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Laucesas pagasta bibliotēkas darba pārskata kopsavilkums
Laucesas pagasta bibliotēka (turpmāk tekstā – bibliotēka) ir Daugavpils novada pašvaldības
Laucesas pagasta pārvaldes kultūras, informācijas un izglītības iestāde. Laucesas pagasta bibliotēka
veic vietējās publiskās bibliotēkas funkcijas Laucesas pagasta administrātīvajā teritorijā.
Darba prioritātes
1. attīstītīt bibliotēku par izglītības, informācijas, sabiedriskās saskarsmes un kultūras
centru;
2. pilnveidot bibliotēkas darbinieka profesionālitāti, paaugstinot to kvalifikāciju, skat.
4.sadaļu.
3. nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus pakalpojumus bibliotēkas lietotājiem, skat. 5.sadaļu;
4. nodrošināt pilnvērtīgu un kvalitatīvu krājumu attīstību un komplektēšanu, pilnveidot un
attīstīt tradicionālo un elektronisko resursu izmantošanu; pārskata gadā tika uzsākta
krājuma marķēšana, skat. 6. sadaļu.
Jauni pakalpojumi
Bibliotēkas lietotāju autorizācija un e-grāmatu popularizēšana www.3td.lv, attalinātās Letonikas
izmantošanas iespējas, sk.6. sadaļu.
Darbs Covid-19 apstākļos un ārkārtējās situācijas laikā
Sakarā ar to, ka gada laikā vairākas reizes tika izsludināta ārkārtās situācija valstī (sakarā ar
COVID 19 infekcijas nelabvelīgo izplatību), plānotie pasākumi nenotika ieplānotā apmērā vai vispār
nenotika, tika uzlikti daţādi ierobeţojmi bibliotēkas apmeklēšanā, grāmatu un periodisko izdevumu
izsniegšanā/saľemšanā (skat. 4., 5., 7., sadaļu).
Bibliotēkā tika izstrādāti bibliotēkas lietošanas noteikumi ārkārtās situācijas periodam (sk.
2.pielikumu).
Citi aktuāli jautājumi
Laucesas pagasta bibliotēka piedalījās:
lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu jauniešu un vecāku ţūrija”. Tika
novadītas BJŢ’2020 aktivitātes ierobeţotā skaitā (skat. 7. sadaļu);
“Latvijas Nacionālās Skaļās lasīšanas sacensībās” . 2019. gada nogalē bibliotēka
sadarbībā ar Laucesas pamatskolu veiksmīgi iesaistījās Latvijas Nacionālās Skaļās lasīšanas
sacensībās. Konkurss notika vairākos etapos, tika iesaistīti 6.-7. klases audzēkľi. 23.01.2020. notika
pirmās kārtas fināls un tika noskaidrota Laucesas pagasta Skaļās lasīšanas čempione (sk.7. sadaļu).
Problēmas, to risinājumi,
Problēma ar bibliotēkas interneta ātrumu tika atrisināta 2020. gada jūlijā, kad tika uzstādīta
jauna iekārta.
Zinošo cilvēku resursu trūkums novadpētniecības materiālu vākšanā un apkopošanā (sk. 8.
nodaļu).

3

1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums
Īss situācijas apraksts:
 bibliotēkas darbības teritoriālais un institucionālais raksturojums
Laucesas pagasta bibliotēka (turpmāk tekstā – bibliotēka) ir Laucesas 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 saskaľā ar pārvaldes apstiprināto bibliotēkas nolikumu.
 informācija par padotībā esošajām iestādēm (bibliotēku filiālēm, ja tādas ir), reģiona
bibliotēkām, izglītības iestāţu bibliotēkām, ārējiem apkalpošanas punktiem
Bibliotēka ir Laucesas pagasta pārvaldes patstāvīga struktūrvienība un tai padotībā filiāļu nav.
Izmaiņas bibliotēku darbībā pārskata periodā (izmaiľas juridiskajā statusā, institūcijas
struktūrā u. c. būtiskas izmaiľas)
Izmaiľas bibliotēkas darbībā pārskata periodā nav notikušas.
Pārskata periodā paveiktais no bibliotēkas stratēģijas (attīstības plānā) definētajiem virzieniem
un uzdevumiem
Gada laikā saskaľā ar attīstības plānu tika paveikts:
1. ar jauniem materiāliem papildināts novadpētnecības krājums;
2. regulāri nodrošināta bibliotēkas pakalpojumu publicitāte sociālajos tīklos;
3. apkopota informācija par bibliotēkā novadītiem pasākumiem un aktualitātēm pašvaldības
mājas lapā;
Sakarā ar to, ka gada laikā vairākas reizes tika izsludināta ārkārtās situācija valstī (sakarā ar
COVID 19 infekcijas nelabvelīgo izplatību) plānotie pasākumi nenotika ieplānotā apmērā
vai vispār nenotika:
4. lasītveicināšanas pasākumi sadarbībā ar izglītības iestādi veiksmīgi noritēja gada sākuma
līdz marta mēnesim, vasaras brīvlaikā un gada nogalē septembrī-oktobrī.
5. nācas atteikties no konsultācijām e-pakalpojumu izmantošanā senioriem, kas ir riska grupā
sakarā ar infekcijas izplatību;
6. gada laikā veiktas izmaiľas grāmatu un seriālizdevumu izsniegšanā un saľemšanā, kā arī
gada nogalē aizliegts apkalpot lasītājus vispār; tika izstrādāti bibliotēkas lietošanas
noteikumi ārkārtās situācijas laikā;
7. sakarā ar to, ka kultūras un izglītības iestādēs tika atļauta unterešu pulciľa darbība, vasaras
brīvlaikā tika izveidots interešu pulciľš „Ezīša draugu klubiľš” ar novirzi latviešu valodas
apgūvē;
8. apmklēti klātienē semināri, kad tad bija iespējams, un lielākā daļa semināru notika
attalināti, izmantojot daţādas platformas.
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.

4

2. Finansiālais nodrošinājums
Vērtējums par finansējuma atbilstību bibliotēkas funkciju veikšanai un attīstībai (attīstību
veicinošs, nodrošina tikai bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu, nepietiekams) + īsi secinājumi,
salīdzinājums, analīze par pēdējiem 3 gadiem
Analizējot bibliotēkas finansējuma atbilstību MK noteikumiem Nr. 415 “Bibliotēku darbībai
nepieciešamā finansējuma normatīvi”, tika izsecināts, ka finansējums nodrošina bibliotēkas funkciju
veikšanu.
Bibliotēkas finansējuma avоti ir pašvaldība – Laucesas pagasta pārvalde un Daugavpils novada
Kultūras pārvalde grāmatu iegādei. Trīs gadu laikā ir vērojams bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma
neliels palielinājums par 0,7% mazsvarīgs samazinājums par 0,22% periodikas iegādē. Finansējums
grāmatu iegādei palika nemainīgs, bet būtu vēlams to palielināt.
Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums”
Kopā (EUR)
Pašvaldības finansējums
Citi ieľēmumi:
t. sk. maksas pakalpojumi
t. sk. ziedojumi un dāvinājumi
t. sk. VKKF finansējums
t. sk. citi piešķīrumi

