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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 veic pasaules kultūras mantojuma iespieddarbu, elektronisko
izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu,
bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību
un tās izmantošanu.
Bibliotēkas misija ir satuvināt personību (bibliotēkas apmeklētāju) un zināšanas ar mērķi, lai
zināšanas radītu intelektuālu, ekonomisku un sociālu labumu. Bibliotēka veic informācijas,
izglītības un izklaides, sabiedrības centra, cilvēcisko kontaktu tīkla veidošanas funkcijas.
2015. gadā bija izstrādāts un Ludzas novada domē apstiprināts “Ludzas pilsētas
galvenās bibliotēkas attīstības stratēģiskais plāns 2015.-2020. gadiem”. Tajā ir definēta
bibliotēkas misija, darbības pilnvarojums; veikta esošās situācijas analīze, SVID analīze,
nosprausti mērķi un precizēti uzdevumi bibliotēkas attīstībai.
Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka veica 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. gadā ir veikta bibliotēkas atkārtotā akreditācija, akreditācijas apliecība Nr. 74A.
LUDZAS REĢIONS
Ludzas reģiona bibliotēkas ir novadu pašvaldību izglītojošās, informatīvās un kultūras
iestādes, kuras darbojas pamatojoties uz „Bibliotēku likumu” un katras bibliotēkas nolikumu,
ko apstiprinājušas novadu domes vai pagastu pārvaldes.
Bibliotēku mērķi ir veicināt (mūž)izglītību, kultūras un informācijpratību aktivitātes
katra novada, pagasta iedzīvotāju vidū. Attīstīt bibliotēkas par izglītības, kultūras un
sabiedrības saskarsmes centriem. Nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus sabiedrības
vajadzībām atbilstošus informācijas pakalpojumus. Organizēt un attīstīt bibliotēku krājumus,
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informācijas sistēmas. Nodrošināt valsts un pašvaldību institūciju sagatavotās un publicētās
informācijas pieejamību. Saglabāt un nodrošināt pieeju vietējiem kultūras resursiem.
Reģiona bliotēku misija bija sekmēt sava pagasta, pilsētas, novada sabiedrības garīgo
un intelektuālo attīstību, veidojot funkcionālas informācijas resursu krātuves, padarīt
informācijas resursus pieejamus un noderīgus Ludzas reģiona iedzīvotājiem kā arī ikvienam
interesentam. Rosināt interesi bērnos un jauniešos par grāmatu. Krāt un saglabāt vietējās
nozīmes kultūras mantojumu nakamajām paaudzēm.
Bibliotēku galvenie uzdevumi – sniegt lietotājiem operatīvus un kvalitatīvus
bibliotekāros pakalpojumus, nodrošinot brīvu pieeju bibliotēku krājumiem, datu bāzēm,
informācijas tehnoloģijām.
Tā kā pagājušais gads Ludzas novadā bija pasludināts kā ģimenes gads, tad bibliotēkas
savā darbībā akcentu lika uz darbu ar ģimenēm, jo neapšaubāmi svarīgākais bibliotēku
uzdevums sekmēt bērnu lasītprasmi, mīlestību uz grāmatu, veicināt jaunās paaudzes
informācijas meklēšanas prasmju un iemaņu attīstīšanu kopā ar vecākiem un vecvecākiem.
Tāpat novadu bibliotēku prioritātēs joprojām bija turpināt veidot bibliotēku
elektronisko kopkatalogu. Informēt un tādā veidā veicināt iedzīvotāju interesi par bibliotēkas
darbu un pakalpojumiem. Izveidot apmeklētājiem draudzīgu vidi.
Atskaites gadā izmaiņas juridiskajā statusā skāra Ludzas novada bibliotēkas.
Pamatojoties uz Ludzas novada domes 2015.gada 22.janvāra sēdes lēmumu “Par Ludzas
novada pašvaldības iestāžu reorganizāciju” (protokols Nr.1, 48.§) tika reorganizētas Ludzas
novada bibliotēkas iekļaujot tās pagastu pārvaldēs kā struktūrvienības. Pārējo novadu
bibliotēku juridiskais statuss palika nemainīgs.
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 2016. gada 1.janvāri iedzīvotāju skaits bija 26349, 2014. gadā 27223 iedzīvotāji, tātad salīdzinot ar iepriekšējo gadu par 874 iedzīvotāju mazāk:
-

Ludzas novadā –

13959, salīdzinot ar iepriekšējo gadu par 415 iedzīvotāju

mazāk;
4

-

Ciblas novadā – 2944, par 120 iedzīvotājiem mazāk;

-

Kārsavas novadā – 6175, par 236 iedzīvotājiem mazāk;

-

Zilupes novadā – 3271, par 103 iedzīvotājiem mazāk.

Šie dati ņemti no statistikas pārvaldes, bet patiesā situācija atskaites gadā vēl bēdīgāka,
jo apmēram trešā daļa deklarēto iedzīvotāju nedzīvo Ludzas reģionā. Viņi brauc ciemos pie
radiem svētkos vai brīvdienās. It īpaši to varēja just vasarās, kad sākās atvaļinājumi.
Atskaites gadā novados darbojās 28 publiskās bibliotēkas un 20 skolu bibliotēkas:
-

Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka, kā reģiona galvenā bibliotēka,

-

pilsētu bibliotēkas – Kārsavas (ar ārējās izsniegšanas punktu Bozovas ciemā) un
Zilupes pilsētas bibliotēka, abas kā novadu centrālās bibliotēkas.

-

25 pagastu bibliotēkas (Ciblas novada Ciblas pagasta bibliotēka ir sava novada
kordinējošā bibliotēka).

-

20 skolu bibliotēkas, no kurām: koledžas bibliotēka, ģimnāzijas bibliotēka,
Rēzeknes tehnikuma mācību vietas Zilupe bibliotēka, speciālā internātskolas
bibliotēka, vakara vidusskolas bibliotēka, 2 mūzikas pamatskolas bibliotēka, 5
vidusskolas bibliotēkas, 8 pamatskolu bibliotēkas.

2015. gadā bibliotēku teritoriālais aptvērums nav mainījies.
Pagājušajā gadā, Ludzas novada pašvaldība noslēdza sadarbības līgumus ar trīs
novadiem
par Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu un
finansēšanu. Vienas bibliotēkas maksājuma summa mēnesī bija 35.40 EUR, gadā vienas
bibliotēkas izmaksas sastādīja 428.80 EUR. Sadarbības līgumi novadiem gadā izmaksāja:
-

Kārsavas novadam (7) – 2973.60 EUR

-

Ciblas novadam (6) – 2548.80 EUR

-

Zilupes novadam (4) – 1699.20 EUR

Atskaites gadā 12 publiskajās bibliotēkās tika veikta atkārtota akreditācija. Visām tika
piešķits vietējās nozīmes bibliotēku statuss.
2016. gadā Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka gatavosies trešajai akreditācijai.
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2. Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika
LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BIBLIOTĒKA
2015. gadā Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka krājuma komplektēšanu veica atbilstoši
„Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas krājuma attīstības un komplektēšanas koncepcijai
2011.-2015. gadiem”. Tajā ir veikta iepriekšējās krājuma attīstības koncepcijas analīze, kā arī
izstrādāta bibliotēkas krājumu veidošanas un papildināšanas politika 2011.-2015.g.
Ludzas PGB krājuma komplektēšanas finansējuma pamatavots – pašvaldības
budžets. 2015.gadā grāmatu iepirkšanai no budžeta līdzekļiem izlietoti 6637.41 EUR.
Jaunās grāmatas galvenokārt ir iepirktas vietējā grāmatu veikalā „Sākums A” un
apgāda „Zvaigzne ABC” grāmatnīcā, kuri piedāvāja gan cenu atlaides gan grāmatu piegādi
pēc bibliotēkas pasūtījuma.
Pateicoties Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) un Latvijas Bibliotekāru biedrības
(LBB)

izstrādātajam

projektam „Augstvērtīga latviešu oriģinālliteratūra bibliotēkās”,

2015.gadā Ludzas PGB krājums tika papildināts ar 29 grāmatu eksemplāriem par summu
265.56 EUR (tajā skaitā bērnu nodaļas krājumā saņemtas 3 grāmatas par summu 12.00 EUR).
Kopumā pagājušajā gadā Ludzas PG bibliotēka pēc projekta saņēma 2 komplektus
grāmatu kolekcijas. Parējās grāmatas bija sadalītas starp citām Ludzas reģiona bibliotēkām.
Bibliotēka

Mērv.

Daudzums

Summa

Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka

gab.

26

253.56

Ludzas PGB bērnu nodaļa

gab.

3

12.00

Kārsavas pilsētas bibliotēka

gab.

18

178.37

Ciblas novada Ciblas bibliotēka

gab.

12

92.83

Zilupes pilsētas bibliotēka

gab.

8

63.37

gab.

1

10.97

Kopā:

68

611.10

Ludzas novada
bibliotēka

Ņukšu

pagasta

Visas bibliotēkas ļoti pozitīvi vērtē projektu "Augstvērtīgi tulkotā un oriģinālliteratūra
bibliotēkās", kura ietvaros grāmatas ar kultūrvēsturisku vērtību nonāk bibliotēkās.
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Programmas „Bērnu un jauniešu žūrija” ietvaros saņemtās grāmatas papildināja Bērnu
nodaļas krājumu ar 15 eksemplāriem par summu 93.12 EUR.
Grāmatu dāvinājumus bibliotēka saņēma no Latgales Kultūras centra izdevniecības,
izdevniecībām “Mansards”, “Dienas grāmata”, “Liels un mazs” u.c., Latvijas Nacionālas
bibliotēkas Atbalsta Biedrības un no bibliotēkas lietotājiem. Pateicoties bibliotēkas lietotāju
dāvinājumiem, daudzas krājumā esošas fiziski nolietotās grāmatas tika nomainītas pret
jaunām.
Vairāki grāmatu dāvinājumi 2015. gadā ienākuši 14. Grāmatu svētku ietvaros: no
dažādām politiskajām partijām, organizācijām, izdevniecībām, atsevišķiem individuāliem
dāvinātājiem. 2015. gadā Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka ieguva 23 grāmatu eksemplārus
par kopējo summu 171.39 EUR.
Latvijas Nacionālā kino centra un Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē
sekretariāta realizētā projekta ietvaros Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka saņēma Latvijas
filmu izlases kolekciju ar 25 DVD diskiem un informatīvi izglītojošu katalogu (latviešu un
angļu valodā) par visām filmām un to autoriem - 40 režisoriem.
Kopumā dāvinājuma/ziedojuma veidā 2015. gadā saņemti 200 eks. grāmatu un 25
audiovizuālie dokumenti (CD, DVD) par summu 1156.20 EUR, kas sastāda 16 % no visiem
jaunieguvumiem.

Jaunieguvumi 2015. gadā sastādīja 5,4 % no kopēja bibliotēkas krājuma, kas atbilst
procentuāli paredzētajam skaitam „Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas krājuma attīstības un
komplektēšanas koncepcijā” (5%).
Prese
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2015. gadā Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka abonēja 77 žurnālu nosaukumus un 14
avīzes pieaugušajiem lasītājiemkā arī 36 žurnālu nosaukumus un 2 avīzes bērniem par kopējo
summu 4944.00 EUR (Kopumā 1675 eks.). Ar Ludzas PGB pieejamo preses izdevumu
sarakstu var iepazīties bibliotēkas mājas lapā www.ludzasbiblio.lv sadaļā: Pieagušo
apkalpošanas nodaļa, ar bērnu periodikas piedāvājumu – sadaļā Bērnu apkalpošanas nodaļa,
kā arī bibliotēkas sludinājumu dēļos.
Bibliotēkas
nodaļas
Pieaugušo
apkalpošanas
nodaļa

Krājums 2015. Ienācis
gada sakumā

Izslēgts

Krājums 2015.
gada beigās

33607

2052

2368

33291

Bērnu nodaļa

20839

1000

1110

20729

Kopā :

54446

3052

3478

54020

Preses abonēšana notika 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 pasūtīšanu) un SIA „Merion”
pakalpojumus. Vietējo avīzi „Ludzas Zeme” pasūtījām tās redakcijā.
“Pasūtot periodiku, tika ņemtas vērā lietotāju vēlmes, izdevumu pieprasījums. Tā ka
visi žurnāli reģistrēti Elektroniskajā katalogā, analizējot konkrēto izdevumu izsniegumu skaitu
var secināt, kā lielu popularitāti 2015.gadā guvuši izdevniecības „Santa” žurnāli – Ieva, Ievas
Māja, Ievas Stāsti, kā arī žurnāli par rokdarbiem – Rokdarbu Vācelīte, BURDA, Ленарукоделие. Ļoti pieprasīti bija populārzinātniskie izdevumi – Ilustrēta Zinātne, Ilustrēta
Pasaules Vēsture, Citāda Pasaule, Leģendas. Ar Ludzas PGB lasītākās periodikas TOP10 var
iepazīties mājas lapas sadaļā “Virtuālās izstādes”.
Krājuma raksturojums, krājuma kustības raksturojums
Pa izdevumu veidiem
Kustība Pavisam
2015.g.

Grāmatas
Pieaug. Bērni

Seriālizdevumi Audiovizuālie
Pieaug. Bērni Pieaug. Bērni

El.
dok.
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Krājums
gada
sākumā
Ienācis
Izslēgts
Krājums

54446

31337

19946

2152

881

40

12

76

3052
3478
54020

826
1167
30996

516
661
19801

1192
1200
2144

483
449
915

25
65

1
13

9
1
84

2015.gadā pieaugušajiem lietotājiem iegādāti 826 eksemplāri grāmatu un 25
eksemplāri audiovizuālo dokumentu, kā arī 9 e-grāmatas par kopējo summu 5530 EUR un
abonēti 1192 žurnālu eksemplāri. No visiem jaunieguvumiem procentuāli ir: 44 % grāmatas,
0,9 % audiovizuālie dokumenti, 0,3% elektroniskie dokumenti, 54 % seriālizdevumi.
Aizvadītajā gadā cītīgi strādājām pie krājuma attīrīšanas no novecojušajiem,
mazpieprasītajiem un fiziski nolietotajiem iespieddarbiem. Pieaugušo apkalpošanas nodaļā no
krājuma izslēgti 1167 grāmatu eksemplāri

par kopējo summu 1399.42 EUR, Bērnu

apklapošanas nodaļā – 661 eksemplāri par summu 243.36 EUR.
2015. gada Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas jaunieguvumu (grāmatas, CD/DVD)
tematiskais sadalījums:
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Bibliotēkas nodaļa Nozaru
literatūra
Pieaugušo lietotāju
apkalpošanas
nodaļa
Bērnu
apklapošanas
nodaļa
Kopā:

Daiļliteratūra Bērnu
literatūra
(B+J)
-

291

569

22

151

344

313

720

344

Jaunieguvumu (grāmatas, CD/DVD) sadalījums pa valodām: 50 % latviešu, 48 %
krievu, 2 % citās valodās.

Bibliotēkas nodaļa Latviešu
valodā
Pieaugušo
apkalpošanas nod.
Bērnu
apaklpošanas
nodaļa
Kopā:

Krievu
valodā

Svēšvalodas
(angļu,
vācu)

397

443

20

291

222

4

688

665

24

Veicot 2015. gada pieaugušo lasītāju grāmatu izsniegumu analīzi, abonementā pa
valodām, secinājām, ka no 35046 grāmatu izsniegumiem – 11523 (33 %) latviešu valodā,
23394 (66 %) krievu valodā un 129 (0,4 %) - angļu, vācu valodās.
Rādītāju analīze:
Krājums
Izsniegums
Apgrozība

2013
53701
91510
1.7 reizes

2014
54446
91995
1.7 reizes

2015
54020
86475
1.6 reizes
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Pieaugušo apkalpošanas nodaļā
Krājums
Izsniegums
Apgrozība

2013
33264
71431
2.15 reizes

2014
33607
73524
2.19 reizes

2015
33291
69182
2.07 reizes

2013
20437
19874
0.97 reizes

2014
20839
18249
0.9 reizes

2015
20729
17179
0.83 reizes

Bērnu nodaļā
Krājums
Izsniegums
Apgrozība

Rekataloģizācija
Esošā krājuma rekataloģizācija pilnībā ir pabeigta Ludzas pilsētas galvenajā
bibliotēkā, Pildas, Pureņu, Ņukšu, Felicianovas, Blontu, Mežvidu, Goliševas, Zvirgzdenes,
Nirzas pagastu bibliotēkās, Kārsavas pilsētas bibliotēkā. Gandrīz pabeigts rekataloģizācijas
darbs Brigu un Rundēnu pagasta bibliotēkās. Aktīvi turpinās rekataloģizācijas darbs Isnaudas
pagasta Istalsnas, Pušmucovas pagasta bibliotēkās, un Zilupes pilsētas bibliotēkā.

LUDZAS REĢIONS
Bibliotēkas komplektēja krājumus vadoties pēc LR MK noteikumiem, pēc dokumentu
atbilstības darba pamatprofilam, pēc lietotāju interesēm un vajadzībām, pēc speciālistu
ieteikumiem, kā arī nebija mazsvarīgs arguments – grāmatu cenas. Katra bibliotēka izstrādāja
dokumentu par “Krājuma komplektēšanas un organizācijas politiku 2015.-2020. gadam”. Šā
dokumenta izstrādes gaitā bibliotēkās tika izanalizēti krājumi, apzinātas stiprās un vājās puses
un konceptuāli nosprausts krājumu komplektēšanas mērķis.
Atskaites gadā reģiona bibliotēkās krājuma komplektēšanā prioritāte bija vērstas uz
latviešu oriģinālliteratūru, nozaru literatūras iegādi, kā arī literatūru bērniem un pusaudžiem.
Kārsavas pilsētas bibliotēkas vadītāja raksta: “Bibliotēkas prioritāte darbā ar krājumu
ir vērsta uz to, lai spētu nodrošināt visiem novada iedzīvotājiem brīvu, neierobežotu
literatūras un nepieciešamās informācijas saņemšanu atbilstoši lasītāju mērķu grupām, to
vēlmēm un interesēm”.
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Līdumnieku pagasta bibliotēkas vadītāja: “Komplektēšanas politikas prioritātes
pārskata gadā ir lietotāju zināšanu un interešu attīstošajai literatūrai, tas ir nozaru un izziņu
literatūra”.
Blontu pagasta bibliotēkas vadītāja saka: “Prioritāte jaunu grāmatu iepirkšanā tiek
dota daiļliteratūrai (īpaši latviešu oriģinālliteratūrai) un bērnu literatūrai, kas ir visvairāk
pieprasītākā literatūra mūsu bibliotēkā.”
Felicianovas bibliotēkas vadītāja saka: „Īpašu uzmanība tika veltīta grāmatām, kuras
papildus nepieciešamas skolēnu patstāvīgo darbu un papildus zināšanu ieguvei... ”
Bliotēku krājuma komplektēšanas mērķi bija:
-

nodrošināt ar iespieddarbiem un informācijas nesējiem ik vienu interesentu,

-

attīstīt bibliotēku krājumus kā mūsdienīgus, modernus krājumus kuri ir orientēti uz
ērtu informācijas pakalpojumu sniegšanu.

