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1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums
Bibliotēka ir noteikusi prioritātes :
1) uzsākt bibliotēkas automatizāciju, sniegt informācijas pieejamību jebkuram interesentiem;
2) attīstīt un veicināt novadpētniecības materiālu apkopošanu, to pieejamību, turpinot darbu pie
novadpētniecības dokumentu vākšanas;
3) attīstīt bibliotēku kā nozīmīgu sabiedrības saskarsmes centru, piedāvājot dažādus izglītojošos un
tematiskus pasākumus.
Bibliotēka dibināta 1946.gadā un ir Biķernieku pagasta pārvaldes struktūrvienība. Bibliotēka
atrodas Daugavpils novadā. Biķernieku pagasta teritorijas platība ir 69 km², dzīvo 576 (uz 01.01.2017).
Robežojas ar sava novada Naujenes, Maļinovas, Višķu un Ambeļu pagastiem, kā arī Krāslavas novada
Izvaltas un Ūdrīšu pagastu.
Bibliotēka atrodas vienā ēkā ar pagasta pārvaldi, kultūras namu un feldšeru vecmāšu punktu.
Teritorijā darbojās Biķernieku pagasta bibliotēka un Biķernieku pamatskolas bibliotēka.
Bibliotēka sāka strādāt ar Alise-i programmu. Tika veikts liels darbs - bibliotēkas krājuma
izvērtēšana, nolietotās, saturā novecojušās literatūras atlase un norakstīšana. Pēc tam katram
izdevumam piešķirti un ielīmēti svītrkodi, nomainīts inventārais numurs, izveidots bibliotēkas lietotāju
reģistrs.
Akreditācijas ieteikumi: rast iespēju palielināt finansējumu krājuma iegādei. Budžeta līdzekļu
dinamika bibliotēkas krājuma jaunieguvumu komplektēšanai ir augoša: 2017. gadā +128,00 EUR,
salīdzinot ar 2016. gadu.
Akreditācija pārskata periodā nav notikusi. Atkārtotās akreditācijas atzinums ir spēkā līdz 2021.
gada 14. decembrim.

2. Finansiālais nodrošinājums
Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums”
2015
2016
2017
12566
Kopā (EUR)
9656
12816
12566
Pašvaldības finansējums
9656
12816
Citi ieņēmumi:
t. sk. maksas pakalpojumi
t. sk. ziedojumi un dāvinājumi
t. sk. VKKF finansējums
t. sk. citi piešķīrumi
Tabula “Bibliotēkas izdevumi”
2015
2016
Izdevumi kopā (EUR)
7764
9558
Darbinieku atalgojums (bruto)
6754
8780
Krājuma komplektēšana
1010
778

2016
7994
7088

906

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums
Bibliotēkas platība 107.5 m2. Bibliotēkas telpas atrodas otrā stāvā, tajā ietilpst datoru zāle ar 6
darba vietām un lasītāju zāle, bibliotekāra darba vieta ar bērnu stūrīti, abonements. Bibliotēkas ēka
atbilst ugunsdrošības noteikumiem, uzstādīta ugunsdrošības un elektroniskā apsardzes sistēma.
Remontdarbi pārskata periodā nav veikti, jo kosmētiskais remonts tika veikts 2016. gadā.

Nodarbībās ar bērniem un jauniešiem bieži tiek izmantota 2017. gada iegūtā laminēšanas iekārta.
Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums”
Skaits Vērtējums
Datori
Printeris
Skeneris
Citas iekārtas:
Projektors
Svītru kodu skeneris
Laminēšanas iekārta

6
1
1

Strādā apmierinoši, iegādāti 2008. g. KIS
Strādā apmierinoši, iegādāts 2005. g.
Strādā neapmierinoši, 2005. g.

1
1

2014. g. strādā labi
iegādāts 2017. gadā
iegādāta 2017. gadā

4. Personāls
Biķernieku pagasta bibliotēkā strādā viens darbinieks – bibliotēkas vadītāja uz pilnu slodzi ar
augstāko pedagoģisko izglītību. Bibliotēkas vadītāja bibliotēkā strādā no 2009. gada 1. septembra.
Regulāri piedalās kvalifikācijas celšanas kursos, semināros un pieredzes braucienos uz citām
bibliotēkām, konferencēs (sk.1., 2.att.).
2014. gadā pabeigti kursi 240 akadēmisko stundu programmā „Informācijas un bibliotēku zinību
pamati”.
Tālākizglītība tiek plānota saskaņā ar Daugavpils novada Kultūras pārvaldes tālākizglītības plānu.
29.05.2017. pasniegts pateicības raksts par radošu sadarbību ar Biķernieku pamatskolu.(pielikumā)
Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi”
N.p.
k.
1.

