
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārskats par Biķernieku 

pagasta bibliotēkas  darbību 

2020.gadā 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Biķernieki 2020 

 

 

 



2 
 

 

SATURS 
 

 

 

1. Vispārīgs bibliotēkas bibliotēku raksturojums .................................................................... 3 

2.Finansiālājs nodrošinājums…………………………………………………………............  3 

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums ........................................................................... 4 

4. Personāls ........................................................................................................................... 4 

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība ........................................................................... 6 

6. Krājums ............................................................................................................................. 8 

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem ......................................................................................... 9 

8. Novadpētniecība .............................................................................................................. 11 

9. Projekti ........................................................................... Error! Bookmark not defined.12 

10. Publicitāte .......................................................................   Error! Bookmark not defined. 

11. Sadarbības tīkla raksturojums......................................................................................... 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 
Ārkārtas situācijas apstākļos vīrusa COVID-19 izplatības ierobežošanai Biķernieku pagasta mājas 

lapā un Facebook tika ievietota informāciju par bibliotēkas pakalpojumu sniegšanas ierobežojumiem. 

Sakarā ar to, dažādi pakalpojumi tika ierobežoti vai vispār atcelti.  Uz laiku tika pārtraukta klātienes 

pasākumu organizēšana. Netika izvesti tādi lielāki pasākumi kā: Tikšanās ar vecticībniekiem no 

kaimiņu pagastiem, Bērnības svētki, Lieldienas pasākums. 2020.g. lietotāji mazāk apmeklēja 

bibliotēku tāpēc ka mūsu ciematā ļoti ātri izplatījās slimība un miršana. Šogad mūžībā aizgājuši 6 

bibliotēkas lietotāji. 

 Šī situācija saistīta ar Covid-19 mūsu pagastā, ietekmēja uz bibliotēkas apmeklējuma un izsnieguma 

pazemināšanu, cilvēkiem bail saslimt. 

Pēc lasītāju pieprasījuma tika nodrošināta bezkontakta grāmatu izsniegšanas iespēja ārpus bibliotēkas 

telpām, par to iepriekš vienojas telefoniski vai e-pastā, lasītāji varēja rezervēt vai pasūtīt grāmatas. 

Periodiku un grāmatas tiek atstātas veikalā, feldšeru vecmāšu punktā, skolas darbiniekiem piegādātas 

uz skolu. Visi no lasītājiem saņemtie izdevumi tika ievietotas “karantīnā” uz 72 stundām pirms 

atkārtotas ievietošanas fondā.  

Datori bija paredzēti tikai noteiktu darbu veikšanai (mācībām, e-pastu sūtīšana, sludinājumu 

caurlūkošana, rēķinu izdruka norēķiniem), nevis izklaidei.  Lai ievērotu drošu attālumu, bija 

pieejami divi datori ar uzturēšanās laiku bibliotēkā 30 min.  

Skolēniem, ka brīvā laika pavadīšana bibliotēkā netika  piedāvāta līdz ārkārtējās situācijas atcelšanai. 

Bibliotēka aicināja bērnus iesaistīties attālinātājos konkursos: zīmēt, radoši darboties. Vecāki vai 

bērni fotografēja paveikto un sūtīja uz bibliotēkas e-pasta adresi.(sk.foto pielikumā 2) 

 

                     1.Vispārīgs bibliotēkas/reģiona bibliotēku raksturojums 
 

• Īss situācijas apraksts: 

Bibliotēka dibināta 1946. gadā un ir Biķernieku pagasta pārvaldes struktūrvienība. Bibliotēka atrodas 

Daugavpils novadā. Biķernieku pagasta teritorijas platība ir 69 km², dzīvo 493 (2020. gada 01.jūlija 

dati). Robežojas ar sava novada Naujenes, Maļinovas, Višķu un Ambeļu pagastiem, kā arī Krāslavas 

novada Izvaltas un Ūdrīšu pagastu.  

   Bibliotēka atrodas vienā ēkā ar pagasta pārvaldi, kultūras namu un feldšeru vecmāšu punktu. 

Teritorijā darbojās Biķernieku pagasta bibliotēka un Biķernieku pamatskolas bibliotēka.  

   Bibliotēka trīs gadus strādā ar Alise-i programmu. Nodrošina ikvienam bibliotēkas apmeklētājam 

bibliotēkas pamatpakalpojumu sniegšanu, automatizētu  lasītāju reģistrāciju un apkalpošanu, grāmatu 

izsniegšanu/saņemšanu, kvalitatīvu bibliotekāro un informatīvo pakalpojumu saņemšanu, 

novadpētniecības materiālu apkopošanu, pasākumu, izstāžu un bērnu vasaras nodarbinātības 

organizēšanu. Brīvpieejas grāmatu fonds. 

