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DAUGAVPILS RAJONSDAUGAVPILS RAJONS

33 BIBLIOTĒKAS33 BIBLIOTĒKAS
30 PAGASTU30 PAGASTU
1 BĒRNU BIBL.                                                    1 BĒRNU BIBL.                                                    

(Ilūkste) (Ilūkste) 

1 PILSĒTAS DOME
1 NOVADA DOME (Ilūkste) (Ilūkste) 

2 PILSĒTU BIBL.2 PILSĒTU BIBL.
(Ilūkste, Subate)(Ilūkste, Subate)

1 NOVADA DOME



Daugavpils rajona padomes Tautas Daugavpils rajona padomes Tautas 
izglītības un kultūras centrsizglītības un kultūras centrs

•• koordinē un pārrauga rajona pašvaldību koordinē un pārrauga rajona pašvaldību 
bibliotēku darbībubibliotēku darbību

•• organizē rajona pašvaldību bibliotēku krājumu organizē rajona pašvaldību bibliotēku krājumu 
izmantošanuizmantošanu

•• rīko rajona pašvaldību bibliotēku darbinieku rīko rajona pašvaldību bibliotēku darbinieku •• rīko rajona pašvaldību bibliotēku darbinieku rīko rajona pašvaldību bibliotēku darbinieku 
tālākizglītības un apmācības pasākumustālākizglītības un apmācības pasākumus

•• veic rajona pašvaldību bibliotēku akreditācijas veic rajona pašvaldību bibliotēku akreditācijas 
sagatavošanas darbussagatavošanas darbus

•• sadarbojas ar rajona pašvaldībām bibliotēku sadarbojas ar rajona pašvaldībām bibliotēku 
attīstības jautājumosattīstības jautājumos



DAUGAVPILS RAJONA BIBLIOTĒKU DAUGAVPILS RAJONA BIBLIOTĒKU 
DARBA RĀDĪTĀJIDARBA RĀDĪTĀJI
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Apmekl ējumu skaits
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DaugavpilsDaugavpils rajona bibliotēku darba  rajona bibliotēku darba  
rādītājirādītāji

112419 115916 123255
138374

0
20000
40000
60000
80000

100000
120000
140000
160000

2005. g 2006. g. 2007. g. 2008. g.



Izsniegums

Daugavpils rajona bibliot ēku darba 
rādītāji
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IT ATTĪSTĪBA PAŠVALD ĪBU IT ATTĪSTĪBA PAŠVALD ĪBU 
BIBLIOTĒKĀSBIBLIOTĒKĀS

datoru skaits kop ādatoru skaits kop ā--240240
person ālam   person ālam   --4949
las ītājiem     las ītājiem     --190190
serveri serveri --11
interneta pieejam ība interneta pieejam ība --33 (bibliot ēkās)33 (bibliot ēkās)interneta pieejam ība interneta pieejam ība --33 (bibliot ēkās)33 (bibliot ēkās)
Multifunkcion ālo iek ārtu skaits  - 36 
Datu bāzes – NAIS, letonika.lv
IIS ALISE IIS ALISE --3 (bibliot ēkās)3 (bibliot ēkās)
vienot ā rajona pašvald ību vienot ā rajona pašvald ību kopkatalogakopkataloga izveide izveide 
Naujenes tautas bibliot ēkāNaujenes tautas bibliot ēkā
http://naujene.biblioteka.lv/alise/ .



2007.g. 2008.g.

Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti

Krājums
pārskata
perioda
beigās

Jaunieguvumi Izslēgtie
dokumenti

Krājums
pārskata
perioda
beigās

grāmatas 13481 24037 245202 9063 26435 227833

t.sk..bērnu grāmatas 2884 3078 39570 2375 2268 39677

KRĀJUMU ATT ĪSTĪBAS DINAMIKA

t.sk..bērnu grāmatas 2884 3078 39570 2375 2268 39677

Seriālizdevumi 9435 7638 38888 9594 9061 39421

Dokumentu kopskaits 23002 31678 284374 18677 35540 267511



5.decembr ī Prei ļu Centr ālajāPrei ļu Centr ālajā bibliot ēkābibliot ēkā notikanotika
erud īcijaserud īcijas konkursakonkursa bibliot ēkubibliot ēku las ītājiemlas ītājiem „„Mekl ēMeklē
un un atrodiatrodi datudatu b āzēbāzē letonikaletonika lvlv!” !” AustrumuAustrumu
reģionālaisreģionālais fin ālsfināls. . 

