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1. Vispārīgs bibliotēkas bibliotēku raksturojums 

 

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

Bibliotēka atrodas Daugavpils novadā. Biķernieku pagasta teritorijas platība ir 

69 km², dzīvo 556 (2018. gada 01.jūlija dati). Robežojas ar sava novada Naujenes, 

Maļinovas, Višķu un Ambeļu pagastiem, kā arī Krāslavas novada Izvaltas un Ūdrīšu 

pagastu.  

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

punktu. Teritorijā darbojās Biķernieku pagasta bibliotēka un Biķernieku pamatskolas 

bibliotēka.  

   Bibliotēka otru gadu strādāja ar Alise-i programmu. Nodrošina ikvienam bibliotēkas 

apmeklētājam bibliotēkas pamatpakalpojumu sniegšanu, automatizētu  lasītāju 

reģistrāciju un apkalpošanu, grāmatu izsniegšanu/saņemšanu, kvalitatīvu bibliotekāro 

un informatīvo pakalpojumu saņemšanu, novadpētniecības materiālu apkopošanu, 

pasākumu, izstāžu un bērnu vasaras nodarbinātības organizēšanu. Brīvpieejas grāmatu 

fonds. 

   Izmaiņas bibliotēkas darbībā pārskata periodā nav notikušas. Akreditācija pārskata 

periodā nav notikusi. Atkārtotās akreditācijas atzinums ir spēkā līdz 2021. gada 14. 

decembrim. 

 

2. Finansiālais nodrošinājums 

 

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

 2016 2017 2018 

Kopā (EUR) 12816 12566 12702 

Pašvaldības finansējums 12816 12566 12702 

Citi ieņēmumi:    

t. sk. maksas pakalpojumi    

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi    

t. sk. VKKF finansējums    

t. sk. citi piešķīrumi    

 

Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 

 2016 2017 2018 

Izdevumi kopā (EUR) 9558 7994 8343 

Darbinieku atalgojums (bruto) 8780 7088 7437 

Krājuma komplektēšana 778 906 906 

 



3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

 

   Bibliotēkas platība 107.5 m
2
. 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. 

2019. gadā plānots iegādāties portatīvo datoru, kurš nepieciešams prezentāciju un 

pasākumu rīkošanai bibliotēkā.  

Nodarbībās ar bērniem un jauniešiem bieži tiek izmantota 2018. gadā 

multifunkcionāla drukas iekārta  un 2017. gada laminēšanas iekārta. 

Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums” 

 Skaits Vērtējums 

Datori 

6 

 

1 

Strādā lēni, jāmodernizē. Iegādāti 2008. g. 

KIS 

Darbiniekam, iegādāts 2011.g. Strādā labi 

Multifunkcionāla 

iekārta 
1 Iegādāta 2018.g. 

Printeris 
1 

1 

Strādā apmierinoši, iegādāts 2005. g. 

Iegādāts 2011.g. Strādā labi 

Skeneris 1 Tehniski novecojis, 2005. g. 

Citas iekārtas: 

Projektors  

Svītru kodu skeneris 

Laminēšanas iekārta  
 

 

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.  

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

bibliotēku zinību pamati”. 

   Tālākizglītība tiek plānota saskaņā ar Daugavpils novada Kultūras pārvaldes 

tālākizglītības  plānu. Darbiniece šogad uzsākusi gatavošanos un nosūtījusi  

pieteikumu kvalifikācijas eksāmenam, kurš notiks 2021.gadā. 



    15.11.2018. Biķernieku pagasta bibliotēkas vadītāja  saņēma Daugavpils novada 

domes Pateicības rakstu par radošu un profesionālu darbu, bibliotēkas pakalpojumu 

dažādošanu un aktīvu dalību ar Biķernieku pagasta sabiedriskajā dzīvē. 

 (sk.pielikumā1) 

    Biķernieku bibliotēka 2018. gadā darbinieku profesionālai pilnveidei izlietoja 

45EUR. 

Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi” 

 

N.p.

k 

Norises 

laiks 

Norises 

vieta 

Organizētājs(-

i) 

Pasākuma nosaukums, 

galvenās tēmas 

Stundu 

skaits 

1. 14.02.201

8. 

Daugavpils 

novada 

Kultūras 

centra 

"Vārpa" 

Dienvidlatgales 

NVO atbalsta 

centrs 

“Fiziski un garīgi vesels 

cilvēks-laimīgs cilvēks 

laukos”.  

 

6 

2. 16.03.201

8. 

