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1.Reģiona, novada un bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums 

LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BIBLIOTĒKA 

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 p1.1.) 

 Bibliotēkas attīstības 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 27 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. 

 

LUDZAS REĢIONS 

Ludzas reģions ir Latvijas Republikas attālākais Austrumu punkts, un tas robežojas ar 

Krieviju un Baltkrieviju austrumos. Tā platība ir 2478.7 m², tie ir 3.84% no Latvijas kopplatības. 

Ludzas reģions pamatoti uzskatāms par vārtiem starp austrumiem un rietumiem, jo no 2004.gada 

1.maija reģiona robeža ir kļuvusi par Eiropas Savienības robežu. 

Ludzas reģions iedalās četros novados – Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes. Tā kā 

reģions teritoriāli atrodas pierobežas zonā, tad tas jūtami arī ir ietekmējis iedzīvotāju nacionālo 

sastāvu. Bez dominējošām tautībām – latviešiem un krieviem reģionā dzīvo arī baltkrievi, 

ukraiņi, poļi, lietuvieši, ebreji un citu tautību iedzīvotāji. Ludzas reģionā uz 2014. gada 1. jūliju 

deklarēti 27223 iedzīvotāji, salīdzinot ar iepriekšējo gadu par 661 iedzīvotāju mazāk: 

 Ludzas novadā – 14374, salīdzinot ar 2013. gadu par 361 iedzīvotāju mazāk; 

 Ciblas novadā – 3064, par 68 iedzīvotājiem mazāk; 

 Kārsavas novadā – 6411, par 118 iedzīvotājiem mazāk; 

 Zilupes novadā – 3374, par 114 iedzīvotājiem mazāk. 

Atskaites gadā novados darbojās 28 publiskās bibliotēkas un 19 skolu bibliotēkas: 



 Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka, kā reģiona galvenā bibliotēka, 

 2 pilsētu bibliotēkas – Kārsavas (ar ārējās izsniegšanas punktu Bozovas ciemā) un 

Zilupes pilsētas bibliotēkas, kā novadu centrālās bibliotēkas. 

 25 pagastu bibliotēkas (Ciblas novada Ciblas pagasta bibliotēka ir sava novada 

koordinējošā bibliotēka). 

 20 skolu bibliotēkas, no kurām: 

 koledžas bibliotēka, 

 ģimnāzijas bibliotēka, 

 Rēzeknes tehnikums mācību vietas Zilupe bibliotēka,  

 speciālā internātskolas bibliotēka, 

 vakara vidusskolas bibliotēka, 

 2 mūzikas pamatskolas bibliotēka, 

 5 vidusskolas bibliotēkas, 

 8 pamatskolu bibliotēkas 

Bibliotēkas darbojas pamatojoties uz „Bibliotēku likumu” un katras bibliotēkas 

nolikumu, ko apstiprinājusi katra novada dome. Tās veic informācijas, izglītības un kultūras 

funkcijas sava novada teritorijās. Atskaites gadā bibliotēku teritoriālais aptvērums nav mainījies.  

Reģiona ibliotēku misija ir sekmēt sava pagasta, pilsētas, novada sabiedrības garīgo un 

intelektuālo attīstību, veidojot informācijas resursu krātuves, padarīt informācijas resursus 

pieejamus un noderīgus Ludzas reģiona iedzīvotājiem, kā arī rosināt interesi bērnos un jauniešos 

par grāmatu, kā arī krāt un saglabāt vietējās nozīmes kultūras mantojumu nākamajām paaudzēm. 

Bibliotēku mērķi ir: 

 veicināt informāciju, (mūž)izglītību un kultūras aktivitātes katra novada, pagasta  

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 tehnoliģijas, 

 nodrošināt valsts un pašvaldību institūciju sagatavotās un publicētās informācijas 

pieejamību, 

 saglabāt un nodrošināt pieeju nozīmīgiem vietējiem kultūras resursiem. 



Bibliotēku galvenie uzdevumi – sniegt lietotājiem operatīvus un kvalitatīvus 

bibliotekāros pakalpojumus, nodrošinot brīvu pieeju bibliotēku krājumiem, datu bāzēm, 

informācijas tehnoloģijām.  

Neapšaubāmi savrīgākais ir sekmēt bērnu lasītprasmi, veicināt informācijas meklēšanas 

prasmju un iemaņu attīstīšanu, turpināt veidot bibliotēku elektronisko kopkatalogu un tādā veidā 

iekļauties kopīgajā bibliotēku informācijas sistēmā. Informēt un tādā veidā veicināt iedzīvotāju 

interesi par bibliotēkas darbu un pakalpojumiem. Izveidot apmeklētājiem draudzīgu vidi.  

Atskaites gadā, tika noslēgtas vienošanās starp trijām novadu un Ludzas novada 

pašvaldībām par Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas funkciju 

veikšanu un finansēšanu. Vienas bibliotēkas maksājuma summa gadā sastādīja 331.42 EUR,  

sadarbības līgumi novadiem gadā izmaksāja: 

 Kārsavas novadam (7) – 2320 EUR 

 Ciblas novadam (6) – 1989 EUR 

 Zilupes novadam (4) – 1326 EUR 

Atskaites gadā 15 publiskajās bibliotēkās tika veikta atkārtota akreditācija. Visām tika 

piešķits vietējās nozīmes bibliotēku statuss.  

2015. gadā pārējām 12 bibliotēkām plānota atkārtotā akreditācija. Ludzas pilsētas galvenā 

bibliotēka 2011. gadā tika atkārtoti akreditēta. 

 

2.Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika 

LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BIBLIOTĒKA 

 

Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka 2014. gadā krājuma komplektēšanu veica atbilstoši  

izstrādātajam dokumentam „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.  

Ludzas PGB  krājuma  komplektēšanas  finansējuma  pamatavots  –  pašvaldības budžets.  

2014.gadā grāmatu  iepirkšanai no  budžeta līdzekļiem  izlietoti  6426.53 EUR.  

Jaunas grāmatas galvenokārt ir iepirktas vietēja grāmatu veikalā „Sākums A” un apgāda 

„Zvaigzne ABC” grāmatnīcā, kuri piedāvā gan cenu atlaides gan grāmatu piegādi pēc bibliotēkas 

pasūtījuma.  

Projekti 



Programmas „Bērnu un jauniešu žūrija” ietvaros saņemtas grāmatas papildināja Bērnu 

nodaļas krājumu par 14 eksemplāriem par summu 107.93  EUR. 

Dāvinājumi, ziedojumi 

Vairāki grāmatu dāvinājumi 2014.gadā ienākuši gadskārtējo Grāmatu svētku ietvaros: no 

dažādām politiskajām partijām, organizācijām, izdevniecībām, atsevišķiem individuāliem 

dāvinātājiem.  Mūsu bibliotēka 2014. gadā ieguva 40 eks. grāmatu par kopējo summu 278.97 

EUR. 

Grāmatu dāvinājumus saņēmām arī no Latgales Kultūras centra izdevniecības, LU Latviešu 

valodas institūta, Latvijas bankas, Latvijas Nacionālas bibliotēkas Atbalsta Biedrības un no 

bibliotēkas lietotājiem. Pateicoties bibliotēkas lietotāju dāvinājumiem, daudzas krājumā esošas 

fiziski nolietotās grāmatas tika apmainītas pret jaunām.  

2014. g. kopumā dāvinājuma/ziedojuma veidā saņemti 421 eks. grāmatu un 8 

audiovizuālie dokumenti (CD, DVD) par summu 1415.46 EUR, kas sastāda 30 %  no visiem 

jaunieguvumiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliotēkas 

nodaļas 

Krājums 2014. 

gada sakumā 
Ienācis Izslēgts 

Krājums 

2014. gada 

beigās 

Pieaugušo 

apkalpošanas 

nodaļa 

33264 

 

2134 

 

1791 33607 

Bērnu nodaļa 20437 926 524 20839 

Kopā : 53701 3060 2315 54446 

 



Jaunieguvumi 2014. gadā sastāda 5,6 % no kopēja bibliotēkas krājuma, kas atbilst 

procentuāli  paredzētajam skaitam „Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas krājuma attīstības un 

komplektēšanas koncepcijā” (5%). 

Prese: 

Preses abonēšana notiek ar VAS „Latvijas Pasts” starpniecību, pasūtot portālā pasts.lv, 

“Laimīgās nedēļas” laikā abonējām žurnālus par akcijas cenām, kā arī izmantojām izdevniecības 

„Egmont Latvija” (bērnu periodikas pasūtīšanai) un SIA „Merion” pakalpojumus. Vietējo avīzi 

„Ludzas Zeme” pasūtījām redakcijā. 

Pasūtot periodiku, tika ņemtas vērā lietotāju vēlmes, izdevumu pieprasījums. Tā ka visi 

žurnāli reģistrēti Elektroniskājā katalogā, analizējot konkrēto izdevumu izsniegumu skaitu  var 

secināt, kā lielu popularitāti guvuši izdevniecības „Santa” žurnāli – Ieva, Ievas Māja, Ievas 

Stāsti, kā arī žurnāli par rokdarbiem – Rokdarbu Vācelīte, Čaklas rokas, Лена-рукоделие, 

Вышитые картины. Ļoti pieprasīti bija populārzinātniskie izdevumi – Ilustrēta Zinātne, Ilustrēta 

pasaules vēsture, GEO, Leģendas. 

2014. gadā Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka abonēja 75 nosaukumu žurnālus un 15 

avīzes pieaugušajiem lasītājiem un 38 nosaukumu žurnālus un 2 avīzes bērniem par kopējo 

summu 5600 EUR. 

Krājuma raksturojums, krājuma kustības raksturojums 

Pa izdevumu veidiem: 

Kustība 

2014.g. 

Pavisam Grāmatas Seriālizdevumi Audiovizuālie El. 

dok. Pieaug.  Bērni Pieaug. Bērni Pieaug. Bērni 

Krājums 

gada 

sākumā 

53701 31247 19509 1902 917 34 11 79 

Ienācis 3060 927 493 1200 432 7 1 - 

Izslēgts 2315 837 56 950 468 1 - 3 

Krājums 54446 31337 19946 2152 881 40 12 76 

 

2014.gadā pieaugušajiem lietotājiem iegādāti 927 eks. grāmatu un 7 eks. audiovizuālo 

dokumentu par kopējo summu 5063.77 EUR un abonēti 1200 žurnālu eks. Procentuāli no visiem 

jaunieguvumiem:  43 % grāmatu un 0,3 % audiovizuālo  dokumentu, 56 % seriālizdevumu.  



2014. gada Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas jaunieguvumu (grāmatas, CD/DVD) 

tematiskais sadalījums: 

Bibliotēkas nodaļa Nozaru 

literatūra 

Daiļliteratūra Bērnu literatūra 

(B+J) 

Pieaugušo apk. nod. 207 727  

Bērnu nodaļa 54 152 288 

Kopā: 261 879 288 

 

 

Jaunieguvumu sadalījums pa valodām: 39 % latviešu, 60 % krievu valodā, 0,8 % citās valodās. 

 

 

 

 

Sakarā ar to, ka ievērojama daļa pieaugušo bibliotēkas apmeklētāju daiļliteratūras 

grāmatas lasa krievu valodā, ta sir jāņem vērā. Analizējam 2014. gada pieaugušo lasītāju 

Abonementā grāmatu izsniegumu pa valodām: no 37182 grāmatu izsniegumiem – 12866 (34,6 

%) latviešu valodā, 24123 (64,8 %) krievu valodā un 193 (0,6 %) - angļu, vācu val. 

Aizvadītajā gadā turpinājām  strādāt pie fondu attīrīšanas no novecojušajiem, 

mazpieprasītajiem un fiziski nolietotajiem iespieddarbiem. Pieaugušo apkalpošanas nodaļā no 

krājuma izslēgti 837 eks. grāmatu  par kopējo summu 489.46 EUR, Bērnu nodaļā – 56 eks. par 

summu 131.21 EUR. 

2014 g. rādītāju analīze: izsniegums, krājuma apgrozība 

 

Bibliotēkas nodaļa Latviešu val. Krievu val. Citas val.  

(angļu, vācu) 

Pieaugušo apk. nod. 330 592 12 

Bērnu nodaļa 226 268 - 

Kopā: 556 860 12 



 2012 2013 2014 

Krājums 53640 53701 54446 

Izsniegums 92044 91510 91995 

Apgrozība 1.72 reizes 1.70 reizes 1.7 reizes 

 

Pieaugušo apkalpošanas nodaļā 

 2012 2013 2014 

Krājums 33640 33264 33607 

Izsniegums 73660 71431 73524 

Apgrozība 2.19 reizes 2.15 reizes 2.19 reizes 

 

Bērnu nodaļā 

 2012 2013 2014 

Krājums 20000 20437 20839 

Izsniegums 18327 19874 18249 

Apgrozība 0.92 reizes 0.97 reizes 0.9 reizes 

 

Rekataloģizācija 

Pilnībā esoša krājuma rekataloģizācija pabeigta Ludzas pilsētas galvenajā bibliotēkā, 

Pildas, Pureņu, Ņukšu, Felicianovas, Blontu, Mežvidu, Goliševas pagastu bibliotēkās, Kārsavas 

pilsētas bibliotēkā. Gandrīz pabeigts rekataloģizācijas darbs Nirzas, Brigu pagasta bibliotēkās. 

Aktīvi turpinās rekataloģizācijas darbs Rundēnu, Zvirgzdenes pagasta bibliotēkās.  

LUDZAS REĢIONS 

Bibliotēkas komplektē krājumus vadoties pēc LR MK noteikumiem, pēc dokumentu 

atbilstības darba pamatprofilam, pēc lietotāju interesēm un vajadzībām, pēc speciālistu 

ieteikumiem, kā arī nav mazsvarīgs arguments – grāmatu cenas.  

Atskaites gadā bibliotēkās krājuma komplektēšanā prioritāte bija vērstas uz latviešu 

oriģinālliteratūru, literatūru bērniem un pusaudžiem, kā arī  

Bibliotēkas krājuma komplektēšanas mērķi ir: 



 nodrošināt ar nepieciešamajiem iespieddarbiem un informācijas nesējiem ik vienu 

interesentu, 

 attīstīt bibliotēku krājumu kā mūsdienīgu, modernu krājumu, kurš ir orientēts 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 krājumu 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 – visu veidu vārdnīcas, 

enciklopēdijas, mācību grāmatas, rokasgrāmatas, bibliogrāfiskos un novadpētnieciskos 

izdevumus, 

 nodrošināt literatūru bērniem un jauniešiem, klasisko un mūsdienu tulkoto un 

oriģinālliteratūru, 

 sekot krājuma saturiskajai kvalitātei, izvērtēt krājuma izmantojamību un lasāmību. 

Bibliotēku krājuma komplektēšana notiek atbilstoši bibliotēku funkcijām: 

 informācija – uzziņu izdevumi: enciklopēdijas, vārdnīcas, rokasgrāmatas, ceļveži, 

statistikas gadagrāmatas, 

 izglītība – grāmatas, monogrāfijas, audiovizuālie materiāli, CD, kartogrāfiskie izdevumi, 

attēlizdevumi, novadpētnieciskie un kultūrvēsturiskie darbi, 

 izklaide – izdevumi saturīga brīvā laika pavadīšanai, latviešu oriģinālliteratūras 

komplektēšanai, pasaules ievērojamo autoru darbiem. 

Bibliotēku krājuma komplektēšanas veidi: 

 jaunieguvumu komplektēšana, 

 regulārā fonda izvērtēšana, 

 atlasītā materiāla norakstīšana. 

Bibliotēku krājumu komplektēšanas avoti: 

 pirkumi – par pašvaldības budžētā piešķirtajiem līdzekļiem iegādāti iespieddarbi 

galvenokārt Ludzas GTU „Sākums A” Ludzā un filiālē Kārsavā. Novadu pašvaldībām  

ar šo uzņēmumu ir noslēgts līgums, kas paredz pirkumam 10% atlaidi. Bibliotēkām 

veiksmīga sadarbība ir izveidojusies ar apgāda „Zvaigzne ABC” veikalu Ludzā, kur arī 

tiek piešķirta 10 % atlaide no vairumtirdzniecības cenas, ļoti bieži grāmatas tiek iepirktas 



izmantojot cenu atlaides, tāpat grāmatas tiek iegādātas Latvijas izdevniecībās un apgādos 

u.t.t., 

 preses abonēšana - par budžeta piešķirtajiem līdzekļiem pasūtītā periodika  

 atbalstītie projekti: 

o lasīšanas veicināšanas programma „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija - 2013” – 

atskaites gadā šajā programmā startēja 13 publiskās bibliotēkas un 1 skolu bibliotēka, 

līdz ar ko katra no šīm bibliotēkām ieguva krājumā 29 jaunas, interesantas grāmatas; 

o Latvijas Bibliotekāru biedrības un Latvijas Nacionālās bibliotēkas izsludinātajā 

projektu konkursā "Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra bibliotēkās" piedalījās 

piecas Ciblas novada bibliotēkas un septiņas Kārsavas novada bibliotēkas; 

o Lauku bibliotēku atbalsta biedrības akcijas „Atbalsts lauku bibliotēkām” ietvaros 

rīkotie „Grāmatu svētki”. Aizvadītajā gadā šajā projektā iegūtais finansiālais 

papildinājums novadu bibliotēku fondu komplektēšanai bija 3048.08 EUR. 

 dāvinājumi (privātpersonu un juridisko personu dāvinājumi),  

 atvietošana (lasītāju nozaudēto vietā iegūtie izdevumi). 

 

Jaunieguvumi bibliotēkās 

 

Novadi 2012. gads 2013.gads 2014.gads Dinamika (+/-) 

Ludzas 4596 6537 5818 - 

Ciblas 788 1264 884 - 

Kārsavas 1035 1150 992 - 

Zilupes 1102 1161 884 - 

Kopā 7521 10112 8578 - 

t. sk. bērnu 1280 1168 1239 +71 

Skolas(18) 5410 8370 9492 + 

 

Pēc tabulas var redzēt, ka jaunieguvumu skaits novadu bibliotēkās ir samazinājies. To var 

izskaidrot ar grāmatu cenu pieaugumu, arī ar to, ka ne visi novadi ņēma aktīvu dalību projektos, 

lai varētu papildināt bibliotēku krājumus ar jaunieguvumiem, bet tas ir neatsverams palīgs 

bibliotēku krājuma veidošanā. Ciblas bibliotēkas vadītāja stāsta: „Piedaloties projektos ir iespēja 



bibliotēkas krājumu pappildināt ar augstvērtīgu tulkoto un latviešu oroģinālliteratūru kā arī 

nozaru literatūru.” 

Sarunās un diskusijās, kuras izvēršas semināros, bibliotēku vadītāji atzīst, ka bibliotēku 

krājumu atjaunošana notiek diezgan gausi. Situācija ir tāda, ka par pašvaldības piešķirto 

finansējumu var iepirkt tikai aktuālāko oriģinālliteratūru un literatūru bērniem.  

Blontu pagasta bibliotēkas vadītāja saka: „Prioritāte jauno grāmatu iepirkšanā ir 

daiļliteratūrai (īpaši latviešu oriģinālliteratūrai) un bērnu literatūrai, kas ir visvairāk 

pieprasītākā literatūra bibliotēkā.” 

