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1. Pamatinformācija 

1.1. Iestādes juridiskais statuss un struktūra 

Latvijas Neredzīgo bibliotēka (LNerB) ir Kultūras ministrijas padotībā esoša valsts 

tiešās pārvaldes iestāde. 

LNerB savu darbību īsteno, pamatojoties uz „Bibliotēku likumu”, LNerB nolikumu, 

LNerB darbības stratēģiju 2017.–2020.gadam un LR Kultūras ministrijas stratēģijas un 

plānošanas dokumentiem. 

Bibliotēkas organizatoriskā struktūra 2018.gadā 

 

1.2. LNerB funkcijas un darbības virzieni 

LNerB darbības mērķis ir nodrošināt personu, kuras ir neredzīgas, ar redzes 

traucējumiem vai citādām lasīšanas grūtībām, cilvēktiesības brīvi, neierobežoti saņemt 

kvalitatīvu informāciju neredzīgām un vājredzīgām personām piemērotā veidā, sniedzot 

bezmaksas pakalpojumus šajā jomā. 

Bibliotēkai ir šādas funkcijas: 

 darboties kā izglītības, kultūras un sociālās integrācijas centram; 

 uzlabot dzīves kvalitāti personām, kuras nevar lasīt parasto iespiedrakstu; 
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 nodrošināt pieejamību bibliotēkas krājumā esošajam kultūras mantojumam un 

daudzpusīgiem pakalpojumiem; 

 veikt informācijas reproducēšanu un nodrošināt iespēju saņemt informāciju bibliotēkas 

lietotājiem pielāgotā veidā (Braila rakstā un audio formātā). 

1.3. Pārskata gada galvenie uzdevumi 

2018.gadā izvirzīti šādi uzdevumi: 

 Iespieddarbu, elektronisko izdevumu un citu dokumentu krājuma papildināšana; 

 Jaunu audiogrāmatu un žurnālu ieskaņošana un tiražēšana; 

 Grāmatu un periodikas Braila rakstā reproducēšana/ izdošana; 

 LNerB kultūras mantojuma krājuma papildināšana, saglabāšana un restaurācija; 

 Krājuma kvalitātes uzlabošana; 

 Bibliotekāro pakalpojumu nodrošināšana lasītājiem; 

 Bibliotekāro pakalpojumu uzlabošana lasītājiem, izmantojot specializēto 

datortehniku; 

 Darbs ar Lasītāju apkalpošanas, krājuma uzskaites un statistikas programmu (veikt 

uzlabojumus programmas jaunajā versijā); 

 Informācijas ievietošana un regulāra aktualizācija bibliotēkas mājaslapā un 

bibliotēkas vietnēs sociālajos tīklos; 

 Informācijas, konsultāciju un uzziņu sniegšana lasītājiem; 

 Lasītāju apkalpošana ārpus bibliotēkas (pa pastu, piegāde uz dzīvesvietu, “Mobilā 

bibliotēka”) 

 Daudzveidīgu, dažādām mērķauditorijām paredzētu tematisko pasākumu, t.sk. 

ievērojamu kultūras un mākslas darbinieku, kā arī nozīmīgu vēstures notikumu 

jubilejām veltītu pasākumu organizēšana; 

 Bibliotēkas sniegto pakalpojumu un tēla popularizēšana, piedaloties semināros, 

uzrunājot pašvaldību un valsts iestādes, kā arī nevalstiskās organizācijas; 

 Jaunu lasītāju piesaistīšana. 
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2. Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti 

2.1. Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums 

Latvijas Neredzīgo bibliotēkas darbība 2018. gadā finansiāli tika nodrošināta valsts 

budžeta programmā "21.00.00 Kultūras mantojums".  

 

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 
Iepriekšējā gadā 

(faktiskā izpilde) 

Pārskata gadā 

Apstiprināt

s likumā 

Faktiskā 

izpilde 

1. 
Finanšu resursi izdevumu 

segšanai (kopā) 
636614 611542 674732 

1.1. dotācijas 636001 610867 672354 

1.2. 
maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 
  500 0 

1.3. transferti 480 0 2203 

1.4. ziedojumi un dāvinājumi 133 175 175 

2. Izdevumi (kopā) 637494 611601 674791 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 633140 608074 669644 

2.1.1. kārtējie izdevumi 633140 608074 669644 

2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem 4354 3527 5147 

Finanšu resursi. 