Bibliotēku krājumu komplektēšanas uzdevumi bija:
-

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,

-

nodrošināt literatūru bērniem un jauniešiem,

-

sekot krājuma saturiskajai kvalitātei, izvērtēt krājuma izmantojamību un lasāmību.
Bibliotēku krājuma komplektēšana notika atbilstoši bibliotēku funkcijām un

finansiālajām iespējām.
Bibliotēku krājuma komplektēšanas veidi bija jaunieguvumu komplektēšana, regulārā
fonda izvērtēšana un atlasītā materiāla norakstīšana.
Bibliotēku krājumu komplektēšanas avoti atskaites gadā bija:
-

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,

-

preses abonēšana – par pašvaldību budžeta piešķirtajiem līdzekļiem pasūtītā periodika,
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-

atbalstītie projekti:
o lasīšanas veicināšanas programma „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija - 2015” –
atskaites gadā šajā programmā startēja 9 publiskās bibliotēkas un 2 skolu
bibliotēkas. 11 bibliotēkas savos krājumos ieguva 233 grāmatas par summu
1570.75 EUR .
o LNB programma “Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana grāmatu un citu
izdevumu iegādē nacionālās identitātes un sabiedrības saliedētības veicināšanai”
piedalījās Kārsavas un Ciblas novadu bibliotēkas.
o Pateicoties Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) un Latvijas Bibliotekāru
biedrības (LBB) izstrādātajam projektam "Augstvērtīga latviešu oriģinālliteratūra
bibliotēkās", 2015.gadā Ludzas reģina bibliotēkas papildināja krājumus ar 68
grāmatu eksemplāriem par summu 611.10 EUR.
Bibliotēka
Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka
Ludzas PGB bērnu nodaļa
Kārsavas pilsētas bibliotēka
Ciblas novada Ciblas bibliotēka
Zilupes pilsētas bibliotēka
Ludzas novada Ņukšu pagasta
bibliotēka

Mērv.
gab.
gab.
gab.
gab.
gab.
gab.

Daudzums
26
3
18
12
8
1

Summa
253.56
12.00
178.37
92.83
63.37
10.97

Kopā:

68

611.10

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 1432.81 EUR.
-

dāvinājumi (privātpersonu un juridisko personu dāvinājumi),

-

atvietošana (lasītāju nozaudēto vietā iegūtie izdevumi).
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Jaunieguvumi reģiona bibliotēkas (eks.
Novadi

2013.gads

2014.gads

2015.gads

Dinamika (+/-)

Ludzas

6537

5818

5575

-

Ciblas

1264

884

913

+

Kārsavas

1150

992

1157

+

Zilupes

1161

884

909

+

Kopā

10112

8578

8554

-

t. sk. bērnu

Skolas(18)

1168

1239

8370

9492

1191
8982

-

Pēc tabulas var redzēt, ka jaunieguvumu skaits novadu bibliotēkās atskaites gadā
nedaudz palielinājies, izņemot Ludzas novada bibliotēkas un skolu bibliotēkas, kur
jaunieguvumu skaits ir samazinājies.
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.
Ludzas reģiona bibliotēku krājumi (eks.)

Novadi

2013.gads

2014.gads

2015.g.

Dinamika (+/-)

Ludzas

110877

109099

104858

-

Ciblas

32158

30639

28282

-

Kārsavas

52938

49031

44957

-

Zilupes

43647

40773

40076

-

229542

218173

-

252751

+

Kopā 239620
Skolas(18)

256390

252539

Atskaites gadā reģiona bibliotēku krājumos uzskaitē bija 218173 iespieddarbu, kas ir
salīdzinājumā ar 2014. gadu par 11369 vienībām mazāk. Skolu bibliotēkās – 252751.
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Pēc tabulas var redzēt, ka reģiona publiskās bibliotēkas ļoti aktīvi strādā ar krājumiem
tos papildinot kā arī attīrot no nefunkcionālā eksemplāru skaita, mazāk aktīvu darbu pie
krājumiem var redzēt skolu bibliotēkās,bet to var skaidrot ar skolu bibliotekāru mazajām, pat
ļoti mazajām darba slodzēm. Mežvidu pagasta bibliotēkas vadītāja saka: „Bibliotēkas krājums
tiek kritiski izvērtēts un pārbaudīts, jo mazāks, dinamiskāks krājums izmantojams labāk nekā
apjomīgs, grūti pārskatām, kurā daudz vecu, nelietotu un saturā novecojušu grāmatu.
Norakstīto eks. skaits reģina bibliotēkās
Novadi

2013.gads

2014.gads

2015.gads

Dimanika(+/-)

Ludzas

6221

7596

9816

+

Ciblas

2633

2403

3270

-

Kārsavas

1107

4899

5231

+

Zilupes

1551

3758

1606

-

11512

18656

19923

+

8766

-

Kopā
Skolas(18)

17663

13842

Atskaites gadā reģiona bibliotēkās tika norakstīti 19923 nolietotie, novecojušie un
liekie dublējošie dokumenti, kas ir par 1267 vienībām vairāk nekā bija 2014. gadā.
Skolu bibliotēkās no bibliotēku krājumiem norakstīti 8766 iespieddarbu, kas ir par
5076 vienībām mazāk nekā iepriekšējā gadā. Tabulā var redzēt bibliotēku krājumu attīrīšanas
dinamiku.
Bibliotēku krājumu apgrozība
2013.g.

2014.g.

2015.g.

Dinamika (+/-)

Ludzas

1.2

1.9

1.2

-

Ciblas

0.9

0.8

0.8

0

Kārsavas

1.1

1.2

1.2

0

Zilupes

1.2

1.2

1.2

0

1.13

1.14

1.15

+

Novadi

Kopā
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Skolas(18)

0.5

0.4

+

0.3

Reģiona publisko bibliotēku krājuma apgrozība ir laba, bet skolu bibliotēkām ir
nopietni jāķerās pie krājumu inventarizēšanas, jo sakarā ar to, ka bibliotēkās ir lieli krājumi to
apgrozība ir ļoti zema.
Izsniegumi
2014.g.

2015.g.

Dinamika (+/-)

Ludzas

129681

125989

-

Ciblas

24909

22834

-

Kārsavas

58054

55419

-

Zilupes

48230

47105

-

260874

251347

-

Novadi

Kopā
Skolas(18)

94806

75291

-

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.
Felicianovas pagasta bibliotēkas vadītāja saka: “Pēc preses ir liels pieprasījums.
Žurnālus un avīzes apmeklētāji lasa uz vietas bibliotēkā, tie tiek izsniegti arī uz mājām.
Bibliotēkas lietotāji arī dāvina nopirktos žurnālus.”
Malnavas pagasta bibliotēkas vadītāja saka: “Preses izdevumi ir ļoti pieprasīti, jo ne
visi var atļauties abonēt presi finanšu dēļ.”
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Nirzas pagasta bibliotēkas vadītāja saka, ka “Jāpiezīmē, ka pēc preses izdevumiem ir
liels pieprasījums, cilvēki lasa gan uz vietas, gan arī tiek izsniegti lasīt uz mājām.”
Ņukšu pagasta bibliotēkas vadītāja atzīst, ka bibliotēkas aktīvie lasītāji ļoti iecienījuši
laikrakstus un žurnālus, kaut gan bibliotēkā atskaites gadā varēja lasīt 18 dažādu nozaru
periodiku, tomēr apmierināt visu vēlmes nebija iespējams. Tāpēc viņa uzskata, ka presei
paredzētie līdzekļi nav pietiekošā apmērā.
Līdzekļu sadalījums(EUR) grāmatu un periodikas iegādei reģiona publiskajās bibliotēkās
un skolu bibliotēkās
grāmatām
2014.g.

grāmatām
2015.g.

+/-

periodikai
2014.g.

periodikai
2015.g.

+/-

Ludzas novads

15992

13810

-

10844

10446

-

Ciblas novads

3087

2941

-

2245

2299

+

Kārsavas novads

3304

3731

+

3551

3754

+

Zilupes novads

2543

2891

+

2456

2991

+

24926

23373

-

19096

19490

+

Bibliotēkas

kopā

Līdzekļi skolu bibliotēku krājuma komplektēšanai:
2013.gads

2014.gads

2015.gads

Dinamika

53783

62951

58053

-

Salīdzinot divu gadu finansējumu krājuma papildināšanai, varam redzēt, ka ne visu
novadu krājuma komplektēšana ir ar plus zīmi. Ludzas novada bibliotēkās finansējums
grāmatu iegādei samazinājies par 2182 EUR, tas skaidrojams ar to, ka 2014.gadā bija iespēja
veikt grozījumus budžētā samazinot izdevumus pozīcijā “Pārējie sakaru pakalpojumi”
palielinot izdevumus pozīcijā “Bibliotēku fondi”. Atskaites gadā šādas iespēja vairs neradās.
Ciblas novadu bibliotēkās samazinājies par 146 EUR. Periodikas finansējums atskaites gadā ir
mazāks Ludzas novada bibliotēkām par 398 EUR, Zilupes novada bibliotēkām – 223 EUR.
Pēc tabulas var redzēt, ka Kārsavas un Zilupes novados joprojām presei tiek atvēlēts
vairāk finanšu nekā grāmatām.
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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 to saglabā iespēju robežās un izmanto, pielietojot Analītikas datu bāzēm.”
Atskaites gadā piecas publisko bibliotēku vadītājas izgāja apmācības kursus BIS
ALISE Rīgā: Lauderu pagasta bibliotēkas vadītāja, Istras pagasta bibliotēkas vadītāja, Cirmas
pagasta bibliotēkas vadītāja, Mērdzenes pagasta bibliotēkas vadītāja un Salnavas pagasta
bibliotēkas vadītāja. Ludzas reģionā no 28 publiskajām bibliotēkām 24 bibliotēkas strādā ar
BIS ALISE. Četras bibliotēkas sniedz ziņas par jaunieguvumiem Ludzas pilsētas galvenajā
bibliotēkā.
No 20 skolu bibliotēkām 8 strādā ar skolu ALISI.
Darbs ar BIS ALISI publiskajās bibliotēkās
Krājums
(grāmatas)
2015.g.beigās

Bibliotēkas nosaukums

Eks. skaits
Kopkatalogā
(grāmatas)
01.01.2016

% no krājuma

Ludzas novada bibliotēkas
Brigu pag. b-ka
Isnaudas pag. b-ka
Nirzas pag. b-ka

5934
8129

4128
4563

70%
56%
94%

5419

5077

Ņukšu pag. b-ka

4719

4771

Pildas pag. b-ka

4057

4057

Pureņu pag. b-ka

4727

4721

Rundēnu pag. b-ka

4118

3662

Rekataloģizācija
pabeigta.
Rekataloģizācija
pabeigta.
GIS no 2012.g.
Rekataloģizācija
pabeigta.
GIS no 2012.g.
89%

Isnaudas pag. Istalsnas b-ka
Cirmas pag. b-ka

4082
4318

3419
1078

84%
25%
18

Istras pag. b-ka

Zilupes pilsētas b-ka

1302

26%

Zilupes novada bibliotēkas
26955
10226

38%

4964

5929

6206_Bernu
nod.

21026

Lauderu pag. b-ka
Pasienes pag. b-ka
Zaļesjes pag. b-ka
Ciblas novada b-ka
Lidumnieku pag. b-ka
Felicianovas b-ka
Pušmucovas pag. b-ka
Blontu pag. b-ka
Zvirgzdenes pag. b-ka
Kārsavas pilsetas b-ka

4020_Pieaguš
o nod.
4386
1143
3827
551
3704
805
Ciblas novada bibliotēkas
5105
4261
5631

3530
850
5492

4285
3150
4361
4275
3922
3618
Kārsavas novada bibliotēkas
17182

Goliševas pag.b-ka

3903

15564
11126_Pieagu
šo nod.
4438_Bērnu
nod.
3910

Mežvidu pag. b-ka

5362

5305

Mērdzenes pag. b-ka
Salnavas pag. b-ka
Mežvidu pag. Ranču b-ka
Malnavas pag. Nesteru bka

4737
7339
2705
2638

1102
1314
852
510

Rekataloģizācija
pabeigta.
19%
26%
14%
22%
69%
20%
Rekataloģizācija
pabeigta.
GIS no 2014.g.
74%
98%
92%

GIS no 2015.g.
91%
Rekataloģizācija
pabeigta.
Rekataloģizācija
pabeigta.
23%
18%
31%
19%

3. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība
LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BIBLIOTĒKA
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2015. gadā Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas pakalpojumu klāsts nav mainījies.
Galveno rādītāju analīze
Lietotāji Bērni
līdz 18

Apmeklējumi, t.sk.
neskaitot
bērni
virtuālos
38020
13937

2015

2770

908

2014

2786

936

40063

-16

-28

-0.57%

-2.99%

+/-

Izsniegums t.sk.
bērniem
86475

16823

15451

91995

18067

-2043

-1514

-5520

-1244

-5.1%

-9.8%

-6%

-6.89%

Pieaugušo lietotāju apkalpošanas nodaļas pamatrādītāji:
Lietotāji Bērni līdz Apmeklējums t.sk.
18 gadiem
bērni
1242
50
10392
286
Abonements

Izsniegums t.sk.
bērniem
35209
613

Lasītava

628

13

7037

39

33967

SIPP

1131

340

11840

6041

6

Izsniegšanas
punkts
2015.gadā

3003

403

29269

6366

69182

613

2014.gadā

3008

381

31266

7317

73524

698

2

2015.gadā lietotāju skaits abonementā un lasītavā samazinājies par 3.76%, bet
interneta lasītavā palielinājās par 6.19%. Interneta lasītavas lietotāju skaita palielināšanos var
paskaidrot ar to, ka ir lietotāji, kuri atnāk pēc palīdzības darbam ar Latvenergo, mobīlo sakaru
operatoru u.c. dažādu pakalopjumu sniedzēju mājas lapām.
Izsniegumu skaits uz vienu bibl. darbinieku

6651,93

Lasītāju skaits uz vienu bibl. darbinieku

213,08

Apmeklējumu skaits uz vienu bibl. darbinieku

2924,62

Lietotāju sastāvs pa kategorijām nav īpaši mainījies – nedaudz samazinājies skolnieku un
studentu skaits, palielinājies strādājošo un pensionāru skaits.
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Katrs Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas lietotājs fiziski apmeklēja bibliotēku vidēji 14
reizes gadā, abonementā lietotāju vidējais apmeklējums – 9 reizes gadā, lasītavā - 11, internetlasītavā – 11. Bibliotēkas vidējais apmeklējums dienā – 132 apmeklējumi.

Bibliotēkas nodaļu apmeklējums atbilstoši vecuma kategorijām.

Izpētot abonementa fonda apgrozījumu, var secināt, kā 2015.gadā vispopulārākās
nodaļas bija vēsture, psiholoģija un medicīna. Samazinājās pieprasījums pēc ekonomikas,
tiesību un pedagoģijas grāmatām.
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Bibliotēkas pieagušo lietotāju apklapošanas nodaļas abonementa daļā

85.64% no

izsniegumiem ir daiļliteratūra. Populārākās ir detektīvžanra grāmatas, amerikāņu un krievu
rakstnieku daiļdarbi. 2015.gadā pieprasītākās grāmatas: Līga Blaua “Harijs Spanovskis. Nekas
jau nebeidzas...”, Dace Judina “Dīvainais Līgovakars”, Sofija Gana “Vasaras saldais
skūpsts”.
No žurnāliem vispieprasītākie bija „Ieva”, „Privātā dzīve”, „Лиза” un „Praktiskais
Latvietis”. Starp avīzēm vislasītākā bija vietējā avīze „Ludzas Zeme” latviešu un krievu
valodās. No lasītavas grāmatu krājuma lielākā popularitāte bija grāmatām par novadpētniecību
(121 izsniegums), pēc tam seko psiholoģija (108 izsniegumi) un pedagoģija (101 izsniegums).
Vairākiem interneta-lasītavas apmeklētājiem bija nepieciešama palīdzība e-pasta
nosūtīšanā, maksājumu veikšanā,

dokumentu izdrukā

no internetbankām, iesniegumu

rakstītšanā un nosūtīšanā Latvenergo vai citām organizācijām, dokumentu skenēšanā un
izdrukā, īsziņu sūtīšana no mobīlā telefona, dzīvesvietas deklarēšana. Bibliotēkas darbinieki
palīdzēja reģistrēties sociālajos tīklos, skaipā, e-pastā,

kā arī konsultēja, kā meklēt

informāciju tīmeklī, datu bāzēs.
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2015.gadā Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas Pieaugušo lietotāju apkalpošanas
nodaļā ir izpildīta 1181 uzziņa. Daži temati, kuri tika meklēti: Romas I triumvirāts, D
vitamīna nozīme uzturā, nabadzība – mūsdienu aktuālā sociālā problēma, gastronomiskais
tūrisms u.c.
Uzziņu izpildei un informācijas meklēšanai bibliotekāri izmantoja dažādus resursus:
grāmatas, periodiku, Ludzas bibliotēkas elektronisko kopkatalogu un novadpētniecības
katalogu, tematiskās un novadpētniecības mapes, LNB katalogu un analītisko datu bāzi,
Lursoft datu bāzi.
Speciālus pasākumus mazaizsargāto pilsētas iedzīvotājiem un cilvēkiem, kuri ir riska
grupā bibliotēka nav organizējusi. Kā partneris bibliotēka ir peidalījusies Šauļu publiskās
bibliotēkas (Lietuva) projektā “Informatīvā servisa vecākiem, kuriem ir bērni invalīdi
attīstība”, kura ietvaros bija organizēts kopseminārs ar Ludzas invalīdu biedrību.
Bibliotēkas darbiniece, kura ir atbildīga par nestacionāro apkalpošanu, divus lietotājus –
pensionārus apkalpo mājās, pienesot viņiem grāmatas. Citus invalīdus un pensionārus ar
grāmatām apgādā radi, kaimiņi vai viņu asistenti. Pansionātā „Ludza” vecie cilvēki atteicās no
bibliotēkas pakalpojumiem, jo ir mainījies iemītnieku kontingents un pagaidām nav
pieprasījuma pēc grāmatām. Arī pilsētas iedzīvotāji atdod pansionātam personīgo bibliotēku
krājumus. 2015.gadā bibliotekāre pansionātu apmeklēja vienu reizi un interesi par grāmatām
izrādīja tikai 2 cilvēki.
Interneta – lasītavas pakalpojumus bieži izmanto jaunieši no nelabvēlīgām ģimenēm,
kā arī internātskolas audzēkņi. Priecē tas, ka ar viņiem nav bijušas konfliktsituācijas un ir
izveidojies labs kontakts. Bibliotēkā viņi uzvedas pieklājīgi un ir uzmanīgi pret citiem
apmeklētājiem. Ja datori ir aizņemti, šai apmeklētāju kategorijai piedāvājām uzgaidīt lasītavā,
iepazīties ar presi vai vienkārši parunāties, ko viņi labprāt arī dara. Daži jaunie cilvēki aktīvi
kontaktē ar bibliotekāriem, izstāsta savas problēmas, dažreiz pat palīdz ar padomu citiem
datorlietotājiem un arī bibliotekāriem.
Bibliotēka joprojām nav pieejama cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
2015. gadā SBA kārtā izpildīti 30 pieprasījumi. Atskaites gadā daudz vairāk tika pasūtītas
elektroniskās kopijas, ja 2014.gadā tās bija 28, tad 2015.gadā – 72 kopijas. Ludzas bibliotēka
izpilda tikai savas bibliotēkas lietotāju pieprasījumus, pagastu bibliotēkas SBA pieprasījumus
23

kārto pašas. SBA pakalpojumi Ludzas bibliotēkā ir bezmaksas. No Ludzas, Ciblas, Kārsavas
un Zilupes novadu bibliotēkām tika saņemtas 104 grāmatas, citām bibliotēkām izsniegtas 828
grāmatas.
Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem 52 stundas nedēļā, darba laiks ir nemainīgs arī
vasarā. 2015. gada beigās tika veikta anketēšana, lai uzzinātu, vai lietotājus apmierina
bibliotēkas darba laiks? Atbildes sniedza 59 cilvēki. Visi bija apmierināti ar esošo darba laiku
un citu priekšlikumu nebija.
Jau vairākus gadus bibliotēkā ir iespēja attālināti izmantot elektronisko katalogu, veikt
grāmatu pasūtīšanu un rezervēšanu. Autorizācijas datus saņēma 107 lietotāji, bet aktīvi šādu
iespēju izmantoja 5-6 lietotāji. 2015.gadā caur WEB katalogu tika pasūtītas 136 grāmatas.
Par šo iespēju regulāri informējām bibliotēkas apmeklētājus un vecāko klašu skolēnus.

