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Biķernieku pagasta bibliotēkas darba pārskata kopsavilkums 

 

 Darba prioritātes 

1. attīstīt bibliotēku par izglītības, informācijas, sabiedriskās saskarsmes un 

kultūras centru;  

2. pilnveidot bibliotēkas darbinieka profesionalitāti, paaugstinot to kvalifikāciju, 

skat. 4.sadaļā;  

3. nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus pakalpojumus bibliotēkas lietotājiem, 

skat. 5.sadaļā; 

4. nodrošināt pilnvērtīgu un kvalitatīvu krājumu attīstību un komplektēšanu, 

pilnveidot un attīstīt tradicionālo un elektronisko resursu izmantošanu. 

 

 Jauni pakalpojumi 

   Bibliotēkas lietotāju autorizācija un e-grāmatu popularizēšana www.3td.lv ,tika 

ieviests jauns pakalpojums “tiešsaistes lietotāju reģistrēšana, bet lielu atsaucību tas 

nesaņēma. 

 Problēmas, to risinājumi 

  Sakarā ar to, ka gada laikā tika izsludināta ārkārtas situācija valstī (sakarā ar COVID 

19 infekcijas nelabvelīgo izplatību), plānotie pasākumi nenotika ieplānotā apmērā vai 

vispār nenotika, tika uzlikti dažādi ierobežojumi bibliotēkas apmeklēšanā, grāmatu un 

periodisko izdevumu izsniegšanā/saņemšanā. Pieaugušie apmeklēja bibliotēku tikai 

pēc iepriekšējās pieteikšanās, iepriekš informējot pa telefonu. Jaunieši, saziņai  vairāk 

izmanto WhatsApp . 

Periodiku un grāmatas tika atstātas veikalā, feldšeru vecmāšu punktā, skolas 

darbiniekiem piegādātas uz skolu. 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. 

Bibliotēka aicināja bērnus un vecākus iesaistīties attālinātājos konkursos un izstādēs. 

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

WhatsApp. 

1. Vispārīgs bibliotēkas/reģiona bibliotēku raksturojums 

 
• Īss situācijas apraksts: 

 bibliotēkas darbības teritoriālais un institucionālais raksturojums 

Biķernieku pagasta bibliotēka (turpmāk tekstā – bibliotēka) ir Biķernieku pagasta 

pārvaldes kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kuras darbības mērķis ir attīstīt 

bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskas saskarsmes centru, 

nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus vietējās sabiedrības vajadzībām atbilstošus 

informācijas pakalpojumus, nodrošināt pilnvērtīgu un kvalitatīvu krājuma attīstību un 

komplektēšanu, pilnveidot un attīstīt tradicionālo un elektronisko resursu 

izmantošanu, kas ir saskaņā ar pārvaldes apstiprināto bibliotēkas nolikumu. 

 

 informācija par padotībā esošajām iestādēm (bibliotēku filiālēm, ja 

tādas ir), reģiona bibliotēkām, izglītības iestāžu bibliotēkām, ārējiem 

apkalpošanas punktiem 



Bibliotēka ir Biķernieku pagasta pārvaldes patstāvīga struktūrvienība un tai padotībā 

filiāļu nav. 

 
• Izmaiņas bibliotēku darbībā pārskata periodā 

Izmaiņas bibliotēkas darbībā pārskata periodā nav notikušas. 
• Pārskata periodā paveiktais no bibliotēkas stratēģijā (attīstības plānā) definētajiem 

virzieniem un uzdevumiem 

Gada laikā tika paveikts: 

1. ar jauniem materiāliem papildināts bibliotēkas un novadpētniecības krājums;  

2. regulāri nodrošināta bibliotēkas pakalpojumu un pasākumu publicitāte 

sociālajos tīklos;  

3. regulāri sniegta informācija par bibliotēkā novadītiem pasākumiem un 

aktualitātēm pārvaldes mājas lapā; 

4. veiksmīgi noritēja lasītveicināšanas pasākumi sadarbībā ar Biķernieku 

pamatskolu un vasaras lasīšanas programma bērniem “Maza zvirbulēnā 

grāmatu grozs”; 

5. gada laikā veiktas izmaiņas grāmatu un seriālizdevumu izsniegšanā un 

saņemšanā, kā arī aizliegts apkalpot lasītājus vispār; tika izstrādāti bibliotēkas 

lietošanas noteikumi ārkārtas situācijas laikā;  

6. tika iegādātas jaunas galda spēles;  

7. apmeklēti klātienē semināri, kad tad bija iespējams, un lielākā daļa semināru 

notika attālināti, izmantojot dažādas platformas; 

8. nokārtots bibliotekāru profesionālās kvalifikācijas eksāmens. 