Daugavpils 

novada 

Kultūras 

centra 

"Vārpa" 

Dienvidlatgales 

Pašvaldību 

mācību centrs 

“Uzvedības un emociju 

kontroles problēmas 

pirmsskolā, skolā. 

Cēloņsakarību 

meklējumos. Sensora 

uzvedība. Autisms 

 

6 

3. 14.05.-

18.05.201

8. 

Šaķu 

pilsēta, 

Lietuva 

Līdzfinansē 

Eiropas 

Savienības 

Erasmus+ 

programma 

Sadarbībā ar Biķernieku 

pamatskolu piedalīšanās 

starptautiskajā projektā: 

“Pieķeries veselīgam 

dzīves veidam!” (“Hook 

Onto Healthy Lifestyle!”) 

30 

4. 26.10.201

8. 

LCB LNB Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas lasīšanas 

veicināšanas programmu 

inovāciju reģionālais 

seminārs bibliotekāriem un 

skolotājiem 

8 

 Daugavpil

s  

novada Kultūras  

centra 

  

1. 11.04.201

8. 

Daugavpils 

novada 

Kultūras 

centra 

"Vārpa" 

Daugavpils 

novada 

Kultūras centra 

"Vārpa" 

Mācību un 

informācijas 

centrs 

“Fizisko personu datu 

aizsardzība” 

 

6 

2. 6.06.2018. Daugavpils 

novada 

Daugavpils 

novada 

“Bibliotēkas pakalpojumu 

mērķgrupa - bērni un 

6 



Kultūras 

centra 

"Vārpa" 

Kultūras centra 

"Vārpa" 

Mācību un 

informācijas 

centrs 

jaunieši” 

 

3. 7.06.2018. Daugavpils 

novada 

Kultūras 

centra 

"Vārpa" 

Daugavpils 

novada 

Kultūras centra 

"Vārpa" 

Mācību un 

informācijas 

centrs 

“Spēles un rotaļas 

sarīkojumā” 

 

8 

4. 3.10.2018. Daugavpils 

novada 

Kultūras 

centra 

"Vārpa" 

Daugavpils 

novada 

Kultūras centra 

"Vārpa" 

Mācību un 

informācijas 

centrs 

“Apģērba attīstība Latgalē 

19. Gadsimtā. Tautastērpa 

komplektēšana un 

valkāšana mūsdienās” 

 

8 

5. 10.10.201

8 

Daugavpils 

novada 

Kultūras 

centra 

"Vārpa" 

LNB Informatīvs seminārs par 

profesionālās 

kvalifikācijas eksāmenu 

 

4 

16. 16.10.-

17.10.201

8. 

Alūksnes 

novads 

Daugavpils 

novada 

Kultūras centra 

"Vārpa" 

Mācību un 

informācijas 

centrs 

Pieredzes apmaiņas 

brauciens uz Alūksnes 

novadu 

   18 

 

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

 2016 2017 2018 % salīdzinot 

ar iepr. gadu 

Lietotāju skaits 195 197 217 +1%         

+10% 

t. sk. bērni 89 78 83 -12 %         

+6% 

Bibliotēkas apmeklējums 3017 3593 3415 +19 %         -

5% 

t. sk. bērni 1724 1302 900 -24 %        -

30% 

Virtuālais apmeklējums 100 109 156 +9%         

+43% 

Izsniegums kopā 4199 3690 3844 -12 %         



+4% 

t. sk. grāmatas 1486 1250 1999 - 15%       

+59% 

t. sk. periodiskie 

izdevumi 

2708 2436 1844 -10%         -

24% 

t. sk. bērniem 1265 744 663 -41%         -

10% 

Bibliotekārais aptvērums 

% no iedz. skaita 

pagastā, pilsētā, reģionā 

*   

31% 34% 39% +3%           

+5%  

t. sk. bērni līdz 18 g.* 14% 13% 9%  -1%            -

4% 

Iedzīvotāju skaits 624 576 556 -7.6%       -

3.4% 

 

Pārskata gadā tika reģistrēti 20 jauni lietotāji (7 pirmsskolas vecuma bērni). 

Bibliotēkas apmeklējums samazinājās uz 5%, bet virtuālais apmeklējums palielinājās 

uz 43%. 

Izsniegums palielinājās uz 4%, vecākā paaudze lasa vairāk grāmatas, bet jaunie 

lasītāji nav tik aktīvi un lasoši.  

