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1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums 

1.1. Īss situācijas apraksts 

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

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

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

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

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

paredz kā Daugavpils publisko bibliotēku infrastruktūras sakārtošanu, tā arī tehniskā 

nodrošinājuma attīstību un citu aktivitāšu realizāciju. 

LCB misija ir noteikta saskaņā ar IFLA (Starptautiskās Bibliotēku Asociāciju 

Federācijas) Manifestu publiskajām bibliotēkām un paredz iekļauties tālākajā sabiedrības 

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

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

kulturāla, saturīga laika pavadīšanu. 

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

brīvu plašas informācijas pieejamību vietējai sabiedrībai un visiem interesentiem, sekmē 

mūžizglītības iespējas, veicina kultūras mantojuma apzināšanu un popularizēšanu. 

Pārskata perioda prioritātes 

 bibliotēku tīkla attīstība un infrastruktūras sakārtošana; 

 kvalitatīvu bibliotekāro pakalpojumu sniegšana; 

 atkārtota LCB un tās filiāļu akreditācija; 

 papildu finansējuma piesaiste/projektu realizācija; 

 personāla attīstība, darba samaksas palielināšana. 

Bibliotēkas darbības teritoriālais un institucionālais raksturojums 

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

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

normatīvie akti, kurus apstiprinājusi LCB vadītāja. 

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

bibliotēku informācijas tīklu un bibliotekāro pakalpojumu sniegšanu pilsētas administratīvās 

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

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

Informācija par padotībā esošajām iestādēm 

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

 Bērnu bibliotēka “Zīlīte” (Mihoelsa ielā 58); 

 Jaunbūves bibliotēka (18.Novembra ielā 161); 

 Pārdaugavas bibliotēka (Komunālā ielā 2); 

 Ceriņu bibliotēka (Lauska ielā 16); 

 Piekrastes bibliotēka (Aveņu ielā 40); 

 Gaismas bibliotēka (Gaismas ielā 9). 

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

Ieslodzījuma vietu pārvaldes Daugavgrīvas cietumu, LCB nodrošina ārpus bibliotēkas 



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

personu bibliotekārā apkalpošana. 

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

psihoneiroloģiskā slimnīca” par grāmatu izsniegšanas punkta organizēšanu VSIA “Daugavpils 

psihoneiroloģiskā slimnīca” Ilgstošas sociālas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. 

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

Ārlietu ministriju, bibliotēkā darbojas Eiropas Savienības informācijas punkts. 

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

līdzfinansē ASV Vēstniecība Latvijā. 

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

vadītāja. 

 

1.1. attēls. LCB vienotā struktūra 2017. gadā 

1.2. Izmaiņas bibliotēku darbībā pārskata periodā 

Izmaiņas nav notikušas. 

1.3. Pārskata periodā paveiktais 

2017. gadā LCB un tās filiālēs tika reģistrēti 17 792 aktīvie lietotāji. LCB vienotajā lietotāju 

datubāzē reģistrēti 15169 unikālie lietotāji.  

Bibliotēku lietotāju procents no iedzīvotāju skaita pašvaldībā triju gadu laikā ir gandrīz 

nemainīgs un sastāda apmēram 16 %. 

Gada laikā LCB un tās filiāles fiziski tika apmeklētas 195 335 reizes (t.sk. bērnu un 

jauniešu apmeklējums – 79 258). Fiziskajam apmeklējumam ir tendence samazināties. Tas 

varētu būt saistīts ar sabiedrības informācijpartības prasmēm, kas ir orientētas uz patstāvīgas 



informācijas meklēšanu interneta resursos, kā arī pašas informācijas plašāku pieejamību 

interneta vidē. 

Grāmatu un citu izdevumu izsniegums pārskata gadā sastādīja 419 898 izsniegumi, no 

tiem grāmatu izsniegums – 344 026, periodisko izdevumu izsniegums – 72 662. 

Attālināti, jeb virtuāli bibliotēkas pakalpojumi tika izmantoti 152 348 reizes. Virtuālo 

apmeklējumu skaitam ir izteikta tendence palielināties. Tas skaidrojams ar LCB veidoto resursu 

kvalitāti un publisko pieejamību 24/7.    

Krājuma organizācija tika veikta saskaņā ar “Latgales Centrālās bibliotēkas krājuma 

attīstības koncepciju 2016.-2020. gadam”.  

2017. gadā bibliotēka aktīvi strādāja pie papildu līdzekļu piesaistīšanas, piedaloties 

vairākos projektu konkursos. Rezultātā tika realizēti sekojošie projekti: 

 VKKF finansētais projekts “Dialogs. Rakstnieki Daugavpilī. 3.kārta” (EUR 

750.00); 

 Latgales kultūras programmas finansētais projekts “Kultūrvēsturiskā konference 

“Dižo latgaliešu devums Latvijai”” (EUR 490.00). 

2017. gadā sadarbībā ar Utenas publisko bibliotēku (Lietuva), Zarasu municipālo 

bibliotēku (Lietuva) un Preiļu galveno bibliotēku uzsākts Interreg V – A Latvija – Lietuva 

programmas 2014.-2020. gadam atbalstīts projekts “Ģimenes digitālo aktivitāšu centru tīkla 

izveide, dzīves kvalitātes un izglītības atbalstam Austrumaukštaitijā un Dienvidlatgalē”. LCB 

kopējais projekta budžets sastāda EUR 103162, tai skaitā programmas finansējums 85 %, jeb 

EUR 87687, pašvaldības līdzfinansējums 15%, jeb EUR 15475. 

1.4. Bibliotēku akreditācija 

Pamatojoties uz Bibliotēku likuma 9., 10., 12., un 13. pantu un LR MK noteikumiem Nr.709 

“Bibliotēku akreditācijas noteikumi”, 2017. gada aprīlī notika LCB un 6 filiāļu akreditācija. 

Akreditācijas rezultātā LCB apstiprināja reģiona galvenās bibliotēkas statusu Daugavpils 

pilsētas pašvaldības teritorijā (2017. gada 16. maija akreditācijas apliecība Nr.77B), savukārt 

LCB filiālēm tika piešķirts vietējas nozīmes bibliotēkas statuss (2017. gada 16. maija 

akreditācijas apliecības Nr.679A, 680A, 681A, 826A, 827A, 828A). Visas bibliotēkas ir 

akreditētas līdz 2022. gadam. 

Akreditētās bibliotēkas saņēma akreditācijas atzinumus ar darba novērtējumu atbilstoši 

vairākiem kritērijiem. Atzinumu ieteikumu daļā ir apkopoti akreditācijas komisijas ieteikumi 

pašvaldībai un bibliotēkām, plānojot un attīstot publisko bibliotēku darbu nākamo 5 gadu laikā. 

Analizējot komisijas ieteikumus, jāsecina, ka lielākoties tie ir saistīti ar LCB un tās filiāļu 

infrastruktūras uzlabošanu, aprīkojuma nomaiņu, darbinieku atalgojumu. Daļēji ieteikumu 

izpilde jau ir iekļauta Daugavpils pilsētas attīstības programmas “Mana pils – Daugavpils” 

Investīciju plānā 2017.-2020. gadam. 

Bērnu bibliotēkā “Zīlīte”, pamatojoties uz akreditācijas komisijas ieteikumiem, tika 

veiktas izmaiņas krājuma izvietojumā, atsevišķi tika izveidots krājums 5.-7. klašu vecuma 

grupai, kā arī izstrādāti informatīvie materiāli par bibliotēkas darba laiku, lietošanas 

noteikumiem. 

  



2. Finansiālais nodrošinājums 

LCB un tās 6 filiāļu pamatbudžetu veido Daugavpils pilsētas pašvaldības piešķirtais 

finansējums.  Finansējums ir stabils, ar nelielu pozitīvu dinamiku. Tās nodrošina pamatfunkciju 

veikšanu, kā arī veicina atsevišķas aktivitātes, kas vērstas uz plānveidīgu bibliotēku 

infrastruktūras sakārtošanu un aprīkojuma nomaiņu (2.1. un 2.2. tabula). 

2.1. tabula. Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums 1 

 2015 2016 2017 

Ieņēmumi kopā (EUR) 654 880 640 198 733 827 

Pašvaldības finansējums 595 442 592 864 662 128 

Citi ieņēmumi: 59438 47 334 71 699 

t.sk. maksas pakalpojumi 24410 18 831 16 734 

t.sk. ārvalstu finanšu 

palīdzība 

9182 3247 28 516 

t.sk. VKKF finansējums 1245 750 1240 

t.sk. pārējie ienākumi 24 601 24 506 25 209 
1 tabulā ir atspoguļots LCB un tās filiāļu kopējais finansējums 

2.2. tabula. Bibliotēkas izdevumi 2 

 2015 2016 2017 

Izdevumi kopa (EUR) 658883 648056 713000 

t.sk. darbinieku atalgojums (brutto) 350812 347970 384764 

t.sk. krājuma komplektēšana 66787 68604 67879 
2 tabulā ir apkopoti LCB un tās filiāļu kopējie izdevumi 

  



3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

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

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

filiāles Jaunbūves bibliotēkas telpu 18. novembra ielā 161, Daugavpilī paplašināšana un 

renovācija. (DAP Investīciju plāns 2014.-2017., sadaļa “Publisko bibliotēku infrastruktūras 

uzlabošana un materiāltehniskās bāzes pilnveidošana”).  

Jaunbūves bibliotēka ir viena no lielākajām LCB filiālēm (2448 pastāvīgi lietotāji t.sk. 

1133 bērni), kas vairākus gadus darbojās bibliotēkas vajadzībām nepiemērotās un šaurās telpās 

(bērnu nodaļa iekārtota gaitenī). 2015. gadā tika izstrādāta tehniskā dokumentācija 

(apliecinājuma karte), kas paredzēja bibliotēkas esošo telpu 2. stāvā (282 m2) renovāciju un 

jauno telpu 1.stāvā (98 m2) renovāciju ar mērķi izmantot bibliotēkas vajadzībām. 2017. gadā 

veikta 1. stāva telpu renovācija, iegādāts jauns aprīkojums. 

2018. gadā tiks veikta Jaunbūves bibliotēkas 2. stāva telpu ar kopējo platību 282 m2 

renovācija, kā arī renovētās telpas tiks aprīkotas ar jaunām mēbelēm. Būvniecības iecere ir 

akceptēta DPD Būvniecības un pilsētplānošanas departamentā.  

Realizējot būvdarbu 2. kārtu, tiks pabeigta Jaunbūves bibliotēkas telpu renovācija un līdz 

ar to nodrošināta pilnvērtīga bibliotēkas darbība atbilstoši tās mērķiem un uzdevumiem. 

  

 

Jaunbūves bibliotēkas ieeja un 1. stāva telpas pēc renovācijas 



Pārskata gadā tika veikta logu nomaiņa ēkā Mihoelsa ielā 58, Daugavpilī. Ēkā darbojas 

LCB filiāle Bērnu bibliotēka “Zīlīte” (1.stāvā) un Daugavpils Mūzikas vidusskolas kopmītne 

(2., 3.stāvā).  

Pārskata gadā īpaša uzmanība tika veltīta projekta “Ģimenes digitālo aktivitāšu centru 

tīkla izveide dzīves kvalitātes un izglītības atbalstam Austrumaukštaitijā un Dienvidlatgalē” 

realizācijai. Ar Daugavpils pilsētas domes 2017. gada 12. oktobra lēmumu Nr.553 “Par īpašuma 

daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā” bibliotēkai tika piešķirtas telpas centra izveidei 

Vienības nama 1.stāvā ar kopējo platību 156 m2. 2017. gadā izstrādāta tehniskā dokumentācija 

augstākminēto telpu renovācijai.  

Pateicoties pašvaldības finansējumam, 2018. gadā šīs telpas tiks renovētas. 

3.2. Telpu paplašināšana vai bibliotēku pārvietošana uz citām telpām 

Palielinot ASV Informācijas centra kapacitāti un attīstot šī centra sniegto pakalpojumu klāstu, 

2018. gadā ir plānots paplašināt centra telpu platību. Tas ir iespējams, veicot iekšējas izmaiņas 

LCB esošajās telpās, līdz ar to, papildus telpas nebūs vajadzīgas. Centra telpās plānots jauns 

aprīkojums un interjera dizains, kas nodrošinās centra atpazīstamību un piederību ASV 

Informācijas centru tīklam visā pasaulē. Finansējumu šī projekta realizācijai nodrošinās ASV 

Vēstniecība Latvijā. 

3.3. Jaunu ēku būvniecība  

Jaunu ēku būvniecība netiek plānota. 

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

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

3.4.1. tabula. LCB un filiāļu iekārtas un aprīkojums 

 Darbiniekiem Lietotājiem Piezīmes 

Datori 

40 8 Iegūti 2014. gadā 

1 1 Iegūti 2013. gadā 

 2 Iegūti Lat-Lit projekta ietvaros 2012. gadā 

4 48 Saņemti BMGF/2008 projekta ietvaros 

2 5 Saņemti VVBIS/2005 projekta ietvaros 

Portatīvie datori 

 3 Iegūti 2015. gadā 

1  Iegūts 2014. gadā 

1  Iegūts Lat-Lit projekta ietvaros 2012. gadā 

1  
Iegūts “Bibliotēka dodas pie lasītāja” projekta 

ietvaros 2011. gadā 

Melnbaltas 

multifunkcionālās 

iekārtas 

7 Saņemti BMGF/2008 projekta ietvaros 

Krāsu 

multifunkcionālās 

iekārtas 

8 Saņemti BMGF/2008 projekta ietvaros 

Melnbaltas 

multifunkcionālās 

iekārtas 

1 1 Iegūti 2016. gadā 

Printeri 8  Iegūti VVBIS/2005 projekta ietvaros 

Printeri 15 Iegūti 2016.-2017. gadā 

Kopēšanas iekārtas 3 Iegūti 2004.-2006. gadā  



Skeneri 7 Iegūti 2017. gadā 

Citas iekārtas   

Projektori 

1 Iegūts Lat-Lit projekta ietvaros 2012. gadā 

1 Iegūts 2008. gadā 

1 Iegūts 2007. gadā 

Bezvadu 

mikrofonu sistēma 
1 Iegūta Lat-Lit projekta ietvaros 2012. gadā 

Planšetdatori  10 Iegūti Lat-Lit projekta ietvaros 2012. gadā  

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

Televizori 

 1 Iegūts 2014. gadā 

 2 Iegūti 2016. gadā 

 4 Iegūti 2009. gadā 

Fotoaparāti 2  Iegūti Lat-Lit projekta ietvaros 2012. gadā 

Videokameras 2  Iegūtas Lat-Lit projekta ietvaros 2012. gadā 

2018. gadā Interreg Latvijas-Lietuvas sadarbības programmas 2014.-2020. gadam finansēta 

projekta nr. LLI-089 “Ģimenes digitālo aktivitāšu centru tīkla izveide dzīves kvalitātes un 

izglītības atbalstam Austrumaukštaitijā un Dienvidlatgalē” (“Network-DigiHubs”) ietvaros ir 

plānots iegadāties interaktīvu ekrānu dažāda veida pasākumu organizēšanai, virtuālās realitātes 

aprīkojumu (virtuālās realitātes velosipēdu, Samsung viedtālruņus un Samsung Gear brilles), 

20 datorus, 6 Lego Mindstorm Education EV3 robotikas komplektus, 3 televizorus un 2 Xbox 

konsoles ar Kinect sensoriem. Tādējādi LCB iekārtu un aprīkojuma klāsts tuvākajā laikā tiks 

ievērojami papildināts. 

3.5. LCB un filiāļu interneta pieslēguma vērtējums 

Pārsvarā datorlietotājus interesē dažāda veida informācijas meklēšana un lejupielāde, 

videomateriālu skatīšanās un tiešsaistes spēles. Visas šīs darbības patērē lielu interneta apjomu. 

Rezultātā, kad visi datorlietotāju datori ir aizņemti ar aktīvu interneta lietošanu, bibliotēkai 

nepietiek datu pārraides ātruma. Diemžēl tas mēdz negatīvi ietekmēt apkalpošanas procesus, jo 

bibliotēkas lietotāju apkalpošana galvenokārt notiek, izmantojot interneta pieslēgumu. 

3.6. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums darbā ar bērniem un jauniešiem 

Darbā ar bērniem un jauniešiem tiek izmantots viss bibliotēkas rīcībā esošais aprīkojums. Īpaši 

bieži bērniem domātajos pasākumos tiek izmantots portatīvais dators komplektā ar ekrānu, 

projektoru un bezvadu mikrofona sistēmu. Šīs iekārtas tiek izmantotas pēc pieprasījuma 

bērniem un jauniešiem paredzētos lasītveicināšanas un informācijpratības pasākumos gan LCB, 

gan filiālēs. Pieprasījuma uzraudzībai ir izstrādāta reģistrācijas forma Daugavpils bibliotēku 

informācijas sistēmā DBIS. 

Bērnu bibliotēkā “Zīlīte” darbā ar bērniem un jauniešiem tiek izmantota spēļu konsole 

Xbox 360, kas iegādāta 2013. gadā “Lat-Lit” pārrobežu sadarbības projekta ietvaros. Spēļu 

konsolē virtuālo spēļu cienītājiem ir pieejama virkne attīstošu un izklaidējošu spēļu. Konsoles 

lietotājus izklaidē populāri animāciju filmu varoņi: asprātīgā Mikipele, jautrais Donalds Daks, 

atjautīgais Vūdijs, enerģiskās sacīkšu mašīnas Vāģi un daudzi citi aizraujoši un interesanti 

animāciju filmu tēli. Vecāki virtuālo spēļu cienītāji dodas ceļojumos un attīsta savas 

orientēšanās spējas kopā ar animācijas filmas “Ledus laikmets” varoņiem, piedalās aizraujošās 

futbola, boulinga, vieglatlētikas, pludmales volejbola vai galda tenisa sacensībās. Spilgtas 

emocijas ikvienā spēlētājā raisa konsoles piedāvātās iespējas spēlēt tikai ar žestu un ķermeņa 



kustību palīdzību. Dati par konsoles lietošanas dinamiku pārskata gadā salīdzinājumā ar diviem 

iepriekšējiem gadiem ir apkopoti 3.6.1. attēlā. 

 

3.6.1. attēls. Xbox konsoles izmantošanas dinamika 

Kā redzams, konsole tiek izmantota aizvien retāk, tomēr bibliotēkas lietotāju vidū joprojām ir 

aktuāla, tās izmantošana popularizē jaunās inovatīvās tehnoloģijas bibliotēku darbā un 

paplašina bērnu, jauniešu un ģimeņu brīvā laika pavadīšanas iespējas. Spēles ir aktuālas 

bērniem un pusaudžiem vecumā no 9 līdz 13 gadiem, to izmanto arī ģimenes kopā ar bērniem 

jautri pavadot brīvo laiku.  

3.7. Problēmas un to risinājumi materiālā un tehniskā stāvokļa jomā 

Kopumā pārskata gadā LCB un filiāļu datortehnika strādāja korekti un bez kļūmēm, izņemot 

tehniku, kas ir vecāka par 5 gadiem. 

Datori, kas tika iegūti VVBIS/2005 projekta ietvaros, ir morāli un fiziski novecojuši un 

nelietojami. Printeriem, kas tika iegūti VVBIS/2005 projekta ietvaros, ir droša mehāniskā bāze, 

tādēļ tie joprojām strādā nevainojami. 

Datori, kas tika iegūti BMGF/2008 projekta ietvaros, pagaidām strādā, taču gandrīz 

visiem ir problēmas ar iekšējiem komponentiem: pamatplatēm, barošanas blokiem, operatīvo 

atmiņu utt. Remontēt vecos vai iegadāties jaunus komponentus nav izdevīgi un dažkārt pat 

neiespējami. 

Krāsu multifunkcionālās iekārtas Samsung CLX-2160, kas tika iegūtas BMGF/2008 

projekta ietvaros, šobrīd ir pilnīgi nelietojamas, jo visām iekārtām ir nolietoti papīra padeves 

un drukāšanas mehānismi. Savukārt melnbaltās multifunkcionālās iekārtas Kyocera KM-2560, 

kas tika iegūtas tā paša projekta ietvaros, joprojām strādā korekti, un to apkalpošana nav tik 

dārga, kas liecina par šīs tehnikas kvalitāti.  

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

gadā un Lat-Lit projekta ietvaros 2012. gadā, strādā bez kļūmēm un korekti. Taču jāņem vērā, 

ka šīm ierīcēm nav lielas noslodzes, jo tās izmanto bibliotēku pasākumu rīkošanai, nevis 

ikdienas darbam. 

Digitālie projektori, kas tika iegūti 2007. un 2008. gadā, pagaidām strādā, taču attēla 

kvalitāte ir slikta un krāsas – blīvas. Digitālais projektors, kas tika iegūts 2012. gadā Lat-Lit 

projekta ietvaros, strādā nevainojami, rāda specifikācijai atbilstošu attēlu un krāsas, līdz ar to 

tiek biežāk izmantots pasākumu rīkošanai.  

Lat-Lit projekta ietvaros iegūtā bezvadu mikrofonu sistēma, planšetdatori, fotoaparāti, 

videokameras un Xbox konsole strādā bez izteiktām problēmām. 

Kopēšanas iekārtas, kas tika iegūtas 2004.–2006. gadā, ir gandrīz nelietojamas, jo visām 

iekārtām ir nolietoti papīra padeves un drukāšanas mehānismi, kā arī bojāta elektronika. 
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4. Personāls 

4.1. Personāla raksturojums 

Uz 2018. gada 1. janvāri LCB štatu sarakstā ir 63.15 štata vienības. No tiem, bibliotekārie 

darbinieki – 42 un pārējie darbinieki (grāmatvedība, saimniecības daļa, darba aizsardzības 

speciālists u.c.). Visiem bibliotekārajiem darbiniekiem ir pilnas darba slodzes, savukārt pārējam 

personālam noteikts gan normālais, gan nepilns darba laiks. 

4.1.1. tabula. LCB un tās filiāļu darbinieku skaits 

 Štata vienību skaits 

2015.gadā 

Štata vienību skaits 

2016. gadā 

Štata vienību skaits 

2017. gadā 

LCB 39.5 37.5 37.5 

Bērnu bibliotēka 6 6 6 

Jaunbūves bibliotēka 5 5 5 

Pārdaugavas bibliotēka 2.9 2.9 2.9 

Ceriņu bibliotēka 4 4 4 

Piekrastes bibliotēka 4 5 5 

Gaismas bibliotēka 2.75 2.75 2.75 

Štatu vienību skaits kopā: 64.15 63.15 63.15 

Ar 2017. gada 1. janvāri līdz EUR 380.00 tika paaugstināta minimālā mēnešalga.  Plānojot 

budžetu 2017. gadam, tika ņemti vērā Daugavpils pilsētas domes norādījumi par algu 

pieaugumu arī pārējiem darbiniekiem. 

4.1.2. tabula. LCB un filiālbibliotēku darbinieku izglītība 

Izglītība Skaits 

Bibliotekāro darbinieku skaits 43 

Ar bibliotekāro izglītību kopā 16 

t.sk. ar maģistra grādu 3 

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

t.sk. ar profesionālo vidējo izglītību 12 

Ar izglītību citās jomās kopā 27 

t.sk. ar maģistra grādu 14 

ar bakalaura grādu 9 

ar augstāko izglītību (līdz 1993. gadam) 2 

no tiem zinātņu doktors 1 

no tiem studē 1 

4.2. Apbalvojumi un pateicības 

2017. gada novembrī Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles Bērnu bibliotēkas “Zīlīte” vadītāja 

Anna Pakere saņēma Voldemāra Caunes balvu “Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un 

jauniešiem”. Balva tika svinīgi pasniegta Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas 240. 

gadskārtas konferencē “LAIKS. CILVĒKI. BIBLIOTĒKA”. Voldemāra Caunes balva “Gada 

bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem” tiek pasniegta bibliotekāriem, kuri aktīvi veicina 

jaunās paaudzes iesaistīšanu bibliotēku pakalpojumu izmantošanā, motivējot bērnus un 

jauniešus lasīt, mācīties un attīstīt savas radošās spējas. Anna Pakere veic lielu darbu, vadot un 

koordinējot daudzveidīgus lasītveicināšanas pasākumus, sadarbojoties ar skolām un dažādām 

metodēm motivējot visu vecumu bērnus lasīt. Ievieš inovatīvus un mūsdienīgus risinājumus 



bērnu un jauniešu bibliotekārajā apkalpošanā, kā arī sniedz metodiskas konsultācijas un nodod 

bagāto darba pieredzi bibliotekāriem un skolotājiem. Anna Pakere ir ieguldījusi lielu darbu, lai 

motivētu ģimenes ar bērniem iepazīt lasīšanu un grāmatas lielo nozīmi bērnu un jauniešu 

radošajā attīstībā. Annas Pakeres vadībā Bērnu bibliotēka “Zīlīte” ir izveidojusies par 

daudzfunkcionālu kultūras centru un attīstās kā ģimenes bibliotēka, kur vienmēr ir laipni gaidīti 

mazie lasītāji un viņu vecāki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par paveikto 2017. gadā Bērnu bibliotēka “Zīlīte” tika apbalvota ar Pateicību (LNB), par 

vislielāko lasītāju skaitu gan meiteņu, gan jauniešu, gan vecāku grupās, kuri piedalījās 

lasītveicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija”. Tika pasniegta Pateicība par 

nozīmīgu ieguldījumu, radošām idejām vācu valodas un kultūras popularizēšanā, organizējot 

pasākumu cikla “Vācu kultūras pavasaris Daugavpilī” aktivitātes, par sadarbību un atbalstu 

pasākuma “ZOOMAIFEST” organizēšanā Pateicību izteica biedrība “ERFOLG”, par sadarbību 

Pateicību pasniedz Daugavpils pilsētas 9. speciālā pirmsskolas izglītības iestāde.  Par atbalstu, 

aktīvu darbību un veiksmīgu teletilta ar Ukrainas Bērnu nacionālo bibliotēku novadīšanu 

Pateicība tika izteikta galvenajai bibliotekārei Larisai Ponomarjovai un visam bibliotēkas 

kolektīvam. 

Daugavpils pilsētas domes Pateicības rakstu saņēma LCB vadītājas vietniece Dz.Stupāne 

par ilggadēju, godprātīgu darbu, ieguldījumu latviešu oriģinālliteratūras popularizēšanā un 

Latgales kultūrvēstures saglabāšanā, svinot Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 27. 

gadadienu. 

Daugavpils pilsētas domes Sporta un jaunatnes departaments apbalvoja LCB ar uzvaras 

rakstu fotokonkursā “Sportiskā Daugavpils” par aktīvu līdzdalību Latvijas veselības nedēļas 

2017 pasākumos Daugavpilī ar sportisku dzīvesveidu popularizējošu fotoakciju 

#LasītavaVingrotava, kuras ietvaros bibliotēkas Facebook profilā ik dienu vienas nedēļas 

garumā (no 29. maija līdz 4. jūnijam) tika publicēta viena fotogrāfija, kurā fiksēts, kā 

bibliotekāri vingro un lasa vienlaikus. Sīkāk par akciju pārskata sadaļā “Publicitāte”. 

Par aktīvu dalību akcijā LibdayLV, kuras ietvaros trīs vasaras mēnešu garumā bibliotēkas 

Facebook un Twitter kontos ar mirkļbirku #LibdayLV_2017 tika publicētas ziņas par 

bibliotēkas aktualitātēm vasaras mēnešos, tika saņemta simpātijas balvu no Latvijas 



Bibliotekāru biedrības Jauno speciālistu sekcijas – ceļazīmi uz 4CanGurus 2018 radošo 

nometni. Arī šis publicitātes pasākums sīkāk aprakstīts pārskata sadaļā “Publicitāte”. 

Ar LCB Pateicības rakstiem tika apbalvotas LCB filiāles Piekrastes bibliotēkas vadītāja 

Anna Oleiņikova par radošu un ilggadīgu darbu un Regīna Jegorova par ilggadīgu, sekmīgu 

darbu ar lasītājiem un lasītveicināšanas pasākumu organizēšanu. Pateicības raksti tika pasniegti 

Piekrastes bibliotēkas 15 darba gadu jubilejas pasākumā. 

4.3. Finansējums personāla attīstībai 

Pārskata periodā bibliotekārajiem darbiniekiem tika organizēti 4 mācību un pieredzes apmaiņas 

braucieni uz Preiļiem, Zarasiem, Utenu, mācību semināri un praktikumi. Bibliotekārie 

darbinieki piedalījās dažādos LNB un BIS ALISE kursos un semināros Rīgā. Jāatzīmē, ka 

finansējums personāla profesionālajai jāpalielina, jo profesionālā kvalifikācija būtu 

jāpaaugstina 28 bibliotekārajiem darbiniekiem ar augstāko izglītību citās jomās. Sīkāk par 

tālākizglītības pasākumiem pārskata sadaļā “Metodiskais un konsultatīvais darbs”. 

Ziņas par apmeklētākajiem profesionālās pilnveides pasākumiem 2017. gadā apkopotas 

4.3.1. tabulā. 

4.3.1. tabula. Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi 2017. gadā 

N.p.k

. 

Norises 

laiks 

Norises 

vieta 

Organizētājs(-i) Pasākuma nosaukums, 

galvenās tēmas 

Stundu 

skaits 

1. 23.02.2017 LCB LCB Informācijas diena - seminārs 

(Novadpētniecības 

laboratorija. Sarunas par 

tikumību. SIA “Latvijas 

grāmata” jaunumi 

6 

2. 23.03.2017 LNB LNB Gadskārtējā Latvijas publisko 

bibliotēku apaļā galda 

diskusija 

8 

3. 31.03.2017 LCB Tieto Latvia BIS ALISE “Cirkulācija 

sistēmā ALISE” 

8 

4. 05.04.2017 LNB LNB Bibliotēku novadpētniecības 

diskusija 

6 

5. 07.04.2017 Rīga ĀM, EKL Eiropas informācijas diena 8 

6. 12.04.2017 Daugavpils DIP Bibliotēku resursi Latvijas 

valsts simtgadei 

3 

7. 21.04.2017 Rīga LNB BLC Es piederu šeit 6 

8. 24.04.2017 LNB LBB Bibliotēkas un sabiedrība: 

vienotas kopīgiem mērķiem 

8 

9. 25.04.2017 LNB LNB Lasītāju apkalpošanas 

speciālistu konference 

5.5 

10. 28.04.2017 LCB LCB, Latgales 

novadpētnieki 

Novadpētniecības konference 

“Daugavpils 5. vidusskolas 

absolventi” 

6 

         

11. 

25.05.- 

26.05. 

Valmiera LNB, VB Latvijas akadēmisko, speciālo 

un publisko bibliotēku 

direktoru pavasara sanāksme 

16 

12. 30.05.2017 LNB IM, LNB Starptautiskā zinātniskā 

konference “Izaicinājumi 

8 



pieaugušo izglītības kvalitātes 

pilnveidei” 

13. 04.-05.06. Lietuva, 

Utena 

Lietuva, Utena Projekta Network Digihubs 

pieredzes apmaiņas seminārs 

16 

14. 06.-07.06. Jelgava LNB, JZB Reģionu galveno bibliotēku 

metodiķu seminārs 

16 

15. 07.06.2017 Daugavpils Daugavpils 3.v-

skola 

Informācijas un komunikāciju 

tehnoloģiju izmantošana angļu 

valodas stundās 

3 

16. 13.06.-

14.06. 

Preiļi Preiļu GB Projekta Network DigiHubs 

pieredzes apmaiņas seminārs 

16 

17. 08.09.2017 Rīga LNB BLC Lasi klusi- lasi skaļi- lasi! 3 

18. 21.-25.08 Austrija, 

Vīne 

ASV vēstniecība 

Latvijā 

American spaces workshop 1 40 

19. 20.-21.09. Madona LNB Bibliotēku novadpētniecības 

konference “Šodienas 

notikums- rītdienas vēsture” 

10 

20. 28.09.-

29.09. 

Utena, 

Zarasi 

(Lietuva) 

Utenas, Zarasu b-

kas 

Projekta Network DigiHubs 

mācību vizīte - seminārs 

16 

21. 27.09.2017 Rēzekne Rēzeknes CB Latgales reģiona bibliotekāru 

konference “Bibliotēka – tilts 

starp pagātni un nākotni” 

4 

22. 24.-26.10. Rīga Tieto Latvia Kataloģizācija un 

komplektēšana sistēmā ALISE 

24 

23. 07.11.2017 LCB filiālē 

Bērnu b-kā 

“Zīlīte” 

LCB  Informatīvs seminārs “Skaļā 

lasīšana” 

3 

24. 8.11.2017 LNB LNB Krājuma komplektēšanas 

speciālistu seminārs 

6 

25. 14.11.2017 LNB Tieto Latvia Bibliogrāfisko ierakstu 

veidošana atbilstoši RDA 

4 

26. 22.11.2017 LNB LNB Latvijas akadēmisko, speciālo 

un publisko bibliotēku 

direktoru 2017. gada rudens 

sanāksme 

5 

27.. 29.11.2017 Preiļi LNB, LU Ievads medijpratībā 5 

28. 29.11.2017 LCB LCB VID Informatīvais seminārs 3 

29. 30.11.2017 LCB LCB Kultūrvēsturiska konference 

“Dižo latgaliešu devums 

Latvijai” 

8 

30. 24.11.2017 Liepāja Liepājas CZB Konference “Laiks. Cilvēki. 

Bibliotēka” 

8 

31. 29.09.2017 Rīga A/S Latvijas 

mediji 

Latviski par svarīgo Latvijai 5 

32. 06.12.2017 Rīga LNB BLC No grāmatas starta līdz mediju 

un informācijpratībai 

bibliotēkās 

6 

33. 08.12.2017 Rīga Tieto Latvia BIS Alise - palīgs bibliotēkas 

darba pārvaldībā 

8 



34. 12.12.2017 Rīga Tieto Latvia Padziļinātie kursi BIS ALISE 

administrēšanā 

8  

LCB un tās filiāļu darbinieki pārskata periodā ir piedalījušies 34 tālākizglītības pasākumos, 

kurus ir apmeklējuši visi darbinieki, par dalību saņemot apliecinājumus vai sertifikātus. 

Uzsvars profesionālajā pilnveidē tiek likts arī uz formālo zināšanu papildināšanu darba 

vidē, sadarbībā ar kolēģiem notiek patstāvīga informācijas apmaiņa un jaunu ideju un zināšanu 

pielietošana praksē. Pēdējos gados jūtami uzlabojusies bibliotēkas popularitāte, lielā mērā 

pateicoties jaunu inovatīvu darba metožu un ideju ieviešanai un darbinieku augstajai 

profesionalitātei. 

Atziņas 

2017. gada septembrī pieci darbinieki piedalījās LBB Latgales reģiona bibliotekāru konferencē 

“Bibliotēka – tilts starp pagātni un nākotni” Rēzeknē. Konferences mērķis bija veicināt 

bibliotekāru profesionālo pilnveidi un sadarbību, īpaši akcentējot bibliotēku darbu 

novadpētniecības jomā. Konferences ietvaros LCB bibliotekāri dalījās savā pieredzē 

novadpētniecības darbā, uzsverot novadpētniecības elektronisko resursu veidošanas nozīmi un 

aktualitāti, kā arī novadpētniecības krājuma glabāšanas, attīstības un popularizēšanas nozīmi. 

LCB pārstāvji piedalījās divās Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centra 

rīkotajās novadpētniecības ekspertu paneļdiskusijās, kas tika rīkotas ar mērķi diskutēt par 

bibliotēku novadpētniecības darba vadlīniju projekta izstrādi un apspriest bibliotēku 

novadpētniecības darba aktuālākās problēmas.  

5. aprīļa diskusijas gaitā tika noteikti novadnieku atlases kritēriji, iegūtas rekomendācijas 

novadpētniecības krājuma komplektēšanā un glabāšanā, tika noteikti novadpētniecības darba 

pamatuzdevumi un papildvirzieni. 9. jūnija bibliotēku novadpētniecības ekspertu 

paneļdiskusijas ietvaros Latvijas bibliotēku pārstāvji diskutēja par novadpētniecības 

terminoloģijas lietojumu, novadpētniecības darba prioritārajiem virzieniem, kolekciju 

veidošanas un novadpētniecības resursu digitalizācijas nepieciešamību. 

Paneļdiskusijas sekmēja bibliotekāru zināšanu un izpratnes veidošanos par 

nozīmīgākajiem novadpētniecības darba aspektiem un bibliotēkas lomu novadpētniecībā. 

Rekomendējošās LNB Bibliotēku attīstības centra izstrādātās “Latvijas bibliotēku 

novadpētniecības darba vadlīnijas” tika izdotas 2017. gada beigās. Vadlīniju mērķis ir 

pilnveidot Latvijas bibliotēku novadpētniecības darbu un ieviest vienotus darbības principus. 

Daudzas vērtīgas atziņas tika gūtas bibliotēku novadpētniecības konferencē, kas šogad 

norisinājās Madonas novada bibliotēkā no 20. līdz 21. septembrim. Atmiņā paliekoša bija 

Madonas novada bibliotēkas galvenās bibliotekāres Sarmītes Radiņas emocionālā prezentācija 

par novadpētniecības darbu novadā. Lokālās vēstures popularizēšanas jomā bibliotēka strādā 

ciešā sadarbībā ar citām novada atmiņu institūcijām. Izzinošs bija iepazīšanās brauciens uz 

Madonas novada Sarkaņu bibliotēku. Tas ir piemērs, kā maza lauku bibliotēka savlaicīgi 

reaģējot uz apkārtējās vides izmaiņām, maina darbības prioritātes un piemērojas jaunajiem 

sociālekonomiskajiem apstākļiem Latvijas laukos. Organizējot bibliotēkas darbu, tiek ņemtas 

vērā vietējās sabiedrības intereses un radīta lietotājiem draudzīga vide. Īpaši vērtīgs bija 

Kuldīgas Galvenās bibliotēkas pārstāves priekšlasījums par pieredzi bibliotēkas krājuma 

digitalizācijas un informācijas resursu apstrādes jomā. Kuldīgas bibliotēka ir soli priekšā 

pārējām novadu bibliotēkām publiskas pieejamības nodrošināšanā novada kultūrvēstures 

avotiem. Lielā mērā pateicoties augsti kvalificētiem speciālistiem, bibliotēkā tiek veidota un 



uzturēta mūsdienīga, uz lietotāju orientēta novadpētniecības materiālu kolekcija. Konferencē 

redzētais ļauj secināt, ka novadpētniecības darbam Latvijas bibliotēkās ir ārkārtīgi 

daudzveidīgas, vietējiem apstākļiem un tradīcijām atbilstošas darba formas un veiksmīga darba 

pamatā vienmēr ir zinošs, ieinteresēts un kvalificēts speciālists. 

Pārskata periodā vairāki darbinieki apmeklēja ALISES kursus. BIS ALISE – palīgs 

bibliotēkas darba pārvaldībā. (08.12.2017.) Kursa ietvaros tika apgūta informācija par kataloga 

saturu un kvalitāti, darba uzskaiti, WebPAC kopkatalogu, krājuma uzskaiti un statistiku, kur 

padziļināti izrunāti jautājumi par inventarizāciju. Plaši apskatīta lasītāju apkalpošanas tēma un 

ar to saistīti jautājumi: personas kodu apstrāde, lasītāju saraksta kvalitāte, darbs ar 

parādniekiem, starpbibliotēku apmaiņa (SBA), lasītāju apkalpošanas statistika, krājuma 

izmantošanas analīze. BIS ALISE Administrēšana. (12.12.2017.) Mācību procesā tika apgūti 

dažādi jautājumi saistībā ar sistēmas administratora darbības sfēru, skolu ALISEs 

administrēšanu, sistēmas noklusētās vērtības ikdienas darbībām, darba uzskaiti, WebPAC 

informāciju lasītājam, jaunumiem ALISEs 2017. gada versijās un 3. puses programmatūru. 

ALISES kursus apmeklējušie speciālisti ir ļoti apmierināti ar iegūtajām zināšanām. 

Ļoti piesātināts un pieredzes bagāts 2 dienu seminārs Jelgavā vasaras ieskaņā kopā 

pulcināja arī metodiķus. Laba semināra organizācija deva iespēju iepazīt gan kolēģu darba 

pieredzi, gan neformālā gaisotnē gūt sev arī savam darbam kādu jaunu ideju vai metodiku. 

2017. gadā LCB ASV Informācijas centra vadītāja piedalījās sekojošās apmācībās: (1) 

“American Spaces Workshop I” Vīnē (Austrija) ar mērķi papildināt savas profesionālās 

zināšanas ASV Informācijas centra vadīšanas jomā, (2) Daugavpils 3. vidusskolas organizētajā 

pieredzes apmaiņas seminārā “Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana angļu 

valodas stundās” ar mērķi pilnveidot angļu valodas pasniegšanas prasmes un iegūt jaunās 

iemaņas tehnoloģiju izmantošanā pasniegšanā, (3) IELTS informatīvajā seminārā ar mērķi 

papildināt zināšanas par angļu valodas starptautiskajiem eksāmeniem un resursiem, kas ir 

nepieciešami sagatavošanas procesā. 

4.4. Problēmas un to risinājumi personāla jomā 

Vairākus gadus būtisku risku LCB darba kapacitātei rada profesionālo kadru trūkums. Situācija, 

kad Daugavpilī nav jaunu speciālistu ar augstāko bibliotekāro izglītību, nākotnē var negatīvi 

ietekmēt LCB kā reģiona galvenās bibliotēkas darbu profesionālajā jomā.  

     Pēdējo gadu laikā vairākkārt tika izsludinātas vakances dažādos bibliotēku speciālistu 

amatos, pretendentu skaits ikreiz bija ļoti liels, bet rezultātā darbā netika pieņemts neviens 

darbinieks ar bibliotekāro izglītību. 

    Ņemot vērā augstākminēto, pārskata periodā darbā tika pieņemti darbinieki ar maģistra 

vai bakalaura grādu radnieciskās nozarēs. 

  



5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

Pārskata periodā LCB un filiāles turpināja apkalpot dažādu kategoriju lietotājus: strādājošos, 

bezdarbniekus, pensionārus, skolēnus, studentus u.c. Ziņas par LCB un filiāļu lietotāju sastāva 

dinamiku pēdējo trīs gadu griezumā apkopotas 5.1. attēlā. 

 

5.1. attēls. LCB un filiāļu lietotāju sastāva dinamika 

Lietotāju sastāva analīze liecina, ka pārskata gadā LCB un filiāļu pakalpojumus aktīvāk sāka 

izmantot strādājošie pilsētas iedzīvotāji.  Izglītības iestāžu audzēkņi turpina izmatot bibliotēkas 

pakalpojumus mācību mērķiem un izklaidei. 2017. gadā nedaudz palielinājies studentu skaits, 

savukārt ir vērojama skolēnu skaita samazināšanās. Pirmsskolēnu un pensionāru skaits ir palicis 

gandrīz nemainīgs salīdzinoši ar iepriekšējiem pārskata gadiem.  

5.1. LCB galveno rādītāju analīze 

2017. gadā LCB un filiālēs reģistrētais vienotais lietotāju skaits bija 15 169 (LCB – 6 751).  

Daugavpils publisko bibliotēku lietotāji, izmantojot bibliotēku sniegtos pakalpojumus, apmeklē 

gan LCB, gan tās filiāles, tādējādi kopējais lasītāju skaits pārskata gadā ir lielāks nekā vienotais 

– 17 792 lietotāji. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kopējais lasītāju skaits ir samazinājies par 

1,1%, taču vienotais lasītāju skaits ir saglabājies aptuveni 2016. gada līmenī. Jāatzīmē, ka 

nelielais lietotāju skaita kritums ir saistāms ar pakāpenisku pilsētas iedzīvotāju skaita 

samazināšanos. 