Bibliotēkā iepirkti 7 jauni datorkrēsli.  

   Izmaiņas bibliotēkas darbībā pārskata periodā nav notikušas.  

Akreditācija pārskata periodā nav notikusi. Atkārtotās akreditācijas atzinums ir spēkā līdz 2021. gada 

14. decembrim. 

2. Finansiālais nodrošinājums 
 

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

 2018 2019 2020 

Kopā (EUR) 12702 13163 12973 
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Pašvaldības finansējums 12702 13163 12973 

 

Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 

 2018 2019 2020 

Izdevumi kopā (EUR) 8343 8469 8482 

Darbinieku atalgojums (bruto) 7437 7563 7563 

Krājuma komplektēšana 906 906 919 

 

     3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

 

2020. gadā bibliotēkas telpās remontdarbi nav veikti. 

 

                                     Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums” 

 Skaits Vērtējums 

Datori  

 

 

Portatīvais dators 

     6 

 

1 

1 

1 

-strādā lēni, jāmodernizē. Iegādāti 2008. g. 

KIS 

-Iepirkts 2020.g. Daugavpils novada KP 

-Darbiniekam, iegādāts 2011.g. Strādā labi 

- Iegādāts 2019.g. 

Multifunkcionāla 

iekārta 
1 -Iegādāta 2018.g. 

Printeris 
1 

1 

-Strādā apmierinoši, iegādāts 2005. g. 

-Iegādāts 2011.g. Strādā labi 

Citas iekārtas: 

Projektors  

Svītru kodu skeneris 

Laminēšanas iekārta  
 

 

1 

    1  

    1 

 

-2014. g. strādā labi 

-Iegādāts 2017. gadā 

-Iegādāta 2017. gadā 

 

Interneta ātrums (sk.pielikumā2) 

4. Personāls 
Biķernieku pagasta bibliotēkā strādā viens darbinieks – bibliotēkas vadītāja uz pilnu slodzi ar 

augstāko pedagoģisko izglītību. Bibliotēkas vadītāja bibliotēkā strādā no 2009. gada 1. septembra.         

  Regulāri piedalās kvalifikācijas celšanas kursos, semināros. Apmeklē metodiskā centra rīkotos 

informatīvās stundas bibliotekāriem. 

 2014. gadā pabeigti kursi 240 akadēmisko stundu programmā „Informācijas un   bibliotēku zinību 

pamati”.  

2019. gadā ir apguvusi neformālās izglītības programmu “Drukāto un digitālo resursu pārvaldība 

bibliotēkā” LNB, 40 stundas. 

Tālākizglītība tiek plānota saskaņā ar Daugavpils novada Kultūras pārvaldes tālākizglītības  plānu. 

Darbiniece uzsākusi gatavošanos un nosūtījusi  pieteikumu kvalifikācijas eksāmenam, kurš notiks 

2021. gadā. 

    Biķernieku bibliotēka 2020. gadā darbinieku profesionālai pilnveidei izlietoja 7.00.EUR. 

 

Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi” 

 

N.p.k. Norises Norises Organizētājs(-i) Pasākuma nosaukums, Stundu 
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laiks vieta galvenās tēmas skaits 

1. 6.05.-

7.05.2020. 

tiešsaistē 

izmantojot 

platformu 

Zoom. 
 

Tallina, bērnu 

dārzs “Arbu” 

Konference projekta 

ietvaros “Nutikuu” 

“Современный детский 

сад в условиях 

пандемии: счастливый, 

творческий, смелый и 

здоровый 

ребенок.”«International 

conference “Modern 

kindergarten in a 

pandemic: a happy, 

creative, courageous and 

healthy child” 

8 

2. 16.09.2020. tiešsaistē 

izmantojot 

platformu 

Zoom. 

 

Mūžizglītības un 

kultūras institūts 

Vitae 

“Pirmsskolas skolotāja 

profesionālā darbība, 

īstenojot lietpratības pieeju 

mācību procesā” 

8 

3. 28.09.2020. tiešsaistē 

izmantojot 

platformu 

Zoom. 

LPMC “Interneta lietošana 

pirmsskolas vecuma 

bērniem” 

 

6 

4. 13.11.2020. tiešsaistē 

izmantojot 

platformu 

Zoom. 

