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2015. GADA GALVENĀS ATZIŅAS UN SECINĀJUMI
Pagasta bibliotēkās radīta moderna un kvalitatīva informācijas vide, nodrošinot 
ikvienam iedzīvotājam piekļuvi informācijas un komunikācijas tehnoloģijām;
Raiņa un Aspazijas 150 gadu jubilejas pasākumi pagastu bibliotēkās;
Raiņa un Aspazijas 150 gadu jubilejas pasākums “Viss iet, viss rit un riet...”
Maļinovas pagasta bibliotēkā

Maļinovas pagasta Vasiļovā godināja Raiņa piemiņu



2015. GADA GALVENĀS ATZIŅAS UN SECINĀJUMI

Tiek izstrādāts komplektēšanas plāns, balstoties uz lietotāju 
vēlmēm un pieprasījumiem;
 Valsts Kultūrkapitāla fonda un LNB Bērnu literatūras centra 
lasīšanas veicināšanas programma "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 
2015" (piedalījās 9 bibliotēkas);
Lauku bibliotēku atbalsta biedrības akcija” Atbalsts lauku 
bibliotēkām” “Grāmatu svētki” (piedalījās 21 bibliotēka);
Biķernieku, Demenes, Līksnas, Maļinovas, Naujenes, Tabores 
pagasta bibliotēku vadītājas mācījās LNB  Kompetenču attīstības 
centra  Profesionālās pilnveides  240. stundu kursos „Informācijas 
un bibliotēku zinību pamati”;
Elektroniskajā kopkatalogā ievadīti 84,2% iespiedddarbu no kopējā 
novada bibliotēku krājuma
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2015. GADA JAUNINĀJUMI

 Pagastu bibliotēku pasākumu plāna sastādīšana „Kultūras norises 
Daugavpils novadā” un ievietošana Daugavpils novada mājas lapā;

 Jaunākās literatūras sarakstu sastādīšana un nosūtīšana novada 
bibliotēkām, skolām, novada pagastu pārvaldēm, Daugavpils novada 
domes darbiniekiem;

 Ģimeņu svētki, Interešu klubs «Čaklās rokas”

Interešu klubs”Čaklās rokas”
Ambeļu pagasta bibliotēkā

Ģimeņu diena Līksnas pagasta bibliotēkā



 Nolietota un novecojusi datortehnika lietotājiem un 
darbiniekiem



Naujenes  tautas bibliotēkā izveidota  elektroniskā 
novadpētniecības datu bāze,  ievadīti  2775 raksti

Fotoizstāde 
„Nezināmā 
Naujene …”



Biķernieku pagasta bibliotēkā novadpētniecības materiālu izstāde
„No senatnes līdz mūsu dienām”



Tabores  pagasta bibliotēkā nopirkti 4 datori un multifunkcionālā   
iekārta. Tika veikts datortelpas remonts;
Demenes pagasta bibliotēkā iegādāti jauni plaukti; 
Nīcgales pagasta tautas bibliotēkā  iegādāts dators;
Vaboles pagasta bibliotēkā iegādāti jauni  krēsli lasītavā



 Pasākumi Latvijas Republikas Proklamēšanas 100.gadadienai;
 Latgales kongresa simgades pasākumi;
 Novadpētniecības materiālu vākšana apkopošana, 

popularizēšana;
 Centralizēta novada bibliotēku krājumu komplektēšana;
 Turpināt veidot  novada pagastu bibliotēku vienoto elektronisko 

kopkatalogu;
 ALISE-i ieviešana  un uzturēšana Bikernieku, Dubnas, Laucesas, 

Līksnas, Tabores pagastu bibliotēkās;
 Bibliotēku nedēļas pasākumi no 18.-24.aprīlim;
 Pieredzes apmaiņas brauciens uz Nīcgales pagasta tautas 

bibliotēku;



 Grāmatu svētki Biķernieku  pagastā – 17. jūnijā;
 Dzejas dienas  11. septembrī;
 Pagasta bibliotēku sagatavošana akreditācijai;
 Ieteikumu un praktisku konsultāciju sniegšana uz vietām 

bibliotēkās;
 Radošo izpausmju darbnīcu, praktisko iemaņu iegūšanas, 

literatūru popularizējošu pasākumu veidošana



Paldies par uzmanību!
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