• Pakalpojumu attīstība 

 

   Bibliotēka sniedz visus iespējamos pakalpojumus – informācijas tehnoloģijās, 

kopēšanas, printēšanas, skenēšanas jomā. Piekļuve bezmaksas datu bāzēm: 

www.letonika.lv,  www.filmas.lv,  www.lursoft .lv. Nacionālās bibliotēkas datu bāzei, 

reģiona elektroniskajam kopkatalogam.  Iedzīvotāji var saņemt konsultācijas datoru 

iemaņu apguvē. Bibliotēkas apmeklētājiem dota iespēja iepazīties ar novada ikmēneša 

informatīvajiem izdevumiem, pagasta iestāžu darba jaunumiem, organizēto pasākumu 

afišām. Biķernieku pagasta bibliotēka pieejama iedzīvotājiem 5 dienas nedēļā un visi 

sniegtie pakalpojumi ir bez maksas. Apmeklētājiem ir pieejams grāmatu fonds, 15 

dažādu nosaukumu preses izdevumi, lietotāju rīcībā ir 6 datori un bezmaksas 

internets. 

• 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 lasītāju mērķgrupām   



 

   Bibliotēkā nodrošināta piekļuve e-pakalpojumiem visa vecuma apmeklētājiem 

neatkarīgi no prasmēm informācijas tehnoloģiju jomā. 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.  

      Bibliotēkas telpās:   

- februārī “MEDIA CONTROL” pagasta darbiniekiem veica darba aizsardzības 

un ugunsdrošības instruktāžu;  

-  decembrī sabiedrība “ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS 

DIENVIDLATGALES STARPPAŠVALDĪBU ORGANIZĀCIJA” veica 

atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma Biķernieku pagasta līgumu 

noslēgšanu starp iedzīvotājiem. (sk.foto pielikumā1) 

 

• Uzziņu, informācijas un izglītojošais darbs 

 

  2018. gadā bibliotēka sniedza 147 uzziņas un 45 konsultācijas darbam ar datoru un 

internetu.  

Veicot uzziņu un informācijas darbu, tiek izmantoti – elektroniskie pakalpojumi, datu 

bāzes www.lursoft.lv, www.periodika.lv, www.periodika.lv.  

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

elektronisko katalogu, novadpētniecības kartotēka, internetā pieejamās datu bāzes un 

meklēšanas portālus, bibliotēkas veidotās tematiskās mapes. Pēc pieprasījuma tika 

veikta dokumentu skenēšana un nosūtīšana uz e-pastu.                    

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. 

• Bibliotēkas izglītojošā darbība 

Notiek datorapmācība pēc lietotāju pieprasījuma. 

 

• Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas 

pieejamība iedzīvotājiem     

     

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

bibliotēkas aktualitātēm, piedāvātajiem pakalpojumiem, izmantot elektronisko 

Daugavpils novada bibliotēku kopkatalogu  https://www.naujene.biblioteka.lv , kurā 

atspoguļoti jaunieguvumi sadaļā „Jaunumi mūsu bibliotēkās”. 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, pagasta brīvās zemes iznomāšana 

un nekustāmo īpašumu atsavināšana.  

• Elektroniskais katalogs kā pakalpojums 

http://www.lursoft.lv/
http://www.periodika.lv/
http://www.periodika.lv/
http://www.bikerniekupag.lv/
https://www.naujene.biblioteka.lv/
http://www.nva.gov.lv/


 

  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., 2017. un šogad  par 2018. gadu.  Tiek 

veikta materiālu pasūtīšana un saņemšana. 

• Digitalizācija 

  2018.gadā bibliotēka neveica digitalizāciju. 

 

• Iekšzemes un starptautiskais SBA 

Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2016 2017 2018 

No citām Latvijas bibliotēkām 

saņemto dokumentu skaits 
18 12 

12 

Uz citām Latvijas bibliotēkām 

nosūtīto dokumentu skaits 
21 46 

29 

 

• Problēmas un risinājumi bibliotēkas pakalpojumu un pieejamības jomā 

  Pasākumu organizēšanā izmantojam projektoru un projekcijas ekrānu bet 

nepieciešams iegādātie portatīvo datoru.  

6. Krājums 

• Krājuma komplektēšanas politika un organizācija 

  Krājuma 2018. gada komplektēšanas prioritātes ir latviešu oriģinālliteratūra, nozaru 

un bērnu literatūra.  

Biķernieku bibliotēkas krājumu veido 4008 vienības, t.sk. 2991 eksemplāri grāmatu.  

