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1. Vispārīgs bibliotēkas/reģiona bibliotēku raksturojums
LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BIBLIOTĒKA
Izmaiņas bibliotēkas darbībā pārskata periodā nav notikušas, bibliotēkas akreditācija
pārskata periodā nav notikusi.
LUDZAS REĢIONS
Pārskata periodā reģiona bibliotēku darba prioritātes bija nodrošināt kvalitatīvu,
bibliotēku lietotāju vajadzībām atbilstošu bibliotekāro, bibliogrāfisko un informācijas
pakalpojumu sniegšanu, veicināt bērnu un jauniešu lasītprasmi, lasīt gribēšanu, tāpat turpinājās
darbs pie novadpētniecības materiālu papildināšanas, kā arī pasākumu, izstāžu un citu bibliotēku
popularizējošu pasākumu organizēšanu.
Ludzas reģions iedalās četros novados, kuros atskaites gadā darbojās 28 publiskās
bibliotēkas un 18 skolu bibliotēkas:
Ciblas novadā – 6 publiskās un 3 mācību iestāžu bibliotēkas,
Kārsavas novadā – 7 publiskās (viens ārējās apkalpošanas punkts) un 6 mācību iestāžu
bibliotēkas,
Zilupes novadā – 4 publiskās un 1 mācību iestādes bibliotēka,
Ludzas novadā – 11 publiskās un 8 mācību iestāžu bibliotēkas.
Atskaites gadā tika noslēgti sadarbības līgumi starp Ludzas novada pašvaldību un trīs
reģiona novadu pašvaldībām “Par Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas kā reģiona galvenās
bibliotēkas funkciju veikšanu un finansēšanu”. Vienas bibliotēkas maksājuma summa mēnesī
sastādīja 35.40 EUR, vienas bibliotēkas izmaksas gadā bija 428.80 EUR. Sadarbības līgumi
novadiem gadā izmaksāja: Kārsavas novadam – 2973.60 EUR, Ciblas novadam – 2548.80 EUR,
Zilupes novadam – 1699.20 EUR.
Pārskata periodā reģiona novadu bibliotēku juridiskais un institucionālais statuss palika
nemainīgs.
2017.gadā bibliotēku teritoriālais aptvērums nav mainījies.
Pārskata periodā nevienā no reģiona bibliotēkām akreditācija netika veikta.
Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem uz 2018.gada 1.janvāri Ludzas
reģionā bija deklarēti 24927 iedzīvotāji, salīdzinot ar iepriekšējo gadu par 772, jeb par 3 %
mazāk. Tabulā ir redzams iedzīvotāju skaits pa novadiem procentuālajā izteiksmē:
3

Tabula “Iedzīvotāju skaits novados”
Novads

2015.gads

2016.gads

2017.gads

(% salīdzinot ar iepr.
gadu)

Ludzas
Ciblas
Kārsavas
Zilupes

13959
2944
6175
3271

13733
2840
5983
3143

13335
2765
5794
3033

-1,62; -2,9
-3,53; -2,64
-3,11; -3,16
-3,91; -3,5

2. Finansiālais nodrošinājums
LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BIBLIOTĒKA
Bibliotēkas finansējums nodrošina bibliotēkas funkciju veikšanu, kā arī veicina
bibliotēkas attīstību.
Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums”
Kopā (EUR)
Pašvaldības finansējums
Citi ieņēmumi:
t. sk. maksas pakalpojumi
t. sk. ziedojumi un dāvinājumi
t. sk. VKKF finansējums
t. sk. citi piešķīrumi

2015
197704
194978

2016
204312
201758

2017
201600
199543

1743
983

1854

1757
300

700

Tabula “Bibliotēkas izdevumi”
Izdevumi kopā (EUR)
Darbinieku atalgojums (bruto)
Krājuma komplektēšana

2015

2016

2017

125056
11398

116106
11264

128776
12241

LUDZAS REĢIONS
Nodaļā “Finansiālais nodrošinājums” netika iekļauti Ludzas pilsētas galvenā bibliotēkas
dati, ar tiem var iepazīties sadaļā “LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BIBLIOTĒKA”
Lai pārskatāmāk atspoguļotu reģiona bibliotēku finansiālo nodrošinājumu un, lai šos
datus varētu sekmīgāk analizēt, tika veidotas katram novadam attiecīgās tabulas.
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Tabula “Ciblas novada bibliotēku finansiālais nodrošinājums”
(6 bibliotēkas)
Kopā (EUR)
Pašvaldības finansējums
Citi ieņēmumi:
t. sk. maksas pakalpojumi
t. sk. ziedojumi un dāvinājumi
t. sk. VKKF finansējums
t. sk. citi piešķīrumi

2015
58482
58482

2016
62935
62935

2017
65257
65257

2017.gadā bibliotēku finansētājs ir pašvaldība un finansējums salīdzinājumā ar 2016.gadu
palielinājies par 2322 EUR.
Tabula “Ciblas novada Bibliotēku izdevumi”
Izdevumi kopā (EUR)
Darbinieku atalgojums (bruto)
Krājuma komplektēšana

2015
58482
36821
5240

2016
62935
38054
5962

2017
65257
39252
6185

Katru gadu bibliotēku darbinieku atalgojumam ir tendence pieaugt, tabulā redzam, ka
2017.gadā tas pieaudzis par 1198 EUR, 2016.gadā par 1233 EUR, krājuma komplektēšanai
atskaites gadā finansējums bija palielinājies par 223 EUR, jeb par 3,74%. No kopējā finansējuma
krājumam 57,82% tiek tērēti grāmatu iegādei un 42,18% periodisko izdevumu iegādei.
Pašvaldības piešķirtais finansējums nodrošina bibliotēku pamatfunkciju veikšanu, bet
diemžēl neveicina to attīstību.
Tabula “Kārsavas novada bibliotēku finansiālais nodrošinājums”
(7 bibliotēkas + 1 ārējās izsniegšanas punkts)
Kopā (EUR)
Pašvaldības finansējums
Citi ieņēmumi:
t. sk. maksas pakalpojumi
t. sk. ziedojumi un dāvinājumi
t. sk. VKKF finansējums
t. sk. citi piešķīrumi

2015
100433
100280

2016
93874
93752

2017
95307
95093

153

122

214

2017.gadā bibliotēku finansiālo nodrošinājumu sastādīja pašvaldības finansējums un
maksas pakalpojumu ieņēmumi. Salīdzinājumā ar 2016.gadu pašvaldības finansējuma apjoms
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bija palielinājies par 1341 EUR, bet 2016. gada tas samazinājās par 6528 EUR. Ieņēmumi par
maksas pakalpojumiem 2017. gadā ir palielinājušies par 92 EUR.
Tabula “Kārsavas novada Bibliotēku izdevumi”
Izdevumi kopā (EUR)
Darbinieku atalgojums (bruto)
Krājuma komplektēšana

2015
100433
60398
7485

2016
93874
61443
7301

2017
95307
62577
7846

Pozīcijā “Darbinieku atalgojums” rādītājiem bija tendence pieaugt, tabulā redzam, ka
2017.gadā tas palielinājies par 1134 EUR, 2016.gadā par 1045 EUR, krājuma komplektēšanai
atskaites gadā finansējums bija palielinājies par 545 EUR, jeb par 7,46%.
Pašvaldības piešķirtais finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu, bet
neveicina to attīstību.
Tabula “Ludzas novada bibliotēku finansiālais nodrošinājums”
(10 bibliotēkas, izņemot Ludzas pilsētas galveno bibliotēku)
Kopā (EUR)
Pašvaldības finansējums
Citi ieņēmumi:
t. sk. maksas pakalpojumi
t. sk. ziedojumi un dāvinājumi
t. sk. VKKF finansējums
t. sk. citi piešķīrumi

2015
129336
129221

2016
127402
127291

2017
136275
136166

115

111

109

Tabula “Ludzas novada Bibliotēku izdevumi”
Izdevumi kopā (EUR)
Darbinieku atalgojums (bruto)
Krājuma komplektēšana

2015
129336
71105
12858

2016
127402
67701
12949

2017
136275
76395
13968

Kopumā 2017.gada finansējums nodrošināja bibliotēku darbību un arī attīstību. Pārskata
gadā pašvaldības finansējums pieauga par 8875 EUR, maksas pakalpojumu ieņēmumi ir
mazinājušies par 2 EUR, darbinieku atalgojums atskaites gadā ir pieaudzis par 8694 EUR, bet šī
pozīcija nav korekta, jo Ludzas novadam 2016.gada decembra atalgojums tika izmaksāts
2017.gada janvārī.
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Krājuma komplektēšanai finansējums 2017.gadā bija palielināts par 1019, jeb 7,87%, bet
2016.gadā par 91 EUR, jeb 0,7%
Tabula “Zilupes novada bibliotēku finansiālais nodrošinājums”
(4 bibliotēkas)
Kopā (EUR)
Pašvaldības finansējums
Citi ieņēmumi:
t. sk. maksas pakalpojumi
t. sk. ziedojumi un dāvinājumi
t. sk. VKKF finansējums
t. sk. citi piešķīrumi

2015
63443
63443

2016
61244
61244

2017
70979
70979

Tabula “ Zilupes novada Bibliotēku izdevumi”
Izdevumi kopā (EUR)
Darbinieku atalgojums (bruto)
Krājuma komplektēšana

2015
63443
38232
5882

2016
61244
41344
5786

2017
70979
42860
5699

2017.gada finansējums nodrošināja bibliotēku darbību. Pašvaldības finansējums triju
gadu griezumā ir svārstījies: 2016. gadā tas samazinājies par 2199 EUR, jeb 3,5%, 2017. gadā tas
ir palielinājies par 9735, jeb 15,9%.
Darbinieku atalgojums Zilupes novada bibliotēkās atskaites gadā ir pieaudzis par 1516
EUR, bet 2016. gadā par 3112 EUR.
Finansējums krājuma komplektēšanai ar katru gadu sarūk - 2017. gadā par 87 EUR, jeb
1,5%, bet 2016. gadā par 96 EUR, jeb 1,6%. Situācija ir nopietna, noteikti parunājama ar
bibliotēku vadītājiem un novada vadību.

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums
LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BIBLIOTĒKA
Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka lietotāju apkalpošanai izmanto VVBIS (2006.g.) un
Trešais tēva dēls (2008.g.) projektu ietvaros uzstādītos datorus. 2017.gadā finansējums bija
iedalīts tikai datoru remontiem, jaunās tehnikas iegādei naudas līdzekļi netika piešķirti. 2017.
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gadā tika iepirkti roku skeneri, uzstādīta jaunā velosipēdu novietne; atbilstoši jauniem MK
Noteikumiem nomainīts kases aparāts.
Bērnu

apkalpošanas

nodaļā

uzstādīti

jauni

daudzfunkcionālie

lasītavas

galdi,

datorlietotājiem nomainīti krēsli.
Joprojām nav atrisināts telpu rekonstrukcijas un cilvēkiem ar kustību traucējumiem
pieejamības jautājums.
LUDZAS REĢIONS
Ludzas reģiona bibliotēku telpu stāvoklis vērtējams kā labs un ļoti labs, bet tomēr ir
bibliotēkas, kur nelieli remontdarbi ir notikuši, tāpat tiek plānoti uzlabojumi bibliotēku ēkām un
telpām arī 2018.gadā.
Paveiktie remontdarbi 2017.gadā :
Brigu un Ņukšu pagasta bibliotēkās tika nomainīti grīdas segumi.
Goliševas pagasta bibliotēkā pārskata periodā veikti remontdarbi koridorā, kas ved uz bibliotēkas
telpām. Darbi tika paveikti pašu spēkiem.
Iegādātā tehnika un inventārs 2017.gadā:
Brigu pagasta bibliotēka no pašvaldības budžeta iegādājās grīdas aizsarg paklājus, ekrānu ar
statīvu un biroja krēslu.
Ciblas pagasta bibliotēka 2017.gadā no plānotiem pašvaldības līdzekļiem iegādājās četrus
krēslus apmeklētājiem un plauktu grāmatu izstādēm.
Goliševas pagasta bibliotēkā tika iegādāts printeris.
Isnaudas pagasta bibliotēkā - svītrkodu skeneris, UPS datoriem, grīdas aizsarg paklāji.
Istalsnas bibliotēka iegādāts svītrkodu skeneris, UPS datoriem, datortelpas krēsli (2), beņķi
bērniem (2), grīdas aizsargpaklāji, logu žalūzijas.
Kārsavas pilsētas bibliotēkā 2017.gadā par pašvaldības līdzekļiem tika iegādāta multifunkcionālā
iekārta.
Lauderu pagasta bibliotēkā 2017.gadā par pašvaldības līdzekļiem ir iegādāts plaukts-kaste bērnu
grāmatām.
Ņukšu pagasta bibliotēkā tika iegādātas mīkstās mēbeles - 3 sēžam maisi bērnu un jauniešu
zonai, kā arī 4 aizsarg seguma paklāji grīdai. Nopirkts jauns putekļusūcējs. Uzstādīts jauns
monitors datoram, kas paredzēts lietotājiem, UPS datoriem, svītrkodu skeneris.
Salnavas pagasta bibliotēkā bija iegādāta jauna multifunkcionālā iekārta.
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Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums Ludzas reģiona bibliotēkās”

Datori
Plānie klienti
Multifunkcion
ālās iekārtas
Printeri

Kopēšanas
iekārtas
Skeneri
Citas iekārtas

Darbiniekiem
(skaits)
48

Lietotājiem
(skaits)
157(2006g.;
2008.g)

Vērtējums (teicams/labs/
apmierinošs/neapmierinošs)
Darbiniekiem –labs,
lietotājiem - neapmierinošs

44

Apmierinošs

26

Apmierinošs

6

Labs

13

Apmierinošs

Piezīmes

Atskaites gadā reģiona bibliotēkās lietotāji izmantoja VVBIS (2005.-2006.g) un Trešā
Tēva dēla (2008.g.) datorus, tie ir fiziski un morāli novecojuši. Labāka situācija ir ar darbinieku
datoriem – tie ir iegādāti jauni, piedaloties dažādos projektos, kā arī iegādājoties par pašvaldības
līdzekļiem. Ļoti lielu diskomfortu rada interneta datu plūsmas periodiskie traucējumi, tāpat arī
elektroenerģijas piegādes pārtraukumi. Ļoti bieži, it īpaši, pierobežu bibliotēku vadītāji, sūdzas
par to, ka nedēļām ir jāpaliek bez interneta - palīdzību no atbilstošajām instancēm ilgi jāgaida.
2018. gadā pēc Lauku atbalsta dienesta atbalstītā projekta “Aprīkojuma iegāde Ludzas novada
pagastu bibliotēkām iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai” ir plānots atjaunot
datorparku Ludzas novada bibliotēkām.

4. Personāls
LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BIBLIOTĒKA
Ludzas pilsētas galvenajā bibliotēkā ir 18.25 amatu vienības, t.sk. divas apkopējas,
grāmatu restaurators, datu bāžu inženieris. Visi darbinieki strādā uz pilnu slodzi, datu bāžu
inženieris uz 0.25 slodzes. Trim darbiniekiem augstākā profesionālā izglītība ir pielīdzināta
maģistra grādam, vienam darbiniekam ir augstākā izglītība bibliotēku zinātnes jomā, vienam
darbiniekam - bakalaura grāds citā jomā, desmit darbiniekiem - profesionālā vidējā izglītība.
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Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi”
N.p.
k.

Norises laiks

Norises
vieta

Organizētājs(-i)

1.

6.decembrī

LNB

LNB

2.

29. novembrī

LNB

LBB,
LATABA

3.

22.novembrī

LNB

LNB

4.

14.novembrī

LNB

SIA Tieto
Latvia

5.

8. novembrī

LNB

LNB

6.

18.oktobrī

LNB

LNB

7.

5.oktobrī

LNB

LNB

27.septembrī

Rēzeknes
pilsētas
centrālā
bibliotēka

LBB Latgales
novada nodaļa

21.septembrī

Madonas
novada
bibliotēka

LNB

10.

6.-7.jūnijā

Jelgavas
pilsētas
bibliotēka

LNB

11.

24. aprīlī

LNB

LBB

12.

25.aprīlī

LNB

LBB

13.

21.aprīlī

LNB

LNB

8.

9.

Pasākuma nosaukums,
galvenās tēmas

No grāmatu starta līdz
mediju un
informācijpratībai
bibliotēkās
Personas datu aizsardzības
un autortiesību jautājumi
bibliotēkā
Latvijas akadēmisko,
speciālo un publisko
bibliotēku direktoru
sanāksme.
RDA izmantošana
bibliotēkās
Seminārs Krājumu
komplektēšanas
speciālistiem
Reģionu galveno
bibliotēku metodiķu
seminārs
Apmācības par projekta
“Bērnu, jauniešu un
vecāku žūrija”
Konference “Bibliotēka –
tilts starp pagātni un
nākotni”
Novadpētniecības
konference “Šodienas
notikums – rītdienas
vēsture”
Latvijas reģionu galveno
bibliotēku metodiķu
seminārs
Latvijas bibliotekāru
12.kongress “Bibliotēkas
un sabiedrība: vienotas
kopīgiem spēkiem”
Lasītāju apkalpošanas
speciālistu konference
Konference bērnu
literatūras un bibliotēku
speciālistiem ”Es piederu

Stundu
skaits

12

5.5

5

6
8

8

12

12

16

16

8

8
6

10

20.aprīlī

14.

LNB

LNB

šeit”
Bibliotēku darbinieku
izglītība, profesionālā
pilnveide un profesionālā
tālākizglītība
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2017. gadā Ludzas pilsētas galvenajā bibliotēkā kvalifikācijas praksi izgāja divi LNB
profesionālās tālākizglītības programmas “Bibliotēku zinības” studenti: Katrīna Kūkoja un
Ruta Suseja.
LUDZAS REĢIONS
Četru novadu pašvaldībās ir 28 publiskās bibliotēkas, kurās darbojās 58 darbinieki no
tiem 48 bibliotekārie darbinieki, un 18 skolu bibliotēkas, kurās darbojas 21 bibliotekārs.
Tabula “Darbinieku izglītība”
Izglītība
Bibliotekārā izglītība
25
Maģistra grāds
3
Bakalaura grāds
2
1.līmeņa profesionālā augstākā jeb koledžas izglītība
Augstākā (līdz 1993.g.)
Vidējā profesionālā
20
23
Izglītība citā jomā
Maģistra grāds
2
Bakalaura grāds
3
1.līmeņa profesionālā augstākā jeb koledžas izglītība 1
Augstākā (līdz 1993.g.)
4
Profesionālā vidējā
6
Vispārējā vidējā izglītība
7

Darbinieki

14 reģiona bibliotekāri pilnveidoja profesionālās kompetences 160 stundu apmācībās,
kuras organizēja Latvijas Universitāte.
2 reģiona bibliotekāres apguva 240 stundu programma "Informācijas un bibliotēku zinību
pamati"
Būtu nepieciešams papildināt zināšanas profesionālajā jomā, mācoties LNB Kompetenču
centrā, Kultūras koledžā, LU u.t.t., bet viss apstājas pie finanšu jautājuma, jo mācību summas
priekš pagasta bibliotekāra ir pārāk lielas.
Atskaites gadā darbinieku slodzes nav mainījušās:
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Ludzas novadā astoņas bibliotekāres darbojās uz pilnu slodzi, divu bibliotēku darbinieču
slodzes bija 0.75 bibliotekārā darba un 0.25 slodzes Tautas nama vadītāja darba.
Ciblas novadā 5 bibliotēkas darbojās uz 0.75 slodzi un uz 0,25 slodzi veic bibliotēkas
uzkopšanas darbus, bet Blontu pagasta bibliotēkā darbinieces slodze bija 0.5 bibliotekārā darba
un 0.5 sociālā darbinieka.
Kārsavas novadā 4 bibliotēkas strādāja uz 0.75 slodzi, divas bibliotēkas – 0.5 slodzi,
Kārsavas pilsētas bibliotēkā darbojās pieci bibliotekāri un viņu slodzes bija: 1 darbinieks -1
slodze, 3-0.75, 1-0.5.
Zilupes novadā 2 bibliotēkas darbojās uz pilnu slodzi, 1 bibliotēka strādāja uz 0.75 slodzi,
Zilupes pilsētas bibliotēkā 3darbinieki strādāja uz pilnām slodzēm.
Apbalvojumi un pateicības
1. Ludzas novada Brigu pagasta bibliotēkas vadītāja Alla Dolgovska saņēma Pateicību no
Brigu pagasta pārvaldes par “Par darba prieku, degsmi un ieguldījumu iestādes darbībā un
attīstībā”.

2. Ciblas novada Felicianovas bibliotēkas vadītāja Lilita Šendo saņēma no Ciblas pagasta
pārvaldes pateicību par pašaizliedzīgu darbu Ciblas pagasta labā 2017.gadā.
3. Ciblas novada Līdumnieku pagasta bibliotēkas vadītāja Irēna Pavlova atskaites gadā
saņēma četras pateicības no Ciblas pagasta pārvaldes par aktīvu līdzdalību pagasta
sabiedriskajā dzīvē.

4. Ludzas novada Istras pagasta bibliotēkas vadītājai Jeļenai Kreminskai atskaites gadā par
profesionalitāti, godprātīgu attieksmi pret darbu, kultūras tradīciju popularizēšanu tika
piešķirts Ludzas novada pašvaldības atzinības raksts.
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5. Zilupes novada Zaļesjes pagasta bibliotēkas vadītāja Jeļena Smutova atskaites gadā tika
nominēta “Latgales gada balvai 2017” un šī gada janvārī saņēma Atzinības rakstu par
veiksmīgu darbošanos, sirsnīgu attieksmi pret lasītājiem un ieguldījumu Latgales
attīstībā.
6. 2017. gada novembrī Zilupes pilsētas bibliotēkas darbiniece Nadežda Boldiševiča saņēma
goda rakstu par atbildīgu un apzinīgu darba veikšanu Zilupes pašvaldības iestādē.

7. Ludzas novada Cirmas pagasta bibliotekāre Marina Piterāne un Kārsavas novada
Salnavas pagasta bibliotēkas vadītāja Veronika Zelča atskaites gadā tika nominēta
konkursā “Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs”.
8. Ludzas novada Pildas pagasta bibliotēkas vadītāja Inese Germane stāsta: “Saņēmu
mutiskas pateicības par darbinieka zināšanām un prasmēm darbā ar Lauku atbalsta
dienesta sistēmu (eps.lad.gov.lv) un Valsts ieņēmumu dienesta sistēmu (eds.vid.gov.lv)
tika saņemtas no minēto dienestu darbiniekiem.”
Viena no ikdienas darba sastāvdaļām ir bibliotekāru tālākizglītība, tāpēc arī atskaites gadā
bibliotekāri aktīvi piedalījās LPGB organizētajos semināros, kā arī citu institūciju profesionālās
pilnveides pasākumos. Sīkāk par profesionālās pilnveides pasākumu apmeklējumu lasiet
12.nodaļā “Metodiskais un konsultatīvais darbs”.
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5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība
LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BIBLIOTĒKA
Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji”
2015

2016

2017

% salīdzinot ar
iepr. gadu

Lietotāju skaits

2770

2912

2879

+5.1% ; -1.1%

t. sk. bērni

908

944

954

+3.8% ; +1%

Bibliotēkas apmeklējums

38020

38967

37897

+2.4% ; -2.7%

t. sk. bērni

13937

13437

12368

-3.6% ; -8%

Virtuālais apmeklējums

9333

8872

15538

-4.9% ; +42.9%

Sociālo tīklu apmeklējums 10750
(skatījumi)

159414

80594

93.3% ; -49.4%

Izsniegums kopā

86475

81749

82267

-5.5% ; +0.6%

t. sk. grāmatas

50649

47593

45267

-6% ; -4.9%

t. sk. periodiskie izdevumi

35807

34061

36210

-4.9% ; +5.9%

t. sk. bērniem

16823

15341

14523

-8.8% ; -5.3%

Bibliotekārais aptvērums
% no iedz. skaita
pašvaldībā

31.8%

33.7%

33.9%

t. sk. bērni līdz 18 g.*

67.8%

69.6%

71.5%

Iedzīvotāju skaits

8718 / 1340

8649 / 1356

8503 /
1334

Bērni un personas līdz 18.gadiem uz 01.07.2017.
Lietotāju skaits, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, mainījās minimāli. Ja iepriekšējā gadā
lietotāju skaits bija palielinājies, tad šogad – nedaudz samazinājies. Bibliotēkā ir samazinājies arī
apmeklējumu skaits par 2.7 procenti. Toties būtiski palielinājies izsniegumu skaits, īpaši
periodiskajiem izdevumiem.
Par dažiem procentiem ir palielinājis bibliotekārais aptvērums, rēķinot uz iedzīvotāju
skaitu Ludzas pilsētā.
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Lietotāju vecumgrupas
Bibliotēkas lietotāju skaits pēc vecuma aizvadītajā gadā bija diezgan stabils. Lietotāju
skaits vecumā no 21 līdz 30 gadiem katru gadu samazinās, to var izskaidrot ar jauniešu
aizbraukšanu mācīties. Toties priecē, ka palielinājās lietotāju skaits no 31 līdz 40 gadiem.

