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• 2022. gada Demenes pagasta bibliotēkas darba prioritātes bija: 

 

1. Plānot un organizēt bibliotēkas darbību, grāmatu krājumu komplektēšanu, lai nodrošināt 

brīvu kvalitatīvu literatūras un nepieciešamās informācijas pieejamību ikvienam lietotājam 

dažāda vecuma, dzimuma, sociālās piederības darbam, mācībām, tālākizglītībai un atpūtai. 

Darbs tika veikts visa gada garumā. 

2. Veikt bibliotēkai nepieciešamo iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšanu, 

jaunieguvumu bibliotekāro apstrādi, iespieddarbu un citu materiālo vērtību uzskaiti un 

saglabāšanu. 

Darbs tika veikts visa gada garumā. 

3. Nodrošināt valsts un pašvaldību institūciju sagatavotās un publicētās informācijas 

pieejamību. 

Darbs tika veikts visa gada garumā. 

4. Datubāžu popularizēšana (Letonika, News.lv), aktīvāk izmantot SBA 

Darbs tika veikts visa gada garumā, datubāzes tiek aktīvi izmantotās, aktīvi sadarbojamies 

ar bibliotēkām grāmatu apmaiņas ziņā (SBA) 

5. Lasīšanas veicināšanas pasākumu organizācija un aktivizēt darbu ar bērniem. Sadarbība 

ar KN un pirmsskolas izglītības iestādi, dalība Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā. 

•  Jauns pakalpojums 2022. gadā bija – palīdzēt iedzīvotajiem iesniegt iesniegumus apkures 

izdevumu kompensācijai. 

• Bibliotēka 2022. gadā nepiedalījās jaunos projektos. 

• Krievijas iebrukuma Ukrainā radītā ietekme uz bibliotēku darbu pārskata periodā   - 

abonētu ārzemju periodisku izdevumu nesaņemšana, un ka rezultāts jūtams izsniegumu 

kritums. 

• Administratīvi teritoriālās reformas ietekme uz bibliotēku darbu pārskata periodā – ir 

sarežģīti sadarboties ar grāmatvedību centralizēta modeļa ietvaros, ja atbildīgais grāmatvedis 

atrodas novada otrā galā. Finansējuma samazinājums grāmatu iegādei.  

• Covid-19 radītās situācijas ietekmi uz bibliotēku darbu pārskata periodā. 

2022.gadā  ārkārtas situācijas tika atceltās, bet ir diezgan grūti “atgriezt” bibliotēkas bērnus, 

jo viņi pierada pie mājas režīmā un laika pavadīšanu datorā.  

 

 

1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums 
 

• Īss situācijas apraksts: 

- Demenes pagasta bibliotēka (turpmāk tekstā – bibliotēka) ir Augšdaugavas novada 

Demenes pagasta pārvaldes struktūrvienība, kura veic Demenes pagasta iedzīvotāju 

bibliotekāro, informatīvo apkalpošanu; organizē literatūras popularizēšanas un lasīšanas 

veicināšanas pasākumus, izstādes; sadarbojas ar iestādēm un organizācijām; piedalās 

pagasta kultūras dzīves norisēs un sniedz atbalstu vietējās sabiedrības attīstībai; nodrošina 

valsts un pašvaldību institūciju sagatavotās un publicētās informācijas pieejamību; veic 

bibliotēkas lietotāju konsultēšanu un apmācību IT lietošanā un izmantošanā.  

- Demenes pagastā darbojās Demenes pagasta bibliotēka  un Kumbuļu grāmatu ārējās 

izsniegšanas punkts.  

- Bibliotēkas teritoriālais aptvērums nav mainījies. Demenes pagasta bibliotēka atrodas 

Demenes pagasta centrā ērti pieejamā vietā. Ēkā, kurā atrodas bibliotēka ir arī  pagasta 

pārvaldes administrācija, kultūras nams, Demenes doktorāts.  

- Sabiedrības lielākais vairākums ir krieviski runājoši (ap 90-95%). Demenes pagasta 

teritorijā dzīvo 1211 cilvēki (2022. gada dati).   
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- Bibliotēkas pakalpojumi ir pieejami 40 stundas nedēļā, katru darba dienu no plkst. 10:00 

līdz plkst. 19:00.   Kumbuļu grāmatu ārējās izsniegšanas punkts  atrodas Kumbuļu ciemā, 

atvērts no plkst. 08:00 līdz plkst. 17:00, pirmdien no plkst. 13:00 līdz plkst. 17:00,  

sestdien, svētdien – brīvdienas. Bibliotēkas darba laiks atbilst iedzīvotāju interesēm.  

- Informācija par darba laiku, lietošanas noteikumiem un citām bibliotēkas aktivitātēm 

pieejama informācijas stendā un Demenes pārvaldes mājas lapā. 

 

✓ bibliotēku sadarbības modelis reģionā: centralizācijas, decentralizācijas vai jaukta tipa 

modelis, secinājumi 

 

Tabula “Bibliotēku sadarbības modelis” 

Bibliotēku sadarbības 

modelis reģionā 

Atzīmēt 

atbilstošo 

Centralizēts  

Decentralizēts  

Jaukta tipa x 

 

• Izmaiņas bibliotēku darbībā pārskata periodā (izmaiņas juridiskajā statusā, 

institūcijas struktūrā u. c. būtiskas izmaiņas) 

Izmaiņu nebija. 

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

virzieniem un uzdevumiem 

Krājuma papildināšana ar jauniem izdevumiem daiļliteratūrā, nozaru un bērnu grāmatām 

(kopā 2022. gadā krājumā ienāca 185 grāmatas un 412 seriālizdevumi). 

2. Statusai maiņa no no Atbalsta bibliotēkas uz pilntiesīgu „Bērnu, jauniešu un vecāku 

žūrijas”  dalībnieku.  

3. Papildinām novadpētniecības krājumu, izmatojot laikrakstus, interneta avotus. 

4. Nodrošināt bibliotēkas pakalpojumu pieejamību, palīdzēt iedzīvotājiem e-

pakalpojumu izmantošanā. 

5. Tikšanas ar rakstniekiem. Izcelta grāmatu lasīšana ka izglītotas sabiedrības tradīcija. 

6. Sadarbība ar Demenes pagasta Zemgales vidusskolu un pirmsskolas izglītības iestādi 

lasītveicināšanas un informācijpratības pasākumu organizēšanā.  

7. Darbinieka kvalifikācijas paaugstināšana, nokārtojot eksāmenu (tika iegūts trešais 

profesionālās kvalifikācijas līmenis (ceturtais Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenis)), 

un apmeklēti kvalitatīvi semināri un apmācības. 

 

• Bibliotēku akreditācija 

Bibliotēkas akreditācija pārskata periodā nav notikusi. 