2018. gadā ir iegādātas un saņemtas dāvinājumā 29 grāmatas, no kurām 8 ir bērniem 

un jauniešiem. Grāmatu komplektēšanas galvenie avoti ir SIA „Janus”, IK „Virja 

AK”, SIA “Jumava”, 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” un ar vietējo bērnu autoru dāvinājumiem un 

pirkumiem. Tā, piemēram, pārskata gadā tika iegādātas stāstu un dzejoļu grāmatas no 

novadnieces, bērnu grāmatu autores Stepanīdas Miloševičas. Krājuma apjoms 

bērniem sastāda aptuveni 14% no kopējā krājuma. No nozaru literatūras vairāk tika 

komplektētas sociālās zinātnes un dabaszinātnes grāmatas. Latviešu daiļliteratūras 

īpatsvars sastāda 14%  2018. gadā iegādātajām grāmatām. 

2018. gadā tika abonēti 13 nosaukumu periodiskie izdevumi.  Jāpiezīmē, ka pēc 

preses izdevumiem ir pieprasījums, cilvēki laikrakstus lasa gan uz vietas, gan arī tiek 

izsniegti lasīt uz mājām.  Krājuma komplektēšana notiek saskaņā ar 2014. gadā 

izstrādāto krājuma komplektēšanas politiku, kas darbojas līdz 2018. gadam.  

Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums 



Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2016 2017 2018 

Pašvaldības finansējums 

krājuma komplektēšanai 

778 906 906 

t. sk. grāmatām 380 508 508 

t. sk. bērnu grāmatām  150 93 64 

t. sk. periodiskajiem 

izdevumiem 

398 398 398 

Finansējums krājumam uz 1 

iedz. skaita pagastā  

1.24 1.57 1.62 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai kopā 

778 906 906 

 

• Rekataloģizācija 

 

  Bibliotēkas krājums 100% ir atspoguļots novada bibliotēku kopkatalogā, tajā skaitā 

bibliotēkas  rekataloģizētie eksemplāri sastāda 3818 vienība,  jeb 95.2% no kopēja 

bibliotēkas krājuma. 

• Krājuma pārbaude (inventarizācija) 

Pārskata periodā bibliotēkas krājuma inventarizācija nav veikta. 

• Krājuma rādītāji 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2016 2017 2018 

Jaunieguvumi kopā 362 331 259 

t. sk. grāmatas 125 106 90 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 19 12 13 

t. sk. bērniem            40 17 24 

Izslēgtie dokumenti 289 203 242       

Krājuma kopskaits 3863 3991 4008 

Grāmatu krājuma apgrozība 0.52 0.42 0.66 

Periodisko izdevumu 

apgrozība 

2.64 2.32 1.85 

 

• Datubāzes 

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2016 2017 2018 

Letonika 16/30 39/13 7/14 

News     25 105 144 

    

 

• 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 

http://www.bikerniekupag.lv/


• Darbs ar parādniekiem 

 

  Bibliotēkas parādniekiem ir sūtīta informāciju pa e-pastu, vai informēti pa tālruni. 

Bibliotēkas lietotājiem 2018. gadā piedāvāta lasītāju datu autorizācija (paroles 

piešķiršana/labošana), lai viņi paši 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. Izstrādāt krājuma komplektēšanas politiku, iepriekšējais darbojas līdz 

2018. gadam. Aktīvāk popularizēt abonētās datu bāzes.   

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 

  Biķernieku bibliotēkas apkalpošanas teritorijā ir Biķernieku pamatskola, bibliotēkā 

šīs skolas skolēni sastāda  38% 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. 

Bērni bibliotēkā pilda mājas darbus, izmanto datorus, lasa grāmatas. Tiek piedāvātas  

galda  un dažādas citas spēles (sk.foto pielikumā1). 

Bērnu un jauniešu skaits 2018. gadā  - 83. 

Salīdzinot ar 2017. gadu reģistrēts par  6% bērnu vairāk, apmeklējums samazinājās uz 

30%, izsniegums palielinājās uz 4%. 

• Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana, jaunieguvumu 

proporcionalitāte, salīdzinot iegādāto pieaugušo un bērnu un jauniešu 

literatūru un lasītāju sastāvu, alternatīvo lietu komplektēšana 

 

   Biķernieku bibliotēkas lietotāju sastāva sadalījums 62% - 134 pieaugušie lietotāji un 

38% - 83 bērni un jaunieši. 

Bērnu un jauniešu literatūras krājums sastāda 840 grāmatas. Tas ir 28 % no kopējo 

grāmatu krājuma. Viena bērna vidējā grāmatu krājuma nodrošinātība – 10.1 vienības.  