2018. gadā Kultūras ministrijas dotācija, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, palielinājusies 

par 36353 EUR (5.7%). Tajā ietvertas pastāvīgās pilna gada izmaksas par telpu nomu, 

apsaimniekošanu un elektrību pēc pārcelšanās uz bibliotēkas jaunajām telpām Rīgā, kā arī 

izmaksas minimālās algas un vidējā atalgojuma paaugstināšanai. 

Papildus valsts pamatbudžeta dotācijai 2018. gadā saņemti pašvaldību transferti 2203 

EUR - Rīgas domes IKSD Tradicionālo kultūras pasākumu finansēšanas konkursos 

piešķirtais līdzfinansējums bibliotēkas projektu realizēšanai (skat. nodaļu 2.5. “Projektu 

izstrāde”). 

Ziedojumu kontā 2018. gadā no privātpersonām saņemti ziedojumi 175 EUR – atbalsts 

bibliotēkas darbības nodrošināšanai. 
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Izdevumi. 

2018. gada finanšu resursi izlietoti bibliotēkas darbības nodrošināšanai un funkciju 

izpildei: 

Izdevumu postenis Izdevumi EUR 

Atlīdzība (atalgojums, darba devēja VSAOI, pabalsti, kompensācijas) 566493 

Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni 87 

Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi 3535 

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 20172 

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu 

saistītie izdevumi 
5655 

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un 

ceļu kapitālo remontu) 
4593 

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 803 

Īre un noma 42771 

Citi pakalpojumi 2424 

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, 

kurus neuzskaita EKK 5000 
20873 

Izdevumi periodikas iegādei 1966 

Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 272 

Pamatlīdzekļi 5147 

Kopā: 674791 

 

Pārskata periodā LNerB izdevumu lielāko daļu – 83,9% sastāda darbinieku atlīdzība, t.i., 

atalgojums, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un 

kompensācijas. Pēdējo gadu atlīdzības palielinājums ļauj nodrošināt darbiniekiem 

konkurētspējīgu darba samaksu.  

Pārskata gadā nedaudz palielinājies arī bibliotēkas krājuma komplektēšanai izlietotais 

finansējums – gan grāmatu iegādei, gan to reproducēšanai bibliotēkas mērķauditorijai 

pielāgotajos formātos – skaņu ierakstos un Braila rakstā, tādejādi nodrošinot lasītājiem pieeju 

daudzveidīgai un kvalitatīvai literatūrai.  

Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums krājuma komplektēšanai (EUR): 
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 2016 2017 2018 

Krājuma komplektēšana,  

t.sk.: 

3699 4112 4778 

- grāmatas 1943 2279 2812 

- periodika 1756 1833 1966 

Grāmatu reproducēšana 

(audioformātā, Braila rakstā, 

palielinātā drukā) 

3424 3481 4456 

Lasītāju skaits 1849 1710 1680 

Līdzekļi krājuma komplektēšanai 

uz vienu lietotāju 
2,0 2,4 2,84 

 

Pārskata gadā ziedojumu un dāvinājumu veidā bibliotēkas krājums papildināts 4176 

EUR vērtībā – 3720 EUR no fiziskām personām un 456 EUR no juridiskām personām, t.sk., 

no biedrības “Punktu brālība”, SIA “Latvijas grāmata”, Rēzeknes Vissvētākās Dievmātes 

Piedzimšanas pareizticīgo draudzes u.c. 

Ievērojama finansējuma daļa tiek izlietota bibliotēkas telpu uzturēšanai un materiāli 

tehniskās bāzes atjaunošanai. 9,3% no kopējiem finanšu līdzekļiem izlietoti centra bibliotēkas 

un septiņu filiālbibliotēku telpu nomai un komunālajiem maksājumiem. 2018.gadā par 3260 

EUR veikts Rēzeknes filiālbibliotēkas kosmētiskais remonts. Lai nodrošinātu mūsdienīgai 

bibliotēkai atbilstošu vidi, iegādātas jaunas mēbeles Rēzeknes un Ventspils filiālbibliotēkām. 

Centra bibliotēkai Rīgā uzstādīta jauna gaismas izkārtne. Lasītāju darba vietu aprīkošanai 

iegādāti 5 jauni datori. 