2018
13824
13824

2019
13352
13352

2020
13444
13444

Tabula “Bibliotēkas izdevumi”
Izdevumi kopā (EUR)
Darbinieku atalgojums (bruto)
Krājuma komplektēšana

2018
13824
5458
910

2019
13352
6361
920

2020
13444
6413
918

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums
Veiktie un plānotie telpu un ēku rekonstrukcijas projekti un remontdarbi
Pārskata periodā remontdarbi netika veikti. Pēc bibliotēkas renovācijas 2007.-2008.g.
bibliotēkas telpas atrodas otrā stāvā, tajā ietilpst lasītāju zāle ar 8 darba vietām, palīgtelpas,
bibliotekāra kabinets un datoru klase un tās ir labā stāvoklī.
Pārskata periodā notika ēkas tehniskā apsekošana, ko veica SIA „Velaforte” un tika saľemts
atzinums ar rekomendācijām veikt nepieciešamos uzlabojumus un remontdarbus.
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)
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Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums
Lietotājiem
(skaits)
4

Datori

Darbiniekiem
(skaits)
1

Portatīvais dators

1

Plānie klienti
Multifunkcionālās
iekārtas

Nav
1

nav
nav

Printeri
Kopēšanas
iekārtas
Skeneri
Citas iekārtas

1
Nav

nav
nav

Nav
projektors

nav
nav

Vērtējums (teicams/labs/
apmierinošs/neapmierinošs)
Lietotāju datorus nepieciešams
modernizēt vai nomainīt
(2008.g.); darbiniekam ir jauns
dators (2018.g.)
Jauns (2020.g. )

Piezīmes

Iegādāts pēc Kultūras
pārvaldes investīcijas
plāna

2012. gadā iegādāta
multifunkcionālā iekārta ir
labā stāvoklī
2005. gada, nestrādā

jānoraksta

2012. gada, labā stāvoklī

Nav projektora ekrāna

Problēmas un to risinājumi materiālā un tehniskā stāvokļa jomā
Lietotāju datori ir lēnīgi darbā, divi no tiem vispār nestrādā. Bibliotēkas lietotāju individuālām
konsultācijām tika izmantoti datori, kas atrodas 1.stāvā publiskā interneta pieejas punktā.
Pārskata gadā tika atrisināts jautājums par lēnu Internata darbību – saskaľā ar „Vienotā
bibliotēku datu pārraides tīkla modernizāciju un pieslēgumu darbības nodrošināšanu” 2020. gada jūlijā
tika uzstādīta jaunā iekārta (Mikrotik) ( download ir 20,34 Mbps, bet upload 20,77 Mbps) (sk. 1.
pielikumu).

4. Personāls
Personāla raksturojums (kopaina: skaits, slodzes, izglītība, izmaiņas personāla sastāvā u. c.)
Bibliotēkā bez izmaľām strādā viens darbinieks – bibliotēkas vadītāja uz pilnu slodzi ar augstāko
izglītību (citā nozarē). Pārskata periodā, sakarā ar epidemioloģisku situāciju daţi semināri tika atcelti,
un daţi pēc iespējas tika apgūti attalināti. Pārskata periodā plānotais kvalifikācijas eksāmens tika
pārcelts uz 2021. gada martu.
Apbalvojumi un pateicības
2020. gadā apbalvojumi un pateicības netika saľemtas.
Finansējums personāla attīstībai (profesionālajai pilnveidei, pieredzes apmaiľas braucieniem
u. tml.) – situācijas apraksts, vērtējums
Bibliotēkas personāla attīstībai – profesionālajai pilnveidei 2020. gadā budţetā tika ieplānoti
naudas līdzekļi, bet netika izlietoti. Jāatzīmē, ka pašvaldība vienmēr ir pretīmnākoša personāla
izglitības kvalitātes uzlabošanā.
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Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi”
Organizētājs(-i)

N.p.k. Norises
laiks
1.
12.02.2020.

Norises
vieta
Daugavpils

2.

05.06.2020.

Daugavpils

3.

09.10.2020.

Tiešsaiste,
platforma
“Microsoft
Teams”

4.

24.11.2020.

5.

25.-27.
11.2020

Tiešsaite,
platforma
ZOOM
Tiešsaite,
platforma
ZOOM

Daugavpils
novada Kultūras
pārvalde
Daugavpils
novada Kultūras
pārvalde
Latvijas
Nacionālā
bibliotēka
(LNB),
UNESCO
Latvijas
Nacionālā
komisija un
Latvijas
Bibliotekāru
biedrība
Latvijas
Nacionālā
bibliotēka
Daugavpils
novada Kultūras
pārvalde

6.

12.12.2020.

Tiešsaite,
platforma
ZOOM

Daugavpils
novada Kultūras
pārvalde

Pasākuma nosaukums,
galvenās tēmas
Izstāţu iekārtošana

Stundu
skaits
4

Praktizēt vieglumu-brīvība
radīt

4

„Latgales reģionālais
seminārs “Bibliotēkas un
sabiedrības ilgtspējīga
attīstība: mēs būvējam šo
pasauli paši””

4

„Ceļazīmes mediju
lietošanā”

2

„Kultūras processu
inventarizācija novadā un
restarts pēc krīzes. Personīgs
pieskariens”/
Digitālo tehnoloģiju ietekme
un nozīme mūsdienu
pārmaiľu sabiedrībā un
vadībā

15

4

Problēmas un to risinājumi personāla jomā
Bibliotēkas darbiniekam trūkst 3.profesionālā kvalifikācijas līmeľa, līdz ar to 2018. gadā tika
nosūtīts pieteikums eksāmena kārtošanai un profesijas ieguvei. 2020. gadā bija paredzēta eksāmena
kārtošana, bet pārcelta uz 2021.gadu.

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība
Galvenie rādītāji (kopaina: lasītāju skaits, apmeklējums, izsniegums u. c.):
 tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” + rādītāju vērtējums, skaidrojums, analīze
Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji”
Lietotāju skaits
t. sk. bērni
Bibliotēkas apmeklējums
t. sk. bērni
Datora un Interneta
apmeklējums
Izsniegums kopā

2018

2019

2020

134
36
1674
375
472

151
47
1694
364
487

156
54
1559
366
314

% salīdzinot ar
iepr. gadu
+12%; +3%
+31%; +15%
+1%; -8%
-3%; +0,5%
+3%; -35%

2191

2436

2488

+11%; +2%
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t. sk. grāmatas
t. sk. periodiskie izdevumi
t. sk. bērniem
Bibliotekārais aptvērums %
no iedz. skaita pagastā,
pilsētā, reģionā
t. sk. bērni līdz 18 g.
Iedzīvotāju skaits

1171
1020
119
21%

1139
1297
125
24%

1348
1140
179
25%

-3%; +17%
+27%; -12%
+5%; +43%
+14%; +4%

21,8%
643 (1286*)

43,5%
633 (1266*)

42,2%
617 (123401,07,2020*)

+99%; -3%
-1,5%; -2,5%

*Iedzīvotāju saits pašvaldībā uz 01.07.2020.

