales Centrālā bibliotēka un tās filiāles 2021. gadā novadpētniecības darbu veica vadoties 

pēc “Latvijas bibliotēkas novadpētniecības darba vadlīnijām” un bibliotēkas izvirzītajām 

prioritātēm. Pārskata gadā kā galvenā novadpētniecības darba prioritāte tika izvirzīta 

Daugavpils kultūrvides un valodas daudzveidības izcelšana un lokālpatriotisma veicināšana, 

tāpat darbs turpinājās šādos virzienos:  

 krājuma komplektēšana un popularizēšana; 

 vietējo mākslinieku, autoru, aktīvo iedzīvotāju darba izcelšana; 

 LCB un filiāļu veidoto novadpētniecības mapju un LCB veidoto datubāzu 

papildināšana, rediģēšana; 

 izziņu un informācijas nodrošināšana lietotājiem; 

 Daugavpils pilsētvides vēstures, personību, notikumu izpēte un informācijas 

saglabāšana; 

 izglītojošu, tematisku pasākumu un novadmācības stundu veidošana. 

Vairāku gadu garumā Daugavpils publiskajām bibliotēkām ir izveidota cieša sadarbība ar 

vietējiem autoriem un māksliniekiem, izglītības un kultūras iestādēm. Bibliotēkām ir svarīgi 

popularizēt un veicināt vietējo mākslinieku, fotogrāfu, autoru un citu radošo personu veikumu, 

parādot to plašākai sabiedrībai. 

8.2. Novadpētniecības krājums: 

Komplektēšana, ietverto materiālu veidi 

Pārskata 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.). Pārskata periodā LCB un filiāļu novadpētniecības krājums tika 

papildināts ar 293 (142 nosaukumi) jauniem izdevumiem. 

Noslēdzoties pārskata gadam, krājumā ir pieejami 6070 izdevumi, tai skaitā 237 

novadpētniecības mapes. Nemainīgi būtiska nozīme novadpētniecības mapju un krājuma 

komplektēšanā ir vietējiem laikrakstiem. 2021. gadā tika abonētas šādas vietējās avīzes: 

“Latgales Laiks”, “Reklāma Piektdienās”, “Vietējā Latgales Avīze”, “Латгалес Лайкс”, 

“Миллион”. 
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Krājuma organizācija un glabāšana 

LCB un filiāļu novadpētniecības krājums atrodas atdalīti no citām nozarēm, krājums ir marķēts 

ar uzlīmi “Daugavpils novadpētniecība”. 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: multimediju resurss par Latgales dziesmu svētkiem “Dziesmotā Latgale”; datubāzes 

par Daugavpils novadniekiem, vēsturi un sakrālo mantojumu – “Daugavpils novadnieki”, 

“Dinaburgas cietoksnis”, “Daugavpils Baznīcu kalns”; virtuālā izstāde par LCB vēsturi 

“Latgales Centrālajai bibliotēkai - 80” un literāti Anitu Liepu “Rakstniece Anita Liepa”. 

Datubāzes tika sistemātiski papildinātas ar aktuālo informāciju, pilntekstiem, anotācijām 

un elektronisko resursu saitēm. Pārskata gadā divkārši pieauga datubāzes “Dinaburgas 

cietoksnis” apmeklējums, kas skaidrojams ar Daugavpils cietokšņa apkaimes iedzīvotāju rosību 

vides uzlabošanā un cietokšņa infrastruktūras pilnveidošanu. 2021. gadā LCB veidoto 

novadpētniecības digitālo resursu izmantojums apkopots 8.2.1. tabulā. 

8.2.1. tabula. Novadpētniecības digitālo resursu izmantojums 

Datubāze / e-resurss 2019 2020 2021 

Multimediju resurss “Dziesmotā Latgale” 12 933 30 906 23 795 

Datubāze “Daugavpils novadnieki” 859 616 769 

Datubāze “Dinaburgas cietoksnis” 2 601 2 312 5 525 

Datubāze “Daugavpils Baznīcu kalns” 2 909 4 919 3 515 

Virtuālā izstāde “Rakstniece Anita Liepa” 289 302 280 

Virtuālā izstāde “Latgales Centrālajai bibliotēkai – 80” 944 781 920 

Kopā 20 696 40 130 34 804 

Krājuma kvalitātes, aktualitātes, attīstības novērtējums 

2021. gadā LCB un filiāļu krājums tika kvalitatīvi un sistemātiski papildināts, ņemot vēra 

reģiona iezīmes, lai tas ir saistošs dažādām paaudzēm un nacionalitātēm.  

2021. gadā tika eksportēti 2 018 analītiskie ieraksti no vietējiem laikrakstiem: “Latgales 

Laiks” – 995, “Латгалес Лайкс” – 107, “Миллион” – 916, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu 

ierakstu skaits ir samazinājies, jo pārskata gadā netika eksportēti ieraksti no laikraksta “Наш 

город”, jo tas turpina darbu tikai kā tiešsaistes ziņu portāls. Ierakstu skaits Novadpētniecības 

analītikas datubāzē apkopots 8.2.2. tabulā. 

8.2.2. tabula. Novadpētniecības analītisko ierakstu skaits 

Analītisko ierakstu veidi 2019 2020 2021 +/- 

Eksportēto ierakstu skaits 3 071 2 389 2 018 -371 

Kopskaitā uz 2022. gada 1. janvāri LCB Novadpētniecības analītisko ierakstu datubāzē bija 

80 273 ieraksti. 

Izmantojums 

Lai gan krājuma izmantojumā vērojama lejupslīde, novadpētniecības krājumā iekļautos 

materiālus aktīvi izmantoja skolēni, studenti, izglītības darbinieki un citi interesenti. Lielākais 

uzziņu pieprasījums bija vēstures, kultūras un tūrisma jomā. 

http://www.lcb.lv/dziesmotalatgale/
http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=Daugavpils_novadnieki
http://dinaburgascietoksnis.lcb.lv/
http://www.lcb.lv/baznicukalns/
http://www.lcb.lv/lcb-80/
http://www.lcb.lv/anitaliepa/
http://dinaburgascietoksnis.lcb.lv/
http://dinaburgascietoksnis.lcb.lv/
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Interesentiem tika sniegtas 822 novadpētniecības uzziņas, lielākā interese bija par 

Daugavpils novadniekiem – V. Seili, J. Mezinski, A. Nicovu u. c., pilsētas vēsturi, Daugavpils 

cietoksni, Daugavpils apkārtnes un Latgales tūrisma objektiem, arhitektūru un notikumiem. 

Šogad pilsētnieki aktīvi interesējās par notikumiem kultūrā un Daugavpils stratēģiskajiem 

attīstības plāniem, jo Daugavpils ir kandidāte Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 titulam.  

8.2.3. tabula. Novadpētniecības krājuma izsniegums LCB un filiāles 

Fonds 2019 2020 2021 

 Uz mājām Uz vietas Mapes Uz mājām Uz vietas Mapes Uz mājām Uz vietas Mapes 

LCB 315 5 983 445 153 4 684 262 201 1 955 68 

BBZ 38 1 951 286 23 394 149 51 349 124 

GMB 64 533 16 28 117 7 71 458 15 

JNB 121 1 451 42 50 304 82 28 121 1 

PDB 48 553 142 38 201 14 39 860 62 

CRB 102 1 046 40 56 423 115 29 93 0 

PKB 69 865 136 103 638 96 60 398 9 

Kopā 757 12 382 1 107 451 6 761 725 479 3 955 279 

 14 246 7 937 4 992 

Pieprasītākās grāmatas no novadpētniecības krājuma 2021. gadā: 

 Чертов Юрий. Известные русские в истории Даугавпилса; 

 Залман Якуб. 1919-2009. Даугавпилс в прошлом; 

 Ročko Josifs. Ceļvedis “Ebreju Latgale”. 

Novadpētniecības krājumu aktīvi izmantoja paši bibliotekāri un citi bibliotēkas darbinieki, lai 

sagatavotos pasākumiem, piemēram, Dzejas dienām, Baltā galdauta svētkiem, kā arī 

novadpētniecības, literatūras un cita veida izstādēm. 

8.3. Novadpētniecības darba popularizēšana 

Bibliotēkas noteicošais novadpētniecības materiālu popularizēšanas veids ir novadpētniecības 

literatūras izstādes, kas sniedz apmeklētājiem plašāku ieskatu par bibliotēkās esošo 

novadpētniecības materiālu krājumu un aktuāliem notikumiem. 2021. gadā LCB un filiāles 

apmeklētājiem piedāvāja 67 tematiskās novadpētniecības izstādes, kuras tika veltītas 

Daugavpilij, jubilāriem - novadniekiem, arhitektūrai un citiem notikumiem. 

Pārskata gadā LCB un filiāļu piedāvātās novadmācības stundas: 

 “Novadpētniecības resursi Latgales Centrālajā bibliotēkā”; “Ekskursija pa 

vēsturisko A. Pumpura skvēru” (Latgales Centrālā bibliotēka); 

  “Neatradīsim nekur mēs citur vietu, kura runātu ar mums…”; “Es Tevi kā saktu 

pie krūtīm sev nesu /I. Barovska/; “Kad pelēkā mētelī Latvija tērpjas, mirdz karoga 

košums kā brīvības liesma!” /A. Lipska/ (Bērnu bibliotēka “Zīlīte”); 

  “Pilsētas stāsti caur fotoobjektīvu” (Jaunbūves bibliotēka); 

 “Ieskats Daugavpils vēsturē. Grīva” (Pārdaugavas bibliotēka); 

 “Vecās pilsētas stāsts” – Daugavpils vēstures lappuses; Daugavpils leģendas; 

Iezīmēti Daugavpilī (Piekrastes bibliotēka). 
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Par neatņemamu bibliotēkas darba daļu ir kļuvušas mākslas izstādes. Lai gan ne visās LCB 

filiālēs ir pietiekama telpa izstāžu rīkošanai, bibliotēkas maksimāli pēc savām iespējām cenšas 

atbalstīt vietējo kopienu iniciatīvas un parādīt plašākai sabiedrībai to pārstāvju daiļradi un 

radošo potenciālu. Pārskata gadā tika rīkotas vairākas vietējo autoru mākslas izstādes gan LCB, 

gan filiālēs – P. Hudobčenoka, L. Kundziņas, V. Lavrenko, B. Borisova, DDMV PIKC “Saules 

skola” bērnu mākslas skolas audzēkņu darbi, Daugavpils Universitātes Mūzikas un mākslas 

fakultātes studentu noslēguma darbi, J. Bitiņa, R. Mileiko u. c. Pārdaugavas bibliotēkā 

sadarbībā ar biedrību “Stastnīca” tapa izstāde “Viena diena Grīvā”, kurā tika izcelta Grīvas 

apkaimes dažādība. Laikā, kad bibliotēkās nevarēja notikt klātienes pasākumi, tika veidotas 

video intervijas ar izstāžu autoriem vai kuratoriem, īpašu skatītāju uzmanību pievērsa ilggadējā 

Daugavpils ārsta, fotografēšanas entuziasta Jurija Bitiņa intervija, kurā autors plaši stāstīja par 

notikumiem Daugavpilī un iedzīvotājiem laika griežos, kā arī Saskaņas pamatskolas vizuālās 

mākslas skolotājas, Latgales keramiķes Unas Guras pārdomas par skolēnu jaunradi un mākslu 

ikdienā. Piekrastes bibliotēkas veidoja video sižetus ar amatiermākslinieku daiļdarbiem, arī 

citas bibliotēkas popularizēja novadpētniecības materiālus Facebook lapās. 

GMB Bibliotēku nedēļas ietvaros piedāvāja neierastu pārsteigumu saviem lietotājiem – 

“Autors lasītājam” – Daugavpils un Daugavpils novada autoru veltītos iedvesmas vārdus un 

novēlējumus. Pasākumu atbalstīja – L. Vasaraudze, J. Golubevs, F. Osina, V. Lukaševičs, 

J. Ročko u. c.  

Daugavpils pilsētas svētku mēnesi DAC logos bija skatāma LCB un tās filiāļu darbinieku 

fotoizstāde “Daugavpils bibliotekāra acīm”, kas pavēra skatu iedzīvotājiem uz daudzveidīgo 

pilsētvidi, jo bibliotēka ir pārstāvēta sešās pilsētas apkaimēs – Centrā, Grīvā, Jaunajā Forštatē, 

Jaunbūvē, Ķīmijā un Ruģeļos. 

2021. gadā LCB un filiālēs tika rīkoti vairāki ar novadpētniecību saistīti pasākumi pēc 

bibliotēku noteiktajām prioritātēm. Pārskata gadā tradicionālās tikšanās ar vietējiem 

rakstniekiem, dzejniekiem, literātiem un māksliniekiem notika tiešsaistē un sniedza iespēja 

lielākam interesentu lokam iepazīsties ar autoru un tā darbiem. Kā viens no veiksmīgākajiem 

novadpētniecības pasākumiem bija “Dzejas dienas 2021”, nedēļas garumā dažāda vecuma 

interesentiem tika piedāvāta aizraujoša pasākumu programma. Par Dzejas dienu vadmotīvu tika 

izvēlēts sauklis “REDZI, DZIRDI – DZEJA DZĪVO!”, aktivitātes notika gan LCB, gan filiālēs. 

DAC apmeklētājiem trīs dienas bija iespēja baudīt dzejas skanējumus – klasiķu, Daugavpils 

novadnieku un jauno dzejnieku jaunrade, dzejoļus ierunāja kā paši autori, tā arī bibliotēkas 

apmeklētāji, ģimenes, bibliotekāri un Daugavpils teātra studija “Arlekīns”. Jāatzīmē, ka dzejas 

skanējumi izpelnījas apmeklētāju atzinību, jo tie bija dzirdami – latviešu, latgaliešu, krievu un 

baltkrievu valodā. Dzejas dienu noslēgumā Daugavpils pilsētas pašvaldības Kultūras pārvalde 

sadarbībā ar LCB rīkoja dzejas krājuma “Dzejas dienas 2021” atvēršanu, kas pulcēja vietējos 

dzejniekus ne tikai klātienē, bet arī tiešsaistē. Savukārt JNB aicināja bibliotēkas 

apmeklētājus doties poētiskā pastaigā pa pilsētu, interesenti tika aicināti nofotografēt 

dzejoļos aprakstītās pilsētas ainavas un pārliecināties, ka dzeja dzīvo mums apkārt. 

Tradicionālie “Baltā galdauta svētki” pārskata gadā norisinājās tiešsaistē, LCB sagatavoja 

virtuālo izstādi-retrospektīvu “Laiku pa laikam – atmiņās kavēties!”, lai atskatītos uz iepriekš 

svinētajiem svētkiem un ieklausītos dzimtas relikviju stāstos, kas kā pavediens vijas caur 

stāstnieku mūžu. Izceļot mūsu novadu dažādību, dzimtas stāsti tika stāstīti dzimtajās valodās 

un izloksnēs – latviešu, krievu un latgaliešu valodā, lejaskurzemes un ventiņu izloksnē. 

http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=makslas_izstades
https://www.youtube.com/watch?v=d-Yz0-TkA5k
https://www.facebook.com/lcb.lv/videos/1280009895770984
https://youtu.be/Z3dtaL2DdlM
http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=jaunumi&page=1&cid=7561
http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=jaunumi&page=1&cid=7626
https://youtu.be/JfOV1kvuecw
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Pārskata gadā tika uzsākta jauna novadpētniecības materiālu popularizēšanas forma 

– virtuālās izstādes. Tika izveidotas 13 virtuālās izstādes, kas ir veltītas Daugavpils 

novadniekiem, izcilām personībām, literātiem un bibliotēku nozares speciālistiem, piemēram, 

P. Martinsonam, J. Zvirgzdiņam, V. Seilei, I. Klekerei-Krekelei, A. Čakam u. c. Šīs izstādes ne 

tikai sniedz izglītojošu informāciju par personu, bet arī norāda, kādi novadpētniecības materiāli 

ir pieejami bibliotēkas krājumā par šīm personām. 

8.4. Sadarbība novadpētniecības jomā 

Sadarbība novadpētniecības jomā atspoguļota 8.4.1. tabulā. 

