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2. Reģiona, novada un bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums
Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka ir Ludzas novada pašvaldības kultūras,
izglītības un informācijas iestāde, kas Bibliotēku likumā noteiktajā kārtībā reģistrēta
Latvijas Republikas Kultūras ministrijā un veic pasaules kultūras matojuma
iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu,
sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā
esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu. (Ludzas novada
pašvaldības Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas Nolikums p.1.1.)
Bibliotēkas attīstības kopīgā stratēģija ir iekļauta „Ludzas novada attīstības
programmā 2011.-2017. gadam”. Ir paredzēts, ka bibliotēka turpinās attīstīties kā
informācijas, izglītības un brīvā laika pavadīšanas centrs. Tiks meklēti līdzekļi
bibliotēkas telpu modernizēšanai un funkcionalitātes paaugstināšanai.
Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka veic reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas
Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu 28 bibliotēkām. Ar Ciblas, Zilupes un
Kārsavas novadiem ir noslēgti sadarbības līgumi, kuru ietvaros Ludzas pilsētas galvenā
bibliotēka saņem finansējumu reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanai.
2011. gada septembrī tika veikta bibliotēkas atkārtotā akreditācija.
Akreditācijas komisijas secinājums: “Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka atbilst
akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir reģiona
galvenās bibliotēkas statuss”. Akreditācijas komisijas ieteikumi galvenokārt ir vērsti uz
bibliotēkas vizuālā tēla, mājas lapas, krājuma kvalitātes, uzlabošanu.
Ludzas, Ciblas, Kārsavas, Zilupes novadu bibliotēku darbības vispārīgs
raksturojums
Bijušais Ludzas rajons ir Latvijas Republikas attālākais Austrumu punkts, un
robežojas ar Krieviju un Baltkrieviju austrumos. Tā platība ir 2478.7
kvadrātkilometri, tie ir 3.84% no Latvijas kopplatības. 2009. gadā rajons tika
sadalīts četros novados: Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novados.
No 2009. gada jūlija publiskās un skolu bibliotēkas ir Ludzas (11 publiskās un 7
skolu bibliotēkas), Ciblas (6 publiskās un 4 skolu bibliotēkas), Kārsavas (7
publiskās un 5 skolu bibliotēkas) un Zilupes (4 publiskās un 3 skolu bibliotēkas)
pašvaldību pārvaldībā. Tās, pamatojoties uz „Bibliotēku likumu” un katras
bibliotēkas nolikumu, ko ir apstiprinājusi katra novada dome, veic informācijas,
izglītības un kultūras funkcijas savu novadu teritorijās. Pamatā bibliotēku
teritoriālais aptvērums nav mainījies. Tās darbojas jau esošo pilsētu un pagastu
teritorijās. Šobrīd Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novados darbojas 28
pašvaldību publiskās un 19 skolu bibliotēkas:
- Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka, kā reģiona galvenā bibliotēka,
- 2 pilsētu bibliotēkas: Kārsava un Zilupe - pa vienam izsniegšanas punktam,
- 25 pagastu bibliotēkas,
- 19 skolu bibliotēkas, no kurām:
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- 1 koledžas bibliotēka
- 1 ģimnāzijas bibliotēka
- 5 vidusskolu bibliotēkas
- 1 arodvidusskolas bibliotēka
- 1 mūzikas pamatskolas bibliotēka
- 1 vakara vidusskolas bibliotēka
- 8 pamatskolu bibliotēkas
- 1 speciālā internātskolas bibliotēka
Kārsavas novadā 2010 gadā Bozovas ciema bibliotēku reorganizēja un
pievienoja Kārsavas pilsētas bibliotēkai kā ārējās izsniegšanas punktu.
2011. gadā tika reorganizēta arī Ņukšu pamatskola un pievienota Pildas
pamatskolai, tā rezultātā arī šīs skolas bibliotēkas krājums pārcēlās uz Pildas
pamatskolas bibliotēku.
Pēc 01.01.2012 gada statistikas datiem četros novados dzīvo 28776 iedzīvotāji:
Ludzas novadā - 15178, Ciblas novadā - 3229, Kārsavas novadā - 6776, Zilupes
novadā - 3593. Dati par iedzīvotāju skaitu novados ir stipri nosacīti, jo nav zināms,
cik iedzīvotāji izbraukuši uz ārzemēm darba meklējumos u.t.t.
Pēc bibliotēku darba rādītāju apkopošanas - novadu bibliotēkās kopīgais lasītāju
skaits ir 13014, kas sastāda 45.22% no novadu iedzīvotāju skaita.
Neskatoties uz diezgan spiedīgajiem finansiālajiem apstākļiem, arī pagājušajā
gadā tika panākta vienošanās starp novadu pašvaldībām un Ludzas novada
pašvaldību, kā rezultātā Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadi slēdza sadarbības
līgumus ar Ludzas novada pašvaldību par Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas kā
reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu trīs novadu pašvaldību bibliotēkām
un šo funkciju finansēšanu. Vienas bibliotēkas maksājuma summa gadā sastādīja Ls
232, 92. Sadarbības līgumi novadiem gadā izmaksāja:
Kārsavas novadam - Ls 1863.36,
Ciblas novadam - Ls 1397.52,
Zilupes novads - Ls 931.68.
Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu bibliotēku misija ir sekmēt stabilu
un ilgstošu sava pagasta, pilsētas, novada sabiedrības garīgo un intelektuālo
attīstību, veidojot informācijas resursu krātuves, padarīt savus un globālos
informācijas resursus pieejamus un noderīgus Ludzas reģiona iedzīvotājiem, rosināt
interesi bērnos un jauniešos par grāmatu, kā arī saglabāt vietējas nozīmes kultūras
mantojuma krājumu nākamajām paaudzēm.
Bibliotēku mērķis ir:
 veicināt informāciju, izglītību un kultūras aktivitātes iedzīvotāju vidū,
 attīstīt bibliotēkas par izglītības, kultūras un sabiedrības saskarsmes
centru, nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus sabiedrības vajadzībām
atbilstošus informācijas pakalpojumus,
 organizēt un attīstīt bibliotēku krājumus, informācijas sistēmas un
tehnoloģijas,
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nodrošināt valsts un pašvaldību institūciju sagatavotās un publicētās
informācijas pieejamību
 nodrošināt lietotājiem informacionālu atbalstu kvalitatīvas izglītības
iegūšanai mūža garumā;
 saglabāt un nodrošināt pieeju nozīmīgiem vietējiem kultūras resursiem.
Kā secināja bibliotēku darbinieki gada noslēguma seminārā, tad pagājušais gads
,tāpat kā iepriekšējie, iezīmēja tās pašas problēmas un uzdevumus bibliotēku darbā.
Bibliotēku galvenie uzdevumi, neskatoties uz sarežģīto ekonomisko situāciju, ne arī
to, ka tika samazināts bibliotekāru darba laiks, bija - sniegt lietotājiem operatīvus un
kvalitatīvus bibliotekāros pakalpojumus, nodrošinot brīvu pieeju krājumu, datu bāzu
un informācijas tehnoloģiju pieejamību, sekmēt bērnu lasītprasmi, veicināt
informācijas meklēšanas prasmju un iemaņu attīstīšanu, turpināt veidot bibliotēku
elektronisko kopkatalogu un iekļauties kopējā bibliotēku informācijas sistēmā,
veicināt iedzīvotāju interesi un informēt par bibliotēkas darbu un pakalpojumiem,
izveidot apmeklētājiem draudzīgo vidi, iesaistīties VVBIS bibliotēku
automatizācijas procesos.
Runājot par problēmām, protams, kā viens no primārajiem tika atzīmēts finanšu
ierobežojums gan krājuma komplektēšanā, gan atalgojuma ziņā, un tas, protams,
negatīvi ietekmē bibliotēku darbu.
Kārsavas novada Kārsavas pilsētas bibliotēkas vadītāja Inta Jurča saka tā:
„Gadā iepirkto grāmatu eksemplāru skaits samazinās, jo trūkst finanšu līdzekļu un
pastāvīgi pieaug grāmatu izdošanas cenas. Finanšu trūkuma dēļ samazināts
abonēto seriālizdevumu skaits.”
Neskatoties uz problēmām, atskaites periods bibliotēkām bija intensīva darba
gads. Katrā bibliotēkā tika atzīmētas gan rakstnieku un dzejnieku jubilejas, notika
literāri vakari, tika rīkotas dažādas izstādes un kopējas ekskursijas, bibliotekāri
aktīvi piedalījās rīkotajos semināros, apmācību kursos, jo skaidrs ir viens, šodien
varam teikt noteikti - pastāvēs tas, kurš pratīs mainīties un pilnveidoties. Kārsavas
novada Mežvidu pagasta bibliotēkas vadītājas Veronikas Škesteres vārdiem sakot:
„Tā kā bibliotekāram arvien biežāk jāuzņemas arī sociālās palīdzības sniedzēja
funkcijas un bibliotēka veidojas par cilvēku aktivitātes punktu, vienmēr jābūt
gatavam sarunām ar visdažādākā izglītības un sociālā līmeņa lasītājiem par
visdažādākajām tēmām, cenšoties papildināt savas zināšanas individuāli par
informācijas resursu veidošanu, datu apstrādes un informācijas organizēšanas
principiem un tās ieguvi. Jauno informācijas tehnoloģiju ienākšana radikāli
mainījusi bibliotēkas darbības saturu, nemitīgi jāapgūst jaunas zināšanas,
pilnveidojama kvalifikācija.”
Ludzas reģiona visas 28 publiskās bibliotēkas ir veiksmīgi izgājušas akreditāciju:
 19 pašvaldību publiskās bibliotēkas tika akreditētas līdz 2013. gadam,
 7 bibliotēkas līdz 2014. gadam
 3 pašvaldību publiskās bibliotēkas tika akreditētas 2010. gadā uz laiku
līdz 2015. gadam.
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Visām bibliotēkām tika piešķirts vietējās nozīmes bibliotēkas statuss. Kārsavas
novada Mežvidu pagasta bibliotēkas vadītāja Veronika Škestere atskaitē saka:
„Bibliotēka akreditēta līdz 2013. gadam kā vietējās nozīmes bibliotēka, kas
apliecina tikai to, ka nevar bibliotēku akreditāciju uzskatīt tikai par birokrātisku
kontroli, bet gan procesu, kas palīdz attīstīties konkrētai bibliotēkai un pozitīvais
efekts- pašvaldības uzmanības piesaistīšana bibliotēkai.
2011. gada septembrī Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka veiksmīgi izgāja
atkārtoto akreditāciju un tika piešķirts reģiona galvenās bibliotēkas statuss.

2. Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika
2005. gadā tika izstrādāti „Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas attīstības virzieni
2006.-2010”, kur viena no sastāvdaļām bija „Bibliotēkas krājuma attīstības un
komplektēšanas koncepcija”. Tās izpildes analīze parādīja sekojošo:
 Vidējais iespieddarbu iepirkums par pieciem gadiem sastādīja 6,53 %
no kopējā bibliotēkas krājuma (bija paredzēts 5 %)
 Pēdējo divu gadu izdevumi sastāda 10,62% no krājuma (bija paredzēts
10%).
 Pēdējo piecu gadu izdevumi sastāda 34,7% no bibliotēkas krājuma (bija
paredzēts 30 - 40%)
 Izdevumi, kas vecāki par pieciem gadiem sastāda 65,3% no kopējā
krājuma (bija paredzēts 45%)
Gandrīz visi krājuma attīstības koncepcijas saturiskie un skaitliskie mērķi bija
sasniegti. Pārdomas izraisīja rādītājs, kurš atspoguļo izdevumu skaitu, kas ir vecāki par
pieciem gadiem. Pēc situācijas analīzes, secinājām, ka lielu daiļliteratūras krājuma daļu
sastāda klasikas darbu izdevumi, kuri arī dod šo skaitlisko rādītāju. Pēdējos gados
bibliotēka ir saņēmusi dāvinājumus no privātpersonām, liela daļa no kuriem bija XX
gadsimta 80. gados izdotā klasiskā daiļliteratūra. Daudzi izdevumi bija identiski
bibliotēkas krājumos esošajiem, bet jau nobružātajiem. Tādos gadījumos mainījām
bibliotēkas grāmatas pret dāvinātajām.
2011. gadā tika izstrādāta „Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas krājuma
attīstības un komplektēšanas koncepcija” 2011.-2015. gadiem. Tajā ir veikta
iepriekšējās krājuma attīstības koncepcijas analīze, kā arī izstrādāta bibliotēkas
krājumu veidošanas un papildināšanas politika 2011.-2015.g.g.
Krājuma koncepcija paredz, ka veidojot bibliotēkas krājumu jāievēro krājuma
atjaunošanas kritēriji: resursu kvalitāte; resursu dažādība; optimāls apjoms; atbilstība
Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu iedzīvotāju informacionālajām
vajadzībām. Lai krājums attīstītos proporcionāli un racionāli ir paredzēts ievērot
krājuma atjaunošanas procentuālo struktūru: katru gadu iegādāties 5% izdevumu no
kopējā bibliotēkas krājuma; panākt lai pēdējo 2 gadu izdevumi sastāda 10% no
krājuma; pēdējo 5 gadu izdevumi sastāda 30-40% no krājuma; izdevumi, kas vecāki
par 5 gadiem sastāda 45% no kopējā krājuma.
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2011. g. bibliotēka saņēma 1497 eks. grāmatu (+ 569 salīdzinot ar 2010. g.).
Lielākā daļa krājuma ir papildināta par pašvaldības līdzekļiem, kuru kopējā summa ir
3041.00 Ls , tas uz pusi vairāk nekā 2010. gadā. Pārējo daudzumu sastāda dāvinājumi
no fiziskajām un juridiskajām personām. Projektos piesaistītie līdzekļi grāmatu iegādei
nav lieli, tās ir saņemtās grāmatas „Bērnu/Jauniešu žūrijas” un „Grāmatu un citu
izdevumu iegāde publiskajām bibliotēkām” ietvaros. Tomēr kopējā jaunieguvumu
fonda lielākā daļa- 1504 eks. ir seriālizdevumi. Preses abonēšana notiek ar SIA
„Latvijas Pasts” starpniecību, kā arī izmantojam „Egmont Latvija” ( Bērnu periodikas
pasūtīšanai) un SIA „Merion” (Krievijas preses pasūtīšanai) pakalpojumus.
Aizvadītajā gadā norakstīti 1094 eks. grāmatu un 1358 eks. žurnālu.
59 % no kopējā fonda veido literatūra latviešu valodā, 40% krievu valodā, nedaudz
svešvalodās.
Krājuma apgrozība 2011. gadā sastādīja 1,72%. Tas ir viduvējs rādītājs, bet pie
krājuma kvalitātes tiek strādāts un salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem (piemēram, 2009.
gadā - 1,9%) tā ir kritusies. Secinājums: krājums Ludzas pilsētas galvenajā bibliotēkā
attīstās racionāli, atbilstoši reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanas prasībām.
Ludzas, Ciblas, Kārsavas, Zilupes novadu bibliotēku krājuma
komplektēšanas un organizācijas politika
Ikvienas bibliotēkas lielākā vērtība ir tajā esošais iespieddarbu krājums. Ludzas,
Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu bibliotēkas komplektē bibliotēku krājumu
vadoties pēc LR MK noteikumiem.
Bibliotēku krājuma komplektēšanas mērķi ir:
 nodrošināt ar nepieciešamajiem iespieddarbiem un informācijas nesējiem
ikvienu interesentu,
 attīstot bibliotēku krājumu kā mūsdienīgu, modernu krājumu orientētu uz
ērtu informācijas pakalpojumu sniegšanu;
 sekmēt un veicināt informācijas pieejamību gan tieši, gan attālināti visiem
pilsētu un pagastu iedzīvotājiem neatkarīgi no viņu sociālā statusa,
izglītības un veselības;
Bibliotēku krājuma komplektēšanas uzdevumi:
 veidot universālu un aktuālu, dažādam lietotāju vecumam un izglītības
līmenim atbilstošu, dažādu veidu, nozaru un valodu dokumentu krājumu;
 nodrošināt uzziņu krājuma daudzveidību visās zinātņu nozarēs: vārdnīcas
(valodu un skaidrojošās), enciklopēdijas, mācību grāmatas,
rokasgrāmatas, bibliogrāfiskos un novadpētnieciskos izdevumus;
 nodrošināt literatūru bērniem un jauniešiem, klasisko un mūsdienu
oriģinālo un tulkoto daiļliteratūru u.c.;
 atjaunot krājuma saturisko kvalitāti, tā izmantojamību un lasāmību,
neatkarīgi no informācijas nesēja formas.
Bibliotēku krājuma komplektēšana ir atbilstoša bibliotēku funkcijām:
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informācija - uzziņu izdevumi: enciklopēdijas, vārdnīcas, rokasgrāmatas, ceļveži,
statistikas gadagrāmatas,
izglītība – grāmatas: monogrāfijas, audiovizuālie materiāli, CD, kartogrāfiskie
izdevumi, kuri saistās ar novadiem, attēlizdevumi, kuri saistās ar novadu dzīvi,
novadpētnieciski un kultūrvēsturiski darbi,
izklaide - izdevumi saturīga brīvā laika pavadīšanai, latviešu oriģinālliteratūras
komplektēšanai, pasaules ievērojamo autoru darbiem.
Komplektējot bibliotēkas krājumus tiek ņemti vērā:
 dokumenta atbilstība bibliotēkas pamatprofilam,
 lietotāju intereses un pieprasījumi,
 dokumentu cenas,
 speciālistu ieteikumi.
Bibliotēkas krājuma komplektēšanas veidi:
 regulārā esošā fonda izvērtēšana,
 kārtējā jaunieguvumu komplektēšana,
 atlasītā materiāla norakstīšana.
Bibliotēku krājumu komplektēšanas avoti:
 pirkumi - par pašvaldības budžeta piešķirtajiem līdzekļiem iegādāti
iespieddarbi galvenokārt Ludzas GTU „SākumsA” Ludzā un tās filiālēs
Kārsavā un Zilupē, ar kuru novadu pašvaldībām noslēgts līgums, kas
paredz 10% atlaidi grāmatām, kā arī apgāda Zvaigzne ABC veikalā
Ludzā, kur tiek piešķirta 10% atlaide no vairumtirdzniecības cenas, ļoti
bieži grāmatas tiek iepirktas, izmantojot cenu atlaides, tāpat grāmatas tiek
iegādātas Latvijas izdevniecībās un apgādos, grāmatu veikalos;
 atbalstītie projekti :
- mērķprogrammas publiskajām bibliotēkām (VKKF mērķprogramma „Jaunu
grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajām bibliotēkām”) - šajā programmā
atskaites gadā piedalījās tikai Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka, diemžēl
pagastu bibliotēkām šī programma izpalika, kas bija vienīgā iespēja papildināt
pagastu bibliotēku krājumus ar oriģinālliteratūru, kas cenu ziņā ir dārga un
praktiski uz šo brīdi iegādāties to ir problemātiski,
- lasīšanas veicināšana programma „Bērnu žūrija” - atskaites gadā šajā
programmā piedalījās no Ludzas un Kārsavas Ciblas novadiem 10 bibliotēkas.
- Lauku bibliotēku atbalsta biedrības akcijas „Atbalsts lauku bibliotēkām”
ietvaros rīkotie „Grāmatu svētki”. Tas ir viennozīmīgi liels atbalsts bibliotēkām
sava krājuma papildināšanai. Atskaites gadā „Grāmatu svētkos” iegūtais
finansiālais papildinājums novadu bibliotēku fondu komplektēšanā bija Ls
1565.
 dāvinājumi (privātpersonu un juridisko personu dāvinājumi),
 atvietošana (lasītāju nozaudēto vietā iegūtie izdevumi),
 abonēšana (par budžeta līdzekļiem pasūtītā periodika),
Bibliotēku krājums pārskata gada beigās sastādīja 504077 vienības, no tiem:
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 Ludzas novada bibliotēkās ir 113289 vienību,
 Ciblas novadā - 38908,
 Kārsavas novadā - 59009,
 Zilupes novadā - 48666
 Skolu (19) bibliotēkās - 257192
Pavisam Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu publisko bibliotēku
kopējais krājums 2011. gadā palielinājies par 8864 dokumentiem, kuru iegādei
izlietoti Ls 21789 , t.sk. bērnu grāmatas – 1234 eksemplāriem, no tiem:
 Ludzas novada bibliotēkās - 5329 jaunieguvumi par Ls 11528
 Ciblas novada bibliotēkās - 1066 jaunieguvumi par Ls 2944
 Kārsavas novada bibliotēkās - 1558 jaunieguvumi par Ls 4716
 Zilupes novadu bibliotēkās - 911 jaunieguvumi par Ls 3260
 Skolu (19) bibliotēkās - 11375 jaunieguvumi par Ls 20081
Pamata finansējuma avots ir pašvaldības līdzekļi.
No šiem skaitļiem secinājums ir viens - pašvaldības diezgan vienmērīgi atbalsta
bibliotēkas. No skaitļiem redzams, ka Ludzas novadā tiek tērēts vairāk līdzekļu
bibliotēku fondu komplektēšanai, bet Ludzas novads ir bagātāks ar bibliotēkām - tās
ir 11, un Ludzas novadā darbojas Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka, kuras fondu
komplektēšanai ir vajadzīgas lielākas finanses. Vismazākais ir Zilupes novads un
tajā darbojas tikai 4 bibliotēkas, bet finansējums krājuma komplektēšanai neatpaliek
no pārējiem novadiem.
Līdzekļu sadalījums grāmatu un periodikas iegādei 2010.gadā Ludzas, Ciblas,
Kārsavas, Zilupes pašvaldību bibliotēkās
Bibliotēka
grāmatām
periodikai
Ls
Ls
Ludzas novads
1.
Ludzas pilsētas galvenā b-ka
3041
3055
2.
Brigu pagasta b-ka
181
267
3.
Cirmas pagasta b-ka
313
348
4.
Isnaudas pagasta b-ka
274
360
5.
Isnaudas pagasta Istalsnas b-ka
368
327
6.
Istras pagasta b-ka
200
237
7.
Nirzas pagasta b-ka
200
542
8.
Ņukšu pagasta b-ka
179
215
9.
Pildas pagasta b-ka
199
295
10.
Pureņu pagasta b-ka
195
281
11.
Rundēnu pagasta b-ka
202
149
kopā:
5352
6176
Ciblas novads
1.
Blontu pagasta b-ka
300
261
2.
Ciblas pagasta b-ka
264
210
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3.
4.
5.
6.

Ciblas pagasta Felicianovas b-ka
Ciblas pagasta Līdumnieku b-ka
Pušmucovas pagasta b-ka
Zvirgzdenes pagasta b-ka
kopā:
Kārsavas novads
1.
Kārsavas pilsētas b-ka
2.
Goliševas pagasta b-ka
3.
Malnavas pagasta Nesteru b-ka
4.
Mežvidu pagasta b-ka
5.
Mežvidu pagasta Ranču b-ka
6.
Mērdzenes pagasta b-ka
7.
Salnavas pagasta b-ka
kopā:
Zilupes novads
1.
Lauderu pagasta b-ka
2.
Pasienes pagasta b-ka
3.
Zaļesjes pagasta b-ka
4.
Zilupes pilsētas b-ka
kopā
1.

Skolu bibliotēkas

214
225
289
300
1592

209
272
200
200
1352

810
257
185
312
182
256
255
2257

888
352
225
250
247
245
252
2459

300
299
398
493
1490

399
338
234
799
1770

16428

3653

Novadu publisko bibliotēku gada atskaites pārbaudot, braucot uz bibliotēkām to
apsekošanā, vēl joprojām redzams, ka bibliotēkās grāmatu iegādei tiek atvēlēts
mazāks daudzums līdzekļu nekā periodikas iegādei (protams, ne visās). Labāk
izskatās šis jautājums skolu bibliotēkām, bet tas ir arī saprotams, jo skolas iepērk
mācību grāmatas.
Sarunās un diskusijās ar bibliotekāriem, kā arī runājot ar pašvaldību vadītājiem,
izkristalizējas iemesls, kāpēc lielākas finanses tiek atvēlētas preses iegādei - jo
laukos iedzīvotājiem ir zems pirktspējas līmenis un ļoti mazs procents ir to, kuri var
atļauties parakstīt preses izdevumus, bet interese par žurnāliem un avīzēm ir liela.
Kā stāsta bibliotekāri, tad iedzīvotāji vēlas, ka labprātāk lasīšot žurnālus un avīzes,
jo to tiem tiek patērēts mazāk laika un cilvēks ir iepazinies ar visiem jaunumiem.
Tagad, kad visas novadu bibliotēkas ir izgājušas akreditāciju un katrs ir dzirdējis
akreditācijas komisijas ieteikumus un rekomendācijas, tendence - presei līdzekļu
vairāk kā grāmatām, ir mazinājusies, un tas priecē, jo tomēr grāmatai ir
fundamentāla vērtība.
Savas domas par krājuma komplektēšanu izteica Mežvidu pagasta bibliotēkas
vadītāja Veronika Škestere: „Ar saturīga fonda komplektēšanu vistiešākā veidā
mēs varam veidot savu lasītāju gaumi, ieteicot grāmatas no latviešu
oriģinālliteratūras klāsta un populāri zinātnisko literatūru.”
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Toties Blontu pagasta bibliotēkas vadītāja Inta Vonoga dalījās savās pārdomas:
„Kādas grāmatas pērkam? Manas bibliotēkas lasītāji vairāk izvēlējušies lasīt viegla
satura grāmatas: daiļliteratūra, detektīvi, interesējas par psiholoģiju, medicīnu,
dārzkopību, bērni – vairāk lasa pirmsskolas vecuma un sākumskolas vecuma bērni,
tāpēc īpatsvars tiek likts tieši uz šīm grāmatām, pārējās grāmatas pēc lasītāju
pieprasījuma meklējam citās novada bibliotēkās”
Darbs ar krājumu bibliotēkās notika regulāri. Katru gadu bibliotēku krājumi tika
papildināti ar jaunāko literatūru, bet ne mazāk svarīgs darbs pie krājuma bija tā
attīrīšana no novecojušas, nolietotas, profilam neatbilstošas literatūras un liekajiem
dubletiem. Kā katru gadu arī aizvadītajā gadā bibliotēkas norakstīja iespiedvienības.
Pavisam 2011 gadā publiskās bibliotēkas norakstīja 20636 vienības, no tām:
 Ludzas novada bibliotēkās izslēgto vienību skaits - 7420,
 Ciblas novada bibliotēkās izslēgto vienību skaits - 3765,
 Kārsavas novada bibliotēkās izslēgto vienību skaits - 5790,
 Zilupes novada bibliotēkās izslēgto vienību skaits - 3661
 Skolu (19) bibliotēkās izslēgto vienību skaits - 22127

3. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība
Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka piedāvāja kā bezmaksas, tā arī maksas
pakalpojumus.
Bezmaksas: grāmatu izsniegšana, periodikas piedāvājums, grāmatu pienešana
mājās veciem cilvēkiem un cilvēkiem ar kustību traucējumiem, interneta izmantošana,
datu bāžu Letonika, Rubricon, e-likumi.lv, Kultūrvēstures datu bāze, apmācība darbam
interneta vidē un datora standartprogrammās, SBA pakalpojumi, pasākumu rīkošana.
Maksas: printēšana, kopēšana, skenēšana, faksa nosūtīšana, datu bāzes
LURSOFT izmantošana, elektroniskā dokumentu piegāde.

Galvenie bibliotēkas darba rādītāji:
2010.
Lasītāju skaits
2901

2011.
2887

+; - 11

Apmeklējumi

38720

41561

+ 2841

Izsniegumi

88891

90161

+1270

2011. gadā ir samazinājies bibliotēkas lasītāju skaits, kas ir skaidrojams ar
vispārējo iedzīotāju skaita sarukumu.
Lielākais procents no bibliotēkas apmeklētājiem ir Ludzas pilsētas iedzīvotāji.
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Lietotāji dzīvo

Kārsavas
novadā Zilupes novadā
1%
0%
Citur
2%
Ciblas novadā
4%
Ludzas novadā
8%

Ludzā
85%

Veicot uzziņu un informācijas darbu lielākoties bija jāmeklē informācija par
konkrētas grāmatas atrašanās vietu Ludzas, Kārsavas, Zilupes vai Ciblas novadu
biblotēkās. Tematiskiem apmeklētāju jautājumiem bija ļoti plašs spekrts: dziesmu
teksti, kultūras pieminekļi, ar Latvijas vēsturi sasitītie jautājumi u.c. salīdzinot ar
iepriekšējiem gadiem mazāk ir jautājumu par Latvijas Republikas likumdošanu un
Eiropas Savienības regulām, kā arī par ES dažādiem aspektiem vispār.
Bibliotēku apmeklē dažādu iedzīvotāju grupu pārstāvji. Diagrammā ir atspoguļots
bibliotēkas lasītāju kategoriju procentuālaias sadalījums:
Sadalījums pa kategorijām
Pirm skolnieki
5%
Studenti
8%