 
• Bibliotēku akreditācija (īss pārskata perioda raksturojums – notikusi akreditācija x 

bibliotēkām, akreditētas x bibliotēkas; novērojumi, secinājumi; akreditācijas ieteikumu 
izpilde u. tml.) 

 

Bibliotēkas akreditācija pārskata periodā nav notikusi. 

 

2. Finansiālais nodrošinājums 
 

Bibliotēkas finansējuma avоti ir pašvaldība – Biķernieku pagasta pārvalde un 

Augšdaugavas novada Kultūras pārvalde grāmatu iegādei. Ir vērojams bibliotēkas 

finansiālā nodrošinājuma samazinājums par 8,5% .  Par 0,5% palielinājās finansējums 

periodikas iegādei. Finansējums grāmatu iegādei ari palielinājās par 15,3%. 

 
                                                       Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

 2019 2020 2021 

Kopā (EUR) 13163 12973 11957 

Pašvaldības finansējums 13163 12973 11957 

Citi ieņēmumi:    

t. sk. maksas pakalpojumi    

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi    

t. sk. VKKF finansējums    

t. sk. citi piešķīrumi    

 

 

 

 

 



 
     Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 

 

 2019 2020 2021 

Izdevumi kopā (EUR) 8469 8482   +0.2% 7988    -6.2% 

Darbinieku atalgojums (bruto) 7563 7563    =% 6975    -8,4% 

Krājuma komplektēšana 906 919     +1.4% 1013   +9.3% 

 

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 
• Veiktie un plānotie telpu un ēku rekonstrukcijas projekti un remontdarbi 

       Pārskata periodā remontdarbi netika veikti. Pēc bibliotēkas renovācijas 2008.g. 

bibliotēkas telpas atrodas otrā stāvā, tajā ietilpst : datoru klase , bibliotekāra kabinets  

ar bērnu stūrīti, abonements. Kosmētiskais remonts tika veikts 2016.g. un tās ir labā 

stāvoklī. 
• Telpu paplašināšana vai bibliotēku pārvietošana uz citām telpām 

Bibliotēka nav paplašināta un nav pārvietota uz citām telpām. 
• Jaunu ēku būvniecība 

       Bibliotēkas jaunas ēkas būvniecība nav nepieciešama. 
• Iekārtas, aprīkojums (t. sk. IKT nodrošinājums): situācijas raksturojums un 

vērtējums, nākotnes prognozes, atjaunināšanas iespējas (aprakstoši vai tabulas veidā – 
pēc izvēles) 

    

                       Interneta ātrums:  16 PING, download 21.80 Mbps, upload 19.84 Mbps. 
    

 Skaits Vērtējums 

Datori 
 
 
Portatīvais dators 

6 
1 
1 
1 

-strādā lēni, jāmodernizē. Iegādāti 2008. g. KIS 
 
-iepirkts 2020.g. Augšdaugavas novada KP 
-darbiniekam, iegādāts 2011.g. Strādā labi 
- iegādāts 2019.g. pēc Kultūras pārvaldes       
   investīcijas plāna 

Multifunkcionāla iekārta 1 -iegādāta 2018.g. labā stāvoklī 

Printeris 
1 
1 

-strādā apmierinoši, iegādāts 2005. g. 
-iegādāts 2011.g. labā stāvoklī 

Citas iekārtas: 
Projektors  
Svītru kodu skeneris 

Laminēšanas iekārta  
 

 
1 
1 
1 

 
-2014. g. labā stāvokli 
-iegādāts 2017. gadā 
-iegādāta 2017. gadā 

 

Materiāli tehniskās bāzes papildināšana 2021. gadā : tika iegādāta 1.USB Camera, galda 
spēles bērniem – 4. gab.  