8.4.1. tabula. Sadarbība novadpētniecības jomā 

Sadarbības partneris  Aktivitātes  Vērtējums  

Daugavpils izglītības iestādes: 

Daugavpils 3., 12. vidusskola, 

J. Raiņa 6. pamatskola 

Novadpētniecības stundas, 

tikšanās ar vietējiem 

autoriem, māksliniekiem, 

sabiedriski aktīviem 

cilvēkiem 

 

Ilggadēja, radoša un veiksmīga 

sadarbība. Skolēniem ir svarīga 

Latgales kultūrvēsturiskā 

mantojuma izzināšana, lai sekmētu 

un saglabātu esošās un radītu 

jaunas kultūras vērtības 

Daugavpils Novadpētniecības un 

mākslas muzejs 

Papildinot novadpētniecības 

materiālu krājumu, BBZ 70. 

jubilejas gadā, bija 

nepieciešamība papildināt 

novadpētniecības mapes par 

bibliotēkas vēsturi 

 

Sadarbība ar muzeja speciālistiem 

veicina pieredzes apmaiņu, lai 

apzinātu, saglabātu un nodotu 

zināšanas arī nākamajām 

paaudzēm 

Biedrības “Stāstnīca” un “Grīvas 

attīstībai” 

Izstāde “Viena diena Grīvā” Tika izveidota jauna, nozīmīga 

sadarbība ar divām biedrībām, 

kuras laikā tapa fotogrāfiju 

izstāde, kas parāda Grīvas apkaimi 

Mākslinieki un amatiermākslinieki 

(P. Hudobčenoks, R. Mileiko, 

J. Bitiņš, L. Kundziņa, V. Lavrenko, 

B. Borisovs u. c.), interešu izglītības 

pulciņi (BJC “Jaunība”), izglītības 

iestādes (Daugavpils 3., 5., 7. 

pirmsskolas izglītības iestādes, 

Saskaņas pamatskola, DDMV PIKC 

“Saules skola” bērnu mākslas skola) 

Mākslas un cita veida 

izstādes 

Bibliotēkām ir izveidota 

veiksmīga sadarbība ar radošās 

darbības veicējiem. Viņu darbi 

tiek eksponēti bibliotēkas telpās, 

kas veicina ne tikai autoru 

atpazīstamību, bet arī interesi par 

bibliotēku darbību 

Kultūras pārvalde, Daugavpils teātra 

studija “Arlekīns”, Daugavpils 

rakstnieki: F. Osina, O. Larionova, 

L. Vasaraudze, S. Volodjko, 

L. Voronova, J. Golubevs u. c.  

Dzejas dienas 2021 

aktivitātes: tikšanās ar 

dzejniekiem, dzejoļu 

atskaņošana, krājuma 

atvēršana utt. 

Produktīva un radoša sadarbība 

8.5. Jauninājumi novadpētniecības darbā  

Pārskata gadā tika ieviesti jauni digitālie risinājumi novadpētniecības darba popularizēšanā 

(skat. 8.3. sadaļu). 

8.6. Novadpētniecības darba problēmas un to risinājumi 

Pārskata periodā novērotas sekojošas novadpētniecības darba problēmas: 

http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=virtualas_izstades
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 datubāzu papildināšana un informācijas atjaunošana prasa daudz laika, kā arī 

padziļinātu izpēti un informācijas lietpratību no darbiniekiem, neatstājot laiku 

jaunu materiālu veidošanai; 

 problemātiski atrast pietiekami daudz resursu par konkrētām personām vai 

objektiem, nepieciešams analizēt informācijas pieprasījumu un veidot 

sistemātisku krājumu; 

 darbiniekiem trūkst prasmju un resursu novadpētniecības materiālu 

popularizēšanā, nepieciešamas dizaina apmācības un apkaimes interešu izpēte. 

8.7. Galvenie secinājumi pārskata periodā, nākotnes prognozes, vajadzības 

Pārskata gadā novadpētniecības darbs LCB vērtējams kā sekmīgs. Pastiprināti tika izcelta 

vietējās kultūras un kopienas daudzveidība gan valodu daudzveidībā, gan radošajās izpausmēs, 

tika meklēti arvien jauni veidi kā popularizēt novadpētniecības krājumu. Kā veiksmīgākos ir 

jāatzīmē virtuālo izstāžu veidošana un Dzejas dienas, kad veidojās mijiedarbība ar 

sabiedrību un tika novērota pastiprināta ieinteresētība. Jāturpina meklēt veidi, kā popularizēt 

krājumu saistošā veidā. 

Bibliotēkām jāizveido vienots, sistemātisks plāns novadpētniecības darbā, lai varētu 

apgūt arvien plašāku informācijas loku un neveidotu materiālu dublēšanu, kā viens no 

risinājumiem – vienotas digitālās datubāzes izveide par Daugavpili. Tāpat ir pastiprināti jāveido 

ciešāka sadarbība ar pilsētas kultūras un izglītības iestādēm informācijas iegūšanā un 

saglabāšanā. 

9. Projekti 

Pārskata gadā Latgales Centrālā bibliotēka turpināja realizēt 3 projektus, tie tika uzsākti 2020. 

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 

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.-

31.12.2021. 

Atbalstīts 

9.1. Dialogs. Rakstnieki Daugavpilī. 6. kārta 

Pārskata gadā LCB turpināja īstenot VKKF līdzfinansētā ilgtermiņa projekta “Dialogs. 

Rakstnieki Daugavpilī” 6. kārtu. Tādējādi tika turpināta tradīcija piedāvāt daugavpiliešiem 
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tikšanās ar aktuāliem un pieprasītiem latviešu rakstniekiem, dodot iespēju risināt sarunas par 

literatūru un lasīšanu un veidojot dzīvu saikni starp lasītāju, grāmatu un autoru. Tikšanās ar 

autoriem notika tiešsaistē.  

2021. gada 26. februārī notika tikšanās - saruna ar rakstnieci Sabīni Košeļevu par romānu 

"Rīga - Maskava. 21. gadsimta mīlasstāsts" un stāstu krājumu "Vientulības ministrija". 

Attālinātā tikšanās tika organizēta Google Meet platformā ar Daugavpils Valsts ģimnāzijas 

skolēniem, bet pēcpusdienā, ikvienam interesentam, tikšanās ar autori tika translēta caur Stream 

Yard platformu LCB FB lapā.  

Tikšanās ar rakstnieku un fotogrāfu Rvīnu Vardi par īsprozas krājumu "Kas te notiek" un 

vides raidījumu "Zaļgalvis" notika 23. martā. Tikšanās ar Daugavpils Saskaņas pamatskolas 

skolēniem notika Zoom platformā, pērējiem interesentiem tikšanās ar autoru bija publiski 

pieejama LCB FB lapā.  

Bibliotēku nedēļas ietvaros notika tikšanās ar rakstnieku Jāni Joņevu par romānu "Jelgava 

94" un stāstu krājumu "Tīģeris". Attālinātā tikšanās notika Microsoft Teams platformā ar 

Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas - liceja skolēniem, atkārtoti ar autoru tikties bija 

nodrošināts ikvienam interesentam tiešraides laikā LCB FB lapā.  

9.2. Tiekamies bibliotēkā! Bērnu rakstnieki Daugavpilī. 2. kārta 

Pārskata gadā LCB turpināja īstenot VKKF līdzfinansētā projekta “Tiekamies bibliotēkā! 

Bērnu rakstnieki Daugavpilī” 2.kārtu. Projekta ietvaros viena tikšanās ar bērnu grāmatu autori 

Agnesi Aizpurieti notika 2020. gadā, bet pārskata periodā notika tikšanās vēl ar divām bērnu 

grāmatu autorēm Agiju Staku un Agnesi Vanagu.  

Tikšanās ar mākslinieci un bērnu grāmatu autori Agiju Staku notika 31. martā, tikšanās 

notika tiešsaistē, kurā piedalījās Daugavpils 12. un 24. pirmskolas izglītības iestādes audzēkņi 

un viņu ģimenes.  

Bibliotēku nedēļas ietvaros, 20. aprīlī, notika tiešsaistes tikšanās ar rakstnieci Agnesi 

Vanagu, pasākumā piedalījās Daugavpils Krievu Tehnoloģiju vidusskolas-liceja skolēni un 

pedagogi.  22. aprīlī, Starptautiskajā Zemes dienā, notika autores, zaļā dzīvesveida entuziastes, 

tikšanās ar jaunākā skolas vecuma bērniem un viņu ģimenēm, Bērnu žūrijas dalībniekiem.  

Bērnu grāmatu autori tikšanās reizēs stāstīja par savu daiļradi, par ilustrāciju tapšanu, 

uzmanības pievēršanu sīkumiem un niansēm, tika pārrunātas arī aktuālas tēmas kā zaļais 

dzīvesveids un vides aizsardzība. Lai gan tikšanās notika tiešsaistē, tas nemazināja interesi un 

atsaucību no pasākumu dalībniekiem, bērni, bērnu vecāki, pedagogi un bibliotekāri atzinīgi 

novērtēja sniegto iespēju tikties ar autoriem, kopā izvērtēt būtiskāko bērnu literatūrā, rast 

atbildes uz jautājumiem. Tikšanās ar bērnu grāmatu autoriem un ilustratoriem veicināja interesi 

par lasīšanu, par ilustratora ieguldījumu grāmatas tapšanā un rosināja apmeklēt bibliotēku, 

izvēloties lasīšanu kā vienu no iespējām jēgpilnai brīvā laika pavadīšanai. 

9.3. Congrats Pippi/Sveicam Pepiju! 

Pārskata gadā LCB turpināja īstenot projektu “Sveicam Pepiju!”, kuru finansiāli atbalsta 

Zviedrijas Karalistes vēstniecība Latvijā un Zviedru institūts. Covid-19 pandēmijas radīto 

ierobežojumu dēļ, kuri neļāva pilnvērtīgi īstenot projektā paredzētās aktivitātes 2020. gada 

laikā, tā termiņš tika pagarināts līdz 2021. gada beigām. 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.  
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Kad epidemioloģiskās drošības nosacījumi to pieļāva, tika turpināta interaktīvās izstādes 

eksponēšana, pārvietojot to uz LCB filiāli Jaunbūves bibliotēku, kā arī norisinājās tiešsaistes 

darbnīca bibliotekāriem. 

Interaktīva ceļojošā izstāde “Sveicam Pepiju!” Jaunbūves bibliotēkā 

No 15. jūnija līdz 30. septembrim interaktīvā ceļojošā izstāde tika eksponēta LCB filiālē 

Jaunbūves bibliotēkā, ļaujot aptvert Jaunbūves un citu tuvāko apkaimju interesentu loku. 

Izstādes un literārā tēla Pepijas Garzeķes popularizēšanai tika organizēta tematiska spēle 

“Hopsā, heijā! Esmu rotaļīga Pepija!”. 

Spēle “Hopsā, heijā! Esmu rotaļīga Pepija!” 

Līdztekus izstādei JNB norisinājās tematiska spēle, kurā piedalījās 120 bibliotēkas apmeklētāji. 

Pašiem mazākajiem bija jātiek galā ar uzdevumiem “Krāsojam kopā ar Pepiju!”, “Skaiti un 

meklē!”, “Ērmīgo pužļu licējs!”, savukārt skolas vecuma bērni atbildēja uz mājas “Vistas kāja” 

bēniņos dzīvojoša spoka jautājumiem par rudmataino meiteni, burtu juceklī meklēja desmit 

vārdus par Pepiju Garzeķi, kā arī Astridas Lindgrēnes grāmatas fragmentā lasīja, ko nozīmē 

vārds “kukaramba” (skat. 20. pielikumu). Visi dalībnieki, kas veiksmīgi izpildīja spēles 

uzdevumus, saņēma saldu balvu. JNB izstādi un spēli ierindojusi starp veiksmīgākajiem 

bibliotēku popularizējošiem pasākumiem pārskata gadā. 

Tiešsaistes darbnīca bibliotekāriem “Nediskriminējoša darba vide un kultūra” 

Vairāk informācijas skatīt pārskata 10.3. sadaļā “Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie 

pasākumi”. 

10. Publicitāte 

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 Sabiedrisko attiecību nodaļa, Automatizācijas nodaļas 

divi sistēmbibliotekāri un Ģimenes digitālo aktivitāšu centra vadītājs; 

 tehnisko atbalstu visos posmos nodrošina Automatizācijas nodaļa (vadītājs un divi 

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: 
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 informēt sabiedrību un nozares pārstāvjus par bibliotēkas pakalpojumiem, 

aktualitātēm, pasākumiem; 

 popularizēt bibliotēkas krājumu un veicināt lasīšanu; 

 piesaistīt bibliotēkai jaunus lietotājus un rosināt apmeklējumu kā klātienē, tā 

virtuāli; 

 veidot LCB un filiāļu tēlu, veicināt atpazīstamību; 

 stāstīt par bibliotekāra profesiju, celt tās prestižu sabiedrībā.  

Izvirzīto uzdevumu izpildē bibliotēkā tika izmantoti dažādi komunikācijas līdzekļi: preses 

relīzes, pasākumu afišas, fotoreportāžas, videosižeti un videointervijas, sociālo mediju ieraksti 

un stāsti (stories). Galvenie publicitātes kanāli bija LCB tīmekļa vietne un sociālo mediju konti 

(FB, IG, YouTube). Relīzes par bibliotēkas aktualitātēm vienmēr tika nosūtītas ievietošanai 

pašvaldības iestāžu mājaslapās, kā arī pilsētas un reģiona ziņu portāliem un laikrakstiem. 

Pasākumu afišas atkarībā no pasākuma specifikas drukātā formātā tika izvietotas stendos 

Vienības namā, Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā, Daugavpils pilsētas 

Izglītības pārvaldē, izglītības iestādēs, kā arī divos digitālajos stendos Daugavpils Centra 

apkaimes pilsētvidē.  

Pārskata gada bibliotēkas publicitāte (gan bibliotēkas veidotā, gan citu autoru raksti / 

sižeti) skaitļos: 

 pašvaldības iestāžu mājaslapās – 285 ziņas, no tām 219 latviski, 66 krieviski; 

 vietējo mediju ziņu portālos – 137 ziņas, no tām 29 latviski, 108 krieviski; 

 Latvijas Sabiedrisko mediju ziņu portālā – 8 ziņas, no tām 3 latviski, 5 krieviski; 

 vietējos laikrakstos –23 ziņas, no tām 11 latviski, 12 krieviski; 

 reģionālajā televīzijā LRT+, ReTV un Daugavpils pilsētas televīzijā – 8 

videosižeti, no tiem 5 latviski, 3 krieviski; 

 radio sižeti LR1, LR4, radio1, Divu krastu radio – 7, no tiem 6 latviski, 1 krieviski.  

Covid-19 vīrusa pandēmijas ietekmē nozīmīgu publicitātes daļu joprojām veidoja sabiedrības 

informēšana par izmaiņām bibliotēkas darba režīmā – darbalaiks, apmeklējuma nosacījumi, 

pieejamie pakalpojumi, jaunie pakalpojumi, u.tml.  

No cita veida aktualitātēm mediju uzmanību (publicēto rakstu un izveidoto videosižetu 

izteiksmē) visvairāk piesaistīja Sarmītes Bogdanovičas fotosērija par bērnu ar Dauna sindromu 

“Es esmu”. 

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 vietne tika papildināta ar diviem 

reklāmkarogiem, lai lietotājiem atvieglotu piekļuvi informācijai par jaunajiem bibliotēkas 

pakalpojumiem. Reklāmkarogs par Covid-19 sertifikātu izdrukas pakalpojumiem satur vizuālu 

informāciju par pieteikšanās tālruni, kā arī ved uz ziņu ar plašāku informāciju par šī 

pakalpojuma saņemšanu. Savukārt reklāmkarogs “Virtuālās izstādes” ļauj vienuviet apskatīt 

bibliotēkas sagatavotās virtuālās izstādes (skat. 21. pielikumu). 

http://www.lcb.lv/
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Tīmekļa vietnes sākumlapai pārskata gadā kopskaitā bijuši 160 230 skatījumi, kas ir par 

6 485 skatījumiem vairāk nekā 2020. gadā. Savukārt unikālo skatījumu skaits bija 121 265 – 

salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu tas palielinājies par 2 247 skatījumiem. 

Lai gūtu priekšstatu par to, cik vietne ir atpazīstama un kā apmeklētāji atrod to, ir noderīgi 

analizēt datus par dažādiem piekļuves ceļiem (10.2.1. tabula). 

 10.2.1. Piekļuves ceļi LCB tīmekļa vietnei: izmantojuma dinamika  

Piekļuves ceļš Sesijas 

2019 

Sesijas 

2020 

Dinamika 

% pret 

2019. gadu 

Sesijas 

2021 

Dinamika 

% pret 

2020. gadu 

Caur tīmekļa meklētājprogrammām 

(Google u.c.) 

15 265 15916 +4,3% 16765 +5,3% 

Tiešā piekļuve, ievadot adresi adrešu 

logā vai izmantojot “grāmatzīmi” 

7 856 8843 +12,6% 9087 +2,8% 

Caur saiti, kas publicēta citā mājaslapā 824 539 -34,6% 565 +4,8% 

Caur saiti no sociālajiem medijiem 1 550 2033 +31,2% 1926 -5,3% 

Kā redzams 10.2.1. tabulā, LCB tīmekļa vietne ir labi atpazīstama, lietotāji to atrod dažādos 

veidos, turklāt sesiju skaita ziņā izaugsme lielākajā daļā piekļuves ceļu vērojama gadu no gada.  

No sociālajiem medijiem vietnes apmeklējumam praktiski tiek izmantots tikai FB – 

99,42% jeb 4087 vietnes apmeklējumi pārskata gadā. Neskatoties uz ierakstu skaita 

samazinājumu, apmeklējumu skaits no FB ievietotām saitēm ir pat nedaudz pieaudzis 

salīdzinājumā ar 2020. gadu (+ 98 apmeklējumi; + 2,5%). Līdz ar to jāsecina, ka sociālo mediju 

lietotājiem šādas piekļuves iespējas LCB tīmekļa vietnei ir noderīgas.  