Norises laiks

2.

28.03.2017.

Daugav
pils

3.

11.05.2017.

Daugav
pils

4.

24.05.2017.

Daugav
pils

5.

24.08.2017.

Daugav
pils

6.

27.09.2017.

Rēzekne

7.

30.11.2017.

Daugav

21.03.2017.

Norises
vieta
Daugav
pils

Organizētājs(-i)

Pasākuma nosaukums, galvenās
tēmas

Daugavpils
novada Kultūras
pārvalde
Daugavpils
novada Kultūras
pārvalde
Daugavpils
novada Kultūras
pārvalde

“Pašvaldību prezentējošu norišu
specifika, iestādes un vadītāja tēls”

Daugavpils
novada Kultūras
pārvalde
Daugavpils
logopēdiskā
internātpamatskol
a-attīstības centrs

Pašvaldības
aģentūra
“Rēzeknes
kultūras un
tūrisma centrs”
Rēzeknes pilsētas
centrālā
bibliotēka
Daugavpils

Stundu
skaits
6

“Krājuma komplektēšana pagasta
bibliotēkā”

6

“Nemateriālā kultūras mantojuma
likums. Nemateriālā kultūras
mantojuma saraksta sastādīšana”
“Jaunākā bērnu un jauniešu
literatūra”

3

“Tehnoloģijas, t.sk. asistīvas, un to
sniegtās iespējas speciālo
pedagoģisko vajadzību mazināšanai
mācību procesā izglītojamajiem ar
jauktiem attīstības traucējumiem un
kombinētiem attīstības
traucējumiem”

8

Latgales reģiona bibliotekāru
konference “Bibliotēka-tilts starp
pagātni un nākotni”

4

“Autortiesības bibliotēku darbā”

5

6

pils
8.

13.12.2017.

Daugav
pils

novada Kultūras
pārvalde
Daugavpils
novada Kultūras
pārvalde

“Kultūrvēsturiskās ainavas veidošanās
Latgalē”

5

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība
Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji”
Lietotāju skaits
t. sk. bērni
Bibliotēkas apmeklējums
t. sk. bērni
Virtuālais apmeklējums
Sociālo tīklu
apmeklējums (skatījumi)
Izsniegums kopā
t. sk. grāmatas
t. sk. periodiskie
izdevumi
t. sk. bērniem
Bibliotekārais aptvērums
% no iedz. skaita
pašvaldībā
t.sk.bērni līdz 18 g.*
Iedzīvotāju skaits

% salīdzinot
ar iepr. gadu
-1%; +1%
+2%; -12 %
-5%; +19 %
-13%; -24 %
+9%

2015
198
87
3192
2003

2016
195
89
3017
1724
100

2017
197
78
3593
1302
109

4429
1316

4199
1486
2708

3690
1250
2436

-5%; -12 %
+12%; - 15%
-13%; -10%

1265
31%

744
34%

-16%; -41%
=%; +%

14%
624

13%
576

+1%; -1%
-1.8%; -7.6%

3113
1514
31%
13%
636

Neskatoties uz to, ka Biķernieku pagastā vērojama iedzīvotāju samazināšanās -5.8% un 45%
Biķernieku pagasta iedzīvotāju ir pensionāri bet jaunieši dodas uz pilsētām – mācīties, strādāt,
Biķernieku bibliotēkas lietotāju skaits palielinājās uz 2 lietotājiem. Apmeklētāju skaits +19%, tas
saistīts ar to ka, apmeklēšana, no šī gada tiek veikta BIS ALISE – i kas dot ērtās veikt un uzlabot
lietotāju apmeklēšanas uzskaiti. Virtuālais apmeklējums palielinājās uz 9 apmeklējumiem.
Pakalpojumu attīstība
Viens no bibliotēkas uzdevumiem ir veicināt pakalpojumu attīstību atbilstoši lasītāju vēlmēm un
lietotāju zināšanu attīstīšanai, nodrošināt pagasta iedzīvotājus ar aktuālu nozaru literatūru,
daiļliteratūru un seriālizdevumiem. Biķernieku pagasta bibliotēka pieejama iedzīvotājiem 5 dienas
nedēļā un visi sniegtie pakalpojumi ir bez maksas.
Bibliotēka ir iegādāts projektors un projekcijas ekrāns, kurus izmantojam pasākumu
organizēšanā un tikšanās. Bibliotēka iegādājusies svītrkodu nolasīšanas skeneri. Lasītāju izvēlēto
grāmatu svītrkodi tiks ieskenēti un dati saglabājās bibliotēkas informācijas sistēmā, kas dot iespēju
apskatīt un pateikt vai lasītājs ir ņēmis šo grāmatu vai nē. Bibliotēkā iegādāja laminēšanas iekārtu,
kuru izmanto radošās darbnīcas.
Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana
Bibliotēkas lietotāju viedokļa izzināšanai tiek veiktas mutiskas aptaujas, iegūtie dati analizēti.
Redzamā vietā novietota atsauksmju un ierosinājumu grāmata. Lietotāji ir apmierināti ar bibliotēkas
telpām un iekārtojumu, kā arī piedāvātajiem pakalpojumiem.
Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām
Cilvēkiem ar kustību traucējumiem nav piekļuves bibliotēkas telpai. Senjoriem un cilvēkiem ar
kustību traucējumiem, tiem, kas uz bibliotēku nevar atnākt attāluma dēļ piedāvājam apkalpošanu
mājās, pēc pieprasījuma. Viņi ar lielu prieku izmanto šo iespēju, lasa grāmatas un arī žurnālus.
Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām mērķgrupām