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, lietderīgi pavadīt brīvo laiku, mācīties, satikties ar domubiedriem,
vai vienkārši atpūsties no ikdienas rūpēm.
Bibliotēku pakalpojumu pieejamības aptvērums
Lasītāju skaits

Iedzīvotāju skaits

Aptvērums %

Ludzas

4134

13959

29.6

Ciblas

923

2944

31.3

Kārsavas

1619

6175

26.2

Zilupes

1191

3271

36.4

7867

26349

29.8

Novadi

Kopā

Katras bibliotēkas veiksmīgo, vai mazāk veiksmīgo darbošanos nosaka galvenie darba
rādītāji: lasītāju skaits, izsniegumu skaits un bibliotēkas apmeklētība.
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Reģiona publisko bibliotēku darba rādītāji

Lietotāju skaits

2013.gads

2014.gads

2015.gads

Dinamika (+/-)

8403

8097

7867

-

t.sk. bērni
Izsniegums

2836
269856

t.sk. bērni
Apmeklējumu skaits
t.sk. bērni

2669
261874

58127
202371

251347

53473
182874

60015

-

2536

-

51768

-

131715

56120

-

52253

Redzot datus salīdzinājumā, jāsecina, ka lasītāju, skaits ir krietni samazinājies, un arī
pārējie rādītāji ir ar krietnu mīnus zīmi. Mīnuszīmes var skaidrot dažādi, bet secinājums ir
viens – bibliotekāriem jāaktivizē darbs, jābūt redzamiem, reklamējot bibliotēkās pieejamos
pakalpojumus, organizējot 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:
2013.gads

2014.gads

2015.gads

Dinamika(+/-)

Lietotāju skaits
t.sk. bērni
Izsniegums
t.sk. bērni

4265
3441
151126

4189
2648
94806

4437
2574
75291

+
-

65961

58164

52219

-

Apmeklējumu skaits

94201

t.sk. bērni

60190

89210
60622

75008
57621

-

Diemžēl skolu bibliotēkās aina maz atšķiras, vienīgais rādītājs ar plus zīmi, kas mūs
ļoti priecē, lietotāju skaits. Vislielākie lietotāju skaita pieauguma devēji ir Malnavas koledžas
bibliotēka un Ludzas novada vakara vidusskola. Atskaites gadā pēs Ludzas novada
pašvaldības iniciatīvas un sadarbībā ar Daugavpils būvniecības tehnikumu Ludzas novada
vakara vidusskolā ir atvērusies jauna profesionālās ievirzes izglītības programma “Iekšdarbu
apdares tehniķis”, tas ir pievilinājis jaunos cilvēkus, kuri vēlās apgūt šo profesiju, tāpēc arī
audzēkņu skaits šajā skolā ir palielinājies.
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Ludzas novada bibliotēku darba rādītāji

Lietotāju skaits
t.sk. bērni

2013.gads

2014.gads

2015.gads

Dinamika(+/-)

4273

4190

4134

-

1460
130914

Izsniegums
t.sk. bērni
Apmeklējumu skaits
t.sk. bērni

26352
120037
25407

1381
129681

1335
125989

24809
106303

23466
61096

24945

-

22456

-

Diemžēl aina nav iepriecinoša, visi rādītāji ir ar mīnus zīmi: lietotāju skaits
salīdzinājumā ar 2014. gadu ir samazinājies par 56 lietotājiem tai skaitā bērni - 46,
izsniegums – 3692, tai skaitā bērnu – 1343, apmeklējumu skaits – 45207, tai skaitā bērnu 2489.
Kārsavas novada bibliotēku darba rādītāji

Lietotāju skaits

2013.gads

2014.gads

2015.gads

Dinamika (+/-)

1793

1696

1619

-

t.sk. bērni
Izsniegums

555
59203

t.sk. bērni
Apmeklējumu skaits
t.sk. bērni

13322
31791
15373

535
58054
13059
30478
14179

508
55419
14230
27779
13443

+
-

Kārsavas novada bibliotēkām aina ir mazliet labāka tādā ziņā, ka bērnu izsniegumā ir
pozitīvā tendence – par 1171 izsniegums lielāks nekā bija 2014.gadā, bet pārējie rādītāji,
diemžēl arī ir ar mīnus zīmi: lietotāju skaits salīdzinājumā ar 2014. gadu ir samazinājies par
77 lietotājiem, tai skaitā bērni - 27, izsniegums – 2635, apmeklējumu skaits mazāks par 2699,
tai skaitā bērnu - 736.
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Kārsavas pilsētas bibliotēkas vadītāja saka: “2015.gadā kopējie bibliotēkas pakalpojumu
izmantošanas rādītāji ir stabili un nedaudz pat pieauguši. Aizvadītajā gadā pozitīva tendence
vērojama bērnu nodaļas darbā. Vasaras periodā bija vairāk kā citus gadus lasītāju no citām
apdzīvotām vietām, kas pierakstās uz laiku.”
Ciblas novada bibliotēku darba rādītāji

Lietotāju skaits

2013.gads

2014.gads

2015.gads

Dinamika (+/-)

975

962

923

-

t.sk. bērni

335
27819

Izsniegums
t.sk. bērni
Apmeklējumu skaits
t.sk. bērni

332
24909

4692
20578

-

22834

4248
17614

8113

-

306

-

3264

-

14875

6424

+

6566

Ciblas novada bibliotēkās bērnu apmeklējumu skaits ir ar plus zīmi – par 142
apmeklējumiem lielāks nekā bija 2014.gadā, bet pārējie rādītāji, diemžēl ir ar mīnus zīmi:
lietotāju skaits salīdzinājumā ar 2014. gadu ir samazinājies par 39 lietotājiem, tai skaitā bērni 26, izsniegums – 2075, tai skaitā bērnu – 984, apmeklējumu skaits mazāks par 2739.
Zilupes novada bibliotēku darba rādītāji

Lietotāju skaits

2013.gads

2014.gads

2015.gads

Dinamika (+/-)

1362

1249

1191

-

t.sk. bērni

486
51920

Izsniegums
t.sk. bērni
Apmeklējumu skaits
t.sk. bērni

13761
29965
11122

421
48230
11357
28479
10572

387
47105
10808
27965
9788

-
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Zilupes novada bibliotēkās visi rādītāji ir ar mīnus zīmi. Lietotāju skaits salīdzinājumā
ar 2014. gadu ir samazinājies par 58 lietotājiem, tai skaitā bērni - 34, izsniegums – 1125, tai
skaitā bērnu – 549, apmeklējumu skaits mazāks par 514, tai skaitā bērnu apmeklējumi - 784.
Pārskata periodā reģiona publiskajās bibliotēkās sniegtas 2911 mutiskās, telefoniskās,
rakstiskās, elektroniskās uzziņas un konsultācijas. Šis pakalpojums bibliotēkās joprojām bija
pieprasīts, jo, līdz ar bezmaksas interneta ienākšanu bibliotēku darbiniekiem jāveic lietotāju
iepazīstināšana un viņu zināšanu pilnveidošana datorzinībās, interneta apguvē. Bibliotēkāri
konsultēja lasītājus par elektronisko katalogu izmantošanu un to iespējām – LGB
kopkatalogu, LNB u.t.t.. Bibliotēkās tas parasti notika individuāli. Daudzi lasītāji par
bibliotēkas jaunajām grāmatām uzzināja ielūkojoties Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas
mājas lapas http://www.ludzasbiblio.lv iedaļā: Elektroniskais katalogs, bieži tika izmantotas
arī sadaļas Datu bāzes un Kultūrvēstures datu bāzes. Vispopulārākās meklētāju sistēmas
lietotāju vidū, protams, bija http://www.google.lv, http://www.rambler.ru/, http://letonika.lv,
www.lursoft.lv u.c. Liels atbalsts uzziņu izpildē bija brīvpieejas datubāzes, e-vārdnīcas:
http://termini.letonika.lv, http://www.termini.lv u.c. Protams, tiek uzskaitītas tikai tās uzziņas,
kuru izpildei ir vajadzīgs lielāks laiks. Par nožēlošanu visas „mazās” nav iespējams uzskaitīt.
Vietējais SBA ir ļoti populārs starp bibliotēkām. Tā ir ļoti laba iespēja nodrošināt
lietotājus ar nepieciešamo informāciju un vajadzīgo vai gribēto lasāmvielu. Atskaites gadā
vietējā SBA kārtā tika izdotas un saņemtas 1533 iespieddarbi. SBA kārtā no Nacionālās
bibliotēkas tika saņemti 360 iespieddarbi.
Bibliotēku darba laiki pielāgoti lietotāju vajadzībām. 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 darbojas uz pilnu slodzi,
1bibliotēkā – darbinieka slodze ir 0.75 bibliotekārā plus 0.25 Tautas nama, Ludzas pilsētas
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galvenajā bibliotēkā 19 darbinieki un 13 bibliotekārie darbinieki visiem ir pilnās darba
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 0.75 slodzi, Zilupes pilsētas bibliotēkā 3darbinieki 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: „Vecāku 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 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
un arī maksas pakalpojumi. Diemžēl pagastos maksas pakalpojumi nav tik pieprasīti, 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
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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 palīdzēt. 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
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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 REĢIONS
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.
Reģionā nav patstāvīgo bērnu bibliotēku, tās ir apvienotas ar pieaugušo bibliotēkām:
LGB - Bērnu apkalpošanas nodaļa, Kārsavā - Bērnu literatūras nodaļa, Zilupē - Bērnu
apkalpošanas nodaļa.
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Bibliotēku krājums bērniem un jauniešiem tika komplektēts atbilstoši vecumu grupām
- daudzveidīgs, attīstību veicinošs. Krājumu veidojot, bibliotekāri vadās pēc lietotāju
pieprasījuma, analizējot bērnu intereses un vajadzības. Līdumnieku bibliotēkas vadītāja saka:
“Veidojot bērnu un jauniešu krājumu, vados pēc pieprasījuma, sevišķi skolēniem iepērkot
ieteicamo literatūru ,kas nepieciešama apgūstot mācību priekšmetus. Tiek pētītas lasītāju
intereses. Vadoties pēc tām, iegādājos grāmatas. Prioritāte ir dažādu nozaru enciklopēdijām,
rokasgrāmatām, spēļu grāmatām u. c.”
Kārsavas pilsētas bibliotēkas vadītāja: “Komplektējot krājumu, vadāmies pēc lasītāju
pieprasījuma, izdevniecību piedāvājuma un finansiālām iespējām. Lūkojam lai literatūras
iegāde būtu sabalansēta”
Atskaites gadā bērnu grāmatu fonds galvenokārt papildinājās no pašvaldību budžeta
piešķirtajiem līdzekļiem.
Liels atbalsts bija arī bērnu lasīšanas veicināšanas mērķprogrammai „Bērnu žūrija” aizvadītajā gadā šajā mērķprogrammā piedalījās 9 publiskās bibliotēkas un 2 skolu
bibliotēkas.
Jaunieguvumi bērniem
Novadi

2013.g

2014.g.

2015.g.

Dinamika(+/)

Ludzas

669

767

697

-

Ciblas

200

210

149

-

Kārsavas

113

115

165

+

Zilupes

186

147

180

-

1168

1239

1191

-48

Kopā:

Pēc tabulas varam redzēt, ka jaunieguvumi bērniem ir samazinājušies Ludzas novadā
un Ciblas novadā, bet pieaugošā tendence bija Kārsavas un Zilupes novados. Kopvērtējumā ir
samazinājies jaunieguvumu skaits par 48 vienībām. Ludzas novada mīnuszīmi var izskaidrot
ar to, ka 2014. gadā bija iespēja veikt grozījumus budžētā samazinot izdevumus pozīcijā
“Pārējie sakaru pakalpojumi” un palielinot izdevumus pozīcijā “Bibliotēku fondi”. Atskaites
gadā šāda iespēja vairs neradās.
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Bibliotēku darba viens no kvalitātes kritērijiem ir darba rādītāji – lietotāju skaits,
izsniegums un apmeklējamība.
Darba rādītāji reģiona bibliotēkās
2013.gads

2014.gads

2015.gads

Dinamika (+/-)

Lietotāju skaits

2836

2669

2536

-

Izsniegums

58127

53573

51768

-

Apmeklējumu skaits

60015

56120

52253

-

Par nožēlu jākonstatē, ka visi rādītāji reģionā (28 bibliotēkas) ir ar mīnus zīmi:
lietotāju skaits salīdzinājumā ar 2014.gadu ir samazinājies par 133, izsniegums samazinājies
par 1605 vienībām, apmeklējumu skaits par 3867.
Darba rādītāji Ludzas novada bibliotēkās

Lietotāju skaits

1460

1381

1335

Dinamika
(+/-)
-

Izsniegums

26352

24909

23466

-

Apmeklējumu skaits

25407

24945

22456

-

2013.gads

2014.gads

2015.gads

Ludzas novadā (11 bibliotēkas) mazo lietotāju skaits salīdzinot ar 2014. gadu
samazinājies par 46 cilvēkiem, izsniegumu skaits par 1443 vienībām, apmeklējumu skaits –
2489.
Darba rādītāji Ciblas novada bibliotēkās

Lietotāju skaits

335

332

306

Kopējā dinamika
(+/-)
-

Izsniegums

4692

4248

3264

-

Apmeklējumu skaits

8113

6424

6566

+

2013.gads

2014.gads

2015.gads
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Arī Ciblas novada bibliotēkās (6) salīdzinājumā ar 2014. gadu ir samazinājies lietotāju
skaits par 26 cilvēkiem, izsniegumu skaits par 984 vienībām, bet toties apmeklējumu skaits ir
pieaudzis par 142 apmeklējumiem. Felicianovas pagasta bibliotēkas vadītāja saka: “Lasošo
bērnu skaitam ir tendence samazināties, jo pieaug informācijas tehnoloģiju loma informācijas
izguvē. Bērnu prasmes sociālajos saziņas tīklos, prasmes atrast internetā nepieciešamo
informāciju ir labas.”
Darba rādītāji Kārsavas novada bibliotēkās
2013.gads

2014.gads

2015.gads

535

508

Dinamika
(+/-)
-

Lietotāju skaits

555

Izsniegums

13322

13059

14230

+

Apmeklējumu skaits

15373

14179

13443

-

Kārsavas novada bibliotēkās (7) lietotāju skaits samazinājies par 27 cilvēkiem,
izsniegums ir pieaudzis par 1171 vienību (pateicoties Kārsavas pilsētas bibliotēkas Bērnu
literatūras

apkalpošanas

nodaļai),

apmeklējumu

skaits

ir

samazinājies

par

736

apmeklējumiem.
Darba rādītāji Zilupes novada bibliotēkās
2014.gads

2015.gads

Dinamika (+/-)

486

421

387

-

Izsniegums

13761

11357

10808

-

Apmeklējumu skaits

11122

10572

9788

-

2013.gads
Lietotāju skaits

Zilupes novada bibliotēkās (4) lietotāju skaits samazinājies par 34 cilvēkiem,
izsniegumu skaits par 549, bet apmeklējumu skaits par 784. Zilupes pilsētas bibliotēkas
vadītāja stāsta: “Šis ir laikmets, kurā lielākā daļa cilvēku grāmatu plauktu izmanto jauno
tehnoloģiju brīnumu novietošanai, nevis grāmatu kaudžu turēšanai. Tāpēc nav noslēpums, ka
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jaunieši un bērni modernajā pasaulē lasīšanai paši nepievēršas. Labprātāk viņi izvēlas talkā
ņemt vieglākus un mūsdienīgākus līdzekļus – tehnoloģijas un internetu.
Iemesli, kādēļ bērni un jaunieši rokās grāmatas vairs tik bieži vai vispār nepaņem, var
būt dažādi. Pirmais, kas nāk prātā, ir jau iepriekš minētā tehnoloģiju straujā attīstība, bet
iespējams, ka tā visa pamatā slēpjas psiholoģiska rakstura problēmas.
Pēdējo gadu laikā datoru popularitāte ir augstāka ne kā grāmatām.
Mūsu bibliotēkā bērni datorus izmanto, lai noskatītos sev tīkamas multfilmas, kuras
mājās nevar redzēt TV. Nereti bērni nāk nelielos pulciņos un kopīgi jautrā atmosfērā pavada
laiku. Vecākie bērni ar datora palīdzību gatavo referātus, printē materiālus mācībām un citas
sev noderīgas lietas.”
2015. gadā maziem lasītājiem tika sniegtas 1210 uzziņas. Pieprasītākās uzziņas,
piemēram, par Latvijas, Latgales vēsturi, čūskas un to dzīve, 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 ilgāku laiku gribētos pakavēties bibliotēkā.
Ieskats bērnu stūrīšu noformējumos:
Blontu pagasta bibliotēkā
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Ciblas pagasta bibliotēka

Felicianovas pagasta bibliotēka

Istras pagasta bibliotēka

36

Kārsavas pilsētas bibliotēka

Kārsavas pilsētas galvenās bibliotēkas vadītāja saka: “Telpu noformējums tiek mainīts
vairākas reizes gadā, atbilstoši gadalaikam. Rotājumus veidojam gan paši bibliotekāri, gan
piepalīdz bērni. Kopējā darbā labāk veicas, rodas jaunas idejas, atklājas pat pašiem vēl
nezināmi talanti.”
Lauderu pagasta bibliotēka

Līdumnieku pagasta bibliotēka
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Rundēnu pagasta bibliotēka

Zvirgzdenes pagasta bibliotēka

Vislielākie sadarbības partneri bibliotēkām darbam ar bērniem joprojām bija viņu
vecāki, kuri veda mazos lasītājus uz bibliotēku, bērnudārzi, ar kuriem bija visciešākā
sadarbība, jo bērnudārzu kontingents ir pats atsaucīgākais un labvēlīgi noskaņotais pret
grāmatām, lasīšanu, stātīšanu u.t.t.. Ir pat gadījušies tādi kuriozi, kad paciemojoties bibliotēkā
ar bērnudārza grupiņu, bērns vēlāk piespiedu kārtā veda uz bibliotēku savus vecākus. Vēl
viens ļoti nozīmīgs sadarbības partneris bija skolas. Patīkami apzināties, ka publiskās
bibliotēkas un skolu bibliotēkas kļūst 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 bērnam saprotamā un interesantā veidā, ir skaista un interesanta pēc satura
dabas ekspozīcija, kuru aplūkot neatsakās pat pieaugušie - tur var redzēt dažādu dzīvnieku
izbāzeņus, herbārijus no augiem un palasīt par tiem. Tautas nami, kultūras centri, Bērnu un
jauniešu centri - tie visi bija bibliotēku sadarbības partneri, jo visiem viens mērķis - sniegt pēc
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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:


Zilupes pilsētas bibliotēka

1.“18. maijā pirms eksāmenu laika, pēc skolotājas lūguma, tika organizēts pasākums
„Gads ar Raini un Aspaziju” 9. klases skolniekiem, tika atcerēti fakti par viņu dzīvi,
biogrāfiju, spilgtākiem darbiem, noskatīti video, lasīti darbu fragmenti utt.
Bijām sagatavojuši plašu grāmatu izstādi, atlasījuši bērniem un jauniešiem domātus
darbus, pēc autoru veidotiem motīviem veidotas filmas, multfilmas un citus video.
Organizējām pārrunas, palīdzējām rakstīt radošus darbus, jo arī skolā šis temats bija aktuāls,
ar bērniem brīvajos brīžos skatījāmies pēc Raiņa un Aspazijas dzejas veidotas multfilmas,
atlasījām dzejoļos dažādiem daiļlasīšanas konkursiem, pat gatavojām lasītājus.”
2. “Iepriecināja liels un aizraujošs komandu pasākums - viktorīna, kuru organizēja
bibliotēka, kas bija veltīts Latvija proklamēšanas dienai ar nosaukumu „Pazīsti Latviju” 9.
klašu skolēniem.”
3. “Literatūras popularizēšanai un lasītāju izglītošanai bija veiktas 6 bibliotēkmācības
stundas Zilupes vidusskolas 1.- 4. klašu skolēniem (22., 23., 24., 27., 29.,aprīlī). Bērni tika
iepazīstināti ar grāmatām, to struktūru, dažādību, viņi iemācās neapjukt un orientēties
bibliotēkā un uzzina par to daudz jauna, kas veicina interesi par grāmatu un lasīšanu.”
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(skat. Zilupes pilsētas bibliotēkas darbs ar bērniem)


Zaļesjes pagasta bibliotēka

1.“Māmiņu diena Pasākumā kas veltīts māmiņu dienai tika iesaistīti bērni. Katram
bija uzdevums uzaicināt savu māmiņu un kopā sagatavoties konkursam, - vajadzēja izdomāt
emblēmu, devīzi un komandas nosaukumu. Ieradušās bija 7 komandas un piedalījās dažādos
konkursos. Vajadzēja atminēt pasaku varoņus, zīmējām māmiņu portretus, minējām un
dziedājām dziesmiņas no pazīstamām multfilmām. Māmiņas demonstrēja bērnu modelētos
tērpus no avīzēm. Lai noteiktu uzvarētājus bija arī žūrija.”
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2. “Sveiki skola. Tuvojoties 1. septembrim sākam gatavoties skolai. Tāpēc, pasākumā,
gan skrējām ar lielo zābaku kājās, kā Runcis zābakos, gan atcerējāmies iemīļotos multfilmu
varoņus, gan atcerējāmies kā skaitīt līdz 10, bridām pa purvu kā apburtā princese varde, un
tikai tad kad bija izpildīti visi uzdevumi večiņa Šapokļaka atdeva atslēgu no lielās dārgumu
lādes.”

Radošas darbnīcas.





Rundēnu pagasta bibliotēka

Pasākums - Starptautiskā bērnu aizsardzības diena - ”Erudīts
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Pasākums - “Glabāsim Lieldienu saulīti sirdīs…Glabāsim lieldienu prieku arvien…” rotaļas, konkursi, mīklu minēšana.
Pasākums - Bibliotēkas nedēļa. ”Brīnuma lauks”
Pasākums - Starptautiskā ģimenes diena - Tautas Namā: konkursi, spēles


Pušmucovas pagasta bibliotēka

“Martā bibliotēkā 5.- 9. kl. skolēniem notika e-prasmju informācijas diena, kurā
skolēni guva iemaņas darbam ar datu bāzēm Letonika.lv un NEWS.lv”

“Mazākajiem lasītājiem notiek ekskursijas uz bibliotēku, pasaku pēcpusdienas ar
lasīšanu, lielākajiem

literārās izstādes, interneta resursu izmantošanas apmācības.

Bibliotēkas pasākumus rīkojam kopā ar skolas bibliotekāri, notiek tradicionālie tematiskie
pasākumi veltīti 18. novembrim, 4.maijam, Māmiņu dienai, Ziemassvētkiem No 20.-26.
aprīlim notika bibliotēku nedēļa „Pastāvēs, kas pārmainīsies”.
“Sadarbībā ar literatūras skolotāju Aiju Katkeviču notika divas literārās stundas, kas
bija veltītas Aspazijai un Rainim.”
“1.-4. kl. skolēniem notika bibliotēkārā stunda par bibliotēkas krājuma izvietošanu un
informācijas meklēšanu bibliotēkā un internetā”


Pureņu pagasta bibliotēka

Radošā darbnīca “Pārsteigums māmiņai”,
Pasākums bērniem un jauniešiem “Bērnība, kur Tu steidzies”, Radošā darbnīca
“Dekors no filca”,
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Radošā darbnīca pagasta bērniem un jauniešiem “Ziemassvētku rotājumi pašu
rokām” un pasākums “Kas zem eglītes?”


Pildas pagasta bibliotēka

“Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes paraugdemonstrējumi Valsts robežsardzes
kinologi ar dienesta suņiem – Pildas pamatskolas sporta laukumā”

“Ceļojums Pasaku pasaulē” ar Maiju Stepēnu (Jumava) – Pildas pirmsskolas
izglītības

iestādē

“Emocionālā pēcpusdiena” – pasākums pirmskolas izglītības iestādes audzēkņiem.
Mītiskās nesaprotamās radības dzīvoja kastē, kurā bērni tās sameklēja, tad savām rokām bērni
veidoja noslēpumainos un mītiskos dzīvniekus, kuri pārtapa par pirkstiņ lellēm. Stāstījums
tika veidots kā teatralizēts pasākums, proti, stāstot un darbojoties ar pirkstiņ lellēm, bērni ar
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tām iepazīstināja klātesošos un mēģināja veidot dialogus starp pirkstiņ lellēm. Kopīgi tika
izveidots arī pirmais ziemassvētku eglītes rotājums – virtene, ko bērni labprāt paņēma līdzi.



Ņukšu pagasta bibliotēka
“Visi ar nepacietību gaidīja pasākumu, kurš notika oktobra beigās- “Helovīni atkal

klāt!”.Dienu pirms pasākuma bērni un pieaugušie piedalījās ķirbju grebšanas darbnīcā,
rotāja bibliotēkas telpas. Bibliotēka un pat bibliotēkas apkārtne pasākuma dienā pārvērtās
līdz nepazīšanai. Pasākums bija labi apmeklēts, piedalījās arī pieaugušie(8!).
Pasākuma beigās

bērni

mielojās

ar

pašgatavotiem gardumiem, dalījās iespaidos par
vakarā notikušo,vēlāk notika ,,diskotēka”. Ļoti liels
prieks, ka daudzu ideju autori bija paši bērni. Bērnu
acīs varēja izlasīt- Pasākums izdevās! Pasākums
patika arī pieaugušajiem,kuri ņēma aktīvu dalību
visās aktivitātēs.”
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“Bērni ar aizrautību piedalījās viktorīnā par Latvija ,,Kas? Kur? Kad?” Uzrādīja
labas zināšanas par Latvijas dabu, kultūru, vēsturi un sportu.Abas komandas demonstrēja
vienādu zināšanu līmeni attiecīgajās jomās un bija priecīgas par neizšķirtu rezultātu.”
“2015.gadā bērni aktīvi piedalījās lasīšanas veicināšanas pasākumā”Bērnu un
jauniešu žūrija”(12 eksperti). Bibliotēkā tika izveidota pārredzama tabula,kurā tika atzīmētas
izlasītās grāmatas. Lasīšanas gaitā atklājās,ka daudzi jaunieši vēlējās izlasīt grāmatas no
vecāku žūrijas klāsta,šīs grāmatas lasīja arī citi bibliotēkas lasītāji.”


Nirzas pagasta bibliotēka

“Bibliotekas nedēļas ietvaros tika rīkots pasākums,,Es bibliotekārs””.

“Latvijas Televīzijas projekta ietvaros Nirzas bibliotēka bija izraudzīta starp 97
Latvijas bibliotēkām, kur filmēja apsveikuma klipu, kas veltīts Latvijas 97 proklamēšanas
gadadienai. Mūsu pirmklasnieks Adrians Harlovskis tika nofilmēts nolasot vienu teikumu no
grāmatas.”
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Felicianovas pagasta bibliotēka

“Felicianovas bibliotēka bija iekļauta to bibliotēku sarakstā, kurās filmēja video
apsveikumu „Latvijai 97! Vārdi.” Apsveikumu lasīja Ciblas vidusskolas 1.klases skolnieks
Rihards Gucāns.”
“Mātes dienai bija radošā darbnīca „Apsveikums māmiņai”. No sirsniņām līmējām
zaķīti un katrs rakstīja apsveikumā, cik ļoti mīl savu mammu. Atnāca 3 paši jaunākie
bibliotēkas apmeklētāji, bet ļoti sirsnīgi darbojāmies.”

“Ciblas vidusskolas projektu nedēļas ietvaros bibliotēkā notika pasākums 1.-5.kl.
skolēniem”Iepazīsti putnus”. Pasākuma gaita: 1.Iepazīšanās ar grāmatām par putniem. 2.
Putnu balsu klausīšanās un minēšana. 3. Izkrāsojam putnus un liekam izstādē. 4. Darbs
grupās – krustvārdu mīklas, tautasdziesmas. 5.Putniņu deja.”
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Ciblas pagasta bibliotēka

“PII vecākās grupiņas bērniem ar audzinātājām tiek piedāvātas datorstundas
bibliotēkā, kur bērni var apmeklēt savas iemīļotākās interneta saites, kā www.kidi.lv/ , kur var
krāsot, rēķināt, iepazīties ar burtiem un spēlēt vēl citas spēles. Tiem bērniem, kuriem mājās
nav pieejams internets, bibliotēka ir vienīgais pieejamais veids”
“Pirmais pasākums bija 6.janvārī „Zvaigznes diena,” uz kuru ieradās 6.klases skolēni
ar audzinātāju. Iepazināmies ar ticējumiem par Zvaigznes dienu, uzzinājām par zvaigznēm,
horoskopiem, risinājām krustvārdu mīklas, zīmējām Auseklīti.”
“Sveču dienai tika veltīta izstāde un tematiska stunda PII bērniem: „Parunāsim par
Sveču dienu”. Runājām par svecēm, kur tās izmanto, kādas tās ir. Bērni izkrāsoja zīmējumu
ar sveci, kurus vēlāk varēja apskatīties izstādē.”
“Dainu tēva 180 gadu jubilejai skolēniem bibliotēkā tika piedāvātas dainu stundas
par K.Barona dzīvi un darbību, kā arī sagatavota prezentācija, kurā bērni varēja redzēt
slaveno Dainu skapi un istabu, kurā bija dzīvojis K. Barons. Par cik mums nav dainu skapja,
tad mēs izveidojām dainu koku, kurš ar katru dienu kļuva aizvien kuplāks. Dainu stundās
bērni lasīja tautasdziesmas, sakāmvārdus, minēja mīklas, lika puzli, līmēja lapiņas ar
tautasdziesmām uz ozola lapām.”
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“Dainu kokā pirmās tautasdziesmas iekarināja 7.klases skolēni. Kopā dainu stundas
apmeklēja 2., 3., 4., 6.un 7.klases skolēni.
Vairāku gadu garumā, decembra mēnesī, tiek rīkots pasākums „Čaklākais lasītājs”,
kurā tiek apbalvoti desmit bērni, kuri gada laikā izlasījuši visvairāk grāmatu. Pasākuma laikā
spēlējam dažādas atraktīvas spēles, bērni saņem pateicības rakstu un dāvanu ar saldumiem.”



Blontu pagasta bibliotēka

“Bibliotēku nedēļas ietvaros notika lasīšanas veicināšanas stunda mazajiem lasītājiem
‘’’Mana vismīļākā grāmata’’, pasākums Blontu PII „Labas uzvedības ābeci pāršķirstot” –
uzvedības pamatprincipi, atjautības konkursi.”
“Vasaras mēnešos, lai mazie lasītāji vairāk lasītu grāmatas, nevis pavadītu lielāko
daļu dienas pie datora, izmēģinājām „grāmatu priekšā lasīšanu”, bērniem klausīšanās
patika.”

Tas bija pavisam neliels ieskats lasītveicināšanas pasākumu klāstā, kas tiek organizēts
Ludzas reģiona bibliotēkās bērniem un jauniešiem.
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Istras pagasta bibliotēka

“Lai arī bērns dzīvojot laukos, spētu saņemt visus pakalpojumus, kādus saņem pilsētas
bērni, lai tie veidotos par radošām personībām 2010.gadā mūsu bibliotēkā sāka darboties
leļļu teātris. Pieaugušie kopā ar bērniem iesaistījās ļoti aizraujošā nodarbē. Atskaites gadā
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.
Šajā gadā leļļu teātris “TEREMOK” svinēja savu 5. dzimšanas dienu. Piecu gadu laikā
iestudēta 31.pasaka. Tās ir izrādes gan pieaugušajiem, gan bērniem. Leļļu teātris pasaulē
pašlaik piedzīvo dažādas radošas pārmaiņas bet mēs turamies pie klasiskā varianta; pasakās
darbojas uz rokas uzmaucamās lelles, bet paši aktieri skatītājiem nav redzami. Ir daudzas
izrādes, kur muzikālais pavadījums skan “dzīvajā””.
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5. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums
LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BIBLIOTĒKA
Bibliotēkai ir sava mājas lapa www.ludzasbiblio.lv , kā arī
profils www.facebook.com. Portālā www.draugiem.lv informāciju par bibliotēkas
pasākumiem bibliotēkas darbinieki ievieto personīgajos profilos.
Bibliotēkas mājas lapas apmeklējumi ir apmēram 30 dienā.

Darbs ar elektronisko katalogu
2015. gadā turpinājām veidot un uzturēt Ludzas reģiona bibliotēku elektronisko
kopkatalogu. 2015. g. beigās kopkatalogā – 76784 ieraksti ar 182509 eksemplāriem.
Elektronisko kopkatalogu veido Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka, Ludzas, Ciblas,
Kārsavas un Zilupes novadu 27 pašvaldību, 4 Ludzas pilsētas skolu bibliotēkas, J. Soikāna
Ludzas mākslas skolas bibliotēka, 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
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vakara vidusskolas bibliotēkā, 2014.gadā – Ciblas novada Felicianovas pagasta bibliotēkā,
2015.gadā – Kārsavas pilsētas bibliotēkā.
2015. gadā turpinājām apmācīt un individuāli konsultēt skolu un pagastu bibliotekārus
darbā ar BIS ALISE moduļiem. Aizvadītājā gadā vēl 5 pagastu bibliotēkas un J. Soikana
Ludzas mākslas skolas bibliotēka pēc BIS ALISE kursiem patstāvīgi uzsāka darbu ar
elektronisko katalogu. Konsultācijas sniegtas gan pa telefonu, gan uz vietas bibliotēkā, gan ar
BIS ALISE “čata” palīdzību.
Darbs elektroniskajā kopkatalogā (Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas darbinieki):
Izveidoti MARC ieraksti

244

Rediģēti MARC ieraksti

7972

Apstrādāti eksemplāri

1393

Saņemti izdevumi

36651

Izsniegti izdevumi

36403

Paplašinātā meklēšana

51415

Reģistrēti lasītāji

230

Izmaiņas EIG

5852

Rediģēti lasītāji

1934

Norakstīti izdevumi

1733

Norakstīti eksemplāri

1734

Importēti MARC ieraksti

964

Izveidoti autoritatīvie ieraksti

9

Importēti autoritatīvie ieraksti

1920

Izveidotas anotācijas

711

Pagarināti izsniegumi

12899

Rezervēti eksemplāri

2221

Rediģēti autoritatīvie ieraksti

40

Rediģētas anotācijas

54

Izsniegti izdevumi lasītavā
Piešķirti autorizācijas dati

37114
20

Pievienoti lasītāju apmeklējumi

35963

Lielākā daļa elektroniskā kataloga ierakstu pēc ievadīšanas tika papildināti ar anotācijām
un grāmatu attēliem. Pavisam pievienotas 711 anotācijas. Tas ir ļoti uzskatāmi un ērti gan
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elektroniskā kataloga lietotājiem, gan pašiem bibliotēkas darbiniekiem. Tāpat turpinājās darbs
ar Autoritatīvo datu bāzi – gadā beigās datu bāzē ir 14463 ieraksti (2014.g.- 12235). (+2228).
Autoritatīvus ierakstus paši veidojam maz, vairākumu importējām no LNB Autoritatīvās datu
bāzes.
Elektroniskais katalogs
Ierakstu skaits – 76784 (2014.g. – 72514 )
Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka (Ieraksti ar eksemplāriem) – 52639
Monogrāfisko izdevumu eksemplāri –182509 (2014.g. –173139)
Turpinājumresursu eksemplāri – 2972 (2014.g. – 2669)
Kopkatalogā ievadīto datu dinamika gadā:

2012.g. decembris
2013.g. decembris
2014.g. decembris
2015.g. decembris

Ierakstu skaits
62905
68356
72514
76784

Dinamika
+ 5451
+ 4158
+ 4270

2015. gadā pēc „Google Analytics” datiem Ludzas bibliotēkas kopkataloga attālinātie
apmeklējumi – 5931 (2014.g. – 4728), unikālie apmeklētāji – 2404 (2014.g. – 1423), lapu
skatījumi – 36012 (2014.g. – 31478).
Pagajušajā gadā Kultūras informācijas sistēmu centra un informācijas tehnoloģiju
uzņēmuma SIA “Tieto Latvia” rīkotajā konkursā “BIS ALISE e-katalogs Tavā kabatā” balvas
– iPad Air planšetdatorus – saņema: reģionu galveno bibliotēku konkurencē - Ludzas pilsētas
galvenā bibliotēka, skolu bibliotēku konkurencē - Ludzas pilsētas ģimnāzijas bibliotēka.
Konkurss norisinājās ikgadējās akcijas E-prasmju nedēļa 2015 ietvaros, laikā no 23.
līdz 27. martam, un tajā bija iespēja piedalīties Latvijas publiskajām un skolu bibliotēkām.
Konkursa mērķis bija veicināt Latvijas publisko un skolu bibliotēku aktivitāti, iesaistot
bibliotēku lietotājus E-prasmju nedēļas 2015 pasākumu programmā un rosinot viņus izmantot
BIS ALISE e-kataloga mobilo versiju. Bibliotekāriem konkursa ietvaros bija jārīko pasākums
(apmācība, seminārs, diskusija, prezentācija u.c.), kura laikā tā apmeklētāji jāiepazīstina
ar BIS ALISE e-kataloga mobilo versiju, jāparāda, kā to lietot, un jāuzdod konkrēts
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uzdevums, kas katram lietotājam jāveic, pieslēdzoties no mobilās ierīces bibliotēkas ekatalogam.
Pasākums bija rīkots Ludzas pilsētas ģimnāzijā, abas bibliotēkas konkursā aktīvi
sadarbojās, iniciators dalībai konkursā bija ģimnāzijas bibliotekāre Elita Romanovska.
Datu bāzes
2015. gadā Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka piedāvāja bibliotēkas apmeklētājiem
šādas datu bāzes: news.lv un „Letonika”; 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 –20919 (2014.g. – 19804) (+ 1115)
Katru mēnesi pēc noslēgtā līguma veicām avīzes „Ludzas Zeme” ierakstu failu atlasi un
nosūtīšanu Nacionālās bibliotēkas Bibliogrāfijas institūta Nacionālās analītikas nodaļai.
Pagājušajā gadā nosūtījām 422 ierakstus.
Ludzas pilsētas domes dokumenti
Ierakstu skaits – 1970
Ludzas pilsētas domes, Ludzas novada domes sēžu protokolu apraksti no 2006.g.
Analītika
Ierakstu skaits – 3892 (2014.g. – 3836) (+56)
Ludzas pilsētas galvenā bibliotēkā pakāpeniski maina savu datorparku. Katru gadu
tiek iepirkti jaunie datori. 2015. gadā nomainīti uz jauniem divi datori darbiniekiem,
uzstādīts jauns printeris komplektēšanas un apstrādes nodaļā, kas nodrošina kvalitatīvāku
svītrkodu drukāšanu. Interneta lietotāju datori pagaidām ir iegūtie projekta “Trešais tēva dēls”
ietvaro, kuru ātrums jau ir lēns un tehniski tie ir novecojuši. Apmeklētāju datorus ir paredzēts
sākt nomainīt 2016. gadā.
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2015. gadā bibliotēkas mājas lapai tika uzstādīta automātiskās tulkošanas iespēja HUGO.