Felicianovas bibliotēkas vadītāja saka: „Īpašu uzmanība tika veltīta grāmatām, kuras 

papildus nepieciešamas skolēnu patstāvīgo darbu un papildus zināšanu ieguvei... ” 

Lai uzturētu krājuma kvalitāti un organizētību, novadu bibliotēkas veic lielu darbu ne 

tikai jaunieguvumu papildināšanā, bet arī nemazāk svarīgs darbs tiek veikts pie krājuma 

attīrīšanas. Mežvidu pagasta bibliotēkas vadītāja saka: „Bibliotēkas krājums tiek kritiski izvērtēts 

un pārbaudīts, jo mazāks, dinamiskāks krājums izmantojams labāk nekā apjomīgs, grūti 

pārskatāms, kurā daudz vecu, neizmantotu un saturā novecojušu grāmatu.” 

Atskaites gadā reģiona bibliotēkās tika norakstīti 18656 nolietotie, novecojušie un liekie 

dublējošie dokumenti.  

Skolu bibliotēkās no bibliotēku krājumiem norakstīti 13842 iespieddarbi.  Tabulā var 

redzēt krājumu attīrīšanas dinamiku 

 

Islēgts no Ludzas reģiona bibliotēku krājuma (eks.) 

                              

Bibliotēku krājumi 

 

Novadi 2012. gads 2013.gads 2014.gads Dinamika (+/-) 

Novadi 2012.gads 2013.gads 2014.gads Dimanika(+/-) 

Ludzas 4884 6221 7596 + 

Ciblas 2982 2633 2403 - 

Kārsavas 2899 1107 4899 + 

Zilupes 2917 1551 3758 + 

Kopā 13682 11512 18656 + 

Skolas(18) 20583 17663 13842 - 



Ludzas 110561 110877 109099 + 

Ciblas 33527 32158 30639 - 

Kārsavas 52909 52938 49031 + 

Zilupes 44037 43647 40773 - 

Kopā 241034 239620 229542 - 

Skolas(18) 234894 256390 252539 + 

 

Atskaites gadā reģiona bibliotēku krājumos uzskaitē bija 229524 iespieddarbu. Skolu 

bibliotēkās – 252539.  

Divās Ludzas novada pašvaldības publiskajās bibliotēkas tika veiksta krājumu 

inventarizācija.  

                 

 

   Bibliotēku krājumu apgrozība un izsniegumi 

 

 

 

 

            

 

 

 

Izsniegumi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novadi 2013.g. 2014.g. Dinamika (+/-) 

Ludzas 1.2 1.9 + 

Ciblas 0.9 0.8 - 

Kārsavas 1.1 1.2 + 

Zilupes 1.2 1.2  

Kopā 1.13 1.14 + 

Skolas(18) 0.5 0.4 - 

Novadi 2013.g. 2014.g. Dinamika (+/-) 

Ludzas 130914 129681 - 

Ciblas 27819 24909 - 

Kārsavas 59203 58054 - 

Zilupes 51920 48230 - 

Kopā 269856 260874 - 

Skolas(18) 151126 94806 - 



       Bibliotēkās periodikas pasūtīšana notiek, izmantojot Latvijas Pasta elektronisko 

abonēšanas sistēmu www.pasts.lv. Bibliotēkas aktīvi seko preses pasūtīšanas atlaidēm, ko 

piedāvā izdevniecības. Parasti pasūta periodiku visam gadam. Atskaites gadā preses izdevumi 

tika pasūtīti visās bibliotēkās un tās klāsts bija pietiekami daudzveidīgs. Ļoti daudzās bibliotēkās 

tiek abonēti Lata romānu sērija. Kā paši bibliotekāri atzīst, tas ir labs ieguvums, lai apmierinātu 

lietotāju pieprasījumu pēc latviešu autoru grāmatām. Pasūtot presi visās bibliotēkās tiek ievēroti 

arī mazo lasītāju pieprasījumi, tiek rīkotas aptaujas, lai varētu uzzināt, kādus periodiskos 

izdevumus jaunā paaudze vēlas redzēt attiecīgajā bibliotēkā. 

 

 

 

Līdzekļu sadalījums(EUR) grāmatu un periodikas iegādei reģiona publiskajās bibliotēkās un   

skolu bibliotēkās 

Bibliotēkas grāmatām  

2013.g. 

grāmatām 

2014g 
+/- periodikai 

2013.g. 

periodikai 

2014.g. 
+/- 

Ludzas novads 15304 15992 + 11090 10844 - 

Ciblas novads 2251 3087 + 2120 2245 + 

Kārsavas novads 2733 3304 + 3335 3551 + 

Zilupes novads 2144 2543 + 2679 2456 - 

kopā 22433 24926 + 19225 

 

19096 - 

 

Līdzekļi skolu bibliotēku krājuma komplektēšanai: 

2013.gads 2014.gads Dinamika 

53783 62951 + 

 

Salīdzinot divu gadu finansējumu krājuma papildināšanai, varam redzēt, ka visas 

pozīcijas ir ar plus zīmi, izņemot Ludzas un Zilupes novadu periodikas finansējums atskaites 

gadā ir dīvainā kārtā mazāks: Ludzas novada bibliotēkām – 246 EUR, Zilupes novada 

bibliotēkām – 223 EUR. 

Pēc tabulas var redzēt, ka Kārsavas novadā joprojām presei tiek atvēlēts vairāk finanšu 

nekā grāmatām. 

http://www.pasts.lv/


Mežvidu pagasta bibliotēkas vadītāja atzīmē, ka: „Ņemot vērā iedzīvotāju zemo dzīves 

līmeni, pašvaldība lielu summas daļu atvēl periodikas pasūtīšanai, kas ir ļoti pieprasīta bibliotēkā 

un ir liela daļa lasītāju, kas lasa tikai periodiku. Lai arī akreditācijas komisija ieteikumos norādīja 

veikt izmaiņas krājuma komplektēšanas politikā, paredzot lielāku īpatsvaru grāmatu iegādei, 

tomēr gribas tam iebilst, jo tā ne tikai palielina lasītāju skaitu, bet bibliotēka tos iespēju robežās 

saglabā un izmanto, pielietojot Analītikas datu bāzēm.” 

No 28 publiskajām bibliotēkām 18 bibliotēkas strādā ar BIS ALISE. Pārējās 10 reģiona 

bibliotēkas iesniedz Ludzas pilsētas galvenajā bibliotēkā ziņas par jaunieguvumiem. Pilnībā esošā 

krājuma rekataloģizācija pabeigta Ludzas pilsētas galvenajā bibliotēkā, Pildas, Pureņu, Ņukšu, 

Felicianovas, Blontu, Mežvidu, Goliševas pagastu bibliotēkās, Kārsavas pilsētas bibliotēkā. Gandrīz 

pabeigts rekataloģizācijas darbs Nirzas, Brigu pagasta bibliotēkās. Aktīvi turpinās rekataloģizācijas darbs 

Rundēnu, Zvirgzdenes pagasta bibliotēkās.  

No 20 skolu bibliotēkām 8 darbojas ar skolu ALISI. 

Atskaites gadā trīs reģiona bibliotekāres izgāja mācības BIS ALISES kursos 40 

akadēmisko stundu apjomā. 

 

3. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

 LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BIBLIOTĒKA 

 Galvenie bibliotēkas rādītāji: 

 2014.g. 2013.g. +/- 

Lietotāji 2786 2755 +31 

      t.sk. bērni 936 952 -16 

Apmeklējumi 76469 77822 -1353 

      t.sk.bērni 15451 14987 +464 

     virtuālie  36406 37676 -1270 

Izsniegumi 91995 91510 +597 

      t.sk. bērni 18067 19129 -1062 

 

Kopš 2010. gada pirmo reizi ir palielinājies lasītāju skaits. Ņemot verā to, ka iedzīvotāju 

skaits pilsētā joprojām krīt, tas ir sava veida veiskmes stāsts.  

Analizējot lasītāju sastāvu secinājām, ka ir samazinājies skolnieku un studentu skaits, kas 

ir skaidrojams ar demogrāfiskās situācijas svārstībām; palielinājies - bezdarbnieku, strādājošo un 

pensionāru lietotāju skaits. 



 

                                              Bibliotēkas apmeklētāju sastāvs pēc vecuma 

 

 

                                   Bibliotēkas nodaļu izmantošana ņemot vērā  apmeklētāju vecumu 

 

2014. gadā ir izpildītas 1462 uzziņas. Vairākums no tām bija nepieciešams lietotāju 

mācībām. Uzziņu izpildīšanai  izmantojām: bibliotēkas elektroniskias katalogs un citas datu 

bāzes, krājums, LNB datu bāzes. Interesantākās no uzziņām: „Kas ir provizors un provizorisks”, 

„Par Latvijas jūrniecības vēsturi”, „Celmu un stumbra trupi”, „Rokraksts” u.c. Bibliotēka 

uzskaita tikai tās uziņas, atbilde uz kurām  prasa lielāku laiku un bibliotēkas darbinieka 

intelektuālo piepūli.  

Elektronisko dokumentu kopijas bija pasūtītas mazāk par 28 vienībām. Toties caur WEB 

katalogu, izmantojot autorizācijas datus, par 50 grāmatām tika pasūtīts vairāk nekā 2013. gadā.   

Bibliotēkā atrodas Tautas nama ēkas otrajā un trešajā stāvā, lifts joprojām nav ierīkots. 

Pēc pilsētas iedzīvotāju ar kustības traucējumiem pieprasījuma grāmats tiek pienestas mājās. 

Četriem cilvēkiem ar kustības traucējumiem  grāmatas tiek pienestas regulāri, tāpat regulāri tiek 

apkalpoti pansionāta „Ludza” iedzīvotāji.  

Arvien populārāki kļūst SBA pakalpojumi, bet 2014. gadā bija grūtības ar pieprasījumu 

izpildi, sakarā ar LNB pārcelšanos uz jauno ēku. No Ludzas reģiona bibliotēkām tika pieprasītas 



75 grāmatas. Bibliotēkas krājumu izmantoja 10 Ludzas reģiona bibliotēkas un pagastu 

bibliotēkām izsniegtas 827 grāmatas.  

Bibliotēkas pieaugušo lietotāju apklapošanas nodaļā interneta lasītava ir maza, tajā ir tikai 

4 datorvietas apmeklētājiem. Lai palielinātu datoru vietu skaitu bibliotēkas lasītavā ir uzstādīti 

divi klēpjdatori.   

Rakstiskās anketēšanas nebija veiktas, bet spriežot pēc mutvārda sarunām ar bibliotēkas 

apmeklētājiem, viņi ir apmierināti ar bibliotēkas darba laiku un pakalpojumu klāstu.  

 

LUDZAS REĢIONS 

Atskaites gadā reģionā darbojās 28 publiskās bibliotēkas un 20 skolu bibliotēkas – tas 

nozīmē, ka katrā pagastā un ciemā ir bibliotēka, kur jebkurš interesents varēja iegūt sev 

interesējošo informāciju, pavadīt lietderīgi brīvo laiku, mācīties, satikties ar domubiedriem, vai 

vienkārši atpūsties no ikdienas rūpēm.  

Bibliotēku pakalpojumu pieejamības aptvērums 

 

 

 

 

 

 

 

Katras bibliotēkas veiksmīgo, vai mazāk veiksmīgo darbošanos nosaka galvenie darba 

rādītāji: lasītāju skaits, izsniegumu skaits un bibliotēkas apmeklētība.  

 

Reģiona publisko bibliotēku darba rādītāji 

 

 2012.gads 2013.gads 2014.gads Dinamika (+/-) 

Lietotāju skaits 8627 8403 8097 - 

t.sk. bērni  2875 2836 2669 - 

Izsniegums 270536 269856 261874 - 

t.sk. bērni 59568 58127 53473 - 

Apmeklējumu skaits 154174 202371 182874 
- 

t.sk. bērni 57599 60015 56120 - 

Novadi Lasītāju skaits Iedzīvotāju skaits Aptvērums % 

Ludzas  4190 14374 29 

Ciblas 962 3064 31 

Kārsavas 1696 6411 26 

Zilupes 1249 3374 37 

Kopā 8097 27223 30 



 

Redzot datus salīdzinājumā, jāsecina, ka lasītāju, skaits ir krietni samazinājies, un arī 

pārējie rādītāji ir ar krietnu mīnus zīmi.  

Visas mīnus zīmes var skaidrot dažādi, bet secinājums ir viens - bibliotekāriem „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.  

Reģiona skolu bibliotēku darba rādītāji: 

 

 2012.gads 2013.gads 2014.gads Dinamika(+/-) 

Lietotāju skaits 3820 4265 4189 - 

t.sk. bērni  2546 3441 2648 - 

Izsniegums 92429 151126 94806 - 

t.sk. bērni 14087 65961 58164 - 

Apmeklējumu skaits 76109 94201 89210 - 

t.sk. bērni 53349 60190 60622 + 

 

 Diemžēl skolu bibliotēkās aina maz atšķiras, vienīgais rādītājs ar plus zīmi bērnu 

apmeklējums. 

Ludzas novada bibliotēku darba rādītāji 

 

 2012.gads 2013.gads 2014.gads Dinamika(+/-) 

Lietotāju skaits 4418 4273 4190 - 

t.sk. bērni  1506 1460 1381 - 

Izsniegums 130845 130914 129681 - 

t.sk. bērni 26303 26352 24809 - 

Apmeklējumu skaits 76090 120037 106303 - 

t.sk. bērni 24487 25407 24945 - 

 

Kārsavas novada bibliotēku darba rādītāji 

 

 2012.gads 2013.gads 2014.gads Dinamika (+/-) 

Lietotāju skaits 1852 1793 1696 - 

t.sk. bērni  574 555 535 - 

Izsniegums 58539 59203 58054 - 



t.sk. bērni 13891 13322 13059 _ 

Apmeklējumu skaits 29431 31791 30478 -  

t.sk. bērni 15194 15373 14179 - 

 

Ciblas novada bibliotēku darba rādītāji 

 

 2012.gads 2013.gads 2014.gads Dinamika (+/-) 

Lietotāju skaits 1026 975 962 - 

t.sk. bērni  319 335 332 - 

Izsniegums 27792 27819 24909 - 

t.sk. bērni 3932 4692 4248 - 

Apmeklējumu skaits 17978 20578 17614 - 

t.sk. bērni 6267 8113 6424 - 

 

Zilupes novada bibliotēku darba rādītāji 

 

 2012.gads 2013.gads 2014.gads Dinamika (+/-) 

Lietotāju skaits 1401 1362 1249 - 

t.sk. bērni  476 486 421 - 

Izsniegums 53360 51920 48230 - 

t.sk. bērni 15442 13761 11357 - 

Apmeklējumu skaits 30676 29965 28479 - 

t.sk. bērni 11651 11122 10572 - 

 

Visi rādītāji tabulās ir ar mīnus zīmi.  

Pārskata periodā reģiona publiskajās bibliotēkās sniegtas 3822 mutiskās, telefoniskās, 

rakstiskās, elektroniskās uzziņas un konsultācijas. Šis pakalpojums bibliotēkās joprojām bija 

pieprasīts, jo, līdz ar bezmaksas interneta, IT infrastruktūras ienākšanu bibliotēkās, bibliotēku 

darbiniekiem jāveic lietotāju iepazīstināšana un viņu zināšanu pilnveidošana par digitālo vidi – 

internetu. Bibliotēkāri  konsultēja lasītājus par elektronisko katalogu izmantošanu un to iespējām 

– LGB kopkatalogu, LNB. Bibliotēkās tas parasti notika individuāli. Daudzi lasītāji par 

bibliotēkas jaunajām grāmatām uzzināja, ielūkojoties Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas mājas 

lapas http://www.ludzasbiblio.lv  iedaļā: Elektroniskais katalogs, bieži tika izmantotas arī 

sadaļas Datu bāzes un Kultūrvēstures datu bāzes. Vispopulārākās meklētāju sistēmas lietotāju 

vidū, protams, ir http://www.google.lv, http://www.rambler.ru/, http://letonika.lv, www.lursoft.lv 

http://www.ludzasbiblio.lv/
http://www.google.lv/
http://www.rambler.ru/
http://letonika.lv/
http://www.lursoft.lv/


u.c. Liels atbalsts uzziņu izpildē bija brīvpieejas datubāzes, e-vārdnīcas: 

http://termini.letonika.lv, http://www.termini.lv  u. c. Protams, tiek uzskaitītas tikai tās uzziņas, 

kuru izpildei ir vajadzīgs lielāks laiks. Visas „mazās” nav iespējms uzskaitīt. 

Vietējais SBA ir ļoti populārs starp bibliotēkām. Tā ir ļoti laba iespēja nodrošināt 

lietotājus ar nepieciešamo informāciju un vajadzīgo lasāmvielu. Atskaites gadā vietējā SBA kārtā 

tika izdoti un saņemti 1192 iespieddarbi. 

SBA kārtā no Nacionālās bibliotēkas tika saņemtas 95 grāmatas.  

Bibliotēku darba laiki pielāgoti lietotāju vajadzībām. Daudzās bibliotēkās pēc lietotāju 

lūguma bibliotēku darba laiki tika pagarināti vakara stundās, tāpat daudzas bibliotēkas darbojās 

arī sestdienās un svētdienās (vadoties pēc nepieciešamības), piemēram  

Līdumnieku bibliotēkas vadītāja saka tā: „Vislabākais laiks radošajām darbnīcām un 

dažādiem citiem pasākumiem – sestdienas un svētdienas.”  

Reģiona bibliotēkas pārsvarā atvērtas 5 dienas nedēļā no 8:00 līdz 18:00. Pagastu 

bibliotēkās pusdienu pārtraukums parasti ir no 12:00 vai 13:00 līdz 13:00 vai 14:00, izņemot tās 

bibliotēkas, kurās darbinieki strādāja uz pusslodzi, vai citu slodzi. Darba slodzes bibliotēku 

darbiniekiem pagastos nav mainījušās: Ludzas novadā 9 bibliotēkas darbojās uz pilnu slodzi, 1 

bibliotēkā – darbinieka ir 0.75 bibliotekārā plus 0.25 Tautas nama slodze. Ludzas pilsētas 

galvenajā ibliotēkā 19 darbinieki un visiem bibliotekārajiem darbiniekiem ir atjaunotas slodzes. 

Ciblas novadā 5 bibliotēkas darbojas ar slodzi 0.75, bet Blontu pagasta bibliotēkā darbinieka 

slodze ir 0.5. Kārsavas novadā 4 bibliotēkas strādā uz 0.75 slodzi, divas bibliotēkas – 0.5 slodzi, 

Kārsavas pilsētas bibliotēkā darbojas pieci bibliotekāri un viņu slodzes ir: 1-1, 3-0.75, 1-0.5.  

Zilupes novadā 2 bibliotēkas darbojas uz pilnu slodzi, 1 bibliotēka strādā ar 0.5 slodzi, Zilupes 

pilsētas bibliotēkā 3 darbinieki strādā uz pilnām slodzēm. 

Skolu bibliotēkās slodzes ir ļoti dažādas -  sākot ar vienkārši uzlikto pienākumu izpildi un 

beidzot ar slodzi.  