LPMC “Virtuālās atkarības : 

celoņi, izpausmes, 

korekcijas iespējas”  

 

6 

5. 13.11.2020. tiešsaistē 

izmantojot 

platformu 

Zoom. 

Latgales mācību 

centrs 

“Bērnu tiesību 

aizsardzība” 

8 

6. 10.12.2020. tiešsaistē 

izmantojot 

platformu 

Zoom. 

Daugavpils 

novada Kultūras 

parvalde 

“Digitālo tehnoloģiju 

ietekme un nozīme 

mūsdienu pārmaiņu 

sabiedrībā un vadībā” 

4 

7. 17.12.2020. tiešsaistē 

izmantojot 

platformu 

Zoom. 

Mūžizglītības un 

kultūras institūts 

Vitae 

“Konceptuālās domāšanas 

prasmes pašvadītas 

mācīšanās procesā” 

8 

7. No 

07.2020.-

22.12.2020. 

katru 

otrdienu 

tiešsaistē 

izmantojot 

platformu 

Zoom. 

LNB mācību stundas “Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas e-

resursu praktiskā 

izmantošanā” 

Ilgums 

1.stunda 
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5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 
Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

 2018 2019 2020 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 174 193 154 +10%       -20% 

t. sk. bērni 83 73 54 -13%  -26% 

Bibliotēkas apmeklējums 3415 3640 2336 +6%  -35% 

t. sk. bērni 900 689 406 -30% -41% 

Virtuālais apmeklējums 156    

Izsniegums kopā 3844 4104 3473 +6%          -15% 

t. sk. grāmatas 1999 1872 1667 -6% -10% 

t. sk. periodiskie izdevumi 1844 2223 1806 +17%        -18% 

t. sk. bērniem 663 586 401 -13%         -31% 

Bibliotekārais aptvērums % 

no iedz. skaita pagastā, 

pilsētā, reģionā 

31% 37% 31% +6%          -6% 

t. sk. bērni līdz 18 g. 9% 8% 9% -1%  +1% 

Iedzīvotāju skaits 556 515 493 -7%             -4% 

Pārskata gadā tika reģistrēti 12 jauni lietotāji. 

 

• Pakalpojumu attīstība, jauninājumi – kopaina, piemēri, vērtējums 

Ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības bibliotēka sniedza iespējamos pakalpojumus – 

informācijas tehnoloģijās, kopēšanas, printēšanas, skenēšanas jomā.  

Bibliotēka piedāvāja bibliotēkas lietotājiem piekļuvi bezmaksas datu bāzēm: www.letonika.lv,  

www.filmas.lv,  www.lursoft .lv. Nacionālās bibliotēkas datu bāzei, reģiona elektroniskajam 

kopkatalogam.  Bibliotēkas apmeklētājiem dota iespēja iepazīties ar novada ikmēneša 

informatīvajiem izdevumiem. Biķernieku pagasta bibliotēka pieejama iedzīvotājiem 5 dienas nedēļā 

un visi sniegtie pakalpojumi ir bez maksas. 

Ievērojot sanitārās prasības tika rīkoti tematiskie un c. pasākumi-10; tematiskās izstādes - 7 un 

dažādas literāras izstādes, 2 - bibliotekārās stundas. 

Apmeklētājiem ir pieejams grāmatu fonds 3087 vien., 12 dažādu nosaukumu preses izdevumi, 

lietotāju rīcībā ir 7 datori . 

 

• Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti 

   Bibliotēkas lietotāju viedokļa izzināšanai tiek veiktas mutiskas aptaujas, iegūtie dati analizēti. 

Redzamā vietā novietota atsauksmju un ierosinājumu grāmata. Lietotāji ir apmierināti ar bibliotēkas 

telpām un iekārtojumu, kā arī piedāvātajiem pakalpojumiem. 

 

• Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām  
Cilvēkiem ar kustību traucējumiem nav piekļuves bibliotēkas telpai. Senjoriem un cilvēkiem ar 

kustību traucējumiem, tiem, kas uz bibliotēku nevar  atnākt attāluma dēļ piedāvājam apkalpošanu 

mājās, pēc pieprasījuma. Viņi ar lielu prieku izmanto šo iespēju, lasa grāmatas un arī žurnālus.  
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• Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām vai interešu grupām 

(uzņēmēji, bezdarbnieki, imigranti, mājsaimnieces, seniori, ģimenes u. c.), tematiskie 

pasākumi  

   Izmantojot Bibliotēkā nodrošināta piekļuve e-pakalpojumiem visa vecuma apmeklētājiem 

neatkarīgi no prasmēm informācijas tehnoloģiju jomā.  Bibliotēka bezdarbniekiem piedāvā palīdzību 

CV sagatavošanā un Nodarbinātības valsts aģentūras brīvo vakanču informāciju, kas tiek atjaunota 

vienu reizi nedēļā, ko bezdarbnieki arī aktīvi izmanto. Bibliotēkā griezās pēc palīdzības, pēc 

konsultācijas bankas kontu izrakstu drukāšanā, rēķinu apmaksas veikšanā.  