Pārskata periodā ārkārtās situācijas ieviešana vairākas reizes gadā ieviesa savas korekcijas arī
bibliotēkas darbībā. Lietotāju apmeklējums ir mazāk par 8% un par 35% mazāk ir Datoru un Interneta
ampeklējums.
Grāmatu izsniegumu skaits palielinājās par 17%, („nāc rētāk – ľem vairāk!”) savukārt
periodisko izdevumu pieprasījums samazinājās par 12%.
Bibliotēkas kopējais lietotāju skaits palielinājās par 3% un par 15% palielinājās bērnu skaits,
pateicoties lasīšanas veicināšanas programmai, kas realizējama skolā un Laucesas ciemā. Jāatzīmē, ka
ir grūti veikt aprēķinus saistītus ar precīzu iedzīvotāju skaitu mūsu pagasta ciemos, jo pagasta teritorijā
darbojas divas bibliotēkas un priekšrocības iedzīvotāju skaitā viennozīmīgi ir otrai bibliotēkai (sakarā
ar finansējumu dalīšānu starp divām bibliotēkām, tika pieľemts lēmums dalīt iedzīvotāju skaitu uz
pusēm, bet tas ir neprecīza rādītāju aprēķināšana).
Bērnu bibliotēkas apmeklējums ir drusciľ augstāk par 0,5%, un tas ir pozitīvi vērtējams, jo
pārskata periodā bija vairāki aizliegumi bērnu uzturēšanai bibliotēkas telpās.
Pārskata gadā pēc iespējas tika īstenota lasīšanas veicināšanas programma BJŢ’2020 Laucesas
pamatskolā.
Pakalpojumu attīstība, jauninājumi – kopaina, piemēri, vērtējums
Ľemot vērā valstī izslūdināto ārkārtās situāciju, pārskata periodā tika izstrādāti bibliotēkas
lietošanas noteikumi ārkārtās situācijas periodam. Galvenās prasības: apmeklējot biliotēku jālieto sejas
aizsargmaska, jāievēro 2 m distanci, maksimālais uzturēšanas laiks ir 30 minūtes, pirms ienākot
abonementā, jadezinficē rokas un jāatstāj atnestas grāmatas, ţurnālus, avīzes karantīnas kastē uz
72stundām (sk. 2. pielikumu).
Pārskata gadā bibliotēka turpināja apkalpot lietotājus piecas dienas nedēļā, tikai veiktas
izmaiľas darba laikā, ľemot vērā novērojumus, ka bibliotēkas apmeklējums vakara stundās nav
produktīvs. Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no plkst. 8.00
līdz 16.30, trešdienās no 8.00 līdz 17.00 un piektdienās no 8.30 līdz 16.00, izľemot gadījumus, kad ir
atvaļinājuma laiks vai prombūtne attasnojošo iemēslu dēļ (semināri, dienesta braucieni, slimības lapa).
Daţreiz pēc lasītāju lūguma sniegti pakalpojumi ārpus darba laikā, visbieţāk tas ir mācību materiāla
vai citu dokumetu izdruka.
Bibliotēkā var izmantot pieejamos bezmaksas resursus, saľemt nepieciešamo informāciju un
bez maksas piedalīties bibliotēkas rīkotajos pasākumos (ārkārtās situācijas laikā nodarbības, pasākumi
nenotika).
Ľemot vērā valstī izslūdināto ārkārtās situāciju pārskata periodā, pieaugušie apmeklēja
bibliotēku tikai pēc iepriekšējās pieteikšanās, iepriekš informējot pa telefonu. Jaunieši, jaunās māmiľas
saziľai vairāk izmanto WhatsApp vai Messenger. Bērni aktīvi apmeklēja bibliotēku vasaras brīvlaikā,
kad bija atļauts.
Apmeklētāji labprāt izmantoja bibliotēkas bezmaksas Internetu un datorus (ierobeţotā laikā,
kad bija atļauts), lai veiktu e-maksājumus, mācību materiāla un citu dokumentu drukāšanu. Vienai
apmeklētāju gruppai bibliotēka ir kā starpnieks starp iedzīvotāju un pagasta pārvaldi: iedzīvotāji
aizpild iesniegumu veidlapas vienkaršotajai robeţšķeršošanai ar Baltkrieviju, iesniegumus nodokļu
atvieglojumiem un citus dokumentus, kurus bibliotēkas darbinieks nogādāja pārvaldē.
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Pārskata gadā papildus klātienes izsniegšanai tika organizēta arī attalināta apkalpošana un
piegāde uz mājām vairākiem bibliotēkas lasītājiem. Šo pakalpojumu veic pats bibliotēkas darbinieks.
E-grāmatu bibliotēka (aizpilda reģiona galvenā bibliotēka un bibliotēkas, kuras ir
kopkataloga sistēmadministratori)
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 ľemti vērā lasītāju
ieteikumi un viedoklis. Vienmēr tika akcentēts, ka katrs lasītājs ir svarīgs bibliotēkai, izzinātas lasītāju
un apmeklētāju vēlmes.
Bibliotēkas sadarbība ar skolu nodrošina jaunus lasītājus (pirmklasnieki-otrklasnieki), kas
piedalās lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu, Jauniešu un vecāku ţūrija”. Jauniem bibliotēkas
apmeklētājiem tika uzdāvīnāta bibliotēkas grāmatzīme ar kontaktinformāciju.
Ārējie apkalpošanas punkti kā pakalpojums (īss apraksts par to, kādus pakalpojumus
iedzīvotāji var saľemt ārējās apkalpošanas punktos, ārējo apkalpošanas punktu darbības
vērtējums, secinājumi)
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. Tiek popularizēta bibliotēkas apkalpošana mājās
cilvēkiem, kam ir grūtības apmeklēt bibliotēku pašiem veselības vai transporta trūkuma dēļ.
Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām vai interešu grupām
(uzľēmēji, 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
organizešanā pieaugušiejiem bija samērā kluss. Gada sākumā notika tikšanās ar 2019. gada goda
lasītājiem. Svinīgi atklāta Olgas Kuzminas fotogrāfiju izstāde „Atzīšanās”, lasītāju apbalvošana un
meistarklase ziepju varīšanā.
Bibliotēkas lietotājiem un pagasta iedzīvotājiem gada laikā piedāvātas apskatei grāmatu,
fotogrāfiju un priekšmetu tematiskās izstādes.
Uzziņu un informācijas darbs – īsi, aprakstoši (situācijas apraksts, vērtējums)
Bibliotēkā informāciju gūst skolēni, mājsaimnieces, bezdarbnieki, pensionāri u.c. Uzziľu
meklēšanai tika izmantoti interneta resursi, bibliotēkas tematiskās mapes un pašas zināšanas. Uzziľu
meklēšanai tika izmantota bezmaksas datu bāze Letonika.lv, un pieprasījumu populārākas valsts
vietnes www.nva.gov.lv www.lad.gov.lv , www.ldc.gov.lv u.c.
2020. gada
sniegtas 58 individuālās konsultācijas lietotājiem Interneta izmantošanā
(maksājumu veikšana, rādītāju nodošana www.elektrum.lv , VPM iesniegumu aizpildīšānā, datu
iesniegšanā LDC-am), vajadzīgās informācijas meklēšanā.
Bibliotēkas izglītojošā darbība (situācijas apraksts, vērtējums)
Bibliotēkā mācības, izglītības programmas iedzīvotājiem gada laikā ne tika organizētas.
Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas pieejamība
iedzīvotājiem
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Bibliotēkas ēkā informatīvajā stendā ir pieejama aktuālā informācija no pašvaldības, valsts
institūcijām un nevalstiskām organizācijām, kas nepārblīvē ar informācijas daudzumu (paziľojumi,
afišas, notikumu informācija). Pārējā publiskā informācija ir pieejama elektroniskā veidā pašvaldības
un organizāciju vietnēs. Visaktuālākā informācija par ierobeţojumiem un ieteikumiem ārkārtās
situācijas laikā, kā arī informācija par iestādes darba laika izmaiľām 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 2020. gadā turpināja strādāt ar elektronisko katalogu BIS ALISE (versija 4.5.)
Daugavpils novadā BIS ALISES darbību nodrošina un pārrauga Naujenes Tautas bibliotēka. Pārskata
periodā Bibliotēku informācijas sistēmā tika veikti versijas jauninājumi un uzlabojumi.
Ikkdienas darbs ar Elektronisko katalogu nepārprotami atvieglo un ekonomē darba laiku (atrāk
notiek izsniegšanas process, gatavas atskaites, viegli pārskatāmi parādnieku saraksti, eksēmplāru
meklēšana, SBA pieprasījumu izpilde u.c.).
Digitalizācija – kopaina, īss situācijas apraksts
Krājuma vai materiālu digitalizācija pārskata periodā nav notikusi, sakarā ar nepieciešamības,
tehniskā nodrošinājuma, fiziskā laika un pieredzes trukumā dēļ.
Iekšzemes un starptautiskais SBA:
Tabula “SBA rādītāji”
SBA
No citām Latvijas bibliotēkām saľemto
dokumentu skaits
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto
dokumentu skaits