Bezdarbnieki
16%

Strādajošie
25%

Skolnieki
36%
Pensionāri
10%

Speciāla uzmanība sociāli mazaizsargāto un riska grupu pārstāvjiem
bibliotekārai apkalpošanai netika pievērsta, bet par „uzticīgiem” klientiem var uzskatīt
tieši šai grupai piederošos pilsētas iedzīvotājus. No viņu puses aktīvi tiek apmeklēta
interneta lasītava, abonements un periodikas lasītava. Daži maznodrošināto iedzīvotāju
grupas pārstāvji tika apmācīti datora un interneta lietošanai projekta „Bibliotēka dodas
pie lietotāja” ietvaros.
Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka joprojām nav pieejama cilvēkiem ar kustību
traucējumiem, bet šiem cilvēkiem pēc viņu pieprasījuma grāmatas tiek piegādātas uz
mājām. Pēc vajadzības tiek apkalpoti arī lasītāji pansionātā „Ludza”.
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SBA pakalpojumi Ludzas bibliotēkā priekš tās apmeklētājiem ir bezmaksas.
Grāmatu paku pārsūtīšanu uz LNB apmaksā Ludzas novada pašvaldība. 2011. gadā
bibliotēkas apmeklētāji grāmatas SBA kārtā pasūtīja pārsvarā mācībām.
Lasītājiem bibliotēka ir pieejama 52 stundas nedēļā, katra mēneša 15. datums ir
spodrības diena.
Ludzas, Ciblas, Kārsavas, Zilupes novadu bibliotēku pakalpojumu
piedāvājums un pieejamība
2011. gadā Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu bibliotēku pakalpojumu
attīstība tika balstīta uz jaunu zināšanu apguvi par e-pakalpojumu iespējām un to
pielietojumu ikdienā, sniedzot gan konsultāciju veidā, gan praktisku palīdzību
apmeklētājiem. Jaunas zināšanas un iemaņas tika iegūtas arī darbā ar bērniem, kā arī
par kvalitatīvāku savas bibliotēkas piedāvāšanas iespējām. Līdz ar to pieauga
pakalpojumu pieejamība – bibliotekāri, attīstot sevi, attīsta arī bibliotēku, domājot
par tās labāku pieejamību un sniegto pakalpojumu kvalitāti.
Ar katru gadu mainās bibliotēkas tēls sabiedrībā, pieaug bibliotēku svarīgums un
neaizstājamība, tāpēc tieši šodien, ekonomiskās un brīžiem pat garīgās krīzes
apstākļos ikvienam bibliotekāram jāiegulda visi spēki savas nozares galvenā,
idejiskā principa nosargāšanā - bibliotēku pakalpojumu brīva pieejamība ikvienam.
Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novados darbojas 28 publiskās bibliotēkas
un 19 skolu bibliotēkas. Tas nozīmē, ka katrā pagastā vai pat ciemā ir bibliotēka mazā oāze dvēseles veldzēšanai, kur jebkurš interesents var iegūt sev interesējošo
informāciju, lietderīgi pavadīt brīvo laiku, mācīties vai vienkārši atpūsties no
ikdienas rūpēm.
Bibliotēku darba laiki ir pielāgoti lietotāju vajadzībām. Piemēram, pēc lietotāju
lūguma Pildas, Pasienes, Mežvidu, Brigu, Zvirgzdenes u. c. bibliotēku darba laiki
tika pagarināti vakara stundās un gandrīz lielākā puse novadu bibliotēku darbojās
arī sestdienās, Briġu bibliotēkas vadītāja rīkoja izbraukuma pakalpojumus, jo kā pati
bibliotēkas vadītāja Alla Dolgovska saka: „…. bibliotēka ir vienīgā vieta, kur var
pavadīt brīvo laiku un mācīties. Katra mēneša pirmajā piektdienā - bibliotēkas
izbraukuma pakalpojumi Jučova (8 lasītāji) un Opuļi ciemos (10 lasītāji) .”
Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu bibliotēkas pārsvarā ir atvērtas
piecas dienas nedēļā no 8:00 vai 9:00 līdz 17:00 vai 18:00, Ludzas pilsētas galvenā
bibliotēka - 19:00. Pagastu bibliotēkās pusdienu pārtraukumu no 12:00 vai 13:00
līdz 13:00 vai 14:00, vienīgi izņēmumi ir tās bibliotēkas, kurās darbinieks strādā
pusslodzē, vai citā slodzē. To labi izjūt visi skolu bibliotēku lietotāji, jo skolās
slodzes ir ļoti mazas, sākot ar vienkārši uzlikto pienākumu izpildi un beidzot ar
slodzi tikai 2 pilsētu skolu bibliotēkās.
Bibliotekāri ir ļoti atsaucīgi un labprāt piegādā grāmatas un periodiku uz mājām
veciem, slimiem cilvēkiem.
Bibliotēkās apmeklētājiem ir nodrošināts plašs piedāvājumu klāsts. Ir gan bez
maksas, gan maksas pakalpojumi
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Bezmaksas pakalpojumi ir:
 grāmatu abonements,
 žurnālu, laikrakstu lasīšana bibliotēkas telpās un to izsniegšana uz
mājām,
 CD un DVD lasīšana bibliotēkas telpās,
 piekļuve internetam bibliotēkas telpās un ārpus bibliotēkas telpām,
 datoru un tajos uzstādīto programmatūru izmantošana,
 palielināmās iekārtas izmanošana lasīšanai ar datoru,
 lasītāju reģistrēšana, lietotājvārda un paroles izsniegšana,
 grāmatu rezervēšana internetā (tikai Ludzas pilsētas galvenajā
bibliotēkā)
 grāmatu abonementa termiņa pagarināšana,
 piekļuve pie katalogiem un datu bāzēm,
 uzziņas, konsultācijas, informācijas meklēšana.
Un protams, it kā pavisam elementārais - saprotošs, smaidīgs bibliotēkas darbinieks,
kas uzklausa, neatsaka palīdzēt.
Maksas pakalpojumi ir Ludzas un Kārsavas, Ciblas novadu publiskajās bibliotēkās,
tie apstiprināti ar Ludzas novada domes, Kārsavas novada domes un Ciblas novada
domes lēmumiem, kuri nosaka maksas pakalpojumu cenrādi. Maksas pakalpojumi ir
kopēšana, printēšana, skenēšana, faksa nosūtīšana.
Lasītāju iesaistīšanai bibliotēkas pakalpojumu attīstībā bibliotēkās ir iekārtotas
ierosinājumu un sūdzību grāmatas, bet kā ierasti ierosinājumi tiek izteikti
galvenokārt mutiski, kuri iespēju robežās arī tiek ņemti vērā.
Nereti mēs aizmirstam par tiem cilvēkiem, kuriem ir vajadzīga līdzcilvēku
uzmanība, tie ir cilvēki ar īpašām vajadzībām, invalīdi ar kustību traucējumiem.
Viņiem ir nepieciešami elementāri apstākļi, lai varētu iekļūt telpās. Vienkāršāka
situācija ir bibliotēkās, kuras atrodas pirmajā stāvā. Tām automātiski ir
nodrošinājums, ka cilvēki ar īpašām vajadzībām iekļūst bibliotēkās. Ir liels prieks,
ka daudzās novadu bibliotēkās par to tiek domāts, piemēram, Lauderu, Istalsnas un
Isnaudas bibliotēkās par 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 tiek apmierinātas.
Ludzas pilsētas galvenajā bibliotēkā ir pieejams pakalpojums vājredzīgiem
cilvēkiem. Viņi var lasīt iespiestos, drukātos tekstus ar specializētu datortehnikas
palīdzību.
Bibliotēku apmeklētāju sastāvs pamatos nav mainījies, kaut gan lauku teritorijās
iedzīvotāji samazinās. Tāpat kā iepriekšējos gados, lielāko lasītāju skaitu sastāda
sociāli vismazāk aizsargātā iedzīvotāju daļa – pensionāri, bezdarbnieki un
mājsaimnieces. Liela bibliotēku apmeklētāju grupa ir skolēni, kurus piesaista datori
un internets.
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Katras bibliotēkas veiksmīgo, vai mazāk veiksmīgo darbošanos nosaka galvenie
darba rādītāji: lasītāju skaits, izsniegumu skaits un bibliotēkas apmeklētība. Ieskats
Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes pašvaldību publisko bibliotēku galvenajos
rādītājos:
Ludzas, Ciblas, Kārsavas, Zilupes bibliotēku darba rādītāji salīdzinot ar 2009.,
2010.gadiem

Rādītāji
Lasītāji:

2009.gads
9130

2010.gads
8761

2011.gads
8800

+/ +

t.sk. bērni

3219

3018

3056

+

Apmeklējumi:

185172

170789

145226

-

t.sk. bērni

64403

67440

63669

-

Izsniegums:

333042

279996

271482

-

t.sk. bērni

83650

73120

61589

-

Redzot datus salīdzinājumā, jāsecina, ka lasītāju, tajā skaitā bērnu kā bibliotēkas
lietotāju, skaits ir krietni pieaudzis, toties visi pārējie rādītāji ir ar mīnus zīmi. Visas
mīnuszīmes var skaidrot dažādi, bet secinājums ir viens - bibliotēkāriem „jāiet tautā”,
jābūt redzamiem, reklamējot bibliotēkās pieejamos pakalpojumus, organizējot dažādus
lasīšanas veicināšanas pasākumus, un kaut vai vienkārši jābūt omulīgai saiešanas
vietai, jo laukos dažviet tā ir vienīgā kultūras saliņa iedzīvotājiem.
Ludzas, Ciblas, Kārsavas, Zilupes skolu bibliotēku darba rādītāji par 2011.gadu

Rādītāji
Lasītāji:
t.sk. bērni

2011.gads
4288
2815

Apmeklējumi:
t.sk. bērni

76037
55511

Izsniegums:
t.sk. bērni

93945
61481
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Ludzas novada bibliotēku darba rādītāji salīdzinot ar 2009.,2010.gadu

Rādītāji
Lasītāji:
t.sk. bērni
Apmeklējumi:
t.sk. bērni
Izsniegums:
t.sk. bērni

2009.gads
4503

2010.gads
4424

2011.gads
4470

+/ +

1682

1573

1659

+

104959
29873
150875
33330

85474
27688
131075
31849

66798
26530
131162
26315

+
-

Kārsavas novada bibliotēku darba rādītāji salīdzinot ar 2009.,2010. Gadu

Rādītāji
Lasītāji:
t.sk. bērni
Apmeklējumi:
t.sk. bērni
Izsniegums:
t.sk. bērni

2009.gads
2324
728
40074
18036
94370
26830

2010.gads
1970
633
34257
17396
65418
19219

2011.gads
1888
615
31540
17182
57807
15593

+/ -

Ciblas novada bibliotēku darba rādītāji salīdzinot ar 2009.,2010. gadu

Rādītāji
Lasītāji:
t.sk. bērni
Apmeklējumi:
t.sk. bērni
Izsniegums:
t.sk. bērni

2009.gads
955
348
14788
7155
28683
4621

2010.gads
973
357
18244
9107
27445
4216

2011.gads
1020
314
16597
8226
28457
4355

+/ +
+
+

Zilupes novada bibliotēku darba rādītāji salīdzinot ar 2009.,2010.gadu

Rādītāji
Lasītāji:
t.sk. bērni
Apmeklējumi:
t.sk. bērni
Izsniegums:
t.sk. bērni

2009.gads
1348
461
25351
9339
59114
18869

2010.gads
1374
455
32814
13249
56058
17836

2011.gads
1422
468
30291
11731
54056
15326

+/ +
+
-

4.
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5. Darbs ar bērniem un jauniešiem
Bibliotēkā tika komplektēta bērnu un jauniešu vecumam atbilstoša literatūra,
ņemot vērā bibliotēkas lietotāju pieprasījumus un atteikumus, kā arī skolas obligātās
literatūras sarakstus. Krājumu veidoja grāmatas, seriālizdevumi, un CD . Mazākajiem
bērniem iepirkām grāmatas ar diskiem, kuros ir multfilmas un attīstošas spēles.
Nodaļas krājums tika papildināts galvenokārt no Ludzas novada pašvaldības
budžeta līdzekļiem. Kā papildavotus varēja nosaukt akciju „Atbalsts lauku
bibliotēkām”, VKKF un lasītāju dāvinājumus. Sistemātiski tika strādāts arī pie krājuma
optimizācijas.
Lielākā daļa lasīšanas veicināšanas pasākumu tika organizēti pirmskolas
vecuma bērniem un 1.-4.klašu skolēniem. Katru gadu 1.klašu skolēni tika iepazīstināti
ar bibliotēku.
Informācijas meklēšanai elektroniskajā katalogā un internetā skolēni tika
apmācīti individuāli.
Bērnu apkalpošanas nodaļa sadarbojās ar Ludzas pilsētas ģimnāziju, Ludzas
pilsētas 2.vidusskolu, Ludzas mūzikas pamatskolu un trijām Ludzas pirmskolas
izglītības iestādēm “Namiņš”, “Pasaciņa”, “Rūķītis” rīkojot bērniem lasīšanas
veicināšanas pasākumus.
Bērnu un jauniešu centram tika sniegta palīdzība pasākumu rīkošanā, kā arī
pasākumiem atlasītas grāmatu kopas .
Mediju centrs jau vairākus gadus pēc kārtas bērnu žūrijas dalībniekiem
dāvināja bezmaksas biļetes uz kino.
Pagastu un skolu bibliotekāriem sniedzām nepieciešamo metodisko un konsultatīvo
palīdzību darbam ar bērniem un jauniešiem. Bibliotēkas darbinieki piedalījās
metodiskajos braucienos pa novada bibliotēkām, kā arī semināru rīkošanā.
2011. gadā Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas
galvenā bibliotekāre Ilga Kaupuža kļuva par Voldemāra Caunes balvas „Gada
bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem” ieguvēju. V.Caunes balva I.Kaupužai tika
piešķirta par aktīvu piedalīšanos projektos „Stāstu laiks bibliotēkā” un „Bērnu Žūrija”,
par papildus finansējuma piesaistīšanu projektiem bērnu lasīšanas veicināšanai, par
sadarbību ar mācību iestādēm, Bērnu un jauniešu centru un vecākiem, par bērniem
atbilstošas un interesantas vides radīšanu bibliotēkā, par bērnu un jauniešu mācīšanu
pareizi izmantot internetu.

I.Kaupuža (otrā no kreisās) V.Caunes balvas saņemšanas brīdī
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Ludzas, Ciblas, Kārsavas, Zilupes novadu bibliotēku darbs ar bērniem
un jauniešiem
4.1. Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums Jūsu bibliotēku sistēmā,
metodiskā un konsultatīvā darba organizācija attiecībā uz šo mērķgrupu.
Viena atsevišķā darbinieka, kas atbildētu par darbu ar bērniem un jauniešiem
Ludzas reģionā nav, bet tas nenozīmē, ka šī mērķgrupa ir atstāta novārtā.
Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka (LGB) ir metodiskais un konsultatīvais centrs 27.
Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu publiskajām bibliotēkām, kā arī 19 skolu
bibliotēkām, ne tikai darbā ar pieaugušajiem, bet arī darbā ar bērniem un jauniešiem
līdz 18. gadiem.
Bijušajā Ludzas rajonā nav nevienas patstāvīgās bērnu bibliotēkas, tās ir apvienotas
ar pieaugušo bibliotēkām: LGB - Bērnu apkalpošanas nodaļa, Kārsavā - Bērnu
apkalpošanas nodaļa, Zilupē - Bērnu apkalpošanas nodaļa, visās pagastu bibliotēkās ir
atsevišķi plaukti ar bērnu literatūru, pavisam mazajiem, piemēram, Lauderu,
Zvirgzdenes, Isnaudas pagasta bibliotēkās grāmatiņas skaisti saliktas mazajiem
lasītājiem viegli pieejamajās kastītēs. Katrā no bibliotēkām ir bērnu rotaļu stūrīši, kuri
ir aprīkoti ar dažādām rotaļlietām, krāsu zīmuļiem, flomāsteriem, krītiņiem, teātra
aizslietņiem, maziem slidkalniņiem, mašīnām, lecamām bumbām u.t.t. Šodien
bibliotēkās darbs ar bērniem pakārtots, lai bērnam no mazotnes gribētos nākt uz
bibliotēku, iemīlētu grāmatu, spēlētu spēles un ilgāku laiku gribētos pakavēties
bibliotēkā.
LGB bērnu apkalpošanas nodaļas bibliotekāres vienmēr nāca palīgā bibliotēku
metodiķei un pagastu, pilsētu bibliotēku vadītājiem ar padomu, un tā, kopā darbojoties,
mēs radījām risinājumus visiem nesaprotamajiem, neskaidrajiem jautājumiem. LGB
rīkotajos semināros vienmēr tika apspriesti jautājumi, kuri saistīti par darbu ar bērniem,
novadu bibliotēku meitenes arī stāstīja par saviem jauninājumiem, rīkotajiem
pasākumiem, kuri tika organizēti bibliotēkās. Ļoti bieži uz semināriem tika aicināta
LGB bērnu apkalpošanas nodaļas galvenā bibliotekāre Ilga Kaupuža, viņa labprāt
dalījās savā pieredzē un zināšanās, pastāstīja, kā ir labāk, vai pareizāk, un ar savu
sirdsdegsmi, izdomu pilnajiem pasākumiem spēja aizraut jebkuru cilvēku, arī
bibliotekārus, kuriem ikdienas darbā nākas saskarties ar bērniem. Pateicoties Ilgai mēs
bieži semināros uzvedāmies kā bērni - spēlējam, jo caur spēli mēs varējām
pietuvināties un uzzināt viens par otru daudz vairāk. Un tieši tāpēc šo jauko Ludzas
pilsētas galvenās bibliotēkas bērnu apkalpošanas bibliotekāri mēs pagājušajā gadā
virzījāmies uz V. Caunes balvu, kuru viņa arī ieguva. Par ko bijām ļoti priecīgas!
Tika organizēti arī izbraukumu semināri, gan sava bijušā rajona robežās, gan ārpus
Latvijas robežām, rīkojām izbraukumus uz Latvijas bibliotēkām, kurās varēja smelt
pieredzi telpu noformēšanā, atrast jaunas idejas pasākumiem, piemēram, atskaites gadā
bibliotēku darbinieki bija Madonas novada bibliotēkās, Līvānu novada bibliotēkās, kā
arī apmeklējām jauno Salaspils bibliotēku, kur bērnu darbam varējām gūt daudz
interesantu un svaigu ideju.
Tika rīkoti arī bibliotēku apsekošanas izbraukumi.
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Ludzas, Ciblas, Kārsavas, Zilupes bibliotēku izmantošanas dinamikas rādītāji
darbā ar bērniem 3.gadu laikā

Rādītāji
Lasītāji
Apmeklējumi
Izsniegums

2009.gads
3219
64403
83650

2010.gads
3018
67440
73120

2011.gads
3056
63669
61589

+/ +
-

Lasītāju skaits aizvadītajā gadā ir pieaudzis par 38 - tas ir patīkams pārsteigums.
Kaut arī skolas un bērnudārzus ver ciet, un tas ir lielākais mīnuss, jo kā
bibliotekāres stāsta, ka tur, kur slēdza skolu vai bērnudārzu, tur dzīvība pazūd, par
to liecina arī cipari, tomēr var uzteikt bibliotekārus par neatlaidīgu darbu jauno
lasītāju piesaistē.
Ludzas novada bibliotēku izmantošanas dinamikas rādītāji darbā ar bērniem
3. gadu laikā

Rādītāji
Lasītāji
Apmeklējumi
Izsniegums

2009.gads
1682
29873
33330

2010.gads
1573
27688
31849

2011.gads
1659
26530
26315

+/ +
-

Kārsavas novada bibliotēku izmantošanas dinamikas rādītāji darbā ar
bērniem 3. gadu laikā