2018. gadā iepirktas 24 bērnu grāmatas, kas ir 26% no kopējā iepirkto grāmatu skaita, 

t.sk. pirmskolas un sākumskolas vecuma bērniem 2018. gadā iegādātas 15 grāmatas. 

Norakstīta 1 bērnu grāmata.  

2019. 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 un temati 



izstādes “Par godu Latvijai”, J.Sterlānes fotoizstāde un c., radošās darbnīcas (sk.foto 

pielikuma1) 

    - “Brīnišķīgi darbiņi” bērnu radošo darbu izstāde 

    - Veiklo rociņu darbnīca “Es savai māmiņai!” (darbs ar biseri) 

    - Brīvdienu radošais darbs  “Proti un dari” (darbs ar dabas materiālu) 

    - Radoša darbnīca veltīta Ziemassvētkiem „Mani balti Ziemassvētki” (papīrs)   

    - Bērnu darbu izstāde- konkurss: "Skaista ir mana Latvija" sadarbībā ar KN               

      (Latvijai 100) 

                                               

Pasākumi:  

   “Te ir mana Dzimtene” (iepazīšanās ar Latgales kultūru un tradīcijām)      

                     100 gadei veltīts pasākums. Sadarbībā ar KN un pamatskolu. 

    Lieldienu pasākums:  „Apaļš kā pūpols, apaļš kā pūpols, veselību iekšā,        

                      slimību ārā!”  

   “Te ir mana Dzimtene” (iepazīšanās ar Zemgales kultūru un tradīcijām)   

                     100 gadei veltīts pasākums. Sadarbībā ar KN un pamatskolu. 

    Ekskursija bērniem un jauniešiem uz Krāslavas novadu sadarbībā ar KN. 

    “Te ir mana Dzimtene” (iepazīšanās ar Kurzemes kultūru un tradīcijām)     

                      100 gadei veltīts pasākums. Sadarbībā ar KN un pamatskolu. 

    “Nāc ar mani parotaļāties”- rotaļu stunda bērniem. 

    Tematiskā viktorīna sākumskolai “Iepazīsti savu Latviju”sadarbībā ar      

                      KN un skolu  (Latvijai 100) 

     Tematiskā viktorīna 5-8kl. “Iepazīsti savu Latviju” sadarbībā ar KN un        

                      skolu (Latvijai 100) 

     “Te ir mana Dzimtene” (iepazīšanās ar Vidzemes kultūru un tradīcijām)     

                     100 gadei veltīts pasākums. Sadarbībā ar KN un pamatskolu 

     „Visi saka, visi saka Mārtiņdiena, Mārtiņdiena” . 

     “Balts sniedziņš, baltas skujiņas” Ziemassvētku pasākums ar                          

                       pirmsskolas vecuma grupām.  

 

• Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes 

    Lai veicinātu lasīšanu Biķernieku  bibliotēka organizē dažādu veidu aktivitātes un 

piedalās lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā” 2018. 

gadā piedalījās 22 dalībnieki. Šogad bibliotēka organizējusi bibliotēkas lietotāju   

dalību valsts līmeņa lasītveicināšanas programmā  „Skaļās lasīšanas sacensības”. 

 

  24.01.2018.  “Bērnu žūrija” ekspertu tikšanās. 

  7.03.2018.       Bibl. stunda “Bērnu bibliotēka ir tavu draugu pilsēta” (1-2kl.) 

  14.05.2018.    Enciklopēdijas un rokasgrāmatas- tavi palīgi zināšanu pasaulē. (5-6kl.) 

  14.08.2018.   Mīklu minēšanas vakars. 

  24.08.2018.   Piedalīšanās Daugavpils novada 17. Grāmatu svētkos. Demenē  

  27.08.2018.    Vasaras lasīšanas programma “Zvirbulēna grāmatu grozs”, noslēguma    

                        tikšanās ar programmas dalībniekiem. 

  12.09.2018.  Tikšanās ar dzejnieci novadnieci Stepanīdu Miloševiču. 

  12.10.2018.   Pirmsskolas audzēkņiem pirmās iepazīšanās ar bibliotēku. 

  19.10.2018.    “Krāsainās pasakas” iepazīties ar daudzveidīgo bibliotēkas krājumu un           



                         dažādu tautu pasakām. (pirmsskola) 

• 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, ekskursijas. Lai bērni 

ienāktu grāmatu pasaulē jau pirms skolas gaitu uzsākšanas, pirmsskolnieki ik gadu 

tiek iepazīstināti ar bibliotēku „Pirmā tikšanās ar bibliotēku”. 