Tīmekļa resurss “LCB bērniem” 

Šis resurss ir veidots kā līdzeklis bērniem un jauniešiem paredzētu pakalpojumu, pasākumu un 

krājuma sektoru popularizēšanai. Pārskata gadā nozīmīgas izmaiņas resursā netika veiktas. 

Kopskaitā gada laikā resursa sākumlapa apmeklēta 2328 reizes, kas ir par 289 reizēm vairāk 

nekā 2020. gadā. Apmeklējuma pieaugums liecina, ka LCB ir izdevies veiksmīgi pārorientēties 

uz attālinātu pasākumu norisi bērniem un jauniešiem, tie ir pieprasīti un raisa interesi. Par 

veiksmīgu pielāgošanos liecina arī publicēto ziņu skaita neliels pieaugums: 92 (2021. g.) pret 

83 (2020. g.). 

ASV Informācijas centra tīmekļa vietne 

Pārskata gadā LCB ASV Informācijas centram tika izveidota jauna tīmekļa vietne – 

infousa.lcb.lv. Tā tika publicēta 2021. gada 1. oktobrī. Mājaslapas pamatvaloda ir latviešu 

valoda, bet ir izveidota papildu funkcija, kas ļauj automātiski iztulkot tekstu krievu un angļu 

valodā. Jaunā vietne ir mūsdienīga, ērti lietojama, tai ir pielāgota versija planšetdatoriem un 

viedtālruņiem. Izveidota jauna sadaļa “Notikumi”, kurā ērti var sekot līdzi visām centra 

norisēm, savukārt sadaļā “Kontakti” iekļauta iespēja uzdot jautājumu par centra aktivitātēm un 

darbību. 

Jaunā mājaslapa ir pielāgota lietotāju piekļūstamības īpašajām vajadzībām, piedāvājot 

šādas funkcijas: palielināt burtus, samazināt burtus, pelēktoņi, augstais / negatīvais kontrasts, 

gaišais fons, lasāmais šifrs. 

Līdz 2020. gada 30. septembrim, kamēr noritēja jaunās mājaslapas izstrādes process, 

lietotājiem bija pieejama iepriekšējā ASV Info centra tīmekļa vietne – lcb.lv/asvinfo.lv. Šajā 

file:///C:/Users/valentina.kezika/Downloads/infousa.lcb.lv
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laika posmā reģistrēti 5143 unikālie apmeklējumi, visbiežāk, ievadot adresi adrešu logā vai 

izmantojot “grāmatzīmi” – 685. No sociālā medija FB vietni apmeklējuši 163 interesenti. 

Emuāri (blogi) 

Pārskata gadā emuāri netika veidoti. 

Sociālie mediji 

Bibliotēka aktīvi izmanto sociālos medijus savas publicitātes mērķiem. Pārskata gadā bibliotēka 

uzturēja savu kontu šādos sociālajos medijos: Facebook, Instagram, Youtube. Bibliotēka 

atteicās no konta Twitter, jo interese par tajā ievietoto saturu kritās gadu no gada, kā arī ziņu 

saņēmēju dzīvesvieta pārsvarā neatbilda bibliotēkas ģeogrāfiskajai darbības vietai. 

Savi konti FB ir arī visām LCB struktūrvienībām: sešām filiālēm – BBZ, GMB, JNB, 

PDB, CRB, PKB –, kā arī ASV Info centram un DAC.  

Pārskata perioda beigās IG konts ir vienai LCB filiālei – BBZ, kurā pagaidām saturs 

netiek ievietots. 2021. gadā zemā pieprasījuma dēļ tika pieņemts lēmums likvidēt LCB filiāles 

GMB IG kontu. 

Kontu un lapu administrēšanu LCB filiāles un abi centri veic patstāvīgi. Ja rodas 

nepieciešamība, administratorus konsultē LCB Automatizācijas nodaļa un sabiedrisko attiecību 

speciālisti. 

Facebook (FB) 

LCB FB lapas būtiskākie statistikas rādītāji ir apkopoti 10.2.2. tabulā. 

10.2.2. LCB FB konta popularitātes dinamika 

Gads 2019 2020 

 

Dinamika 

% pret 

2019. gadu 

2021 Dinamika 

% pret 

2020. gadu 

Jauni ieraksti 984 971 - 1,3% 613 - 36,9% 

Sekotāji (Followers) 1361 1696 + 24,6% 1903 + 12,2% 

Patīk lapa (Like) 1262 1518 + 20,3% 1632 + 7,5% 

Apmeklējums 

(Engaged) 

38056 31402 -17,5% 18935 - 39,7% 

Sasniegtā auditorija 

(Total Reach) 

412 951 366 288 -11,3% 247429 - 32,8% 

Kā redzams tabulā, bibliotēkas FB lapai turpina palielināties sekotāju (Followers) pulks, kā arī 

to cilvēku skaits, kuri novērtējuši bibliotēkas 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.  

Savukārt apmeklējuma un sasniegtās auditorijas rādītājos vērojams nozīmīgs kritums. Tas 

daļēji skaidrojums ar joprojām zemo klātienes pasākumu skaitu, par kuriem sniegtā informācija 

tradicionāli saņem augstu apmeklētāju iesaisti (Engaged) – komentāri, dalīšanās ar ziņu vai 

atzīmēšana ar kādu no emocijzīmēm, kas tādējādi arī turpmākās ziņas no konkrētas lapas FB 

darbības algoritma ieskatā padara “vērtīgākas”, un tās biežāk nonāk sekotāju lentē. Tomēr 

jāņem vērā, ka no 2020. gada FB pastāvīgi tiek samazināts bezmaksas (organiskais) auditorijas 

aptvērums, arvien vairāk rosinot lietot maksas pakalpojumus. Tā kā sociālajos medijos 

bibliotēka izmanto tikai bezmaksas iespējas, ir grūti izvērtēt, cik lielā mērā šo rādītāju kritumu 

https://www.facebook.com/lcb.lv/
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/lcb.lv/
https://www.youtube.com/channel/UCLgbppEqRR9CLguvzLW2pjA
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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ietekmē bibliotēkas pasākumu samazinājums vai veidotais saturs un cik lielā mērā – FB īstenotā 

publikāciju izplatīšanas politika. 

Pārskata gadā FB lapas satura nozīmīgu daļu veidoja aktuālā informācija par bibliotēkas 

apmeklējuma nosacījumiem, kā arī par jauninājumiem un izmaiņām pakalpojumu klāstā. Tika 

publicētas ziņas par pasākumiem un izstādēm gan izsludināšanas, gan atskata formātā, kā arī 

tika ieviests jauns formāts – virtuālās izstādes. Plašāka informācija par virtuālajām izstādēm 

pieejama pārskata 8. sadaļā “Novadpētniecība”.  

Visās LCB struktūrvienību FB lapās pārskata gadā pieaudzis sekotāju skaits – vidēji 117 

jauni sekotāji. Sasniegtās auditorijas (Total Reach) dinamika atšķiras – vairākas 

struktūrvienības sasniegušas mazāku auditoriju nekā iepriekšējā gadā, piemēram, DAC, BBZ 

un PKB, savukārt dažas no struktūrvienībām piedzīvojušas ievērojamu auditorijas aptvēruma 

kāpumu: PDB + 78,4%, JNB + 62,5%, CRB + 57,1%, –, apkopojums skatāms 10.2.3. tabulā.  

10.2.3. LCB struktūrvienību FB lapu sasniegtās auditorijas dinamika 

LCB struktūrvienība / 

Gads 

2019 2020 Dinamika % 

pret 2019. gadu 

2021 Dinamika % 

pret 2020. gadu 

ASV Info centrs 20 643 36 621 +77,4% 47 808 +30,5% 

DAC 41 175 58 196 +41,3% 49 779 -14,5% 

BBZ 45 603 55 022 +20,7% 48 434 -12,0% 

GMB 8 114 13 209 +62,8% 11 607 -12,1% 

JNB 18 261 32 098 +75,8% 52 144 +62,5% 

PDB 15 322 16 813 +9,7% 29 990 +78,4% 

CRB 23 578 15 538 -34,1% 24 403 +57,1% 

PKB 32 770 57 524 +75,5% 45 957 -20,1% 

Instagram (IG) 

Pārskata gadā IG konti bija LCB un 2 tās struktūrvienībām – GMB un BBZ.  

LCB IG kontā pārskata gadā tika izmantoti dažādi satura formāti – ieraksti, stāsti (stories), 

īsie videoklipi (līdz 1 min.) un garāki – IGTV. Konta saturā palielinājās dažādu informatīvo 

materiālu publikāciju īpatsvars. Tā kā LCB tika aizvadīti tikai daži klātienes pasākumi, kā arī 

Covid-19 pandēmijas dēļ bija noteikti dažādi ierobežojumi bibliotēkas apmeklējumam, trūka 

materiāla iepriekš plānotā publicitātes satura nodrošināšanai šajā sociālajā medijā.  

Pārskata gadā nedaudz samazinājās ierakstu skaits (-33), kā arī par 24 727 samazinājusies 

sasniegtā auditorija. Tas, ka kontam gada laikā piesaistīti 60 jauni sekotāji un auditorijas 

sasnieguma kritums nav samērojams ar ierakstu skaita nelielo samazinājumu, liecina par 

nepieciešamību izskatīt kontā ievietoto saturu. Izvērtējot katra ieraksta sniegumu, jāsecina, ka 

visaugstāko interesi raisījušas fotogrāfijas, kas stāsta par bibliotēku un bibliotekāriem, savukārt 

viszemāko – informatīvie materiāli un afišas. Tāpat IG sekotājus nav uzrunājušas virtuālās 

izstādes. Līdz ar to nākamajā gadā ir jāpārskata publikāciju stratēģija un iespējami jāatsakās vai 

jāpielāgo saturs, kas neatbilst IG algoritma prasībām (teksts līdz 20% no vizuālā materiāla).  

BBZ IG kontā pārskata gadā nekāda aktivitāte netika veikta. 

Tā kā pārskata gadā interese par GMB IG konta saturu bija visai zema, tika pieņemts 

lēmums neturpināt šī konta uzturēšanu, vairāk laika veltot GMB FB lapas satura pilnveidošanai. 

YouTube 

Pārskata gadā LCB YouTube kontā tika publicēti 38 video, kas ir par 7 video vairāk nekā 

iepriekšējā gadā. Konta saturā bija pārstāvēti ļoti dažādi videomateriālu formāti – virtuālās 

https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/lcb.lv/
https://www.youtube.com/channel/UCLgbppEqRR9CLguvzLW2pjA
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izstādes un apsveikumi, tiešsaistes sarunas ar spilgtiem latviešu rakstniekiem projektā “Dialogs. 

Rakstnieki Daugavpilī”, intervijas ar mākslas izstāžu autoriem, Adventes lasījumi, Karjeras 

nedēļas videostāsti par IKT prasmju lomu dažādās bibliotēkā pārstāvētās profesijās, LBB rīkotā 

ideju tirgus videosižets, angļu valodas konkursa videorullīši u. tml. Šāda pieeja ļāvusi 

ievērojami palielināt konta apmeklējumu, sasniedzot 3 156 apmeklējumus (+ 79%, salīdzinot 

ar 2020. gadu). 

Citas tīmekļa vietnes 

Pārskata gadā LCB veidotās relīzes tika publicētas šādu Daugavpils pašvaldības iestāžu vietnēs: 

DPP, DPIP. Iepriekšējos gadus publikācijas tika ievietotās arī KP tīmekļa vietnē, bet pārskata 

gadā tā tika iekļauta DPP vietnē www.daugavpils.lv kā sadaļa “Kultūras ziņas”.  

10.3. Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi 

Pārskata gadā, veidojot bibliotēkas pasākumus, tika ņemta vērā Daugavpils pilsētas dalība 

konkursā par titulu “Eiropas galvaspilsēta 2027” un tās pieteiktā koncepcija “Lingua Franca” 

jeb “kopīga valoda”. Veiksmīgāko skaitā var iekļaut vairākus pasākumus, kuros akcentēta 

pilsētas iedzīvotāju etniskā daudzveidība un valodu bagātība: virtuālā izstāde–retrospektīva 

“Laiku pa laikam – atmiņās kavējoties!”, Dzejas dienu cikls ar vadmotīvu “Redzi, dzirdi – dzeja 

dzīvo!” (plašāka informācija par abiem iepriekšminētajiem pasākumiem pieejama pārskata 

8. sadaļā), videoapsveikums pilsētas dzimšanas dienā, kā arī Adventes lasījumi videoformātā. 

Tāpat plašu interesi raisīja tādi pasākumi, kuri aktualizēja tēmas, kas ir nozīmīgas 

iekļaujošas sabiedrības veidošanai. 

Sarmītes Bogdanovičas fotosērija “Es esmu” 

Pārskata gada jūnijā un jūlijā LCB ASV Info centrā tika piedāvāta Sarmītes Bogdanovičas 

veidotās fotosērijas izstāde “Es esmu”, kura sastāv no 10 melnbaltām portreta fotogrāfijām un 

kolāžas veidā simboliski ataino meitenes Agneses ar Dauna sindromu būtības un ikdienišķu 

sajūtu salikumu.  

Tēmai par bērna ar īpašām vajadzībām iespējām iekļauties sabiedrībā joprojām ir 

nepietiekami plaša rezonanse, tādēļ īpašs prieks, ka izstāde un tās aktualizētā problēma izraisīja 

plašu mediju interesi, gan pārpublicējot LCB veidoto relīzi (3 pašvaldības iestāžu tīmekļa 

vietnēs un 3 vietējos ziņu portālos latviešu un krievu valodā), gan arī veidojot jaunus rakstus 

un sižetus (raksti laikrakstos “Latgales Laiks” un «Миллион», radiosižets “Latvijas Radio 1” 

un raksts portālā LSM.lv; intervija vietējam ziņu portālam Chayka.lv; Latgales reģionālās 

televīzijas sižets “Izstāde, kas aicina ielūkoties īpašā bērna pasaulē” tika demonstrēts LTV1 

Dienas ziņās, ReTV ziņās, kā arī kopā ar tekstuālo informāciju publicēts LSM.lv, retv.lv un 

ReTV kontā YouTube. 

Arī sociālā medija FB LCB lapā ierakstam par Sarmītes Bogdanovičas izstādi bija 

pārskata gada vislielākais aptvērums – 8 949, kā arī 510 reakcijas (patīk, komentāri, dalīšanās). 

Tiešsaistes darbnīca bibliotekāriem “Nediskriminējoša darba vide un kultūra” 

Turpinot 2020. gadā aizsāktā projekta “Sveicam Pepiju!”, kuru atbalsta Zviedrijas Karalistes 

vēstniecība Latvijā un Zviedrijas institūts, īstenošanu, pārskata gada martā tika aizvadīta 

tiešsaistes darbnīca bibliotekāriem “Nediskriminējoša darba kultūra un vide”. Darbnīcu virtuāli 

apmeklēja 48 dalībnieki no dažādiem Latvijas novadiem, kurus pasākuma ievadā uzrunāja 

Zviedrijas vēstniece Latvijā Kārina Hēglunda. 

https://www.daugavpils.lv/
http://www.izglitiba.daugavpils.lv/
http://www.daugavpils.lv/
https://www.daugavpils.lv/kultura/kulturas-zinas/
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/pecpusdiena/fotoserija-es-esmu-stasts-par-agnesi-meiteni-ar-ipasam-vajadziba.a145231/
https://chayka.lv/2021/06/07/sarmite-bogdanovica/?fbclid=IwAR2HdcojQrTRQxZqApKZ_jktMurTcVEuW3OXhIk7803M5V79NODt-15i2dM
https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/cilvekstasti/ipasa-berna-mamma-stasta-par-savu-meitu-foto-izstade-daugavpili.a410358/
https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/cilvekstasti/ipasa-berna-mamma-stasta-par-savu-meitu-foto-izstade-daugavpili.a410358/
https://retv.lv/raksts/izstade-kas-aicina-ielukoties-ipasa-berna-pasaule
https://www.youtube.com/watch?v=vMIMCxSJTJc
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3971396436262020
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Pasākumu vadītāja Iluta Lāce (biedrības “Centrs MARTA” vadītāja) aicināja 

bibliotekārus domāt un runāt par dzimumu stereotipiem, to ietekmi uz profesionālu rīcību kā 

darbā ar klientiem, tā arī savstarpējās attiecībās ar kolēģiem. Tādējādi LCB turpināja savu 

izglītojošo darbību IAM 5. mērķa ietvaros, veicinot dzimumu līdztiesību un diskriminācijas 

pret sievietēm izskaušanu. 

Izstādes DAC logos 

Laikā, kad bibliotēkas varēja sniegt ļoti ierobežotu pakalpojumu klāstu, LCB ieviesa 

jauninājumu – izstāžu eksponēšanu DAC lielajos vitrīnu logos, kas ļāva uzrunāt ikvienu 

garāmgājēju. Izstādes izraisīja negaidīti lielu sabiedrības interesi, nokļūstot arī mediju 

uzmanības lokā.  

Pārskata gadā šādi bija skatāmas vairākas izstādes: grāmatu jaunumi – vāka attēli un 

anotācijas – aprīlī un maijā, Muzeju nakts ietvaros vēsturiskās modelēšanas kluba "Robeža" 

izstāde par vikingu laika skandināvu iedzīvotāju apģērbu, bruņām un kaujas aprīkojumu.  

