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1. Vispārīgs bibliotēkas/reģiona bibliotēku raksturojums 
 

• Īss situācijas apraksts: 

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

atrodas Augšdaugavas novadā. Biķernieku pagasta teritorijas platība ir 69 km², iedzīvotāju skaits 

456 (2022. 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.  

Bibliotēkas uzdevums ir nostiprināt bibliotēkas lomu mūsdienu sabiedrībā, radot bibliotēkā vidi, kur 

katrs apmeklētājs var lietderīgi pavadīt savu laiku. Bibliotēka piedāvā grāmatas dažādām gaumēm, 

bezmaksas internetu, spēles, ka arī katrs individuāli var izvēlēties sev nodarbi. 

 

• Izmaiņas bibliotēku darbībā pārskata periodā  
Izmaiņas bibliotēkas darbībā pārskata periodā nav notikušas. 

 

• Pārskata periodā paveiktais no bibliotēkas stratēģijā (attīstības plānā) definētajiem 

virzieniem un uzdevumiem 

 veiksmīgi noritēja lasīt veicināšanas pasākumi sadarbībā ar Biķernieku pamatskolu un 

vasaras lasīšanas programma bērniem “Maza zvirbulēnā grāmatu grozs”; 

 ar jauniem materiāliem papildināts bibliotēkas un novadpētniecības krājums; 

 regulāri sniegta informācija par bibliotēkā novadītiem pasākumiem un aktualitātēm 

pārvaldes mājas lapā; 

 attālināti apmeklēti mācību kursi un semināri izmantojot dažādas platformas 

 

• Bibliotēku akreditācija  
Bibliotēku 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 

palielinājums par 7.4% .  Par 3.8% palielinājās finansējums krājuma komplektēšanai.  

 
     Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 

 2020 2021 2022 

Izdevumi kopā (EUR) 12973 11957   -8.5% 12912   + 7.4% 

Darbinieku atalgojums (bruto) 7563 6975    -8.4% 8099     + 13% 

Krājuma komplektēšana 919 1013   +9.2% 1053     + 3.8% 

 

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.  

 

• 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. 
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• Iekārtas, aprīkojums (t. sk. IKT nodrošinājums) 

             Interneta ātrums:  24 PING, download 22.43 Mbps, upload 21.11 Mbps. 
    

 Skaits Vērtējums 

Datori 

 

 
Portatīvais dators 

5 

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 

1 

-iegādāta 2018. g. labā stāvoklī 

- iegādāta 2022 .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 

 

Augšdaugavas novada Kultūras pārvalde nodeva Biķernieku bibliotēkai bezatlīdzības lietošanai 

diktofonu un divas lupas ar gaismu 

 

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

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

 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 

Bibliotēkas vadītāja saņēma Biķernieku pamatskolas Pateicības rakstu par bērnu radošo attīstības 

veicināšanu un aktīvu līdzdalību bērnu dzīvē. 

 

• Finansējums personāla attīstībai  
Biķernieku bibliotēka 2022. gadā darbinieku profesionālai pilnveidei izlietoja 16 EUR. Vairāki 

mācību semināri notika attālināti. 
 

Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi” 

N.p.k. Norises 

laiks 

Norises 

vieta 

Organizētājs(-i) Pasākuma nosaukums, 

galvenās tēmas 

Stundu 

skaits 

Klātienē 

vai 

attālināti 

 18.01. Tiešsaistē 

ZOOM 

platforma 

LNB BJVŽ tīmekļsemināru 

cikls “Lasi! Atbalsti! 

Iesaisties!” 

2 Attālināti 

 26.01. Tiešsaistē 

ZOOM 
platforma 

LNB Virtuāla trešdiena veltīta 

Latvijas nacionālajai 

digitālajai bibliotēkai 

2 Attālināti 

 28.01. MS Teams 
platforma 

LV radio un 
televīzijas centrs 

e-Paraksta apmācības 1 Attālināti 
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 15.02. Tiešsaistē 

ZOOM 
platforma 

LNB “Skaļas lasīšanas 

sacensības” 

2 Attālināti 

 16.02. Tiešsaistē 

ZOOM 

platforma 

ANKP “Informācijas uztvere” 3 Attālināti 

 11.03 Tiešsaistē 

ZOOM 

platforma 

LU Konference “Kompetenci 

veicinoša izglītība – 

idejas, ierosmes un 

ieteikumi” 

6 Attālināti 

 22.03. Tiešsaistē 

ZOOM 

platforma 

LNB 1) “Drošības, 

medijpratība un 

emocionālā inteliģence 

krīzes situācijās” 

2) par bukletu “Kā 

rīkoties krīzes situācijā” 

5 Attālināti 

 30.03. Tiešsaistē 
ZOOM 

platforma 

LNB Virtuāla trešdiena 

bibliotekāriem” 

2 Attālināti 

 1.04. Tiešsaistē 
ZOOM 

platforma 

ANKP Infoseminārs ANKC   Attālināti 

 5.04. 

