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DAUGAVPILS NOVADS

21 PAGASTU 
BIBLIOTĒKAS

DAUGAVPILS NOVADA KULTŪRAS 
PĀRVALDE

DAUGAVPILS NOVADA 
CENTRĀLĀS 
BIBLIOTĒKAS
DIENESTS

BIBLIOTĒKU 
DARBINIEKU SKAITS 27



Novada  bibliotēku akreditācija:

Turpinājās novada bibliotēku akreditācija. 

Oktobrī akreditācijas komisija apmeklēja 7 
pagastu bibliotēkas;

20 pagastu bibliotēkas ir akreditētas un saņēmušas 
LR Kultūras ministrijas akreditācijas apliecības.



koordinē un pārrauga novada pagastu 
bibliotēku darbību;
organizē novada pagastu bibliotēku krājumu 
komplektēšanu;
rīko novada pagastu bibliotēku darbinieku 
tālākizglītības un apmācības pasākumus;
veic novada pagastu bibliotēku akreditācijas 
sagatavošanas darbus;
sadarbojas ar novada pagastu pārvaldēm 
bibliotēku attīstības jautājumos

DAUGAVPILS NOVADA CENTRĀLĀS 
BIBLIOTĒKAS DIENESTS



DAUGAVPILS NOVADA BIBLIOTĒKU 
DARBA RĀDĪTĀJI
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DAUGAVPILS NOVADA BIBLIOTĒKU 
DARBA RĀDĪTĀJI
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DAUGAVPILS NOVADA BIBLIOTĒKU 
DARBA RĀDĪTĀJI
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KRĀJUMU KOMPLEKTĒŠANAS UN 
ORGANIZĀCIJAS POLITIKA

Tiek izstrādāts komplektēšanas plāns, balstoties 
uz lasītāju vēlmēm un pieprasījumiem
Visās pagastu un skolu bibliotēkās tika veikta 
krājumu inventarizācija
KKF mērķprogramma ”Lasīšanas veicināšana un 
bibliotēku pakalpojumu bērniem attīstīšana” 
(piedalījās 7 bibliotēkas)
Lauku bibliotēku atbalsta biedrības akcija” 
Atbalsts lauku bibliotēkām” “Grāmatu svētki” 
(piedalījās 30 bibliotēkas)



KRĀJUMU ATTĪSTĪBAS DINAMIKA

2009. g. 2010. g.

Jaunieguvumi Izslēgtie 
dokumenti

Krājums 
pārskata 
perioda 
beigās

Jaunieguvumi Izslēgtie 
dokumenti

Krājums 
pārskata 
perioda 
beigās

grāmatas 7167 14056 124703 8385 19869 113219

t.sk. bērnu 
grāmatas

1559 1827 19986 1512 2453 19045

seriālizdevu
mi

5725 7613 24294 4845 6282 22857

Dokument
u kopskaits

12912 21669 149165 13276 26153 136288



Darbs ar bērniem un jauniešiem

Galvenie pagastu bibliotēku uzdevumi darbā ar bērniem:

•Ievērojot bērnu un jauniešu informācijas, kultūras un izklaides 
vajadzības, nodrošināt kvalitatīvu lasītāju apkalpošanu; 
•Informēt par bibliotēkas pakalpojumiem bērnus, jauniešus, 
vecākus un pedagogus, mācīt orientēšanās iemaņas bibliotēkā; 
•Sadarbībā ar skolām sekmēt bērnu un jauniešu lasīšanas 
pilnveidi;
•Organizējot lasīšanas veicināšanas pasākumus, rosināt lasītāju 
pašizglītību un lasīšanu kā vienu no brīvā laika pavadīšanas 
iespējām; 
•Popularizēt mērķprogrammu „Lasīšanas veicināšana un 
bibliotēku pakalpojumu bērniem attīstīšana” – „Bērnu žūrija” un 
„Pirmā tikšanās ar bibliotēku”.



DAUGAVPILS NOVADA BIBLIOTĒKU 
DARBA RĀDĪTĀJI DARBĀ AR 
BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM

Gads 2008 2009 2010

Lasītāji 2121 2278 2162

Apmeklētāji 48658 59624 60124

Izsniegums 46589 44802 43008



Bērnu krājuma attīstības dinamika

2009. g. 2010. g.