Bibliotēkā nodrošināta piekļuve e-pakalpojumiem visa vecuma apmeklētājiem neatkarīgi no
prasmēm informācijas tehnoloģiju jomā.
25.aprīlī bibliotēkā lauksaimnieki (14) Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās
sistēmā iesniedz pieteikumus vienoto platību maksājumiem. Lauksaimniekus konsultēja un palīdzēja
aizpildīt elektroniskās pieteikšanās iesniegumus Lauku atbalsta dienesta darbinieki. (sk.3.att.)
Visa gada garumā bibliotēka bezdarbniekiem piedāvā palīdzību CV sagatavošanā un
Nodarbinātības valsts aģentūras brīvo vakanču informāciju, kas tiek atjaunota vienu reizi nedēļā, ko
bezdarbnieki arī aktīvi izmanto.
Lai sekmētu senioru informācijas tehnoloģiju prasmju apguvi un uzlabošanu, Biķernieku
bibliotēka saviem lietotājiem piedāvā bezmaksas interneta pieeju un piekļuvi datubāzēm. No
bibliotēkas apmeklētāju kopskaita datorlietotāji – 1686.
Pārskata gadā ģimenēm tika organizēti 2 pasākumi un 2 radošās darbnīcas.
Uzziņu, informācijas un izglītojošais darbs
2017. gadā bibliotēka sniedza 150 uzziņas un 36 konsultācijas darbam ar datoru un internetu.
Veicot uzziņu un informācijas darbu, tiek izmantoti – elektroniskie pakalpojumi, datu bāzes
www.lursoft.lv., www.periodika.lv, www.letonika.lv.
Uzziņu darbs tiek veikts, izmantojot krājumā esošos dokumentus, t.sk. enciklopēdijas,
elektronisko katalogu, novadpētniecības kartotēka, internetā pieejamās datu bāzes un meklēšanas
portālus, bibliotēkas veidotās tematiskās mapes. Pēc pieprasījuma tika veikta dokumentu skenēšana un
nosūtīšana uz e-pastu.
Bibliotēka regulāri organizē datorapmācības kursus senioriem - iesācējiem, kuros tie apgūst
pirmās iemaņas datora lietošanā, e-pastu izveidošanā un lietošanā, komunikācijā sociālajos tīklos,
interneta bankas, atrast informāciju un izmantot bibliotēkas elektronisko katalogu
Pašvaldības, valsts institūciju un NVO informācijas pieejamība iedzīvotājiem
Biķernieku pagasta mājas lapā http://www.bikerniekupag.lv var iepazīties ar bibliotēkas
aktualitātēm, piedāvātajiem pakalpojumiem, izmantot elektronisko Daugavpils novada bibliotēku
kopkatalogu http://www.naujene.biblioteka.lv , kurā atspoguļoti jaunieguvumi sadaļā „Jaunumi mūsu
bibliotēkās”. Mājas lapā pievienoti sadarbības partneru un institūciju banieri.
Uz bibliotēkas informācijas stenda ir pieejama informācija par pagasta pārvaldes pakalpojumiem,
Daugavpils novada domes vadības, deputātu, speciālistu tikšanās ar iedzīvotājiem, www.nva.gov.lv darba vakances. Bibliotēkā var izlasīt avīzi „Daugavpils novada Vēstis”.
Elektroniskais katalogs kā pakalpojums
Daugavpils novada bibliotēku kopkatalogā ir iespēja redzēt visu bibliotēkas grāmatu krājumu.
2017. gadā bibliotēkā uzsāka darbu ar BIS ALISE-i. Tika ievadīti un atspoguļoti periodiskie
izdevumi par 2016.g. un 2017. gadu. Tiek veikta materiālu pasūtīšana un saņemšana.
Digitalizācija
2017.gadā bibliotēka neveica digitalizāciju.