Logos tika eksponētas arī divas bibliotēkas darbinieku fotoizstādes. Pilsētas svētku 

mēnesī tika veidota fotoizstāde “Daugavpils bibliotekāra acīm” ar mērķi ir parādīt to, ko 

bibliotekāri redz ik dienu – Daugavpils daudzveidību ne tikai valodu vai kultūras ziņā, bet arī 

apkaimju pilsētvidē, tā apliecinot, ka pilsētas sejas unikālos vaibstus neveido tikai centrs vai 

atpazīstamie tūrisma objekti. Savukārt, atzīmējot Starptautisko dzīvnieku aizsardzības dienu, 

oktobrī noritēja fotoizstāde “Laimes kamoliņi”, kurā bija skatāmi bibliotēkas darbinieku 

mīļdzīvnieku attēli. Abām izstādēm plašāka versija bija skatāma arī virtuālā formātā. 

 

   

10.3.1. attēls. Izstādes DAC logos 

Pasākumi sociālajos medijos 

Pārskata gadā joprojām aktuāli bija attālinātie pasākumi, tostarp sociālajos medijos. Vēlamies 

akcentēt veiksmīgākos piemērus, kuri raisījuši vislielāko sabiedrības interesi. 

Adventes lasījumi 2021 

Pārskata gadā Adventes lasījumu veidošanā videoformātā iesaistījās 12 bibliotēkas darbinieki, 

lasīšanai izvēloties daiļdarbus latviešu, latgaliešu, krievu un angļu valodā, tādējādi 

popularizējot bibliotēkas krājumu un vienlaikus arī konceptuāli iekļaujoties Daugavpils 

centienos iegūt titulu “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027” ar vadmotīvu “Lingua Franca” 

(latv. – kopīga valoda).  

http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=galerija&title=LCB_un_filialu_darbinieku_fotoizstade_%22Daugavpils_bibliotekara_acim%22&cat=730
http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=galerija&title=LCB_un_filialu_darbinieku_fotoizstade_%22Laimes_kamolini%22&cat=742&fbclid=IwAR2RRWcSn27AuWQr0B3si-nDZck5j_CA8NcjuPflpH9Ivha7834wgWQ-bnc
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Videolasījumi tika publicēti šādos sociālajos medijos: FB, IG, YouTube, un raisīja mediju 

lietotāju interesi. FB lapā tika sasniegta kopskaitā 4779 lietotāju auditorija un saņemtas 836 

reakcijas (patīk, komentāri, dalīšanās), IG kontā sasniegtā auditorija – 891, reakcijas – 107. 

YouTube kanālā videostāstus apskatījis 1101 interesents. 

Apsveikums Daugavpils 746. gadadienā 

Arī pārskata gadā Daugavpils dzimšanas dienas svinībām iestādes un uzņēmumi tika aicināti 

veidot videoapsveikumus, kuri svētku nedēļā tika publicēti Daugavpils FB lapā. Tā kā joprojām 

bija spēkā pulcēšanās ierobežojumi, tika radīta apsveikuma koncepcija, kura ļāva apsveikumā 

piedalīties visiem LCB un filiāļu darbiniekiem, fiziski nesanākot kopā. Tā tapa 

videoapsveikums, kurā tika akcentēta pilsēta kā vienojošais elements dažādu nacionalitāšu 

pārstāvjiem neatkarīgi no tā, kādā valodā tie sauc Daugavpili par savām mājām. FB lapā to tika 

apskatījuši 372 unikāli lietotāji, saņemtas 46 reakcijas (patīk, komentāri, dalīšanās). IG kontā 

sasniegtā auditorija – 195, reakcijas – 17. YouTube kanālā apsveikumu apskatījuši 93 

interesenti. 

Publikācija žurnālā “Skolas vārds” 

Pārskata gadā, sadarbojoties LBB, LNB Bibliotēku attīstības centram, LNB Kompetenču 

attīstības centram un izdevniecībai “Skolas Vārds”, tapa digitālais speciālizdevums “Skolas 

Bibliotēka” par kvalitatīviem skolas bibliotēkas pakalpojumiem, mūsdienīgu bibliotēkas 

infrastruktūru, drošticamiem resursiem un lietpratīgu personālu. LCB tika popularizēta nozares 

pārstāvju vidū, saņemot uzaicinājumu sagatavot divus rakstus par savu pieredzi – par atbalsta 

sniegšanu mācībām atbilstoši Kompetenču pieejai mācību saturā (Skola2030), kā arī par DAC 

lomu ceļā uz jaunām, digitālajām kompetencēm. LCB filiāļu izglītojošā darbība 

novadpētniecības jomā tika minēta arī Madaras Freivaldes rakstā “Vietējās kopienas kultūras 

mantojuma saglabāšana”. 

Bibliotēku nedēļas aktivitātes 

LCB un filiāles tradicionāli aktīvi iesaistījās Bibliotēku nedēļā, gan piedaloties Bibliotēku 

festivāla Ideju tirgū, gan veidojot savus pasākumus, kuri tika pielāgoti tā brīža 

epidemioloģiskās drošības noteikumiem. 

LCB ideju video 

Bibliotēku festivāla Ideju tirgū LCB popularizēja sevi, piedāvājot vairāku ideju video, kurā tika 

stāstīts par kā klātienē, tā virtuāli veiksmīgi īstenotām aktivitātēm: apsveikuma veidošanu 

Daugavpils dzimšanas dienas svinībām, lasītveicināšanas spēli “Bibliopols”, Tēva dienas 

orientēšanās ralliju “Tētis bibliotēkas džungļos”, Adventes lasījumiem videoformātā. 

Bibliotekāru balsojumā 17 pieteikumu konkurencē video ierindojās 5. vietā.  

Mazo varoņdarbu kalendārs 

Bibliotēku nedēļā, kuras tēma bija “Darīt neticamo!”, LCB aicināja sociālo mediju FB un IG 

lietotājus piedalīties akcijā “Mazo varoņdarbu kalendārs”. Tā tika rīkota, apzinoties, ka Covid-

19 dēļ daudzi iedzīvotāji lielāko daļu laika aizvada pie datora, viņu mājas pārvērtušās par 

darbavietu un ikdiena zaudējusi agrāko ritmu. Akcija rosināja mainīt ieradumus un pievērsties 

aktivitātēm, kas ir noderīgas fiziskajai un emocionālajai veselībai, kā arī apkārtējai videi. Katrai 

https://www.youtube.com/watch?v=gPNgFBAViOE&list=PLFe0aXOseje0Cu2XxvOOsj-HE1102tbAm
https://www.youtube.com/watch?v=JJ_bFBzzrFw
https://skolasvards.lv/etc/skolas_biblioteka_27_10
https://skolasvards.lv/etc/skolas_biblioteka_27_10
https://www.youtube.com/watch?v=08gW_XwtTas
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dienai bija savs uzdevums, kuru varēja izpildīt nedēļas gaitā un ievietot LCB sociālo mediju 

lapās fotoliecību vai vienkārši komentāru par izdarīto. Jo arī mazām pārmaiņām ir nozīme!  

Interesentiem tika piedāvāti šādi uzdevumi: pirmdien: IZKUSTIES, noej 10 000 soļu; 

otrdien: DZĪVO ZAĻI, dalies ar saviem ieradumiem, kas ir draudzīgi apkārtējai videi; trešdien: 

ATKLĀJ TALANTU, velti laiku iemīļotai radošai aktivitātei vai izmēģini ko jaunu; ceturtdien: 

ĒD VESELĪGI un dalies ar idejām veselīgām maltītēm; piektdien: ATDZĪVINI GRĀMATU, 

atveido grāmatas vāku vai sniedz interpretāciju par grāmatu; sestdien: TALKO, sakop savu 

apkārtni un parūpējies par dabu, svētdien: ATPŪTIES. 

Kopskaitā akcijas ieraksti FB sasniedza 5463 cilvēku auditoriju un saņēma 276 reakcijas 

(patīk, komentāri, dalīšanās), savukārt IG ierakstus redzēja 1131 sociālā medija lietotājs, un tie 

saņēma 82 reakcijas. 

Karjeras nedēļa 2021 

Pārskatā gadā Karjeras nedēļas mērķis bija parādīt, cik dažādās profesijās ir nepieciešamas 

informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) prasmes. LCB piedāvāja piecu bibliotēkas 

darbinieku – bibliogrāfes, Komplektēšanas un apstrādes nodaļas bibliotekāres, DAC vadītāja, 

sistēmbibliotekāra, sabiedrisko attiecību vadītājas – stāstus videoformātā par to, kā IKT ir 

integrētas viņu ikdienas pienākumos. FB lapā tika sasniegta kopskaitā 416 lietotāju auditorija 

un saņemtas 113 reakcijas (patīk, komentāri, dalīšanās), IG kontā sasniegtā auditorija – 534, 

reakcijas – 55. YouTube kanālā videostāstus apskatījis 211 interesents. 

10.4. Ar publicitātes darbu saistītās problēmas un risinājumi 

Pārskata gadā tika identificētas vairākas problēmas publicitātes darba īstenošanā.  

Tā kā LCB ir pieejami tikai bezmaksas publicitātes rīki, rodas problēma informatīvi 

sasniegt to iedzīvotāju daļu, jo īpaši seniorus, kuri nelieto internetu un sociālos medijus. Kaut 

arī LCB regulāri sūta savas relīzes vietējiem drukātajiem medijiem gan latviešu, gan krievu 

valodā, pārpublicēšanas reižu skaits ir ļoti neliels. Līdz ar to jāturpina meklēt veidi un 

informācijas kanāli, kā uzrunāt šo auditoriju, izprast viņu vēlmes un vajadzības bibliotēkas 

pakalpojumu kontekstā. 

Analizējot sociālo mediju kontu un lapu rezultātus, tika secināts, ka FB un IG bezmaksas 

publikāciju izplatīšanas algoritmi ir negatīvi ietekmējuši sasniegtās auditorijas lielumu. Līdz ar 

to ir rūpīgi jāizvērtē nepieciešamība publicēt vizuālos materiālus, kuros teksts aizņem vairāk 

nekā 20% no attēla, jo šādus ierakstus algoritms kvalificē kā “mazvērtīgus”. Tā kā pilnībā no 

šādas informācijas publicēšanas bibliotēkas darbības specifikas dēļ izvairīties neizdosies, 

jāplāno vizuālās publikācijas ar potenciālu lielāku reakciju skaitu, kuras varētu līdzsvarot 

negatīvo efektu.  

Sabiedrisko attiecību speciālistiem būtu nepieciešams darba viedtālrunis ar labas 

kvalitātes fotokameru, kas ļautu ātrāk un efektīvāk ievietot informāciju – ierakstus, stāstus, īsos 

video – LCB IG kontā un tādējādi veicināt šī informācijas kanāla attīstību gan sekotāju 

pieauguma, gan sasniegtās auditorijas ziņā, jo pamata rīks darbam ar IG ir viedtālrunis nevis 

dators. Šobrīd darbinieki izmanto personīgos tālruņus, bet tas rada virkni neērtību, tostarp 

tālruņa atmiņā regulāri jāparedz brīva vieta darba fotogrāfijām, jāatceras pirms publicēšanas 

pārslēgties no privātā konta uz darba kontu u.tml. 

Joprojām aktuāla ir nepieciešamība pēc papildu apmācībām par audiovizuālo saturu 

aizsargājošām autortiesībām tiem darbiniekiem, kuri ir iesaistīti sociālo mediju satura 

veidošanā. 

https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3845949198806745
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3848772991857699
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3851437131591285
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3854049317996733
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3856720541062944
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3859666314101700
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/3863148013753530
https://www.youtube.com/watch?v=cJBfqBs1cHg&t=35s
https://www.youtube.com/watch?v=x5OKnglMnXI&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=36rSMVg46JQ
https://www.youtube.com/watch?v=KvNli5F9-LI&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=uEbio_E9kKw
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11. Sadarbības tīkla raksturojums 

11.1. Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām 

LCB finanšu un saimnieciskā darbība ir pašvaldības pārraudzībā. Veicot bibliotekāro darbu, 

organizējot mākslas izstādes, pasākumus un citas aktivitātes, pārskata gadā turpinājās sadarbība 

ar Daugavpils pilsētas domes struktūrvienībām un pašvaldības iestādēm.  

11.1. tabula. Pašvaldības institūcijas kā sadarbības partneri, aktivitātes 

Sadarbības partneris Sadarbības aktivitātes 

DPP LCB un filiāles nodrošināja Covid-19 sertifikātu izdruku personām, kurām 

nav piekļuves internetam vai digitālās autentifikācijas rīkiem, kā arī 

sniedza atbalstu divu DPP iniciēto sabiedrisko apspriešanu nodrošināšanā, 

ierīkojot nobalsošanas vietas 

DPP Sabiedrisko attiecību 

un mārketinga nodaļa 

LCB relīzes tiek publicētas DPP vietnē, tiek veidoti videosižeti par 

aktualitātēm un norisēm LCB un tās filiālēs, LCB afišas tiek izvietotas 

divos digitālajos stendos 

DPP KP LCB iesniedza pasākumu idejas Daugavpils pieteikuma programmai 

konkursam “Eiropas Kultūras galvaspilsēta 2027”, kā arī nodrošināja 

pieteikuma grāmatas signāleksemplāra pieejamību visiem interesentiem. 

Sadarbība ikgadējā krājuma “Dzejas dienas” 31. laidiena prezentācijas 

rīkošanā.  

LCB pasākumi tiek ievietoti DPP vietnes sadaļā “Afiša”, dalība KP 

rīkotajos pasākumu ciklos, piemēram, Dzejas dienās, LR proklamēšanas 

dienas un LR neatkarības atjaunošanas dienas pasākumos u.c.  

DPP 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) u.c.  

Daugavpils Tūrisma 

informācijas centrs  

Centra vietnē tiek publicēta informācija par atsevišķiem LCB pasākumiem 

un darba laika izmaiņām, tiek popularizēta bibliotēka un jo īpaši DAC kā 

tūrisma objekts, iekļaujot to savos bukletos 

Daugavpils Marka Rotko 

mākslas centrs 

Daugavpils Marka Rotko mākslas centra grafikas darbu kolekcijas 

izstādes “Pilsēta. Daugavpils” rīkošana LCB 

Sabiedrības informēšanas nodrošināšanai LCB sadarbojas ar Vienības namu, Daugavpils 

Novadpētniecības un mākslas muzeju, kuri izvieto LCB pasākumu afišas savos informācijas 

stendos. 

Sekmējot saikni ar dažādām sabiedrības grupām, pārskata gadā LCB sadarbojās ar virkni 

Daugavpils biedrību un nodibinājumu, kā arī ar privātpersonām: 

 Biedrība “New East” (sadarbība ar LCB ASV Info centru, organizējot 

medijpratības projektus “MediaLab Radio” un “MediaLab Critical Thinking”); 

 Daugavpils fotostudija “Ezerzeme-F” (fotoizstāde “Sarkanā maģija” LCB);  

 fotogrāfe Ilze Onzule (iniciatore projektam un fotoizstādei “Viena diena Grīvā” 

LCB filiālē PDB, LCB eksponētās Dzintras Žvagiņas izstādes “Aizloga” 

kuratore); 

 Vēsturiskās modelēšanas klubs “Robeža” (vikingu laika skandināvu iedzīvotāju 

apģērba, bruņu un kaujas ieroču miniekspozīcija DAC logos “Muzeju nakts” 

ietvaros); 
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 dzejnieki Faina Osina, Tatjana Ruskule, Jevgēņijs Golubevs, Linda Kilevica, 

Lidija Vasaraudze (savas dzejas fragmentu ierunāšana atskaņošanai pārskata gada 

Dzejas dienās LCB) 

 Vienības nama deju ansambļa “Laismeņa” vadītāja Diāna Soldāne (Eiropas sporta 

nedēļas 2021 pasākuma “Rīta vingrošanu ar latviešu tautas deju soļiem” 

vadīšana). 

Pārskata gadā turpinājās veiksmīga sadarbība ar Daugavpils Universitāti (Jeļenas 

Koževņikovas mākslas izstāde, Humanitārās fakultātes Svešvalodu katedras pārstāvju dalība 

Eiropas Valodu dienu pasākumā), PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolu “Saules 

skola” (Bērnu mākslas skolas plenēra darbu izstādes “Daugavpils: aiz, virs, ap, zem, pirms ...” 

rīkošana LCB), 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 2021. gadā turpināja ciešu sadarbību ar citām institūcijām ārpus 

pašvaldības (skat. 11.2. tabulu).  

11.2. tabula. Sadarbības partneri Latvijā, aktivitātes 

Sadarbības partneris Sadarbības aktivitātes 

LR Ārlietu ministrija Koordinē un konsultē, informatīvi atbalsta ESIP darbību. 