5.1.1. tabula. LCB un filiāļu pamatrādītāji 

  2015  2016  2017 % salīdz. ar 

iepr. gadu  

Lietotāju skaits  18 213  17 985  17 792 -1,1 %  

t. sk. bērni  6 810  6 858  6 730 -1,9 %  

Bibliotēkas apmeklējums 

(fiziskais) 

217 168  208 996  195 335 -6,5 %  

t. sk. bērni  90 577  85 342  79 258 -7,1 %  

Virtuālais apmeklējums  99 543  81 944  152 348 +86 %  

Sociālo tīklu apmeklējums 

(skatījumi)  

79 433  474 942  655 027 +38 %  

Izsniegums kopā  482 574  447 252  898 -6,1 %  
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t. sk. grāmatas  389 465  358 913  344 026 -4,1 %  

t. sk. periodiskie izdevumi  89 349  84 535  662 -14,0 %  

t. sk. bērniem  128 021  125 105  113 717 -9,1 %  

Vienotais lietotājs bez 

atkārtojuma BIS ALISE dati 

15 496 15 240 15 169 -0,5 % 

t.sk. bērni līdz 18 gadiem 5 783 5 846 5 814 -0,5 % 

Bibliotekārais aptvērums % 

no iedz. skaita pašvaldībā 

16.0%  15.96%  16.1% +0.14 % 

t. sk. bērni līdz 18 g.*     

Iedzīvotāju skaits 96 792 95 467 94 196 -1,3 % 

Līdz ar lietotāju skaita samazināšanos samazinās arī bibliotēku fiziskais apmeklējums. Tas 

varētu būt saistīts ar sabiedrības informācijpartības prasmēm, kas ir orientētas uz patstāvīgu 

informācijas meklēšanu interneta resursos, kā arī pašas informācijas plašāku pieejamību 

interneta vidē.  

Pārskata gadā krietni palielinājās bibliotēku virtuālais apmeklējums, kas ietver – 

izdevumu pagarināšanas un rezervēšanas pieprasījumus, Bibliotēku portāla, mājaslapas 

www.lcb.lv un bibliotēkas elektronisko resursu (datubāzu) apmeklējumu. Bibliotēkas lietotāji 

arvien vairāk izmanto “Mana bibliotēka” iespējas bibliotēkas elektroniskajā katalogā, aktuālas 

informācijas iegūšanai aktīvi izmanto bibliotēkas mājaslapu, aug arī bibliotēkas elektronisko 

resursu izmantojamība.  

2017. gadā ir vērojams pieaugums sociālo tīklu apmeklējumos. Sociālo tīklu lietotājiem 

Daugavpils publisko bibliotēku profili ir pieejami divos Latvijā populārākajos sociālajos tīklos 

(Facebook, Twitter). Bibliotēkas sociālo tīklu lapās lietotāji tiek informēti par bibliotēkas 

sniegtajiem pakalpojumiem, tiek popularizēts bibliotēkas krājums un piedāvātas dažādas 

aktivitātes. 

Bibliotēku apmeklējuma skaita samazināšanās ietekmē arī kopējo izsnieguma statistiku, 

kas 2017. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, samazinājies par 6,1%. Būtiski samazinājies 

periodisko izdevumu izsniegums. Tas varētu būt saistīts ar aktuālas informācijas un jaunāko 

ziņu brīvu pieeju tīmeklī, lietotāji nav atkarīgi no saistošās informācijas iegūšanas tradicionāli 

publicētajos izdevumos.  

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

LCB pārskata periodā centās pielāgot piedāvātos pakalpojumus klientu pieprasījumam un 

interesēm. 2016. gada beigās - 2017. gada sākumā ar mērķi uzlabot lietotāju apkalpošanas 

kvalitāti, nodrošināt ērtāku krājuma izvietojumu, LCB notika četru nodaļu apvienošana vienotā 

Lietotāju apkalpošanas nodaļā, kurā ietilpst četri sektori: nozaru literatūras sektors, 

daiļliteratūras un literatūrzinātnes sektors, periodikas sektors, informācijas un bibliogrāfijas 

sektors. Sapludinot Lasītavas un Abonementa krājumus, apvienotajā krājumā pieejamie 

dokumenti ir izmantojami kā darbam uz vietas lasītavā, tā arī ir izsniedzami lasīšanai uz mājām. 

Tādējādi bibliotēkā pieejamie izdevumi atrodami vienkopus, lietotājiem iespējams kopumā 

novērtēt un izvēlēties pieejamo izdevumu klāstu. Iespieddarbi darbam uz vietas marķēti ar 

oranžām uzlīmēm. Daiļliteratūras sektorā lasītājiem brīvpieejā tika piedāvāts plašāks 

oriģinālliteratūras un tulkotās daiļliteratūras klāsts. Lasītāju ērtībām tika uzlabots daiļliteratūras 

krājuma izvietojums un kārtojums, ņemot vērā ne tikai autora izcelsmes valsti, bet arī 

iespieddarbu valodas. Daiļliteratūras sektorā atbilstoši lasītāju pieprasījumam un interesēm tika 

izdalītas arī tematiskās kopas – mīlas romāni, kriminālromāni un fantastika. 
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2017. gada sākumā LCB Lietotāju apkalpošanas nodaļas nozaru literatūras sektorā tika 

uzstādīts jauns ekrāns, kas tiek izmantots bibliotēkas pasākumiem, prezentācijām, tiešraižu 

translēšanai E-prasmju nedēļā, Droša interneta dienu ietvaros, dažādu teletiltu programmu 

pārraidēm utt. Ekrāns izvietots ērtā vietā – atpūtas stūrītī, kur, netraucējot citiem bibliotēkas 

apmeklētājiem, ir iespēja rīkot pasākumus nelielam dalībnieku skaitam.  

 No 2017. gada oktobra LCB lasītājiem ik mēnesi piedāvā iespēju piedalīties literatūras 

apskatos “Grāmatu jaunumi bibliotēkā”. Apskatu ietvaros tiek popularizēta jaunākā latviešu 

oriģinālliteratūra, tulkotā ārzemju literatūra, kā arī jaunumi nozaru literatūrā.  

Pārskata periodā bibliotēkas sniegto pakalpojumu attīstība bija orientēta uz pakalpojumu 

kvalitātes uzlabošanu, patstāvīgo lietotāju pieprasījumu apmierināšanu un jaunu bibliotēkas 

lietotāju piesaisti. 

5.3. Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana 

Pārskata gadā lasītāju viedokļa izzināšanai tika turpināts uzdot mēneša jautājumu bibliotēkas 

mājaslapā www.lcb.lv. Ar šo jautājumu palīdzību tika apzināts lietotāju viedoklis par 

bibliotēkas piedāvātajiem pakalpojumiem un iespējām, to pieejamību un kvalitāti. Diemžēl 

lasītāju atsaucība bija ļoti zema – ik mēnesi tika saņemtas vidēji 30 atbildes, kas ir nepietiekami, 

lai izveidotu daudz maz adekvātu priekšstatu par to, kā lietotāji kopumā vērtē bibliotēku un tās 

darbu. Tādēļ saņemtās atbildes pārskatā netiks analizētas. Kā iespējamais risinājums 

respondentu piesaistei nākotnē tiek plānots bibliotēkas darba kvalitāti novērtējošās aptaujas 

piedāvāt sociālajos tīklos, piemēram, Facebook, kur bibliotēkai ir ievērojams skaits aktīvu 

sekotāju. 

Dažāda veida lasītāju viedokļa izzināšanas pasākumi notika LCB filiālēs. Ceriņu 

bibliotēkā tika organizēta ekspres-aptauja bērnu nodaļas lietotājiem. Aptauja norisinājās no 

2017. gada 20. jūlija līdz 22. jūlijam un tajā piedalījās 32 bērni vecumā no 7 līdz 13 gadiem. 

Aptaujā tika uzdots jautājums “Kas tev patīk bibliotēkā?”. Ar krāsainām līmlapiņām bērni 

atzīmēja mīļākās lietas un vietas bibliotēkā. Lielākā daļa līmlapiņu tika piestiprināta pie 

grāmatu plauktiem un datoriem. Ir svarīgi, ka bērnus bibliotēkā piesaista grāmatas, nevis tikai 

datorspēles. Tika atzīmēti bērnu aktivitāšu stūrīši, galda spēles, lasītveicināšanas programmas 

“Skaistā vasara bibliotēkā!” plakāts, televizors un pat bērnu nodaļas bibliotekāre. 

Piekrastes bibliotēkā lasītāju aptauja tika veikta gada beigās, aptaujājot 50 lasītājus 

vecumā no 18 līdz 80 gadiem. Tika aptaujāti 50 lasītāji vecumā no 18 līdz 80 gadiem. 

Respondentiem tika piedāvāts atbildēt uz jautājumu: kā Jūs vērtējāt bibliotēkas darbu pēdējo 

15 gadu laikā (šis gads bibliotēkā aizritēja tās 15 gadu jubilejas zīmē). 98% respondentu 

novērtēja bibliotēkas darbu kā ļoti labu un labu; 96% aptaujāto ir apmierināti ar bibliotēkas 

sniegtajiem pakalpojumiem. 97% lietotāju augsti novērtēja bibliotēkas personāla darbu. 

Kopumā tika secināts, ka bibliotēkas darbs ir augsti novērtēts un lietotāju attieksme pret 

bibliotēku ir pozitīva. 

Sabiedrības viedokļa izpēti ar anonīmas anketēšanas starpniecību veica arī Gaismas 

bibliotēka. Anketēšanā piedalījās 62 bibliotēkas lietotāji (46 sievietes un 16 vīrieši) dažādās 

vecuma grupās (19-35, 36-50, 50-65 un virs 65). Veiktās aptaujas rezultāti rāda, ka vairums 

respondentu (39%) bibliotēku apmeklē vienu reizi nedēļā. Ievērojama daļa aptaujāto (26%) 

bibliotēku apmeklē vairākas reizes nedēļā, tikpat daudz respondentu (26%) norāda, ka uz 

bibliotēku dodas reizi mēnesī. 9% aptaujāto bibliotēkas pakalpojumus izmanto vienu reizi 

pusgadā vai retāk. Visus aptaujātos bibliotēkas darba laiks apmierina. Ir noskaidrots, ka 

visvairāk izmantotie bibliotēkas pakalpojumi ir: 
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 grāmatu un citu materiālu izsniegšana uz mājām (34%); 

 grāmatu un periodisko izdevumu lasīšana uz vietas (18%); 

 bibliotēkas sniegto apmācību, konsultāciju un uzziņu izmantošana (13%); 

 bibliotēkas organizēto pasākumu un izstāžu apmeklēšana (12%); 

 datora un interneta, bezvadu interneta izmantošana (8%); 

 starpbibliotēku abonements (7%). 

Gaismas bibliotēkā maz izmantots pakalpojums ir resursu elektroniskā rezervēšana un 

izmantošanas termiņa pagarināšana (3%). Arī datubāzes izmanto reti – 3% aptaujāto izmanto 

abonētās, brīvpieejas datubāzes, savukārt LCB veidotās datubāzes izmanto tikai 2% 

respondentu. Iespējams, šādi aptaujas rezultāti ir tādēļ, ka 68 % respondentu ir vecumā virs 50 

gadiem. Turpmāk šo pakalpojumu popularizēšanai lietotāju vidū tiks pievērsta īpaša uzmanība. 

5.4. Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām – īss 

situācijas raksturojums 

Visiem LCB lietotājiem ir pieejams lifts, kas atvieglo bibliotēkas nodaļu un sektora 

apmeklēšanu. Bibliotēkas telpas ir piemērotas personām ar kustību traucējumiem. Šīs 

bibliotēkas iespējas pārskata periodā izmantoja vairākas personas invalīdu ratiņos, lai lasītu 

periodiskās preses izdevumus un izmantotu bibliotēkas stacionāros datorus.  

2017. gadā tika turpināta sadarbība ar Daugavpils Sociālās aprūpes un rehabilitācijas 

dienas centru. Dienas aprūpes centra klienti LCB viesojās 13 reizes, lai apskatītu bibliotēkas 

aktuālās mākslas darbu un literatūras izstādes un saņemtu bezmaksas informatīvos bukletus par 

kultūras pasākumiem pilsētā. Dienas aprūpes centra klienti aktīvi izmanto LCB filiāļu Ceriņu 

un Gaismas bibliotēku sniegtos pakalpojumus – apmeklē eksponētās mākslas izstādes un 

piedalās pasākumos, kas tiek rīkoti personām ar īpašām vajadzībām. 

Pārskata periodā vairākas personas ar garīgiem traucējumiem turpināja izmantot LCB 

piedāvāto iespēju – bezmaksas pieeju datoriem ar interneta pieslēgumu. Šīs kategorijas 

lietotājus mazāk interesē bibliotēkā pieejamie iespieddarbi, jo lielāko bibliotēkas apmeklējuma 

laiku viņi pavada pie datoriem. 

2017. gadā arī LCB filiāles apkalpoja personas ar īpašām vajadzībām. Tā kā vairākām 

filiālēm pārskata gadā nebija speciāli aprīkotas ieejas šādam personām, tad bibliotekāres vienu 

reizi mēnesī apkalpoja cilvēkus ar kustību traucējumiem mājās. Katram no šiem lietotājiem bija 

savas lasīšanas vēlmes, tāpēc grāmatu atlase bija jāveic pēc individuāla pieprasījuma.  

Apkalpojot lasītājus mājās, bibliotekāres veica arī sociālo darbu, uzklausot personu 

dzīvesstāstus, risinot dažādas sadzīves problēmas. 

Pārskata gadā LCB filiāles Ceriņu bibliotēkas sadarbības partneris bija arī Daugavpils 

autisma centrs “Mūsu pasaule”. Autisma centra ģimenes apmeklēja bibliotekāro stundu “Jāj pa 

ceļu pasaciņa /Aspazija/”, Lieldienu pasākumu un Latvijas valsts svētku pasākumu “Es – 

Latvijas daļiņa”. Divi ar autismu slimi bērni ir bibliotēkas pastāvīgie lietotāji. 

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

tematiskie pasākumi 

LCB un filiāļu piedāvātie pakalpojumi ir aktuāli dažādām lasītāju mērķgrupām – jauniešiem, 

ģimenēm, strādājošajiem bibliotēkas lietotājiem, bezdarbniekiem, senioriem, riska grupu 

personām utt. 

2017. gadā tika aktīvi izmantots LCB pakalpojums ģimenēm – vecākiem ar maziem 

bērniem – ierīkotais īpašais bērnu stūrītis, kurā ir iespēja uz laiciņu nodarbināt mazos lasītājus 



ar krāsojamām un lasāmām grāmatām atbilstoši bērna vecumam, krāsainiem zīmuļiem, bilžu 

mīklām un attīstošajām rotaļlietām, kamēr vecāki atlasa sev interesējošo literatūru vai izmanto 

citus bibliotēkas sniegtos pakalpojumus. 

Daugavpilī darbojas vairākas augstākās izglītības iestādes un to filiāles, tādēļ dažādu 

specialitāšu studenti ir aktīvi LCB pakalpojumu lietotāji. Studentu pieprasītākie bibliotēkas 

pakalpojumi: konsultanta pakalpojumi tematisko pieprasījumu izpildei; bibliotēkas krājumu 

izmantošana darbam uz vietas un izsniegšanai uz mājām. Augstākās izglītības mācību iestāžu 

studentu grupas vairākkārt apmeklēja bibliotēku, lai ekskursiju gaitā iepazītos ar bibliotēkas 

piedāvātajiem pakalpojumiem, tās krājumu, e-resursiem un citām iespējām. 

LCB un filiāles 2017. gadā bieži apmeklēja arī bezdarbnieki, kas aktīvi izmantoja 

bibliotēkas stacionāros datorus vakanto darba vietu apzināšanai. LCB un filiālēs bibliotekāri 

sniedza konsultācijas šiem lietotājiem par darba meklēšanas iespējām internetā, sniedza 

palīdzību e-pasta izveidošanā, konsultēja CV sastādīšanā u.c.  

LCB filiāles Ceriņu bibliotēkas pakalpojumus pārskata gadā turpināja izmantot 

mazaizsargāto un riska grupu personas. Bibliotēkas apkalpojamā teritorijā atrodas 3 sociālās 

iestādes: Sociālā māja, Ģimenes atbalsta centrs un Sociālā patversme. Bibliotēka apkalpo 

daudzbērnu ģimenes, nepilnas ģimenes, pensionārus, ilgstošus bezdarbniekus, 

bezpajumtniekus, personas, kuras ir atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm, jauniešus, kuri 

nemācās un nestrādā. 2017. gadā pensionāru un sociāli mazaizsargāto personu skaits bija 17% 

no kopējā Ceriņu bibliotēkas lietotāju skaita, bezdarbnieku skaits – 11%. 

LCB sniegtos pakalpojumus pārskata periodā turpināja izmantot Daugavgrīvas cietuma 

uz mūžu notiesātās personas. Vienu reizi mēnesī LCB krājuma grāmatas tika piegādātas 

Daugavgrīvas cietumā. Pārskata gadā LCB bibliotekāri apstrādāja 11 grāmatu pieprasījuma 

sarakstus. Šai mērķgrupai tika izsniegtas 274 grāmatas. Šīs mērķgrupas intereses ir 

daudzveidīgas – detektīvromāni, fantastika, ievērojamu personu biogrāfiskie romāni, politika, 

vēsture, okultisms, alternatīvā medicīna u.c.   

Attīstot šo pakalpojumu 2017. gada 28. jūlijā LCB noslēdza sadarbības līgumu ar VSIA 

“Daugavpils psihoneiroloģisko slimnīcu”, lai Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūcijā dzīvojošajām personām tiktu nodrošināta bibliotēkas pakalpojumu 

pieejamība, saturīga un lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespēja. Pārskata periodā šai 

mērķgrupai tika izsniegtas 110 grāmatas. Šīs mērķgrupas iecienītākās grāmatas – fantastikas un 

mīlas romāni, latviešu un krievu oriģinālliteratūra, okultisms, psiholoģija. Vienu reizi mēnesī 

LCB krājuma grāmatas tika nogādātas 16 rehabilitācijas institūcijā dzīvojošajām personām. 

Pārskata gadā LCB un filiāles tika rīkoti kopskaitā 773 pasākumi (LCB – 156) un 

izveidotas 557 literatūras izstādes (LCB – 127). Turklāt LCB tika sarīkotas arī 24 mākslas 

izstādes, kurās tika eksponēta glezniecība, grafika, keramika, tekstils, fotogrāfija un 

autortehnikas darināti darbi. Katrai izstādei tika organizētas arī atklāšanas pasākums. Bibliotēkā 

rīkoto pasākumu ietvaros notika darbs ar šādām mērķgrupām vai interešu grupām: bērnu 

vasaras nometņu grupas, jaunieši, strādājošie bibliotēkas lietotāji, ģimenes, rakstnieku un 

dzejnieku daiļrades cienītāji, seniori. 

Turpinot sadarbību ar bērnu vasaras nometnēm, pārskata gadā LCB bērnu vasaras 

nometņu grupām, lasītveicināšanas programmas “Skaistā vasara bibliotēkā” ietvaros, 

novadīja 16 interaktīvus pasākumus “Ceļojums grāmatu pasaulē”. 

LCB jauniešu (18-26) mērķgrupai tika rīkoti vairāki tematiski pasākumi, kas bija saistīti 

kā ar bibliotēkas krājuma popularizēšanu un lasītveicināšanu, tā arī ar studiju iespējām pēc 

skolas absolvēšanas. Martā LCB notika informatīvs pasākums “Studijas ārzemēs. Iepazīsti 



studijas Tartu Universitātē”. Tika aicināti Daugavpils izglītības iestāžu audzēkņi, studenti un 

citi interesenti. Klātesošie iepazinās ar Tartu Universitātes piedāvātajām studiju programmām, 

ieguva informāciju par stipendijām, mācību procesu un ikdienu Tartu studentu pilsētiņā, 

studentu brīvā laika aktivitāšu iespējām utt. 

Vācu kultūras pavasara ietvaros tika rīkots skolēnu un studentu tulkošanas konkursa 

“Literārās tulkošanas māksla” laureātu apbalvošanas pasākums. Konkurss bija veltīts vācu 

rakstnieka Gintera Grasa 90. dzimšanas dienai. Pasākuma laikā tulkotājas Silvijas Brices vadītā 

vērtēšanas komisija apbalvoja veiksmīgāko tulkojumu autorus. Savukārt pētniece Gertrūde 

Ceple-Kaufmane stāstīja par Ginterea Grasa dzīvesgājumu un literāro devumu. Pasākums 

noritēja vācu valodā. 

Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) 2017. gada 2. projektu konkursā LCB guva atbalstu 

ilgtermiņa projekta “Dialogs. Rakstnieki Daugavpilī” 3. kārtas aktivitāšu īstenošanai (skat. 

pārskata sadaļā Projekti). Projekta ietvaros no septembra līdz 2017. gada nogalei Daugavpilī 

notika desmit lasītāju tikšanās ar pieciem populāriem latviešu literātiem – Ingu Ābeli, Noru 

Ikstenu, Andru Manfeldi, Osvaldu Zebri un Māri Bērziņu. Visas tikšanās aktīvi apmeklēja 

pilsētas jaunieši.  

Oktobrī Karjeras nedēļas ietvaros LCB vecāko klašu skolēni un jaunieši tika aicināti uz 

literatūras apskatu “Karjeras veiksmes atslēga”. Bibliotekāru piedāvātā literatūra sniedza 

informāciju ne tikai par profesiju daudzveidību, bet arī par profesionālajām un augstākās 

izglītības studiju iespējām Latvijā un Eiropā. Bija pieejama psiholoģijas, pedagoģijas un tiesību 

nozaru literatūra ar vērtīgu informāciju par veiksmīgas karjeras izvēli un profesionālo izaugsmi. 

Pārskata periodā LCB rīkoja pasākumus arī strādājošajiem bibliotēkas lietotājiem. 

Septembrī LCB notika tikšanās ar sertificētu Cigun vingrošanas instruktori Lidiju Ribkinu. 

Tikšanās laikā tika piedāvāta iespēja uzzināt par Cigun darbības principiem un veselīgu 

dzīvesveidu, kā arī praktiski izmēģināt vingrinājumus enerģijas palielināšanai un veselības 

uzlabošanai.  

Martā un novembrī LCB nozaru literatūras sektorā notika divi Valsts ieņēmumu dienesta 

(VID) semināri, kuru ietvaros klātesošie tika iepazīstināti ar VID Elektroniskās deklarēšanas 

sistēmu (EDS), deklarāciju aizpildīšanu un iesniegšanu, elektronisko algas nodokļu grāmatiņu 

un citām aktualitātēm. Semināru vadīja VID Nodokļu pārvaldes speciālists. 

Novembra beigās Daugavpils reģiona kultūras darbinieki, pedagogi, novadpētnieki, 

speciālistu tūrisma jomā piedalījās LCB rīkotajā kultūrvēsturiskajā konferencē “Dižo latgaliešu 

devums Latvijai”. (skat. Novadpētniecība) 

Decembrī LCB nozaru literatūras sektorā tika atklāta Daugavpils pilsētas mājturības un 

vizuālās mākslas skolotāju darināto Ziemassvētku eglīšu rotājumu izstāde “Ziemassvētku 

ieskaņas”. Izstādē bija skatāmi 44 rokdarbi, kurus darinājuši 20 mājturības un vizuālās mākslas 

skolotāji no 16 Daugavpils skolām. Ar izstādes eksponātiem bija dekorēta viena no bibliotēkas 

Ziemassvētku eglītēm.  

LCB filiāles rīkoja dažādus pasākumus ģimenēm. LCB filiālē Pārdaugavas bibliotēkā 

piecas ģimenes piedalījās Mātes dienai veltītajā pēcpusdiena “Mammīte bitīte, es tava puķīte”. 

Atsaucīgākās mikrorajona ģimenes piedalījās arī radošajā darbnīcā “Gatavojamies 

Lieldienām”, kuras ietvaros māmiņas kopā ar bērniem veidoja Lieldienu atklātnītes. 

LCB filiāle Ceriņu bibliotēka ģimenēm rīkoja kopā lasīšanas stundas “Vinnijs Pūks 

pulcina draugus” un “Kamišibai teātris bibliotēkā”. Ģimenes dienas ietvaros bibliotēkas 

lietotāji tika aicināti uz pasākumu “Mana ģimene ir mana laime”, kura ietvaros tika godināti 

čaklākie bērnu nodaļas lietotāji un apbalvotas ģimenes nominācijās “Lasošākā ģimene” un 



“Kuplākā ģimene – bibliotēkas lietotāji”. Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas ietvaros bibliotēka 

aicināja bērnus un viņu vecākus uz rīta stundu “Reiz Kaķu salā…”. Decembrī notika literārs 

karnevāls ģimenēm “Jaunais gads Skābpienciemā”. 

Rakstnieku un dzejnieku daiļrades cienītājiem LCB pārskata periodā tika rīkoti astoņi 

pasākumi: februārī notika Josifa Ročko grāmatas “Ebreju Latgale” prezentācija, martā 

interesentiem bija iespēja piedalīties literārās tikšanās pasākumā “Sveiks, pavasari!”, aprīlī 

interesentiem bija iespēja tikties ar Daugavpils dzejniekiem un autordziesmu izpildītājiem, 

tāpat aprīlī notika arī literāri muzikāls pasākums “Klusuma skanējums” kopā ar Mariju 

Gerbrederi, maijā norisinājās Daugavpils un Krievijas dzejnieku tikšanās un jaunākās dzejas 

lasījumi, septembrī norisinājās literārs forums “Dzīvo grāmata...”, kurš bija veltīts baltkrievu 

grāmatiespiešanas 500. gadadienai un Baltkrievu rakstniecības dienai, vēlāk septembrī tika 

rīkota tikšanās ar ziemeļvalstu rakstnieci Zinaīdu Lindenu, novembrī bija iespēja tikties ar ASV 

dzimušo latviešu rakstnieci Ritu Laimu, kas iepazīstināja lasītājus ar savu pirmo grāmatu 

“Skylarks and Rebels” (“Cīruļi un dumpinieki). 

LCB filiāle Gaismas bibliotēka sadarbība ar pensionāru klubu “Ruģeļi” rīkoja 

Starptautiskajai sieviešu dienai veltītu tikšanos, kuras ietvaros bija iespēja uzzināt labas 

pašsajūtas un skaistuma noslēpumus. Pasākuma laikā klātesošie iepazinās ar literatūras izstādi 

“Sievietes pasaule”. Tradicionāli seniori iesaistījās arī Ziemassvētku akcijā – radošajā darbnīcā 

“Mazo rūķu lielie darbi”, kur ar lielu rūpību un mīlestību tapa Ziemassvētku apsveikuma 

atklātnītes. Šie apsveikumi tika dāvāti Ruģeļu mikrorajona iedzīvotājiem, it īpaši vientuļiem 

sirmgalvjiem. 

LCB filiāles Jaunbūves bibliotēkā darbojas lasītāju klubiņš “Atklāsme”, kurā divreiz 

nedēļā tiekas dzejas mīļotāji un rakstītāji. Kluba dalībnieki ir seniori, kas novērtē bibliotēkas 

literatūras izstādes, periodiski apmeklē arī bibliotēkā rīkotos pasākumus.  

LCB filiālē Ceriņu bibliotēkā pārskata gadā savu darbu turpināja Literārais klubiņš 

senioriem un pieaugušajiem. Bibliotēkas lietotāji piedalījās tradicionālajā ceļojumu stāstu 

vakarā “Valdzinošās Igaunijas salas”, kuru vadīja ceļotājs un velobraucējs Igors Bančenkovs, 

Dzejas dienu pasākumā “Muzikāli – poētiskā tikšanās ar Mariju Gerbrederi” kā arī apmeklēja 

Dzintras Miļancejas klūgu pinumu izstādes prezentāciju, kas tika organizēta Adventes laika 

lasījumu ietvaros 

5.6. Uzziņu, informācijas un izglītojošais darbs 

Informācijas darba galvenās prioritātes pārskata gadā palika nemainīgas: 

 lietotāju informacionālo vajadzību nodrošināšana; 

 lietotāju, publisko un mācību iestāžu bibliotekāru informācijpratības līmeņa 

paaugstināšana. 

Ziņas par LCB un filiālēs sniegto uzziņu skaitu pārskata gadā salīdzinājumā ar 2016. gadu 

apkopotas 5.6.1. tabulā. 

5.6.1. tabula. LCB un filiālēs spiegto uzziņu skaits 

Bibliotēka 2017 2016 +/- 

LCB 32001 29497 +2504 

Bērnu bibliotēka “Zīlīte” 5263 7531 -2268 

Gaismas bibliotēka 1740 1510 +230 

Jaunbūves bibliotēka 1563 2074 -511 

Pārdaugavas bibliotēka 1229 1432 -203 

Ceriņu bibliotēka 2721 3481 -760 



Piekrastes bibliotēka 4980 5100 -120 

Kopā 49 497 50 625 -1128 

Tabulā apkopotie dati liecina, ka pārskata gadā Daugavpils publiskajās bibliotēkās kopumā 

sniegtas 49 497 uzziņas, kas ir par 1 128 mazāk nekā iepriekšējā gadā. Samazinoties kopējam 

sniegto uzziņu skaitam, pieaug sevišķi sarežģītu un komplicētu pieprasījumu īpatsvars, kas 

prasa bibliotekāru kompetenci šādu pieprasījumu izpildei. 

Daļa uzziņu atspoguļo Latvijā un pasaulē notiekošos procesus: bēgļi un patvēruma 

meklētāji; reemigrācija; kibernoziegumi; veselības aprūpes sistēmas ekonomiskās problēmas; 

konfliktsituācijas skolā; jaunākā skolas vecuma bērnu aptaukošanās; HIV un grūtniecība; 

senioru adaptācijas problēmas pansionātā; sieviete-līdere. 

Tematisko uzziņu sadalījums pa zinātņu nozarēm: medicīna (21,8%), izglītība (9%), 

vēsture (7,5%), tehnika (7,2%), jurisprudence (5,8%), psiholoģija (5,8%), ekonomika (5,7%), 

māksla, mūzika (4,6%), literatūrzinātne (4,6%), valodniecība (3,3%) un sociālais darbs (3,1%). 

Jau daudzus gadus nemainīgi dominē uzziņas par medicīnu un jurisprudenci. Sakarā ar augošo 

interesi par Latvijas valsts dibināšanas jubileju, 2017. gadā bija audzis uzziņu skaits par vēsturi. 

Interesi par tehniku un eksaktajām zinātnēm noteica izglītības iestāžu programmu ietvaros 

veicamie referāti, studiju darbi utt. Uzziņu tematiku noteica deviņu Daugavpilī esošo augstāko 

mācību iestāžu un sešu koledžu mācību programmas. Iegūto informāciju lietotāji izmantoja 

mācībām, pētniecībai, darba vajadzībām un pašizglītībai. Novadpētniecības uzziņas sastādīja 

tikai 6% no tematiskajām uzziņām (skat. “Novadpētniecība”). Sešpadsmit Daugavpils mācību 

iestāžu bibliotēku krājuma pilnīga vai daļēja integrēšana LCB e-katalogā būtiski paplašina 

informācijas meklēšanas iespējas pilsētas robežās. Krājumā iztrūkstošie iespieddarbi (grāmatas 

un raksti no periodiskajiem izdevumiem) tiek SBA kārtā pasūtīti no LNB krājumā (skat. 

“Iekšzemes un starptautiskais SBA”).  

Kā pamats uzziņu sniegšanai un informācijas iegūšanai arī pārskata gadā tika izmantots 

LCB e-katalogs, Valsts nozīmes kopkatalogs, LNB Analītikas datubāze, resursi “Periodika.lv”, 

“Letonika.lv”, “Lursoft” laikrakstu bibliotēka “News.lv”. Jaunās paaudzes lietotāji plaši 

izmanto ierakstu ieguves iespējas (izdruku, nosūtīšanu uz e-pastu) no portāla “Periodika.lv” un 

“News.lv”. Likumdošanas aktu meklēšanā tika izmantota abonētajā datubāzē “e-likumi”. 

Arvien mazāka loma informācijas meklēšanā bija uzziņu izdevumiem un citiem tradicionāliem 

informācijas avotiem. Lielākā daļa informācijas par valsts, pašvaldību institūciju un 

privātstruktūru darbību, izmaiņām likumdošanā bija atrodama tikai interneta resursos.  

Pārskata gada interesantākie un savdabīgākie pieprasījumi bija: Vabole kā simbols 

mākslā, vēsturē un psiholoģijā; Apokalipse latviešu literatūrā; Informācija par Indonēzijas kāzu 

tradīcijām angļu valodā; Zirga iejūga veidu apzīmējumi latgaliešu valodā; IV-VIII gs. Sīrijas 

un Ēģiptes pareizticīgo svēto mocekļu izteikumi par cilvēkēdājiem; Kreditēšanas sistēma Ķīnā; 

Aukles tēls literatūrā; Gleznotāji-daltoniķi; Sešu rokasspiedienu teorija; Latvijas augi, kas 

izraisa apdegumus; Starpkultūru komunikācija biznesa vidē; Stresa menedžments neatliekamās 

medicīniskās palīdzības dienesta darbā. 

Neskatoties uz to, ka jaunās paaudzes lietotājiem ir augsts informācijpratības līmenis, 

viņu prasmes meklēt informāciju ir ļoti virspusējas. Tika novērots, ka jauniešiem ir grūtības 

definēt pieprasījumu, atlasīt informācijas avotus un kritiski izvērtēt informācijas atbilstību. Šai 

lietotāju grupai bija jāsniedz palīdzība e-kataloga lietošanā un bibliotēkā pieejamo elektronisko 

resursu izmantošanā. Pārskata periodā regulāri tika sniegtas konsultācijas lietotāju grupai par 

informācijpratības pamatprasmēm: senioriem, bezdarbniekiem un personām ar īpašām 



vajadzībām par valsts un pašvaldību e-pakalpojumu izmatošanas iespējām, e-pasta izveidošanu, 

informācijas meklēšanu sociālajos portālos, internetbankas lietošanu.  

Aizvien vairāk LCB un filiāļu lietotāju vēlējās saņemt pakalpojumus attālināti. Pieauga 

attālināti sniegto uzziņu skaits. Pa telefonu un e-pastu tika sniegtas konsultācijas bibliotēkas 

lietotājiem par meklēšanas iespējām e-katalogā, izdevumu lietošanas termiņu pagarināšanu, 

informācija par bibliotēkas pasākumiem, informācijas ieguves iespējām no bibliotēku 

veidotajiem e-resursiem.  

Pilnveidojoties lietotāju e-prasmēm, pārskata periodā arvien vairāk tika izmatota iespēja 

tiešsaistē iepazīties ar rakstu pilntekstiem LNB Analītikas datubāzē, “News.lv” un 

“Periodika.lv”. 

5.7. Bibliotēkas izglītojošā darbība 

LCB piedāvā lietotājiem gan individuālās konsultācijas, gan dažādus apmācību kursus. 

Individuālās konsultācijas notiek ikdienas e-kataloga lietošanā, datoru lietošanā, informācijas 

meklēšanā utt. 

Datorkursi senioriem 

Kopš 2010. gada LCB piedāvā senioriem bezmaksas 30 stundu programmu “Datoru un 

interneta prasmju apguve senioriem”. Programma licenzēta 2016. gadā LR Interešu izglītības 

un pieaugušo neformālās izglītības licenzēšanas komisijā uz 3 gadiem. 

Programmas laikā vecāka gadagājuma bibliotēkas lietotāji apgūst Windows 

operētājsistēmas pamatus (darbs ar mapēm un datnēm, teksta noformēšanu Microsoft Office 

Word 2010 programmā u.c.), iepazīstas ar interneta pārlūkprogrammām un meklēšanas sistēmu 

pamatiem, iemācās lietot Youtube portālu, sazināties programmā Skype, lietot elektronisko 

pastu un internetbanku. Pārskata periodā programmu apguva 35 seniori (7 grupas x 5 cilvēki). 

Programmu veido šādi saturiski bloki: 

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

mapēm, darbs ar teksta dokumentiem). 

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

noformēšana un izdruka). 

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

informācijas meklēšanas pamati). 

4. Darbs ar planšetdatoriem (iepazīšanas ar šo ierīci, operētājsistēmas android 

pamatfunkcijas, darbs ar mapēm un failiem, informācijas meklēšana internetā) 

5. Internetbankas lietošanas pamati. 

Senioru apmācības dinamika par pēdējiem trīs gadiem apkopota 5.7.1. attēlā 

 

5.7.1. attēls. Senioru datorprasmju apmācības dinamika 2015.-2017. g. 
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75
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Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, 2017. gadā apmācīto senioru skaits ir jūtami krities. Tam ir 

divi iemesli. Pirmkārt, 2015. un 2016. gadā LCB Automatizācijas nodaļā, kuras darbinieki 

īsteno apmācību, strādāja 3 cilvēki, tādēļ bija iespējams apmācīt divas senioru grupas paralēli, 

iesaistot kursu vadīšanā divus darbiniekus. Pārskata gadā nodaļā strādāja tikai divi speciālisti, 

tādēļ divas paralēlas grupas komplektēt vairs nebija iespējams. Otrs iemesls apmācīto senioru 

skaita kritumam ir kursos izmantojamo datoru stāvoklis. Šobrīd datorkursiem tiek izmantoti 

bibliotēkas rīcībā esošie stacionārie datori, kas atrodas Periodikas sektorā telpās un tika iegūti 

BMGF/2008 projekta ietvaros. Tā kā šai datortehnikai ir jau vairāk nekā 9 gadi, datoriem ir 

problēmas ar iekšējiem komponentiem un vairāki no tiem vairs pienācīgi nedarbojas. Šobrīd ir 

iespējams apmācīt senioru grupas ne vairāk kā 5 cilvēku sastāvā.  

Kopš no 2010. gada, kad senioru apmācības pakalpojums tika ieviests, datorzinību 

pamatus ir apguvuši kopskaitā 610 seniori. 

LCB ASV Informācijas centra angļu valodas apmācība 

Pārskata gadā LCB ASV Informācijas centrs turpināja īstenot četras angļu valodas apmācības 

programmas:  

 Angļu valodas pamatkurss senioriem 50 stundu apjomā. Licenzēts LR Interešu 

izglītības un pieaugušo neformālās izglītības licenzēšanas komisijā; 

 Angļu valodas pamatkurss iesācējiem 50 stundu apjomā.  Licenzēts LR Interešu 

izglītības un pieaugušo neformālās izglītības licenzēšanas komisijā; 

 Angļu valodas kurss lietotājiem ar priekšzināšanām 50 stundu apjomā. 

Licenzēts LR Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības licenzēšanas 

komisijā; 

 Angļu valodas sarunvalodas klubs “English Speaking Club”.  

Programmas “Angļu valodas pamatkurss senioriem” ietvaros tika organizētas 57 

nodarbības, kurās tika reģistrēti 517 apmeklējumi. Grupa no 10 cilvēkiem veiksmīgi apguva 

piedāvāto programmu un apguva angļu valodas pamatus, kas ļauj komunicēt sadzīves situācijās. 

2017. gada septembrī tika nokomplektēta jauna grupa. 

Angļu valodas iesācēju un vidējā līmeņa grupām tika organizētas 66 nodarbības. Gada 

gaitā viena iesācēju līmeņa grupa un viena grupa ar priekšzināšanām veiksmīgi apguva 

piedāvāto programmu, un tika nokomplektētas divas nākamās grupas. Kopējs apmeklējumu 

skaits – 561, kursus 2017. gadā pabeidza 17 lietotāji. Nodarbību apmeklētāju vidū ir gan dažādu 

profesiju pārstāvji, kas saskaras ar angļu valodu ikdienas darbā (juristi, ārsti, apkalpošanas 

speciālisti, grāmatveži), gan bezdarbnieki, kas vēlas apgūt papildus zināšanas, kas var noderēt 

darba meklējumos. Pārskata gadā grupā netika reģistrēti vidusskolēni, krietni samazinājies 

studentu skaits. Acīmredzot šo grupu vajadzības spēj adekvāti apmierināt formālās izglītības 

iestādes. 

Angļu valodas sarunvalodas klubs “English Speaking Club” piedāvāja atklātas 

nodarbības – tās bija pieejamas bez iepriekšējas pieteikšanās jebkuram interesentam, kurš 

vēlējās pilnveidot savas angļu valodas sarunvalodas prasmes. 2017. gadā notika 34 nodarbības, 

kurās tika reģistrēti 282 apmeklējumi. Daļa no tiem ir pastāvīgi klubiņa apmeklētāji un arī aktīvi 

ASV Informācijas centra lasītāji. Daļa apmeklētāju nāk neregulāri. Klubiņa apmeklētāju 

sadalījums pa vecuma un sociālajām grupām 2017. gadā mainījās. Salīdzinājumā ar 

iepriekšējiem gadiem pārskata gadā 90% apmeklētāju bija vidusskolas vecuma bērni. Tas 

parāda, ka informācijas izplatīšana par LCB ASV Informācijas centra piedāvātām mācību 

iespējam Daugavpils izglītības iestādēs 2017. gadā notika veiksmīgi un deva gaidīto rezultātu.  



Ziņas par ASV Informācijas centra pārskata gadā īstenoto angļu valodas apmācību 

apkopotas 5.7.1. tabulā. 

5.7.1. tabula. ASV Informācijas centra novadīto kursu un dalībnieku skaits 2017. gadā 

 

 

   Mēn. 

Angļu valodas 

pamatkurss senioriem 

(Senior English Club) 

 

English Speaking 

club 

 

Angļu valodas 

kurss lietotājiem ar 

priekšzināšanām 

Angļu valodas 

pamatkurss 

iesācējiem 

Nodarbību 

skaits 

Dalībn. 

skaits 

Nodarbību 

skaits 

Dalībn. 

skaits 

Nodarbību 

skaits 

Dalībn. 

skaits 

Nodarbību 

skaits 

Dalībn. 

skaits 

Jan 8 78 4 16 4 48 4 34 

Feb 7 69 4 23 4 24 4 32 

Mar 8 77 4 23 -  -  

Apr 8 73 5 50 5 46 5 43 

Mai - - 4 28 4 36 4 24 

Jūn - - 3 17 3 28 3 25 

Jūl - - - - -  -  

Aug - - - - -  -  

Sep 6 32 - - 6 49 -  

Okt 8 63 4 55 4 40 4 24 

Nov 8 80 3 35 3 30 3 30 

Dec 4 45 3 35 3 28 3 20 

Kopā: 57 517 34 282 36 329 30 232 

Tabulā apkopotie dati ļauj secināt, ka daugavpiliešu interese par vidējā līmeņa un sarunvalodas 

nodarbībām turpina kāpt. Šī tendence ir saistīta ar to, ka angļu valodas zināšanu aktualitāte tikai 

pieaug un pat bērni sāk apgūt angļu valodu jūtami agrāk nekā līdz šim.  

Cita veida apmācība 

Novērota liela lietotāju interese par e-resursu izmantošanu bibliotēkā, tāpēc bibliotēka 

izstrādāja programmu “Informācijpratības ievadkurss par informācijas meklēšanu” 8 stundu 

apjomā, kura tika licenzēts LR Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības 

licenzēšanas komisijā. Apmācīti 59 lietotāji.  

LCB un tās filiālēm ir izstrādāta vienota Bibliotēkmācības programma, kuras ietvaros 

katru gadu notiek vesela virkne tematisku bibliotekāro stundu. Ar programmas aktuālo 

piedāvājumi visi interesenti var iepazīties LCB mājaslapā www.lcb.lv. 2017. gadā tika 

organizētas 22 bibliotekārās stundas lietotājiem, kuras apmeklēja 487 dalībnieki. 

Pamatinformācija par LCB rīkotajām bibliotekārajām stundām apkopota 5.2.7. tabulā. Sīkāk 

pārskata 7. nodaļā. 

5.7.2. tabula. LCB bibliotekāro stundu piedāvājums 2017. gadā 

Bibliotekārā stunda Novadīto stundu skaits Dalībnieku skaits 

Elektroniskais katalogs – tas ir vienkārši 3 77 

Ievērojamie daugavpilieši 1 27 

Bibliotēkas grāmatu pasaule 3 73 

Latvijas naudas vēsture literatūrā 5 104 

Rīgas iela Daugavpilī – ceļā uz Latvijas 

simtgadi 

4 107 

Avīzes un žurnāli – vakar, šodien, rīt! 3 57 

http://www.lcb.lv/


Iepazīsti bibliotēku! 3 42 

Kopā: 22 487 

5.8. Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas pieejamība 

iedzīvotājiem 

Turpinot uzsākto sadarbību ar citām organizācijām un iestādēm, pārskata periodā LCB un 

filiāles atbalstīja aktuālas pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju 

informācijas pieejamības nodrošināšanu bibliotēkas apmeklētājiem. Interesentiem bibliotēkās 

ir pieejami stacionārie datori un pieeja internetam, ko lietotāji izmantoja tīmeklī publicētās 

informācijas meklēšanai par pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju 

darbu, to piedāvājumu un iespējām. Līdzīga satura informāciju bija iespējams atrast LCB 

periodikas sektorā pieejamajos vietējos laikrakstos, “Latgales Laiks” (latviešu un krievu val.), 

“Сейчас”, “Наш город”, “Миллион”, “Наш город”, “Vietējā Latgales avīze”. Pieprasītākie 

vietējie laikraksti bija pieejami arī LCB filiālēs.  