 

• Uzziņu un informācijas darbs  

Veicot uzziņu un informācijas darbu, tika izmantotas datu bāzes www.lursoft.lv, www.periodika.lv, 

www.periodika.lv.  

Uzziņu darbs tiek veikts, izmantojot krājumā esošos dokumentus, t.sk. enciklopēdijas, elektronisko 

katalogu, novadpētniecības kartotēka, internetā pieejamās datu bāzes un meklēšanas portālus, 

bibliotēkas veidotās tematiskās mapes. Pēc pieprasījuma tika veikta dokumentu skenēšana un 

nosūtīšana uz e-pastu.                    

• Bibliotēkas izglītojošā darbība  
Notiek datorapmācība pēc lietotāju pieprasījuma. 

 

• Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas pieejamība 

iedzīvotājiem 

  Biķernieku pagasta mājas lapā http://www.bikerniekupag.lv var iepazīties ar bibliotēkas 

aktualitātēm, piedāvātajiem pakalpojumiem, izmantot elektronisko Daugavpils novada bibliotēku 

kopkatalogu  https://www.naujene.biblioteka.lv, kurā atspoguļoti jaunieguvumi sadaļā „Jaunumi 

mūsu bibliotēkās”.  

Uz bibliotēkas informācijas stenda ir pieejama informācija par pagasta pārvaldes pakalpojumiem, 

www.nva.gov.lv  - darba vakances, pagasta brīvās zemes iznomāšana un nekustāmo īpašumu 

atsavināšana.  

 

• Elektroniskais katalogs kā pakalpojums 

 Bibliotēka 2020. gadā turpināja strādāt ar elektronisko katalogu BIS ALISE. Daugavpils novadā 

BIS ALISES darbību nodrošina un pārrauga Naujenes Tautas bibliotēka. 

 

Tabula “Autorizētie lietotāji” 

Autorizēti lietotāji 

(2018) 

Autorizēti lietotāji 

(2019) 

Autorizēti lietotāji 

(2020) 

% salīdzinot ar 

iepr. gadu 

184 0  1 -100%       +1% 

 

• Digitalizācija  

Digitalizācijas darbi pārskata periodā netika veikti. 

 

• Iekšzemes un starptautiskais SBA: 

 

Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2018 2019 2020 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

12 10 8 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

29 38 21 

http://www.lursoft.lv/
http://www.periodika.lv/
http://www.periodika.lv/
http://www.bikerniekupag.lv/
https://www.naujene.biblioteka.lv/
http://www.nva.gov.lv/
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 Grāmatas ņēma Biķernieku pamatskolas bibliotēka, Maļinovas pagasta bibliotēka un Naujenes 

Tautas bibliotēka. 

 

• Problēmas un risinājumi bibliotēkas pakalpojumu un pieejamības jomā 

Maz tiek izmantots bibliotēkas elektroniskais katalogs, lietotāju pieprasījuma, eksemplāru 

rezervācijas vai termiņa pagarinājuma veikšanai. Tas nozīmē, ka bibliotēkas darbiniekam  aktīvāk 

jāinformē un jāizglīto lietotājs par šīm iespējām. 

6. Krājums 
 

• Krājuma komplektēšanas politika un organizācija 

  Krājuma 2020. gada komplektēšanas prioritātes ir latviešu oriģinālliteratūra un daiļliteratūra.  

Informācija par krājuma komplektēšanas politikas dokumentu (pielikums1)  

 

Biķernieku bibliotēkas krājumu veido 3598 vienības, t.sk. 3087 eksemplāri grāmatu.  

2020. gadā ir iegādātas un saņemtas  140 grāmatas, no kurām 56 ir bērniem un jauniešiem. Grāmatu 

komplektēšanas galvenie avoti ir SIA „Janus”, IK „Virja LK”, SIA “KORS N”, Latvijas Nacionālā 

bibliotēka projekts “Vērtīgo grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām” 46 grāmatas uz summu 

403 eiro. Bērnu grāmatu krājums tiek papildināts LNB lasīšanas veicināšanas programmā 

“Bērnu/jauniešu/vecāku žūrija” 13 grāmatas uz summu 108 eiro. 