2018
32

2019
1

2020
56

5

6

1

Lasītājiem par SBA pakalpojumu atgādināts, kad ir nepieciešama tāda grāmata, kuras nav mūsu
bibliotēkā vai ir interese par vairakiem autora darbiem, kuri nav pieejami mūsu bibliotēkā. Paši
bibliotēkas lietotāji passīvi izmanto elektroniskā kopkataloga pakalpojumus.
Problēmas un risinājumi bibliotēkas pakalpojumu un pieejamības jomā
Bibliotēkas pakalpojumi pilnā apmērā nav pieejami iezīvotājiem laika periodā, kad bibliotēka ir
slēgta uz ilgāku laiku, piemēram, sakarā ar kārtējo atvaļinājumu vai cita attaisnojoša iemesla dēļ.
Problēmas risinājums varētu būt: laicīgās pašapkalpošanas ieviešana vai par attiecīgo piemaksu uzlikt
papildus pienākums citam darbiniekam, piem, pagasta 2.bibliotēkas vadītājai.

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 un nozaru literatūru. Finansējums grāmatu iegādei palika nemainīgs, bet jaunu grāmatu
skaits palielinājies, sakarā ar lielā skaita grāmatu saľemšanu bezatlīdzībā (nozaru, pieaugušo un bērnu
daiļliteratūra latviešu valodā), pateicoties Kultūras Ministras atbalstam iepirkumam un citiem
dāvinājumiem.
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Pārkata gadā, ārkārtās situācijas laikā, tika uzsākta grāmatu marķēšana, atbilstoši UDK un
lasītāju vecumam. Meklējot vajadzīgo grāmatu vai liekot atpakaļ, jāvadās pēc kārtojuma principiem:
nozaru literatūra – tematiskais izkārtojums, tas lasāms norādēs uz dalītājiem grāmatu plauktos (kā arī
iepriekš), jauninājums – uz grāmatām uzlīmēti marķējumi zaļā krāsā;
bērnu literatūras krāsu apzīmējumi uz grāmatu vāka atbilstoši vecuma grupām:
grāmatas latviešu valodā bērniem un sākumskolas skolēniem – roza krāsa;
grāmatas krievu valodā bērniem un sākumskolas skolēniem – dzeltena krāsa;
pamatskolas skolēniemm, jauniešiem – gaiši zila krāsa (sk. 3. pielikumu).
Latviešu daiļliteratūra izvietota atsevišķā plauktā alfabētiskajā izkārtojumā t.i. pēc autoru
uzvārdiem, norādēs uz dalītājiem grāmatu plauktos norāda uz dzeju, daiļliteratūru un tulkojumiem.
Pagaidām bez marķējuma.
Izmaiľas daiļliteratūras krājuma kreivu valodā izkārtošanā netika veiktas – joprojam ir
alfabētiskais izkārtojums t.i. pēc autoru uzvārdiem. Plānots turpināt grāmatu marķēšanu, lai lasītājiem
būtu vieglāk orientēties – izdalīt krājumā detektīvus, mīlas romānus, spriedzes romānus, vēsturiskos un
fantastikas/fantāzijas grāmatas.
 informācija par krājuma komplektēšanas politikas dokumentu (sniedz saiti uz
dokumentu tiešsaistē vai pievieno dokumentu pielikumā)
Pārskta periodā bibliotēka balstījās uz krājuma komplektēšanas politiku, kas izstrādāta 2019.
gadā.
 ja ir jauns komplektēšanas politikas dokuments – secinājumi par iepriekšējo dokumentu
Pārskatā gadā jauns komplektēšanas politikas dokuments netika izstrādāts.

Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums:
 tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” + situācijas vērtējums
“Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums”
Pašvaldības finansējums krājuma
komplektēšanai
t. sk. grāmatām
t. sk. bērnu grāmatām
t. sk. periodiskajiem izdevumiem
Finansējums krājumam uz 1 iedz.
skaita pagastā, pilsētā, reģionā
Finansējums krājuma
komplektēšanai kopā

2018
910

2019
920

2020
918

443
115
352
0,71

431
127
362
1,45

456
102
360
1,51

910

920

918

Finansiālais nodrošinājums kopsummā grāmatu iegādei, salīdzinot ar iepriekšejo periodu palika
nemainīgs. Par 0,5% samazinājies finansējums periodiskajiem izdevumiem, kas saistīts ar periodisko
izdevumu daţādošanu un attiecīgi mainīgām izmaksām.
Viens no svarīgākajiem uzdevumiem krājuma komplektēšanā ir lasīšanas veicināšana bērnu un
jauniešu auditorijā. Pārskata periodā bērnu grāmatu iegādei tika iztērēts par 19% mazak nekā
iepriekšējā gadā, bet bezatlīdzībā ir saľemtas 33 grāmatas bērniem. Kopumā pieaugums bērnu krājumā
salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir 84%. Vēl svarīgs uzdevums ir pastāvīgo lasītāju noturēšana ar aktuālo,
jauno daiļliteratūru un jaunu lasītāju piesaistīšana.
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Pārskata periodā saľemtie eksemplāri bezatlīdzībā un dāvinājumā sastādā 48% no grāmatu
jaunieguvumu kopskaita un to vērtība ir 661,01 EUR (par 18% lielāka nekā pašvaldības finansējums).
Rekataloģizācija (ierakstu skaits + % no kopējā)
Grāmatu krājuma rekataloģizācijas process tika pabeigts pilnībā 2018. gadā un tiek nodrošināta
informācija par visām bibliotēkas krājuma vienībām un jaunumiem.
Krājuma pārbaude (inventarizācija) – īsi, aprakstoši + novērojumi, secinājumi
Pārskata periodā bibliotēkas krājuma pārbaude (inventarizācija) netika veikta.
Krājuma rādītāji:
“Krājuma rādītāji”
Jaunieguvumi kopā
t. sk. grāmatas
t. sk. latviešu daiļliteratūra
t. sk. bērniem
Izslēgtie dokumenti
Krājuma kopskaits
Grāmatu krājuma apgrozība
Periodisko izdevumu apgrozība

