
PĀRSKATS  PAR  KRĀSLAVAS

REĢIONA  BIBLIOT ĒKU  DARBU

2012.GADĀ

2013.gada 28.februār ī



Bibliot ēku uzdevumi

• Bibliotēku pakalpojumu tālāka pilnveidošana,

• Bibliotēku krājuma kvalitātes uzlabošana, jaunu izdevumu iegāde un 
neatbilstošu atlase,

• Datu bāzu pieejamības nodrošināšana, lietotāju konsultēšana,

• Iedzīvotāju informācijpratības stimulēšana, turpinot jauno tehnoloģiju 
apgūšanas procesu,apgūšanas procesu,

• Projekta “Trešais tēva dēls” aktivitāšu realizācija,

• Darba ar bērniem un jauniešiem uzlabošana, lasīšanas veicināšanas 
pasākumu organizācija,

• Publicitātes un lasītāju piesaistīšanas pasākumu rīkošana



Priorit ātes

• Aulejas pagasta bibliotēkas telpu remonts un sakārtošana,

• Konstantinovas un Aulejas pagasta bibliotēku akreditācija,

• Bērziņu pagasta bibliotēkas telpu renovācija,

• Piedrujas pagasta bibliotēkas pārcelšana uz pielāgotām telpām bijušajā skolā,

• Informācijas apmaiņa ar Latgales reģiona bibliotēku darbiniekiem un kolēģiem no 
Lietuvas, Utenas pilsētas galvenās bibliotēkas un pagasta bibliotēku apmeklējums,Lietuvas, Utenas pilsētas galvenās bibliotēkas un pagasta bibliotēku apmeklējums,

• Iesaistīšanās projekta 3td aktivitātēs un apmācībās,

• Dalība dažādos projektos, bibliotēku infrastruktūras sakārtošanai un finansējuma 
palielināšanai krājumam,

• Krāslavas novada centrālās bibliotēkas dalība  kopā ar Rēzeknes novada domi un 
Preiļu galveno bibliotēku EK izsludinātajā projektu konkursā,

• 11.Novadu Grāmatu svētki Krāslavā



2012.gads statistikas spogulī

Pozīcija

Krāslavas novads Dagdas novads

2011. 2012. 2011. 2012.

Lasītāju skaits 5595 5279 3453 3327

Apmeklējumu skaits 137345 135883 71712 72690

Izsniegumu skaits 205191 195351 103307 106909



Bibliotēku darba kvalitātes rādītāji

• Katrs lietotājs bibliotēkā pabijis 21 reizes (abos novados)

• Katrs lasītājs līdznešanai paņēmis 31 izdevumu,

• Krājuma apgrozība 0,8 Krāslavas novadā un 1,0 Dagdas novadā, 

KNCB – 2,1, Dagdas pilsētas bibliotēkā 2,0,

• Bibliotēku apmeklētāji Kr āslavas  novadā 31%, Dagdas novadā -36% no 
iedzīvotāju skaita.

Pēc apmeklētāju sastāva
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Pašvaldību līdzekļi krājuma komplektēšanai

Kr ājuma
iegādei

Krāslavas novada 
bibliotēkas

Dagdas novada 
bibliotēkas

2011. 2012. 2011. 2012.

Uz 1 lasītāju 1,63 1,88 1,88 2,26

Uz 1 novada
iedzīvotāju

0,48 0,52 0,69 0,83

Grāmatu
iegādei

Krāslavas novada
bibliotēkas

Dagdas novada 
bibliotēkas

2011. 2012. 2011. 2012.