Pārskata gadā informācija par saistošiem notikumiem un pasākumiem, ko organizēja 

pašvaldības kultūras iestādes, LCB un filiālēs bija pieejama iestāžu izdotajos bukletos un 

afišās. Piedāvātā informācija tika izveidota lietotājiem ērti pieejamās vietās. Nozīmīgākās ziņas 

par aktuālākajiem kultūras pasākumiem sadarbības iestādēs pārskata gadā tika publicētas arī 

LCB mājaslapā. 

LCB ir viena no Daugavpils kultūras iestādēm, kas atrodas pilsētas domes pakļautībā, 

ikvienam bibliotēkas apmeklētājam arī pārskata gadā bija iespēja iegūt saistošu informāciju 

Daugavpils pilsētas pašvaldības publiskajos pārskatos. Šie pārskati LCB un filiāļu 

apmeklētājiem ir pieejami kā elektroniskajā tā arī tradicionālajā papīra formātā. Pārskata gadā 

LCB un filiālēs periodiski bija pieejami jaunākie Daugavpils domes informatīvā izdevuma 

numuri “Daugavpils šodien un rīt”. Katru ceturksni LCB un filiāļu apmeklētājiem bija 

pieejama jaunākā Daugavpils domes informatīvi ilustratīvā brošūrā “3_K_info” jeb 

“Daugavpils Kas? Kur? Kad?”, kur tika publicēta informācija par nozīmīgākajiem pasākumiem 

un tūrisma piedāvājumiem Daugavpilī. 

Daugavpils publisko bibliotēku apmeklētājiem bija pieejami profesionālo un augstākās 

izglītības mācību iestāžu bukleti par studiju iespējām, piedāvātajām programmām dažādās 

izglītības iestādēs, valsts iestāžu izdotie bukleti, piemērām, LR Iekšlietu ministrijas 

informatīvais materiāls par rīcību dažādu apdraudējumu gadījumā, LR Labklājības ministrijas 

piedāvātie materiāli par bezmaksas psiholoģisko palīdzību bērniem un pusaudžiem, par sociālās 

palīdzības iespējām u.c. 

Pārskata gadā LCB regulāri bezmaksas bija pieejami valsts akciju sabiedrības “Latvijas 

dzelzceļš” nedēļas laikraksti, kuros publicēta informācija par dzelzceļa attīstību un problēmām 

kā Latvijā, tā arī Daugavpils reģionā. 

5.9. Elektroniskais katalogs kā pakalpojums 

LCB elektroniskais katalogs ietver LCB un 6 filiāļu krājumu, Daugavpils pilsētas Izglītības 

pārvaldes metodiskā centra bibliotēkas krājumu un 19 izglītības iestāžu bibliotēku krājumiem. 

Elektroniskā kataloga lietotājiem ir pieejamas trīs datubāzes: kopkatalogs, analītika un 

novadpētniecība. 

2017. gadā ir ievadīti 7004 jaunie ieraksti, no tiem 6962 ir monogrāfiskie ieraksti un 42 

ir seriālizdevumi. No 42 seriālizdevumiem 18 ieraksti ir avīzes un 24 ieraksti – žurnāli. No 6962 



monogrāfiskiem ierakstiem visi ieraksti ir grāmatas. Vairākiem jaunajiem ierakstiem tika 

izveidotas jaunas anotācijas, kuru skaits ir 6097, rediģēto anotāciju skaits ir 57. 

2017. gadā rekataloģizētu eksemplāru skaits ir 1830, bet nerekataloģizētu eksemplāru 

skaits ir 5591. 

No visiem 7004 jaunajiem ierakstiem 232 ierakstiem ir pārveidots vai labots ieraksta 

statuss, 6770 ir jauns ieraksta statuss un 2 ir pilnīgāks kodēšanas līmenis nekā pirms 

publicēšanas. Ierakstu resursa veidi, kuri ir ievadīti 2017. gadā, ir iedalāmi šādi: valodu 

materiāli (tekstizdevumi) – 6875 eksemplāri, nošizdevumi – 35 eksemplāri, projicētie mediji – 

32 eksemplāri, datorfaili (datne) – 13 eksemplāri, divdimensiju neprojicēta grafika – 12 

eksemplāri, nemūzikas skaņu ieraksti – 10 eksemplāri, trīsdimensiju artefakti vai reāliji (dabā 

sastopamie objekti) – 9 eksemplāri, mūzikas skaņu ieraksti – 7 eksemplāri, komplekti – 6 

eksemplāri un kartogrāfiskie materiāli – 5 eksemplāri. 

2017. gadā LCB un filiāles saņēma 10086 jaunus eksemplārus. No tiem 5431 eksemplārus 

saņēma LCB.  

Savukārt LCB filiāles saņēma 4655 jaunu eksemplāru, no tiem Bērnu bibliotēka “Zīlīte” 

– 1331, Gaismas bibliotēka – 321, Jaunbūves bibliotēka – 1014, Pārdaugavas bibliotēka – 392, 

Ceriņu bibliotēka – 579, Piekrastes bibliotēka – 1018. 

Ziņas par LCB BIS ALISE izmantošanu apkopotas 5.9.1. tabulā. 

5.9.1. tabula. BIS ALISE izmantošana 

 

Reģions / 

Pilsēta / 

Novads 

Bibliotēku skaits 

Cik 
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Daugavpils LCB 
BIS ALISE 

+ 
+ + + + + + + + 2042 900 

Daugavpils 
LCB filiāle Bērnu 

bibliotēka "Zīlīte" 

BIS ALISE 

+ 
+ + + + - - - + 889 199 

Daugavpils 
LCB filiāle Gaismas 

bibliotēka 

BIS ALISE 

+ 
+ + + + - - - + 259 12 

Daugavpils 
LCB filiāle Jaunbūves 

bibliotēka 

BIS ALISE 

+ 
+ + + + - - - + 814 97 

Daugavpils 

LCB filiāle 

Pārdaugavas 

bibliotēka 

BIS ALISE 

+ 
+ + + + - - - + 113 8 

Daugavpils 
LCB filiāle Ceriņu 

bibliotēka 

BIS ALISE 

+ 
+ + + + - - - + 1238 10 

Daugavpils 
LCB filiāle Piekrastes 

bibliotēka 

BIS ALISE 

+ 
+ + + + - - - + 1692 823 

Kopskaits: 7 7  7047 2049 



2017. gadā LCB elektroniskajam katalogam tika pievienotas 3 skolu bibliotēkas: Daugavpils 

16. vidusskolas, Daugavpils 17. vidusskolas un J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskolas bibliotēka 

(5.9.2. tabula). 

5.9.2. tabula. Skolu BIS ALISE izmantošana 

Reģions 

/ Pilsēta 

/ Novads 

Bibliotēku skaits 

Cik bibl. 

strādā ar 

BIS 

ALISE 

Strādā ar moduļiem 
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Daugav-

pils 

Daugavpils pilsētas Izglītības 

pārvaldes metodiskā centra 

bibliotēka 

BIS 

ALISE + 
+ + + + + - - + 66 0 

Daugav-

pils 

Daugavpils Krievu 

vidusskolas-liceja bibliotēka 

BIS 

ALISE + 
+ + + + - - + + 147 0 

Daugav-

pils 

Daugavpils 15. vidusskolas 

bibliotēka 

BIS 

ALISE + 
+ + + + - - - + 0 0 

Daugav-

pils 

Daugavpils Valsts 

ģimnāzijas bibliotēka 

BIS 

ALISE + 
+ + + + - - + + 111 0 

Daugav-

pils 

Daugavpils Vienības 

pamatskolas bibliotēka 

BIS 

ALISE + 
+ + + + - - - + 0 0 

Daugav-

pils 

Daugavpils 10. vidusskolas 

bibliotēka 

BIS 

ALISE + 
+ + + + - - + + 0 0 

Daugav-

pils 

Daugavpils Centra 

vidusskolas bibliotēka 

BIS 

ALISE + 
+ + + + - - + + 0 0 

Daugav-

pils 

Daugavpils Saskaņas 

pamatskolas bibliotēka 

BIS 

ALISE + 
+ + + + - - - + 0 0 

Daugav-

pils 

Daugavpils Tirdzniecības 

profesionālās vidusskolas 

bibliotēka 

BIS 

ALISE + 
+ + + + - - - + 1 0 

Daugav-

pils 

PIKC “Daugavpils 

Būvniecības tehnikums” 

bibliotēka 

BIS 

ALISE + 
+ + + + - - + + 93 0 

Daugav-

pils 

J. Pilsudska Daugavpils 

valsts poļu ģimnāzijas 

bibliotēka 

BIS 

ALISE + 
+ + + + - - - + 0 0 

Daugav-

pils 

Daugavpils 11. pamatskolas 

bibliotēka 

BIS 

ALISE + 
+ + + + - - + + 0 0 

Daugav-

pils 

Daugavpils 12. vidusskolas 

bibliotēka 

BIS 

ALISE + 
+ + + + - - + + 0 0 

Daugav-

pils 

Daugavpils Dizaina un 

mākslas vidusskolas “Saules 

skola” bibliotēka 

BIS 

ALISE + 
+ + + + - - + + 0 0 



Daugav-

pils 

Daugavpils 9. vidusskolas 

bibliotēka 

BIS 

ALISE + 
+ + + + - - + + 0 0 

Daugav-

pils 

Daugavpils Medicīnas 

koledžas bibliotēka 

BIS 

ALISE + 
+ + + + - - + + 0 0 

Daugav-

pils 

Daugavpils 3. vidusskolas 

bibliotēka 

BIS 

ALISE + 
+ + + + - - + + 0 0 

Daugav-

pils 

Daugavpils 16. vidusskolas 

bibliotēka 

BIS 

ALISE + 
- + + + - - + + 0 0 

Daugav-

pils 

Daugavpils 17. vidusskolas 

bibliotēka 

BIS 

ALISE + 
- + + + - - + + 0 0 

Daugav-

pils 

J. Raiņa Daugavpils 6. 

vidusskolas bibliotēka 

BIS 

ALISE + 
- + + + - - + + 0 0 

Kop-

skaits: 20 20  418 0 

Visas skolu bibliotēkas izmanto tādus BIS ALISE moduļus kā SBA, Komplektēšana, 

Kataloģizācija, Inventarizācija. Moduli Cirkulācija izmanto visas skolu bibliotēkas, izņemot 

2017. gadā pievienotās skolu bibliotēkas, kurām pagaidām ir jāievada savi krājumi sistēmā.  

Apmēram puse no visām skolu bibliotēkām izmanto moduli Mācības. Tikai viena bibliotēka 

(Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes metodiskā centra bibliotēka) izmanto moduli 

Bibliogrāfija. Moduli Administrācija neizmanto neviena bibliotēka, jo visas darbības, kas ir 

saistītas ar administrēšanu, veic reģiona galvenās bibliotēkas administrators. 

Katram LCB un filiāļu lietotājam ir iespēja izmantot WebPac moduli, kas nodrošina 

plašas informācijas izguves iespējas bibliotēku katalogos un datubāzes, izmantojot internetu. 

Lietotājs var izmantot vienkāršo vai paplašināto atlasi, sakārtot iegūto rezultātu, izgūt 

informāciju par grāmatām. Autorizētiem lietotājiem ir iespējas skatīt informāciju par savu 

izsniegumu, prasīt pagarināt izsnieguma termiņu, pasūtīt eksemplārus un atjaunināt savu paroli. 

2017. gadā WebPac apmeklētība ir 196 636 sesijas, (t.sk. 7 709 autentificētās sesijas). 

Tika izmantotas tādas autorizēto lietotāju iespējas kā: pagarinājuma pieprasījums – 6549 

reizes, izdevumu pasūtīšana – 2050 reizes, pasūtījuma atcelšana – 112 reizes, pasūtījuma 

atcelšana no rindas – 75 reizes, pagarinājuma pieprasījuma atcelšana – 45 reizes, nomainīta 

parole – 26 reizes, brīva pieprasījuma izveide – 13 reizes, brīva pieprasījuma izveides atcelšana 

– 4 reizes. 

5.10. Digitalizācija 

Pārskata gadā tika izveidota un LCB mājaslapā integrēta virtuāla izstāde “Latgales Centrālajai 

bibliotēka 80”. Izstāde tapa bibliotēkas 80 gadu jubilejas ietvaros un tās vajadzībām tika 

digitalizētas fotogrāfijas, avīžu raksti un citi dokumenti par bibliotēkas vēsturi. Sīkākas ziņas 

par izstādes tapšanu un saturu nodaļas “Publicitāte” sadaļā “Veiksmīgākie bibliotēku 

popularizējošie pasākumi”. 

5.11. Iekšzemes un starptautiskais SBA 

Pārskata gadā LCB un filiāles pēc lasītāju pieprasījuma turpināja sniegt iekšzemes 

starpbibliotēku abonementa (turpmāk SBA) pakalpojumus, tādējādi tika nodrošināta publicēto 

izdevumu pieejamība tuvāk darba, mācību, studiju vai dzīves vietai. Daugavpils publisko 

bibliotēku lietotāji 2017. gadā aktīvi izmantoja SBA pakalpojumus starp LCB un filiālēm, veica 

http://www.lcb.lv/lcb-80/
http://www.lcb.lv/lcb-80/


arī pasūtījumus un saņēma nepieciešamos informācijas resursus no citiem Latvijas bibliotēku 

krājumiem. 

Ziņas par SBA galveno rādītāju dinamiku pēdējo trīs gadu griezumā apkopotas 5.11.1. 

tabulā. 

5.11.1. tabula. “SBA rādītāji” 

SBA 2015 2016 2017 

Kopējais SBA izsniegums 288 291 722 

Tai skaitā: 

no citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

176 110 242 

uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

112 181 480 

Dokumentu elektroniskā piegāde 839 635 1027 

Kā redzams tabulā, pārskata gadā no citām Latvijas bibliotēkām LCB saņēma 242 

dokumentus: 96 izdevumus LCB pasūtīja un saņēma no filiālēm; 146 pieprasījumus no citām 

Latvijas bibliotēkām (ārpus LCB sistēmas). 2017. gadā SBA pakalpojumus no citām 

bibliotēkām saņēma 104 LCB lietotāji. LCB lietotāji no filiālēm galvenokārt pasūtīja 

daiļliteratūras izdevumus – kriminālromānus, fantastiku, mīlas romānus, oriģinālliteratūras 

daiļdarbus. Atsevišķi pieprasījumi tika izpildīti arī nozaru literatūrā – filozofijā, reliģijā, 

vēsturē, tehnikā, medicīnā. LCB lietotāji SBA kārtā visvairāk pieprasīja izdevumus no LCB 

filiāles Jaunbūves bibliotēkas un Piekrastes bibliotēkas krājuma. 

No citām Latvijas bibliotēkām, galvenokārt no LNB, ievērojamu daļu LCB lietotāju 

pieprasījumu sastādīja iespieddarbi un publicētie raksti periodiskajos izdevumos par sporta, 

medicīnas, dabaszinātņu, novadpētniecības, reliģijas, tehnisko zinātņu (celtniecība, transports, 

enerģētika) un ekonomikas tēmām (5.11.2. tabula). Šo SBA pakalpojumu aktīvi izmantoja 

vidusskolēni, studenti un strādājošie bibliotēkas lietotāji. 

5.11.2. tabula. No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 

Nozare Ekonomika Medicīna Sports Dabaszinības Tehnika Reliģija Novadpētn. 

Eksemplāru 

skaits 

5 32 49 32 9 7 12 

SBA pakalpojumus izmantoja vietējie novadpētnieki, piemēram, atlasot un apkopojot 

informāciju grāmatai par volejbola vēsturi Daugavpilī (N. Jevstifejeva un A. Smirnova sastādīts 

izdevums «60-летняя история Даугавпилсского мужского волейбола»). Tādējādi pārskata 

gadā ievērojami pieauga pieprasījumu skaits par sporta tēmu. SBA iespējas aktīvi izmantoja 

Daugavpils Medicīnas koledžas studenti, galvenokārt pieprasot publicētos rakstus no 

medicīniskiem žurnāliem (“Medicine”, “Latvijas Ārsts”). 

Pierasot SBA dokumentu piegādi, lietotājiem ir iespēja izvēlēties pieprasītās informācijas 

piegādes veidu: papīra formātā vai elektroniskā veidā. Pārskata gadā pieprasījumu izpildīšanas 

termiņš elektroniskā veidā tika veikts vienas darba dienas laikā, savukārt tradicionālo sūtījumu 

veidā – 3-5 darba dienu laikā, tādēļ lietotāji arvien vairāk izvēlējās SBA pieprasījumu izpildi 

elektroniskā formātā (5.11.1. tabula).  

2017. gadā SBA kārtā LCB uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīja 480 dokumentus. 

LCB filiālēs bija pieejamas rotējošās grāmatu kopas: “Pasaules brīnumi” un “Rokdarbu 

burvība” (skat. sadaļā “Krājuma un datubāzu popularizēšana”), kas tika izsniegtas SBA kārtā, 



sastādot 274 izsniegumus. LCB uz filiālēm pēc to lasītāju pieprasījuma sūtīja daiļliteratūru, 

monogrāfijas par ievērojamu personu dzīvi, kā arī iespieddarbus filiāļu tematisko literatūras 

izstāžu papildināšanai, literāro un tematisko pasākumu organizēšanai.  Pārskata gadā 131 

dokuments tika izsūtīts uz citām Latvijas bibliotēkām, kas ir ārpus LCB sistēmas (5.11.3. 

tabula). 

5.11.3. tabula. Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 

LCB SBA kārtā turpināja izsniegt dokumentus par vairākām celtniecības tēmām PIKC 

“Daugavpils Būvniecības tehnikums” bibliotēkai; daiļliteratūru un medicīnas nozares literatūru 

Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Daugavpils filiālbibliotēkai; nozaru literatūru ekonomikā un 

dabaszinībās SIA “Latgales mācību centrs”. LCB izsniedza dokumentus arī citām Latvijas 

bibliotēkām: Gulbenes novada bibliotēkai, Aizkalnes bibliotēkai (Preiļu novads), kas SBA 

kārtā pasūtīja daiļliteratūras izdevumus krievu valodā. 

Pārskata gadā LCB bibliotēkas lietotāji SBA kārtā interesējās par iespieddarbiem un 

citiem dokumentiem latviešu, krievu, angļu, vācu un poļu valodā.  

5.12. Problēmas un risinājumi bibliotēkas pakalpojumu un pieejamības jomā  

Tā kā bibliotēkā ir bezmaksas pieeja stacionārajiem datoriem ar interneta pieslēgumu, 

bibliotēkas lietotāji diezgan bieži griežas pie bibliotekāriem ar lūgumu sniegt konsultācijas 

darbā ar privāti aizsargātiem datiem vai arī veikt nepieciešamās manipulācijas, piemēram, 

internetbankā, portālā Latvija.lv u.c. Tādējādi bibliotekāri lietotājiem sniedz skaidrojumu par 

ierobežojumiem klientu konfidenciālās informācijas pieejai. Lietotāji atsaucas, ka pēc tāda 

veida palīdzības bibliotēkā vēršas pēc citu iestāžu, piemēram, banku, valsts vai pašvaldības 

iestāžu, darbinieku motivācijas.  

LCB un filiāļu pakalpojumus izmanto arī personas ar destruktīvu uzvedību – agresīvi 

jaunieši, cilvēki alkoholisko dzērienu reibumā, bezpajumtnieki, kuri neievēro sanitārās normas, 

personas, kuras ir atbrīvotas no ieslodzījuma iestādēm. Dažkārt rodas konfliktsituācijas, kurās 

bibliotekāri jūtās neaizsargāti no cilvēku neprognozējamas rīcības. 2017. gadā LCB filiālēs tika 

uzstādītas trauksmes pogas, lai novērstu ārkārtas situācijas, apdraudējumus bibliotekāriem vai 

klientiem. 

LCB darba laiks ir ērts visām lietotāju kategorijām, taču būtu vēlams lietotājiem piedāvāt 

arī iespēju atstāt bibliotēkas dokumentus ārpus darba laika īpašā nodošanas kastē. Iespējams, 

tāda veida pakalpojums nodrošinātu veiksmīgākus rezultātus darbā ar bibliotēkas 

parādniekiem. 

  

Nozare Tehnika Novadpētn. Pedagoģija Ekonomika Māksla Psihol. Daiļliter. 

Eksemplāru 

skaits 

37 8 13 34 4 9 26 



6. Krājums 

6.1. Krājuma komplektēšanas politika un organizācija 

Pārskata gadā komplektēšanas darbs LCB un filiālēs tika veikts saskaņā ar “Latgales Centrālās 

bibliotēkas krājuma attīstības koncepciju 2016.-2020. gadam”. LCB vienotā krājuma 

organizāciju un pārvaldību nosaka šādi LCB dokumenti: Vienotā krājuma noteikumi, 

Noteikumi par depozitāriju, Noteikumi par bez atlīdzības saņemto iespieddarbu un citu 

dokumentu pieņemšanu un noformēšanu u.c. 

Pārskata gadā tika izvirzītas šādas krājuma komplektēšanas un organizācijas prioritātes: 

 augstvērtīgas latviešu oriģinālliteratūras un kvalitatīvas nozaru literatūras 

komplektēšana; 

 pieprasīto izdevumu eksemplāru palielināšana; 

 jaunākās bērnu un jauniešu literatūras komplektēšana; 

 novadpētniecības krājuma attīstīšana; 

 LCB krājuma pieejamības uzlabošana. 

Krājuma veidošanas procesu koordinē Komplektēšanas padome un Krājuma komisija. 

Komplektēšanas padomes sēdes notiek 1 reizi mēnesī. Tajās regulāri piedalās arī citi LCB 

nodaļu, sektoru un filiāļu vadītāji. Sēdēs izskata un veic piešķirto līdzekļu sadalījumu attiecīgi 

bibliotēkas iepriekšējā gada iespieddarbu un citu dokumentu izsniegumam, kā arī izskata citus 

jautājumus, kas saistīti ar krājuma veidošanu, piemēram, krājuma izmantošana, latviešu 

oriģinālliteratūras jaunieguvumi, lasītveicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku 

žūrija” kolekcijas iegāde u.c. Pārskata gadā notika 9 Komplektēšanas padomes sēdes.  

Krājuma piekomplektēšana notika Komplektēšanas datubāzē. Pārskata periodā datubāzē 

tika reģistrēti 300 pasūtījumi, no tiem izpildīti – 235. Aktīvāk komplektēšanas datubāzi izmanto 

LCB Lietotāju apkalpošanas nodaļa, Jaunbūves un Piekrastes bibliotēkas.  

Pārskata gada sākumā tika veikta LCB Abonementa un Lasītavas nodaļu reorganizācija 

un to krājumu apvienošana. Nozaru literatūras krājums tika izvērtēts un optimizēts. Brīvpieejā 

tika palielināts daiļliteratūras krājums un izveidotas jaunas tematiskās grāmatu kopas. Lai 

lietotājiem būtu viegli orientēties krājumā, grāmatas, kuras paredzētas darbam uz vietas, ir 

marķētas ar oranžām uzlīmēm. No kopējā nozaru literatūras apjoma ar dzeltenām uzlīmēm ir 

apmēram 38% grāmatu.   

6.2. Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums 

Finansējumu krājuma komplektēšanai nodrošina Daugavpils pilsētas pašvaldība. 2017. gadā no 

Daugavpils pilsētas domes jaunu informācijas resursu iegādei LCB un filiālēm ir izlietoti EUR 

41834, no tiem EUR 9535 periodikas abonēšanai (6.2.1. tabula). Uz 1 pilsētas iedzīvotāju 

informācijas resursu iegādei ir iztērēti LCB budžeta līdzekļi EUR 0.45. Tas atbilst LR Ministru 

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

prasībām. Pašvaldības finansējums grāmatu iegādei ir stabils. Pārskata gadā ir samazināti 

līdzekļi periodisko izdevumu abonēšanai.  

6.2.1. tabula. Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums 

 2015 2016 2017 

Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 

40546 44098 41834 

t. sk. grāmatām 30749 33620 32299 



t. sk. bērnu grāmatām 6654 5996 5001* 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 9797 10478 9535 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. 

pašvaldībā 

0.41 0.46 0.45 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai kopā 

65899 68348 66693 

*Bērnu grāmatas atbilstoši statistikas veidlapā sniegtajiem datiem 

6.3. Rekataloģizācija 

LCB un filiāļu krājums ir pilnībā rekataloģizēts. 

6.4. Krājuma pārbaude 

Pārskata gadā plānotā krājuma pārbaude tika veikta LCB filiālē Jaunbūves bibliotēkā. 

Pārbaudes laikā tika konstatēts iztrūkums, kas nepārsniedza LR MK noteikumos Nr.317 

pieļaujamo iztrūkuma normu 0,3 % no bibliotēkas krājuma vērtības uz kārtējā saimnieciskā 

gada sākumu.  

6.5. Krājuma rādītāji 

Noslēdzot 2017. gadu, LCB vienoto krājumu veido 196 578 informācijas resursi kopvērtībā 

EUR 660002.44 (6.5.1. tabula). 

6.5.1. tabula. Izdevumu veidi LCB vienotajā krājumā 2017. gada beigās 

Izdevuma veids Vienību skaits 

Grāmatas 167 898 

Seriālizdevumi 25 191 

Audiovizuālie resursi 1353 

Kartogrāfiskie dokumenti 66 

Nošizdevumi 1021 

Elektroniskie izdevumi 728 (t.sk. e-grāmatas – 381 eks.) 

Attēlizdevumi 47 

Spēles 39 

Novadpētniecības mapes 235 

Kopā 196 578 

Vienoto krājumu veido izdevumi latviešu valodā (52%), krievu valodā (43%), angļu valodā 

(4%) un pārējās svešvalodās valodās (1%). Vienotā krājuma sadalījums pa nozarēm ir 

atspoguļots 6.5.1. attēlā. 

 
*Resursi, kas satura un formas ziņā atbilst pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērna uztverei  
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6.5.1. attēls. LCB vienotais krājums pa nozarēm 

Pārskata gadā LCB vienotais krājums ir papildināts ar 13596 eks., tai skaitā ar 4973 periodisko 

izdevumu eks. Gada laikā no krājuma ir izslēgti 15355 eks. LCB vienotā krājuma rādītāji ir 

atspoguļoti 6.5.2. tabulā. 

6.5.2. tabula. Krājuma rādītāji 

 2015. gads 2016. gads 2017. gads 

Jaunieguvumi kopā 14782 15542 13596 

t.sk. grāmatas 9899 10793 9836 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 1171 956 1120 

t. sk. bērniem 2125 1980 2485 

Izslēgtie dokumenti 14302 20528 15355 

Krājuma kopskaits 203323 198337 196578 

Grāmatu krājuma apgrozība 1.1 0.9 2.0 

Periodisko izdevumu apgrozība 5.7 6.1 3.1 

2017. gadā jaunieguvumos palielinājās latviešu oriģinālliteratūras un bērnu literatūras skaits. 

Grāmatu krājuma apgrozība ir 2.0 un periodisko izdevumu apgrozība – 3.1. Kā redzams, 

pārskata gadā pieauga grāmatu krājuma apgrozība, bet periodisko izdevumu apgrozība 

ievērojami samazinājās. Pārskata gadā periodikas apgrozība samazinājās tieši centrālajā 

bibliotēkā, filiālēs šis rādītājs, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, būtiski nemainījās un vidēji ir 

10.7. Tāpēc nākamajā gadā ir pieņemts lēmums pārstrādāt instrukciju par LCB periodisko 

izdevumu glabāšanas termiņiem, optimizēt abonēto izdevumu skaitu un veikt krājuma 

atbrīvošanu no mazpieprasītiem izdevumiem.  

Jaunieguvumu raksturojums 

Pārskata gadā vienotais krājums ir papildināts ar 13596 eks. iespieddarbiem un citiem 

dokumentiem, no kuriem 4722 eks. ir pirktie jaunieguvumi, 3901 eks. nepirktie jaunieguvumi 

un 4973 eks. periodiskie izdevumi (6.5.3. tabula). 

6.5.3. tabula. LCB vienotā krājuma papildināšanas veidi 2017. gadā 

Piegādes veids 
Kopā saņemti  

% eks. EUR 

Saņemti no LNB bez atlīdzības, t.sk. 

1)Obligātais eksemplārs 
2926 19403.7 21.5% 

Iepirktie dokumenti 4722 32299.16 35% 

Izdevumi saņemti bezatlīdzības  529 3496.6 4% 

Ziedojumi (ASV vēstniecība) 28 258.59 0.2% 

Dokumentu aizvietošana 418 1699.5 3% 

Kopā uzņemti bilancē 8623 57157.55  

Jaunie informācijas resursi pārsvarā tika iepirkti Jāņa Rozes grāmatnīcā, SIA “Latvijas 

Grāmata”, SIA “Janus” un SIA “Kniga.lv ”. Lielākie grāmatu un citu dokumentu piegādātāji ir 

atspoguļoti 6.5.4. tabulā.  

6.5.4. tabula. Lielākie piegādātāji 2017. gadā 

Nr. 

p.k. 

Piegādātājs Eksemplāru skaits 
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Nozaru literatūra Daiļliteratūra

1.  SIA “Janus” 3032 

2.  Latvijas Nacionālā bibliotēka 

(obligātais eksemplārs) 

2997 

3.  SIA “Latvijas grāmata’ 746 

4.  SIA “Jānis Roze” 739 

5.  SIA “Kniga.lv” (Polaris) 180 

6.  VAS “Latvijas Pasts’ 4973 

LCB un filiāles sniedz pakalpojumus plašam lietotāju lokam. Lielākā daļa LCB lietotāju ir 

vispārizglītojošo skolu audzēkņi, studenti un tie, kas paaugstina savu kvalifikāciju. Tāpēc LCB 

krājums regulāri tiek papildināts ar dažāda veida nozaru literatūras izdevumiem. Līdz ar to 

pārskata gadā nozaru literatūras īpatsvars LCB jaunieguvumos bija 56%, daiļliteratūras – 44%. 

Filiālēs nozaru literatūra jaunieguvumu klāstā bija 16%, daiļliteratūra – 50% (6.5.2. attēls). 

LCB filiālēs no kopējā jaunieguvumu skaita jaunieguvumi bērniem un jauniešiem ir 40%, kas 

ir pietiekami, lai apmierinātu šīs lasītāju grupas vajadzības. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.2. attēls. Jaunieguvumi LCB un filiālēs pa nozarēm 2017. gadā (%) 

Vispieprasītākās nozares bija medicīna, juridiskās zinātnes, etnogrāfija un pedagoģija. 

Vismazāk pieprasīti bija izdevumi filozofijā, reliģijā, lauksaimniecībā un ģeogrāfijā. 

Plānojot finansiālo līdzekļi izlietojumu iespieddarbu un citu dokumentu iegādei bērniem, 

pārskata gadā tika ņemts vērā izsniegums katrā vecuma grupā. Aktīvākie lasītāji ir sākumskolas 

un pirmsskolas vecuma bērni. Jaunieguvumi bērniem (%) pa vecuma grupām atspoguļoti 6.5.5. 

tabulā. Kopējā jaunieguvumu klāstā LCB un filiālēs jaunieguvumi bērniem līdz 18 gadiem 

pārskata gadā ir 24%. 

6.5.5. tabula. Jaunieguvumi bērniem pa vecuma grupām 2017. gadā 

Vecuma grupa Eks. skaits %  

Pirmsskolas vecuma bērniem 809 27% 

Sākumskolas vecuma bērniem (1.-4. kl.) 1394 47% 

Vidējā vecuma bērniem(5.-7. kl.) 531 18% 

Pusaudžiem un jauniešiem (8.-12. kl.) 251 8% 

Kopā: 2985  

Viens no krājuma papildināšanas veidiem ir periodikas abonēšana. Pārskata gadā LCB un 

filiālēs tika abonēti 177 periodisko izdevumu nosaukumi, no kuriem 23 nosaukumi (13%) ir 



adresēti bērniem un jauniešiem. Salīdzinot ar 2016. gadu, periodikas abonēšanai iztērētie 

līdzekļi ir mazāki par EUR 943. Tas ir skaidrojams ar to, ka LCB tika samazināti līdzekļi 

periodikas abonēšanai, jo samazinājās periodisko izdevumu pieprasījums. 

Bezatlīdzības izdevumi 

Pārskata gadā bez atlīdzības ir saņemtas 529 grāmatas. Vērtīgi izdevumi tika saņemti no LNB 

AD Bibliotēku attīstības centra, no fiziskām personām, Daugavpils pilsētas domes Kultūras 

pārvaldes, Latgales Kultūras centra izdevniecības, Somijas vēstniecības Latvijā, VAS “Latvijas 

Pasts” u.c. 

2017. gadā LCB ir saņēmusi projekta “Latviešu oriģinālliteratūra Latvijas bibliotēkās” 

grāmatu kolekciju – 67 grāmatas 578.86 EUR vērtībā un 56 grāmatas kopvērtībā EUR 573.81, 

kas bija iekļautas lasītveicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” kolekcijā. 

6.6. Datubāzes 

Abonētās tiešsaistes datubāzes 

2017. gadā LCB un tās filiālēs lietotājiem bija pieejamas datubāzes Letonika, Lursoft laikrakstu 

bibliotēka “News”, e-likumi un EBSCO. Likumdošanas aktu datubāzi “e-likumi” bibliotēka 

abonē, bet daudznozaru e-resursu datubāzu platforma EBSCO ir pieejama bibliotēkas 

lietotājiem, sākot no 2017. gada aprīļa, pateicoties LCB filiāles Ceriņu bibliotēkas iegūtajai 

balvai konkursā “Izmanto resursus radoši!” – datubāzes EBSCO gada abonementam. Pārskata 

gadā nedaudz samazinājušies bez maksas pieejamo datubāzu Letonika (-308 skatījumi) un 

Lursofta laikraksta bibliotēka “News” (-743 skatījumi) izmantošanas statistiskie rādītāji. Abas 

šīs pilntekstu datubāzes izmanto galvenokārt skolēni un studenti zinātniski pētniecisko darbu, 

bakalaura un maģistra darbu izstrādē. Datubāzi e-likumi ir iecienījuši topošie juristi, valsts un 

privātstruktūru grāmatveži. To labprāt izmanto seniori, kuri meklē informāciju par Daugavpils 

domes saistošajiem noteikumiem, pensiju un sociālo likumdošanu, mājokļu apsaimniekošanas 

juridiskajiem aktiem.  

Pašu veidotās datubāzes 

LCB un filiāles piedāvā lietotājiem 4 pašu veidotās datubāzes: Dziesmotā Latgale, Dinaburgas 

cietoksnis, Daugavpils novadnieki, Daugavpils baznīckalns, Informācija šīm datubāzēm ir 

atrodama sadaļā “Novadpētniecība”. 

Datubāzu izmantojuma rādītāji 

Datubāzu izmantojuma rādītāji ir apkopoti 6.6.1. tabulā.  

6.6.1. tabula. Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums 

Datubāze Adrese 2015 2016 2017 

Letonika https://www.letonika.lv/  6541 6640 6332 

News http://news.lv/  2391 2945 2202 

e-likumi* https://www.e-likumi.lv/  - - - 

EBSCO https://www.ebsco.com/  - - 1513 

Dziesmotā Latgale http://www.lcb.lv/dziesmotalatgale/  9937 11022 16227 

Dinaburgas cietoksnis http://dinaburgascietoksnis.lcb.lv/  214 4665 5375 

Daugavpils Baznīckalns http://www.lcb.lv/baznickalns/?lv/  1624 2100 4733 

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

_novadnieki  
654 808 1567 

https://www.letonika.lv/
http://news.lv/
https://www.e-likumi.lv/
https://www.ebsco.com/
http://www.lcb.lv/dziesmotalatgale/
http://dinaburgascietoksnis.lcb.lv/
http://www.lcb.lv/baznickalns/?lv/
http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=Daugavpils_novadnieki
http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=Daugavpils_novadnieki


*Statistika par datubāzes e-likumi izmantošanu nav pieejama. 

Kopumā pārskata gadā datubāzu izmantošanas rādītāji ir auguši. Lielā mērā to veicinājušas 

e-prasmju bibliotekārās stundas, skolēnu un citu sociālo grupu iepazīšanās ekskursijas 

bibliotēkā, kuru laikā potenciālajiem lietotājiem tika sniegta informācija par bibliotēkas 

e-resursiem, kā arī aktīva bibliotēkas veidoto datubāzu popularizēšana sociālajos tīklos. Zināmu 

lomu spēlē arī pie datoriem izvietotie par datubāzēm informējošie bukleti un grāmatzīmes, 

senioru datorapmācības kursi un, protams, pašu lietotāju e-prasmju pilnveidošanās.  

6.7. Krājuma un datubāzu popularizēšana 

Pārskata gadā LCB un filiāles izmantoja dažādus krājuma popularizēšanas veidus. Viens no 

biežāk izmantotajiem ir literatūras izstādes. Gada laikā LCB un filiālēs tika rīkotas 557 

literatūras izstādes (no tiem 231 bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem), t.i., jaunieguvumu 

izstādes, tematiskās izstādes un novadpētniecības izstādes.  

2017. gadā LCB atzīmēja 80 gadu jubileju, tāpēc vairākas izstādes bija veltītas tieši šai 

tēmai. Viena no vairāk apmeklētajām izstādēm bija interaktīvā literatūras izstāde “Kad 

pagātne tiekas ar nākotni”, kas iepazīstināja ar bibliotēkas vēsturi, sākot ar 20. gs. 30. gadiem.  

     
Vēl viena izstāde LCB, kas guva lietotāju atsaucību, ir autogrāfēto grāmatu izstāde 

“Īpaša grāmata bibliotēkā”. Ekspozīcijā tika iekļauti Daugavpils autoru dāvinātie izdevumi, 

kā arī grāmatas, kurās savus ierakstus atstājuši populāri Latvijas un ārvalstu autori, kas savulaik 

viesojušies bibliotēkā. Pēc izstādes grāmatas atgriezās plauktos un turpmāk ir atpazīstamas pēc 

uzlīmes “Īpaša grāmata”. LCB lietotāju novērtētākās izstādes bija arī “Grāmatas krāsainai 

vasarai” un “Aizraujošas grāmatas garajiem vakariem”.  

Pārskata gadā LCB uzsāka sadarbību ar vecāku pieredzes apmaiņas klubu “Laimīgi bērni 

un vecāki”, piedāvājot tematisku literatūras izstādi un grāmatu apskatu “Vērtīgi padomi 

māmiņām”. Izstāde notika Daugavpils pilsētas domes dzimtsarakstu nodaļā, kurā piedalījās 

jaunie vecāki, kuru atvases ir vecumā līdz 7 gadiem. Vecāki tika iepazīstināti ar grāmatām, kas 

satur praktiskus, pozitīvus un iedvesmojošus padomus bērnu fiziskās un garīgās attīstības 

veicināšanā, kā arī ar literatūras klāstu par veselīgu uzturu, bērna kopšanu un aprūpi, attīstošo 

rotaļu nozīmi bērna audzināšanā, aktīva dzīvesveida uzturēšanu un radošu nodarbību lomu 

bērna attīstības veicināšanā.  

Lai iepazīstinātu plašāku lasītāju loku ar interesantiem un vērtīgiem izdevumiem no LCB 

krājuma, LCB filiāļu lietotājiem tika piedāvātas divas rotējošās grāmatu kopas “Rokdarbu 

burvība” un “Pasaules brīnumi”. Katra grāmatu kopa ceļoja pa LCB filiālēm pusgada garumā, 

katrā filiālē tā bija apskatāma vienu mēnesi. 



     
Ar mērķi atklāt LCB krājuma bagātību un daudzveidību, Bibliotēku nedēļas ietvaros ar 

grāmatu izstāžu palīdzību katru dienu tika akcentēts viens iespieddarbu veids vai žanrs – dzeja, 

biogrāfiskā proza, detektīvromāns, mīlestības romāns u.c. Bibliotēku nedēļas ietvaros 

lietotājiem bija iespēja piedalīties akcijā – “Aklais randiņš ar grāmatu”. Grāmatas bija 

iesaiņotas tā, lai noslēptu to vākus un anotācijas, atstājot tikai norādi par izdošanas valodu. 

Ikviens interesents varēja iesaistīties šajā lasīšanas piedzīvojumā, izmēģināt ko jaunu un 

pārliecināties, cik daudz patiesības ir senajā teicienā: “Nespried par grāmatu pēc tās vāka”. 

Sīkākas ziņas par Bibliotēku nedēļas aktivitātēm (ieskaitot fotogrāfijas) sadaļā “Publicitāte”. 

Pārskata gadā LCB un filiālēs notika jauno grāmatu apskati dažādām lietotāju grupām. 

Gada garumā LCB tika piedāvāts literatūras apskats “Grāmatu jaunumi bibliotēkā”. 

Bibliotekāri iepazīstināja interesentus ar jaunāko grāmatu satura kopsavilkumiem un 

literatūrkritiķu atsauksmēm. Lasītājiem tika piedāvāti jaunākie mīlas, fantastikas un 

detektīvromāni. Savukārt jaunieši varēja iepazīties ar saistošu izklaidējošu piedzīvojumu un asa 

sižeta literatūru. Bija arī pieejami jaunākie iespieddarbi par slavenību biogrāfijām un viņu 

radošo darbību, kā arī novitātes nozaru literatūrā – medicīnā, psiholoģijā, vēsturē un tehnikā.  

       
Vēl viens nozīmīgs krājuma popularizēšanas instruments ir bibliotēkas tīmekļa vietne. 

Pārskata gadā LCB mājaslapā tika publicētas preses relīzes par lielākajām literatūras izstādēm, 

vērtīgākajiem dāvinājumiem. Lai lasītāji jebkurā laikā varētu iepazīties ar lasītākajām 

grāmatām, bibliotēkas mājaslapā ir izveidots speciāls baneris “Grāmatu tops”, kur ir 

apkopotas katra mēneša 10 lasītākās grāmatas. Katras grāmatas vākam ir pievienota hipersaite 

uz elektronisko katalogu, kas vienkāršo grāmatas meklēšanas ceļu.   

Sociālie tīkli ir uzskatāmi par vērtīgu un efektīvu instrumentu, kas ļauj popularizēt 

bibliotēkas krājumu un datubāzes ļoti plašai auditorijai – informēt par krājuma jaunieguvumiem 

un ieteikt saistošu un vērtīgu literatūru, stāstīt par bibliotēkas elektronisko datubāzu 

piedāvātajām iespējām un iepazīstināt lietotājus ar to saturu uzrunājošā un atraktīvā veidā. 

Pārskata gadā LCB īstenoja krājuma un datubāzu popularizēšanas pasākumus sociālajos 

tīklos Facebook un Twitter, kur bibliotēkai ir savi oficiālie konti. Veiktos krājuma un datubāzu 

popularizēšanas pasākumus minētajos sociālajos tīklos var iedalīt šādi: 

  



1) Regulārās ikdienas rubrikas (līdz pārskata gada septembrim) 

 Šī diena literatūras vēsturē: informācija par konkrētajā dienā dzimušu 

ievērojamu autoru, ziņas par LCB krājumā pieejamajiem šī autora darbiem ar saiti 

uz e-katalogu. 

 Dienas citāts: konkrētajā dienā dzimušā autora izteikums, kas raisītu interesi par 

autora daiļradi. 

2) Regulārās iknedēļas rubrikas 

 Izstāžu pirmdiena: visa gada garumā katru pirmdienu 

ziņa par attiecīgajā nedēļā bibliotēkā skatāmajām 

literatūras izstādēm (ar izstāžu fotogrāfijām un 

kolāžām) 

 

 

 

 Datubāzu otrdiena: visa gada 

garumā bibliotēkas sociālo tīklu 

kontos tika popularizēta LCB 

veidotā elektroniskā datubāze 

“Dinaburgas cietoksnis”. Katru 

otrdienu tika izveidots viens 

ieraksts par kādu interesantu 

faktu no cietokšņa vēstures, 

publicējot kādu no datubāzes 

fotogalerijas attēliem un 

pievienojot saiti uz pašu datubāzi, 

kur lasāma sīkāka informācija. 

Rubrika guva lielu atsaucību no 

sociālo tīklu lietotāju puses, kuri 

dalījās ar šiem ierakstiem un 

spieda “patīk”. Par 15% pieauga 

arī pašas datubāzes apmeklētība (skat. pārskata sadaļā “Datubāzu izmantojuma 

rādītāji”). 