Iekšzemes un starptautiskais SBA
Tabula “SBA rādītāji”
SBA
2015
No citām Latvijas bibliotēkām
9
saņemto dokumentu skaits
Uz citām Latvijas bibliotēkām
26
nosūtīto dokumentu skaits

2016

2017

18

12

21

46

Kā redzams tabulā, interese pēc šī pakalpojuma pieaug. galvenokārt tā ir daiļliteratūra un
materiāli mācībām skolā un augstskolā. 2017. gadā palielinājies SBA pasūtījumu skaits, kas ir par 19
eksemplāriem vairāk nekā 2016. gadā

6. Krājums
Krājuma komplektēšanas politika un organizācija
Darbs ar krājumu ir nepārtraukts. Krājums tiek komplektēts ar jaunieguvumiem. Krājums
pamatā komplektēts latviešu un krievu valodās. Bibliotēka iespēju robežās cenšas nodrošināt visas

lasītāju vajadzības, pārsvarā tiek komplektēta daiļliteratūra, arī nozaru literatūra, kā arī literatūra, kuru
pieprasa lasītāji, bērniem patīk enciklopēdijas. Lasītāji ar interesi gaida jaunākās grāmatas, īpašu
reklāmu tās neprasa, jo ātri vien pazūd no grāmatu plauktiem.
Krājuma komplektēšana notiek saskaņā ar 2014. gadā izstrādāto krājuma komplektēšanas
politiku, kas darbojas līdz 2018.gadam (skat.pielikumu).
Informācija par krājuma komplektēšanas politikas dokumentu ir pievienota pielikumā.
Biķernieku bibliotēkas krājumu veido 3991 vienības, t.sk. 2920 eksemplāri grāmatu.
2017. gadā ir iegādātas un saņemtas dāvinājumā 106 grāmatas, no kurām 17 ir bērniem un jauniešiem.
2016. gadā tika abonēti 15 nosaukumu periodiskie izdevumi. Jāpiezīmē, ka pēc preses izdevumiem ir
pieprasījums, cilvēki laikrakstus lasa gan uz vietas, gan arī tiek izsniegti lasīt uz mājām.
Grāmatu komplektēšanas galvenie avoti ir SIA „Janus”, Latvijas Nacionālā bibliotēka (Bibliotēku
attīstības institūts, Atbalsta biedrība).
Bērnu grāmatu krājums tiek papildināts, piedaloties Valsts Kultūrkapitāla fonda un LNB lasīšanas
veicināšanas programmā “Bērnu/jauniešu/vecāku žūrija”. Krājuma apjoms bērniem sastāda aptuveni
19% no kopējā krājuma. No nozaru literatūras vairāk tika komplektētas sociālās zinātnes grāmatas.
Latviešu daiļliteratūras īpatsvars sastāda 11% 2017. gadā iegādātajām grāmatām.
Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums”
2015
2016
Pašvaldības finansējums krājuma
1010
778
komplektēšanai
t. sk. grāmatām
612
380
t. sk. bērnu grāmatām
129
150
t.sk. periodiskajiem izdevumiem
398
398
Finansējums krājumam uz 1 iedz.
1.58
1.24
pašvaldībā
Finansējums krājuma
1010
778
komplektēšanai kopā

2017
906
508
93
398
1.57
906

Rekataloģizācija
Bibliotēkas krājums 100% ir atspoguļots novada bibliotēku kopkatalogā, tajā skaitā bibliotēkas
rekataloģizētie eksemplāri sastāda 3571 vienība, jeb 89.4% no kopēja bibliotēkas krājuma.
Krājuma pārbaude (inventarizācija)
Pārskata periodā bibliotēkas krājuma inventarizācija nav veikta.

Jaunieguvumi
t.sk. grāmatas
t. sk. latviešu daiļliteratūra
t. sk. bērniem
Izslēgtie dokumenti
Krājuma kopskaits
Grāmatu krājuma apgrozība
Periodisko izdevumu
apgrozība

Tabula “Krājuma rādītāji”
2015
2016
328
362
135
125
19
19
43
40
83
145
3790
3863
0.46
0.52
2.64
3.34

2017
331
106
12
17
18
3991
0.42
2.32

Datubāzes
Dabubāze
Letonika
News

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums”
2015
2016
2017
14/11
16/30
39/13
4/1
Nav abonēta
Nav abonēta