2018
283
97
3
18
170
5314
0,27
0,97

2019
308
125
5
28
623
4999
0,49
1,67

2020
435
89
18
46
296
5138
0,31
1,32

 situācijas raksturojums, rādītāju analīze, secinājumi (krājuma saturiskais izvērtējums:
jaunieguvumi, dāvinājumi, nozaru literatūra, oriģinālliteratūra; krājuma kvalitātes izpēte
u. c.)
Grāmatu jaunieguvumu skaits 2020. gadā palielinājies par 41%, bērnu literatūras jaunieguvumu
skaits palielinājies par 64%, latviešu daiļliteratūra - par 260%. Liels jaunieguvumu skaits ir pateicoties
Kultūras Ministrijas piešķirtam finansējumam 300 000 EUR apjomā no līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem Latvijas Nacionālajai bibliotēkai (LNB) vērtīgo grāmatu iepirkuma programmas
publiskajām bibliotēkām īstenošanai.
2020. gada bibliotēka piedalījās lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu, jauniešu un vecāku
ţūrija 2020”, un saľēma bezatlīdzībā 13 grāmatas. Periodisko izdevumu kopskaits par trim gadiem
palielinājās, jo tika ľemti vērā lasītāju ierosinājumi ţurnālu abonēšanā, daţādošanā.
Krājuma apgrozība samazinājās par 37%, jo palielinājās krājuma kopskaits par 3% un ir samērā
zems izsnieguma palielinājums tikai par 2%.
Krājuma kvalitātes analīze pārskata gada netika veikta.
Datubāzes:
 abonētās tiešsaistes datubāzes (t. sk. ar piekļuvi ārpus bibliotēkas telpām)
Bibliotēkai gada laikā ir pieejamas abonētas datubāzes: www.news.lv laikrakstu bibliotēka
(www.lursoft.lv) un www.letonika.lv. 2020. gadā bibliotēkas lietotājiem tika piedāvāta attalināta
piekļūve www.letonika.lv (ar Naujenes Tautas bibliotēkas starpniecību) un e-grāmatu bibliotēka
(3TD). 2020. gadā autorizācijas dati piešķirti 22 lasītājiem, bet plānotā bāţu izmantošanas aktivitāte
nav jūtama.
 pašu veidotās datubāzes (izľemot novadpētniecības datubāzi, kuru aplūko
novadpētniecības sadaļā)
Bibliotēkai pašu veidotās datu bāzes nav.
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 datubāzu izmantojuma rādītāji – tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” +
secinājumi
Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums”
Dabubāze
Letonika
News

2018
470
180

2019
389+3klienti
101

2020
345
77

https://www.letonika.lv datubāzes lietošanas reizes ir mazāk, sakarā ar to, ka šī datubāze rētāk tika
izmantota studentu un skolēnu vidū, bet ir labs palīgs latviešu valodas apgūvējiem. Skolotāji un
skolēni tika informēti par piekļuvi datu bāzei attālināti (ārpus bibliotēkas telpām) un tika iedota
piekļūves atslēga. http://news.lv/ izmantošanas skaits ir atkarīgs no vispārēja rakstu skaita par
Laucesas pagastu un Daugavpils novadu, tās uzľēmējiem vai pārvaldi un struktūrvienībām. Datubāzi
News bieţi izmanto bibliotēkas darbinieks novadpētniecības materiālu vākšanā un informācijas
apkopošanā. Savukārt bibliotēkas lietotāji dod priekšrocību lasīt reģionālo un citas avīzes
papīrformatā, kas ir abonēti bibliotēkā.
Krājuma un datubāzu popularizēšana (aprakstoši vai tabulas veidā – pēc izvēles)
Krājuma popularizēšanai visbieţāk gada laikā tika rīkotas daţādas grāmatu izstādes:
jauninājumu izstādes, tematiskās grāmatu izstādes, kas popularizē un demonstrē nozaru literatūras
daţādību un pieejamību bibliotēkā. Krājuma jaunumi un tematisko grāmatu izstāţu attēli/prezentācijas
tika popularizēti/demonstrēti bibliotēkas Facedook tīmeklī (sk. 4. pielikums).
Par bibliotēkā pieejamām datubāzēm ir izvietota informācija informātīvajā delī, bibliotēkas
bukletos un pašvaldības mājaslapā (bibliotēkas sadaļā). Par pieejamām datubāzēm lasītājam vienmēr
atgadināts jauna gada sākumā vai pēc aktualitātes.
Darbs ar parādniekiem – aprakstoši (pēc izvēles)
Darbs ar parādniekiem tika veikts regulāri: atgādinājumi par laikā nenodotām grāmatām tika
sūtīti izmantojot bezmaksas tīklus Messenger, www.ok.ru un telefoniski. Bērniem un jauniešiem
bieţāk tika atgadināts personīgi. Ir daţi pastāvīgi lasītāji, kuri prasa uzreiz pagarināt nodošanas laiku,
piemēram, līdz pusgadam, jo ātrāk tikt bibliotēkā nevarēs. Daţreiz lasītājam grūtības sagāda lielie
attālumi un veselības stāvoklis, līdz ar to daţreiz arī ir apkalpošana mājās.
Ar bibliotēkas krājumu saistītās problēmas un to risinājumi, vajadzības, galvenie
secinājumi pārskata periodā
Bibliotēkas krājumam pašvaldības atvēlētais finansējums ir apmierinošs, bet būtu vēlams
lielāks, jo par esošo finansējumu grūti iegādāties vajadzīgo nozaru un uzziľu literatūru.
Meklēti jauni risinājumi un aktīvāk strādāts ar grāmatu krājuma daļu, kuru lasītājs maz
izmanto.
Daiļliteratūras izsniegšanā bieţāk būtu jāizmanto SBA iespējas ar kaimiľ pagastu bibliotēkām.