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

Informāciju par reģiona bibliotēku darbu var lasīt katra novada

pašvaldību tīmekļa vietnēs: Ludzas novada bibliotēkām – www.ludza.lv , Kārsavas novada
bibliotēkām – www.karsava.lv , Ciblas novada bibliotēkām – www.ciblasnovads.lv , Zilupes –
www.zilupe.lv

.

Tāpat

par

pasākumiem

un

dažādām

aktivitātēm

var

lasīt

arī

www.biblioteka.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 www.draugiem.lv, www.facebook.com,
www.odnoklasniiki.ru u.c.
Liels darbs tika veikts Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas elektroniskā kopkataloga
veidošanā. No 28 publiskajām bibliotēkām 24 bibliotēkas strādā ar BIS ALISE. Pārējās 4
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, Nirzas, Kārsavas pilsētas
bibliotēkā, Zilupes pilsētas bērnu apkalpošanas nodaļā. Gandrīz pabeigts rekataloģizācijas
darbs Brigu, Rundēnu un Zvirgzdenes pagasta bibliotēkās. Aktīvi turpinās rekataloģizācijas
darbs arī pārējās pagastu 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
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uzsākušas LIIS programmā - Ludzas pilsētas ģimnāzija, Ludzas Mūzikas pamatskola, Ludzas
2. vidusskola, Ludzas novada vidusskola un Kārsavas vidusskola.
Jau vairākus gadus pateicoties KISC sadarbībā ar SIA Tilde un SIA Lursoft visām
Latvijas pašvaldību publiskajām bibliotēkām nodrošina bezmaksas pieeju Letonika.lv un
LURSOFT laikrakstu bibliotēkas datubāzēm. Ludzas reģiona bibliotēkās atskaites gadā bija
pieejamas šīs divas datu bāzes.
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 202 datori un
50 datori bibliotēku darbiniekiem, skolu bibliotēkās lietotāji varēja izmantot 37 datorus.
Datoru apkopi un uzraudzību veica katra novada pašvaldības informācijas sistēmu speciālisti
sadarbībā ar atbalsta dienestu. Gribētos uzteikt viņu atsaucību, pretimnākšanu un operativitāti
problemātisku situāciju risināšanā.
Datorparki bibliotēkās noveco un nolietojas, tos aizvien biežāk 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.
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Ludzas novadā pagastu bibliotēkām atskaites gadā tika iegādāti 5 jauni darba datori
bibliotekāram.

6. Novadpētniecības darbs
LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BIBLIOTĒKA
Veicot novadpētniecības darbu, cenšamies apkopot visu pieejamo informāciju par
Ludzas, Ciblas, Kārsavas, un Zilupes novadiem. Vācām un apkopojām visu informāciju, kura
saistīta ar Ludzas reģiona vēsturi, dabas objektiem, kultūru, etnogrāfiju, cilvēkiem utt.
Novadpētniecības krājumā ietilpa grāmatas, periodiskie izdevumi, nepublicētie materiāli,
mapes, albumi, CD.
Lai papildinātu novadpētniecības krājumu, veicām kārtējo un retrospektīvo fonda
komplektēšanu, kā būtiskākos 2015.gada ieguvums var minēt grāmatas: “Ludzas pils
noslēpumi: pētījumi Ludzas pilskalnā un apkārtnē”; Tatjana Berga

”Ludzas novada

arheoloģijas pieminekļi”; “Ludzas igauņu pasakas”; Sandra Vorkale “Lobs ar lobu sazatyka:
krāsojamā grāmata par Latgales mākslinieku Antonu Kūkoju”; “Latgales sirdspuksti: dzejas
un foto albums”; Juris Urtāns “Ķīšukalns: Ludza pirms Ludzas”; Елена Арбузова “И всетаки что-то осталось...”; Николай Никулин “Встречи и расставания” (atmiņu krājums par
Kārsavas novadu). Tāpat Rēzeknes kultūras centra izdevniecības krājumi: “Olūts”, “Tāvu
zemes kalendārs” u.c.
Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka turpināja veidot elektronisko novadpētniecības datu
bāzi. 2015.gadā ierakstu skaits novadpētniecības datu bāzē ir sasniedzis 20919. (2014. gadā –
19804, t.i. + 1115). Datu bāzē atspoguļojās informācija par tekošo un retrospektīvo materiālu.
Datu bāze regulāri tika papildināta ar ierakstiem no laikrakstiem “Ludzas Zeme”, “Latgales
Vietējā Avīze”, informatīvā izdevuma “Ludzas Novada Vēstis”, kā arī no citiem
reģionālajiem un republikāniskajiem preses izdevumiem. Ludzas novadpētniecības datu bāzi
sākām veidot 2000.gadā. Tajā var sameklēt informāciju no Ludzas rajona laikraksta sākot ar
1951.gadu, kā arī izveidoti analītiskie apraksti visiem novadpētniecības fondā esošiem
izdevumiem.
Informācija par Ludzas reģionu tika meklēta Latvijas Nacionālās bibliotēkas datu
bāzēs: katalogā, nacionālās bibliogrāfijas analītikas datu bāzē, “Zudusī Latvija”, “Periodika”.
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Esam atraduši interesantu informāciju izskatot preses izdevumus “Latgales Vēstnesis” 1935.1939., “Latgales Ziņas” 1928.-1934. Piemēram, uzzinājām, ka Ludzas kapos apglabāts
Anglijas karaļu Stjuartu dinastijas pārstāvis.
2015. gadā turpinājām sūtīt laikraksta “Ludzas Zeme” ierakstus LNB nacionālās
bibliogrāfijas analītikas datubāzei (422 ieraksti), sadarbojāmies ar Letonikas digitālo projektu
“Zudusī Latvija”- sūtījām fotomateriālus par zudušo Ludzu.
Turpinājām papildināt, kā arī veidot jaunas novadpētniecības mapes – kopskaitā tās ir
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“Ludzas pilsdrupas”, “Ludzas igauņi”, “Ludzas ebreji”, “Soikanu dzimta”, “Hercs

Franks” u.c.
Visa gada garumā bibliotēkas lasītavā varēja skatīt novadpētniecības materiālu izstādes.
Piemēram: Grāmata “Terra Mariana 1186-1888”, “Rakstniekam Jezupam Laganovskim –
95”, “Māksliniekam un publicistam Jurim Soikānam – 95”, “Mana pilsēta Ludza dzejā, prozā
un attēlos”, “Monsinjoram Nikodemam Rancānam – 145”, “Antonam Kūkojam – 75” u.c.
Bibliotēkas mājas lapā tika veidota pirmā novadpētniecības virtuālā izstāde – “Ludza!
Ludza! Tāla teiksma”

(http://www.ludzasbiblio.lv/lv/virtualas-izstades/4910-ludza-ludza-

tala-teiksmavirt) , kurā eksponēti materiāli par Ludzas vēsturi, ievērojamiem cilvēkiem un
notikumiem. Regulāri tiek papildināta un rediģēta Kultūrvēstures datu bāze, kura atrodas
bibliotēkas mājaslapā www.ludzasbiblio.lv .
Bieži vien bibliotēkas apmeklētāji interesējās par
jautājumiem. Tika meklētas atbildes uz jautājumiem:

dažādiem novdpētniecības

Ludzas Sarkanā krusta vēsture,

Zemessardzes vēsture (Ludzas raj.), par Latvijas Tautas frontes Ludzas nodaļu, par telpu
futbola čempionātu vēsturi Ludzā, par Briģu pagasta kolhoziem (Ludzas rajons) u.c.
2015. gadā tika rīkoti vairāki pasākumi par novadpētniecības tematiku. Bibliotēku
nedēļas ietvaros bija interesanta tikšanās ar Latgales slaveno dzejnieci Annu Rancāni. Tāpat
Bibliotēku nedēļas ietvaros, veiksmīgi noritēja pasākuma “Dzīvā grāmata” pirmais
mēģinājums. Tajā notika saruna ar Ludzas novada, Ņukšu pagasta “Aizupmājas“ saimnieci
Ingrīdu Diļevku – “kurzemnieci ar latgalietes sirdi”- kā viņa pati sevi raksturo.
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Pasākumu “Dzīvā grāmata” vada Ludzas pilsētas ģimnāzijas bibliotekāre Vanda Žuļina

2015. gadā Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka piedalījās vietējās krievvalodīgās
dzejnieces Jeļenas Arbuzovas dzejas krājuma izdošanā, kas notika pateicoties Ludzas novada
pašvaldības atbalstam un sadarbībai ar Jeļenas kolēģi Raisu Prozarkeviču, kā arī 12.Saeimas
deputātu Aleksandru Jakimovu. Grāmatas prezentācijas pasākumu rīkoja Ludzas Bērnu un
jauniešu centra jauniešu kluba “Lietussargs” dalībnieki.
Sirsnīgā atmosfērā izskanēja grāmatas “Latgales sirdspuksti” prezentācija – tikšanās ar
Ludzas, Ciblas, Zilupes dzejniekiem un fotogrāfiem: Aleksandru Dukštu, Ņinu Ivanovu, Annu
Kipļuku, Ingrīdu Aizupi, Ilgu Ivanovu u.c.
Eiropas valodu dienu ietvaros, sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru bibliotēkas
apmeklētājiem, bija iespēja iepazīties ar krājuma “Ludzas igauņu pasakas” veidotājiem: Tartu
un Helsinku universitātes zinātniekiem Karlu Pajusalu, Uldi Balodi, Hanessu Korjus, tulkotāju
un dzejnieku Gundaru Godiņu. Pasākumā piedalījās arī Ciblas novada folkloras kopa “Ilža” ar
divām dziesmām igauņu valodā.

Krājuma “Ludzas igauņu pasakas” prezentācija
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Kā partneris bibliotēkas darbinieki turpināja piedalīties Ludzas novada pašvaldības
projekta “Ludzas lielās sinagogas restaurācija un ebreju garīgā mantojuma atdzimšana”
aktivitātēs (sīkāk skat. atsakites sadaļā “Projekti”).
Novadpētniecības materiālu vākšanā un popularizēšanā bibliotēka sadarbojās ar
Ludzas Novadpētniecības muzeju, Ludzas novada Tūrisma informācijas centru, pilsētas
iedzīvotājiem, kuri interesējās par pilsētas vēsturi. Ludzas Novadpētniecības muzejam
piedāvājām materiālus ekspozīciju veidošanā. Tūrisma informācijas centrs dalījās ar savu
informāciju un arī mēs palīdzējām ar nepieciešamajiem materiāliem.
LUDZAS REĢIONS
Ir ļoti nozīmīgi, lai savas dzimtās vietas vēstures apzināšana, mainoties paaudzēm,
turpinātos. Tieši tāpēc bibliotēkas iegulda lielu darbu novadpētniecībā, sava pagasta vai
pilsētas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā. Novadpētniecības darbs
lika aktīvi sekot līdzi dzīves norisēm, pētīt un vākt materiālus par novadniekiem un
notikumiem. Bibliotēku darbinieki ikdienā strādāja pie tēmu un materiālu izveides un
sistematizēšanas, veidojot informācijas un materiālu kopumu vairākos virzienos.
Atskaites gadā tradicionāli informācija tika izgūta no Latgales reģionālās avīzes
„Vietējā Latgales Avīze”, no vietējiem novadu informatīvajiem izdevumiem, ļoti maz no
reģiona laikraksta „Ludzas Zeme” u.c. Neatsverams palīgs bibliotekāriem novadpētniecības
darbā bija datu bāzes, piemēram, LNB analītikas datu bāze, Ludzas pilsētas galvenās
bibliotēkas mājas lapā kultūrvēstures datu bāze, portālam www.periodika.lv ,citu bibliotēku
veidotās datu bāzes u.t.t.
Savāktie materiāli kārtoti tematiskajās mapēs piemēram, bibliotēku vēsture, Novada
vēsture, kultūra un reliģija, izglītība, folklora, ievērojamie cilvēki u.t.t. Katrā bibliotēkā
novadpētniecības materiāli ir izvietoti atsevišķi no pārējā krājuma.
Visās bibliotēkās ir arī novadpētniecības kartotēkas. Felicianovas bibliotēkā bija
pieejamas interesantas mapes par Felicianovas HES, rūpnīcu „Polimērs”.
Tāpat bibliotēkās tika veidoti un papildināti foto albūmi, kas dokumentēja aktuālākos
notikumus pagasta, novada dzīvē. Piemēram, Kārsavā tika savākts liels daudzums vēsturisko
fotoattēlu par pilsētu, par novada savu darbību beigušajām skolām, Pureņu pagasta bibliotēkā
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– kolekcija par nu jau vēsturē ierakstīto Pureņu pamatskolu, arī Zilupes pilsētas bibliotēka var
lepoties ar vēsturisko fotogrāfiju kolekciju par savu dzimto Zilupi.


Kārsavas pilsētas bibliotēka

Regulāri veidojam bibliotēkā izstādes, veltītas Latgales un novada izcilajiem cilvēkiem
viņu jubilejās: “Rakstniekam Jezupam Laganovskim – 95”; “Vēsturniekam Heinriham
Strodam-90”; “Dzejniecei Līvijai Liepdruvietei-60”, “Kardinalam Julianam Vaivodam-120”;
“Valodniekam Leonardam Latkovskim 110”, kā arī par Arvīdu Jurdžu, Pīteri Miglinīku un
Ontonu Kūkoju.
Popularizējam Kārsavas novada cilvēkus, kuri aizraujas ar kādiem interesantiem
hobijiem – rokdarbiem, kolekcionēšanu vai citām prasmēm. Augustā organizējām kārsavietes
Janīnas Rodikovas darbu izstādi “Ziedu pasaka”, kur izstādītas tika viņas gleznas lentīšu
tehnikā. Pēc izstādes Kārsavā darbi aizceļoja uz Baltinavu, savukārt viņi mums piedāvāja
savas novadnieces Lūcijas Ločmeles lielformāta pužļu izstādi.

Janīnas Rodikovas darbu izstādes atklāšana
Sadarbojamies ar novadpētnieku Nikolaju Nikuļinu, palīdzot materiālu vākšanā, faktu
meklēšanā, kā arī tehniskā darbu noformēšanā. Decembrī organizējām viņa jaunās grāmatas
“Vstreci i rasstavanija” atvēršanas pasākumu.
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Sadarbojamies ar novada tūrisma informācijas centru. Sniedzam mūsu uzkrāto
informāciju, kā arī saņemam centra apkopotos materiālus bukletu veidā. Līdzdarbojamies
centra aktivitātēs un vizuālo materiālu sagatavošanā. Informējam bibliotēkas apmeklētājus par
tūrisma iespējām novadā, kā arī par pasākumiem piem., maiznīcā “Dzīles”, u.c.


Līdumnieku pagasta bibliotēka

Nevalstisko organizāciju projektu ietvaros tūristi apceļoja pilis un muižas, arī
Rozenšildu muižas bijušo teritoriju. Ir izveidots jauns pasākumu ckls ”Iepazīsim Ciblas
novada dabu un vēsturi nūjojot, sadarbībā ar Ciblas novada sporta organizatori I.Miklucāni un
tūrisma organizatoru Ē.Pavlovu.
Notikuši šādi pārgājieni ar maršrutiem - “Ciblas kapukalns - Eversmuižas pils un parks
- Ilžas upes krasts”, kur atrodas akmens “Kunga krēsls”, ārstniecisko akmeņu komplekss
“Dieva pirksts”; maršruts Līdumnieki - robežapsardzes punkts - Peiteļa ezers ar pilskalnu
“Purva saliņa“; Maršruts - “Līdumnieki - Linejas folvarks - z.s.”Grunduļi”. Par katru objektu
tiek sagatavots stāstījums. Pasākumi beidzas ar radošām darbnīcām, konkursiem, spēlēm
dabā, derīgo padomu stundām un kopā pasēdēšanu.
Pēdējais pārgājiens bija pa maršrutu “Ciblas kapukalns - Kondrtu sādža”, kur atklājām
interesantu akmeni un skaistu ozolu. Šiem objektiem vēl jāveic mērījumi, ko darīsim
2016.gada pavasarī. Šo pasākumu ciklu turpināsim arī 2016.gadā.
Maija mēnesī mūsu novadpētniecības grupa devās meklēt bedrīšakmeni, kurš atrodas
Ustinovas sādžā par kuru uzzinājām, izlasot Urtāna rakstu “Tāvu zemes kalendars”. Šo
akmeni atrada novadpētnieks V.Krivošejevs, kādrēzējais šīs sādžas iedzīvotājs. Tas ir lielākais
bedrīšu akmens Latgalē pēc bedrīšu skaita. Akmeni atrast nebija viegli.
Mājupbraucot atradām arī kapsulas, kuras izvietotas pa visu Latvijas pierobežu ar
nolūku iepazīt Latviju, sagaidot 100 jubileju. Līdumnieku pagastā tās bija izvietotas
Ustinovas, Vindrižu, Krupišu, Kozusolas un Klešniku sādžās. Tas bija interesanti un
aizraujoši.
11. septembrī bibliotēku apmeklēja „Fond 1836” pārstāvji, kuri izstrādā maršrutu
„Apkārt Latvijai pa visu pierobežu”. Kopā ar tūrisma organizatoru Ē. Pavlovu, apskatot
novadpētniecības materiālus un ceļvežus, ieteicām dabas un kultūrvēstures objektus, kurus
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varētu ietvert šinī maršrutā. Paredzēts pa pierobežu dienā, apmeklējot šos objektus, nostaigāt
18,36 km. Šis projekts saucas „Dāvana Latvijai 100.gadu jubilejā”. Noslēgsies šis projekts
Ciblas novadā 2017.g ar lielu pasākumu un koncertu Līdumnieku atpūtas kompleksā.
Novadpētniecībai veltītus pasākumus gatavoju sadarbībā ar Līdumnieku muzeja dibinātāju un
jaunsargu vadītāju I.Novožilovu, biedrību „Kultūras un darba centrs Līdumnieki”, Ciblas
novada tūrisma organizatoru un novada sporta organizatori. Sadarbojos ar Līdumnieku Kara
muzeju un Ciblas novadpētniecības muzeju.
Šinī gadā uzzinājām, ka mums ir sava dzejniece B. Bricika. Pēc viņas lūguma
nodrukāt uz datora viņas dzeju, nolēmu, ka to vajadzētu izdot skaisti noformētā grāmatā pašu
spēkiem un mēs to izdarījām kopā ar Ē. Pavlovu un A.Beļausku, lapas tika ielaminētas un
Zvirgzdenes pārvaldē iesietas. Grāmata saucas „Sarunas ar sevi”, kuru prezentēsim
11.februārī – dzejnieces dzimšanas dienā.