Krājuma apjoms bērniem sastāda aptuveni 21% no kopējā krājuma. No nozaru literatūras vairāk tika 

komplektētas sociālās zinātnes un mākslas nozarē grāmatas. Latviešu daiļliteratūras īpatsvars sastāda 

22%  2020. gadā iegādātajām grāmatām. 

2020. gadā tika abonēti 12 nosaukumu periodiskie izdevumi.  Jāpiezīmē, ka pēc preses izdevumiem 

ir pieprasījums, cilvēki laikrakstus lasa gan uz vietas, gan arī tiek izsniegti lasīt uz mājām.   

 

• Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums: 

 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2018 2019 2020 

Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 

906 906 919 

t. sk. grāmatām 508 508 508 

t. sk. bērnu grāmatām 64 123 365 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 398 398 411 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. 

skaita pagastā, pilsētā, reģionā    

1.62 1.75 1.86 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai kopā 

906 906 919 

 

Finansiālais nodrošinājums bibliotēkai priekš krājuma komplektēšanas ir apmierinošs.  

 

• Rekataloģizācija  

  Bibliotēkas krājums 100% ir atspoguļots novada bibliotēku kopkatalogā. 

 

• Krājuma pārbaude (inventarizācija)  
Pārskata periodā bibliotēkas krājuma pārbaude (inventarizācija) nav veikta. 

2019. gadā tika veikta krājuma inventarizācija - datorizētā uzskaite. Trūkumi vai pārpalikumi 

nav konstatēti. Krājums sakārtots. 
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• Krājuma rādītāji: 

 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2018 2019 2020 

Jaunieguvumi kopā 259 287 290 

t. sk. grāmatas 90 115 140 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 13 15 31 

t. sk. bērniem 24 23 56 

Izslēgtie dokumenti 242 275 712 

Krājuma kopskaits 4008 4020 3598 

Grāmatu krājuma apgrozība 0.66 0.61 0.54 

Periodisko izdevumu apgrozība 1.85 2.30 3.8 

 

• Datubāzes: 

 

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2018 2019 2020 

Letonika 7/14 69/42 62 

News 144 154 104 

    

 

• Krājuma un datubāzu popularizēšana (aprakstoši vai tabulas veidā – pēc izvēles) 

Lai popularizētu bibliotēkas krājumu, bibliotēka izveido jaunieguvumu izstādes, jaunieguvumi tiek 

novietoti pārredzamā vietā uz šim nolūkam paredzēta galda, kā ari jaunieguvumu saraksts tiek 

ievietots pagasta mājas lapā http://www.bikerniekupag.lv  

 (sk. pielikums2).  

Par pieejamiem datubāzēm lasītājam vienmēr atgādināts jauna gada sākumā un gada laikā. 

 

• Darbs ar parādniekiem  
Darbs ar parādniekiem: regulāri tiek pārskatīts vai nav lieli parādnieki, ja ir tad parādnieki tiek 

apciemoti un individuāli informēti 

 

• Ar bibliotēkas krājumu saistītās problēmas un to risinājumi, vajadzības, galvenie 

secinājumi pārskata periodā 

Bibliotēkas krājumam pašvaldības atvēlētais finansējums ir apmierinošs. 

Daiļliteratūras krājums tika pārskatīts un atsevišķā plauktā atlasītas maz un senlasītas grāmatas. 

Aktīvāk popularizēt abonētās datu bāzes un 3td e-grāmatu bibliotēku. 

 

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 
 

• Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji 

  Biķernieku bibliotēkas apkalpošanas teritorijā ir Biķernieku pamatskola, bibliotēkā šīs skolas 

skolēni sastāda  35% no visiem bibliotēkas lietotājiem. Bērnu apkalpošanai un brīvā laika 

pavadīšanai ir iekārtots bērnu stūrītis, kas ir viegli atpazīstams, pēc speciālām mēbelēm, 

http://www.bikerniekupag.lv/
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noformējuma un krāsu dažādības. Bērniem tika speciāli iegādāti izkrāsošanas žurnāli vai izprintētas 

bildes izkrāsošanai. 

Tiek piedāvātas  galda  un dažādas citas spēles (sk.foto pielikumā2). 

Bērnu un jauniešu skaits 2020. gadā  - 54. 2020.g. bibliotēkā reģistrēti 7 jauni bērni.  

Salīdzinot ar 2019. gadu apmeklējums samazinājās uz 41%, izsniegums samazinājās uz 31%. 