 

2. Finansiālais nodrošinājums 
 

• Tabula “Bibliotēkas izdevumi” + diagrammas (pēc izvēles) + 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 

 

Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 

 2020 2021 2022 

Izdevumi kopā (EUR) 12794 13877 13899 

Darbinieku atalgojums (bruto) 7063 7902 8053 
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Krājuma komplektēšana 1826 2347 2254 

    

Finansējums nodrošina  bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu. Finansējums krājuma 

komplektēšanai  samazinājās – par 4%, par 19 % samazinājās finansējums grāmatu iegādei. 

Periodikas iegādei grozījām budžeta līdzekļus, kurus neiztērējam uz citam pozīcijām, tāpēc 

kopējas finansējums krājuma komplektēšanai neizskatās tik mazs. 

Kopējais bibliotēkas finansējums 3 gadu laikā palielinājās par 8, 63 % . 

 

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 
 

• Veiktie un plānotie telpu un ēku rekonstrukcijas projekti un remontdarbi 

Pārskata laikā remontdarbi netika veikti 

• Telpu paplašināšana vai bibliotēku pārvietošana uz citām telpām 

Pārskata laikā paplašināšanas vai pārvietošanas uz citam telpām nebija. 

• Jaunu ēku būvniecība 

Pārskata laikā ēku būvniecība netika veikta 

• Iekārtas, aprīkojums  

 

 Darbiniekiem 

(skaits) 

Lietotājie

m (skaits) 

Vērtējums (teicams/labs/ 

apmierinošs/neapmierinošs) 

Datori 2 10 1 dators iegādāts 2016. gadā. Labā stāvoklī 

2 datori 2008 g., lēni darbojas. Vajag norakstīt 

6 datori – 2008 gada. Labā stāvoklī, darbojas. 

3 datori – 2020 gada, jauni 

Multifunkcionāl

ās iekārtas 

1 1 Samsung CLX22 

2008. gada. Sliktā stāvoklī, jāmaina  

Epson  L3150  2021 g. 

 

2022.gadā  2 datori sagatavoti norakstīšanai, 2023. gadā tiks norakstīti. 

 

Tīkla darbības ātrums:  

 

 
 

It ka tīkla ātrdarbība ir pietekama, bet 2022. gadā bieži bija situācijas, kad bija dažādi 

traucējumi – lēns ātrums vai vispār nebija interneta. 

Bibliotēkā un kultūras namā pietrūkst kvalitatīvas multifunkcionālās iekārtas, savu 

iekārtu izmantojam vairāk dokumentu drukai, bet afišām, noformējumam un citiem darbiem 

dažreiz izmantojam pagasta pārvaldes multifunkcionālu iekārtu.  
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4. Personāls 
• Personāla raksturojums (kopaina: skaits, slodzes, izglītība, izmaiņas personāla sastāvā 

u. c.) 

Demenes pagasta bibliotēkā strādā 1 darbinieks – 1 likme. Bibliotēkas vadītāja 2022. 

gadā ieguva trešo profesionālās kvalifikācijas līmeni (ceturtais Latvijas kvalifikāciju 

ietvarstruktūras līmenis), nokārtojot kvalifikācijas eksāmenu. 

• Apbalvojumi un pateicības 

2022. gadā netika saņemti 

• Finansējums personāla attīstībai (profesionālajai pilnveidei, pieredzes apmaiņas 

braucieniem u. tml.) – situācijas apraksts, vērtējums 

Augšdaugavas novada pašvaldība un Demenes pagasta pārvalde pietekami atbalsta 

darbinieku dalību semināros, izbraukumos, pieredzes apmaiņas braucienos, apmaksājot kursu 

apmaksu, dienasnaudu. 

Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi” 
N.p.k. Norises 

laiks 

Norises 

vieta 

Organizētājs(-i) Pasākuma nosaukums, 

galvenās tēmas 

Stundu 

skaits 

Klātienē 

vai 

attālināti 

 26.01.  

09.02.  

 RISEBA Mācību kurss “Dari 

digitāli” 

8 Attālināti 

 16.02. Zoom Augšdaugavas 

novada 

Kultūras 

pārvalde 

Informācijas uztvere 4 Attālināti 

 05.04.  Augšdaugavas 

novada 

Kultūras 

pārvalde 

Grafiskais dizains. Afišu 

veidošana.  

 Attālināti 

 27.05. 

 

 Latvijas 

kultūras 

koledža   

LKA atvērtās lekcijas 

publisko bibliotēku 

darbiniekiem 

4 Attālināti 

1 15.,16.06. LNB LNB KAC Profesionālas 

kvalifikācijas eksāmens 

 Klātienē 

 25.08. Aizkraukl

es novads 

Augšdaugavas 

novada 

Kultūras 

pārvalde 

Pieredzes apmaiņas 

brauciens uz Aizkraukles 

novada kulturas iestādēm 

8 Klātienē 

3 09.09. ZOOM 

platforma 
LBB LBB Latgales nodaļas 

konference “Latgales 

kultūras mantojuma 

sardzē: iedvesmojot, 

izglītojot, darot!”   

5 Attālināti 

4 07.10. ZOOM 

platforma 
LNB Konference “Aktualitātes 

bibliotēku nozares un 

saskarnozaru 

terminoloģijā”   

3 Attālināti 

 

 

• Problēmas un to risinājumi personāla jomā 

Nav 
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5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 
 

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

 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

 2020 2021 2022 % salīdzinot 

ar iepr. gadu 

Aktīvo lietotāju skaits 329 350 359 +6,4%;  +2,6% 

t. sk. bērni līdz 18.g. 74 81 62 +9,5%    -30% 

Bibliotēkas apmeklējums 3338 2558 3297 -14,4% ; +28% 

t. sk. bērni līdz 18.g. 925 806 604 -2,9%; -33%. 

Virtuālais apmeklējums     

Izsniegums kopā 5032 6607 5225 +31%;  -20% 

t. sk. grāmatas 2027 2369 3049 +28%; +28% 

t. sk. periodiskie 

izdevumi 

2074 3558 2243 +33,6%   -58% 

t. sk. bērniem līdz 18.g. 300 384 314 +28% ; -22% 

Bibliotekārais aptvērums 

% no iedz. skaita 

pagastā, pilsētā, reģionā 

25 28 29,6 +3 ;   +5,8% 

t. sk. bērni līdz 18 g. 41 54 41 +13;  -30% 

Iedzīvotāju skaits 1312 1253 1211 -4,5%  3,4%   

 

2022. gadā kopēji bibliotēkas radītāji uzlabojas, salīdzinot ar 2020. gada radītājiem, 

bet salīdzinot ar 2021. gadu radītāji atšķiras:  

- bibliotēkas apmeklējums palielinājās par 28 %, salīdzinot ar 2021. gadu, tas ir saistīts 

arī ar pasākumu apmeklējumiem, jo 2020. - 2021. gadā daudzi klātienes pasākumi tika 

atcelti.   