 Interaktīvā trešdiena “Uzmini 

grāmatu”. No 1. janvāra līdz 31. augustam 

ik trešdienu sociālo tīklu Facebook un 

Twitter lietotājiem tika piedāvāts minēt no 

attēliem veidotus rēbusus, kas tika sastādīti 

pēc LCB krājumā atrodamo grāmatu 

nosaukumiem.  

  

(Anna Brigadere “Dievs. Daba. Darbs”) 

 



 

No 1. septembra līdz 31. decembrim tika 

piedāvāts minēt LCB krājumā atrodamo grāmatu 

vākus (vāka attēls tika aizklāts ar melnu kārtu, 

atstājot redzamus tikai atsevišķus fragmentus jeb 

“lodziņus”).  

  

 

 

(Inga Ābele. “Klūgu mūks”) 

 

Rubrika ir uzskatāma par veiksmīgu, jo sociālo tīklu lietotāji izrādīja atsaucību un 

aktīvi piedalījās minēšanā katru nedēļu, rakstot komentāros savas atbildes, spiežot 

ziņai “patīk” un daloties ar to. 

 Novitāšu piektdiena “Grāmatu jaunumi”: visa gada garumā ik piektdienu 

ieteicām interesantus jaunieguvumus LCB krājumā, publicējot grāmatas vāka 

attēlu, īsu aprakstu un saiti uz bibliotēkas e-katalogu. 

3) Neregulārie ieraksti (laiku pa laikam vai atbilstoši aktualitātei) 

 Gada sākumā atgādinājuma ziņa par to, kādas elektroniskās datubāzes ir 

pieejamas LCB 

 Gada sākumā ziņa par attiecīgajā gadā abonētās periodikas piedāvājumu LCB 

 Gada sākumā ziņa par aizvadītā gada lasītākajām grāmatām LCB četrās 

kategorijās: latviešu oriģinālliteratūra, tulkotā daiļliteratūra, bērnu literatūra un 

nozaru literatūra. 

 Ikreiz, saņemot jaunu grāmatu partiju, fotogrāfijas ar lasītāju apkalpošanas nodaļā 

nonākušajām (jau apstrādātajām un e-katalogā ievadītajām) grāmatām un 

aicinājumi nākt uz bibliotēku un izvēlēties lasāmvielu no nupat pienākušo 

jaunumu klāsta. 

 Saskaņā ar notikumu kalendāru ziņas par bibliotēkā plānotajiem grāmatu 

apskatiem – izveidojot “pasākumu” sociālajā tīklā Facebook, publicējot 

aicinājumus uz gaidāmajiem apskatiem mikroblogu vietnē Twitter.  

 Ikmēneša grāmatu tops – publikācija katra mēneša sākumā par aizvadītā mēneša 

10 lasītākajām grāmatām mūsu bibliotēkā – vai nu kolāžas, vai video (slaidrādes) 

formā. 

 Saskaņā ar notikumu kalendāru fotogalerijas pēc notikušajiem krājumu un 

datubāzes popularizējošajiem pasākumiem – grāmatu apskatiem, bibliotekārajām 

stundām un tematiskiem pasākumiem. 

Piecām no sešām LCB filiālēm ir konti sociālajā tīklā Facebook, kur regulāri tiek 

publicēta informācija par jaunieguvumiem un literatūras izstādēm.  

Novadpētniecības datubāzes tiek popularizētas bibliotekāro stundu ietvaros, savukārt 

bibliotēkas abonēto datubāzu piedāvājums ir pieejams mājaslapā www.lcb.lv. Ikvienam 

bibliotēkas lietotājam ir iespēja iepazīties ar abonētajām datubāzēm arī bibliotēkas telpās, to 

piedāvājums ir izvietots pie bibliotēkā pieejamajiem datoriem, e-katalogiem, pie apkalpošanas 

letēm un konsultantiem.  

http://www.lcb.lv/


6.8. Darbs ar parādniekiem 

Bibliotēkas pastāvīgi strādā ar parādniekiem, kas laicīgi nav atgriezuši paņemtos dokumentus 

ilgāk par 14 dienām, izmantojot dažādas metodes: BIS Alises iespējas – elektronisko 

atgādinājumu sūtīšana uz lietotāja norādīto e-pastu; mobilo sakaru operatoru sniegtās iespējas 

mājaslapās sūtīt īsziņas; telefoniskā lasītāju informēšana par kavētajiem nodošanas termiņiem 

uz viņu norādītājiem tālruņu numuriem; pēc nepieciešamības parādnieku apmeklējums viņu 

dzīves vietās; ierakstītu atgādinājumu vēstuļu izsūtīšana; atgādinājuma nosūtīšana lietotājiem, 

izmantojot sociālo tīklu sniegtās iespējas. Vairākkārt ir bijusi nepieciešamība vienu parādnieku 

informēt vairākas reizes par kavētajiem nodošanas termiņiem.  

Pārskata periodā starp parādniekiem bija arī vispārizglītojošo un profesionālo izglītības 

iestāžu skolēni un studenti. Tādējādi, lai norisinātos veiksmīgāks darbs ar šo parādnieku 

kategoriju, LCB Lietotāju apkalpošanas nodaļas bibliotekāri pārskata periodā 2 reizes veidoja 

skolēnu, studentu – parādnieku sarakstus un sūtīja attiecīgās skolas bibliotēkai. Pateicoties šai 

sadarbībai ar skolu bibliotēkām, lielākā daļa grāmatu tiek veiksmīgi atgūta. LCB filiāles Ceriņu 

bibliotēkas lietotāju vidū ir lietotāji, kas dzīvo sociālajās mājās. Ļoti bieži šie lietotāji kļūst par 

parādniekiem un nevēlas atdot grāmatas. Bibliotēka veiksmīgi sadarbojas ar sociālajiem 

darbiniekiem, kas iespēju robežās palīdz šīs problēmas risināšanā.  

2017. gada aprīlī Bibliotēku nedēļas ietvaros bibliotēkas Facebook kontā norisinājās 

akcija “Nepaliec parādā”, ar aicinājumu atgriezt grāmatas bibliotēkā. Lietotāji, kas nokavēja 

100 un vairāk dienas, papildus saņēma atstarotāju ar bibliotēkas logo. 

  



7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 

7.1. Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji 

Daugavpils pilsētā bibliotekāro pakalpojumu pieejamību bērniem un jauniešiem nodrošina 

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

pakalpojumus arī pusaudžiem un jauniešiem. LCB filiāle Bērnu bibliotēka “Zīlīte” piedāvā 

plašu pakalpojumu klāstu ģimenēm ar bērniem, īstenojot uz ģimeni orientētas bibliotēkas 

koncepciju. LCB filiāles mērķtiecīgi strādā ar sava mikrorajona bērniem un jauniešiem.  

Pārskata gadā tika realizēts saskaņots un plānveidīgs pasākumu kopums, lai īstenotu 

kvalitatīvu bibliotekāro pakalpojumu pieejamību visiem interesentiem: bibliotēkas krājums tika 

papildināts ar jaunieguvumiem bērniem un jauniešiem, tika piedāvātas bibliotekārās stundas un 

daudzveidīgi lasīšanas veicināšanas pasākumi, svinēti svētki, sniegtas konsultācijas e-resursu 

apguvē, veikts apjomīgs uzziņu darbs, lietotāju pieprasījumu apmierināšanai uzlabots SBA 

darbs, veikta lasītāju viedokļu izzināšana un analīze.  

Tā kā no kopējā lietotāju skaita 41% ir bērni un jaunieši, tādējādi šai mērķgrupai 

bibliotēkās tika organizēti 669 pasākumi (86% no kopskaita). 

7.1.1. tabula. Statistiskie pamatrādītāji LCB un filiālēs 2015.–2017. g. 

  

2015 

 

2016 

 

2017 

% salīdzinot ar 

iepr. gadu 

 

Lietotāju skaits 18213 17 985 17792 -1% 

t.sk. bērni un jaunieši līdz 18.g. 6810 6858 6730 -2% 

Fiziskais apmeklējums 217168 208996 195335 -7% 

t.sk. bērni un jaunieši līdz 18.g 90577 85342 79258 -7% 

Izsniegums kopā 482574 447252 419898 -6% 

t.sk. bērni un jaunieši līdz 18.g 128021 125105 113717 -9% 

Pasākumi kopā 709 693 773 +12% 

t.sk. bērni un jaunieši līdz 18.g 615 600 669 +12% 

Analizējot 7.1.1. tabulā apkopotos datus, jāsecina, ka pamatrādītāju dinamika ir negatīva. 

Samazinoties lietotāju skaitam kopā (-1%), proporcionāli samazinājās arī bērnu un jauniešu 

skaits (-2%), savukārt fiziskais apmeklējums un izsniegums samazinās aizvien vairāk. Ir 

palielinājies novadīto pasākumu skaits kopā un proporcionāli palielinājies pasākumu skaits, 

kuru mērķauditorija ir bērni un jaunieši.   

Lai veiktu rūpīgāku datu analīzi pakalpojumu sniegšanai bērniem un jauniešiem līdz 18 

gadiem, kā arī novērojumu un secinājumu veikšanai, nepieciešams padziļināti izanalizēt 

statistiskos rādītājus LCB un filiālēs (7.1.2. tabula). 

7.1.2. tabula. Statistiskie pamatrādītāji (bērni līdz 18g.) LCB un filiālēs 2015. g. – 2017. g. 

 

Bibliotēka 

 

Rādītāji 

 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

% salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Bērnu 

bibliotēka 

“Zīlīte” 

Lietotāju skaits 2465 2464 2324 -6% 

Apmeklējumu sk. 26580 25941 23406 -9% 

Izsniegums  46770 46778 43063 -8% 

Piekrastes 

bibliotēka 

Lietotāju skaits 1117 1204 1175 -2% 

Apmeklējumu sk. 17280 19020 16818 -11% 



Izsniegums 22588 28204 23436 -16% 

Jaunbūve 

bibliotēka 

Lietotāju skaits 1026 1097 1133 +3% 

Apmeklējumu sk. 12180 11298 10884 -4% 

Izsniegums 15413 14758 12412 -16% 

Gaismas 

bibliotēka 

Lietotāju skaits 309 318 297 -7% 

Apmeklējumu sk. 6138 5374 5149 -4% 

Izsniegums 4707 3762 6270 +67% 

Pārdaugavas 

bibliotēka 

Lietotāju skaits 524 476 459 -3% 

Apmeklējumu sk. 9665 6880 6881 +0.01% 

Izsniegums 15245 10391 11541 +11% 

Ceriņu 

bibliotēka 

Lietotāju skaits 610 652 630 -3% 

Apmeklējumu sk. 10257 9193 8842 -4% 

Izsniegums 18099 17513 14026 -20% 

LCB Lietotāju skaits 759 647 712 +10% 

Apmeklējumu sk. 8477 7636 7278 -5% 

Izsniegums 5199 3699 2969 -20% 

Statistisko rādītāju ietekmējošie faktori – novērojumi un secinājumi: 

 Pamatrādītāji ir samazinājušies Bērnu bibliotēkā “Zīlīte”, jo jūnijā, kad ir vislielākais 

jauno lasītāju skaits, bibliotēkā tika veikta logu nomaiņa. Lai gan bibliotēka bija slēgta 

tikai 2 nedēļas, mēneša kontrolskaitļi uzrādīja, ka jauno lasītāju skaits, salīdzinoši ar 

iepriekšējo gadu bija par 87 mazāks. Tas ietekmēja arī pārējo vasaras mēnešu skaitliskos 

pamatrādītājus. 

 Piekrastes bibliotēkā samazinājās bērnu fizisko apmeklējumu skaits, kas negatīvi 

ietekmēja arī iespieddarbu izsniegumu.  

 Pārskata gadā Jaunbūves bibliotēkas lietotāju (bērni un jaunieši līdz 18 gadiem) ir 

nedaudz palielinājies, tomēr apmeklējumu skaits un izsniegums ir samazinājies. 

Bibliotēka mērķtiecīgi strādā, lai piesaistītu jaunus lietotājus, palielinātu bibliotēkas 

apmeklējumu skaitu un krājuma izmantošanu: tiek organizēti dažādu veidu pasākumi, 

īstenotas lasīšanas veicināšanas programmas, tai skaitā bibliotēkas izstrādātā programma 

“Augsim kopā ar grāmatu”, organizētas literārās izstādes, kā arī jauno grāmatu apskati. 

2017. gadā ēkas 1. stāvā notika remonts (bibliotēka atrodas 2. stāvā), kas maldināja 

lietotājus, ka bibliotēka ir slēgta un neapkalpo lasītājus, kā arī bibliotekāre, kura strādā ar 

bērniem un jauniešiem ilgstoši atradās uz slimības lapas. 

  Gaismas bibliotēkas skaitliskie pamatrādītāji: lietotāju skaits un apmeklējums ir 

nedaudz samazinājušies, savukārt iespieddarbu izsniegums būtiski palielinājies (+67%), 

tas ir skaidrojums ar iepriekšējo gadu neprecīzo iespieddarbu izsnieguma rādītāju 

uzskaiti: tika uzrādīts iespieddarbu izsniegums, kurš atbilst tikai pirmsskolas un 

sākumskolas vecumposmam, savukārt 2017. gadā tika precīzi uzskaitīts izsniegums 

bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem. 

 Ir samazinājies izsniegums (-20%) Ceriņu bibliotēkā, lai gan lietotāju skaits un 

apmeklējums nav tik būtiski krities. Rūpīgāk analizējot datus, var secināt, ka grāmatu 

izsniegums ir samazinājies tikai par 3%, bet lielāko samazinājuma daļu veido periodisko 

izdevumu izsniegums bērniem un jauniešiem. 2017. gadā periodisko izdevumu 

izsniegums tika veikts tikai elektroniski, tādēļ šie dati uzskatāmi par precīziem, savukārt 

2016. gadā periodisko izsniegumu uzskaitīja gan manuāli, gan elektroniski.   



7.2. Metodiskā un konsultatīvā darba organizācija 

Lai uzlabotu bibliotēku darba kvalitāti, ieviestu jauninājumus, meklētu labākus risinājumus 

darbā ar bērniem un jauniešiem, kā arī palīdzētu bibliotekāriem profesionāli pilnveidoties, 

2017. gadā tika veikti šādi pasākumi: 

 saskaņota un plānveidīga darba veikšanai tika izstrādātas un aktualizētas “Ieteicamās 

nedēļas tēmas bibliotekārā darba plānošanai darbā ar bērniem un jauniešiem 2017. 

gadam”; 

 tika izstrādātas stratēģijas un koordinēts darbs, īstenojot LNB lasīšanas veicināšanas 

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

programmu “Skaistā vasara bibliotēkā”, kā arī realizējot nacionālās Skaļās lasīšanas 1. 

posmu Daugavpilī; 

 tika sagatavots pārskats un sniegta informācija par LCB un filiāļu darbu ar bērniem un 

jauniešiem gadskārtējai Latvijas publisko bibliotēku apaļā galda diskusijai; 

 tika sagatavots un novadīts informatīvs seminārs Daugavpils pilsētas skolu latviešu 

valodas un literatūras skolotājiem, bibliotekārajiem darbiniekiem, kuri strādā ar bērniem 

un jauniešiem par Nacionālo Skaļās lasīšanas sacensību norisi un organizēšanu reģionos 

un valstī; 

 tika sniegta informācija un sagatavots priekšlasījums par LNB Bērnu literatūras centra 

organizēto Pavasara konferenci bērnu literatūras un bibliotēku speciālistiem “Es piederu 

šeit”, kā arī par semināru “No grāmatu Starta līdz mediju un informācijpratībai 

bibliotēkās” un semināru “Lasi klusi, lasi skaļi – lasi!”.  

 tika sagatavots priekšlasījums un sniegta informācija par Daugavpils pilsētas skolu 

pieredzi, gatavojoties un organizējot nacionālās Skaļās lasīšanas 1. posmu;  

 Daugavpils Izglītības pārvaldes organizētajā seminārā Daugavpils skolu latviešu valodas 

un literatūras skolotājiem tika sniegta informācija par iespējām sadarboties ar 

bibliotēkām, analizēts esošais sadarbības modelis, izstrādāti ieteikumi darba 

pilnveidošanai; 

 tika sniegta iespēja un nodrošināta praktisko mācību darba vide izglītības iestādes 

“Latvijas Nacionālā bibliotēka” izglītojamajam, iepazīstinot praktikantu ar telpu 

izkārtojumu, grāmatu kārtojumu plauktos, noformējuma veidošanu, bibliotēkas darba 

plānošanu, kā arī tika sniegta iespēja piedalīties un līdzdarboties bibliotēkas organizētajos 

pasākumos; 

 tika sniegtas individuālas konsultācijas bibliotekārajiem darbiniekiem; 

 sadarbībā ar LCB Komplektēšanas un apstrādes nodaļu tika sniegtas konsultācijas un 

ieteikumi jaunākās bērnu literatūras iegādei un popularizēšanai. 

7.3. Bērnu un jauniešu literatūras krājuma veidošana un papildināšana 

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

uz pieprasījumu, tika iepirktas arī bērnu grāmatas krievu valodā, savukārt angļu valodā 

iespieddarbi tika iepirkti nelielā skaitā, jo literatūru bērniem un jauniešiem angļu valodā 

piedāvā LCB ASV Informācijas centrs. 

Dati par jaunieguvumiem bērniem un jauniešiem LCB filiālēs pēdējo trīs gadu laikā ir 

apkopoti 7.3.1. tabulā. 

7.3.1. tabula. Jaunieguvumi bērniem un jauniešiem LCB filiālēs 2015. g. - 2017. g. g. 

 2015. gads 2016. gads 2017. gads 



 

Jaun-

ieguvumu 

kopskaits 

(eks.) 

Bērniem 

līdz 18 g. 

(eks.) 

 

 

% 

Jaun-

ieguvumu 

kopskaits 

(eks.) 

 

Bērniem 

līdz 18 

g. (eks.) 

 

 

 

% 

Jaun-

ieguvumu 

kopskaits 

(eks.) 

Bērniem 

līdz 18 

g. (eks.) 

 

 

% 

 Bērnu b-ka 

“Zīlīte” 

2253 1447 64 1835 1301 71 1747 1149 66 

Gaismas 

bibliotēka 

643 175 27 621 187 30 594 185 31 

Jaunbūves 

bibliotēka 

1373 360 26 1638 324 20 1636 475 29 

Pārdaugavas 

bibliotēka 

926 341 37 848 208 25 844 264 31 

Ceriņu  

bibliotēka 

1021 326 32 1047 296 28 1015 333 33 

Piekrastes 

bibliotēka 

1399 448 32 1400 432 31 1383 514 37 

Kopā: 7615 3097 41 7389 2748 37 7219 2920 40 

Lai precīzi noteiktu jaunieguvumu pietiekamu iegādi bērniem un jauniešiem, nepieciešams 

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

bērniem un jauniešiem izsniegums ir 44%, savukārt jaunieguvumu ir 40%, kas ir pietiekami, 

lai apmierinātu šīs lasītāju grupas vēlmes un vajadzības. 

Vislielākais jaunieguvumu skaits bija Bērnu bibliotēkā “Zīlīte”. Tā kā Jaunbūves 

bibliotēkai, Ceriņu bibliotēkai, Piekrastes bibliotēkai, Pārdaugavas bibliotēkai 2016. gadā tika 

iepirkts mazāks skaits iespieddarbu bērniem un jauniešiem, tādēļ 2017. gadā, lai saglabātu 

bērnu krājuma kvalitāti, tika palielināts jaunieguvumu skaits šai mērķauditorijai.  Svarīgu bērnu 

krājuma daļu veido izdevumi pirmsskolas vecuma bērniem, latviešu oriģinālliteratūra bērniem 

un jauniešiem un izdevumi saturīgai brīvā laika pavadīšanai.  

Pārskata gadā bibliotēkas veica darbu pie krājumu izvērtēšanas: tika izslēgti 

mazpieprasītie, nolietotie un saturā novecojošie iespieddarbi.  Agrāk izdotie un retāk pieprasītie 

izdevumi tika nodoti Depozitārijā.  

Lai uzlabotu krājuma kvalitatīvāku izmantošanu pusaudžiem un jauniešiem, LCB filiālē 

Bērnu bibliotēkā “Zīlīte” tika veiktas izmaiņas 5.–7. kl. un 8.–12.kl.  krājuma izvietošanā. 

Krājums 5.–7. kl.  tika izvietots atsevišķos plauktos, nodrošinot pārskatāmību un racionālāku 

izvietojumu.  

7.4. Uzziņu darbs, informācijas pakalpojumi, informācijas prasmju un iemaņu 

attīstīšana, pasākumi dažādām vecuma grupām 

7.4.1. Uzziņu darbs, informācijas pakalpojumi, informācijas prasmju un iemaņu 

attīstīšana 

Uzziņu un informatīvajā darbā tika izmantoti gan tradicionālie, gan elektroniskie resursi. 

Skolēni un studenti bija visaktīvākie informācijas meklētāji. Tika sniegtas konsultācijas radošo 

darbu noformēšanā, korektā literatūras saraksta izveidē. Savukārt pirmsskolas un sākumskolas 

vecuma bibliotēkas apmeklētāji ieguva informāciju informatīvajās ekskursijās, pasākumos. 

Vispieprasītākās bija tematiskās uzziņas par vēsturi, mākslu, ģeogrāfiju, psiholoģiju, 

pedagoģiju, sabiedriskajām zinātnēm, valodniecību, sportu, tehniku, eksaktajām, lietišķajām, 

dabaszinātnēm un etnogrāfiju, kā arī aktuāliem notikumiem Latvijā un pasaulē. Aizvien biežāk 



informācijas iegūšanai, izmanto iespējas, kuras piedāvā e-vide. Palielinās LCB un tās filiāļu 

virtuālais apmeklējums. 

Liela uzmanība tika pievērsta skolēnu e-prasmju un elektroniskās informācijas 

meklēšanas iemaņu attīstīšanai, kā arī globālā tīmekļa lietošanas iespējām un draudiem. LCB 

un filiālēs tika organizēti izglītojoši informatīvie pasākumi kā par drošākas interneta vides 

lietošanu un izmantošanu, tā arī par virtuālās vides nozīmi, tās ietekmi un lomu ikdienā.  

Bērnu bibliotēkā “Zīlīte” tika organizēta bibliotekārā stunda 5.-9. klasei “Esi drošs 

interneta vidē”. Pasākuma gaitā tika risinātas problēmsituācijas un meklētas atbildes uz 

jautājumiem: ko darīt, lai sevi pasargātu, sērfojot bezgalīgajos interneta plašumos. Skolēnu 

e-prasmju un elektroniskās informācijas meklēšanas iemaņu attīstīšanai Ceriņu un Piekrastes 

bibliotēkā tika rīkots tematisks pasākums un virtuāla ekskursija “Esi drošs e-vidē”, bet 

Pārdaugavas bibliotēkā – “Drošība e-vidē”.  

Gaismas bibliotēkā tika rīkota informatīva lekcija ‘Vērtīgi padomi interneta lietošanā”.  

Jaunbūves bibliotēkas organizētajā drošības stundā “Esi drošs interneta lietošanā” tika sniegta 

gan teorētiskā informācija, gan bija iespēja darboties praktiski, attīstot un uzlabojot 

informācijas meklēšanas prasmes.  

2017. gadā LCB un filiāles aicināja interesentus pilnveidot e-prasmes droša interneta 

lietošanā un LCB veidoto un abonēto datu bāzu izmantošanā. Vairākas aktivitātes tika īstenotas 

E-prasmju nedēļā, kas ir Eiropas mēroga sabiedrības informēšanas kampaņa, lai digitālajā 

laikmetā demonstrētu e-prasmju nozīmi darbā, karjeras attīstībā, ikdienā un izaugsmē kopumā. 

Tās mērķis ir turpināt arvien plašāk ieinteresēt sabiedrību par e-prasmju apgūšanas un 

pielietošanas iespējām, informēt par e-pakalpojumiem un citām iespējām, kas pieejamas e-vidē.  

Jaunbūves, Gaismas, Pārdaugavas un Bērnu bibliotēkā “Zīlīte” skolēniem tika rīkota 

informācijas stunda “Ceļojums pa LCB mājaslapu”, “Iepazīsim bibliotēkas mājaslapu!” un 

“Sērfošana LCB mājaslapā”. Pasākumu dalībnieki tika iepazīstināti ar LCB mājaslapu, tās 

struktūru un saturu. Tika piedāvāta iespēja iepazīties ar bibliotēkas e-katalogu, 

e-pakalpojumiem, LCB veidotām datubāzēm un abonētajām datubāzēm; iztirzātas lietotāju 

priekšrocības, kuri ir autorizējušies. 

Piekrastes bibliotēkā tika organizēta bibliotekārā stunda pusaudžiem un jauniešiem 

“E-katalogs kā ceļvedis informācijas meklēšanā”. Ceriņu bibliotēkā un Bērnu bibliotēkā 

“Zīlīte” e-prasmju nedēļas laikā bija iespēja uzzināt par digitāliem rīkiem un pārbaudīt savas 

prasmes bibliotēkas kopkataloga un uzziņu sistēmas www.letonika.lv izmantošanā, kā arī LNB 

Bērnu literatūras centra portālā www.lasamkoks.lv/. Bērnu bibliotēkā “Zīlīte” tika organizēta 

saistoša bibliotekārā stunda “Kā uzzināt? Kam jautāt?” Tika runāts par drošu e-vidi un 

uzvedības noteikumiem internetā, kuri bērniem uzskatāmā veidā tika parādīti prezentācijā.  

Tāpat kā iepriekš pārskata gadā LCB un filiālēs tika nodrošināta pieeja internetam un 

iespēja izmantot datorus bez maksas, šo pakalpojumu visbiežāk izmanto bērni un jaunieši 

(7.4.1.1. tabula). 

7.4.1.1. tabula. Datorlietotāji 2017. g. 

 Datorlietotāji 

kopskaits 

t.sk. 

bērni 

līdz 18 g. 

% Datoru 

apmeklējumi 

kopskaits 

t.sk. 

bērni 

līdz 18 g. 

% 

LCB 

 

1761 112 6 14362 314 2 

Bērnu b-ka 

“Zīlīte” 

322 219 68 1624 1338 82 

http://www.letonika.lv/
http://www.lasamkoks.lv/


Jaunbūves 

bibliotēka 

366 147 40 3117 1575 50 

Pārdaugavas 

bibliotēka 

261 187 72 2178 1911 88 

Ceriņu bibliotēka 312 184 59 4485 3156 70 

Piekrastes 

bibliotēka 

681 455 67 4875 3373 69 

Gaismas 

bibliotēka  

171 114 67 2154 1446 67 

Kopā:  3874 1418 37 32795 13113 40 

2017. gadā datorlietotāju kopskaits bija 3874, no tiem 1418 (37% no kopskaita) bērni un 

jaunieši. LCB un filiālēs datorlietotāju bērnu un jauniešu līdz 18 gadiem skaits ir samazinājies 

(-225). Par iemeslu tam var minēt gan datortehnikas novecošanu, gan faktu, ka šī lietotāju grupa 

aizvien biežāk izmanto bezvadu internetu, tādēļ nepieciešamība izmantot stacionāros datorus 

zaudē aktualitāti.  

Interneta resursi tika izmantoti ne tikai brīvā laika pavadīšanai un virtuālajai saskarsmei, 

bet arī mācībām un dažādu ārpusklases darbu veikšanai. LCB un filiāļu aktīvais darbs ar 

bērniem un jauniešiem un veiksmīgi īstenotie pasākumi ir devuši iespēju piesaistīt jaunus 

lietotājus.  

7.4.2. Informācijas resursus popularizējošie pasākumi 

Bibliotēkas informācijas resursu popularizēšana tika organizēta dažādos pasākumu ciklos. 

Šajos pasākumos bibliotēkas darbiniekiem bija iespēja informēt un popularizēt visus bibliotēkā 

pieejamos resursus: krājumu (nozaru literatūra, daiļliteratūra, periodika), abonētās un pašu 

veidotās datubāzes, novadpētniecības un tematiskās mapes u.c. 

LCB un filiālēs tradicionāli norisinājās Karjeras nedēļas pasākumi. Ceriņu bibliotēkā 

bērni piedalījās bibliotekārajā stundā “Kas ir bibliotekārs?”. Lomu spēles palīdzēja bērniem 

uzzināt, kādus pienākumus veic bibliotekārs savā ikdienas darbā. Gaismas bibliotēkā tika 

organizēta tikšanās ar Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola” apģērbu un 

interjera dizaina izglītības programmas skolotāju Jeļenu Labonarsku. Tikšanās mērķis bija 

iepazīstināt jauniešus ar skolā apgūstamajām profesijām. Dalībnieki uzzināja par radošo 

procesu, konkursiem, sasniegumiem, apskatīja radošo darbu izstādes. Pasākums bija 

rezultatīvs, jo vairāki dalībnieki atzina, ka mācības vēlas turpināt Dizaina un mākslas 

vidusskolā. 

Tematisks pasākums “Kad izaugšu liels” Jaunbūves bibliotēkā pulcēja Daugavpils 27. 

pirmsskolas izglītības iestādes bērnus, Daugavpils 1. speciālās pamatskolas audzēkņus, kā arī 

13. un 16. vidusskolas skolēnus. Pasākuma dalībnieki iejutās dažādu profesijas pārstāvju lomā 

– bibliotekāra, pārdevēja, šofera, skolotāja, policista u.c. Pārdaugavas bibliotēkā notika 

tematisks pasākums “Bibliotekārs cauri laikam” 5.-7. klašu skolēniem, savukārt Bērnu 

bibliotēka “Zīlīte” tika organizētas bibliotekārās stundas “Atver bibliotēkas durvis!” un 

“Bibliotēkā dzīvo grāmatas.” Pasākumu gaitā bērni uzzināja, kas ir bibliotēka, kāpēc tā ir 

vajadzīga, kāpēc nevar iztikt bez grāmatām. Tika pilnveidotas zināšanas par bibliotēkas 

lietošanas noteikumiem, grāmatu klāstu un populārākajiem bibliotēkas pakalpojumiem.  

Novembrī Patriotu nedēļas ietvaros Gaismas bibliotēkā norisinājās Latvijas Republikas 

proklamēšanas 99. gadadienai veltīta faktu spēle “Latvija”, atraktīvā veidā iepazīstinot bērnus 



un jauniešus ar Latvijas vēsturi un kultūru. Folkloras nedēļā pusaudži un jaunieši apmeklēja 

folkloras stundu “Latviešu tautasdziesmas – spēka dziesmas”.  

Ceriņu bibliotēka rīkoja patriotisku stundu “Daudz laimes dzimšanas dienā, Latvija!” un 

Latgales kongresa simtgadei veltītu pasākumu “Atklāj Latviju no jauna.” Skolēni izzināja 

vēstures faktus par latviešu tautas ceļu uz Latvijas neatkarību, iepazinās ar Latgales simboliem 

un Latgales amatniecības tradīcijām.  

Jaunbūves bibliotēka organizēja mīklu maratonu “Mutiskā mākslas jaunrade”. Notika arī 

bibliotekārā stunda “…uz zemeslodes, zem saules/Ir tāda zeme – Latvija...”. Pārdaugavas 

bibliotēkā 3.-4. klašu skolēni apmeklēja patriotisku stundu “Mūsu zeme – Latvija!” un “Latgale 

– zeme, kurā es dzīvoju” un folkloras nedēļas pasākumu “Latvju zīmes – spēka avots”. Bērnu 

bibliotēkā “Zīlīte” Patriotu nedēļas ietvaros tika rīkots tematisks pasākums “Ik rītiņu Saule 

lēca”, tajā piedalījās pirmsskolas bērni un sākumskolas klašu skolēni. Folkloras nedēļā Bērnu 

bibliotēkā “Zīlīte” folkloras stundā “Latviešu tautas pasakas” pulcējās 3.-4. klašu skolēni. Tika 

lasītas un analizētas latviešu tautas pasakas, iestudēta ēnu teātra izrāde “Zvēri un abru taisītājs”. 

Piekrastes bibliotēkā pusaudžiem un jauniešiem tika organizēta virtuāla ekskursija 

“Apceļo Latviju!” un prezentācija “Par izcilām Latvijas personībām”. Savukārt jaunākā skolas 

vecuma bērni apmeklēja folkloras stundu “Dainu tēvs”. 

Izzinot pilsētas un visas Latgales novada kultūrvēsturisko mantojumu, nacionālās un 

dabas bagātības, novadnieku devumu un daiļradi, aktuālos notikumus un svētkus, pasākumu 

dalībnieki padziļināja zināšanas dažādās jomās. Bibliotēkās tika organizēti daudzveidīgi 

novadpētniecības pasākumi, t.i., gan novadpētnieciskā satura bibliotekārās stundas, gan 

literatūru popularizējoši pasākumi. 

Ceriņu bibliotēkā pārskata gadā tika organizēta bibliotekārā stunda “Iepazīsti Ceriņu 

bibliotēku!”. Latgales kongresa simtgadei veltītā pasākumā “Atklāj Latviju no jauna” pasākuma 

dalībnieki tika iepazīstināti ar Latgales amatniecības tradīcijām. 

Dzejas dienu ietvaros Gaismas bibliotēkā notika tikšanās ar Daugavpils bērnu grāmatu 

autori un dzejnieci Stepanidu Miloševiču “Kad rudens lapas krīt, nāc dzejolīšus palasīt!”. 

Gaismas bibliotēkā sadarbībā ar senioru klubu “Ruģeļi” un vienu no aktīvākajām kluba 

dalībniecēm Annu Zībergu tika organizēta zīmēšanas meistarklase “Kad ziema satiekas ar 

pavasari...” 

Jaunbūves bibliotēkā tika novadītas bibliotekārās stundas – “Daugavpils vēstures 

līkločos” un “…uz zemeslodes, zem saules/Ir tāda zeme – Latvija..”, “Meklē informāciju 

bibliotēkā.” Pārdaugavas bibliotēkā dzejas dienu ietvaros tika organizēts pasākums “Dzejas 

lāsīte pelēkajā dienā”. Tikšanās ar Daugavpils bērnu grāmatu autori Stepanidu Miloševiču viņas 

jaunās grāmatas “Draudzīga ģimenīte” atvēršanas svētkos rosināja lasītprieku. Pasākums 

“Latgale – zeme, kurā es dzīvoju” patriotiskās noskaņās radīja neviltotu interesi jauniešu 

auditorijā.  

Piekrastes bibliotēkā tika organizētas bibliotekārās stundas “Bibliotēkā dzīvo grāmatas”, 

“Jauno grāmatu stunda”, novadpētniecības stunda “Daugavpils leģendas.”, tikšanās ar 

Daugavpils bērnu grāmatu autoru Jevģeniju Golubevu. Bērnu bibliotēkā “Zīlīte” notika 

tematisks pasākums “Lieliskais piecinieks”, grāmatas “Spārnotie draugi” atvēršanas svētki, 

bibliotekārās stundas – “Grāmata vakar, šodien, rīt”, “Bērnu bibliotēka aicina!”, “Grāmatas 

vieno mūs!”, “Bibliotēkā dzīvo grāmatas”. Starptautiskās ģimenes dienas ietvaros tika rīkots 

pasākums “Ģimenes dienā kopā ar Daugavpils bērnu grāmatu autoriem”. Literatūras stundā 

“Ieskats jaunākajos dzejas krājumos” pasākuma dalībnieki tika iepazīstināti ar jaunākajiem 

dzejoļu krājumiem, tai skaitā arī Daugavpils dzejnieku veikumu.  



2017. gadā pastāvīgi tika atjaunotas plauktu un jaunieguvumu izstādes, tās papildināja 

bibliotēkā rīkotos pasākumus. Bibliotēku rīkotajās izstādēs tika apkopoti iespieddarbi par 

novadniekiem, arhitektūras pieminekļiem, nozīmīgām gadskārtām un pilsētā organizētiem 

svētkiem.  

Novadpētniecības izstādes ir nozīmīga novadpētniecības materiālu popularizēšanas 

forma. Tika organizētas literatūras, mākslas, fotogrāfiju un citu radošo darbu kolekciju izstādes. 

Tematiskās un jaunieguvumu izstādes bieži papildināja bibliotēkās rīkotos pasākumus. Tika 

veidotas izstādes arī atceres dienām, gadskārtu svētkiem un citām svinamām dienām. 

 gadskārtu ieražu un tautas tradīciju izstādes (Lieldienas, Mātes diena, Jāņi, 

Starptautiskā dzimtās valodas diena, Starptautiskā muzeju diena, Starptautiskā 

ģimenes diena, Starptautiskā fotogrāfijas diena, Starptautiskā teātra diena, Dainu 

skapis – pasaules kultūras tradīcija u.c.); 

 novadpētniecības izstādes (Mana pils Daugavpils, Daugavpils daiļliteratūrā, 

Mūsu novadnieki, Daugavpils bērnu grāmatu autoru daiļdarbu izstādes, 

Daugavpils novadniekam, aktierim Solomonam Mihoelsam u.c.); 

 nozīmīgas atceres dienas valsts vēsturē (Barikāžu aizstāvju atceres diena, 

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena, LR neatkarības pasludināšanas 

diena, Lāčplēša diena, LR proklamēšanas diena u.c.); 

 pasākumus papildinošās izstādes (Bibliotēku nedēļa, Karjeras nedēļa, Dzejas 

dienas, Vācijas kultūras pavasaris Daugavpilī, Daugavpils bērnu autoru grāmatu 

izstāde u.c.); 

 Daugavpils pilsētas svētkiem veltītās izstādes: Mana pils-Daugavpils, Daugavpils 

daiļliteratūrā, Iepazīsim Daugavpili, Mūsu lepnums – mūsu rakstnieki un 

dzejnieki, Mūsu novadnieki, Cilvēks pilsētas vēstures fonā, Latgale – katoļu 

zeme, Dažādā Daugavpils u.c. 

7.4.3. Pasākumi dažāda vecuma grupām 

Izvērtējot pasākumu kopumu bērniem un jauniešiem, jāsecina, ka pārskata gadā, kā katru gadu, 

tas ir bijis ļoti intensīvs un piepildīts. 2017. gadā Daugavpils pašvaldības bibliotēkās tika 

novadīti 773 pasākumi, no tiem 669 (tie ir 86% no kopskaita) pasākumiem mērķgrupa bija bērni 

un jaunieši, kā arī ģimenes (7.4.3.1. tabula). LCB un filiāles plāno un organizē pasākumus un 

literatūras izstādes bērniem un jauniešiem pēc vienotā plāna “Ieteicamās nedēļas tēmas 

bibliotekārā darba plānošanai darbā ar bērniem un jauniešiem 2017. gadam”. 

7.4.3.1. tabula. Pasākumi LCB un filiālēs 2017. g. 

 

 

Bibliotēka 

 

Pasākumu 

kopskaits 

Bērniem līdz 

18 gadiem 

t.sk. 

pirms – 

skolēniem un 

vecākiem 

t. sk. 

jaunākā 

skolas 

vec. 

bērniem 

t.sk. 

pusaudžiem 

un 

jauniešiem 

LCB 156 99 5 10 84 

Bērnu b - ka “Zīlīte” 181 175 91 62 22 

Jaunbūves bibliotēka 130 126 45 43 38 

Piekrastes bibliotēka 110 89 31 32 26 

Ceriņu bibliotēka 66 60 23 25 12 

Pārdaugavas bibliotēka 83 77 20 33 24 

Gaismas bibliotēka 47 43 19 16 8 



Kopā : 773 669 (86%) 234 221 214 

Salīdzinot ar 2016. gadu, pasākumu skaits bērniem un jauniešiem ir palielinājies par 69 

pasākumiem. Vislielākais pasākumu skaits tika novadīts pirmsskolas vecuma bērniem un 

ģimenēm, ir palielinājies pasākumu skaits pusaudžiem un jauniešiem salīdzinot ar pērno gadu 

(+34). Visaktīvāk ar pusaudžiem un jauniešiem pārskata gadā it strādājusi LCB. Pārskatā tiks 

ietverti interesantākie un nozīmīgākie pasākumu apraksti. Par pasākumiem LCB un tās filiāles 

var iepazīties LCB mājaslapā www.lcb.lv un www.lcb.lv sadaļā Filiāles, kā arī Latvijas 

Bibliotēku portālā www.biblioteka.lv.  

Būtiski bibliotēkām organizēt pasākumus, kuros būtu iespēja piedalīties dažāda vecuma 

bērniem un vecākiem, kas vieno ģimenes un attīsta lasītprieku.  

2017. gadā tika veiksmīgi īstenota LCB filiāļu dalība nacionālajā lasīšanas veicināšanas 

programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. Programmas ietvaros bibliotēkas tika 

nodrošinātas ar kolekcijas grāmatām, atbalstītas pasākumu organizēšanā un lasīšanas ekspertu 

sumināšanā. Programmā piedalījās 530 lasīšanas eksperti: Bērnu bibliotēkā “Zīlīte” – 150 

dalībnieki, Jaunbūves bibliotēkā – 116, Piekrastes bibliotēkā – 95, Pārdaugavas bibliotēkā – 63, 

Gaismas bibliotēkā – 61, Ceriņu bibliotēkā – 45 dalībnieki. Arī 2017. gadā vislielākais lasīšanas 

ekspertu skaits bija vecumposmā 5+, tie bija 230 lasītāji, patīkami pārsteidza lasītāji 11+, jo 

viņu skaits ir rekordliels, tie ir 106 lasīšanas eksperti.  

Programmas realizēšanas laikā LCB filiālēs notika daudzveidīgi pasākumi. Ceriņu 

bibliotēkā notika grāmatu apskati potenciālajiem žūrijas dalībniekiem, radošo darbiņu izstāde 

“Lasām Žūrijas grāmatas un veidojam izstādi kopā!”, noslēguma pasākums “Dalīsimies 

lasītpriekā!”. Bērnu bibliotēka, uzrunājot potenciālos programmas dalībniekus, apmeklēja 

izglītības iestādes – sadarbības partnerus, tika novadīts pasākumu cikls “Lasi un vērtē!”. 2017. 

gadā programmā iesaistījās jauns sadarbības partneris Daugavpils 24. pirmsskolas izglītības 

iestāde. Gaismas bibliotēkā aizvien lielāks kļūst lasīšanas ekspertu skaits, savukārt Jaunbūves 

bibliotēka var lepoties ar 5+ un 11+ ekspertu skaitu. Piekrastes bibliotēkā programmas ietvaros 

notika dzejas stunda “Divdesmit pieci mākoņi un kaķēns margrietiņās”, akcija “Bērnu žūrija 

Pūčumuižā”, bibliotekārā stunda “Atvērt grāmatu – atklāt pasauli”, ceļojošā grāmatu izstāde 

“Grāmatu karuselis”, noslēguma pasākums “Kāpj no plaukta grāmata”. Pārdaugavas bibliotēka 

īpaši var lepoties, jo ir palielinājies Vecāku žūrijas ekspertu skaits. 

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas laikā (šogad no 13. līdz 17. novembrim) LCB un sešās 

filiālēs jau tradicionāli tika piedāvāta plaša literāro pasākumu programma pirmsskolas izglītības 

iestāžu audzēkņiem un dažāda vecuma skolēniem. Šoreiz ar Ziemeļvalstu rakstnieku daiļdarbu 

palīdzību tika risināta tēma “Ziemeļu salas”. Latgales Centrālā bibliotēka aicināja pamatskolas 

skolēnus uz literāru pasākumu “Salas Ziemeļvalstīs”. 

Bibliotēku nedēļa izskanēja no 18. līdz 22. aprīlim ar vadmotīvu “Bibliotēkas un 

sabiedrība: vienotas kopīgiem mērķiem”. LCB organizēja tematisku pasākumu 

pamatskolēniem “Bibliotēka – novadpētniecības avots!” un aizraujošu bibliotēkas ralliju “Vai 

tu pazīsti bibliotēku?”, kura ietvaros dalībnieki darbojās stacijās, veica interesantus un saistošus 

uzdevumus. Bērnu bibliotēka “Zīlīte” organizēja bibliotekārās stundas “Grāmatas vieno mūs” 

un “Bērnu bibliotēka aicina!”. Apaļā galda diskusijā “Mūžīgais draugs – BIBLIOTĒKA” un 

zibakcijā “Atstāj datoru malā, pašķir grāmatu vaļā!” piedalījās Jaunbūves bibliotēkas dažāda 

vecuma bibliotēkas lietotāji. Bibliotekāro stundu ciklu “Atver bibliotēkas durvis” organizēja 

Piekrastes bibliotēka, īpaša uzmanība tika veltīta mūsdienu latviešu un ārzemju rakstnieku 

populārākajām grāmatām. Gaismas bibliotēkas lietotāji tika aicināti piedalīties izstādes 

http://www.lcb.lv/
http://www.lcb.lv/
http://www.biblioteka.lv/


“Bibliotēka toreiz un tagad” veidošanā. Ceriņu bibliotēkas darbinieki ar “Meža bibliotēkas” 

saimnieces un ezīša Mika palīdzību pašus mazākos bibliotēkas apmeklētājus iepazīstināja ar 

bibliotēku, grāmatu tematisko daudzveidību un to izvietojumu bērnu literatūras nodaļā. 