Rādītāji
Lasītāji
Apmeklējumi
Izsniegums

2009.gads
728
18036
26830

2010.gads
633
17396
19219

2011.gads
615
17182
15593

+/ -

Ciblas novada bibliotēku izmantošanas dinamikas rādītāji darbā ar bērniem
3. gadu laikā

Rādītāji
Lasītāji
Apmeklējumi
Izsniegums

2009.gads
348
7155
4621

2010.gads
357
9107
4216

2011.gads
314
8226
4315

+/ +

Zilupes novada bibliotēku izmantošanas dinamikas rādītāji darbā ar bērniem
3. gadu laikā

Rādītāji
Lasītāji
Apmeklējumi
Izsniegums

2009.gads
461
9339
18869

2010.gads
455
13249
17836

2011.gads
468
11731
15326

+/ +
-
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4.2. Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana, jaunieguvumu
proporcionalitāte, salīdzinot iegādāto pieaugušo un bērnu/jauniešu literatūras
krājumu un lasītāju sastāvu.
Bibliotēku krājums bērniem un jauniešiem tika komplektēta atbilstoši visu
vecuma grupām - daudzveidīgs, attīstību veicinošs. Krājumu veidojot, bibliotekāri
vadījas pēc lietotāju pieprasījuma, analizējēja bērnu intereses un vajadzības.
Bibliotēkās bērniem domātais krājums sastāv galvenokārt no grāmatām un
seriālizdevumiem.
Bērnu grāmatu fonds galvenokārt papildināiās no pašvaldību budžeta līdzekļiem.
Atskaites gadā novadu bibliotēku bērnu grāmatu fonds palielinājās par 1560
eksemplāriem.
Liels atbalsts bija arī bērnu lasīšanas veicināšanas mērķprogrammai „Bērnu
žūrija” - aizvadītajā gadā šajā mērķprogrammā piedalījās 10 bibliotēkas. Kā atzīst
Veronika Šķestere: „Liels ieguvums bibliotēkas bērnu grāmatu krājuma
papildināšanai bija atbalstītais „Bērnu žūrijas” projekts, kas ļauj aktīvāk iesaistīt
mazos lasītājus lasīšanas veicināšanas aktivitātēs, kā arī iesaista lasīšanas priekā
lielāku bērnu skaitu. Vēl lielāks prieks bija par labdarības projekta „Sirsniņa
prasa, lai bērniņš lasa” atbalstu, ko dāvinājuma veidā sniedza Georgs Turlajs.”
Tāpat neatsverams atbalsts jauno bērnu grāmatu ienākšanai bibliotēkās bija
bibliotēku akcijā „Atbalsts lauku bibliotēkām”, kur visas dalību ņemošās bibliotēkas
tika pie dāvanu kartēm jauno grāmatu iegādei. Bibliotēkām grāmatas dāvināja arī
iedzīvotāji.
Novadi
Ludzas
Ciblas
Kārsavas
Zilupes

Jaunieguvumi
2011.g.

Bērnu grāmatu fonds
gada beigās

722
531
173
134

12155
3912
4559
5597

4.3. Uzziņu darbs, informācijas pakalpojumi, informācijas prasmju un
iemaņu attīstīšana.
2011. gadā maziem lasītājiem tika sniegtas 1356 uzziņas. Tas ir ,salīdzinot ar
pagājušo gadu, nedaudz vairāk. Visvairāk pieprasītas uzziņas bija par vēsturi gan
Latvijas, gan Latgales, gan ES vēsturi, struktūru, dalībvalstīm. Projektu nedēļās
skolās bērniem jāgatavo referāti un tad tika meklēta informācija par Latvijas
pilsētām, pilskalniem, senām teikām, par latviešu folkloru, tradīcijām.
Zilupes bibliotēkā Jeļena Sotčenko daudz darbojās ar bērniem pie datoriem,
piemēram, bibliotēku nedēļas ietvaros 1.-4. klasēm notika pirmā iepazīšanās ar
datoru „Mans draugs dators”, pirmsskolas vecuma bērniem šāds pasākums bija
maijā. „Jaunie cilvēki grib aktīvi lasīt, mācīties, satikties ar vienaudžiem modernā
informācijas un zināšanu piesātinātā vidē, kur iespējama piekļuve pasaules
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elektroniskajiem resursiem” - tā par saviem jauniešiem teica Zilupes pilsētas
bibliotēkas bērnu apkalpošanas nodaļas bibliotekāre J. Sotčenko.
Ciblas bibliotēkā jaunajiem interneta lietotājiem ļoti patika datorstundas
„Ceļojums multfilmu pasaulē” - „ …bērniem, kuriem mājās nav datora un
interneta, bibliotēka ir tā vieta, kur varēja izmantot šo izdevību. Multfilmas jau
patīk visiem bērniem, tāpēc viņi labprāt nāca uz bibliotēku. Ļoti paika portāls
www.pasakas.lv ”- tā saka savā atskaitē Rita Trukšāne Ciblas bibliotēkas vadītāja.
„Bērnu un jauniešu aizraušanās ar datorspēlēm un internetu nevar būt
nosodāma (ja vien tā nekļūst par totālu atkarību), jo jaunā paaudze ar
datorprasmēm un interneta lietošanas iemaņām būs konkurētspējīga darba tirgū.
Piemēram,
2011.gada
vasarā
jaunieši
aizrautīgi
uzsāka
spēli
portālāwww.ikariam.lv, kas veicina un attīsta loģisko domāšanu, ekonomiskos
aprēķinus. Interneta portālā www.draugiem.lv daudzi bibliotēkas lietotāji spēlē
spēles sadaļā „Brain” – tās pārbauda dalībnieku erudīciju. Domājams, nākotnē
šādu iespēju būs vēl vairāk” - tā savā atskaitē teica Zaļejes pagasta bibliotēkas
vadītāja Jeļena Smutova
4.4. Bibliotēkas lasītāju interešu izpēte. Interešu grupu darbs.
Aptaujājot bērnus, kas tad viņiem visvairāk patīk bibliotēkā, tad jākonstatē, ka
maziem pirmskolas vecuma bērniem, protams, vismīļākās ir krāsainās, runājošās
grāmatiņas, piemēram, Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas bērnu apkalpošanas
nodaļā ir vesela burvju burtiņu peles grāmatu kaste, kurā atrodas dažādas runājošās
grāmatas. Mazie knīpas pie šīs kastes varēja sēdēt stundām ilgi un spaidot klausīties
pasaku, mūziku, vai kopā ar grāmatiņu mācīties skaitīšanu. Tāpat te savu mājvietu ir
atradis jaukais smieklu vīriņš, kurš dāvā savus burvīgi aizrautīgos smieklus
jaunajiem lasītājiem un viņu vecākiem. Tas ir kā liels pārdzīvojums, piedzīvojums
un šķiet, ka sadraudzējoties ar šo smiekliņu negribējās ķiparam vairs doties projām.
Tāpat, katrā bibliotēkā tagad bērniem ir savs spēļu stūrītis, ar dažādām galda
spēlēm, zīmēšanas piederumiem, rotaļlietām - tie bija viņu mīļākie “darba rīki.”
Lielākiem bērniem patika enciklopēdijas, vārdnīcas, rokasgrāmatas, kas sniedza
precīzas atbildes uz interesējošiem jautājumiem, labprāt lasīja vai vienkārši
izšķirstīja jaunākos žurnālus, meitenes, labprāt, lasīja mīlestības romānus, studēja
grāmatas, kurās aprakstīts viss ar mistiku saistītais. Ir tikai viens noteikums grāmatām nav jābūt biezām, jo tās atbaida, bet saturam iekšā jābūt spraigam un
dinamiskam.
4.5. Bibliotēkas sadarbības tīkls, partneri, vērtējums.
Vislielākais bibliotēkas sadarbības partneris bija pašvaldība, jo tā uzturēja un
piešķīra naudu tam, lai bibliotēkas varētu pastāvēt.
LNB BAI Bērnu literatūras centrs bērnu bibliotēkām ir viens labs sadarbības
partneris un draugs, jo uz literatūras centra kolēģēm varējām vienmēr paļauties, lūgt
palīdzību, padomu un galvenais zināt, ka nekad netiks atteikts.
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Bibliotēku sadarbības partneri darbā ar bērniem bez šaubām bija viņu vecāki,
kuri veda mazos lasītājus uz bibliotēku, tad ir bērnudārzi, ar kuriem bija visciešākā
sadarbība, jo bērnudārzu kontingents ir pats atsaucīgākais un labvēlīgi noskaņotais
pret grāmatām. Ir pat gadījušies tādi kuriozi, kad paciemojoties bibliotēkā ar
bērnudārza grupiņu, bērns vēlāk ar varu vilka uz bibliotēku savus vecākus. Un tad,
protams, vēl viens ļoti nozīmīgs sadarbības partneris bija skolas. Patīkami
apzināties, ka publiskās bibliotēkas un skolu bibliotēkas kļūst savā darbībā aizvien
vienotākas. Aizvadītajā gadā Ciblas, Ludzas, Nirzas u.c. aktīvi piedalījās un
veiksmīgi startēja dažādos projektos, piemēram, Ciblas un Ludzas - drošais
internets, Grāmatu svētkos aktīvi sadarbojās LPGB bērnu apkalpošanas nodaļas
bibliotekāri ar Ludzas pilsētas ģimnāzijas un Ludzas Mūzikas skolas bibliotekārēm,
kā arī Pušmucovas pamatskolas un Ciblas vidusskolas bibliotekāriem, kur notika
dažādi jautri pasākumi.
Lauderu bibliotēka cieši sadarbojās ar pagasta teritorijā esošo bērnu
rehabilitācijas centru „Bērnu Oāze”, kurā mīt bērniņi ar īpašām vajadzībām.
Istalsnas bibliotēka sadarbojās ar bērnu patversmi „Ābelīte”.
Neapšaubāmi vēl viens liels sadarbības partneris bija muzeji, jo te ir daudz
vērtīga materiāla, piemēram, Ludzas muzejā ir bagāts vēsturiskais krājums, kuru
muzeja darbinieki mācēja pasniegt arī bērnam saprotamā un interesantā veidā, ir
skaista un interesanta pēc satura dabas ekspozīcija, kuru aplūkot neatsakās pat
pieaugušie - tur var redzēt dažādu dzīvnieku izbāzeņus, herbārijus no augiem un
palasīt par tiem.
Tautas nami, kultūras centri, Bērnu un jauniešu centri - tie visi bija bibliotēku
sadarbības partneri, jo visiem viens mērķis- sniegt pēc iespējas kvalitatīvākus
atpūtas, brīvā laika pavadīšanas, kā arī informācijas un izglītošanās iespējas un
veidus.
4.6. Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes.
Mēs visi saprotam, ka grāmata spēj aizraut un aizvest fantāziju zemē, tikai to
vajag prast pasniegt un ieinteresēt. Tas, lūk, arī ir viens no galvenajiem
uzdevumiem bērnu bibliotēkas darbiniekiem - prast ieinteresēt.
Tāpēc bibliotēku darbinieki izdomāja un realizēja dažādus interesantus
pasākumu, piemēram, gandrīz visās bibliotēkās, kuras sadarbojās ar skolām un
bērnudārziem regulāri notika pirmo klašu skolēnu iepazīstināšanas pasākumi ar
bibliotēku, tās lietošanas noteikumiem, iespējām, ko bibliotēkas var sniegt savam
lietotājam. Piemēram, Ludzas bērnu bibliotēkā uz tikšanos ar skolniekiem –
iesācējiem, t.i. 1. klašu skolēniem tradicionāli atlido” Karlsons, kas dzīvo uz jumta.
“ Viņš bērniem rādīja visādus trikus, stiķus un nereti ir kuriozi, kad mazie bērni sāk
pamācīt neprašu ar lielo ievārījuma burku rokās, kā jāuzvedas un, kā pareizi
jāapietas ar grāmatu. Bērniem tas bija liels piedzīvojums, un ilgi vēl pēc tam
,atnākot uz bibliotēku, viņi meklē palaidnīgo vīreli, un tajā pašā laikā viņi jau zina
visus bibliotēkas noteikumus, tie iesēdušies bērna atmiņā viegli bez uzspiešanas.
Šādas pirmās iepazīšanās Goliševas bibliotēkā saucas „Ceļojam bibliotēkā”.
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Lasīšanas veicināšanai bibliotēkas rīko dažnedažādus pasākumus gan grāmatu
izstāžu veidā, gan izzinošos tematiskos pasākumos, gan krustvārdu mīklu
risināšanas veidā, gan arī dažādās nerātnās padarīšanās. Piemēram, Pušmucovas
bibliotēkas vadītāja stāsta, ka ļoti bieži mazajiem lasītājiem rīkoja pasaku
pēcpusdienas, jo caur pasakām attīrās dvēsele un var gūt ļoti lielu dzīves mācību.
Tāpat tika rīkotas dažādas viktorīnas.
Istras pagasta bibliotēkā atskaites gadā darbojās leļļu teātris, kurā jau tika
iestudētas 6 izrādes un arī Cirmas bibliotēkā bibliotekāres vadībā bērni paši
gatavoja lelles izrādēm un iestudē leļļu teātra izrādes. Darbs pie izrādēm ir liels
tāpēc gatavošanās notika ilgi, pēdējā izrāde bija veltīta jūras tematikai. Visi meklēja
materiālu grāmatās par jūras akmeņiem, visu, kas saistīts ar jūru. Bērni zīmēja
zīmējumus, vēlāk bija zīmējumu izstāde, tika rīkota viktorīna un nobeigumā bērni
rādīja leļļu teātra „Kā akmentiņš kļuva par zvaigzni”. Leļļu teātru izveidošanās bija
iespējama pateicoties novada projektu konkursam „Mazie kultūras projekti”, kuru
izsludināja Ludzas novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvalde.
Zilupes pilsētas bibliotēkā bērnu apkalpošanas nodaļā brīžiem darbojās
„mājas darbu pildīšanas klubiņš”. Tāpat te arī darbojas literatūras popularizēšanas
un lasītāju izglītošanas bibliotēkmācības klubiņš, kur bērni tika iepazīstināti ar
grāmatām, to struktūru, dažādību, viņi iemācījās neapjukt un orientēties bibliotēkā
un uzzināja daudz jauna, kas veicināja interesi par grāmatu un lasīšanu. Jau vairākus
gadus Latvijā tiek organizēta akcija „Droša vasara – tava vasara”, kuras mērķis ir
atgādināt bērniem par drošības noteikumiem vasaras laikā. Arī Zilupes bibliotēkā
tika organizētas pārrunas ar bērniem, kuras vadīja bibliotekāre Jeļena Sotčenko.
Pārrunu laikā tika izskatīti jautājumi par to, kā ir jāuzvedas ūdenī, uz ielas, uz ceļa
un tad, kad bērns atrodas mājās viens pats.
Ciblas bibliotēkā regulāri tika rīkoti „Jauno grāmatu apskati”, kā arī ir
tradīcija, gada nogalē, Ciblas bibliotēkā čaklākajiem bibliotēkas apmeklētājiem
pasākums „Čaklie bibliotēkas lasītāji” - šajā pasākumā bērni saņēma atzinības
rakstus , mazas dāvaniņas un saldumus, u.t.t.
Ludzas bērnu nodaļā atskaites gadā notika 31 tematiskais pasākums un katrs
pasākums apvīts ar īpašu mīļumu, katrs tika veidots ar kādu interesantu knifiņu,
piemēram, „Zaķu čatošanās”- vispasaules drošākā interneta dienai veltīts
pasākums. Pasākums bija veidots 2.klasei kā pasaka par zaķu ģimeni, kura mācās
apgūt internetu. Skolēni darbojās kā aktieri, dejotāji un dziedātāji. Speciāli šim
pasākumam
bija
sacerēta
pasaka,
deja
un
dziesma.
„Tikšanās ar Andreju Rudzinski”- aprīļa beigās bibliotēkā notika skaista tikšanās
ar Jāņa Streiča filmas „Cilvēka bērns” Boņuka lomas atveidotāju Andreju
Rudzinski. 8.un 10.klase uzdeva Andrejam daudz jautājumu, kuri bija jau iepriekš
sagatavoti visai klasei noskatoties kinofilmu. „Cauri grāmatu vārtiem uz
brīnumu”- bērni bibliotēkā iekšā varēja tikt cauri „grāmatu vārtiem”, atbildot uz
vairākiem jautājumiem. Tikuši iekšā tie noskatījās teatralizētu grāmatu apskatu.
Brigu pagasta bibliotēkā janvārī bibliotēka organizēja Radošu darbnīcu
”Zaķītis 2011”. Bērni no papīra veidojas zaķīšus un dāvināja Ludzas novada
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pašvaldības deputātiem, kuri viesojas pagastā. Novembrī bibliotēka organizēja
Radošu darbnīcu ”Latvijas svētku apsveikums”. Bērni izgatavo svētku atklātnes un
dāvināja pagasta iestāžu vadītājam un LR svētku pasākuma viesiem. Veiksmīga
sadarbība izveidojusies ar Ludzas pilsētas ģimnāzijas skolēniem un Bērnu un
Jauniešu centram foto izstāžu „Ludza, Čīz!” rīkošanā.
Interesanti pasākumi tika organizēts Līdumnieku bibliotēkā: „Latvijas
neatkarības gadadienai notika viktorīna „Vai visu zini par Latviju” - trijās kārtās.
Katrai komandai dotas papildiespējas: 5 minūtes enciklopēdijas, 2 minūtes internets,
50 uz 50, zvans draugam. Decembrī notika viktorīna „Pasaule kabatā” divās kārtās.
Jaunieši sacentās ar lielu aizrautību. Spēcīgākā komanda bija „Grāmatu tārpi”
4.7. Bibliotēku darbinieku tālākizglītības vērtējums specializācijā.
Tālākizglītības nozīme ar katru gadu pieaug, jo bibliotekāriem ir jāapgūst arvien
jaunas tehnoloģijas. Tāpēc bibliotekāri mācās, apgūst aizvien jaunas zināšanas.
Aizvadītajā gadā bibliotekāri mācījās „Praktisko projektu vadību”, „ES fondu
finansēto projektu pareiza un efektīva grāmatvedības uzskaite”, „Iepirkumu
procedūras un to praktiskā pemērošana” - šīs mācības it kā nesaskan nekādā
kontekstā ar bērnu darbu, bet šobrīd, kad ļoti daudz var piesaistīt naudas līdzekļu
caur projektiem tas ir pilnīgi nepieciešams.
1 bibliotekārs apmeklēja semināru par projektu rakstīšanu VIAA Mūžizglītības
programmas „Grundtvig „ ietvaros.
Vērtīgi ir pieredzes apmaiņas braucieni. 2011.gadā šādi braucieni tika
noorganizēti uz Madonas un Līvānu bibliotēkām, kā arī tika apmeklēta Salaspils
jaunā bibliotēka. Bibliotekāri savam darbam ieguva ļoti daudz labu ideju, vērtīgu
atziņu. 2 bibliotekāres bija pieredzes apmaiņas braucienā kopā ar Latvijas
bibliotekāriem Stambulā (Turcija).
4.8. Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem, to iespējamie
risināšanas ceļi.
Bibliotekārus sarūgtina fakts, ka datorus un internetu bērni pamatā izmantoja
izklaidei, nevis apmācībai un jaunu zināšanu un iemaņu apgūšanai.
Gandrīz visi bibliotekāri izteica vienu sāpi un problēmu - bērni maz lasa.
Analizējot šo situāciju nonācām pie secinājuma - tas laikam ir jāizdzīvo, jo intensīvi
mūsu un bērnu dzīvē ir ienākušas informāciju tehnoloģijas. Bērns dienā saņem ļoti
daudz informācijas un tas laikam ir tas kritērijs, kāpēc bērniem nav tieksme pēc
lasīšanas.
Bērni ir hiperaktīvi - tāpēc brīžiem bibliotekāri sūdzŗjās, ka pēcpusdienā, kad
skolēni ir brīvi no skolas, bibliotēkās ir ļoti skaļi. Šķiet, ka tas ir dabīgi interesantāk būtu, ja bērnu bibliotēkā būtu kapa klusums.
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5. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums
2011. gadā Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas datorparkā izmaiņas nenotika.
Dažiem datorkomplektiem tika nomainīti UPS. Datortehnika, kura iegūta VVBIS
projekta ietvaros, noveco un prasa remontu. Jau ir nepieciešams sākt to nomaiņu pret
jaunāko.
Bibliotēkā ir pieejamas Lursoft, Letonika, Ribricon datu bāzes, kā arī pašu veidotās.
2011. gadā turpinājās Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas elektronisko datu
bāzu veidošana:

Elektroniskais kopkatalogs
Ierakstu skaits
Ieraksti ar eksemplāriem
Monogrāfisko izdevumu eksemplāri
Turpinājumresursu eksemplāri
Novadpētniecības datu bāze
Ierakstu skaits
Ludzas novada domes dokumenti
Ierakstu skaits
Analītika
Ierakstu skaits

2010.

2011.

+; -

53783
45234
106251
1179

58081
47724
121015
1654

+ 4298
+ 2490
+ 14764
+ 475

14286

15626

+ 1340

1131

1644

+ 513

4660

Ludzas, Ciblas, Kārsavas, Zilupes novadu bibliotēku Informācijas un
komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums
Novadu bibliotēkās tika uzturēti un papildināti alfabētiskie katalogi. No
sistemātiskā kataloga bibliotēkas jau sen ir atteikušās.
Liels darbs tika veikts Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas elektroniskā
kopkataloga papildināšanai. 15 novadu bibliotēkām ir tiesības vadīt bibliotēku
dokumentu krājumus Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas elektroniskajā
kopkatalogā, kas veiksmīgi arī tika darīts. Pārējo bibliotēku krājumus elektroniskajā
katalogā ievadīja Ludzas galvenās bibliotēkas metodiķe. Tāpat 6 skolu
bibliotēkas.uzsākušas darbu pie savu krājumu ievadīšanas elektroniskajā katalogā.
Uz 31.12.2011. elektroniskajā kopkatalogā ir ievadīti 121015 publisko un skolu
bibliotēku eksemplāri, kas sastāda 32% no kopējā bibliotēku krājuma. Secinājums
ir viens - darbs pie krājumu rekataloģizācijas ir jāturpina intensīvāk.
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„Saviem lietotājiem bibliotēkāri cenšas piedāvāt pakalpojumus ar pievienoto
vērtību, piemēram, izmantojot datoru un internetu informācijas meklēšanai,
darbinieki cenšas iemācīt lietotājiem ne tikai „kaut ko” meklēt un atrast par
interesējošo tēmu, bet sameklēt atbilstošāko un ticamāko interneta resursu un tā
sniegto informāciju. Atrastai informācijai ir jāatbilst lietotāja vajadzībām. Paralēli
bibliotekāre māca pašiem lietotājiem rīkoties ar atrasto informāciju – saglabāt
datorā vai uz nesēja, rediģēt tekstu/objektu, noformēt darblapu u.t.t. Strādājot šādi,
bibliotekāre cenšas padarīt lietotājus mazāk atkarīgus no bibliotēkas darbinieka.
Tādējādi lietotājs sev nemanot apgūst elementāras procedūras un darbības darbā
ar IT” - tā par savu darbu informāciju tehnoloģiju lauciņā stāsta Pildas pagasta
bibliotēkas vadītāja Inese Germane.
Pārskata periodā Ludzas, Ciblas, Kārsavas, un Zilupes novadu publiskajās
bibliotēkās sniegtas 2631 mutiskās, telefoniskās, rakstiskās, elektroniskās uzziņas
un konsultācijas. Šis pakalpojums bibliotēkās ir pieprasīts, jo, līdz ar bezmaksas
interneta, modernizētas IT infrastruktūras ienākšanu bibliotēkās, apmācītiem
bibliotēku darbiniekiem jāveic lietotāju iepazīstināšanu un viņu zināšanu
pilnveidošan par digitālo vidi – internetu. Visbiežāk bibliotēkas darbinieki konsultē
ja lasītājus par elektronisko katalogu izmantošanu un to iespējām. Ludzas, Ciblas,
Kārsavas un Zilupes bibliotēkās tas notika vairāk individuāli. Tika popularizēts
Ludzas reģiona elektroniskais kopkatalogs, kā arī LNB elektroniskais katalogs
publisko bibliotēku elektroniskais kopkatalogs. Daudzi apmācīti lasītāji par
bibliotēkas jaunajām grāmatām uzzina, ielūkojoties WebPac adresē:
http://178.16.23.167/Alise/lv/home.aspx, jeb Ludzas pilsētas galvenās
bibliotēkas mājas lapas http://www.ludzasbiblio.lv iedaļā: Elektroniskais katalogs,
bieži tiek izmantotas arī sadaļas Datu bāzes un Kultūrvēstures datu bāzes.
Vispopulārākās meklētājsistēmas lietotāju vidū, protams, ir http://www.google.lv,
http://www.rambler.ru/ Liels atbalsts uzziņu izpildē ir brīvpieejas datubāzes, evārdnīcas: http://termini.letonika.lv, http://www.termini.lv u.c.,
E-grāmatu datubāzes: http://www.ailab.lv, http://www.eraksti.lv, http://lib.ru,
http://aldebaran.ru u.c. Elektroniskais plaukts: http://www.jzb.lv, liels atbalsts ir arī
LNB elektroniskais katalogs, analītikas datu bāze, kā arī Letonika un NAIS
datubāzes. Bibliotēkas lietotāji atzinīgi novērtēja iespēju skatīties latviešu filmas
internetā www.filmas.lv.
Šajos ekonomiskās krīzes apstākļos daudziem cilvēkiem bezmaksas piekļuve
internetam bija liels atspaids darba meklējumos. Šo faktu atzīst vairāki bibliotēku
lietotāji. Internetu izmantoja mācībām, informācijas meklēšanā, maksājumu
veikšanai, izklaidei, e-pastam, jaunieši un arī vecāka gada gājuma cilvēki bieži
izmantoja Skype, lai sazinātos ar saviem tuviniekiem, kas aizbraukuši darba
meklējumos uz Īriju, Angliju un citur.
Ļoti populārs novadu bibliotēkās bija brīvpieejas interneta punkts. Apmeklētāji
gan bērni un jaunieši, kuri spēlē datorspēles un apmeklē sociālo portālu vietnes
(draugiem.lv, one.lv, u.c.), meklēja materiālus skolas darbiem, pieaugušie, kuri
studē sludinājumus un veic rēķinu apmaksu internetbankās, kā arī aviobiļešu
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rezervēšanu un izdruku. Lai būtu iespējams apkalpot visus interesentus, kā arī
domājot par bērnu un jauniešu veselību, bibliotēkas noteikumi paredz laika limitu
darbam pie datora. Pieprasīts pakalpojums ir dažādu dokumentu (kursa darbu,
referātu) izdrukas no interneta (e-pasta) un personīgajiem datu nesējiem (CD, USB
iekārtām). Apmeklētāju zināšanu līmenis par datora lietošanu ir atšķirīgs – bērni un
jaunieši pie datoriem jūtas droši un bez vilcināšanās var veikt visas sev
nepieciešamās darbības, vecāka gadagājuma cilvēkiem nereti nepieciešama
palīdzība. Populārākās veicamās darbības: rēķinu izdruka, aviobiļešu rezervēšana un
izdruka, maksājumu kvīšu izdruka portālā E-latvenergo, u.c. Latvenergo projekta
„Trešais tēva dēls” ietvaros, apmācot bibliotekārus, ir nodrošinājusi labu
konsultatīvu palīdzību lietotājiem elektroenerģijas norēķinu veikšanā internetā.
Tāpat aizvadītajā gadā 3 darbinieki tika norīkoti uz e-paraksta apmācībām, kā
rezultātā tagad iedzīvotājiem nav arī īpašu problēmu sūtīt dokumentus ar
elektronisko parakstu.
Atskaites gadā novadu publiskajās bibliotēkās lietotājiem bija pieejami 160
datori un skolu bibliotēkās lietotāji varēja izmantot 37 datorus. Datoru apkopi un
uzraudzību veica katra novada pašvaldības informācijas sistēmu speciālisti.
Gribētos uzteikt viņu atsaucību, pretimnākšanu un operativitāti problemātisku
situāciju risināšanā.
Interneta punktos pieejamie datori sāk nolietoties. Tas ietekmē sniedzamā
pakalpojuma kvalitāti (datoru darbības ātrums neatbilst klientu prasībām). Dažreiz
apmeklētāji vēlas lietot programmas, kuras mūsu datoru programmu nodrošinājums
neparedz. Tas izraisa nesaprašanos un neapmierinātību. Grūtības darbā sagādā arī
datoru izvietojums lauku un pilsētas bibliotēkās, piemēram, Pildas, Nesteru, Nirzas,
Rundēnu, Pasienes, Ludzas bērnu apkalpošanas nodaļā u.c., jo brīžiem jauniešu
skaļa uzvedība traucē jaunākās periodikas lasītavas apmeklētājiem. Telpā pie
datoriem ir nepietiekams apgaismojums, kas nenāk par labu apmeklētājiem.
Aizvadītajā gadā Ludzas novada pašvaldības projektu speciālisti startēja projektā,
kura labvēlīgā iznākuma rezultātā Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka tika pie
četriem jauniem datoriem un 2 kopējamajiem aparātiem.
2011.gadā bibliotēkās apmeklētājiem visbiežāk nācās palīdzēt šādos jautājumos:
- datorprasmes un interneta apguve (pirmās iemaņas);
- elektroniskā dokumenta izveidošana;
- elektroniskās pastkastītes izveidošanā, dokumentu pievienošana
nosūtīšanai;
- kā orientēties sludinājumu mājas lapās;
- portālā www.draugiem.lv praktiskais pielietojums;
- darba un izglītības iespējas citās Eiropas valstīs;
- informācijas meklēšana LNB Analītikas datubāzē u.c.
Tāpat kā iepriekšējos gados arī atskaites gadā pagasta bibliotēkas izmantoja SBA
pakalpojumus, lai nodrošinātu lietotāju pieprasījumu pēc pagasta, blakus novadu vai
Ludzas pilsētas galvenajā bibliotēkā neesošās literatūras. Visaktīvākie SBA
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izmantotāji ir tieši studenti, jo mācībām ir nepieciešama speciālā literatūra, kuru
bieži nevar atrast mazajās bibliotēka.

6. Novadpētniecības darbs
Novadpētniecības jomā bibliotēka turpināja darbu pie krājuma kārtējās
komplektēšanas. 2011. gadā iepirkām Herca Franka grāmatu „Uz sliekšņa atskaties”,
TV šova „Mazo dziesmas Latvijai” uzvarētājas, ludzānietes Valērijas Satibaldijevas
CD; dāvinājumā saņēmām: kārsavietes Intas Naglas dzejas grāmatu, Janīnas Tabūnes
lugu un stāstu krājumu „Dzīvosim – redzēsim”, ludzānietes Inetas Makarovas dzejas
grāmatu. Ludzas Amatnieku centrs uzdāvināja katalogu „Kultūras mantojums –
zināšanas un prasme” (Eiropas kultūras mantojuma dienas 2011.), kurā ir informācija
par centra darbu.
Papildinājām novadpētniecības mapes ar publicētiem un nepublicētiem
materiāliem. Jā kādā no avotiem tiek atrasta jauna informācija par novadpētniecības
objektiem, materiāli par to tiek meklēti dažādos avotos, lai pēc iespējas pilnīgāk
atspoguļot to bibliotēkas krājumā. 2011. gadā lielākais materiālu klāsts ir pievienots
mapēm: „H.Franks”, „Māksla”, ”Reliģija”. Izveidota jauna mape, kura veltīta Lilitai
Kornelei, ilggadējai Ludzas bibliotēkas direktorei.
Turpinām retrospektīvi ievadīt elektroniskajā novadpētniecības datu bāzē
aprakstus no Ludzas rajona laikraksta . Pašlaik tiek pārskatīti XX gadsimta 80-to gadu
izdevumi. Uz 2010. gada 31. decembri elektroniskajā novadpētniecības datu bāzē bija
15626 ieraksti.
2010. gadā ir realizēts projekts „Ludza! Ludza! Tālā teiksma…”, kura ietvaros
Kultūrvēstures datu bāzes daļa tika tulkota angļu valodā. Tāpat arī turpinās darbs pie
datu bāzes rediģēšānas, papildināšanas un tulkošanas krievu valodā.
Projekta “Zudusī Latvija” ietvaros turpinām vākt fotogrāfijas, kā arī mutiskās
atmiņas no pilsētas iedzīvotājiem. Atskaites gadā ir digitalizēti 155 attēli, pārsvarā par
XX gadsimta 50.-60. gadiem. Sadarbībā ar Ludzas Novadpētniecības muzeju ir
digitalizēti 31 attēls. Tajos iemūžināta XX. gadsimta 30.-40. gadu Ludza.
Sadarbībā ar Ludzas Novadpētniecības muzeju tika organizēta izstāde par
novadpētnieka V.Trojanovska dzīvi. Viņš bija labi pazīstams ludzāniešiem un
bibliotēkas apmeklētāji ar lielu interesi pētīja izstādes materiālus.
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V.Trojanovskim veltītā izstāde

Bibliotēku nedēļas ietvaros notika pasākums veltīts ilggadējai Ludzas
bibliotēkas direktorei Lilitai Kornelei.