- izsniegums samazinājās par 20 %, īpaši krita periodikas izsniegumu skaits, jo daļu 

no izdevumiem bibliotēka nesaņēma, ka arī nesaņēma atpakaļ līdzekļus, lai abonēt 

citus izdevumus. Tapāt 2022. gadā bija izsniegumu samazinājums Kumbuļos, jo tur 2 

reizes mainījās darbinieki, pakalpojumi tajā laikā netika sniegti. 

Pozitīvi var vērtēt to, kā aktīvo lietotāju kļūst vairāk, bibliotekārais aptvērums arī palielinājās. 

Lietotāju skaits 2022. gadā  palielinājās (+9 lietotāji).  

 

• Pakalpojumu attīstība, jauninājumi – kopaina, piemēri, vērtējums 

2022. gadā  vairāk pieprasīta palīdzība e-pakalpojumu izmantošanā: internetbanka, rēķinu 

apmaksa, biļešu rezervēšana, e-pasta  reģistrācija, lauka atbalsta dienesta saites izmantošana, 

palīdzība iesniegumu sagatavošanai un iesniegšanai, lai saņemt atbalstu par apkures 

izdevumiem.  

• Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti, to 

rezultāti  

 

2022.gadā nebija veikta anketēšana. 

 

• Ārējie apkalpošanas punkti kā pakalpojums  

Demenes pagastā ir ārējas grāmatu izsniegšanas punkts Kumbuļu ciemā (Upes 6, 

Kumbuļi, Demenes pag., Augšdaugavas novads, LV 5442).  Apkalpošanas punktā lietotājus 

apkalpo Kumbuļu iedzīvotāju pakalpojuma centra sekretāre.  

 

Iedzīvotāji šeit var saņemt grāmatas un seriālizdevumus,  
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- izmantot bezmaksas interneta pakalpojumu,  

- izziņas, konsultācijas par bibliotēku un tas izmantošanas iespējam,  

- dokumentu printēšana, kopēšana;  

- iespieddarbu apmaiņa ar citām bibliotēkām; 

- piekļuve bezmaksas datu bāzēm: www.letonika.lv, Lursoft laikrakstu bibliotēkai, 

Nacionālās bibliotēkas datu bāzei, reģiona elektroniskajam kopkatalogam,  

- darbinieks veic apkalpošanas punkta darbības statistiku, palīdz rekataloģizācijas un 

inventarizācijas darbā. 

Sabiedriska transporta satiksme posmā  starp Kumbuļu un Demenes ciemu gandrīz ka 

nav: sabiedriskais transports nekursē starp ciemiem, ir tikai skolas autobuss, bet ar to drīkst 

braukt tikai skolēniem un skolas/pārvaldes darbiniekiem.  Daudziem Kumbuļu ciema 

iedzīvotājiem apkalpošanas punkts ir vienīga iespēja tikt uz bibliotēku, paņemt grāmatas, 

izlasīt periodiku,  izmantot datorus un internētu. Pakalpojumus izmanto arī Kumbuļu paaudžu 

mājas iemītnieki. 

 

• Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām – īss 

situācijas raksturojums 

 

Bibliotēkā var tikt cilvēki ar kustības traucējumiem. Cilvēkiem ar vāju rēdzi piedāvājam 

palielinājumā stiklu. Pensionāriem un invalidiem piedāvājam grāmatas uz mājam vai ar 

ģimenes locekļu palīdzību. 

 

• Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām vai interešu grupām  

 

Bezdarbniekiem  palīdzam izmantot datorpakalpojumus un paradām, kā meklēt vakances. 

Lauksaimniekiem palīdzam ar lauka atbalsta dienesta portāla izmantošanu.  

 

• Bibliotēkas izglītojošā darbība (situācijas apraksts, vērtējums)  

2022. gadā bibliotēkā nenotika mācības iedzīvotājiem (ar lektoriem). 

 

• Medijpratība  

Bibliotēkas vadītājai ir kompetence apmācīt lietotājus datora un interneta lietošanas 

pamata prasmēs, konsultēt informācijas meklēšanā internetā, jo ir apgūti digitālā līdera kursi.  

Bibliotēkā notiek individuālas konsultācijas, senioru datorapmācībās, lai sniegtu 

priekšstatu par informācijas elektronisko resursu daudzveidību, papildināt zināšanas par 

informācijas meklēšanas iespējām internetā.  

 

• Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas 

pieejamība iedzīvotājiem 

Bibliotēkā var saņemt informāciju par pagasta aktualitātēm.  Bibliotēkā ir galds ar plauktu, 

kur lietotāji var iepazīsties ar informāciju, bukletiem. 

 

• Digitalizācija – kopaina, īss situācijas apraksts 

2022. gadā bibliotēka neveica digitalizāciju 

 

• Iekšzemes un starptautiskais SBA: 

 

Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2020 2021 2022 

No citām Latvijas bibliotēkām 

saņemto dokumentu skaits 

2 0 139 
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Uz citām Latvijas bibliotēkām 

nosūtīto dokumentu skaits 

0 2 76 

2022. gadā īpašu uzmanību veltījam SBA izmantošanai un sadarbībai ar novada bibliotēkām, 

rezultātā SBA radītāji strauji palielinājās. Sadarbojamies ar Naujenes TB, Lauceses, 

Kalkūnes un Salienas pagastu bibliotēkām. 

• Problēmas un risinājumi bibliotēkas pakalpojumu un pieejamības jomā 

 Iedzīvotāju skaita samazinājums. Daudzi vecie cilvēki dzīvo viensētās, sādžās, un 

viņiem ir grūti tikt uz bibliotēku. Vajag atrast risinājumu, kā piedāvāt krājumu arī tādiem 

cilvēkiem.  

 Kā popularizēt 3TD e-grāmatu uzmantošanu un aicināt lasīt latviski lasītājus, kuri 

pārsvarā lasa tikai krievu valodā? Informējam personīgi un tīmeklī, bet arī tie, kuri lasa 

latviski, bieži viņiem patīk lasīt tikai papīra formātā.  

2022. gadā aktuālākā problēma straujš grāmatu cenu kāpums un nesaņemta periodika, 

tādēļ bija mazāk piedāvājumu lietotājiem. Grāmatu piedāvājumu palielinājām ar SBA 

grāmatām, periodiku uz 2023. gadu abonējam tikai Latvijā publicēto, bet latviešu valodā tik 

daudz mūsu pagasta iedzīvotāju nelasa, tāpēc jādomā par to, kā veicināt periodikas 

izsniegumu nākamā periodā. 