Jaunieguvumi Izslēgtie 
dokumenti

Krājums 
pārskata 
perioda 
beigās

Jaunieguvumi Izslēgtie 
dokumenti

Krājums 
pārskata 
perioda 
beigās

bērnu 
grāmatas 1559 1827 19986 1512 2453 19045



Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes
darbā ar bērniem

Literatūras erudītu konkurss    „Pūcēns”   
par tēmu

“Raiņa bērnības zeme”

Literatūras erudītu konkursā "Pūcēns" 
uzvar Špoģu vidusskolas "Atspulgi”

http://www.dnd.lv/UserFiles/Image/DRP valdiba/jaunumi/images/2010/Aprilis/Atspulgi.JPG


Bibliotēkas zona bērniem ar speciālām mēbelēm, 
noformējumu un krāsām

Bērnu stūrītis Dubnas pagasta 
bibliotēkā

Bērnu stūrītis Laucesas pagasta 
bibliotēkā



INFORMĀCIJAS PAKALPOJUMU 
ATTĪSTĪBA

datoru skaits kopā - 168
personālam   - 31
lasītājiem     - 136
serveri - 1
interneta pieejamība - 21 (bibliotēkās)
Multifunkcionālo iekārtu skaits  - 27 
Datu bāzes – letonika, lursoft
Daugavpils un Ilūkstes novadu bibliotēku elektroniskais 
kopkatalogs http://naujene.biblioteka.lv/alise/.

Elektroniskajā kopkatalogā ievadīti 34% iespiedddarbi no kopējā 
novada bibliotēku krājuma

http://naujene.biblioteka.lv/alise/


Novada iedzīvotāju
apmācības datorprasmēm

Datorkursu apmeklētāji Dubnas pagasta bibliotēkā



NOVADPĒTNIECĪBAS DARBS

Galvenie virzieni:
•novadpētniecības krājumu izveide; 
•kultūras mantojuma apzināšana, ņemot vērā  dažādo 
kultūru mijiedarbību;
•vākt un apkopot materiālus par novadu un 
novadniekiem;
•novadpētniecības materiālu popularizēšana;
•nodrošināt pieeju informācijai par novadu, izmantojot 
tradicionālās, gan modernās informācijas sistēmas



Senie sadzīves priekšmeti Biķernieku 
pagasta bibliotēkas novadpētniecības 

muzejā

Novadpētniecības stūrītis
Demenes pagasta bibliotēkā



METODISKĀ UN KONSULTATĪVĀ 
DARBA UN SADARBĪBAS 

RAKSTUROJUMS

Veikts konsultatīvais darbs šādos virzienos:

•vispārīga zināšanu līmeņa paaugstināšana,
•profesionālā tālākizglītība;
•novada pagastu bibliotēku krājumu komplektēšana;
•jaunu darba metožu ieviešana;
•novada kultūrvēstures izpētes darba vadība;                   
•bibliotēku informācijas un statistikas datu 
apkopošana



Mācību centrā organizētie profesionālo 
zināšanu pilnveides pasākumi 2010. gadā

7 informatīvi 
izglītojošie semināri

pieredzes apmaiņas 
pasākumi ar Jelgavas 
novada kultūras 
darbiniekiem

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Jelgavas novada bibliotēkām

Seminārs Biķernieku pagasta bibliotēkā



TĀLĀKIZGLĪTĪBA

Novada bibliotekāri piedalījās reģionālajā mācību 
centrā sekojošos kursos:
•„Interneta un televīzijas iespējas informācijas laikmetā” 
•„Kultūras pasākuma scenārijs”
•„Mentorings bibliotēkā darbam ar bērniem”
•„Pedagoģisko metožu pielietošana bibliotēkās darbā ar 
skolēniem”
•„Latvijas bibliotēku portāls un vietējā satura publicēšanas 
iespējas”
•„Portāla www.latvija.lv lietošana”

http://www.latvija.lv/


Plašas un estētiski iekārtotas telpas ir Biķernieku, Kalupes, 
Laucesas, Līksnas, Medumu, Naujenes, Nīcgales, Skrudalienas, 
Sventes, Višķu pagasta bibliotēkās.

Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums

Abonements Biķernieku pagasta bibliotēkā Datoru telpa Medumu pagasta bibliotēkā



Daugavpils novada pagastu bibliotēku 
darbinieku izglītība 2010. gadā

Bibliotēkās lietotāju apkalpošanu nodrošina 27 
darbinieki

49%

33%

11% 7%

Ar augstāko izglītību citās jomās
Ar vidējo profesionālo bibliotekāro izglītību
Ar vidējo profesionālo izglītību citās jomās
Ar vispārējo vidējo izglītību



Finansiālais nodrošinājums

Finansējums grāmatām 2010. gadā uz 1 iedzīvotāju Ls. 0,37,
periodikai uz 1 iedzīvotāju Ls. 0,26

Finansējums 2009 2010 Kopējā dinamika 
(+\-)

Kopā 272377 207643 -
Pašvaldības budžets 261719 199461 -
Citi ienākumu veidi 10658 8182 -
No tiem: maksas 
pakalpojumi 123

94 -

t.sk. mērķdotācijas no
valsts budžeta 10110 8088

-



Kopdarbība ar pašvaldības un citām institūcijām.

Novada pašvaldību bibliotēkās tika izveidotas 
649 izstādes un  rīkoti 287 tematiski pasākumi.

27. augustā Nīcgalē notika
9. Daugavpils un Ilūkstes novada
grāmatu svētki.

11. septembrī Daugavpils  novadā tika rīkotas
Dzejas dienas.

No 20. līdz 25. aprīlim tika rīkoti Bibliotēku 
nedēļas pasākumi



Kopdarbība ar pašvaldības un citām institūcijām.

9. Grāmatu svētki Nīcgalē



Dzejas dienas Daugavpils novadā

11. septembrī Daugavpils  novadā tika rīkotas Dzejas dienas.
Novada bibliotēkās un skolās notika tikšanās ar dzejniekiem  
un rakstniekiem.

Dzejas dienas Salienas pagasta bibliotēkā Dzejas dienas Medumu pagasta bibliotēkā



Nozīmīgākās bibliotēku darbības 
aktivitātes 2011. gadā

Veikt sagatavošanas pasākumus Višķu pagasta 
bibliotēkas akreditācijai;
Centralizēta novada bibliotēku krājumu 
komplektēšana;
Turpināt veidot  novada pagastu bibliotēku 
vienoto elektronisko kopkatalogu;

Bibliotēku nedēļas pasākumi -26.-30.aprīlis;

Literatūras erudītu konkurss Naujenes tautas 
bibliotēkā- 29. aprīlī 



Izbraukuma seminārs  – Laucesas pagasta 
bibliotēka;
Grāmatu svētki Biķernieku KN – 26.augusts;
Dzejas dienas  9.septembrī;
Metodisku un praktisku konsultāciju sniegšana uz 
vietām bibliotēkās

Nozīmīgākās bibliotēku darbības 
aktivitātes 2011. gadā



Paldies par uzmanību!


	�PĀRSKATS PAR DAUGAVPILS NOVADA BIBLIOTĒKU DARBĪBU 2010.GADĀ
	DAUGAVPILS NOVADS
	Novada  bibliotēku akreditācija:
	Slide Number 4
	DAUGAVPILS NOVADA BIBLIOTĒKU DARBA RĀDĪTĀJI
	DAUGAVPILS NOVADA BIBLIOTĒKU DARBA RĀDĪTĀJI
	DAUGAVPILS NOVADA BIBLIOTĒKU DARBA RĀDĪTĀJI
	KRĀJUMU KOMPLEKTĒŠANAS UN ORGANIZĀCIJAS POLITIKA
	KRĀJUMU ATTĪSTĪBAS DINAMIKA
	Slide Number 10
	DAUGAVPILS NOVADA BIBLIOTĒKU DARBA RĀDĪTĀJI DARBĀ AR BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	INFORMĀCIJAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA
	Slide Number 16
	NOVADPĒTNIECĪBAS DARBS
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Mācību centrā organizētie profesionālo zināšanu pilnveides pasākumi 2010. gadā
	TĀLĀKIZGLĪTĪBA
	Slide Number 22
	Daugavpils novada pagastu bibliotēku darbinieku izglītība 2010. gadā
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Dzejas dienas Daugavpils novadā
	Nozīmīgākās bibliotēku darbības aktivitātes 2011. gadā
	Slide Number 29
	Slide Number 30