L.Kornele
Lilita Kornele bija cilvēks, kas atstāja paliekošas pēdas Ludzas kultūras dzīvē.
Sirsnīga, izpalīdzīga, patiesi inteliģenta viņa ietekmējusi daudzu cilvēku dzīves.
Atmiņu vakaram sākam gatavoties jau februārī, kad laikrakstā „Ludzas Zeme” tika
ievietota informācija ar lūgumu sūtīt uz bibliotēku atmiņu stāstus par Lilitas kundzi,
kādi arī tika saņemti. Pasākuma gaitā dalībnieki noskatījās prezentāciju, kura bija
veltīta Lilitai Kornelei, kā arī bijušie kolēģi dalījās atmiņās par kopā piedzīvotiem
mirkļiem. Savas atmiņas par kopdarbu ar Lilitas kundzi bija atsūtījusi arī bijusī darba
kolēģe no Kultūras Ministrijas Izloda Brence. Pasākumā piedalījās Lilitas meita –
Janīna Metlāne, kura pašlaik strādā Ogres Centrālajā bibliotēkā.
Oktobrī bibliotēkai bija gods uzņemt un organizēt tikšanos ar novadnieku,
pasaulē slaveno kinodokumentalistu Hercu Franku. Vizītes gaitā mākslinieks
apciemoja ar viņa bērnību un jaunību saistītas vietas, dalījās atmiņās par pirmskara
Ludzu un savu tēvu, Ludzā pazīstamo fotogrāfu Fulfu Franku. Ludzas mūzikas
pamatskolas zālē noritēja tikšanās ar pilsētas iedzīvotājiem, kuras gaitā H.Franks
parādīja trīs filmas un atbildēja uz klātesošo jautājumiem. Vakars noslēdzās skolas
kafejnīcā ar atmiņām par Ludzu un ludzāniešiem. H.Frankam līdzi bija fotogrāfijas no
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ģimenes arhīva, daļu no tām bibliotēkas darbinieki ieskenēja novadpētniecības
arhīvam.

Ludzas, Ciblas, Kārsavas, Zilupes novadu bibliotēku novadpētniecības
darbs
Ir svarīgi, lai pilsētu un pagastu vēstures apzināšana, mainoties paaudzēm,
turpinātos. Tāpēc bibliotēkas lielu darbu iegulda novadpētniecībā, sava dzimtā
stūrīša vēstures apzināšanai un popularizēšanai. Novadpētniecības darbs liek aktīvi
sekot līdzi dzīves norisēm, pētīt un vākt materiālus par novadniekiem un
notikumiem. Bibliotēku darbinieki ikdienā strādā pie tēmu un materiālu izveides un
sistematizēšanas, veidojot informācijas un materiālu kopumu vairākos virzienos.
Informācijas tika kopētas no rajona avīzes Ludzas Zeme, no Latgales reģionālās
avīzes Vietējā Latgales Avīze, u.c. Tāpat novadpētniecības materiāli par savu dzimto
vietu tika pasūtīti no LNB analītikas datu bāzes.
Materiāli kārtoti tematiskajās mapēs, piemēram, bibliotēku vēsture, Novada
vēsture, kultūra un reliģija, izglītība, folklora, ievērojamie cilvēki u.t.t. Visās
bibliotēkās ir arī novadpētniecības rakstu kartotēkas. Felicianovas bibliotēkā ir
pieejamas jaunas interesantas mapes par Felicianovas HES, Rūpnīcu „Polimērs”.
Tāpat bibliotēkās veidoti foto albūmi, kas dokumentē aktuālākos notikumus
pagasta, novada dzīvē, piemēram, Kārsavas pilsētas bibliotēkas vadītāja stāsta: „
Bibliotēkā turpinājām papildināt vēsturisko fotogrāfiju kolekciju, kuras ir gan
saliktas albūmos, gan ieskenētā veidā kompaktdiskos. Centāmies fotogrāfiju
kolekciju papildināt arī ar novadā pašlaik notiekošajām aktivitātēm – foto no
Novada svētkiem, kultūras pasākumiem u.t.t.”
Pureņu pagasta bibliotēkā, pateicoties realizētajam projektam, tika savākta
unikāla fotogrāfiju kolekcija par nu jau vēsturē ierakstīto Pureņu pamatskolu.
Kārsavas pilsētas bibliotēkā tika izveidota interesanta izstāde „Te sapņiem reiz
šūpulis kārts”, kur eksponēja Kārsavas novada likvidēto skolu – 2.Mežvidu
pamatskolas, Vītolu pamatskolas un Goliševas pamatskolas foto albūmus un citus
materiālus. Interesantākos vēsturiskos materiālus nokopējām un ieskenējām.
Bibliotēkā nonāca arī likvidētas Lemešovas bibliotēkas novadpētniecības materiāli
un albūmi.
Bibliotēkās ir pieejami pašvaldību domes lēmumi, sēžu protokoli u.c. dokumenti.
Bibliotēkās ir savāktas un sakārtotas arī pašvaldību izdotās informatīvās avīzes.
Zilupes pilsētas bibliotēkā, Kārsavas pilsētas bibliotēkā savāktas vēsturisko
fotogrāfiju kolekcijas. Kārsavā šī fotogrāfiju kolekcija galvenokārt ir gājusi no
Kārsavas novadpētnieka un divu grāmatu autora Nikolaja Ņikuļina un vietējā
fotogrāfa Nikolaja Mortukāna arhīviem. Kā stāsta pašas bibliotēkas darbinieces, tad
dažādas fotogrāfijas tika dāvinājuši arī pilsētas iedzīvotāji.
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Lauderu pagasta bibliotēkā ir liela Svētā Nikolaja pareizticīgās baznīcas arhīvu
dokumentu kolekcija, kuru Lauderu bibliotēkai glabāšanā nodeva mācītājs. Tas lika
pamatus bibliotēkas muzeja izveidei. No šīs kolekcijas pēc iedzīvotāju pieprasījuma
tika izsniegtas izziņas par mantojumu lietām, radniecības izzināšanai u. t. t.
Ja pagasta teritorijā ir skola, tad bibliotēkas novadpētniecības darbā iesaistīja
skolēnus, skolotājus, jo tiem novadpētnieciskie materiāli visvairāk arī vajadzīgi
dažādu zinātniski pētniecisko darbu un projektu veikšanai.
Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas darbinieces veica lielu darbu LNB digitālās
bibliotēkas "Letonica" projekta „Zudusī Latvija” ietvaros. Tas ir unikāls projekts,
pateicoties kuram mēs varam saglabāt mūsu zudušās un izmaiņu skartās
kultūrvēsturiskās vērtības www.zudusilatvija.lv
Šajā darbā ņēma dalību arī novadu bibliotekāri, piemēram, Zilupes, Ranču,
Pušmucovas bibliotēku darbinieki. Savākts plašs materiāls, kuru apstrādājot, t.i.
sastādot meta datus varēs sūtīt esošos materiālus ievietošanai kopīgajā datu bāzē.
Aizvadītais gads Ludzas, Kārsavas un Zilupes bibliotekāriem bija ļoti bagāts arī
ar viesiem no Izraēlas, ASV, kuri interesējās par Kārsavas, Zilupes, Ludzas ebreju
vēsturi. Tika organizētas ekskursijas pa pilsētām, piemiņas vietām tika izskatīti
bibliotēku novadpētniecības materiāli un ciemiņu atvestie dokumenti un liecības.
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7. Projektizstrāde
2011. gadā Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka gan pati aktīvi iesaistījās projektu
izstrādē, gan arī kā partneris piedalījās citu organizāciju sniegtajos projektos.
Bija iesniegti, bet neguva atbalstu projekti:
 „Bukleta „Zudusī Ludza” izdošana” iesniegts Latviešu Fondam.
 „Tev arī ir iespēja…” sadarbībā ar Ludzas invalīdu biedrību iesniegts
nodibinājumam „Rietumu bankas labdarības fonds” projektu konkursam „Sprīdis
labākajai dzīvei”.
 Sadarbībā ar „Lauku bibliotēku atbalsts biedrību” Latvijas-Lietuvas
pārrobežu sadarbības programmā iesniegts projekts „Latvian and Lithuanian literature
as generation cooperation tool in cross-border rural areas”.
 „Ludza! Ludza! Tālā teiksma…” iesniegts VAS „Hipotēku un zemes
banka” Klientu kluba „Mēs paši” projektu konkursam.
Iesniegts, bet nav saņemta atbilde par finansējuma piešķiršanu/nepiešķiršanu:
 Sadarbībā ar „Lauku bibliotēku atbalsta biedrību” programmā „Europe for
Citizens Programme” iesniegts projekts diskusiju ciklam par ES jautājumiem.
Atbalstītie projekti:
 „Ludza! Ludza! Tālā teiksma…” Iesniegts Ludzas novada pašvaldības
izglītība, kultūras un sporta pārvaldes Mazo projektu konkursam. Projekta ietvaros bija
paredzēts iztulkot angļu valodā Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas mājas lapā
ievietotās „Kultūrvēstures datu bāzes” daļu angļu valodā. Gūts atbalsts Ls 345.00
 Mūžizglītības programmā GRUNDTVIG guvis atbalstu projekta
pieteikums „ European reader`s club-effective ethnic-cultural and socioeconomic
recption and integration of migrant communities into the receiving society”. Grants
15 000 EUR apmērā. Projektā piedalās pieaugušo izglītības centri, bibliotēkas,
nevalstiskās organizācijas no piecām Eiropas valstīm un Turcijas. Viens no projekta
mērķiem – sagatavot bāzi izglītības aktivitātēm ar migrantiem caur Eiropas lasītāju
klubu, tāpēc projekta ietvaros
paredzēta lasītāju klubu izveidošana visās
partnerorganizācijās, kā arī pieredzes apmaiņas braucieni uz projekta partner valstīm.
Oktobra mēnesī Ludzas pilsētas glavenās bibliotēkas direktore, apkalpošanas
nodaļas vadītāja un bibliotēkas lasītāja piedalījās projekta pirmajā tikšanās reizē
Londonā. Tās gaitā tika pārrunāti projekta saturiskie uzdevumi, sadalīti pienākumi, kā
arī notika dalībnieku iepazīšanās.
 Mūžizglītības programmā Leonardo da Vinči atbalstīts projekta pieteikums
„How museums, galleries, libraries and archives contribute to lifelong learning”.
Grants 17 000 EUR apmērā. Projekta ietvaros bibliotēku, muzeju, izglītības iestāžu,
arhīvu darbinieki no septiņām ES valstīm un Turcijas dalīsies pieredzē, kā šīs iestādes
veicina iedzīvotāju mūžizglītības pasākumus.
Pirmā projekta partneru tikšanās notika Ludzā. Tās gaitā partneri iepazina viens
otru, sadalīja pienākumus projekta ietvaros, iepazinās ar Ludzas vēsturisko centru,
Ludzas, Zulupes un Brigu bibliotēkām, kā arī tika organizētas ekskursijas uz Vecrīgu
un LNB būvlaukumu.
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Partneri tikšanās reizē Ludzā

 Ludzas novada pašvaldības Attīstības nodaļas speciālisti izstrādāja
ELFLA Leader pasākuma projektu "Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas ienesīguma
kapacitātes paaugstināšana un aktivitāšu dažādošana". 2012. gadā dotā projekta
ietvaros bibliotēka saņems četrus datorkomplektus, čeku printeri un divas
multifonkcionālās iekārtas.
 Tradicionāli bibliotēka piedalās „Bērnu/ Jauniešu žūrijā” un “Jaunu
grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajām bibliotēkām.
Ludzas, Ciblas, Kārsavas, Zilupes novadu bibliotēku projektizstrāde
Projekts ir darbs, pasākums vai darbu un pasākumu kopums, kuram ir noteikts
sākums un beigas, kā arī virkne tehnisku un ekonomisku kritēriju un rādītāju.
Projekts var būt īslaicīgs, piemēram, dažas dienas vai nedēļas, tas var būt arī
ilglaicīgs un ilgt vairākus gadus. Tas ir ļoti nozīmīgs faktors finansējuma
palielināšanā.
LNB administrētajā VKKF kultūras programma „Jaunu grāmatu un citu
izdevumu iegāde publiskajām bibliotēkām” - atskaites gadā atbalstīta tika Ludzas
pilsētas galvenā bibliotēka.
KKF kultūras programmas "Lasīšanas veicināšana" apakšprogrammā "Bērnu
žūrija" - piedalījās 10 novadu bibliotēkas: Kārsavas pilsētas bibliotēkas, Mežvidu
pagasta bibliotēka, Mežvidu pamatskolas bibliotēka, Mērdzenes pagasta bibliotēka,
Salnavas pagasta bibliotēka, Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas bērnu
apkalpošanas nodaļa, Ludzas pilsētas ģimnāzija, Ņukšu pagasta bibliotēka, Pildas
pagasta bibliotēka, Ciblas pagasta bibliotēka.
Nav nemazāko šaubu, ka šie divi projekti ir liels atbalsts pašvaldību bibliotēkām
jauno grāmatu ieguvē.
„ Nenopietni runājot, šoreiz nostrādāja sen zināma paruna - kas neriskē, tas
nevinnē! Zinot sava bibliotēkas budžeta pieticīgos līdzekļus jaunu grāmatu iegādei,
rakstot projekta pieteikumu kārtējam „Bērnu žūrijas” konkursam, cerības saņemt
atbalstu bija minimālas. Bērni, kuri iesaistās Bērnu žūrijas darbā, kļūst ne tikai
lasītāji, bet arī literatūras eksperti, viņiem veidojas savs viedoklis, ko tie mācās
aizstāvēt un pamatot, iepazīst interesantāko mūsdienu latviešu un ārzemju autoru
darbiņus.” - tā par „Bērnu Žūriju ”saka Mežvidu pagasta bibliotēkas vadītāja
Veronika Šķestere.
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Nu un, protams, B&M Geitsu lielā granta piešķiršana un realizēšana Latvijas
bibliotēkās. Joprojām četru novadu bibliotēkas ņēma aktīvu dalību šajā vērienīgajā
projektā.
Atskaites gadā nu jāsaka tradicionāli Ludzas novada pašvaldības Izglītības,
Kultūras un sporta pārvalde izsludināja konkursu „Mazie kultūras projekti”. Šajā
projektu konkursā piedalījās 5 Ludzas novada bibliotēkas:
 Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka „Ludza - tālā teiksma” - tika
atbalstīta
 Pureņu pagasta bibliotēka ar projektu „Pureņu skola - 20 gadi foto
attēlos” - tika atbalstīta
 Istras pagasta bibliotēka ar projektu „ Jeļenas Rudnikas radošais
vakars” - tika atbalstīta
 Briģu pagasta bibliotēka ar projektu „Brigu pagasta bibliotēkas
pakalpojumu attīstība” - netika atbalstīts
 Cirmas pagasta bibliotēka ar projektu - Novadpētniecības pārgājiens
„’Tas bija tik nesen - tas bija tik sen” - netika atbalstīts
Ir jāatzīmē, ka tiešām jūtos gandarīta par to, ka kolēģes sāk pamazām aizvien
aktīvāk pieteikties dažādu projektu konkursos, ka nebaidās arī no neveiksmēm,
piemēram, Brigu bibliotēkas vadītāja 2011. gadā iesniedza divus projektus, kas
diemžēl, netika atbalstīti, bet kā viņa pati atzīst tā ir laba pieredze.
Mežvidu pagasta bibliotekāre, lai papildinātu bērnu literatūras fondu ar
pilnvērtīgu grāmatu fondu, sagatavoja projekta pieteikumu „Piepildīts laiks ar
grāmatu” projektu konkursam Labie darbi.lv, diemžēl tas neguva atbalstu, bet kā
vadītāja atzīst - tas tikai rada azartu mēģināt vēl un vēl. Arī Kārsavas pilsētas
bibliotēkas kolēģes aizvadītajā gadā kopā ar Kārsavas novadpētnieku Nikolaju
Nikuļinu iesniedza pieteikumu VAS Hipotēku un Zemes banka klientu kluba „Mēs
paši” projektu konkursā grāmatas „Atmiņas par Kārsavu” izdošanai. Lai arī projekts
atbilda kritērijiem, tomēr šoreiz atbalstu tas neguva.