Apmeklējumu skaits
2016

2017

% salīdzinot
ar iepr. gadu

Abonementā

10441

10281

-1.5%

t. sk. bērni

284

315

+9.8%

Lasītavā

7362

7419

+0.8%

t. sk. bērni

44

59

+25.4%

Pieaugušo apkalpošanas nodaļā lietotāju skaits un apmeklējumu skaits ir samazinājies,
lasītavā palielinājies, arī bērnu apmeklējumu skaits lasītavā un abonementā ir palielinājies.
Visvairāk lietotāju abonementā un lasītavā ir vecuma grupā no 41 līdz 60 gadiem. Izsniegumu
skaits

abonementā ir samazinājies par 3.6%, bet lasītavā par 7% ir palielinājies. Tas ir

izskaidrojams ar to, ka bibliotēka jau otro gadu izsniedz žurnālus uz mājām, kā arī palielinājies
lasītāju skaits, kuri lasa uz vietas. E-Katalogā tika ievadīts novadpētniecības mapju saturs,
tādejādi tika vienkāršota mapju pieprasījumu uzskaite.
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Izsniegums pieaugušo apkalpošanas nodaļā:
Izsniegums

t.sk.bērni

Seriālizdev.

grāmatas

elektron.

audioviz.

nošizdev

mapes

2017

66966

576

34230

32598

10

21

2

105

2016

65607

537

31901

33614

19

55

2015

69182

613

32856

36318

2

6

18

Lasītākie izdevumi lasītavā– no avīzēm „Ludzas Zeme”, no žurnāliem, kuri iznāk 4 reizes
mēnesī – „Praktiskais Latvietis” un „Ieva”, no 2 reizes izdotajiem – „Ievas stāsti”, no vienreiz
mēnesī izdotajiem žurnāliem – „Burda”.
Lasītavā pieprasītākas nodaļas – novadpētniecība, etnogrāfija, pedagoģija. Abonementā –
medicīna, psiholoģija un pedagoģija.
Internet-lasītavā lietotāju un apmeklējumu skaits ir samazinājies. Viens no iemesliem ir
tas, ka VVBIS un “Trešais tēva dēls” projektu ietvaros uzstādītā tehnika ir novecojusi un
apmeklētāji nelabprāt to izmanto. 2016. gadā Bibliotēkas pieaugušo nodaļas interneta lasītavā
tika nomainīti divi datorkomplekti. Atbilstoši 2017.gada statistiskiem datiem projektu datori tika
izmantoti 1890 reizes, bet 2016.g. pašvaldības iepirktie – 2891 reizes. 2017. gadā finansējums
datoru nomaiņai netika piešķirts.
Datorlietotāju – bērnu skaita samazināšanos var paskaidrot ar to, ka daudziem bērniem ir
datori mājās, kā arī bērni nāk uz biblotēku ar savām ierīcēm izmantojot WIFI iespējas.
Apmeklējumu skaits

2016

2017

% salīdzinot
ar iepr. gadu

Īnternet lasītavā

12544

11649

-7.1%

t. sk. bērni

5847

4877

-16.6%

Sadalot lietotājus kategorijās, var redzēt, ka lielākā daļa bija skolnieki, strādājošie un
bezdarbnieki.
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Atskaites gadā secinājām, ka pieaugušo apkalpošanas nodaļas internet-lasītavā neliels
lietotāju skaits datorus izmantoja spēlēm. Pārsvarā tie bija nepieciešami sociālo tīklu un e-pasta
pārskatīšanai, internetbankas izmantošanai, kā arī dokumentu drukāšanai. Bibliotekāru palīdzība
bija nepieciešama itin bieži. Daudziem bija jāpalīdz tīmeklī vai datu bāzēs informācijas
meklēšanā, dažiem – iesniegumu rakstīšanā un nosūtīšanā, citiem – dzīves vietas deklarēšanā utt.
Internet-lasītavā lietotāju reģistrācija notiek programmā ALISE ierīču pārvaldībā, un
tagad var redzēt, ka datorus izmanto 84% internet-lasītavas reģistrētie lietotāji. Populārs
pakalpojums joprojām ir kopēšana un skenēšana.
Vidējais apmeklējumu skaits dienā – 130, pieaugušo apkalpošanas nodaļas abonementā –
35, lasītavā – 25, internet lasītavā gan bērnu, gan pieaugušo apkalpošanas nodaļās – 40. Vidējais
apmeklējums uz 1 lietotāju – 13, vidējais izsniegums – 29.
2017.gadā attālināti tika pasūtīti 185 izdevumi (2016.gadā - 130). Attālināto grāmatu
pagarināšanu mūsu bibliotēkas lietotāji neizmantoja.
Pieaugušo apkalpošanas nodaļas abonementā maziem bērniņiem, kuri nāk kopā ar
vēcākiem, izveidojām plauktiņu ar bērnu grāmatām, zīmējumu lapiņām, zīmulīšiem un bērnu
rotaļām. Bērni labprāt izmanto šo „plauktiņu”.
Bibliotēkas un bibliotēkas pasākumu popularizēšanai tika noformēta fotoizstāde „Tverot
mirkļus no bibliotēkas dzīves” ar stāstu par bibliotēkas dzīvi, kā arī virtuālā izstāde ar tādu pašu
nosaukumu.
Pagajušā

gadā

noformējām

sludinājuma

dēli,

kuru

izmantojam

pakalpojumu

popularizēšanai, kā arī lietotāju iepazistināšai ar aktuālu un interesantu informāciju par
bibliotēkas pakalpojumiem, datu bāžu, grāmatu lasīšanas popularizēšanai utt.
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2017.gadā izdevumā “Ludzas Novada Vēstis” un pašvaldības mājas lapā tika publicēts
raksts „Bibliotēkas pakalpojumi”, kur atgādinājām par bibliotēkas piedāvātajiem pakalpojumiem.
2017.gadā aktīvi popularizējām bibliotēkas pakalpojumus, pasākumus un aktualitātes
bukletu, flajeru, afišu, skrējlapiņu un vizītkaršu veidā. Katram bibliotēkā notiekošam pasākumam
tika veidotas afišas, kuras izvietojam uz sludinājumu dēļiem pilsētā, publicējam bibliotēkas un
pašvaldības mājas lapās, facebook.com lapā, izvietojām uz

lielā ekrāna pilsētas laukumā.

Izveidojām informatīvos bukletus par bibliotēkā pieejamām

e-grāmatām, bibliotēkas

pakalpojumiem un grāmatu attālināto pasūtīšanu un pagarināšanu.
2017.gadā bibliotēkas mājas lapā tika piedāvātas 3 aptaujas. Aptaujā „Vai Jūs piekrītat
sekojošam apgalvojumam: “Ja nevar atrast vajadzīgo informāciju, droši var doties uz bibliotēku tur palīdzēs”?” piedalījās 26 respondenti. Absolūti lielāka daļa (17) respondentu atbildēja –
„pilnīgi piekrītu”, bet 7 respondenti – „drīzāk piekrītu”.
Uz jautājumu „Kurus no piedāvātajiem bibliotēkas pakalpojumiem Jūs izmantojat
biežāk?” atbildēja 8 cilvēki, uz aptauju „Kur iegūstat informāciju par bibliotēkas piedāvātajiem
pakalpojumiem?” – 6. Četri no sešiem atbildēja, kā iegūstāt informāciju bibliotēkas mājas lapā.
Papīra veidā bibliotēkas lietotājiem piedāvājam aptauju “Vai ir interese par bibliotēkā
notiekošajiem pasākumiem?”. Anketu aizpildīja 50 respondenti, no kuriem 23 ir interese par
bibliotēkas rīkotajiem pasākumiem. Uz jautājumu “Kādu iemeslu dēļ viņi neapmeklē
pasākumus” : 19 respondenti atbildēja - trūkst laika; 33 cilvēki labprāt apmeklētu tikšanās ar
autoriem, 26 – tematiskos pasākumus. Uz jautājumiem „Kurās nedēļas dienās Jums būtu ērtāk
apmeklēt pasākumus?” un „Kādā laikā labāk rīkot pasākumus?” atbildes bija ļoti dažādas pat
18

grūti izvelēties populārāko. Tēmas, kurām var būt veltīti pasākumi, tika minētas dažādas:
piemērām, jaunās grāmatas, vēsture, psiholoģija, Ludzas pilsētas vēsture un c.
Respondentu vecums:

Respondentu nodarbošanās:

Bibliotēka nav pieejama cilvēkiem ar kustības traucējumiem. Četrus lasītājus bibliotēkas
darbinieki apkalpoja mājās, viena bibliotēkas lietotāja (pensionāre ar veselības problēmām) tika
apmācīta mājās darbam ar planšetdatoru un telefonu.
Pagājušajā gadā organizējām tematisko pasākumu ciklu „No … līdz grāmatai”. Gadā
notika 6 pasākumi. Katra pasākuma sākumā bibliotēkas darbinieki prezentēja nelielu stāstu ar
interesantiem faktiem par tā tēmu. Pasākuma dalībnieki tikās ar īpašo viesi – personu, kas ir
kompetenta atbilstošajā tematā. Īpašais viesis dalījās savā pieredzē un pārdomās. Pasākumos „No
burta līdz grāmatai” un „No pasakas līdz grāmatai” īpašais viesis bija psiholoģe Vineta Čepule.
Ar lielu interesi klātesošie klausījās par to, cik svarīgi ir lasīt, ka, lasot tikai 6 minūtes dienā, var
mazināt stresa līmeni, un daudzām citām tēmām. Tematiskā vakara ar poētisku nosaukumu „No
zieda līdz grāmatai” galvenā varone bija Dzintra Batņa – Bulduru Dārzkopības skolas
absolvente. Dzintra pastāstīja, kāds bijis viņas ceļš līdz Bulduriem. Dzintras piemērs apliecina,
ka iesākt dzīvē ko jaunu var jebkurā vecumā. Ziemassvētku gaidīšanas atmosfērā, norisinājās
pasākums „No grāmatas līdz ticībai”. Tā īpašā viešņa Māsa Marija stāstīja par ticības dažādām
izpausmēm, dalījās pieredzē, kā vieglāk sākt savu ceļu uz iepazīšanos ar Bībeli un svētajiem
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rakstiem. Pasākuma viesi kopā ar Māsu Mariju dalījās domās par grāmatu un ticības nozīmi
cilvēka dzīvē. Pasākumā „No joka līdz grāmatai” pasākuma vadītāja Katrīna Kūkoja pastāstīja
par humora pirmsākumiem, kā attīstījās karikatūru māksla. Pasākumā „No dzejas līdz filmai”
tika prezentēta īsfilma „Ludza dzejā”.

Bibliotēku nedēļas ietvaros notika tradicionālais pasākums “Dzīva grāmata”. Šoreiz
saruna par dzīvi un grāmatām bija ar aktīvu, talantīgu un uzņēmīgu latgalieti Irēnu Lipsku.
Ikgadējās e-prasmju nedēļas ietvaros notika vairāki informatīvie pasākumi - tikšanās. Uz
tiem tika aicināti AS „Citadele banka” un VID speciālisti. AS „Citadele banka” Ludzas filiāles
vadītāja pastāstīja par izmaiņām kodu karšu lietošanā, par bankas mobilo aplikāciju. VID
speciāliste stāstīja par deklarāciju aizpildīšanu, par EDS sistēmu, par VID mobilo aplikāciju.
Saviem aktīvākajiem lasītājiem bibliotēka organizēja braucienu uz A.Jurdža, P. Miglinieka un A.
Kūkoja piemiņas vietām Rēzeknes novada Nautrēnu pagastā.
Bibliotēka 2. stāva gaitenī tiek rīkotas fotogrāfiju, gleznu u.c. izstādes. 2017. gadā tās bija:
bērnu zīmējumu izstāde „Kārļa Skalbes pasaka “Kaķīša dzirnavas” (sadarbībā ar Ludzas
2.vidusskolu); fotoizstādes “Ceļojums laikā” (Ludzas skati senajos laikos un šodien), “Tverot
mirkļus no bibliotēkas dzīves” (bibliotēkas notikumu fotoizstāde); Intas Terentjevas gleznu
izstāde u.c.
Projekta “Europe Direct Austrumlatgalē” ietvaros organizējām pasākumus dažādu
vecumu iedzīvotājiem. Kopā ar bērniem svinējām Eiropas dzimšanas dienu, vecāko klašu
skolēniem stāstījām par interneta vietnēm ar informāciju par studiju iespējām Eiropas valstīs,
dažādu vecumu interesentiem tika piedāvāts apskats ”Jaunākās Eiropas rakstnieku grāmatas”.
Bibliotekāri ikdienā izpilda dažādas uzziņas, palīdz lietotājiem orientēties bibliotēkas
krājumos, kā arī daudzveidīgajā elektroniskā informācijas klāstā. Izņemot novadpētniecības
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uzziņas, bibliotekāri meklēja informāciju par dažādām tēmām. Piemērām: saules ietekme uz
cilvēka ādu; plūmju ietekme uz kaulu veselību; jauniešu dzīves stils 20.gs. 80.-90.gados un
mūsdienās; dabas katastrofas Latvijā; bīstamās profesijās utt. Informācija tika meklēta Ludzas un
LNB e-katalogā, news.lv , Letonikas datu bāzēs, LNB veidotajā digitālajā bibliotēkā.
Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka neveic apmācības apmeklētāju grupām telpu trūkuma dēļ.
Apmeklētāji tiek apmācīti individuāli, pēc pieprasījuma. Visbiežāk tie ir vecāka gadu gājuma
cilvēki, kuriem ir nepieciešama palīdzība e-bankas izmantošanā, e-pastu veidošanā utt. Gada
nogalē visiem interesentiem bibliotēka piedāvāja Liegas Piešiņas lekciju “Ar ko papildināt mūs
grāmatu plauktus?” par 2017. gadā Latvijā izdotajām grāmatām.
Pašvaldība izdod informatīvo izdevumu “Ludzas Novada Vēstis”, kurš izplatīšanai tiek
izdalīts

pašvaldības iestādēm, t.sk. visām novada bibliotēkām. Ludzas pilsētas galvenās

bibliotēkas sludinājuma dēlī regulāri tiek izvietota dažādu pilsētas iestāžu un NVO informācija
par to rīkotajiem pasākumiem un aktivitātēm.
Tabula “BIS ALISE izmantošana”
Reģions/ Bibliotēk
Pilsēta/ u skaits
Novads

Ludzas
reģions
(Ludzas,
Ciblas,
Kārsavas
, Zilupes
novadi)

28

Cik
bibliotēka
s strādā ar
BIS
ALISE un
ALISE-i

23

Strādā ar moduļiem

Cirkulācij
a

SBA Komplektēšan
a

Autorizēti Pasūtīts
lietotāji

(Web)

(2017)

eksemplār
u
(2017)

16

23

23

104

186

Ludzas reģiona Elektronisko kopkatalogu veido Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka,
Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu 27 pašvaldību un 9 skolu bibliotēkas (Ludzas
pilsētas ģimnāzijas bibliotēka, Ludzas novada vakara vidusskolas bibliotēka, Ludzas mūzikas
pamatskolas bibliotēka, Ludzas 2.vidusskolas bibliotēka, J.Soikāna Ludzas mākslas skolas
bibliotēka, Kārsavas vidusskolas bibliotēka, Kārsavas mūzikas un mākslas skolas bibliotēka,
Malnavas koledžas bibliotēka, Zilupes vidusskolas bibliotēka).
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No 27 publiskām bibliotēkām 23 patstāvīgi strādā ar BIS ALISE moduļiem (veic ierakstu
veidošanu, ierakstu importēšanu no citam bibliotēkām, izmantojot Z39.50 protokolu, strādā ar
komplektēšanas moduli, papildina kataloga ierakstus ar anotācijām un grāmatu attēliem, izmanto
SBA moduļi), bet pārejās 4 bibliotēkas – Kārsavas novada Nesteru un Ranču bibliotēkas, Zilupes
novada Pasienes un Zaļesjes bibliotēkas iesniedz jauniegūto grāmatu sarakstus Ludzas PGB
metodiķei, kura ievada datus kopkatalogā. Ludzas PGB IIS ALISE administratore rediģē
ierakstus, veido Autoritatīvo ierakstu datubāzi, galvenokārt importējot tos no LNB (2017.g.
beigās datubāzē - 16782 ieraksti; 2016.g. -15409 (+1373)).
Elektroniskais katalogs
Ierakstu skaits datubāzē: 85089
Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka - Ieraksti ar eksemplāriem: 55320
Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka - Monogrāfisko izdevumu eksemplāri (Visi eksemplāri):
49381 (204927)
Automatizētā krājuma izsniegšana/saņemšana notiek 16 pašvaldību bibliotēkās un 2
skolu bibliotēkās (Ludzas mūzikas pamatskolas bibliotēkā un Ludzas novada vakara vidusskolas
bibliotēkā).

Piecas

bibliotēkās,

kurās

2017.gadā

pabeigta

esošā

grāmatu

krājuma

rekataloģizācija, 2018. gadā plānota pāreja uz automatizēto lietotāju apkalpošanu.
Kopkatalogā ievadīto datu dinamika gadā:
Ierakstu skaits

Dinamika

2014.g. decembris

72514

2015.g. decembris

76784

+4270

2016.g. decembris

81478

+4694

2017.g. decembris

85089

+3611

Kopkatalogs visiem interesentiem pieejams Ludzas bibliotēkas interneta vietnē
(ludzasbiblio.lv) sadaļā “Elektroniskais katalogs”. Šajā sadaļā tiešsaistē pieejama arī Ludzas
PGB veidotā Novadpētniecības materiālu datu bāze (23585 ieraksti), Analītikas datu bāze (4184
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ieraksti) un datu bāze “Ludzas pilsētas domes dokumenti” (1970 ieraksti; datu bāzes
papildināšana no 2013. gadā pārtraukta, sakarā ar Domes lēmumu pieejamību Ludzas novada
interneta vietnē ludza.lv).
2017. gadā pēc „Google Analytics” datiem Ludzas bibliotēkas kopkataloga attālinātie
apmeklējumi – 4786 (2016.g. – 5033 ), unikālie apmeklētāji – 1190 (2016.g. – 2189), lapu
skatījumi – 39350 (2016.g. – 29332).
Bibliotēkā reģistrētajiem (autorizētiem) lietotājiem iespējama grāmatu attālināta
rezervēšana, izmantošanas termiņa pagarināšana, elektroniski tiek sūtīti atgādinājumi par
izsniegto iespieddarbu izmantošanas termiņa beigām.
Tabula “SBA rādītāji”
SBA

2015

2016

2017

No citām Latvijas bibliotēkām
saņemto dokumentu skaits

134

130

346

Uz citām Latvijas bibliotēkām
nosūtīto dokumentu skaits

828

769

670

Tāpat kā iepriekšējos gados, bibliotēkas lietotāji aktīvi izmanto SBA pakalpojumus.
Ludzas bibliotēkā tie ir bez maksas. Pieprasītās grāmatas un žurnāli bija nepieciešami darbam,
mācībām vai pašmācībai. Pārsvarā tika pasūtītas grāmatas par novada vēsturi un mācību
grāmatas par medicīnu, par dažādiem pasaules un Latvijas vēstures jautājumiem.
Atskaites periodā palielinājās interese par elektronisko dokumentu piegādi. Ja 2016.gadā
bija saņemtas 56 kopijas, tad 2017.gadā – 191 kopija. Daudzas kopijas tika izmantotas
novadpētniecības krājuma papildināšanai.
Joprojām galvenā problēma ir tā, ka bibliotēka nav pieejama cilvēkiem ar kustības
traucējumiem, kā arī grūti pieejama pensionāriem, kuriem grūti tikt otrajā stāvā.
LUDZAS REĢIONS
Pārskata nodaļā “Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība” netika iekļauti dati par
Ludzas pilsētas galveno bibliotēku, ar tiem var iepazīties sadaļā “LUDZAS PILSĒTAS
GALVENĀ BIBLIOTĒKA”.
Ziņas par Elektronisko katalogu un tā pakalpojumiem skat. “Pakalpojumu piedāvājums
un pieejamība” Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas teksta sadaļā.
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Lai pārskatāmāk atspoguļotu reģiona bibliotēku pakalpojumu piedāvājumu un pieejamību
un, lai šos datus varētu sekmīgāk analizēt, tika veidotas katram novadam attiecīgās tabulas.
Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji Ciblas novada bibliotēkās ”

Lietotāju skaits
t. sk. bērni
Bibliotēkas apmeklējums
t. sk. bērni
Virtuālais apmeklējums

% salīdzinot ar
iepr. gadu

2015

2016

2017

923
306

882
287

820
270

14875

13825

13672

6566
4770

5276
1481

4749
26306

-68,9; +1676,2

5699

39683

+596.3

Sociālo tīklu apmeklējums
(skatījumi)

-4,4; -7,02
-6,2; -5,9
-7,1; -1,1
-19,6; -9,9

Izsniegums kopā

22834

22890

22651

+0,2; -1

t. sk. grāmatas

11279
11555
3264

10546
12340
2825

10192
12459
2651

-6,5; -3,4
-13,4; -6,2

31,3

31,1

29,7

-0,6; -4,5

73,7
2944/415

72,1
2840/398

69,2
2765/390

-2,2; -4

t. sk. periodiskie izdevumi
t. sk. bērniem
Bibliotekārais aptvērums
% no iedz. skaita
pašvaldībā
t. sk. bērni līdz 18 g.*
Iedzīvotāju skaits

+6,8; +1

-3,5/-4,1; -2,6/-2

Analizējot rādītājus jāsecina, ka aina nav iepriecinoša. Trīs gadu periodā visa novada
bibliotēku rādītāji ir ar mīnus zīmi. Protams, sarūkot lietotāju skaitam, attiecīgi samazinās arī
apmeklējumu skaits un izsniegums. Palielinājies periodisko izdevumu izsniegums.
Pēc tabulas rādītājiem var secināt, ka bibliotēkas esamībai sociālajos tīklos ir liela
nozīme, jo to apmeklējamība nav apstrīdama.
Šādu ainu var skaidrot dažādi, viens ir tas, ka samazinās vispār iedzīvotāju skaits,
protams, šādā situācijā bibliotēkām jāmeklē savādākas darba formas.
Ciblas bibliotēkas vadītāja: “Vispārējo skaitļu samazināšanos var skaidrot ar iedzīvotāju
skaita sarukumu, izbraukumu uz ārzemēm, kā arī bērnu un jauniešu pastiprinātu aizraušanos ar
informācijas tehnoloģijām, interneta izmantošanu dažādām izklaidēm.
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Daudzi jaunieši, sevišķi vecumā no 8.-10. klasei pavadot brīvo laiku bibliotēkā, izmanto
savas mobilās ierīces, toties lasīšanai gandrīz nepievēršot uzmanību. Grāmata tiek meklēta tikai
tādā gadījumā, kad to strikti pieprasa skolotājs”
Līdumnieku pagasta bibliotēkas vadītāja: “Lietotāju skaits bibliotēkā ir samazinājies .Tas
izskaidrojums ar to, ka samazinājies interneta lietotāju skaits, jo tagad jaunākās tehnoloģijas
lielākajai daļai ir pieejamas mājās: interneta pieslēgums telefonos, kā arī interneta pieslēgumi
mājās. Daļa iedzīvotāju mainīja dzīves vietu un deklarējās citur, 83 ir deklarējušies, bet faktiski
nedzīvo un tas sastāda 22,2% no kopējā iedzīvotāju skaita. Tātad bibliotēka reāli apkalpo 220
iedzīvotāju, tas nozīmē, ka bibliotēku apmeklē 42.7% iedzīvotāju no faktiski dzīvojošo skaita.”
Felicianovas bibliotēkas vadītāja saka: “Lietotāju skaits ir samazinājies, apmeklējumu
skaits ir par 3% palielinājies, tam pamatojums, ka pagastā samazinās iedzīvotāju skaits,
iedzīvotāji mainījuši dzīvesvietu, vecākā gada gājuma cilvēkiem pasliktinās redze tāpēc izbeidz
aktīvo lasīšanu. Iedzīvotāju dzīves apstākļi uzlabojas, ciematā daudziem ir datori ar interneta
pieslēgumu.”
Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji Kārsavas novada bibliotēkās”

Lietotāju skaits
t. sk. bērni
Bibliotēkas apmeklējums
t. sk. bērni
Virtuālais apmeklējums
Sociālo tīklu apmeklējums
(skatījumi)
Izsniegums kopā
t. sk. grāmatas
t. sk. periodiskie izdevumi
t. sk. bērniem
Bibliotekārais aptvērums
% no iedz. skaita
pašvaldībā
t. sk. bērni līdz 18 g.*
Iedzīvotāju skaits

