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2010.GADĀ

IEGUVUMI, PROBLĒMAS, 
ATTĪSTĪBAS  PROGNOZES



SVARĪGAKIE  NOTIKUMI  BIBLIOTĒKU
DZĪVĒ

• Saglabātas un uzturētas visas reģiona bibliotēkas kā 
publiskās vietas, ko varējuši lietot visi sabiedrības pārstāvji,

• Bibliotekāri novērtēti kā labākie pašvaldību darbinieki, 
piešķirot titulus “Gada novadnieks”,

• Pieaugusi  bibliotēku izmantojamības produktivitāte,
• 6 Krāslavas novada bibliotēku akreditācija,
• Bērnu literatūras nodaļas pārcelšana uz KNCB galveno ēku,
• Reģiona bibliotēku blogu izveide KNCB mājas lapā



Bibliotekāru darba pamatnostādne:

Bibliotēkas un informācijas pakalpojumi ir 
nepieciešami sabiedrībai, jo tie saglabā 
vēsturisko atmiņu, sniedz informacionālo 
attīstību, veicina izglītības virzību, sekmē sapratni 
starp sabiedrības locekļiem, dot iespēju personai 
pilnveidoties.



Pozīcija

Krāslavas novads Dagdas novads

2009. 2010. 2009. 2010.

Lasītāju skaits 5778 5705 3865 3744

Apmeklējumu skaits 141616 142272 77160 78114

Izsniegumu skaits 222765 207784 124910 114908

2010.gads statistikas spogulī



Bibliotēku darba kvalitātes rādītāji:
• Katrs lietotājs bibliotēkā pabijis 19 reizes (abos novados)
• Katrs lasītājs līdznešanai paņēmis 28 izdevumus,

• Krājuma apgrozība 0,8 Krāslavas novadā un 1,1 Dagdas novadā,
KNCB – 2,8, Dagdas pilsētas bibliotēkā 2,0,

• Bibliotēku apmeklētāji Krāslavas novadā 30%, Dagdas novadā -
40% no iedzīvotāju skaita.

• Krājuma iegādei uz 1 novada iedzīvotāju:
Krāslavas novadā – 0,49 Ls (salīdz.ar 2009.g. + 0,18 Ls)
Dagdas novadā – 0,61 Ls ( +0,20 Ls)

uz 1 lietotāju:
Krāslavas novadā – 1,64 Ls (salīdz.ar 2009.g. + 0,56 Ls)
Dagdas novadā  - 1,42 Ls ( +0,48Ls)



Krājuma attīstības dinamika

Pozīcija

Krāslavas novads Dagdas novads

2009. 2010. Dinamika 2009. 2010. Dinamika

Ienācis 8350 6602 -1748 4962 4471 -491

Izslēgts 32664 12310 -20354 21175 13509 -7666

Fonda stāvoklis 161466 155758 -5708 104973 95755 -9218
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Krājuma komplektēšanas tendences
• 4 reģiona bibliotēkām netika iedalīti līdzekļi grāmatu 

iegādei, tikai presei,
• Krājuma komplektēšanas amplitūda no  46 Ls līdz 980 Ls,
• Daudzas bibliotēkas pasūta pārsvarā periodiku, grāmatām 

iedalot mazāku finansējumu,
• Pagastu bibliotēku apmeklētāji izvēlas vieglāka satura 

literatūru un preses izdevumus.
• Pieaug SBA pakalpojumu skaits un notiek grāmatu kopu 

apmaiņa starp reģiona bibliotēkām.