LCB ESIP tiešsaistes viktorīna “Pārbaudi sevi! Cik daudz Tu zini par 

Eiropas Savienību?”, Eiropas valodu dienas pasākums, Interaktīva 

saruna par Eiropas nākotni pasākumu ciklā, kas veltīts Konferencei 

par Eiropas nākotni un digitālajiem izaicinājumiem 

Eiropas Komisijas pārstāvniecība 

Latvijā 

Interaktīva saruna par Eiropas nākotni pasākumu ciklā, kas veltīts 

Konferencei par Eiropas nākotni un digitālajiem izaicinājumiem 

Latvijas Nacionālā bibliotēka Lasītveicināšanas programmu, profesionālās pilnveides pasākumu, 

projektu organizēšana  

Valsts Kultūrkapitāla fonds Finansējums projektiem: 

“Tiekamies bibliotēkā! Bērnu rakstnieki Daugavpilī” 2. kārta un 

“Dialogs. Rakstnieki Daugavpilī” 6. kārta. 

ASV vēstniecība Latvijā Dzejas dienām veltīts pasākums “Poetry in American Music”, 

tikšanās Karjeras nedēļas ietvaros “Kā kļūt par vēstniecības 

darbinieku?” 

Zviedrijas Karalistes vēstniecība 

Latvijā 

Projekts “Sveicam Pepiju!” un tā aktivitātes LCB un LCB filiālē JNB 

Ziemeļvalstu Ministru padomes 

birojs Latvijā 

Tikšanās ar somu dzejnieci Heli Lāksonenu un viņas darbu 

atdzejotāju, dzejnieku Guntaru Godiņu 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 

Rīgas Centrālā bibliotēka Ceļojošās izstādes “100 grāmatas bērniem” eksponēšana DAC 

Dusetu mākslas galerija Galerijas 25 gadu jubilejas fotoizstādes rīkošana LCB 

Biedrība Centrs “Marta” Lektors tiešsaistes darbnīcā bibliotekāriem “Nediskriminējoša darba 

kultūra un vide” 
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LR Zemessardze Sadarbība Patriotisma dienu tiešsaistes pasākuma veidošanā 

Valsts SIA “Daugavpils 

psihoneiroloģiskā slimnīca” 

Sadarbības līgums par grāmatu izsniegšanas punkta organizēšanu 

“Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” Ilgstošas sociālas aprūpes 

un sociālās rehabilitācijas institūcijā 

Ieslodzījuma vietu pārvaldes 

Daugavgrīvas cietums 

Sadarbības līgums par grāmatu izsniegšanas punkta organizēšanu uz 

mūžu notiesātajam personām 

Baltijas Mediju izcilības centrs Ceļojošās medijpratības izstādes “Fake ≠ Fact” eksponēšana LCB 

Stāstu autore, mūzikas skolotāja, 

Iveta Brikmane 

Animācijas filmu un audio pasaku izstādes eksponēšana LCB filiālē 

BBZ 

Vairāki sadarbības partneri pārskata gadā veica grāmatu dāvinājumus LCB: LR Labklājības 

ministrija, ASV vēstniecība Latvijā, Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs, Rēzeknes 

Tehnoloģiju akadēmija, Daugavpils Būvniecības tehnikums, Latgales Kultūras centra 

izdevniecība, Daugavpils reģionālā slimnīca, Daugavpils Krievu kultūras centrs, Daugavpils 

krievu rakstnieku organizācija, Tautas fotostudija “Ezerzeme-F”. 

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 Batumi publisko bibliotēku, noritēja tiešsaistes tikšanās, 

kurā LCB dalījās ar pieredzi pieaugušo izglītības, ES projektu īstenošanas jomā un darbā ar 

dažādiem riskiem pakļautām sabiedrības grupām. Turpinājās sadarbība ar Zviedru institūtu, 

īstenojot projektu “Sveicam Pepiju!”. 

  

11.3.1. attēls. Tiešsaistes tikšanās ar Batumi publisko bibliotēku 

 

12. Metodiskais un konsultatīvais darbs 

12.1. Situācijas apraksts, kopaina, metodiskā un konsultatīvā darba prioritātes pārskata 

periodā 

Metodisko, konsultatīvo un informatīvo atbalstu LCB veic KAN, AN, LAN, DAC un 

sabiedrisko attiecību speciālisti. Metodisko, konsultatīvo atbalstu darbā ar bērniem un 

jauniešiem sniedz LCB filiāles Bērnu bibliotēkas “Zīlīte” darbinieki. (skat. 7.2. sadaļa) LCB 

vadītājas vietnieces tiešā pārziņā ir metodiskā darba plānošana, koordinācija un pārraudzība, kā 

arī profesionālās pilnveides un tālākizglītības organizēšana. LCB pilda RGB funkcijas 6 
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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 bija kvalitatīvu pakalpojumu 

nodrošināšana Covid-19 un ar to saistīto ierobežojumu apstākļos, tiešsaistes pasākumu un 

konsultāciju sniegšana, bibliotekārā darba pārraudzība, aktuālas profesionālās informācijas 

apkopošana un novadīšana citu resoru bibliotēkām un kultūras iestādēm, 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, tiešsaistē piedaloties LCB organizētajos profesionālās pilnveides pasākumos, 

bibliotēkas darbiniekiem tika dota iespēja iegūt jaunas zināšanas un prasmes.  

2021. gada 10. martā LCB sadarbībā ar Zviedrijas vēstniecību organizēja bibliotekāriem 

un pedagogiem tiešsaistes darbnīcu “Nediskriminējoša darba kultūra un vide” (skat. 

pasākuma programmu 22. pielikumā). Darbnīcā piedalījās 43 interesenti, pārstāvot Latgali 29 

dalībnieki, Kurzemi – 8 dalībnieki, Zemgali – 4 dalībnieki un 2 dalībnieki bija no Vidzemes. 

  

12.2.1. attēls. Darbnīcas dalībniekus uzrunā Zviedrijas vēstniece Latvijā Kārina Hēglunda (pa 

kreisi), darbs komandās (pa labi) 

Pavasara mācību seminārs LCB bibliotekāriem tika organizēts 15. martā. (skat. pasākuma 

programmu 23. pielikumā) Seminārā Jaunbūves bibliotēkas vadītāja dalījās zināšanās un 

prasmēs, kuras apguva Kultūras ministrijas atbalstītajā tiešsaistes mācību kursā 

“Komunikācijas un sadarbības rīki digitālajā vidē un digitālais un sociālo mediju mārketings”, 

īpašu uzmanību pievēršot tēmai “Efektīva darbība sociālajos medijos”. LCB Ģimenes digitālo 

aktivitāšu centra vadītājs kolēģiem piedāvāja ne tikai ieskatu viltus ziņu pasaulē, bet arī apgūt 

medijpratības pamatus. Semināra programmā tika aplūkoti arī aktuālie jautājumi bibliotekārajā 

darbā ar bērniem un jauniešiem, tika analizēti Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu darbinieku 

aptaujas rezultāti, uzklausīti bibliotekāru pieredzes stāsti sadarbībā ar skolām realizējot 

“Skola2030” programmu. Seminārā piedalījās 24 LCB darbinieki.  

Rudens mācību semināros, 30. septembrī un 14. oktobrī LCB darbinieki piedalījās 

tiešsaistes seminārā "Personas datu apstrāde un aizsardzība darba vietā" (5 akadēmiskās 

stundas). Semināru vadīja DPP datu aizsardzības speciālists Jānis Rutka, sniedzot plašu ieskatu 
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fiziskas personas lomās, privātumā, normatīvajos aktos, jēdzienos un tiesiskajos pamatos, datu 

apstrādē un glabāšanā. Apliecinājumus par piedalīšanos semināra saņēma 39 LCB darbinieki. 

Lai izvērtētu, kā iegūtās zināšanas tiek pielietotas praksē tika organizēts tiešsaistes praktikums 

„Datu apstrāde BIS ALISĒ” (3 akadēmiskas stundas). Tiešsaistes pasākums tika novadīts divas 

reizes - 2021. gada 9. un 10. novembrī ar mērķi vēlreiz pārrunāt un iepazīstināt jaunos 

darbiniekus, ar personas datu apstrādes kārtību BIS ALISĒ, bibliotēkas lietotāju profila lauku 

rediģēšanu, datu izgūšanas iespējām un atlases kritēriju izmantošanu. Tika analizētas kļūdas un 

nepilnības, meklēti risinājumi un uzklausīti ieteikumi. Praktikumā piedalījās ne tikai jaunie 

darbinieki, bet arī darbinieki, kuri ikdienā strādā lietotāju apkalpošanā un izmanto BIS ALISE. 

Pārskata periodā LCB izstrādātie un iegūtie mācību materiāli tika ievietoti Daugavpils 

bibliotēku informācijas sistēmā (DBIS) sadaļā “Dokumenti”, t.sk. jaunais atbalsta materiāls 

bibliotekāriem - ikmēneša periodisko izdevumu apskats ar nosaukumu “Bibliotekārs – 

bibliotekāram” (skat. 24. pielikumā). Preses apskata mērķis ir izveidot strukturētu ieskatu 

dažādos periodiskajos izdevumos, kas būtu aktuāli un noderīgi bibliotekāriem. Informācija tika 

atlasīta balstoties uz kolēģu izvēlētajiem kritērijiem, lai saņemtu aktuālu publicētu informāciju 

par literatūru un kultūras norisēm LCB abonētajos periodiskajos izdevos. Ikvienas publikācijas 

kopija satur šādu informāciju: raksta autors, nosaukums, pilns teksts, avota nosaukums, 

publikācijas datums. Lai ieinteresētu profesionālās literatūras lasīšanā, katrā no apskatiem tika 

piedāvāti materiāli no izdevumiem “Jaunā gaita”, “koNTEKSTS”, “Kultūras diena un 

izklaide”, “Kultūrzīmes”, “A12” u.c.  

Pārskata gadā Komplektēšanas un apstrādes nodaļas darbinieki konsultēja LCB un filiāļu 

darbiniekus par darbu ar krājumu šādās jomās: krājuma pārkārtošana atbilstoši UDK sistēmas 

atjauninājumiem; periodisko izdevumu rekataloģizācija, krājuma uzskaite un dokumentu atlase 

rekomplektēšanai, LCB un filiāļu statistisko rādītāju apkopošana un analīze. Pārskata gadā tika 

apmeklētas visas LCB filiāles ar mērķi izvērtēt krājuma fizisko stāvokli un sniegt ieteikumus 

krājuma kārtošanā.  

2021. gadā joprojām bija aktuāls un nepieciešams Automatizācijas nodaļas tehniskais 

atbalsts un konsultācijas par Zoom un MS Teams platformu lietošanu un jauninājumiem, 

nodaļas pārziņā bija arī tiešraižu organizēšana.  

Ieviešot jaunus pakalpojumus, t.sk. bezkontakta iespieddarbu apmaiņu, AN izstrādāja 

mobilā pakomāta instrukciju lietotājiem un organizēja apmācību darbiniekiem tehnisko iekārtu 

lietošanā. 

Pārskata gadā AN darbinieki sniedza metodisko un konsultatīvo atbalstu ne tikai 

kolēģiem, bet arī bibliotēkas lietotājiem. Ikdienā AN bieži saskārās ar jautājumiem par 

pieslēgšanos bibliotēkas bezvadu internetam, mobilo aplikāciju un datorprogrammu lietošanu, 

e-pasta izmantošanu, pārlūkprogrammu lietošanu, dokumentu un attēlu drukāšanu vai 

skenēšanu, kā arī droša elektroniskā paraksta un vietnes e-paraksts.lv izmantošanu. 

Pārskata periodā LCB speciālisti vairākkārt tika aicināti uzstāties citu organizāciju 

profesionālās pilnveides pasākumos. Informācija apkopota 12.2.1. tabulā 

12.2.1. tabula LCB speciālistu dalība citu organizāciju 

profesionālās pilnveides pasākumos 

Ziņojuma tēma, pasākuma nosaukums, vieta, laiks 

 

Lektors 
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Ziņojuma tēma: “Latgales Centrālās bibliotēkas pieredze izglītības 

programmu bibliotekāriem īstenošanā un bibliotekāru profesionālajā 

pilnveidē”,  

LNB KAC Domnīca “Bibliotekāri”, 19.03.2021. 

A. Pakere, 

LCB vadītājas vietniece 

 

Ziņojuma tēma: “Literatūras loma personības garīgajā izaugsmē”,  

tiešsaistes konferencē “Veselība + mieru, tikai mieru”, organizētājs 

Daugavpils pilsētas BJC “Jaunība”, 07.04.2021. 

A. Oleiņikova, LCB 

filiāles Piekrastes 

bibliotēkas vadītāja 

 

L. Rudzīte-Besakirska, 

LCB filiāles Bērnu 

bibliotēkas bibliotekāre  

Ziņojuma tēma “Latgales Centrālās bibliotēkas Ģimenes digitālo 

aktivitāšu centra pasākumu piedāvājums un pieprasījums tiešsaistē”,  
profesionālās pilnveides seminārā Liepājas publisko, skolu un reģiona 

bibliotēku darbiniekiem un profesionālās pilnveides seminārā Daugavpils 

novada bibliotekāriem “Kompetenču pieejas mācību saturā “Skola 2030” 

un to īstenošana bibliotēkā”, 23.04.2021.  

R. Mileiko,  

LCB DAC vadītājs 

 

Ziņojuma tēma: “Latgales Centrālās bibliotēkas jaunāko bibliotekāro 

stundu piedāvājums skolām 2021. gadā”, profesionālās pilnveides 

seminārā Liepājas publisko, skolu un reģiona bibliotēku darbiniekiem un 

profesionālās pilnveides seminārā Daugavpils novada bibliotekāriem 

“Kompetenču pieejas mācību saturā “Skola 2030” un to īstenošana 

bibliotēkā”, 23.04.2021.  

J. Dusjavičiene, LCB 

LAN vadītāja 

 

Ziņojuma tēma: “Latgales Centrālās bibliotēkas pieredze un ieteikumi 

attālināto bibliotekāro pasākumu sagatavošanā un rīkošanā darbā ar 

bērniem un jauniešiem”,  

profesionālās pilnveides seminārā Liepājas publisko, skolu un reģiona 

bibliotēku darbiniekiem un profesionālās pilnveides seminārā Daugavpils 

novada bibliotekāriem “Kompetenču pieejas mācību saturā “Skola 2030” 

un to īstenošana bibliotēkā”, 23.04.2021.  

A. Sidorovs, LCB AN 

vadītājs  

 

V. Kezika, LCB 

sistēmbibliotekāre  

Ziņojuma tēma: “Latgales Centrālās bibliotēkas pieredze attālināto 

pasākumu organizēšanā un vadīšanā pirmsskolas un sākumskolas 

vecuma bērniem”,  

profesionālās pilnveides seminārā Liepājas publisko, skolu un reģiona 

bibliotēku darbiniekiem un profesionālās pilnveides seminārā Daugavpils 

novada bibliotekāriem “Kompetenču pieejas mācību saturā “Skola 2030” 

un to īstenošana bibliotēkā”, 23.04.2021.  

D. Jakovele, LCB filiāles 

Bērnu bibliotēkas 

vadītāja 

Ziņojuma tēma: “Latgales Centrālās bibliotēkas pieredze izglītības 

programmu bibliotekāriem īstenošanā un bibliotekāru profesionālajā 

pilnveidē”,  

LNB BAC Virtuālās trešdienas bibliotekāriem “Mācīšanās prasmes”, 

26.05.2021. 

A. Pakere, 

LCB vadītājas vietniece 

 

Ziņojuma tēma: “Digitālā mājturība Latgales Centrālās bibliotēkas 

Ģimenes Digitālo aktivitāšu centrā”,  

Krāslavas novada centrālās bibliotēkas organizētajā profesionālās 

pilnveides seminārā “Investējot jaunās videi draudzīgās tehnoloģijas 

bibliotēkās”, 27.08.2021.  

V. Kezika, LCB 

sistēmbibliotekāre 

Ziņojuma tēma: “Ģimenes digitālo aktivitāšu centrs bibliotēkā. Devums 

un ieguvumi”,  

Vidzemes novadu Bērnu un skolu bibliotēku darbinieku 19. konferencē 

“Inovatīvi pakalpojumi bibliotēkās – pieredze, risinājumi, nākotnes vīzijas”, 

22.10.2021. 

R. Mileiko,  

LCB DAC vadītājs 
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LCB regulāri (katru otrdienu) organizē informatīvi konsultatīvās sanāksmes LCB 

struktūrvienību vadītājiem, kad tiek risināti problēmjautājumi, meklētas atbildes un risinājumi 

bibliotekārā darba uzlabošanā.  

2021. gadā 1 Daugavpils Universitātes profesionālās augstākās izglītības bakalaura 

studiju programmas “Mākslas menedžments” 3. kursa studentam tika nodrošināta prakses vieta, 

sniegta informācija un konsultācijas veiksmīgai uzdevumu veikšanai, sastādīta un iesniegta DU 

atsauksme par praktikanta prakses programmas izpildi.  

Pārskata periodā LCB apmeklēja kolēģi no citiem novadiem un pilsētām. 25. augustā 

Daugavpilī viesojās Kuldīgas novada bibliotēku darbinieki, savukārt 18. septembrī – Tartu 

reģiona bibliotekāri. Kolēģi tika iepazīstināti ne tikai ar bibliotēkas telpām, bet arī tika 

sagatavoti speciālistu ziņojumi par bibliotēkas veiksmēm un attīstības ceļu. 