2015

2016

2017

% salīdzinot
ar iepr. gadu

1619
508
27729
11561
11265

1484
479
24834
10860
3588

1488
440
20923
9566
7748

-8,3; +0,3
-5,7; -8,1
-10,4; -15,7
-6,1; -12
-68,1; +116

5578

7478

12154

+34; +62,5

55419
31396
24023
14230

52305
28497
23808
13583

47349
28698
21551
14430

-5,6; -9,5
-9,2; +0,7
-0,9; -9,5
-4,5; +6,2

26

24

26

-8; +8

55
6175/929

53
5983/903

51
5794/861

-4; -3,7
-3/-3; -3/-5

Atskaites gadā Kārsavas novada septiņās bibliotēkās kaut arī minimāli toties ir pieaudzis
lietotāju skaits. Tāpat virtuālie apmeklējumi un sociālo tīklu apmeklējumi ir ar plus zīmi.
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Grāmatu iesniegums ir audzis, un kas visvairāk sagādā gandarījumu, tad tas ir izsniegums
bērniem.
Kārsavas pilsētas bibliotēkas vadītāja saka: “Lasītāji un krājums ir ievadīti BIS Alise,
izņemot Bozovas bibliotēku – tur lasītāji un krājums daļēji reģistrēti. Galvenie rādītāji
salīdzinoši nedaudz samazinājušies, lasītāju skaits paliek stabils. Būtiski palielinājies virtuālais
apmeklējums un sociālo tīklu skatījumi, jo vairāk uzmanības pievēršam publicitātei tajos.”
Mežvidu pagasta bibliotēkas vadītāja: “Statistiskā tabulā visus rādītājus ar mīnus zīmi
var pamatot ar četriem negatīviem faktoriem: gan dzimstības, gan kopējā iedzīvotāju skaita
samazinājums vietējā pašvaldībā, kas tieši ietekmē bibliotēkas skaitliskos rādītājus, kā arī jau
pieminētā kāpņu rekonstrukcija. Žēl, ka nevar izmantot 1960.-1980. gadu atskaišu rādītājus, jo
tad tika uzrādīts apkalpojamā mikrorajona ģimeņu, nevis iedzīvotāju skaits, kas vistiešāk
atspoguļotu katastrofālo iedzīvotāju skaita samazinājumu. Protams, deklarēto iedzīvotāju skaits
neatspoguļo patieso iedzīvotāju skaitu konkrētajā apkalpes zonā.”
Malnavas pagasta Nesteru bibliotēkas vadītāja: “Ar katru gadu samazinās bibliotēkas
lietotāju, izsnieguma, apmeklējumu skaits, tam par iemeslu ir iedzīvotāju novecošanās process,
jauniešu aizbraukšana strādāt uz ārzemēm. Daudzās mājās ir ienākuši personīgie datori ar
interneta pieslēgumu, kā arī mobilās tehnoloģijas.”
Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji Ludzas novada bibliotēkās”
% salīdzinot
2015
2016
2017
ar iepr. gadu
Lietotāju skaits
t. sk. bērni
Bibliotēkas apmeklējums
t. sk. bērni
Virtuālais apmeklējums
Sociālo tīklu apmeklējums
(skatījumi)
Izsniegums kopā
t. sk. grāmatas
t. sk. periodiskie izdevumi
t. sk. bērniem
Bibliotekārais aptvērums %
no iedz. skaita pašvaldībā
t. sk. bērni līdz 18 g.*
Iedzīvotāju skaits

1364
427
23076
8519
10083

1303
380
23725
7849
659

1278
353
21198
6489
860

-4,5; -1,9
-11; -7,1
+2,8; -10,7
-7,9; -17,3
-93,4; +30,5

-

1177

32382

- ; +2651

39514
19874
19489
6643

40449
17613
22817
5822

35608
13378
22230
3530

+2,4; -12
-11,3; -24
+17; -2,6
-12,4; -39,4

26

25

26

-4; +4

58
5241/727

52
5230/721

55
4948/638

-10; +6
-0,2/-1; -5/-12
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Ludzas novada bibliotēku rādītāji ir ar mīnus zīmi, tas nozīmē tikai to, ka bibliotēkām ir jāmaina
sava domāšana un darba stratēģija.
Istras pagasta bibliotēkas vadītāja: “Aizvadītajā gadā galvenie bibliotēkas rādītāji

izmainījās, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. Pieauga bibliotēkas lasītāju un apmeklējumu
skaits. Tas notika sakarā ar to, ka pagastā notika bezdarbnieku apmācības kursi, kuru dalībnieki
savā darbā izmantoja pieeju bibliotēkas internetam un datorus, ka arī lasīja periodiskus
izdevumus; samazinājies izsniegamu skaits, ko var pamatot ar bērnu skaita samazināšanos,
biežāku elektronisko resursu izmantošanu.”
Nirzas pagasta bibliotēkas vadītāja: “Pārskata periodā, analizējot bibliotēkas galvenos
rādītājus, bibliotēkas apmeklējumos vērojams neliels pieaugums apmeklējumos, tas ir uz
periodisko izdevumu rēķina, jo iedzīvotāji žurnālus nevar abonēt pietiekošā daudzumā, tāpēc
aizvien vairāk tos lasa bibliotēkā.
Samazinājies lasītāju skaits, jo samazinās iedzīvotāju skaits, samazinās arī skolēnu
skaits.

Tam par iemeslu ir: cilvēku aizbraukšana darba meklējumos, mirstība, arī jauno

tehnoloģiju attīstība, jo daudzi iedzīvotāji sev vajadzīgo informāciju atrod pastāvīgi mājās
interneta vietnē.”
Ņukšu pagasta bibliotēkas vadītāja: “Salīdzinot bibliotēkas pamatrādītājus 2015., 2016.
un 2017.gadā, redzams, ka vērojams pakāpenisks rādītāju samazinājums. 2017.gadā
samazinājies bibliotēkas lietotāju kopskaits, jo sarūk iedzīvotāju skaits pašvaldībā. Izsniegumu
skaits ir palielinājies, jo bibliotēkas apmeklētāji ir čakli avīžu un žurnālu lasītāji, tomēr ir mazs
pieprasījums pēc daiļliteratūras un nozaru literatūras. Bērnu lasīšanas aktivitātes līmenis strauji
krīt.”
Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji Zilupes novada bibliotēkās”
2015

2016

2017

1191

1172

1117

% salīdzinot ar
iepr. gadu
-1,5; -4,7

387

365

337

-5,7; -7,7

Bibliotēkas apmeklējums

27965

28824

25721

+3; -10,8

t. sk. bērni

9788

10252

8215

+4,7; -19,9

Virtuālais apmeklējums

2215

111

45

-95; -59

0

0

76

Lietotāju skaits
t. sk. bērni

Sociālo tīklu apmeklējums
(skatījumi)

27

Izsniegums kopā

47105

47034

45635

-0,1; -3

t. sk. grāmatas

21281

23813

21915

+11,9; -8

t. sk. periodiskie izdevumi

25745

23092

25257

-10,3; +9,4

t. sk. bērniem

10808

10420

8727

-3,6; -16,2

36

37

37

+3;

Bibliotekārais aptvērums
% no iedz. skaita
pašvaldībā
t. sk. bērni līdz 18 g.*
Iedzīvotāju skaits

76
3271/509

76
3143/478

77
3033/440

; +1,3
-4/-6; -3,5/-8

Lauderu pagasta bibliotēkas vadītāja: “Analizējot bibliotēkas radītājus, nākas secināt, ka
grāmatu un periodikas izdevumu izsniegšanas skaits ar katru gadu samazinās. Bibliotēkas
fiziskais apmeklējums arī ar katru gadu samazinās – daudzi jau gados veci aktīvie lietotāji ir
miruši, bet jaunie lasītāji nav tik aktīvi un lasoši.”
Zaļesjes pagasta bibliotēkas vadītāja: “Analizējot bibliotēkas radītājus, var konstatēt ka

lietotāju skaits (gan bērni, gan pieaugušie) ir samazinājies. Tas saistīts ar iedzīvotāju skaita
samazināšanos pagastā. Salīdzinoši ar iepriekšējo gadu ir palielinājies kopējais izsniegumu
skaits. Ir audzis pieprasījums uz periodiskiem izdevumiem.”
Atskaites gadā katrā reģiona pagastā bija vismaz viena bibliotēka, kur ik katrs interesents
varēja iegūt sev interesējošo informāciju, lietderīgi pavadīt brīvo laiku, mācīties, satikties ar
domubiedriem, vai vienkārši atpūsties no ikdienas rūpēm.
Pakalpojumu attīstība, jauninājumi – kopaina, piemēri, vērtējums
Bibliotēku pakalpojumu klāsts nav apsīcis, joprojām visās bibliotēkās var kopēt, skenēt,
printēt vajadzīgos dokumentus, elektroniski sūtīt dokumentus, sērfot internetā, meklēt
informācijas, maksāt internetbankās maksājumus u.t.t. To visu protams pat nosaukt nav
iespējams. Pats galvenais pakalpojums, bez kura bibliotēka nav iedomāja – grāmatu, periodisko
izdevumu izmantošana.
Pureņu pagasta bibliotēkas vadītāja stāsta: “Bibliotēku reizi nedēļā apmeklē neredzīgs
pagasta iedzīvotājs, kuram iespēju robežās tiek nodrošināti visi iespējamie bibliotēkas
pakalpojumi. Ar bibliotēkas vadītājas palīdzību, apmeklētājs tiek iepazīstināts ar jaunāko
periodisko izdevumu saturu, kā arī tiek apmeklētas viņu interesējošas interneta vietnes, iespēju
robežās tiek lasītas grāmatas.”
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Savukārt Pildas pagasta bibliotēkā atskaites gadā ļoti cieša sadarbība bija ar mednieku
klubu, kuri nāca uz bibliotēku tulkot dokumentus, kā arī meklēt informāciju interneta vidē. Tāpat
neizpalika arī vietējie uzņēmēji, kuri meklēja palīdzību dokumentu noformēšanā un atskaišu
aizpildīšanā.
Joprojām bibliotēkas sadarbojas un sniedz atbalstu gan ar telpām, gan ar līdzdalību Lauku
atbalsta biedrības, Valsts ieņēmumu dienesta darbiniekiem u.t.t. Individuālās sarunās ar
lietotājiem, darbinieki cenšas vairāk stāstīt par valstī pieejamajiem e-pakalpojumiem.
Aizvien vairāk ir pamanīts, ka uz bibliotēkām nāk gados vecāki cilvēki ar savām tehnikām
un iekārtām, lai bibliotēkās rastu palīdzību to izmantošanā, un bibliotekāri savu iespēju robežās
arī palīdz.
Pagastu bibliotēku darbinieki ir ļoti pretimnākoši saviem lietotājiem. Ja ir nepieciešamība
pēc kāda bibliotēkas pakalpojuma pat izejamās dienās tas nav atteikts.
Ārējie apkalpošanas punkti
Ludzas reģionā ir viens ārējās apkalpošanas punkts un tas ir Kārsavas pilsētas bibliotēkai
- “Bozovas bibliotēka”. Tas ir izveidots uz bijušās bibliotēkas bāzes. Te ciema iedzīvotājiem ir
iespēja izmantot Kārsavas pilsētas bibliotēkas krājumā esošo literatūru. Ārējās apkalpošanas
punktā tiek abonēti 4 preses izdevumi, kā arī pieejami datori, internets un biroja pakalpojumi.
Cilvēki iegriežas lai palasītu presi, veiktu ikdienas maksājumus, meklētu informāciju. Tā ir arī
vieta, kur notiek novada informācijas aprite. Pagasta pārvaldnieka tikšanas ar iedzīvotājiem,
novada informatīvā izdevuma izplatīšanas vieta. Apkalpošanas punkts ir laba alternatīva
bibliotēkai nelielā apdzīvotā vietā, kur tomēr iedzīvotājiem ir nepieciešami pakalpojumi, bet
transporta sakari ar centru ir neregulāri.
Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām
Situācija bibliotēku pieejamībā un pakalpojumos personām ar īpašām vajadzībām reģionā
nav mainījusies.
Vienkāršāk ir bibliotēkām, kuras atrodas pirmajā stāvā un tādas ir 11, tām automātiski ir
nodrošinājums, ka cilvēki ar īpašām vajadzībām iekļūst bibliotēkās. Ir liels prieks, ka daudzās
novadu bibliotēkās par to tika padomāts, piemēram, Lauderu, Istalsnas un Isnaudas bibliotēkās
cilvēkiem ratiņkrēslos ir ierīkotas uzbrauktuves. Zilupes un Kārsavas bibliotēkas apmeklētāji var
tikt iekšā Tautas namā, tā kā šīs bibliotēkas atrodas otrajā stāvā, tad tālāk pašu spēkiem tikt
nevar, bet, sazinoties ar bibliotekāriem, grāmatu lasītāju vēlmes tika apmierinātas.
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Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām vai interešu grupām
Kārsavas pilsētas bibliotēkas vadītāja: “Galvenās bibliotēkas mērķa grupas – bērni un
jaunieši, pensionāri, bezdarbnieki, strādājošie. Domājot par šo lietotāju vajadzībām, liela
uzmanība pievērsta krājumu papildināšanā un seriālizdevumu klāsta izvēlei bibliotēkās.
Seniori bibliotēkā ir gan aktīvākie lasītāji, gan pasākumu apmeklētāji un dalībnieki. Viņu
veidoto rokdarbu izstādes, meistarklases bibliotēkā ir kļuvušas par tradīciju. Pensionāru
biedrība “Gvelzis” bibliotēkā organizēja tapošanas meistarklasi, kā arī izstādīja savus jaunākos
darinājumus. Sadarbība ir abpusēja un gadījumos kad biedrībai nepieciešama informatīva vai
radoša palīdzība, bibliotēkas kolektīvs to labprāt sniedz.
Bezdarbnieki ir lietotāju grupa, kas vairāk interesējas par darba iespējām, lasa
sludinājumus, ievieto interneta vidē savus CV. Tiek izmantoti bibliotēkas datori

internetu

saziņai, tā piem., kāds bezdarbnieks sazinoties caur Skype veica darba pārrunas ar aģentūru
Vācijā. Bibliotēkā viņiem tiek sniegta gan informatīva gan tehniska palīdzība dažādu jautājumu
risināšana. Bezdarbnieki ir arī tikpat čakli lasītāji kā pensionāri.
Strādājošie bibliotēku pakalpojumus izmanto retāk, pārsvarā tikai lai paņemtu izklaidei
grāmatas vai preses izdevumus. Profesionālās informācijas bibliotēkā nav daudz, tāpēc
specifisku literatūru pasūtam pēc pieprasījuma caur SBA. Nereti individuālie uzņēmēji izmanto
bibliotēku VID dokumentu sakārtošanai, lauksaimnieki LAD e-pakalpojumus izmanto. Iespēju
robežās palīdzam un konsultējam.”
Līdumnieku pagasta bibliotēkas vadītāja: “Bibliotēka strādā ar šādām lasītāju
mērķgrupām - ģimenes un mājsaimnieces. Šīm grupām tiek rīkotas radošās darbnīcas, derīgo
padomu stundas, tematiskie pasākumi, kā piemērām, tradicionāla ir ģimeņu diena, kura notiek
jau septiņus gadus, nūjošana. Ģimenes ne tikai aktīvi piedalās šajos pasākumos, bet arī palīdz
tos sagatavot.”
Ciblas pagasta bibliotēkas vadītāja: “Īpaša uzmanība tiek pievērsta senioriem, kuri ir aktīvi
grāmatu un preses izdevumu lasītāji. Katram šīs grupas lasītājām, vadoties pēc viņa interesēm,
tiek ieteikta un piemeklēta atbilstoša literatūra. Ir arī daži pensionāri, kuriem dažādu apstākļu
dēļ ir pagrūti apmeklēt bibliotēku, tāpēc viņiem grāmatas tiek piegādātas uz mājām. Dažiem to
dara pati bibliotekāre, citiem kāds starpnieks (kaimiņš).
Gada nogalē seniori tika aicināti uz pasākumu pie tējas tases, kura laikā viņiem labu
omu sagādāja PII vecākās grupiņas bērni ar savu uzstāšanos un senioru iesaisti līdzdarboties,
uzstājās arī divi Dižlasītāji, 9.klases audzēkņi. Pensionāri saņēma arī nelielas pārsteiguma
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balviņas. Seniori bija ļoti patīkami pārsteigti par uzaicinājumu uz pasākumu un viņiem izrādīto
uzmanību.”
Uzziņu un informācijas darbs
Pārskata periodā reģiona publiskajās bibliotēkās sniegtas 3240 mutiskās, telefoniskās,
rakstiskās, elektroniskās uzziņas un konsultācijas. Šis pakalpojums bibliotēkās joprojām bija
pieprasīts. Bibliotekāri konsultēja lasītājus par elektronisko katalogu izmantošanu un to iespējām
– LPGB kopkatalogu, LNB u.t.t.. Bibliotēkās tas parasti notika individuāli. Daudzi lasītāji par
bibliotēkas jaunajām grāmatām uzzināja ielūkojoties Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas mājas
lapas http://www.ludzasbiblio.lv sadaļā: Elektroniskais katalogs, bieži tika izmantotas arī sadaļas
Datu bāzes un Kultūrvēstures datu bāzes. Vispopulārākās meklētāju sistēmas lietotāju vidū,
protams, bija http://www.google.lv, http://www.rambler.ru/, http://letonika.lv, www.lursoft.lv
u.c.Liels atbalsts uzziņu izpildē bija brīvpieejas datubāzes, e-vārdnīcas: http://termini.letonika.lv,
http://www.termini.lv u.c. Protams, tiek uzskaitītas tikai tās uzziņas, kuru izpildei ir vajadzīgs
lielāks laiks. Par nožēlošanu visas „mazās” nav iespējams uzskaitīt.
Visa jaunākā informācija, paziņojumi par pašvaldības darbu, nevalstisko organizāciju
darbību

ir

pieejami

novadu

interneta

vietnēs:

www.ludza.lv,

www.ciblasnovads.lv/,

www.karsava.lv, www.zilupe.lv un arī lasāmi novadu informatīvajos izdevumos. Šos izdevumus
var lasīt arī katrā reģiona bibliotēkā.
SBA
SBA ir populārs starp bibliotēkām. Tā ir laba iespēja nodrošināt lietotājus ar
nepieciešamo informāciju un vajadzīgo vai gribēto lasāmvielu. Atskaites gadā SBA kārtā
saņemto un izsniegto dokumentu skaits 2799 tas ir par 712 vienībām vairāk nekā iepriekšējā
gadā.
Tabula “SBA rādītāji”
SBA

2015

2016

2017

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto
dokumentu skaits

1061

927

1015

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto
dokumentu skaits

1500

1160

491
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6. Krājums
LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BIBLIOTĒKA
Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka 2017. gadā krājuma komplektēšanu veica atbilstoši
2016.gadā izstrādātajam dokumentam „Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas krājuma attīstības un
komplektēšanas koncepcija” 2016.-2020. gadiem. Krājuma komplektēšanā tika ņemta vērā
krājuma izmantošana iepriekšēja darbības periodā. Veidojot un organizējot krājumu, Ludzas
PGB mēģina ņemt vērā visu lasītāju kategoriju intereses.
Ludzas PGB bibliotēkas krājuma komplektēšanas un organizācijas prioritātes 2017. gadā
Abonements – jaunākā latviešu oriģināla un cittautu daiļliteratūra, autoru - novadnieku
grāmatas, aktuālākais pedagoģijā, sociālā darba jautājumos, literatūra psiholoģijā, medicīnā,
tiesībzinātnēs, vēsturē u.c. nozarēs, izdevumi brīvā laika organizēšanai;
Lasītava – jaunākā uzziņu literatūra dažādās zinātņu nozarēs, izdevumi, kas saistīti ar
novada vēsturi un kultūru dažādos informācija nesējos;
Bērnu literatūras nodaļa – jaunākā oriģinālliteratūra un tulkotā literatūra bērniem un
jauniešiem, kā arī bērnu literatūra dažādās zinātņu nozarēs.
Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums”

Pašvaldības finansējums
krājuma komplektēšanai
t. sk. grāmatām
t. sk. bērnu grāmatām
t. sk. periodiskajiem
izdevumiem
Finansējums krājumam uz 1
iedz. pašvaldībā
Finansējums krājuma
komplektēšanai kopā

2015

2016

2017

11398.00

11281.43

12241.00

6635.00
1600.35
4763.00

6531.43
1457.93
4750.00

7202.00
1484.45
5039.00

1.31

1.31

1.46

11398.00

11281.43

12241.00

Ludzas PGB krājuma komplektēšanas finansējuma pamat avots – pašvaldības budžeta
finansējums. 2017.gadā grāmatu iepirkšanai no budžeta līdzekļiem izlietoti 7202.00 EUR (+
11% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu), periodikas parakstīšanai – 5039 EUR. Piešķirtie finanšu
līdzekļi krājuma komplektēšanai atbilst LR Ministru kabineta noteikumu Nr.415 „Bibliotēku
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darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi” ieteikumiem un sastādīja 1,46 EUR uz vienu
pilsētas iedzīvotāju un 4,25 EUR uz vienu bibliotēkas lietotāju.

Ludzas pilsētas galvenajā bibliotēkā

krājuma rekataloģizācija pilnība pabeigta, kopš

2008.gada bibliotēkā notiek automatizētā lietotāju apkalpošana.
Pārskata periodā bibliotēkas krājuma pārbaude (inventarizācija) nav veikta.
Tabula “Krājuma rādītāji”

Jaunieguvumi kopā
t. sk. grāmatas
t. sk. latviešu daiļliteratūra
t. sk. bērniem
Izslēgtie dokumenti
Krājuma kopskaits
Grāmatu krājuma apgrozība
Periodisko izdevumu
apgrozība

2015
3052
1342
186
344
3478
54020
0,99
11,7

2016
3012
1290
146
310
4331
52701
0,99
7,9

2017
3066
1309
223
290
5119
50648
0,98
8,2

Jauno grāmatu iepirkumi veikti vietējā grāmatu veikalā „Sākums A”, grāmatu bāzē
“Latvijas Grāmata” un apgāda „Zvaigzne ABC” Ludzas grāmatnīcā, kuri piedāvāja gan cenu
atlaides , gan grāmatu piegādi pēc bibliotēkas pasūtījuma.
Periodisko izdevumu abonēšana notika ar VAS „Latvijas Pasts” starpniecību, pasūtot
portālā pasts.lv, “Laimīgās nedēļas” laikā abonējām žurnālus par akcijas cenām, kā arī
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izmantojām izdevniecības „Egmont Latvija” (bērnu periodikas pasūtīšanai) un SIA „Merion”
pakalpojumus. Vietējo avīzi „Ludzas Zeme” pasūtījām redakcijā. 2017. gadā Ludzas pilsētas
galvenā bibliotēka abonēja 75 nosaukumu žurnālus un 12 avīzes pieaugušajiem lasītājiem un 36
nosaukumu žurnālus un 2 avīzes bērniem par kopējo summu 4750 EUR. (Kopumā 1744 eks.).
Pateicoties Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) izstrādātajam projektam „Latviešu
oriģinālliteratūra Latvijas bibliotēkas”, 2017.gadā Ludzas PGB krājums tika papildināts par 67
grāmatu eksemplāriem par summu 578.88 EUR.
Programmas „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” ietvaros saņemtās grāmatas papildināja
bibliotēkas krājumu par 3 grāmatu eksemplāriem par summu 28.68 EUR.
Grāmatu

dāvinājumus

saņēmām

no

Latgales

Kultūras

centra

izdevniecības,

izdevniecībām “Neputns”, “Dienas grāmata”, “Liels un mazs”, u.c., grāmatu autoriem, kā arī
pieņēmām grāmatu dāvinājumus no pilsētas iedzīvotājiem. Tos izvērtējām, vērtīgākos izdevumus
uzņēmām krājumā, citus izmantojām krājuma nolietoto grāmatu nomaiņai. Kopā dāvinājumos
saņemti 184 eksemplāri, par summu 733.87 EUR. Tās dāvinājumu grāmatas, kuras netika ņemtas
uzskaitē, tika piedāvātas citām reģiona bibliotēkām vai izvietotas plauktā Lasītājs - lasītājam ,
kas ir ļoti populārs bibliotēkas apmeklētāju vidū.
Krājuma kustība (pa izdevumu veidiem):
Kustība Pavisam
2017.g.
Krājums
gada
sākumā
Ienācis
Izslēgts
Krājums

Grāmatas

Seriālizdevumi

Audiovizuālie

El.
dok.

Pārēji
dok.
Spēles

Pieaug.
nod.

Bērnu
nod.

Pieaug.
nod.

Bērnu Pieaug. Bērnu
nod.
nod.
nod.

52701

29110

19082

3367

967

77

15

81

2

3066
5119
50648

799
3115
26794

510
329
19263

1293
1192
3468

451
483
935

5
82

1
16

81

7
9
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Krājuma procentuālais sadalījums pa izdevumu veidiem:

Jaunieguvumi 2017. gadā sastādīja 6% no kopēja bibliotēkas krājuma, kas atbilst
procentuāli paredzētajam skaitam „Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas krājuma attīstības un
komplektēšanas koncepcijā”.