Ilūkstes novada komanda Letonikas    konkursa
finālā Preiļos



KRĀJUMU KOMPLEKTĒŠANAS KRĀJUMU KOMPLEKTĒŠANAS 
UN ORGANIZĀCIJAS POLITIKAUN ORGANIZĀCIJAS POLITIKA

•• Tiek izstrādāts komplektēšanas plāns, balstoties uz Tiek izstrādāts komplektēšanas plāns, balstoties uz 
lasītāju vēlmēm un pieprasījumiemlasītāju vēlmēm un pieprasījumiem

•• KKF KKF mērķprogramma”Jaunumērķprogramma”Jaunu grāmatu un citu izdevumu grāmatu un citu izdevumu 
iegāde publiskajām bibliotēkām”(piedalījās TI un iegāde publiskajām bibliotēkām”(piedalījās TI un 
KC,,Ilūkstes,Naujenes.NīcgalesKC,,Ilūkstes,Naujenes.Nīcgales pašvaldību  bibliotēkas)pašvaldību  bibliotēkas)

•• KKF mērķprogramma ”Lasīšanas veicināšana un KKF mērķprogramma ”Lasīšanas veicināšana un •• KKF mērķprogramma ”Lasīšanas veicināšana un KKF mērķprogramma ”Lasīšanas veicināšana un 
bibliotēku pakalpojumu bērniem attīstīšana”(piedalījās bibliotēku pakalpojumu bērniem attīstīšana”(piedalījās 
15 bibliotēkas)15 bibliotēkas)

•• Lauku bibliotēku atbalsta fonda Lauku bibliotēku atbalsta fonda akcija”Atbalstsakcija”Atbalsts lauku lauku 
bibliotēkām” “Grāmatu svētki”(piedalījās 30 bibliotēkasbibliotēkām” “Grāmatu svētki”(piedalījās 30 bibliotēkas))



DaugavpilsDaugavpils rajonarajona pašvald ībupašvald ību bibliot ēkubibliot ēku darbiniekudarbinieku
izgl ītībaizgl ītība 20020088. . gadāgadā

Bibliotēkās lietotāju apkalpošanu nodrošina 46 darbinieki, no Bibliotēkās lietotāju apkalpošanu nodrošina 46 darbinieki, no 
tiem ar bibliotekāro izglītību tiem ar bibliotekāro izglītību --1818
t.sk. t.sk. 
ar 1. līmeņa profesionālo augstāko jeb koledžas izglītībuar 1. līmeņa profesionālo augstāko jeb koledžas izglītību--22
ar augstāko izglītību  (līdz 1993.g)ar augstāko izglītību  (līdz 1993.g)--11
ar profesionālo vidējo izglītībuar profesionālo vidējo izglītību--1515ar profesionālo vidējo izglītībuar profesionālo vidējo izglītību--1515
no tiem ar izglītību citās jomās no tiem ar izglītību citās jomās --2828

t.sk.t.sk.
ar maģistra grāduar maģistra grādu--11
ar bakalaura grāduar bakalaura grādu--55
ar  augstāko izglītību  (līdz 1993.g.)ar  augstāko izglītību  (līdz 1993.g.)--44
ar profesionālo vidējo  izglītībuar profesionālo vidējo  izglītību--88
no tiem ar vispārējo vidējo izglītību no tiem ar vispārējo vidējo izglītību --1010
no kopējā bibliotekāro darbinieku skaita studēno kopējā bibliotekāro darbinieku skaita studē--22



Mācību centr ā organiz ētie profesion ālo 
zināšanu pilnveides pas ākumi 2008. gad ā

• 10 informatīvi 
izglītojošie semināri

• 3 pieredzes apmaiņas 
pasākumi ar Bauskas pasākumi ar Bauskas 
un Talsu rajona un 
Siguldas novada 
kultūras darbiniekiem



TĀLĀKIZGL ĪTĪBATĀLĀKIZGL ĪTĪBA

Rajona Rajona bibliotekāri piedalījāsbibliotekāri piedalījās kursos:kursos:
” Inform ācijas tehnolo ģiju un interneta lietošanas 

iemaņu uzlabošana”
„Las ītāju motiv ēšana„
„Inovat īvā darb ība bibliot ēkās” „Inovat īvā darb ība bibliot ēkās” 

„ Efekt īvas Pasniegšanas Metodes” 
”Mūžizgl ītības probl ēmas un bibliot ēku loma zin āšanu 

sabiedr ībā”
„Latvijas datu b āzu elektroniskie resursi bibliot ēkām”  
„www lapu veidošana un inform ācijas ievad īšana 