 

6. Krājums 
 

Krājuma komplektēšanas politika un organizācija:  

 

Bibliotēkas krājumus veido un papildina atbilstoši bibliotēkas nolikumā noteiktajām 

funkcijām un uzdevumiem, bibliotēkas krājuma komplektēšanas politikai: 

https://www.demene.lv/wp-content/uploads/2020/01/Demenes-pb-Kr%C4%81juma-

komplekt%C4%93%C5%A1anas-politika-2020-2024-5.pdf 

Veidojot bibliotēkas krājumu, galvenokārt tiek ņemtas vērā lasītāju vēlmes – tiek 

iegādāta gan nozaru literatūra, gan daiļliteratūra un bērnu grāmatas. Lietotājiem ir 

nepieciešamība pēc informācijas par dažādiem hobijiem,  apmēram 70% no lietotājiem lasa 

tikai daiļliteratūru un periodiku.  

Komplektējot nozaru literatūru, 2022. gadā prioritāte nozaru literatūrā bija  

sabiedriskām zinātnēm, medicīnai, mākslai, lietišķam zinātnēm, vēsturei, lauksaimniecībai.  

Bērnu un jauniešu literatūra  - krievu un latviešu valodā, Bērnu žūrijas grāmatas.  

Kopumā Demenes pagasta bibliotēkas krājumu var novērtēt kā labu, stabilu un 

aktuālu, kurš pamatā apmierina lietotājus.  

 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2020 2021 2022 

Pašvaldības finansējums 

krājuma komplektēšanai 

1826 2347 2257 

t. sk. grāmatām 1226 1596 1336 

t. sk. bērnu grāmatām 224 257 295 

t. sk. periodiskajiem 

izdevumiem 

600 751 918 

Finansējums krājumam uz 1 

iedz.skaita pagastā, pilsētā, 

reģionā    

1,39 1,93 1,86 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai kopā 

1826 2347 2257 

 

https://www.demene.lv/wp-content/uploads/2020/01/Demenes-pb-Kr%C4%81juma-komplekt%C4%93%C5%A1anas-politika-2020-2024-5.pdf
https://www.demene.lv/wp-content/uploads/2020/01/Demenes-pb-Kr%C4%81juma-komplekt%C4%93%C5%A1anas-politika-2020-2024-5.pdf
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Rekataloģizācijas darbs 

 

Bibliotēkas grāmatu krajums ir 100% atspoguļots kopkatalogā. 

 

Krājuma pārbaude (inventarizācija)  

  

2022. gadā nebija veikta krājuma inventarizācija. 

 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2020 2021 2022 

Jaunieguvumi kopā 984 979 597 

t. sk. grāmatas 224 233 185 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 19 31 30 

t. sk. bērniem 59 33 35 

Izslēgtie dokumenti 1162 712 216 

Krājuma kopskaits 7772 8039 8420 

Grāmatu krājuma apgrozība  0,44 0,42 

Periodisko izdevumu 

apgrozība 

 3,04 1,06 

Valodu ziņā grāmatas pārsvaram ienāca krājumā  latviešu un krievu valodā.  

Kopā ienāca krājumā: 

Latviešu valodā - 77 grāmatas ( 41,6% no kopēja skaita) 

Krievu valodā – 101 (54 % no kopēja skaita) 

Latgaļu valodā - 7 (3,78 % no kopēja skaita) 

Nozaru literatūra – kopā krājumā ienāca 40 grāmatas (21,6% no visam jaunam 

grāmatām). 

Pārsvarā nozaru literatūras krājums papildināts ar valodniecības, lauksaimniecības, 

matemātikas un dabaszinātņu, filozofijas  un lietišķo zinātņu nozaru grāmatām. 

Bērnu un jauniešu grāmatas - 35 grāmatas (14% no visam jaun. grāmatām). 

 

Skatoties uz pieprasījuma un izsniegumu datiem, biežāk tika lasīta sekojošo nozaru literatūra:  

filozofija, sabiedriskās zinātnes, matemātika un dabas zinātnes, lietišķas zinātnes, 

lauksaimniecība, valodniecība, māksla un medicīna.  

 

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2020 2021 2022 

Letonika    

skatījumi    

piekļuves sesiju skaits 10 35 67 

lejuplāžu skaits 256 429 436 

News    

skatījumi    

piekļuves sesiju skaits 10 6 17 

lejuplāžu skaits 604 1215 602 

Citas    

 

• Krājuma un datubāzu popularizēšana  

 

1) 2022. gadā datubažu izmantošana paliek aktīvi izmantota. Lietotājus informējam personiski 

un timekļa vietnē. Saites uz datu bāzēm ir izvietoti Demenes pagasta mājas lapas bibliotēkas 
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sadaļā, kā arī uz informācijas stendā bibliotēkā. Izmantojam datubāzes bibliotēkas darbam, 

novadpētniecībai.  

2) Krājuma popularizējoši pasākum bija grāmatu izstādes, piemēram: 

- “Laiks dārza darbiem” (nozaru literatūra par lauksaimniecību un dārzkopību); 

- “Mēneša jubilāri” – izstāžu cikls, veltīts autoriem-jubilāriem); 

- “Sarkanais valdzinājums”(dažādu tematiku grāmatas, kuriem ir sarkans vāks); 

- “Mīlestība apvieno!” (Valentīndienai veltīta izstāde, kur tika apvienotās mīlas dzejas un 

prozas grāmatas, ka arī nozaru literatūra par jūtam un cilvēku attiecibām)  

Kopā notika 11 grāmatu izstādes (+ izstāžu cikli). 

3) Demenes pagasta pārvaldes iestāžu darbiniekus informējam par grāmatu jaunumiem, 

izsūtot e-pastā sagatavotās PDF formāta  prezentācijas. 

4) Iedzīvotājus informējam par kraujama jaunumiem Facebook bibliotēkas lapā un Demenes 

pagasta pārvaldes mājas lapā. 

 

• Programma “Grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām” (finansiālais 

piešķīrums, publicitāte, izsniegums, piedāvājuma analīze) 

2022.gadā Demenes pagasta bibliotēka saņēma 25 grāmatas uz summu 261,71 EUR. 

Jūnijā un novembrī grāmatas tika iekārtotas atsevišķā izstādē, lai piesaistīt apmeklētāju 

uzmanību. Sociālajā tiklā un pārvaldes mājas lapā tika ievietota informācija ar bildēm un 

aicinājumu apskatīt jaunumus. Grāmata ieinteresēja gan jauniešus, gan pieaugušus, jo bija 

izvelētas tiešam interesantas un kvalitatīvas, tapāt grāmatas ir izsniegtās arī Zemgales 

vidusskolas skolotājiem izglītības darba vajadzībām. Šogad bija patīkami izvēlēties pašiem 

grāmatas, kuras var noderēt tieši tavas bibliotēkas lietotajiem, bija saraksts un izvēle, un tas 

bija pozitīvs jauninājums. 

• Darbs ar parādniekiem – aprakstoši  

Ir sastādīts parādnieku saraksts, ar parādniekiem mēģinām sazināties pa tālrunī un ar 

vietēju iedzīvotāju palīdzību. 2022. gadā bija gadījumi, kad atgrieza 10 gadu vecus parādus. 