Latviešu daiļliteratūras izdevumi 2017.gadā sastādīja gandrīz 27% no kopējiem
daiļliteratūras jaunieguvumiem.
2017. g. rādītāju analīze: izsniegums, krājuma apgrozība
Krājums
Izsniegums
Apgrozība

2015
54020
86475
1.6 reizes

2016
52701
81661
1.55 reizes

2017
50648
82267
1.6 reizes
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Pieaugušo apkalpošanas nodaļā
2015

2016

2017

Krājums

33291

32637

30427

Izsniegums

69182

65607

66966

Apgrozība

2.07 reizes

2.01reizes

2.2 reizes

2015

2016

2017

Krājums

20729

20064

20221

Izsniegums

17179

16054

15240

Apgrozība

0.83 reizes

0.8 reizes

0.75 reizes

Bērnu nodaļā

Krājuma komplektēšanā tika ņemta vērā krājuma izmantošana iepriekšējā darbības gadā.
Katra gada sākuma bibliotēkas darbinieki veic pagājušā gada izsniegumu vēstures izpēti pa
nozarēm. 2017.gadā lielākais

pieprasījums bija daiļliteratūrai, bet lasītāju uzmanība tika

pievērsta arī dažādu nozaru literatūrai: psiholoģijas, pedagoģijas, medicīnas grāmatām. Ļoti liels
pieprasījums katru gadu ir periodikai un bibliotēka cenšas sekot tam līdzi.
Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums”
Dabubāze
Letonika
News

2015
203
245

2016
116
199

2017
445
302

Ar krājuma un datubāzu popularizēšanu saistītie pasākumi.

Pasākumi
Jauno grāmatu un
periodikas apskati

Īss apraksts
Pensionāru biedrības literārajā pulciņā tika stāstīts par
jaunieguvumiem bibliotēkas abonementā un lasītavā

Lietotāju
kategorija
s
Pensionāri
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Dzejas pasākumi

Pasākumi

Bibliotekārās stundas

Grāmatu izstādes

Jauno grāmatu diena
Mājas lapā
Virtuālās izstādes

Videofilma

Interešu klubā „Grāmatu draugu biedrība „Varavīksne”
tika prezentēts dzejas grāmatu apskats.
LNB lektore Liega Piešiņa stāstīja par jaunumiem un
aktualitātēm literatūrā.
Pasākumā „Valda Grēviņa dzejas pēcpusdiena” Dzeju
runāja aktieris Jānis Jarāns, lasījumu muzikālās skaņās
ietērpa saksofonists Valters Mucenieks.
Dzejas dienas ietvaros notika trīs pasākumi – īsfilmas
„Ludza dzejā” prezentācija, koncerts „Dzeja iebrauc
Ludzā”, kopā ar grupas „Dabasu Durovys” līderi Arni
Slobožaņinu, un „Dzejas tirgus Ludzā”
„Tikšanās ar noslēpumaino grāmatu”- bibliotēkas
lasītājiem bija iespēja izvēlēties jaunās grāmatas
"Tikšanās ar sen zināmo, bet aizmirsto grāmatu"
aploksnēs tika piedāvāta klasiska literatūra.
Skolēni tika iepazīstināti ar bibliotēkas mājas lapu,
jaunumiem, kas notiek bibliotēkā, ar elektroniskajiem
katalogiem, digitālajām datu bāzēm „Periodika.lv”, un
„Zudusī Latvija”, ar Ludzas bibliotēkas kultūrvēstures
datu bāzi un LNB datu bāzēm. Notika 11 bibliotekārās
stundas.
Katru mēnesi bibliotēkā bija 5-6 grāmatu izstādes, gan
jubilejas izstādes („Umberto Eko – 85”, „Mārai Zālītei
— 65”, „Ilzei Indrānei — 90”, „Rakstniekam Alfredam
Dziļumam — 110”, „Jānim Jaunsudrabiņam — 140” un
c.), gan tematiskās (“Cilvēks atver zemes”, “Dzīvē, kā
anekdotē”, „Kultūras mantojuma glabātāji”, „Es lasu un
man patīk…”, „Dzimtās puses dziesma”, „Zelta rudens
gleznās”).
Pagājušā gadā sākām rīkot viena autora izstādes – „No
Ketrinas Eljotas kolekcijas”, no „Rozamundes Pilčeres
kolekcijas”.
Īpaši populāras bija izstādes par cilvēka dzīvi,
likteņiem, biogrāfiju - „Cilvēka dzīve ir īsa, bet viņa
slava var būt mūžīga” (Cicerons), „Dzīve kā romāna
sižets”.
Katra mēneša 1.datumā bibliotēkā notiek Jauno grāmatu
diena
Pirms Jauno grāmatu dienas mājās lapā tiek ievietots
bibliotēkas jaunieguvumu saraksts un saiste ar WEB
katalogu
Virtuālā izstāde „Psiholoģija mums pašiem” piedāvā
iespēju iepazīties ar psiholoģijas grāmatām, kuras ir
Ludzas bibliotēkas krājumā.
Videofilma „Tumšajiem ziemas vakariem… Grāmatu
apskats 2016” par 2016.gadā bibliotēkā saņemtajām
grāmatām tika ievietots gan mājās lapā, gan uz ekrānā

Visas
Visas

Visas

Visas

10. – 11.
klašu
skolēni

Visas

Visas
Visas

Visas

Visas
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pie pašvaldības ēkas.
Darbs ar parādniekiem notiek regulāri. Aizmāršīgiem lasītājiem tiek zvaīts un atgādināts
par laikā neatgrieztajām grāmatām. Parādnieki sastāda nepilnu 1% no kopējā lasītāju skaita.
Komplektējot bibliotēkas krājumu saskāramies ar problēmu, ka latviešu valodā tiek maz
izdota kvalitatīva nozaru literatūra.
LUDZAS REĢIONS
Nodaļā “Krājums” netika iekļauti Ludzas pilsētas galvenā bibliotēkas dati, ar tiem var
iepazīties sadaļā “LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BIBLIOTĒKA”
Lai datus varētu sekmīgāk analizēt, tika veidotas katram novadam attiecīgās tabulas.
Atskaites gadā galvenās krājumu komplektēšanas prioritātes bija nozaru literatūra, bērnu
un jauniešu literatūra, enciklopēdijas, vārdnīcas, populārā daiļliteratūra.
Visās reģiona bibliotēkās krājumi ir universāli, atbilstoši bibliotēku statusam –
pašvaldību publiskās bibliotēkas.
Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums
Ciblas novada bibliotēkās”

Pašvaldības finansējums
krājuma komplektēšanai
t. sk. grāmatām
t. sk. bērnu grāmatām
t. sk. periodiskajiem izdevumiem
Finansējums krājumam uz 1
iedz. pašvaldībā

2015

2016

2017

5240

5962

6185

2941
564
2299

3568
754
2394

3576
566
2609

1,8

2,1

2,2
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Tabula “Krājuma rādītāji”

Jaunieguvumi kopā
t. sk. grāmatas
t. sk. latviešu daiļliteratūra
t. sk. bērniem
Izslēgtie dokumenti
Krājuma kopskaits
Grāmatu krājuma apgrozība
Periodisko izdevumu
apgrozība

2015
913
798
152
149
3136
28282
0,4

2016
2457
755
170
142
2953
27759
0,4

2017
2506
666
140
114
1062
29230
0,4

8,1

7,3

6,8

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums
Kārsavas novada bibliotēkās”

Pašvaldības finansējums
krājuma komplektēšanai
t. sk. grāmatām
t. sk. bērnu grāmatām
t. sk. periodiskajiem izdevumiem
Finansējums krājumam uz 1
iedz. pašvaldībā

2015
7485

2016
7301

2017
7846

3731
813
3754
1,2

3654
752
3647
1,2

4054
1057
3792
1,4
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Tabula “Krājuma rādītāji”

Jaunieguvumi kopā
t. sk. grāmatas
t. sk. latviešu daiļliteratūra
t. sk. bērniem
Izslēgtie dokumenti
Krājuma kopskaits
Grāmatu krājuma apgrozība
Periodisko izdevumu apgrozība

2015
1157
1014
212
165
5204
44957
0,7
12

2016
911
789
210
169
1978
43890
0,7
10,3

2017
3163
758
203
129
1735
45318
0,7
9

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums
Ludzas novada bibliotēkās”

Pašvaldības finansējums
krājuma komplektēšanai
t. sk. grāmatām
t. sk. bērnu grāmatām
t. sk. periodiskajiem izdevumiem
Finansējums krājumam uz 1
iedz. pašvaldībā

2015

2016

2017

12858

12949

13968

7175
811
5683

7261
1011
5688

15250
1405
5920

0,9

0,9

1
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Tabula “Krājuma rādītāji”

Jaunieguvumi kopā
t. sk. grāmatas
t. sk. latviešu daiļliteratūra
t. sk. bērniem
Izslēgtie dokumenti
Krājuma kopskaits
Grāmatu krājuma apgrozība
Periodisko izdevumu apgrozība

2015
2523
3247
322
353
6339
50838
0,4
7,5

2016
3151
3411
317
344
6783
47206
0,4
8,8

2017
5007
3228
391
344
3099
49114
0,3
7,2

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums
Zilupes novada bibliotēkās”

Pašvaldības finansējums
krājuma komplektēšanai
t. sk. grāmatām
t. sk. bērnu grāmatām
t. sk. periodiskajiem izdevumiem
Finansējums krājumam uz 1
iedz. pašvaldībā

2015

2016

2017

5882

5786

5699

2891
1496
2991

2948
954
2838

2896
359
2803

1,8

1,8

1,9

2017
grāmatām

46%

48%
bērnu grāmatām

periodiskajiem
izdevumiem

6%
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Tabula “Krājuma rādītāji”
2015
Jaunieguvumi kopā
t. sk. grāmatas
t. sk. latviešu daiļliteratūra
t. sk. bērniem
Izslēgtie dokumenti
Krājuma kopskaits
Grāmatu krājuma apgrozība
Periodisko izdevumu apgrozība

2016
888
819
13
153
1497
39467
0,6
18

909
810
32
180
1606
40076
0,5
20

2017
2040
759
45
134
1934
39573
0,5
19

2017
grāmatas

latviešu daiļliteratūra

5%

bērniem

14%

81%

Vairākās reģiona bbliotēkās ir vērojama tendence paredzēt finanšu līdzekļus vairāk
periodikai nekā grāmatai. Runājot ar bibliotekāriem tiek konstatēts, ka bibliotēku apmeklētāji
vislabāk lasa žurnālus, jo tam var atvēlēt mazāk laika, nevajag koncentrēties un par izlasīto var
uzreiz diskutēt ar domubiedriem.
Atskaites gadā tika veiktas krājumu inventarizācijas divās skolu bibliotēkās: Istras
vidusskolas, Pildas pamatskolas bibliotēkās. Tā kā skolu bibliotēkas nestrādā ar kopkatalogu, tad
inventarizācija notika ar inventāra grāmatu palīdzību.
Tabula ”Darbs ar BIS ALISI publiskajās bibliotēkās”
Novads

Bibliotēkas nosaukums

Ludzas
novads

Brigu pagasta bibliotēka
Cirmas pagasta bibliotēka
Isnaudas pagasta bibliotēka
Isnaudas pagasta Istalsnas bibliotēka
Istras pagasta bibliotēka
Nirzas pagasta bibliotēka

Krājumi

Kopkatalogs %

6568
4697
5271
4151
4852
5322

4374
1815
4725
4151
4889
5017

67%, GIS
39%
90%
100%, GIS
100%, GIS
94%, GIS
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Ņukšu pagasta bibliotēka
4495
4127
92%, GIS
Pildas pagasta bibliotēka
4486
4483
100%, GIS
Pureņu pagasta bibliotēka
5216
6045
100%, GIS
Rundēnu pagasta bibliotēka
4056
3895
96%, GIS
Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka
4817
4446
92%
Ciblas Blontu pagasta bibliotēka
novads Ciblas pagasta bibliotēka
4909
4888
100%, GIS
Ciblas pagasta Felicianovas
5892
6303
100%, GIS
bibliotēka
Līdumnieku pagasta bibliotēka
4897
1186
24%
Pušmucovas pagasta bibliotēka
4172
3552
85%, GIS
Zvirgzdenes pagasta bibliotēka
4543
3924
86%
4050
4061
100%, GIS
Kārsava Goliševas pagasta bibliotēka
novads Kārsavas pilsētas bibliotēka
17864
16476
92%, GIS
Mērdzenes pagasta bibliotēka
5545
1874
34%
Mežvidu pagasta bibliotēka
5426
5419
100%, GIS
Malnavas pagasta Nesteru bibliotēka 3036
510
17%
Mežvidu pagasta Ranču bibliotēka
2831
1124
40%
Salnavas pagasta bibliotēka
6566
3381
51%
4547
2271
50%
Zilupes Lauderu pagasta bibliotēka
novads Pasienes pagasta bibliotēka
3945
551
14%
Zaļesje pagasta bibliotēka
4503
805
18%
Zilupes pilsētas bibliotēka
26578
15036
57%
Reģiona bibliotēkas savā darbā izmantoja divas datu bāzes Letonika un News.
Kārsavas pilsētas bibliotēkas vadītāja: “Bibliotēkas krājuma popularizēšanai reizi
ceturksnī veidojām jaunieguvumu izstādes, kuru laikā iepazīstinājām ar grāmatām. Publicējam
jaunieguvumu galerijas sociālajos tīklos, kā arī organizējām grāmatu izstādes pēc ikmēneša
plāna veltītas konkrētām personām vai tēmai.
Datu bāzi Letonika izmantojam uzziņu sagatavošanā, mudinām arī bērnus izmantot to
saviem pētījumiem. News.lv datu bāzi daudzi plašāk iepazina meklējot atbildes konkursam
"Latvijai - 100. Domā. Izzini. Stāsti!", kurā piedalījās vairāk kā 20 bibliotēkas lasītāji.”
Atskaites gadā bibliotēkās tika organizēti 478 tematiskie pasākumi un izliktas 1147
izstādes.
Datu bāzu reklamēšanai labi der dažādi konkursi. Piemēram, Līdumnieku pagasta
bibliotekāre organizē erudītu konkursus un tajos tiek izmantotas datu bāzes. Savukārt Pildas
pagasta bibliotēkas vadītāja stāsta: “News laikrakstu bibliotēku 2017.gadā izmantoju, lai
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papildinātu bibliotēkas novadpētniecības krājumu ar periodisko izdevumu, kurus bibliotēka
neabonē, rakstiem un, lai pārsūtītu interesējošos rakstus kolēģiem vai interesentiem”
Darbs ar parādniekiem bibliotēkās norit ik dienu. Bibliotēku vadītāji stāsta, ka
parādniekus uzrunā gan telefoniski, gan īsziņas sūtot, gan komunicējot sociālajos tīklos, nereti
bibliotekāri arī personiski apciemo kavētājus mājās. Bet diemžēl, ne vienmēr izdodas atmodināt
parādnieku sirdsapziņu.
Ar bibliotēku krājumu saistītās problēmas droši vien nav nekas jauns – ir nepieciešams
lielāks finansējums gan palielinot pašvaldības piešķirtos līdzekļus, gan izmantojot dalību
dažādos projektos u.c.

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem
LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BIBLIOTĒKA
LPGB Bērnu apkalpošanas nodaļa sniedz pakalpojumus bērniem, viņu vecākiem,
skolotājiem, kā arī ikvienam interesentam.
2017.gadā Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas pakalpojumus izmantoja 71,5% Ludzas
pilsētā dzīvojošo bērnu un jauniešu.
Galvenie rādītāji darbā ar bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:
Lietotāji

954

(+ 10)

Izsniegums

14523

(-818)

Apmeklējums

12368

(-1569)

Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu lietotāju skaits ir

palielinājies, tomēr izsniegumu un

apmeklējumu skaits ir samazinājies. Secinājām, ka bērni mazāk lasa un mazāk apmeklē
bibliotēku. Mazāk skolēnu sākuši apmeklēt interneta pieejas punktu, jo lielākajai bērnu daļai
internets ir gan viedtālruņos, gan mājās un nav nepieciešamības apmeklēt bibliotēku.
Bibliotēkā ir pieejams Wi-Fi un daļa skolēnu to izmanto atrodoties bibliotēkas kāpņu
telpās vai ārpus bibliotēkas telpām. Daži bērni jau no mazām dienām ir pieraduši pie
informācijas tehnoloģijām un viņiem nav vēlēšanās lasīt grāmatas. Tāpēc bibliotēkas Bērnu
apkalpošanas nodaļas darbinieki regulāri rīko lasīšanas veicināšanas pasākumus dažādu vecumu
bērnu grupām.
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Bērnu apkalpošanas nodaļā ir mājīgi un skolēni bieži iegriežas ne tikai, lai samainītu
grāmatas vai lietotu internetu, bet arī lai paspēlētu spēles, izpildītu mājasdarbus, vai arī vienkārši
satikties ar draugiem.
Turpinājām dalību “Bērnu žūrijā”. Strādājām ar pirmskolas izglītības iestāžu vecākajām
grupām un piesaistījām 50 ekspertus. Piedalījāmies lasīšanas veicināšanas programmā “Grāmatu
starts”. Tā kā iepriekšējā gada nogalē bijām iegādājušies 42 pūcīšu komplektus, tad pavasarī
trīsgadnieki saņēma ielūgumu apmeklēt bibliotēku. Bērni kopā ar vecākiem apmeklēja
bibliotēku, iepazinās ar grāmatu un spēļu klāstu, bibloiotēkas telpām un bērnu stūrīti.
Jau trešo reizi brīvdienās vasaras nometņu laikā tapa Ludzas Mākslas skolas audzēkņu
zīmējumi bibliotēkai. Šoreiz tās bija 19 gleznas, kas rotā Bērnu apkalpošanas nodaļas sienas.

Gada nogalē tika nopirkti jauni datorkrēsli un daudzfunkcionāli galdi.

Telpu noformējums tika mainīts vairākas reizes gadā atbilstoši svētkiem un gadalaikiem.
Rotājumus bieži vien bibliotekāriem palīdz veidot paši bērni.
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Ziemassvētkus un Jauno gadu gaidot!
Pagastu un skolu bibliotekāriem, darbam ar bērnu un jauniešu auditoriju, tika sniegtas
regulāras individuālās konsultācijas. Informējām novadu bibliotekārus par aktualitātēm darbā ar
mazajiem lasītājiem, LNB aktivitātēm bērniem un jauniešiem, stāstījām par dzirdēto konferencēs
un semināros.
Aizvadītajā gadā bērnu nodaļas darbinieki Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu
bibliotēku vadītāju semināros stāstīja par jaunākajām grāmatām bērniem un jauniešiem, palīdzēja
pagastu un skolu bibliotekāriem pasākumu bērniem scenāriju veidošanā un pasākumu vadīšanā.
Gada laikā tika apsekotas visas reģiona bibliotēkas, sniegti ieteikumi darba uzlabošanai.
LPGB koordinēja “Bērnu žūriju” darbu reģionā: saņēma un sadalīja “Bērnu žūrijas”
grāmatas, dāvanas un izdales materiālus novadu bibliotēkām, palīdzēja skolām organizēt vietējās
skaļās lasīšanas sacensības.
2017. gadā kopumā bērnu nodaļā tika iegādāti 969 dokumenti (510 grāmatas, 1 CD, 451
seriālizdevums un 7 spēles). Iespieddarbus iepirkām galvenokārt par pašvaldības budžeta
līdzekļiem. Grāmatu iegādei no pašvaldības budžeta iztērēti € 2871.51. Seriālizdevumu iegādei
iztērēti € 1391.98 un parakstītas 2 avīzes un 42 žurnāli.
Tāpat bērnu nodaļas krājums tika papildināts ar dāvinājumiem no bibliotēkas lietotājiem un
izdevniecībām. Atskaites gadā no lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu, vecāku
žūrija” bērnu nodaļā netika saņemta neviena grāmata.
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Pašvaldības finansējuma dinamika grāmatu iegādei pēdējo trīs gadu laikā
P a š v a l d ī b a s f in a n s ē j u m a d i n a m i k a
2900
2850
2800
2750
2700
2650
2600
2550
2500
2015.gads

No

krājuma

2016.gads

norakstītas

329

grāmatas

2017.gads

un
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seriālizdevumi.

Bērnu nodaļas krājums ir 20221 vienības, krājuma apgrozības koeficents 0.7. Jaunieguvumi
sastāda 4.8 % no bērnu nodaļas krājuma.
Jaunieguvumi

2017.gadā bērnu nodaļa jaunās grāmatas iegādājās vietējos grāmatu veikalos “Sākums A”
un “Zvaigzne ABC”. Regulāri tika pārskatītas izdevniecību mājas lapas un sastādīti saraksti
grāmatu krājuma komplektēšanai, kas tālāk tika nodoti grāmatnīcu darbiniecēm. Komplektējot
bērnu nodaļas krājumu, tika uzklausītas arī bibliotēkas lietotāju intereses. Iepirkām Latvijas
lielāko izdevniecību piedāvātos izdevumus bērniem un jauniešiem latviešu valodā, kā arī
komplektējam grāmatas un periodiku krievu valodā. Aktuālāka un pieprasītāka kļūst literatūra
svešvalodās, tāpēc iepērkam grāmatas angļu valodā. Tāpat kā iepriekšējos gados, vairāk grāmatu
tika iepirktas pirmskolas un sākumskolas vecuma bērniem. Lielākie bibliotēkas lietotāji vairāk
47

lasa daiļliteratūru, nozaru literatūra viņus interesē mazāk. Lasītāju vidū populārās grāmatas tika
iepirktas vairākos eksemplāros.
Grāmatas 2017. gadā
Bērnu
apkalpošanas
nodaļa
Grāmatas par pašvaldības
līdzekļiem
Projekti
Dāvinājumi
Lasītāju nozaudētās
Kopā

Pieaugušo
apkalpošanas nodaļa

451

557

0
54
5
510

70
129
48
804

Ludzas pilsētas galvenajā bibliotēkā 2107.gadā bija 2879 lietotāji (28,9 % bērni līdz 16 gadiem
un 71,1 % pieaugušie).
Jaunieguvumu proporcionalitāte dinamikā salīdzinot iegādāto literatūru bērniem un
pieaugušajiem
Bērni
Pieaugušie

2015.gads
34,2%
65,8%

2016.gads
28,8%
71,2%

2017.gads
33,5%
66,5%

Bez grāmatām un periodikas bērnu nodaļas krājumā ir CD un

galda spēles. CD

komplektējam maz, jo nav pieprasījuma. Lietotājiem labāk patīk grāmatas ar diskiem (piem.,
izdevniecības ”Zvaigzne ABC” grāmatas ar dabas skaņām). Pavisam maziem bibliotēkas
apmeklētājiem patīk spēlēties ar attīstošām koka spēlēm, kurās ir burti, cipari un zīmējumi.
Sešgadīgie bērni labprāt izmantoja attīstošās spēles, kas saistītas ar lasītprasmju iemaņu attīstību.
Mazāk pieprasītas bērnu vidū ir puzles. Skolēniem izrāda lielu interesi par galda spēlēm, tāpēc
plānojam iepirkt tās papildus. Visu vecumu bērniem patīk Lego konstruktors.
Uzziņu un informācijas sniegšana ir neatņemama bibliotēkas ikdienas darba sastāvdaļa.
Bibliotēkas uzziņu krājumu skolēni izmanto dažādu referātu izstrādei, patstāvīgu darbu
rakstīšanai un pašizglītībai.
Uzziņu informācijas darbā tiek izmantots bibliotēkas uzziņu literatūras krājums, LNB
kopkatalogs, datu bāze Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka, novadpētniecības un
kultūrvēstures datu bāzes. Darbu rakstīšanai bibliotēkas lietotāji izmanto arī tematiskās mapes,
kuras katru gadu tiek papildinātas ar jaunāko informāciju no preses izdevumiem.
48

Vadoties pēc nepieciešamības individuāli apmācījām bibliotēkas lietotājus meklēt
informāciju elektroniskajā katalogā un datu bāzē “Letonika”. Jaunāko klašu skolēniem un
pusaudžiem

mācījām un konsultējām: par labām manierēm un pieklājību internetā; par

apdraudējumiem internetā; galveniem riskiem lietojot sociālos tīklus; par draudiem kas saistīti ar
personīgās informācijas izpaušanu.