4. Personāls 
• Personāla raksturojums (kopaina: skaits, slodzes, izglītība, izmaiņas personāla 

sastāvā u. c.) 

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. 

2021. gadā decembrī, nokārtots bibliotekāru profesionālās kvalifikācijas eksāmens. 

Tālākizglītība tiek plānota saskaņā ar Augšdaugavas novada Kultūras pārvaldes 

tālākizglītības  plānu.     
• Apbalvojumi un pateicības 

2021. gadā apbalvojumi un pateicības netika saņemtas. 
• Finansējums personāla attīstībai (profesionālajai pilnveidei, pieredzes apmaiņas 

braucieniem u. tml.) – situācijas apraksts, vērtējums 

Biķernieku bibliotēka 2021. gadā darbinieku profesionālai pilnveidei izlietoja 85 

EUR, t. sk. kvalifikācijas eksāmena kārtošanai 43 EUR. 
 

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 
 

• Galvenie rādītāji (kopaina: lasītāju skaits, apmeklējums, izsniegums u. c.): 

 tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” + rādītāju vērtējums, skaidrojums, 

analīze 

 
 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

 2019 2020 2021 % salīdzinot ar 
iepr. gadu 

Aktīvo lietotāju skaits 193 154 186 -20%        +17% 

t. sk. bērni līdz 18.g. 73 54 58 -26%         +6% 

Bibliotēkas apmeklējums 3640 2336 1891 -35%        +23% 

t. sk. bērni līdz 18.g. 689 406 319 -41%         -27% 

Virtuālais apmeklējums   2359  

Izsniegums kopā 4104 3473 2676 -15%         -29% 

t. sk. grāmatas 1872 1667 1400 -10%         -19% 

t. sk. periodiskie izdevumi 2223 1806 1274 -18%         -41% 

t. sk. bērniem līdz 18.g. 586 401 306 -31%         -31% 

Bibliotekārais aptvērums % no 
iedz. skaita pagastā, pilsētā, 
reģionā 

37% 31% 40% -6%           +9% 

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

Iedzīvotāju skaits 515 493 464 -4%             -6% 

 
Pārskata gadā tika reģistrēti 3 jauni lietotāji. 

• Pakalpojumu attīstība, jauninājumi – kopaina, piemēri, vērtējums 

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju, pārskata periodā tika izstrādāti 

bibliotēkas lietošanas noteikumi ārkārtas situācijas periodam. Galvenās prasības: 

apmeklējot bibliotēku jālieto sejas aizsarg maska, jāievēro 2 m distanci, maksimālais 

uzturēšanas laiks ir 30 minūtes, pirms ienākot bibliotēka jādezinficē rokas . 

Biķernieku pagasta bibliotēka pieejama iedzīvotājiem 5 dienas nedēļā. 

Dažreiz pēc lasītāju lūguma sniegti pakalpojumi ārpus darba laikā, visbiežāk tas ir 

mācību materiāla vai citu dokumentu izdruka. 

Bibliotēkā var izmantot pieejamos bezmaksas resursus, saņemt nepieciešamo 

informāciju un bez maksas piedalīties bibliotēkas rīkotajos pasākumos, ārkārtas 

situācijas laikā dažas nodarbības, pasākumi tika izvesti ārpus telpām. 

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju pārskata periodā, pieaugušie 

apmeklēja bibliotēku tikai pēc iepriekšējās pieteikšanās, iepriekš informējot pa 



telefonu. Jaunieši, saziņai vairāk izmanto WhatsApp vai Messenger. Bērni aktīvi 

apmeklēja bibliotēku vasaras brīvlaikā, kad bija atļauts. 

Apmeklētāji labprāt izmantoja bibliotēkas bezmaksas Internetu un datorus (ierobežotā 

laikā, kad bija atļauts), lai veiktu e-maksājumus, mācību materiāla un citu dokumentu 

drukāšanu.  
• Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti, to rezultāti 

(pētījumi, aptaujas, anketas u. tml.); jaunu lasītāju piesaiste 

Pārskata periodā aptauja netika veikta, bet bibliotēkas organizēšanas darbā ņemti vērā 

lasītāju ieteikumi un viedoklis.  