2.2. Būtiskākie pakalpojumi, uzlabojumi pakalpojumu pieejamības un kvalitātes 

nodrošināšanā 

LNerB Rīgā un tās 7 filiālbibliotēkas (Balvos, Cēsīs, Daugavpilī, Jelgavā, Liepājā, 

Rēzeknē, Ventspilī) piedāvā personām, kuras ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai 

citādām lasīšanas grūtībām, izmantot datorus ar specializētu aprīkojumu un dažādas 

palielināšanas ierīces (galda lupa, videolupa un telelupa).  

Informācija ir pieejama: 
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- elektroniskā veidā, 

- ieskaņota audio formātā, 

- Braila rakstā, taustāmajā veidā (taktilās grāmatas), 

- palielinātā drukā, 

- redzīgo rakstā, 

nodrošinot iespēju cilvēkiem sev piemērotā veidā izglītoties un pilnveidoties visa mūža 

garumā. 

LNerB Rīgā un katrai filiālei ir noteiktas apkalpošanas zonas, tādējādi visā Latvijas 

teritorijā ir nodrošināta cilvēku, kuri nevar lasīt parasto iespiedrakstu, bibliotekārā 

apkalpošana. 

Visi LNerB pakalpojumi, kā arī pasta sūtījumi redzes invalīdiem ir bez maksas. 

2018. gada darba rādītāji 

 2017 2018 

Lasītāju skaits 1710 1680 

Apmeklējums kopā  

(fiziskais un virtuālais) 

107744 101871 

Apmeklējums fiziskais 33297 31712 

Virtuālais apmeklējums 74447 70159 

Sociālo tīklu apmeklējums 220427 237010 

Izsniegums 98755 79672 

Braila rakstā reproducētas 

grāmatas 

14 (37sēj.) 23 (55 sējumi) 

Audiožurnāli  12 16 

Audiogrāmatas 142 164 

Informatīvie pakalpojumi 

Braila rakstā (A4 lapas) 

5425 6109 

Priekšā lasīšanas 

pakalpojumi 

943 lasījumi (497st. 

50min.) 

916 lasījumi (835st. 

15min.) 

Uzziņas 2605 2052 

Pārskata gadā izsniegums samazinājies saistībā ar to, ka tika pārtraukta audiogrāmatu 

izsniegšana kasešu formātā. Reproducējot parastā iespiedraksta grāmatu, bija nepieciešamas 
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vismaz piecas, sešas kasetes, bet CD mp3 formātā to pašu informāciju var ietvert vienā, divos 

kompaktdiskos.  

Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika 

Noslēdzot 2018. gadu, LNerB un filiālbibliotēku kopējo krājumu veidoja 81207 

informācijas resursi ar kopējo vērtību 200369,67 EUR. Krājumā ir 64634 vienības latviešu 

valodā, 15717 vienības krievu valodā un 856 vienības citās svešvalodās. 

No valsts budžeta piešķirtajiem līdzekļiem 2018. gadā komplektēšanai bija atvēlēti 4778 

EUR. No tiem: grāmatām — 2812 EUR, periodikai — 1966 EUR. 

Krājuma kustība 2018. gadā 

Kustība Pavisam kopā 
Parastais 

iespiedraksts 

Braila 

raksts 

Audiovizuālie 

dokumenti 

Citi 

dokumenti 

Ienācis 4216 884 384 2941 7 

Izslēgts 36125 8631 3809 23685 0 

Krājums 81207 22734 14924 43530 19 

Pārskata gadā bibliotēka strādājusi pie krājuma kvalitātes uzlabošanas, norakstot 

novecojušus un nolietojušos informācijas resursus. 2018. gadā no krājuma izslēgtas 36125 

vienības. 

Bibliotēku popularizējoši pasākumi, izstādes un ekskursijas 

 2017 2018 

Pasākumi 161 183 

Izstādes 186 203 

Ekskursijas /apmeklētāji 78/898 73/839 

Pārskata gadā bibliotēka īpaši domājusi par izstāžu pielāgošanu cilvēkiem ar redzes 

problēmām — izstādes tika papildinātas ar audio materiāliem. 

Jauni pakalpojumi 2018. gadā 

Lai veicinātu lasītpratību, bibliotēka saviem jaunākajiem lasītājiem pārskata periodā 

piedāvā jaunu pakalpojumu — “Grāmatu suņi”, kas dod bērniem iespēju lasīt grāmatas kopā 

ar terapijas suņiem. 
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Lai krievvalodīgajiem lasītājiem nodrošinātu kvalitatīvu jaunāko informāciju par 

aktualitātēm Latvijā un pasaulē, bibliotēka pārskata periodā sākusi izdot jaunu audiožurnālu 

“КАЛЕЙДОСКОП ”, kas iznāk četras reizes gadā. 