• Ar bibliotēkas krājumu saistītās problēmas un to risinājumi, vajadzības 

Bibliotēkas krājums sistemātiski tiek atjaunots, bet finansējums grāmatām varētu būt lielāks, 

jo arī grāmatu cenas strauji aug.  

 

 

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 
 

• Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji 

 

Bibliotēkā reģistrēti 62 bērni un jaunieši vecumā līdz 18 gadiem (41% no pagastā 

deklarētiem bērniem un jauniešiem), ka arī  periodiski apmeklē bibliotēku pirmsskolas 

izglītības iestādes bērni (18 bērni, nav reģistrēti ka lietotāji, bērnu apmeklējumu atzīmējam ka 

“bērns – garāmbraucējs vai pasākuma apmeklētājs”).  

 

Apmeklējumu skaits palielinās vasarā, kad atbrauc bērni no Daugavpils un citam 

pilsētām.  Bērniem tiek organizētas bērnu grāmatu izstādes.   Berni un jaunieši saņem 

konsultācijas un ieteikumus, ka izmantot bibliotēkas pakalpojumus. Bieži bērni prasa 

konsultācijas par datora lietošanu un informācijas meklēšanu. Skolēni mazāk izmanto 

iespieddarbus, bet, rakstot uzdotos referātus, arvien biežāk meklē atbildes interneta resursos. 

Skolēniem ieteikts izmantot bibliotēkā pieejamo datubāzi Letonika, bet mājas darbu tēmas 

biezāk pieprasīti krievu literatūras  un literatūras stundām, kur Letonika mazāk palīdzēs.  

  Konsultācijas datoru lietošanā un informācijas meklēšanā tika sniegtas individuāli.  
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• 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.) 

Krājums papildināts ar 35 grāmatām bērniem un jauniešiem (19% no visam jaun. 

grāmatām). 

Bērnu populārākie žurnāli ir Ilustrētā Junioriem, Саша и Маша.  

Bērnu krājums tiek papildināts ar grāmatām gan latviešu, gan krievu valodās, arī Bērnu 

un jauniešu žūrijas grāmatas. No bērnu un jauniešu krājuma pieprasītas ir bērnu nozaru 

literatūra, pasaku grāmatas, grāmatas ar audio atskaņojumu, grāmatas ar cietam lapām, 

jauniešu romāni. 

Bērnu un jauniešu krājums ir iekārtots atsevišķos plauktos, kuras pēc aukstuma un 

noformējuma ir atbilstoši izvelētai lasītāju kategorijai. Kastēs bērniem ir pieejamas mīkstas 

rotaļlietas un puzles, bet tikai uz vietas, puzles netiek izsniegtas uz mājam, bet var paņemt 

līdzi bērnu grāmatas ar audio atskaņojumu (interaktīvas grāmatas). Ir iekārtots bērnu stūrītis, 

kur bērni var pavadīt laiku un atpūsties, spelejot vai lasot grāmatas.  

 

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

vecuma grupām 

Bērnu un jauniešu nepietiekamās prasmes meklēt un atlasīt nepieciešamo informāciju 

nosaka nepieciešamību bibliotēkās veicināt šo prasmju attīstību. Bērnam ir svarīgi zināt par 

interneta lietošanas noteikumiem. Apmeklētājiem tiek skaidrotas bibliotēkas izmantošanas 

iespējas, stāstīts par krājuma izkārtojumu, informācijas meklēšanu internetā un elektroniskajā 

katalogā, datubāzēs. Pēc lietotāju pieprasījuma tiek sniegtas arī konsultācijas.   

 

• Veiksmīgākie pasākumi, lasīšanas veicināšanas aktivitātes 

 

-  Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija. Piedalījās 3 pieaugušie, 3 jaunieši kategorijā 15+ un 

4 bērni kategorijā 11+ (tie, kuri izlasīja visas savas vecuma  kategorijas grāmatas un 

aizpildīja anketas). Daži neizlasījās visas 5 grāmatas, bet tomēr piedāvātas grāmatas 

izraisīja interesi, un kaut 1- 2 viņi izlasīja. Var būt nākotnē viņi piedalīsies aktīvāk. 

- Lasīšanas līderis – gada nobeiguma pasākums bērniem un pieaugušiem, sveicot 

aktīvākus lietotājus un lasītājus dažas kategorijās – čaklie lasītāji-seniori, pieaugušie, 

jaunieši un bērni, lietotāji, kuri gadā laikā visvairāk atbalstīja bibliotēkas pasākumus.  

- Dzejas dienas pasākums – šogad pasākumā piedalījās Augšdaugavas novada bērnu 

dzejniece Stepanida Miloševiča, pasākumu apmeklēja pirmsskolas  vecuma bērni. 

- Pasākums pirmsskolas vecuma bērniem “Ciemos pie grāmatām”. Pasākuma laikā tika 

apskatītas, aptaustītas un izlasītas bērnu grāmatiņas, minētas mīklas un atrasti atbildes uz 

jautājumiem, apskatītas izstādes un novadpētniecības plaukts . Šodienas tēmas bija 

Lieldienu svinēšana, pavasara atnākšana un putnu atgriešanas – noskaidrojam, cik labi 

mūsu apmeklētāji atceras Latvijas putnus, kādus redzēja jau šopavasar. 

- Bibliotēku nedēļas ietvaros bibliotekārā stunda pirmsskolas vecuma bērniem “Mācamies 

sargāt grāmatas”  pirmsskolas vecuma bērni spēļu formā mācījās pareizi uzvesties 

bibliotēkā un saudzīgi  izturēties pret grāmatām, uzzināja mazliet par grāmatu vēsturi un 

to, kādas grāmatas mēdz būt, pataustīja vissmagāko un lielāku grāmatu mūsu bibliotēkā 

un paskatījās jautro video par bibliotēku. Laiks noritēja ātri, jautri un lietderīgi! 

- Pasākums “Sagaidot Ziemassvētkus bibliotēkā”. Vai arī bibliotēkā var atrast savu 

brīnumu un dāvanu? To arī pārbaudīja pirmsskolnieki. Kopā ar bibliotekāri un 

audzinātajiem viņi meklēja atbildes uz dažādiem jautājumiem. Minēja mīklas, stāstīja, kā 

viņi gatavojas svētkiem, lasīja dzejolīšus, dziedāja dziesmu. Bērni atnesa un uzdāvināja 

bibliotēkai savus zīmējumus, kurus var apskatīt bibliotēkā. 

Pasākuma laikā bērni bija sajūsmināti par izstādēm: Innas Štekles izstādi “Leļļu 

pasaule” un Alekseja Pozdņakova maketu izstādi “Mans sapņu nams”, iepazinās ar 
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jaunam grāmatām un grāmatām par Ziemassvētkiem un Jauno gadu. Pasākuma 

nobeigumā bērni saņēma nelielas Ziemassvētku dāvaniņas. 