Katrai bibliotēkai Informācija par darba laiku ir izvietota uz ziņojuma dēļiem pagastos, 

bibliotēkās, novadu maājas lapās, Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas mājas lapā. 

Bibliotekāri piegādāja grāmatas un periodiku uz mājām veciem, slimiem cilvēkiem. 

Zaļesjes bibliotēkas vadītāja saka: „Vecāko gadu gājuma cilvēkiem grāmatu piegāde ir 

noorganizēta uz mājām”. Ciblas pagasta bibliotēkas vadītāja stāsta: „Sadarbojoties ar pagasta 

sociālo dienestu, dažiem attāliem lasītājiem tiek nogādātas grāmatas uz mājām.” Līdumnieku 

bibliotēkas vadītāja: „Attālinātos lasītājus apkalpo grāmatu nesēji. Tādi ir 3. Grāmatas sūtu arī 

http://termini.letonika.lv/
http://www.termini.lv/


ar pagasta autobusu, autoveikalu. Vajadzīgajā vietā to sagaida lasītājs. Sazināmies pa telefonu” 

u.t.t. 

Visās bibliotēkās ir nodrošināts plašs pakalpojumu klāsts. Ir bezmaksas pakalpojumi, bet 

,diemžēl, arī maksas pakalpojumi. Kāpēc ,diemžēl, te runa ir par pagastiem, jo tur cilvēkiem nav 

tik lielu iespēju pelnīt iztikas līdzekļus, tāpēc ļoti bieži semināros bibliotēku vadītāji izsaka 

negatīvu viedokli par maksas pakalpojumiem. Maksas pakalpojumi ir Ludzas, Kārsavas un 

Ciblas novadu publiskajās bibliotēkās, tie ir apstiprināti ar novadu domes lēmumiem, kuri arī 

nosaka maksas pakalpojumu cenrādi. Pārsvarā šie pakalpojumi ir kopēšana, printēšana, 

skenēšana, faksa sūtīšana. Ar maksas pakalpojumu izcenojumiem var iepazīties katras 

bibliotēkas telpās, mājas lapās gan novada, gan Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas mājas lapā. 

Zilupes novada Lauderu pagasta bibliotēkas vadītāja stāsta: „Sakarā ar to, ka pagastā ir 

daudz bezdarbnieku un trūcīgo personu/ģimeņu, šajā gadā visi drukāšanās pakalpojumi tika 

veikti bezmaksas.” Tāpēc atskaites gadā Zilupes novada bibliotēkās maksas pakalpojumi tika 

atcelti. 

Bezmaksas pakalpojumi ir: 

 lietotāju reģistrēšana bibliotēkā, 

 grāmatu abonements, 

 žurnālu, laikrakstu lasīšana bibliotēkās un to izsniegšana un mājām 

 CD un DVD lasīšana, 

 piekļuve internetam bibliotēkas telpās un arī ārpus tām, 

 datoru un tajos uzstādīto programmu izmantošana, 

 palielināmās iekārtas izmantošana lasīšanai ar datoru ( Ludzas galvenā b-ka) 

 grāmatu rezervēšana internetā 

 grāmatu abonementa termiņu pagarināšana, 

 piekļuve pie katalogiem un datu bāzēm, 

 uzziņas, konsultācijas un informācijas meklēšana. 

Un protams, it kā pavisam elementārais – saprotošs, smaidīgs bibliotēkas darbinieks, kas 

vienmēr uzklausa un nekad neatsaka palīdzību. Atskaites gadā bibliotēkas darbinieces sniedza 

konsultācijas un palīdzību dokumentācijas sagatavošanā un nosūtīšanā mazo uzņēmumu 

vadītājiem, lauksaimniekiem un citiem interesentiem. Palīdzēja Lauku atbalsta dienesta, Valsts 

ieņēmumu dienesta u.c. valsts iestāžu e-resursos veikt nepieciešamās darbības. 

Kārsavas bibliotēkas vadītāja: „Lielu atbalstu sniedzām Valsts nodarbinātības dienesta 

un sociāļās nodaļas klientiem, kuri griezās bibliotēkā pēc palīdzības, piem., kā izveidot CV, veikt 



i-banku kontu izrakstus, saņemt dažādas izziņas nosūtīt dokumentus Veselības un darbspēju 

ekspertīzes ārstu valsts komisijai u.t.t. Organizējām nodarbības par šīm un citām viņiem 

aktuālām tēmām, kā e-pasta izveide, sociālo tīklu izmantošana saziņai, darba meklēšana 

internetā.” 

Lai lietotājus iesaistītu bibliotēku pakalpojumu attīstībā, katrā no tām 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 tika padomāts, piemēram, 

Lauderu, Istalsnas un Isnaudas bibliotēkās cilvēkiem ratiņkrēslos ir ierīkotas uzbrauktuves. 

Zilupes un Kārsavas bibliotēkas apmeklētāji varēja tikt iekšā Tautas namā, tā kā šīs bibliotēkas 

atrodas otrajā stāvā, tad tālāk pašu spēkiem tikt nevar, bet, sazinoties ar bibliotekāriem, grāmatu 

lasītāju vēlmes tika apmierinātas. Ludzas pilsētas galvenajā bibliotēkā ir pieejams pakalpojums 

vājredzīgiem cilvēkiem. Viņiem bija iespēja lasīt drukātos tekstus ar specializētu datortehnikas 

palīdzību, bet ļoti maz to izmanto. 

„Bibliotēka pilda arī tieša sociālā atbalsta un psiholoģiskās palīdzības funkcijas 

bezdarbniekiem, veciem cilvēkiem un sociāli maznodrošināto iedzīvotāju grupām, kā arī ir kā 

sociālās integrācijas centrs, kurā ir iespēja apgūt pamatiemaņas interneta un datoru 

izmantošanā, saņemt nepieciešamo informāciju, uzturēties siltā un kvalitatīvi aprīkotā publiskā 

telpā, ko pastāvīgi izmanto pagasta strādnieki no simtlatnieku programmas pusdienu 

pārtraukumā.” – tā par bibliotēku darbu saka Mežvidu pagasta bibliotēkas vadītāja. 

Bibliotēku apmeklētāju sastāvs pamatos nav mainījies, kaut gan lauku teritorijās 

iedzīvotāji samazinājās. Tāpat kā iepriekšējos gados, lielāko lasītāju skaitu sastādīja sociāli 

vismazāk aizsargātā iedzīvotāju daļa – pensionāri, bezdarbnieki un mājsaimnieces. 

Nepārprotami, ka visintensīvākā bibliotēku lietotāju daļa bija bērni, kurus piesaistīja datori un 

internets. 

 

4.Darbs ar bērniem un jauniešiem 

LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BIBLIOTĒKA 



Bibliotēkas bērnu apkalpošanas nodaļas darbinieki piedalās Ludzas, Ciblas, Kārsavas un 

Zilupes novadu bibliotekāru semināros, kuros  stāsta par aktualitātēm darbā ar bērniem un 

jauniešiem, informē par dzirdēto LNB rīkotajos semināros un konferencēs, rīko radošās 

darbnīcas sniedzot praktiskus padomus bērnu pasākumu organizēšanā. Piemēram:    2014. gada 

noslēguma seminārā   Ilga Kaupuža radošās darbnīcas „Ziemassvētku brīnums” ietvaros rādīja kā 

no parastā mandarina izveidot jautru Ziemassvētku Rūķīti - nodarbība, ar kuras palīdzību var 

atdzīvināt stāstu par to atbilstošā temata grāmatu lasīšanu.  

 

                                   

Pagastu un skolu bibliotekāriem tika sniegtas regulāras individuālas konsultācijas darba 

pilnveidošanai ar bērniem un jauniešiem. 

  2014. gadā lasītājiem sniegtas 250 uzziņas. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, bērnu 

pieprasījumi kļuva sarežģītāki. Tāpat kā agrāk lasītājus visvairāk  interesēja informācija par 

mūsu novadu, par valsts kultūras pieminekļiem un atsevišķiem cilvēkiem. 

Lai iepazīstināt dažādu vecumu bērnu grupas ar bibliotēkas pakalpojumu klāstu, tiek 

rīkotas katram vecumam atbibltošas bibliotekārās stundas. Pirmo klašu skolēni tika iepazīstināti 

ar grāmatu daudzveidību un krājuma izkārtojumu bibliotēkā. 2.-4. klašu bērniem notika jauno 

grāmatu apskati. 5-9.klašu skolēni tika iepazīstināti ar žurnālu daudzveidību lasītavā.  

Informāciju meklēšanas iemaņas  elektroniskajos katalogos un dažādās datu bāzēs 

bibliotēkas apmeklētājus apmācījām individuāli. Projekta „EUROPE DIRECT Austrumlatgalē” 

ietvaros notika divi pasākumi vecāko klašu skolēniem, kuru gaitā viņi tika iepazīstināti ar 

internet vietnēm, kurās var meklēt informāciju par dažādiem Eiropas Savienības darbības 

aspektiem, kā arī ar informācijas meklēšanas iespējām Ludzas un Latvijas Nacionālās bibliotēku 

elektroniskajos katalogos.  



                          

Sadarbība ar dažādām ietādēm palīdz pasākumus bērniem padarīt interesantākus un 

daudzveidīgākus. Ši pašā pasākums ietvaros Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā 

īpašuma nodaļas vadītāja  Ilona Igovena iepazīstināja skolniekus ar tiem projektiem, kuri jau ir 

īstenoti Ludzas pilsētā un novadā pateicoties Eiropas savienības programmu atbalstam. Tāpat 

viņa pastāstīja arī par projektu izstrādāšanas, iesniegšanas un uzraudzības procedūrām.  

EUROPE DIRECT informācijas centra Austrumlatgalē vadītāja Inta Rimšāne un 

vadītājas asistente Madara Ļaksa  pastāstīja par tām iespējām, kuras var  izmantot gan skolnieki, 

gan studējošā jaunatne iesaistoties dažādās ES piedāvātajās aktivitātēs.  

Aktivitāšu un pasākumu organizēšanā Bērnu apkalpošanas nodaļa turpināja sadarboties ar 

Ludzas pilsētas ģimnāziju, Ludzas pilsētas 2.vidusskolu, Ludzas vakara vidusskolu,  Ludzas 

mūzikas pamatskolu, Ludzas mākslas skolu un trijām Ludzas pirmskolas izglītības iestādēm 

“Namiņš”, “Pasaciņa”, “Rūķītis”;Rēzeknes Vissvētākās Dievmātes Piedzimšanas pareizticīgo 

draudzi, kur  svētdienas skolā mūsu bibliotekāre vadīja literārās lasīšanas stundas; turpinājām 

sadrbību ar  Ludzas un Rēzeknes Māmiņu klubiem. Jauna pieredze ir bijusi sadarbība ar 

Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā “Zeimuļs”, kur  tika rīkots pasākums bērniem un 

viņu vecākiem par pasakām. 

UNESCO nedēļas ietvaros sadarbībā  ar Ludzas Novadpētniecības muzeju Ludzas 

vakaraskolas audzēkņiem noritēja interesants pasākums “Skots nu šapa iz Ludzu”. Muzeja 

darbinieki atnāca uz bibliotēku ar dažādiem priekšmetiem, kurus salika skapī. Izņemot tos no 

skapja, bibliotēkas un muzeja darbinieki stāstīja bērniem par dažādiem vēstures un kultūras 

notikumiem, sasaistot tos ar Ludzas vēstures notikumiem, novada cilvēkiem: Baltijas ceļu,  

Sibīrijas izsūtijumā rakstītās vēstules, Dainu skapi u.c. 



                

2014. gadā bērnu apkalpošanas  nodaļā notika 80 lasīšanas veicināšanas pasākumi:  

pirmskolas vecuma bērniem – 13, jaunāko klašu skolēniem – 39, vidējā skolas vecuma bērniem – 

16, jauniešiem – 4,  dažādām vecuma grupām – 8.  

Kā veiksmīgāko gada pasākumu var nosaukt 1. septembra svētku pasākumu   „Citāds 

1.septembris”. Nosvinēt 1.septembri kopā ar pasaku varoņiem Buratīno, Malvīni, Karlsonu, 

Vinniju Pūku, Pepiju, Mazo Raganiņu un Pekausīti uz Ludzas Tautas namu  tika aicināti  Ludzas 

pilsētas ģimnāzijas, Ludzas 2.vidusskolas un Ludzas mūzikas pamatskolas 1.-4.klašu bērni.  

Bibliotēkas darbiniekiem  tā bija unikāla pieredze pasākuma organizēšanā lielajam apmeklētāju 

skaitam. Par pasākumu tika saņemtas visai pozitīvas atsauksmes no bērnu vecākiem, kuri arī 

piedalījās tā gaitā.   „Citāds 1.septembris” tapa Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas projekta 

„Zinību diena, jeb citāds 1.septembris” ietvaros (Ludzas novada mazo kultūras projektu 

konkurss). 

 2014. gadā apmācības, kuras bija veltītas darbam ar bērniem bibliotēkas Bērnu 

apkalpošanas nodaļas darbinieki neapmeklēja. Darbinieki piedalījās konferencē “Pasaule bilžu 

grāmatā”, Rīgas bilžu grāmatu kvadriennāles “Attēlu stāsts” apbalvošanas ceremonijā,  Latgales 

reģiona konferencē “Lasītprasmes veicināšana Eiropā un Latvijā”, kā arī Jauno speciālistu 

konferencē 4CanGurus, kuras ietvaros Preiļu bibliotēkas darbiniece Vilhelmīne Jakimova rīkoja 

lekciju-darbnīcu „Bērnu atraisīšana un iesaistīšana bibliotēkas aktivitātēs”. Bērnu apklapošanas 

nodaļas darbinieki uzskata , ka ir nepieciešamība pēc radošajām darbnīcām ar pieredzes apmaiņu 

starp bērnu bibliotēku darbiniekiem-praktiķiem. Bibliotēkas apmekelētāju vidū turpina pasātāvēt 

tā problēma, ka bērni labāk izmanto datorus, nevis lasa grāmatas.  Lai radīt bērnos interesi par 

grāmatu, organizējām lasīšanas veicināšanas pasākumus, veicām individuālās pārrunas.   

LUDZAS REĢIONS 

Zenta Mauriņa ir teikusi skaistus un ļoti patiesus vārdus: „Bērni ir puķes Dieva pasaules 

dārzā, kas uz laiku ir uzticēti mūsu mīlestībai un kopšanai, bet, kas attīstās un aug pēc viņu pašu 

nesatricināmiem likumiem.” 



„Bibliotēka ir tā vieta, kurai cauri būtu jāiziet ikvienam bērnam attiecīgajā savas dzīves 

posmā. Te ir dota iespēja pirmoreiz iepazīt grāmatu daudzumu un dažādību un  kalpo kā vārti uz 

kvalitatīvām zināšanām un lai šīs zināšanas nestu garīgu, intelektuālu, ekonomisku, sociālu 

labumu.” – tā par bibliotēkas lomu bērna dzīvē saka Kārsavas pilsētas buibliotēkas Bērnu 

literatūras nodaļas vadītāja Aija Parševa, 

Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka (LGB) bija metodiskais un konsultatīvais centrs 27 

reģiona publiskajām bibliotēkām, kā arī 20 skolu bibliotēkām, ne tikai darbā ar pieaugušajiem, 

bet arī darbā ar bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem. LGB bērnu apkalpošanas nodaļas 

bibliotekāres visa atskaites gada garumā palīdzēja pagastu, pilsētu bibliotēku vadītājiem ar 

padomiem nesaprotamajos, neskaidrajos jautājumos. LGB rīkotajos semināros vienmēr tika 

apspriesti jautājumi, kuri saistīti par darbu ar bērniem. Reģiona novadu bibliotēku meitenes 

dalījās ar 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 - spēlējām, jo caur spēli mēs varējām pietuvināties un uzzināt 

viens par otru daudz vairāk. Pēc šādiem semināriem bibliotekāres vienmēr atgriežas savās 

bibliotēkās ideju un iedvesmas pilnas.  

Reģionā nav patstāvīgo bērnu bibliotēku, tās ir apvienotas ar pieaugušo bibliotēkām: 

LGB - Bērnu apkalpošanas nodaļa, Kārsavā - Bērnu literatūras nodaļa, Zilupē - Bērnu 

apkalpošanas nodaļa. 

Bibliotēku krājums bērniem un jauniešiem tika komplektēts atbilstoši visu vecuma 

grupām - daudzveidīgs, attīstību veicinošs. Krājumu veidojot, bibliotekāri vadās pēc lietotāju 

pieprasījuma, analizējot bērnu intereses un vajadzības. Bibliotēkās bērniem domātais krājums 

veidots galvenokārt no grāmatām un seriālizdevumiem. Bērnu grāmatu fonds galvenokārt 

papildinājās no pašvaldību budžeta piešķirtajiem līdzekļiem. Atskaites gadā novadu bibliotēku 

bērnu grāmatu fonds palielinājās par 1239 eksemplāriem, kas ir par 71 vienību vairāk nekā bija 

iegādāts 2013. gadā. 

Liels atbalsts bija arī bērnu lasīšanas veicināšanas mērķprogrammai „Bērnu žūrija” - 

aizvadītajā gadā šajā mērķprogrammā piedalījās 13 publiskās bibliotēkas un 4 skolu bibliotēka, 

kā rezultātā bibliotēkas ieguva savā krājuma 29 jaunas grāmatas un aktīvus lasīšanas ekspertus. 

Jaunieguvumi bērniem 



Novadi  2012.g.  2013.g 2014.g. Dinamika(+/) 

Ludzas 874 669 767 + 

Ciblas 167 200 210 + 

Kārsavas 107 113 115 + 

Zilupes 132 186 147 - 

Kopā: 1280 1168 1239 +71 

 

Bibliotēku darba viens no kvalitātes kritērijiem ir darba rādītāji – lietotāju skaits, 

izsniegums un apmeklējamība. 

 

  Darba rādītāji reģiona bibliotēkās 

 2012.gads 2013.gads 2014.gads Dinamika (+/-) 

Lietotāju skaits 2875 2836 2669 - 

Izsniegums 59568 58127 53573 - 

Apmeklējumu skaits 57599 60015 56120 - 

 

 

  Darba rādītāji Ludzas novada bibliotēkās 

 2012.gads 2013.gads 2014.gads Kopējā dinamika  

(+/-) 

Lietotāju skaits 1506 1460 1381 - 

Izsniegums 26303 26352 24909 - 

Apmeklējumu skaits 24487 25407 24945 - 

 

Darba rādītāji Ciblas novada bibliotēkās 

 2012.gads 2013.gads 2014.gads Kopējā dinamika  

(+/-) 

Lietotāju skaits 319 335 332 - 

Izsniegums 3932 4692 4248 - 

Apmeklējumu skaits 6267 8113 6424 - 

 

Darba rādītāji Kārsavas novada bibliotēkās 



 2012.gads 2013.gads 2014.gads Kopējā dinamika  

(+/-) 

Lietotāju skaits 574 555 535 - 

Izsniegums 13891 13322 13059 - 

Apmeklējumu skaits 15194 15373 14179 - 

 

 

Darba rādītāji Zilupes novada bibliotēkās 

 2012.gads 2013.gads 2014.gads Kopējā dinamika 

(+/-) 

Lietotāju skaits 476 486 421 - 

Izsniegums 15442 13761 11357 - 

Apmeklējumu skaits 11651 11122 10572 - 

 

Pēc tabulām redzam, ka visās pozīcijās skaitļi ir ar mīnus zīmi.  