5.klašu skolēniem notika

izvēlēties grāmatas bibliotēkā”, kur bērni

bibliotekārās stundas ”Kā

tika iepazīstināti ar BIS “ALISE” elektronisko

katalogu. 10.-12. klašu audzēkņiem stāstījām par datu bāžu Letonika,News, periodika.lv
izmantošanas iespējām.
2017.gadā darbā ar bērniem izpildījām 197 uzziņas. Aizvadītajā gadā visvairāk skolēnus
interesēja novadpētniecības informācija: Ludzas ēku, ielu un pieminekļu vēsture, tradīcijas un
svētki Latvijā.
Nozīmīga bibliotekārā darba daļa ir veiksmīgi lasīšanas veicināšanas pasākumi dažādām
vecuma grupām. 2017. gadā notika 81 pasākums.
Pirmskolas vecuma bērniem - 19 pasākumi.
Sadarbībā ar pirmskolas izglītības iestādēm notika lasīšanu veicinoši tematiski pasākumi
pašiem mazākajiem bērniem. Bērnudārza audzēkņiem populāri bija tematiskie pasākumi ar
priekšā lasīšanu, radošām aktivitātēm, spēlēm, rotaļām. Pasākumi tika rīkoti kā bibliotēkās
telpās, tā arī bibliotēkas darbinieki ar grāmatiņām un spēlēm gāja uz bērnu dārziņu.
“Ķiplociņa piedzīvojumi pilsētā”

Piecgadīgie bērni noklausījās pasaku par ķiploku, uzzināja par ķiploka izmantošanu
kulinārijā un ārstniecībā. Tika spēlētas latviešu tautas rotaļas “Lūk, dzirnas griežas lēni” un
“Vāru, vāru putriņu”. Pasākuma nobeigumā tika izgatavotas krelles no ķiplokiem, lai bērni
neslimotu.
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“Matemātika visapkārt”

Bibliotēkas darbinieces piedāvāja grāmatu apskatu, kuru nosaukumā ir skaitlis. Bērni mācījās
dzejoļus par cipariem. Pasākums tika rīkots sešgadīgiem bērniem, tāpēc radošajā darbnīcā bērni
aplīmējas ciparu 6 ar maziem cipariņiem.
“Čučumuiža –miega zeme”

Modernā pelīte Minnija ieveda bērnus Čučumuižas valstībā. Tika skatītas un lasītas
pasaciņas, kurās ciemos atnāk Miedziņš. Bērni dziedāja šūpuļdziesmu “Aijā, žūžū, lāča bērni”,
skatījās animācijas filmu “Miedziņš nāk!”
“Joka pēc alfabēts”
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Piecgadīgie bērni iepazīstināja bibliotekāri ar sevi un sava vārda pirmo burtu. Bērni
noskatījās animācijas filmu “Joka pēc alfabēts”, kā arī spēlēja attīstošas spēles, kurās ir alfabēts
un papīra lapā meklēja un iekrāsoja sava vārda pirmo burtu. Burtu mājiņā bija ievietoti lellesdzīvnieki, kuri tika atpazīti pēc to nosaukumu pirmā burta un par tiem bērni sacerēja pasakas.
Brālītis un Karlsons

Tika rādīta prezentācija par Astrīdu Lindgrēnu. Karlsons rādīja savas mīļākās Lindgrēnas
grāmatas. Bērni skatījās animācijas filmu par Karlsonu. Karlsons cienāja bērnus ar ievārījumu.
Jaunākā skolas vecuma bērni – 45 pasākumi.
Jaunākā skolas vecuma bērniem notika bibliotekārās stundas, grāmatu apskati, radošās
darbnīcas, pasākumi veltīti A.Lindgrēnai.
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“Luijs Brails un viņa raksts”

Pasākums 4.klases bērniem, kur tika lūgts iedomāties sevi kā Parīzes neredzīgo skolas
skolēnu. 10 minūtes viņi ar aizvērtām acīm klausījās Luisa Braila biogrāfiju. Bērni skatījās
Braila rakstā rakstītās grāmatas un mēģināja lasīt. Ar aizvērtām acīm mēģināja ar adatu uz papīra
izdurt priekšmata kontūras

“Āčgārnās pasakas”

Stāstīšanas konkursa dalībniece 4.klases skolniece Agnese Puncule, izmantojot speciāli
stāstīšanai veidoto grāmatu, stāstīja un attēloja pasaku “Sarkangalvīte”. Bērnu uzdevums bija
sacerēt un attēlot ačgāno “Sarkangalvītes” variantu.
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“A.Lindgrēnas grāmatu pasaulē”

Pasākums notika Ludzas tautas nama lielajā zālē. Bērnus sagaidīja Pepija, kura jautrā,
interaktīvā veidā stāstīja par Astrīdu Lindgrēnu. Vēlāk atlidoja Karlsons, lai pastāstītu par
Lindgrēnas grāmatām un to varoņiem. Pasākumu noslēdza jautras spēles un radošā darbnīca Pepijas sejiņas veidošana.
“Ziemassvētku pasakas”

Pasākums otrās klases bērniem, kur Ziemassvētku noskaņu radīja Sniega sieva.Notika
grāmatu apskats par ziemu un Ziemassvētkiem. Labākie lasītāji pie eglītes skaļi lasīja fragmentus
no grāmatām. Pasākuma nobeigumā notika jautrās rotaļas un radošā aktivitāte -sniegavīru
darināšana.
“Radošās darbnīcas”
Bērnu vidū ir iecienītas radošās darbnīcas. Valentīndiena iedvesmoja bērnus veidot
“sirsniņpeles”, vasaras brīvdienās gribējās kaut ko krāsainu un jautru: tā tapa spilgti bilžu rāmīši,
iesaiņojums zemene, raganas slotiņas, diski ar rozēm. Ziemas radošajās darbnīcās dominēja
Sniegavīrs un sniegpārslas, bet pavasarī- Lieldienu Zaķis, par kuru bērni sacerēja pasaku.
Radošās darbnīcas parasti ir kāda pasākuma sastāvdaļa, bet bieži vien berniem patīk nodarboties
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individuāli. Tāpēc pa vienam vai grupiņās pa 2-3 cilvēki viņi atnāk pēc skolas stundām, lai
radoši padarboties kopā ar bibliotēkas darbinieku.

Pusaudžiem un jauniešiem -18 pasākumi.
Pusaudžiem notika bibliotekārās stundas, kur informējām par elektronisko katalogu, droša
interneta pasākumi, grāmatu apskati, pasākumi veltīti dažādām atzīmējamām dienām.
“Valoda uz trotuāra”
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Sadarbībā ar Ludzas pilsētas ģimnāziju rīkojam pasākumus, kuri bija veltīti Valsts
valodas dienai. Uz pilsētas trotuāriem uzzimētās norādes aizveda skolēnus līdz noteiktai vietai
(piemēram\; piemineklis Kr.Baronam, grāmatu veikals, pasts, bibliotēka), kur bija jāveic kāds
uzdevums. Bibliotēkā tika stāstīts par Dainu Skapi, tautasdziesmām.Praktiskajās nodarbībās
bērniem bija pareizi jāsaliek tautasdziesmu rindiņas.

“Dzejas dienas”

Pasākumu cikls 5. klasēm, kur skolēni iepazinās ar dzejas dienu vēsturi un Raiņa dzeju. Īpaša
uzmanība pasākumu gaitā tika veltīta gada jubilāram E.Veidenbaumam. Praktisko nodarbību
noslēgumā notika “vārdu spēles”: bērni tika sadalīti komanās; katra komanda izvilka no uz
papīra sarakstītos vārdus, no kuriem bija jāsaliek stāstiņš. Cits uzdevums bija – ciparu vietā
liekot burtus “atšifrēt” E.Veidnebauma dzejoļa pantiņš.
Atskaites gadā bērnu nodaļā bija skatāmas 112 izstādes.

Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes

“Pasaku telts”

“Palasi ar mani klusumā”

Pie veiksmīgākām lasīšanas veicināšanas aktivitātēm pieder divi pasākumu cikli ar
nosaukumu “Pasaku telts” un “Palasi ar mani klusumā!”. Bērniem patīk noslēpumainas un klusas
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vietas, tāpēc pasākumu laikā izdomājām bibliotēkā izveidot pasakainus stūrīšus, kur varētu lasīt
grāmatas.
Pasākumu ciklā “Pasaku telts”, bibliotēkas darbiniece lasīja

austrumu pasakas.

Noklausoties tās, bērni ģērbās pasakainos tērpos un inscenēja dzirdēto pasaku saturu. Pasākumu
ciklam “Palasi ar mani klusumā!” starp plauktiem nostiepām audumu tādā veidā izveidojot
improvizēto jumtu. Zem tā bērni varēja gulēt uz sēžammaisiem un klausīties bibliotēkāru lasītās
pasakas. Ir notikuši 5 šādi pasākumi.
2017. gadā Ludzas PGB Bērnu apkalpošanas nodaļas sadarbības partneri nav mainījušies.
Visciešākā sadarbība ir izveidojusies ar Ludzas pirmskolas izglītības iestādēm: “Pasaciņa”,
“Rūķītis” un “Namiņš”, ar Ludzas pilsētas skolām (Ludzas pilsētas ģimnāziju, Ludzas 2.
vidusskolu, Ludzas Mūzikas pamatskolu).
Vasaras brīvdienu laikā organizējām grāmatu apskatus skolu vasaras nometnēm. Vairāku
gadu garumā ir izveidojusies tradīcija: Ziemassvētkos un mācību gada beigās rīkojam pasākumus
Ludzas Mākslas skolas audzēkņiem. Ludzas novada pašvaldības projekta “Sabiedrības veselības
veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Ludzas novadā” ietvaros rīkotās
nometnes gaitā Ludzas Jura Soikana Mākslas skolas audzekņi ar nelielām gleznām tika dekorēja
Bērnu apaklpošanas nodaļas sienas.
Laba sadarbība mums ir izveidojusies arī ar Ludzas tautas Namu. Lielākajiem
pasākumiem tika izmantota Tautas nama lielā vai mazā zāles.
Pasākumu organizēšanā bērnu nodaļas bibliotekāri sadarbojās ar Ludzas Jaunavas
Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīcas Svētdienas skolu, Ludzas bērnu un jauniešu
centru un Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centru “Zeimuls”(Rēzeknē).
Arī grāmatu veikali “Sākums A” un ”Zvaigzne ABC” bija mūsu sadarbības partneri, ne
tikai grāmatu iegādē, bet arī izpalīdzēja ar dāvanām čaklākiem lasītājiem un pasākumiem.
Bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides vērtējums specializācijā.
2017. gadā bibliotēkas darbinieki piedalījās semināros, konferencēs un pieredzes
apmaiņas braucienos:
1.Konferencē bērnu literatūras un bibliotēku speciālistiem “Es piederu šeit”- 1

bibliotekārs
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2. Ludzas reģiona publisko un skolu bibliotekāru mācību seminārā “Etiķete un uzvedības

kultūra lietišķajā sakarsmē” - 5 bibliotekāri
3. Novadpētniecības konferencē “Šodienas notikums - Rītdienas vēsture”- 1 bibliotekārs
4.Seminārā “No grāmatu starta līdz mediju un informācijpratībai bibliotēkās”- 1

bibliotekārs
Ļoti interesants un darbam noderīgs bija seminārs par informācijpratību un “Grāmatu
startu”, sevišķi Latvijas bibliotēkāru pieredze. Liels paldies par Latvijas Bērnu un jaunatnes
padomes izdoto grāmatu “Ceļojums medijpratībā” ar idejām nodarbībām bērniem.
Bibliotekāri piedalījās mācību pieredzes apmaiņas braucienā uz Aizkraukles pilsētas un
pagasta un Kokneses bibliotēkām. Notika diskusijas un darbinieki dalījās pieredzē ar kolēģiem.
Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem, to iespējamie risināšanas ceļi
1. Nevēlēšanās lasīt. Ļoti svarīgi atsākt grāmatu lasīšanu ģimenē. Tikai ģimene, skola un

bibliotēka, kopīgi apvienojot savus spēkus, varēs atrisināt šo problēmu. Jāorganizē dažādi
lasīšanas veicināšanas pasākumi, jāievieš jaunas un interesantas darba formas.
2. Trūkst interesantu grāmatu- daiļliteratūras pusaudžiem un jauniešiem par viņu dzīvi kā

arī dzejas grāmatu. Problēmu varētu atrisināt rīkojot konkursus jauniem un talantīgiem
rakstniekiem un dzejniekiem.
3. Novecojuši datori lietotājiem, kuri lēni strādā. Ludzas bibliotēka kopā ar Jēkabpils un

Roķišķu bibliotēkām ir uzsākusi projektu “Interactive educational space – efficient way
of social integration of children from disadvataged families (OPEN UP)”. Tā realizācijas
gaitā tiks nomainīti visi bibliotēkā esošie datori.
4. Bērnu apkalpošanas nodaļā dažkārt gadās problēmas ar uzvedību. Zēni spēlējot

datorspēles, iekarst un emociju uzplūdā runā necenzētus vārdus. Arī bērni, kuri uzturas
bibliotēkā ilgāku

laiku (piem., gaida autobusu) aizmirstas un izsaka pa kādam

nepieklājīgam vārdam vai uzvedas skaļi. Cenšamies ar katru individuāli pārrunāt
uzvedības jautājumus.
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LUDZAS REĢIONS
Reģiona bibliotēkām strādājot ikdienā ar bērniem un jauniešiem, joprojām aktuāli ir
uzturēt interesi par grāmatu, lasīšanu, komplektēt saviem lasītājiem kvalitatīvu literatūru brīvā
laika pavadīšanai, kā arī nodrošināt lietotājus ar vajadzīgo literatūru macībām un darbam. Gādāt
par to, lai bērniem būtu interesanti un saturīgi pavadīt laiku bibliotēkās un, lai saglabātos
gribēšana atgriezties un vest arī draugus uz bibliotēkām. Organizēt bērniem un viņu vecākiem
dažādus izglītojošos pasākumus.
Metodisko un konsultatīvo palīdzību darbā ar bērniem jauniešiem veic Ludzas pilsētas
galvenā bibliotēka, izmantojot dažādas darba formas: organizējot seminārus, pieredzes apmaiņas
braucienus, izbraukumus uz bibliotēkām, sniedzot individuālās konsultācijas.
Bērniem un jauniešiem novadu bibliotēkās pieejami datori, bezvadu internets. Tiek
piedāvāta filmu kolekcija un Latvijas filmu katalogs www.filmas.lv, abonēto periodisko
izdevumu klāsts, portāla www.pasaka.net izmantošana, iespēja meklēt informāciju bibliotēku
abonētajās datu bāzēs: lursoft.lv, letonika.lv.
Mazajiem bibliotēku apmeklētājiem ir izveidoti atsevišķi „bērnu stūrīši”, kur izvietoti
plaukti, grāmatu kastītes ar attīstību veicinošām un izzinošām bilžu grāmatām. Šeit parasti
atrodamas arī dažādas rotaļlietas, krāsu zīmuļi, flomāsteri, krītiņi, slidkalniņi, braucamās
mašīnas, lecamās bumbas, lego komplekti, galda spēles u.t.t. Nereti var redzēt arī teātra
aizslietņus, piemēram, Istras pagasta bibliotēkā ir leļļu teātris “Teremok”, kurš šajā gadā svinēja
savu 7. dzimšanas dienu. Šajos gados ir izspēlēta 41 pasaka. Ar izrādēm viņi ir apceļojuši visu
reģionu, kā arī piedalījās leļļu teātru festivālā Roķišķos (Lietuva), tāpat uzņēma savās mājās
ciemiņus no Lietuvas un daudzām Latgales skolām.
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Reģionā darbojas 28 publiskās bibliotēkas un 18 skolu bibliotēkas.
Galvenie darba rādītāji reģiona bibliotēkās:
Lietotāju kopskaits
2017.gads
Lietotāju
kopskaits
t.sk. bērni

Ciblas
novads
820

Kārsavas
novads
1488

Ludzas
novads
1278

Zilupes
novads
1117

kopā

270

440

353

337

1400

4703
30%

No visa lietotāju skaita reģiona bibliotēkās 30% bija bērni un jaunieši.
Apmeklējumu skaits
Kārsavas
novads
20923

Ludzas
novads
21198

Zilupes
novads
2571

kopā

Apmeklējumi

Ciblas
novads
13672

t.sk. bērni,

4749

9566

6489

8215

29019

2017.gads

81514
35%
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Izsniegumu skaits pa novadiem
Kārsavas
novads
47349

Ludzas
novads
35608

Zilupes
novads
45635

kopā

Izsniegumi

Ciblas
novads
22651

t.sk. bērni

2651

14430

3530

8727

29338

2017.gads

151243
19%

Darba rādītāji Ciblas novada bibliotēkās
2015.gads

2016.gads

2017.gads

%

Lietotāju skaits

306

306

306

-6,2; -5,9

Izsniegums

287

287

287

-19,6; -9,9

Apmeklējumu
skaits

270

270

270

-13,4; -6,2

Bērnu skaits

415

398

390

-4,1; -2

Darba rādītāji Kārsavas novada bibliotēkās
2015.gads

2016.gads

2017.gads

508

479

440

-5,7; -8,1

Izsniegums

11561

10860

9566

-6,1; -12

Apmeklējumu
skaits

14230

13583

14430

929

903

861

Lietotāju skaits

Bērnu skaits

%

-4,5; +6,2
-3; -5
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Darba rādītāji Ludzas novada bibliotēkās
2015.gads

2016.gads

2017.gads

%

Lietotāju skaits

427

380

353

-11; -7,1

Izsniegums

8519

7849

6489

-7,9; -17,3

Apmeklējumu
skaits

6643

5822

3530

Bērnu skaits

727

721

638

-12,4; -39,4
-1; -12

Darba rādītāji Zilupes novada bibliotēkās
2015.gads

2016.gads

2017.gads

Lietotāju skaits

387

365

337

-5,7; -7,7

Izsniegums

9788

10252

8215

+4,7; -19,9

Apmeklējumu
skaits

10808

10420

8727

509

478

440

Bērnu skaits

%

-3,6; -16,2
-6; -8

Par nožēlu jākonstatē, ka gada laikā nekas īpaši nav mainījies - visi pamatrādītāji ir ar
mīnus zīmi. Vienīgi Kārsavas novadā izsniegums bērniem ir pieaudzis par 847 vienībām. Ar
katru gadu bērnu un jauniešu skaits reģionā samazinās.
Lauderu pagasta bibliotēkas vadītāja stāsta: “Ja agrāk atbraucot skolas autobusam bibliotēku
apmeklēja ļoti daudz skolēnu, bija garā rinda pie datoriem un pie bibliotekāra, tad tagad skolēni uzreiz
nāk uz mājām. Vecāko klašu skolēni atnāk tikai izprintēt mājas uzdevumus, referātus. Labāka situācija ir
vērojama vasaras brīvlaikā, kad bērni un jaunieši aktīvi piedalās rīkotajos pasākumos, lasa obligāto
literatūru pēc skolotājas saraksta un pēc paša ieskata.”

Visās reģiona bibliotēkās krājumu papildināšana notiek galvenokārt no piešķirtajiem
budžeta līdzekļiem. Iegādājoties jaunāko literatūru, vērā tiek ņemtas lietotāju intereses un
vajadzības. Pēc iespējas tiek pirkta uzziņu literatūra, latviešu oriģinālliteratūra, pašiem
mazākajiem pasakas un runājošās grāmatas u.t.t.
Ciblas novada bibliotēkām atskaites gadā krājumu komplektēšanai pašvaldība bija
piešķīrusi 6185 EUR no šīm finansēm 566 EUR jeb 9% tika iztērēti bērnu grāmatu krājuma
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palildināšanai, līdz ar to Ciblas novada bibliotēku fondi papildinājās ar 2506 jaunieguvumiem no
kuriem 114 jeb 5% bija bērnu grāmatas.
Blontu pagasta bibliotēkas vadītāja: “Bērnu un jauniešu literatūras krājumu papildinu ar
aktuālākajām grāmatām latviešu valodā. Cenšos vairāk pirkt pasaku grāmatu un latviešu autoru
izdotās grāmatas. Bibliotēkas bērnu stūrītim 2017.gadā iegādātas 3 jaunas bērnu spēles un 1
puzles komplekts.”
Kārsavas novadā bibliotēku krājumu komplektēšanai bija ieplānoti 7846 EUR no kuriem
1057 jeb 13% tika iztērēti bērnu grāmatu iegādei, līdz ar to bibliotēku krājumi papildinājās ar
3163 jaunieguvumiem no kuriem 129 jeb 4% bija bērnu grāmatas.
Krājuma komplektēšanai Ludzas novada bibliotēkās bija paredzēti 13968 EUR no kuriem
bērnu grāmatu iegādei tika iztērēti 1405 EUR jeb 10% no kopējās summas. Kopumā bibliotēku
krājumi papildinājās ar 5007 jaunieguvumiem no kuriem tikai 344 jeb 7% bija bērnu grāmatas.
Zilupes novada pašvaldība bibliotēku krājumu papildināšanai bija paredzējusi 5699 EUR
no kuriem 359EUR jeb 6% tika izlietoti bērnu grāmatu iegādei. Pārskata gadā Zilupes novada
biliotēku krājumi papildinājās ar 2040 jaunieguvumiem no kuriem tikai 134 jeb 7% eksemplāru
bija bērnu grāmatas.
Uzziņu darbs tiek veikts pēc bibliotēkas lietotāju pieprasījuma, sevišķi tas intensīvs ir
skolu projektu nedēļās. Tad nāk apmeklētāji ar konkrētiem jautājumiem, pieprasījumiem. Bērni
raksta patstāvīgos darbus, referātus, projektus, paplašina savu redzesloku. Tiek izmantoti gan
elektroniskie, gan tradicionālie informācijas resursi. No visiem piedāvājumiem lietotāji visvairāk
izmanto enciklopēdijas un vārdnīcas un virtuālos meklētājus, tostarp datu bāzes.
Interesantākie pasākumi pirmsskolas dažāda vecuma bērniem reģiona bibliotēkās:
Organizējot darbu ar bērniem un jauniešiem, vieglāk ir tām bibliotēkām kuru
apkalpojošajā teritorijā ir bērnudārzi vai skolas. Sadarbojoties ar izglītības iestādēm tiek veidotas
grāmatu priekšā lasīšanas stundas, jauno grāmatu apskati, dzejas stundas, tikšanās ar
rakstniekiem, tiek organizētas ekskursijas uz bibliotēkām u.t.t.
Atskaites gadā viens no interesantākajiem piedzīvojumiem un jāsaka lielākām avantūrām
bija piekrišana piedalīties Nacionālajā skaļās lasīšanas sacensībā. Taču pilnīgi negaidīti šī
avantūra ir izvērsusies par jauku, pozitīvu lasīšanas veicināšanas pasākumu bērniem. Uz
aicinājumu sacensties atsaucās 6 skolas: Ludzas 2. vidusskola, Ludzas pilsētas ģimnāzija,
Kārsavas vidusskola, Salnavas pamatskola, Mežvidu pamatskola un Zilupes vidusskola. Ir iziets
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pirmais etaps - vietējais konkurss, kurš notika skolās un nu jau nav vairs aiz kalniem nākamais
reģionālais.
Kārsavas pilsētas bibliotēkas bērnu nodaļas vadītāja Aija Paršova: “Lai pilnveidotu bērnu
lasīšanas prasmes un sekmētu interesi par lasīšanu, Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) šogad
uzsākusi jaunu lasīšanas kampaņu – Skaļās lasīšanas sacensību. 11 – 12 gadus veci 5. un
6. klašu skolēni visā valstī piedalās aizraujošos konkursos savās skolās un bibliotēkās, lai
pretendētu uz lasīšanas čempiona titulu. Arī Kārsavas novada skolas atsaucās uz reģiona
bibliotēkas aicinājumu un mudināja bērnus piedalīties konkursā.”

Kārsavas vidusskolas bērni – skaļas lasīšanas konkursa dalībnieki
Salnavas pagasta bibliotēkas vadītāja Veronika Zelča: “Novembrī bibliotēkā notika
„Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība” 5. – 6. klašu skolēniem.”

Salnavas pamatskolas bērni – konkursa dalībnieki
Mežvidu pagasta bibliotēkas vadītāja Veronika Škestere atzīmē: Iesaistoties Latvijas NB
projektā „Skaļās lasīšanas sacensības” kopā ar pamatskolas 5.-6. klases skolēniem, izvirzīta
Sabīne Turlaja piedalīties projekta turpinājumā Ludzā.
Pārskata gadā 9 reģiona publiskas un 2 skolu bibliotēkas piedalījās lasīšanas veicināšanas
programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2017”. Kopā Ludzas reģiona bibliotēkās lasīja un
bija grāmatu vērtēšanas eksperti 285 bērni. Kārsavas pilsētas bibliotēkā: “Pateicoties šim
63

projektam radušās dažādas aktivitātes, ka tiek veidotas un piemērotas attiecīgā vecumā bērniem.
Vienmēr gaidīts ir noslēguma pasākums ar rotaļām, cienastu un balvām. Spēļu organizēšanā
mums palīdzēja Kārsavas Kultūras Nama jauniešu teātra studija “Aplis”. Šogad veidojām arī
bildītes no putraimiem un citām ēdamām lietām.”
Blontu pagasta bibliotēka: Lasīšanas pēcpusdienas Blontu PII grupiņu bērniem, pēc
grāmatu lasīšanas – kopīga kinofilmas vai multfilmas noskatīšanās. Pasaku lasīšana mazākajiem
bibliotēkas lietotājiem.
Brigu pagasta bibliotēka: Jauno grāmatu lasīšana pirmsskolas vecuma bērniem, Brigu pagasta
PII grupā „Rūķīši”- reizi ceturksnī. Jauno grāmatu un žurnālu apskats skolēniem – reizi ceturksnī. Ir
noformētas grāmatu izstādes atceres dienām, valsts svētkiem un rakstnieku jubilejām.
Līdumnieku pagasta bibliotēka
Pasākums ar konkursiem un sacensībām, vizināšanos, veltīts Vispasaules Sniega dienai „Ziemas
prieki visai ģimenei”- kopā ar sadarbības partneriem - novada sporta organizatori I.Miklucāni un
tūrisma un kultūras darba organizatoru Ē.Pavlovu. Pasākuma mērķis - aktīvs dzīvesveids ģimenēm,
saturīga laika pavadīšana. Piedalījās vairāk kā 70 dalībnieki.