- Bērniem arī ļoti iepatikās Irinas Romanovskas izstāde “Leļļu pasaka” (jā, 2022. gads 

bibliotēkā bija bagāts ar visādu variantu lellēm!).  

   

Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā, nozīmīgākie partneri, 

sadarbības vērtējums  

Bibliotēka darbā ar bērniem sadarbojas ar Zemgales vidusskolu, pirmsskolas 

izglītības iestādi. Aktīvākā sadarbība ar pirmsskolas izglītības iestādi, jo tā atradās 

Demenes ciemā, un bērni var bieži apmeklēt bibliotēku. Plānojot pasākumus, mēs apspriežam 

datumus un laiku ar pirmsskolas iestādes skolotājiem (iestādē strādā 2 skolotājas).  

2022. gadā notika 8 pasākumi, kurus apmeklēja pirmsskolas audzēkni un skolotājas. 

Pirms pasākumiem parasti noskaidrojam, vai mēs vēlamies, lai arī bērni sagatavo kaut kādus 

“mājas darbus” – uzzīmē zīmējumus, uztaisa rokdarbus vai iemāca dzejoļus. Vai arī bērni 

atnāk tikai ka pasākuma apmeklētāji, klausās un piedalās pasākuma aktivitātes.  

Sadarbojamies ar Zemgales vidusskolas krievu valodas un literatūras skolotāju 

(jautājumos par bērnu krājumu, jo bieži skolotājas ņem grāmatas stundu vajadzībām), latviešu 

valodas skolotāju (Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas rīkošanas jautājumos).  

Tā ka bibliotēka un Kultūras nams atrodas vienā ēkā, notiek cieša sadarbība, rīkojot arī 

pasākumus bērniem. Vietējas nozīmes Kultūras nama rīkotos pasākumos bibliotēka piedalās 

ar radošam darbnīcām bērniem, ka arī rīko kopīgus radošu stundas gan bērniem, gan 

jauniešiem un viņu vecākiem. 2022. gadā piemēram, tas bija Lieldienu radoša darbnīca, kura 

notika Lieldienu pasākuma ietvaros, vasaras brīvlaika pasākumi bērniem notika bibliotēkas 

telpās, bet ar pasākumu organizācija nodarbojas arī Kultūras nama direktors.  

• Bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides vērtējums specializācijā 

Darbam ar bērniem palīdz bibliotekāres pedagoģiska izglītībā. Lai veiksmīgi strādāt 

bibliotēka, gada laikā bibliotēkas vadītāja regulāri apmeklē seminārus (2022.gadā tiešsaitē, 

ZOOM). 

 

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

ceļi 

 Pēc kovidlaika atgriezt bibliotēkā bērnus un jauniešus. Divu gada laikā visi pierada 

sēdēt mājas. Palīdz sadarbība ar skolotajiem un kopīgie pasākumi. 

 

 

8. Novadpētniecība 
 

• Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda prioritātes 

- Turpināt krājuma papildināšanu ar ziņām par Demenes pagasta dzīvi (no news.lv, 

periodika.lv, avīzēm un t.t.) 

- Sadarboties ar vietējiem amatniekiem un rokdarbniecēm, lai veicināt ģimeņu tradīciju 

izpētī. Rezultātā – izveidotās vietēju rokdarbnieku un amatnieku izstādes. 

• Novadpētniecības krājums: 

Bibliotēkā izveidotas 51 novadpētniecības materiālu mapes un albūmi:  

- Demenes pagasta daba, 

- Sports Demenes pagastā, 

- Demenes zemnieku saimniecības 

- Demenes pagasta bibliotēkas vēsture, 
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- Demenes katoļu baznīca, 

- Zemgales katoļu baznīca 

- Jāņuciema sv. Jura pareizticīga baznīca 

- Demenes ev-lut. baznīca 

- Briģenes muiža, Engelhardti 

- Tūrisma maršruts „Apceļo savu dzimto novadu”, 

- Vietējie amatnieki, 

- Demenes pagasta vēsture:  

1) raksti, foto. Līdz 1941.  

2) Demenes pagasts – kopsavilkums. Apraksti, foto – 19., 21 gs.  

3) 1941 – 1991.  

4) 1991 –  

 5) Latvijas neatkarības atgūšana 

6) Kolhozu veidošanas laiks Demenē 

- Demenes pagasta iedzīvotāji uz avīžu lapām 1981.-1991.g.g. (četri albūmi), 

- Veco laiku dokumenti, 

- Veco laiku naudas zīmes, 

- Demenes iedzīvotāju saraksts 1892. g., 

- Dažādu Demenes pagasta ģeogrāfisko nosaukumu izcelšanas, 

- Izglītība un skolu attīstība Demenes pagastā līdz Zemgales skolas atvēršanai, 

- Demenes pagasta iedzīvotāji, darbinieki 

 1) līdz 1940.g. 

 2) 1941. - … 

- Represijas 

- 1. Pasaules kara darbība pagasta teritorijā 

- 2. Pasaules kara darbība pagasta teritorijā 

- Demenes pagasta kartes 

- Manas ģimenes dzimtas koks, 

- Demenes pagasta padomes publiskie gada pārskati ( no 2002 g.), 

- Zemgales vidusskolas skolniekus konkursus darbi „Ciņa par neatkarīgu Latvijas 

Republiku 1918.-1920. gados un mūsu novads”, „Zemgales dzelzceļa stacija un tās 

vēsturiskā nozīme”. 

- Konkursam „Sakoptākais Latvijas pagasts – 2004” (11mapes) 

- Demenes pagasta dzīves lappuses (3 mapes ar fotogrāfijām) 

 

Bibliotēkā tiek uzglabāti Demenes pagasta pārvaldes izdevumi „Demenes Ziņas” (1998 - 

2016). 2022. gadā tika kopēti jauni novadpētniecības materiāli no interneta un avīzēs 

„Latgales Laiks”. Daudz novadpētniecisku materiālu atrodu datu bāzē Periodika.lv. Krājām 

fotogrāfijas, kartes, vecus dokumentus, skolēnu konkursu darbus. Daļa materiālu glabās 

elektroniski, vairākas fotogrāfijas ir ieskenētas gatavas tālākai izmantošanai.  

 

• krājuma organizācija un glabāšana 

Ir atsevišķi plaukti mapēm un grāmatām, kā arī plaukts ar retro mantām, grāmatām un 

dokumentiem. 

 

• digitalizācija, digitālie resursi un to veidošana 

Ir  ieskenētas Demenes pagasta vēsturiskas bildes, bildes, kurus iesniedz iedzīvotāji. Nav 

ierakstīti CD diskos, glabās pagaidām datorā. 