Mežvidu pagasta bibliotēka

Baznīcu nakts ietvaros sagatavots lasījums
par Mežvidu baznīcas un draudzes vēsturi, tās
veidošanās gaitu.
Gada nogalē jauku tikšanos noorganizēja
Kārsavas pilsētas bibliotēka „Intas Naglas dzejas
grāmatas

„Ieziedēt

varavīksnē”

atvēršanas

svētki.” Tā kā viņa ir mūsu novadniece, uz
tikšanos devos ar saviem lasītājiem.


Zilupes pilsētas bibliotēka

17. februārī tika organizēta tikšanās Zilupes pilsētas bibliotēkas lasītavā ar 9 a. klases
skolēniem, kas bija veltīta Latgales apriņķa daiļradei un to autoru popularizēšanai mūsdienās.
Bibliotēkā ir pieejams bagātīgs materiālu klāsts par novadniekiem un bijušā Ludzas rajona
autoriem.
22. jūnijā bibliotēku apciemoja Poļu zinātnes akadēmijas profesors Miroslavs
Jankovjaks, kas ir vairāku grāmatu autors par baltkrievu valodu. Viņš pie mums vērsās ar
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lūgumu savākt pilsētā esošos baltkrievus, kuri runā baltkrievu valodā, ar mērķi noskaidrot,
kādi baltkrievu dialekti ir sastopami mūsu pusē. Šī informācija bija nepieciešama pētījumam,
kas vēlāk pārtaps grāmatā.

M. Jankovjaks ar N.Ļemeševu un I.Sercovu

7. Projektizstrāde
LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BIBLIOTĒKA
2015. gadā Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka sadarbībā ar bijušo “Ludzas Zeme”
darbinieci Raisu Prozarkeviču un Saeimas deputātu Aleksandru Jakimovu iecerēja izdot
vietējās krievvalodīgās dzejnieces Jeļenas Arbuzovas dzejas krājumu “И все-таки что-то
осталось (“Un tomēr kaut kas ir palicis....”). Līdzekļi tā izdošanai tika meklēti: Latgales
kultūras programmas projektu konkursā (tika saņemta negatīva atbilde). Sadarbībā ar Ludzas
jauniešu klubu “Lietussargs” līdzekļi krājuma izdošanai tika meklēti arī Latgales NVO
projektu programmā, bet projekts neguva atbalstu. Projekts tika atbalstīts Ludzas novada
Mazo kultūras projektu konkursā.
Valsts Kultūrkapitāla fondam un Latgales kultūras programmas projektu konkursā tika
iesniegts, bet neguva atbalstu

projekts “Latgales reģiona publisko bibliotēku darbinieku

konference”.
Kā partneris bibliotēka piedalījās citu organizāciju projektos:
 Rēzeknes

novada

pašvaldības

projektā

“Europe

Direct informācijas

centrs

Austrumlatgalē”.
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 Ludzas novada pašvaldības projektā „Ludzas Lielās sinagogas restaurācija un ebreju
garīgā mantojuma atdzimšana” (Nr. ERZLV04/GSKMS/2013/09) īstenošanā.
Bibliotēka piedalījās ar novadpētniecības materiāliem par Ludzas ebreju kopienas
vēsturi un Ludzā dzimušo pasaules slaveno kinodokumentālistu Hercu Franku,
bibliotēkas direktore ir projekta darba grupā. Šī projekta ietvaros notika triju dienu
radošās darbnīcas par multimediālās ekspozīcijas veidošanu.

Darbnīcas gaitā

bibliotēkas darbinieki izveidoja nepilnu četru minūšu filmu par Hercu Franku „Ludza
– tas ir mans sākums un mana laime” H. Franks. Īsfilmiņa tiks izmantota restaurētās
sinagogas multimediālās ekspozīcijas daļā par fotogrāfu Vulfu Franku un
kinodokumentālistu

Hercu

(Gercelu)

Franku,

to

var

noskatīties

https://www.youtube.com/watch?v=pS1Wio4fDew.

Radošās darbnīcas ietvaros Hordlandas Muzeju centra (Norvēģija) eksperte
Mariela Norheim bibliotēkas darbiniecēm māca, kā veidot filmiņas
Windows Movie Maker programmā

 LNB projektā “Pastāvēs kas pārvērtīsies” (VKKF atbalsts), kura ietvaros Ludzas
pilsētas ģimnāzijā ar lekciju par Jāņa Raiņa daiļradi viesojās LU Dr. Zita Kārkla un
LNB projektu vadītāja Liega Piešiņa ar radošo darbnīcu “Latvijas Kultūras kanons”.
 Šauļu publiskās bibliotēkas Bibliotekāru asociācijas (Lietuva) projektā “Informatīvā
servisa attīstība vecākiem, kuriem ir bērni invalīdi” (Development of Information
services for parents of the disabled children). Tā ietvaros Šauļu kolēģi stāstīja par savu
pieredzi darbā ar bērniem ar īpašām vajadzībām Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas
darbiniekiem un Ludzas Invalīdu biedrības pārstāvjiem.
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Šauļu koleģi dalās pieredzē

 Ludzas pensionāru biedrības projektā „Nāc, dari un aicini citus”

(Biedrības

“Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs”) bibliotēkas darbinieki informēja par
bibliotēkas darbu; stāstīja, kā lietot bibliotēkas elektronisko katalogu, kultūrvērstures
datu bāzi; stāstīja par jaunāko literatūru par 2. pasaules kara notikumiem Latvijā. Pēc
filmas “Lūgšana mājai”, kurā ir stāsts par izcilo Latgales dzejnieci Annu Rancāni un
viņas ģimeni — meitu Terēzi, mazdēlu Danielu un Daniela tēti Daru Muhamadu Ali
notika domu apmaiņa par tiem izaicinājumiem, ar ko sastopas mūsdienu cilvēki.Šī
projekta ietvaros kinoteātrī pēc filmas “Segvārds “Vientulis”” noritēja diskusija par
cilvēka lomu vēsturiskajos notikumos, kuru vadīja bibliotēkas metodiķe Elita Zirne.

LUDZAS REĢIONS
Katru gadu bibliotēkas mēģina piedalīties 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 11 bibliotēkas, no tām 9 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, Zaļesjes pagasta bibliotēka
un 2 skolas bibliotēkas: Ludzas pilsētas ģimnāzija un Ludzas mūzikas pamatskola.
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LNB programma “Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana grāmatu un citu
izdevumu iegādē nacionālās identitātes un sabiedrības saliedētības veicināšanai” piedalījās
Kārsavas un Ciblas novadu bibliotēkas.
Ludzas reģiona bibliotēkas piedalījās Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) un
Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) izstrādātajā projektā "Augstvērtīga latviešu
oriģinālliteratūra bibliotēkās.”
Novadu bibliotēkas visa gada griezumā startēja 14 dažādos projektos.


Lauderu pagasta bibliotēka

2015. gadā bibliotēka ir piedalījusies projektā „Profesionālās kompetences pilnveide
Porhovā”. Oktobra mēnesī kopīgi ar tūrisma speciālistu un ar Kultūrkapitāla fonda atbalstu ir
uzrakstīts projekts braucienam uz Krieviju pieredzes apmaiņai novadpētniecības jomā.
Brauciena laikā pilsētā Porhovā apmeklēju meistarklasi vecslāvu rakstības skolā.
Brauciens bija ļoti izglītojošs novadpētniecības jomā. Iepazinos gan teorētiski, gan praktiski ar
vecslāvu rakstību uz vaska plāksnītēm un uz bērza tāss (bērza tāss rakstība) (sk. att). Šīs
vēstules uz bērza tāss izmantoja gadsimtu gaitā no 11 līdz 15 gadsimtam. Tāpat iepazinos ar
tekstu rakstīšanas metodēm uz papīra ar zoss spalvu un citu putnu spalvu palīdzību (17 - 19
gadsimtos). Ieguvu pieredzi kā izveidot rakstības skolu sava bibliotēkā.
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Zilupes pilsētas bibliotēka

2015. gadā projektus neesam iesnieguši un izstrādājuši, tomēr šis gads bija ražens ar
to, ka ņēmām dalību projektā, kuru izstrādāja citi. Tas bija projekts, ar kuru palīdzību tapa
dzejas un foto albums "Latgales sirdspuksti".
2015. gada marta mēnesī ar mums sazinājās projekta idejas autore, biedrības “Balvu
olūts” valdes priekšsēdētāja Zanda Arnicāne un izstāstīja par tā būtību. Projekts mūs ļoti
ieinteresēja un mēs labprāt iesaistījāmies. Projekta mērķis bija izstrādāt un publicēt albūmu,
kurā publicēti Latgales mazpazīstamo dzejnieku un fotogrāfu darbi. Darbs sākās ar to, ka
sagatavojām šo cilvēku sarakstu. Katru individuāli sazvanījām, izstāstījām projekta būtību un
aicinājām piedalīties. Pēc individuālajām sarunām izveidojās saraksts ar tiem cilvēkiem, kuri
vēlas piedalīties un ir gatavi, lai viņa darbi tiek publicēti. Šo sarakstu nosūtījām Zandai.
Nākošais darba posms bija saistīts ar dzejoļu un fotogrāfiju savākšanu, atlasīšanu,
rediģēšanu u.t.t. Bibliotēka bija starpnieka lomā starp autoriem un projekta veidotājiem.
Rezultātā no Zilupes novada albūmā tika publicēti 2 fotogrāfu un 6 dzejnieku darbi.
Katrs autors tika aicināts uz grāmatas prezentāciju. Mūsu autori piedalījās prezentācijā,
kura notika Viļakā. Uz šo prezentāciju bija daži autori un Zilupes novada bibliotekāri. Otra
prezentācija notika Dagdā, arī tur piedalījās 2 autori un trešā - Ludzā, kurā piedalījās 3 autori.
Uz prezentācijām nodrošinājām nokļūšanu visiem autoriem, kuri vēlējās.
Katram autoram projekta vadītāji

uzdāvināja albūmu, arī mums par sadarbību

dāvinājumā tika viens eksemplārs, kurš tik tiešām priekš mums ir ļoti liels ieguvums. Prieks,
ka bibliotēka grāmatā ir norādīta kā sadarbības partneris. Mums ir liels lepnums, ka ar mūsu
līdzdalību mūsu novadnieki ir kļuvuši par nelielu vēstures daļiņu, kas iemūžināta grāmatā, jo
grāmatas vēl joprojām ir nezūdošas un mūžīgas.
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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.
2015. gadā bibliotēka sarīkoja 9 Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes bibliotēku
vadītāju seminārus, 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:
Janvāra mēnesī tika rīkoti 4 izbraukuma semināri katrā no novadiem par aizvadītā
gada aktualitātēm un kultūras kartes aizpildīšanu.
31. martā bibliotekāru seminārā tika runāts par inovatīvajiem pakalpojumiem
bibliotēkās, par publicitātes svarīgumu, tika pārrunāti un vērtēti 14. Grāmatu svētki Ludzas
novada Pildā, to lietderība un vajadzība, tāpat pieskārāmies gada atskaišu, akreditācijas un
apmācību tēmām.
10. aprīlī seminārs tika rīkots tikai Ludzas, ciblas un Kārsavas novadu bibliotēkāriem,
jo tika pārrunāta akreditācijas gaita, izrunāta stratēģiskā plānošana, kā arī krājumu
komplektēšanas politika.
16.oktobrī bibliotekāru seminārā bankas “Citadele” pārstāve runāja par uzkrājumu
iespējām, pārrunājām bibliotekāru konferences plusus un mīnusus, veidojām neparastās lelles
no dažādiem izejmateriāliem.
68

10. decembrī tika rīkots mācību seminārs publisko un skolu bibliotekāru darbiniekiem.
Šajā seminārā par interaktīvām nodarbībām bērnu un jauniešu bibliotēkās mums stāstīja Iveta
Krūmiņa, LNB uzziņu un informācijas centra Informācijas pakalpojumu sektora galvenā
bibliogrāfe. Tālivaldis Langenfelds pievērsa bibliotekāru uzmanību bibliotēku videi un to
vizuālajam noformējumam. Par jaunāko literatūrā atraktīvi stāstīja LNB projektu vadītāja
Liega Piešiņa.
21. decembrī tika organizēts noslēguma seminārs, kurā tika sasummēts gada darbs,
notikumi un pats aizkustinošākais bija – radošā darbnīca, kur bibliotekāri gatavoja
apsveikuma kartiņas bijušajiem bibliotekāru darbiniekiem.
28. februārī tika organizēts “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” ekspertu brauciens uz
Rīgu, kur Ķīpsalā notika noslēguma pasākums “Lielie lasīšanas svētki”.
5. martā bibliotēkas direktore, metodiķe un bērnu apkalpošanas nodaļas vadītāja devās
uz Rīgu, lai piedalītos apaļā galda diskusijā.
Februāris – marts pagāja arhīvu zīmē – jaunās nomenklatūras sastādīšanā un aprakstu
veidošanā.
Atskaites gadā izmaiņas juridiskajā statusā skāra Ludzas novada bibliotēkas.
Pamatojoties uz Ludzas novada domes 2015.gada 22.janvāra sēdes lēmumu “Par Ludzas
novada pašvaldības iestāžu reorganizāciju” tika reorganizētas Ludzas novada bibliotēkas
iekļaujot tās pagastu pārvaldēs kā struktūrvienības, tāpēc februārī tika izstrādāti jauni
bibliotēku nolikumi, lietošanas noteikumi un darbinieku amatu apraksti.
20. marts – Starpnovadu 14. Grāmatu svētki Ludzas novada Pildā.
23.-27.marts – E-prasmju nedēļa. Piedalīšanās SIA TietoLatvia rīkotajā konkursā “BIS
ALISE e-katalogs tavā kabatā”.
20. – 26. aprīlis Bibliotēku nedēļa. Tās vadmotīvs - Pastāvēs, kas pārvētīsies!
22. aprīlis – uz Rīgu brauc divas Ludzas reģiona bibliotēkas (Ludzas pilsētas glvenā
bibliotēka un Ludzas pilsētas ģimnāzijas bibliotēka) pēc godam nopelnītajām 1.vietas balvām
(iPad Air planšetdatori) konkursā “BIS ALISE e-katalogs tavā kabatā”, kuru rīkoja SIA “Tieto
Latvia”.
13.,14.,15.maijs – reģiona 12 publiskām bibliotēkām akreditācija (Rundēnu pagasta
bibliotēka, Ņukšu pagasta bibliotēka, Zvirgzdenes pagasta bibliotēka, Blontu pagasta
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bibliotēka, Pušmucovas pagasta bibliotēka, Mērdzenes pagasta bibliotēka, Mežvidu pagasta
bibliotēka, Mežvidu pagasta Raņču bibliotēka, Kārsavas pilsētas bibliotēka, Salnavas pagasta
bibliotēka, Malnavas pagasta Nesteru bibliotēka, Goliševas pagasta bibliotēka). Komisija
strādāja trīs dienas. Komisijas sastāvā bija Vanda Bērziņa, KM vecākā referente, Zinaīda
Rabša, Jēkabpils galvenās bibliotēkas vadītāja un Skaidrīte Daņiļēviča, Cēsu Centrālās
bibliotēkas krājuma organizācijas nodaļas vadītāja.
20. maijs – aktīvāko lasītāju ekskursija uz Raiņa muzeju “Jasmuižu”
15. jūnijs – pieredzes apmaiņas brauciens uz Sebežas pilsētu (Krievija).
24. jūlijā – pieredzes apmaiņas brauciens uz Monistes un Viru (Igaunija) publiskajām
bibliotēkām. Braucienā piedalījās 29 bibliotēku darbinieki no Ludzas reģiona. Par to stāsta
Mežvidu pagasta bibliotēkas vadītāja Veronika Šķestere:
Vasara - kārtējo atvaļinājumu, atpūtas, fiziskā un garīgā spēka atjaunošanas laiks.
Un pavisam jauki, ja to var apvienot ar pieredzes apmaiņas braucienu pie mūsu ziemeļu
kaimiņiem - Igaunijas Republikas kolēģiem.
Kā vienmēr - draudzīgā pulkā Ludzas, Ciblas, Zilupes un Kārsavas novadu
bibliotekāri apmeklēja vispirms Mōnistes bibliotēku, kas līdzinās jebkurai mūsu pagasta
bibliotēkai. Patīkams pārsteigums bija tur izvietotā igauņu valodā tulkoto latviešu bērnu
rakstnieku grāmatu izstāde. Bibliotēkas vadītāja iepazīstināja ar novadpētniecības materiālu
krājumu, stāstīja par ikdienas darbu ar lasītājiem. Savstarpējas debates izraisīja bibliotēkas
grāmatu fonds, kur līdzās jaunajām grāmatām plauktos gūla arī daudz vecāku gadu
izdevumu. Ņemot vērā nesen aizvadītās novada

bibliotēku akreditācijas komisijas

aizrādījumus par mūsu bibliotēku grāmatu krājumiem, ir par ko padomāt: vecas grāmatas
bibliotēkā ir vērtība vai traucēklis?
Arī Viru pilsētas bibliotēkas direktore sniedza plašu apskatu par bibliotēkas darbu un
uzdevumiem, krājuma veidošanas iespējas. Laikam jau tikai profesionālu skaudību var izraisīt
direktores teiktais: ”Bibliotēkas krājuma papildināšanai no valsts līdzekļiem uz katru
iedzīvotāju tiek piešķirti € 30. Tiem klāt nāk arī no pašvaldības budžeta izdalītie līdzekļi.”
Mūsu bibliotēkas toties saņem valsts atbalstu interneta un datortehnoloģiju bezmaksas
piekļuves nodrošināšanai. Igaunijā bibliotēkās internets ir par nelielu samaksu.
Tiešām brauciens bija derīgs un daudz ko varēs izmantot arī savā ikdienas darbā!
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Paldies Ludzas PGB direktorei Intai Kušnerei un metodiķei Elitai Zirnei par
veiksmīgo un labi organizēto braucienu!”

7.- 9.augusts – Ludzas pilsētas svētki.
Ludzas pilsētas svētki kā parasti notiek augusta sākumā. Uz svētkiem sabrauc gan
bijušie ludzānieši, gan draugi un radi, gan viesi no daudzām valstīm. Pilsēta saposta svētkiem
vairāku dienu garumā piedāvā pasākumus visdažādākajām gaumēm: sacensības un sporta
spēles Mazā Ludzas ezera radziņā gan bērniem, gan pieaugušajiem, viesmākslinieku un
pašmāju mūzikas mīļotājiem dažādi koncerti, lielā balle sestdienas vakarā Ludzas parka
estrādē, vizināšanās ar plostu, izstādes muzejā, bibliotēkā un mākslas skolā, Seno arodu diena
Ludzas amatnieku centrā, vides darbnīcas un izklaides.
26.augusts – Istras pagasta bibliotēkas leļļu teātris svin savu 5 gadu jubileju.