Sadarbībā ar pirmsskolas grupām un skolu tika rīkoti pasākumi veltīti Lieldienai, 

Mārtiņdienai, Ziemassvētkiem.  

• Bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides vērtējums specializācijā 

Darbā ar bērniem noder zināšanas, kas iegūtas profesionālās pilnveides semināros:  

 -  “Uzvedības un emociju kontroles problēmas pirmsskolā, skolā. Cēloņsakarību         

      meklējumos. Sensora uzvedība. Autisms” 

 -   Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programmu inovāciju   

      reģionālais seminārs bibliotekāriem un skolotājiem 

-    “Spēles un rotaļas sarīkojumā” 

-    “Bibliotēkas pakalpojumu mērķgrupa - bērni un jaunieši 

 

8. Novadpētniecība 

• Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi 

   Bibliotēkas galvenie virzieni novadpētniecības jomā saistīti ar pagasta vēstures 

izpēti, novadnieku apzināšanu, materiālu vākšanu un apkopošanu.  

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

Novadpētniecības stūrītī glabājas pagasta kartes, fotogrāfijas, atmiņstāsti, dokumenti.  

 

• Novadpētniecības krājums 

      Bibliotēkā ir savākti un apkopoti materiāli par ievērojamiem cilvēkiem: 

amatniekiem, dzejniekiem, sportistiem, skolotājiem kuri ilgus gadus nostrādāja 

Biķernieku pamatskolā, sadzīves un tautas tradīcijām. Regulāri ar jauniem 

materiāliem papildinās izstādes:  „Vecticība”  un „Kristietība”. 

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

Biķernieku pagastu un no savāktā materiāla tiek veidotas mapes. Lasītājiem pieejama 

novadpētniecības kartotēka.  

  

• Novadpētniecības darba popularizēšana 

 

Par dažādām novadpētniecības tēmām un personālijām tiek veidotas izstādes 

bibliotēkā, kultūras namā un citās pasākumu norises vietās. Biķernieku pamatskolas 

skolēni vēstures, mājturības stundās, apmeklēja novadpētniecības stūrīti (sk.foto 

pielikuma) 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.  



     12.04.2018. tika rīkots pasākums “Dzīves vārpsta” veltīts Lieldienai, sadarbībā ar 

kaimiņu pagastiem.  

    Dalībnieki iepazīšanās ar novadpētniecības stūrīša „No senatnes līdz mūsu dienām” 

materiāliem, apskatīja  izstādi ar vāktam un apkopotam veco laiku ģimeņu 

fotogrāfijam no iedzīvotāju albumiem, atcerējās senas vecticībnieku Lieldienu 

tradīcijas; pastāstīja un ari baudīja  tradicionālo vecticībnieku cienastu.   Naujenes 

pagasta vecticībniece Vasiļisa Pudovkina izlasīja dzeju par vecticību.  5.kl. skolniece 

Aļina Gerasimova izpētēja un pasākuma laikā viņa pastāstīja par dvielim kurus izšuja 

viņas vecmāmiņa (sk.foto pielikumā). 

Informācija par bibliotēkas novadpētniecības stūrīti ir pieejama mājas lapā 

www.bikerniekupag.lv  

• Sadarbība novadpētniecības jomā 

 Sadarbībā ar Maļinovas bibliotēku un Krivošejevas vecticībnieku draudzi 

12.04.2018.g. notika tikšanās ar Maļinovas, Naujenes un Biķernieku pagastu  

vecticībniekiem  “Dzīves vārpsta”.  Pasākuma laikā  Krivošejevas vecticībnieku 

draudzes garīdznieks D.Žilko uzdāvināja bibliotēkai materiālus par vecticībniekiem. 

Katru gadu septembrī sadarbībā ar Maļinovas bibliotēku tiek rīkotas Dzejas dienas.  

   Turpinās ļoti laba sadarbība ar Biķernieku pamatskolu un ar pirmsskolas grupām. 

Skolas materiāli tiek izmantoti izstāžu veidošanai bibliotēkā.  

• Jauninājumi novadpētniecības darbā 

Sagaidot  Latvijas  simtgadi, Biķernieku bibliotēka apkopoja dažādu gadu pasākumu 

fotogrāfijas  un rīkoja fotoizstādi “Par godu Latvijai”. 

• Novadpētniecības darba problēmas un to risinājumi 

Darbs ļoti interesants, bet diemžēl pietrūkst laika, lai nopietnāk pievērstos 

novadpētniecības darbam. 