• krājuma kvalitātes, aktualitātes, attīstības novērtējums 
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Regulāri kopēti raksti no preses izdevumiem par Demenes pagastu, materiālus kārto mapē, 

kura atrodas bibliotēkas apmeklētājiem labi redzamā vietā; Bibliotēkā periodiski var apskatīt 

vēsturisku fotogrāfiju izstādes. 

 Novadpētniecības krājums ir atbilstošs iedzīvotāju interesēm, vajadzībām un tiek regulāri 

papildināts.  

 Krājuma attīstībai palīdz vēsturisku grāmatu, sociālu tiklu, internet vides izsekošana, 

sadarbība ar iedzīvotājiem, novadpētniecības popularizēšanā ar facebook bibliotēkas lapas 

palīdzību. 

• izmantojums  

 Organizējot pasākumus un izstādes, bieži tiek izmantoti materiāli no šīs kolekcijas.  

Lieliska fotoizstāde ir “Zemgales stacijas vēsture”  - pašlaik to var apskatīt Demenes Kultūras 

namā. 

Pati bibliotēkas vadītāja ne tikai nodarbojas ar senu fotogrāfiju vākšanu, bet arī pati 

fotografē pagasta pasākumus, dabu un notikumus, veidojot fotoizstādes, kurus izmantojam 

pasākumu noformējumam.  

Novadpētniecības plakts interesants arī bērniem, jo tur atradās arī vēsturiskie priekšmeti - 

bērniem patīk apskatīt tas, noskaidrot, kas tas ir un kādā veidā tas lietoja. 

 

• Novadpētniecības darba popularizēšana 

 

Popularizējam ar izstāžu un pasākumu palīdzību, piemēram  bibliotēkas vadītājas radīta 

fotoizstādē “Ieskāties Demenes pagasta dabā” kļuva par “ceļojošo” un apceļoja jau 4 

Daugavpils novada pagasta bibliotēkas (Biķernieku, Maļinovas, Laucesas, Dubnas).  

-  

- Ar sociālu tiklu palīdzību(https://www.facebook.com/demenesbiblioteka/) 

- Sarunās ar lasītajiem, iedzīvotājiem 

- Paradot muzeja plauktus bērniem un stāstot par novada vēsturi 

- Sagatavoti bukleti par Zemgales staciju/baznīcu un Zemgales ciemu 

• Sadarbība novadpētniecības jomā 

1. Aktīva sadarbība ir ar vietējam iedzīvotajiem, kuriem ir interese par Demenes pagastu. 

Viņi sutā novadpētniecisko informāciju, pārsvara par Pirmā Pasaules kara laika 

notikumiem mūsu novadā, un par vieta, kur ir apglabāti karavīri (Viens iedzīvotājs 

dzīvo ārzemes un palīdz dabūt informāciju no ārzemju arhīviem, cits uz vietas piedalās 

karavīru apglabāšanas vietu labiekārtošanā) 

2. Sadarbībā ar vēsturnieku E. Jēkabsonu, kuram šeit ir dzimta zeme un īpašā interese par 

pagasta vēsturi – viņš periodiski palīdz ar materiāliem par Demenes pagastu un pats 

uzrakstīja rakstus par Demenes pagasta vēsturi. 

 

• Novadpētniecības darba problēmas un to risinājumi 

Laika un finansiālais trūkums. Darbs ar avotiem un sarunām ar cilvēkiem, izbraukumi uz 

vietām aizņem laiku, kuras dažkārt pietrūkst.  

Diemžēl, ne visi interesējoši materiāli ir pieejami. Daudz informācijas nesaglabājas – 

piemēram, par Briģenes muižu.  Ir tehniska problēma – nav iespējas kvalitatīvi veikt vecu 

cilvēku aptaujāšanu, kas ir ļoti būtisks, jo ir jāpaspēj kaut kā piefiksēt viņu stāstus. Bibliotēkā 

nav diktofona, vai kādā aprīkojumā, lai ierakstīt stāstus audio vai video formāta.  

 

• Galvenie secinājumi pārskata periodā, nākotnes prognozes, vajadzības 
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Būtu labi nākamajā periodā vairāk uzmanības pievērst pagasta personībām, vecu 

fotogrāfiju un materiālu vākšanā.  

 

 

9. Projekti 
 

• 2022. gadā bibliotēka neiesaistījās projektos 

10. Publicitāte 
 

• Bibliotēkas informācija tīmeklī: 

    Jaunākā informācija par bibliotēkas darbu un pakalpojumiem iedzīvotājiem tiek publicēta 

Demenes pārvaldes mājas lapa http://demene.lv/biblioteka/ - bibliotēkas vadītāja atbild par 

mājas lapas rediģēšanu un informācijas ievietošanu (ne tikai bibliotēkas informācija). 

  

Augšdaugavas novada domes mājas lapā 

https://www.daugavpilsnovads.lv/kultura/demenes-pagasta-biblioteka/. 

 

Kultūras dati - https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/demenes-pagasta-biblioteka  

 

Naujenes Tautas bibliotēkas elektroniskais katalogs (Demenes pagasta bibliotēkas fonds – 5, 

un Kumbuļu ārējas apkalpošanas punkts – 6) 

http://naujene.biblioteka.lv/Alise/lv/advancedsearch.aspx?crit0=name&op0=%25LIKE%25&

val0=&linkid0=0&bop1=AND&crit1=auth&op1=LIKE%25&val1=&linkid1=0&bop2=AND

&crit2=fund&op2=%3D&val2=9&addCriteriaBop=AND&c=1&c=2&c=3 

 

Ir izveidota bibliotēkas lappuse sociālajā tiklā https://www.facebook.com/demenesbiblioteka/,  

kur ne tikai stāstam par pasākumiem, bet arī par pagasta vēsturi un personībām.  

 

     Bibliotēkas informācija tīmeklī (situācijas apraksts, aktivitātes, secinājumi) 

Tabula “Sociālo tīklu saturvienību skaits” 

 Saturvienību 

skaits 

2022 

Facebook 70 

Instagram  

TikTok  

YouTube  

Twitter  

  

• Sociālā tiklā Facebook bibliotēkas lapa pastāv no 2015. gada. Lapai ir 475 sekotāji, 2022. 

gada laikā ir ievietots 70 saturvienību, vislielākā lietotāju atsauksme ir par informāciju 

par grāmatu jaunumiem, par bildēm un rakstiem no pasākumiem, par novadpētnieciska 

satura ievietotu informāciju (retro bildēm).  

Saite: https://www.facebook.com/demenesbiblioteka 

• Pēc pieredzes, Facebook ir lielisks rīks, lai informēt iedzīvotājus par jaunumiem, 

pasākumiem un aicināt uz pasākumiem. Daudzi, kas atnāca uz bibliotēkas izstādēm, 

atzinās, ka redzēja informāciju Facebook. Kaut arī ciema informācijas dēļos ir ievietotas 

afišas ar informāciju par izstādēm, arī Demenes pagasta mājas lapā bija ievietotā 

informācija, lielākā atsauksme bija tomēr uz sociālo tiklu informāciju. 