Bibliotēkas sadarbība ar skolu nodrošina jaunus lasītājus , kas piedalās lasīšanas 

veicināšanas programmā „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”.  
• Ārējie apkalpošanas punkti kā pakalpojums  

Ārējo apkalpošanas punktu bibliotēkai nav. 
• Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām – īss 

situācijas raksturojums 

Bibliotēkas telpas atrodas ēkas 2. stāvā un nav piemērotas iedzīvotājiem ar īpašām 

vajadzībām (kustības traucējumiem), bet ja ir nepieciešams bibliotēkas darbinieks 

vienmēr nokāp lejā, lai sniegtu nepieciešamās konsultācijas vai apkalpošanu. 

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. 
• Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām vai interešu grupām 

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

pasākumi – situācijas raksturojums, skaitliskie dati nav tik būtiski 

Sakarā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī, pārskata gads pakalpojumu un 

pasākumu organizēšanā pieaugušajiem bija samērā kluss. Pagasta iedzīvotāji 

bibliotēkā griezās pēc konsultācijas bankas kontu izrakstu drukāšanā, rēķinu 

apmaksas veikšanā, E-pastu reģistrēšanā. 

Bibliotēkas lietotājiem un pagasta iedzīvotājiem gada laikā piedāvātas apskatei 

grāmatu, gleznu (Ineses Minovas), fotogrāfiju (“Par godu Latvijai”, “Ziema 2021”), 

izšūtu mājsaimniecības priekšmetu izstāde (“Rokdarbi no mammas kumodes”), 

tematiskās izstādes. Jebkurš varēja piedalīties fotoizstādēs Facebook tīmeklī : " Visa 

laba Jāņu zāle" 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1248192065630306&set=pcb.813229419587

299, 

 “Vasaras ziedi manā dārzā”  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1299908553791990&set=pcb.862692081307

699 

“Adventes vainags vai Ziemassvētku dekors”  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1367940513655460&set=pcb.927375681506

005  

• Uzziņu un informācijas darbs – īsi, aprakstoši (situācijas apraksts, vērtējums) 
Veicot uzziņu un informācijas darbu, tika izmantotas datu bāzes www.lursoft.lv, 

www.periodika.lv, www.nva.gov.lv , letonika.lv  un c. Maksājumu veikšanai, rādītāju 

nodošanai www.elektrum.lv  

izmantojot krājumā esošos dokumentus, t.sk. enciklopēdijas, elektronisko katalogu, 

novadpētniecības kartotēka, bibliotēkas veidotās tematiskās mapes. Pēc pieprasījuma 

tika veikta dokumentu skenēšana un nosūtīšana uz e-pastu.                    

• Bibliotēkas izglītojošā darbība (situācijas apraksts, vērtējums) 

Bibliotēkā mācības, izglītības programmas iedzīvotājiem gada laikā ne tika 

organizētas. 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1248192065630306&set=pcb.813229419587299
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1248192065630306&set=pcb.813229419587299
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1299908553791990&set=pcb.862692081307699
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1299908553791990&set=pcb.862692081307699
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1367940513655460&set=pcb.927375681506005
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1367940513655460&set=pcb.927375681506005
http://www.lursoft.lv/
http://www.periodika.lv/
http://www.nva.gov.lv/
http://www.elektrum.lv/


• Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas pieejamība 

iedzīvotājiem 

Bibliotēkas ēkā informatīvajā stendā ir pieejama aktuālā informācija no pašvaldības, 

valsts institūcijām un nevalstiskām organizācijām, kas nepārblīvē ar informācijas 

daudzumu (paziņojumi, afišas, notikumu informācija). Pārējā publiskā informācija ir 

pieejama elektroniskā veidā pašvaldības un organizāciju vietnēs. Visaktuālākā 

informācija par ierobežojumiem un ieteikumiem ārkārtas situācijas laikā, kā arī 

informācija par iestādes darba laika izmaiņām vai pieejamību ir izvietota pie ieejas 

ēkā uz ārdurvīm. 
• Elektroniskais katalogs kā pakalpojums – tabula “BIS ALISE izmantošana” + īsi, 

aprakstoši (vai visām reģiona bibliotēkām ir “ALISE”, kādus moduļus izmanto, 
kataloga veidošanas dinamika, lietotāju iespējas katalogā u. tml.) 

