
Demenes pagasta bibliotēkas atskaite par paveikto darbu 2015. gadā 

2015. gadā notika ilgi gaidīta plauktu maiņa. Ņemot vērā akreditācijas ieteikumus: rast 

iespēju turpināt mēbeļu nomaiņu un sakara ar to, ka grāmatu plaukti neatbilst mūsdienu 

prasībām, tika nopirkti jauni plaukti periodikai, plaukts pastāvīgai izstādei, mazi plaukti 

tematiskajam izstādēm, plaukts jaunumu izstādīšanai, 5 plaukti nozaru literatūrai, 8 plaukti 

daiļliteratūrai, 3 plaukti bērnu literatūrai un skapis dokumentu un apģērbu glabāšanai. 

Izmaiņas skara datora telpu - uz šo telpu tika 

pārnestā arī nozaru literatūra, telpa kļuva vairāk 

funkcionāla. Paplašinājās bērnu stūrītis – nodaļā 

ir vairāk gaismas un vietas. Vairāk vietas ir visā 

telpā, kur glabājas daiļliteratūra. Tika izņemta 

nolietota un nevecojuša literatūra, nav vairs 

padomju laika lielu plauktu, kuri aizņēma daudz 

vietas. Jaunas mēbeles izvietotas tā, lai lasītāji 

varētu viegli pieiet un apskatīt grāmatas.  

Mēbeļu maiņa un remontdarbi, saistīti ar to, rada 

dažreiz neērtības lasītāju apkalpošanā, jo darbs ar 

grāmatu izvietošanu, izkārtošanu prasīja daudz 

laika. Mūsu lasītāji bija pacietīgi, par ko mēs 

pateicamies. 

 

2015. gadā Demenes pagasta bibliotēka saņēma dāvanā no Latvijas nacionāla kino centra 

Latviešu filmu izlasi – 25 diski, 70 filmas. 

Filmas, tāpat ka grāmatas, ir pieejamas 

lasītājiem, ir ieteicami tiem, kuri māca 

latviešu valodu. Šeit ir arī latviešu multfilmas 

– un izlase ir piemielota arī Zemgales 

vidusskolas skolēniem, latviešu valodas un 

kultūras apguves procesam.  

Izlase bija prezentēta novembrī, izstādē 

„Latvijas kultūras mantojums. Kino”.  

 

2015. gadā Demenes pagasta bibliotēkā un Kumbuļu grāmatu ārējās izsniegšanas punktā 

reģistrētais lietotāju skaits – 242, tai skaitā bērni – 89. Lietotāju skaits palielinājās, salīdzinot 

ar 2014. gada radītajiem. Palielinājās arī izsniegumu un apmeklējumu skaits. Bibliotēkas 

apmeklējumu skaits – 4980. 



Darbs ar bērniem 

No bibliotēkas apmeklējumu kopskaita bērni bija 2584 reizes, apmeklējusi bibliotēku. 

Bibliotēkā reģistrēti 89 bērni un jaunieši vecumā līdz 18 gadiem, tas ir 37% no bibliotēku 

lietotājiem. Salīdzinot ar 2014. gadu, lasītāju – skolēnu skaits ir palielinājies.  

Bērnu apkalpošanai un brīva laika pavadīšanai 

ir iekārtots bērnu stūrītis, kas ir viegli 

atpazīstams, pēc specialajām mēbelēm un 

noformējuma. Mazākajiem lasītajiem ir 

rotaļlietas un spēles laika pavadīšanai, 

interaktīvas grāmatas tiem, kas vel nelasa vai 

lasa slikti.  

Lai bērnu laika pavadīšana bibliotēka būtu 

ērtāka un interesantāka, 2015. gadā bērnu 

stūrītis tika paplašināts – vietas bērniem kļuva vairāk, telpas ir gaišākas un vairāk piemērotas 

bērnu pasākumiem un laika pavadīšanai.  

 

Jaunumus jau iecienīja gan Demenes ciema 

bērni, gan pirmsskolas iestāde. Lai veicinātu 

bērnu interesi par bibliotēku un grāmatām, 

2015. gadā bibliotēka sadarbojas ar Demenes 

pagasts pirmsskolas iestādi. Bibliotēkas nedēļas 

ietvaros notika tikšanas ar bērniem pirmsskolas 

iestādē, ekskursija un bibliotekāra stunda 

bibliotēkā.   

Bibliotēku ir iecienījuši arī sākumskolas 

vecuma bērni. Bērniem un jauniešiem bija 

organizētas dažādas nodarbību formas: 

ekskursijas, tematiskie literatūras 

popularizēšanas pasākumi, grāmatu lasīšana, 

bibliogrāfiskas stundas. Lai turpinātu darbu 

ar bērniem, 2016. gadā ir ieplānota sadarbība 

ar Zemgales vidusskolu, kurai arī ir interese 

par kopīgiem pasākumiem, ekskursijām uz 

bibliotēku.  

 

Bibliotēkas literatūras popularizēšanas pasākumi ir piemēroti bērnu interesēm – zīmējumu 

konkursi, lasījumi, mīklu un pasaku pēcpusdienas.  