 
  

Tiešsaistē 

ZOOM 
platforma 

ANKP 

 
 

 

“Grafiskais dizains un 

afišu veidošana” 

3 Attālināti 

 17.05. Tiešsaistē 

ZOOM 
platforma 

LNB Kopienai atvērta, 

labiekārtota un pieejama 

bibliotēka 

4 Attālināti 

 14.06. Tiešsaistē 

ZOOM 

platforma 

LPMC “Digitālā kompetence – 

būtiska prasme 21. 

gadsimtā” 

4 Attālināti 

 23.08. MS Teams Pedagogs. LV Kultūras darbinieka 

kompetences pilnveides 

programma “Krāsu 

ietekme uz uzvedību, 

ķermeņa valoda, 

zīmējuma un rokraksta 

analīze” 

6 Attālināti 

 8.09. Tiešsaistē 
ZOOM 

platforma 

DZC mācību 

centrs 

Mācīšanās platformas 

skolo.lv pamata funkciju 

izmantošanas iespējas   

8 Attālināti 

 9.09. Tiešsaistē 

ZOOM 
platforma 

Rēzekne Dalība LBB Latgales 

nodaļas bibliotekāru 

konferencē “Latgales 

kultūras mantojuma 

sardze: iedvesmojot, 

izglītojot, darot!” 

5 Attālināti 

 7.10. Tiešsaistē 

ZOOM 

platforma 

LNB Konference “Aktualitātes 

bibliotēku nozares un 

saskarnozaru 

terminoloģijā” 

3 Attālināti 

 27.10. Tiešsaistē LNB “Sākumpunkts 2.5 Attālināti 
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ZOOM 

platforma 
medijpratībai – materiāli 

un metodes darbam ar 

bērniem un jauniešiem” 

 28.10. tiešsaistē LNB Bibliotēku un muzeju 

apmeklējums mācību 

procesa ietvaros” 

5 Attālināti 

 1.11 platformā 

“Microsoft 

Teams” 

SIA TET “TET skoliņa mazajiem – 

kopā ar Ričiju Rū” 

1,5 Attālināti 

 8.11.  LNB Tīmekļseminārs 

“Ukraina dezinformācijas 

fronte: kā palīdzēt un ko 

varam mācīties” 

2 Attālināti 

 

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 
 

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

 
Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

 2020 2021 2022 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Aktīvo lietotāju skaits 154 186 182 +17%     -2% 

t. sk. bērni līdz 18.g. 54 58 58 +6%       =% 

Bibliotēkas apmeklējums 2336 1891 2592 +23%    +27% 

t. sk. bērni līdz 18.g. 406 319 476 -27%     +32% 

Virtuālais apmeklējums  2359 3729               +36% 

Izsniegums kopā 3473 2676 2955 -29%     +9% 

t. sk. grāmatas 1667 1400 1716 -19%     +18% 

t. sk. periodiskie izdevumi 1806 1274 1207 -41%     -5% 

t. sk. bērniem līdz 18.g. 401 306 341 -31%     +10% 

Bibliotekārais aptvērums % 

no iedz. skaita pagastā, 

pilsētā, reģionā 

31% 40% 39% +9%       -1% 

t. sk. bērni līdz 18 g. 35% 23% 26% -12%     +3% 

Iedzīvotāju skaits 493 464 456 -6%       -2% 

 

• Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti, to rezultāti  
Bibliotēkas lietotāju viedokļa izzināšanai izmanto mutiskas aptaujas, kā arī redzamā vietā novietota 

atsauksmju un ierosinājumu grāmata. 

 

• Ārējie apkalpošanas punkti kā pakalpojums  

Ārējo apkalpošanas punktu bibliotēkai nav. 
 

• Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām  
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  
Pagasta iedzīvotāji bibliotēkā griezās pēc konsultācijas bankas kontu izrakstu drukāšanā, rēķinu 

apmaksas veikšanā, E-pastu reģistrēšanā. 
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Bibliotēkas lietotājiem un pagasta iedzīvotājiem gada laikā piedāvātas apskatei grāmatu, gleznu, 

fotoizstāde “Dabas mirkli”, izšūtu mājsaimniecības priekšmetu izstāde “Rokdarbi no mammas 

kumodes”, tematiskās izstādes. Jebkurš varēja piedalīties fotoizstādē Facebook tīmeklī : " Skaistas 

vietas pie mums tepat Biķerniekos"  
 

• Uzziņu un informācijas darbs  
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  
Bibliotēkas lietotājiem tika piedāvāta apmācība atbilstoši viņu vajadzībām: elektroniskā pasta 

izveidošana un darbības tajā, sociālo tīklu lietošana. 

 

• Medijpratība  
Bibliotēkas darbiniece piedalījās LNB Bibliotēku attīstības centra rīkotajā tīmekļseminārā 

“Sākumpunkts medijpratībai - metodes un materiāli darbam ar bērniem un jauniešiem”, kur bija 

iespēja iepazīties ar dažādiem praktiski izmantojamiem materiāliem. 

Biķernieku pagasta bibliotēkā notika bibliotekārā stunda medijpratībā bērniem. Nodarbības tēma – 

viedtālruņa lietošana. Notika pārruna par labu uzvedību un drošību tīmeklī. 

 

• Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas pieejamība 

iedzīvotājiem 

Uz bibliotēkas informācijas stenda ir pieejama aktuālā informācija no pašvaldības, valsts 

institūcijām un nevalstiskām organizācijām, informācija par pagasta pārvaldes pakalpojumiem,  par 

iestādes darba laika izmaiņām vai pieejamību. Pārējā publiskā informācija ir pieejama elektroniskā 

veidā pašvaldības un organizāciju vietnēs. 

 

• Elektroniskais katalogs kā pakalpojums  
Bibliotēka 2022. gadā turpināja strādāt ar elektronisko katalogu BIS ALISE. Augšdaugavas novadā 

BIS ALISES darbību nodrošina un pārrauga Naujenes Tautas bibliotēka. 

 
Tabula “Autorizētie lietotāji” 

 2020 2021 2022 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Aktīvie lietotāji kopā 154 186 182 =17%       -2% 

Autorizētie lietotāji kopā 182 183 0 =0.5%       -% 

Autorizētie lietotāji 

pārskata periodā 

1 1 0 =%            -%      

 

• Digitalizācija  

Pārskata periodā netika veikta. 

 

• Iekšzemes un starptautiskais SBA: 

 
Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2020 2021 2022 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

8 0 0 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

21 11 26 
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• Problēmas un risinājumi bibliotēkas pakalpojumu un pieejamības jomā 

Aktuāls ir jautājums par iedzīvotāju privāto datu aizsardzību. Gados vecāku bibliotēkas apmeklētāju 

konsultēšana ietver darbu ar sensitīva rakstura datiem, jo seniori nesaskata citu risinājumu un lūdz 

bibliotekāru būt par starpnieku saziņā ar pakalpojumu sniedzējiem. Iedzīvotājiem sniegta palīdzība 

darbā ar internetbanku kodu kalkulatoru izmantošanu, bankas konta izdruku sagatavošanu. 

 

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” 

 2020 2021 2022 

Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 

919 1013 1053 

t. sk. grāmatām 508 600 630 

t. sk. bērnu grāmatām 365 199 304 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 411 413 423 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. 

skaita pagastā, pilsētā, reģionā    

1.86 2.18 2.30 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai kopā 

919 1013 1053 

 

•      Rekataloģizācija  

Grāmatu krājuma rekataloģizācijas process tika pabeigts pilnībā 2018. gadā . 

 

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

 

• Krājuma rādītāji: 

Grāmatu jaunieguvumu skaits 2022. gadā samazinājās par 22.6%. Finansējums grāmatu iegādei 

palielinājās par 4.7%. 

2022. gada bibliotēka piedalījās lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu, jauniešu un vecāku 

žūrija 2022”, un saņēma bez atlīdzībā 18 grāmatas. Periodisko izdevumu kopskaits samazinājās, 

palielinājās abonēšanas cena.  

