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  1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums 
 

Situācijas apraksts 
 
Dagdas novada tautas bibliotēka ir Dagdas novada pašvaldības iestāde. Atrodas 
Dagdas novada centrā, Dagdas pilsētā, t.i., Latvijas dienvidaustrumos. Attālums līdz 

Rīgai 300 km.   
 Bibliotēka atrodas Dagdas Tautas namam 2009. gadā piebūvēto telpu 2. stāvā. 

Bibliotēkas platība – 320 m2. Ēka, kas uzcelta 1963. gadā, pieder Dagdas novada 

pašvaldībai. Bibliotēka atrodas Krāslavas novada centrālās bibliotēkas metodiskās 

vadības teritorijā. 
Bibliotēkas misija ir bibliotēkas lietotāju vispusīgo interešu apmierināšana: palīdzība 

mācībās, profesionālajā izaugsmē, redzesloka paplašināšanā un brīvā laika 

pavadīšanā.  
Bibliotēkas pamatuzdevums ir bibliotēkas lietotāju un apmeklētāju pilnvērtīga 

apkalpošana. Visi citi bibliotēkas uzdevumi: krājuma komplektēšana un izvietošana, 

uzziņu un informācijas darbs, bibliotēkas automatizācija, literāro pasākumu un izstāžu 

organizēšana u.c., ir pakārtoti šī pamatuzdevuma veikšanai.  
 
Izmaiņas 
 
Bibliotēkas darbībā 2016. gadā izmaiņas nav notikušas. 
 
Bibliotēkas akreditācija 
 
2016. gadā bibliotēka izgāja akreditāciju. 2016. gada 25. oktobrī bibliotēkai izsniegta 
Bibliotēkas akreditācijas apliecība Nr.566A. Bibliotēka atbilst akreditācijas 

nosacījumiem. Akreditācijas ieteikumi turpmākajam darbam: 
1. Turpināt strādāt pie krājuma kvalitātes; 
2. Iegādāties televizoru lietotājiem; 
3. Plānot novadpētniecības materiālu digitalizāciju. 

 
2. Finansiālais nodrošinājums 

 
Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums 
 
 2014 2015 2016 

 
Kopā (EUR)    
Pašvaldības finansējums 34512 36274 37477 

 
Citi ieņēmumi:    

 
t.sk. maksas pakalpojumi 175 270 266 

 
t.sk. ziedojumi un dāvinājumi 201   
t.sk. VKKF finansējums    
t.sk. citi piešķirumi    
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Bibliotēkas izdevumi 
 
 2014 2015 2016 
Izdevumi kopā (EUR) 34888 36544 37477 
Darbinieku atalgojums (bruto) 23357 24624 24377 
Krājuma komplektēšana 2119 1869 2401 
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Finansējums atbilst bibliotēkas funkciju veikšanai un attīstībai. Ir  attīstību veicinošs.  
 

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 
 

2014.-2016. gadā bibliotēka netika veikti nekādi lieli remontdarbi. Bibliotēka 2009. 

gadā ir pārgājusi uz jaunām, speciāli bibliotēkai, celtajām telpām. Telpu stāvoklis 

labs. 
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Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums 
 
 Darbiniekiem 

(skaits) 
Lietotājiem 
(skaits) 

Vērtējums 

(teicams/labs 
/apmierinošs 
/neapmierinošs) 

Piezīmes 

Datori 3 11 apmierinošs 4 - neapmierinošs 
 

Plānie klienti - - - - 
 

Multi- 
funkcionālās 

iekārtas 

1 2 apmierinošs 1 -neapmierinoša 

Printeri - - - - 
 

Kopēšanas 

iekārtas 
- - - - 

Skeneri 1  apmierinošs  
 

Citas iekārtas 
(Laninēšanas 

iekārta) 

1  apmierinošs  
 

 
Problēmas: 

 lēnais interneta ātrums;  
 datoru nolietošanas 

Risinājums: pamazām novecojuši datori tiek nomainīti pret jauniem (2 datori ir 
nomainīti pēc projekta).  
Finansējums ir attīstošs, jo katru gadu bibliotēkā tiek veikti uzlabojumi: jauni grāmatu 

plaukti, mēbeles; veikti nepieciešamie sīkie remontdarbi; tiek pirktas dažādas darbam 

un lietotājiem nepieciešamas ierīces: austiņas, peles, materiāli u t.t. 
 