Lursoft

Nav ziņu

25

105

Krājuma un datubāzu popularizēšana
Lai popularizētu bibliotēkas krājumu, bibliotēka izveido jaunieguvumu izstādes, jaunieguvumi
tiek novietoti pārredzamā vietā uz šim nolūkam paredzēta galda, kā ari jaunieguvumu saraksts tiek
ievietots pagasta mājas lapā http://www.bikerniekupag.lv
Darbs ar parādniekiem
Bibliotēkas parādniekiem ir sūtīta informāciju pa e-pastu, vai informēti pa tālruni.
Tālākajā darbā bibliotēkas lietotājiem tiks piedāvāta lasītāju datu autorizācija (paroles
piešķiršana/labošana), lai viņi pasi varētu veikt iespieddarbu termiņa pagarināšanu, pasūtīšanu,
rezervāciju, reģistrāciju rindā.
Ar bibliotēkas krājumu saistītās problēmas un to risinājumi, vajadzības
Jāturpina tālāk krājuma saturisko izvērtēšanu un strādāt pie krājuma kvalitātes uzlabošanas.
Aktīvāk popularizēt abonētās datu bāzes.

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem
Biķernieku bibliotēkas apkalpošanas teritorijā ir Biķernieku pamatskola, bibliotēkā šīs skolas
skolēni sastāda 40% no visiem bibliotēkas lietotājiem. Bērnu apkalpošanai un brīvā laika pavadīšanai
ir iekārtots bērnu stūrītis, kas ir viegli atpazīstams, pēc speciālām mēbelēm, noformējuma un krāsu
dažādības. Bērniem tika speciāli iegādāti izkrāsošanas žurnāli vai izprintētas bildes izkrāsošanai.
Skolnieki pēc stundām nāk katru dienu uz bibliotēku, lai gaidītu autobusu. Bērni bibliotēkā pilda mājas
darbus, izmanto datorus (sk.4. att.), lasa grāmatas. Tiek piedāvātas galda un dažādas citas spēles.
(sk.5. att.)
Bērnu un jauniešu skaits 2017. gadā - 78
Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana, jaunieguvumu proporcionalitāte, salīdzinot iegādāto
pieaugušo un bērnu un jauniešu literatūru un lasītāju sastāvu
Biķernieku bibliotēkas lietotāju sastāva sadalījums 65% - 119 pieaugušie lietotāji un 35% - 78 bērni
un jaunieši.
Bērnu un jauniešu literatūras krājums sastāda 805 grāmatas. Tas ir 27 % no kopējo grāmatu krājuma.
Viena bērna vidējā grāmatu krājuma nodrošinātība – 10.3 vienības.
2017. gadā iepirktas 17 bērnu grāmatas, kas ir 16% no kopējā iepirkto grāmatu skaita. Norakstīta 1
bērnu grāmata. 2017. gadā jāturpina darbs pie bērnu un jauniešu krājuma, attīrot to no novecojušiem
darbiem, gan arī pārdomāti to papildinot.