 

12.2.2. attēls. Tartu bibliotekāri viesojās Daugavpilī 

Lai sniegtu kvalitatīvu atbalstu konsultatīvajā un metodiskajā darbā, nozīmīga loma ir 

metodiskā kabineta krājuma jaunieguvumiem. Pārskata gadā tika izvērtēti LCB metodiskā 

krājumā pieejamie iespieddarbi. Izvērtējot krājuma satura atbilstību mūsdienu prasībām, tika 

norakstīti 108 izdevumi, 46 izdevumi tika nodoti glabāšanai Depozitārijā.  

2021. gadā metodiskā kabineta krājumā iegūti vērtīgi jaunieguvumi: Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas Zinātniskie raksti. Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2021; Valsts bibliotēkas 

darbinieki, 1919-1944. Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2021; Mediju un komunikācijas 

zinātne. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2021; Pasākumu vadīšanas māksla. Rīga: Zvaigzne 

ABC, 2020; Lasīšanas pandēmija. Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2020 u.c.  

Pārskata periodā LCB ASV Informācijas centra krājums tika papildināts arī ar 

bibliotekāriem saistošu profesionālo literatūru angļu valodā: 

• Mune, Christina D. “Libraries supporting online learning. Practical strategies and best 

practices” (Bibliotēka atbalsta tiešsaistes apmācības. Praktiskās stratēģijas un 

labākie paņēmieni) – izdevumā atrodami ieteikumi, kā nodrošināt lietotāju piekļuvi 

bibliotēkas resursiem, kā uzlabot komunikācijas un digitālās prasmes un nodrošināt 

mācību darbam nepieciešamo atbalstu;  

• Rush, Elizabeth Barrera “The efficient library” (Efektīva bibliotēka) – ceļvedī 

apkopoti ieteikumi, kā ieviest vienkāršas un efektīvas izmaiņas, kas palīdz taupīt laiku 

un uzlabot bibliotēku pakalpojumus; 
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• Buck, Tina Herman “Guidance for Librarians Transitioning to a New Environment” 

(Bibliotekāru ceļvedis jaunas vides veidošanai) – rokasgrāmata tiem, kas vēlas mainīt 

savu profesiju un strādāt bibliotēku nozarē; 

• Foxworth, Deloris Jackson “Landing a library job” (Atrodi darbu bibliotēkā) – 

praktiska rokasgrāmata ikvienam, kas uzsāk darbu bibliotēku nozarē. 

12.3. Metodiskais un konsultatīvais atbalsts izglītības iestāžu bibliotēkām 

2021. gadā LCB turpināja sniegt metodisko un konsultatīvo atbalstu 22 Daugavpils izglītības 

iestāžu bibliotēkām. Metodiskais un konsultatīvais atbalsts izglītības iestāžu bibliotēkām 

galvenokārt saistās ar darbu ar skolas bibliotēkas krājumu, BIS ALISE izmantošanu un 

inventarizācijas veikšanu. Pārskata gadā Covid-19 radītās situācijas dēļ klātienes konsultācijas 

notika tikai divas reizes. Pārejā laika tās tika aizstātas ar konsultācijām neklātienē, izmantojot 

tiešsaistes platformu Zoom, e-pastu un telefonu.  

Konsultācijas sniegtas par darbu ar šādiem BIS ALISE moduļiem: meklēšana un atlase, 

kataloģizācija, komplektēšana, cirkulācija un inventarizācija. Sniegtās metodiskās palīdzības 

veidi izglītības iestāžu bibliotēkām ir apkopoti 12.3.1. tabulā. 

12.3.1. tabula. praktiskā un metodiskā palīdzība skolu bibliotēkām 

2021. gadā divas skolas pirmo reizi veica automatizēto inventarizāciju. Bibliotekāri vairākkārt 

tika konsultēti gan klātienē, apmeklējot skolas, gan telefoniski un elektroniski. Lai 

inventarizācija noritētu veiksmīgi, LCB sistēmbibliotekārs sniedza informāciju par vajadzīgo 

tehnisko nodrošinājumu un veica skolu bibliotēkas datoros inventarizācijai nepieciešamās 

programmas instalēšanu. LCB KAN sniedza metodiskus ieteikumus inventarizācijas 

noslēguma dokumentu sastādīšanā: inventarizācijas akts, norakstīšanas akts.  

Papildus konsultācijām skolu bibliotēkām tiek sniegts arī praktisks atbalsts darbā ar 

bibliotēkas elektronisko katalogu. Nepieciešamības gadījumā LCB KAN skolu bibliotēkām 

veidoja jaunus bibliogrāfiskos un autoritatīvos aprakstus. Tas attiecas uz tiem iespieddarbiem, 

kuru apraksts skolu bibliotekāriem rada grūtības (periodiskie izdevumi, nozaru literatūra un 

grāmatas svešvalodās). Tajā pat laika jāatzīmē, ka tādas palīdzības apjoms pārskata gadā ir 

samazinājies. Ja 2020. gadā praktiska palīdzība bibliogrāfisko aprakstu veidošanā tika sniegta 

66 reizes, tad 2021. gadā – 17 reizes.   

 

 

Skaits 

2019. g. 

Skaits 

2020. g. 

 Skaits 

2021. g. 

Konsultācijas par UDK, grāmatu meklēšanu, eksemplāru pievienošanu, 

svītrkodu piešķiršanu un izdruku, autoritatīvo un bibliogrāfisko 

ierakstu veidošanu, rediģēšanu un pārklāšanu 

286 237 136 

Konsultācijas par darba procesiem modulī “Komplektēšana” 21 24 43 

Konsultācijas par darba procesiem modulī “Cirkulācija”  19 20 

Konsultācijas par darba procesiem modulī “Inventarizācija”   10 

Kļūdu precizējumi 63 91 91 

Praktiskā palīdzība jauna bibliogrāfiskā un autoritatīvā ieraksta 

veidošanā 
68 66 17 

Bibliotēkas kopējā krājuma (eks.) precizēšana 20 22 23 

Informatīvas vēstules skolām 20 9 5 

Informācija par pievienošanos LCB e-katalogam 3 6 0 

Kopā: 475 474 345 
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Izglītības iestāžu bibliotēku darbs elektroniskajā 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.  

Pārskata gadā 18 vispārizglītojošam skolu bibliotēku pamatfondiem (18) un mācību 

fondiem (4) tika sakonfigurēti eksemplāru statusu termiņi izdotiem eksemplāriem, kā arī 

pagarināšanas termiņi atbilstoši skolotāju un skolēnu kategoriju vajadzībām. Dotie iestatījumi 

vērojami atviegloja skolu bibliotekāru ikdienu, strādājot modulī “Cirkulācija”. 

Izglītības iestāžu un profesionālas izglītības iestāžu bibliotekāriem tika sniegtas 

konsultācijas un praktiskais atbalsts darbā modulī “Mācības”, mācību grupu konfigurācijas un 

skolēnu sarakstu saturs tika pārbaudīts un rediģēts atbilstoši izglītības iestādes prasībām. 

Pārskata gada nogalē tika organizētas arī individuālās tikšanās tiešsaistes platformā Zoom 

par meklēšanas kritēriju izmantošanu dažādiem mērķiem, ka arī statistisko datu izguvi no BIS 

ALISE. 

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, Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādi “Izglītības pārvalde”, 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādi “Kultūras pārvalde”, Daugavpils Universitāti, DU 

Daugavpils Medicīnas koledžu, Liepājas Centrālo zinātnisko bibliotēku, Cēsu Centrālo 

bibliotēku, Augšdaugavas novada Kultūras pārvaldi u.c.. Pārstāvji no sadarbības institūcijām ir 

piedalījušies profesionālās pilnveides pasākumos, uzstājušies kā vieslektori, snieguši 

profesionālo informāciju kā konsultanti.  

 

  

12.4.1. attēls. Pieredzes apmaiņa ar Liepājas pilsētas un novada bibliotekāriem (pa kreisi)  

un Daugavpils novada kolēģiem (pa labi) 

Metodiskā un konsultatīvā darba problēmas un to risinājumi, profesionālās pilnveides 

vajadzības 

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. Pārskata periodā bibliotekārie darbinieki veica savus darba 

pienākumus gan klātienē, gan attālināti. Tika analizēti un izvērtēti attālinātā darba 

pamatprincipi un ieviesti bibliotekārajā darbā, izvirzīti uzdevumi un uzskaitīti, apkopoti darba 
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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. 

 

 



 

 

Pielikumi 

 

  



 

 

 Darbiniekiem Lietotājiem Piezīmes 

Datori 

 2 Iegūti Lat-Lit projekta ietvaros 2012. gadā 

1 1 Iegūti 2013. gadā 

40 8 Iegūti 2014. gadā 

 20 

Iegūti LLI-089 “Network-DigiHubs” (Interreg 

Latvijas-Lietuvas programmas 2014.-2020. gadam 

finansēta projekta nr.LLI-089 “Ģimenes digitālo 

aktivitāšu centru tīkla izveide dzīves kvalitātes un 

izglītības atbalstam Austrumaukštaitijā un 

Dienvidlatgalē”) projekta ietvaros 

1  Iegūts 2018. gadā 

 46 Iegūti 2019. gadā 

Portatīvie datori 

1  
Iegūts “Bibliotēka dodas pie lasītāja” projekta 

ietvaros 2011. gadā 

1  Iegūts Lat-Lit projekta ietvaros 2012. gadā 

1  Iegūts 2014. gadā 

 3 Iegūti 2015. gadā 

1  Iegūts 2019. gadā 

Melnbaltas 

multifunkcionālās 

iekārtas 

7 Saņemti BMGF/2008 projekta ietvaros 

1 1 Iegūti 2016. gadā 

2 Iegūti 2018. gadā 

Printeri 

6 Iegūti VVBIS/2005 projekta ietvaros 

4 Iegūti 2015. gadā 

6 Iegūti 2016. gadā 

7 Iegūti 2017. gadā 

1 Iegūts 2020. gadā 

Skeneri 

1 Iegūts 2003. gadā 

1 Iegūts 2013. gadā 

7 Iegūti 2017. gadā 

1 Iegūts 2019. gadā 

1 Iegūts 2020. gadā 

Projektori 

1 Iegūts 2007. gadā 

1 Iegūts 2008. gadā 

1 Iegūts Lat-Lit projekta ietvaros 2012. gadā 

1 Iegūts 2018. gadā 

Bezvadu mikrofonu 

sistēma 
1 Iegūta Lat-Lit projekta ietvaros 2012. gadā 

Aktīva skaņu 

sistēma 
1 Iegūta 2020. gadā 

Planšetdatori 
 10 Iegūti Lat-Lit projekta ietvaros 2012. gadā  

 3 Iegūti 2018. gadā 

Xbox 360 konsole  1 Iegūta Lat-Lit projekta ietvaros 2013. gadā 

Xbox ONE konsoles   2 

Iegūti LLI-089 “Network-DigiHubs” (Interreg 

Latvijas-Lietuvas programmas 2014.-2020. gadam 

finansēta projekta nr.LLI-089 “Ģimenes digitālo 

aktivitāšu centru tīkla izveide dzīves kvalitātes un 

izglītības atbalstam Austrumaukštaitijā un 

Dienvidlatgalē”) projekta ietvaros 

KINECT sensori  2 
Iegūti LLI-089 “Network-DigiHubs” (Interreg 

Latvijas-Lietuvas programmas 2014.-2020. gadam 

finansēta projekta nr.LLI-089 “Ģimenes digitālo 

1 pielikums. LCB un filiāļu iekārtas un aprīkojums 



 

 

aktivitāšu centru tīkla izveide dzīves kvalitātes un 

izglītības atbalstam Austrumaukštaitijā un 

Dienvidlatgalē”) projekta ietvaros 

Televizori 

 4 Iegūti 2009. gadā 

 1 Iegūts 2014. gadā 

 2 Iegūti 2016. gadā 

 3 

Iegūti LLI-089 “Network-DigiHubs” (Interreg 

Latvijas-Lietuvas programmas 2014.-2020. gadam 

finansēta projekta nr.LLI-089 “Ģimenes digitālo 

aktivitāšu centru tīkla izveide dzīves kvalitātes un 

izglītības atbalstam Austrumaukštaitijā un 

Dienvidlatgalē”) projekta ietvaros 

 1 

Iegūti LLI-089 “Network-DigiHubs” (Interreg 

Latvijas-Lietuvas programmas 2014.-2020. gadam 

finansēta projekta nr.LLI-089 “Ģimenes digitālo 

aktivitāšu centru tīkla izveide dzīves kvalitātes un 

izglītības atbalstam Austrumaukštaitijā un 

Dienvidlatgalē”) projekta ietvaros 

 1 Iegūts 2020. gadā 

Digitālas 

spoguļkameras 

2  Iegūti Lat-Lit projekta ietvaros 2012. gadā 

2  Iegūti 2018. gadā 

Videokameras 2  Iegūtas Lat-Lit projekta ietvaros 2012. gadā 

3D pildspalvas 10 Iegūtas 2019. gadā 

3D pildspalvas 25 

Iegūtas LLI-089 “Network-DigiHubs” (Interreg 

Latvijas-Lietuvas programmas 2014.-2020. gadam 

finansēta projekta nr.LLI-089 “Ģimenes digitālo 

aktivitāšu centru tīkla izveide dzīves kvalitātes un 

izglītības atbalstam Austrumaukštaitijā un 

Dienvidlatgalē”) projekta ietvaros 

3D pildspalvas 
15 Iegūtas 2020. gadā 

20 Iegūtas 2021. gadā 

3D printeris 1 Iegūts 2019. gadā 

3D printeris 1 

Iegūts LLI-089 “Network-DigiHubs” (Interreg 

Latvijas-Lietuvas programmas 2014.-2020. gadam 

finansēta projekta nr.LLI-089 “Ģimenes digitālo 

aktivitāšu centru tīkla izveide dzīves kvalitātes un 

izglītības atbalstam Austrumaukštaitijā un 

Dienvidlatgalē”) projekta ietvaros 

Interaktīvais 

skārienjūtīgais 

ekrāns 

1 

Iegūti LLI-089 “Network-DigiHubs” (Interreg 

Latvijas-Lietuvas programmas 2014.-2020. gadam 

finansēta projekta nr.LLI-089 “Ģimenes digitālo 

aktivitāšu centru tīkla izveide dzīves kvalitātes un 

izglītības atbalstam Austrumaukštaitijā un 

Dienvidlatgalē”) projekta ietvaros 

Interaktīvais 

skārienjūtīgais 

ekrāns 

1 Iegūts 2020. gadā 

Demonstrācijas 

iekārta 
1 

Iegūti LLI-089 “Network-DigiHubs” (Interreg 

Latvijas-Lietuvas programmas 2014.-2020. gadam 

finansēta projekta nr.LLI-089 “Ģimenes digitālo 

aktivitāšu centru tīkla izveide dzīves kvalitātes un 

izglītības atbalstam Austrumaukštaitijā un 

Dienvidlatgalē”) projekta ietvaros 

Virtuālas realitātes 

velosipēds 
 1 

Iegūti LLI-089 “Network-DigiHubs” (Interreg 

Latvijas-Lietuvas programmas 2014.-2020. gadam 



 

 

finansēta projekta nr.LLI-089 “Ģimenes digitālo 

aktivitāšu centru tīkla izveide dzīves kvalitātes un 

izglītības atbalstam Austrumaukštaitijā un 

Dienvidlatgalē”) projekta ietvaros 

Samsung 

viedtālruņi un 

Samsung Gear 

brilles 

 2 

Iegūti LLI-089 “Network-DigiHubs” (Interreg 

Latvijas-Lietuvas programmas 2014.-2020. gadam 

finansēta projekta nr.LLI-089 “Ģimenes digitālo 

aktivitāšu centru tīkla izveide dzīves kvalitātes un 

izglītības atbalstam Austrumaukštaitijā un 

Dienvidlatgalē”) projekta ietvaros 

Lego Mindstorm 

Education EV3 

robotikas 

komplekti 

 6 

Iegūti LLI-089 “Network-DigiHubs” (Interreg 

Latvijas-Lietuvas programmas 2014.-2020. gadam 

finansēta projekta nr.LLI-089 “Ģimenes digitālo 

aktivitāšu centru tīkla izveide dzīves kvalitātes un 

izglītības atbalstam Austrumaukštaitijā un 

Dienvidlatgalē”) projekta ietvaros 

Digitālas 

mājturības 

komplekts 

1 

Iegūts par Daugavpils pilsētas domes dāvinātajiem 

līdzekļiem “Ģimenēm draudzīgākā pašvaldība” 

konkursā ietvaros 

Interaktīva 

multimediju ierīce 

„Mobile Magic 

Carpet” 

1 

Iegūta par Daugavpils pilsētas domes dāvinātajiem 

līdzekļiem “Ģimenēm draudzīgākā pašvaldība” 

konkursā ietvaros 

Lego Mindstorm 

Education EV3 

robotikas 

komplekti 

 

6 

Iegūti LLI-089 “Network-DigiHubs” (Interreg 

Latvijas-Lietuvas programmas 2014.-2020. gadam 

finansēta projekta nr.LLI-089 “Ģimenes digitālo 

aktivitāšu centru tīkla izveide dzīves kvalitātes un 

izglītības atbalstam Austrumaukštaitijā un 

Dienvidlatgalē”) projekta ietvaros 

Iegūti 2020. gadā 

Lego Mindstorm 

Education EV3 

papildus robotikas 

komplekti 

 

12 

Iegūti LLI-089 “Network-DigiHubs” (Interreg 

Latvijas-Lietuvas programmas 2014.-2020. gadam 

finansēta projekta nr.LLI-089 “Ģimenes digitālo 

aktivitāšu centru tīkla izveide dzīves kvalitātes un 

izglītības atbalstam Austrumaukštaitijā un 

Dienvidlatgalē”) projekta ietvaros 

Iegūti 2020. gadā 

Attālināto 

pasākumu 

veidošanas 

komplekti 

8  Iegūti 2020. gadā 

Grāmatu 

nodošanas iekārta 
 1 Iegūta 2021. gadā 

Bezvadu mobilais 

grāmatu pakomāts 
 1 Iegūts 2021. gadā 

 

 

  



 

 

  

2. pielikums. Grāmatu pakomāta lietošanas instrukcija 

 



 

 

 

 

  

3. pielikums. Aptauja Daugavpils izglītības iestāžu darbiniekiem 

 

Aptauja Daugavpils izglītības iestāžu darbiniekiem 
 

1. Lūdzu, izvēlieties savu mācību jomu: 

              Iespējams izvēlēties vairākus atbilžu variantus. 