4. Personāls 
 

Personāla raksturojums 
 
Bibliotēkā strādā 4 darbinieki, no tiem 3 bibliotekāri: 
 

Amats Slodze Izglītība 
 

 t.s. bibliotekārā 
 

Vadītāja Pilna Augstākā Jā 
 

Vecākā bibliotekāre Pilna Bakalaurs Jā 
 

Bibliotekāre Pilna 1. līmeņa augstākā Nē 
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Apbalvojumu, pateicību – nav. 
Pašvaldība piešķir vajadzīgo finansējums personāla attīstībai: 

 Tiek piešķirts transports pieredzes apmaiņas braucieniem; 
 Tiek segti komandējumu un ceļu  izdevumi; 
 Apmaksāti profesionālās pilnveides kursi. 

Darbinieku atalgojums nemainās. Zems atalgojums neļauj apmaksāt mācību maksu un 

neveicina interesi par studijām. 
 

5.  Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 
 

Bibliotēkas pamatrādītāji 
 
 2014 2015 2016 % salīdzin. ar 

iepr. gadu 
Lietotāju skaits 775 794 774 +2%;   -3% 
t.sk. bērni 192 179 171 -7%;    -4% 
Fiziskais apmeklējums 13400 13697 14508 +2%;   +6% 
t.sk. bērni 3444 4650 4668 +35%;   0% 
Virtuālais apmeklējums 4259 4164 4049 -2%;     -3% 
Sociālo tīklu apmeklējums 
(skatījumi) 

    
 

Izsniegums kopā 31964 34144 33898 +7%;    -1% 
t. sk. grāmatas 14389 14533 14185 +1%;    -2% 
t. sk. periodiskie izdevumi 17575 19611 19713 +12%;  +1% 
t.sk. bērni 1381 1922 1859 +39%;   -3% 
Lietotāji % no iedz. skaita 
Apkalpes zonā 

34 36 36 +2%;      0% 

Iedzīvotāju skaits 2255 2178 2153 -4%;     - 1% 
 
Bibliotēkas pakalpojumi  
 

1. Abonements (dokumentu izsniegšana uz mājām): 
brīvpieejas krājums: plašs daiļliteratūras klāsts: latviešu oriģinālliteratūra, 

tulkotā daiļliteratūra, populārā nozaru literatūra (psiholoģija, medicīna, 

mājturība, plašs rokdarbu literatūras klāsts, pieprasīta mācību literatūra u.t.t., 

literatūra pirmskolas vecuma bērniem – dod iespēju katram brīvi izvēlēties 

informācijas avotus: tēmas, apjomu, valodu u.t.t. 
2. Lasītava (iespēja strādāt ar dokumentiem bibliotēkā, mācīties, saturīgi pavadīt 

brīvo laiku). 
3. Datori, internets, WiFi (var strādāt ar personīgiem datoriem un citām 

iekārtām). Var iepriekš rezervēt vietu datoru izmantošanai. IT dod iespēju 

interesantāk un kvalitatīvāk pavadīt laiku: meklēt informāciju dažādās jomās, 

izmantot datu bāzes, elektroniskos katalogus, rakstīt referātus, čatot, izmantot 

internetbanku pakalpojumus, e-pastus u.t.t.  
4. Tehniskie pakalpojumi: izdrukas, kopēšana (pēc pašvaldības noteiktām 

cenām). 
5. Literatūras izstādes un tematiskie pasākumi atklāj bibliotēkas krājumā esošus 

dokumentus, popularizē tos, pievēršot uzmanību aktuāliem notikumiem un 
izcilām personām. Izstāžu un tematisko pasākumu mērķis – piesaistīt 
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apmeklētājus, rosināt viņu interesi par bibliotēku un tās sniegtajiem 

pakalpojumiem. 
      6.   Līdz ar to bibliotēka  ir tā iestāde, kas: 

 nodrošina brīvu piekļuvi informācijas, izglītības un atpūtas 
materiāliem, elektroniskajiem resursiem, neatkarīgi no cilvēka 
sociālā un mantiskā stāvokļa; 

 aizsargā katras personas – bibliotēkas pakalpojumu saņēmēja – 
tiesības uz privātumu; 

 palīdz visām paaudzēm mācīties un attīstīties, nodrošina 
informācijas tehnoloģijas, kas ļauj piekļūt informācijas 
resursiem, e-pakalpojumiem un virtuālajiem komunikāciju 
kanāliem; 

 ir drošs un stabils sadarbības partneris izglītības un kultūras 
iestādēm. 