 Bibliotēka 2021. gadā turpināja strādāt ar elektronisko katalogu BIS ALISE. 

Daugavpils novadā BIS ALISES darbību nodrošina un pārrauga Naujenes Tautas 

bibliotēka. 
• Digitalizācija – kopaina, īss situācijas apraksts 

Digitalizācijas darbi pārskata periodā netika veikti. 

• Iekšzemes un starptautiskais SBA: 

 
Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2019 2020 2021 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 
dokumentu skaits 

10 8 0 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 
dokumentu skaits 

38 21 11 

Grāmatas ņēma Biķernieku pamatskolas bibliotēka, Laucesas pagasta 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 komplektēšanas un organizācijas prioritātes pārskata periodā 

Pārskata perioda galvenās prioritātes: papildināt krājumu atbilstoši lietotāju 

pieprasījumam, tajā 

skaitā bērnu literatūra un daiļliteratūra.  
 informācija par krājuma komplektēšanas politikas dokumentu  

Pārskata periodā bibliotēka balstījās uz krājuma komplektēšanas politiku, kas 

izstrādāta 2020.gadā. 
• Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums: 

 tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” + situācijas 

vērtējums 

 
Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2019 2020 2021 

Pašvaldības finansējums krājuma 
komplektēšanai 

906 919 1013 

t. sk. grāmatām 508 508 600 

t. sk. bērnu grāmatām 123 365 199 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 398 411 413 



Finansējums krājumam uz 1 iedz. 
skaita pagastā, pilsētā, reģionā    

1.75 1.86 2.18 

Finansējums krājuma 
komplektēšanai kopā 

906 919 1013 

 
• Rekataloģizācija (ierakstu skaits + % no kopējā) 

Grāmatu krājuma rekataloģizācijas process tika pabeigts pilnībā 2018. gadā . 
• Krājuma pārbaude (inventarizācija) – īsi, aprakstoši + novērojumi, secinājumi 

Pārskata periodā bibliotēkas krājuma pārbaude (inventarizācija) nav veikta. 

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

pārpalikumi nav konstatēti. Krājums sakārtots. 
• Krājuma rādītāji: 

 tabula “Krājuma rādītāji” 
Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2019 2020 2021 

Jaunieguvumi kopā 287 290 308 

t. sk. grāmatas 115 140 157 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 15 31 22 

t. sk. bērniem 23 56 36 

Izslēgtie dokumenti 275 712 324 

Krājuma kopskaits 4020 3598 3582 

Grāmatu krājuma apgrozība 0.61 0.54 0.44 

Periodisko izdevumu apgrozība 2.30 3.8 3.04 

 
 situācijas raksturojums, rādītāju analīze, secinājumi (krājuma saturiskais izvērtējums: 

jaunieguvumi, dāvinājumi, nozaru literatūra, oriģinālliteratūra; krājuma kvalitātes 

izpēte u. c.) 

Grāmatu jaunieguvumu skaits 2021. gadā palielinājies par 10%. Finansējums grāmatu 

iegādei palielinājās par 15%. 

2021. gada bibliotēka piedalījās lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu, jauniešu 

un vecāku žūrija 2021”, un saņēma bezatlīdzībā 20 grāmatas. Periodisko izdevumu 

kopskaits nemainās, palielinājās abonēšanas cena. Bibliotēka saņēma 39 grāmatas no 

LNB, projekts “Grāmatu iepirkuma programma publiskajām bibliotēkām” 

Krājuma kvalitātes analīze pārskata gada netika veikta. 