 Valodas 

 Sociālā un pilsoniskā  

 Dabaszinātnes 

 Matemātika 

 Tehnoloģijas 

 Veselība un fiziskās aktivitātes 

 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas 

 Cits: _______________________________ 

 

2. Ar kādu vecumposmu Jūs strādājat? 

              Iespējams izvēlēties vairākus atbilžu variantus. 

 Pirmsskola 

 1.-4. klase 

 5.-9. klase 

 10.-12. klase 

 Cits: ________________________________ 

 

3. Kādu izglītības iestādi Jūs pārstāvat? 

              Ierakstiet savu atbildi. 

           __________________________________________________ 

4. Vai iepriekš esat sadarbojušies ar Latgales Centrālo bibliotēku vai tās filiālēm (Bērnu bibliotēku 

"Zīlīte", Gaismas, Jaunbūves, Pārdaugavas, Ceriņu vai Piekrastes bibliotēkām)? 

              Piemēram, piedalījušies konkursos, bibliotekārajās stundās klātienē vai attālināti, rīkojuši izstādes, apmeklējuši  

              ekskursijas u.c. 

o Jā 

o Nē 

o Grūti atbildēt 
 

       * Ja tiek atzīmēts variants “Nē” 

5. Kāpēc līdz šim neesat sadarbojušies ar kādu no Daugavpils publiskajām bibliotēkām? 

o Nebiju informēts/-a 

o Neuzrunāja piedāvājums 

o Cits: ________________________________ 

 

6. Vai zinājāt par šādiem bibliotēkas pakalpojumiem? 

 
Zināju 

Esmu 

izmantojis 

/-usi 

Nezināju 
Grūti 

atbildēt 

Grāmatu un žurnālu  ņemšana uz mājām,  lasīšana uz vietas     
Konsultāciju un uzziņu saņemšana par krājumu, bibliotēkas 

pakalpojumiem 
    

Datubāzes EBSCO, Britannica Academic, Letonika u.c.     
Elektroniskie žurnāli (Skolas vārds, Pirmsskolā u.c.) un e-

grāmatu bibliotēka www.3td.lv 
    

Kopēšana, skenēšana un izdruku veikšana     
Elektroniskais katalogs www.daugavpils.biblioteka.lv     
Datorpakalpojumi un bezvadu internets     
Novadpētniecības resursi (novadpētniecības mape, virtuālās 

izstādes, datubāzes "Daugavpils cietoksnis", "Dziesmotā 

Latgale" u.c.) 

    

 



 

 

 

  

 

7. Vai zinājāt par šādiem bibliotēkas pakalpojumiem? 

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, atsevišķi pakalpojumi     pagaidām var nebūt pieejami 

 
Zināju 

Esmu 

izmantojis 

/-usi 

Nezināju 
Grūti 

atbildēt 

Tikšanās ar rakstniekiem     
Dažādu tematu bibliotekārās stundas klātienē un attālināti     
Ekskursijas     
Radošās darbnīcas     
3D modelēšanas, robotikas nodarbības     
Angļu valodas nodarbības un sarunvalodas klubiņš     
Mākslas un literatūras izstādes     

 

8. Lūdzu, norādiet, kādu skolēnu prasmju (t.s. caurviju prasmes) un zināšanu pilnveidošana 

Jums ir svarīga, sadarbojoties ar bibliotēku. 

       Iespējams izvēlēties vairākus atbilžu variantus. 

 

 Lasītprasme, valodas pratība (Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija, tikšanās ar autoriem, grāmatu apskati, 

rotaļnodarbības, nodarbības svešvalodās u.tml.) 

 Kultūrpratība un zināšanas par mākslu (fotogrāfijas vēsture, tradīcijas, teātris u.tml.)  

 Digitālās prasmes (zīmēšana ar 3D pildspalvu, 3D modelēšana, drošība internetā u.tml.) 

 Pašvadīta mācīšanās (izvairīšanās no plaģiātisma, prezentāciju veidošana, bibliotēkas iepazīšana u.tml.) 

 Informācijpratība (medijpratība, kritiskā domāšana, informācijas meklēšana elektroniskajā katalogā u.tml.) 

 Zināšanas par vēsturi (novadmācība, Patriotu dienas, Latgales Dziesmu svētku vēsture u.tml.) 

 Zināšanas par ģeogrāfiju (ekoloģija, Latvijas daba u.tml.) 

 Cits: ________________________________ 

 

9. Lūdzu, norādiet, kādi aktivitāšu temati, sadarbojoties ar bibliotēku, Jums būtu aktuāli? 

Ierakstiet savu atbildi, minot pēc iespējas konkrētākus tematus 

             _____________________________________________________ 

10. Kāds Jums būtu visērtākais veids informācijas saņemšanai par bibliotēkas piedāvājumu 

izglītības iestādēm? 

Iespēja izvēlēties vairākus atbilžu variantus 

 

 Savā privātajā e-pastā 

 Sociālajos medijos 

 Izvietota informācija izglītības iestādē 

 Skolas e-pastā, kas pēc tam tiek pārsūtīts man 

 Cits: ________________________________ 

 

11. Norādiet savu e-pasta adresi, ja vēlaties saņemt ikmēneša informāciju par bibliotēkas 

piedāvājumu skolām 

            ________________________________________________________ 

 

12. Priecāsimies dzirdēt Jūsu ieteikumus un komentārus! 

            ________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

  

4. pielikums. Bibliotekārais kvilts „Mūsu kopienas sirds – Jaunbūves bibliotēka” 

 

 

 



 

 

  

5. pielikums. Izstāžu afišas 

  

  

  



 

 

 

 

 

  

  

6. pielikums. Veiktie darba procesi BIS SKOLU ALISE 

Bibliotēka Kopējais  

krājums 

(eks.) 

Komplek-

tēšana 

(eks.) 

Rekatalo-

ģizēts 

2021. g. 

(eks). 

Rekatalo-

ģizēts 

Uz 

01.01.2022. 

(eks.) 

% 

Tehnoloģiju vidusskolas-liceja bibliotēka  26614 3369 2081 10546 52 

15. vidusskolas bibliotēka 18436  8545 18267 99 

Valsts ģimnāzijas bibliotēka 28732 6140 329 27000 94 

Vienības pamatskolas bibliotēka 15003 1875 0 5216 47 

10. vidusskolas bibliotēka 28078  25 4288 15 

Centra vidusskolas bibliotēka 31523  0 3888 12 

Saskaņas pamatskolas bibliotēka 12389  46 1968 16 

Tirdzniecības profesionālās vidusskolas 

bibliotēka 
5791 1285 145 4506 100 

PIKC “Daugavpils Būvniecības 

tehnikuma” bibliotēka 
19050 724 73 18694 100 

J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu 

ģimnāzijas bibliotēka 
13496 

 
159 2600 19 

11. pamatskolas bibliotēka 13393  30 655 5 

12. vidusskolas bibliotēka 23118  517 913 4 

Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules 

skola” bibliotēka 
6305  177 6105 97 

9. vidusskolas bibliotēka 17669  146 3492 20 

Medicīnas koledžas bibliotēka 8989  620 6658 74 

3. vidusskolas bibliotēka 26694  211 4602 17 

J. Raiņa Daugavpils 6. pamatskolas 

bibliotēka 
21122  0 692 3 

16. vidusskolas bibliotēka 36793  471 1420 4 

17. vidusskolas bibliotēka 18708  313 349 2 

13. vidusskolas bibliotēka 23700  988 2850 12 

St. Broka Mūzikas vidusskolas bibliotēka 29360 207 2869 5648 20 

Daugavpils Stropu pamatskolas-attīstības 

centra bibliotēka 
31487  23 26 0 



 

 

 

      2019 2020 2021 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Latgales Centrālā bibliotēka 

Aktīvie lietotāji kopā 6 565 4 964 3 511 - 24 %; - 29 % 

Autorizētie lietotāji kopā 2 686 2 399 1 967 - 11 %; - 18 % 

Autorizētie lietotāji pārskata 

periodā 
569 514 294 - 10 %; - 43 % 

ASV Informācijas centrs 

Aktīvie lietotāji kopā 340 340 341 0 %; + 0,3 % 

Autorizētie lietotāji kopā 195 202 214 + 4 %; + 6 % 

Autorizētie lietotāji pārskata 

periodā 
35 30 32 - 14 %; + 7 % 

Bērnu bibliotēka “Zīlīte” 

Aktīvie lietotāji kopā 3 033 2 472 2 186 - 18 %; - 12 % 

Autorizētie lietotāji kopā 1148 951 802 - 17 %; - 16 % 

Autorizētie lietotāji pārskata 

periodā 
337 128 81 - 62 %; - 37 % 

Gaismas bibliotēka 

Aktīvie lietotāji kopā 799 663 610 - 17 %; - 8 % 

Autorizētie lietotāji kopā 290 234 235 - 19 %; + 0,4 % 

Autorizētie lietotāji pārskata 

periodā 
47 11 6 - 77 %; - 45 % 

Jaunbūves bibliotēka 

Aktīvie lietotāji kopā 2 413 2 176 1 859 - 10 %; - 15 % 

Autorizētie lietotāji kopā 1391 1099 885 - 21 %; - 19 % 

Autorizētie lietotāji pārskata 

periodā 
249 88 49 - 65 %; - 44 % 

Pārdaugavas bibliotēka 

Aktīvie lietotāji kopā 948 708 642 - 25 %; - 9 % 

Autorizētie lietotāji kopā 285 220 204 - 23 %; -7 % 

Autorizētie lietotāji pārskata 

periodā 
39 22 13 - 44 %; - 41 % 

Ceriņu bibliotēka 

Aktīvie lietotāji kopā 1 289 1 214 1 139 - 6 %; - 6 % 

Autorizētie lietotāji kopā 1252 1087 933 - 13 %; - 14 % 

Autorizētie lietotāji pārskata 

periodā 
220 57 35 - 74 %; 

Piekrastes bibliotēka 

Aktīvie lietotāji kopā 2 308 1 962 1 736 - 15 %; - 12 % 

Autorizētie lietotāji kopā 1732 1453 1172 - 16 %; - 19 % 

Autorizētie lietotāji pārskata 

periodā 
372 128 49 - 66 %; - 62 % 

 

  

7. pielikums. Autorizētie lietotāji LCB un filiālēs 



 

 

0 2000 4000 6000 8000 10000

Autentificēto sesiju skaits

Pagarinājuma pieprasījumi

Atcelts pagarinājuma pieprasījums

Pasūtīts izdevums

Atcelts pasūtījums

Nomainīta parole

Atcelts pasūtījums no rindas

Izveidots brīvais pieprasījums

2021 2020 2019

 

 

  

8. pielikums.  Lietotāju darbības WebPAC 2019.-2021. g. 

 2019 2020 2021 +/- 

Autentificēto sesiju skaits 9 114 8 812 10 794 -302; +1 982 

Pagarinājuma pieprasījumi 7 047 5 778 6 025 -1269; +247 

Atcelts pagarinājuma pieprasījums 66 56 53 -10; -3 

Pasūtīts izdevums 2 363 2 405 3 371 +42; +966 

Atcelts pasūtījums 108 143 200 +35; +57 

Nomainīta parole 47 37 46 -10; +9 

Atcelts pasūtījums no rindas 50 50 73 0; +23 

Izveidots brīvais pieprasījums 8 9 28 +1; +19 



 

 

 

 Izlietots (EUR) 

Grāmatām un citiem izdevumiem 

% (periodikas 

abonēšanai no kopējās 

summas) 

grāmatām un 

citiem 

dokumentiem 

(EUR) 

periodikas 

abonēšanai 

(EUR) 

LCB 15144 11381 3763 25% 

GMB 2833 2283 550 19% 

JBB 6705 5508 1197 18% 

PDB 3395 2716 679 20% 

CRB 4264 6468 796 19% 

PKB 6083 5076 1007 17% 

BBZ 6573 5568 1005 15% 

Kopā: 44997 36000 8997 Vidējais sistēmā: 20% 

 

  

9. pielikums. Pašvaldības līdzekļu sadalījums LCB struktūrvienībās 2021. gadā 



 

 

 

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

 

  

10. pielikums. LCB vienotais krājums pa zinātņu nozarēm (eks.; %) uz 31.12.2021. 

Vispārīgā nodaļa; 13006; 

6%

Sociālās zinātnes, vēsture; 

40416; 19% Dabas zinātnes; 6367; 3%

Tehniskās zinātnes; 8466; 

4%

Medicīna; 5794; 3%

Lauksaimniecība; 3160; 

2%

Māksla; 14191; 7%

Sports; 1104; 1%

Literatūrzinātne, 

valodniecība; 12337; 6%

Ģeogrāfija; 3100; 1%

Daiļliteratūra; 

75311; 36%

Bērnu 

literatūra*; 

25664; 

12%



 

 

 

Bibliotēka Eks. 
Summa 

(EUR) 

Izdevumu veidi 
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LCB 6734 33454.69 5193 6 1488 5 23 3 16 

GMB 773 3071.90 425 - 346 - - 1 1 

JBB 1464 7044.66 924 1 538 - - - 1 

PDB 782 3523.54 455 - 325 - - 1 1 

CRB 948 4399.43 588 - 358 - - 1 1 

PKB 1289 6165.62 796 - 491 - - 1 1 

BBZ 1637 9115.22 1250 2 375 - 1 1 8 

Kopā: 13627 66775.06 9631 9 3921 5 24 8 29 

 

  

11. pielikums. Pašvaldības līdzekļu sadalījums LCB struktūrvienībās 2021. gadā 



 

 

 

 

Bibliotēka 

 

Izslēgts 

pavisam 

(eks.) 

t. sk. pēc norakstīšanas iemesliem 

 

 

nolietoti 

 

novec. pēc 

satura 

 

lasītāju 

nozau-

dētie 

 

dubleti 

dzīves- 

vietas 

maiņa, 

nāve 

 

maz-

pie- 

prasīti  

 

nodoti 

citā 

krājumā 

LCB 3886 1190 1395 82 122 36 224 837 

GMB 642 347 281 1 - - - 13 

JBB 1204 646 482 5 35 36 - - 

PDB 700 323 299 1 - - 73 4 

CRB 906 420 457 21 - 5 - 3 

PKB  944 454 460 7 - - 23 - 

BBZ 1697 464 424 48 163 - 211 387 

Kopā 9979 3844 3798 165 320 77 531 1244 

 

  

12. pielikums. Pašvaldības līdzekļu sadalījums LCB struktūrvienībās 2021. gadā 



 

 

 

  

Grāmatzīmes “Lasītākā grāmata 2021” 

 

Grāmatu plaukts ar dokumentālā literāro ceļojumu raidījumu cikla “Literatūre” iespieddarbiem 

 

13. pielikums. Krājuma popularizēšana grāmatu plauktos 



 

 

14. pielikums. Krājuma popularizēšana 

  

Grāmatu jaunumu jaunais formāts Grāmatu jaunumi DAC logos 

  

CRB rubrika “Dubults neplīst” CRB rubrika “Saule. Ogas. Vasara” 

  

GMB rubrika “Iesakām izlasīt” BBZ rubrika “Grāmatu ballīte” 



 

 

  

PKB rubrika “Zelta klasika” Ziemeļvalstu literatūras lasījumi 

  

LCB rubrika “Mēs. Latvija, XX gadsimts” LCB rubrika “Es esmu…” 

  

3td e-GRĀMATU bibliotēkas popularizēšana Adventes lasījumi 

 

  



 

 

 

 

 

Virtuālu teātra izrāžu cikla scenāriji 

  

Pasākumu cikla 

nosaukums 

Ieklausies grāmatas stāstā! 