Cepuru balle “Nopietni un pa jokam”. Izstāde “Par cepurēm daiļdarbos”. Mērķis – uzzināt
visu par cepurēm un to vēsturi, radoši darboties pašiem, saturīga laika pavadīšana. Pasākums
rīkots kopā ar sociālo darbinieci A.Hindoginu, kultūras darba organizatoru Ē.Pavlovu.
Apmeklētāju skaits - 22.
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Radošā darbnīca un izstāde „Dekupāžas maģija”. Iemācīt dekupāžas pamatprincipus, ļaut
radoši izpausties, iepazīstināt ar literatūru un interneta vietnēm par dekupāžu, lietderīga laika
pavadīšana. Sadarbības pasākums ar kultūras darba organizatoru Ē.Pavlovu. Dalībnieku
skaits - 11

Fotoklipa uzņemšana

par rudeni pasaka “Reiz dzīvoja lapa, kas par zvaigzni tapa...

Līdumniekos.” Mērķis: Popularizēt dzimtās vietas skaistumu un amatierteātra „Aizpurieši”
darbību. Foto klips tika rādīts pašdarbnieku saietā. Sadarbības pasākums ar kultūras darba
organizatoru Ē.Pavlovu.

Pasākumi Lāčplēša dienai un Latvijas Republikas proklamēšanas dienai: Izstāde:” Brīvībai
atdotās sirdis…”; Pēcpusdiena ; „Elpoju savu zemi…”; Fotoizstāde un viktorīna: „Mīlu
savas zemes debesis, mežus ezerus zilgus un upes čalas”; Foto klipa prezentācija: Pasaka
„Reiz dzīvoja lapa, kura par zvaigzni tapa …Līdumniekos.” Mērķis: Pilnveidot zināšanas
par Latvijas vēsturi un ģeogrāfiju, iepazīties ar attiecīgo literatūru, lasītāju piesaistīšana
bibliotēkai. Lietderīga laika pavadīšana. Sadarbības pasākums ar kultūras darba organizatoru
Ē. Pavlovu. Dalībnieku skaits-21/2.
Pasākums pirmskolas vecuma bērniem “Kad Salatētis ciemos nāk”. Mērķis: apmeklētāju
piesaistīšana bibliotēkai, tradīciju turpināšana, lietderīga laika pavadīšana.
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Kārsavas pilsētas bibliotēka
Kad jubileja ir dzejniekam, tad rīkojam arī dzejas stundu vai dzejas pēcpusdienu:
“Kur koki aug visstaltākie?”/Pēterim Brūverim -60/; “Simtkājim ir grūti Nostāties uz
vienas kājas”/ Jāzepam Osmanim – 85/;“Es tev nopinu Jāņu vainagu

No mūsu pagalma

krāsām”/ Dzejniecei Lijai Brīdakai -85/ ; “Cerēt un minēt var daudz, saprast un zināt – neko”/
Eduardam Veidenbaumam – 150/

Starptautiskā bērnu grāmatu dienā notiek jaunāko bērnu grāmatu apskats. Pašas labākās
nodarbības ir kad bērniem nav jāsēž mierīgi, bet ir iespēja izkustēties, pašiem kaut ko darīt,
prātot meistarot, meklēt. Pat lielākiem bērniem patīk kaut kas jautrs, nesarežģīts, ātri
izspēlējams.
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“Jauna slota tīri …” - parunu mīklas. Devām sagatavotas daļas no parunām un bērniem
vajadzēja rast pareizu otro daļu vai piedomāt pašiem. Radās modernizētas parunu mīklas.
“Dziedi, dziedi tu, gailīti Ar to kaula deguntiņu”– Ugunīgā Gaiļa gads. Austrumu tradīcijā
gailis ir neparasti daudzveidīgs tēls. Viņā ir apvienotas izteikti dažādas īpašības, kā
acīmredzama impulsivitāte, emocionālā nestabilitāte, tendence uzliesmot, viltība, kopumā
ambiciozas rakstura iezīmes un vienlaicīgi veiksmīgums, atbildība, dāsnums, pašaizliedzība,
akurātums. Noskaidrojām, kas mēs esam pēc horoskopa zīmes un ko mums sola šis gads.
Galvenais bija mācības un saticība ar draugiem un protams cik naudiņas kritīs maciņā.
“Baltā ziema latviešu literatūrā’- meklējam bibliotēkas fondā. Pārlapojām un atradām
Jaunsudrabiņa “Aijā”, Kaudzīšu “Mērnieku Laikos”, Sudrabu Edžus “Dullajā Daukā”,
,Blaumaņa, Kārļa Skalbes, Regīnas Ezeras darbos, Vācieša, Raiņa un citu rakstnieku,
dzejnieku darbos, kā arī daudzās bērnu grāmatiņās. Grūti bija, bet cik liels prieks kad kaut ko
sameklēja!
Vispasaules drošāka interneta diena ”Gribu iepazīties!” Internets mums visiem patīk, bet kā
atšķirt īstenību no meliem? Cik kuram plaša fantāzija? Parunājām ko mēs tur skatāmies, daži
pastāstīja ar ko kontaktējas. Pārsvarā jau visiem savs draugu loks, vienīgi pusaudži jau sāk
lūkoties uz draugiem no citām skolām.
“Uzmanies no elektrības mājās!”/ Edisonam -170/. Mēģinājām izpētīt kas ir elektrība un kur
to pielieto. Pētījām kura elektroierīce patērē vairāk un kura mazāk. Kā tu taupi elektrību
mājās? Vidēji dienā Latvijā tiek patērētas 15251 līdz 25465 megavatstundas. Dienā mazāk
vakarā vairāk, vasarā mazāk, ziemā vairāk. Elektrības vadiem vienmēr jābūt kārtībā, nedrīkst
liet tēju uz datora klaviatūras. It kā visu jau zina, bet drošības noteikumus vajag atkārtot
vienmēr.
Valentīndienā ikgadējais bibliotēkas pasts. Lai arī cik gadu mums būtu, bet pārsteigumi patīk
visiem. Mēs, bibliotekāri, arī rakstījām un saņēmām interesantus un jocīgus vēlējumus.
“Starptautiskā dzimtās valodas dienā”: Labākais šogad dzirdētais teiciens, dialekti-Lībiskais
dialekts – Vidus dialekts – Augšzemnieku dialekts/ Klausījāmies ierakstus un salīdzinājām ar
latgaliešu valodu. Mēģinājām atrast dažu vārdu nozīmi.
“Joku diena: jautrā stunda”. Sacenšamies asprātībā, kuram labāk sanāks, lai nebūtu pārspīlēti,
bet ticami.
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Aprīļa mēnesī Kārsavas Mākslas un Mūzikas skolā notika vizuālās mākslas olimpiāde, kuras
mērķis bija iepazīties ar latviešu tautas literāro mantojumu, padziļināt zināšanas vizuālajā
mākslā, attīstīt skolēna iztēli, fantāziju un radošās spējas. Piedalījās 1.-4.kl. skolēni un 5.-9.
kl. skolēni. Bibliotēkā izvēlējāmies pasakas un bērni pēc pasaku motīviem zīmēja ilustrācijas.

Anna Sakse “Ķirsis”

Kārlis Skalbe “Kā es braucu Ziemeļmeitu lūkoties“

“Ko varam darīt lai iepriecinātu zemi uz kuras dzīvojam?” /Zemes diena/ Apskatām cilvēka
un zemes savstarpējās attiecības. Ja mēs pret viņu izturamies labi, tad saņemam dāsnas dabas
veltes, siltu vasaru un aukstas ziemas, bet ja nemīlam zemi, tad zemestrīces, viesuļvētras,
badu.
2017. gada dabas simboli. Arī šogad dabas pētnieku biedrība bija izvēlējusies augu un
dzīvnieku sugas, kas ir cienīgas nest gada sugas vārdu. Tā mēs tuvāk iepazināmies ar
dzelteno cielavu, dzelteno salmeni, balto cūktrifeli, augsnes dižslieku, zuti, priedi…
Izstādes un pārrunas notika atzīmējot visdažādākās piemiņas un svētku dienas: “Par
skaistāku savējo katrs mēs saucam ” /Mātes diena/; “Domāsim par laiku, skaitīsim laiku,
vizualizēsim laiku!”/Starptautiskā muzeju diena/;

“Vēlme būt vislabākajai noveda mani

slimnīcā”. Te gan bija ko runāt! Kas ir skaistums katra uztverē? Vai es piederu vispār
pieņemtajam etalonam? Kā ir manā klasē? Kas ir katra cilvēka iekšējais skaistums?
“Brīnumu pasaulē neesot …Bet kā gan citādi nosaukt Tevi?”/Starptautiskā bērnu
aizsardzības diena/ Pasākums kultūras namā. “Durvju izkārtne “Netraucēt!”/Labas idejas/
Veidojam vienu konkrētu darbiņu ar daudzveidīgu dizainu.
”Sanāciet, Jāņa bērni, Sagaidiet Jāņu dienu!” – pirms vasaras saulgriežiem pasākums
bērniem. Jāņi ir līksmākie vasaras svētki. Tad var priecāties visu nakti – arī bērni, un nevienu
nedzen gulēt. Pa dienu visi dodas pļavā lasīt Jāņu zāles. Arī mēs neslinkojām, salasījām
visādas zālītes, ko vien varējām atrast. Sākās konkursiņš- kura grupa atminēs vairāk uzlikto
zālīšu, zariņu.
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“Matu rota”- Dekoru izgatavošana matiem no ziediem. Savāktais skaistums taču ir
jāizmanto, tāpēc ķērāmies pie matu rotu veidošanas, cepuru rotāšanas un vainagu pīšanas.
Vainagam līgo svētkos piemīt īpašs spēks, un meitenes ar vainagu galvā izskatās ļoti skaistas.
Vainagos var iepīt visu, kas pļavā atrodams, jo šajā laikā katra zālīte ir enerģijas pilnagaiļpieši, margrietiņas, smilgas, jasmīni, rudzupuķes, vībotnes…

“Vai pazīsti ogas? Kas tad ogas nepazīst? Bet kā izrādījās- nē. Varēja nosaukt tikai dažas.
Atradām

ar enciklopēdiju un datora palīdzību visas iespējamās ogas - meža zemenes,

zemenes, jāņogas, upenes, lācenes, kazenes… Uh, cik daudz, pat pārskaitīt grūti! Izpētījām
kur aug, kad novāc un kā pagatavot.
Pārrunas un izstāde “Uztraukums nāk! Ko darīt?” Apskatījām satraukuma pārvarēšanas
metodes. Vai varām paši tikt galā vai jālūdz palīdzība? Trenējāmies elpošanā, sirdsdarbības
normalizēšanai.
Felicianovas bibliotēka
1.jūnijs ir Starptautiskā bērnu aizsardzības diena. Tie ir svētki bērniem, kas turklāt vēl ir
mācību gada beigas un brīvdienu sākums. Atzīmējot šos svētkus, jau trešo gadu bibliotēka
sadarbībā ar Ciblas novada sporta organizatori I. Miklucāni organizēja pasākumu, kurā kopā
ar bērniem nosvinēt šo svētku dienu. Uz pasākumu ieradās 26 bērni.
Pasākuma nosaukums „Rotājās saulīte” radās, jo gribējās novēlēt bērniem saulainu un
piedzīvojumiem bagātu vasaru. Spēlēs, rotaļās un arī apbalvošanā galvenais akcents bija
saulīte, vai vismaz kaut kas dzeltens.Bija radošā darbnīca „Saulīte no pieneņu vītnēm” un
sporta halles laukumā tika izveidota saulīte. Tāpat bija rotaļas, spēles, bērnu apbalvošana un
svētku kliņģeris.
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Pasākums bērniem „Mārtiņi, Mārtiņi – ziemai vaļā vārtiņi”. Bibliotēkā viesojās Ciblas un
Blontu PII audzēkņi ar audzinātājām. Bērni iepazinās ar bibliotēku, apskatījām grāmatu
izstādi par gaiļiem, kā arī bibliotēkā bija izlikta gaiļu izstāde, kura izraisīja lielu interesi. Pēc
tam visi kopā ar gaili devāmies uz Felicianovas sporta halli, kur gājām rotaļās un spēlējām
spēles.

Istalsnas bibliotēka
Vietējiem bērniem patika radošās darbnīcās. Viņi krāsoja mandalas, zīmēja grāmatu
varoņu, no papīra darināja dažādus rotājumus u.c. Brīvlaikā bija iecienīta spēle „Spēlēt skolu”.
Spēles laikā bērni pēc kārtas lasīja vienu grāmatu vai no citas grāmatas izlasīja kādu fragmentu,
bet tas, kas bija ielikts par skolotāju, lika atzīmi.
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Radošās darbnīcas
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Mandalu krāsošana

Pasākums bērniem „Mans pasaku rūķis”

Pasākums bērniem „Izrotāsim Lieldienas!”

Istras pagasta bibliotēka
No 1.jūnija līdz 1.septembrim bibliotēkā notika konkurss starp aktīvākajiem bērniem
lasītājiem vasaras brīvdienās. Septembrī tika apsveikti labāki lasītāji, kā arī cienāti ar tēju un
saldumiem, pīrāgiem.
Tradicionālais pasākums “Mežu dienas”, piedalījās Istras vidusskolas 8-9. klašu skolēni.
Daudz darbojamies ar leļļu lugu iestudējumiem teātrī “Teremok”.
Lauderu pagasta bibliotēka
Bibliotēka organizē radošās darbnīcas -

pirms katriem lieliem valsts un reliģiskajiem

svētkiem aktīvākie pagasta bērni nāk un ar prieku piedalās gan līmēšanā, zīmēšanā, mozaīku
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veidošanā, kā arī bieži vien palīdz bibliotekāra darbā. Rokdarbu izgatavošanā bērniem palīdz
viņu vecāki. Darbu ar bērniem organizē un vada bibliotēkas vadītāja Valentīna Klovane.
Bērnu rakstniekam Samuilam Maršakam – 130. Grāmatu izstāde jaunākā skolas vecuma
bērniem un biogrāfijas izstāde, lasīšanas stunda, viktorīna, multiplikācijas filmu
demonstrēšana skolēniem rudens brīvdienu laikā.
“Bērnu bibliovasara” Starptautiskā bērnu aizsardzības diena: lasām, zīmējam,līmējam,
veidojam.

Ciblas pagasta bibliotēka
Pasākums senioriem

Uzstājas dižlasītāji
Tematiska rīta stunda PII bērniem: “ Vinnijs Pūks un viņa draugi.”
Bērni iepazinās ar izstādes eksponātiem, skatījāmies multfilmu par Vinniju Pūku.
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Bibliotekārā stunda 1.klasei: Iepazīšanās ar bibliotekāra profesiju.

Noslēguma pasākums “ Bērnu, jauniešu, vecāku žūrijas - 2016” dalībniekiem.
Pasākuma gaitā, pēc teksta fragmentiem, vajadzēja atpazīt kolekcijas grāmatas, atšifrēt dzejoļa
rindas un veikt citus uzdevumus. 20 dalībnieki saņēma pateicības rakstu, dāvaniņas un cienājās
ar svētku kliņģeri.

Tematiska rīta stunda 4.klases bērniem: “Pavasara zvani zvana !”
Bērni aplūkoja zvaniņu suvenīru izstādi, klausījās zvanu koncertu, šifrēja uzdevumus par zvanu
skaņām, lasīja Lieldienu novēlējuma pantiņus sev un citiem.

Lasīšanas stunda bibliotēkā:” No burta līdz teikumam”.
Mācību gada noslēgumā uz bibliotēku tika aicināti 1.,2.klases klases bērni, lai novērtētu savu
lasītprasmi un parādītu to citiem. Noskaidrojām ar ko sākas grāmata, no burtiem veidojas vārdi,
no vārdiem teikumi, kuri beigās pārtop grāmatā.
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Tematiska rīta stunda PII bērniem „ Zelta rudens.”
Bērni iepazinās ar dažādām koku lapām, izkrāsoja lapas rudens krāsās.

Zilupes pilsētas bibliotēka
Vasarā katru nedēļu darbojās “Vasaras brīvdienu klubs.” Kopā notika 13 nodarbības. Tika
pārrunāti dažādi interesanti temati ar nosaukumiem: “Esi drošībā arī vasarā!”, “Ceļu drošība
vasarā”, “Daba vasarā…”, “Līgo, līgo Jāņu bērni”, “Dzīvnieki mūsu mājā”, “Zilie pasaules
ūdeņi”, “Vasaras ceļojumi un piedzīvojumi”, “Vienas grāmatas stāsts”, “Vasaras mēneši”,
“Sēnes mūsu mežos”, “Putni vasarā”, “Graudaugi”, “No vasariņas atvadoties…!”.
Viena no populārākajām apmācības formām ir bibliotekārās stundas, kurās intensīvi tiek
apgūti bibliotēku resursi.
Literatūras popularizēšanai un lasītāju izglītošanai bija veiktas 6 bibliotēkmācības stundas
Zilupes vidusskolas 1.- 4. klašu skolēniem. Bērni tika iepazīstināti ar grāmatām, to struktūru,
dažādību, viņi iemācās neapjukt un orientēties bibliotēkā un uzzināt par to daudz jauna, kas
veicina interesi par grāmatu un lasīšanu.
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Atskaites gadā nozīmīgākie sadarbības partneri bija bērnudārzi, skolas, patvereme “Bērnu
oāze”, , Ezersalas speciālā internātskola, muzeji, Tautas nami, kultūras centri, jauniešu teātra
studija “Aplis”, Bērnu un jauniešu centri. Laba sadarbība ir izveidojusies ar Ludzas Sarkanā
Krusta komiteju, kā arī invalīdu biedrību, nenovērtējama sadarbība ir ar pensionāru biedrībām.
Pavisam nesen sākās produktīva, interesanta sadarbība arī ar dažādu konfesiju baznīcām.
Problēmas
Runājot par problēmām darbā ar bērniem un jauniešiem bibliotēku vadītāji atzīmēja
vienas un tās pašas – intereses trūkums par grāmatām, nevēlēšanās lasīt.
Savukārt Zilupes pilsētas bibliotēkas vadītāja ar smeldzīgu humoru teica, ka lielākā
problēma ir bērnu trūkums.
Kārsavas pilsētas bibliotēkas vadītāja atzīmēja, ka sarežģījumus rada tas, ka atnākot uz
bibliotēku ne visi skolēni prot pareizi noformulēt savu vēlmi, dažiem grūtības sagādā
nepieciešamās literatūras sameklēšana un orientēšanās krājumā, ne reti viņiem trūkst
informācijas par uzziņu resursu daudzveidību. Tāpēc ikdienā bibliotēkās norit darbs ar
informācijas meklēšanas prasmju attīstīšanu un uzlabošanu.
Kā vēl vienu no problēmām bibliotekāri min bērnu nesamērīgu sava brīvā laika
pavadīšanu pie datoriem, un to, ka informāciju labprātāk izgūst no virtuālās pasaules. Bet jāsaka,
ka tas nav tas briesmīgākais, jo bērni, īpaši pusaudži, labi orientējas tehnologijās un ir prasmīgi
to lietotāji, vienīgi ir jāmāca viņus tik pat prasmīgi atlasīt pareizo informāciju.

8. Novadpētniecība
LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BIBLIOTĒKA
2017. gadā Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka turpināja vākt un apkopot informāciju par
Ludzas reģionu, kurā ietilpst Ciblas, Kārsavas, Ludzas un Zilupes novadi.
Veidojam elektronisko novadpētniecības katalogu, kultūrvēstures datu bāzi, veicam
laikraksta “Ludzas Zeme” un informatīvā izdevuma “Ludzas Novada Vēstis” aprakstus, ierakstu
eksportu uz LNB Analītikas datu bāzi, kā arī importējām no tās aprakstus par Ludzas reģionu,
kas ir publicēts dažādos Latvijā izdotos avotos. Veidojām novadpētniecības mapes, bibliotēkas
lietotājiem

sniedzām

informāciju

par

viņu

interesējošajām

tēmām,

popularizējām

novadpētniecības krājumu.
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Novadpētniecības krājumu veido grāmatas, brošūras, novadpētniecības mapes, periodisko
izdevumu raksti, nepublicētie materiāli, albumi, audiovizuālie materiāli, kartogrāfiskie materiāli,
fotogrāfijas. Novadpētniecības krājums ir izvietots abonementā, lasītavā un internetlasītavā.
Novadpētniecības datu bāze tika papildināta ar ierakstiem par visiem materiāliem, kas
ienāk novadpētniecības krājumā. Tika veidoti apraksti no laikraksta “Ludzas Zeme” un citiem
periodisko izdevumu rakstiem, kas sniedza informāciju par Ludzas reģionu. Ieraksti no laikraksta
“Ludzas Zeme” tika eksportēti uz LNB Analītikas datu bāzi (2017.g. 788 ieraksti), kā arī
meklējām informāciju par Ludzas reģionu LNB datubāzēs un importējam savā datu bāzē.
Meklējām informāciju arī

internetresursos: latgalesdati.lv., Lursoft.lv, arhīvi.lv u.c.