8. Metodiskā un konsultatīvā darba un sadarbības raksturojums
Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka (LGB) ir metodiski – konsultatīvais centrs 28.
Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu pašvaldību bibliotēkām, kā arī
sadarbojās un veica konsultatīvo darbu 19 skolu bibliotēkai. (LGB) darbinieki
sniedza metodisko, konsultatīvo palīdzību pagastu bibliotekāriem, skolu bibliotēku
darbiniekiem gan semināros, gan ejot vai braucot individuāli uz bibliotēkām fondu
klasifikācijas jautājumos, gan sūtot visu pieejamo informāciju ar vēstuļu palīdzību.
Viens no darbietilpīgākajiem, atbildīgākajiem un grūtāk veicamajiem darbiem
bija elektroniskā kataloga veidošana un papildināšana. 15 publiskajām novadu
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bibliotēkām bija tiesības vadīt bibliotēkas krājumus elektroniskajā katalogā,
atskaites gadā šo darbu sāka arī 6 skolu bibliotēkas.
2011. gadā metodiskā darba galvenie uzdevumi bija:
 plānot un organizēt publisko bibliotēku darbinieku profesionālo zināšanu
līmeņa paaugstināšanu, organizējot seminārus un kursus un praktikumus,
 sniegt konsultācijas bibliotekārā darba jautājumos visiem bibliotēku
darbiniekiem,
 palīdzēt publisko bibliotēku un skolu bibliotēku darbiniekiem elektroniskā
kataloga veidošanā,
 popularizēt rajona un valsts bibliotēku darba pieredzi,
 sadarbība ar citām Latgales novada un kaimiņu rajonu bibliotēkām
Atskaites gadā bija organizēti 7 bibliotekārie semināri publisko bibliotēku
vadītājiem un skolu bibliotēku darbiniekiem, kuros tika apskatīti dažādi bibliotēku
darba jautājumi, piemēram, „Statistika. Teksta pārskati par bibliotēku darbu”,
„Pieredzes apmaiņas braucienu iespaidi”, „Grāmatu krājuma klasifikācija.
Skatījums no praktiskās pieredzes”, „Sadarbība ar skolu bibliotēkām kopkataloga
veidošanā”, ”Bibliotēku nedēļu sagaidot. Pasākumi, aktualitātes”, „Grāmatu svētku
atskaņās”, „Pirkstiņu lelles” u.t.t. Uz semināriem tika aicināti arī ciemiņi, kolēģi no
LNB, lai ar bibliotekāriem dalītos savā pieredzē un zināšanās.
Pašvaldību publiskām bibliotēkām sadarbība ar Kultūras Ministriju, v/a Kultūras
informācijas sistēmu, kā arī LNB un SIA TietoLatvia notika caur Ludzas pilsētas
galveno bibliotēku.
Sadarbība ar Kultūras ministriju notika lietišķās sarakstes un konsultāciju veidā.
SIA TietoLatvia ir viens no vadošajiem Baltijas IT pakalpojumu uzņēmumiem
programmatūras izstrādes un izplatīšanas jomā, tāpēc bibliotēkas bija saistītas tiešā
veidā, jo pirka uzņēmuma produktu Bibliotēku informācijas sistēma ALISE(BIS
ALISE) - Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novados ir 15 bibliotēkas, kurās ir
BIS modulis. Atskaites gadā pašvaldības tika veiksmīgi turpinājušas „draudzību”
un, apvienojoties visam bijušajam rajonam, kopā dabūja 15% atlaidi no katrai
bibliotēkai piestādītās summas, tas ir katrai bibliotēkai Alises modulis izmaksāja
atskaites gadā Ls 215.99. Uz nākamo gadu ceram uz vēl lielākām atlaidēm, jo
maksātāju pulkam pievienosies vēl arī skolas.
Sadarbība ar v/a Kultūras informācijas sistēmas notika caur dažādām
apmācībām, semināriem, projektiem - VVBIS Valsts vienotās bibliotēku
informācijas sistēmas izveide, „Trešais tēva dēls”, kas veiksmīgi ieviests
publiskajās bibliotēkās un turpināja savu darbību.
LNB publiskajām bibliotēkām ir „pirmās palīdzības” cents, metodiskais un
konsultatīvais cents.
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9. Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums
2011. gadā rekonstrukcijas un remontdarbi bibliotēkas telpās netika veikti.
Bērnu apkalpošanas nodaļas lasītavai tika iepirkts jauns žurnālu plaukts, Pieaugušo
apkalpošanas nodaļas lasītavai jauns avīžu un žurnālu plaukts. Ir iesākta gaismas
ķermeņu nomaiņa Pieaugušo lasītāju abonementā.

Ludzas, Ciblas, Kārsavas, Zilupes novadu bibliotēku materiālā un tehniskā
stāvokļa vērtējums
Pašvaldību publiskās bibliotēkas ir labā stāvoklī. Pateicoties bibliotēku
akreditācijai, daudzām bibliotēkām jau laiku atpakaļ veikti gan kosmētiskie remonti,
gan kapitālie remonti.
Aizvadītajā gadā Ludzas novadā divas bibliotēka svinēja Jurģus - Briģu pagasta
bibliotēka un Malnavas koledžas bibliotēka, tika izremontēta Istras pagasta
bibliotēka. Brigu pagasta bibliotēka atradās pamatskolas ēkā, kas celta 1985. gadā,
1. stāvā, ieeja atsevišķa, ar kopējo platību 52 m2 Bibliotēka aizņēma vienu telpu.
Vienā telpā atradās abonements, bērnu stūrītis, datori apmeklētājiem un plaukti ar
literatūru pieaugušajiem, arī lasītava. Bibliotēkā nebija vietas pasākumu
organizēšanai.
2010.gada 1.oktobrī Brigu pamatskola tika reorganizēta un pārveidota par Brigu
pagasta pirmskolas izglītības iestādi. Brigu pagasta bibliotēka plānoja paplašināt
savas telpas un izmantot šādām vajadzībām trīs bijušās skolas klases, otrajā stāvā ar
atsevišķu ieeju. Ieteikums par telpu paplašināšanu bija arī akreditācijas komisijas
norādījumos – rast iespēju paplašināt bibliotēkas telpas līdz nākamajai akreditācijai
2013.gadā. Vasarā, 5.augustā, bibliotēka pārcēlās uz telpām pamatskolā, 2. stāvā,
ieeja atsevišķa.
Bibliotēka pēc pārcelšanās uz Brigu pagasta PII ar kopējo platību 113 m2:
- Bērnu literatūras nodaļa 25 m2
- Datoru lasītava ar 5. vietām un lasītava ar 8. lasītāju vietām, un darba vieta
vadītājai 25 m2
- Pieaugušo literatūras nodaļa 25 m2
- Krātuve 8 m2
- Koridors - 30 m2 (tiek izmantota kā izstāžu zāle un telpa pasākumiem)
2011. gadā, projekta ietvaros, kuru finansēja pašvaldība, veikts visas ēkas jumta
remonts. Jauno bibliotēku telpu tehniskais stāvoklis labs, veikts kosmētiskais remonts,
ir centrālās apkures sistēma. Tika iegādāti 4 jauni plaukti bērnu grāmatām, 5 mazie
plaukti bērnu grāmatām, 4 vienpusīgi plaukti grāmatām, 3 divpusīgi plaukti grāmatām.
Mēbeles un pārējais aprīkojums ir labs un piemērots. Katrā telpā ir jaunas žalūzijas un
lamināts.
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Kopējās izmaksas sastādīja Ls 3.000 no pašvaldības budžeta.
Plānotie telpu remontdarbi 2012.gadā: grīdu nomaiņa fojē (koridorā), signalizācijas
uzstādīšana, veikt jauno apgaismojumu (griestu remonts un gaismas ķermeņa iegāde).

Un vēl aizgājušajā gadā mēs vara lepoties arī ar Malnavas koledžas bibliotēkas telpām,
kuras tagad atrodas renovētās, siltās un mājīgās muižas korpusa telpās 1.stāvā. Ļoti ērti
un pārskatāmi ir tas, ka visas telpas ir savstarpēji saistītas ar arkām, kas rada telpisku
plašuma iespaidu. Pilnīgi visas bibliotēkas mēbeles un datortehnika ir iegādātas no
jauna. Tas ir pateicoties ERAF projektam „Augstākās izglītības programmas
„Autotransports” infrastruktūras un aprīkojuma modernizēšana Malnavas koledžā”,
kurā bija iekļauts noteikums par bibliotēkas modernizēšanu, aprīkošanu un apgādi ar
jaunāko literatūru.
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10.Bibliotēkas personāls
2011. gadā izmaiņas Ludzas pilsētas bibliotēkas personāla nenotika. Bibliotēkās
štatā ir 19 darbinieki, no kuriem: bibliotekārie – 14, pārējie –5. Bibliotēkas
direktorei, metodiķei un IIS ALISE administratorei bija pilna darba slodze.
Pieaugušo apkalpošanas nodaļas 8 darbinieki strādāja uz 0.875 slodzi, Bērnu
apkalpošanas nodaļas 5 darbinieki strādā uz 0.75 slodzi, datu bāžu inženierim – 0.25
slodze.
Darbinieku pamatizglītība salīdzinot ar 2010. gadu nav mainījusies. Toties
bibliotēkas personāls piedalījās dažādu organizāciju rīkotajās apmācībās: SIA Tieto
Enator, Eiropas Mājā, Gētes institūtā. Eiropas Sociālā fonda projekta „Ludzas
novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības līdzfinansēto
projektu un pasākumu īstenošanā” ietvaros tika apmeklēti semināri „Praktiskā
projektu vadība”, „ES fondu finansēto projektu pareiza un efektīva grāmatvedības
uzskaite”, „Iepirkumu procedūras un to praktiskā piemērošana”. E-paraksta iemaņas
tika apgūtas Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”.
Kopā 2011. gadā mācībām bija veltītas 192 darbstundas.
Finanšu līdzekļi apmācību apmaksai bibliotēkas budžetā nebija paredzēti. Pēc
vajadzības darbiniekiem tika apmaksāti ceļa un dienas izdevumi.
Sakarā ar to, ka 2011. gadā ir iesākta divu Mūžizglītības projektu realizācijā,
kuru ietvaros paredzēti pieredzes apmaiņas braucieni uz vairākām ES valstīm un
Turciju, speciāli līdzekļi personāla apmācībai netika plānoti.
Ludzas, Ciblas, Kārsavas, Zilupes novadu bibliotēku personāls
Bibliotēka ir pakalpojumu sniedzēja visiem sabiedrības locekļiem, ievērojot viņu
daudzveidīgās un mainīgās vajadzības, tāpēc publisko bibliotēku personālam
nepieciešama vesela virkne profesionālu prasmju un iemaņu, t.sk. savstarpējās
saskarsmes, vadības un organizatora prasmes, spēja pozitīvi komunicēties un saprast
lasītāju vajadzības, publisko pakalpojumu principu izpratne, gatavība mainīt darba
metodes atkarībā no situācijas, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju
pārzināšana un visbeidzot prasme apmācīt bibliotēkas lietotājus. Un tāpēc ir
patīkami apzināties, ka bibliotēku darbinieki neapstājas pie sasniegtā. Bibliotekāri
apgūst jaunas zināšanas, pilnveidojas un palīdz pilnveidoties arī savam izglītotajam
un prasīgajam lasītājam. Bibliotekārs savā bibliotēkā ir gaismas nesējs. Ne mirkli
nešaubos, ka visi bibliotēkās strādājošie ir gaiši, gudri, atsaucīgi.
Četru novadu pašvaldībās ir 28 publiskās bibliotēkas, kurās darbojas 55
darbinieki no tiem 47 bibliotekārie darbinieki, un 19 skolu bibliotēkas, kurās
darbojas 22 bibliotekāri.
Darbinieku vidū rotācija nav liela, kā joko paši bibliotekāri profesija uz mūžu, un
atskaites gadā bibliotēku darbinieki nav mainījušies.
Bibliotēkās ar augstāko bibliotekāro izglītību strādā 5 darbinieki, ar augstāko
izglītību citās jomās darbojas pieci darbinieki. Pašreiz Latvijas Universitātē
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bibliotēku nodaļā mācās viena bibliotekāre, Kultūras koledžas izglītība ir vienai
bibliotekārei. Pārējiem ir speciālā bibliotekārā izglītība, vai arī vispārējā vidējā
izglītība.
Bibliotekāri regulāri mācās dažādos profesionālās pilnveides kursos. Tika
organizēti pieredzes apmaiņas braucieni uz dažādām
Bibliotekāriem atskaites gadā joprojām bija samazinātas slodzes. Piemēram,
Ciblas novadā piecu bibliotēku bibliotekāri ir atstāti uz 0.75 slodzi, bet viena
darbiniece strādā uz 0.5 slodzes.
Kārsavas novadā no septiņām bibliotēkām divās bibliotēkās darbiniecēm ir 0.5
slodze, 4 - 0.75 slodzes, bet Kārsavas pilsētas bibliotēkā darbs rit uz pilnu slodzi.
Zilupes novadā - Lauderu bibliotēkas vadītājai ir 0.5 slodzes, pārējiem pilna
slodze.
Ludzas novadā tika samazinātas slodzes un darba stundas, respektīvi, Ludzas
galvenās bibliotēkas darbiniecēm samazināja slodzes uz 0.7

11.Finansiālais nodrošinājums
2011. gadā bibliotēkas finansiālais stāvoklis nav pasliktinājies. Ir pieauguši
izdevumi Krājuma komplektēšanai (respekti grāmatu iegādei) un atalgojumiem.
Atalgojumu pozīcija palielinājās tāpēc, ka 2010. gadā sākumā iestājoties krīzei bija
krasi samazināts bibliotēkas personāla darba laiks, 2011. gadā tas tika mazliet
palielināts. Salīdzinot ar 2010. gadu bibliotēkas budžets kopumā ir mazāks, bet tas ir
skaidrojams ar to, ka 2010. gadā bērnu apkalpošanas nodaļai bija iepirkti jauni plaukti
un žalūzijas, kas iepriekš nebija plānots bibliotēkas tāmē. 2011. gadā bija plānoti tikai
tekošie izdevumi.
2011.gadā piedaloties dažādos projektu konkursos papildus tika piesaistīti
32 000 EUR un 345 Lati, kā arī grāmatas Bērniem un pieaugušajiem.
Ludzas, Ciblas, Kārsavas, Zilupes novadu bibliotēku Finansiālais
nodrošinājums
Pietiekamam finansējuma līmenim ir izšķiroša nozīme publiskās bibliotēkas
uzdevumu izpildē. Bez atbilstoša ilgtermiņa finansējuma nav iespējams izstrādāt
perspektīvo bibliotēkas attīstības plānu. Nepietiekošs finansējums traucē visus
bibliotekārā darba procesus, bet jo sevišķi lasītāju apkalpošanu, ja ir nepietiekams
finansējums krājuma komplektēšanai.
Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes bibliotēku finansējums krājuma
komplektēšanai
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Kārtējie izdevumi (novadi kopā)
2010.gads(Ls)
320754
Novadi
Ludzas
Ciblas
Kārsavas
Zilupes

2011.gads
301269
2010.gads
198188
32051
54325
36190

2011.gads
172262
37339
53692
37976

Kārtējie izdevumi tai skaitā personāla izdevumi
2010.gads (Ls)
184122
Novadi
Ludzas
Ciblas
Kārsavas
Zilupes

2011.gads (Ls)
203888
2010
100679
20825
39013
23605

2011
111203
24743
41950
25992

Mērķdotācija pašvaldībām bezmaksas interneta un datoru izmantošanas
2010.gads
19957 Ls