Krājuma kvalitātes analīze pārskata gada netika veikta. 

 
Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2020 2021 2022 

Jaunieguvumi kopā 290 308 190 

t. sk. grāmatas 140 157 128 
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t. sk. latviešu daiļliteratūra 31 22 24 

t. sk. bērniem 56 36 40 

Izslēgtie dokumenti 712 324 384 

Krājuma kopskaits 3598 3582 3388 

Grāmatu krājuma apgrozība 0.54 0.44 0.56 

Periodisko izdevumu apgrozība 3.8 3.04 3.8 

 

• Datubāzes: 

 
Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2020 2021 2022 

Letonika    

skatījumi 62 53  

piekļuves sesiju skaits 23 30 45 

lejuplāžu skaits 62 53   53 

News 104   

skatījumi  306  

piekļuves sesiju skaits  23 28 

lejuplāžu skaits   164 

Citas    

 

• Krājuma un datubāzu popularizēšana  

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 Facebook 

tīmeklī  
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1603478840101625&set=pcb.1150666699176901 

- Literāra izstāde :“Pavasaris savvaļā un dārzā” 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1471676659948511&set=pcb.1024366065140299 

- BJV žūrija grāmatu kolekcijas popularizēšana: 

https://www.facebook.com/photo?fbid=1490588368057340&set=pcb.1042238743353031 

- Jaunieguvumu popularizēšana: 

https://www.facebook.com/photo?fbid=1490583121391198&set=pcb.1042234333353472 

 

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. 
 

• Programma “Grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām”  
    Bibliotēka saņēma 15 grāmatas par summu 130.28 EUR 

 

• Darbs ar parādniekiem  
Darbs ar parādniekiem tika veikts regulāri: atgādinājumi par laikā nenodotām grāmatām tika 

sūtīti izmantojot bezmaksas tīklus WhatsApp, telefoniski. Bērniem un jauniešiem 

biežāk tika atgādināts personīgi.  

 

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 
 

• Darbs ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji 

Biķernieku pagastā dzīvo 47 bērni un jaunieši līdz 18. gadiem, no tiem pirmsskolas vecuma 14 

bērni. Biķernieku pagastā ir Biķernieku pamatskola un pie skolas darbojās divas pirmsskolas 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1603478840101625&set=pcb.1150666699176901
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1471676659948511&set=pcb.1024366065140299
https://www.facebook.com/photo?fbid=1490588368057340&set=pcb.1042238743353031
https://www.facebook.com/photo?fbid=1490583121391198&set=pcb.1042234333353472
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grupas. Bērni atnāk uz bibliotēku apmainīt grāmatas, apmeklēt radošās darbnīcas, spēlēt galda 

spēles un kopā ar draugiem jautri pavadīt brīvo laiku. 

26 bērni apmeklē Biķernieku pagasta bibliotēku, tas ir 45% no Biķernieku pagastā dzīvojušiem 

bērniem un jauniešiem līdz 18. gadiem.  

Bibliotēkas apmeklējums palielinājās uz 32%,  bet izsniegums palielinājās uz 10%.  

 

• Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana, jaunieguvumu proporcionalitāte, 

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

alternatīvo lietu komplektēšana  

Bibliotēkas bērnu nodaļas krājums daudzpusīgs un atbilst lietotāju interesēm, vēlmēm un 

pieprasījumam. 

Biķernieku bibliotēkas lietotāju sastāva sadalījums 68% - 124 pieaugušie lietotāji un 32% - 58 bērni 

un jaunieši. 

Bērnu un jauniešu grāmatu krājums sastāda 676 grāmatas. Tas ir 27 % no kopējo grāmatu krājuma.  

Viena bērna vidējā grāmatu krājuma nodrošinātība – 12 vienības.  

2022. gadā iepirktas 40 bērnu grāmatas, kas ir 22% no kopējā iepirkto grāmatu skaita. 

2023. gadā jāturpina darbs pie bērnu un jauniešu krājuma, attīrot to no novecojušiem darbiem. 