Uzziņu darbs, pakalpojumi, prasmju un iemaņu attīstīšana, pasākumi dažādām vecuma grupām
Skolēniem bibliotēkā ir pieejams labs uzziņu aparāts: jaunas enciklopēdijas, rokasgrāmatas,
vārdnīcās.
Apmeklētājiem tiek piedāvātas literatūras izstādes, radošās darbnīcas (sk.6 att.)
- Veiklo rociņu darbnīca “Es savai māmiņai!” (darbs ar biseri)
- „Jāņi” (Jāņu vainaga pīšana)
- Radoša darbnīca: “Skaista mana Tēvu zeme”
- Radoša darbnīca veltīta Ziemassvētkiem „Mani balti Ziemassvētki” (papīrs)
Pasākumi:
-Lieldienu pasākums: „Apaļš kā pūpols, apaļš kā pūpols, veselību iekšā, slimību ārā!” (sk.7 att.)
-„Visi saka, visi saka Mārtiņdiena, Mārtiņdiena” (sk.8 att.)
-Ziemassvētku pasākums ar pirmsskolas vecuma grupām (sk.9 att.)
Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes
Darbs ar bērniem un jauniešiem, pasākumu organizēšana, lasīšanas veicināšana ir viena no Biķernieku
pagasta bibliotēkas darba prioritātēm. Bibliotēka piedalās lasīšanas veicinošā programmā „Bērnu, jauniešu
un vecāku žūrija”. Sadarbojoties ar Biķernieku pamatskolas bibliotekāri un skolotājiem, skola katru gadu ar
prieku lasa un novērtē bibliotēkas piedāvātās grāmatas (sk. 10.att.). Vasaras brīvdienās iesaistās lasīšanas
programmā „Zvirbulēna grāmatu grozs” (sk.11.att.). Noslēguma pēcpusdienas programmas dalībnieki dalās
iespaidos par izlasītajām grāmatām, runā par grāmatu nozīmi savā dzīvē. Bērni mielojās pie bibliotēkas
sagādātā cienastu galda, un katrs no bibliotēkas saņēma nelielas pārsteiguma balvas. Bērni un jaunieši aktīvi
piedalās Dzejas dienās, šogad tēma bija „Mans mīļākais dzejolis”. Sākumskolas bērni paši izgatavoja kopīgo
grāmatiņu ar dzejolim un zīmējumiem. (sk.12. att.). piedalās Grāmatu svētkos, (sk.13. att.) un bibliotekārās
stundas. Piemēram 5. – 9. kl., bibliotekārā stunda: “Kā izmantot bibliotēkas elektronisko katalogu,” “Nāc
un meklē Letonikā.lv” un c.
9 - 12.klases skolēni galvenokārt izmanto pieaugušo lasītāju grāmatu krājumu, atkarībā no interesēm un
vecuma grupas. Vecāku uzmanību pievēršam bibliotēkas plašo bērnu grāmatu klāstam un piedāvājam
dažāda vecuma grupu bērniem ņemt grāmatas lasīšanai uz mājām.
Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā, nozīmīgākie partneri, sadarbības vērtējums
Cieši sadarbojamies ar Biķernieku pamatskolu un pirmsskolas grupām:„Ozolzīlītes” un “Cālīši”, gan
organizējot pasākumus, gan piedaloties projektā „Bērnu/Jauniešu un Vecāku žūrija”. Kopā organizējam
bibliotekārās stundas (sk.14.att.), ekskursijas. Lai bērni ienāktu grāmatu pasaulē jau pirms skolas gaitu
uzsākšanas, pirmsskolnieki ik gadu tiek iepazīstināti ar bibliotēku (sk. 15.att.)
Sadarbībā ar pirmsskolas grupām un skolu tika rīkoti pasākumi: “Lieldienas”, “Mārtiņdiena”,
“Ziemassvētki”, „Pirmā tikšanās ar bibliotēku”.
Bibliotēku darbinieku tālākizglītības vērtējums specializācijā
Darbā ar bērniem noder zināšanas, kas iegūtas profesionālās pilnveides semināros: “Jaunākā bērnu un
jauniešu literatūra", “Tehnoloģijas, t.sk. asistīvas, un to sniegtās iespējas speciālo pedagoģisko vajadzību
mazināšanai mācību procesā izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem un kombinētiem attīstības
traucējumiem”
No Biķernieku skolas tika saņemts pateicības raksts “Par radošu sadarbību ar Biķernieku pamatskolu”
Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem, to iespējamie risināšanas ceļi
Pati lielākā problēma bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem ir pieaugošais kūtrums uz grāmatu
lasīšanu, nepatīk iedziļināties informācijas meklēšanā, visu vajag tagad un tūlīt.
Lai bērnus iesaistītu aktivitātēs, katram ir jāveltī individuāla uzmanība .

8. Novadpētniecība
Bibliotēkas galvenie virzieni novadpētniecības jomā saistīti ar pagasta vēstures izpēti, novadnieku
apzināšanu, materiālu vākšanu un apkopošanu. Bibliotēkā izveidots novadpētniecības stūrītis “No senatnes
līdz mūsu dienām” (sk.16.att.). Novadpētniecības stūrītī glabājas pagasta kartes, fotogrāfijas, atmiņstāsti,
dokumenti. Bibliotēkā ir savākti un apkopoti materiāli par ievērojamiem cilvēkiem: amatniekiem,