7. Bibliotēkas pakalpojumi ir pieejami cilvēkiem ar kustību traucējumiem (ir 
pacēlājs). 

 
Uzziņu, informācijas  un izglītojošs darbs 
 
 Uzziņas Individuālās konsultācijas, apmācības 

 
2014 527 73 
2015 774 56 
2016 911 68 

 
Katra mēneša pēdējā piektdienā bibliotēkā notiek Jaunumu dienas (jaunumu izstādes, 

jaunumu apskati). Visas dienas garumā interesenti tiek iepazīstināti ar 

jaunieguvumiem bibliotēkā.  
Bibliotēkā ir pieejama Dagdas pašvaldības, dažādu valsts institūciju un nevalstisko 

organizāciju informācija. 
Kopš 2014. gada datora un interneta izmantošanu apmācām tikai individuāli: 

konsultācijas un praktiskās nodarbības par konkrētiem, lietotājus interesējošiem, 

jautājumiem. Ir notikušas informācijas dienas, par IT izmantošanas iespējām 
piemēram: 

 „Elektroniskie pakalpojumi bibliotēkā”(2014. g.) 
 „Bibliotekārs atbild, informē, palīdz…” (2015. g.);  
 „Atnāc, uzzini, iemācies!”(2016. g.). 

Individuālo konsultāciju un apmācību tēmas: i-bankas izmantošana, ERGO atlīdzības 

pieteikšana, CV rakstīšana, e-pasta izmantošana, failu saglabāšana datorā, zibatmiņā 

u.t.t. 
Bibliogrāfisko uzziņu diapazons ir ļoti plašs: tautsaimniecība, vēsture, māksla, 

literatūrzinātne, daiļliteratūra u.t.t. Liela daļa uzziņu ir par Dagdu un Dagdas novadu 

(sakarā ar studijām, novada vēsturi u.t.t.).  
 
Elektroniskais katalogs kā pakalpojums 
 
Bibliotēka ir pārgājusi uz automatizētu lietotāju apkalpošanu 2013. gada beigās: 
dokumentu izsniegšana, saņemšana, termiņu pagarināšana, apmeklējumu uzskaite, 
lasītavas apmeklējumu un izsnieguma uzskaite, dokumentu rezervēšana u.t.t. 
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Lietotājiem ir pieejams elektroniskais katalogs, ko aktīvi izmanto studenti un citi 
interesenti. Interesentiem, vajadzības gadījumā, tiek sniegtas konsultācijas, kā 

izmantot elektronisko katalogu. Tā, piemēram, 2016. gada rudenī 5. klases skolēni 
bibliotekārajā stundā elektroniskajā kopkatalogā mācījās sameklēt interesējošo 
grāmatu un kādā no novada bibliotēkām tā pieejama 
Uz šo brīdi elektroniskajā katalogā ir pieejami visi bibliotēkā esošie dokumenti. 
 
Starpbibliotēku abonementa rādītāji 
 
SBA 2014 2015 2016 
No citām Latvijas bibliotēkām 
saņemto dokumentu skaits 

36 165 174 

Uz citām Latvijas bibliotēkām 

nosūtīto dokumentu skaits 
91 146 109 

 
6.  Krājums 

  
Krājuma veidošanas prioritātes 
 

 latviešu oriģinālliteratūra, 
 tulkotā daiļliteratūra, 
 daiļliteratūra svešvalodās, 
 nozaru literatūra, 
 literatūra bērniem (īpaša uzmanība – pirmskolas vecuma bērniem). 
 

Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums 
 
 2014 2015 2016 
Finansējums krājuma 
komplektēšanai 

2320 1869 2401 

t. sk. pašvaldības finansējums  2119 1869 2401 
grāmatām 1549 1268 1802 
t.sk. bērnu grāmatām    
Periodiskajiem izdevumiem 570 601 599 
Finansējums krājumam uz 1 iedz. 
Apkalpes zonā (pašvaldības 

finansējums) 

0.94 0.86 1.12 

  
2014.-2016. gados krājuma inventarizācija nav veikta. 
Krājuma ievadīšana EK ir pabeigta 2013. gada pirmajā pusē. Rekataloģizēto ierakstu 

skaits uz 01.01.2017.g. ir 11424 vienības jeb 73%. Iaunākie izdevumi tika pievienoti 
EK tos komplektējot (Sūtījumi). 
 
Krājuma rādītāji 
 
 2014 2015 2016 
Jaunieguvumi 749 686 870 
Grāmatas 363 291 383 
t.sk. latviešu daiļliteratūra 48 46 44 
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t.sk. bērniem 20 43 44 
Izslēgtie dokumenti 662 1281 1190 
Krājuma kopskaits 15781 15186 14866 
Grāmatu krājuma apgrozība 0.99 1.05 1.05 
Periodisko izdevumu apgrozība 14.7 15.5 

 
15.1 

 
Ar izstāžu palīdzību tiek atklāta bibliotēkas krājuma daudzveidība, pievērsta 

uzmanība aktuālām tēmām un izcilām personībām Latvijas vēsturē, literatūrā, mākslā. 

Katrā izstādē ir parādītas iespējas meklēt informāciju internetā. Veidojot tematiskos 
pasākumus, pirms tam tiek veidota izstāde par attiecīgo tēmu. 
Regulāri tiek strādāts ar parādniekiem: atgādināts par lietošanas termiņu ievērošanu, 

par iespēju pagarināt vajadzīgo literatūru. Tiek iekasēta kavējuma nauda – sava veida 
stimuls, lai laikus atgrieztu paņemto literatūru. 

 
Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums 
 
DB 
 

   2014. 2015. 2016. 

Letonika 24 30 97 
News   34 

 
Datu bāzes izmanto maz, jo nav pieprasījuma: pierobežas province, bezdarbs, 

aktīvākie, jaunatne, darbaspējīgie dodas labākās dzīves meklējumos. Lielākoties datu 
bāzes izmanto bibliotēkas darbinieki uzziņām, pildot apmeklētāju pieprasījumus. 
 

7.  Darbs ar bērniem un jauniešiem 
 
Ar vecākiem nāk uz bibliotēku pirmsskolnieki, nāk bērni un jaunieši uz internetu, nāk 

spēlēt galda spēles, nāk uz radošām nodarbībām.  
Bibliotēkā ir ierīkots bērnu stūrītis: plaukts ar bērnu grāmatiņām, rotaļlietas, galda 

spēles, krāsojamās izdrukas no interneta, kas dod iespēja brīvā laika pavadīšanai 

maziem bērniem un viņu ģimenēm. 
Vidusskolēni nāk pēc literatūras mācībām un brīva laika pavadīšanai, nāk gatavot 

stundas. Tāpēc mēs tagad regulāri iepērkam jaunu literatūru bērniem un jauniešiem. 
Pasākumi bērniem un jauniešiem domāti, lai veicinātu viņu interesi par grāmatām, lai 

redzētu, kādas iespējas dod bibliotēka. Esam pieradinājuši jaunu paaudzi pie 
datoriem, tagad jādomā, kā veicināt interesi par reālu nevis virtuālu pasauli. 
Bērniem tiek organizēti nelieli pasākumi, ar mērķi, lai rosinātu viņus uz radošumu, lai 

viņi darbotos, lai mācītos internetā meklēt informāciju, bet ne tikai spēles. Tā, 
piemēram, sākumskolas bērni veidoja mazas pārsteiguma dāvanas sev tuviem un 
mīļiem cilvēkiem radošajās nodarbībās „Valentīndienu gaidot”, „Meiteņu rotas”, 