2014. gadā maziem lasītājiem tika sniegtas 1115 uzziņas. Pieprasītākās uzziņas, 

piemēram, par Latvijas, Latgales vēsturi, rāpuļiem un to dzīvi, latviešu tautasdziesmas par maizi, 

pienu, dārzeņiem, bitēm u.tt. Parasti visvairāk bērni aktivizējās, kad skolās bija projektu nedēļas, 

tad arī tika pieprasīta dažādu veidu informācija. 

Visās pagastu bibliotēkās izvietoti atsevišķi „bērnu stūrīši”, kur izvietoti plaukti ar bērnu 

literatūru pavisam mazajiem apmeklētājiem – grāmatu kastītes, un aprīkoti ar dažādām 

rotaļlietām, krāsu zīmuļiem, flomāsteriem, krītiņiem, teātra aizslietņiem, maziem slidkalniņiem, 

mašīnām, lecamām bumbām u.t.t. Šodien bibliotēkās darbs ar bērniem pakārtots tā, lai bērnam 

no mazotnes gribētos nākt uz bibliotēku, iemīlētu grāmatu, spēlētu spēles un  gribētos pakavēties 

bibliotēkā.  

Ieskats bērnu stūrīšu noformējumos: 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliotēku sadarbības partneri darbā ar bērniem, bez šaubām, bija viņu vecāki, kuri veda 

mazos lasītājus uz bibliotēku, tad 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 velk uz 

bibliotēku savus vecākus. Vēl viens ļoti nozīmīgs sadarbības partneris bija skolas. Patīkami 

apzināties, ka publiskās bibliotēkas un skolu bibliotēkas kļuva savā darbībā aizvien vienotākas.  

Lauderu bibliotēka cieši sadarbojās ar pagasta teritorijā esošo bāreņu aprūpes centru 

„Kopā ar mums”, kurā ir bērniņi ar īpašām vajadzībām. Istalsnas bibliotēka sadarbojās ar bērnu 

patversmi „Ābelīte”. Daudzi bērniņi no Ezersalas speciālās internātskolas nāk uz Ludzas galveno 

bibliotēku, lai te varētu spēlēties, komunicēt. 

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 bērniem 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 lasīt 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 pakalpojumus, kā arī informācijas un 

izglītošanās iespējas un veidus.  

Ļoti vērtīga sadarbība ir izveidojusies ar Ludzas Sarkanā Krusta komiteju, kā arī invalīdu 

biedrību. Pavisam nesen sākās produktīva, interesanta sadarbība arī ar dažādu konfesiju 

baznīcām. 

Mēs visi saprotam, ka grāmata spēj aizraut un aizvest fantāziju zemē, tikai to vajag prast 

pasniegt un ieinteresēt. Tāpēc bibliotēku darbinieki izdomāja un realizēja dažādus interesantus 

pasākumu, piemēram, gandrīz visās bibliotēkās gan publisko, gan skolu, regulāri notiek pašu 

mazāko pirmās iepazīstināšanas pasākumi ar bibliotēku, tās lietošanas noteikumiem, iespējām, 

ko bibliotēkas var sniegt savam lietotājam, jo pieļaujam, ka tieši tā, pieradinot no mazotnes 

bērnus grāmatai ir iespēja, ka arī izaudzis šis cilvēks būs lasītājs.  

Ieskats lasīšanas veicināšanas pašākumos reģiona bibliotēkās: 

Blontu pagasta bibliotēka: 

Katru mēnesi bērnu stūrītī notiek bibliotēku popularizējoši pasākumi – tematiskās un literārās 

izstādes, bērni iet rotaļās 

  

Blontu PII audzēkņi atveido grāmatā noskatītos apkampienus 

Blontu pirmsskolas iestādes bērniem ļoti patika pasaku pēcpusdienas : lasījām pasaciņas, 

skatījāmies pasakas pasaku portālā www.pasakas.lv, regulāri notiek jaunu mazo lasītāju 

iepazīstināšana ar Blontu bibliotēku. Bibliotēku nedēļas ietvaros notika lasīšanas veicināšanas 

stunda mazajiem lasītājiem ‘’’Mana vismīļākā grāmata’’. 

http://www.pasakas.lv/


 

Ciblas pagasta bibliotēka: 

18.februārī notika Bērnu žūrijas lasītāju noslēguma pasākums, kurā piedalījās 20 bērni. 

Lai nomainītu vidi un bērniem būtu pārmaiņas, pasākums notika Ludzas pilsētas bibliotēkas 

bērnu nodaļā, kura atsaucās uz manu lūgumu. Bērniem tas bija vesels brauciens, kas tika 

saskaņots ar skolu un autobusa šoferi. Atraktīvā Ludzas bibliotēkas bibliotekāre Ilga Kaupuža 

bija sagatavojusi izklaides programmu bērniem ar dažādām jautrām aktivitātēm. Noslēgumā visi 

dalībnieki saņēma pateicības rakstu un mazu dāvaniņu, kā arī mielojās ar svētku kliņģeri. 

             Foto: Bērnu žūrijas noslēguma pasākums Ludzas bibliotēkā 

  

No 24.- 28.februārim skolēniem bija viktorīnas nedēļa: Cik labi tu pazīsti savu novadu? 

Tā norisinājās novadpētniecības konkursa „Mans novads Eiropas kartē” ietvaros, ko organizēja 

Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka. Viktorīnā vajadzēja atrast atbildes uz 35 jautājumiem par 

savu novada vēsturi, cilvēkiem, notikumiem. Visas atbildes bija atrodamas novadpētniecības 

materiālos, grāmatās par novadu. 

23.aprīlī bibliotēkā bija skaļās lasīšanas stunda 4.klasei. Bērni rādīja savu lasītprasmi un 

bibliotekāram vajadzēja to novērtēt ar atzīmi. 

 

Skaļās lasīšanas stunda b-kā.                        Datorstunda PII bērniem. 



       
 

9.maijā PII vecākās grupiņas bērniem notika datorstunda bibliotēkā. Bērni apmeklēja 

savu iemīļotāko portālu internetā: www.kidi.lv/ , kur var krāsot, rēķināt, mācīties burtus u.c. 

19.septembrī tematiskā stunda PII bērniem: Ar ko bagāts ir rudens?    

Pārrunājām ar bērniem rudens darbus, ko dara rudenī, kas aug mežā, dārzā, ko dara dzīvnieki, 

putni. Iepazināmies ar grāmatām par rudeni, kā arī jaunākām grāmatām. 

 

 

3.decembrī rīta stunda PII bērniem: Grāmata. Grāmatiņa! 

 

Runājām par grāmatu, kas tā ir, kur tās dzīvo, kur tās var nopirkt, par ko tajās raksta u.c. 

Skatījāmies dažādas grāmatas, bērni stāstīja kādas grāmatas ir pie viņiem mājās. 

    

                      Foto: 17.decembrī pasākums : Čaklākie lasītāji-2014 ! 

http://www.kidi.lv/


   

Katra gada noslēgumā tiek apkopoti rezultāti un noteikts čaklāko lasītāju desmitnieks 

bērnu vidū. Tie ir desmit bērni, kuri gada laikā ir izlasījuši visvairāk grāmatu un centīgi 

apmeklējuši bibliotēku.  

Ar dažādu jautājumu palīdzību atsvaidzinājām atmiņu par izlasītām grāmatām. Te nu 

atklājās, cik uzmanīgi bērni lasa grāmatas un, kas no tā visa paliek atmiņā. Lasījām smieklīgus 

fragmentus, minējām, atdarinājām grāmatu varoņus, spridzinājām balonus. Noslēgumā visi bērni 

saņēma pateicības rakstus, dāvanu karti grāmatu veikalā un mielojās ar saldumiem. 

Cirmas pagasta bibliotēka: 

Martā vienas nedēļas garumā  tika rīkots pasākumu cikls bērniem „Draudzēsimies ar 

grāmatu”. Tā ietvaros notika trīs pasākumi. Atklāšanas pasākumā piedalījās 1.-4. klašu. Skolēni,   

tajā skanēja dzeja par grāmatu lasīšanu, bērni diskutēja par sakāmvārdiem par lasīšanas 

lietderību, piedalījās viktorīnā „Cik labi tu pazīsti pasakas?”. Viktorīnas jautājumi bija sastādīti 

gan no latviešu, gan no citu tautu pasakām. Otrajā cikla pasākumā bērni minēja mīklas par 

grāmatām, dalījās savās zināšanās par bērnu rakstniekiem un stāstīja, kāpēc viņi mīl lasīt 

grāmatas, bibliotēkas vadītja parādīja prezentāciju par Astrīdu Lingrēnu un viņas grāmatām. 

Noslēguma pasākumā tika rīkota  ekoloģijas stunda „Mūsu spārnotie draugi”. Stundas laikā 

bērniem bija jāatmin putnu balsis, kuras skanēja audio ierakstos; viņi   minēja mīklas, krustvārdu 

mīklas, rēbusus par putniem, kā arī atcerējās grāmatas, kur putni ir personāži. Pasākuma gaitā 

notika arī sacensības starp divām komandām: „Ērģļi” un „Lakstīgalas”. Sacensībās bija konkursi 

„Parādi savu knābi un es teikšu, kurš putns tu esi”, „Putni literatūrā”u.c. Pasākuma noslēgumā 

erudītākie dalībnieki saņēma balvas.  

Bibliotēka rīko arī vietējo iedzīvotāju rokdarbu, bērnu zīmējumu izstādes u.c.. Par 

tradīciju ir kļuvušas  ekspedīcijas pa pagstu, kuras ir rīkotas speciāli bērniem katru gadu 

izvēloties savu devīzi. 2014. gadā tā bija apkārtējas vides izzināšana.  

Felicianovas bibliotēka: 



Tika organizēta radošā darbnīca „Ziemassvētku rotājumi kvilinga tehnikā”, uz kuru bija 

aicināti gan pieaugušie, gan bērni. Atnāca 5 bērni. Citi vieni paši, citi kopā ar mammām. 

 

       

Bērni bija priecīgi un lepni, ka viņu eņģelīši sanāca tikpat smuki  kā mammām. Viens 4. 

klases puika ļoti ieinteresējās par kvilinga tehniku. Bibliotēkā tika iepirkta grāmata „Rokdarbi 

kvilinga tehnikā” un kopējām materiālus no interneta. 

Ikgadējais pasākums „Čaklākais lasītājs” katru gadu notiek bibliotēkas telpās. Lai 

bērniem būtu interesantāk, šoreiz nolēmu, ka iesim uz mežu. Palūdzu bērniem, lai paņem no 

mājām kādu ābolu vai burkānu zaķīšiem un pašgatavotu rotājumu eglītei. Bija uzaicināti 10 

bērni, bet tā kā daži paņēma jaunākos brāļus, sanāca prāvs pulciņš. 

 

   

 

 Istras bibliotēka: 

Tradicionāli katru gadu bibliotēkā notiek vēstures un dabas zinību stundas, lai Istras 

vidusskolas skolēnus ieinteresētu un informētu par dabu, tās izzināšanu un protams arī 

saglabāšanu, saudzēšanu. 2014. gadā Istras pagasta bibliotēka un Istras vidusskolas 5.kl. un 7.kl. 

skolēni piedalījās pasākumā “Meža dienas” kuru rīkoja Latvijas valsts meži (LVM)   sadarbībā ar 

Bibliotēku.             



 

 

2010.gadā bibliotēka sāka darboties leļļu teātris. Pieaugušie kopā ar bērniem iesaistījās 

ļoti aizraujošā nodarbē.  

2014.gada notika 6 leļļu teātra  izrādes. Trešo gadu pēc kārtas pēc Jozasa Keļuotisa vārda 

nosauktās Rokišķu publiskās bibliotēkas ielūguma Istras leļļu teātris „TEREMOK” piedalījās 

Reģionālajā  leļļu teātru festivālā „Kad lelles atdzīvojas”. Bija ļoti interesanti iepazīties ar citiem 

kolektīviem un uzzināt daudz jaunu ideju. Leļļu teātra  izrāde notika lietuviešu valodā  

 

Pirmsskolas izglītības audzēkņi bieži ciemiņi bibliotēkā. Viņiem ļoti patīk ka bibliotēkā 

daudz rotaļlietu un krāsainu grāmatu. Viņi labprāt klausās dažādas pasaciņas vai paši spēlējas.  

Katru gadu aprīļa pēdējā nedēļā visā Latvijā tiek organizēta Bibliotēku nedēļa, kuras 

ietvaros bibliotēkās notiek dažādi pasākumi. 23.aprīlī bērnu grupa no Istras pirmsskolas 

izglītības iestādes ar prieku pieņēma no Istras Bibliotēkas baltā zaķa ielūgumu paviesoties Istras 

pagasta bibliotēkā. 



 

Mums ir tradīcija katru gadu 1.martā rīkot pasākumu veltītu Marta Kaķim. Šo pasākumu 

organizē Istras pagasta  bibliotēka sadarbībā ar Istras Tautas namu.  

 

  

 

Kārsavas bērnu literatūras nodaļa: 

Bērni bibliotēkā  pilda mājasdarbus, izmanto datorus, spēlē dažādas galda spēlēs, lasa grāmatas, 

zīmē, piedalās bibliotēkas rīkotajos pasākumos vai vienkārši “tusējas”. Arvien vairāk nāk arī 

pirmsskolas vecuma bērni. Pirmsskolas vecuma bērniem dāvinām grāmatu. Turpinām labi 

iesākto projektu „Pirmā tikšanās ar bibliotēku”, kas tika atbalstīts tikai vienu gadu. Krāsainā 

grāmatiņa ir patīkams pārsteigums gan mazulim, gan vecākiem. Finanšu iespēju robežās tiek 

komplektētas gan spēļgrāmatas, gan dažādas izzinošas grāmatas mazajiem lasītājiem. Bērniem ir 

savs atpūtas stūrītis, kur mazie labprāt rotaļājas, kamēr vecāki atrod interesējošo literatūru. 

Kā katru gadu, tā arī šogad, iepazīties ar bibliotēku bija  ieradušies Kārsavas  

pirmskolas izglītības iestādes “Tauriņš” vecāko grupu bērni un sākumskolas skolēni. 



 

Ciemos iešanas prieku neapēnoja pat lietus. 

 

 

Sākumskolas bērniem patīk, ja ar viņiem darbojas, tāpēc kopā mācāmies ietīt dāvaniņas 

“Ietin dāvaniņas glīti”, gatavot putnu barotavas ziemā, līmēt, zīmēt… 

Bija dažādi konkursi un viktorīnas, skaļie lasījumi, dzejas pēcpusdienas:  

“Zīma, zīma… 

Kur tei zīma?  

-Navar zīmys 

Sagaideit.”  /Ontonam Slišānam- 65/ 

“Plaukst, zied, bet nav noplūcama” Mīklu minēšana 

“Kā Rīgas grāmatas nokļuva jaunajā mājā?” Grāmatu 

draugu ķēde 

“Lapsiņ  Kūmiņ, nelielies  

 Tu ar savu gudrībiņu: 

Nāks reizīte- misēsies-  

Novilks tavu kažociņu”  /Vilim Plūdonim -140/ 

“Mazais zemes racējs – kurmis”  Iepazīstam dabu                                                                

“Kad kļūst dienas garas, gaišas, 

Skaļais žigli mājup laižas”  / Mārai Cielēnai – 60/ 

“Daba ir atvērusies visā savā krāšņajā jaukumā…” Vasarsvētki, vērojam, zīmējam 

“Mans īpašais gailis” Mārtiņdienas  gailis uz papīra 



 Vecāko klašu bērniem patīk pašiem paspriest, izteikt savu viedokli, izrādīt savas erudīta 

prasmes internetā.  Pieprasītas bija arī informatīvās stundas par kādu konkrētu tēmu: 

“Ielūkosimies nākotnē” Mistiskā stunda, Nostradamam -510 

“2014. Zilā Koka Zirga gads”  

“Iepazīsties! Esmu EIRO!” 

“10 idejas jaungada sagaidīšanai”  

Grāmatas par ziemu 

“Sveču daudzveidība un to nozīme”, Krāsas un to 

ietekme uz cilvēku.  

“Vecā apse…silti rīta vēji… 

Ceriņkrūms ar ziedu segu klāts” /  L. Vāczemniekam -85/ 

“Kārsava  skaitļos un faktos” novadpētniecības konkursu sērija 

Interesants bija “Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas” pasākums “Troļļi Ziemeļos” Novembra 

tumšajās dienās iededzām svecītes un lasījām par troļļiem. Atcerējāmis arī  latviešu Veļu laiku. 

Katru gadu piedalāmies projektā „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”, kas sadarbībā ar Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bērnu literatūras centru dot iespēju bērniem un jauniešiem 

piedalīties LNB izstrādātajos lasīšanas veicināšanas projektos. 

Kā balva par labo lasīšanu bija gājiens uz picu cepšanu “Dzīļu” maiznīcā Malnavā pie Ainas 

Barsukovas 

 

 



 

 

Bijām grāmatu svētku noslēguma pasākumā Ķīpsalā un piedalījāmies gājienā “Gribu iet uz 

bibliotēku”  

 

Lauderu bibliotēka: 

Bibliotēka organizē radošās darbnīcas -  pirms katriem lieliem valsts un reliģiskajiem 

svētkiem aktīvākie pagasta bērni nāk un ar prieku, piedalās gan līmēšanā, zīmēšanā, mozaīku 

veidošanā, kā arī bieži vien palīdz bibliotekāra darbā. Rokdarbu izgatavošanā bērniem palīdz 

viņu vecāki. Darbu ar bērniem organizē un vada bibliotēkas vadītāja Valentīna Klovane. 

      2014. gadā bērni un jaunieši tika iesaistīti dažādos konkursos, radošās darbnīcās, kā arī 

aktīvi piedalījās rīkotos pasākumos, piemēram: „Valentīndienas sirsniņa ”, „Ak, tu mana dzimtā 

pusīte...” „ Lieldienas nāk!”, "Lasi un vērtē 2014!”, „Ziemassvētku eglīte ” (sk. att.). 



 

 

 

 

 

Pamatskolas vecuma bērniem (4-9 klase) bija organizēta mācību stunda (apmāca darbam 

ar datoru, iepazīstina ar bibliotēku un tās lietošanas noteikumiem).  

Bibliotēkas lietotājiem ir pieejams Interneta resursu saraksts, kurš tiek papildināts. 

Bibliotēkās darbības ietvaros tika sniegtas konsultācijas un tika nodrošinātas apmācības 

skolēniem un studentiem informācijas meklēšanā, izmantojot Interneta un datu bāzi Letonika, 

Lursoft. Tika organizēti lasīšanas veicinošie pasākumi. Jaunieši tika iesaistīti visos organizētos 

pasākumos. 