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem
Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji
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Pārskata periodā budţeta iespēju robeţās bibliotēkā tika nodrošināta ar atbilstoša satura
literatūru un preses izdevumiem bērniem.
Piedāvātas iespējas radošai brīvā laika pavadīšanai, dalībai bibliotēkas rīkotājos pasākumos,
tikšanās un aktivitātēs. Informācija par bibliotēkas pasākumu norisi tika ievietota sociālajos tīklos
https://www.facebook.com/laucesas.biblioteka ((1) Laucesas pagasta bibliotēka | Facebook); pašvaldības
mājas lapā
http://laucese.lv/ezisa-draugu-klubins/, http://laucese.lv/vasara-2020-laucesas-pagastabiblioteka/ un paziľojumi informatīvajos dēļos.
Bibliotēkā bērni ir viena no prioritārajām lasītāju un apmeklētāju grupām. Pārskata gadā
lasītāju skaits vecumā līdz 18 gadiem palielinājās par 15%.
Pārskata gadā, sakarā ar ārkartās situācijas izsludināšanu valstī, bērnu un jauniešu uzturēšana
biblotēkā tika ierobeţota. Bibliotēkā bērniem tika liegta iespēja spēlēt galda spēles, nodarboties ar
zīmēšanu, līmešanu u.c. aktivtitātēm gada garumā, izľemot vasaras laiku. Vasaras brīvalikā bērni tika
nodarbināti daţādās rodašajās darbnīcās, viktorīnās, grāmatu lasīšanā un pārgājienā, kas tika iekļauts
interešu pulciľa programmā. Aizsākoties mācībām bibliotēkas darbinieks mēŗķtiecīgi organizē
pasākumus skolā sākumskolas skolēniem (iepriekš saskaľojot ar administrāciju). Šoruden, tikšanas ar
Bērnu ţūrijas akspertiem skolas telpā bija ierobeţotā skaitā.
Kopumā, pateicoties sadarbībai ar skolu un bērnu aktivitātēm vasaras brīvlaikā izsniegums
bērniem palielinājies par 43%.
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.)
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Uzziņu darbs, pakalpojumi, prasmju un iemaņu attīstīšana, pasākumi dažādām vecuma
grupām
Bibliotēkas darbības ietvaros sniegtas konsultācijas bērniem Interneta drošības jautājumos,
informācijas meklēšanā, valodas apguvē, izmantojot interneta resursus un datu bāzes
(https://www.letonika.lv/, https://drossinternets.lv/lv/info/aitu-dzive, https://maciunmacies.valoda.lv/,
https://lasamkoks.lv/).
Pēc bērnu un jauniešu pieprasījuma sniegtas konsultācijas attēlu vai dokumentu saglabāšanā,
prezentācijas sagatavošanā, izdrukā. Pārskata gadā, kad tika noľemti ierobeţojumi tika organizēti
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lasīšanas veicinošie pasākumi, izstādes, radošās darbnīcas. Bērni (vecumgruppā no 8-12 gadiem) tika
iesaistīti visos organizētos pasākumos vasaras brīvlaikā: izglītojošos un radošajos.
Pārskata periodā, bērni un jaunieši piedalījās šādos pasākumos: Skaļas lasīšanas sacensības,
Bērnu ţūrijas ekspertu tikšanos. BJŢ’2020 aktivitātes notika ierobeţotā skaitā, tika organizēti 6
lasīšanas veicināšanas pasākumi “Bērnu ţūrijas grāmatu lasījumi”, kuros piedalījās 31 bērns.
2020. gada vasaras brīvlaikā bērni tika iesaistīti Ziepju-burbuļu radošā darbnīcā, interešu
pulciľa “Ezīša draugu klubiľš” rīkotājās aktivitātēs. Notika pasākumi, kas tika orientēti uz latviešu
valodas apguvi, dialoga veidošanu. Katru nodarbību tika prezentēta un izlasīta viena grāmata no Bērnu
ţūrijas 2020 un veikts radošs uzdevums. Vasaras brīvlaikā tika organizēts pārgājiens „Laucesas
pagasta garīgais, kūltūrvēsturiskais mantojums” – tika apskatītas vecās dzirnavas un Didrihšteinas
muiţa. Jāatzīmē, kad vecās dzirnavas pārstāja funkcionēt viena puse ēkas tika izmantota kā pienotava
un otrā ēkas pusē bija pagasta nams un lasāmgalds – Lauceses ciema bibliotēka (sk. 5. pielikumu).
Regulāri organizēti jaunieguvumu, tematiskās grāmatu izstādes abonementā ar mērķi
popularizēt jauno un nozaru literatūru.
Veiksmīgākie pasākumi, lasīšanas veicināšanas aktivitātes
Pārskata gadā pirmo reizi bibliotēka sadarbībā ar Laucesas pamatskolu piedalījās „Nacionālās
skaļās lasīšanas sacensībās”. Konkurss notika vairākos etapos, tika iesaistīti 6.-7. klases audzēkľi.
23.01.2020. notika pirmās kārtas fināls un tika noskaidrota Laucesas pagasta Skaļās lasīšanas
čempione 6. klases audzēkne Justīne Lapacka. Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas stāvokli,
Daugavpils novada sacensību fināls notika maijā virtuālājā vidē un mūsu pieteiktā dalībniece Justīne
Lapacka lasīja Astrīdas Lindgrēnes fragmentu no grāmatas "Saulespļava" un ieguva 3. vietu (ar divu
punktu atšķirību no otras vietas).
Sadarbība ar izglītības iestādēm “Kompetenču pieejas mācību saturā (Skola2030)”
ietvaros (minēt konkrētus piemērus)
Nav piemēru.
Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā, nozīmīgākie partneri,
sadarbības vērtējums
Bibliotēkai vairāku gadu garumā ir nostiprinājusies draudzīga sadarbība ar Laucesas
pamatskolu, kas sekmē lasīšanas veicināšanas programmas „Bērnu/jauniešu ţūrija” norisi (sākumsolas
skolotāja Tatjana Mihailova), zīmējumu konkursu, bibliotēkāru stundu, kā arī pirmo reizi
iesaistījamies Nacionālās skaļās lasīšanas sacensībās (latviešu valodas skolotāja Valentīna Vencele).
Jauniešu vidū ir meitenes, kuras brīvprātīgi palīdz pasākumu sagatavošanā un novadīšanā.
Bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides vērtējums specializācijā
Pārskata gadā profesionālā pilnveide darbā ar bēnu/jauniešu auditoriju netika apgūta vai
papildināta mācību semināros, bet pašizglitības ceļā iegūtas jaunas idejas, prasmes, balstoties uz citu
reģionu bibliotēkas darbinieku pieredzi un panākumiem darbā ar bērnu un jauniešu auditoriju.
Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem, to iespējamie risināšanas ceļi
Attīstoties tehnoloģijām radās milzīga problēma bērnu un jauniešu vidū, kad lielāko dienas
daļu jaunieši esot virtuālajā vidē neizejot no mājām (soc.vietnēs, aplikācijās). Pozitīva situācija ir
vērojama vasaras brīvlaikā, kad bērni aktīvi piedalās rīkotajos pasākumos, lasa pārsvarā obligāto
literatūru pēc skolotājas saraksta un pēc paša ieskata.
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Sākumskolas vecuma bērniem trūkst zināšanu par aktualitātēm mūsdienu literatūrā, viľi vēlas
lasīt grāmatas ar maz tekstu un daudz attēliem. Lasīšanu, vairāki no viľiem, uztver kā nepatīkamu
pienākumu.
Noteikti jāpilnveido bibliotekārās stundas un jādomā par to daţādošanu, lai bērniem būtu
interese nākt uz bibliotēku un izmantot piedāvātus resursus. Pēc iespējas vairāk jāpopularizē ģimenes
bibliotēkas modelis, vairāk jāstrādā ar vecākiem un jaunākā vecuma bērniem, lai došanās uz bibliotēku
kļūst par patīkamu piedzīvojumu.