Novadpētniecīvas datu bāzē pārskatāmajā periodā ir izveidoti 23585 ieraksti (2016.g. – 22232)
Papildinājām un rediģējām Kulturvēstures datu bāzi, piem., sadaļu “Ludza” papidinājām
sīkāk par Ludzas ielām, Ludzas pieminekļiem. Turpinājām papildināt novadpētniecības mapes.
Uzsākām rediģēt Kultūrvēstures datu bāzes sadaļu “Novadnieki”, jo tā bija veidota vairākus
gadus atpakaļ, ia jālabo novecojusī informācija.
Tika digitalizētas iedzīvotāju iesniegtās fotokolekcijas, uzsākta

bibliotēkas vēstures

digitalizēšana. Ir izveidotas lokālās digitālās kolekcijas: “Hercs Franks”, “Pēteris Andrejs Baiža
Ludzas kultūras dzīves veidotājs”, “Kad cilvēks labs caur mūsu dzīvi iet... Ludzas bibliotēkas
direktore Lilita Kornele”, “Ludzas apriņķa skolas”.
Veidojām virtuālās izstādes: “Mans mūžs jau arī tikai piliens rasā...”, kas veltīta Andrim
Vējānam, gleznu reprodukciju izstāde “Priekšā, kā laista pēc mūžīgo norunas stāvēja pakalnos
Ludza”.
Bibliotēka veica kārtējo un retrospektīvo komplektēšanu. Gadu gaitā ir izveidots
kvalitatīvs novadpētniecības materiālu krājums, kas katru gadu papildinās ar jauniem
izdevumiem. Kā būtiskāko 2017.g. var minēt: “Ludzas pilsētas ģimnāzijai -95”, “Ludzas
2.vidusskolai – 100 gadi”, “Ludzas ielu portreti”, Korjuss, H. ” Ludzas igauņi”, Klešnīks, V. E.
“Ciblas novads” 3.grām., Turkupuls, Pēteris “Koks nezina, kad tas lūzīs” (par Kādreizējā Ludzas
ģimnāzijas direktora Jāņa Turkopula dzimtu), fotoalbums Dukšts A. “Ludza gadalaikos”, dzejas
krājumi – “Dzeja dzimtajai pilsētai”, Яковлева, В.” Сердце принесла в своих ладонях...”,
Боровик, В. “Многоликое время”.
Kāpuši novadpētniecības krājuma izmantošanas rādītāji - izsniegums 2017.gadā 616
reizes (2016.gadā 302 reizes). Novadpētniecības materiālus izmantoja skolēni, studenti un citi
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interesenti. 2017.gadā novadpētniecības mapēm piešķiram svītrkodus un datus par tām ievadījām
elektroniskajā kataloga, sakarā ar ko mapju izsniegānas statistika tika veikta precīzāk.
Novadpētniecības krājuma izmantojamību raksturo sniegto uzziņu klāsts, būtiskākās no
tām: Ludzas ebreju vēsture pirms 1914.g., par Ludzas ielu vēsturi, Ludzas namu vēsturi, Ludzas
baznīcām, par motorkuģi “Ludza”, Ludzas tipogrāfijas īpašnieku V.Sujeru, Ludzas rok mūzikas
grupu “Fenikss”, Ludzas Novadpētniecības muzeja direktoru Jezupu Timoškānu, Ludzas un
Runtortas parkiem u.c.
Novadpētniecības krājumu popularizējām veidojot gan novadpētniecības materiālu
fizisko vienību izstādes, gan arī virtuālās izstādes bibliotēkas mājas lapā. Piemēram: “Pēterim
Andrejam Baižam– 80”, “Valodniekam Antonam Breidakam – 85”, “Rakstniekam un
valodniekam Jezupam Lelim – 90”, “Latgales kongresam – 100”, “Dzejniecei Koletai Andžānei 90”, “Literatūrzinātniekam Vitoldam Valeinim – 95”, “Ceļojums laikā” (fotogrāfiju izstāde par
Ludzu), Ludza gleznu reprodukcijās, Intas Terentjevas zīmējumu izstāde “Brīnumi notiek ar
tiem, kas brīnumiem tic” u.c.
Bibliotekārajās stundās skolēni tika iepazīstināti ar Kultūrvēstures datu bāzi, kas atrodas
Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas mājas lapā.
Bibliotēkas aktīvākajiem lasītājiem organizējām ekskursiju uz Nautrēnu pagastu ar mērķi
apmeklēt Latgales dzejnieku A. Jūrdžu, P. Miglinieka, P. Jurciņa un A.Kūkoja piemiņas vietas.
Bibliotēku nedēļas ietvaros notika ikgadējais pasākums “Dzīvā grāmata”. Tā gaitā notiek
saruna par grāmatām un par dzīvi ar Ludzā pazīstamu cilvēku, tie vienmēr savāc kuplu
interesentu skaitu. 2017. gadā tā bija tikšanās ar Ludzas Dzimtsarakstu nodaļas darbinieci Irēnu
Lipsku, kura ir pazīstama kā prasmīga rokdarbniece, daiļdārzniece, radu rakstu pētniece.
Bibliotēka sadarbojās un apmainījās ar informāciju ar Ludzas Novadpētniecības muzeju,
Ludzas novada Tūrisma informācijas centru, Bērnu un jauniešu centru, Ludzas skolām.
2017.

gadā

uzsākām

vākt

novadpētniecības

video

un

audio

materiālus

no

internetresursiem.
Novadpētniecības darbā tika sistemātiski vākta un apkopota pieejamā informācija par
Ludzas reģionu. Veidojām elektronisko novadpētniecības katalogu, lielu darbu ieguldījām
kultūrvēstures datu bāzes papildināšanā un rediģēšanā. Turpināsim apkopot vāktos materiālus
par Ludzas pilsētas vēsturi.
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LUDZAS REĢIONS
Bibliotēkas veido un papildina novadpētniecības materiālus, informē interesentus par
jaunumiem novadpētniecības jomā, veidojot izstādes, organizējot pasākumus.
Pārskata periodā galvenos akcentus bibliotēkas lika uz novadpētniecības krājumu (mapju)
papildināšanu, jaunu mapju izveidi un to popularizēšanu.
Bibliotēku novadpētniecības krājumi sastāv no fotoalbumiem, CD apkopotiem
materiāliem, tematiskām mapēm, grāmatām u.t.t.
Savāktajiem novadpētniecības materiāliem bibliotēkās ir atvēlēti atsevišķie plaukti,
ierīkotas novadpētniecības istabas.
Ieskats bibliotēku novadpētniecības pasākumos un aktivitātēs:
Blontu pagasta bibliotēka informēja lietotājus par jaunumiem novadpētniecības jomā,
veidojot novadpētniecības materiālu izstādes. Tā kā novadniekam keramiķim Antonam
Šmulānam 2017.gadā apritēja 90. dzimšanas gadskārta un 45. miršanas gads, Blontu bibliotēka
savāca un apkopoja daudz jaunu materiālu par slaveno keramiķi. Materiāli bija skatāmi
bibliotēkā izstādē.
2017.gada 18. jūlijā Zvirgzdenes pagasta Seļekovas kapsētā jauns piemineklis tika
uzstādīts uz mūsu izcilā novadnieka keramiņa Antona Šmulāna atdusas vietas, ar pagasta
iedzīvotājiem piedalījāmies pieminekļa uzstādīšanā un atdusas vietas sakopšanā.
Pārskata gadā tika organizēts pārgājiens pa dzimto novadu.
Atskaites gadā Brigu pagasta bibliotēkā tika izveidots CD disks “Brigi gadsimtu
gierzumā”. Bibliotēkas vadītājai radās iespēja papildināt bibliotēkas novadpētniecības krājumu
ar senām fotogrāfijām no pagasta dzīves.
Goliševas pagasta bibliotēkā ir izveidota seno lietu ktrātuve. Šeit var apskatīt senus darba
un sadzīves rīkus, kurus atnesuši un turpina paildināt pagasta iedzīvotāji.
Kārsavas pilsētas bibliotēkā aizvadītajā gadā sadarbojāmies ar Krievu kultūras biedrību
“Utroja” projektā “Ziemeļaustrumlatgales nacionālā daudzkrāsainība”, kura ietvaros notika
vasaras nometne bērniem “Jauno pētnieku akadēmija”. Viena no nometnes dienām tika aizvadīta
bibliotēkā, kur bērni apguva novadpētniecības pamatus un praktiski izmēģināja spēkus
informācijas meklēšanā par dzimto novadu izmantojot bibliotēkas novadpētniecības resursus.
Rudenī noritēja pētniecisko darbu konkurss "Mana dzimta", kura noslēgumā notika labāko darbu
autoru izvērtēšana un apbalvošana. Palīdzējām bērniem meklēt informāciju un apgūt praktiskās
iemaņas dzimtas koku veidošanā.
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Jauno pētnieku akadēmija
Ņukšu pagasta bibliotēkā glabājas pamatskolas muzeja materiāli, kurus izmanto skolēni
rakstot pētnieciskos darbus. Bibliotēkas vadītāja Anastasija Pisarenko stāsta, ka iedzīvotāji
piedāvā bibliotēkai vecos sadzīves priekšmetus un tuvākajā nākotnē ir plānots izveidot Ņukšu
seno lietu krātuvi.
Pasienes pagasta bibliotēkā ir izveidota ekspozīcija veltīta Konstancei Benislavskai
(1741-1806), poļu dzejniecei, kura dzīvoja Pasienē pirms 200 gadiem un ir apbedīta zem
Pasienes baznīcas velvēm.
Pildas pagasta bibliotēka atskaites gadā piedalījās Rēzeknes Tehnoloģiju augstskolas un
Latgalīšu kulturys bīdreibys akcijā “Esi vīns nu nūvodvuiceibys školuotuojim!” (Esi viens no
novadmācības skolotājiem!). Akcijas mērķis bija stāstīt skolēniem par vēsturisko Latgales pirmo
kongresu, tā nozīmi Latvijas kontekstā, kā arī popularizēt Latgales kultūras centra izdevniecābas
drukātos

materiālus.

Šī

akcija

pamudināja

bibliotēkas

vadītāju

uzzsākt

darbu

pie

novadpētniecības materiālu apkopošanas un ievietošanas Bibliotēku portālā.
Pureņu pagasta bibliotēkā atskaites gadā tika uzzsāktas veidot divas jaunas tematiskās
mapes - “Pureņu pagasta muižas” un “Pureņu pagasts” (1903-1905) Vitebskas guberņas laikā.
Novadpētniecības materiālu popolarizēšanas nolūkā Ranču bibliotēkā atskaites gadā tika
uzsāksts jauns izstāžu cikls novadpētniecībā “Vēstures bagātības” par vietējo pagasta vēsturi,
kultūras dzīvi.
Sadarbībā ar Kārsavas novada tūrisma attīstības nodaļu Salnavas pagasta bibliotēka
aizvadītajā gadā aktīvi piedalījās novadpētniecības stenda veidošanā “Laika līnijas”, kurš tika
prezentēts novada svētkos.
Zilupes pilsētas bibliotēkas darbinieki piedalījās

Latgales

fotogrāfu biedrības

izsludinātajā konkursā “Latgalietis XXI gadsimtā”. Konkurss tika veltīts Latgales kongresa
simtgadei. Šī konkursa mērķis bija apkopot un izdot bilžu grāmatu, kurā atspoguļoti parastie
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latgales cilvēki – mūsu novadnieki. Kā atzīst bibliotēkas darbinieki, tad aizvadītais gads pagāja
ar fotoaparātu rokā, jo tika daudz fotografēts.Konkursa ietvaros

notika arī apmācības foto

mākslā.
Atskaites gadā bibliotekāri aktīvi darbojās elektroniskās krātuves “Latvijas dārgumi
vakar, šodien, rīt” veidošanā, sūtot fotogrāfijas ar sabiedrībā nozīmīgām ainavām un objektiem.
Novadpētniecība ir ļoti laikietilpīgs process. Kā atzīst bibliotēkāri – ja varētu pagarināt
diennakti, tad būtu ideāli. Zilupes pilsētas bibliotēkas vadītāja atzīst: “Problēmas sagādā laika
trūkums, jo darba klāsts ir apjomīgs un milzīgs. Apvienojot vairākus pienākumus, ne vienmēr
pietiek laika darbam novadpētniecības jomā.” Vēl kā vienu no prpoblēmām bibliotekāri atzīmē
finansējuma trūkumu. Nadežda Ļemeševa saka: “Uz doto brīdi visnopietnākā novadpētniecības
problēma ir finansējuma trūkums šī darba veikšanai, popularizēšanai un attīstībai. Strādājam
kopā ar novadpētnieku Ivanu Sircovu pie viņa grāmatu izdošanas. Grāmatas lieliski apkopo un
atspoguļo novada notikumus, tomēr grāmatu izdošanai trūkst finansējuma, līdz ar to arī darbs
nonāk strupceļā.”

9. Projekti
LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BIBLIOTĒKA
Tabula “Projektu apkopojums”
Projekta
nosaukums

Finansētājs

Finansējuma
apjoms

Dzejas dienas
Ludzā

Ludzas novada
pašvaldība
Mazie kultūras
projekti

500.00 EUR

Recovered
Shtetls Memory
in Latvia and

Programma
EUROPE FOR
CITIZENS

57 250.00
EUR

Projekta apraksts (īss
kopsavilkums)

Izveidota īsfilma “Ludza
dzejā”, kura tika prezentēta
pasākumā “No dzejas līdz
grāmatai”.
Pasākums Ludzas dzelzceļa
stacijā “Dzeja iebrausc
Ludzā” kopā ar grupas
“Dabasu Durovys”līderi
A.Slobožaņinu.
Ludzas vecpilsētas laukumā
noritēja “Dzejas tirgus”
Lietuvas un Latvijas ebreju
kopienu garīgā mantojuma
saglabāšana

Atbalstīts/
neatbalstīts

Atbalstīts

Neatbalstīts
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Lithuania
(kā partneri)
Interactive
educational
space – efficient
way of social
integration of
children from
disadvantaged
families

Interreg V-A
Latvia –
Lithuania
Programme
2014-2020

50849.83
EUR

Bibliotēkās tehniskā
aprīkojuma uzlabošana, kas
veicinās mazturīgo ģimeņu
bērnu sociāli ekonomisko
aktivitāti, tādējādi sekmējot
dzīves apstākļu uzlabošanos
Latvijas un Lietuvas
pierobežā.

Atbalstīts
(realizācija
notiks
2018.2020.g.g.)

Ludzas novada pašvaldības projekta “Sabiedrības veselības veicināšanas un slimību
profilakses pasākumu īstenošana Ludzas novadā” ietvaros vasaras mēnešo tika sarīkota nometne
Ludzas Jura Soikana Mākslas skolas audzekņiem. Nometnes rezultātā ar nelielām gleznām tika
dekorētas Bērnu apaklpošanas nodaļas sienas.

Sienu noformējums Bērnu apklapošnaas nodaļā
Veiksmīgākais bija Ludzas novada programmā “Mazie kultūras projekti” ietvaros
realizētais projekts “Dzejas dienas Ludzā”. Projekta ietvaros bibliotēka organizēja Dzejas dienu
pasākumu triju dienu ciklu. Ludzas pilsētas galvenajā bibliotēkā notika dzejai veltīts tematiskais
vakars „No dzejas līdz grāmatai”, kurā tika prezentēta izveidotā īsfilma „Ludza dzejā”. Īsfilmu
veidoja Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas darbinieki sadarbībā ar Jauniešu iniciatīvu grupas
“Jauniešu projekts – LUDZA TV” aktīvistiem Raivi Isakoviču un Edmundu Kadakovski.
Piektdienas vakarā, sagaidot vilcienu Rīga – Ludza plkst. 21.00, dzelzceļa stacijā bija
organizēts koncerts „Dzeja iebrauc Ludzā” kopā ar grupas „Dabasu Durovys” līderi Arni
Slobožaņinu.
Sestdien, pasākumā „Dzejas tirgus” Ludzas vecpilsētas laukumā noritēja teatralizētā
izrāde, radošās darbnīcas un aktivitātes lieliem un maziem pasākuma apmeklētājiem.

82

LUDZAS REĢIONS
Tabula “Projektu apkopojums”
Projekta
Finansētājs
nosaukums
Brigu pagasta bibliotēka
“Brigi gadsimtu
Ludzas novada
griezumā”
pašvaldība

Ciblas pagasta bibliotēka
Bērnu, Jauniešu
VKKF
un Vecāku žūrija

Finansējuma
apjoms

Projekta apraksts (īss
kopsavilkums)

Atbalstīts/
neatbalstīts

200.00 EUR

Projekta ietvaros paredzēts
savākt un apkopot
fotogrāfijas un atmiņas par
Brigu pagasta vēsturi, tā
apkārtni, notikumiem,
cilvēkiem un tradīcijām 100
senās fotogrāfijās. Tas būs
kā simbolisks veltījums
Latgales kongresa
simtgadei, kā arī Latvijas
simtgadei.

Atbalstīts

97.48

Neapmierināja piešķirto
grāmatu skaits. No 28
kolekcijas grāmatām, tika
piešķirtas tikai 13. Tas ļoti
apgrūtina lasīšanu, jo trūkst
grāmatu.

Atbalstīts

Bērni, jaunieši un vecāki lasa
grāmatas, vērtē un top par
grāmatu ekspertiem.

Atbalstīts

Bērni, jaunieši un vecāki lasa
grāmatas, vērtē un top par
grāmatu ekspertiem.

Atbalstīts

Bērni, jaunieši un vecāki lasa
grāmatas, vērtē un top par
grāmatu ekspertiem.

Atbalstīts

Bērni, jaunieši un vecāki lasa
grāmatas, vērtē un top par
grāmatu ekspertiem.

Atbalstīts

85.23 EUR
134.49 EUR

Bērni lasīja un vērtēja
kolekcijas grāmatas

Atbalstīts

33.64

Bērni, jaunieši un vecāki lasa
grāmatas, vērtē un top par
grāmatu ekspertiem.

Atbalstīts

Cirmas pagasta bibliotēka
Bērnu, Jauniešu
VKKF
un Vecāku žūrija
Kārsavas pilsētas bibliotēka
Bērnu, Jauniešu
VKKF
un Vecāku žūrija

119.74

Mežvidu pagasta bibliotēka
Bērnu, Jauniešu
VKKF
un Vecāku žūrija
Mērdzenes pagasta bibliotēka
Bērnu, Jauniešu
VKKF
un Vecāku žūrija
Salnavas pagasta bibliotēka
Bērnu, Jauniešu
LNB,
un Vecāku žūrija pašvaldība
Zaļesjes pagasta bibliotēka
Bērnu, Jauniešu
VKKF,
un Vecāku žūrija pašvaldība
Ņukšu pagasta bibliotēka
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Bērnu, Jauniešu
un Vecāku žūrija

VKKF,
pašvaldība

Pureņu pagasta bibliotēka
“Ar Latgali sirdī” Ludzas novada
pašvaldība

66.78

Lasīšanas veicināšanai un
bibliotēkas krājumu
papildināšanai ar
jaunieguvumiem bibliotēka
jau 15 gadus piedalās šajā
programmā (2017. gadā
grāmatu krājums papildināts
par 8 grāmatām no projekta,
kā ari ar 11 grāmatām no
pašvaldības finansējuma).

Atbalstīts

330 EUR

Latgales kultūrvēstures
iepazīšana un latgaliešu
valodas popularizēšana.

Neatbalstīts

Bērni, jaunieši un vecāki lasa
grāmatas, vērtē un top par
grāmatu ekspertiem.

Atbalstīts

Ludzas pilsētas ģimnāzija
Bērnu, Jauniešu
VKKF,
un vecāku žūrija
pašvaldība

10.Publicitāte
LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BIBLIOTĒKA
Publicitātes rakstus par bibliotēkas aktivitātēm ievietojam Ludzas novada pašvaldības
informatīvajā izdevumā “Ludzas Novada Vēstis”, www.ludza.lv, www.ludza24.lv, laikrakstā
“Vietējā Latgales Avīze”, www.biblioteka.lv. 2017. gadā dažādos avotos ir ievietoti raksti,
videosižeti par Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu bibliotēku aktivitātēm (kopā 51
vienība).
Bibliotēkai ir mājaslapa www.ludzasbiblio.lv. Informācija tajā ir
pieejama latviešu, krievu un daļēji angļu valodās; www.facebook.com izveidots bibliotēkas
profils.
Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi bija: pasākums projekta “Dzejas dienas
Ludzā” ietvaros ”Dzeja iebrauc Ludzā”, kā arī pasākumu cikls visa gada garumā “No ...... līdz
grāmatai”. Šis pasākumu cikls piesaistīja vairāku interesentu uzmanību, kuri nav pastāvīgi
bibliotēkas apmeklētāji.
LUDZAS REĢIONS
Informāciju par bibliotēku darbu un tajā notiekošām aktivitātēm bibliotekāri izvietoja uz
ziņojumu dēļiem, kuri atrodas bibliotēku priekštelpās. Tika izdoti bukleti, grāmatzīmes ar
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bibliotēkām svarīgāko informāciju. Par pasākumiem un aktivitātēm tika rakstīts un sūtīts
vietējām avīzēm, pašvaldību izdotajiem informatīvajiem izdevumiem, kā arī tika atspoguļotas
ziņas par bibliotēkām un to darbību pašvaldību mājas lapās: www.ludza.lv, www.karsava.lv,
www.zilupe.lv, www.ciblasnovads.lv
Divām novadu bibliotēkām ir savi emuāri: www.purenubiblioteka.blogspot.com,
www.ciblasbiblioteka.blogspot.com. Tāpat jaunāko par bibliotēkām un arī bibliotēku vēsturi var
atrast Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas mājas lapā http://www.ludzasbiblio.lv un protams,
bibliotēku portālā www.biblioteka.lv. Jaunākās ziņas bibliotekāri izvieto arī pazīstamajos
sociālajos tīklos www.draugiem.lv, www.facebook.lv, www.odnoklasniki.ru, u.t.t.
Bibliotēkas regulāri rīkoja jauno grāmatu izstādes (pilsētās tās parasti rīko reizi mēnesī,
pagastos - reizi divos, vai trijos mēnešos). Kopumā pa novadiem atskaites gadā tika izliktas 1147
izstādes. Bibliotēku organizētajos pasākumos var veldzēt dvēseli un garu. Tie ir dziļi pēc satura
un tik mājīgi silti pēc būtības - to ir bijis 478.
Neliels ieskats bibliotēku izstādēs un pasākumos skat. pielikumā.

11. Sadarbības tīkla raksturojums
LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BIBLIOTĒKA
Sadarbībā ar Ludzas pilsētas skolām un pirmsskolas izglītības iestādēm tiek rīkoti dažādi
pasākumi Bērnu apklapošanas nodaļā, kā arī vecāko klašu skolēniem apmācības darbam ar
bibliotēkas e-katalogu un citām datu bāzēm.
Ludzas Jura Soikana Mākaslas skolā top projekts, kuram bibliotēkas darbinieki palīdzēja
meklēt dzeju lietuviešu, baltkrievu, krievu, igauņu, idiš, čigānu, poļu, ukariņu valodās. Šo
tautību pārstāvju dzīvo Ludzā. 2018. gadā projekts tiks iesniegts Valsts Kultūrkapitāla fondam.
Sadarbībā ar jauniešu projektu “Ludza TV”, salonu “Pelnrušķītes sapnis”, Ludzas bērnu un
jauniešu centru, Isnaudas tautas nama amatierteātri, grupas “Dabasu durovys” līderi Arni
Slobožaņinu tika rīkots pasākumu cikls “Dzejas dienas Ludzā”. Pasākuma “Dzejas dienas
Ludzā” organizēšanā tika iesaistīti arī vairāki brīvprātīgie palīgi –pilsētas iedzīvotāji.
Pasākumu ciklā “No ............ līdz grāmatai” (Piemēram: “No pasakas līdz grāmatai”, “No
zieda līdz grāmatai” utt.) sadarbojāmies ar Ludzas novada bāriņtiesas psiholoģi Vinetu Čepuli,
Ludzas Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīcas māsu Mariju, Bulduru
dārzkopības skolas absolventi Dzintru Batņu.
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2013.-2017.g.g projekta “Europe Direct informācijas centra Austrumlatgalē” ietvaros
Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka sadarbojās ar Rēzeknes novada pašvaldību.
Sadarbībā ar LNB speciālistiem tika organizēti pasākumi: lekcija ”2017. gadā Latvijā izdoto
grāmau apskats”; dzejnieka Valda Grēviņa dzejai veltīts sarīkojums.
2017. gadā tika strādāts pie projekta pieteikuma “Interreg V-A Latvia – Lithuania
Programme 2014-2020” programmai sadarbībā ar Jēkabpils Galveno biblotēku un Rokišķu
publisko bibliotēku (Lietuva). Bibliotēkas direktore tika uzicināta novada pašvaldības oficiālās
delegācijas sastāvā uz Rokišķu pilsētas svētkiem (Lietuva), kā arī piedalījās pieredzes apmaiņas
braucienā

projekta

“Alternatīvās

biomasas

izmantošanas

iespējas

zālāju

bioliģiskās

daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu uzturēšanai” ietvaros braucienā uz Moletu
pašvaldības iestādēm, t.sk uz Moletu publisko bibliotēku (Lietuva).
Regulāri tiek uzturēti kontakti ar Dembicas Reģionālo muzeju (Polija). Šogad muzeja
pārstāvju delegācija viesojās Ludzā. Vizītes gaitā pārrunājām iespējas turpmākai sadarbībai ES
projektos.
Ludzas pisētas galvenai bibliotēkai ir plašs draugu loks pilsētā, reģionā un ārzemēs, kas
liecina par spēju uzturēt ilgstošu sadarbību, kā arī atrast jaunus sadarbības petnerus un tas ir
viens no galvenajiem biblitēkas interešu aizstāvības darbiem. Katrs bibliotēkas darbinieks savā
darba vietā katru dienu veido bibliotēkas tēlu, kas stiprina bibliotēkas pozitīvo lomu vietējā
kopienā.
LUDZAS REĢIONS
Bibliotēkas patstāvīgi atrodas starpnieka lomā, veidojot ne tikai lielisku sadarbības tīku
savā starpā, bet arī ar citām iestādēm, organizācijām, biedrībām u.t.t.
Bibliotēku sadarbības tīkla raksturojums, partneri.
Partneri

Sadarbības veids

LNB

Elektroniskais katalogs, analītikas datu bāze, SBA.

LNB Attīstības departaments

Konsultatīvais
atbalsts
Latvijas
bibliotēkām,
profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas
pasākumi. Jaunākais bibliotēku darbā
Mācību programmu izstrāde, bibliotekāru apmācību
kursu piedāvājums, tematiskās diskusijas.
Bērnu un jauniešu literatūras attīstības un lasīšanas

LNB Kompetenču attīstības centrs
LNB Bērnu literatūras centrs
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KISC

veicināšana, konsultatīvā palīdzība un tālākizglītības
programmas
bērnu
un
skolu
bibliotēkām,
informacionālie pakalpojumi, reģionāli, nacionāli un
starptautiski pasākumi bērniem un jauniešiem, kā arī
bērnu un skolu bibliotēku darbiniekiem,
Apmācības, elektroniskie resursi.

Bibliotēku atbalsta dienests

Datortehnikas, datorprogrammu uzturēšana.

BIS ALISE

Programmas ALISE uzturēšana, apmācības

Novadu domes, pagastu pārvaldes

Finansiālais nodrošinājums bibliotēku darbības
svarīgākajos jautājumos: krājuma veidošana,
materiāli tehniskā aprīkojuma nodrošināšana,
atalgojuma nodrošināšana, kopīga novadu attīstības
plāna veidošana, sadarbība juridiskajos jautājumos,
sadarbība
projektu
pieteikumos,
bibliotēku
aktualitāšu ievietošana pašvaldību informatīvajos
izdevumos, u.t.t.
Pasākumu organizēšana

PII, skolas, muzeji, nevalstiskās
organizācijas, biedrības, reliģiskās
konfesijas.
Latvijas pasts
Grāmatu veikali: Sākums A, Zvaigzne
ABC
Mācību centri, VID, LAD

Preses pasūtīšana
Grāmatu iegāde, kancelejas preču iegāde

Bērnu un jauniešu centri

Prakses vietas jaunajiem speciālistiem,
iznomāšana apmācībām un nodarbībām.
Pasākumu organizēšana, telpu iznomāšana.

telpu

Bankas

Semināru rīkošana, klientu pieņemšana.