Pārdaugavas bibliotēkā notika bibliotekārā stunda “Šūpļa svētki grāmatiņai” un 

novadpētniecības stunda “Pēti. Cieni. Saglabā!”, stundas laikā skolēni tika iepazīstināti ar 

bibliotēkas novadpētniecības krājumu, tika pārrunāta sabiedrības loma dzimtās vietas pētīšanā 

un saglabāšanā.  

Pasākumi pirmsskolas vecuma bērniem 

No kopējā pasākumu skaita bērniem un jauniešiem (669) pirmsskolas vecuma bērniem tika 

novadīts 171 pasākums. Tika novadītas rotaļnodarbības, bibliotekārās stundas, literatūras 

izstādes, dzejas un prozas lasījumi. Pasākumi notika ne tikai bibliotēkas telpās, bibliotekāri 

devās arī uz izglītības iestādēm. 

LCB filiālē Bērnu bibliotēkā “Zīlīte” pirmsskolas bērni viskuplāk apmeklēja 

rotaļnodarbības Dzejas dienas ietvaros “Ieskats jaunākajos dzejas krājumos”, Folkloras nedēļas 

ietvaros – “Ik rītiņu Saules lēca”, kā arī literatūras stundas “Grāmatas vieno mūs”, “Vinnijs 

Pūks pulcina draugus bibliotēka” “Ciemos pie pasakas”, tematiskos pasākumus “Tu savu 

sirsniņu man devi”, “Bibliotēka aicina!”, bibliotekārās stundas “Bibliotēka dzīvo grāmatas”, 

“Lasi un vērtē”. Pašiem mazākajiem apmeklētājiem tika organizētas literatūras izstādes 

“Svinam svētkus dzejolim”, “Pasaku pasaulē”, “Apceļosim literārās salas”, “Saules mūžu 

Latvijai”, “Ziemassvētki – svētki ikvienam”.   

2017. gadā Ceriņu bibliotēkā interesantākie pasākumi mazuļiem bija: Latvijas 

Republikas proklamēšanas dienas patriotiskā stundā “Daudz laimes dzimšanas dienā, Latvija!” 

Karjeras nedēļas ietvaros bērni piedalījās bibliotekārajā stundā “Kas ir bibliotekārs?”, Dzejas 

dienu pasākumā “Latvija skaisti putnu balsīs atvijas /U. Auseklis/”  

Gaismas bibliotēkā tika novadītas dažādu rakstnieku jubilejām veltītas bibliotekāras 

stundas, piemēram, Alanam Aleksandram Milnam: “Piedzīvojumi Simtjūdžu mežā”, Kornejam 

Čukovskim: “Pasakas dzejā”, Hansam Kristianam Andersenam: “Burtus zināt – tas ir maz… 

Lasīsim mēs grāmatas!” un Eduardam Uspenskim: “Ziema Skābpienciemā” un Ziemeļvalstu 

Bibliotēku nedēļas pasākums tika veltīts zviedru rakstnieces Astrīdas Lindgrēnes 110 gadu 

jubilejai.  Dzejas dienu ietvaros notika tikšanās ar dzejnieci Stepanidu Miloševiču “Kad rudens 

lapas krīt, nāc dzejolīšus palasīt!”.   

Jaunbūves bibliotēkā 2017. gadā pirmsskolas vecuma bērniem vispopulārākie pasākumi 

bija: literārais rīts “Vinnijs Pūks draugu lokā”, literārais kokteilis “Vectētiņa Korneja jūklis”, 

informācijas stunda “Baltā galdauta svētki”, patriotiskā stunda “Manas ģimenes tradīcijas”, 

tematisks pasākums “Kad izaugšu liels”, patriotu nedēļas ietvaros tika apmeklēts bibliotekārā 

stunda “…uz zemeslodes, zem saules/Ir tāda zeme – Latvija…”  

Pārdaugavas bibliotēkā tika organizētas bibliotekārās stundas “Mazuļi bibliotēkā”, 

bērnus ieinteresēja teatralizētu lasījuma cikls “Bērnu un grāmatas aizkustinošās attiecības”. 

Šajā ciklā tika organizēti 6 pasākumi: “Kā atdzimst sniegavīri”, “Rācenis”, “Līzelotei nenāk 

miegs”, “Līzelote apslimusi”, “Kur ņemt vienu apkampienu?”, “Meža iemītnieki”. Pārdaugavas 

bibliotēkas pirmsskolas bērni piedalījās patriotiskā stundā “Mūsu zeme – Latvija!” 

Pārskata gadā Piekrastes bibliotēkā tika piedāvāti daudzveidīgi pasākumi, bet visaktīvāk 

apmeklētie bija “Adventes lasījumi”, bibliotekārās stundas “Mazuļi bibliotēkā”; literārie bērnu 

rīti “Vinnijs Pūks un viņa draugi”, “Dakteris Aikāsāp steidzas palīgā” u.c. Tika apmeklētas arī 



lasīšanas veicināšanas akcijas “Klusi, klusi grāmatiņa atnākusi”, “Bērnu žūrija Pūčumuižā”, 

tika noorganizēta tikšanās ar bērnu grāmatu autoru J. Golubevu. 

Pasākumi jaunākā skolas vecuma bērniem 

Jaunākā skolas vecuma bērni ir visaktīvākie bibliotēkas lietotāji un visatsaucīgākie pasākumu 

apmeklētāji. 2017. gadā jaunākā skolas vecuma bērniem pasākumus un daudzveidīgas 

aktivitātes rīkoja LCB filiāles. Kopējais novadīto pasākumu skaits ir 221.  Tika izmantotas 

šādas darba formas: ekskursijas, grāmatu lasīšana, tikšanās ar bērnu rakstniekiem, bibliotekārās 

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

Bērnu bibliotēkā “Zīlīte” sākumskolas skolēni visvairāk apmeklēja bibliotekāro stundu 

“Bibliotēkā dzīvo grāmatas”, “Steidzies izlasīt!”, “Izvēlies, ko vēlies, lasi, ko izvēlējies!” ,“Lasi 

un vērtē!”,” Atver bibliotēkas durvis!”, diskusiju  “Grāmata vakar, šodien, rīt!”, jauno grāmatu 

apskatus “Bērnu bibliotēka aicina!” un “Grāmatas vieno mūs”, literāri-tematisku pasākumu 

“Tēvocis Fjodors un viņa kompānija”, radošo darbnīcu “Ēnu teātris”, “Grāmatu tēli nāk 

gaismā”, kā arī tematisku pasākumu “Pārvietojies gudrāk, dzīvo labāk!” mobilitātes nedēļas 

ietvaros, folkloras stundu “Ukraiņu tautas pasakas”, “Latviešu tautas pasakas!” un teletiltu 

“Māksla bez robežām” ar Ukrainas Bērnu nacionālo bibliotēku. Starptautiskās ģimenes dienas 

ietvaros notika tikšanās ar Daugavpils bērnu grāmatu rakstniekiem un dzejniekiem – Jevģeniju 

Golubevu, Staņislavu Volodjko, Regīnu Usačovu un Stepanidu Miloševiču. Pasākumu cikla 

“Daugavpils grāmatu autori bērniem” ietvaros tika organizēti grāmatu “Pieneņpūkas”, 

“Spārnotie draugi”, “Пегасик из мифа” atvēršanas svētki ar bērnu rakstniekiem un 

dzejniekiem – Lidiju Vasaraudzi, Jevģeniju Golubevu, Regīnu Usačovu.   

Jaunbūves bibliotēkā jaunākā skolas vecuma bērni bija aktīvi bibliotēkas apmeklētāji. 

Pēc mācībām skolā bērni arvien labprātāk pavada laiku bibliotēkā, rotaļājoties un tiekoties ar 

draugiem. Organizējot pasākumus jaunākā skolas vecuma bērniem, 2017. gadā populārākie 

pasākumi bija šādi: drošības stunda “Esi drošs interneta lietošanā”, saskarsmes stunda 

“Labestības brīnums uz ekrāniem”, zibakcija “Atstāj datoru malā, pašķir grāmatu vaļā…”, 

tematisks pasākums “Wolt Disney brīnumainā pasaulē”, literārais kruīzs “Pasakkaruselis”, 

tematisks pasākums “Kad izaugšu liels” (Karjeras nedēļā), mīklu maratons “Mutiskā mākslas 

jaunrade” (Folkloras nedēļa), literārais ceļojums “A. Lindgrēne – literārā burve no salas” 

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas ietvaros. 

Piekrastes bibliotēkā tika rīkota bibliotekārās stunda “Bibliotēkā dzīvo grāmatas”, 

folkloras stundas “Dainu tēvs”, “Mārtiņi Pūčumuižā”, tematisks pasākums “Mīli dabu kā sevi 

pašu”, novadpētniecības stunda “Daugavpils leģendas”; radošās darbnīcas “Jāņi Pūčumuižā”, 

“Rotaļlietu pasaule”, dzejas stunda “Divdesmit pieci mākoņi un kaķēns margrietiņās”, literārās 

stundas “Bērnu rakstnieki – jubilāri”, “Šarla Pero pasakas” u.c.. 

Ceriņu bibliotēka piedāvāja dažādus pasākumus skolēniem, bet vispopulārākie: Latgales 

kongresa simtgadei veltīts pasākums “Atklāj Latviju no jauna”, tematisks pasākums “Ceļvedis 

pieklājības pasaulē” kurā pirmklasnieki devās ceļojumā pa Labās Uzvedības zemi, radošās 

darbnīcās “Sveiks pavasari!”, “Izkrāsosim Lieldienas” bērni pašrocīgi veidoja svētku dekorus, 

darināja kompozīcijas no dabas materiāliem, plastilīna, aplikācijas papīra, Valentīndienā bērni 

un pusaudži meistaroja sirsniņas ar novēlējumiem un pateicības vārdiem bibliotēkai, 

Ziemassvētku gaidīšanas laikā veidoja sniegpārsliņas, Mātes dienā gatavoja apsveikumus 

māmiņām.  

Pārdaugavas bibliotēka piedāvāja saviem lietotājiem piedalīties literāri tematiskā 

pasākumā “Milna draudzīgie varoņi”, A. Lindgrēnes 110. gadadienai veltītā rītausmas stundā 



“Brīnumdare no pussalas”, dzejas dienu pasākumā “Dzejas lāsīte pelēkajā dienā ”, patriotiskā 

stundā “Mūsu zeme – Latvija!”. Notika arī tikšanās ar bērnu grāmatu autori S. Miloševiču – 

bērni tika iepazīstināti ar autores jaunāko grāmatu “Draudzīgā ģimenīte”.  

Veiksmīgākie pasākumi Gaismas bibliotēkā jaunākā skolas vecuma bērniem bija 

Latvijas Neatkarības proklamēšanas gadadienai veltītā faktu spēle “Latvija”, Pasaules ūdens 

dienai veltītais tematiskais pasākums “Ūdens pilieni”, literārā stunda “Māra Zālīte aicina 

kūrortā”, bibliotekārā stunda “Burtus zināt – tas ir maz… Lasīsim mēs grāmatas!” un radošās 

darbnīcas “Kad ziema satiekas ar pavasari...”, “Lieldienu galda dekori”, “Mazo rūķu lielie 

darbi” 

Visus plānotos un sagatavotos pasākumus bibliotēkas varēja veiksmīgi realizēt, cieši 

sadarbojoties ar Daugavpils izglītības iestādēm. 

Pasākumi pusaudžiem un jauniešiem 

2017. gadā LCB un filiālēs pusaudži un jaunieši bija bieži bibliotēkas apmeklētāji. Šī 

vecumgrupa labprāt piedalījās tādos pasākumos kā tikšanās ar literātiem, dažādos tematiskos 

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

bibliotēku nedēļas pasākumos u. tml. Šim vecumposmam bibliotēkās tika novadīti 214 

pasākumi, kas ir par 75% (+92) vairāk nekā pagājušajā gadā.  

Visaktīvāk ar šo vecumposmu strādāja LCB (84 pasākumi). Pasākumu kopskaits 

paaugstinājās par 15%. Šo pieaugumu iespējams skaidrot ar to, ka pārskata gadā tika intensīvi 

strādāts pie LCB piedāvāto bibliotekāro stundu popularizēšanas. LCB bibliotekāro stundu 

piedāvājums ir paredzēts skolēniem no 14 gadu vecuma. Minēto bibliotekāro stundu ietvaros 

dalībniekiem bija iespēja attīstīt informācijas meklēšanas prasmes un iemaņas, paplašināt 

zināšanas par Daugavpils vēsturi, arhitektūru un kultūru, kā arī gūt priekšstatu par LCB grāmatu 

un periodiskās preses krājumu. 

Papildus bibliotekārajām stundām LCB piedāvāja bērnu un jauniešu auditorijai arī 

tematiskus pasākumus, kas bija veltīti kultūrvēsturiski nozīmīgu notikumu atcerei. Īpašu 

atsaucību pamatskolēnu vidū guva novadmācības stunda “Daugavpilieši Latgales latviešu 

kongresā”, kas bija veltīta Latgales latviešu kongresa simtgades jubilejai. Tematiskais 

pasākums “Mūžam nedzīstošā sāpe tautas dvēselē”, un lasītveicināšanas pasākums “Bibliotēkas 

rallijs” tika rīkoti ar mērķi iepazīstināt dalībniekus ar LCB, tās krājumu un pakalpojumiem 

jautru, dinamisku komandas sacīkšu formā.  

Bibliotēkā jau vairāk nekā 10 gadus darbojas ASV Informācijas centrs, kurš veic 

nemainīgi intensīvu darbu ar bērnu un jauniešu auditoriju. Pārskata gada laikā ASV 

Informācijas centrā tika rīkoti tematiski pasākumi, lekcijas, darbnīcas, semināri, konkursi par 

dažādām tēmām. Centrs iesaistījās arī LCB nodaļu pasākumos. ASV Informācijas centra 

veiksmīgākais lasītveicināšanas pasākums bija ASV oriģinālliteratūras lasīšanas programma, 

kurā šogad iesaistījās 50 dalībnieki no 10 Daugavpils skolām. Vidusskolēni iepazinās ar 

latīņamerikāņu izcelsmes ASV rakstnieces Sandras Cisnerosas romānu “The House on Mango 

Street”. Programmas noslēguma pasākumā ar savām domām un izjūtām par šo grāmatu ar 

klātesošiem dalījās Meinas Universitātes profesors Roberts Kellermans. Populārākais ASV 

Informācijas centra pasākumu 2017. gadā bija tematiskais pasākums “Brothers in Arms. 

Latvia and NATO”, kurš tika rīkots sadarbībā ar ASV vēstniecību Rīgā. Pasākums tika 

novadīts 14 reizes, aptverot 510 dalībniekus. Populāri bija arī ASV Informācijas centra rīkotie 

tematiskie konkursi. Viens no tiem bija ikgadējais erudīcijas konkurss vidusskolēniem 



“American Day”. Šogad jaunieši sacentās, demonstrējot savas zināšanas par tēmu 

“Daudzveidība ASV”.  

Populārs bija arī LCB ASV Informācijas centra rīkotais burtošanas konkurss “Spelling 

Bee”, kas tika rīkots sadarbībā ar Daugavpils 3. vidusskolu un Daugavpils pilsētas Izglītības 

pārvaldi. Konkursam pieteicās 33 dalībnieki no Daugavpils un Krāslavas. Karjeras nedēļas 

ietvaros ASV Informācijas centrs rīkoja karjeras attīstības semināru vidusskolēniem “Start 

Strong”. Skolēni uzzināja, kas ir “sapņu darbs” un kā pie tā nokļūt. Strādājot ar jauniešu 

mērķgrupu, LCB ASV Informācijas centrs centās uzrunāt jauniešus, diskutējot par aktuālām 

tēmām. Tādēļ sadarbībā ar biedrību “Factory Kingz” tika rīkota lekcija par grafiti 

mākslas vēsturi Austrumeiropā, un grafiti zīmēšanas meistarklase skolas vecuma bērniem, 

kurā katrs varēja izmēģināt šo moderno ielu mākslas virzienu. Pasākumu apmeklēja bērni no 

Latvijas, Baltkrievijas, Lietuvas un Polijas. Emocionālākais ASV Informācijas centra pasākums 

pārskata gadā bija holokaustam veltīts tematisks pasākums “Not the Last Butterfly”. 

Pasākums tika rīkots sadarbībā ar tāda paša nosaukuma ASV labdarības projektu, kurš izglīto 

sabiedrību par holokausta tēmu, organizējot dokumentālas filmas seansus par holokaustā 

cietušajiem un izdzīvojušajiem bērniem. Pasākumā piedalījās kopskaitā 39 vidusskolēni no 

piecām Daugavpils izglītības iestādēm. Lielu dalībnieku skaitu piesaistīja Ziemassvētkiem 

veltītais radošo darbu konkurss “American Winter Holidays”. Konkursa dalībnieki 

(Daugavpils izglītības iestāžu audzēkņi) trīs vecuma kategorijās veidoja īsfilmu vai slaidrādi 

par tēmu “My Dream Travel to the USA”. Pārskata gada laikā tika rīkoti arī pieci informatīvi 

pasākumi par izglītību ASV un iespējām, ko skolēniem piedāvā dažādas ASV vēstniecības 

programmas, kā arī ASV Valsts departamenta apmaiņas programma “FLEX”.  

Bērnu bibliotēka “Zīlīte” pusaudžiem un jauniešiem piedāvāja apmeklēt izzinošus un 

interaktīvus pasākumus, no kuriem interesantākie bija literatūras stunda “Laidīsim sapni kā 

balodi baltu”, bibliotekārā stunda “Esi drošs interneta vidē”, “Steidzies izlasīt!” un “Lasi un 

vērtē!”, literāri pasākumi, dzejas un prozas lasījumi.  

2017. gadā Jaunbūves bibliotēkas prioritārie virzieni darbā ar bērniem un jauniešiem 

bija – pozitīvas, iedvesmojošas un atbalstošas vides veidošana, aktīva bērnu lasītprasmes un 

informācijpratības veicināšana, daudzveidīgu pakalpojumu un interesantu aktivitāšu 

piedāvājums. Jaunbūves bibliotēkā tika organizēti šādi pasākumi: drošības stunda “Esi drošs 

interneta lietošanā”, literārā pēcpusdiena “Luisa Kerola brīnumzemē”, patriotiskā stunda “4. 

maijs – valsts otrā dzimšanas diena”, bibliotekārā stunda “Daugavpils vēstures līkločos” un 

bibliotekārā stunda “Ceļojums pa LCB mājaslapu”.   

Piekrastes bibliotēka bērniem un jauniešiem piedāvā plašu aktivitāšu klāstu lasīšanas 

veicināšanai. Bibliotēkā novadītie pasākumi pusaudžiem un jauniešiem: bibliotekārās stundas 

“Jauno grāmatu stunda”, “E-katalogs kā ceļvedis informācijas meklēšanā”, “Ēnu diena 

bibliotēkā” un “Atver bibliotēkas durvis!”, kuru mērķis bija parādīt bērniem ceļu informācijas 

iegūšanai; virtuālās ekskursijas “Esi drošs interneta vidē!”, “Apceļo Latviju!”; literārā 

pēcpusdiena “Es gribu nākt negaidīta”; prezentācija “Par izcilām Latvijas personībām”; 

interaktīvā spēle “Pārbaudi, ko tu vari!”; tematisks pasākums “Dzejas pasaulē”; radošās 

darbnīcas “Spēlēt teātri” un “Talantu diena’’. Aktivitāšu mērķis – popularizēt bibliotēku, tās 

krājumu un pakalpojumus, kā arī veicināt lasīšanu bērnu un jauniešu vidū. Bibliotēkas 

apmeklētājiem bija arī iespēja novērtēt pusaudžu un jauniešu zīmējumu izstādes “Pavasaris”, 

“Rudens”, kā arī bērnu kluba “Sudraba avoti” audzēkņu izstādi “Leļļu pasaule”.  

Pārdaugavas bibliotēkas novadītie pasākumi pusaudžiem un jauniešiem: bibliotekārās 

stundas “Pēti. Cieni. Saglabā”, “Bibliotekārs cauri laikam”, “Bibliotēkas un sabiedrība: 



vienotas kopīgiem mērķiem”; tematiskie pasākumi “Drošība e-vidē”, informācijas stundas 

“Sērfošana LCB mājaslapā”; izzināšanas pēcpusdienas “Iepazīt, lai saglabātu”; prezentācijas 

“Latgale – zeme, kurā es dzīvoju”. Jauniešiem tika stāstīts par Latgales reģionu, tās dabas, 

kultūras un tūrisma objektiem. Ar lielu interesi pusaudži lasīja fragmentus latgaliešu valodā – 

lēni, grūti, neparasti, bet ļoti aizraujoši un interesanti.  

 Ceriņu bibliotēkas jaunieši piedalījās bibliotekārajās stundās “Iepazīsti Ceriņu 

bibliotēku!”, dodoties ekskursijā pa bibliotēkas telpām. Skolēni iepazinās ar bērnu nodaļas 

krājuma daudzveidību un to izvietojumu, noskatījās prezentāciju “Pilnveido savas saskarsmes 

prasmes!” un sacentās mēmajā šovā “Bibliotēkas noteikumi ķermeņa valodā”. Vidējā skolas 

vecuma bērni un jaunieši arī piedalījās pasākumos: bibliotekārajās stundās “Lasīšana atkal 

modē!” un “Bibliotēkā dzīvo grāmatas”; novadpētniecības viktorīnā “Ko Tu zini par 

Daugavpili?”, ceļojumu stāstu pēcpusdienā “Valdzinošās Igaunijas salas”.  

 Gaismas bibliotēkā pusaudži un jaunieši apmeklēja informatīvu lekciju “Vērtīgi padomi 

interneta lietošanā”; tikšanos ar Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola” 

skolotāju “Es būšu…”; tematisko pasākumu-radošo darbnīcu “Kad ziema satiekas ar 

pavasari…”, galda spēli “Iepazīsim Eiropu!”, folkloras stundu “Latviešu tautasdziesmas – 

spēka dziesmas”. Pamatskolas vecuma bērni piedalījās zīmējumu konkursā “Es un mana 

bibliotēka”. Jāpiebilst, ka Ruģeļu mikrorajonā, kur atrodas Gaismas bibliotēka, nav nevienas 

skolas, tādēļ nereti tiek organizēti tādi pasākumi, kuros būtu iespēja piedalīties dažāda vecuma 

bērniem – vietējiem iedzīvotājiem. 

Ģimenes iesaistīšana lasīšanas veicināšanā 

Apkopotie statistiskie rādītāji liecna, ka pasākumu skaits ģimenēm ir nedaudz palielinājies – tie 

ir 63 pasākumi (par 7 vairāk nekā 2016. gadā). Arī pārskata gadā tika pilnveidots darbs ar 

ģimenēm, veikta iesaistīšana lasīšanas veicināšanā. Visās pašvaldības bibliotēkās ir radīta vide 

lietderīgai brīvā laika pavadīšanai ģimenēm ar bērniem. Lasītveicināšanas pasākumi pārsvarā 

tiek organizēti pēcpusdienās vai sestdienās, lai tos varētu apmeklēt pēc iespējas lielāks skaits 

ģimeņu. 

Kuplākais skaits lasošo ģimeņu pulcējas LCB filiālē Bērnu bibliotēkā “Zīlīte”, jo 

bibliotēkā patstāvīgi notiek pasākumi ģimenēm, šogad to skaits ir 40.  Īpaši bibliotēka lepojas 

ar klubiņa “Brīvdienas bez garlaicības” darbību nu jau 15 gadus. Klubiņa darbības mērķis 

visus šos gadus ir nemainīgs – radīt bērnos interesi par grāmatām, attīstīt izzinošās un radošās 

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

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

darboties lasīšanas veicināšanas pasākumos, apgūstot jaunas zināšanas un iemaņas – izzinot 

dažādu žanru grāmatas, sacerot stāstus un dzejoļus, iestudējot un izspēlējot daiļdarbu 

fragmentus, piedaloties radošās darbnīcās, kustību rotaļās, prāta spēlēs, kopā svinot svētkus. 

Katra sestdiena – jauna atklājumu diena ģimenēm! 

LCB filiālēs ir izveidojusies īpaša tradīcija – Mātes dienu un Starptautisko ģimenes dienu 

atzīmēt bibliotēkā. Bibliotēkas katru gadu organizē svētku pasākumus ģimenēm, kuri kuplā 

skaitā tiek arī apmeklēti. 

Jau otro gadu lasošajām ģimenēm tika organizēta ekskursija uz Latvijas Nacionālo 

bibliotēku, dāvājot ģimenēm iespēju apmeklēt Lielos Lasīšanas svētkus. Svētkus baudīja sešas 

Daugavpils pašvaldības bibliotēku aktīvākās lasošās ģimenes. 



Darbs ar bērniem ar īpašām vajadzībām 

Daugavpils pilsētā speciālo izglītību īsteno Daugavpils 1. speciālā pamatskola, Daugavpils 

Logopēdiskā internātpamatskola – attīstības centrs, Daugavpils 2. pirmsskolas izglītības iestāde 

bērniem – invalīdiem, Daugavpils pilsētas 9. speciālā pirmsskolas izglītības iestāde, Daugavpils 

pilsētas 4. speciālā pirmsskolas izglītības iestāde, Daugavpils pilsētas bērnu-invalīdu 

pirmsskolas izglītības iestāde, Daugavpils pilsētas 15. speciālā pirmsskolas izglītības iestāde, 

kā arī gan pamatskolās gan pirmsskolas izglītības iestādēs ir klases/grupas, kuras apmeklē bērni 

ar īpašām vajadzībām. 

2017. gadā LCB un tās filiāles darbu ar bērniem ar īpašām vajadzībām īsteno, ne tikai 

organizējot pasākumus bibliotēkās, bet arī apmeklējot speciālās izglītības iestādes, jo šo bērnu 

piekļuve bibliotēkām ir apgrūtināta. Pārskata gadā tika piemēroti un novadīti tematiski 

pasākumi, grāmatu apskati, literāras rotaļnodarbības, teatralizēti uzvedumi un radošas 

darbnīcas.  

LCB filiāle Bērnu bibliotēka “Zīlīte” 2017. gadā turpināja sadarbību ar Daugavpils 2. 

pirmsskolas izglītības iestādi bērniem – invalīdiem, Daugavpils 4. speciālo pirmsskolas 

izglītības iestādi, Daugavpils 9. speciālo pirmsskolas izglītības iestādi, Daugavpils 15. 

pirmsskolas izglītības iestādi, Daugavpils 32. pirmsskolas izglītības iestādi. 2017. gadā 

bibliotēka sagatavoja un piedāvāja bērniem ar īpašām vajadzībām pasākumu ciklu “Ciemos pie 

pasakas”, šī programma tika realizēta kopā ar Daugavpils 2. pirmsskolas izglītības iestādi 

bērniem – invalīdiem. Janvārī bērniem tika piedāvāts ieklausīties latviešu tautas pasakā “Zaķis 

un lapsa”, izmantojot pirkstiņ lelles, stāstījums tika papildināts ar teatralizētu uzvedumu, kurā 

iesaistījās arī bērni.  Janvārī bibliotēkā ciemojās bērni no 17. pirmsskolas izglītības iestādes 

logopēdiskajām grupiņām, apmeklējot pasākumu “Vinnijs Pūks pulcina draugus bibliotēkā”. 

Rotaļnodarbības laikā tika lasīti grāmatu fragmenti par labsirdīgo lācēnu Vinniju Pūku, 

raksturoti viņa draugi, dziedāta Vinnija Pūka dziesma, iets rotaļās. Pasākuma noslēgumā tika 

piedāvāts noskatīties fragmentus no animācijas filmas par Vinniju Pūku.  Martā tika turpināta 

sadarbība ar 2. pirmsskolas izglītības iestādē bērniem – invalīdiem radošā darbnīcā “ Grāmatu 

tēli nāk gaismā!”. Bērniem tika demonstrēts ēnu teātris, kura izrādes sižetam izmantoja bērniem 

labi zināmās pasakas un dzejoļus. Radošajā darbnīcā bērni paši pamēģināja izveidot ēnu teātri 

un kļūt par “aktieriem”. Decembrī, Ziemassvētku gaidīšanas laikā bibliotekāri devās uz 

sadarbības izglītības iestādēm, kuras realizē speciālo izglītības programmu, lai bērnus 

iepriecinātu ar lasījumiem no jaukām, sirsnīgām grāmatām.   

LCB filiāle Jaunbūves bibliotēka vairākus gadus sadarbojas ar Daugavpils 1. speciālo 

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

grāmatām, pārlapotu jaunākos žurnālus, uzspēlētu datorspēles, kā arī aktīvi iesaistītos 

bibliotēkas organizētajos pasākumos. 2017. gadā šīs skolas audzēkņi Karjeras nedēļas laikā 

piedalījās tematiskā pasākumā “Kad izaugšu liels”. Viņi mēģināja iejusties bibliotekāra, 

pārdevēja, šofera, skolotāja, policista lomā. Jaunieši dalījās iespaidos par profesijām, kuru 

pamatus viņi ir apguvuši savā skolā. 2017. gadā projektu nedēļās laikā Bibliotēku apmeklēja 

Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas-attīstības centra audzēkņi. Viņi piedalījās 

Literārajā rītā “Vinnijs Pūks draugu lokā”. 

LCB filiāle Gaismas bibliotēkai Daugavpils logopēdiskā internātpamatskola-attīstības 

centrs jau ir kļuvis par pastāvīgu sadarbības partneri – tur katru gadu notiek “Adventes laika 

lasījumi”. Ceturto gadu pēc kārtas Gaismas bibliotēkas bibliotekāres viesojās pie jaunākā skolas 

vecuma bērniem Daugavpils logopēdiskajā internātpamatskolā-attīstības centrā, kur lasīja 

grāmatas, kas vairo labas domas un darbus. LCB filiāle Pārdaugavas bibliotēkas darbinieki 



veica darbu ar bērniem ar īpašām vajadzībām, kad Ziemassvētku gaidīšanas laikā devās uz 

Bērnu sociālās aprūpes centru “Kalkūni”, kur klusā pirmssvētku noskaņā bērni klausījās 

pasakas, stāstus par draudzību, mīlestību un izpalīdzību. 

LCB filiāle Ceriņu bibliotēkas sadarbības partneris ir Daugavpils autisma centrs “Mūsu 

pasaule”. Pārskata gadā autisma centra ģimenes apmeklēja bibliotekāro stundu “Jāj pa ceļu 

pasaciņa”, kā arī bērnu nodaļas bibliotekāre kopā ar centra vadītāju organizēja Lieldienu 

pasākumu ģimenēm un Latvijas valsts svētku pasākumu “Es – Latvijas daļiņa”. Divi ar autismu 

slimi bērni ir Bibliotēkas pastāvīgie lasītāji. Lietotājiem ar kustību, redzes vai citiem 

traucējumiem bibliotēka nodrošina pakalpojumus lietotāju dzīvesvietā vienu reizi mēnesī. 

Darbs ar bērniem ar īpašām vajadzībām tiek īstenots bibliotēkās, kurām ir sadarbības 

partneri speciālās izglītības iestādes. Šī darba īstenošanai ir nepieciešamas nozīmīgas papildus 

zināšanas un prasmes. Ja bibliotēkas organizē pasākumus bērniem ar īpašām vajadzībām, tos 

vada bibliotekārie darbinieki, kuriem ir vai nu nepieciešamā izglītība vai arī darba pieredze ar 

bērniem ar īpašām vajadzībām. 

7.5. Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes 

2017. gadā veiksmīgākās lasīšanas aktivitātes Daugavpils pašvaldības bibliotēkās bija abas 

realizētās lasītveicināšanas programmas: nacionālā lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu, 

jauniešu un vecāku žūrija” un lasītveicināšanas programma bērniem vasaras brīvdienās 

“Skaistā vasara bibliotēkā”. 

Pārskata gadā tika īstenota LCB filiāļu dalība nacionālajā lasīšanas veicināšanas 

programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. Lasītveicināšanas programmas noslēguma 

pasākumi LCB filiālēs ir vieni no gaidītākajiem, apmeklētākajiem un radošākajiem 

pasākumiem. Gaismas bibliotēkā tika organizēts pasākums “Lielie lasīšanas svētki”. Pasākuma 

dalībnieki dalījās iespaidos par izlasīto grāmatu kolekciju. Jaunbūves bibliotēkas noslēguma 

pasākumā “Mūs vieno prieks – LASĪTPRIEKS!” Ekspertus pasākumā sagaidīja dažādi 

pārsteigumi – pasaku rats, dzejoļu konkurss, mīklu minēšana, jautrs teātris. Lielā lasīšanas 

ekspertu skaita dēļ, lai noslēguma pasākumu Bērnu bibliotēkā “Zīlīte” varētu apmeklēt ikviens 

interesents, bibliotēka organizēja to divreiz. Pasākumā “Mēs to paveicām, jā, paveicām!” 

pulcējās 5+ lasīšanas eksperti, savukārt pieredzējušie lasīšanas eksperti apmeklēja pasākumu 

“Krustu šķērsu lasījām, kopā prātus savijām”. Ceriņu bibliotēkā notika noslēguma pasākums 

“Dalīsimies lasītpriekā!” un radošo darbu izstāde “Lasām žūrijas grāmatas un veidojam izstādi 

kopā!”. Pārdaugavas bibliotēkā norisinājās pasākums “Lasi un vērtē!”, savukārt Piekrastes 

bibliotēka žūrijas dalībniekus pulcēja noslēguma pasākumā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 

bibliotēkā”. Programmā iesaistījās kopskaitā 530 dalībnieku. 

Daugavpils bibliotēkās tika organizēta un veiksmīgi aizvadīta vasaras lasītveicināšanas 

programma “Skaistā vasara bibliotēkā”, kas jau sesto gadu pēc kārtas piedāvāja skolēniem 

izglītojošus un izklaidējošus pasākumus saturīgai laika pavadīšanai skolas brīvlaikā. Ik 

ceturtdienu no jūnija līdz pat augusta beigām bibliotēkās pulcējās dažāda vecuma bērni, lai 

aktīvi un saturīgi pavadītu brīvo laiku – lasītu un apspriestu grāmatas no bibliotēku krājuma, 

piedalītos viktorīnās un konkursos, sacenstos prāta un galda spēļu turnīros, veidotu 

dramatizētus un teatralizētus priekšnesumus un apgūtu jaunas prasmes radošās darbnīcās. Tika 

piedāvāti arī tematiski pasākumi bērnu vasaras nometnēm. Augusta nogalē bibliotēkās notika 

programmas noslēguma pasākumi, kuru laikā uzcītīgākie un aktīvākie dalībnieki saņēma 

pārsteiguma balvas – biļetes uz kino. Latgales Centrālajā bibliotēkā trīs vasaras mēnešu garumā 

bērnu vasaras nometņu grupām tika piedāvāts tematisks pasākums “Ceļojums grāmatu 



pasaulē”. Savukārt ASV Informācijas centrs aicināja bērnu vasaras nometnes interaktīvi un 

bilingvāli iepazīt ASV kultūru, ģeogrāfiju un valodu. Trīs mēnešu laikā programmas aktivitātēs 

Latgales Centrālajā bibliotēkā un filiālēs iesaistījās kopskaitā 253 individuāli dalībnieki (kas 

ir par 60 vairāk nekā pērn) un 1070 bērni no vasaras nometnēm. 

Vislielāko bibliotēkas apmeklētāju interesi izraisīja pasākumi, kas tika rīkoti Karjeras 

nedēļas ietvaros, Patriotu nedēļas ietvaros, Bibliotēku nedēļas ietvaros, kā arī Ziemeļvalstu 

bibliotēkas nedēļas ietvaros.  

Gaismas bibliotēkas bērni un jaunieši tika iepazīstināti ar vēsturiskiem faktiem gan par 

savu mikrorajonu, gan Daugavpili, dodoties virtuālā pastaigā pa Daugavpils pilsētas vēsturisko 

centru. Tika organizēts leļļu teātris, sporta aktivitātēs, prāta uzdevumu turnīri, dzejas stundas 

un zīmēšanas meistarklases.  

Jaunbūves bibliotēkā notika zibakcija “Atstāj datoru malā, pašķir grāmatu vaļā!”, apaļā 

galda diskusija “Mūžīgais draugs – BIBLIOTĒKA” dažādu paaudžu bibliotēkas lietotājiem, 

tematisks pasākums “Kad izaugšu liels”, Latvijas simtgadi gaidot, notika informācijas stunda 

“Baltā galdauta svētki” un literārais kruīzs “Pasaku karuselis”. 

Ceriņu bibliotēkā tika rīkots Latvijas simtgades sagaidīšanai veltīts pasākums “Mēs 

dzīvojam Baltijas jūras krastā”, veidoti Kamišibai attēlu teātra stāsti un aizvadīta poētiskā 

darbnīca “Iepazīsti profesijas”.  

Pārdaugavas bibliotēkā Karjeras nedēļas ietvaros tika organizēta tikšanās “Bibliotekārs 

cauri laikam”, Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā notika lasījumi “Brīnumdare no pussalas”. Svinot 

Latvijas proklamēšanas 99. gadadienu, pirmsskolas skolēni piedalījās patriotiskā stundā “Mūsu 

zeme – Latvija!” 

Piekrastes bibliotēka rīkoja radošās darbnīcas “Jāņi Pūčumuižā” un “Rotaļlietu 

pasaule”, literāro pēcpusdienu “Es gribu nākt negaidīta”, pasākumus un radošās aktivitātes 

ģimenēm “Ģimenes svētki Pūčumuižā” un “Gadalaiki bibliotēkā”, lasīšanas veicināšanas 

akcijas “Klusi, klusi grāmatiņa atnākusi” un “Bērnu žūrija Pūčumuižā”. 

Bērnu bibliotēkā “Zīlīte” tika organizētas bibliotekārās stunda Grāmata vakar, šodien, 

rīt”, “Bērnu bibliotēka aicina!” “Izvēlies lasīšanu!” ikvienam interesentam, tematisks pasākums 

“Ielūkosimies animācijas filmu studijas DAUKA tēlu pasaulē!”, radošā darbnīca “Grāmatu tēli 

nāk gaismā!”, tematisks pasākums “Es esmu Latvija!”, gaidot Latvijas simtgadi. Folkloras 

nedēļas ietvaros notika literārā rotaļnodarbība “Ik rītiņu Saule lēca” pirmsskolas vecuma 

bērniem. Ziemeļvalstu literatūras nedēļas ietvaros sākumskolas skolēni aktīvi apmeklēja 

literāri-tematisku pasākumu “Nostāk, tālāk, klusāk – Apceļosim literārās salas kopā!” 

Bērnu bibliotēka “Zīlīte” kā vienu no veiksmīgākajām lasīšanas veicināšanas aktivitātēm 

izvirzīja Daugavpils vācu biedrības “ERFOLG” organizētos ģimeņu svētkus 

“ZOOMAIFEST”, kuros bibliotēka piedalās kopš 2014. gada, pārstāvot LCB un filiāles. 

Šogad svētki notika Latgales zoodārza pagalmā. Bērnu bibliotēkas “Zīlīte” teltī apmeklētājiem 

tika piedāvāta literatūras izstāde, kurā bija apkopotas bērnu un jauniešu grāmatas par dažādiem 

tematiem. Svētkos darbojās arī bibliotēkas organizētās radošās darbnīcas, kurās piedalījās 

ikviens interesents, kuplā skaitā – ģimenes ar bērniem. Bērnu bibliotēkas “Zīlīte” saimniece 

Zīlīte Zinīte uzrunāja visus klātesošos, aicinot apmeklēt pilsētas publiskās bibliotēkas, lietderīgi 

pavadīt brīvo laiku lasot, piedaloties konkursos, lasīšanas veicināšanas akcijās, izmantot 

iespējas, ko piedāvā Daugavpils pilsētas bibliotēkas.  

2017. gadā Bērnu bibliotēkā “Zīlīte” tika organizēts teletilts ar Ukrainas Bērnu 

nacionālo bibliotēku. Teletilts notika starptautiskā projekta “Māksla bez robežām” ietvaros. 

Apspriešanai tika izvirzīta šāda tēma: “Folklora: tautas pasakas – tās mīl bērni un mīl 



pieaugušie, tajās tiek attēlotas katras tautas dzīves pamatpatiesības”. Ar teletilta starpniecību 

tika pārrunātas skolēnu iespējas izzināt savu un citu tautu folkloru. Daugavpils 3. vidusskolas 

4. klases skolēni iestudēja ēnu teātra izrādi “Zvēri un abru taisītājs”, tās pirmizrāde notika 

teletilta laikā. Izzināt latviešu tautas tradīcijas palīdzēja arī izstāde “No grauda līdz maizei”. 

Izstādē bija aplūkojami senie darbarīki, kurus izmantoja graudu ieguvē un maizes cepšanā. 

Savukārt Ukrainas skolēni ļāva ielūkoties operas «Коза дереза» fragmentos. Gatavojoties 

teletiltam, skolēni bija patstāvīgi lasījuši un ilustrējuši arī citas tautas pasakas. Teletilta laikā 

viņiem bija iespēja demonstrēt savus zīmējumus. Pasākuma aizraujošākajā daļā bērni uzdeva 

viens otram jautājumus. To loks bija diezgan plašs, sākot no individuālajām interesēm līdz pat 

klases reitingam skolā. 

7.6. Sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā, nozīmīgākie partneri, sadarbības 

vērtējums 

Pārskata gadā tika turpināta sadarbība ar Daugavpils pilsētas domes vispārējās un profesionālās 

izglītības pārvaldes pārraudzībā esošajām izglītības iestādēm, Kultūras un izglītības iestādēm, 

biedrībām u.c.  Pilsētas bibliotēkas katra apkalpo sava mikrorajona iedzīvotājus, tādēļ, katrai 

no filiālēm ir savi, jau par bibliotēkas draugiem kļuvušie sadarbības partneri. 

Organizējot aizvien daudzveidīgāku bibliotekāro darbu lietotāju interešu un vajadzību 

apmierināšanai, paplašinās arī sadarbības partneru loks, piemēram, pārskata gadā Bērnu 

bibliotēkai “Zīlīte” jauna pieredze bija dalība Mobilitātes nedēļā, kuras laikā sadarbībā ar Valsts 

policijas Latgales reģiona pārvaldes Kārtības policijas biroja Prevencijas grupas inspektoriem 

tika novadīti tematiski pasākumi “Pārvietojies gudrāk, dzīvo labāk!”. Organizējot teletiltu ar 

Ukrainas Bērnu nacionālo bibliotēku, Bibliotēkas darbinieki cieši sadarbojās (e-sarakste, Skype 

sarunas) ar Ukrainas Bērnu nacionālas bibliotēkas Mākslas nodaļas bibliotekāriem, šī pasākuma 

ietvaros izveidojās sadarbība ar Daugavpils novada Kultūras centra “Vārpa” folkloras kopas 

“Dyrbyni” vadītāju Annu Brišku un Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeju.  

Veiksmīgi īstenojot sadarbību, iesaistoties kopīgos pasākumos, tiek uzlabota bibliotēkas 

informācijas pakalpojumu kvalitāte, tiek sekmēta bibliotēkas lietotāju skaita palielināšanās, kā 

arī sabiedrībā nostiprināts pozitīvs bibliotēkas tēls, veicina bibliotēku atpazīstamību un 

popularitāti. 



8. Novadpētniecība 

8.1. Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda prioritātes 

Novadpētniecība ir viens no prioritārajiem darba virzieniem. LCB un filiāļu pārskata gada 

novadpētniecības darba pamatvirzieni: 

 bibliotēku novadpētniecības krājuma veidošana un saglabāšana; 

 brīvpieejas nodrošināšana novadpētniecības krājumam; 

 LCB EK, Novadpētniecības datubāzes, LCB veidoto novadpētniecības 

elektronisko resursu papildināšana; 

 novadpētniecības satura uzziņu sniegšana; 

 novadpētniecības krājuma popularizēšana; 

 bibliotēkas vēstures izpēte, publicēto un nepublicēto dokumentu apzināšana, 

vākšana un apkopšana. 