Veids virtuāla teātra izrāde 

Mērķauditorija pirmsskolas vecuma bērni, 1.-2. kl. skolēni, ģimenes 

Mērķis demonstrējot sagatavotu papīra leļļu teātra izrādi pēc daiļliteratūras 

grāmatas motīviem, rosināt pievērsties lasīšanai un iepazīt citus radošus 

procesus – teātri un ilustrēšanu 

Ilgums 25 min. (pirmsskolas izglītības iestāžu grupiņām); 

40 min. (1.-2. kl. skolēniem, ģimenēm ar bērniem) 

Izmantotā 

literatūra 

 

Kestere, Ulrika. 

Ezītis un lielā oga. 

Rīga: Zvaigzne ABC, [2020].  

24 lpp. ISBN 9789934088056. 

 

 

Donaldsone, Džūlija. 

Bubulis. 

Rīga: Zvaigzne ABC, [2021].  

26 lpp. ISBN 9789934090905. 

 

Berants, Bens. 

Bubuļbailes. 

Rīga: Latvijas Mediji, [2020].  

38 lpp. ISBN 9789934157554. 

 

  

15. pielikums. Pasākumu scenāriji ciklā “Ieklausies grāmatas stāstā!” 

Jauns izaicinājums – virtuālas teātra izrādes bērniem tiešsaistē 



 

 

Pasākuma gaita 1. cikla virtuālajai teātra izrādei “Cik lielas acis ir bubuļbailēm?” 

1. Sasveicināšanās, būtiskākās informācijas sniegšana par lietuviešu rakstnieku Benu Berantu un 

mākslinieci Viliju Kvieskaiti un viņu grāmatas “Bubuļbailes” galvenajiem varoņiem. Sniegts īss 

ieskats daiļdarba sižetiskajā vēstījumā par labāko draugu vāverēna un vārnēna piedzīvojumiem. 

2. Tiek pārrunāta vārda bubulis nozīme, noskaidrots, kādos brīžos un situācijās pasākuma dalībnieki 

ir izjutuši bailes. Tiek vērsta uzmanība grāmatas varoņu – vāverēna un vārnēna – mērķtiecībai par 

apņemšanos atrast pazudušo bumbu, pat ja nāktos uzveikt pašas lielākās no visām bailēm – 

bubuļbailes. 

3. Pēc grāmatas motīviem iestudētas virtuālās teātra izrādes noskatīšanās. 

4. Pēc teatralizētā uzveduma tiek pārrunāts redzētais un dzirdētais – kā draugi var palīdzēt pārvarēt 

bailes? Kas ir bailīgāk – ja kāds naktī nolaupa bumbu vai ja tumsā jādodas to meklēt mežā? Un ja 

nu satiec BUBULI? Šīs grāmatas sižets dod iespēju runāt par bailēm, jo pat drosmīgākie no kaut 

kā baidās. 

  

Fotogrāfijas no 1. cikla virtuālās teātra izrādes “Cik lielas acis ir bubuļbailēm?” 

  

Grāmatas varoņu uznāciens Ko darīsim, kā atradīsim bubuli? 

  

Ciemos pie bērniem 
Vistas gaidīja, ka tiks uzlūgtas uz kādiem 

svētkiem… 



 

 

Pasākuma gaita 2. cikla virtuālajai teātra izrādei “Uz skatuves uzrāpties, emocijās savērpties!” 

1. Sasveicināšanās, iepazīstināšana ar grāmatas “Bubulis” autori, angļu rakstnieci, Džūliju 

Donaldsoni un ilustratoru Akselu Šefleru. Sniegts īss ieskats daiļdarba sižetiskajā vēstījumā par 

drosmi un stipru draudzību.  

2. Tiek pārrunāta vārda bubulis nozīme, stāstīts par mazā Bubulēna piedzīvojumiem un apņēmību. 

Stāsts par Bubuli un Bubulēnu iedrošina nebaidīties. Brīžos, kad piezogas bailes, māca neapjukt, 

bet mēģināt asprātīgā veidā tik galā ar situāciju, varbūt pat samulsināt to, no kā baidās, kā arī 

pamanīt, ka velns nemaz nav tik melns, cik melns tiek mālēts. 

3. Pēc grāmatas motīviem iestudētas virtuālās teātra izrādes noskatīšanās. 

4. Pēc teatralizētā uzveduma tiek pārrunāts redzētais un dzirdētais. Pasākuma dalībnieki tiek aicināti 

izteikt viedokli par to, kāpēc lielais Bubulis nobijās no mazā pelēna. Vai grāmatā minētajā briesmu 

pilnajā mežā jābaidās no visiem zvēriem? Kā pelēns kļuva drosmīgs? 

 

Fotogrāfijas no 2. cikla virtuālās teātra izrādes “Uz skatuves uzrāpties, emocijās savērpties!” 

  

Bubulis aicina ciemos Bailēm lielas acis… 

 

Ei, čūska, labdien! Bet čūska skatās uz bubuli vien 



 

 

Pasākuma gaita 3. cikla virtuālajai teātra izrādei “Ezītis un lielā oga” 

1. Sasveicināšanās, iepazīstināšana ar grāmatas “Ezītis un lielā oga” autori un ilustratori Ulriku 

Kesteri. Rakstniece ir dzimusi Latvijā, bet šobrīd dzīvo un raksta grāmatas Zviedrijā.  

2. Sniegts īss ieskats daiļdarba sižetā par ezīti, kurš ir atradis lielu, sulīgu un smaržīgu kazeni. Visiem 

mežā sastaptajiem iemītniekiem viedokļi par to, ko darīt ar lielo ogu, atšķiras. Kā visiem vienoties 

par kopīgu risinājumu?  

3. Pēc grāmatas motīviem iestudētas virtuālās teātra izrādes noskatīšanās. 

4. Pēc teatralizētā uzveduma tiek pārrunāts redzētais un dzirdētais – par galvenā varoņa gaitām, par 

to, cik grūti dažkārt ir pieņemt lēmumus, īpaši, ja pēkšņi uzrodas negaidīti padomdevēji. Vai ezītis 

rīkojās pareizi, klausot citu meža iemītnieku norādījumiem. 

 

   

Fotogrāfijas no 3. cikla virtuālās teātra izrādes “Ezītis un lielā oga” 

  

Tālu, tālu no ezīša mājām bija kāds kazeņu krūms Oga taču jānes uzmanīgi! Vai tad tu nesaproti? 

  

Sulīgo un smaržīgo kazeni noteikti vēlētos apēst 

katrs… 
Tikšanās ar bērniem 



 

 

 

  

16. pielikums Pasākumu cikla “Ieklausies grāmatas stāstā!” publicitātes materiāli 

  

  



 

 

 

Pasākuma 

nosaukums 

Grāmatām arī ir dzimšanas diena! 

Veids bibliotekārā stunda 

Mērķauditorija sākumskolas vecuma bērni, ģimenes 

Mērķis iepazīstināt skolēnus ar bērnu literatūras krājuma daudzveidību, veicinot 

pozitīvu attieksmi pret grāmatu lasīšanu un attīstot interesi par bibliotēku. 

Ilgums 40 min. (1.-4. kl. skolēniem, ģimenēm) 

Bibliotekārās 

stundas gaita 

1. Sasveicināšanās, būtiskākās informācijas sniegšana par JNB bērnu un 

jauniešu literatūras sektora piedāvātajiem pakalpojumiem, skolēnu 

iepazīstināšana ar bibliotekārās stundas tēmu. 

2. Tiek pārrunāta dzimšanas dienas nozīme katra cilvēka dzīvē, kāpēc šī 

diena ir tik īpaša un kāpēc mēs nevaram iedomāties savu dzimšanas dienu 

bez tortes. Skolēni tiek aicināti sniegt atbildi uz jautājumu “Vai grāmatām 

arī ir dzimšanas diena?”. 

3. Prezentācijas noskatīšanās, literāro darbu fragmentu lasīšana, 

uzdevumu izpildīšana. 

4. Pēc prezentācijas noskatīšanās skolēni izklāsta pārdomas par 

bibliotekārajā stundā redzēto un dzirdēto, sniedzot atbildes uz 

bibliotekāres jautājumiem: Kas jums palika atmiņā? Kāpēc? Ko varēsiet 

pastāstīt saviem vecākiem vai draugiem par grāmatām un bibliotēku?  

 

 

  

Tiešsaistes bibliotekārā stunda 

17. pielikums.  Bibliotekārās stundas “Grāmatām arī ir dzimšanas diena!” scenārijs 



 

 

  

Literatūras izstāde JNB bērnu sektorā 

 

Bibliotekārās stundas prezentācijas slaidi 

 

  



 

 

Bibliotekārās stundas “Grāmatām arī ir dzimšanas diena!” literatūras saraksts 

1. Barto, Agnija. Rotaļlietas. – Rīga, Zvaigzne ABC, 2016. 

2. Carroll, Lewis. Alises piedzīvojumi Brīnumzemē. – Rīga, Zvaigzne ABC, 2002. 

3. Cielēna, Māra. Kad karaliene bij Rīgā. – Rīga, Preses nams, 2001. 

4. Kļava, Mirdza. Vāverēns Toms un viņa draugi. – Rīga, Liesma, 1976. 

5. Kollodi, Karlo. Pinokio piedzīvojumi. – Rīga, Sprīdītis, 1990. 

6. Kūlis, Ēriks. Niķa un Riķa stiķi. – Rīga, Zvaigzne ABC, 2002. 

7. Lindgrēne, Astrida. Ronja - laupītāja meita. – Rīga, Zvaigzne ABC, 1999. 

8. Milns, Alans Aleksandrs. Vinnijs Pūks un viņa draugi. – Rīga, Zvaigzne ABC, 2005. 

9. Preislers, Otfrīds. Mazais spociņš. – Rīga, Zvaigzne ABC, 2004. 

10. Preislers, Orfrīds. Mazais ūdensvīriņš. – Rīga, Sprīdītis, 1991. 

11. Rodāri, Džanni. Sīpoliņa piedzīvojumi. – Rīga, Zvaigzne ABC, 2000. 

12. Sakse, Anna. Pasakas par ziediem. – Rīga, Zvaigzne ABC, 2006. 

13. Tolstojs, Aleksejs. Zelta atslēdziņa jeb Buratino piedzīvojumi. – Rīga, Zvaigzne ABC, 2000. 

14. Zandere, Inese. Ja tu esi sivēns. – Rīga, Liels un mazs, 2006. 

15. Ziedonis, Imants. Lāču pasaka. – Rīga, Liesma, 1976. 

16. Zvirgzdiņš, Juris. Mufa. – Rīga, Liels un mazs, 2011. 

17. Zvirgzdiņš, Juris. Pēdējais Pūķis un Artūrs Uū! – Rīga, Pētergailis, 2006. 

  
Uzdevums: Izlasi dzejoli! 

  

Uzdevums: Iejūties grāmatas varoņu lomā! 

  

Uzdevums: Atmini ziedu nosaukumu! 



 

 

Pasākumu cikla 

nosaukums 

Vecās pilsētas stāsts 

Veids novadmācības stunda 

Mērķauditorija pamatskolas un vidusskolas skolēni 

Mērķis padziļināt skolēnu zināšanas par Daugavpils pilsētas kultūrvēsturiskajiem 

objektiem, svarīgākajiem notikumiem un ievērojamākajiem cilvēkiem, veicinot 

skolēnu nacionālo un pilsonisko apziņu. 

Ilgums 45 min. 

Pasākuma gaita 1. cikla novadmācības stundai “Iezīmēti Daugavpilī” 

Pasākuma laikā skolēniem būs iespēja iepazīties ar Pāvela Dubrovina, Marka Rotko, Oskara Stroka, 

Anitas Liepas u.c. pazīstamu personību dzīves gājumu Daugavpils vēstures kontekstā, sasaistot to ar 

mūsdienām. Videomateriālu, kā arī skaņdarbu fragmentu izmantošana ļaus emocionāli iesaistīt 

skolēnus sarunā par ievērojamo cilvēku lomu Daugavpils pilsētas vēsturē, sasaistot iegūtās zināšanas 

ar personisko pieredzi. Izmantojot bibliotēkas novadpētniecības krājumu un citus resursus, tiks 

veicināta skolēnu interese par dzimtās pilsētas vēstures izzināšanu. 

 

 

 
 

18. pielikums. Pasākuma scenārijs novadmācības stundu ciklā “Vecās pilsētas stāsts” 

Novadmācības stundas “Iezīmēti 

Daugavpilī” literatūras saraksts 

1. Breslins, Džeimss. Marks Rotko. Rīga: 

Jumava, [2014].  

2. Daugavpils novadnieki. Daugavpils: 

Latgales Centrālā bibliotēka, [B. g.]. 1 mape. 

3. Daugavpils pilsētas mēri. Daugavpils: 

Latgales Centrālā bibliotēka, [B. g.]. 1 mape. 

4. Gleznotājs Marks Rotko. Latgales 

Centrālā bibliotēka, [b. g.]. 1 mape. 

5. Iezīmēti Daugavpilī. [B. i.], 2010.  

6. Komponists Oskars Stroks. Latgales 

Centrālā bibliotēka, [b. g.]. 1 mape. 

7. Kudiņš, Jānis Oskars Stroks. Rīga: 

Zinātne, [2019].  

8. Marked in Daugavpils. [B. i.], 2010. 95 p. 

9. Отмеченные Даугавпилсом. [Б. и.], 

2010. 95 с. 

10. Якуб, Залман.  Даугавпилс в прошлом. 

А.К.А., 1998.  

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

Daugavpils_novadnieki  

12. http://www.lcb.lv/anitaliepa/  

 

https://daugavpils.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=287835&ident=1320388
https://daugavpils.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=308000&ident=1340486
https://daugavpils.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=307578&ident=1340065
https://daugavpils.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=308068&ident=1340554
https://daugavpils.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=308068&ident=1340554
https://daugavpils.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=308069&ident=1340555
https://daugavpils.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=308069&ident=1340555
https://daugavpils.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=348313&ident=1378743
https://daugavpils.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=97298&ident=1237781
https://daugavpils.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=97294&ident=1237777
https://daugavpils.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=97294&ident=1237777
https://daugavpils.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=10852&ident=1038404
http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=Daugavpils_novadnieki
http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=Daugavpils_novadnieki
http://www.lcb.lv/anitaliepa/


 

 

 
 

 

  

19. pielikums. Izaicinājuma spēles “Cartoons have no age” afiša un instrukcija  



 

 

  

20. pielikums. Interaktīva izstāde “Sveicam Pepiju!” un 

spēles “Hopsā, heijā! Esmu rotaļīga Pepija!” uzdevumu pildīšana 

  

  



 

 

  

21. pielikums. Tīmekļa vietnes lcb.lv reklāmkarogi 

 



 

 

 

  

22. pielikums. Tiešsaistes darbnīcas bibliotekāriem 

 „Nediskriminējoša darba kultūra un vide” programma 

 



 

 

 

  

23. pielikums. Mācību semināra programma  

 

 

 

 

 

 

LATGALES CENTRĀLĀS BIBLIOTĒKAS 

mācību seminārs bibliotekāriem 

 

 

 

     Semināra programma 

9.45 – 10.00 dalībnieku pieslēgšanās 

10.00 – 11.00 Ieskats Kultūras ministrijas atbalstītajā tiešsaistes mācību kursā 

“Komunikācijas un sadarbības rīki digitālajā vidē un digitālais un sociālo 

mediju mārketings”: 

Efektīva darbība sociālajos medijos 

Tatjana Zahare, LCB filiāles Jaunbūves bibliotēkas vadītāja  

Canva.Com – palīgs satura veidošanai 

LCB Ģimenes digitālo aktivitāšu centrs 

11.00 – 12.00 Ieskats viltus ziņu pasaulē: medijpratības pamati 

Raivis Mileiko, LCB Ģimenes digitālo aktivitāšu centra vadītājs 

12.00 – 12.30 pusdienu pārtraukums 

12.30 – 13.00 2021. gada aktualitātes bibliotekārajā darbā ar bērniem un jauniešiem 

Dace Jakovele, LCB filiāles Bērnu bibliotēkas “Zīlīte” vadītāja 

13.00 – 13.30 Aptauja Daugavpils izglītības iestāžu darbiniekiem: ieskats aptaujas rezultātos 

Anna Pakere, LCB vadītājas vietniece 

13.30. – 15.00 LCB un struktūrvienību piedāvājums izglītības iestādēm “Skola 2030” 

ietvaros 

Pieredzes stāsti 

Plaģiātisms – tā veidi un sekas 

Raivis Mileiko, LCB Ģimenes digitālo aktivitāšu centra vadītājs 

LCB LAN piedāvājums skolām 

Jeļena Dusjavičiene, LCB LAN vadītāja 

15.00 semināra noslēgums 

 

 

    Semināra dalībniekiem tiks izsniegts apliecinājums. 

Semināru organizē: 

Latgales Centrālā bibliotēka 

Rīgas iela 22a, Daugavpils 

Tālr.: 65476341 

e-pasts: anna.pakere@lcb.lv 

2021. gada 15. martā  

Tiešsaistē, “Microsoft Teams platformā” 



 

 

 

 

24. pielikums. LCB mēneša lierāro  periodisko izdevumu apskas 

“Bibliotekārs - bibliotekāram” 

  

  

https://drive.google.com/file/d/1O29pex6hTzmFUUqLxZjp9vacIEcCmOV3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zZqUKoxi4X__szJjzpiblBqZNOVIiWRA/view?usp=sharing