Līdumnieku bibliotēka: 

Radošās darbnīcas 



     

  

1.Pērļu rotājumu gatavošana 

2.Eņģeļu darbnīca-rotājumi Ziemassvētkiem 

3.Rozīšu gatavošana 

4.Audējas 

5.Lieldienu zaķi- gan dzīvie, gan no salmiem un sūnām 

 

Konkursi  un viktorīnas (Erudītu klubiņš) 

    

 

 

Tematiskie pasākumi sadarbībā ar sadarbības partneriem 



    

  

1-2.Lieldienu būšanas Līdumniekos 

3.Gimenes diena 

4-6. Veselīgs dzīvesveids ar nūjošanu 

7. Ziemassvētku būšanas un nebūšanas 

Nirzas pagasta bibliotēka: 

27.03. bibliotēkā notika „Bērnu/Jauniešu žūrijas - 2013” noslēguma pasākums, uz 

kuru bija ieradušies 19 žūrijas dalībnieki – 17 eksperti un žūrijas darba grupa 2 cilvēku sastāvā. 

Tika apkopoti lasīšanas rezultāti- labākās ekspertu novērtētās grāmatas un čaklākie lasītāji, 

kuriem sava vecuma grupā tika pasniegti Pateicības raksti. Dalībniekiem bija sagatavoti 

jautājumi par izlasītajām grāmatām, par pareizām atbildēm bērni nopelnīja nelielas pārsteiguma 

balviņas. Noslēgumā visi žūrijas dalībnieki tika pacienāti. Bērnu/Jauniešu žūrija pēc dalībnieku 

domām viennozīmīgi ir ļoti nepieciešams, lasīšanu veicinošs, interesants pasākums, no kura 

ieguvēji ir visi. 

06.februārī pagasta bibliotēkā tika organizēts pasākums skolēniem  

,,Esi drošs internetā”, kur tika veiktas diskusijas un pārrunas par interesējošiem 

jautājumiem, par datu bāzēm u.c.. Pasākumā piedalījās 12 skolēni.  

 24.04 bibliotēkas nedēļas ietvaros bija organizēts pasākums ,,Es bibliotekārs”. 

Piedalījās 5 un 6 klases 2 skolēni, kuri bija  bibliotekāra  lomā, apkalpoja bibliotēkas 

apmeklētājus (12 apmeklētāji) pieņēma un izsniedza grāmatas, seriālizdevumus, palīdzēja 

sameklēt nepieciešamo informāciju. Katrs skolēns strādāja pa 3 stundām. Darba beigās bija 

uzdoti daži jautājumi par b-kas darbu. Viņu viedoklis bija, ka šis darbs ir interesants, jo visu 

laiku ir saskare ar cilvēkiem, bet tas nav no vieglajiem darbiem. 

 



 

 

Ņukšu bibliotēka: 

14.augustā bērni pulcējās uz Tūves Jānsones 100 gadu jubilejai veltīto tematisko 

pasākumu,,Burvju cepure”. Piedalījās viktorīnā par Zviedriju, Tūves Jānsones grāmatām un 

varoņiem. Veidoja troļļu zīmējumu izstādi, spēlēja spēles un rotaļas. 

 

 
 

Augusta beigās bērni sanāca uz balli ”Atvadas no vasariņas”. Jautrā atmosfērā atcerējās 

pagājušās vasaras piedzīvojumus, risināja atjautības uzdevumus, rakstīja novēlējumus sev un 

draugiem jaunajā mācību gadā. 

Visi sveica pirmklasnieku Danielu Kovaļevski, uzdāvināja viņam  balonus. 



11.septembrī Ņukšu pagasta bibliotēkā notika dzejas dienām veltīts pasākums ”Dzejas 

pasaulē”,kurā dalībnieki demonstrēja labas zināšanas par dzejniekiem un dzeju, lasīja, klausījās 

un paši sacerēja dzeju. 

 

 
 

Visiem patika pasākums, kurš notika oktobra beigās -“Helovīnsvētki arī pie mums!”. 

Dienu  pirms pasākuma bērni piedalījās ķirbju grebšanas darbnīcā, rotāja bibliotēkas telpas. 

Bibliotēka pasākuma dienā pārvērtās - katra bibliotēkas telpa tika noformēta savādāk, katrā no 

tām notika atšķirīgi pasākumi- Iepazīšanās telpa, Raganas labaratorija, Raganas tusiņš un Burvju 

mežs. Piedalījās arī pieaugušie (5). Notika pat orientēšanās sacensības bibliotēkas apkārtnē, 

dalībnieki meklēja kontrolpunktos paslēptos saldumus. 

 Pasākuma beigās bērni  rakstīja spoku stāstus, lasīja tos un dalījās iespaidos par vakarā 

notikušo. Ļoti liels prieks, ka daudzu ideju autori bija paši bērni. Bērnu acīs varēja izlasīt- 

Pasākums izdevās! 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bērni ar aizrautību piedalījās viktorīnā par Latvija ,,Kas? Kur? Kad?” Uzrādīja labas 

zināšanas par Latvijas dabu, kultūru, vēsturi un sportu. 

2014.gadā bērni aktīvi piedalījās lasīšanas veicināšanas pasākumā”Bērnu un jauniešu 

žūrija”(10 eksperti). Bibliotēkā tika izveidota pārredzama tabula,kurā tika atzīmētas izlasītās 



grāmatas. Vecāku žūrijā pieteicās tikai viens eksperts,tomēr lasīšanas gaitā atklājās, ka daudzi 

jaunieši vēlējās izlasīt grāmatas no vecāku žūrijas klāsta. 

   Gada laikā bērni ļoti aktīvi piedalījās vairākās bibliotēkā rīkotajās izstādēs : 

 Zīmējumu izstāde,,Mana ģimene” 

 Radošo darbiņu izstāde,,Varavīksne” 

 Zīmējumu un fotogrāfiju izstāde,,Mana vasara” 

 Ziedu kompozīciju izstāde,,Ziedu valdzinājums” 

 Zīmējumu izstāde,,Mana Latvija” 

 

 

                   

 

       

 

 

 

 

 

 

Ņukšu bibliotēkas bērni (Samanta Rimša, Beate Poikāne un Artūrs Šroms) ņēma dalību 

LNB konkursā-rakstīja domrakstu ,,Kā atmodināt Saulcerīti?” un  piedalījās karnevāla gājienā 

Rīgā. Tāpat arī septembrī Ņukšu bibliotēkas bērni veiksmīgi piedalījās Ludzas novada svētku 

rudens kompozīciju izstādē, ar savu kompozīciju “Ceļojums uz Gaismas pili” nopelnīja 3.vietu.  

 

 
      

 

Pildas pagasta bibliotēka: 

 “Kas dzīvo grāmatā?” – pasākums 

pirmskolas izglītības iestādes audzēkņiem. Bērniem 

bija interesanti iepazīties ar dažāda veida 

grāmatiņām – grāmatiņas ar lodziņiem, skaņu 



grāmatiņas, grāmatiņa ar kino projektoru, grāmatas ar papildināto realitāti, e-grāmatas. Liela 

interese bērniem bija par grāmatiņu Ledus laikmets: kontinentu dreifs. Bērniem bija interesanti 

skatīties un bildēties ar grāmatas varoņiem. Interesi bērnos radīja arī e-grāmatas, bērniem pašiem 

bija izdevība “pašķirstīt” e-grāmatas lapas. 

 

 

 

 

 

 

“Margaritai Stārastei – 100” – pasākums pirmskolas izglītības iestādes audzēkņiem. 

Bērni noklausījās pasaku par Zīļuku un stāstu par Zīļuka mammu Margaritu Stārasti. Bērni 

labprāt sāka zīmēt savu pasaku par Zīļuku – zīmēja Zīļuku ar viņa jauniem draugiem, varoņu 

piedzīvojumus un labprāt pastāstīja par uzzīmēto. 

 

 

 

 

 

 

 

Pureņu bibliotēka: 

Pasākumi un radošās darbnīcas tiek rīkoti gandrīz katru mēnesi. Janvārī notika radošā 

darbnīca „Sniegavīrs no filca”, februārī – „Sirsniņsvētki bibliotēkā”, martā – radošā darbnīca 

„Apsveikums kvilinga tehnikā”. Aprīlī – bibliotēku nedēļas ietvaros, tika rīkota „Šausmu nakts 

bibliotēkā”, kur bērniem tika dota iespēja pavadīt nakti bibliotēkā, kā arī iejusties bibliotekāra 

lomā – apkalpojot apmeklētājus. Vasarā rīkotie pasākumi ir veltīti bērniem. Jūnijā – zīmējumu 

konkurss „Zīmējam Jāņuzāles bibliotēkā”, jūlijā – sporta svētki ģimenēm, augustā – tradicionāls 

pasākums sadarbībā ar kaimiņu bibliotēku „Kaimiņu būšana” un radošā darbnīca „Vāze no 

nekā”. Septembrī – radošā darbnīca „Dekors no filca”. Oktobrī muzikāls pasākums „Dzīve kā 



melodija”. Novembrī pasākums veltīts Latvijas proklamēšanas gadadienai „Mana, Tava, Mūsu 

Latvija”. Decembrī tika rīkota radošā darbnīca „Ziemassvētku rotājumi pašu rokām” un „Lielā 

Ziemassvētku balle Pureņos”.  

 

                
 Sporta svētki pagasta ģimenēm. 

 

 

Pušmucovas bibliotēka:  

Radošo darbu konkursā „Kā atmodināt Saulcerīti” 

piedalījās 5 skolēni, 2 skolēni no 6. klases brauca uz Rīgu 

uz jauno LNB ēku  jeb Gaismas pili.  

Piedalījos Grāmatu draugu ķēdē 18.janvārī, pēc tam 

par jauno Gaismas pili un tās pakalpojumiem stāstīju 

skolēniem.  

Latvijas Republikas proklamēšanas svētku priekšvakarā bija apskatāma LNB ceļojošā 

izstāde ”Zudusī darbīgā Latvija”. Izstāde tika papildināta ar 

dažādiem vēsturiskiem dokumentiem, grāmatām, atklātnēm 

no bibliotēkā  savāktajiem iedzīvotāju   personīgajiem  

arhīviem un Skolas muzeja. Pamatskolas skolēni iepazinās 

ar datu bāzi  www.letonika.lv un digitālo bibliotēku Zudusī 

Latvija, kuru varēs izmantot savu zināšanu paplašināšanai. 

Skolēniem tika noorganizēta viktorīna par Latvijas un mūsu 

novada vēsturi. 

Dzejas dienu ietvaros, Pušmucovas pamatskolas 

skolēni pulcējās pie Aleksandra Adamāna pieminekļa 

Pušmucovas kapos, kur iepazinās ar dzejnieka mūža gājumu 

http://www.letonika.lv/


un  daiļradi. Skolā bija literatūras  izstāde veltīta mūsu novadniekiem – dzejniekiem.  

 

Zaļesjes bibliotēka: 

„Māmiņu diena” (Bibliotekāre noorganizēja visām māmiņām, vecmāmiņām nelielu koncertu, 

kurā piedalījās vietējie bērni no apkārtējiem ciemiem. Bērni izgatavoja paši savām rokām 

apsveikuma kartiņas, ko varēja uzdāvināt saviem mīļajiem pēc pasākuma.)  

 
 

„Lieldienas” (Apmeklētājiem tika piedāvāta izrāde veltīta Lieldienu svinībām. Izrādē piedalījās 

gan bērni, gan pieaugušie, kas aizkustināja katra skatītāja sirdi). 

 

 

 

 
 

 

„Starptautiskā bērnu aizsardzības diena” (Klauns priecēja mazākos un piedalījās dažādos 

konkursos). 



 

 
 

 
 

 

 
 

 

„Latvija manā sirdī” (Pie mums ciemojās Zilupes mazpulki. Bērni piedalījās Latvijas kartes 

izgatavošanā, viktorīnā par dzimteni. Kopīgi uz ugunskura vārījām zupu). 

 



 
 

 
 

 
 

Tas bija tikai pavisam mazs ieskats pasākumos, kurus organizē bibliotēkas saviem 

mazajiem lasītājiem. 

 

5.Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums 

LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BIBLIOTĒKA 

           2014. gadā mājas lapas apmeklējumu skaits bija apēram 27 dienā (2013. gadā apmēram 

30 dienā)  

 



 

Mājas lapas apmeklējumu inforgrafika 

2014. gadā septembrī bibliotēka izveidoja profilu facebook.com, kurā tiek ievietota 

informācija par pasākumiem, notikumiem, fotogalerijām. Dažu mēnešu laika bibliotēkas 

profilam pieteicās 210 draugi.  Šinī laika periodā bibliotēkas profils  saņema  417 „patīk” dažādai 

informācijai, bija veiktas 42 pārpublicēšanas. Ar facebook palīdzību notiek komunikācija ar 

apmeklētājiem: informējām par grāmatām, kuras ir pienākušas rindas kārtībā; meklējām 

parādniekus u.c.  

2014. gadā turpinājām veidot un uzturēt Ludzas reģiona bibliotēku elektronisko 

kopkatalogu.   

2014. g. beigās kopkatalogā – 72514 ieraksti ar 173139 eksemplāriem.  

Elektronisko kopkatalogu veido Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka, Ludzas, Ciblas, 

Kārsavas un Zilupes novadu 27 pašvaldību, 4 Ludzas pilsētas skolu bibliotēkas, Kārsavas 

vidusskolas bibliotēka, Kārsavas mūzikas un mākslas skolas bibliotēka, Malnavas koledžas 

bibliotēka, Zilupes vidusskolas bibliotēka.  

Ludzas pilsētas galvenajā bibliotēkā automatizēta krājuma izsniegšana un saņemšana 

notiek kopš 2007. gada, Bērnu apkalpošanas nodaļā no 2010. gada. 2011. gadā Mācību grāmatu 

fonda izsniegšana/saņemšana uzsākta Ludzas mūzikas pamatskolas bibliotēkā, 2012. gadā – 

Pureņu pagasta bibliotēkā, 2013. gadā – Pildas pagasta bibliotēkā un Ludzas novada vakara 

vidusskolas bibliotēkā, 2014.gadā – Ciblas novada Felicianovas pagasta bibliotēkā. 

2014. gadā turpinājām apmācīt un individuāli konsultēt skolu un pagastu bibliotekārus 

darbā ar BIIS ALISE moduļiem. Aizvadītājā gadā vēl 3 pagastu bibliotēkas, pēc BIS ALISE 

kursiem patstāvīgi uzsāka darbu ar EK. 



Ļoti daudz laika pagājuša gadā tika atvēlēts kataloga ierakstu rediģēšanai, lai uzlabotu 

gan kopkataloga ierakstu kvalitāti, gan arī statistikas rezultātu analīzi. 2014. gadā pabeigts darbs 

ar statistikas datu lauku papildināšanu, kas iepriekšējos gados netika precīzi ievadīti. 

Darbs elektroniskajā kopkatalogā (Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas darbinieki): 

Darbība Apjoms  

Izveidoti MARC ieraksti 589 

Rediģēti MARC ieraksti 17295 

Apstrādāti eksemplāri 1437 

Paplašinātā meklēšana 60183 

Reģistrēti lasītāji 250 

Izmaiņas EIG 817 

Rediģēti lasītāji 1401 

Apstrādāti izdevumi 1433 

Importēti MARC ieraksti 1073 

Izveidoti autoritatīvie ieraksti 11 

Importēti autoritatīvie ieraksti 979 

Izveidotas anotācijas 682 

Pagarināti izsniegumi 14446 

Rezervēti eksemplāri 2073 

Rediģēti autoritatīvie ieraksti 57 

Rediģētas anotācijas 59 

Piešķirti autorizācijas dati 9 

 

Lielākā daļa elektroniskā kataloga ierakstu pēc ievadīšanas tiek papildināti ar anotācijām 

un grāmatu attēliem. Pavisam pievienotas 682 anotācijas. Tas ir ļoti uzskatāmi un ērti gan 

elektroniskā kataloga lietotājiem, gan pašiem bibliotēkas darbiniekiem. Tapāt turpinājās darbs ar 

Autoritatīvo datu bāzi – gadā beigās datu bāzē ir 12235 ieraksti (2013.g.-10930). (+1305) 

Elektroniskais katalogs 

Ierakstu skaits – 72514 (2013.g. –68356 ) 

Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka (Ieraksti ar eksemplāriem) – 59648  

Monogrāfisko izdevumu eksemplāri – 173139   (2013.g. – 161890 ) 
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Turpinājumresursu eksemplāri – 2669  (2013.g. – 2426) 

Kopkatalogā ievadīto datu dinamika gadā: 

 Ierakstu skaits Dinamika 

2011.g. decembris 58081  

2012.g. decembris 62905 + 4824 

2013.g. decembris 68356 + 5451 

2014.g. decembris 72514 + 4158 

 

2014. gadā  pēc „Google Analytics” datiem Ludzas bibliotēkas kopkataloga attālinātie 

apmeklējumi – 4728, unikālie apmeklētāji – 1423, lapu skatījumi - 31478 

Datu bāzes 

Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka 2014. gadā piedāvāja bibliotēkas apmeklētājiem šādas 

datu bāzes: ”LURSOFT  laikrakstu bibliotēka”, „Letonika” un „Rubricon”;  informācijas  darbā  

tika  izmantoti Ludzas PGB, Latvijas Nacionālas bibliotēkas un citu  bibliotēku  elektroniskie  

kopkatalogi,  Analītikas  un Novadpētniecības datu bāzes, ka arī Ludzas bibliotēkas veidotā 

Kultūrvēstures datu bāze. 

Novadpētniecības datubāze  

Ierakstu skaits – 19804 (2013.g. –18798 ) (+ 1006) 

Katru mēnesi pēc noslēgtā līguma veicām avīzes „Ludzas zeme” ierakstu failu atlasi un 

nosūtīšanu LNB analītikas nodaļai. 

Ludzas pilsētas domes dokumenti 

Ierakstu skaits – 1970   

Ludzas pilsētas domes, Ludzas novada domes sēžu protokolu apraksti no 2006.g. 

Analītika 

Ierakstu skaits – 3836 

Bibliotēkas datorparks noveco, tāpēc tas  pakāpeniski teik nomainīts.  2014. gadā nopirkti 

divi datori darbiniekiem.  

LUDZAS REĢIONS 

Trīs novadu bibliotēkām ir savi emuāri:  

Pureņu pagasta bibliotēkai - www.purenubiblioteka.blogspot.com, 

Blontu pagasta bibliotēkai - www.blontubiblioteka.blogspot.com,    

Ciblas pagasta bibliotēkai - www.ciblasbiblioteka.blogspot.com   

http://www.purenubiblioteka.blogspot.com/
http://www.blontubiblioteka.blogspot.com/
http://www.ciblasbiblioteka.blogspot.com/


Ludzas pilsētas galvenaijai bibliotēkai ir mājas lapa – www.ludzasbiblio.lv  

Prieks, ka bibliotēku vadītājas apzinās to, ka ir jāskatās un jādomā plašāk, ka mūsdienās 

ar savu pilsētu vai pagastu nepietiek – ir jāreklamē sevi un bibliotekāra darbs. Un viena no 

iespējām ir sociālie tīkli, tādi kā draugiem.lv, facebook u.c.   

Liels darbs tika veikts Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas elektroniskā kopkataloga 

veidošanā. No 28 publiskajām bibliotēkām 18 bibliotēkas strādā ar BIS ALISE. Pārējās 10 

reģiona bibliotēkas iesniedz Ludzas pilsētas galvenajā bibliotēkā ziņas par jaunieguvumiem. 