• Galvenie secinājumi pārskata periodā, nākotnes prognozes, vajadzības 

Turpināt darbu pie bibliotēkas novadpētniecības materiālu apkopošanas, 

papildināšanas. 

 

 

9. Projekti  

  Piedalījāmies LNB lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu , jauniešu un vecāku 

žūrija 2018 “. Šogad bibliotēka organizējusi bibliotēkas lietotāju   dalību valsts līmeņa 

lasītveicināšanas programmā  „Skaļās lasīšanas sacensības”. 

                                                           10. Publicitāte 

• Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par bibliotēkas 

funkcijām, pakalpojumiem 

  Biķernieku bibliotēka pamatinformāciju par sevi un aktualitātes publisko Daugavpils 

novada mājaslapā www.daugavpilsnovads.lv, kā arī sava pagasta mājas lapā 

www.bikerniekupag.lv.  Tāpat pie bibliotēku un pagasta informācijas stendiem 

http://www.bikerniekupag.lv/
http://www.daugavpilsnovads.lv/
http://www.bikerniekupag.lv/


izvietoti mēneša plāni vai pasākumu afišas. Bibliotēkā pieejams lietotāja špikeris ar 

darba laiku, kontaktinformācija un saite uz elektronisko Daugavpils novada bibliotēku 

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

  Par lielākajiem pasākumiem vai notikumiem informācija ir pieejama avīzē Latgales 

laiks vai Daugavpils novada vēstis. Bieži vien notiek mutiska bibliotēkas lietotāju   

informēšana par bibliotēkas piedāvātajiem pakalpojumiem un personiski ielūgumi uz 

pasākumu. 

 

• 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/ 

  Informāciju par pasākumiem tiek ievietota Facebook  un Ok.ru 

 

• Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi 

  Bibliotēka veido sistemātiskus publicitātes pasākumus. Katrs bibliotēkas pasākums 

ir izglītojošs lietotājam. Veiksmīgākie bijuši: tematiskais pasākums “Dzīves vārpsta” 

sadarbībā ar trijiem pagastiem, ekskursija uz Krāslavas novadu, dzejas diena “Saules 

ceļš” sadarbībā ar Maļinovas bibliotēku, dzejas stunda ar sākumskolas skolēniem 

"Tikšanās ar dzejnieci-novadnieci Stepanīdu Miloševiču”, brīvdienu radošā darbnīca 

“Proti un dari”, valsts jubilejai veltīti svētki “Tava gaisma mūsu sirdīs mirdz”, 

Ziemassvētku pasākums “Balts sniedziņš, baltas skujiņas” ar pirmsskolniekiem  

(sk.foto pielikumā). 

 

11. Sadarbības tīkla raksturojums 

• Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām 

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

punktu. 

Skolas, pirmsskolas grupu, feldšeru vecmāšu punkta  un pagasta pārvaldes tuvums 

veicina apmeklētāju pieplūdumu bibliotēkā.  

    Bibliotēkas attīstību veicina sadarbība ar vietējo un Daugavpils novada pārvaldēm.  

Bibliotēka metodiskos jautājumus griezās pie Daugavpils novada bibliotēku 

metodiska centra vadītājas, Daugavpils novada Kultūras centra "Vārpa" 

mācību un informācijas centra vadītājas. 

Bibliotēka kopā ar pagasta pārvaldi piedalās pasākumos veltītus Daugavpils novada 

dienām, novada sporta sacensībās.  

  

• Citi sadarbības partneri reģionā un Latvijā, veiktās sadarbības aktivitātes 

     Bibliotēka sadarbojās ar Biķernieku pamatskolu un skolas bibliotēku gan 

organizējot pasākumus  gan piedaloties projektā „Bērnu/Jauniešu un Vecāku žūrija”, 

programmā “Skaļa lasīšana”. Lai bērni ienāktu grāmatu pasaulē jau pirms skolas gaitu 

https://www.naujene.biblioteka.lv/
http://www.kulturaskarte.lv/lv
http://www.bikerniekupag.lv,/
https://www.daugavpilsnovads.lv/


uzsākšanas, pirmsskolnieki no pirmsskolas grupām: „Ozolzīlītes” un “Cālīši” ik gadu 

tiek iepazīstināti ar bibliotēku. Sadarbībā ar pirmsskolas grupām tika rīkoti pasākumi 

veltīti Lieldienai, Mārtiņdienai, Ziemassvētkiem kur bibliotēkas vadītāji bija 

Salavecīša lomā.“ 

     Bibliotēka kopā ar Biķernieku kultūras  namu un skolu rīkoja pasākumus, veltītus 

Latvijas Proklamēšanas dienai “Tava gaisma mūsu sirdīs mirdz”,  Latvijas valsts 

simtgadei tika izvestas 4. derīgo padomu stundas: “Te ir mana Dzimtene” (Latgale, 