Uz 1 lasītāju 0,94 1,09 0,80 1,14

Uz 1 novada
iedzīvotāju

0,27 0,30 0,31 0,42



Krājuma kustība

Pozīcija

Kr āslavas novads Dagdas novads

2011. 2012. Dinamika 2011. 2012. Dinamika

Ienācis 6779 7675 +896 5561 6869 +1308

Izslēgts 12531 18827 +6296 5222 8133 +2911

Fonda stāvoklis 150006 143137 -6869 96094 94850 -1244



Pašvaldību līdzekļi grāmatu iegādei
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Krājuma vienību skaits centrālajā bibliotēkā
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Ieguvumi no KM un VKKF

• Projekts “Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana grāmatu un citu izdevumu iegādē 
nacionālās identitātes un sabiedrības saliedētības veicināšanai”

318 eks.                 2241 Ls

• Projekts “Krāslavas reģiona bibliotēku krājuma papildināšana pilnvērtīgākai lietotāju 
informatīvo vajadzību apmierināšanai”

871 eks.                 4064 Ls

• Bērnu žūrija

452 eks.                  2453 Ls

________________________________________

1641 eks                  8758 Ls



Infrastruktūras uzlabošana

Bērziņu bibliotēkas jaunās telpas Konstantinovas bibliotēkas lasītavā



Interesantākie pasākumi

Maizes svētki un degustācija
R.Kačānes saldie pušķi

Zemeņu balles ēdieni



Ziemassvētku labdarības pasākums KNCB Tikšanās ar Saeimas deputātiem L.Čigāni un A.JudinuZiemassvētku labdarības pasākums KNCB Tikšanās ar Saeimas deputātiem L.Čigāni un A.Judinu

Kādā no radošajām darbnīcām



Konstantinovas bibliotēkā prot gatavot putnu

Latvijas Mazpulku vadītāju pasākums 
Dagdas bibliotēkā

Svariņu bibliotēkas rokdarbnieces arī dejoKonstantinovas bibliotēkā prot gatavot putnu

būrīšus

Indras bibliotēkas rokdarbu pulciņa darbi



Darbs ar bērniem un jauniešiem

Organizējot darbu ar bērniem un jauniešiem galvenie darba virzieni bija:
• jaunu lasītāju iesaistīšana no bērnu  un jauniešu vidus,
• literatūras popularizēšana dažādos lasīšanas veicināšanas pasākumos, 
• Piedalīšanās mērķprogrammā „Bērnu/jauniešu žūrija”, to izdevumu popularizēšana,
• Bērnu literatūras krājuma komplektēšana, atbilstoši vecuma grupām, interesēm un 

proporcionāli iedalītajiem naudas līdzekļiem,
• Piedalīšanās dažādos projektos, akcijās bērnu literārās valodas attīstības veicināšanā • Piedalīšanās dažādos projektos, akcijās bērnu literārās valodas attīstības veicināšanā 

un dažādu prasmju attīstībā.



Darbs ar bērniem un jauniešiem

Pozīcija
Krāslavas novada bibliotēkas Dagdas novada bibliotēkas

Lasītāju skaits

2011. 2012. 2011. 2012.

1567 1445 1025 941

Apmeklējumu skaits 29701 27193 26827 25987Apmeklējumu skaits 29701 27193 26827 25987

Izsniegumu skaits 30409 24338 18679 25987

Katrs lietotājs bibliotēkā pabijis 28 reizes (abos novados)
Katrs lasītājs līdznešanai paņēmis 19 izdevumu,

Bērnu un jauniešu lasītāju skaits Krāslavas  novadā 27%, 
Dagdas novadā -28% no kopējā skaita.



Krājuma kustība

Pozīcija
Krāslavas novada 

Centrālajā bibliotēkā
Procentuāli no visa

krājuma

2011. 2012. 2011. 2012.