Naujenes tautas bibliotēkā,  seminārs 
„ Sadarbības iespējas starp skolu un 

publiskām bibliotēkām” 



Izbraukuma semin ārs Medumu 
pagasta bibliot ēkā „Gr āmatas 

un mūsu talant īgie las ītāji” 

Darba kārt ība:
Medumu pagasta bibliot ēkas v ēsture;
Pagasta un skolas bibliot ēkas sadarb ība. 
Pieredzes apmai ņa;Pieredzes apmai ņa;
Medumu vidusskolas muzeja apmekl ējums ;
Akcija „Uzd āvini labu un jaunu gr āmatu savai 
bibliot ēkai!”;
Saeimas deput ātu gr āmatu d āvinājumi Medumu 
pagasta bibliot ēkai;
Akt īvāko las ītāju apbalvošana;



Izbraukuma semin ārs Medumu pagasta bibliot ēkā 
„Gr āmatas un m ūsu talant īgie las ītāji” 

Medumu pagasta vidusskolas skol ēni iepaz īstina ar 
Medumu   pagasta bibliot ēkas vēsturi



Daugavpils rajona pašvald ību bibliot ēku 
literat ūras erud ītu konkurss „P ūcēns”

Naujenes tautas bibliot ēkā

Konkursa t ēma: „A.Brigaderes, O.V ācieša, J.Kl īdzēja  
dai ļrade” – piedal ījās 120 skol ēnu.

. 



Daugavpils rajona bibliotekāru Daugavpils rajona bibliotekāru 
pieredzes apmaiņas braucienipieredzes apmaiņas braucieni

ViljandesViljandes rajona  bibliot ēkas Igaunij ārajona  bibliot ēkas Igaunij ā



Darbs ar b ērniem un jauniešiem

Bērnu st ūrītis Bi ķernieku pagasta bibliot ēkā Bērnu st ūrītis Bebrenes pagasta bibliot ēkā



Darbs ar b ērniem un jauniešiem

Bērnu st ūrītis Dubnas pagasta bibliot ēkā Bērnu st ūrītis Il ūkstes pils ētas bibliot ēkā



Darbs ar b ērniem un jauniešiem

Bērnu st ūrītis Vecsalienas pagasta bibliot ēkā



Darbs ar b ērniem un jauniešiem

Naujenes tautas bibliot ēkas las ītava bērniem



Darbs ar b ērniem un jauniešiem

Las ītava bērniem Medumu pagasta bibliot ēkā



Mācību centrā organizētie profesionālo 
zināšanu pilnveides pasākumi 2008. gadā

• Daugavpils rajona 7. 
Grāmatu svētki 
Dubnā



Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa 
vērtējumsvērtējums

•• 20020088. . gadāgadā BiķerniekuBiķernieku KalupesKalupes, , LīksnasLīksnas,,
MedumuMedumu, , SkrudalienasSkrudalienas, , SventesSventes, , Šēderes Šēderes 
pagasta pagasta Pašulienas,Vecsa;lienasPašulienas,Vecsa;lienas pagastupagastu
bibliotēkāsbibliotēkās irir veiktiveikti remontiremonti, , iegādātsiegādāts jaunsjauns
aprīkojumsaprīkojums galdigaldi un un plauktiplaukti. . Jaunas mēbeles Jaunas mēbeles 
iegādātas Maļinovas ,Naujenes tautas iegādātas Maļinovas ,Naujenes tautas iegādātas Maļinovas ,Naujenes tautas iegādātas Maļinovas ,Naujenes tautas 
bibliotēkās. bibliotēkās. LaucesasLaucesas , Eglaines , Eglaines pagastapagasta
bibliotēkāsbibliotēkās remontiremonti turpināsturpinās. . PlašasPlašas un un estētiskiestētiski
iekārtotasiekārtotas telpastelpas irir BebrenesBebrenes, , DemenesDemenes, , IlūkstesIlūkstes
pilsētaspilsētas, , IlukstesIlukstes bērnubērnu, , LaucesasLaucesas pagastapagasta
MirnijaMirnija, , Līksnas,Līksnas,MedumuMedumu, , 
Pilskalnes,Pilskalnes,SkrudalienasSkrudalienas, , SventesSventes, , ŠēderesŠēderes, , 
PilskalnesPilskalnes, , u.cu.c. . pašvaldībupašvaldību bibliotēkāsbibliotēkās..