 

• Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana, jaunieguvumu proporcionalitāte, 

salīdzinot iegādāto pieaugušo un bērnu un jauniešu literatūru un lasītāju sastāvu, 

alternatīvo lietu komplektēšana (spēles, puzles, diski u. c.) 

Biķernieku bibliotēkas lietotāju sastāva sadalījums 65% - 100 pieaugušie lietotāji un 35% - 54 bērni 

un jaunieši. 

Bērnu un jauniešu literatūras krājums sastāda 652 grāmatas. Tas ir 21 % no kopējo grāmatu krājuma.  

Viena bērna vidējā grāmatu krājuma nodrošinātība – 12 vienības.  

2020. gadā iepirktas 56 bērnu grāmatas, kas ir 40% no kopējā iepirkto grāmatu skaita, t.sk. 

pirmskolas un sākumskolas vecuma bērniem 2020. gadā iegādātas 54 grāmatas.  

2020. gadā jāturpina darbs pie bērnu un jauniešu krājuma, attīrot to no novecojušiem darbiem.  

 

• Uzziņu darbs, pakalpojumi, prasmju un iemaņu attīstīšana, pasākumi dažādām vecuma 

grupām 

Skolēniem bibliotēkā ir pieejams labs uzziņu aparāts: jaunas enciklopēdijas, rokasgrāmatas, 

vārdnīcās. Apmeklētājiem tiek piedāvātas jaunieguvumu, literatūras un tematiskas izstādes, radošās 

darbnīcas un pasakumi. Vecāki vai bērni fotografēja paveikto un sūtīja uz bibliotēkas e-pasta adresi 

vai WhatsApp (sk.foto pielikuma2) 

    - radošas darbnīcas bērniem:  "Ziedi no koku lapām", darbiņi veltīti Ziemai.  

    - izstādes “Balta ziema”, Mūsu Latvija” 

Pārskata periodā bērni un jaunieši piedalījās šādos pasākumos: Bērnu žūrijas ekspertu tikšanos un 

noslēguma pasākumā. Nacionālā skaļas lasīšanas sacensībā Biķerniekos un novadā. Mīklu 

pēcpusdiena.Vasaras lasīšanas programma “Zvirbulēna grāmatu grozs”. Dzejas stunda sākumskolas 

skolēniem” tikšanās ar dzejnieci Tatjanu Aleksejevu un c. 

 

• Veiksmīgākie pasākumi, lasīšanas veicināšanas aktivitātes 

  Lai veicinātu lasīšanu Biķernieku  bibliotēka organizē dažādu veidu aktivitātes un piedalās lasīšanas 

veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā”.  2020. gadā piedalījās 16 dalībnieki. 

Bibliotēka organizējusi bibliotēkas lietotāju   dalību valsts līmeņa lasītveicināšanas programmā  

„Skaļās lasīšanas sacensības”. Savā pagastā piedalījās – 6 dalībnieki. Vasaras lasīšanas programma 

“Zvirbulēna grāmatu grozs” – 11 dalībnieki. Dzejas dienam veltīts pasākums “Tikšanās ar dzejnieci 

Tatjanu Aleksejevu”. (sk.foto pielikumā2) 

 

Sadarbība ar izglītības iestādēm “Kompetenču pieejas mācību saturā (Skola2030)” ietvaros  

  
Bibliotēka, sadarbojoties ar skolas bibliotēku, apmainās ar aktuālo informāciju un to nodod tālāk 

skolēniem un skolotājiem, kopā rīko pasākumus, kas saistīti ar lasīšanas veicināšanu. 

Pasākumā veltītā J.Rainim skolēni apskatīja grāmatas par J.Raini un iepazinās ar www.lnb.lv  

resursu  Digitālā bibliotēka, kur kolekcijā Rainis un Aspazija apskatīja video par Raini. Kā ari 

sameklēja priekš sevis interesantus faktus un bildes. 

Biķernieku skolas skolnieki strādāja pie projekta “Latvijas augi”. Bibliotekāre iepazīstināja bērnus ar 

enciklopēdijām un demonstrē kā ar tām strādāt, lai atrastu nepieciešamo informāciju. Pēc tam 

apvienoja meklēšanu internetā ar enciklopēdijām, tā strādājot skolēns iegūst labu pamatu savam 

projekta darbam.  