„Lieldienu noskaņai” (2016. gada februārī, martā). 
Katru gadu projektu nedēļas ietvaros skolēni nāk uz bibliotēku un tiek iepazīstināti ar 

bibliotēkas krājumu, ar bibliotēkas unikālajām iespējām, kuru nav citās iestādēs. Viņi 

tiek iepazīstināti ar elektronisko katalogu, bibliotēkas blogu, pašvaldības mājas lapu, 

iespēju meklēt novadpētniecības informāciju u.t.t. Tā lauku skolēni iepazinās ar 

novadpētniecības krājumu, bibliotēkas vēsturi un iespēju meklēt informāciju EK 
(2016. gada aprīlī ). 
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Bibliotēka strādā sadarbībā ar citām pašvaldības iestādēm: bērnu bibliotēku, Tautas 

namu, jauniešu centru, TIC, vidusskolu, pensionāru biedrību, dažādām sabiedriskām 

organizācijām un, protams, ar domi. 
 

       8.   Novadpētniecība 
Novadpētniecības resursi 
 
Lasītavā ir izveidots novadpētniecības dokumentu krājums: grāmatas un tematiskās 

mapes (95), kas aptver visas Dagdas pilsētas un Dagdas novada dzīves sfēras: vēsturi, 

ekonomiku, kultūru, tūrismu, pašvaldības darbu u t.t. 
Bibliotēka turpina aktīvi strādāt pie novadpētniecības dokumentu vākšanas un 

sistematizācijas. Novadpētniecības dokumenti tiek popularizēti izstādēs un tematiskos 
pasākumos. 2016. gadā ir veidotas novadpētniecības izstādes: 
 „Toreiz 1991. gadā…”, (Barikāžu aizstāvju atceres 25. gadadienai); 
 „Veiksmes stāsti” (par Dagdas novada sievietēm): 
 „Dagda; kultūrvēsture, pārdomu takas un izklaides vietas”(pilsētas svētkiem); 
 „Mihails Rots un Dagda” (latgaliešu laicīgās literatūras aizsācēja atceres 

dienai). 
Novadpētniecības dokumenti tika izmantoti pasākumos, kas bija veltīti LR 100-gadei: 
 „Kas? Kur? Kad?’ (viktorīna 9. klases skolēniem par Dagdas novada vēsturi); 
 „Manai Dagdai” (radošajā konkursā mazi bērni kopā ar vecākiem dažādās 

tehnikās veidoja Dagdas novada karti). 
Interesentiem informācija par gaidāmiem pasākumiem un to norisi tiek piedāvātā 

bibliotekas blogā http://dagdasntb.blogspot.com/ un Dagdas pašvaldības mājas lapā 

www. dagda.lv. 
 

                9.   Projekti 
 

Bibliotēka ir piedalījusies pašvaldības un citu institūciju izstrādātajos projektos 

dalībnieka lomā: 
2014. gadā bibliotēka piedalījās Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētajā 

projektā „Publisko interneta punktu attīstība Dagdas novadā” un nomainīja 2 

nolietotus „Trešā tēva dēla” datorus. 
 2015. gadā sadarbojoties ar LNB, kopā veidojot lasīšanas veicināšanas pasākumu 

VKKF mērķprogrammas „Profesionālās mākslas pieejamība Latvijas reģionos” 

ietvaros pieteiktajā programmā „Tikšanās Latvijas novadu bibliotēkās”, organizēja 
Dagdas vidusskolā novada skolēnu tikšanos ar literāti Māru Zālīti. 
2016. gadā iesaistījās Dagdas novada pašvaldības projektā „Dagdas novada jauniešu 

valstsgribas un piederības apziņas stiprināšana”. Projekta mērķis, izmantojot 

neformālās mācīšanas metodes, mudināt jauniešus izzināt novada kultūru, vēsturi, 

dabu. Bibliotēkā notika tikšanās ar novada jauniešiem – projekta dalībniekiem. Tika 

runāts par Kazimiru Buiņicki un viņa lomu Dagdas un visas Latgales vēsturē; parādīti 

bibliotēkā esoši dokumenti par K. Buiņicki (izstāde„Mūsu novadnieks – Kazimirs 
Buiņickis – reformators, rakstnieks, publicists”). 
Bibliotēka ir piedalījusies Dagdas pašvaldībā realizējamā ESF projektā „Atbalsts 
bezdarbnieku izglītībai”. Apmācījusi vienu bezdarbnieci izglītojamā programmā 