• Datubāzes: 
Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2019 2020 2021 

Letonika    

skatījumi 69 62 53 

piekļuves sesiju skaits 42 23 30 

lejuplāžu skaits 69 62 53   

News 154 104  

                                     skatījumi   306 

                       sesijas   23 

 

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

Krājuma popularizēšanai visbiežāk gada laikā tika rīkotas dažādas grāmatu izstādes: 

jauninājumu izstādes, tematiskās grāmatu izstādes, kas popularizē un demonstrē 

nozaru literatūras dažādību un pieejamību bibliotēkā. Krājuma jaunumi un tematisko 

grāmatu izstāžu attēli tika demonstrēti bibliotēkas Facedook tīmeklī. 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1304577393325106&set=pcb.867183807525

193  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1304577393325106&set=pcb.867183807525193
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1304577393325106&set=pcb.867183807525193


Par bibliotēkā pieejamām datubāzēm ir izvietota informācija informatīvajā stendā un 

pašvaldības mājas lapā (bibliotēkas sadaļā). Par pieejamām datubāzēm lasītājam 

vienmēr atgādināts jauna gada sākumā vai pēc aktualitātes. 
• Darbs ar parādniekiem – aprakstoši  

Darbs ar parādniekiem tika veikts regulāri: atgādinājumi par laikā nenodotām 

grāmatām tika sūtīti izmantojot bezmaksas tīklus Messenger, WhatsApp, telefoniski. 

Bērniem un jauniešiem biežāk tika atgādināts personīgi.  
• Ar bibliotēkas krājumu saistītās problēmas un to risinājumi, vajadzības, galvenie 

secinājumi pārskata periodā 

Bibliotēkas krājumam pašvaldības atvēlētais finansējums ir apmierinošs. 

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

Daiļliteratūras izsniegšanā biežāk būtu jāizmanto SBA iespējas ar kaimiņ pagastu 

bibliotēkām. 

 

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 
• Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji 

Biķernieku pagastā dzīvo 44 bērni un jaunieši līdz 18. gadiem, no tiem pirmsskolas 

vecuma 10 bērni.  

29 bērni apmeklē Biķernieku pagasta bibliotēku, tas ir 52% no Biķernieku pagastā 

dzīvojušiem bērniem un jauniešiem līdz 18. gadiem. Biķernieku pagastā ir Biķernieku 

pamatskola un pie skolas darbojās divas pirmsskolas grupas.  

Apmeklējums samazinājās uz 27%,  bet izsniegums uz 31%. Bērni atnākot uz 

bibliotēku varēja tikai apmainīt grāmatas, nevarēja apmeklēt radošās darbnīcas, spēlēt 

galda spēles un kopā ar draugiem jautri pavadīt brīvo laiku bibliotēkā. 
• 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 61% - 134 pieaugušie lietotāji un 

16% - 52 bērni un jaunieši. 

Bērnu un jauniešu literatūras krājums sastāda 651 grāmatas. Tas ir 21 % no kopējo 

grāmatu krājuma.  

Viena bērna vidējā grāmatu krājuma nodrošinātība – 13 vienības.  

2021. gadā iepirktas 36 bērnu grāmatas, kas ir 23% no kopējā iepirkto grāmatu skaita. 

2022. 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, sniegtas konsultācijas bērniem Interneta drošības 

jautājumos, informācijas meklēšanā 

(https://www.letonika.lv/,  https://drossinternets.lv/ ,https://lasamkoks.lv/) 

Regulāri organizēti jaunieguvumu, tematiskās grāmatu izstādes abonementā ar mērķi 

popularizēt jauno un nozaru literatūru. 

Pārskata periodā, bērni un jaunieši piedalījās šādos pasākumos: Skaļas lasīšanas 

sacensības Biķernieku pagastā, piedalījās 5.kl.- 4 bērni.  Bērnu, jauniešu un vecāku 

žūrija -28 dalībnieki ekspertiem Zoom tiešsaistē.  Vasaras lasīšanas programmā 

“Maza zvirbulēna grāmatu grozs” – 5 bērni. Dzejas stunda  “Pantiņš, pantiņš sanāk 

dzejolītis” – 32 bērni. Pasākums veltīts Zinību dienai “Burbuļu šovs”.  

Bērni sūtīja uz bibliotēku dažādus radošus darbiņus, zīmējumus uz dažādām tēmām 

(rudens, ziema). Vecāki vai bērni fotografēja paveikto un sūtīja uz bibliotēkas e-pasta 

adresi vai WhatsApp (pielikums). 

https://www.letonika.lv/
https://drossinternets.lv/


• Veiksmīgākie pasākumi, lasīšanas veicināšanas aktivitātes 

  Lai veicinātu lasīšanu Biķernieku  bibliotēka organizē dažādu veidu aktivitātes un 

piedalās lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā”.  