sportistiem, skolotājiem kuri ilgus gadus nostrādāja Biķernieku pamatskolā, sadzīves un tautas tradīcijām.
Par dažādām novadpētniecības tēmām un personālijām tiek veidotas izstādes bibliotēkā, kultūras namā un
citās pasākumu norises vietās.
Novadpētniecības darba popularizēšana
Katrā novadpētniecības pasākumā krājums tiek papildināts ar dažādiem dokumentiem, foto
materiāliem, atmiņstāstiem un priekšmetiem. Novadpētniecības darbs ir kļuvis par bibliotēkas darba
neatņemamu sastāvdaļu. Lasītājiem pieejama novadpētniecības kartotēka. Bibliotēka vāc visus rakstus, no
periodiskiem izdevumiem, kur ir rakstīts par Biķernieku pagastu un no savāktā materiāla tiek veidotas
mapes. Daugavpils novada dienu ietvaros tika izvesta ekskursija: Biķernieku pagastā. 16.09.2017.g.
bibliotēku un novadpētniecības stūrīti “No senatnes līdz mūsu dienam” apmeklēja 32 cilvēki, kuri iepazinās
ar novadpētniecības materiāliem (sk.17., 18.att.)
Sadarbība novadpētniecības jomā
Regulāri ar jauniem materiāliem papildinās izstādes: „Vecticība” un „Kristietība”. Sadarbībā ar
Biķernieku pamatskolu, Krivošejevas vecticībnieku draudzi, Maļinovas, Naujenes pagastiem, 19.aprili
notika tikšanās ar Maļinovas , Biķernieku un Naujenes pagastu vecticībniekiem “Svinēsim Lieldienas
kopā” (sk. 19.att.).
Dalībnieki iepazīšanās ar novadpētniecības stūrīša „No senatnes līdz mūsu dienām” materiāliem,
apskatīja izstādi “Dvieļi izšūti vecticībnieku tradīcijās”(pielikumā) ,atcerējās senas vecticībnieku Lieldienu
tradīcijas; pastāstīja un ari baudīja tradicionālo vecticībnieku cienastu.
Biķernieku pamatskolas skolēni vēstures, mājturības stundās, apmeklēja novadpētniecības stūrīti
(sk.20.att.), kur iepazinās ne tikai ar seno laiku priekšmetiem, bet arī ar mūsdienu mākslas darbiem,
radošiem darbiņiem. Skolēni bieži izmanto materiālus saistītus ar pagasta vēsturi, interesējas par pagasta
ievērojamiem cilvēkiem.
No 8.08. līdz 31.08.2017.g. bibliotēka organizēja M.Daņilovas fotoizstādi “Mūža mirkļi”. Izstāde veltīta
mūsu novadniekiem kuri jau ir nodzīvojuši savus skaistus 80 gadus un vairāk.(sk.21.att.)
12.augustā tika rīkota poētiska stunda “Vasaras dzejas plīvurs”, kur poētisko noskaņu radīja mūsu novada
dzejnieki un rakstnieki T. Aleksejeva , I. Bistrova, T.Avdejeva. (sk.22.att.)
Informācija par bibliotēkas novadpētniecības stūrīti ir pieejama mājas lapā www.bikerniekupag.lv
Pārskata periodā esmu apmeklējusi mācību seminārus: “Nemateriālā kultūras mantojuma likums.
Nemateriālā kultūras mantojuma saraksta sastādīšana”, “Kultūrvesturiskās ainavas veidošanās Latgalē’,
piedalījos Latgales reģionu bibliotekāru konferencē “Bibliotēka – tilts starp pagātni un nākotni”.
Galvenie secinājumi pārskata periodā, nākotnes prognozes, vajadzības
Turpināt darbu pie bibliotēkas novadpētniecības materiālu apkopošanas, papildināšanas.

9. Projekti
Pārskata gadā bibliotēka nav izstrādājusi vai realizējusi kādu no projektiem.
LNB Lasīšanas veicināšanas programmā 2017. g. piedalījās 16 dalībnieki. Biķernieku pagasts bibliotēka
“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” projektā piedalās trīspadsmito gadu, bet visi dalībnieki jau atkārtoti
izteica vēlēšanos arī turpmāk piedalīties „Bērnu un jauniešu žūrijā”

10. Publicitāte
Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par bibliotēkas funkcijām, pakalpojumiem
Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas nosaukumu un darba laiku. Pagastā
teritorijā ir izvietota norāde uz bibliotēku. Lai informētu lietotājus un pārējo sabiedrību par bibliotēkas
pakalpojumiem un funkcijām, bibliotēka izmanto dažādas publicitātes formas: informācijas stendu,
ielūgumus, sniedz informāciju pagasta mājas lapā, vietējā preses izdevumā „Latgales Laiks”.
Biķernieku pagasta mājas lapā www.bikerniekupag.lv tiek ievietota informācija par bibliotēkas darbību:
bibliotēkas reglaments, lietošanas noteikumi, pēc jaunāko grāmatu saņemšanas bibliotēkā -jaunāko grāmatu
saraksti, darba plāni, statistikas atskaites, bibliotēkas pakalpojumi, bibliotēkas foto. Informācija par
bibliotēkas aktivitātēm tiek regulāri ievietota novada mājas lapā un novada avīzē.

Bibliotēkas informācija tīmeklī:
Lai bibliotēkas lietotājus nodrošinātu ar pilnīgu informāciju par bibliotēku un pakalpojumiem, mēs to
izvietojam tīmekļa vietnēs:
Kultūras karte http://www.kulturaskarte.lv/lv,
Biķernieku pagasta mājas lapā www.bikerniekupag.lv,
Daugavpils novada mājas lapā https://www.daugavpilsnovads.lv/

Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi
Bibliotēka veido sistemātiskus publicitātes pasākumus. Katrs bibliotēkas pasākums ir izglītojošs
lietotājam. Veiksmīgākie bijuši: tematiskais pasākums “Svinēsim Lieldienas kopā” sadarbībā ar trijiem
pagastiem, ekskursija uz Līksnas atpūtas parku un Vissvētās Jezus Sirds Romas katoļu baznīcu (sk.23.att.),
poētiskā dzejas stunda “Vasaras dzejas plīvurs”, dzejas diena sadarbībā ar Maļinovas bibliotēku (sk.24.att.),
dzejas stunda ar sākumskolas skolēniem, radoša darbnīca “Brīnišķīgs ziediņš”(sk.25.att.)
Ar publicitātes darbu saistītās problēmas un to risinājumi
Pārskata periodā problēmu nebija.