 

http://demene.lv/biblioteka/
https://www.daugavpilsnovads.lv/kultura/demenes-pagasta-biblioteka/
https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/demenes-pagasta-biblioteka
http://naujene.biblioteka.lv/Alise/lv/advancedsearch.aspx?crit0=name&op0=%25LIKE%25&val0=&linkid0=0&bop1=AND&crit1=auth&op1=LIKE%25&val1=&linkid1=0&bop2=AND&crit2=fund&op2=%3D&val2=9&addCriteriaBop=AND&c=1&c=2&c=3
http://naujene.biblioteka.lv/Alise/lv/advancedsearch.aspx?crit0=name&op0=%25LIKE%25&val0=&linkid0=0&bop1=AND&crit1=auth&op1=LIKE%25&val1=&linkid1=0&bop2=AND&crit2=fund&op2=%3D&val2=9&addCriteriaBop=AND&c=1&c=2&c=3
http://naujene.biblioteka.lv/Alise/lv/advancedsearch.aspx?crit0=name&op0=%25LIKE%25&val0=&linkid0=0&bop1=AND&crit1=auth&op1=LIKE%25&val1=&linkid1=0&bop2=AND&crit2=fund&op2=%3D&val2=9&addCriteriaBop=AND&c=1&c=2&c=3
https://www.facebook.com/demenesbiblioteka/
https://www.facebook.com/demenesbiblioteka
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• Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi 

Bibliotēkas pasākumu mērķauditorija un lasītāju interešu grupas ir bērni, skolēni, pieaugušie 

un pensionāri, zemnieki, studenti un c. Viena no svarīgām bibliotēkas publiskā tēla 

veidošanas darba formām ir izstādes un tematiskie pasākumi. 2022.gadā notikušas 10 

literatūras izstādes, 11 tematiskas izstādes (rokdarbi, lelles, maketi), 10 pasākumi,  dalība 

"Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā". Lielāku iedzīvotāju interesi un aktivitāti izraisīja tieši 

tematiskās izstādes - šogad izstādes bija tiešam daudzveidīgas un izstāžu veidošanas procesā 

iesaistījās arī pagasta iedzīvotāji:  

Rokdarbu izstādēs “Sev un citiem par prieku”, “Laiks radīt skaistumu”, “Nu ir laiks 

vaļaspriekam”, ka arī izstādē “Leļļu pasaka” kopumā piedalījās 12 Demenes pagasta 

iedzīvotāji. Vēl bija Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada iedzīvotāju mākslas darbu 

izstādes: Borisa Borisova gleznu izstāde “Krāsainā pasaule”, MiniZoo Jurita iemītniekus 

fotoizstāde “Dzīvniekiem ir dvēsele” (Rita Kočmarjova), Jeļenas Požarskas izstādes “Dabas 

harmonija” un “Ziemas pasaka”, Alekseja Pozdņakova maketu izstāde “Mans sapņu 

nams”, Innas Štekles izstāde “Leļļu pasaule”. 

 

• Ar publicitātes darbu saistītās problēmas un to risinājumi 

Tā, ka bibliotēkas vadītāja atbild arī par pagasta mājas lapas rediģēšanu un informācijas 

ievietošanu, viņa laicīgi informē iedzīvotājus gan par bibliotēkas, gan citiem pagasta 

notiekošiem pasākumiem, problēmu ar publicitāti nav.  

 

11. Sadarbības tīkla raksturojums 
 

1) Bibliotēka sadarbojas ar Zemgales vidusskolu un  pirmsskolas izglītības iestādi – bērni 

ar skolotājiem atsaucas uz piedāvājumiem piedalīties pasākumos (piemēram ekskursija uz 

bibliotēku, Dzejas diena, bibliotēku nedēļas pasākumi), arī izmanto bibliotēkas krājumus 

savam nodarbībām.  

2) Sadarbība pastāv arī ar kultūras nama vadītāju, bibliotēka piedalās KN rīkotās 

pasākumos –  Līgo svētkos, Pagastu svētkos, 18. novembra svinēšanā.  

- Bibliotekāre sagatavoja afišas Kultūras nama pasākumiem,  

- fotografēja pasākumus, 

-  piedalījās Kultūras nama deju kolektīva “Dzīvīte” izbraukumos ka dalībnieks, 

popularizējot mūsu pagasta kultūras dzīvi, 

-  sagatavoja rakstus publicitātei, ievietoja mājas lapā. 

-  2022. gadā no oktobra darbinieka prombūtnes laikā pildīja arī daļu pienākumu 

Kultūras nama darbā.  

- Bibliotēkas dažreiz izmanto pasākumiem kultūras nama telpas un inventāru (krēslus, 

galdus izstādēm, projektoru un ekrānu).   

3) Sadarbība ar Demenes un Laucesas jauniešu specialistu (kopīgā radošā darbnīca 

(Adventa vainagu veidošana). 

4) Pagasta pārvalde ir finansiālais, ideju un aktivitāšu atbalsts.  

5) Sadarbība ar novada bibliotēkām - gan informācijas apmaiņā, gan konsultācijas un 

palīdzība pasākumu rīkošanā (Piemēram, Lauceses pagasta un Maļinovas pagasta bibliotēkas 

piedāvāja iespēju ierīkot arī pie mums divas izstādes, kuras notika pie viņiem), sadarbība 

grāmatu apmaiņā - ar Naujenes TB, Laucesas pagasta bibliotēku un Salienas pagasta 

bibliotēku. 

6) Bibliotēku specialiste Marina Baranovska – koordinēja visa gada laika bibliotēku 

darbību  

 

 

 

Sagatavoja: 
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Demenes pagasta bibliotēkas vadītāja 

Jeļena Sterlāne 

 

 

Pielikumi 
 

 

Lai paradīt bibliotēkas dažus pasākumus un izstādes, pielikumā ievietotas fotogrāfijas: 

 

 
1. Att. Pasākums “Ciemos pie grāmatām” 
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 2., 3., 4. att.  Izstāde laiks radīt skaistumu” 

 
 5.att.   Irinas Romanovskas izstāde “Leļļu pasaka” 
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6., 7 att.  “Innas Štekles izstāde “Leļļu pasaule” un bērnu pasākums “Sagaidot Ziemassvētkus 

bibliotēkā” 
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 8., 9.att.  Alekseja Pozdņakovs izstāde “Mans sapņu nams” 
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10. Att.  Sadarbībā ar Demenes KN un jauniešu lietu specialistu notika Adventa vainagu 

veidošanas radoša nodarbība 
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11. , 12. att Izstāde “Nu ir laiks vaļaspriekam” 

 
12. att. Dzejas diena - tikšanās ar bērnu dzejnieci Stepanidu Miloševiču 