 

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

grupām 

Pirmsskolas bērniem tika organizētas dažādas jautras pēcpusdienas:  

 “Iepazīsti dabu” , “Meteņi”, “Vinnijs Pūks pulcina draugus”, burtu un vārdu spēles, “Šodien es 

izvēlējos šo grāmatu” 

Radoša darbnīca “Kaķītis”, “Cālīši”  

Lieldienu radoša darbnīca “Šķīvju zaķīši un gailīši” 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1442544232861754&set=pcb.996433354600237 

Pirmā bibliotēkas apmeklēšana  

 

• Veiksmīgākie pasākumi, lasīšanas veicināšanas aktivitātes 

- Tikšanās ar dzejniecēm Irinu Žukovu un Tatjanu Aleksejevu  

Dzejas dienas Biķerniekos” “Aicinājums tiem, kuri dzeju mīl un raksta” 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1544240686025441&set=pcb.1093539238222981 

 

- Vasaras lasīšanas programma “Maza zvirbulēna grāmatu grozs” 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1537838459998997&set=gm.1087202192190019&idorvan

ity=213141999596047 

 

- “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas noslēguma pasākums” 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1429617984154379&set=pcb.984219739154932 

 

• Sadarbība ar izglītības iestādēm “Kompetenču pieejas mācību saturā (Skola 2030)” 

ietvaros  
Tika izlasītas Korneja Čukovska pasakas un tajā pašā nodarbība bērni  zīmēja pasakas.   

Bibliotekārās stundās „Drošs internets” ,“Vaifija spēles”. 

Sadarbībā ar pirmsskolu izvesta rotaļnodarbība “LR dzimšanas diena”  bērni ceļoja pa Latvijas 

novadiem, darbojas ar karti un no dabas materiāla veidoja latvju rakstus. 

 

• Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā, nozīmīgākie partneri, 

sadarbības vērtējums 

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

Klimansku organizējot pasākumus (dažādi pārgājieni dabā , Lieldienu pasākums, Ziemassvētku 

pasākums “Balti nāca Ziemassvētki”).  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1442544232861754&set=pcb.996433354600237
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1544240686025441&set=pcb.1093539238222981
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1537838459998997&set=gm.1087202192190019&idorvanity=213141999596047
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1537838459998997&set=gm.1087202192190019&idorvanity=213141999596047
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1429617984154379&set=pcb.984219739154932
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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 pamatskolu un Biķernieku kultūras namu, notiek pagasta 

pasākumu organizēšana (Zinību diena, LR dzimšanas diena)  

 

• Bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides vērtējums specializācijā 

Pārskata periodā tika apmeklēti vairāki profesionālās pilnveides mācību semināri un kursi (skat. 4. 

sadaļu).  

 

• Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem, to iespējamie risināšanas ceļi 

Bērnus un jauniešus piesaistīt lasīšanai ir liela problēma – līdz ar tehnoloģiju ienākšanu bērnu 

ikdienā, zūd interese par grāmatu un lasīšanu. Jaunieši grāmatas lasa mazāk, bibliotēkas 

apmeklējuma mērķis ir datori un internets, brīvā laika pavadīšana. Lielākā daļa bērnu un jauniešu 

dzīvo laukos. Vienīgā iespēja, kā sasniegt šo mērķauditoriju ir sadarbība ar skolu, skolas bibliotēku, 

rīkojot kopējus pasākumus un aktivitātes atsevišķām klasēm, kas tiek arī darīts. 

 

8. Novadpētniecība 
 

• Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda prioritātes 
Pārskata gadā noteiktās prioritātes un darbs turpinājās šādos virzienos: 

- krājuma komplektēšana un popularizēšana 

- izglītojošu, tematisku pasākumu un novadmācības stundu veidošana 

- novadnieku vaļasprieku popularizēšana: rokdarbu izstādes bibliotēkās 

• 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 sociālās zinības un vēstures stundās, bibliotēkas un pagasta pasākumos.  

• Novadpētniecības darba popularizēšana 
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Bibliotēkas novadpētniecības resursi tiek popularizēti Facebook, Biķernieku pagasta pārvaldes 

mājaslapa, bibliotēkas un KN pasākumos. Sadzīves priekšmeti ir pastāvīgā izstādē un ir pieejami 

apskatei katram apmeklētājam un lielāko interesi izraisa bērnu un jauniešu vidū. 

Tika rīkota fotoizstāde Facebook par skaistām vietām mūsu pagastā: 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1544791062637070&set=pcb.1094086011501637 

 

• Sadarbība novadpētniecības jomā 

Nozīmīgi sadarbības partneri ir visi cilvēki, kas piedāvā bibliotēkai novadpētniecības materiālu.   