Vasaras lasīšanas programma “Zvirbulēna grāmatu grozs”. Dzejas dienam veltīts 

pasākums “Tikšanās ar dzejnieci Tatjanu Aleksejevu”. 

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

ietvaros (minēt konkrētus piemērus) 

Bibliotēka ir vieta, kur satiekas cilvēks un informācija. Bērni dodas uz bibliotēku 

informāciju meklēt ne tikai enciklopēdijās bet ari internetā. 

Bibliotekārās stundās „Drošs internets” “Vaifija spēles” turnīrā bērni attīstīja kritisku 

domāšanu un problēmu risināšanas spējas. 

BJVŽ noslēguma tikšanā tiešsaistē, bērni ne tikai diskutēja par grāmatām, bet ari 

zīmēja un pildīja dažus attīstošus uzdevumus. 
• Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā, nozīmīgākie partneri, 

sadarbības vērtējums 

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

skolotāju, organizējot pasākumus (dažādi pārgājieni dabā , Ziemassvētki pasākums). 

Ar Biķernieku pamatskolu klašu audzinātājām un skolas bibliotekāri - piedaloties 

projektā „Bērnu/Jauniešu un Vecāku žūrija”, vēstures skolotāju - iepazīšanās ar 

Novadpētniecības stūrīša materiāliem vēstures stundās.  

Pateicoties sadarbībai ar Biķernieku kultūras namu, notiek pagasta pasākumu 

organizēšana (Zinību diena, LR dzimšanas diena) (pielikums)  
• Bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides vērtējums specializācijā 

Pārskata periodā tika apmeklēti  kursi darbā ar bērniem. (tabula 4. punktā) 
• Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem, to iespējamie risināšanas 

ceļi 

Lielāko dienas daļu jaunieši pavada virtuālajā vidē neizejot no mājām, Jaunākie bērni 

aktīvāk piedalās rīkotajos pasākumos un grāmatu lasīšanā. Vasaras brīvlaikā lasa 

pārsvarā obligāto 

literatūru pēc skolotājas saraksta un pēc paša ieskata.  

Jādomā par to dažādošanu, lai bērniem būtu interese nākt uz bibliotēku un izmantot 

piedāvātus resursus. 

8. Novadpētniecība 
• Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda prioritātes 

Bibliotēkā jau pirms laika izveidots novadpētniecības stūrītis “No senatnes līdz mūsu 

dienām” . Novadpētniecības stūrītī glabājas materiāliem par pagasta vēsturi un 

ievērojamiem cilvēkiem, kartes, fotogrāfijas, atmiņstāsti, senu laiku priekšmeti. 

Pastāvīgi tiek papildināta ar jauniem numuriem un saglabāta pašvaldības avīze 

„Daugavpils novada vēstis”. 
• Novadpētniecības krājums: 

 komplektēšana, ietverto materiālu veidi 

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. 

 krājuma organizācija un glabāšana 



   Novadpētniecības materiāls ir sistematizēts un sakārtots tematiski 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”. 

 digitalizācija, digitālie resursi un to veidošana 

   Novadpētniecības materiāls nav digitalizēts.  

 krājuma kvalitātes, aktualitātes, attīstības novērtējums 

   Novadpētniecības krājums ik mēnesi vai ceturksnī (atkarībā no informācijas 

plūsmas) tiek papildināts ar aktualitātēm. Visbiežāk tika papildinātas tematiskās 

mapes par pašvaldību, kultūras, izglītības un sporta aktivitātēm. Kopumā attīstības 

novērtējums ir apmierinošs. 

 izmantojums (var nebūt cipari, pietiek ar situācijas aprakstu, novērojumiem) 

   Pārskata periodā novadpētniecības krājuma materiālus galvenokārt izmantoja 

Biķernieku pamatskola. 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 

Bibliotēkas novadpētniecības resursi tiek popularizēti Facebook, Biķernieku pagasta 

pārvaldes mājaslapa, bibliotēkas un KN pasākumos.  
• Sadarbība novadpētniecības jomā 

Sadarbībā ar Krivošejevas vecticībnieku draudzi, Biķernieku vecticībniekiem  

Krivošejevas vecticībnieku draudzes garīdznieks D.Žilko uzdāvināja bibliotēkai 

materiālus par vecticībniekiem.Turpinās ļoti laba sadarbība ar Biķernieku pamatskolu 

viņi izmanto novadpētniecības materiālu izstādēm un stundām, kā ari skolas materiāli 

tiek izmantoti izstāžu veidošanai bibliotēkā.  
• Jauninājumi novadpētniecības darbā 

Jauninājumi novadpētniecības darbā pārskata periodā netika ievesti. 
• 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. 