Ienācis 567 597 35% 29%Ienācis 567 597 35% 29%

Izslēgts 4899 1609 71% 19%

Ir krājumā 16861 15849 29% 27%



Darbs ar bērniem un jauniešiem centrālajā bibliotēkā

• Bērnu žūrijas pasākums bērnu dārzā

Bērnu žūrijas pasākums bērnu dārzā

Ceļojums Eiropas valodu pasaulē

Ar grāmatu uz bērnudārzu

Senlatviešu Ziemassvētku garā Gatavojoties Šokolādes svētkiem



Darbs ar bērniem un jauniešiem reģiona bibliotēkās

Robežnieku piparkūku mājiņasPūkaino cālīšu darbnīca pie Dagdas bērniem
Meteņi Joņinu bibliotēkā

Bērziņu bibliotēkas Lieldienu olas origami tehnikāAndzeļu Bērnu žūrijas 
eksperti

Svariņu Bērnu žūrijas eksperti pie darba



Finansiālais nodrošinājums

Pozīcija Kr āslavas novads Dagdas novads

Darba alga 58% 58%

Nodokļi 14% 14%Nodokļi 14% 14%

Kr ājuma iegāde 8% 9%

Pakalpojumi 13% 13%

Inform ācijas tehnoloģijas 7% 6%



Uzdevumi 2013.gadam

• Bibliotēku pakalpojumu pieejamības, kvalitātes un sasniedzamības 
uzlabošana,

• Vietējās sabiedrības aktivizēšana sadarbībai 

• Jaunu resursu piesaiste bibliotekārā darba uzlabošanai ar projektu, akciju

palīdzību,

• Jaunu sadarbības partneru meklējumi,

• Apmeklētāju un iedzīvotāju viedokļu apzināšana, vajadzību izpēte,

• Inovatīvu pasākumu veidošana, sabiedrisko aktivitāšu dažādošana,

• Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstīšana



Prioritātes un pasākumi 2013.gadam

• Novada centrālās bibliotēkas akreditācija,

• Novada centrālās bibliotēkas kosmētiskais remonts,

• Atbalstīto projektu realizācija reģiona bibliotēkās,

• Lielie novada lasīšanas svētki bērniem

• Interaktīvas spēles izveide ,gatavojoties pilsētas 90.gadu jubilejai “Vai tu 
pazīsti Krāslavas ielas?”,

• Bērziņu pagasta bibliotēkas pārcelšanās uz renovētajām telpām’,

• Krāslavas novada bibliotēku apsekošana, pašvaldību skates “Cildens mans 
novadiņš”  ietvaros, uzvarētāju noteikšana

• 12. Novadu Grāmatu svētki



Veiksmes stāsti
Izvaltas pagasta bibliotēkas dalība Lauku atbalsta dienesta projektu konkursā “ “Lauku 
ekonomikas dažādošana, dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 
teritorijās” ar sagatavoto projektu “Izvaltas bibliotēka – bērnu un jauniešu brīvā laika 
pavadīšanas iestāde”.                           

Atbalsta rezultātā iegūti 7000 Ls + 10% un PVN no pašvaldības bibliotēkas telpu 
modernizācijai

Bērziņu pagastā  nodibinātā Brīvā laika pavadīšanas centra “Upmala” un jauniešu biedrības 
“Nākotne” un bibliotēkas akcijas pagastā:“Nākotne” un bibliotēkas akcijas pagastā:

-auto pieturas apzaļumošana,
- mežģīņu tamborērešana altāra segām Beresņas katoļu baznīcai,
- pašrocīgu dāvanu sagatavošana pagasta vientuļajiem pensionāriem   
- apģērbu labošanas darbnīcas izveide



• Kr āslavas un Dagdas novadu 11.Grāmatu svētki
- plašu iedzīvotāju aptvērumu,

- Ministru prezidenta V.Dombrovska, novada domes vadības un iedzīvotāju tikšanos,

- ekonomisko sakaru dibināšanu ar Čehijas Republiku,

- interesantu un daudzpusīgu programmu,



Atziņai

Grāmata ir vislielākā un vislabākā vērtība, tehnoloģijas to tikai 
papildina. Ja lasītprieks šodien nedaudz apmaldījies, kopīgiem 
spēkiem jāsaved atkal kopā lasītājs un interesantas grāmatas. spēkiem jāsaved atkal kopā lasītājs un interesantas grāmatas. 