BIBLIOTĒKAS MATERIĀLĀ UN TEHNISKĀ STĀVOKĻA VĒRTĒJUMS

Biķernieku pagasta bibliot ēka



BIBLIOTĒKAS MATERIĀLĀ UN TEHNISKĀ STĀVOKĻA 
VĒRTĒJUMS

Pilskalnes pagasta bibliot ēka



BIBLIOTĒKAS MATERIĀLĀ UN TEHNISKĀ STĀVOKĻA
VĒRTĒJUMS

Kalupes pagasta bibliot ēkā veikts remonts un jauns apr īkojums



BIBLIOTĒKAS MATERIĀLĀ UN TEHNISKĀ STĀVOKĻA 
VĒRTĒJUMS

Medumu pagasta bibliot ēka



BIBLIOTĒKAS MATERIĀLĀ UN TEHNISKĀ 
STĀVOKĻA 

VĒRTĒJUMS

Maļinovas pagasta bibliot ēkā jauni plaukti



Nozīmīgākās bibliotēku Nozīmīgākās bibliotēku 
darbības aktivitātesdarbības aktivitātes 2009. gadā2009. gadā

•• Veikt sagatavošanas pasākumus rajona Veikt sagatavošanas pasākumus rajona 
pašvaldību bibliotēku akreditācijaipašvaldību bibliotēku akreditācijai

•• Turpināt krājumu attīrīšanu pārejot no Turpināt krājumu attīrīšanu pārejot no 
fonda saglabāšanas funkcijas (kvantitātes) fonda saglabāšanas funkcijas (kvantitātes) fonda saglabāšanas funkcijas (kvantitātes) fonda saglabāšanas funkcijas (kvantitātes) 
uz publiskās bibliotēkas pamatfunkcijuuz publiskās bibliotēkas pamatfunkciju--
krājuma kvalitātikrājuma kvalitāti

•• Veidot  rajona pašvaldību vienoto Veidot  rajona pašvaldību vienoto 
elektronisko elektronisko kopkatalogukopkatalogu



•• KF KF mērķprogramma”Jaunumērķprogramma”Jaunu grāmatu un grāmatu un 
citu izdevumu iegāde publiskajām citu izdevumu iegāde publiskajām 
bibliotēkām” bibliotēkām” –– aprīlisaprīlis

•• KKF mērķprogramma ”Lasīšanas KKF mērķprogramma ”Lasīšanas 
veicināšana un bibliotēku pakalpojumu veicināšana un bibliotēku pakalpojumu 

Nozīmīgākās bibliot ēku darb ības Nozīmīgākās bibliot ēku darb ības 
aktivit ātesaktivit ātes
2009. gadā2009. gadā

veicināšana un bibliotēku pakalpojumu veicināšana un bibliotēku pakalpojumu 
bērniem attīstīšana”bērniem attīstīšana”-- aprīlisaprīlis

•• Bibliotēku nedēļas pasākumi Bibliotēku nedēļas pasākumi --2121..--
2255.aprīlis.aprīlis

•• Literatūras erudītu konkurss Literatūras erudītu konkurss NaujenesNaujenes
tautastautas bibliotbibliotēkāēkā-- 24. aprīlī 24. aprīlī 



•• Izbraukuma seminārs  Izbraukuma seminārs  –– Biķernieku Biķernieku 
pagasta bibliotēka pagasta bibliotēka 

•• Grāmatu svētki Līksnas Grāmatu svētki Līksnas KNKN –– 228. augusts8. augusts
•• Dzejas dienas  11.septembrīDzejas dienas  11.septembrī

Nozīmīgākās bibliotēku darbības Nozīmīgākās bibliotēku darbības 
aktivitātesaktivitātes 2009. gadā2009. gadā

•• Dzejas dienas  11.septembrīDzejas dienas  11.septembrī
•• Metodisku un praktisku konsultāciju Metodisku un praktisku konsultāciju 

sniegšana un vietām bibliotēkāssniegšana un vietām bibliotēkās



Semināru un profesionālās pilnveides 
pasākumu tēmas  2009. gadā

• Microsoft Office Excel iesp ējas darbam ar elektroniskaj ām 
tabul ām

• No idejas l īdz projektam
• Pasākumu sagatavošana
• Laika menedžments
• Nemateri ālā kult ūra
• Biblioterapija• Biblioterapija
• Skolas bibliot ēkas dokument ācija
• Katalogi. Datu b āzes
• Stresa menedžments
• Inovat īvā darb ība kult ūras jom ā
• Kult ūras mantojums
• Pārliecinoš ā runa
• Datorzin ības



Paldies par uzman ību!