8. Novadpētniecība
Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda prioritātes
Bibliotēkā pastāvīgi veikts darbs pagasta vēstures izpētē materiālu apkopošanā un saglabāšanā.
Bibliotēkā jau pirms laika izveidots novadpētniecības plaukts ar materiāliem par pagasta vēsturi un
ievērojamiem cilvēkiem, kas papildināts ar jauniem materiāliem.
Visi apkopotie novadpētniecības materiāli izvietoti pastāvīgajā izstādē. Abonementā un lasītavā
izvietotas 16 nosaukumu mapes un 19 albūmi, kas tiek regulāri papildināti un izmantoti pēc
pieprasījuma. Bibliotēkā tiek apkopota un uzglabāta Laucesas pagasta avīze “Ziľotājs” (1999.2010.g.), pastāvīgi tiek papildināta ar jauniem numuriem un saglabāta pašvaldības avīze „Daugavpils
novada vēstis”.
Novadpētniecības krājums:
 komplektēšana, ietverto materiālu veidi
Galvenie virzieni novadpētniecības jomā saistīti ar pagasta vēstures, kā arī novadnieku
apzināšanu, materiālu vākšanu un apkopošanu. Novadpētniecības krājums pārskata gadā tika
papildināts ar 77 rakstiem kā arī jauniem fotottēliem par bibliotēkas un ciema kultūras dzīvi.
Novadpētniecības krājumu var viegli atpazīt pēc oranţām uz dzeltenām mapēm ar nomenklatūras
numuru 18.-16.
 krājuma organizācija un glabāšana
Materiāls glabājas abonementā – katram lasītājam pieejamā un pārskatāmā vietā.
Novadpētniecības krājums organizēts tematiski hronoloģiskajā secībā. Novadpētniecības grāmatu
krājums izvietots abonementā zem tematiskām mapēm un uz krājumu norāda informatīvas plāksnes un
norādes.
 digitalizācija, digitālie resursi un to veidošana
Novadpētniecības materiāls nav digitalizēts.
 krājuma kvalitātes, aktualitātes, attīstības novērtējums
Novadpētniecības krājumam piemērojami citi kritēriji atšķirībā no pārējā bibliotēkas krājuma.
Te galvenokārt notiek komplektēšana un piekomplektēšana. Novadpētniecības krājums ik mēnesi vai
ceturksnī (atkarībā no informācijas plūsmas) tiek papildināts ar aktualitātēm. Visbieţāk tika
papildinātas tematiskās mapes par pašvaldību, pagasta uzľēmējiem, 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 visusskolas
skolēni, izstrādājot zinātniski pētnieciskos darbus vai dotos uzdevumus Projektu nedēļās.
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Novadpētniecības darba popularizēšana
Novadpētniecības materiāli – sadzīves priekšmeti ir pastāvīgā izstādē un ir pieejami apskatei
katram apmeklētājam un lielāko interesi izraisa bērnu un jauniešu vidū.
Par pieejamiem novadpētniecības materiāliem var uzzināt
www.laucese.lv/bibliotēka (teksta pārskatos un vispārējā informācijā).

pagasta

mājas

lapā

Sadarbība novadpētniecības jomā
Pārskata gadā sadarbības partneru un brīvpratīgo novadpētniecibas materiālu, vēstures
apkopošanā un vākšanā nebija.
Jauninājumi novadpētniecības darbā
Pārskata gadā jauninājumi netika ieviesti.
Novadpētniecības darba problēmas un to risinājumi
Problēmas:
strādajot ar novadpētniecības materiālu vākšanu, apkopošanu un sistematizešanu nozīmīgs
trūkums ir viena darbinieka fiziskais darba laiks pilnvērtīgai un kvalitatīvai novadpētniecības darba
veikšanai;
ierobeţoti līdzekļi izstāţu veidošanai un noformēšanai.
Risinājumi:
gada laikā mēŗķtiecīgi veltīt noteiktu laika periodu tikai darbam ar novadpētniecības materiālu;
meklēt vienkāršākās formas izstāţu veidošanai, neieguldot finanšu līdzekļus.
Galvenie secinājumi pārskata periodā, nākotnes prognozes, vajadzības
Bibliotēka ir pagasta izpētes centrs, kurā glabājās pagasta fotogrāfijas, bijušās Laucesas
pamatskolas skolotāju atmiľstāsti, sadzīves priekšmeti, dokumenti, daiļliteratūra un publikācijas par
pagasta vēsturi, kultūrvēsturiskiem objektiem, uzľēmējiem un ievērojamiem cilvēkiem pagastā. Visi
bibliotēkā apkopotie novadpētniecības materiāli ir apkopoti, sistematizēti tematiskajās mapēs un ir
brīvi pieejami lietotājiem.
Pārskata periodā bernu un jauniešu vudū tika popularizēts novadpetniecības materiāls un
klātienē bērni tika iepazināti ar pagasta kultūrvesturiskajiem objektiem.
Nākotnē jāturpina darbs pie datu vākšanas kvalitātes uzlabošanas, popularizēšanas pašvaldības
mājaslapā bibliotēkas sadaļā un izmantošanu daţādām paaudzēm.
Viena no vajadzībām būtu slēgta izstāţu plaukta iegāde, kur varētu izvietot fiziskus
novadpētniecības un citas personiskās (iedzīvotāju) tematikas priekšmetus. Noteicošā loma
novadpētniecības darba tālākai virzībai ir zinošo cilvēku (brīvprātīgo) līdzdalība darbai, lai nodrošinātu
pilnīgāku vēstures izpēti.

9. Projekti
Tabula “Projektu apkopojums”
Pārskata gadā projekti netika izstrādāti.
Projektu apraksts (šeit, attiecīgajā tematiskajā nodaļā vai pielikumā – pēc izvēles, vēlams
pielikumā)
Nav
Pārdomas, secinājumi par darbu ar projektiem
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Jāmeģinā un jāstrādā pie nemateriālās kultūras mantojuma tradīciju saglabāšanas, jaunu
pakalpojuma ieviešanas, pasākumu daţādošanu, novadpētniecības materiāla popularizēšanu –
informatīvi vēsturisko stendu ierīkošana pagasta teritorijā.