Pārskata periodā lietotājiem tika piedāvāts plašs novadpētniecības pakalpojumu klāsts: 

iespēja izmantot novadpētniecības krājumu, bibliotēkas veidotos novadpētniecības 

elektroniskos resursus, tematiskās mapes, iespēja piedalīties bibliotēku organizētajos 

novadpētniecības pasākumos un bibliotekārajās stundās, izmantot novadpētniecības izstāžu 

materiālus, iesaistīties bibliotēkas novadpētniecības krājuma papildināšanā.   

2017. gadā novadpētniecības prioritāros darba virzienus noteica bibliotēkas gada 

aktualitātes, kā arī sabiedrības pieprasījums pēc novadpētniecības pakalpojumiem. Pārskatā 

periodā novadpētniecības darbā bija trīs galvenās prioritātes: 

 novadpētniecības literatūras izstāžu veidošana un pasākumu rīkošana;  

 tuvojoties Latvijas valsts simtgadei, informatīvi izglītojošu pasākumu rīkošana 

dažādām mērķauditorijām par Latgales latviešu kongresa nozīmi Latvijas vēstures 

kontekstā; 

 atzīmējot LCB 80. pastāvēšanas jubileju, jauna novadpētniecības elektroniskā 

resursa izveide.  

8.2. Novadpētniecības krājums 

Komplektēšana, ietverto materiālu veidi 

Pārskata gadā tika turpināta novadpētniecības krājuma komplektēšana ar mērķi vākt, apkopot, 

sistematizēt, saglabāt un popularizēt informāciju par Daugavpili un Latgales reģionu. 

Novadpētniecības krājuma komplektēšana ietver rūpīgu dāvinājumu un jaunieguvumu atlasi 

dažādās lokālās vēstures jomās – izglītībā, kultūrā, arhitektūrā, mākslā, politikā, veselības 

aprūpē, saimniecībā, uzņēmējdarbībā utt.  

2017. gadā LCB un filiāļu novadpētniecības krājumā lietotājiem bija pieejami 3 997 

izdevumi (t.sk. LCB – 1 733). Novadpētniecības krājumā tika komplektēti publicētie 

iespieddarbi – vietējo autoru darbi, seriālizdevumi un attēlizdevumi par pilsētas un reģiona 

vēsturi, papildināta un sistematizēta informācija arī novadpētniecības tematiskajās mapēs.  

Pārskata periodā novadpētniecības krājums LCB un filiālēs tika papildināts ar 252 

jaunieguvumu eksemplāriem (t.sk. – LCB novadpētniecības krājumā ienāca 111 eksemplārs). 

Starp jaunieguvumiem tika komplektēti iespieddarbi ne tikai latviešu, bet arī latgaliešu, 

baltkrievu, krievu un angļu valodā. 



LCB un filiāļu novadpētniecības krājums pārskata periodā tika papildināts ar 14 vietējo 

Daugavpils autoru darbiem, kas lasītājiem ir pieejami vairākos eksemplāros, starp tiem lietotāju 

pieprasītākie izdevumi: 

 Daugavpils Universitātes mākslas doktores Zeltītes Barševskas ilustrētā 

monogrāfija “Latgales rotātie dvieļi 20. gadsimtā”, kur pieejama kultūrvēsturiska 

informācija par 266 rotātiem dvieļiem; 

 vēsturnieces Genovefas Barkovskas grāmata “Gadsimts atmiņu virpulī: 

Daugavpils Latviešu biedrības simtgadei” ir apkopotas biedrības vēsture; 

 literātes Lidijas Vasaraudzes grāmata “Pieneņpūkas” jaunākā skolas vecuma 

bērniem; 

 Nikolaja Jevstifejeva un Andreja Smirnija grāmata “60-летняя история 

даугавпилсского мужского волейбола”, kurā ir pētīta Daugavpils vīriešu 

volejbola attīstība 60 gadu laikā u.c. 

2017. gadā novadpētniecības krājumā nonāca arī vērtīgi jaunieguvumi par Latgales 

vēsturi, starp tiem pieprasītākie: 

 Pētījums “Viensētu koka arhitektūras savdabība Dienvidlatgalē” par koka 

arhitektūras mantojuma savdabību Dienvidlatgales ainavā; 

 Latgales fotogrāfu biedrības “Laura plus” izdotā foto grāmata “Latgalietis XXI 

gadsimtā”; 

 rakstnieka Māra Lindes monogrāfija “Latgale” par Latgales vēsturi, vietvārdiem 

un valodu u.c. 

Pārskata gadā LCB novadpētniecības krājumā lietotājiem bija pieejamas 95 tematiskās 

mapes (LCB un filiālēs kopā – 235 mapes), kuru apraksti un anotācijas jau 2015. gadā bija 

iekļautas bibliotēkas e-katalogā.  

Krājuma organizācija un glabāšana 

LCB novadpētniecības krājums atrodas Lietotāju apkalpošanas nodaļā (LAN) un Depozitārijā, 

kur glabājas reti un vērtīgi novadpētniecības krājuma dokumenti. Viss novadpētniecības 

krājums ir marķēts ar uzlīmi “Daugavpils novadpētniecība”. LCB novadpētniecības krājuma 

lielākā daļa atrodas atdalīta no citām nozarēm, tā ir brīvi pieejama lietotajiem. Liela daļa 

novadpētniecības krājuma iespieddarbu ir pieejama darbam uz vietas, ja izdevumam bibliotēkā 

ir vairāki eksemplāri, tad tie ir pieejami arī izsniegšanai uz mājām. 

LCB novadpētniecības krājuma tematiskais sakārtojums 2017. gadā ir palicis nemainīgs, 

salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu. Tematiskā sistematizācija, piemēram, Daugavpils 

vēsture; Daugavpils literāti; Daugavpils mākslinieki utt. atvieglo lietotāju orientēšanos 

pieejamajos novadpētniecības informācijas avotos. 

Pārskata gadā bibliotēkās tika veikts sistemātisks darbs pie novadpētniecības mapju 

rediģēšanas, strukturēšanas, papildināšanas un vizuālā noformējuma uzlabošanas. 

2017. gadā, atzīmējot LCB 80 gadu jubileju, LCB un filiālēs tika apzināti un atlasīti 

novadpētniecības krājuma iespieddarbi ar autoru veltījuma ierakstiem un autogrāfiem. Šie 

izdevumi tika marķēti ar uzlīmi “Īpaša grāmata”.  

Digitalizācija, digitālie resursi un to veidošana 

Pārskata periodā LCB tika izveidots jauns elektroniskais resurss – virtuālā izstāde “Latgales 

Centrālajai bibliotēkai – 80”, kas brīvi pieejama visiem interesentiem LCB mājaslapā 

http://www.lcb.lv/lcb-80/. Izstādes veidošanas gaitā tika vākta, apkopta un sistematizēta 

http://www.lcb.lv/lcb-80/


informācija jau no digitalizētajiem resursiem – Latvijas brīvvalsts posma digitalizēto laikrakstu 

kolekcijas. Izstādes satura veidošanai bija nepieciešams digitalizēt arī atsevišķu publikāciju 

rakstus no 20. gadsimta otrās puses Daugavpils laikrakstiem, centrālās preses izdevumiem un 

fotogrāfijas no bibliotēkas albumiem. Tika digitalizēti arī atsevišķi Daugavpils 

Novadpētniecības un mākslas muzejā, Daugavpils zonālajā valsts arhīvā pieejamie dokumenti 

par LCB vēsturi. 

Virtuālajā izstādē pieejamā digitalizētā vizuālā un tekstuālā informācija par LCB vēsturi 

astoņdesmit gadu garumā ir strukturēta sešos laika posmos. Katrā posmā vērojami nozīmīgākie 

šī perioda notikumi, kas publicēti aizvadīto gadu presē, saglabāti arhīvu dokumentos un 

iemūžināti fotogrāfijās. 

Resursa īpašā vērtība ir tajā ietvertā unikālā, līdz šim nepublicētā informācija, piemēram, 

ziņas par bibliotēkas pārziņiem un vadītājiem, arhīva dokumentos saglabātās, uz burtnīcu lapām 

ar zīmuli rakstītās bibliotēkas vadītāju atskaites pēckara periodā, nepublicētas fotogrāfijas no 

privātajiem arhīviem un muzeja krājumiem un citi materiāli.   

Krājuma kvalitāte, aktualitātes, attīstības novērtējums 

LCB un filiāļu novadpētniecības krājuma kvalitātes nodrošināšana ir viens no svarīgākajiem 

uzdevumiem. Tā kā novadpētniecības krājums katru gadu palielinās, tas kļūst vērtīgāks, 

saturiski daudzveidīgās, ko atzinīgi novērtē arī bibliotēkas lietotāji, novadpētnieki un citi 

interesenti. Novadpētniecības tematisko mapju papildināšanā iesaistās arī bibliotēkas lietotāji, 

pilsētas iedzīvotāji. Lietotāju interese par novadpētniecības krājumu – tā regulārā 

izmantojamība, ir viens no pamata kritērijiem, kas liecina par novadpētniecības krājuma 

kvalitāti un aktualitāti. 

Novadpētniecības krājuma aktualitātes ir atšķirīgas un mainīgas, jo tās nosaka sabiedrības 

pieprasījums, notikumi un aktualitātes pilsētā vai reģionā. Piemēram, pārskata perioda lietotāju 

pieprasījuma aktualitātes bija saistītas ar Latgales latviešu kongresa simtgades jubileju, tādējādi 

novadpētniecības krājumā intensīvāk tika komplektēti iespieddarbi par kongresa vēsturi, 

nozīmi un rezultātiem.  

Izmatojums 

Novadpētniecības krājuma izmantojamība pārskata gadā ir saistāma kā ar publicēto 

iespieddarbu pieprasījumu un lietošanu, tā arī ar LCB veidoto novadpētniecības elektronisko 

resursu apmeklētību un izmantošanu. Novadpētniecības krājuma dokumentu izsnieguma 

statistika LCB un filiālēs apkopota 8.2.1. tabulā. 

8.2.1. tabula. Novadpētniecības dokumentu izsniegums LCB un filiālēs 2015.-2017. gadā 

Gads 2015 2016 2017 

Izsniegumu skaits 3835 4174 6210 

Tabulā apkopotie novadpētniecības krājuma izsnieguma statistikas rādītāji liecina par kopējo 

izsniegumu LCB un filiāles kā darbam uz vietas, tā arī mājās. Statistikas dati liecina par 

novadpētniecības krājuma pieprasījumu, izsniegumu skaitam jau vairākus gadus pēc kārtas ir 

tendence palielināties.  

Tā kā tematisko novadpētniecības mapju apraksti un anotācijas 2016. gadā kļuva pieejami 

bibliotēkas elektroniskajā katalogā, pārskata gadā ir audzis arī tematisko mapju izsniegums 

LCB un filiālēs (8.2.2. tabula).  



8.2.2. tabula. Novadpētniecības tematisko mapju izsniegums LCB un filiāles 2016.-2017. gads 

Gads  2016 2017 

Izsniegumu skaits 763 942 

Pieprasītākās tematiskās mapes LCB un filiāles 2017. gadā – Daugavpils mikrorajoni, 

Dinaburgas cietokšņa vēsture, Daugavpils novadnieki, Daugavpils izglītības iestādes, 

Daugavpils arhitektūra u.c. 

Bibliotēku novadpētniecības krājums tiek izmantots mācībām un studijām, pētniecībai. 

Pārskata gadā aktuālākās lietotāju intereses novadpētniecībā bija par Daugavpils arhitektūras 

objektiem, uzņēmumiem un iestādēm, Daugavpils nacionālajām un kultūras biedrībām, 

ievērojamām personālijām, tūrisma un mākslas objektiem, arī par keramiku, sportu un mūziku 

Latgalē. 

Arvien vairāk bibliotēku novadpētniecības krājums tiek izmantots, izstrādājot dažādus 

pētījumus par novadu, vācot informāciju publikācijām, veidojot raidījumu video sižetus pilsētas 

un reģiona masu medijiem.  

Lai veiktu informācijas avotu atlasi, izpildot novadpētniecības tematiskos pieprasījumus 

un uzziņas, bibliotekāri un bibliogrāfi izmanto LCB e-kataloga Novadpētniecības analītisko 

ierakstu datubāzi, kur 2017. gadā sistemātiski tika veidoti analītiskie apraksti no 5 vietējiem 

laikrakstiem: “Latgales Laiks”, “Латгалес Лайкс”, “Сейчас”, “Наш город” un “Миллион”. 

Pārskata periodā izveidoti 5 679 ieraksti, no kuriem 3 418 eksportēti uz LNB Nacionālās 

bibliogrāfijas analītikas datubāzi. Turpinājās arī analītisko ierakstu veidošana no iepriekšējo 

gadu vietējam avīzēm, arī šie apraksti papildināja LCB elektroniskā kataloga Novadpētniecības 

analītisko ierakstu datubāzi. 2017. gadā aprakstīti sekojoši Daugavpilī izdotie iepriekšējo gadu 

laikraksti: 

 “Авнгард” (857 apraksti) par 1962.-1978. gadu 

 “Красное знамя” (1 029 apraksti) par 1970.-1979. gadu 

Novadpētniecība ir viena no bibliotēkas darba jomām, kas sekmīgi attīstās, ko apliecina 

tematisko uzziņu aktualitāte novadpētniecības jomā.  

Pārskata periodā LCB izpildīti 1 620 novadpētniecības tematiskie pieprasījumi. Vietējo 

laikrakstu izmantošana ar novadpētniecību saistītos pētījumos lietotājiem rosina interesi par 

avotiem, uz kuriem žurnālisti atsaucas savās publikācijās, nereti vērtīgi un noderīgi 

novadpētniekiem ir vietējos laikrakstos publicētie attēli un dokumenti. Kvalitatīvi vietējo 

laikrakstu apraksti ir vērtīgs novadpētniecības informācijas avots visu kategoriju interesentiem. 

Pārskata gadā LCB bibliotekāri attālināti sniedza uzziņas un konsultācijas Daugavpils novada 

un Latgales pagastu bibliotekāriem par novadpētniecības informācijas meklēšanas iespējām 

Latvijas nacionālās digitālās bibliotēkas resursos un Nacionālās bibliogrāfijas analītikas 

datubāzē. 

Novadpētniecības krājuma dokumentus, tai skaitā arī laikrakstus, izmanto arī paši 

bibliotekāri aktuālu novadpētniecības izstāžu veidošanai un krājuma popularizēšanai.  

Svarīgs novadpētniecības informācijas avots lietotājiem ir LCB veidotie elektroniskie 

resursi. Starp tiem - četras LCB veidotās datubāzes: Dinaburgas cietoksnis Dziesmotā Latgale, 

Daugavpils novadnieki, Daugavpils baznīckalns, divas virtuālās izstādes: Rakstniece Anita 

Liepa un Latgales Centrālajai bibliotēkai – 80, elektroniskais resurss: Latgales novada 

pirmskara avīžu digitālā kolekcija. (8.2.3. tabula). 

 



8.2.3. tabula. Novadpētniecības datubāzu virtuālais apmeklējums 2015.-2017. gadā 

Datubāze  2015 2016 2017 +/-  

Dziesmotā Latgale http://www.lcb.lv/dziesmotalatgale/  9937 11022 16227 +5205 

Dinaburgas cietoksnis http://dinaburgascietoksnis.lcb.lv/  214 4665 5375 +710 

Daugavpils novadnieki http://www.lcb.lv/baznickalns/?lv/  654 808 1567 +759 

Daugavpils baznīckalns http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=D

augavpils_novadnieki  

1624 2100 4733 +2633 

Rakstniece Anita Liepa http://www.lcb.lv/anitaliepa/  1044 1221 574 -647 

Latgales Centrālajai 

bibliotēkai – 80  

http://www.lcb.lv/lcb-80/  - - 802  

Kā redzams tabulā, pārskata gadā LCB veidoto elektronisko resursu virtuālais apmeklējums 

būtiski pieaudzis. Tas liecina par elektronisko resursu kvalitāti un aktualitāti lietotāju vidū. 

Vislielākais apmeklējumu skaita pieaugums salīdzinājumā ar 2016. gadu ir multimediju 

resursam “Dziesmotā Latgale”. Lielais resursa apmeklējumu skaits saistāms ar pieejamo plašo 

un daudzveidīgo materiālu klāstu (videofilma, fotogalerija, komponistu, kordiriģentu 

biogrāfijas, dziesmu vārdi, notis un ieraksti, dziesmu svētku dalībnieku atmiņas). Pārskata gadā 

resursam ir atjaunotas aktīvās saites uz citiem interneta resursiem, papildinātas atsevišķu 

personu biogrāfijas. Multimediju resurss pieejams LCB mājaslapā 

http://www.lcb.lv/dziesmotalatgale/  

Pārskata periodā lietotāju vidū populāra bija arī datubāze “Daugavpils baznīckalns”. 

Veidotā resursa mērķauditorija ir izglītības iestāžu audzēkņi, tūristi un Daugavpils dievnamu 

draudzes. Resursa apmeklētību būtiski ietekmē Daugavpils baznīckalna kā tūrisma objekta 

augošā popularitāte un pieejamās ievērojamu personu biogrāfijas. Resurss pieejams: 

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

2017. gadā būtiski audzis LCB veidotās datubāzes “Daugavpils novadnieki” virtuālo 

apmeklējumu skaits.  Datubāzē ir apkopotas 270 novadnieku biogrāfijas. Pārskata periodā LCB 

katru mēnesi tika veidotas ievērojamo novadnieku literatūras izstādes, kas veicināja padziļinātu 

interesi par novadniekiem, meklējot informāciju minētajā datubāze. Pārskata gadā šajā 

datubāzē tika rediģētas, palidinātas aktīvas saites uz citiem interneta resursiem, tādējādi 

aktualizējot piedāvāto informāciju par novadniekiem. Resurss ir apskatāms LCB mājaslapā: 

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

Multimediju resurss “Dinaburgas cietoksnis”, izveidots 2004. gadā. 2016. gadā tika 

veikta šī resursa uzlabošana, piešķirot mūsdienīgu dizainu, papildinot tā tekstuālo un vizuālo 

saturu. Daugavpils cietoksnis ir iecienīts tūrisma objekts. Iespējams, iepriekšminētie 

nosacījumi veicināja elektroniskā resursa apmeklējumu pieaugumu 2017. gadā. Turklāt visa 

gada garumā resurss tika aktīvi popularizēts LCB Facebook profilā iknedēļas rubrikā 

“Datubāzu otrdiena”. Resurss pieejams Latgales Centrālās bibliotēkas mājaslapā 

http://dinaburgascietoksnis.lcb.lv/. 

Savukārt virtuālās izstādes “Rakstniece Anita Liepa” apmeklējuma rādītāji pārskata 

gadā ir samazinājušies. Tas liecina, ka resursa mērķauditorijas interese par rakstnieces 

personību un daiļradi ir kļuvusi mazāk pieprasīta. Resurss pieejams LCB mājaslapā: 

http://www.lcb.lv/anitaliepa/. 

Pārskata gadā izveidotais jaunais elektroniskais resurss – virtuālā izstāde “Latgales 

Centrālajai bibliotēkai – 80” lietotājiem virtuālajā vidē bija pieejama no 2017. gada oktobra 

(sīkāk pārskata sadaļās Digitalizācija un Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi). 

Resursā ietvertā informācija ir aktuāla bibliotēku darbiniekiem, novadpētniekiem, 

http://www.lcb.lv/dziesmotalatgale/
http://dinaburgascietoksnis.lcb.lv/
http://www.lcb.lv/baznickalns/?lv/
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bibliotēkzinātnes un informācijas zinātņu studējošajiem. Virtuālā izstāde apskatāma LCB 

mājaslapā: http://www.lcb.lv/lcb-80/.  

Pārskata gadā bibliotēkas elektronisko resursu apmeklētājiem bija pieejama 2003. gadā 

izveidotā Latgales novada pirmskara avīžu digitālā kolekcija 

(http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=Laikraksti), kurā ir digitalizēti tādi laikraksti kā “Latgales 

Ziņas” (1928-1934), “Latgales Vēstnesis” (1935-1939) un “Daugavas Vēstnesis” (1939-1940). 

Pārskata gadā digitalizēto laikrakstu kolekcijai ir reģistrēti 492 apmeklējumi. Šīs kolekcija ir 

izmantojama Daugavpils vēstures pētīšanai. 

8.3. Novadpētniecības darba popularizēšana 

Pārskata periodā LCB un filiālēs novadpētniecības darba popularizēšanā tika izmantotas 

daudzveidīgas bibliotekārās darba metodes: literatūras izstāžu veidošana, literāri – muzikālie 

pasākumi ar ievērojamiem novadniekiem, jauno grāmatu atvēršanas svētku pasākumi, tikšanās 

ar novadpētniekiem, bibliotekārās un novadmācības stundas, piedalīšanās novadpētniecības 

konferencēs, novadpētniecības resursu popularizēšana sociālajos tīklos un masu medijos utt.  

Tradicionāla novadpētniecības krājuma popularizēšanas forma ir literatūras izstādes. 

2017. gadā LCB un filiālēs tika izveidotas 55 (no tām LCB - 14) novadpētniecības literatūras 

izstādes ar mērķi popularizēt Daugavpils publisko bibliotēku novadpētniecības krājumus 

apmeklētājiem. Bibliotēku lietotāju skatītākās novadpētniecības izstādes: LCB veidotais izstāžu 

cikls “Novadnieki – mēneša jubilāri” (sīkāk pārskata sadaļā Jauninājumi novadpētniecības 

darbā); LCB literatūras izstāde “Teātra ģēnijs no Dvinskas”, kas bija veltīta režisoram, aktierim, 

pedagogam, sabiedriskajam darbiniekam Solomonam Miholesam; LCB filiālē Ceriņu 

bibliotēkā – “Latgales kongresam 100”, LCB filiālē Pārdaugavas bibliotēkā – “Daugavpils 

dzejā”, LCB filiālē Piekrastes bibliotēkā “Dzejas dienas 2017” u.c. 

Literatūras izstādes popularizēja ne tikai ievērojamo novadnieku ieguldījumu pilsētas 

attīstībā, bet arī Latgales un latgaliešu kultūras mantojuma nozīmi mūsdienās.   

Veiksmīgi bibliotēku novadpētniecības darba popularizēšanas pasākumi tika organizēti 

kopā ar bibliotēku sadarbības partneriem. 2017. gadā LCB un filiālēs notika dažāda veida 55 

novadpētniecības rakstura pasākumi (t.sk. LCB – 14). 

Bibliotēkās norisinājās vairāki grāmatu prezentācijas pasākumi. LCB apmeklētākais šāda 

veida pasākums notika 2017. gada 22. decembrī, kad 60 interesenti pulcējās novadnieku 

Nikolaja Jevstifejeva un Andreja Smirnija grāmatas par vīriešu volejbola vēsturi Daugavpilī 

«60-летняя история даугавпилсского мужского волейбола» prezentācijas pasākumā. 

Grāmatas autori apzināja, apkopoja un sistematizēja informāciju no dažādiem avotiem – arhīvu 

dokumentiem, publikācijām presē, privātpersonu arhīviem, laikabiedru atmiņām u.c. Balstoties 

uz apkopoto materiālu, izveidoja vīriešu volejbola hronoloģiju Daugavpilī, kas ļauj izsekot šī 

sporta veida attīstībai pilsētā no 1955. līdz 2015. gadam. Šīs grāmatas informācijas atlasei tika 

izmantots arī LCB pieejamais vietējo laikrakstu arhīvs par atbilstošo laika posmu. 

Pārskata periodā novadpētniecības krājums tika papildināts ar vērtīgu apgādā “Jumava” 

izdotu grāmatu – sērijas “Latvijas leģendas” septīto laidienu (sast. Pāvils Raudonis, Juris 

Visockis). Izdevumā nozīmīgu vietu ieņem arī Daugavpils leģendārā rokgrupa “Elpa”, kas ir ne 

tikai Daugavpils un Latgales, bet visas Latvijas leģenda. Grāmatas prezentācija notika LCB 

2017. gada 1. decembrī. Pasākuma ietvaros īpaši tika godināta rokgrupa “Elpa”. 

2017. gadā sākumā bibliotēku novadpētniecības krājumos nonāca Daugavpils 

novadnieka, novadpētnieka Josifa Ročko trilingvālais ceļvedis “Ebreju Latgale”. Izdevuma 

tapšanu finansiāli atbalstīja: Daugavpils pilsētas dome, Latgales reģiona attīstības aģentūra, 

http://www.lcb.lv/lcb-80/
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Valsts kultūrkapitāla fonds, Latvijas valsts meži un Daugavpils ebreju kopiena. Šīs grāmatas 

prezentācija notika LCB. Grāmatā ir ietverta informācija latviešu, latgaliešu un krievu valodā 

par ebreju kopienas vietām un objektiem Latgales teritorijā, aptverot dažādas Latgales pilsētas 

– Daugavpili, Ilūksti, Rēzekni, Ludzu, Krāslavu, Krustpili, Līvānus, Varakļānus, Preiļus un 

Dagdu. Pasākuma ietvaros bija iespējas tikties ar grāmatas autoru Josifu Ročko un uzdot 

interesējošos jautājumus. 2017. gada Latvijas Neatkarības proklamēšanas gada dienā Rīgas pilī 

valsts prezidents R.Vējonis pasniedza augstākos valsts apbalvojumus un Josifs Ročko kļuva par 

Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieri. Lepojamies! 

Pārskata gadā bibliotēkās norisinājās vairāki pasākumi, kuros bija iespēja tikties ar 

Daugavpils dzejniekiem un autordziesmu izpildītājiem: 

1. aprīlī – Joku dienā LCB bija iespēja tikties ar Daugavpils dzejniekiem un autordziesmu 

izpildītājiem – Jevgeņiju Golubevu, Tatjanu Ruskuli, Vitāliju Mihailovski u.c. Pasākuma īpašie 

viesi – dziedātāja Alisa May un vokāli instrumentālais ansamblis “Vocal Band Wonderland”. 

Pasākumā valdīja humoristiska gaisotne, piedalījās jautri un atraktīvi vadītāji un viesi. 

8. aprīlī LCB notika literāri muzikāls pasākums “Klusuma skanējums” kopā ar Staņislava 

Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas absolventi mūziķi un autordziesmu izpildītāju Mariju 

Gerbrederi. Pasākuma laikā skanēja autores komponētie skaņdarbi klasiskajai ģitārai ar 

mūziķes vārdiem. 

19. maijā LCB notika Daugavpils un Krievijas dzejnieku tikšanās un lasījumi. Pasākums 

tika rīkots starptautiskās zinātniskās konferences “XXII Slāvu lasījumi” ietvaros. Bibliotēkā 

tikšanās ietvaros klātesošie noklausījās jaunākās krievu dzejas lasījumus un iesaistījās diskusijā 

par aktualitātēm dzejas jomā. 

23. februārī LCB notika starpnozaru mākslas grupas SERDE iniciēts un Valsts 

Kultūrkapitāla fonda atbalstīts pasākums – Novadpētniecības laboratorija, uz kuru bija 

pulcējušies skolēni, studenti, skolotāji, bibliotekāri, muzeju darbinieki, vietējie novadpētnieki 

un citi interesenti. Pasākuma mērķis bija veicināt novadpētnieku pašnovērtējumu un 

ieguldījumu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, rosināt jauno tehnoloģiju izmantošanu 

pētniecības rezultātu popularizēšanā, kā arī novērtēt un iesaistīt jauniešu iniciatīvu 

novadpētniecības darbā. Pasākums klātesošajiem bija saistošs, jo grupas SERDE dalībnieki 

dalījās ar iegūto pieredzi folkloras un novadu pētniecībā, sniedza ieteikumus novadpētniecības 

darba popularizēšanā. 

29. aprīlī LCB pasākumu zālē sadarbībā ar sabiedrisko organizāciju “Latgales 

novadpētnieki” notika novadpētniecības konference “5. vidusskolas absolventi”, kuras ietvaros 

bija iespējams noklausīties vairākas prezentācijas par Daugavpils 5. vidusskolas vēsturi, 

darbību un absolventiem.  

Pārskata periodā svarīgi bija popularizēt ne tikai Daugavpili un novadnieku devumu, bet 

arī Latgales reģiona kultūrvēsturisko attīstību. Tādējādi, tuvojoties Latvijas valsts simtgadei, 

svarīgi bija rīkot informatīvi izglītojošus pasākumus dažādām mērķauditorijām par Latgales 

latviešu kongresa nozīmi Latvijas vēstures kontekstā. 2017. gada 18. maijā LCB vecāko klašu 

skolēni piedalījās novadmācības stundā “Daugavpilieši Latgales latviešu kongresā”. Stundas 

mērķis bija veicināt skolēnu izpratni par Latgales un Latvijas vēsturi, nacionālajām vērtībām, 

kā arī apzināt ievērojamo novadnieku devumu Latvijas valsts dibināšanā un latviešu kultūras 

saglabāšanā Daugavpilī. Stundas ietvaros skolēni iepazinās ar Pirmā Latgales latviešu kongresa 

notikumiem un ievērojamiem latgaliešu atmodas darbiniekiem, tostarp arī daugavpiliešiem – 

mācītāju Antoniju Urbšu, juristu Pōvulu Laizānu, izglītības darbinieci Valeriju Seili u.c., kas 

rosināja ideju par Baltijas latviešu apvienošanu vienā valstī. Stundas laikā skolēni iepazinās arī 



ar bibliotēkas novadpētniecības krājumā esošajiem izdevumiem par Latgales latviešu kongresu, 

latgaliešu atmodas darbiniekiem. 

30.  novembrī LCB notika kultūrvēsturiska konference “Dižo latgaliešu devums 

Latvijai”, kuras ietvaros klātesošie piedalījās četrās seminārnodarbībās (skat. Jauninājumi 

novadpētniecības darbā). Konference tika rīkota ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu ar mērķi 

paplašināt Daugavpils pilsētas un reģiona kultūras un izglītības darbinieku zināšanu un prasmju 

kompetences nemateriālās kultūras vērtību apzināšanā, apkopošanā, saglabāšanā un 

popularizēšanā. Atbilstoši konferences tematikai dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar LCB 

novadpētniecības krājumā esošajiem publicētajiem izdevumiem par Daugavpils pilsētas un 

reģiona dižo novadnieku ieguldījumu un devumu Latgales un Latvijas sociālpolitiskajā 

attīstībā. Sīkāk par konferenci pārskata sadaļā Projekti. 

Novadpētniecības bibliotekārās stundas popularizē novadpētniecības darbu un krājumu. 

Pārskata gadā LCB un filiālēs sagatavotas un novadītas vairākas bibliotekārās stundas, kuru 

ietvaros tika popularizēta pilsētas vēsture, tās attīstība, iedzīvotāju un novadnieku sasniegumi, 

viņu devums pilsētai. 2017. gadā LCB vecāko klašu skolēniem tika piedāvātas 5 

novadpētniecības bibliotekārās stundas: “Ievērojamie daugavpilieši”, kuru laikā skolēni tika 

iepazīstināti ar LCB veidoto datubāzi “Daugavpils novadnieki”; “Rīgas iela Daugavpilī – ceļā 

uz Latvijas simtgadi”, kuras ietvaros skolēni uzzināja Rīgas ielas vēsturi gadsimtu gaitā. 

Pārskata gadā novadpētniecības bibliotekārās stundas notika arī LCB filiālēs: Ceriņu bibliotēkā 

– “Mēs esam daugavpilieši!”; Jaunbūves bibliotēkā – “Daugavpils vēstures līkločos”; 

Pārdaugavas bibliotēkā – “Ieskats Daugavpils vēsturē” u.c. Sīkāk pārskata sadaļā Bibliotēkas 

izglītojošā darbība. 

Novadpētniecības darba popularizēšana pārskata periodā ir saistāma arī ar sadarbību 

vairāku video sižetu veidošanā Daugavpils televīzijā DAUTKOM, Latgales Reģionālajā 

televīzijā, piemēram, martā tika veidots sižets par aktieri Solomonu Mihoelsu, bibliotekāri 

sniedza interviju par pieejamo literatūras izstādi LCB. Decembrī novadpētniecības krājumā 

pieejamie iespieddarbi par Daugavpils Gajoka mikrorajonu tika popularizēti videofilmā “Stāsts 

par Gajoku” (rež. V. Lukaševičs), kas tika veidota ar Daugavpils pilsētas domes atbalstu. 

Pārskata gadā tika turpināta novadpētniecības darba popularizēšana sociālajos tīklos ar 

mērķi sociālo tīklu lietotājiem un oficiālo bibliotēku lapu sekotājiem rosināt interesi par LCB 

veidotajām novadpētniecības datubāzēm, multimediju resursiem un virtuālajām izstādēm, 

veicināt bibliotēkas elektronisko resursu popularitāti, apmeklētību un izmantojamību. 

LCB oficiālajās sociālo tīklu (Facebook un Twitter) lapās katra nedēļas otrdiena tika 

veltīta bibliotēkas elektronisko resursu popularizēšanai.  “Datubāzu otrdienās” sekotāji un citi 

sociālo tīklu apmeklētāji uzzināja kādu interesantu faktu no bibliotēkas veidotājām datubāzēm. 

Katrā nedēļas ceturtdienā – “Atmiņu ceturtdienā” – sociālo tīklu lietotājiem bija iespēja uzzināt 

kādu faktu no bibliotēkas vēstures. Pie publicētajām ziņām vienmēr bija pieejama aktīvā norāde 

uz bibliotēkas mājaslapu un elektroniskajiem resursiem, tādējādi pārskata periodā varēja vērot 

augošo sociālo tīklu lietotāju interesei par notiekošajām bibliotēkas aktivitātēm, kā arī virtuālā 

apmeklējuma skaita pieaugumu bibliotēkas e-resursiem. Sīkāk pārskata sadaļā Krājuma un 

datubāzu popularizēšana. 

8.4. Sadarbība novadpētniecības jomā 

Pārskata gadā tika turpināta veiksmīga LCB un filiāļu sadarbība ar citām iestādēm un 

privātpersonām. Sadarbība novadpētniecības jomā nodrošina bibliotēku novadpētniecības 

darba kvalitāti, aktualitāti un publicitāti. Apzinot, vācot un apkopojot informāciju par LCB 



vēsturi, jauna elektroniskā resursa izveidei, 2017. gadā LCB izveidoja ciešu sadarbību arī ar 

Daugavpils zonālo valsts arhīvu, tādējādi paplašinot iepriekšējā gada pārskatā norādīto 

sadarbības partneru loku. 

8.5. Jauninājumi novadpētniecības darbā 

Viena no pārskata gada novitātēm LCB novadpētniecības darbā bija informatīvs izstāžu cikls 

“Novadnieki – mēneša jubilāri”, kura ietvaros visa gada laikā bibliotēkas lietotāji iepazinās 

ar 12 literatūras izstādēm. Katru mēnesi LCB Lietotāju apkalpošanas nozaru literatūras sektorā 

novadpētniecības stūrītī bija iespēja iepazīties ar ievērojamu daugavpiliešu biogrāfijām un viņu 

ieguldījumu pilsētas sabiedriskajā, saimnieciskajā, zinātniskajā un kultūras dzīvē. Tādējādi 

interesenti iepazina vairākus novadniekus: Jāni Tāli, Oļģertu Dunkeru, Boļeslavu Brežgo, Ivaru 

Magazeini, Alekseju Solovjovu, Alfrēdu Feilu, Andreju Švirkstu u.c. jubilārus. Veidojot izstāžu 

ciklu, tika izmantota pieejamā informācija LCB datubāzē “Daugavpils novadnieki”, tādējādi 

bibliotēkas lietotāju vidū tika popularizēts šis elektroniskais resurss. 

Jaunums novadpētniecības darbā pārskata periodā bija arī kultūrvēsturiskā konference 

“Dižo latgaliešu devums Latvijai”, kas bija veltīta Pirmā Latgales latviešu kongresa 

simtgadei. Konference tika rīkota projekta ietvaros, kuru atbalstīja Latvijas Valsts mežu 

atbalstītā Latgales kultūras programma (sīkāk pārskata nodaļā Projekti).  

Pārskata gadā LCB un filiāļu novadpētniecības krājumos tika apzināti un atlasīti 159 

iespieddarbi ar autoru veltījuma ierakstiem un autogrāfiem. Šie izdevumi tika marķēti ar uzlīmi 

“Īpaša grāmata” un tika izveidota plaša izstāde. Šī novitāte ļoti atvieglo autoru ierakstīto 

izdevumu eksemplāru atlasi kopējā novadpētniecības krājumā. Arī šī novitāte sīkāk aprakstīta 

pārskata sadaļā Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi. 

8.6. Novadpētniecības darba problēmas un to risinājumi 

Pārskata periodā novadpētniecības darbā tika novērotas šādas problēmas: 

 Ticamība informācijas avotiem – ne vienmēr publicētā informācija ir uzticama.  

Dažādi informācijas avoti par vienu un to pašu notikumu var sniegt pavisam 

atšķirīgu informāciju, tādējādi pirms publicēšanas bibliotekāram vēlams vēlreiz 

pārbaudīt un precizēt konkrētus faktus pēc iespējas vairākos avotos. 

 Bibliotēkas elektronisko resursu uzturēšana. Cilvēkresursu problēma. Nevienai no 

LCB veidotajām novadpētniecības datubāzēm nav noteiktas hronoloģiskās 

robežas, tādējādi tajās pastāvīgi jāatjauno informācija, jāappapildina ar aktuāliem 

faktiem un notikumiem. Esošo elektronisko resursu uzturēšana un atjaunošana ir 

laikietilpīgs process. Bibliotekāri to veic paralēli citiem darba pienākumiem. 

8.7. Galvenie secinājumi pārskata periodā, nākotnes prognozes 

Pārskata periodā novadpētniecības darbs tika veikts ar mērķi rosināt interesi par 

novadpētniecību, nodrošināt vietējā kultūras mantojuma saglabāšanu nākamajām paaudzēm. 

Novadpētniecības darbs bibliotēkās noritēja veiksmīgi. Bibliotēku novadpētniecības 

krājums bija papildināts ar jauniem dokumentiem, krājums pārskatāmi izvietots bibliotēku 

telpās, turpinot 2016. gadā uzsākto novadpētniecības krājuma eksemplāru marķēšanu. 2017. 

gadā veiksmīgas sadarbības rezultātā bibliotēkās notika virkne dažādu novadpētniecības satura 

pasākumu, kas veicināja bibliotēku atpazīstamību un publicitāti. 



Turpmākais novadpētniecības darbs saistāms ar novadpētniecības krājuma papildināšanu 

un popularizēšanu, elektronisko resursu uzturēšanu, novadpētniecības pasākumu rīkošanu 

dažādām mērķauditorijām. 

  



9. Projekti 

Pārskata gadā Latgales Centrālā bibliotēka īstenoja trīs projektus. Pamatdati par tiem apkopoti 

9.1. tabulā. 

9.1. tabula. LCB īstenoto projektu apkopojums 

Projekta 

nosaukums 

Finansētājs Finansējuma 

apjoms 

Projekta apraksts (īss 

kopsavilkums) 

Atbalstīts/ 

neatbalstīts 

Ģimenes digitālo 

aktivitāšu centru 

tīkla izveide, 

dzīves kvalitātes 

un izglītības 

atbalstam 

Austrumaukštaitijā 

un Dienvidlatgalē 

ERAF 

(Latvijas-

Lietuvas 

pārrobežu 

sadarbības 

programmas 

2014.-2020. 

gadam 

ietvaros) 

386 073,60 

EUR 

Projekta ietvaros divās Latvijas 

un divās Lietuvas pierobežas 

bibliotēkās tiks izveidoti ģimenes 

digitālo aktivitāšu centri, kuros 

ģimenēm un citiem interesentiem 

būs iespēja izglītoties un saturīgi 

pavadīt brīvo laiku modernās, ar 

jaunām tehnoloģijām aprīkotās 

telpās. 

atbalstīts 

Dialogs. 

Rakstnieki 

Daugavpilī.  

3. kārta 

VKKF 750 EUR Literāru tikšanos sērija ar pieciem 

latviešu rakstniekiem, kuru darbi 

iznākuši apgāda “Dienas 

Grāmata” vēstures romānu sērijā 

“Mēs. Latvija, XX gadsimts”. 

Projektā iesaistīti Māris Bērziņš, 

Nora Ikstena, Andra Manfelde, 

Osvalds Zebris un Inga Ābele 

atbalstīts 

Kultūrvēsturiska 

konference “Dižo 

latgaliešu devums 

Latvijai” 

VKKF 

Latvijas 

Valsts mežu 

atbalstītā 

Latgales 

kultūras 

programma 

2017 

490 EUR Novadpētnieciska rakstura 

konference Daugavpils pilsētas un 

reģiona kultūras darbiniekiem ar 

iespēju papildināt zināšanas 

Daugavpils un Latgales 

kultūrvēsturē. Konferencē ar 

priekšlasījumiem uzstājās 

filoloģijas doktors Valentīns 

Lukaševičs, latgaliešu literāts, 

tulks, filoloģijas maģistrs Ivars 

Magazeinis, Latgales pētniecības 

institūta vadītājs, vēstures doktors 

Henrihs Soms un pedagoģijas, 

vēstures maģistre Zane Melāne. 

atbalstīts 

Elektroniskās 

tiešsaistes 

datubāzes 

“Vienības namam 

– 80” izveide 

VKKF 

Latvijas 

Valsts mežu 

atbalstītā 

Latgales 

kultūras 

programma 

2017 

2713.73 EUR Projekta ietvaros bija paredzēts 

(1) izveidot elektronisku 

tiešsaistes datubāzi “Vienības 

namam – 80” ar digitalizētu 

fotogrāfiju un avīžrakstu 

kolekciju par Vienības nama 

būvniecību un funkcionalitāti 

laikposmā līdz 1940. gadam un 

ēkas 80. jubilejas gadā (2017) un 

(2) sagatavot izstādi “Vienības 

namam – 80” uz Palfoam 

plastikāta planšetēm ar fotogrāfiju 

reprodukcijām un tekstiem 

neatbalstīts 



Pārskata gadā LCB īstenoja VKKF līdzfinansētu projektu “Kultūrvēsturiska konference 

“Dižo latgaliešu devums Latvijai””. Projekts tika iesniegts Latgales Kultūras programmas 

projektu konkursā. Projekta mērķis bija Latgales kongresa simtgades gadā popularizēt 

Daugavpils pilsētas un reģiona dižo novadnieku ieguldījumu un devumu Latgales un Latvijas 

sociālpolitiskajā attīstībā, kā arī paplašināt Daugavpils pilsētas un reģiona kultūras un izglītības 

darbinieku zināšanas un kompetences nemateriālās kultūras vērtību apzināšanā, apkopošanā, 

saglabāšanā un popularizēšanā. Projekta ietvaros tika organizēta vienas dienas konference 

kultūras darbiniekiem, piesaistot Latgales vēstures pētniekus un literātus. Konferencē tika 

sniegti četri priekšlasījumi: 

 “Vēstures avotu liecības par Valerijas Seiles personību” (Zane Melāne, Mg. hist., 

Mg. paed.) 

 “1917. gads Daugavpilī: “Brīvību pavasaris” un tā ievērojamākie darbinieki” 

(Henrihs Soms, Dr. hist., Latgales pētniecības institūta vadītājs) 

 “Juris Pabērzs un viņa dzimtas loma Latvijas kultūrā un politikā” (Valentīns 

Lukaševičs, Dr. philol.) 

 “Apoloneja Laurinoviča, Jezups Kindzuļs, Puovuls Laizāns – Daugovpilīši nu 

Rēzeknis pusis: kūpeigais i atškireigais treju Rēzeknis kongresa dalibnīku 

likteņūs” (Ivars Magazeinis, Mg. philol., latgaliešu literāts, tulks).  

Dalībnieki (kopskaitā 55 Daugavpils pilsētas un novada bibliotekāri, muzeju darbinieki, 

kultūras centru un iestāžu darbinieki un tūrisma jomas speciālisti) saņēma apliecinājumus par 

piedalīšanos konferencē (astoņu akadēmisko stundu apmērā).  

Konferences ietvaros tika popularizēts Daugavpils un reģiona ievērojamo novadnieku 

devums Latgales un Latvijas attīstībā, tādējādi Daugavpils un reģiona kultūras darbinieki 

ieguva jaunas zināšanas un prasmes nemateriālās kultūras vērtību apzināšanas, saglabāšanas un 

popularizēšanas jomā. Projekta rezultātā tika veicināta Daugavpils reģiona kultūras darbinieku 

neformālā izglītība Latgales kultūrvēstures izpētē, stiprināts Latgales lokālpatriotisms un 

nodrošināta plašāka latgalisko vērtību popularizēšana Latvijā. Projekts nodrošināja arī Latgales 

Centrālas bibliotēkas popularitāti un atpazīstamību sabiedrībā. 