Es domāju ka turpmākā sadarbības rezultātā bibliotēku ar skolu paaugstinās skolēnu rakstpratības, 

lasīšanas, mācīšanās, problēmu risināšanas un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju prasmes.  
 

http://www.lnb.lv/
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• Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā, nozīmīgākie partneri, 

sadarbības vērtējums 

Cieši sadarbojamies ar pirmsskolas grupām: „Ozolzīlītes” un “Cālīši” ar mūzikas skolotāju, 

organizējot pasākumus (Mārtiņdiena, Ziemassvētki, Lieldiena). Ar Biķernieku pamatskolu klašu 

audzinātājām un skolas bibliotekāri - piedaloties projektā „Bērnu/Jauniešu un Vecāku žūrija”, 

“Skaļas lasīšanas sacensībā”, Latvijas dzimšanas dienā un c.  

Pateicoties sadarbībai ar Biķernieku kultūras namu, notiek pagasta pasākumu organizēšana, radošas 

darbnīcas kur dažāda vecuma bērni un jaunieši iesaistās dažādās radošās aktivitātēs. (sk.foto 

pielikumā2)  

 

• Bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides vērtējums specializācijā 

Pārskata periodā tika apmeklēti vairāki kursi darbā ar bērniem. (sk.tabula 4. punktā) 

 

8. Novadpētniecība 
 

• Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda prioritātes 

Bibliotēkas galvenie virzieni novadpētniecības jomā saistīti ar pagasta vēstures izpēti, novadnieku 

apzināšanu, materiālu vākšanu un apkopošanu.  

Bibliotēkā izveidots novadpētniecības stūrītis “No senatnes līdz mūsu dienām”. Novadpētniecības 

stūrītī glabājas pagasta kartes, fotogrāfijas, atmiņstāsti, dokumenti. 

Pārskata perioda prioritāte bija novadpētniecības materiālu un kataloga kartīšu sakārtošana.  

 

• Novadpētniecības krājums: 

Bibliotēkā ir savākti un apkopoti materiāli par ievērojamiem cilvēkiem: amatniekiem, dzejniekiem, 

sportistiem, skolotājiem kuri ilgus gadus nostrādāja Biķernieku pamatskolā, sadzīves un tautas 

tradīcijām. Regulāri ar jauniem materiāliem papildinās izstādes:  „Vecticība”  un „Kristietība”. 

Bibliotēka vāc visus rakstus, no periodiskiem izdevumiem, kur ir rakstīts par Biķernieku pagastu un 

no savāktā materiāla tiek veidotas mapes. Lasītājiem pieejama novadpētniecības kartotēka. 2010. 

gadā tika uzsākts darbs novadnieku iesaistīšanā veco ikdienas sadzīves priekšmetu vākšanā un 

sakārtošanā. (sk.foto pielikumā) 

Novadpētniecības materiāls ir sistematizēts un sakartots hronoloģiskā secībā tematiskās mapēs. 

Tematiskas mapes glabājas datorzālē – katram lasītājam pieejamā un pārskatāmā vietā. Ikdienas 

sadzīves priekšmeti – atsevišķā telpā, novadpētniecības stūrīša nosaukums “No senatnes līdz mūsu 

dienām”. 

Novadpētniecības materiāls nav digitalizēts.  

Novadpētniecības sadzīves priekšmeti izraisa lielu interesi bērnu, jauniešu un arī pieaugušo vidū, jo 

tomēr tas ir unikālā mūsu dzīves daļa, ko ir vērts nodot no paaudzes paaudzē. 

 

• Novadpētniecības darba popularizēšana 

Biķernieku pamatskolas skolēni vēstures, mājturības stundās, apmeklēja novadpētniecības stūrīti kur 

iepazinās ne tikai ar seno  laiku priekšmetiem, bet arī ar mūsdienu mākslas darbiem, radošiem 

darbiņiem. Skolēni bieži izmanto materiālus saistītus ar pagasta vēsturi, interesējas par pagasta 

ievērojamiem cilvēkiem. (sk.foto pielikumā2) 

 

• Sadarbība novadpētniecības jomā 

Sadarbībā ar Krivošejevas vecticībnieku draudzi, Biķernieku vecticībniekiem  Krivošejevas 

vecticībnieku draudzes garīdznieks D.Žilko uzdāvināja bibliotēkai materiālus par vecticībniekiem, 

kreklu un priekšautu izšūtu ar krievu rakstu (sk.foto pielikumā2). un priekšautu,  

   Turpinās ļoti laba sadarbība ar Biķernieku pamatskolu viņi izmanto novadpētniecības materiālu 

izstādēm un stundām. Skolas materiāli tiek izmantoti izstāžu veidošanai bibliotēkā.  
 