Lasītāju sastāvs KNCB

Krāslavas NCB

Bezdarbnieki
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Bibliotēku infrastruktūra

4 bibliotēkās uzlabota infrastruktūra

Remonti

Telpu paplašināšana
Telpu maiņa

Kaplavas pagasta
Varnaviču bibliotēka

Kalniešu pagasta bibliotēka

Andzeļu pagasta bibliotēka

KNCB bērnu literatūras
nodaļa



FOTOMIRKĻI  NO BIBLIOTĒKU  DZĪVES



Finansiālais nodrošinājums:

• Vidējais pagasta bibliotēkas budžets Dagdas novadā         - 5313 Ls,
Krāslavas novadā      - 6362 Ls

• Vidējais atalgojums darbiniekiem  Dagdas novadā             - 310 Ls (-4)
Krāslavas novadā         - 263 Ls (+38)

• Budžeta kāpinājums Krāslavas novadā par 15%,
samazinājums Dagdas novadā par 3%



Budžeta sadalījums procentuāli

Pozīcija Krāslavas novads Dagdas novads

Darba alga 57% 58%

Nodokļi 13% 14%

Krājuma iegāde 7% 6%

Pakalpojumi 17% 12%

Informācijas tehnoloģijas 6% 10%



Izstādes un darbnīcas



Klubiņi un nodarbības brīvā laikā

http://1.bp.blogspot.com/_OZ_uS8cfjhY/TRmtB-yZ9nI/AAAAAAAAAKg/L0wcxece4Is/s1600/Ziemassvetki+2010+004.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_wSHkqqGnRZY/S4g_FTEXTtI/AAAAAAAAABU/jvzbexTzyGI/s1600-h/F_4.gif


Derīgo padomu stundas, degustācijas

http://1.bp.blogspot.com/_okr-utZ8h6A/TSxUBX19AVI/AAAAAAAAAMo/L4iTj4agJHk/s1600/3.JPG


Tikšanās ar literātiem



Konkursi, koncerti, diskusijas



KRĀSLAVAS, DAGDAS UN AGLONAS   
NOVADU ŪDENSTILPES UN  
ŪDENSTECES   - diģitālais disks



Skats no malas:
Viss izskatās pieklājīgi, jo bibliotēka funkcionē, 
lietotāji to apmeklē, pasākumi notiek, parādās 
jaunas grāmatas .
Vietējie politiķi neaizmirst uzsvērt, ka bibliotēkas 
produkti ir vieni no pieejamākajiem uz vietas .
Kopā tas veicina mūsu atpazīstamību un ceļ 
prestižu .



Pārdomas:

Bibliotēka atgādina savu sugas ( sievietes) māsu –
aizvainojumu noraud kaktiņā, bet ļaudīs iet smaidīdama,
divreiz pāršūto kleitu atsvaidzina ar naktī uzšūtu aksesuāru,
jo kauns taču sūdzēties par nabadzību, ko gan sveši cilvēki 
par mums nodomās.

( M.Zīle)



PROGNOZES  2011.gadam
• Finansējuma palielinājums darba algām par 10% Dagdas novadā,
• Budžeta samazinājums bibliotēku pakalpojumiem uz 10% Krāslavas 

novadā,
• 6 Dagdas un 6 Krāslavas novadu bibliotēku akreditācija,
• Reģiona bibliotēkas funkciju veikšana abos novados. Līgums noslēgts ar 

Dagdas novada domi,
• Iedzīvotāju apmācība elektronisko resursu izmantošanā,
• Jaunu kontaktu dibināšana, sadarbības līgumu slēgšana un kopprojektu 

veidošana ar Baltkrievijas bibliotēkām,
• Interesantu akciju, radošo izpausmju darbnīcu, praktisko iemaņu 

iegūšanas, literatūru popularizējošu  pasākumu veidošana.



Vēlējums:

Vai ik uz soļa dzird piesaucam krīzi, kas mūs piemeklējusi. 
Taču problēmas pašas mūs atradīs, vai par tām iepriekš 
vaimanāsim, vai ne. Tas, par ko patiesi jārūpējas, – lai 
grūtībās nepazaudējam dzīves garšu, sparu, iedvesmu, 
mīļumu un sirsnību pret cilvēkiem ap sevi. Tieši to mēs 
vēlam saviem apmeklētājiem. Katrs pats taču var tik daudz 
ko paveikt, lai dzīvotu labāk, interesantāk un ar prieku!
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