Pārskata gadā LCB īstenoja arī VKKF līdzfinansētā ilgtermiņa projekta “Dialogs. 

Rakstnieki Daugavpilī” 3. kārtu, turpinot piedāvāt daugavpiliešiem regulāras tikšanās ar 

populāriem latviešu rakstniekiem un dāvājot iespēju tuvāk iepazīt autorus kā personības, kā arī 

diskutēt par viņu daiļradi. Šoreiz, sagaidot Latvijas valsts simtgadi un atbildot uz lasītāju 

pieprasījumu, bibliotēka piedāvāja iespēju tikties ar apgāda “Dienas Grāmata” vēstures romānu 

sērijas “Mēs. Latvija, XX gadsimts” autoriem. No septembra līdz 2017. gada nogalei 

Daugavpilī notika 10 lasītāju tikšanās ar pieciem populāriem latviešu literātiem – Ingu Ābeli, 

Noru Ikstenu, Andru Manfeldi, Osvaldu Zebri un Māri Bērziņu. Svarīgi, ka tikšanās notika ne 

vien Latgales Centrālajā bibliotēkā, bet arī izglītības iestādēs dažādos pilsētas mikrorajonos – 

katram autoram bija viena tikšanās bibliotēkā un viena skolā. Tādējādi iespēja klātienē tikties 

ar rakstniekiem tika piedāvāta daudz plašākam interesentu lokam, arī skolu jaunatnei. Dalība 

visos projekta pasākumos bija bez maksas. Tos apmeklēja kopskaitā 474 dalībnieki. 

Projekta īstenošanas rezultātā pieauga minēto autoru grāmatu lasāmība bibliotēkā (par ko 

liecina izsnieguma skaitļi). Piemēram, Noras Ikstenas “Mātes piens” kļuva par gada lasītāko 

grāmatu LCB un filiālēs. Arī Andras Manfeldes “Virsnieku sievas” un Ingas Ābeles “Duna” 

ierindojās lasītāko grāmatu piecniekā. Māra Bērziņa “Svina garša” ieņēma astoto vietu. 

Projekta lielākā vērtība ir tas, ka daugavpiliešiem bija vienreizēja iespēja ne vien tikties ar 



iemīļotiem rakstniekiem, bet arī pārrunāt viņu darbus un reflektēt par Latvijas 20. gadsimta 

vēstures līkločiem, kas ir īpaši svarīgi Latvijas valsts simtgades gaidās. 

Pārskata gadā LCB uzsāka īstenot projektu “Ģimenes digitālo aktivitāšu centru tīkla 

izveide dzīves kvalitātes un izglītības atbalstam Austrumaukštaitijā un Dienvidlatgalē”. 

Projekta īstenošanas laiks – no 2017. gada 1. marta līdz 2019. gada 28. janvārim. Projekta 

partneri – Utenas A. un M. Mišķina publiskā bibliotēka, Zarasu publiskā bibliotēka, Latgales 

Centrālā bibliotēka, Preiļu galvenā bibliotēka un Lietuvas reģionālo bibliotēku asociācija. 

Kopējais projekta budžets – EUR 386 073,60. Eiropas Reģionālās attīstības fonda 

līdzfinansējums – EUR 328 162,54. Projekta ietvaros DigiHubs centriem tiks iegādāts attiecīgs 

tehniskais aprīkojums: datori, virtuālās realitātes aprīkojums, 3D printeri un kustību atpazīšanas 

iekārtas, Lego Mindstorms konstruktori, Ibeacon sensori, interaktīvie paneļi un citas jaunās 

tehnoloģijas. Tiks izstrādāti četri interaktīvi satura risinājumi: “Interaktīva kinētiska viktorīna 

par Latgali un Aukštaitiju”, “Virtuālās realitātes ekskursija maršrutā Utena-Zarasi-Daugavpils-

Preiļi”, “Interaktīvs velobrauciens “Ko atklāj velobrauciens pa Austrumlietuvu un 

Dienvidlatviju?” “Ibeacon bibliotēka un latviešu-lietuviešu literatūras ceļvedis”. 

Speciāli apmācīti mentori no bibliotekāru vidus centru apmeklētajiem radīs iespēju ar 

inovatīvu tehnoloģiju palīdzību interaktīvā veidā apgūt Aukštaitijas un Latgales reģioniem 

būtiskas novadpētniecības tēmas, apvienojot atpūtas, izklaides un izglītojošās funkcijas. 

Tādējādi tiks sekmēta iedzīvotāju digitālo kompetenču attīstība un sniegts ieguldījums 

Austrumaukštaitijas un Dienvidlatgales vēsturiskā un kultūras mantojuma izpētē un 

saglabāšanā. 

Projekts dos iespēju izveidot bibliotēkas par digitālo kompetenču centriem un mazināt 

plaisu starp tehnoloģiskām inovācijām un dažādu paaudžu lietotājiem, būtiski tuvinot zinātnes 

sasniegumus plašai sabiedrībai. Svarīgi, ka projekta gaitā ierīkotie centri būs atvērti un pieejami 

visu vecumu cilvēkiem un nodrošinās iespēju ģimenēm mācīties kopā, tādējādi atbalstot 

ģimenes vērtības un stiprinot ģimeniskās saites. Iegūstot attiecīgas kompetences, centru 

apmeklētāji jutīsies drošāk, izmantojot līdzīgus pakalpojumus, kurus piedāvā virkne citu 

iestāžu. 

  



10. Publicitāte 

10.1. Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par bibliotēkas 

funkcijām un pakalpojumiem 

Publicitātes darbs LCB tiek veikts ar mērķi veicināt bibliotēkas un tās filiāļu atpazīstamību un 

popularizētu piedāvājamo pakalpojumu klāstu. Publicitātes aktivitāšu virsmērķis ir piesaistīt 

bibliotēkai vairāk lietotāju, celt krājuma lasāmību un citu pakalpojumu izmantojamību. 

Bibliotēku sabiedrisko attiecību un publicitātes jomā strādā LCB administrācija (vadītāja un 

vadītājas vietniece), LCB nodaļu un filiāļu vadītāji, divi sabiedrisko attiecību speciālisti un divi 

automatizācijas nodaļas darbinieki. Publicitātei tiek izmantoti tādi komunikācijas līdzekļi kā 

preses relīzes, pasākumu afišas, fotoreportāžas un intervijas. Galvenie publicitātes kanāli ir 

bibliotēkas mājaslapa un sociālo tīklu profili, pilsētas digitālie un drukātie mediji, Daugavpils 

pilsētas un Latgales reģiona televīzija. 

Pārskata gadā sabiedrisko attiecību speciālistu sagatavotās preses relīzes par bibliotēkas 

pasākumiem un pakalpojumiem regulāri tika sūtīti Daugavpils pilsētas domes portālam 

www.daugavpils.lv, Daugavpils kultūras pārvaldes mājaslapai www.kultura.daugavpils.lv, 

Daugavpils Tūrisma un informācijas centra mājaslapai www.visitdaugavpils.lv un dažādiem 

pilsētas ziņu portāliem, piemēram, www.grani.lv, www.d-fakti.lv, www.gorod.lv, 

www.daugavpilszinas.lv. Atsevišķos gadījumos informācija par pasākumiem, kuru konteksts 

bija attiecināms uz Latgales reģionu, informācija tika sūtīta arī Daugavpils novada domes 

mājaslapai www.daugavpilsnovads.lv un portālam www.latgale.lv. Pasākumiem, kuru 

mērķgrupa bija pilsētas izglītības iestāžu audzēkņi un pedagogi, informācija tika sūtīta arī 

publicēšanai Daugavpils izglītības pārvaldes portālā www.izglitiba.daugavpils.lv. 

Turpinājās cieša sadarbība ar vietējiem laikrakstiem «Сейчас», «Миллион» un «Наш 

город», kā arī ar reģionālo laikrakstu “Latgales Laiks”, kas iznāk gan latviešu, gan krievu 

valodā. Laikrakstiem tika sūtītas preses relīzes par bibliotēkas aktualitātēm. Korespondenti 

apmeklēja bibliotēkas pasākumus un atspoguļoja to norisi laikrakstos. Par LCB 

pakalpojumiem, pasākumiem un sasniegumiem pārskata gadā tika publicētas kopumā 48 ziņas 

dažādos laikrakstos. Nozīmīgākais 2017. gada notikums bibliotēkas dzīvē bija tās 80 gadu 

jubilejas svinības. Lielu interesi par to izrādīja ne tikai vietējā un reģionālā, bet arī nacionālā 

prese. Par LCB 80 gadu jubileju rakstu publicēja laikraksts “Latvijas Avīze” (pielikumā 

“Kultūrzīmes”). Pilsētas laikrakstu korespondenti izrādīja interesi par projekta “Dialogs. 

Rakstnieki Daugavpilī” 3. kārtu, kuras ietvaros LCB notika tikšanās ar populāriem latviešu 

autoriem – Māri Bērziņu, Noru Ikstenu, Andru Manfeldi, Osvaldu Zebri un Ingu Ābeli. 

Laikrakstos regulāri tika atspoguļotas LCB rīkotās mākslas un radošo darbu izstādes. Šogad 

īpašu interesi izraisīja Fotostudijas “Ezerzeme-F” fotogrāfiju izstāde “Ceļojumi” un Daugavpils 

pilsētas mājturības un vizuālās mākslas skolotāju darināto Ziemassvētku eglīšu rotājumu 

izstāde “Ziemassvētku ieskaņas”.  

2017. gadā daudz izvērstāka kļuva jau pirms vairākiem gadiem dibinātā sadarbība ar 

Daugavpils televīziju un televīziju Dautkom. Gan atsaucoties LCB sabiedrisko attiecību 

speciālistu aicinājumiem, gan sekojot paši savai iniciatīvai, TV korespondenti sāka biežāk 

apmeklēt bibliotēkas pasākumus un veidot saistošus sižetus par bibliotēkas aktualitātēm. 

Salīdzinot ar 2016. gadu, pārskata gadā ievērojami palielinājās uzņemto TV sižetu skaits. 2017. 

gadā Daugavpils pilsētas domes televīzija par bibliotēku izveidoja 4 TV sižetus, savukārt 

komerctelevīzija Dautkom – 21 sižetu. Salīdzinājumam – visa 2016. gada laikā abās 

televīzijās tika uzņemti tikai 8 sižeti. 2017. gadā TV korespondenti lielu uzmanību pievērsa 
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LCB 80 gadu jubilejas pasākumiem, kā arī dažādām LCB mākslas darbu izstādēm un latviešu 

autoru vizītēm bibliotēkā projekta “Dialogs. Rakstnieki Daugavpilī” ietvaros. 

10.2. Bibliotēkas informācija tīmeklī: bibliotēkas mājaslapa, sociālie tīkli un citas tīmekļa 

vietnes 

LCB mājaslapa 

Primārais publicitātes kanāls informācijas izplatīšanai par LCB darbības aktualitātēm ir 

bibliotēkas mājaslapa www.lcb.lv. Lapa tika izveidota 2010. gadā, taču gadu gaitā ir vairākkārt 

pārstrādāta gan strukturāli, veidojot jaunas daļas, gan saturiski, mainot un papildinot sadaļās 

publicēto informāciju. Ņemot vērā Daugavpils nacionālo sastāvu, mājaslapa sākotnēji tika 

veidota un joprojām tiek uzturēta paralēli divās valodās – latviešu un krievu. Mājaslapas 

administrēšanas pienākumus savā starpā dala LCB Automatizācijas nodaļas darbinieki un 

sabiedrisko attiecību speciālisti. 

Bibliotēkas mājaslapa ir strukturēta astoņās galvenajās sadaļās, kas izvietotas 

horizontālā izvēļņu joslā lapas augšdaļā (Jaunumi, Par mums, Lietotājiem, Pakalpojumi, E-

resursi, Filiāles, Galerija, Novadpētniecība) un deviņās sekundārajās sadaļās, kas izvietotas 

vertikālajā izvēļņu joslā (Jaunumu arhīvs, Darba laiks, Kontakti, Jaunās grāmatas, Lietotāju 

apmācība, Bibliotekārās stundas, Jautā bibliotēkai, Iepirkumi, Bibliotekāriem). Gar lapas 

malām izvietoti arī vairāki baneri. Priekšstatu par LCB mājaslapas vizuālo izskatu var gūt 

10.2.1. attēlā. 

 

10.2.1. LCB mājaslapas ekrānšāviņš 

Horizontālā izvēļņu josla pārskata gadā strukturāli netika mainīta, savukārt vertikālā izvēļņu 

josla tika pārstrādāta. Tika ieviestas sadaļas Kontaktinformācija un Darba laiks, pārnesot šo 

informāciju no sadaļas Par mums ar mērķi atvieglot šīs būtiskās informācijas atrašanu 

mājaslapas apmeklētājiem. Sadaļa Kursi lietotājiem tika pārdēvēta, piešķirot jaunu nosaukumu 

– Lietotāju apmācība, tika pārstrādāts arī sadaļas saturs. No sadaļas Virtuālās izstādes, kas 

iepriekš atradās vertikālajā izvēļņu joslā, tika izlemts atteikties, pārvietojot šo informāciju uz 

horizontālās izvēļņu joslas sadaļu E-resursi. Tā vietā vertikālajā izvēļņu joslā tika ieviesta cita 

jauna sadaļa – Bibliotekārās stundas, lai veiksmīgāk un mērķtiecīgāk popularizētu šo 

bibliotēkas pakalpojumu un padarītu attiecīgās informācijas atrašanu daudz vienkāršāku. 

http://www.lcb.lv/


Pārskata gadā mājaslapai tika pievienoti arī vairāki jauni baneri: 

 Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas baneris 

(http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=Interreg_Latvija-Lietuva) ved uz mājaslapas sadaļu, 

kurā tiek apkopota visa informācija par projektu “Ģimenes digitālo aktivitāšu centru 

tīkla izveide, dzīves kvalitātes un izglītības atbalstam Austrumaukštaitijā un 

Dienvidlatgalē”. Pārskata gadā bibliotēka uzsāka šī projekta īstenošanu sadarbībā ar 

Utenas, Zarasu un Preiļu publiskajām bibliotēkām.  

 Baneris “Grāmatu tops” aizved uz pdf dokumentu, kur ik mēnesi tiek publicēts pārskats 

par aizvadītā mēneša lasītākajām grāmatām. Dokuments ir veidots kā režģis ar 

numurētiem grāmatu vākiem (atbilstoši attiecīgās grāmatas vietai mēneša topā).  

Būtiski, ka katram grāmatas vākam pievienota hipersaite uz e-katalogu, lai ikviens 

mājaslapas apmeklētājs, kuru ieinteresējis minētais izdevums, varētu to viegli uzmeklēt 

un vajadzības gadījumā rezervēt. Šis baneris pārskata gadā tika ieviesta intensīvākas 

krājuma popularizēšanas nolūkā. 

 Baneris “Latgales Centrālajai bibliotēkai 80” (http://www.lcb.lv/lcb-80/) aizved uz 

virtuālu izstādi, kas tika veidota pārskata gadā, sagaidot bibliotēkas 80 gadu jubileju. 

Izstāde tapa ilgstoša izpētes darba rezultātā vesela gada laikā, vācot, apkopojot un 

sistematizējot informāciju no visdažādākajiem avotiem. Šīs izstādes veidošana bija 

galvenais digitalizācijas pasākums LCB pārskata gadā. Sīkāk par izstādes struktūru un 

saturu šīs nodaļas apakšnodaļā Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi: 

Bibliotēkas 80 gadu jubilejas svinību nedēļa.   

Kā ik gadu, pārskata gada izskaņā tika apkopoti dati par bibliotēkas mājaslapas 10 

populārāko sadaļu apmeklējumu (10.2.1. tabula). 

10.2.1. tabula. LCB mājaslapas sadaļu popularitāte  

Nr. LCB mājaslapas sadaļa Apmeklējums 

1 www.lcb.lv 

(sākums) 

35528 

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

(LCB e-resursi) 

7761 

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

(Jaunumi) 

7013 

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

(Bērnu bibliotēka “Zīlīte”) 

5582 

5 http://www.lcb.lv/?lang=ru 

LCB lapas krievu versija (sākums) 

5135 

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

Elektroniskais katalogs 

3875 

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

Galerija 

3241 

8 http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=galerija&title=2017&cat=371 

Galerija 2017 

3018 

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

E-resursi 

2910 

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

Pamatpakalpojumi 

2878 

Tabula atklāj, ka vislielāko mājaslapas apmeklētāju interesi izraisīja bibliotēkas elektroniskie 

resursi un jaunumu sadaļa latviešu un krievu valodās. Daudz tiek meklētas ziņas par LCB filiāli 
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Bērnu bibliotēku “Zīlīte”. Mājaslapas apmeklētājus interesē arī bibliotēkas e-katalogs, jaunumu 

galerijas un ziņas par bibliotēkas pamatpakalpojumiem. Tas, ka mājaslapas krievu valodas 

versija joprojām saņem ļoti daudz skatījumu, apliecina, ka nepieciešamību to uzturēt arī 

nākotnē. 

LCB mājaslapai jau vairākus gadus pastāv arī viedierīcēm pielāgota versija. Dati par 

apmeklējuma dinamiku pēc izmantoto ierīču tipa (dators, viedtālrunis, planšetdators) pēdējo 

divu gadu griezumā apkopoti 10.2.2. tabulā. 

10.2.2. tabula. LCB mājaslapas apmeklējums pēc izmantoto ierīču tipa 

Ierīce 2016. gads 2017. gads 

Dators 42 406 43 209 

Viedtālrunis 4 610 7 168 

Planšetdators 1 159 1 157 

Kopā 48 173 51 536 

Kā redzams, viedierīcēm paredzētā mājaslapas versija tiek izmantota manāmi retāk nekā 

datoram paredzētā versija, taču kopējā apmeklējuma dinamika ir pozitīva – LCB mājaslapa 

pārskata gadā tika apmeklēta jūtami vairāk nekā gadu pirms tam, par ko jāpateicas veiktajiem 

mājaslapas popularizēšanas pasākumiem. 

LCB mājaslapas popularizēšanai pārskata gadā tika aktīvi izmantoti sociālie tīkli 

(Facebook, Twitter). Publicējot sociālajos tīklos īsas ziņas par bibliotēkas aktualitātēm, kur vien 

iespējams tika dota hipersaite uz LCB mājaslapu ar aicinājumu meklēt sīkākas ziņas par minēto 

jaunumu, pasākumu vai cita veida aktualitāti. Dati par LCB mājaslapas apmeklējumu no 

sociālajiem tīkliem pēdējo trīs gadu griezumā ir apkopoti 10.2.2. attēlā. 

10. 2.2. attēls. LCB mājaslapas apmeklējums no sociālajiem tīkliem 

Kā redzams, mājaslapas apmeklējums no Twitter publicētām saitēm pārskata gadā ir strauji 

krities, taču šo zudumu kompensē jūtamais apmeklējuma pieaugums no daudz populārākā 

Facebook portāla. Iepriecina arī no sociālajiem tīkliem nākošo mājaslapas apmeklējumu 

kopējais pieaugums. Tas nozīmē, ka mājaslapas popularizēšanas pasākumi sociālajos tīklos (it 

īpaši Facebook) ir bijuši rezultatīvi un būtu turpināmi arī nākamgad. 

Interneta resurss LCB bērniem 

Interneta resurss LCB bērniem (www.lcb.lv/berniem) ir veidots kā atsevišķs bērniem domātu 

pakalpojumu, krājuma sektoru un pasākumu popularizēšanas līdzeklis. Tam ir šādas sadaļas: 

Jaunumi; Par bibliotēkām; Bērnu/Jauniešu žūrija; Gudrību lāde; Izklaides un spēles; 

Vecākiem; Pajautā bibliotēkai; Pierakstīties bibliotēkā; Pakalpojumi; Vērts izlasīt; Periodika. 
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Pārskata gadā galvenais darbs notika sadaļā “Jaunumi” – LCB filiāles tajā regulāri 

publicēja ziņas par tuvākajā laikā gaidāmajiem bērnu un jauniešu pasākumiem ar aicinājumu 

tos apmeklēt. Tādējādi resursa “LCB bērniem” galvenā funkcija pārskata gadā bija pasākumu 

potenciālo apmeklētāju uzrunāšana. 

Resurss “LCB bērniem” pārskata gadā tika apmeklēta 1507 reizes, kas ir ievērojami 

mazāk nekā 2016. gadā (2303 reizes) un 2015. gadā (2025 reizes). Kā redzams, pārskata gadā 

resursa “LCB bērniem” apmeklētība ir manāmi kritusies, kas liek apsvērt nepieciešamību 

resursu tuvākajā nākotnē pārstrādāt, lai padarītu to gan informatīvāku, gan bērniem vizuāli 

pievilcīgāku. 

ASV Informācijas centra mājaslapa 

ASV Informācijas centrs ir LCB struktūrvienība ar savu mājaslapu (baneris uz to ir atrodams 

LCB mājaslapā). Lapa tiek uzturēta trīs valodās – latviešu, krievu un angļu. Lapas struktūra 

veidota, izdalot šādas sadaļas: Par mums, Aktualitātes, Studijas ASV, Galerija, Noderīgas 

saites, Kontakti. Lapas apmeklējuma dinamika jau vairākus gadus turpina kristies – no 961 

apmeklējumiem 2015. gadā līdz 841 apmeklējumam 2016. gadā un 653 apmeklējumiem 

pārskata gadā. Šim krikumam varētu būt divi iespējamie iemesli. Pirmkārt, mājaslapa ir veidota 

jau ļoti sen, tādēļ pirms daudziem gadiem radītais dizaina risinājums ir jūtami novecojis. 

Otrkārt, pāris pēdējo gadu laikā ziņas par nozīmīgākajiem ASV Informācijas centra jaunumiem 

tiek vispirms publicētas LCB mājaslapas jaunumu sadaļā un sociālajos tīklos, kur apmeklējums 

ir daudzkārt lielāks un auditorija, kuru iespējams aptvert, ievērojami plašāka. 

Sociālie tīkli 

LCB apzinās, ka sociālie tīkli ir vērtīgs bibliotēkas sabiedrisko attiecību instruments, kas ļauj 

aptvert ļoti plašu esošo un potenciālo bibliotēkas lietotāju loku, kā arī nozares profesionāļus. 

Tādēļ ļoti daudz laika un darba LCB iegulda sevis popularizēšanā sociālajos tīklos, uzturot 

kontus Facebook (https://www.facebook.com/lcb.lv) un mikroblogu vietnē Twitter 

(https://twitter.com/LatgalesCB). Lai atvieglotu šo kontu atrašanu potenciālajiem 

interesentiem, LCB mājaslapā ir izvietotas attiecīgas ikonas. 

Vizuāla un tekstuāla rakstura informācija sociālajos tīklos tiek publicēta ar mērķi 

iepazīstināt publiku ar plānotajiem pasākumiem, atspoguļot jau aizvadītos pasākumus, informēt 

par krājuma jaunieguvumiem un ieteikt saistošu un vērtīgu literatūru, popularizēt bibliotēkas 

abonētās un pašu veidotās elektroniskās datubāzes, mākslas un literatūras izstādes, kā arī ziņot 

par dažādām citām aktualitātēm, kas neietilpst nevienā no iepriekš minētajām kategorijām. 

Ziņas par LCB Facebook konta svarīgākajiem statistiskajiem rādītājiem pēdējo trīs gadu 

griezumā apkopotas 10.2.3. tabulā. 

10.2.3. tabula. LCB facebook konta popularitātes dinamika 

Gads Jauni ieraksti Sekotāji Apmeklējums 

(nesekotāji + sekotāji) 

2015 559 340 50 495 

2016 1804 556 76 191 

2017 1589 745 120 928 

Kā redzams tabulā, pārskata gadā ir sarucis LCB Facebook kontā publicēto ierakstu skaits. Tas 

ir saistīts ar apzinātu lēmumu, sākot ar 2017. gada septembri, atstāt tikai iknedēļas tematiskās 

rubrikas un neregulāros ierakstus par aktualitātēm bibliotēkas dzīvē, bet atteikties no krājumu 
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popularizējošajām ikdienas rubrikām “Šī diena literatūras vēsturē” un “Dienas citāts” (abas 

rubrikas līdz tam tika uzturētas vairākus gadus). Par spīti tam LCB konta sekotāju skaits 

pārskata gadā turpināja augt. Arī kopējais apmeklējums, kuru veido gan sekotāji, gan 

nesekotāji, pārskata gadā ir strauji kāpis, apliecinot šī publicitātes kanāla popularitāti un 

efektīgumu. 

Viens no svarīgākajiem rādītājiem, kas ļauj vērtēt LCB konta popularitāti Facebook 

vietnē, ir saņemtais “patīk” klikšķu uzkrājums. Pārskata gada janvārī tas bija tikko pārsniedzis 

550 atzīmju robežu, taču 2018. gada janvārī sasniedza 800. Tātad gada laikā tika saņemti ap 

250 “patīk” klikšķi. Šis pieaugums ir vēl straujās nekā pirms tam (200 jauni patīk klikšķi 

bibliotēkas kontam 2016. gada laikā). Tas nozīmē, ka kontā veiktie publicitātes pasākumi ir 

ļāvuši intensīvāk piesaistīt jaunus sekotājus. 

Pārskata gadā turpinājām publicēt lielāko daļu ierakstu divās valodās – latviešu un krievu. 

Tas tiek darīts, ņemto vērā Daugavpils specifisko iedzīvotāju sastāvu – ļoti liela daļa 

daugavpiliešu (un bibliotēkas lietotāju) ir krievvalodīgie. Turklāt bibliotēkas kontam seko arī 

vairāki nozares profesionāļi un bibliotēkas sadarbības partneri no krievvalodīgām zemēm – 

Ukrainas, Baltkrievijas un Krievijas. Par to liecina dati par LCB sekotāju izraudzīto Facebook 

valodas iestatījumu sadalījumu (10.2.4. tabula). 

10.2.4. tabula. LCB konta sekotāju valodas iestatījumi Facebook 

Nr. Valoda Aktīvie sekotāji 

1. Latviešu 322 

2. Krievu 320 

3. Angļu (ASV) 77 

4. Angļu (Lielbritānija) 46 

5. Lietuviešu 13 

6. Vācu 5 

Kā redzams, LCB profila sekotāju gandrīz vienlīdz lielā daudzumā izmanto portāla krievu un 

latviešu valodas versiju. Tādēļ izvēle dublēt lielāko daļu ierakstu divās valodās ir uzskatāma 

par pamatotu un nepieciešamu soli pretim lietotājiem, dodot viņiem iespēju saņemt informāciju 

par bibliotēkas aktualitātēm sev visērtākajā valodā. 

Runājot par sekotāju ģeogrāfisko sadalījumu pa valstīm, pārliecinoši lielākais sekotāju 

skaits, protams, ir no Latvijas (686). Citās valstīs mītošo sekotāju skaits ir salīdzinoši niecīgs. 

Tā, piemēram, otrajā vietā ir Apvienotā Karaliste ar 23 sekotājiem, trešajā Krievija ar 17 

sekotājiem, ceturtajā Lietuva ar 14 sekotājiem un piektajā Vācija ar 12 sekotājiem. Var pieņemt, 

ka sekotāji no Apvienotās Karalistes visticamāk ir turp emigrējošie Latvijas iedzīvotāji. 

Savukārt no Krievijas ir pārstāvji no LCB partnerbibliotēkām, ar kurām ir noslēgts sadarbības 

līgums. Lietuvā mums seko mūsu Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta 

partneri. Savukārt Vācijā – bibliotekāri, kas 2015. gadā apmeklēja LCB, atrodoties pieredzes 

gūšanas vizītē Daugavpilī, un pie kuriem 2016. gadā atbildes vizītē devās divas LCB 

bibliotekāres. 

Attiecībā uz pilsētām, kuras pārstāv LCB Facebook profila sekotāji, lielākā daļa gluži 

sagaidāmi ir no Daugavpils (387). 160 sekotāji ir reģistrēti Rīgā, 16 Rēzeknē, 10 Londonā, 9 

Krāslavā, 7 Maskavā un Preiļos, 6 Jelgavā, Zarasos, Izvaltā un Ilūkstē. Var secināt, ka Facebook 

lietotāju interese par LCB ir pamatā lokāla – vislielākais sekotāju skaits nāk no Daugavpils – 

tie ir cilvēki, kas seko bibliotēkas norisēm virtuāli un vismaz tīri teorētiski spēj to apmeklēt arī 



klātienē. Jūtami mazāks skaits sekotāju ir rīdzinieki. Daudzi no tiem ir nozares speciālisti, kuru 

interesei ir profesionāls raksturs.  

Ziņas par LCB Facebook profila sekotāju sadalījumu pēc vecuma un dzimuma apkopotas 

10.2.3. attēlā. 

 

10.2.3. attēls. LCB Facebook profila sekotāju demogrāfija: dzimums un vecums 

Analizējot LCB profila sekotāju dzimumu un vecumu, redzams, ka vislielākā demogrāfiskā 

grupa ir jaunas sievietes vecumā no 25 līdz 34 gadiem. Tālāk diezgan vienmērīgi ir pārstāvētas 

arī vecumgrupas 18-24, 35-33, 45-54, un 55-64. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kad otra 

pārstāvētākā demogrāfiskā grupa bija 18-24 gadus vecas jaunietes, ir izdevies piesaistīt manāmi 

vairāk sekotāju virs 35 un virs 45. 

Raksturojot LCB facebook profilā publicēto ierakstu saturu, jāatzīst, ka ierakstiem 

pamatā ir bibliotēkas krājumu un pasākumus popularizējošs raksturs. Izvērsts pārskats par to 

pieejams pārskata sadaļā Krājuma un datubāzu popularizēšana. Papildus krājuma publicitātei 

sociālajos tīklos ar ziņu, afišu un fotoreportāžu palīdzību tiek reklamētas bibliotēkā rīkotās 

glezniecības, grafikas, keramikas, tekstila un citu mediju mākslas izstādes. 

Savā kontā mikroblogu vietnē Twitter LCB sniedz gandrīz tādu pašu informāciju kā 

Facebook, tikai īsā, koncentrētā veidā ar papildus saistēm vai nu uz LCB mājaslapu, vai nu uz 

bibliotēkas Facebook profilu. Galvenie statistiskie rādītāji par LCB Twitter kontu divu pēdējo 

gadu griezumā apkopoti 10.2.5. tabulā. 

10.2.5. tabula. LCB Twitter konta popularitātes dinamika 

Rādītāji 2016 2017 +/- 

Jauni ieraksti 3 373 3 153 -220 

Sekotāji 278 316 +38 

Apmeklējums 17 097 20 275 + 3 178 

Apmeklējums 

(nereģistrētie + reģistrētie) 

76 191 120 928 +44 737 

Līdzīgi kā sociālajā tīklā facebook pārskata gada rudenī tika pieņemts lēmums atteikties no 

dienas rubrikām “Šī diena literatūras vēsturē” un “Dienas citāts” arī mikroblogu vietnē twitter 

(par ko liecina kopējais ierakstu skata samazinājums). Taču tas nav atstājis negatīvas sekas uz 

konta sekotāju skaitu un apmeklētību. Pārskata gada garumā kontam ir izdevies piesaistīt gan 
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jaunus sekotājus, gan arī ievērojami paaugstināt tā apmeklētību. Šīs pozitīvās tendences liecina, 

ka darbs pie twitter konta izmantošanas bibliotēkas publicitātei būtu mērķtiecīgi turpināms arī 

nākamgad. 

Citas tīmekļa vietnes 

LCB Youtube kanāls  

LCB kanāls vietnē Youtube ir veidots 2012. gadā. Vairāk vai mazāk mērķtiecīga pieeja kanāla 

atdzīvināšanai tik uzsāka pērn (proti, pārskata gadā). Sākot ar rudeni, tika izlemts ik mēnesi 

izveidot un publicēt vienu jaunu videorullīti, kurā slīdrādes formā tiktu attēlots LCB lasītāko 

grāmatu tops aizvadītajā mēnesī. Tādējādi Youtube kanāls kļuva par vietu regulārai LCB 

krājuma popularizēšanai.  

Dati par pieciem pārskata gadā skatītākajiem video apkopoti 10.5.6. tabulā. 

10.2.6. tabula. LCB youtube kanāla skatītākie video pārskata gadā 

Vieta Video Pārskata gada laikā 

gūtie skatījumi  

1. Daugavpils cietoksnis 390 

2. Septembra TOPS 128 

3. Teletilts: Daugavpils (Bibliotēka “Zīlīte”) – Kijeva 

(Ukrainas Nacionālā bibliotēka bērniem) 

89 

4. Kanisterapija bibliotēkā – suņi palīdz bērniem ar 

lasīšanas grūtībām 

61 

5. Novembra TOPS 53 

Kā redzams, vislielāko skatījumu skaitu pārskata gadā ieguva videofilma “Daugavpils 

cietoksnis”. Šī video popularitāti varētu skaidrot ar to, ka tas ir veltīts vienam no pilsētas 

populārākajiem tūrisma objektiem, kas nebeidz saistīt publikas interesi. Būtiski, ka saite uz šo 

video publicēta arī LCB veidotajā novadpētniecības datubāzē “Dinaburgas cietoksnis”, kurai 

var piekļūt caur LCB mājaslapu. Otrajā vietā pēc skatījumu skaita ierindojās pirmais “Grāmatu 

topa” video, kurš tika veidots oktobra sākumā un vēstīja par septembrī lasītākajām grāmatām. 

Salīdzinoši, zūdot novitātes efektam, interese par novembra topu, kurš tika publicēts decembra 

sākumā, interese bija jau daudzkārt mazāka. Par trešo skatītāko video pārskata gadā kļuva 2015. 

gadā tapušais video “Kanisterapija bibliotēkā” par LCB filiālē Bērnu bibliotēkā “Zīlīte” 

īstenoto pilotprojektu, kura ietvaros īpaši apmācīti suņi palīdzēja bērniem ar lasīšanas grūtībām. 

Jāatzīst, ka šis video iekļuva piecu skatītāko sarakstā arī 2016. gadā. Visbeidzot jāpiemin arī 

video, kurš pārskata gadā kļuva par trešo skatītāko – tas ir teletilta ieraksts starp LCB filiāli 

Bērnu bibliotēku “Zīlīte” un Ukrainas Nacionālo bibliotēku bērniem (Kijeva). Sīkākas ziņas 

par šo pasākumu pārskata 7. nodaļā 

Kopumā var teikt, ka interese par bibliotēkas kanālu ir pieaugoša. Pārskata gadā kanālā 

publicētie video skatīti 942 reizes, kas ir jūtami vairāk nekā 2016. gadā (774 reizes) un 2015. 

gadā (603 reizes).  Tāpēc kanāls noteikti jāturpina uzturēt arī nākotnē, papildinot to ar 

interesantiem un aktuāliem video materiāliem. Viens no virzieniem, kuru apsveram, ir video 

reportāžu veidošana par bibliotēkas pasākumiem, vai varbūt to straumēšana un vēlāka 

publicēšana pastāvīgai apskatei. 



Latvijas bibliotēku portāls (www.biblioteka.lv)  

Pārskata gadā LCB un filiāles turpināja publicēt informāciju par savām aktualitātēm arī portālā 

Biblioteka.lv (10.2.7. tabula). 

10.2.7. tabula. Bibliotēku virtuālais apmeklējums Latvijas bibliotēku portālā 

Bibliotēka Skatījumi 2016. gadā Skatījumi 2017. gadā +/- 

Latgales Centrālā bibliotēka (LCB) 744 1517 +773 

LCB filiāle Bērnu bibliotēka “Zīlīte” 242 855 +613 

LCB filiāle Ceriņu bibliotēka 380 795 +415 

LCB filiāle Gaismas bibliotēka 80 368 +288 

LCB filiāle Jaunbūves bibliotēka 210 nav datu nav datu 

LCB filiāle Pārdaugavas bibliotēka 129 328 +199 

LCB filiāle Piekrastes bibliotēka 433 1714 +1281 

Kā redzams, pārskata gadā gan LCB gan filiāļu profili bibliotēku portālā bija daudz apmeklētāki 

nekā gadu iepriekš. Visvairāk skatījumu saņēma LCB un LCB filiāles Piekrastes bibliotēkas 

profili – jāatzīmē, ka starp visām LCB filiālēm Piekrastes bibliotēka ir viena no aktīvākajām 

pasākumu rīkotājām un atspoguļotājām. Taču arī citām filiālēm, īpaši Ceriņu bibliotēkai un 

Bērnu bibliotēkai “Zīlīte” ir savs stabils sekotāju loks, kas ziņas par bibliotēkas aktualitātēm 

izvēlas meklēt tieši Bibliotēku portālā. Jaunbūves bibliotēka bija vienīgā no LCB filiālēm, kura 

pārskata gadā ierakstus bibliotēku portālā neveica, tādēļ dati par skatījumiem nav pieejami. Šis 

pārtraukums bija saistīts ar vairāku darbinieku nomaiņu minētajā filiālē, taču jau 2018. gada 

janvārī ziņu publicēšana bibliotēku portālā ir atsākta un tiks turpināta arī tālāk. 

10.3. Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi 

Pārskata gadā tika īstenoti vairāki publicitātes pasākumi, kuru ietvaros LCB popularizēja sevi 

sabiedrībā. Starp veiksmīgākajām aktivitātēm var minēt Bibliotēku nedēļu, Eiropas kustību 

nedēļu, akciju #LibdayLV_2017, Daugavpils pilsētas svētkus un bibliotēkas 80 gadu jubilejas 

svinību nedēļu, LCB filiāles Piekrastes bibliotēkas 15 gadu jubilejas svinības, kā arī teletiltu 

starp LCB filiāli Bērnu bibliotēku “Zīlīte” un Ukrainas Bērnu nacionālo bibliotēku. 

Bibliotēku nedēļa 

Bibliotēku nedēļa LCB un filiālēs tika atzīmēta no 18.līdz 22. aprīlim. Šogad nedēļa aizritēja 

LCB 80 gadu jubilejas zīmē, piedāvājot interesentiem dažādas saistošas iespējas iepazīties ar 

bibliotēkas pakalpojumiem, aktuāliem piedāvājumiem un iespējām, ko tā piedāvā sabiedrībai. 

LCB nozaru literatūras sektorā bija pieejama izstāde “Bibliotēkas vēsturē ieskatoties”. 

Ekspozīciju veidoja seni un reti iespieddarbi no LCB krājuma, ziņas par bibliotēkas bijušajiem 

vadītājiem, bibliotēkas kataloga kartītes, bibliotēkas uzskaites grāmata no 20. gs. 40. gadiem, 

fotoalbumi, kuros dokumentēta bibliotēkas dzīve, sākot ar 20. gs. 50. gadiem, aizvadīto gadu 

avīžraksti par bibliotēku vietējā presē un daudz kas cits. Izstāde bija ļoti pieprasīta. To apskatīt 

nāca gan atsevišķi interesenti, gan veselas klases no tuvākajām izglītības iestādēm. 

http://www.biblioteka.lv/


         
Visas nedēļas garumā, no otrdienas līdz pat sestdienai, ar grāmatu izstāžu palīdzību ik 

dienas tika akcentēts viens iespieddarbu veids vai žanrs – tādējādi bibliotēkā bija dzejas diena, 

kriminālromānu diena, vēstures romānu diena un biogrāfiju diena. Atnākot uz bibliotēku, 

ikviens apmeklētājs varēja pārliecināties, cik interesants un bagātīgs ir tās grāmatu krājums, un 

atrast sev vispiemērotāko lasāmvielu. 

         
Daiļliteratūras sektora apmeklētājiem bija iespēja piedalīties jaunā akcijā – “Aklais 

randiņš ar grāmatu”. Grāmatas bija iesaiņotas tā, lai noslēptu to vākus un anotācijas, atstājot 

tikai norādi par izdošanas valodu, un piedāvājot lasītājiem izņemt tās uz mājām. Bibliotēkas 

lietotāji aktīvi iesaistījās šajā lasīšanas piedzīvojumā, komentējot to kā lielisku iespēju 

izmēģināt ko jaunu un pārliecināties, cik daudz patiesības ir senajā teicienā: “Nespried par 

grāmatu pēc tās vāka”. 

        
6.-9. klašu skolēn grupas aktīvi izmantoja iespēju piedalīties bibliotēkas rallijā, kas ļāva 

iepazīt bibliotēku un tās pakalpojumus jautru, dinamisku komandas sacīkšu formā. Komandām 

tiks piedāvāts veikt virkni uzdevumu, kas saistīti ar pārvietošanos pa bibliotēkas telpām un 

informācijas meklēšanu, skaitīšanu, atpazīšanu, salīdzināšanu un atlasi. Katru komandu 

pavadīja bibliotekāre. Ātrākos un veiksmīgākos dalībniekus gaidīja pārsteiguma balvas. 

      



     
5.-9. klašu skolēniem tika piedāvāts arī tematisks pasākums “Bibliotēka – 

novadpētniecības avots”. Pasākuma laikā dalībnieki tikās ar vietējiem žurnālistiem Natāliju 

Salagubovu un Andreju Kudirku un uzzināja, kā žurnālisti izmanto bibliotēkas krājuma 

dokumentus nepieciešamās informācijas meklēšanā un apstrādē. Izmantojot bibliotēkas 

novadpētniecības materiālus, žurnālists Andrejs Kudirka aizveda pasākuma dalībniekus 

saistošā un atklājumiem bagātā virtuālā ceļojumā Daugavpils pagātnē. 

       
Arī LCB filiāles Bibliotēku nedēļas ietvaros piedāvāja virkni pasākumu dažāda vecuma 

interesentiem, tai skaitā apaļā galda diskusijas, zibakciju, bibliotekāro un novadpētniecības 

stundu ciklu, zīmējumu konkursu, grāmatu apskatus un sarunas par grāmatām. 

Latvijas veselības nedēļa 

No 29. maija līdz 4. jūnijam bibliotēka aktīvi piedalījās Latvijas veselības nedēļā, kas 

Daugavpilī noritēja ar moto “Move Week”. Šīs nedēļas ietvaros bibliotēka rīkoja akciju 

“Lasītava-vingrotava”, piedāvājot dažādus vingrinājumus, kas ļauj apvienot divas lieliskas 

nodarbes – vingrošanu un grāmatu lasīšanu. Katru dienu, no pirmdienas līdz sestdienai, LCB 

facebook kontā tika publicēta viena fotogrāfija, kurā fiksēts, kā bibliotekāri vingro ar grāmatu 

– vienlaikus lasa un veic vingrinājumu kādas muskuļu grupas nostiprināšanai. Katram attēlam 

bija pievienots vingrinājuma apraksts, kurā skaidrots, kā to izpildīt soli pa solim. Lai 

popularizētu šo akciju, katram attēlam tika pievienotas arī mirkļbirkas #LasītavaVingrotava 

#moveweekdaugavpils2017 #bibliotēka #bibliotekārs #lasīšana #vingrošana 

#LatgalesCentrālāBibliotēka #latvijasveselibasnedela2017 #moveweek. 

Akcija guva ļoti lielu popularitāti. Ar Facebook publicētajiem attēliem dalījās, tos 

komentēja un slavēja. Rakstus par akciju uzrakstīja vairāki Daugavpils ziņu portāli un arī 

nacionālais portāls nra.lv (http://nra.lv/veseliba/211175-ieskaties-latgale-vingro-un-lasa-

vienlaicigi.htm).  