• Jauninājumi novadpētniecības darbā 

Jauninājumi novadpētniecības darbā pārskata periodā netika ievesti. 
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• Novadpētniecības darba problēmas un to risinājumi 

Darbs ļoti interesants, bet diemžēl pietrūkst laika, lai nopietnāk pievērstos novadpētniecības darbam.  

 

• Galvenie secinājumi pārskata periodā, nākotnes prognozes, vajadzības 

Turpināt darbu pie bibliotēkas novadpētniecības materiālu apkopošanas, papildināšanas. 

 

9. Projekti 
      Bibliotēka projektos nav piedalījusies    

 

10. Publicitāte 
 

• Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par bibliotēkas funkcijām, 

pakalpojumiem 

  Biķernieku bibliotēka pamatinformāciju par sevi un aktualitātes publisko pagasta mājas lapā 

www.bikerniekupag.lv , ielikta informācija Facebook vietnē. Tāpat pie bibliotēkas un pagasta 

informācijas stendiem izvietoti dažāda informācija, mēneša plāni vai pasākumu afišas. Bibliotēkā 

pieejams lietotāja špikeris ar darba laiku, kontaktinformācija un saite uz elektronisko Daugavpils 

novada bibliotēku kopkatalogu https://www.naujene.biblioteka.lv.  

  Bieži vien notiek mutiska bibliotēkas lietotāju informēšana par bibliotēkas piedāvātajiem 

pakalpojumiem un personiski ielūgumi uz pasākumu.  

  Bibliotēkai ir lasītāju atsauksmju un ierosinājumu burtnīca. 

 

• Bibliotēkas informācija tīmeklī: 

Bibliotēkai savas mājaslapas nav. 

Bibliotēkai sava enuāra nav. 

Lai bibliotēkas lietotājus nodrošinātu ar pilnīgu informāciju par bibliotēku un  pakalpojumiem, mēs 

to izvietojam tīmekļa vietnēs: 

 Biķernieku pagasta mājas lapā www.bikerniekupag.lv, 

 Daugavpils novada mājas lapā https://www.daugavpilsnovads.lv/,  

 Statistikas datus http://www.kulturaskarte.lv/lv, 

 Informāciju par pasākumiem tiek ievietota Facebook. 

 

• Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi 

Sakarā ar Covid-19 slimību mūsu valstī, šogad nenotika daudz pasākumu. 

 Bet katrs bibliotēkā rīkotājs pasākums ir izglītojošs lietotājam. Veiksmīgākie bijuši: "Tikšanās ar 

dzejnieci-novadnieci Tatjanu Aleksejevu”, vasaras lasīšanas programma “ Zvirbulēna grāmatu 

grozs”, radošās darbnīcas, piedalīšanās Pagasta svētki pasākuma . 
 

• Ar publicitātes darbu saistītās problēmas un to risinājumi 

Publicitātei izmantoti sociālie tīkli un pašvaldības mājaslapa.  Publicitāti un atpazīstamību bibliotēkai 

nodrošina pašas bibliotēkas vadītājas aktivitāte.  

11. Sadarbības tīkla raksturojums 
 

• Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām 

Darba aizsardzība 

Bibliotēka atrodas vienā ēkā ar pagasta pārvaldi, kultūras namu un feldšeru vecmāšu punktu un 

strādā Sociālā dienesta sociālā darbiniece. 

   Bibliotēkai ir plašs sadarbības partneru loks ar visiem darbiniekiem. Cilvēki nāk kopēt, drukāt 

izziņas no bankas, ārsta sūtījumus vai atbildes un.t.t. Novada un vietējie dzejnieki ar prieku piedalās 

Biķernieku bibliotēkas organizētajos pasākumos. 

http://www.bikerniekupag.lv/
https://www.naujene.biblioteka.lv/
http://www.bikerniekupag.lv,/
https://www.daugavpilsnovads.lv/
http://www.kulturaskarte.lv/lv
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Bibliotēkā regulāri notiek tikšanās ar darba aizsardzības speciālistu. (sk.foto pielikumā2) 

 Sadarbība ar skolu sekmē piedalīšanos lasīšanas veicināšanas programmā (Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrija, Nacionālā skaļas lasīšanas sacensība, Dzejas dienas, Mārtiņdien, Ziemassvētki). 

Ar KN un sieviešu vokālo ansambli “Rjabinuška”– publisko pasākumu un  ekskursiju  norisi (sk.foto 

pielikumā2)  
Liels paldies visiem par sadarbību un atbalstu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