Sadarbībā ar Krivošejevas vecticībnieku draudzi, Biķernieku 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. Gada laikā mērķtiecīgi veltīt noteiktu laika periodu tikai darbam ar novadpētniecības 

materiālu. 
 

• Galvenie secinājumi pārskata periodā, nākotnes prognozes, vajadzības 

Turpināt darbu pie bibliotēkas novadpētniecības materiālu apkopošanas, papildināšanas. 

 

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.  

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. 

Jaunieguvumu popularizēšana: 

https://www.facebook.com/photo?fbid=1490583121391198&set=pcb.1042234333353472 

 

•      Bibliotēkas informācija tīmeklī  
Informācija par Biķernieku pagasta bibliotēku ir ievietota Facebook tīmekļvietnē grupa :  
Biķernieku pagasta pārvalde     https://www.facebook.com/groups/213141999596047 

 

Tabula “Sociālo tīklu saturvienību skaits” 

 Saturvienību 
skaits 

2022 

Facebook 41 

 

• Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1544791062637070&set=pcb.1094086011501637
https://www.bikerniekupag.lv/
https://www.bikerniekupag.lv/bikernieku-biblioteka/
https://www.facebook.com/photo?fbid=1490583121391198&set=pcb.1042234333353472
https://www.facebook.com/groups/213141999596047
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Par 2022.gada veiksmīgākajiem Biķernieku pagasta bibliotēkas popularizējošiem pasākumiem un 

aktivitātēm var uzskatīt sekojošos: 

- Tikšanās ar dzejniecēm Tatjanu Aleksejevu un Irinu žukovu,  

- “Maza zvirbulēna grāmatu grozs” vasaras brīvlaikā, 

-  “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2022” 

 

• Ar publicitātes darbu saistītās problēmas un to risinājumi 

Problēmu ar publicitāti nebija. 

 

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, ar visiem bibliotēka veiksmīgi sadarbojās. 

Bibliotēkas pakalpojumu popularizēšanā un lasīšanas veicināšanas pasākumu norisē bibliotēka 

sadarbojās ar pirmsskolas grupu “Ozolzīlītes”, 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.  

Bibliotēkas attīstību veicina sadarbība ar Biķernieku pagasta pārvaldi un Augšdaugavas novada 

pašvaldību: nodrošina finanšu atbalstu bibliotēkas darbībai, bibliotēka metodiskos jautājumus 

griezās pie Augšdaugavas novada bibliotēku metodiska centra vadītājas, Augšdaugavas novada 

Kultūras centra "Vārpa" kultūras darba vadītājas. 

 

Daži piemēri: 

- Sadarbība ar pirmsskolas grupu “Ozolzīlītes”. Bibliotekārā stunda : “Vinniju Pūku pazīst 

ikviens” 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1397665607349617&set=pcb.954507888792784 

- Sadarbība ar skolu un Biķernieku KN , pasākums veltīts LR dzimšanas dienai 

https://www.facebook.com/photo?fbid=2132436410276409&set=pcb.1149543922622512 

- Dzejas dienas sadarbībā ar Maļinovas pagasta bibliotēku 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1548523195597190&set=pcb.1097703271139911 

- Sadarbībā ar Biķernieku KN  “Lieldienas tikšanās ar kaimiņu pagastiem” 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1450707865378724&set=pcb.1004356940474545 

- Ar KN ekskursija uz Līksnas parku 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1476366026146241&set=pcb.1028650664711839 

- Sadarbība ar Biķernieku KN . Radoša darbnīca “Dari pats” 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1934661050053947&set=pcb.979430406300532 

 

Biķernieku pagasta bibliotēka un pagasta iedzīvotāji piedalījās saulespuķu fotokonkursā, ko 

organizēja Augšdaugavas novada Kultūras centrs “Vārpa” 

https://www.facebook.com/photo?fbid=5307403619295491&set=pcb.5307416895960830 

 
Liels paldies visiem par sadarbību un atbalstu. 

 

 
 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1397665607349617&set=pcb.954507888792784
https://www.facebook.com/photo?fbid=2132436410276409&set=pcb.1149543922622512
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1548523195597190&set=pcb.1097703271139911
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1450707865378724&set=pcb.1004356940474545
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1476366026146241&set=pcb.1028650664711839
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1934661050053947&set=pcb.979430406300532
https://www.facebook.com/photo?fbid=5307403619295491&set=pcb.5307416895960830