2011.gads
22421 Ls

nodrošināšanai pašvaldību bibliotēkām no valsts sastādīja Ls 9945 no tiem:
 Ludzas novada bibliotēkaām - Ls 4186
 Ciblas novada bibliotēkām - Ls 1791
 Kārsavas novada bibliotēkām - Ls 2613
 Zilupes novada bibliotēkām - Ls 1355

12.Kopdarbība ar pašvaldības un citām institūcijām.
Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka, līgumsaistību ietvaros, pārējo novadu
bibliotēkām sniedzām sekojošos pakalpojumus: konsultēšanu krājuma veidošanas
jautājumos, elektroniskā kopkataloga un novadpētniecības elektroniskās datu bāzes
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veidošanu, metodisko vadība un konsultatīvā palīdzību, konsultēšanu darbā ar bērniem,
statistikas datu apkopošanu, depozītbibliotēkas funkciju.
Sadarbība ar Ludzas novada skolu bibliotekāru metodisko apvienību
notika kopīgu semināru rīkošana; Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas IIS ALISE
administratore konsultēja skolu bibliotekārus kopkataloga veidošanas jautājumos.
Bērnu nodaļas darbinieki sniedza konsultācijas un palīdzību pasākumu organizēšanā
(2010. g. kopīgs darbs „Bērnu žūrijā”), metodiķe konsultēja par datu ievadīšanu
Kultūras kartē, kā arī kontrolēja tās pareizo aizpildīšanu.
Bibliotēka ir Ludzas novada pašvaldības iestāde. Ar novada pagastu
pārvaldniekiem tika risināti dažādi ikdienas jautājumi un problēmas. Bibliotēkas
darbinieki piedalijās Ludzas Novada domes Atzinības Rakstu apbalvošanas padomes,
Konkursa „Ludzas novada gada cilvēks” žūrijas komisijas, Izglītības Kultūras un
sporta pārvaldes Mazo projektu konkursa projektu vērtēšanas komisijas darbā. Ar
bibliotēkas palīdzību tika veikta iedzīvotāju anketēšana par pašvaldības darbu.
Sadarbība ar Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu pašvaldībām notika
sadarbības līgumu ietvaros. Pēc vajadzības pašvaldību vadītāji tiek konsultēti
aktuālajos bibliotēku darba jautājumos.
Lai uzlabotu bibliotēkas pakalpojumu klāstu, tika veiktas sabiedrības aptaujas.
Tās notika ar bibliotēkas mājas lapas palīdzību, kā arī izmantojot papīra anketas. Mājas
lapā ievietoto aptauju pluss bija tas, ka tajās piedalās arī respondenti, kuri neizmanto
bibliotēkas pakalpojumus. www.ludzasbiblio.lv bija ievietotas 9 aptaujas latviešu un
krievu valodās.
2011. gada martā-maijā veicām kārtējo klātienes bibliotēkas apmeklētāju
aptauju (piedalījās 84 lietotāji). Anketu apkopojums pierādija, ka bibliotēkas sniegto
pakalpojumu klāsts un kvalitāte, kā arī bibliotēkas darbinieku profesionalitāte,
kompetences un atsaucības līmenis apmierina respondentus. Dažas pretenzijas bija pret
telpu un aprīkojuma stāvokli.

Publicitāte.
Sabiedrības informēšana notika ar bibliotēkas mājas lapas
www.ludzasbiblio.lv, novada pašvaldības mājas lapas www.ludzaspils.lv, portāla
www.biblioteka.lv. Informācija bibliotēkas informācijas stendā, par pasākumiem arī
pilsētā uzstādītājos informatīvajos stendos. Informācija laikrakstā „Ludzas Zeme” un
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„Vietējā Latgales Avīze” „Panorama Rezekne” („Панорама Резекне”), izdevumā
„Ludzas Novada Vēstis”.
2011. gada nogalē Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas direktore I.Kušnere un
Ludzas pilsētas ģimnāzijas bibliotēkas vadītāja E.Romanovska piedalījās Latgales
Reģionālās televīzijas pārraidē „Vakara Saruna”. Divdesmit minūšu garajā pārraidē
tika pārrunātas bibliotēku darba aktualitātes.
Bibliotēku nedēļas ietvaros tika rīkoti vairāki pasākumi: jau kļuvis par
tradicionālo - „Tikšanās ar noslēpumaino grāmatu”; bijušai Ludzas rajona centrālās
bibliotēkas direktorei Lilitai Kornelei veltīts atmiņu vakars (informācija sadaļā
„Novadpētniecība”) ; tikšanās ar Andreju Rudzinski, Boņuka lomas izpildītājs filmā
„Cilvēka Bērns”.
Pasākums „Tikšanās ar noslēpumaino grāmatu” parasti savāc nelielu
(apmēram 12-15 cilvēki) interesentu loku, bet tas saista bibliotēkas apmeklētājus ar
iespēju iepazīties ar jaunajām grāmatām, sirsnīgu atmosfēru pasākumā un iespēju
iepazīt jaunus interesantus cilvēkus.
Daudz ludzāniešu bija sanākuši bibliotēkas lasītavā uz tikšanos ar leģendāro
aktrisi Lilitu Ozoliņu. Uz Ludzu viņa bija atbraukusi kopā ar vēsturnieku Viesturu
Vecgrāvi un Latvijas radiožurnālisti Liegu Piešiņu, brauciena mērķis bija popularizēt
Latvijas radošo sieviešu devumu, kas iemūžināts katalogā „Sievietes Sievietes
Sievietes”. Tikšanās tika organizēta Eiropas Komisijas finansētā projekta ietvaros.
Kā vienmēr kupli apmeklēts bija Grāmatu svētku pasākums. 2011. gadā tas
noritēja Ciblas novada Blontos (pasākumi pieaugušajiem) kā arī Ludzas pilsētas
ģimnāzijā, Pušmucovas pamatskolā, Ciblas vidusskola (pasākumi bērniem).
Ludzas pilsētas ģimnāzijā notika projekta „Ludza, Ludza tālā teiksma”
prezentācijas pasākums. Tā gaitā skolnieki tika iepazīstināti ar www.ludzasbiblio.lv
izvietoto Kultūrvētures datu bāzi. Sakarā ar to, ka dotā projekta ietvaros datu bāze tika
tulkota angļu valodā, pasākums arī noritēja latviešu un angļu valodās.
Divas bibliotēkas darbinieces piedalījās e-paraksta apmācībās, bet pagaidām
pieprasījums pēc tā nav bijis.
Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka piedalījās akcijas „Bibliotēka dodas pie
lietotāja” aktivitātēs. Projekta darbības laikā tika apmācīti 7 cilvēki. Akcijas ietvaros
apmācībām pieteicās ne tikai bibliotēkas apmeklētāji, bet arī pilsētas iedzīvotāji, kuri
nebija agrāk izmantojuši bibliotēkas pakalpojumus. Apmācībās piedalījās vecākā gada
gājuma cilvēki, atsauksmes par tām bija pozitīvas. Var teikt, ka akcijas darbība
turpinās, jo pilsētas iedzīvotāji vēl joprojām piesākās apmācībām .
„E-prasmju nedēļas” ietvaros tika organizēts pasākums vecāka gada gājuma
cilvēkiem. Pasākuma gaitā bibliotēkas darbinieki rādīja elementārās iemaņas
informācijas meklēšanai internetā. Sakarā ar to, ka e-prasmju nedēļa sakrita ar
pareizticīgo meteņiem, meklējām dažādas pankūku receptes, meteņu pasākuma
organizācijas scenārijus u.c.
Ludzas, Ciblas, Kārsavas, Zilupes novadu bibliotēku kopdarbība ar
pašvaldības un citām institūcijām. Publicitāte
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Bibliotēkas darbojas augošās sarežģītības sabiedrībā, kas prasa no cilvēkiem
arvien vairāk laika un uzmanības. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai bibliotēkas nemitīgi
atgādinātu par sevi un saviem pakalpojumiem. Publiskā bibliotēka ir nozīmīga
sabiedrības tikšanās vieta, dažreiz to nodēvē par „sabiedrības viesistabu”.
Bibliotēkas publicitātes sākas jau ar izkārtni pie ēkas sienas, kurā norādīts
nosaukums, darba laiks. Informāciju par bibliotēku darbu un tajā notiekošām
aktivitātēm bibliotekāri izvieto uz ziņojumu dēļa, kurš atrodas bibliotēku
priekštelpā. Tiek izdoti bukleti, grāmatzīmes par bibliotēkām ar svarīgāko
informāciju. Par pasākumiem un dažādām aktivitātēm tiek rakstīts vietējām avīzēm:
„Ludzas Zeme”, „Latgales Vietējā Avīze”. Pašvaldības izdod vietējo ziņu avīzes,
kur arī var ievietot ziņas par pasākumiem bijušajiem un gaidāmajiem, kā arī
pašvaldību mājas lapās tiek atspoguļotas ziņas par bibliotēkām un to darbību:
www.ludza.lv, www.karsava.lv, www.zilupe.lv, www.ciblasnovads.lv
Trijām novadu bibliotēkām, t. i. Blontu pagasta bibliotēka, Pureņu pagasta
bibliotēka, Ciblas pagasta bibliotēka ir savi memuāri:
www.purenubiblioteka.blogspot.com
www.blontubiblioteka.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
Bibliotēkas regulāri rīkoja jauno grāmatu izstādes (pilsētās tās tika parasti rīkotas
reizi mēnesī, pagastos - reizi divos, vai trijos mēnešos). Kopumā pa novadiem tika
izliktas pāri par 1500 izstādēm, kas bija gan tematiskās, gan veltītas katra mēneša
jubilāriem. Bibliotēku organizētajos pasākumos var veldzēt dvēseli un garu. Tie ir
dziļi un tik mājīgi silti - to ir bijis 304.
Atskaites gada sākumā februārī Mežvidu pagasta bibliotēkā, atzīmējot tās
pastāvēšanas 60. gadadienu notika ļoti sirsnīga apaļā galda diskusija „Grāmata.
Lasītājs. Bibliotēka,”

Kārsavas pilsētas bibliotēkā notika novada dzejnieces, mežvidietes, Intas Naglas
pirmās grāmatas „Smilšu pulkstenī iestrēdzis laiks” atvēršanas svētki. Autore
sirsnīgā, romantiskā atmosfērā atklāja savas grāmatas tapšanas stāstu. Noskaņu
palīdzēja radīt pašas Intas krāšņā taureņu un gliemežvāku kolekcija, kā arī KN
jauniešu drāmas kolektīva dalībnieki.
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13.Veiksmes stāsti
Viens no lielākajiem 2011. gada Ludzas bibliotēkas veiksmes stāstiem ir Bērnu
apkalpošanas nodaļas bibliotekāre – Ilga Kaupuža, kura kļuvusi par Voldemāra Caunes
balvas „Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem” ieguvēju.

Cits veiksmes stāsts ir ar H.Franku organizētā tikšanās. Hercam Frankam ir
sapnis atjaunot tēva darbnīcas ēku tās vēsturiskajā vietā un ierīkot tajā senās
fotogrāfijas muzeju. Hercs Franks jau ilgu laiku bija meklējis fotogrāfiju ar tēva
darbnīcas attēlu, bet bezcerīgi. Projekta „Zudusī Latvija” ietvaros viens no pilsētas
iedzīvotājiem atnesa uz bibliotēku Ugunsdzēsēju depo XX. gs 30. gadu fotogrāfiju,
nezinādams, ka tajā iemūžināta arī V.Franks darbnīca. Hercs Franks bija ļoti
aizkustināts saņemdams dāvanā no bibliotēkas šo fotoattēlu. Bibliotēkas direktore
I.Kušnere turpina uzturēt sakarus ar slaveno novadnieku.

Projektu „Zudusī Ludza” arī var uzskatīt par veiksmes stāstu, jo pateicoties tā
realizācijai bibliotēkas darbinieki uzzināja daudz jaunu un interesantu faktu par Ludzas
vēsturi, kā arī sāka vākt mutiskas atmiņas no pilsētas iedzīvotājiem.

Veiksmes stāsti no novadu bibliotēkām
Es pa īstam nevaru apzināties, kas ir veiksme. Paskatoties latviešu valodas vārdnīcā ir
skaidrots, ka ar vārdu „veiksme” apzīmē vēlamu, gaidītu iznākumu, panākumu.
Veiksmīgs ir tas, kas labi izdevies, sekmīgs, panākumiem bagāts. Tad varētu teikt, ka
šis bija veiksmīgs gads, jo bibliotēkas durvis aizvien ir vaļā apmeklētājiem. Kaut
lietotāju skaits ar katru gadu sarūk, bet tas nemazina bibliotēkas nozīmi pagasta dzīvē.
Bibliotēkas pakalpojumi ir pieprasīti un ir liels prieks, ja bibliotēka spēj pilnībā
apmierināt lasītāju vēlmes. Mans vēlējums ir nebaidīties no neizdošanās, sadarboties ar
draugiem, kolēģiem, lai varam cits citu uzmundrināt, neļaut apstāties un līdz ar to
mūsu dzīve būs vēl veiksmīgāka un interesantāka.
Bibliotēkas vadītāja: Skaidrīte Lankovska
Grūti izcelt kādu konkrētu veiksmes stāstu, jo veiksme atnāk diezgan bieži.
Veiksme ir vienmēr, kad tu vari palīdzēt cilvēkam. Palīdzējām cilvēkiem veikt
maksājumus, uzzināt autobusu atiešanas laikus un biļešu cenas, dažādu iestāžu
atrašanās vietas, darba grafikus un telefonu numurus, kapusvētku norises laikus un
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daudz ko citu. Arī tā ir veiksmes diena, ja vientuļš cilvēks nāca uz bibliotēku un te
atrada dzirdīgas ausis, kas uzklausīja viņa stāstu un parunājas ar viņu. Veiksme ir arī
tad, ja mazais bērns, atnācis kopā ar māmiņu uz bibliotēku, vēlāk kļūst par pastāvīgu
bibliotēkas apmeklētāju un lietotāju.
Bibliotēkas vadītāja: Veronika Zelča
Ēnu diena ir pasākums, kas vērst tieši uz jauniešiem, kam ir ne tikai izglītojošs
un uz karjeras izglītību vērsts pasākums, bet arī iespēja iejusties kādā no profesijām.
2011. gadā Zilupes vidusskolas 9.a klases skolēni arī nolēma iesaistīties šajā
interesantajā un aizraujošajā pasākumā. Klases audzinātāja iepriekš saskaņoja ar
bibliotēkas vadību „ēnu” klātbūtni 16. februārī, ēnojot bibliotekārus. Darja
Perehoževa un Deniss Čulkovs bija bibliotekāru ēnas. Procesa laikā jaunieši saprata,
ka līdz šim viņiem šķietamais bibliotekāru vienmuļais un vienveidīgais darbs, tomēr
izrādījās ļoti interesants un aizraujošs. Kas ne tikai prasa lielu interesi un atbildību
pret darbu, bet arī atbilstošu izglītības līmeni. Jaunieši izteica lielu pateicību par
gatavību viņus uzņemt, dalīties pieredzē un piedāvāto iespēju tuvāk iepazīties ar
bibliotekāru darbu, profesiju un bibliotēkas būtību kopumā!
Zilupes bibliotēkas vadītāja Nadežda Ļemeševa
Tie jau notiek katru dienu. Pats pirmais un galvenais ir tas, ka bibliotēka ir un
darbojas, pieejami datori un internets - tā ir vienīgā iestāde, kas pēdējo gadu laikā nav
slēgta(samazināts tikai darba laiks), jo pašvaldība saprot, ka tiem, kas šeit dzīvo ,tās
pakalpojumi ir vajadzīgi. Kuriozs zvans vasarā tika saņemts trijos naktī - kāpēc nav
interneta, mēs te atbraucām pie bibliotēkas?! Sagadīšanās vai kas, bet tieši tad notika
koridora remonts un elektrības skaitītāja maiņa. Patīkami dzirdēt no lasītājiem, ka
ieteiktā grāmata bijusi nu tik laba, ka visa saime un kaimiņiene izlasījuši. Jauks un
emocijām bagāts bija pasākums centrā Mežvidu bibliotēkā, kad tur tikāmies ar mūsu
novadnieci Intu Naglu pirmās dzejas grāmatas prezentācijā.
Ranču bibliotēkas vadītāja Anna kalniņa
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