Gada laikā mēŗķtiecīgi veltīt noteiktu laika periodu tikai darbam ar 

novadpētniecības materiālu. 

9. Projekti 
Pārskata gadā projekti netika izstrādāti. 

 

10. Publicitāte 
• Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par bibliotēkas 

funkcijām, pakalpojumiem 

Biķernieku pagasta bibliotēka sagatavo rakstus par savām darba aktivitātēm un 

publicē Facebook vietnē, kā arī pagasta pārvaldes mājaslapā  

https://www.bikerniekupag.lv/ . 

Informācija par bibliotēkā notiekošajiem pasākumiem tika izplatīta ar afišu palīdzību, 

kas tiek uzliktas bibliotēkā, pie afišu dēļiem ciemā un skolā, publicēta informācija 

Facebook  vietnē. Ielūgumi un atgādinājumi sūtīti arī izmantojot Messenger un 

WhatsApp. Aktuālā informācija par bibliotēkas darba laiku un bibliotēkas 

https://www.bikerniekupag.lv/


apmeklēšanas kārtības izmaiņām publicēta Facebook vietnē un pie ieejas bibliotēkas 

ēkā. 

Par bezvadu interneta un digitālā aģenta pieejamību informē uzlīme uz durvīm pie 

ieejas durvīm bibliotēkā.  

Biķernieku pagasta pārvaldes mājaslapā https://www.bikerniekupag.lv/bikernieku-

biblioteka/ var izlasīt informāciju par pieejamiem pakalpojumiem, 

kontaktinformāciju, iepazīties ar preses abonēšanu un jauninājumiem, iepriekšējo 

gadu darba pārskatiem un nākošo gada darba plānu. 

Regulāri notika informācijas apmaiņa ar lasītājiem, dodot tiem iespēju izteikt gan 

ierosinājumus par darba laiku, informācijas pakalpojumiem un citiem aktuāliem 

jautājumiem. Bibliotēkai ir lasītāju atsauksmju un ierosinājumu burtnīca (pārskata 

gadā nav papildināta ar jauniem ierakstiem). 
• Bibliotēkas informācija tīmeklī 

 bibliotēkas tīmekļvietne (mājaslapa); emuāri (blogi); sociālie mediji; citas 
tīmekļvietnes) 

Bibliotēkai savas mājaslapas nav. 
• Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi 

Katrs bibliotēkā rīkotājs pasākums ir izglītojošs lietotājam. Veiksmīgākie bijuši: 

"Tikšanās ar dzejnieci-novadnieci Tatjanu Aleksejevu”, “ Zvirbulēna grāmatu grozs” 

vasaras brīvlaikā, “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2021” 
• 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 
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. 

Nozīmīga un veiksmīga sadarbība ar Biķernieku pagasta pārvaldi: nodrošina finanšu 

atbalstu bibliotēkas darbībai, modernizācijai un periodikas iegādei, pasākumu 

finansēšanai. 

Veiksmīga sadarbība bibliotēkas pakalpojumu popularizēšanā un lasīšanas 

veicināšanas pasākumu norisē ir ar Biķernieku pamatskolu: labprāt uzņem pie sevis, 

pozitīvi vērtē darbu lasīšanas veicināšanas programmā  Bērnu, jauniešu un vecāku 

žūrija, Dzejas dienas. Ļauj organizēt bibliotekārās stundas skolas telpās, izmanto 

novadpētniecības materiālu pētnieciskajiem darbiem, nāk ekskursijā bibliotēkā. 

Ar KN un sieviešu vokālo ansambli “Rjabinuška”– publisko pasākumu un  ekskursiju  

norisi.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bikerniekupag.lv/bikernieku-biblioteka/
https://www.bikerniekupag.lv/bikernieku-biblioteka/