Bija arī izbraukuma pasākums, un aktīvākie 

lasītāji piedalījušies novada Grāmatu svētkos 

(aktīvi piedalījās 15 bērni līdz 18 g. 

vecumam). Bērni piedalījās tikšanās ar 

dzejniekiem, rotu izgatavošanas no dabas 

materiāliem darbnīcās, visi kopā saņēma 

balvas – brīnišķīgas grāmatas. Dalībnieki no 

Demenes bibliotēkas iepazinās ar dažādu 

izdevniecību izdoto grāmatu klāstu, ieguva 

mācību grāmatas, dāvanas no žurnāla 

„Privetik”.  

Lai attīstītu bērnu radošumu, jaunu ideju radīšanu un aktivitāti, bibliotēka rīko radošas 

stundas bērniem. Radošas stundas patīk bērniem, ja viņi zina, ka var kaut kur pielietot to, ko 

vīni uztaisīja. Tā, bibliotekāra stunda „Saudzēsim grāmatas” mēs ne tikai runājam ar 

bērniem, ka radās grāmatas un ka tas saudzēt, bet arī taisījām grāmatzīmes aplikācijas 

tehnikā. 

Radoša stundā „Ziemassvētku apsveikumi”, kopa ar bērniem taisījām Ziemassvētku kartītes 

no dažādiem materiāliem. 

Bibliotēka rīkoja arī konkursus bērniem un pieaugušiem, lai paradītu mūsu iedzīvotāju 

talantus un radošas spējas: Lieldienu kompozīciju konkurss bērniem, Ziemassvētku zīmējumu 

konkurss, pagastu svētkiem veltīts zīmējumu un fotogrāfiju konkurss. Fotogrāfiju konkurss 

bija vērtīgs ar piedāvātam fotogrāfijām – ne tikai mūsdienu, bet arī ar vēsturiskiem, kas 

paradīja mūsu pagasta cilvēku dzīvi. 

Darbs ar novadpētniecības materiāliem 

Regulāri tiek papildinātas novadpētniecības materiālu mapes. 2015. gadā materiāli no 

fotoizstādes „ Demenes pagasta dzīves lappuses” tika apkopoti un iesaiņoti trijos mapes. 

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

g.). 2015. gadā tika kopēti jauni novadpētniecības materiāli no interneta un avīzēs „Latgales 

Laiks”.  

Lai sameklēt un saglabāt informāciju par mūsu pagasta vēsturi, sadarbojamies ar vietējo 

iedzīvotāju Vladislavu Loģinovu, ar  Mihailu Mizanovu, kuri interesējās par kara laika 

apglabāšanas vietām un karadarbības vēsturi Demenes pagasta teritorijā. Saņemam 

kartogrāfiskus materiālus muzejam. Bibliotēka konsultējas ar Daugavpils novadpētnieku 

Aleksandru  Dmitrijevu jautājumos par Daugavpils vēsturi. Sadarbība ar Jozefu  Račko – par 

ebrejiem, kuri agrāk dzīvoja Taržekā (Demenes pagasts). 

 



Zemgales stacija 1928. g. 

Vērtīgs materiāls par Zemgales dzelzceļa staciju tika iegūts 

no Latvijas dzelzceļu muzeja (bildes un raksti par stacijas 

uzcelšanu un darbību 1930 -1950-s. gados). Bildes pagaidām 

glabās datorā, pēc pieprasījuma iepazīstinu ar tiem 

iedzīvotājus.  

 

 

Pagasta svētkos bibliotēka piedalījās ar novadpētniecības materiāliem – paradīja 

iedzīvotājiem videohroniku par pagasta vēsturi un sagatavoja fotoizstādi „Demenes pagasta 

dzīves lappuses”. 

Bibliotēka turpinās  darbu ar novadpētniecisku informāciju, ieplānotas izstādes, lai radīt 

patriotisku sajutu un izpratni par dzimta novada vēsturi. 

Publicitāte 

Informācija par Demenes pagasta bibliotēkas jaunumiem ir Demenes pārvaldes  

mājas lapā www.demene.lv. Vizuālais materiāls par šiem pasākumiem bija atrodams sadaļā 

„Fotogalerija.”  

 

2015.gadā bibliotēka par jaunumiem informēja arī sociālajā tīklā 

www.facebook.com/demenesbiblioteka. Tas kļuva par vel vienu iespēju būt tuvāk lasītajiem, 

un pastāstīt par bibliotēkas aktualitātēm arī tiem, kas vel nav bibliotēkas lietotājs, vai kas 

aizbrauca no pagasta. Šeit arī notiek saskarsme ar lasītajiem.  

 

Tālākizglītība 

Lai uzlabotu bibliotēkas darba procesu, uzzināt darba svarīgas izmaiņas 2015. gada 

bibliotekāre mācījās Latvijas Nacionālas Bibliotēkas Kompetenču attīstības centrā 

240.stundu kursos, izgāja praksi Latgales centrāla bibliotēka. Mācības plānots pabeigt 2016. 

gada pavasarī. Mācību klātienes daļa notiek Rīgā, kur bibliotekāram jādzīvo nedēļas laika. 

Mācību laika iepazinos ar „Gaismas pili”, valsts galveno bibliotēku, Rīgas pilsētas 

bibliotēku, to darba specifiku, prioritātēm un metodēm, piemēram, darba ar bērniem, izstāžu 

sagatavošana. 

 

https://www.facebook.com/demenesbiblioteka