„Klientu apkalpošanas operators”. 
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       10.  Publicitāte  
 

Informācija par aktualitātēm Dagdas novada bibliotēkā ir atrodama Dagdas novada 
pašvaldības mājas lapā: www.dagda.lv un Dagdas novada bibliotēkas blogā: 
http://dagdasntb.blogspot.com/ 
Informācija tiek ievietota reģionālajā laikrakstā “ Ezerzeme” un Dagdas novada 
informatīvajā izdevumā “Dagdas Novada Ziņas”. Bibliotēkas aktualitātes parādās arī 
informatīvajā stendā bibliotēkā un pilsētā: pie domes ēkas, skvērā, tautas nama stendā. 

 
Pasākums Skaits 
 2014. 

 
2015. 2016. 

Izstādes 52 
 

46 48 

Tematiskie pasākumi 19 
 

22 19 

 
11. Sadarbības tīkla raksturojums 

 
Bibliotēkai ir laba sadarbība ar citām pilsētas iestādēm un nevalstiskām 

organizācijām: novadpētniecības biedrību „Patria”, tautas namu, bērnu bibliotēku, 

mākslas skolu, vidusskolu, arodvidusskolu, folkloras kopu, vietējo televīziju un, 

protams, ar novada domi.  
2016. gadā bibliotēkas darbinieki ir piedalījušies citu iestāžu veidotājos pasākumos, 

piemēram: 
 folkloras kopas „Olūteņi” 20-gadu jubilejas pasākumā (decembrī); 
 labdarība pasākumā „Adventes Lūgšanu brokastis” (decembrī); 
 novada domes rīkotājos konkursos; 
 Latgales reģiona publisko bibliotēku darbinieku konference Preiļos 

(maijā); 
 Krāslavas NCB organizētajos pieredzes apmaiņas braucienos: uz 

Baltkrievijas nacionālo bibliotēku Minskā, uz Cēsu reģiona galveno 

bibliotēku, Vecpiebalgas un Taurenes  bibliotēkām (jūnijā, oktobrī); 
 Krāslavas novada Grāmatu svētkos un LBAB noslēguma pasākumā 

Cēsīs (oktobrī, decembrī). 
Bibliotēkā ir viesojušies: 

 Aglonas novada Kastuļinas pagasta „Bērnu un jauniešu žūrijas” 

dalībnieki (2016. gada aprīlī) 
 Daugavpils pilsētas un novada bibliotekāri (2016. gada augustā). 

Dabas aizsardzības pārvalde bibliotēkā ir eksponējusi izstādi „Izprotam klimata 

pārmaiņas”(2016. gada augustā). 
 
 
 
 

Dagdas novada bibliotēkas vadītāja:  /Marija Aņisimova 
 
 
 

http://www.dagda.lv/
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Radošās nodarbības 
 

 
 

 

„Valentīndienu gaidot…”  (2016. gada 12. februārī) 

 
 

 
 
„Meiteņu rotas” (2016. gada 4. martā) 
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„Pārsteidz savu māmiņu” (2016. gada 6. maijā) 
 
 
Bibliotēkas līdzdalība projektos 
 

 
 

 
 
Bibliotēka piedalās programmā „Klientu apkalpošanas operators” (2016. g. 23.martā 
-6. maijā) 
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Projekta „Dagdas novada jauniešu valstsgribas un piederības apziņas stiprināšana” 
dalībnieki- Dagdas novada jaunieši iepazīstas ar bibliotēkā esošiem dokumentiem par 

Kazimiru Buiņicki, 1788—1878. (2016. gada 6. jūlijā) 
 
 
E-prasmju nedēļa bibliotēkā 
 

 
 
2016.gada 10. martā 
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Bibliotekārās stundas bibliotēkā 
 

 
 
Ar Kastuļinas pagasta „Bērnu un jauniešu žūrijas” dalībniekiem (2016. gada 28. aprīlī) 
 

 
 
Karjeras nedēļas ietvaros Dagdas vidusskolas 5. klases skolēni iepazinās ar bibliotēku 

un tās iespējām (2016. gada 12. oktobrī) 