Kurzeme, Vidzeme un Zemgale), 2. tematiskas viktorīnas “Iepazīsti savu Latviju”,      

bērnu darbu izstādi- konkursu: "Skaista ir mana Latvija" (Latvijai 100), ekskursiju uz 

Krāslavas novadu, Lieldienas pasākumu kurā satikās vecticībnieki no kaimiņu 

pagastiem. 

   Bibliotēkai ir plašs sadarbības partneru loks: vecticībnieku draudze, novadnieki, 

dzejnieki. Novada un vietējie dzejnieki ar prieku piedalās Biķernieku bibliotēkas 

organizētajos pasākumos.          

     Notiek sadarbība ar novada bibliotēkām Grāmatu svētku organizēšanā un 

atzīmēšanā ar Višķu sociālās aprūpes centru. Ar Maļinovas un Višķu bibliotēkām, kā 

ari sieviešu vokālo ansambli „Rjabinuška”  un Maļinovas pagasta vokālo ansambli 

“Ivuški” tika organizēti kopējie pasākumi (sk.foto pielikumā). 

      Liels paldies visiem par sadarbību un atbalstu. 

• Citi sadarbības partneri reģionā un Latvijā, veiktās sadarbības aktivitātes 

-     “MEDIA CONTROL” (darba aizsardzības un ugunsdrošības instruktāžu 

veikšana)  

- sabiedrība “ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS DIENVIDLATGALES 

STARPPAŠVALDĪBU ORGANIZĀCIJA” (atkritumu apsaimniekošanas 

pakalpojuma līguma slēgšana) 

 

• Pārrobežu sadarbība, starptautiskā sadarbība 

2018.gadā sadarbības nebija. 
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Semināri LCB un DNKC 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

  

 

“MEDIA CONTROL” darba aizsardzības               Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma  

un ugunsdrošības instruktāža                                                  līgumu noslēgšana   

 

 

   

    

 

 

 

 

Galda  un dažādas citas spēles                                       Brīvdienu radošais darbs  “Proti un dari”  

 



 

 

     

       

      

            

      

 

Bērnu darbu izstāde- konkurss:                                                 “ Te ir mana Dzimtene” 

     "Skaista ir mana Latvija"                                                     100 gadei veltīts pasākums 

 

 

                                                               

 

 

 

 
  

 

 
Latvijas Proklamēšanas diena                               “Balts sniedziņš, baltas skujiņas” 

“Tava gaisma mūsu sirdīs mirdz” 
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                                 “Bērnu žūrija 2018”    



 

 

 

 

  

 

 

    
 

Bibl. stunda “Bērnu bibliotēka ir                                Piedalīšanās Daugavpils novada  

tavu draugu pilsēta”                                                         17. Grāmatu svētkos 

                                                                                                                                                                                                            

                                                             

 

 

       

       

 

 

Vasaras lasīšanas programma                                             Tikšanās ar dzejnieci novadnieci  

  “Zvirbulēna grāmatu grozs”                                                      Stepanīdu  Miloševiču 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirmsskolas audzēkņiem pirmās                                                 pasākums “Dzīves vārpsta” 

iepazīšanās ar bibliotēku                                                   5.kl. skolniece stāsta par vecmammas                                

                                                                                                        izšūtiem dvielim 

 



 

 

 Iepazīšanās ar novadpētniecības materiāliem 

(6.kl.) 

 

 

 

 

 

tematiskais pasākums “Dzīves vārpsta”                                                 Pagasta svētki 

 sadarbībā ar trijiem pagastiem                                                      sadarbībā ar KN un skolu 

 

 

 

izstāde “Par godu Latvijai”                                                                              J.Sterlānes fotoizstāde 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Sadarbība ar sieviešu vokālo ansambli „Rjabinuška”  un    Maļinovas pagasta vokālo                                                                                                                                      

                                                         ansambli “Ivuški”                     

 

 

 

 

 

 

 

  Vasaras brīvdienas bibliotēkā                                             visaktīvākais makšķernieks- konkurss 

 

 

 

Ekskursija uz Krāslavas novadu         Līgo svētki Višķu sociālās aprūpes sadarbībā ar KN centrā 

 



 