Pilnībā esoša krājuma rekataloģizācija pabeigta Ludzas pilsētas galvenajā bibliotēkā, Pildas, 

Pureņu, Ņukšu, Felicianovas, Blontu, Mežvidu, Goliševas pagastu bibliotēkās, Kārsavas pilsētas 

bibliotēkā. Gandrīz pabeigts rekataloģizācijas darbs Nirzas, Brigu pagasta bibliotēkās. Aktīvi 

turpinās rekataloģizācijas darbs Rundēnu, Zvirgzdenes pagasta bibliotēkās.  

Tāpat arī skolu bibliotēkas ir uzsākušas darbu pie savu krājumu ievadīšanas 

elektroniskajā katalogā, bet tā kā skolu bibliotekāriem ir daudz dažādu pienākumu un bieži vien 

nepilna darba slodze, tad uzņemties papildus darbu ar ALISI viņi nav ieinteresēti. Tāpēc arī 

daudzas skolu bibliotēkas nemaz nav uzsākušas fonda ievadīšanu kopkatalogā. Pamatā ar BIS 

Alisi nopietni strādā tikai 5 skolu bibliotēkas, kuras izdevumu rekataloģizāciju bija uzsākušas 

LIIS programmā - Ludzas pilsētas ģimnāzija, Ludzas Mūzikas pamatskola, Ludzas 2. vidusskola, 

Ludzas novada vidusskola un Kārsavas vidusskola. (sīkāk skat. Ludzas pilsētas galvenās 

bibliotēkas mājas lapā) 

Ludzas reģiona bibliotēkā atskaites gadā abonēta divas datu bāzes www.letonica.lv 

www.lursoft.lv. 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 bija arī LNB 

elektroniskais katalogs, analītikas datu bāze, kā arī Letonika un Lursoft datubāzes. Bibliotēkas 

lietotāji atzinīgi novērtēja iespēju skatīties latviešu filmas internetā www.filmas.lv. 

Šobrīd daudziem cilvēkiem bezmaksas piekļuve internetam bija liels atspaids darba 

meklējumos. Šo faktu atzina vairāki bibliotēku lietotāji. Internetu izmantoja mācībām, 

informācijas meklēšanai, maksājumu veikšanai, izklaidei, e-pastam, jaunieši un arī vecākā gada 

gājuma cilvēki bieži izmantoja Skype, lai sazinātos ar saviem tuviniekiem, kas aizbraukuši darba 

meklējumos uz Īriju, Angliju un citur, tāpat bieži nāca cilvēki maksāt komunālos rēķinus, pasūtīt 

dažādas preces u.t.t. 

Atskaites gadā novadu publiskajās bibliotēkās lietotājiem bija pieejams 148 datori un 65 

datori bibliotēku darbiniekiem, skolu bibliotēkās lietotāji varēja izmantot 24 datorus. Datoru 

apkopi un uzraudzību veica katra novada pašvaldības informācijas sistēmu speciālisti sadarbībā 

http://www.ludzasbiblio.lv/
http://www.letonica.lv/
http://www.lursoft.lv/
http://www.ailab.lv/
http://www.eraksti.lv/
http://lib.ru/
http://aldebaran.ru/
http://www.jzb.lv/


ar atbalsta dienestu. Gribētos uzteikt viņu atsaucību, pretimnākšanu un operativitāti 

problemātisku situāciju risināšanā. 

Datorparki bibliotēkas sāka novecot un nolietoties, tos aizvien biežāk bija jāved labot. 

Tas, protams, ietekmēja sniedzamā pakalpojuma kvalitāti (datoru darbības ātrums neatbilst 

klientu prasībām). Dažreiz apmeklētāji vēlējas lietot programmas, kuras mūsu datoru programmu 

nodrošinājums neparedz. Tas izraisīja nesaprašanos un neapmierinātību. Nepatīkami bija arī tas, 

ka pagastu bibliotēkās ļoti bieži pazūd interneta signāli un tas ir ne tikai kreņķis bibliotekāram, 

bet arī lielas sūdzības ir no lietotāju puses. Grūtības strādāt ar datoriem bija lauku bibliotēkās, jo 

parasti viss atrodas vienā telpā gan datori, gan lasītava, gan abonements.  

Ludzas novada pagastu bibliotēkām atskaites gadā tika iegādāti 6 jauni darba datori 

bibliotekāram.  

 

6.Novadpētniecības darbs 

LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BIBLIOTĒKA 

2014.g. Novadpētniecības datu bāzē ir izveidoti 19804 ieraksti (2013.g. – 18798), kuri 

ietver laikraksta „Ludzas Zeme”, Ludzas novada domes izdevuma „Ludzas novada vēstis” 

ievietotos rakstus, kā arī rakstus par Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadiem, kas publicēti 

reģionālajos un republikāniskajos izdevumos.  

Ieraksti no laikraksta „Ludzas Zeme” tiek sūtīti Latvijas Nacionālās bibliotēkas analītikas 

datu bāzei. Tiek turpināts darbs pie bibliotēkas mājas lapas izveidotās Kultūrvēstures datu bāzes. 

Pievienoti jauni un rediģēti jau ievadītie materiāli, tulkots no latviešu uz krievu un arī no krievu 

valodas uz latviešu. Bibliotēka piedalās LNB projektā „Zudusī Latvija”. Fotogrāfijas tiek vāktas 

no Ludzas un novada iedzīvotājiem.  

Tiek veikta novadpētniecības fonda kārtējā un retrospektīvā komplektēšana, kā būtiskāko 

var minēt: Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas sastādītais izdevums „Ludzas novads”, Zeile, P. 

Latgales periodika 1862-2013,  Melers M. Latvijas ebreju kopienas vēsture un holokausta 

piemiņas vietas, Terra Mariana 1186-1888.    

Atskaites gadā Ludzā atkārtoti  strādāja starptautiskā ekspedīcija „Latgales ebreju 

kopienas vēstures izpēte”.  Grupā bija jaunie zinātnieki un studējošā jaunatne (apmēram 30 

cilvēki)  no Latvijas, Lietuvas, Ukarinas, Krievijas, Amerikas, viņi strādāja Ludzā, Kārsavā, 

Zilupē un Ludzas novada pagastos.  Atmiņas tika vāktas arī no bijušajiem ludzāniešiem Rīgā un 

Izraēlā. Visi savāktie materiāli ir  ienākuši Ludzas bibliotēkas krājumos. 

 



                 

     Pētnieki Ludzas novada Pildas pagasta bibliotēkā                              Muzeja „Ebreji Latvijā” direktors I.Ļenskis lasa lekciju  

                                                                                                                  par  Ludzas ebreju likteņiem 

 

 Pēc materiālu zinātniskās apstrādes būs izdota grāmata par Ludzas un apkārtnes ebreju 

likteņiem.  

     Bibliotēkas lasītavā regulāri tiek rīkotas izstādes, kuras ir  veltītas novadniekiem: Jezupam 

Soikānam,  gleznotājam Vitālijam Kalvānam , tēlniekam Leonam Tomašickim , dzejniecei 

Emīlijai Kalvānei , Mārai Rītupei u.c. 

  No novadpētniecības jomā sniegtā uzziņu klāsta kā raksturīgākās var minēt: Ebreji Ludzā, 

par Ludzas Amatniecības centru, par Ludzas sporta vēsturi; par novadniekiem: G. Šacillo, 

Ludzas mēru N.Rutkovski, par luterāņu mācītāju Reini Kulbergu, par kinorežisoru Hercu 

Franku. 

         2014. gadā tika pabeigts darbs pie novadpētniecības tematisko materiālu pārgrupēšanas un 

pārkārtošanas, ir izveidotas 65 mapes. 

 

LUDZAS REĢIONS 

Atskaites gada sākumā (10. janvāris – 17. aprīlis) Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka 

izsludināja un rīkoja četru novadu publiskajām bibliotēkā, novadpētniecības konkursu „Mans 

novads Eiropas kartē”. 

Konkursa mērķis bija sekmēt katras novada vietējās nozīmes bibliotēkas 

novadpētniecības darba attīstību, kultūras mantojuma saglabāšanu un dokumentēšanu, kā arī 

novada ievērojamu cilvēku atpazīstamības veicināšanu. 

Konkursa uzdevumi:  

 Aktualizēt novadpētniecības darbu bibliotēkās; 

 Dot iespēju saviem lasītājiem un citiem interesentiem vairāk uzzināt par 

ievērojamiem novadniekiem; 



 Veicināt tālāku un dziļāku sava novada un bibliotēkas vēstures izpēti, 

dokumentēšanu un materiālu saglabāšanu. 

Laika posmā no 10.aprīļa līdz 17.aprīlim darba grupa – vērtēšanas komisija 6 cilvēku 

sastāvā izbrauca uz katru no bibliotēkām lai izvērtētu darba kavlitāti septiņās pozīcijās: 

 Novadpētniecības krājums – tā apjoms, kvalitāte, vizuālais nofarmējums; 

 Tematiskie pasākumi, viktorīnas, tikšanās ar ievērojamiem vietējiem 

iedzīvotājiem; 

 Novadnieku radošo darbu izstāde; 

 Fotogrāfiju kolekcijas, digitālās kolekcijas, mutvārdu liecības; 

 Sadarbība ar novadniekiem un iestādēm novadā; 

 Publicitāte (prese, sociālie tīmekļi, TV); 

 Bibliotēku novadpētniecības materiāli internetvietnēs. 

Katrā novadā tika noteikta viena labākā bibliotēka un tai piešķirta pirmā (I) vieta. 

Konkursa uzvarētāji bija: Ludzas novadā - Istras pagasta bibliotēkas (vadītāja Jeļena Kreminska),  

Ciblas novadā - Līdumnieku pagasta bibliotēka (vadītāja Irēna Pavlova), Kārsavas 

novādā - Mēžvidu pagasta bibliotēka (vadītāja Veronika Šķestere), Zilupes novadā -  Zilupes 

pilsētas bibliotēka (vadītāja Nadežda Ļemeševa). Bibliotēku nedēļas ietvaros tika godināti 

konkursa uzvarētāji. Apkopojot konkursa rezultātus nācās secināt, ka visās bibliotēkās ir savākts 

apjomīgs novadpētniecības materiāls, bet par uzvarētājām jāsaka, ka viņām novadpētniecība ir kā 

gaiss ko elpot un ūdens ar ko veldzēt slāpes.  

Uzvarētāji: 

                        
  Istras b-kas vadītāja  J. Kreminska                     Zilupes b-kas vadītāja  

                                                                               Nadežda Ļemeševa 

 



                   

Līdumnieku b-kas vadītāja                             Mežvidu b-kas vadītāja V. Šķestere 

I. Pavlova                                                  

 

Bibliotekāres atzīst, tad novadpētniecības konkurss lika vēl aktīvāk sekot līdzi dzīves 

norisēm, pētīt un vākt materiālus par novadniekiem un notikumiem.  

Ciblas bibliotēkas vadītāja atzīsts: „Konkursa ietvaros bibliotēka papildus savāca 

materiālus un izveidoja jaunu tematisko mapi Ozupine, par kādreiz apdzīvotu vietu ar skolu, 

veikalu, bērnudārzu, kolhoza kantori utt. Pēc savāktiem materiāliem, foto, cilvēku atmiņām 

bibliotēkā tika izveidota izstāde, kas guva lielu atsaucību apmeklētāju vidū.” 

Istalsnas bibliotēkas vadītāja saka: „Gatavojoties konkursam papildus tika savākti 

materiāli par baznīcas vēsturi, arheoloģijas pieminekļiem, ievērojamiem cilvēkiem u.c.” 

Pēc konkursa izskaņas darbs ar novadpētniecibu, protams, nebeidzās. 

Mežvidu pagasta bibliotēka: „Maijā bibliotēkā viesojās novadnieka dzejnieka Pētera 

Voitkāna - Klaidūņa dēls un meita, kas bija patīkami pārsteigti par tēva piemiņas saglabāšanu.” 

Felicianovas bibliotēkas vadītāja: „Februārī bibliotēkā bija skatāma apjomīga 

novadpētniecības materiālu  izstāde par Ludzas EC PMK „Vai tu zini šos cilvēkus, vietas, 

notikumus? 

 

Līdumnieku bibliotēkas vadītāja stāsta, ka „ pagastā ir vairāki dabas aizsargājamie 

objekti, kuri iekļauti NATURA 2000, kas ir vienots Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo 

teritoriju tīkls. Tajā iekļauts dabas liegums „Klešniku purvs”, dabas liegums „Gulbju un 

Platpirovas purvs un dabas parks  „Kurjanovas ezers”. Mēs cīnījāmies par dzērveņu liegumu 



saglabāšanu, jo ar katru gadu cilvēku darbības rezultātā tiek iznīcinātas dzērveņu augšanas 

vietas, līdz ar to arī daudzi citi reti augi un dzīvnieki. Rakstījām ierosinājumus uz visiem ar dabu 

saistītajiem fondiem, un ir rezultāti. 25.03. Bibliotēkā pagasta iedzīvotāji tika aicināti uz 

semināru  par dabas aizsardzību liegumos, tika rādīta prezentācija par dabas bagātībām Ciblas 

novada teritorijā”, kā arī foto izstāde, ko vadīja Dabas aizsardzības pārvaldes un LAD 

speciālisti” 

Pildas pagasta bibliotēka (tas ir arī kā veiksmes stāsts): „2014.gada 9. un 12. augustā 

bibliotēkā viesojās NVS un Baltijas valstu Ebreju centra „СЭФЕР”, Latvijas Ebreju kopienas 

padomes, muzeja Ebreji Latvijā organizētās Lauku skolas – ekspedīcijas dalībnieki (12 gab.). 

Jaunieši interesējās par ebreju dzīvi un paražām pagasta teritorijā, apmeklēja iedzīvotājus, kuri 

varēja viņiem sniegt kādu informāciju. Šajās divās dienās bibliotēka kļuva par sava veida 

koordinācijas centru,  kas palīdzēja jauniešiem atrast 

un sazināties ar pagasta teritorijā dzīvojošiem, kas 

varētu pastāstīt par kādreiz Pildas pagasta teritorijā 

mītošajiem ebrejiem, par viņu kultūru un dzīvesveidu. 

Sarunās ar pagasta iedzīvotājiem bibliotēkas vadītājai 

izdevās identificēt tos pagasta iedzīvotājus, kuri 

jauniešiem varētu sniegt viņus interesējošu 

informāciju. 

Dažas jauniešu tikšanās ar pagasta iedzīvotājiem tika 

organizētas bibliotēkas telpās, dažas tikšanās tika organizētas 

pagasta iedzīvotāju dzīvesvietās. Lai jaunieši nevarētu 

apmaldīties Pildas pagasta teritorijā un atrast viņiem 

vajadzīgo adresātu, bibliotēkas vadītāja sagatavoja pagasta 

teritorijas kartes ar sekojošu informāciju: kurā apdzīvotā vietā dzīvo interesējošais pagasta 

iedzīvotājs un kā šajā vietā var nokļūt un atgriezties atpakaļ Pildas pagasta bibliotēkā. 

Atgriezušies no ekspedīcijas, jaunieši dalījās savās pārdomās par dzirdēto un redzēto un 

tūlīt pat ķērās pie noklausītā dokumentēšanas. ” 

Pušmucovas pagasta bibliotēka: „Piedalos Ciblas novada avīzes veidošanā. „Ciblas 

novada Ziņās” septembra numurā tika ievietots plašs materiāls par mūsu novada dzejnieku 

Aleksandru Adamānu un fabulistu un skolotāju Joņi Silkānu, kura sagatavošanai izmantoju 

bibliotēkas novadpētniecības materiālus, Ludzas bibliotēkas kultūrvēstures datu bāzi, LNB datu 

bāzi periodika.lv. Bibliotēkā tiek saglabātas  Ciblas  novada avīzes „Ciblas novada ziņas.” 



Zilupes pilsētas bibliotēka: „23. maijā bibliotēku apmeklēja ģimene no ASV Teksasas 

štata, kas ir Rubinu ģimenes pēcteči. Rubini bija vietējie ebreji, kas savulaik bija ļoti pazīstami 

šuvēji.” 

  

 

 

 

 

7.Projektizstrāde 

LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BIBLIOTĒKA 

 

2014. gadā Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka izstrādāja 3 projekta pieteikumus, viens no 

kuriem tika atbalstīts. Projektus iesniedzam Valsts Kultūrkapitāla fondam, EIFL Public Library 

Innovation Programme, kā arī Ludzas novada pašvaldības, Ludzas novada mazo kultūras 

projektu konkursam. 

Atbalstu guva Ludzas novada mazo kultūras projektu konkursam iesniegtais projekts 

„Zinību diena, jeb citāds 1. septembris”. Tā mērķi bija:  popularizēt  lasīšanu kā vienu no  

pilsoniski aktīvas, radošas  personības attistības pamatprincipiem. Kā arī palielināt bērnu un 

jauniešu interesi par grāmatu lasīšanu; ar grāmatu varoņu tēlu palīdzību   radīt bērnos saprašanu, 

ka zinību un informācijas avots ir ne tikai internets, bet arī grāmatas. 

Projekta īstenošanas gaitā tika izgatavotas Vinnija Pūka, Mazās Raganiņas, Pepijas 

Garzeķes, Malvīnas, Buratino, Karlsona un Pekausīša maskas. 1. septembrī Ludzas Tautas nama 

lielajā zālē  notika projekta galvenais  pasākums „Citāds 1.Septembris”. Uz to aicinājām Ludzas 

pilsētas ģimnāzijas, Ludzas 2. Vidusskolas, Ludzas mūzikas pamatskolas jaunāko klašu 

skolēnus. Pasākuma scenāriju veidoja bibliotēkas darbiniece Ilga Kaupuža sadarbībā ar „Ludzas 

Zeme” žurnālisti Vandu Žuļinu. Pasaku varoņu tēlos iedzīvojās 3 Ludzas pilsētas galvenās 

bibliotēkas darbinieki, Ludzas pilsētas ģimnāzijas bibliotēkas vadītāja un 3 brīvprātīgie palīgi.  

Pēc pasākuma bērniem bija iespēja noskatīties Ludzas novada Istras pagasta bibliotēkas 

leļļu teātra „Teremok” izrādes. 

Projekta kopējie izdevumi bija 450.00 eiro. Par iedalītiem līdzekļiem tika izgatavotas 

maskas, kā arī nopirkti pasākumam nepieciešamie rekvizīti. 



 Pasākuma galvenie tēli 

           

Mirkļi no pasākuma 

 

Kā partneris bibliotēka turpina piedalīties Rēzeknes novada pašvaldības projektā "Europe 

Direct informācijas centrs Austrumlatgalē". Tā ietvaros organizējām vairākus pasākumus 

bērniem un pieaugušajiem. Lai pasākumu par ES tematiku padarīt interesantus vietējai publikai, 

mēģinājām to tematiku sasaistīt ar vietējo iedzīvotāju reālajām vajadzībām. Piemēram seminārā 

skolēniem „Eiropas iespejas Tev un Man” tika stāstīts par dažādu ES programmu atbalstītajiem 

projektiem, ar kuru palīdzību Ludzā notika pozitīvas pārmaiņas, kā arī skolēni guva informāciju 

par iespējām, kuras viņi var izmantort dažādās ES piedāvātajās akcijās. Pēc pasākuma norises 

tradicionāli lūdzām auditoriju izteikt savas domas par to. Pārsvarā tās bija pozitīvas, bet 

gandarījumu deva tas, ka bija iespēja gūto informāciju pielietot  praksē.  

 Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka  ar savu novadpētniecības materiālu klāstu piedalās 

Ludzas novada pašvaldības projektā „Ludzas Lielās sinagogas restaurācija un ebreju garīgā 

mantojuma atdzimšana” (Nr. ERZLV04/GSKMS/2013/09). Bibliotēkā ir savākti materiāli par 

ebreju kopienas pirmskara dzīvi, par kopienas iznīcināšanu Otrā Pasaules kara laikā, pēckara 

dzīvi, Ludzā dzimušo  kinorežisoru Hercu Franku, kuri arī tiks izmantoti topošajā sinagogas 

ekspozīcijas veidošanā. Bibliotēkas direktore ir projekta darba grupā.  

Tā pat tika rakstīti pieteikumi lasīšanas veicināšanas programmās „Bērnu, jauniešu un vecāku 

žūrija”, „Grāmatu starts” 



 

LUDZAS REĢIONS 

Katru gadu bibliotēkas aizvien aktīvāk ņem dalību dažādos projektos, jo tikai tā var 

piesaistīt papildus līdzekļus krājuma papildināšanai, infrastruktūras uzlabošanai u.t.t. 

Atskaites gadā VKKF atbalstītā LNB izstrādātā Latvijas Bibliotēku biedrības īstenotā 

kultūras programmas "Lasīšanas veicināšana" apakšprogrammā "Bērnu, jauniešu un vecāku 

zūrija" - piedalījās 17 bibliotēkas, no tām 13 publiskās bibliotēkas: Kārsavas pilsētas bibliotēkas, 

Mežvidu pagasta bibliotēka, Salnavas pagasta bibliotēka, Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas 

bērnu apkalpošanas nodaļa, Ņukšu pagasta bibliotēka, Pildas pagasta bibliotēka, Ciblas pagasta 

bibliotēka, Pasienes pagasta bibliotēka, Lauderu pagasta bibliotēka, Zaļesjes pagasta bibliotēka, 

Nirzas pagasta bibliotēka, Cirmas pagasta bibliotēka, Mērdzenes pagasta bibliotēka un 4 skolas 

bibliotēka: Ludzas pilsētas ģimnāzija, Mēžvidu pamatskolas bibliotēka, Pušmucovas 

pamatskolas bibliotēka „Taurenītis” un Ludzas novada vakara vidusskola.  

Divu novadu (Ciblas novada piecas, Kārsavas novada 3) publiskās bibliotēkas ņēma 

dalību Latvijas Bibliotekāru biedrības un Latvijas Nacionālās bibliotēkas izsludinātajā projektu 

konkursā "Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra bibliotēkās". 

Goliševas pagasta bibliotēka atskaites gadā izstrādāja projekta pieteikumu konkursam 

„Sprīdis labākai dzīvei 2014”. Projekta mērķis bija izpētīt, saglabāt un iepazīstināt ar Goliševas 

pagasta vēsturi nākamās paaudzes un kā galamērķis bija izveidot senu lietu krātuvi. Diemžēl 

projekts netika atbalstīts. 

Kārsavas pilsētas bibliotēka: „Turpinām piedalīties Kārsavas novada pašvaldības 

pārrobežu sadarbības projektā kopā ar Viļānu novadu (Latvija) kā vadošo partneri un 

Šliselburgas pašvaldību (Krievija) „ Pašvaldību vienotas kultūras informācijas telpas un 

sadarbības tīkla veidošana, izmantojot literāri mākslinieciskā jaunrades potenciāla iespējas” jeb 

„FORGET A HURRY”/”Aizmirsti steigu! .  

2014. gada 21.maijā norisinājās projekta ietvaros organizētais Teletilts, kur virtuālajā 

vidē tikās visi projekta partneri – Viļānu, Kārsavas un Šlisselburgas pašvaldību literāti un 

mākslinieki. 

Pateicoties Teletilta starpniecībai, izmantojot videokonferenci, mākslinieki dalījās ar savu 

daiļradi. Kārsavas kultūras pasākuma daļu vadīja Kārsavas bibliotēkas vadītāja Inta Jurča. Ar 

savu dzeju dalījās Nikolajs Nikuļins, kurš ir izdevis grāmatu “Atmiņas par Kārsavu”, atklājot 

pilsētu dažādos laika griežos. Aleksandra Dolgallo, Intas Nogdas un skolniece Ilzes Nagles, 

dzejas rindās mijās patriotiskās, dabas un cilvēku attiecību tēmas. Tika deklamēts arī Līgas 



Rundānes dzejolis latgaliešu valodā, kurš tika pārtulkots arī uz krievu valodu. Tika demonstrētas 

latviešu mitoloģiskās zīmes, kuras izgatavojies mūsu mākslinieks Antons Rancāns un kopā ar 

Kārsavas mūzikas un mākslas skolas audzēkni skaidrota to nozīme.” 

Lauderu pagasta bibliotēka: „Sadarbībā ar Zilupes novada pašvaldību un Biedrību "Ludzas 

rajona partnerība" izsludinātajā un apstiprinātajā projektā "Lauku ekonomikas dažādošana un 

dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā", lai ierīkotu 

Vēsturisko materiālu krātuvi Lauderu pagasta bibliotēkā”. 

Zilupes pilsētas bibliotēka: „Atskaites gadā tika rakstīts projekta pieteikums Imanta 

Ziedoņa fondam „Viegli”, apbalvojumam „Laiks Ziedonim” sadarbībā ar Ilgu Ivanovu. Par 

pretendentu izvēlējāmies mūsu novadpētnieku Ivanu Sircovu. Sagatavojām nepieciešamos 

materiālus, izveidojām aprakstu par pretendenta sasniegumiem un aprakstu par to, kāpēc 

pretendentam ir jāsaņem apbalvojums. Diemžēl, projekts netika apstiprināts.” 

 

8.Metodiskā un konsultatīvā darba un sadarbības raksturojums 

LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BIBLIOTĒKA 

Pamatojoties uz noslēgtajiem sadarbības līgumiem starp Ludzas novada pašvaldību un 

Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu pašvaldībām Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka metodiskā 

darba jomā aizvadītajā gadā turpināja strādāt ar 27 reģiona publiskajām un 20 skolu bibliotēkām. 

Tādējādi saglabājot metodisko un konsultatīvo sadarbību starp reģiona bibliotēkām. Prieks par 

to, ka ir saglabāta līdzšinējā veiksmīgā sadarbība starp LR Kultūras ministriju, KISC (Kultūras 

Informācijas sistēmas Centrs), LNB bibliotēku attīstības institūtu. 

  Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka pārskata periodā organizēja pasākumus visa Ludzas 

reģiona  mērogā, nodrošinot pārraudzību pār galvenajiem darba virzieniem reģiona bibliotēkās, 

sekojot līdzi darbinieku tālākizglītībai, nodrošinot profesionālu un mērķtiecīgu sadarbību starp 

reģiona publiskajām un skolu bibliotēkām, veicinot katras bibliotēkas tālāku attīstību un veidojot 

kopējo publisko un skolu bibliotēku tēlu. 

2014. gadā bibliotēka rīkoja 9 Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes bibliotēku vadītāju 

seminārus, vienu ekskursiju uz LNB un Rīgas Centrālās bibliotēkas Ziemeļblāzmas bibliotēku 

pagastu bibliotēku vadītājiem, sadarbībā ar KISC semināru „Elektorniskā vide un e-

pakalpojumi”, pieredzes apmaiņas tikšanos  ar Madonas reģiona bibliotēku vadītājiem. 

Organizējot seminārus Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes bibliotēku vadītājiem, 

cenšamies tajos sniegt informāciju par aktualitātēm bibliotēku jomā, ka arī tādu informāciju, ko 

var izmantot praktiskajā darbā.  



Gada sākumā tika rīkoti izbraukuma semināri katrā no novadiem par aizvadītā gada 

aktualitātēm  un kultūras kartes aizpildīšanu.  Vienu no Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes 

novadu bibliotēku darbinieku semināriem rīkojām Ludzas novada Cirmas pagasta bibliotēkā. 

Viens no aizvadītā gada  interesantākajiem Ludzas regiona bibliotēku vadītāju 

semināriem bija Video stāstu veidošanas darbnīca kopā ar Kokneses pagasta bērnu bibliotēkas 

bibliotekāri Antru Vasiļevsku. Darbnīcas gaitā bibliotēku vadītāji iemācījās vedot videostāstus 

Stop Motion tehnikā, izveidoja 4 multfilmas. Izmanotjot iegūtās zināšanas, pagastu bibliotēku 

vadītājas līdzīgās aktivitātes rīkoja arī saviem lasītājiem – pusaudžiem, piemēram, Kārsavas 

pilsētas bibliotēkas vadītāja stāsta: „Darbā ar literātiem piedalījās arī mūsu bibliotēka. Inta Jurča 

vadīja meistarklasi literātiem par multfilmu veidošanu stop-motion tehnikā,” 

18. janvārī novadu bibliotekāri piedalījās saviļnojošājā pasākumā – akcijā „Grāmatu 

draugu ķēde”. Šajā pasākumā varēja tiešām sajust tautas vienotību un to, ka grāmata tomēr ir un 

paliek lielākā vērtībā. 

Pureņu un Cirmas pagastu bibliotekāres atskaites gadā veiksmīgi pabeidza „Informācijas 

un bibliotēku zinību pamatus” 240 akadēmisko stundu apjomā. 

Ciblas, Līdumnieku un Istalsnas bibliotēku vadītājas mācījās BIS ALISE pamatkursu. 

Ļoti veiksmīga bija LBB jauno speciālistu sekcijas sadarbībā ar Preiļu galveno bibliotēku 

organizētā konference „4CanGurus” 

Martā bibliotēkas piedalījās e-prasmju nedēļas pasākumu organizēšanā. 

Atskaites gadā ļoti lielu darbu ieguldīja Ludzas novada un Ludzas pilsētas galvenā 

bibliotēkas veidojot bukletu par novadu, ievērojamajiem cilvēkiem, dabas objektiem. Šis buklets 

tapa Novada svētku ietvaros. 

Tika organizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Baltkrievijas pilsētu Glubokoje, kur 

tikāmies ar bibliotēku kolēģiem. 

Istras pagasta bibliotēkas lieļļu teātris „Teremok” viesojās ar divām lugām lietuviešu 

valodā pie kolēģiem Roķišķos, kur notika ikgadējais leļļu teātru festivāls „kad atdzīvojas lelles” 

18.-19.septembrī piedalījāmies Latgales bibliotēku darbinieku konferencē Daugavpilī „Pi 

gaismys olūta veļdzeitīs nuoc....” Šajā konferencē ar prezentāciju „Par Mežvidim sauc munu 

Latgolys cīmu”uzstājās arī Mēžvidu pagasta bibliotēkas vadītāja. 

25.-26. Septembrī 15 Ludzas, Ciblas, Zilupes bibliotēkas atkārtoti akreditējās. 

Divās Ludzas novada bibliotēkās notika lielā krājuma inventarizācija. 

 25.-28.augustam Ludzas pilsētas galvenā metodiķe piedalījās vasaras seminārā 

„Pārmaiņu vadība”. Dažādās mācību formās pasniedzēju no ASV: profesora Džona Lubāna 



(John Lubans) un Šerilas Anspāgas (Sheryl Anspaugh) vadībā četrās mācību dienās 32 stundu 

apjomā semināra dalībnieki apguva vadīšanas prasmes un pārmaiņu ieviešanu.  

 

9.Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BIBLIOTĒKA 

 Bibliotēkas telpas ir šauras, trūkst telpu pasākumu rīkošanai. Atskaites gadā bibliotēkas 

rekonstrukcija vai vērenīgi remontadarbi nav notikuši. Tika veikta elektroinstalācijas nomaiņa  bibliotēkas 

otrajā stāvā.  

 

LUDZAS REĢIONS 

Ludzas reģiona bibliotēku telpu stāvokļa vērtējums ir visumā labs. Bija dažas bibliotēkas 

kurām bija vajadzīgs remonts. Atskaites gadā liels remonts pusgada garumā bija Zilupes novada 

Zaļesjes bibliotēkā -  nomainīti logi, iesiltināti sienas un grīdas, krāsns apkure tika nomainīta pret 

centrālo apkuri, ievilkta kanalizācija. Remonts tika veikts no pašvaldības līdzekļiem, un tam tika 

izlietoti 36000 EUR. 

 

 

Tika ievilkta jauna apkures sistēma, (7231 EUR), kā arī apgaismojums. Bija nopirkti 5 

jauni krēsli lietotājiem. 

Blontu pagasta bibliotēkā nomainīti logi, iegādātas žalūzijas bibliotēkas pamatfonda telpā 

un datortelpā,  nomainītas durvis, nomainīts apgaismojums bibliotēkas krājuma telpā, nopirkts 

jauns dokmnetu skapis. 

Briģu pagasta bibliotēka:  

            No pašvaldības budžeta 2014.gadā iegādāts: 

 Datora krēsli (4gb.) – 102.48 EUR 

 Spogulis – 8.82 EUR 



 Jauns dators „Intel i3” – 928.23 EUR 

 Nepārtrauktās barošanas bloks (1gb.) – 42.02 EUR 

 Veikts kosmetiskais remonts – 159.88 EUR 

 Veikti gājēju celiņa bruģēšanas darbi pie Briģu pārvaldes un bibliotēkas ieeja – 4727 

EUR  

Ciblas bibliotēka: Bibliotēka 2014.gadā iegādājās jaunu multifunkcionālo iekārtu: 

printeris, kopētājs, skeneris par 266.00 EUR un  vienu jaunu plauktu  3.- 4.klašu bērnu grāmatu 

izvietošanai par 99.99 EUR, kā arī 30 gabalu plauktu daleņu par 30.49 EUR. 

 

 

 

Kārsavas pilsētas bibliotēkā 2014.gadā iegādāti 2 jauni monitori datoriem, 2 UPS 

iekārtas. Projekta „FORGET A HURRY”/”Aizmirsti steigu!” ietvaros saņemti 3jauni 

datorkomplekti. 

Lauderu pagasta bibliotēkā iegādāti jaunie grāmatu plaukti uz summu 300 Euro. 

Nirzas pagasta bibliotēkā ir nomainīti griesti un apgaismojums, uzstādīta ugunsdrošības 

signalizāzija.  

Pildas pagasta bibliotēkā 2014.gadā par Ludzas novada pašvaldības līdzekļiem ir iegādāts 

stacionārais dators  (darbiniekam), 2 nepārtrauktās barošanas bloki UPS, bibliotēkas ēkas 

atpazīstamībai – nomainīta plāksne ar bibliotēkas nosaukumu, plaukts bērnu zonā un galds. 

 

 



10.Bibliotēkas personāls 

LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BIBLIOTĒKA 

Bibliotēkas kolektīvs ir stabīls jau vairākus gadus, kadru maiņa nenotiek. Visiem 

darbiniekiem ir dažādu līmeņu speciālā profesionālā izglītība.  

2014. gadā bibliotēkas darbineki noklausījās 4 vebinārus par dažādām datu bāzēm, piedalījās  

macību seminārā „Elektroniskā vide un e-pakalpojumi”. Bibliotēkas darbinieki piedalījās 

Latvijas bibliotekāru biedrības rīkotajā kongresā „Nākotnes bibliotēkas: neierobežotas iespējas”, 

Latgales bibliotēku darbinieku konferencē ”Pi gaismys olūta veļdzeitīs noc...” Latgales centrālajā 

bibliotēkā;  metodiķe piedalījās 32 stundu vasaras nometnē „Pārmaiņu vadība” (dalības maksa 

170.00 EUR),divi 2 darbinieki piedalījās Jauno bibliotēku un informācijas speciālistu konference 

4CanGurus un viens Latgales regiona konferencē „Lasītprasmes veicināšana Eiropā un Latvijā” 

Preiļos; divi darbinieki LNB rīkotajā starptautiskajā konferencē „Pasaule bilžu grāmatā”.  

Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka sadarbībā ar Kokneses bērnu bibliotēkas bibliotekāri Antru 

Vasiļevsku  organizēja semināru „Video stāstu veidošana Stop Motion tehnikā”.  

Sakarā ar to, ka bilbiotēka ir partneris projektā „Europe Direct informācijas centrs 

Austrumlatgalē”, tika apmeklēti dažādi izglītojošie semināri šī projekta ietvaros.  

Bibliotēka  organizēja pieredzes apmaiņas braucienu pie Glubokoje (Baltkrievija) bibliotēkas 

kolēģiem, apmeklējam LNB jauno ēku. 

Lai nodrošināt semināru, konferenču, apmācību apmeklēšanu, bibliotēkas budžetā tiek plānoti 

dienesta braucienu līdzekļi.   

LUDZAS REĢIONS 

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. 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 cilvēki. 

Četru novadu pašvaldībās ir 28 publiskās bibliotēkas, kurās darbojās 56 darbinieki no 

tiem 47 bibliotekārie darbinieki, un 20 skolu bibliotēkas, kurās darbojas 23 bibliotekāri.  



2014. gadā Ņukšu pagasta bibliotēkā atkāl notika darbinieku maiņa. Bibliotēkas vadītāja 

Žanna Vasiļevska devās bērniņa kopšanas atvaļinājumā viņas vietā stājās ziņoša, aktīva bijuši 

latviešu valodas skolotāja Anastasija Pisarenko. Tāpat atskaites gadā pamainījās arī Rundēnu 

pagastā bibliotēku vadītājas – iepriekšējā bibliotekāre devās pensijā, bet vietā atnāca fizkultūras 

skolotāja Ļubova Kuročkina. 

Atskaites gadā Bibliotēkās ar augstāko bibliotekāro izglītību strādāja 5 darbinieki, ar 

augstāko izglītību citās jomās ir 7 darbinieki. Pašreiz Latvijas Universitātē bibliotēku nodaļā 

mācījās 1 bibliotekāre, Kultūras koledžas izglītība ir 1 bibliotekārei. Pārējiem ir vidējā 

profesionālā izglītība bibliotēku jomā, vai vidējā profesionālā citā jomā, vai arī vispārējā vidējā 

izglītība.  

Bibliotekāri regulāri mācījās dažādos profesionālās pilnveides kursos. (Sīkāk par 

tālākizglītības pasākumiem skatīt sadaļā „Metodiskā, konsultatīvā darba un sadarbības 

raksturojums”). 

Mēs lepojamies ar saviem bibliotekāriem, jo visi kopā un ikkatrs pa vienam ir vienkārši 

apbrīnojami cilvēki, radoši, atbildīgi, nesavtīgi, savu darbu mīloši darbinieki. 2014. gadā Ņukšu 

pagasta bibliotēkas vadītāja Žanna Vasiļevska kļuva par Latgales reģiona Gaismas nesēju.  