 

2.5. Projektu izstrāde 

2018. gadā tika izstrādāti un realizēti 2 kultūras pasākumu projekti : 

Projekta 

nosaukums 

Finansētājs Finansējuma 

apjoms 

Projekta apraksts  

(īss kopsavilkums) 

Ielīgojam Jāņu 

dienu 

Rīgas dome EUR 1800 Jāņu dienai veltīts  

pasākums. 

Svecīšu 

aizdegšana 

Strazdumuižā. 

Mēs savai 

Latvijai 

Rīgas dome EUR 403 Latvijas Neredzīgo bibliotēka 

turpināja 2016. gadā aizsākto 

tradīciju svecīšu aizdegšanu 

Strazdumuižā.  

3. Personāls 

Latvijas Neredzīgo bibliotēkas amatu sarakstā 2018. gadā bija 46 amata vietas. 

Faktiskais vidējais darbinieku skaits 2018. gadā bija 45 darbinieki. 2018. gadā darbā 

pieņemti 8 darbinieki, darba attiecības izbeiguši 3 darbinieki.  

Kopējais darbinieku skaits 31.12.2018. - 47, no kuriem 37 strādā centra bibliotēkā Rīgā 

un 10 - filiālbibliotēkās.  

Kopējā darbinieku skaitā bija 38 sievietes un 9 vīrieši.  

Vecuma grupā no 21 līdz 39 gadiem bija 13 darbinieki, 40-59 gadiem – 23 darbinieki, 

vecāki par 60 gadiem – 11 darbinieki.  

No kopējā darbinieku skaita 23 ir bibliotekārie darbinieki, 12 darbinieki strādā pie 

grāmatu reproducēšanas Braila raksta nodaļā un Skaņu ierakstu studijā.  

Personāla izglītība 

No 23 bibliotekārajiem darbiniekiem 12 ir ar bibliotekāro izglītību vai to turpina 

apgūt:  
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 6 - ar augstāko izglītību (maģistrs vai tam pielīdzinātā līdz 1993. gadam iegūtā 

augstākā izglītība),  

 3 - ar bakalaura grādu un 1.līmeņa profesionālo augstāko jeb koledžas izglītību,  

 1 - ar profesionālo vidējo izglītību (darbinieki, kuri apguvuši 960 akadēmisko 

stundu Profesionālās tālākizglītības programmu “Bibliotēku zinības”), 

 Viena darbiniece ar bakalaura izglītību citā specialitātē 2018. gadā ir uzsākusi 

studijas 240 stundu tālākizglītības programmā, 1 - turpina mācības Latvijas 

Kultūras koledžā Bibliotēku informācijas specialitātē. 

LNerB motivē darbiniekus piedalīties profesionālās pilnveides pasākumos un budžeta 

iespēju robežās to atbalsta finansiāli. Pārskata periodā personāla profesionālajai pilnveidei 

izlietoti 413 EUR. 

Apbalvojumi un pateicības 

Pārskata gadā LNerB Braila raksta nodaļas vecākais redaktors Ivars Ozoliņš par 

ieguldīto darbu grāmatu reproducēšanā Braila rakstā saņēmis valsts apbalvojumu — Triju 

zvaigžņu ordeni. 

4. Komunikācija ar sabiedrību 

4.1.Sadarbība ar valsts un pašvaldības iestādēm un nevalstisko sektoru 

Liels darbs ir ieguldīts sadarbības veicināšanai ar visām publiskajām bibliotēkām par 

pielāgotās literatūras pieejamību senioriem, pacientiem pēc insulta, dislektiķiem un cilvēkiem 

ar cita veida invaliditāti, kas neļauj lasīt parasto iespiedrakstu.  Ir uzrunāti Sociālās aprūpes 

un rehabilitācijas institūciju direktoru asociācijas priekšsēdētājs un Latvijas Pašvaldību 

sociālās aprūpes institūciju apvienības priekšsēdētāja jautājumos par pielāgotās literatūras 

nodrošinājumu pašvaldību pakļautībā esošo iestāžu (sociālo māju, pansionātu) iemītniekiem.   