Reģionālais TV, valsts, reģiona
laikraksti, vietējie informatīvie
izdevumi
Latvijas un Reģiona bibliotēkas

Bibliotēku publicitāte

Bibliotēku draugu klubi

Brīvprātīgo darbs

VKKF

Projekti – iespēja piesaistīt finanšu līdzekļus
pasākumu izvešanai, krājumu papildināšanai,
profesionālai pilnveidei

Darba pieredze, vietējais SBA, ceļojošās izstādes

12. Metodiskais un konsultatīvais darbs
LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BIBLIOTĒKA
Metodiskā un konsultatīvā darba veikšanā 2017. gadā aktuāli un nozīmīgi darbības
virzieni

bija:

reģiona

bibliotekāru

profesionālās

pilnveides

pasākumu

organizēšana,
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koordinēšana, konsultāciju sniegšana un metodiska palīdzība bibliotekārā darba jautājumos,
darbs ar BIS Alisi visās reģiona publiskajās un septiņās skolu bibliotēkās, jaunākās profesionālās
informācijas nodošana ar e-pasta palīdzību, pasākumu orgnizēšana, projektu un aktivitāšu
koordinēšana, datu apkopošana un analīze.
Metodiski konsultatīvais darbs tika organizēts izmantojot dažādas darba metodes –
semināri, konsultācijas, bibliotēku apsekojumi. Darba veikšanā iesaitījās visi Ludzas pilsētas
galvenās bibliotēkas darbinieki.
Katru gadu Ludzas pilsētas galvenās biblitēkas budžētā tiek ieplānoti līdzekļi pieredzes
apmaiņas braucieniem uz Latvijas, vai kaimiņvalstu bibliotēkām. 2017. gadā Ludzas, Ciblas,
Kārsavas un Zilupes novadau bibliotēku darbiniekiem bija iespāja apmeklēt Aizkraukles pilsētas
un Kokneses pagasta bibliotēkas.
Profesionālās pilnveides pasākumi:
N.p
.k.

Norises
laiks

Norises vieta

Organizētājs(-i)

Pasākuma nosaukums, galvenās
tēmas

1.

20.01.

Kārsava,
Kārsavas nov.

LPGB sadarbībā
ar Kārsavas
pilsētas bibliotēku

2.

23.01

Blonti, Ciblas
novads

LPGB sadarbībā
ar Blontu pagasta
bibliotēku

3.

16.03.

Ludza

LPGB

4.

24.25.04.

Rīga

LBB; LNB

5.

28.04.

Ludza

LPGB

Kārsavas nov. bibliotēku
vadītāju un bibliotekāru
seminārs.
Par gada atskaiti, praktikums
darbā ar BIS ALISE
Ciblas nov. bibliotēku vadītāju
un bibliotekāru seminārs.
Par gada atskaiti, praktikums
darbā ar BIS ALISE
Starpnovadu publisko bibliotēku
darbinieku seminārs. Valsts
valodu centra pārstāve Dzintra
Skrūzmane par sabiedrisko
palīgu kustību Latvijā.
2016.gada darba rezultāti.
LBB 12 kongress; Latsītāju
apkalpošanas speciālistu
konference
Starpnovadu publisko bibliotēku
darbinieku seminārs.
Atziņas un secinājumi par bērnu
literatūras konferenci Es piederu
šeit”; BIS ALISE – vajadzības
un problēmas;Latvijas
bibliotekāru festivāla 2017.
atskaņas;Informācija no Lasītāju
apklapošanas speciālistu
konferences

Dalībn
ieku
sk.
10

Stundu
skaits

8

4

27

4

8

16

22

5

4
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6.

12.05.

Ludza

LPGB

7.

9.06.

Līdumnieki,
Ciblas novads

LPGB sadarbībā
ar Līdumnieku
pagasta pārvaldi

8.

15.07.

Aizkraukles
pilsēta un
reģions

LPGB sadarbībā
ar Aizkraukles
pilsētas bibliotēku

9.

27.09.

Rēzekne

RCB sadarbībā ar
LBB

10.

29.09.

Ludza

LPGB

11.

27.10.

Ludza

LPGB

12.

24.11.

Ludza

LPGB

Starpnovadu publisko un skolu
bibliotēku darbinieku mācību
seminārs. Lektore Kristīna
Sprūdža “Etiķete un uzvedības
kultūra lietišķajā saskarsmē”
Starpnovadu publisko bibliotēku
darbinieku izbraukuma
seminārs. Ieskats Līdumnieku
bibliotēkas vēsturē un
mūsdienās; Ieskats pagasta
vēsturē un dabas objektu
apskate; Līdumnieku Kara
muzeja apmeklējums; Biedrības
mājas apmeklējums;
Ciemošanās pie baložu
audzētājiem Miezīšiem
Ludzas reģiona bibliotēku
darbinieku pieredzes apmaiņas
vizīte Aizkraukles reģiona
bibliotēkās. Vizītes Aizkraukles
pilsētas, Aizkraukles pagasta,
Kokneses bibliotēkās;
Likteņdārza apmeklējums
Latgales bibliotekāru konference
Bibliotēka – tilts starp pagātni
un nākotni
Ludzas novada bibliotēku
vadītāju un bibliotekāru
seminārs.
2018.gada budžeta plānošana
Starpnovadu publisko bibliotēku
darbinieku seminārs.Kultūras
kanons-aktualizācija;
Informācija no Latgales reģiona
bibliotekāru konferences
“Bibliotēka-tilts starp pagātni un
nākotni”; Informācija no
novadpētniecības konferences
Madonā “ Šodienas notikums –
rītdienas vēsture”; gatavošanās
Latvijas 100 gadei; Informācija
par projekta ”Sabiedrības
veselības vecināšanas un
slimību profilakses pasākumu
īstenošana Ludzas novadā”
īstenošanas gaitu.
Starpnovadu publisko bibliotēku
darbinieku seminārs.
Aktuālie jautājumi bibliotēku
darbā Alisi - RDA jaunie
bibloiogrāfiskā apraksta

46

4

22

5

28

8

11

8

13

4

27

5

31

4
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13.

29.11

Preiļi

LNB

14.

5.12.

Ludza

LPGB sadarbībā
ar LNB

15.

22.12.

Ludza

LPGB sadarbībā
ar “EDIC
Austrumlatgalē”

veidošanas principi; SBA;
Jaunieguvumi Bērnu
apkalpošanas nodaļā; Bibliotēku
novadpētnicības materiāli
Latvijas 100gadei; Skaļās
lasīšanas konkurss Ludzas
reģionā
Mācību seminārs. Ievads
mēdijpratībā
Starpnovadu publisko bibliotēku
darbinieku seminārs.
Aktuālie jaunumi bibliotēkas
darbā; Liega Piešiņa”Jaunākās
literatūras apskats”
Starpnovadu publisko bibliotēku
darbinieku seminārs.
EDIC Austrumlatgalē vadītājas
informācija; darba plānojums
2018.gadam.

10

5

26

4

25

4

Pārsakata gadā Isnaudas pagasta bibliotēkas vadītāja un Istalsnas bibliotēkas vadītāja apguva
Andragogijas kursu.
Vismaz reizi gadā tika apmeklētas visas reģiona bibliotēkas ar mērķi novērtēt bibliotēku darbību,
sniegt metodisko palīdzību.
Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu skolu bibliotēku metodiskā darba koordinatore ir
Elita Romanovska ar kuru ir nodibināta laba sadarbība darba procesu jomā. Skolu bibliotēku darbinieki
tiek aicināti piedalīties Ludzas reģiona rīkotajos semināros, kad ir atbistošas tēmas skolu bibliotēku darba
profilam. Regulāri tiek sniegtas konsultācijas un palīdzība darbā ar BIS Alise, notiek regulāra uzraudzība
par elektroniskajā kopkatlogā veikto ierakstu kavlitāti. Tiek sniegta palīdzība krājumu inventarizācijās, kā
arī statistikas ievades neskaidrajos jautājumos.

Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas direktore

Inta Kušnere

Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas metodiķe

Elita Zirne
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Pielikums Nr. 1
Publicitāte 2017.
1. Aija Socka Grāmatu pasulē ieausts mūžs :[par V. Zelču, Salnavas pagasta bibliotēkas

vadītāju]//Ludzas Zeme.- 2017.- 6. Janvārī.- 4.lpp
2. Tatjana Hodokova Latgales centrālajā bibliotēkā - izstāde “Ludzas atspulgi gleznās un

fotogrāfijās”//www.ludza.lv.-2017.- 5.janvār
3. Выставка «Отблески Лудзы в картинах и фотографиях» в зале периодики ЛЦБ//

www.grani.lv.-2017.-5. janvārī
4. Aija Socka Ludzas senioru gleznas Daugavpilī// Ludzas Zeme.-2017.- 13. Janvārī.-lpp 7.
5. Zīda gleznojumu izstāde Latgales centrālajā bibliotēkā//

https://www.youtube.com/watch?v=J-qpviEmxA0
6. Inta Kušnere Ludzas senioru gleznas Daugavpilī// www.ludza.lv.-2017.- 13.janvārī
7. Video: Ludzas senioru zīda gleznas izstāda Daugavpilī //www.ludzaszeme.lv.-2017.-

13.janvārī
8. Blontos skatāma izcila novadnieka, keramiķa izstāde: [Blontu pagasta bibliotēkā izstāde

veltītā A.Šmulānam]//www.ludzaszeme.lv.-2017.- 24. Janvārī
9. Blontu bibliotēkā – izcilā keramiķa Šmulāna jubilejai veltīta izstāde
//www.ciblasnovads.lv.-2017.-24.janvārī
10. Rita Trukšāne „Vinnijs Pūks un viņa draugi” – izstāde Ciblas bibliotēkā//
ciblasnovads.lv.- 2017.- 24. janvārī
11. Antonam Šmulānam veltīta izstāde: blontu bibliotēkā skatāma…//Vietējā Latgales
Avīze.- 2017.- 27. Janvārī
12. Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas jaunumi// https://twitter.com/LudzaLv .- 2017.-

1.februārī
13. Ludzas bibliotēkas jaunumi: Video//www.ludza.lv.-2017.-01.02.februārī
14. Aija Socka Bibliotēka darbojas plašās telpās // Ludzas zeme.- 2017.- 3.februārī.- lpp 7.
15. Aija Socka Bibliotēkā Lucmuižā- mājdzīvnieku fotoizstāde// Ludzas zeme.-2017.10.februārī.- lpp 7.
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16. Aija Socka Veidoja peļu ģimenes:[Radošā darbnīcs bērnu bibliotēkā]//Ludzas Zeme.2017.- 14. Februārī.- lpp 8.
17. Марина Питеране Праздники в Цирмской волости: [pasākumi Cirmas pagasta

biblitēkā] //Ludzas Novada Vēstis.-2017.- 21.februārī.- lpp 12.
18. Valda Greviņa dzejas pēcpusdiena Ludzas tautas namā//www.ludza.lv.-2017.- 28.februārī
19. Valda Grēviņa dzejas pēcpusdiena...// https://twitter.com/LudzaLv.- 28.februārī
20. Bibliotēkā – jauns pasākumu cikls// https://twitter.com/LudzaLv .- 5.martā
21. Vanda Žulina Bibliotēkā jauns pasākumu cikls//www.ludza.lv.- 2017.- 6.martā
22. Rita Trukšāne Februāris Ciblas bibliotēkā aizritēja ar dažādiem

pasķumiem//www.ciblasnovads.lv.- 2017. 2 .martā
23. No burta līdz grāmatai// Vietējā Latgales Avīze.-2017.-10.martā .-lpp 5
24. Vanda Žulina Ludzas pilsēta sgalvenajā bibliotēkā jauns pasākumu cikls – “No burta līdz

grāmatai”// www.biblioteka.lv.-2017.- 13. Martā
25. Ērika Bondarenko rakstnieks atklāti par radošo procesu//Ludzas Zeme.-2017.- 24.martā.-

lpp 6.
26. Elita Zirne Latvijas Kultūras kanons Ludzas 2.vidusskolā// www.ludza.lv.-2017.-

29.martā
27. Elita Zirne Latvijas Kultūras kanons Ludzas 2.vidusskolā// www.biblooteka.lv.- 2017.-

29.martā
28. Anita Daukšte Zilupē grāmatas lasa 40% iedzīvotāji//Ludzas Zeme.-2017.- 31. marts.lpp 1.
29. Inta Jurča Tikšanās ar rakstnieci Gundegu Repši// www.karsava.lv.- 2017.-24.aprīlī

30. Veronuika Šķestere Muna Babeņa//www.karsava.lv.-2017.- 29.aprīlī
31. Elita Zirne Latvijas Kultūras kanons Ludzas 2.vidusskolā// Ludzas Novada Vēstis.-2017.-

27. Aprīlī.-lpp 4.
32. Ludzas bibliotēkas aktualitātes//www.ludza.lv.-2017.- 9.maijā
33. Vanda Žulina Satiekas domubiedri – grāmatu un ziedu mīlētāji//www.ludza.lv.-2017.12.maijā
34. Елена Креминская « Зов души» - вечер поэзии в Истре// Ludzas Novada Vēstis.-

2017.-18.maijā.-lpp 11
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35. Jūnijā Brigu bibliotēkā izstādes visām gaumēm//www.ludza.lv.-2017.-5.jūnijā
36. Ruta Zaiceva Izbraukuma pasākums “Kaimiņu būšana”uz Kārsavas novada

bibliotēkām//www.ludza.lv.-2017.-2.augustā
37. Ruta Zaiceva Iepazīst Mērdzenes, Salnavas un Kārsavas bibliotēkas//Ludzas Zeme.-

2017.- 4.augustā.- lpp 7.
38. Pārgājienā bērni iepazina dzimto pagastu: [Ciblas novada Blontu pagasta bibliotekas

lasītāji iepazīstās ar novada vēsturi]//Vietējā Latgales Avīze.-2017.- 4.augustā.- lpp4.
39. Inta Vonoga Pārgājienā bērni iepazina dzimto pagastu//www.ciblasnovads.lv.- 2017.- 8.

Augustā
40. Dāgs Kamēlijs Nākamgad iecerēts grāmatu apmaiņas punkts//Ludzas Zeme.-2017.18.augustā.-lpp 4.
41. Ruta Zaiceva Izbraukuma pasākums “Ķaimiņu būšana” uz Kārsavas novada

bibliotēkām//Ludzas Novada Vēstis.- 2017.- 31.augustā.- lpp 7.
42. Ērika Bondarenko Ekskursija uz Ciblas novadu bija interesanta :[Blontu pagasta

bibliotēka pieņem ciemiņus]// Ludzas Novada Vēstis.- 2017.- 31.augustā.- lpp 7.
43. Jauns formāts dzejas dienām Ludzā//Vietējā Latgales avīze.-2017.-1.septembrī.- Nr 35.-

lpp 4
44. Citādas dzejas dienas Ludzā//Vietējā Latgales Avīze.-2017.- 15.septembrī.-lpp 4.
45. Bibliotēka aicina: konkursi, izstādes, pasākumi//www.ludza.lv.-2017.- 23.oktobrī
46. Marina Piterāne Monoizrāde “Marina” iepazinām dižo dzejnieci Cvetajevu// Ludzas

Novada Vēstis.-2017.-26.oktobrī.- Nr 15.- lpp 6.
47. Iveta Čodare Vietējās rokdarbnieces izstāda savus darbus// Ludzas Novada Vēstis.-2017.-

26.oktobrī.- Nr 15.- lpp 6.
48. Inga Čekša-Ratniece Cirmas bibliotēkai 85//www.A12.lv.-2017.- 1.novembrī
49. Cirmas bibliotēkai 85//Ludzas Zeme.-2017.- 7.novembrī.-lpp 3
50. Rita Trukšāne Ciblas bibliotēka nodod makulatūru// www.ciblasnovads.lv.-2017.- 9.

novembrī
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Pielikums Nr. 2.
Neliels iekats bibliotēku pasākumu klāstā:
Blontu pagasta bibliotēka 2017. gadā Blontu bibliotēkā notika 8 tematiski pasākumi un 43
tematiskas izstādes. “Par visveiksmīgāko pasākumu 2017.gadā uzskatu bērnu pārgājienu pa
dzimto novadu – tas bija plānots jau sen, beidzot mēs to izdarījām!!!”

Brigu pagasta bibliotēka 2017.gadā organizēti: tematisko pasākumu kopskaits – 9 (t.sk. 4 –
bērniem), literatūras izstādes atceres dienām, valsts svētkiem un rakstnieku jubilejām – 58 (t.sk.
20 – bērniem), izstāžu – 30, radošo darbnīcas – 2, lasītāju braucieni -2.
Veiksmīgākais bija - Pāsakums LR proklamēšanas dienai veltīts, Ludzas novada pašvaldības
Mazie kultūras projekti konkursa ietvaros organizētais “Brigi gadsimtu griezumā” prezentācija
(foto izstāde).
Ciblas pagasta bibliotēka Atskaites gadā orgabizēti 13 tematiskie pasākumi un izstādītas 48
izstādes.
Pasākums senioriem
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Līdumnieku pagasta bibliotēka Pārskata periodā bibliotēkā bija apskatāmas 44/6 grāmatu
un citu iespieddarbu izstādes; 16/3 tematiski pasākumi; 14/2 radošās darbnīcas; 6 apskati 4
viktorīnas;3.derīgo padomu stundas; 16/5.priekšmetu un foto izstādes.
Popularizējot Līdumnieku pagasta dabas skaistumu, sadarbībā ar kultūras darba
organizatoru Ē. Pavlovu, tika uzņemts foto klips “Reiz dzīvoja lapa, kas par zvaigzni tapa...
Līdumniekos” un videoklips “Kad Ziemassvētku vecītis ciemos nāk”, kuros parādīts dabas
krāšņums rudenī un ziemā.
Par veiksmīgākajiem pasākumiem uzskatu pasākumu „Iepazīsim Ciblas novada dabu un
vēsturi nūjojot” - „Rūķu gājiens”. Maršruts Cibla-Banderovka - Cibla. Klubā spēles, viktorīna,
izstāde pie tējas un piparkūkām. Pasākuma mērķis-novada iepazīšana, veselīgs dzīvesveids,
saturīga laika pavadīšana

Cirmas pagasta bibliotēka Atskaites gadā tika izstāditas 7 izstādes un organizēti 10
tematiskie pasākumi, piemēram, „Smaidiet! Jūs atrodaties bibliotēkā” – akcija registrācijas
atjaunošanai, „Noslēpumaini zirnekļa tīkli” – grāmatu izstāde- ceļojums (Starptautiskā interneta
drošības diena), „Grāmatu ķērāji”- neticamais ceļojums pa grāmatu labirintiem (Biblionakts 2018), „Kas ir bibliotēka?” spēļu ekskursiju programma mazuļiem, „Teātrāla ladīte” –
teatrālizētā spēle – izrāde, „Gimenes stāsts – eseju konkurss par gimeni (Pasaules gimenes diena
– 15 maijs)”, „Simts padomi - veselībā” – akcija (Pasaules veselības diena).
Felicioanovas bibliotēka Atskaites gadā tika izliktas 38 izstādes un organizēti
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pasākumi.
Veiksmīgākais pasākums - 1.jūnijs ir Starptautiskā bērnu aizsardzības diena. Tie ir svētki
bērniem, kas turklāt vēl ir mācību gada beigas un brīvdienu sākums. Atzīmējot šos svētkus, jau
trešo gadu bibliotēka sadarbībā ar Ciblas novada sporta organizatori I. Miklucāni organizēja
pasākumu, kurā kopā ar bērniem nosvinēt šo svētku dienu. Uz pasākumu ieradās 26 bērni.
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Pasākuma nosaukums „Rotājās saulīte” radās, jo gribējās novēlēt bērniem saulainu un
piedzīvojumiem bagātu vasaru. Spēlēs, rotaļās un arī apbalvošanā galvenais akcents bija saulīte,
vai vismaz kaut kas dzeltens.
Bija radošā darbnīca „Saulīte no pieneņu vītnēm” un sporta halles laukumā tika izveidota
saulīte. Tāpat bija rotaļas, spēles, bērnu apbalvošana un svētku kliņģeris.

Istalsnas bibliotēka Atskaites gadā tika izstādītas 20 izstādes un organizēti 4 tematiskie
pasākumi. Veiksmīgākais pasākums - spēle „Spēlēt skolu”. Spēles laikā bērni pēc kārtas lasīja
vienu grāmatu vai no citas grāmatas izlasīja kādu fragmentu, bet tas, kas bija ielikts par
skolotāju, lika atzīmi.

Istras pagasta bibliotēka Veiksmīgākais pasākums Dzejas vakars “Dvēseles spogulis”
“Cik labi, kad tev ir sirdij mīļš zemes stūrītis, kuram tu vari atzīties mīlestībā” – ar šiem
vārdiem, ko savā grāmatā ir teicis Vladimirs Marudenoks “Istra caur gadsimtiem”, sākās dzejas
vakars Istras pagasta bibliotēkā.
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Mūsu Istras pagasts visā Latgalē ir pazīstams ar savu skaisto dabu, daudziem ezeriem,
bagāts ar mežiem. “Latgales pērle”, tā Istras pagastu savā dzejolī ir nosaukusi pagastā mīlēta
mūsu novadniece Jeļena Rudņika.
Mūsu TN ir bijušas daudzas tikšanās ar dzejniekiem, rakstniekiem, muzikantiem no
citiem novadiem, bet arī starp mūsu novadniekiem ir ļoti daudz talantīgu cilvēku. Šajā vakarā
mums bija tikšanās ar romantiķiem, kuriem aizraušanās ar poēziju ir kļuvusi par sirdslietu.
Skatītāji iepazinās ar Vladimira Marudenoka, Irinas Čerņavskas, Valentīnas Brices, Sergeja
Mandrikina daiļradi. Mīļus un jautrus savus dzejolīšus deklamēja 5.klases audzēkņi Jana
Merkulova, Timurs Gorlačovs, Georgijs Tarasovs. Autoru uzstāšanos papildināja “muzikālā
pauze” ar dueta “Lirika’ priekšnesumiem un divi muzikālie klipi par Istru. Visi klātesošie varēja
iepazīties ar jaunām Marijas Tomčikas mākslinieciski izšūtām gleznām, kurās ielikts Marijas
darbs un izdoma.
Ļoti patīkami, ka šo pasākumu apmeklēja daudz vietējo iedzīvotāju, kuri uz brīdi bija
atstājuši savas rūpes un baudīja dzeju.

Kārsavas pilsētas bibliotēka Veiksmīgākais pasākumi:
Kārsavas pilsētas bibliotēkā notika tikšanās ar rakstnieci, publicisti un mākslas kritiķi
Gundegu Repši, uz kuru bija ieradušies gan novada iedzīvotāji, gan Kārsavas vidusskolas vecāko
klašu skolēni. Sarunu ar rakstnieci vadīja Latvijas Nacionālās bibliotēkas speciāliste Liega
Piešiņa. Uzklausījām rakstnieces pārdomas par mūsdienu rakstniecību, par vērtībām un radošo
darbu tapšanas procesu.

Gundega Repše un Liega Piešiņa
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Septembrī Dzejas dienu ietvaros bibliotēkā notika literāri muzikāls pasākums ar mūziķi
un dziesmu autoru Arni Slobožaninu “LATGALĪTS – DZEJĪ I DZEIVĪ”. Arņa vārsmas lasīja
kultūras nama jauniešu teātra studijas “Aplis” dalībnieki.

Arnis Slobožanins stāsta par savām radošām iecerēm
Zilupes pilsētas bibliotēka Veiksmīgākais pasākums: Tikšanās ar rakstnieci Noru Ikstenu.
Bibliotēkas lasītāja Olga Jarošenko stāsta: “Aprīlī mūsu pilsētas Tautas namā notika tikšanās ar
pazīstamo Latvijas rakstnieci Noru Ikstenu. Tikšanās laikā viņa pastāstīja par savu dzīvi,
daiļradi un par savu pēdējo romānu “Mātes piens”. Tikšanās pagāja ļoti siltā, draudzīgā
atmosfērā. Piedalījās daudz pilsētas iedzīvotāju: skolēni, dažādu organizāciju pārstāvji un citi
ieinteresēti cilvēki. Sarunas laikā N. Ikstena atbildēja uz jautājumiem par savu dzīvi, par to, kā
top viņas romāni un īpaša uzmanība tika veltīta romāna “Mātes piens” saturam un tapšanai.
Bija ļoti interesanti uzzināt, kā rakstniece strādā, kur smeļ idejas saviem darbiem, kas viņu
atbalsta, kas palīdz un kāpēc viņa kļuva par rakstnieci.”
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