 

 

 

 

 

 

 

11.Finansiālais nodrošinājums 

LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BIBLIOTĒKA 

2015. gada bibliotēkas budžets nodrošināja bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu. Grāmatu 

iegādei bija izlietoti 6428 EUR, periodisko izdevumu iegādei 4910 EUR. Pērkamo grāmatu 

klāsts apmierina bibliotēkas lietotājus, preses klāsts varētu būt lielāks, bet vietas trūkuma dēļ 

bibliotēka nevar to atļauties. 4163 EUR bija iztērēti bibliotēkas otrā stāva elektroinstalācijas 

nomaiņai. 



 Projekta „Zinību diena, jeb citāds 1. septembris” ietvaros bija egūti 450 EUR. Par tiem 

tika izgatavotas grāmatu tēlu maskas un sarīkots pasākums bērniem. 

 

LUDZAS REĢIONS 

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. 

 

  Pašvaldību finansējums krājuma komplektēšanai bibliotēkās(EUR) 

Novadi 2012.gads  2013.gads 2014.gads Dinamika (-/+) 

Ludzas 19713  26394 26836 + 

Ciblas 4264  4371 5332 + 

Kārsavas 6100  6068 6855 + 

Zilupes 4822  4824 4996 + 

Četri novadi kopā 34899  41658 44019 + 

 

Pēc tabulā redzamajiem skaitļiem varam secināt, ka finansējumam bija tendence 

palielināties visos novados. 

 Kārtējie izdevumi (EUR) 

Novadi 2012.gads 2013.gads 2014.gads Dinamika (-/+) 

Ludzas 257180 286927 302205 + 

Ciblas 56936 53055 54970 + 

Kārsavas 80625 80373 83978 + 

Zilupes 51259 52538 92627 + 

Četri novadi kopā 446000 472893 533780 + 

 

 

 Personāla izdevumi (EUR) 

Novadi 2012.gads 2013.gads 2014.gads Dinamika (-/+) 

Ludzas 190858 203714 225897 + 

Ciblas 38927 38357 40723 + 



Kārsavas 61130 63833 67667 + 

Zilupes 36495 39405 42142 + 

Četri novadi kopā 230104 342309 376429 + 

 

 

Finansējums krājumam uz vienu lasītāju 

Novads 
Iedzīvotāju 

skaits 

Fin.krāj. 

kompl. 

Lasītāju 

skaits 

Fin. uz vienu 

iedz. 

Fin. uz vienu 

lasītāju 

Ludzas 14374 26836 4190 1.9 6.4 

Ciblas 3064 5332 962 1.7 5.5 

Kārsavas 6411 6855 1696 1.1 4.0 

Zilupes 3374 4996 1249 1.5 4 

Kopā  27223 44019 8097 1.6 5.4 

 

 

12. Kopdarbība ar pašvaldību un citām institūcijām. Publicitāte.  

    LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BIBLIOTĒKA 

Bibliotēkas tēlu, pirmkārt, veido bibliotekāra attieksme pret apmeklētājiem, prasme ātri 

un kvalitatīvi sameklēt atbildes uz jautājumiem un bieži vien veinkārši izklausīt cilvēku. 2014. 

gadā avīze „Ludzas Zeme”  rīkoja akciju, kuras gaitā iedzīvotāji varēja teikt pateicības vārdus 

cilvēkiem vai novada iestādēm. Bija ļoti patīkami lasīt Gundara Rufusa Resnā rakstiņu „Paldies, 

tencinu, pateicoties...” Ludzas novada bibliotēkārās profesijas pārstāvjiem.  

Bibliotēkai ir sava mājas lapa www.ludzasbiblio.lv, 2014. gadā izveidojām profilu 

www.facebook.com, informācija bibliotēkas apmeklētājiem tiek izvietota arī bibliotēkas 

sludinājuma dēlī, afišas par bibliotēkas paškaumiem tiek izvietotas visos pilsētas sludinājumu 

dēļos.  

Informāciju par bibliotēkas darbu publicējam Latgales regionālajā avīzē „Vietējā 

Latgales Avīze”, Ludzas novada pašvaldības izdevumā „Ludzas Novada Vēstis”, www.ludza.lv, 

www.biblioteka.lv, “Europe Direct Austrumlatgalē” informatīvajos biļetenos. Sakarā ar ES 

veltītajām aktivitātēm Rēzeknes novada domes mājas lapā www.rdc.lv.  Par dažām aktivitātēm 

tika stāstīts  Latgales regionālājā televīzijā.  

Aizvadītā gada rudenī Ludzas novadā tika rīkoti Ludzas novada 5 gadu jubilejas svētki ar 

nosaukumu „Bīzī svātki”. Visas novada iestādes piedalījās svētku gājienā ar originālu  

noformējumu. Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas darbinieki savu komandu nosauca 

http://www.ludzasbiblio.lv/
http://www.facebook.com/
http://www.ludza.lv/
http://www.biblioteka.lv/
http://www.rdc.lv/


„INFORMANTI” un attiecīgi noformēja. Speciāli šiem svētkiem bija izgatavots bibliotēkas 

vimpelis. 

 

 

 

 

 

Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka ir metodiskais centrs Ludzas, Ciblas, Kārsavas un 

Zilupes novadu bibliotēkām. Katru gadu tiek slēgts līgums ar Ciblas, Kārsavas un Zilupes 

novadu domēm par sadarbību bibliotēku jomā. 2015. gadā  Ludzas regionā noritēja 

novadpētniecības konkurss starp četru novada bibliotēkām. Tā vērtēšanas komisijās piedalījās arī 

viens pārstāvis no katra novada  pašvaldības.  

 Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka dažādās jomās sadarbojas ar visām pilsētā esošām 

iestādēm, rīkojot kopīgus pasākumus un dažādas aktivitātes. Kā 2014. gada veiksmīgās 

sadarbības piemēru var minēt bibliotēkas līdzdalību projektā „Ludzas Lielās sinagogas 

restaurācija un ebreju garīgā mantojuma atdzimšana” (Nr. ERZLV04/GSKMS/2013/09), kura 



ietvaros ir cieša sadarbība ar Ludzas novada pašvaldību, Ludzas Novadpētniecības muzeju, 

Ludzas Tūrisma aģentūru, muzeju „Ebreji Latvijā”, Rīgas Kino muzeju.  

 Viena mēneša garumā Ludzas novada pašvaldības ēkas stāvu koridoros bija skatāma 

Latgales Centrālās Bibliotēkas ceļojošā fotoizstāde „Latgales bibliotekārs – radošuma avots” 

Izstāde tapusi projekta „Latgales reģiona publisko bibliotēku darbinieku konference „Pi gaismys 

olūta veļdzietīs nuoc…”” ietvaros. 

 Bērnu apkalpošanas nodaļas darbiniece Ilga Kaupuža jau vairākus gadus organizē 

lasīšanas veicināšanas pasākumus Ludzas Svētās Dievmātes aizmigšanas pareizticīgo baznīcā un 

Rēzeknes Vissvētākās Dievdzemdātājs piedzimšanas pareizticīgo baznīcā, kā arī 2014. gadā viņa 

bija aicināta organizēt līdzīgus pasākumus uz Austrumlatvijas radošo pakapojumu centru 

„Zeimuļs” Rēzeknē. 

 Sakarā ar lielu attālumu no Rīgas uz Ludzu nelabprāt brauc Latvijas rakstnieki, dzejnieki 

lai tikties ar saviem lasītājiem, tāpēc bibliotēkas apmeklētājiem ļoti lielu gandarījumu sagādāja 

tikšanās ar Noru Ikstenu LNB projekta „Tikšanās Latvijas novadu bibliotēkās” (VKKF atbalsts) 

ietvaros. 

                             

Aizvadītā gada vasarā uz Ludzu bija atceļojis  Latvijas Lācis, kurš iepazīstināja ar  

pilsētas interesantākajām vietām 

     

2014. gada vasarā Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas kolektīvs un trīju novada pagastu 

bibliotēku darbinieki viesojās pie kolēģiem Baltkrievijā, Glubokoje publisko bibliotēku 

centralizētajā tīklā. Glubokoje centrālajā bibliotēkā sarunās pie apaļā galda „Bibliotēkas loma 

mūsdienu sabiedrībā” notika divu valstu kolēģu pieredzes apmaiņa.  Ludzas delegācijas sastāvā 



bija novada domes deputāte Olita Baklāne, kura iepazīstināja ar novadu. Bibliotēkas darbinieki 

savā prezentācijā stāstīja par bibliotēku sistēmas struktūru Latvijā, valsts mēroga projektiem 

bibliotēku attīstībai, akciju „Grāmatu draugu ķēde” u.c. Konkrēti par Ludzas bibliotēkas 

projektiem pieredzē dalījās direktore Inta Kušnere; ar metodiskā darba organizēšanu iepazīstināja 

metodiķe Elita Zirne; par krājuma komplektēšanas principiem un avotiem stāstīja 

komplektēšanas nodaļas vadītāja Taisija Loginova; ar novadpētniecības darbu iepazīstināja 

apkalpošanas nodaļas vadītāja Svetlana Onufrijeva; kā arī par darbu ar bērniem - bērnu nodaļas 

vadītāja Erika Bricika. Ludzas novada Istras pagasta bibliotēkas vadītāja Jelena Kreminska rādīja 

fragmentus no viņas vadītā leļļu teātra iestudētajām pasakām.  

                              

                      

 Vizītes gaitā pabijām Glubokojes pilsētas ģimenes bibliotēkā, Podsviļjes pilsētciemata 

bibliotēkā, kā arī Udelas ciema lauku bibliotēkā; apmeklējām  Glubokoje Novadpētniecības 

muzeju, Jāzepa Drozdoviča vārdā nosaukto mākslas skolu, Amatnieku centru, Podsviļje ciematā 

noklausījamies brīnišķīgu koncertu, kurš bija veltīts Ģimenes dienai, apmeklējām kultūras-

dendrologisko kompleksu ciemā Mosar. 2015. gadā ir paredzēta Baltkrievijas kolēģu atbildes 

vizīte, kā arī esam vienojušies par kopīgo darbu starptautiskajos projektos. 

 2014. gada vasarā Ludzā viesojās Madonas regiona kolēģi.  Kā jau parasti līdzīgos 

braucienos notika pieredzes apmaiņa starp kolēģiem Ludzā un Kārsavas novada Kāsavas 

bibliotēkā, kā arī neliela ekskursija pa Ludzas vecpilsētu.  



 Madonas kolēģi Ludzas pilsdrupā 

Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka uztur kontaktus ar visiem ārzemju partneriem, ar 

kuriem 2011.-2013. gados notika sadarbība LEONARDO  un GRUNDTVIG projektu ietvaros. 

Tiek meklētas jaunas iespējas turpmākai sadarbībai.  

2014. gadā Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka izdeva prezentācijas brošūru „Ludzas 

novads”. Informāciju par novada pagastiem apkopoja bibliotēku  vadītāji izmantojot savu 

bibliotēku novadpētniecības materiālus, kā arī sadarbībā ar tautas namiem un vietējiem 

iedzīvotājiem. Katra pagasta aprakstā ir sekojošās sadales:  Vēsture; Dabas objekti; Uzņēmumi, 

iestādes, NVO; Cilvēki, kuru devums pašlaik pagasta dzīvē ir nozīmīgs; Nozīmīgi objekti; 

Tradīcijas , Ikgadējie pasākumi; Spilgtākie notikumi agrāk un tagad. Brošūras metiens bija 800 

eksemplāri.  

Bibliotēkas darbinieki un lietotāji piedalījās karnevāla gājienā „Gribu iet uz bibliotēku” 

un „Novadu dienās Gaismas pilī”. 

2014. gadā tradicionāli tika rīkotas grāmatu izstādes, kuras bija veltītas: autoru, 

mākslinieku jubilejām; tematiskās iztādes, lai popularizēt nozaru literatūru par dažādiem 

tematiem. Apmeklētāju uzmanību piesaistīja vienas grāmatas izstāžu cikls: „Grāmata visām 

paaudzēm”, kura ietvaros prezentējām E.M. Remarka „Trīs draugi”, A.Dimā „Grafs Monte 

Kristo” u.c. klasisko literatūru. Jauno grāmatu dienas notika katra mēneša 10. datumos.  

2014. gadā aktivizēja savu darbību Ludzas pensionāru biedrība, ar kuru arī izveidojas 

cieša sadarbība. Biedrības locekļi paši izvirza tematus, par kuriem viņi gribētu gūt informāciju 

un ar kādiem cilvēkiem tikties.  Pasākumu tematika bija ļoti dažāda, bibliotēku nedēļas  

pasākums „Esi izglītots un vesels” ar Ludzas slimnīcas galvenā ārsta līdzdalību izraisīja 

vislielāko interesi.  

Bibliotēkas 2.stāva koridorī eksponējām Ludzas novada Istras vidusskolas pensionētās 

direktores M.Tomčikas krustdūrienā izšuto gleznu izstādi, Ludzas iedzīvotāju fotoizstādi „Ar 

sauli azotē”, Māmiņu kluba fotoizstādi „Mīlestības vārdā” u.c.   



 

LUDZAS REĢIONS 

Bibliotēku tēls veidojas ikdienas darbā. Bibliotēkas darbojas augošās sarežģītības 

sabiedrībā, kas prasa arvien vairāk laika un uzmanības. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai bibliotēkas 

nemitīgi atgādinātu par sevi un pakalpojumiem, ko tās sniedz, jo pakalpojumu klāsts šobrīd 

bibliotēkās ir plašs. Bibliotēka ir arī nozīmīga sabiedrības tikšanās vieta, dažbrīd to dēvē par 

„sabiedrības viesistabu”. 

Bibliotēku publicitāte sākas ar izkārtni pie ēkas sienas, kurā norādīts nosaukums, darba 

laiks. Informāciju par bibliotēku darbu un tajā notiekošām aktivitātēm bibliotekāri izvietoja uz 

ziņojumu dēļiem, kuri atradās bibliotēku priekštelpās. Tiek izdoti bukleti, grāmatzīmes par 

bibliotēkām ar svarīgāko informāciju. Par pasākumiem un dažādām aktivitātēm tika rakstīts 

vietējām avīzēm: „Ludzas Zeme”, „Latgales Vietējā Avīze”. Pašvaldības izdod vietējo ziņu 

avīzes, kur arī ievietoja ziņas par pasākumiem bijušajiem un gaidāmajiem, kā arī pašvaldību 

mājas lapās bija atspoguļotas ziņas par bibliotēkām un to darbību: www.ludza.lv, 

www.karsava.lv, www.zilupe.lv, www.ciblasnovads.lv 

Trīs novadu bibliotēkām ir savi emuāri:  

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 un protams, bibliotēku portālā 

www.biblioteka.lv. Jaunākās ziņas bibliotekāri izvieto arī pazīstamajos sociālajos tīklos 

www.draugiem.lv , www.facebook.lv u.t.t. 

Bibliotēkas regulāri rīkoja jauno grāmatu izstādes (pilsētās tās parasti rīko reizi mēnesī, 

pagastos - reizi divos, vai trijos mēnešos). Kopumā pa novadiem atskaites gadā tika izliktas 842 

izstādes, kas bija gan tematiskās, gan veltītas katra mēneša jubilāriem. Bibliotēku organizētajos 

pasākumos var veldzēt dvēseli un garu. Tie ir dziļi pēc satura un tik mājīgi silti pēc būtības  - to 

ir bijis 439. Skolu bibliotēkās atskaites gadā bija izliktas 183 izstādes, bet tematiskie pasākumi – 

96 

 

 

 

 

http://www.ludza.lv/
http://www.karsava.lv/
http://www.zilupe.lv/
http://www.ciblasnovads.lv/
http://www.purenubiblioteka.blogspot.com/
http://www.blontubiblioteka.blogspot.com/
http://www.ciblasbiblioteka.blogspot.com/
http://www.ludzasbiblio.lv/
http://www.biblioteka.lv/
http://www.draugiem.lv/
http://www.facebook.lv/


 

 

 

Neliels ieskats bibliotēku izstādēs un pasākumos: 

Felicianovas bibliotēka: 

Pasākums „Dārza veltes ziemai” 

          

Katrs dalībnieks prezentēja savu saražoto produktu, un pēc tam notika degustācija. 

Pasākuma dalībnieki dalījās pieredzē par ziemas konservu sagatavošanu. Dalībnieki parādīja to, 

ka ir iespējams izaudzēt bagātu, tik ļoti garšīgu ražu un pārvērst sātīgos ziemas krājumos. 

Apmeklētāji tika iepazīstināti ar LA tematiskajām avīzēm: Zītara L. Pašu audzēti tomāti, 

„Latviešu godi un ēdieni”, „Skaistākās dārza rozes” un jaunāko grāmatu „Konservēšana: 

rokasgrāmata čaklai saimniecei”. 

Kārsavas pilsētas bibliotēka: 

        7.martā notika Intas Naglas grāmatas „Kad divas dvēseles kūst” atvēršanas svētki un literāri 

muzikālas kompozīcijas „Vyss par mīlesteibu” ar novada dzejnieku vārsmām prezentācija. 

 

 



 

Salnavas amatierteātra literāri-muzikālā kompozīcija „Vyss par mīlesteibu” 

Līdumnieku pagasta bibliotēka: 

Izstādes 

   

    

    

  

1.„ Sava ceļa gājēja” –M.Tabakai 75 

2.  „Esmu iznācis no meža” –J.Baltvilkam 70 

3.  „ Jaunumu karuselis” – Jaunās grāmatas 

4. „Dvēseles pasts” – E. Mārtužai 60 

5.  „ Zudusī darbīgā Latvija” –no LNB 

6. „ Latgales dēls” –F.Trasunam 150 

7.  „ Atvērsim sirdi dzejai” –Dzejas dienām 

8. „ Pasaules dzīvnieki” –Pasaules dzūvnieku dienai 

9. „ Dzejas dienas fotogrāfijās” –Dzejas dienām 

10. „ Latvijas dvēsele- dabas skaistumā” –Latvijas proklamēšanas dienai 

11. „Zemes,saules un cilvēku vārdā” – Lāčplēša dienai 

12. „Es dzīvoju šai pasaulē” – C.Dinerei  95 



13. „ Ziemassvētku noskaņuradīsimpaši” – rotājumi mājai un dārzam 

 

13. Veiksmes stāsti 

LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BIBLIOTĒKA 

2014. gada vasarā Ludzā  filmēja trīs pārraides no cikla „Ielas garumā”. Pārraide tiek 

raidīta LTV 1 kanālā. Raidījumā, kurš bija veltīts vecpilsētai, bibliotēkas direktore stāstīja par 

bibliotēku vēsturi Ludzā. Pirmā publiskā bibliotēka Ludzā bija atvērta 1884. gadā. Bibliotēkas 

ēka nav saglabājusies, bet uz vecās ēkas pamatiem ir uzcelta jauna celtne, kurā pašlaik ir 

izvietots grāmatu veikals „Sākums A”. Uz veikala ēkas ir piestiprināta piemiņas plāksne ar 

infomāciju, ka šinī mājā ir bijusi Ludzas pirmā bibliotēka. 

 

 

Materiālu sagatavoja: Inta Kušnere, Ludzas pilsētasgalvenās bibliotēkas direktore 

                                    Elita Zirne, Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas metodiķe 
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