LNerB izveidojies daudzpusīgs sadarbības partneru loks: 

 LNerB izvirzīto stratēģisko mērķu sasniegšanā būtiska ir tās dibinātāja, Latvijas 

Kultūras ministrijas, ieinteresētība, morālais un finansiālais atbalsts.  

 Iespēja realizēt plašākus pasākumus nodrošina Rīgas domes organizētie Kultūras 

projektu konkursi, kuros finansiālu atbalstu guvusi arī LNerB (sk. nodaļu 

“Projekti”)  
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 Bibliotēka aktīvi sadarbojas ar Strazdumuižas internātvidusskolu - attīstības 

centru vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem.  

 Bibliotēkas pakalpojumi tiek piedāvāti Valsts sociālās aprūpes centros (Rīgas 

filiālē "Jugla", sociālās aprūpes centros “Liepa”, “Zemgale” un Tērvete”), senioru 

Baltic rezidencē “Dzintara melodija” un Rūjienas senioru mājā. 

 LNerB iesaistījusies grāmatu apmaiņā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, Rīgas 

Centrālo bibliotēku un tās filiālēm (“Strazds”, “Jugla” “Šampētera”), un citām 

bibliotēkām Latvijā.   

 Sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domes finansēto biedrību “Punktu brālība” 

izdotas divas taktilās grāmatas: “Latvijas simboli” un “Вместе веселее”.  

LNerB izveidojusies ļoti cieša sadarbība ar Latvijas Neredzīgo biedrību un tās 

teritoriālajām organizācijām, kā arī Strazdumuižas Dienas centru, Strazdumuižas klubu, 

Neredzīgo biedrības Rehabilitācijas centru.   

Sadarbībā ar Rīgas Vājredzīgo un neredzīgo biedrību „Redzi mani” tiek īstenota 

aktivitāte “Mobilā bibliotēka”.  

Ļoti veiksmīga sadarbība veidojas ar privātā bērnudārza “Laimes lācis” audzinātājām un 

bērniem.  

Kopā ar bērnudārzu “Prātnieki” un sākumskolu “Pētnieki”, kas darbā izmanto 

Montesori pedagoģiskās audzināšanas metodes, noorganizēts lasīšanas pasākums ar radošām 

aktivitātēm.   

4.2.Pasākumi sabiedrības informēšanai un izglītošanai 

 Publicitāte 

LNerB aktīvi un mērķtiecīgi strādā pie sava tēla veidošanas. Bibliotēkas mājaslapā 

atrodama jaunākā informācija par pasākumiem bibliotēkā Rīgā un tās filiālēs, jaunumu 

saraksti grāmatām audio formātā, Braila rakstā, parastajā iespiedrakstā, kā arī cita lasītājiem 

noderīga informācija. Reizi mēnesī bibliotēka izdod informatīvo avīzīti “Bazūne”, kas 

pieejama Braila rakstā, palielinātā drukā un elektroniski bibliotēkas mājaslapā.  

Bibliotēka regulāri publicē jaunāko informāciju par pasākumiem, krājumu, 

pakalpojumiem utt. žurnālā “Rosme”, kā arī vietējo novadu ziņu laikrakstos. 

Bibliotēkas informācija tīmeklī:  

Bibliotēkas tīmekļa vietne: http://www.neredzigobiblioteka.lv  

http://www.neredzigobiblioteka.lv/
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Sociālie tīkli:  

 Twitter: https://twitter.com/LNerB  

 Facebook: https://www.facebook.com/LNerB  

 Draugiem.lv: https://www.draugiem.lv/neredzigobiblioteka.lv  

 Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC2SZa8cE4ukjB_D5P1Qp8rQ  

 Flickr: https://www.flickr.com/photos/136246379@N03  

Informācija par LNerB tiek ievietota interneta vietnēs: www.kulturaskarte.lv un 

Latvijas bibliotēku portālā: www.biblioteka.lv.    Pārskata gadā bibliotēka uzsākusi darbu 

pie jaunas mājaslapas izstrādes.  

Informācijas resursu popularizēšanas pasākumi 

Bibliotēka pārskata periodā rīkojusi 183 pasākumus un 203 izstādes, lai popularizētu 

bibliotēku un tās krājumu. Tika organizēti gan grāmatu atvēršanas svētki, gan tikšanās ar 

grāmatu autoriem un citām radošām personībām. Aktīvi turpināja darboties  Lasītāju klubiņš 

,,Mūsu laiks”. 