Ar šo akciju bibliotēka startēja arī Daugavpils pilsētas domes fotokonkursā “Sportiskā 

Daugavpils”, kur tika izcīnīta uzvara. 

https://www.facebook.com/hashtag/lasītavavingrotava?source=feed_text&story_id=1548416031893418
https://www.facebook.com/hashtag/moveweekdaugavpils2017?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/bibliotēka?source=feed_text&story_id=1548416031893418
https://www.facebook.com/hashtag/bibliotekārs?source=feed_text&story_id=1548416031893418
https://www.facebook.com/hashtag/lasīšana?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/vingrošana?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/latgalescentrālābibliotēka?source=feed_text&story_id=1548416031893418
https://www.facebook.com/hashtag/latvijasveselibasnedela2017?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/moveweek?source=feed_text
http://nra.lv/veseliba/211175-ieskaties-latgale-vingro-un-lasa-vienlaicigi.htm
http://nra.lv/veseliba/211175-ieskaties-latgale-vingro-un-lasa-vienlaicigi.htm
https://www.facebook.com/pg/lcb.lv/photos/?tab=album&album_id=1365931423475214


 
 

     

Akcija #LibdayLV_2017 

Pārskata gada vasarā Latgales Centrālā bibliotēka aktīvi piedalījās Latvijas bibliotekāru 

biedrības Jauno speciālistu sekcijas akcijā "Viena diena bibliotēkas dzīvē" jeb LibdayLV. Visu 

vasaru, publicējot bibliotēkas Facebook un Twitter kontos ziņas par saistošiem notikumiem un 

aktualitātēm bibliotēkas dzīvē, izmantojām tēmturi #LibdayLV_2017. Tādējādi informējām par 

tādiem spilgtiem vasaras notikumiem kā bibliotēkā eksponētās mākslas un fotogrāfiju izstādes, 

bibliotēkas līdzdalība Daugavpils pilsētas svētkos, citu bibliotēku pieredzes apmaiņas 

delegāciju uzņemšana u.c. Visaktīvāk popularizējām savu vasaras lasītveicināšanas akciju 

skolēniem “Skaistā vasara bibliotēkā”, kuras ietvaros bērniem tiek piedāvātas radošas, 

aizraujošās un bagātinošas iespējas saistoši, izklaidējoši un izglītojoši pavadīt laiku bibliotēkā 

skolas vasaras brīvlaikā. 

Par aktīvu dalību #LibdayLV_2017 akcijā saņēmām simpātijas balvu no Latvijas 

Bibliotekāru biedrības Jauno speciālistu sekcijas – ceļazīmi uz 4CanGurus 2018 radošo 

nometni. Esam ļoti pateicīgi LBB JSS par tik augstu mūsu darba novērtējumu. Tas 

neapšaubāmi motivēs turpināt arī turpmāk aktīvi strādāt pie bibliotēkas un tās pakalpojumu 

popularizēšanas tīmeklī. 



Daugavpils pilsētas svētki 

Pārskata gadā bibliotēka jau otro gadu pēc kārtas piedalījās Daugavpils pilsētas svētku lielajā 

gājienā, kurā ik gadu dodas pilsētas pašvaldības iestādes, privātuzņēmumi, ģimenes un citas 

interesentu grupas. Bibliotēkas darbinieki savu piederību bibliotēkai demonstrēja ar apdrukātu 

krekliņu palīdzību un pie koka salmiņiem piestiprinātiem lasāmbriļļu ietvariem no kartona. 

Kopiespaids bija ļoti amizants, un bibliotēkas komanda saņēma daudz pozitīvu atsauksmju par 

savu vizuālo tēlu gājiena laikā. 

LCB paredzētā līdzdalība gājienā tika reklamēta bibliotēkas Facebook un Twitter kontos 

jau dienu pirms pasākuma, publicējot fotogaleriju, kurā bija redzamas bibliotekāres ar gājiena 

atribūtiku – apdrukātajiem krekliņiem un lasāmbrillēm. Tas tika darīts nolūkā veidot bibliotēkas 

vizuālā tēla atpazīstamību – lai pilsētnieki laicīgi iepazītos ar mūsu vizuālo identitāti un varētu 

mūs viegli atpazīt gājiena laikā. 

     
Fotoreportāža par gājienu tika publicēta bibliotēkas mājaslapā, kā arī Facebook un 

Twitter kontos. Šīs publikācijas pozitīvu atsauksmju un komentāru gan klātienē, gan tīmeklī, 

dāvājot bibliotēkas darbiniekiem lielu gandarījumu par šo pieredzi. 

      

Bibliotēkas 80 gadu jubilejas svinību nedēļa 

Pārskata gada oktobrī ar plašu pasākumu programmu LCB atzīmēja savas pastāvēšanas 80. 

gadadienu. Galvenie jubilejas pasākumi izskanēja mēneša nogalē no 23. līdz 27. oktobrim. 

Nozaru literatūras sektorā visu oktobri tika piedāvāta interaktīva izstāde “Kad pagātne 

tiekas ar nākotni”. Tā iepazīstinās ar Latgales Centrālās bibliotēkas vēsturi, sākot ar 20. gs. 

30. gadiem. Ekspozīciju veidoja vairāki interesanti artefakti – kataloga atvilktne ar kartītēm, 

bibliotēkas uzskaites grāmata no 1940. gadiem, rakstāmmašīna, ar kuru kādreiz tika drukāti 

bibliotēkas lietvedības dokumenti, fotoalbumi, kuros dokumentēta bibliotēkas dzīve sākot ar 

1950. gadiem, ziņas par bijušajiem vadītājiem un ēkām, kurās savulaik atradusies bibliotēka, 

interesantāki paraugi no bibliotēkas seno un reto grāmatu kolekcijas, kā arī no Latvijas 

Nacionālā arhīva tapināto video sižetu par bibliotēkas ikdienu 20. gs. 50. gados. 

https://www.facebook.com/pg/lcb.lv/photos/?tab=album&album_id=1365893630145660
https://www.facebook.com/pg/lcb.lv/photos/?tab=album&album_id=1369087323159624
https://www.facebook.com/pg/lcb.lv/photos/?tab=album&album_id=1471843026217386


          
Jubilejas nedēļas programmā bija iekļauti arī vairāki interesanti pasākumi. Nedēļa sākās 

ar virtuālās izstādes “Latgales Centrālajai bibliotēkai – 80” prezentāciju. Izstāde tapa 

ilgstoša izpētes darba rezultātā vesela gada laikā – tika rūpīgi vākta, apkopta un sistematizēta 

informācija no Latgales Centrālās bibliotēkas Novadpētniecības datubāzes un pirmās Latvijas 

brīvvalsts posma digitalizēto laikrakstu kolekcijas, 20. gadsimta otrās puses Daugavpils 

laikrakstiem, centrālās preses izdevumiem un bibliotēkas albumiem. Tika izpētīti Daugavpils 

Novadpētniecības un mākslas muzejā un Daugavpils zonālajā valsts arhīvā atrodamie materiāli 

par bibliotēkas vēsturi, apzināti bijušo bibliotēkas darbinieku un lasītāju atmiņu stāsti. Izstādē 

piedāvātā digitalizētā vizuālā un tekstuālā informācija par LCB vēsturi astoņdesmit gadu 

garumā ir strukturēta sešos laika posmos. Katrā posmā vērojami nozīmīgākie šī perioda 

notikumi, kas publicēti aizvadīto gadu presē, aprakstīti arhīvu dokumentos un iemūžināti 

fotogrāfijās. Izstādes īpašā vērtība ir tajā ietvertā unikālā, līdz šim nepublicētā informācija, 

piemēram, ziņas par bibliotēkas pārziņiem un vadītājiem, arhīva dokumentos saglabātās, uz 

burtnīcu lapām ar zīmuli rakstītās bibliotēkas vadītāju atskaites pēckara periodā, nepublicētas 

fotogrāfijas no privātajiem arhīviem un muzeja krājumiem un citi materiāli. 

       
Ar izstādes prezentācijas pasākumu, kurš notika pirmdien, 23. oktobrī, tika aizsākta 

bibliotēkas 80 gadu jubilejas svinību nedēļa. Pasākumā piedalījās pašvaldības vadība, kā arī 

bibliotēkas sadarbības partneri no pilsētas kultūras un izglītības iestādēm. 

Otrdienas pasākums jubilejas svinību nedēļā bija “randiņš” ar Daugavpils literātiem. 

Uz to tika aicināti pilsētas un novada rakstnieki un dzejnieki, ar kuriem bibliotēkai gadu gaitā 

ir izveidojusies cieša un stabila sadarbība. Šie autori regulāri prezentē bibliotēkā savas 

jauniznākušās grāmatas, rīko autorvakarus un tikšanās ar lasītājiem, dāvina bibliotēkai savas 

grāmatas. Parasti dāvinājumā tiek atstāts arī autora ieraksts ar veltījuma vārdiem bibliotēkai, 

kas padara attiecīgo izdevumu par īpaši vērtīgu bibliotēkas grāmatu krājuma papildinājumu. 

Lai celtu gaismā šo unikālo grāmatu krājuma daļu, vietējiem literātiem veltītajā jubilejas 

nedēļas pasākumā bibliotēka atklāja šim nolūkam veidotu autogrāfēto grāmatu izstādi “Īpaša 

grāmata bibliotēkā”. Ekspozīcijā tika iekļauti gan Daugavpils autoru dāvinātie izdevumi, gan 

arī grāmatas, kurās savus ierakstus atstājuši populāri Latvijas un ārvalstu autori, kas savulaik 

viesojušies bibliotēkā. Pasākuma viesi bija ļoti aizkustināti, redzot, kā bibliotēka godā un 

novērtē viņu radītās garamantas. Pēc šī pasākuma izstāde bija apskatāma bibliotēkas 

http://www.lcb.lv/lcb-80/


Daiļliteratūras sektorā visu jubilejas nedēļu. Pēc tam grāmatas atgriezās bibliotēkas plauktos, 

marķētas ar uzlīmi “Īpaša grāmata”, kas ļaus tās atpazīt arī turpmāk. 

          
Trešdien, 25. oktobrī, jubilejas svinību nedēļa turpinājās ar pasākumu bibliotēkas 

bijušajiem darbiniekiem. Arī viņiem tika prezentēta jaunizveidotā virtuālā izstāde “Latgales 

Centrālajai bibliotēkai – 80”. Prezentācijas pasākums izvērtās īpaši aizkustinošs, jo daudzi no 

klātesošajiem paši bija aizvadīto gadu bibliotēkas vēstures liecinieki un labprāt dalījās atmiņu 

stāstos par bibliotēkas pagātni. Tika gūtas arī dažas vērtīgas norādes par to, kā virtuālā izstāde 

būtu papildināma un pilnveidojama. 

Ceturtdien, 26. oktobrī, bibliotēka pasniedza dāvanu visiem saviem lasītājiem, rīkojot 

tikšanos ar izcilo latviešu prozaiķi Noru Ikstenu. Tikšanās tēma bija autores jaunākais 

romāns “Mātes piens” – grāmata, kuru bibliotēkas lasītāji ir īpaši iemīļojuši un pieprasījums 

pēc kuras nerimstas vēl joprojām. Tikšanos ar rakstnieci finansiāli atbalstīja VKKF bibliotēkas 

īstenotā projekta “Dialogs. Rakstnieki Daugavpilī” ietvaros. 

          
Jubilejas nedēļa noslēdzās piektdien ar svinīgu pasākumu “Bibliotēka pateicas…”, 

kura ietvaros bibliotēka sumināja savus aktīvākos un uzticīgākos lasītājus dažādās nominācijās, 

piemēram, aktīvākais, uzticīgākais, daudzpusīgākais utt. lasītājs”, “E-kataloga meistars”, 

“Preses lasīšanas līderis”, “Aktīvākais pasākumu apmeklētājs”, “Lasošākā ģimene” u.c. 

Tādējādi bibliotēka ar diplomiem un dāvaniņām simboliski pateicās saviem uzticīgākajiem un 

uzcītīgākajiem lasītājiem, kas ilgstoši un aktīvi apmeklē bibliotēku un izmanto tās 

pakalpojumus. Tika atzīmēti arī tie lasītāji, kas rīko bibliotēkā savu radošo darbu izstādes. 

Pasākums izvērtās ļoti sirsnīgs un ļāva nostiprināt un personalizēt bibliotēkas un bibliotekāra 

saikni ar savu lasītāju. 

         
Visas nedēļas garumā sociālo tīklu vietnē facebook risinājās konkurss ar pavisam 

vienkāršiem noteikumiem – dalībniekiem bija jāatzīmē ar “patīk” bibliotēkas facebook konts, 



jāsaskaita bibliotēkas interjera fotogrāfijā paslēptā lasāmbrilles, jādalās ar šo ziņu un jāiesaka 

tā kādam no saviem draugiem. Nedēļas izskaņā tika izlozēts viens laimīgais, kurš saņēma balvā 

dāvanu karti no grāmatnīcas “Jānis Roze”. Šī akcija tika rīkota ar mērķi popularizēt bibliotēkas 

facebook kontu, piesaistot tam jaunus sekotājus, kuri eventuāli varētu kļūt arī par aktīviem 

bibliotēkas lasītājiem. 

 

Teletilts ar Ukrainas Bērnu nacionālo bibliotēku 

Pārskata gada novembrī Latgales Centrālās bibliotēkas filiālē Bērnu bibliotēkā “Zīlīte” tika 

organizēts teletilts ar Ukrainas Bērnu nacionālo bibliotēku. Teletilts notika starptautiskā 

projekta “Māksla bez robežām” ietvaros. Apspriešanai tika izvirzīta šāda tēma: “Folklora: 

tautas pasakas – tās mīl bērni un mīl pieaugušie, tajās tiek attēlotas katras tautas dzīves 

pamatpatiesības”. 

Ar teletilta starpniecību tika pārrunātas skolēnu iespējas izzināt savu un citu tautu 

folkloru. Piemēram, Daugavpils 3. vidusskolas 4.a klases skolēni iestudēja ēnu teātra izrādi 

“Zvēri un abru taisītājs”, tās pirmizrāde notika teletilta laikā. Izzināt latviešu tautas tradīcijas 

palīdzēja arī izstāde “No grauda līdz maizei”, par kuras tapšanu ir jāpateicas Daugavpils 

Novadpētniecības un mākslas muzejam. Izstādē bija aplūkojami senie darbarīki, kurus 

izmantoja graudu ieguvē un maizes cepšanā. 

       
Savukārt Ukrainas skolēni ļāva ielūkoties operas “Коза дереза” fragmentos. Gatavojoties 

teletiltam, skolēni bija patstāvīgi lasījuši un ilustrējuši arī citas tautas pasakas. Teletilta laikā 

viņiem bija iespēja demonstrēt savus zīmējumus. Pasākuma aizraujošākajā daļā bērni uzdeva 

viens otram jautājumus. To loks bija diezgan plašs, sākot no individuālajām interesēm līdz pat 

klases reitingam skolā.  Tikšanās paskrēja kā viens mirklis, bet tās rosinātās pārdomas un 

atmiņas noteikti saglabāsies vēl ilgi. 



LCB filiāles Piekrastes bibliotēkas 15 gadu jubileja 

Pārskata gadā LCB filiāle Piekrastes bibliotēka svinēja savas pastāvēšanas 15 gadu jubileju. Šī 

bibliotēka, kas atrodas vienā no Daugavpils apdzīvotākajiem mikrorajoniem – Jaunajā Forštatē 

– sāka darbu 2002. gada 1. septembrī kā 6. Tautas bibliotēka; 2005. gadā tika pārdēvēta par 

LCB filiāli Piekrastes bibliotēku par godu pirmajai Jaunās Forštates ielai. Bibliotēka ir ļoti 

aktīva ne vien informācijas pakalpojumu sniegšanā, bet arī lasītāju radošuma izpausmju 

sekmēšanā. Bibliotēkā veiksmīgi darbojas radošā darbnīca “Lasītājs lasītajam”, kas apvieno 

gan grāmatu cienītājus, gan bibliotēkas lietotājus, kam patīk radoši izpausties dažādās jomās – 

zīmēšanā, lietišķajā mākslā, fotografēšanā. Bibliotēkas lietotāju radošums tiek popularizēts gan 

izstāžu formā, gan apkopots krājumos. 

  
2017. gads norisinājās lasītāju personālizstāžu zīmē – bibliotēkā tika sarīkotas 16 mākslas 

darbu izstādes. Savas pastāvēšanas līdzšinējos gados Piekrastes bibliotēka bija sagatavojusi un 

izdevusi 5 lasītāju radošo darbu krājumus, un jubilejas gadā tika sagatavots jau sestais krājums 

– “Gadalaiki bibliotēkā”. Tajā tika iekļauti materiāli par bibliotēkas aktivitātēm dažādos 

gadalaikos, mākslas izstādēm, kā arī lasītāju jaunākā dzeja. Bibliotēkas jubilejas pasākumā 

laikā notika krājuma prezentācija. Tika godināti un apbalvoti arī bibliotēkas aktīvākie lasītāji 

un sadarbības partneri. Savukārt bibliotēka un tās darbinieki saņēma daudz sirsnīgu apsveikumu 

dzimšanas dienā. 

  



11. Sadarbības tīkla raksturojums 

11.1. Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām 

Visciešākā sadarbība bibliotēkai ir ar Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādēm, t.sk. Kultūras 

pārvaldi, Izglītības pārvaldi, Jaunatnes un sporta departamentu, Sociālo lietu pārvaldi, 

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeju, Marka Rotko mākslas centru, Latviešu 

kultūras centru, Krievu kultūras centru u.c. Aktīva sadarbība izveidojusies ar Daugavpils 

Universitāti, Dizaina un mākslas vidusskolu “Saules skola”, vispārizglītojošajām un 

profesionālajām skolām, pirmskolas izglītības iestādēm, Daugavpils mācību centriem, 

nevalstiskajām organizācijām (Starptautiskā Rērihu centra Latvijas nodaļa, biedrība 

“Daugavpils novadpētnieki”, “Latvijas neredzīgo biedrība” u.c.), Krievijas un Baltkrievijas 

konsulātiem Daugavpilī u.c. 

Lai popularizētu bibliotēku un tās informācijas nesējus, LCB regulāri piedalās citu iestāžu 

un organizāciju pasākumos ar savām aktivitātēm. To vidū: 

 Vācu kultūras pavasaris Daugavpilī / sadarbībā ar Daugavpils Universitātes Vācu 

valodas katedru, Vācijas, Austrijas un Šveices vēstniecībām Latvijā u.c.; 

 Frankofonijas dienas Daugavpilī / sadarbībā ar Daugavpils Universitāti, Francijas 

institūtu Latvijā u.c. 

 Zoomaifest / sadarbībā ar vācu biedrību “ERFOLG”, Daugavpils Izglītības 

pārvaldi u.c. 

 Dzejas dienas Daugavpilī / sadarbībā ar Daugavpils Kultūras pārvaldi, vietējiem 

autoriem u.c.; 

 Solomona Mihoelsa dienas Daugavpilī / sadarbībā ar Daugavpils Kultūras 

pārvaldi, Daugavpils Universitāti u.c.; 

 Mākslas dienas Daugavpilī / sadarbībā ar Daugavpils Kultūras pārvaldi, Marka 

Rotko mākslas centru u.c. 

 Lāčplēša dienas pasākumi / sadarbībā ar Daugavpils Novadpētniecības un 

mākslas muzeju u.c.; 

 Slāvu kultūras nedēļas pasākumi / sadarbībā ar Daugavpils Kultūras pārvaldi, 

Krievu kultūras centru, Baltkrievu kultūras centru; 

 festivāla “ReStart” pasākumi / sadarbībā ar Daugavpils Kultūras pārvaldi un citām 

kultūras iestādēm; 

 Senioru dienas pasākumi / sadarbībā ar Daugavpils Sociālo lietu pārvaldi un citi 

pasākumi. 

11.2. Citi sadarbības partneri reģionā un Latvijā, veiktās sadarbības aktivitātes 

Pārskata periodā turpinājās sadarbība ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Kompetenču attīstības 

centru, Bērnu literatūras centru u.c. Kompetenču attīstības centrs sniedz ļoti lielu atbalstu visām 

publiskajām bibliotēkām. Ļoti bieži izmantojam LNB veidotos profesionālos resursus: 

Bibliotēku attīstības vēstnesi, kalendāru bibliotēkām, bibliotēku portālu u.c. Jaunas idejas un 

ierosmes smeļamies arī dažādos semināros, kas ir pārdomāti un sagatavoti attiecīgām 

bibliotekārā darba mērķauditorijām. 

Aktivizējusies sadarbība arī ar Latvijas Bibliotekāru biedrību, LCB aktīvi piedalās visās 

LBB organizētajās aktivitātēs. Veiksmīga sadarbība izveidojusies ar v/a “Kultūras Informācijas 

sistēmu centrs” KISC atbalsta dienests nodrošina LCB publiskā tīkla uzturēšanu un ar to saistīto 



tehnisko iekārtu apkopi, kā arī sniedz informatīvos pakalpojumus. Sadarbībā ar v/a “KISC” tiek 

organizētas ikgadējās E-prasmju nedēļas. 

LCB ir izveidojusies ilga un sekmīga sadarbība ar ASV vēstniecību Rīgā. 2017. gadā 

tika parakstīts kārtējais memorands par savstarpējo sapratni, kas apstiprina divu iestāžu 

abpusējo apņemšanos turpināt sadarbību un attīstīt LCB ASV Informācijas centra darbību. 

Parakstot memorandu, vēstniecība apstiprināja, ka arī turpmāk finansiāli atbalstīs LCB ASV 

Informācijas centru, kā arī sniegs ieguldījumu centra programmu klāstā un personāla apmācībā. 

Sadarbībā ar ASV vēstniecību LCB ASV Informācijas centrs rīkoja dažādus pasākumus 

bērniem un jauniešiem (sīkāk pārskata 7. nodaļā).  

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

Ārlietu ministriju, bibliotēkā darbojas Eiropas Savienības informācijas punkts. LR Ārlietu 

Ministriju sniedz informatīvu atbalstu LCB ESIP, organizējot informācijas dienas un 

seminārus. Cieša sadarbība izveidojusies arī ar Francijas institūtu Latvijā, LCB regulāri 

piedalās Frankofonijas dienās, organizē izstādes un tikšanās. Sadarbībā ar Vācijas vēstniecību 

Latvijā LCB tiek organizēti dažādi pasākumi un izstādes. Pārskata periodā LCB filiāle Bērnu 

bibliotēka “Zīlīte” sadarbībā ar Reģionālo vācu valodas un Vācijas valsts mācības 

tālākizglītības centru (Daugavpils Universitāte), Vācu kultūras pavasara ietvaros organizēja 

radošo darbu un literatūras izstādi. 

11.3. Pārrobežu sadarbība, starptautiskā sadarbība 

Bibliotēkai ir noslēgti līgumi par sadarbību ar Vitebskas Centrālo pilsētas bibliotēku 

(Baltkrievija), Harkovas apgabala Bērnu bibliotēku (Ukraina).  

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam 

ietvaros uzsākta sadarbība ar Utenas pašvaldības bibliotēku un Zarasu pašvaldības bibliotēku 

(Lietuva). Pārskata periodā aktivizējās sadarbība ar Pleskavas apgabala bibliotēku (Krievija) un 

Mūtalas publisko bibliotēku (Zviedrija). 

2017. gadā starptautiskā projekta “Māksla bez robežām” ietvaros bibliotēkā “Zīlīte” 

notika teletilts ar Ukrainas Bērnu nacionālo bibliotēku. Sīkāk par šo pasākumu pārskata 7. 

nodaļā. 

11.4. Bibliotēku interešu aizstāvības darbs 

LCB pēdējos gados ir izdevies celt Daugavpils bibliotēku atpazīstamību un prestižu vietējā 

sabiedrībā, līdz ar to kļuvis vieglāk strādāt ar vietējo pašvaldību, kas aizvien vairāk izprot 

bibliotēku vajadzības un to nozīmību vietējā sabiedrībā. Pozitīva attieksme ir jūtama arī, 

pieņemot lēmumus par LCB un filiāļu telpu renovācijas un paplašināšanas plāniem, un 

vispārēju bibliotēku infrastruktūras uzlabošanu. Labvēlīga attieksme jūtama arī dažādu projektu 

atbalstā, piešķirot līdzfinansējumu to īstenošanai. 

LCB administrācija iegulda lielu darbu, lai risinātu jautājumus ar Domes amatpersonām, 

lai pārliecinātu, saskaņotu un apstiprinātu dažādu projektu dokumentus. Uzskatām, ka LCB un 

filiāles, saņemot atbilstošu vietējās pašvaldības finansiālu atbalstu, spēs uzlabot savu 

infrastruktūru un tikpat veiksmīgi attīstīsies arī turpmāk. 

  



12. Metodiskais un konsultatīvais darbs 

12.1. Situācijas apraksts, kopaina, metodiskā un konsultatīvā darba prioritātes pārskata 

periodā 

LCB pilda metodiskā un bibliotēku darbības konsultatīvā koordinācijas centra funkcijas sešām 

pilsētas publiskajām bibliotēkām (Daugavpils pilsētas domes 22.12.2005. lēmums Nr. 716.).     

LCB pilda RGB funkcijas 6 filiālēm un saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem sniedz metodisko un 

konsultatīvo atbalstu Daugavpils vispārizglītojošo un profesionālo skolu bibliotēkām. LCB 

vadītājas vietnieces tiešā pārziņā ir metodiskā darba koordinācija un pārraudzība, kā arī 

tālākizglītības organizēšana, bet konsultatīvā darba veikšanā tiek iesaistīti visi LCB speciālisti.  

Ik gadus tiek sastādīts LCB metodiskā darba plāns, kur tiek atrunātas metodiskā darba 

prioritātes katram gadam: 2 reizes gadā tiek veiktas vizitācijas uz bibliotēkām. Pirms 

akreditācijas mērķtiecīgi bibliotēkas tiek apmeklētas vairākas reizes gadā. Plānā tiek norādīti 

arī apmeklējuma mērķis un prioritārie katrā bibliotēkā veicamie uzdevumi. Konsultatīvajos 

apmeklējumos bibliotēkā parasti ierodas vairāki LCB speciālisti: KAN darbinieki konsultē 

bibliotēku krājumu jautājumos; bibliogrāfi uzziņu krājuma optimizācijas jautājumos u.c. 

Gatavojoties bibliotēku atkārtotai akreditācijai tika veikts liels metodiskais darbs 

Daugavpils publisko bibliotēku apsekošanā, dažādu konsultāciju un ieteikumu sniegšanā.  

Pēc katra bibliotēkas apmeklējuma, tiek sagatavoti pārbaudes apraksti par konstatēto un 

uzdotajiem darbiem. Apraksti tiek ierakstīti katras bibliotēkas vizitācijas žurnālā. 

Saņemot vērtīgus metodiskos ieteikumus bibliotekārajā darbā, jaunā informācija tika 

nosūtīta visām bibliotēkām. Svarīgākā un interesantākā profesionālā informācija tiek izvietota 

arī LCB tīmekļa vietnē sadaļā “Bibliotekāriem”. 

Pārskata gada metodiskā darba galvenās prioritātes: 

 LCB un tās filiāļu akreditācija; 

 LCB jubilejas gada aktivitāšu organizēšana; 

 pārrobežu sadarbības projekta “Ģimenes digitālo aktivitāšu centru tīkla izveide, 

dzīves kvalitātes un izglītības atbalstam Austrumaukštaitijā un Dienvidlatgalē” 

īstenošanas uzsākšana un darbu koordinēšana; 

 sadarbība ar skolu bibliotēkām, BIS Skolu ALISE darba koordinēšana, apmācība; 

 tālākmācības un profesionālo apmācību kursu un praktikumu organizēšana; 

 prakses nodrošināšana LNB un DU mācību programmu studentiem; 

 LCB un filiāļu darba pieredzes, darba plānu, atskaišu apkopošana un analīze, gada 

pārskatu sagatavošana, plānošanas dokumentu un pārskatu apkopošana un 

analīze; 

 metodiskais un konsultatīvais darbs, sadarbība ar citu resoru bibliotēkām un 

kultūras iestādēm. 

12.2. Reģiona galvenās bibliotēkas sniegtais metodiskais un konsultatīvais atbalsts 

Liels darbs pārskata periodā paveikts, gatavojot bibliotēkas atkārtotai akreditācijai. Pārskatīti 

bibliotēku dokumenti un pēc nepieciešamības rediģēti un apstiprināti. Visi bibliotekāri atkārtoti 

atsvaidzināja zināšanas un vēlreiz mācījās 8 stundu kursā  “Informācijpratības ievadkurss par 

informācijas meklēšanu”, lai veiksmīgāk pārvaldītu zināšanas un profesionālāk apkalpotu 

lietotājus. 



Metodiskajā darbā ļoti aktuālas ir metodiskās sanāksmes: LCB nodaļu vadītājiem tās 

regulāri notiek vienu reizi nedēļā, bet filiāļu vadītājiem vienu reizi divās nedēļās. Šajās 

sanāksmēs tiek apspriesti dažādi darba uzdevumi tuvākajam laika periodam, risinātas radušās 

problēmas, kā arī citi profesionālie jautājumi.  

LCB nodrošina praktiskās mācības darba vidē LNB profesionālo izglītības programmu 

studentiem. Pēdējos gados arī Daugavpils Universitātes studenti ļoti bieži profesionālās 

kvalifikācijas praksi iziet LCB. Bieži profesionālo izglītības mācību praksi pie mums vēlas iziet 

arī Daugavpils mācību centra “LatInsoft” praktikanti. 2017. gadā LCB praksē uzņēma 7 

praktikantus. Protams, ka tas ir laikietilpīgs papilddarbs, ar katru praktikantu ir jāstrādā un tas 

jākonsultē. 

Pārskata periodā LCB mācību praksē bija trīs Daugavpils novada bibliotēku darbinieces, 

kas mācījās LNB Kompetenču attīstības centra profesionālās pilnveides 240 stundu izglītības 

programmā. Praksi izgāja arī 4 DU Starpkultūru attiecību studiju programmas studenti. 

Bibliotēkā viņi apguva informatīvā darba iemaņas ar plašsaziņas līdzekļiem, piedalījās 

pasākumu organizēšanā u.c. sabiedrisko attiecību darba aktivitātēs.  

Dati par pārskata gadā organizētajiem kursiem un pasākumiem apkopoti 12.2.1. tabulā. 

12.2.1 tabula. LCB organizētie kursi un pasākumi  

LCB organizētie 

pilnveides pasākumi 
2015 2016 2017 

Skaits 7 10 9 

Apmeklējuši bibliotekāri 

un citi interesenti 
193 365 1585 

LCB organizētajos semināros, konferencēs un kursos pārskata periodā piedalījās 1585 

bibliotekāri u.c. interesenti 

Pārskata periodā tika organizēti 4 pieredzes apmaiņas braucieni uz Latvijas un ārzemju 

bibliotēkām, kuros piedalījās 48 bibliotekāri.  

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

un izglītības atbalstam Austrumaukštaitijā un Dienvidlatgalē” ietvaros tika organizētas 

divas mācību ekskursijas – 40 Lietuvas bibliotekāri apmeklēja Daugavpils un Preiļu 

bibliotēkas, savukārt 40 Latvijas bibliotekāri apmeklēja Lietuvas bibliotēkas (20 LCB 

darbinieki). 

Pārskata gadā bibliotēka piedāvāja lietotājiem un bibliotekāriem 5 apmācību 

programmas (izstrādātas un licencētas 2016. gadā). Trīs no tām turpina īstenot LCB ASV 

Informācijas centrs. Pārskata periodā var secināt, ka interese par šīm programmām ir aizvien 

augsta, kopā tās apmeklējuši 1360 interesenti, notikušas 157 nodarbības (sīkāk sadaļā 

Bibliotēkas izglītojošā darbība).      

Jau sešus gadus pēc kārtas LCB piedāvā senioriem bezmaksas 30 stundu programmu 

“Datoru un interneta prasmju apguve senioriem”. Programmas laikā seniori apgūst 

Windows operētājsistēmas pamatus (darbs ar mapēm un datnēm, teksta noformēšanu Microsoft 

Office Word 2010 programmā u.c.), iepazīstas ar interneta pārlūkprogrammām un meklēšanas 

sistēmu pamatiem, iemācās lietot youtube portālu, sazināties programmā Skype, lietot 

elektronisko pastu un internetbanku. Pārskata periodā programmu apguva 35 seniori (sīkāk 

sadaļā Bibliotēkas izglītojošā darbība) 

 



Nepieciešamās profesionālās pamatprasmes jaunie bibliotēku darbinieki iegūst, mācoties 

LCB izstrādātajā programmā “Ievadkurss bibliotekārajā darbā”, kas dod iespēju 

izglītojamajiem apgūt bibliotekārā darba specifiku, ļauj prasmīgi apkalpot lietotājus, strādāt ar 

BIS Alise programmu, organizēt bibliotēkas krājumus, pārzināt datubāzes un interneta resursus, 

lai patstāvīgi varētu sameklēt informāciju un organizēt lasītveicināšanas pasākumus 

apmeklētājiem. Programma sastāv no divām daļām: teorētiskās zināšanas (26 mācību stundas) 

un praktikumi informācijas meklēšanas izguvē (12 stundu apjomā). Pārskata periodā netika 

savākta jauno darbinieku grupa, lai uzsāktu mācības, bet 2018. gadā plānots apmācīt 5 jaunos 

darbiniekus. 

12.3. Metodiskais un konsultatīvais atbalsts izglītības iestāžu bibliotēkām 

Pārskata gadā LCB veica lielu metodisko un konsultatīvo darbu ar Daugavpils 17 

vispārizglītojošajām un 4 vidējo profesionālo izglītības iestāžu bibliotēkām. Tika turpinātas 

praktiskās nodarbības un konsultācijas, kuras no skolu bibliotekāru puses ir ļoti pieprasītas un 

apmeklētas. Nodarbības, kurās tiek sniegtas zināšanas par autoritatīvo un bibliogrāfisko 

ierakstu veidošanu, to rediģēšanu, kā arī sniegta metodiskā un praktiskā palīdzība dažādu 

neskaidrību gadījumos, notiek LCB vairākas reizes mēnesī. 

Regulāri tika sniegtas arī individuālas konsultācijas par svarīgām un sarežģītām tēmām 

(komplektēšana, norakstīšana), jo bibliotēkas strādā ar dažādiem BIS ALISE moduļiem. Ērtāk 

un izdevīgāk ir strādāt ar konkrētām grāmatām un rēķiniem uz vietas skolas bibliotēkā, tāpēc 

LCB Komplektēšanas un apstrādes nodaļas darbinieki izbrauc uz skolu bibliotēkām un konsultē 

par visiem neskaidrajiem jautājumiem. 

Skolas bibliotekāri LCB praktikumus izmanto ne tikai, lai uzzinātu vairāk par BIS 

ALISE, bet arī lai konsultētos par citām bibliotekārā darba niansēm. Ļoti bieži tika sniegta 

informācija par e-grāmatām, e-žurnālu abonēšanu, datubāzu abonēšanu, grāmatu kopas 

apmaiņu, grāmatu atlasi un iegādi, grāmatu jaunumiem, lietotāju apkalpošanu, krājuma 

izvērtēšanu u.c. 

Katru gadu skolu bibliotekāriem darbā ar elektronisko katalogu tiek organizēti 

praktikumi. (vidēji 14-18 praktikumi gadā). 

Pamatdati par galvenajiem BIS Skolu Alise modulī veiktajiem darbiem pārskata gadā 

apkopoti 12.3.1. tabulā. 

12.3.1. tabula. Veiktie darba procesi BIS Skolu ALISE 

Bibliotēka Bibliotēkas 

kopējais 

krājums 

(eks.) 

Līguma 

noslēgšanas 

gads 

Komplek-

tēšana 

(eks.) 

Rekatalo-

ģizēts uz 

01.01.2018. 

(eks.) 

% 

Daugavpils pilsētas Izglītības 

pārvaldes metodiskā centra bibliotēka 

8742 2016. 1783 5961 68 

Daugavpils 15. vidusskolas bibliotēka 15503 2013.  3567 23 

Daugavpils Valsts ģimnāzijas 

bibliotēka 

19509 2013. 1704 17886 92 

Daugavpils Vienības pamatskolas 

bibliotēka 

15106 2013.  4590 30 

Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja 

bibliotēka 

26420 2014. 561 8465 32 

Daugavpils 10. vidusskolas bibliotēka 30111 2014.  3544 12 



Bibliotēka Bibliotēkas 

kopējais 

krājums 

(eks.) 

Līguma 

noslēgšanas 

gads 

Komplek-

tēšana 

(eks.) 

Rekatalo-

ģizēts uz 

01.01.2018. 

(eks.) 

% 

Daugavpils Centra vidusskolas 

bibliotēka 

34718 2014.  3101 9 

Daugavpils Saskaņas pamatskolas 

bibliotēka 

13212 2014.  1410 11 

Daugavpils Tirdzniecības 

profesionālās vidusskolas bibliotēka 

4204 2014. 232 4204 100 

PIKC “Daugavpils Būvniecības 

tehnikuma” bibliotēka 

17000 2014.  16900 99 

J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu 

ģimnāzijas bibliotēka 

16681 2015.  1420 9 

Daugavpils 11. pamatskolas bibliotēka 14543 2015.  519 4 

Daugavpils 12. vidusskolas bibliotēka 55998 2015.  229 0,4 

Daugavpils Dizaina un mākslas 

vidusskolas “Saules skola” bibliotēka 

5418 2015.  5366 99 

Daugavpils 9. vidusskola 16678 2016.  2224 13 

Daugavpils Medicīnas koledža 

bibliotēka 

 

7773 2016.  2231 29 

Daugavpils 3. vidusskola 31791 2017.  557 2 

BIS Skolu ALISE bibliotēkas krājumus pievieno 17 Daugavpils mācību iestādes (Daugavpils 

Izglītības pārvaldes, 12 vispārizglītojošo mācību iestāžu un 4 vidējo profesionālo izglītība 

iestāžu bibliotēkas).  

2017. gadā LCB e-katalogam pievienojās 3. vidusskola. Daugavpils Krievu-vidusskolas 

liceja bibliotēka uzsāka darbu BIS Alises modulī Cirkulācija, Komplektēšana. Ar BIS Alises 

moduli Cirkulācija plāno sākt strādāt arī Vienības pamatskola, 15. vidusskola un 9. vidusskola. 

BIS Skolu ALISE LCB plāno popularizēt tām Daugavpils skolu bibliotēkām, kuras vēl 

nav pievienojušās (6. vidusskola, 13. vidusskola, 16. vidusskola, Daugavpils Mūzikas 

vidusskola, Daugavpils tehnikums).  Darbu ietekmē izglītības iestāžu tīkla optimizēšana, jo 

trūkst pārliecības par konkrētās skolas un bibliotēkas perspektīvām. Pagaidām grūti pateikt, kā 

tas ietekmēs plānoto darbu. Tā paša iemesla dēļ skolu bibliotēkas necenšas uzsākt darbu pie 

mācību grāmatu pievienošanas elektroniskajā katalogā. Mainīsies izglītības saturs 

(Kompetences izglītība), tas nozīmē, ka būs citas, jaunas mācību grāmatas (iespējams e-mācību 

grāmatas). 

No 2018. gada 1. marta Daugavpils Medicīnas koledža reorganizācijas rezultātā kļūst par 

Daugavpils Universitātes struktūrvienību un pārtrauks sadarbību ar LCB.  

Sevišķi aktīvi pie eksemplāru pievienošanas e-katalogā strādāja 9. vidusskolas bibliotēka, 

Daugavpils Medicīnas koledžas bibliotēka, Daugavpils Vienības pamatskolas bibliotēka, 

Daugavpils Centra vidusskola. 

Pārējās skolas turpina lēni pievienot krājuma eksemplārus, jo bibliotēkas joprojām tiek 

pārslogotas ar daudzajiem papildu uzdevumiem, kas nav saistīti ar bibliotekāro darbu, vai arī 

bibliotekāra amatu pilda mācību priekšmetu skolotāji, kas par šo darbu saņem nelielu piemaksu 

pie algas. Šajā gadījumā grūti nodrošināt pilnvērtīgu bibliotēkas darbību. 



Tie, kuri jau pievienoja savus krājumus e-katalogam un strādā ar dažādiem BIS Alises 

moduļiem, atzīmē, ka kļuvis vieglāk strādāt ar parādniekiem un saņemt statistisko informāciju 

(viss ir redzams datorā). 

LCB speciālisti izglītības iestāžu bibliotēku darbu regulāri kontrolē un pārbauda, 

nepieciešamības gadījumā tiek rediģēti jaunie autoritatīvie un bibliogrāfiskie ieraksti, labotas 

un izskaidrotas kļūdas. 

Nepieciešamības gadījumā LCB darbinieki skolu bibliotēkām veido jaunus 

bibliogrāfiskos aprakstus. Tas atteicas uz tiem iespieddarbiem, kuru bibliogrāfiskais apraksts 

rada zināmas grūtības skolu bibliotekāriem (spēles, mācību grāmatu komplekti, autoritatīvie 

ieraksti ārzemju literatūras autoriem, grāmatas svešvalodās). 

Ļoti pieprasītas ir praktiskās nodarbības un konsultācijas. Nodarbības notiek divas reizes 

mēnesī, tajās tiek skaidrota autoritatīvo un bibliogrāfisko ierakstu veidošana, to rediģēšana, kā 

arī sniegta metodiskā un praktiskā palīdzība dažādu neskaidrību gadījumos. 2017. gada notika 

15 konsultācijas. Vispieprasītākie jautājumi: autoritatīvais un bibliogrāfiskais ieraksts (16 

reizes), cirkulācija (7 reizes), komplektēšana (3), ierakstu pārklājums no LNB, Polijas un 

Krievijas Nacionālajām bibliotēkām (3 reizes). Visvairāk apmeklēja konsultācijas: Daugavpils 

9. vidusskolas bibliotēka (11 reizes), Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes metodiskā centra 

bibliotēka (6 reizes), Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola” bibliotēka (5 

reizes). 

Nepieciešamības gadījumā LCB speciālisti sazinājās ar skolu bibliotekāriem dažādos 

veidos (12.3.2. tabula). 

12.3.2. tabula. Saziņa ar skolu bibliotekāriem 

Saziņas veids Kopā 2017. gadā 

Praktiska palīdzība 167 

Vizīte uz skolu 6 

e-sarakste 161 

Saruna 103 

Nodarbība un konsultācijas LCB 15 

Kopā: 452 

Pārskata gadā skolu bibliotēkām tika sniegta arī apjomīga metodiskā un praktiskā palīdzība 

(12.3.3. tabula). 

12.3.3. tabula. Metodiskā un praktiskā palīdzība skolu bibliotēkām 

Sniegtā metodiskā un praktiskā palīdzība Skaits 2017. gadā 

Metodiski ieteikumi grāmatu meklēšanā, eksemplāru 

pievienošanā, svītrkodu piešķiršanā un izdrukā, autoritatīvo 

ierakstu veidošanā, bibliogrāfisko ierakstu veidošanā 

227 

Kļūdu precizējumi 75 

Jaunu bibliogrāfisko ierakstu veidošana 154 

Autoritatīvā ieraksta veidošana 145 

Bibliotēkas kopējā krājuma (eks.) precizēšana 16 

Atgādinājums par konsultāciju 15 

Informatīvas vēstules skolām 5 

Jaunu plaukta indeksu ievietošana un saglabāšana 2 

Kopā: 639 

 



12.4. Sadarbība ar citām iestādēm (metodiskā un konsultatīvā jomā) 

Konsultatīvais un metodiskais atbalsts tika saņemts no LNB Kompetenču attīstības centra. Uz 

jebkuru profesionālo jautājumu saņemam kompetentas atbildes, ir iespēja centra speciālistus 

uzaicināt pie sevis uz semināriem. Bieži izmantojam arī LNB ceļojošo izstāžu piedāvājumu.  

Visciešākā sadarbība ir izveidojusies arī ar visām Daugavpils kultūras iestādēm, t.sk. ar 

Izglītības pārvaldi un visām pilsētas skolām. Pēc nepieciešamības konsultācijas sniedzam visām 

iestādēm pilsētā un ārpus tās. 

Katru gadu tiek atjaunots un pārstrādāts LCB un filiāļu bibliotekāro stundu piedāvājums 

bērniem un jauniešiem. Aktuālais piedāvājums ir pieejams LCB mājaslapā www.lcb.lv. 

Piedāvājums tiek izsūtīts visām Daugavpils vispārizglītojošajām skolām. 

Komplektēšanas padomes sēdēs regulāri tiek sniegtas konsultācijas, ieteikumi un labāko 

bērnu un jauniešu grāmatu apskati, lai veiksmīgāk komplektētu bērnu un jauniešu krājumus. 

Lai uzlabotu bērnu un jauniešu apkalpošanu, katru gadu tiek organizēti un novadīti 

semināri LCB un filiāļu darbiniekiem par darbu ar bērniem un jauniešiem. Uz semināriem ir 

aicināti arī Daugavpils skolu bibliotekāri. 

Lai popularizētu bērnu un jauniešu literatūru un bibliotēkas pakalpojumus, LCB un filiāļu 

darbinieki regulāri piedalās Daugavpils Izglītības pārvaldes, skolu un pirmsskolas izglītības 

iestāžu organizētajos semināros.  

  

http://www.lcb.lv/
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