11. Sadarbības tīkla raksturojums
Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām
Bibliotēka atrodas vienā ēkā ar pagasta pārvaldi, kultūras namu un feldšeru vecmāšu punktu.
Teritorijā darbojās Biķernieku pagasta bibliotēka un Biķernieku pamatskolas bibliotēka.
Skolas, bērnudārza, feldšeru vecmāšu punkta un pagasta pārvaldes tuvums veicina apmeklētāju pieplūdumu
bibliotēkā.
Bibliotēkas attīstību veicina sadarbība ar vietējo un Daugavpils novada pārvaldēm. Bibliotēka kopā ar
pagasta pārvaldi piedalās pasākumos veltītus Daugavpils novada dienām (sk.26.att.), novada sporta
sacensībās. Liels paldies viņiem par pasākumu atbalstu.
Sadarbojamies ar Biķernieku pamatskolu un pirmsskolas grupām: „Ozolzīlītes” un “Cālīši”, gan
organizējot pasākumus, gan piedaloties projektā „Bērnu/Jauniešu un Vecāku žūrija”. Kopā organizējam
bibliotekārās stundas, ekskursijas. Lai bērni ienāktu grāmatu pasaulē jau pirms skolas gaitu uzsākšanas,
pirmsskolnieki ik gadu tiek iepazīstināti ar bibliotēku.
Sadarbībā ar pirmsskolas grupām tika rīkoti pasākumi: “Lieldienas”, “Mārtiņdiena”, “Ziemassvētki”,
„Pirmā tikšanās ar bibliotēku”.
Bibliotēka kopā ar Biķernieku kultūras namu un skolu rīkoja pasākumus, veltītus Latvijas Proklamēšanas
dienai (sk.27 att.), Lāčplēša dienai, Mātes dienai, Zinību dienai.
Bibliotēkai ir plašs sadarbības partneru loks: vecticībnieku draudze, novadnieki. Novada dzejnieki ar
prieku piedalās Biķernieku bibliotēkas organizētajos pasākumos. Notiek sadarbība ar sieviešu vokālo
ansambli „Rjabinuška” (sk.28. att.), ar novada bibliotēkām Grāmatu svētku organizēšanā un atzīmēšanā,
kopējo pasākumu organizēšanā ar Maļinovas un Višķu bibliotēkām (sk.29.att.)
Citi sadarbības partneri reģionā un Latvijā, veiktās sadarbības aktivitātes
Sadarbojamies ar Valsts Nodarbinātības dienestu, kuri iesūta brīvo vakanču sarakstus Daugavpils
novadā, kurus aktīvi izmanto pagasta bezdarbnieki.
Pārrobežu sadarbība, starptautiskā sadarbība
2017.gadā sadarbības nebija.

1.-2.att. konference “Bibliotēka-tilts starp pagātni un nākotni”

4.att. datoru izmantošana

3.att. LAD darbinieki konsultē un palīdz aizpildīt
elektroniskās pieteikšanās iesniegumus

5.att. spēļu izmantošana

6.att. radoša darbnīca bērniem

7.att.Lieldienu pasākums: „Apaļš kā pūpols, apaļš kā pūpols…”
Mārtiņdiena”

8.att. “Visi saka Mārtiņdiena,

9.att. “Balti nāca Ziemassvētki”
(Rūķis- bibliotēkas vadītāja)

10.att. “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”

11.att. vasaras
lasīšanas programma:
“Zvirbulēna grāmatu
grozs”

12.att. dzejas stunda

„Mans mīļākais
dzejolis”

13.att. piedalīšanos Grāmatu svētkos Viškos

15.att. pirmā iepazīšanās ar bibliotēku

14.att. bibliotekāra stunda pirmsskolniekiem

16.att. novadpētniecības stūrītis
“No senātnes līdz mūsu dienam”

17.att. ekskursija veltīta Daugavpils novada dienām (iepaz.
ar novadpētniecības materiāliem)

18.att. ekskursija pa bibliotēku

19.att. tikšanās ar vecticībniekiem “Svinēsim Lieldienas kopā”
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Bērnu un vecāku darbiņi veltīti Lieldienai