Izglītojoši pasākumi 

Bibliotēka pārskata gadā organizējusi dažādas izglītojošas lekcijas ("Acu saslimšanu 

ietekme uz redzi”, “Ikdienas skaistumkopšanas ābece” u.c.), izstādes un pasākumu ciklus par 

dažādām tēmām, sākot ar latvisko dzīvesziņu, veselīgu uzturu un beidzot ar Latvijas simtgadi.  

Lai attīstītu bibliotēkas lietotāju informācijpratību, sniegtas individuālas konsultācijas, 

kuru gaitā apgūtas iemaņas orientēties bibliotēkas krājumā, meklēt informāciju elektroniskajā 

katalogā, internetā, elektroniskajās datu bāzēs, uzziņu literatūrā.  

5. Nākamajā gadā plānotie pasākumi 

5.1. Iepriekšējā gadā uzsākto pasākumu turpināšana 

 Turpināt nodrošināt bibliotēkas pakalpojumu pieejamību neredzīgām personām, 

personām ar redzes traucējumiem (piemēram, seniori), personām ar uztveres 

traucējumiem vai ar citādām lasīšanas grūtībām (piemēram, ar disleksiju vai autismu), kā arī 

personām, kura fizisku traucējumu dēļ nespēj noturēt grāmatu, rīkoties ar to, fokusēt skatienu 

vai kustināt acis tādā mērā, kāds tas parasti būtu nepieciešams lasīšanai 

https://twitter.com/LNerB
https://www.facebook.com/LNerB
https://www.draugiem.lv/neredzigobiblioteka.lv
https://www.youtube.com/channel/UC2SZa8cE4ukjB_D5P1Qp8rQ
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 Nodrošināt literatūras (t.sk. oriģinālliteratūras) vērtīgāko darbu pieejamību, īstenojot 

to reprodukciju redzes invalīdiem pieejamā formā. 

 Papildināt bibliotēkas krājumu ar aktuālajiem periodiskajiem izdevumiem parastajā 

iespiedrakstā, kā arī redzes invalīdiem pieejamā veidā — Brailā un audio. 

 Turpināt bibliotēkas krājuma digitalizāciju no audiokasetēm un lentām. 

 Rīkot kvalitatīvus pasākumus un tikšanās ar grāmatu autoriem, izdevējiem, attiecīgās 

tēmas profesionāļiem, kā arī veidot tematiskas un literatūru popularizējošas izstādes. 

 Sadarboties ar izglītības iestādēm lasītveicināšanas un informācijpratības pasākumu 

organizēšanā. 

 Turpināt atbalstīt darbinieku profesionālo pilnveidi un attīstību. 

 Veidot kontaktus un kopīgas aktivitātes ar bibliotēkām visā Latvijā.  

 Attīstīt novadpētniecības un tifloloģijas materiālu apkopošanu, turpinot darbu pie 

dokumentu vākšanas, sistematizēšanas un digitalizācijas. 

 Turpināt inventarizāciju filiālbibliotēkās. 

5.2. Galvenie nākamā gada uzdevumi un pasākumi 

 Reklāmas materiālu (plakātu, bukletu, lapiņu) izstrāde, lai informētu par bibliotēkas 

pakalpojumu pieejamību ikvienam Latvijas iedzīvotājam, arī personām ar īpašām 

vajadzībām. 

 Sadarbības paplašināšana SBA jomā. Reproducēto grāmatu Braila rakstā un 

palielinātā drukā, audiogrāmatu izsniegšana publiskajām bibliotēkām, sociālās aprūpes 

centriem, pansionātiem, nodrošinot ne tikai redzes invalīdu, bet arī cilvēku ar citādām 

lasīšanas grūtībām, kultūras, izglītības un mūžizglītības, informācijas un komunikāciju 

vajadzību apmierināšanu. 

 Piedalīties publisko bibliotēku organizētajos semināros un informēt par sadarbības 

iespējām pielāgotās literatūras saņemšanai no LNerB. 

 Darbs pie jaunas mājaslapas izveides, uzlabojot informācijas pārskatāmību un 

kvalitāti. 

 Informācijas iegūšana, veicot mikrorajona cilvēku intervēšanu. 

 Novadpētniecības materiālu atlase digitalizācijas uzsākšanai. 

 Metodisku materiālu izstrāde bibliotēkas darba procesu pilnveidošanai. 

 Remontdarbu veikšana Daugavpils filiālbibliotēkā.  