10. Publicitāte
Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par bibliotēkas funkcijām,
pakalpojumiem
Laucesas pagasta bibliotēka sagatavo rakstus par savām darba aktivitātēm un publīcē Facebook
vietnē, kā arī nosūta pagasta pārvaldes mājaslapas vai Daugavpils novada mājaslapas administratoram.
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 biliotēkas apmklēšanas kārtības izmaiľām publicēta Facebook vietnē un pie ieejas
bibliotēkas ēkā (sk. 6.pielikumu).
Ir vērojama aktivitāte sociālo tīklu sekotājiem Facebook (114 atzīmējuši “patīk” lapai, 116
sekotāju).
Par bezvadu interneta un digitālā aģenta pieejamību informē uzlīme uz durvīm pie ieejas durvīm
ēkā. Pieejamie pakalpojumi aprakstīti bibliotēkas bukletos, kas izdalīti lasītājiem daţādu pasākumu
laikā vai reģistrējoties.
Bibliotēka pamatā nodot informāciju pārvaldes mājaslapai, to var atrast Jaunumos pēc adreses
http://laucese.lv/category/pagasta-jaunumi/. Pašvaldības mājaslapā sadaļā Nozares-Kultūra-Laucesas
pagasta bibliotēka var izlasīt informāciju par pieejamiem pakalpojumiem, bibliotēkas vēsturi un
kontaktinformāciju, iepazīties ar preses abonēšanu un jauninājumiem, iepriekšējo gadu darba
pārskatiem pēc adreses: http://laucese.lv/biblioteka/.
Informācija par pasākumiem bibliotēkā ir publiskota biliotēkas Facebook profilā
https://www.facebook.com/19lbibl/.
Regulāri notika informācijas apmaiľa 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 tīmekļa vietne (mājaslapa)
Bibliotēkai savas mājaslapas nav.

emuāri (blogi)
Bibliotēkai sava emuāra nav.

sociālie tīkli
Aktuālo informāciju par bibliotēkas pasākumiem, daļēji novadpētniecības materiālus,
fotogrāfijas var apskatīt https://www.facebook.com/laucesas.biblioteka, (1) Laucesas Bibliotēka | Facebook

citas tīmekļa vietnes
Nav.
 citas tīmekļa vietnes
Ziľas par bibliotēkas darbību, publiskie dokumenti un jaunumi ir pieejami pašvaldības
mājaslapā www.laucese.lv, pamatinformāciju un statistikas datus var atrast https://kulturasdati.lv/lv/,
pamatinformāciju https://www.daugavpilsnovads.lv/kultura-kategorija/bibliotekas/page/2/;
http://laucese.lv/biblioteka/
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Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi
Viens no veiksmīgākajiem popularizēšanas pasākumiem pārskata periodā ir interešu pulciľš
vasaras brīvlaikā. Bibliotēkas darbību labi popularizē darbinieka izbraukuma pasākumi skolā, sakarā ar
dalību Nacionālās skaļās lasīšanas sacensībās, dalību lasīšanas veicināšanas programmā Bērnu
ţūrija’2020.
Ar publicitātes darbu saistītās problēmas un to risinājumi
Publicitāti un atpazīstamību bibliotēkai nodrošina pašas bibliotēkas vadītājas aktivitāte.
Publicitātei tika izmantoti sociālie tīkli un pagasta pārvaldes mājaslapa. Daţreiz publicitātei trūkst
kvalitatīvo bilţu vai vispār to nav, jo bibliotēkas ricībā nav laba fotoapparāta un bieţi ir grūti apvienot
divas darbības: novadīt un nobildēt pasākuma processu.

11. Sadarbības tīkla raksturojums
Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām
Veiksmīga sadarbība bibliotēkas pakalpojumu popularizēšanā un lasīšanas veicināšanas
pasākumu norisē ir ar Laucesas pamatskolu: lapbrāt uzľēm pie sevis, pozitīvi vērtē darbu lasīšanas
veicināšanas programmā (Bērnu, jauniešu un vecāku ţūrija, Nacionālās skaļas lasīšanas sacensības),
radošos konkursos un dabnīcās, ļauj organizēt bibliotēkārās stundas skolas telpās, izmanto
novadpētniecības materiālu pētnieciskajiem darbiem, brauc ekskursijā bibliotēkā.
Nozīmīga un veiksmīga sadarbība ar Laucesas pagasta pārvaldi: nodrošina finanšu atbalstu
bibliotēkas darbībai, modernizācijai un periodikas iegādei, pasākumu finansēšanai. Sadarbība ar
sabiedrisko centru „Laucesa” veicina publisko pasākumu norisi, saliedē ikdienas darbā, tiek izmantots
tehniskais nodrošinājums iedzīvotāju konsultācijām, dokumentu izdrukā.
Citi sadarbības partneri reģionā un Latvijā, veiktās sadarbības aktivitātes
Pārskata periodā sadarbība ar vietējiem iedzīvotājiem (nekustāmā īpašuma īpašniekiem)
veicināja pārgajiena veiksmīgo norisi (kultūrvēstursiskie apskates objekti ir prīvatīpašums). Sadarbība
ar Latgales brīvo mākslinieku asociāciju veicināja daţādu amatiermākslinieku darbu apskates iespējas
bibliotēkas telpās.
Pārrobežu sadarbība, starptautiskā sadarbība
Nav
Bibliotēku interešu aizstāvības darbs
Pēc amata apraksta bibliotēkas vadītājai ir tiesības vadīt un pārstāvēt bibliotēkas intereses bez
īpaša pilnvarojuma. Pēc nepieciešamības risināti jautājumi par bibliotēkas pakalpojumu uzlabošanu.
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Pielikumi
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1. pielikums
pārskatam par Laucesas pagasta bibliotēkas
darbu 2020.gadā

Interneta ātruma uzlabojumi

21

2. pielikums
pārskatam par Laucesas pagasta bibliotēkas
darbu 2020.gadā
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3. pielikums
pārskatam par Laucesas pagasta bibliotēkas
darbu 2020.gadā
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4. pielikums
pārskatam par Laucesas pagasta bibliotēkas
darbu 2020.gadā
Krājuma un datubāzu popularizēšana
Grāmatu tematiskās, jaunumu izstādes; novadpētniecības materiālu popularizēšana Facebook
vietnē.

Novadpētniecībā esošo rakstu publiskošana sociālā vietnē par bibliotēkas darbību un
darbiniekiem
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5. pielikums
pārskatam par Laucesas pagasta bibliotēkas
darbu 2020.gadā
Uzziņu darbs, pakalpojumi, prasmju un iemaņu attīstīšana, pasākumi dažādām vecuma
grupām
Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības 1.kārtas un 2.kārtas uzvarētāja Justīne Lapacka

Tikšanās ar goda lasītājiem 2020.gada februārī

Tikšanās ar bērniem skolā – Bērnu ţūrija’2020
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Mērķtiecīga brīvā laika pavadīšana vasaras brīvlaikā

Laucesas pagasta vēsturiskais apskātes objekts – vecas dzirnavas
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6. pielikums
pārskatam par Laucesas pagasta bibliotēkas
darbu 2020.gadā
Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par bibliotēkas funkcijām,
pakalpojumiem
Par pasākumu norisi, bibliotēkas pieejamību informē afišas informatīvajos dēļos, Facebook vietnē,
pašvaldības mājas lapā.
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Aktuālā informācija un norādes 2020. gadā

Pārskatu apkopoja Laucesas pagasta bibliotēkas vadītāja

V.Kvetkovska
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