Septembris – bibliotēku budžetu sastādīšana.
Septembris – metodiskie braucieni uz reģiona bibliotēkām.
22.-23. septembris – Lietuvas kolēģu ciemošanās pie mums Ludzas bibliotēkā.
24.-25. septembris – Latgales novada bibliotēku darbinieku konference Ludzā. Divas
dienas Latgales bibliotekāri klausījās, diskutēja, pārrunāja ar darbu saistītos jautājumus.
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LBB priekšsēdētājas Kristīne Pabērza stāstīja par Latvijas bibliotekāru biedrības
aktualitātēm, LNB Kompetenču attīstības centra vadītāja Dženija Dzirkale-Maļavkina vēstīja
par bibliotekāru darbam nepuieciešamo izglītību un bibliotēkās vajadzīgo darbinieku skaitu.
Ļoti dinamisks un atraktīvs stāstījums par prātīgām un neprātīgām idejām pasākumu
organizēšanā un

noformēšanā bija no pasākumu organizatores Lailas Meluškānes un

mākslinieces-noformētājas Valdas Ošiņas. Konferences pirmās dienas pēcpusdienā Latgales
bibliotēku kolēģi dalījās savā labākajā darba pieredzē: Rēzeknes CB vecākā bibliogrāfe Ruta
Suseja stāstīja par pieredzi jauniešu iesaistīšanā novadpētniecības darbā, Skaidrīte Brūvere un
Lidija Pintāne no Līvānu NCB Rudzātu filiālbibliotēkas un Sutru filiālbibliotēkas dalījās
iespaidos par mūsdienīgu lauku bibliotēku iespējām, Dagdas bibliotēkas pārstāve Ilona
Bronka stāstīja par pasākumiem bērniem viņu bibliotēkā, Anna Pakele no Latgales Centrālās
bibliotēkas runāja par lasīšanas veicināšanas pasākumiem un iespējām Daugavpilī, par mazāk
ierasto pieredzi darbā ar grāmatu stāstīja Balvu CB pārstāve Ingrīda Supe, Olga Ribiņica no
Riebiņu bibliotēkas atklāja Riebiņu bibliotēkas sapņus, kuri piepildījušies, Ludzas pilsētas
galvenās bibliotēkas lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāja runāja par multimēdiju nozīmi
bibliotēku publicitātē.
Ludzas bērni, konferences dalībniekiem, sniedza koncertu, kurā varēja ne tikai vērot,
bet arī piedalīties tajā, izmēģinot savas spējas un talantus dziedāšanā, dejošanā un kustīgo
rotaļu izvešanā. Pēc koncerta visi devās burvīgā pastaigā-ekskursijā pa naksnīgo Ludzu.
Otrajā dienā iesākām konferenci ar ļoti pozitīvo un atraktīvo LNB Attīstības
departamenta vadītājas p.i. Māras Jēkabsones stāstījumu par nākotnes bibliotēku.
13. oktobrī – Latvijas bibliotekāru 17.konference “Dinamiskas bibliotēkas: piekļuve,
attīstība un pārmaiņas”. Konferencē, ar interesantajām idejām, piedalījās Līdumnieku
bibliotēka (sadarbība), Istras pagasta bibliotēka (produktīva brīvā laika pavadīšana – leļļu
teātris), Zaļesjes pagasta bibliotēka (veiklie pirkstiņi bibliotēkās), Kārsavas pilsētas bibliotēka
(projekti, cik tas ir lietderīgi), Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka (multimēdiji).
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19.oktobrī – Valsts izglītības satura centra un LNB Bērnu literatūras centra organizētā
zinātniski praktiskā konference “Pirmsskola, sākumskola, lasīšana, patikšana”. Konferencē
piedalījās Pildas pagasta bibliotēkas vadītāja.
KISC rīkotais tiešsaistes mācību vebināru cikls:
11.novembris - Latvijas digitālā kultūras karte,
25.novembris - E- pakalpojumi.
2.decembrī - hugo.lv, filmas lv, diva lv.,
9.decembrī - Datu bāzes.
1. decembris – Metodiķu seminārs Rīgā
9. decembris -

LNB Bērnu literatūras centrs un apgāds Zvaigzne ABC aicināja

publiskās un skolu bibliotēkas piedalīties plakātu konkursā par Džefa Kinnija grāmatu “Grega
dienasgrāmata” konkursā. Konkursa uzvarētājiem bija dota iespēja braukt uz Rīgu, lai varētu
tikties ar šīs ĻOTI populārās grāmatas autoru. Uz grega festivālu no Ludzas reģiona brauca
četras komandas (Ludzas pilsētas ģimnāzija, Ludzas Mūzikas skola, Ņukšu pagasta bibliotēka,
Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka).
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15.decembris – pieredzes apmaiņas brauciens uz Cēsu un Limbažu bibliotēkām

9. Bibliotēku materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums
LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BIBLIOTĒKA
2015. gadā Ludzas pilsētas galvenajā bibliotēkā bija ieplānota un paveikta grīdas
seguma nomaiņa Krājumu komplektēšanas un apstrādes nodaļas telpā. Materiāli izmaksāja
299.00 EUR, darbu veica Tautas nama remontstrādnieks savā darba laikā, tāpēc par to nebija
jāmaksā.
2015. gadā iepirkti:
 Ziņojumu dēlis Bērnu apkalpošanas nodaļai

 Divi stendi brošūrām bibliotēkas lasītavā, kuros tiek eksponēti abonētās preses katras
dienas jaunumi.
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 Uzlādējamās bezvadu galda lampas lasītavas telpās
 Trīs sēžammaisi Bērnu apkalpošanas nodaļā

 Galds abonementam
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 Saimniecības skapis apkopējai
 No biroja tehnikas iepirkti : 2 datorkomplekti darbiniekiem, drukas iekārta
KYOCERA, trīs svītrkodu skeneri

LUDZAS REĢIONS
Ludzas reģiona bibliotēku telpu stāvokļa vērtējums ir labs. Bija bibliotēkas kurām bija
vajadzīgs remonts. 2015. gada nogalē tika uzsākts un 2016.gadā turpinās kapitālais remonts.
Blontu pagasta bibliotēka: “2015. gadā nopirkts jauns novadpētniecības plaukts,
iegādāts bērnu paklājiņš. Nomainīti plauktu daleņi.”
Briģu pagasta bibliotēka: “No pašvaldības budžeta 2015.gadā iegādāts:
 Krēsli lasītājiem (8 gb.) – 90.00 EUR
 Veikts kosmētiskais remonts koridorā – 70.00 EUR
 Izkārtne pie durvīm – 50.00 EUR
 Fotoaparāts “Samsung” – 140.00 EUR”
Isnaudas pagasta Istalsnas bibliotēka: “2015.gada vasarā pārmūrēta krāsns, bet
datortelpā krāniņai nomainīts dūmvads. Pavisam materiālu iegādei izlietoti EUR 637,91.”

Mežvidu pagasta bibliotēka: “Bibliotēkas telpu pašreizējais stāvoklis ir apmierinošs.
Veikts bibliotēkas lasītavas kosmētiskais remonts.
Vietā būtu teiciens - pastāvēs, kas pārvērtīsies!
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Kāpņu remonts ir ieplānots 2016. gadā. Bibliotēkai ir jābūt atpazīstamai, savai
vizītkartei, tāpēc izgatavotas norādes uz bibliotēku, t.sk.., pašvaldības izgatavotā vietu
norādes zīme uz ciema centru, kur iekļauta arī bibliotēka. Bibliotēkas darbā ļoti noderīga ir
digitālā fotokamera, kas ļauj sniegt informāciju un vizuālo materiālu presei un jo īpaši novadpētniecības darbā.”
Nirzas pagasta bibliotēka: “2015. gadā nomainīti logi, griestu segums,
elektroinstalācija, uzstādīta ugunsdrošības signalizācija, nomainīti datorgaldi.”
Ņukšu

pagasta

bibliotēka:

“2015.gada

pavasarī

pie

bibliotēkas

ierīkota

velonovietne, bet rudenī nokrāsota grīda divās bibliotēkas telpās.”
Pildas pagasta bibliotēka: “2015.gadā par Ludzas novada pašvaldības līdzekļiem ir
iegādāti 4 bērnu krēsliņi, 3 taburetes un bērnu grāmatu plaukts-kaste.”

Salnavas pagasta bibliotēka: “Aizvadītajā gadā bibliotēka iegādājās 2 grāmatu
plauktus pašiem jaunākajiem lasītājiem un jauns dators bibliotekārei. Viss iegādāts par
pašvaldības līdzekļiem.
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10. Bibliotēkas personāls
LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BIBLIOTĒKA
2015. gadā bibliotēkas personālā izmaiņas nav notikušas.
Uzmanība tika veltīta tālākizglītības pasākumiem, aicinot uz bibliotekāru semināriem
lektorus ar ziņojumiem par aktuāliem tematiem; kā arī bibliotēkas darbinieki aktīvi piedalījās
LNB, Tieto Latvija, Latvijas Bibliotekāru biedrības rīkotajās apmācībās un pasākumos.
2015. gadā Ludzas bibliotēkas darbinieki piedalījās Ludzas, Ciblas, Kārsavas un
Zilupes bibliotēku darbinieku semināros un Latgales bibliotēku darbinieku konferencē, kura
noritēja Ludzā.
2015. gada vasarā viesojāmies Sebežas rajona centrālajā bibliotēkā (Krievija). Abu
bibliotēku darbinieki dalījās savā darba pieredzē, diskutēja par dažādiem ar darbu saistītiem
jautājumiem. Apmeklējām arī lauku bibliotēku bijušajā armijas pilsētiņā “Sosnovij Bor”.
Muzeja direktors laipni izrādīja Sebežas pilsētu, pastāstīja par tās vēsturi.

Lauku bibliotēka “Sosnovij Bor”

un

Sebežas pilsētas bibliotēka (Krievija)

Bibliotēkas adrbinieki piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā uz Võru pilsētas un
Mõniste pagasta bibliotēkām (Igaunija), Limbažu galveno bibliotēku un Cēsu Centrālo
bibliotēku.
Profesionālai pilnveidei veltīto darba stundu skaits ir 13 stundas vienam darbiniekam.
Tās pasākumos piedalījās 17 bibliotēkas darbinieki.
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2016. gadā Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas budžetā pozīcijā “Izdevumi par
saņemtajiem apmācību pakalpojumiem”

tika ieplānoti un iztērēti EUR 1380.00 (Viens

tūkstotis trīs simti astoņdesmit eiro).

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 58 darbinieki no
tiem 48 bibliotekārie darbinieki, un 20 skolu bibliotēkas, kurās darbojas 24 bibliotekāri.
Atskaites gadā bibliotekāru personāla mainības nebija.
Atskaites gadā bibliotēkās ar bibliotekāro izglītību strādāja: maģistra grāds – 3
darbinieki, bakalaura grāds – 2 darbinieki, 1.līmeņa augstākā, jeb koledžas izglītība – 1, vidējā
profesionālā – 21. Maģistra grāds citā jomā – 2, bakalaura grāds citā jomā – 6, 1.līmeņa
augstākā, jeb koledžas izglītība citā jomā – 1, vidējā profesionālā citā jomā – 5 darbinieki,
vispārējā vidējā - 8
Bibliotekāri regulāri mācījās dažādos profesionālās pilnveides kursos. (Sīkāk par
tālākizglītības pasākumiem skatīt sadaļā „Metodiskā, konsultatīvā darba un sadarbības
raksturojums”).
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Mēs lepojamies:
Atskaites gadā par nopelniem bibliotēku nozares darbā, būtisko ieguldījumu
sabiedrības integrācijas procesu veicināšanā Austrumlatgalē, ieguldījumu kultūrvides
kopšanā, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā, ATZINĪBAS
KRUSTA KAVALIERES godā tika iecelta Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas direktore,
Latvijas Bibliotekāru biedrības Latgales nodaļas vadītāja INTA KUŠNERE

Latvijas dzimšanas diena ir ieguvusi jaunu un skaistu tradīciju – godināt novadu
pilsoņus, kuri ar savu darbu, attieksmi un personību ir ieguvuši augstu cieņu no līdzcilvēkiem.
Salnavietes VERONIKAS ZELČAS kandidatūra tika izvirzīta pateicoties viņas mūža
ieguldījumam kultūras saglabāšanā un izaugsmē dzimtajā Latgales pusē. Salnavas pagasta
bibliotēkas vadītāja: “Patīkams notikums 2015. gadā bija, kad Salnavas pagasta cilvēki mani
izvirzīja novada goda pilsoņa nosaukuma piešķiršanai un es saņēmu atzinības rakstu par
apzinīgu, godprātīgu un profesionālu darbu savā jomā.”

80

Nominācijā «Gada cilvēks savā amatā» Ludzas novadā tika izvirzītas: Ludzas
bibliotēkas Bērnu nodaļas darbiniecei ILGA KAUPUŽA un

Ludzas pilsētas galvenās

bibliotēkas apstrādes nodaļas vadītāja un BIS ALISE administratore TAISIJA LOGINOVA.

22. aprīlis – uz Rīgu brauca divu Ludzas reģiona bibliotēku darbinieces: Ludzas
pilsētas glvenās bibliotēkas apstrādes nodaļas vadītāja un BIS ALISE administratore
TAISIJA

LOGINOVA

un

Ludzas

pilsētas

ģimnāzijas

bibliotēkāre

ELITA

ROMANOVSKA pēc godam nopelnītajām 1.vietas balvām (iPad Air planšetdatori) konkursā
“BIS ALISE e-katalogs tavā kabatā”, kuru rīkoja SIA “Tieto Latvia”.
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11. Finansiālais nodrošinājums
LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BIBLIOTĒKA
Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas budžets atbilst bibliotēkas uzdevumiem un
darbības mērķiem. Finansējums nodrošina bibliotēkas funkciju veikšanu.
Krājuma komplektēšanai tika iztērēti 11398.00 EUR., infrastruktūras uzturēšanai
(saimnieciskās vajadzības, datorparka uzturēšana utt.) - 22430.00 EUR
2015. gadā tika piesaistīti papildus līdzekļi vietējās dzejnieces Jeļenas Arbuzovas
dzejas krājuma izdošanai. Līdzekļus saņēmām Ludzas novada pašvaldības Mazo kultūras
projektu ietvaros, kā arī tika vākti ziedojumi krājuma izdošanai. Projekta līdzekļi – 500.00
EUR - bija ieskaitīti Izglītības Kultūras un Sporta pārvaldes budžetā, savukārt ziedojumi 983.00 EUR - krājuma izdošanai tika iekļauti bibliotēkas budžetā.
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LUDZAS REĢIONS
Atskaites gadā bibliotēku finansējums nodrošināja bibliotēku funkciju veikšanu.
Ziedotos līdzekļus sastādīja Latgales KC dāvinājumi, Latvijas bibliotekāru biedrības, politisko
partiju un individuālie dāvinājumi.
Pašvaldību finansējums krājuma komplektēšanai bibliotēkās(EUR)
Novadi

2013.gads

2014.gads

2015.gads

Ludzas

26394

26836

24256

-

Ciblas

4371

5332

5240

-

Kārsavas
Zilupes

6068

6855

7485

4824

4996

5882

+
+

41658

44019

42863

Četri novadi kopā

Dinamika (-/+)

-

Pēc tabulas var redzēt, ka Ludzas un Ciblas novadam krājuma komplektēšanai ir
samazinājusies summa.
Ludzas novada bibliotēku finansējums krājuma komplektēšanai salīdzinot ar 2014 ir
samazinājies par 2580 EUR, tas skaidrojams ar to, ka 2014.gadā bija iespēja veikt grozījumus
budžētā samazinot izdevumus pozīcijā “Pārējie sakaru pakalpojumi” palielinot izdevumus
pozīcijā “Bibliotēku fondi”. Atskaites gadā tādu iespēju nebija.
Ciblas novadam samazinājās par 92 EUR. Kārsavas novadam finansējums ir
palielinājies par 630 EUR, Zilupes novada bibliotēkām par 886 EUR.
Mežvidu pagasta bibliotēkas vadītāja atzīst: “Lai arī piešķirtais finansējums no
pašvaldības fonda komplektēšanai nav izcili labs, tomēr atbilst MK noteikumiem
Nr.415“Bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi”. Pamatā tiek nodrošināta
bibliotēkas funkciju veikšana un to var uzskatīt par apmierinošu.”
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Kārtējie izdevumi (EUR)

Novadi

2013.gads

2014.gads

2015.gads

Dinamika (-/+)

Ludzas

286927

302205

321899

+

Ciblas

53055

54970

57855

+

Kārsavas

80373

83978

100433

+

Zilupes

52538

92627

63443

-

Četri novadi kopā

472893

533780

543630

+

Pēc tabulas var redzēt, ka kārtējie izdevumi visos novados ir ar plus zīmi: Ludzas
novadā salīdzinot ar 2014.gadu finanses ir pieaugušas par 19694 EUR, Ciblas novadā par
2885 EUR, Kārsavas novadā par 16455 EUR, vienīgi Zilupes novadā finansējums ir
samazinājies par 29184 EUR, tas ir tāpēc, ka 2014. gadā Zilupes novada Zaļesjes bibliotēkā
tika veikts kapitālais remonts, kas arī atspoguļojās finsiālajā plānā.
Personāla izdevumi (EUR)
Novadi

2013.gads

2014.gads

2015.gads

Dinamika (-/+)

Ludzas

203714

225897

252216

+

Ciblas

38357

40723

45274

+

Kārsavas

63833

67667

74090

+

Zilupes

39405

42142

47165

+

Četri novadi kopā

342309

376429

418745

+

Visos novados personāla izdevumi ir ar plus zīmi. Personāla izdevumos ir norādīta
atalgojuma summa kopā ar darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu.
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Finansējums krājumam uz vienu lasītāju
Iedzīvotāju
skaits

Fin.krāj.
kompl.

Lasītāju
skaits

Fin. uz vienu
iedz.

Ludzas
Ciblas
Kārsavas

13959
2944
6175

24256
5240
7485

4134
923
1619

1.7
1.7
1.2

Fin. uz
vienu
lasītāju
5.9
5.7
4.6

Zilupes

3271
26349

5882
42863

1191
7867

1.8
1.6

4.9
5.4

Novads

Kopā

12. Kopdarbība ar pašvaldības un citām institūcijām.
LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BIBLIOTĒKA
Bibliotēkas tēls tiek veidots katru dienu, tā svarīgākās sastāvdaļas bija kvalitatīva un
laipna apmeklētāju apkalpošana, kā arī aktīva piedalīšanās pilsētas organizāciju aktivitātēs.
Ludzas bibliotēkas darbinieces bieži vien saņēma pateicības par labi padarīto darbu un
sirsnīgu attieksmi pret apmeklētājiem.
2015. gadā bibliotēka aktīvi turpināja piedalīties pašvaldības projekta „Ludzas Lielās
sinagogas

restaurācijā

un

ebreju

garīgā

mantojuma

atdzimšanā”

(Nr.

ERZLV04/GSKMS/2013/09) aktivitātēs (bibliotēkas direktore ir projekta darba grupā).
Sadarbībā ar Ludzas Bērnu un jauniešu centra videopulciņa vadītāju Edmundu
Kadakovski un tā dalībniekiem Raivi Isakoviču, Andri Leščinski un Agnesi Kalvīti bibliotēku
nedēļas ietvaros tika izveidota videofilma “Ko lasa ludzānieši”. To var noskatīties
https://www.youtube.com/watch?v=_Ylr7zudta4&feature=youtu.be . Filmā Ludzā pazīstami
cilvēki iesaka lasīšanai savas mīļākās grāmatas. Filma tiek rādīta Ludzas novada pašvaldības
foaje izvietotajā televizorā.
Bibliotēka

sadarbojas

ar

Rēzeknes

novada

pašvaldību

projekta

“Europe

Direct informācijas centrs Austrumlatgalē” ietvaros.
Aktīva sadarbība pasākumu organizēšanā notiek ar Pensionāru biedrību “Līdzdalībai
nav vecuma”: senioriem tiek stāstīts par jaunumiem literatūrā, viņi tika iepazīstināti ar to, kā
izmantot bibliotēkas elektronisko katalogu un novadpētniecības datu bāzi, rīkotas radošās
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darbnīcas.

Notika sadarbība pensionāru biedrības

projekta “Nāc, dari un aicini citus”

ietvaros.

Bibliotēkas darbinieces Ligita Jurkāne un Svetlana Onufrijeva stāsta
par jaunajām grāmatām un iepazīstina ar bibliotēkas elektroniskajiem resursiem

Bibliotēkās pasākumu rīkošanā Bērnu apkalpošanas nodaļa sadarbojās ar visām
pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm, skolām. Bērnu apkalpošanas nodaļa aktīvi sadarbojās
ar Ludzas Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīcu, Ludzas pareizticīgo
Svēto Dievmātes Aizmigšanas baznīcu, Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centru
“Zeimuļs” (Rēzekne).
Bibliotēkas otrā stāva koridorā bija izvietotas izstādes:

Ludzas domes vēsture

(sadarbībā ar Ludzas novada pašvaldību), “Poļu kultūras pēdās” (sadarbībā ar Ludzas
Novadpētniecības muzeju) “...tā kā puķuzirnītis uzziedēju māmiņai, tā kā puķuzirnītis apvijos
ap tētiņu...” (J. Peters) (sadarbībā ar māmiņu klubu “Puķuzirnītis”).
Bibliotēka regulāri uzturēja kontaktus ar bijušajiem partneriem no LEONARDO DA
VINCI un GRUNDTVIG projektiem (realizēti 2011.-2013. g.g.). Atskaites gadā Ludzas
bibliotēka kā partneris piedalījās Šauļu publiskās bibliotēkas projektā “Informatīvā servisa
attīstība vecākiem, kuriem ir bērni invalīdi ” (Development of Information services for parents
of the disabled children).
Publicitāte:
Bibliotēkai ir sava mājas lapa – www.ludzasbiblio.lv , profils Facebook, informāciju
par pasākumiem bibliotēkas darbinieki ievieto arī www.draugiem.lv personīgajos profilos.
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Par bibliotēkas aktualitātēm iedzīvotāji tiek informēti ar Ludzas novada pašvaldības
informatīvā izdevuma “Ludzas Novada Vēstis” starpniecību. Reģiona laikrakstam “Ludzas
Zeme”

mainījās galvenais redaktors, kurš uzskata, ka bibliotēkas notikumi nav aktuāla

informācija publicēšanai, tāpēc raksti par bibliotēku darbu Ludzas reģionā vietējā avīzē tika
publicēti tikai dažas reizes.
Raksti par bibliotēkas pasākumiem, kā arī cita informācija tika publicēta laikrakstos
“Latgales Vietējā Avīze”, “Panorama Rezekne” (“Панорама Резекне”), “Latvijas Avīze”,
EDIC Ziņu lapā, sižetos Latgales reģionālajā televīzijā, portālos www.biblioteka.lv,
www.bibliotekari.lv ,www.ludza.24, www.ludza.lv, www.rdc.lv,
rezekne.lv,

http://zeimuls.lv,

www.mkrezekne.lv

rayon/7973-biblioteka-bez-granits,

http://www.panorama-

http://portal.pskovlib.ru/sebegskiy-

http://www.president.lv/pk/content/?art_id=23011

http://www.liepajasczb.lv/lv/open-news:418452,

http://biblioteka.w3.lt/bibliotekininku-

kvalifikacine-isvyka-i-tarptautini-diskusiju-foruma-latvijoje/,
http://www.regionunaujienos.lt/bibliotekininkai-kartu-su-negalia-turinciu-vaiku-tevaislatvijoje-dalinosi-patirtimi/,
biblioteka,

http://www.celogudri.lv/pakalpojums/ludzas-pilsetas-galvena-

http://ludzasib.lv/jaunumi/sauli-ludza-sadarbibas-projekti-turpinas/,

http://lat.grani.lv/latgale/4127-sauli-ludza-sadarbibas-projekti-turpinas.html
Sludinājumi par bibliotēkas organizētajiem pasākumiem tika ievietoti visos Ludzas
pilsētas ziņojumu dēļos.
2015. gadā bibliotēkā bija organizēta 171 grāmatu izstāde (76 – pieaugušajiem un 95
bērniem), 97 pasākumi (15 – pieaugušajiem, 82 – bērniem), pasākumus kopā apmeklēja
pieaugušie - 545. Grāmatu izstādes tika veltītas pazīstamu personību jubilejām, tematiskās
izstādes utt. Visa gada garumā tika organizēti divi

izstāžu cikli par Eiropas Savienības

tematiku. Ciklā “Ceļvedis pa Eiropas Savienību” katra izstāde bija veltīta vienai konkrētai ES
valstij. Tās saturā bija grāmatas par valsts vēsturi, simboliem, ģeogrāfiju utt. Ciklā “[konkrētas
valsts nosaukums] literatūra Ludzas bibliotēkā ” izstādēs iepazīstinājām apmeklētājus ar ES
valstu daiļliteratūru, kura ir atrodama bibliotēkas plauktos. Katru mēnesi tika rīkotas Jauno
grāmatu dienas.
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Atskaites gadā Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka rīkoja tikšanās ar rakstniekiem:
Māru Zālīti, Birutu Eglīti un Lāču mammu - Velgu Vītolu; dzejniekiem: Annu Rancāni,
Leontīni Apšenieci (bērniem).

Tikšanās ar Māru Zālīti

Velgu Vītolu un Birutu Eglīti

Bibliotēku nedēļas ietvaros jau desmito reizi rīkojām pasākumu “Tikšanās ar
noslēpumaino grāmatu”. Pasākumam jau ir savas tradīcijas – dāvanu karšu izloze no grāmatu
veikaliem “Sākums” vai “Zvaigzne ABC”, kā arī jau noteikts lasītāju pulciņš, kurš iesaistās
tieši šinī pasākumā.
Atzīmējot Raiņa un Aspāzijas gadu, tika rīkotas grāmatu izstādes, kā arī “Bērnu
žūrijas” dalībniekiem un aktīvākajiem pieaugušajiem bibliotēkas apmeklētājiem ekskursiju uz
Jasmuižu.
Tradicionāli ir notikuši 14. Grāmatu svētki, kuru ietvaros noritēja politiskā diskusija
par medicīnas stāvokli valstī kā arī tikšanās ar Maiju Stepēnu, Lindu Kusiņu, Velgu Vītolu.
Bibliotēkas mājas lapā www.ludzasbiblio.lv notika četras lietotāju anketēšanas. Par
bibliotēkas pakalpojumu klāstu bija uzdots jautājums “Vai zinājāt, ka Ludzas bibliotēkā ir
iespēja pieslēgties bezvadu internetam?” (3 atbildes - zinu un izmantoju, 6 atbildes - zinu, bet
neizmantoju, 3 atbildes – nezināju). Pārējās aptaujas skāra vispārīgos aspektus. Piemēram:
“Cik bieži Jūs lietojat internetu?”, “Cik bieži Jūs apmeklējat ziņu portālus internetā?”, “Cik
sen Jūs sākāt lietot internetu?”.
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51. [Kārsavas novada Salnavas pagasta bibliotēkas vadītāja Veronika Zelča bija izvirzīta
Goda pilsoņa titulam] // Ludzas Zeme.- 2015.- 24. novembrī
52. Dzintra Batņa Pušmucovas Tautas namā skatāma izstāde par iestādes vēsturi [izstādi
gatavoja Pušmucovas bibliotēkas vadītāja Ilga Baziļeviča]// Vietējā Latgales Avīze.2015.- 27.novembris
53. Gundars rufus resnais Pagātne jāsaglabā: [ Par Kārsavas novada Goliševas pagasta
bibliotēkas muzeju]// Ludzas Zeme.- 2015.-27. novembris
54. Vanda Žulina Ludzā notikusi tikšanās ar Lāču mammu un Velgu Vītolu//
www.biblioteka.lv
55. Olga Strode “Pasaku valstība” Centrā “Zeimuļs”: [ pasākumu vadīja Ludzas pilsētas
galvenās

bibliotēkas

vecākā

bibliotekāre

Ilga

Kaupuža]

//

http://zeimuls.lv/news/pasaku-valstiba-centra-zeimuls
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57. Виктор Матюшенок

Памяти Гурия Антипова: [Biogrāfisko materiālu un

fotogrāfiju ekspozīcija Zilupes pilsētas biblitēkā]// Панорама Резекне.- 2015.- 18
декабря
58. Āris Upenieks Novadpētnieka grāmata par Kārsavas cilvēku likteņiem// Neatkarīgā
Rīta Avīze.- 2015.- 23.-27.decembrī .- Nr 245.
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Avīze .- 2015.- 29.decembrī

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”, “saieta namu”, “kultūras saliņu”, “gaismas pili” u.t.t.
Bibliotēku publicitāte sākas ar izkārtni pie ēkas sienas, kurā norādīts nosaukums, darba
laiks. Informāciju par bibliotēku darbu un tajā notiekošām aktivitātēm bibliotekāri izvietoja uz
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ziņojumu dēļiem, kuri atradās bibliotēku priekštelpās. Tika izdoti bukleti, grāmatzīmes par
bibliotēkām ar svarīgāko informāciju. Par pasākumiem un dažādām aktivitātēm tika rakstīts
vietējām avīzēm, pašvaldību izdotajiem informatīvajiem izdevumiem, 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,
www.odnoklasniiki.ru. u.t.t.
Bibliotēku sadarbības tīkla raksturojums, partneri. Pārrobežu sadarbība
Partneri

Sadarbības veids

LNB

Elektroniskais katalogs, analītikas datu bāze, SBA.

LNB Attīstības departaments

KISC

Konsultatīvais atbalsts Latvijas bibliotēkām,
profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas
pasākumi. Jaunākais bibliotēku darbā
Mācību programmu izstrāde, bibliotekāru apmācību
kursu piedāvājums, tematiskās diskusijas.
Bērnu un jauniešu literatūras attīstības un lasīšanas
veicināšana,
konsultatīvā
palīdzība
un
tālākizglītības programmas bērnu un skolu
bibliotēkām,
informacionālie
pakalpojumi,
reģionāli, nacionāli un starptautiski pasākumi
bērniem un jauniešiem, kā arī bērnu un skolu
bibliotēku darbiniekiem,
Apmācības, elektroniskie resursi.

Bibliotēku atbalsta dienests

Datortehnikas, datorprogrammu uzturēšana.

BIS ALISE

Programmas ALISE uzturēšana, apmācības

Novadu domes, pagastu pārvaldes

Finasiālais nodrošinājums bibliotēku darbības
svarīgākajos jautājumos: krājuma veidošana,
materiāli tehniskā aprīkojuma nodrošināsna,
atalgojuma nodrošināšana, kopīga novadu attīstības
plāna veidošana, sadarbība juridiskajos jautājumos,
sadarbība
projektu
pieteikumos,
bibliotēku

LNB Kompetenču attīstības centrs
LNB Bērnu literatūras centrs
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PII, skoolas, muzeji, nevalstiskās
organizācijas, biedrības, reliģiskās
kofesijas.
Latvijas pasts

aktualitāšu ievietošana pašvaldību informatīvajos
izdevumos, u.t.t.
Pasākumu organizēšana
Preses pasūtīšana

Grāmatu veikali: Sākums A, Zvaigzne
ABC
Mācību centri

Grāmatu iegāde, kancelejas preču iegāde

Bērnu un jauniešu centriem

Pasākumu organizēšana, telpu iznomāšana.

Bankas

Semināru rīkošana, klientu pieņemšana.

Prakses vietas jaunajiem speciālistiem

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 1030 izstādes, kas bija gan tematiskās, gan veltītas jubilāriem u.t.t. Bibliotēku
organizētajos pasākumos var veldzēt dvēseli un garu. Tie ir dziļi pēc satura un tik mājīgi silti
pēc būtības - to ir bijis 495. Skolu bibliotēkās atskaites gadā bija izliktas 188 izstādes, bet
tematiskie pasākumi – 83. Neliels ieskats bibliotēku izstādēs un pasākumos:
Blontu pagasta bibliotēka:
Novadnieka Imanta Gaiļa dzejas krājuma „Uz gaismu” atklāšanas svētki.
„Mans latvju raksts” – tematisks pasākums, tikšanās ar latvisko zīmju pazinēju Ināru
Jakupāni – Mikijanski. Pasākuma apmeklētāji saņēma noderīgu informāciju par latviešu
etnogrāfisko rakstu zīmēm, to nozīmi un pielietojumu mūsdienās.
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Felicianovas pagasta bibliotēka:
Nu jau tradicionālais ikgadējais saimnieču pasākums „No dārza galdā”. Šoreiz uz
pasākumu bija ieradušies ciemiņi no Pušmucovas un Blontiem. Uzzinājām daudz jaunu
recepšu un saimnieču knifiņu, pasākums izvērtās sirsnīgs un noderīgs.

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.
Kārsavas pilsētas bibliotēka:
„Dzeja bez robežām”- Starptautiskajā Dzejas dienā tikšanās e-vidē Viļāni-KārsavaŠliselburga.
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„Esi e-prasmīgs” - E-prasmju nedēļas pasākums par elektronisko resursu izmantošanu

Raiņa un Aspazijas gadā notika gan izstādes, gan pasākumi veltīti šiem literātiem.
Septembrī kopā ar KN organizējām dzejas dienu pasākumu “Es runāšu caur puķēm…”, kur
izskanēja muzikāla dzejas kompozīcija ar Aspazijas dzeju. Aspazijas lomā iejutās KN
direktore Ināra, skanēja dziesmas ar Aspazijas un Raiņa vārdiem, kā arī Kārsavas vidusskolas
jaunie literāti skandēja savus dzejas darbus.

“Es runāšu caur puķēm…”
2015.gads bija ražīgs ar jaunām grāmatām, kuras tapa gan novada autoriem, gan projektu
rezultātā. Vairāki mūsu novada fotomākslinieki un literāti piedalījās biedrības “Balvu olūts”
projektā “Latgales sirdspuksti”, kā rezultātā tapa skaista grāmata ar Latgales autoru darbiem.
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Mūsu novada autori un projekta partneri albuma “Latgales sirdspuksti” prezentācijā Viļakā.

13. Veiksmes stāsti
LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BIBLIOTĒKA
Ludzas novada pašvaldības projekta „Ludzas Lielās sinagogas restaurācija un ebreju garīgā
mantojuma atdzimšana” (Nr. ERZLV04/GSKMS/2013/09)

projekta ietvaros notika triju

dienu radošās darbnīcas par multimediālās ekspozīcijas veidošanu. Tās gaitā bibliotēkas
darbinieki iemācījās strādāt Movie Maker programmā un izveidoja īsfilmiņu par Hercu
Franku „Ludza – tas ir mans sākums un mana laime”, H. Franks. To var noskatīties
https://www.youtube.com/watch?v=pS1Wio4fDew. Jauna pieredze, ko ieguvām strādājot
radošajā darbnīcā, noderēs īsfilmiņu veidošanai dažādu bibliotēkas procesu popularizēšanā.
LUDZAS REĢIONS
Blontu pagasta bibliotēkas vadītāja saka: “Kā Lielāko sasniegumu gribu pieminēt
Blontu pagasta bibliotēkas logo konkursu, kurš tika izsludināts pagājušā gada aprīlī. Tika
izveidots Blontu pagasta bibliotēka logo konkursa nolikums, konkursa darbi tika izlikti
publiskai apskatei un vērtēšanai, konkursa noslēgumā vērtēšanas komisija un pieaicinātā
eksperte izvērtēja logo variantus. Kopumā tika vērtēti 3 mākslinieku 9 logo varianti.
Iedzīvotāju simpātiju balvu ieguva Tatjana Reitere, kura savos darbos bija izmantojusi
pūces tēlu. Žūrijas komisija, kurā darbojās Ludzas mākslas skolas pedagoģe Tatjana Kivļeva
un Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas darbinieces Elita Zirne, Taisija Loginova un Natālija
Pozņaka par labāko pagasta bibliotēkas logo atzina Rasmas Sprudzānes iesniegto logo
variantu, to gan nācās nedaudz uzlabot.
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Blontu pagasta bibliotēkas logo
Ciblas bibliotēkas vadītāja: “2015.gadā par veiksmes stāstu var uzskatīt organizētās
dainu stundas bērniem, kuras bija veltītas K.Barona 180 gadiem (skat.4.Darbs ar bērniem).
Jau pēc pirmās dainu stundas, mazākie skolēni nelika mieru savām audzinātājām, prasot,
kāpēc mēs vēl nebijām bibliotēkā. Kopumā tās apmeklēja 2., 3., 4., 6. un 7.klases skolēni. Šīs
stundas guva ļoti lielu atsaucību bērnu vidū, bet 7.klases skolēni pasākuma iedvesmoti
noorganizēja braucienu uz K.Barona muzeju Rīgā. Kā teica 7.klases audzinātāja: „Iecerētais
tika sasniegts ar uzviju!”
Goliševas pagasta bibliotēkas vadītāja: “Būt un pastāvēt, sajusties ka esi vajadzīgs tā jau ir liela veiksme un Goliševas pagasta bibliotēka tā jūtas. Kā veiksme šogad ir
akreditācijas iziešana. Lai gan to nevar uzskatīt par veiksmi, bet gan cītīgu darbu, tomēr katras
veiksmes pamats ir darbs. ”
Lauderu pagasta bibliotēkas vadītāja: “2014.gada beigās mēs pieteicamies Eiropas
lauksaimniecības fonda

(ELFLA)

izsludinātam konkursam un 2015.gada

februārī to vinnējām! Tā bija viena no reālām iespējām, kā saglabāt un popularizēt mūsu
pagasta kultūrvēstures mantojumu, palīdzēt atcerēties, iepazīt un iemīlēt savu novadu. Bet no
tā laika īstais darbs tikai sākas.
Un mums izdevās!!! 2015.gada augustā tika veiksmīgi prezentēta jauna Lauderu
pagasta bibliotēkas kultūrvēsturiskas krātuves ekspozīcija!
Projektu konkursa ietvaros mūsu krātuve tiek aprīkota ar jauniem mūsdienīgas
tehnoloģijas iekārtam: datoru, skeneri, printeri, fotoaparātu, video projektoru. Visi sakrātie
materiāli tagad glabājas atbilstošās slēgtās stikla vitrīnās un skapjos un ir pieejami cilvēkiem.
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Jaunaprīkota krātuves telpa ļauj organizēt seminārus, tematiskās dienas skolēniem,
pensionāriem un citiem interesentiem, kuru mērķis būs novadpētniecība. Pasākumu rīkošanai
ir video projektors un ekrāns, žalūzijas.
Projekta realizēšana ļauj saglabāt un sistematizēt sakrātos materiālus, iepazīstināt ar
tiem vismaz 1000 novada iedzīvotājus un 3000 citu novadu interesentus.
Tāpēc esam patiesi gandarīti, ka varam uzlabot dzīvi savā pagastā!”

Pārskatu sagatavoja:
Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas direktore Inta Kušnere
Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas metodiķe Elita Zirne
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