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Pārskata perioda kopsavilkums: 

 Darba prioritātes 

Novadpētniecība, gatavošanās Latvijas simtgadei, darbs ar jaunatni. 

Pārskata periodā, sagaidot Latvijas simtgadi, Ludzas PGB ierosināja izstādes veidošanu. 

Līdz ar to 2018.gadā Ludzas reģiona publisko bibliotēku galvenā prioritāte novadpētniecības 

darbā bija sagatavot izstādi “Skaista mana tēva sēta”. Tā tika veidota kā stāsts par mūsu reģiona 

pilsētu, pagastu, ciemu skaistākajām un vēsturiski nozīmīgākajām vietām. Izstāde sastāvēja no 

29 planšetēm (katra bibliotēka veidoja vienu planšeti) ar desmit objektiem. Augustā tā tika 

atvērta un bija skatāma visu mēnesi Ludzas Tautas namā, septembrī tā ceļoja uz Kārsavas 

novadu, oktobrī tā bija skatāma Zilupes novadā, bet novembrī – Ciblas novadā. 

 Jauni pakalpojumi 

Pasākums visiem interesentiem “Open Lessons”, projekta “Interaktīvās izglītības telpa -

efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālās integrācijas veids” ietvaros (informācija sadaļā 

“Projekti”) 

 Nozīmīgi/jauni projekti  

Interactive educational Spare – efficient way of social integration of children from 

disadvantaged families/ Interaktīvās izglītības telpa - efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālās 

integrācijas veids, atbalstu guvis Interreg Latvija – Lietuva pārrobežu sadarbības programmā 

2014.-2020. 

 Problēmas, to risinājumi 

Datortehnikas novecošana. Projekta “Interaktīvās izglītības telpa - efektīvs nelabvēlīgu 

ģimeņu bērnu sociālās integrācijas veids” nomainīts Bērnu apkalošanas nodaļa aprīkota ar jaunu 

tehniku. 2019. gada budžetā ieplānoti līdzekļi divu datorkomplektu nomaiņai.  

Ludzas novadā 10 bibliotēkās tika nomainīta datortehnika (30 datori) un iegādātas 10 

multifunkcionālās drukas iekārtas. Aprīkojuma iegāde veikta pēc Eiropas Lauksaimniecības 

fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakš pasākuma 

“Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projekta Nr. 17-

01-AL34-A019.2201-000003 “Aprīkojuma iegāde Ludzas novada pagastu bibliotēkām 

iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai” ietvaros, kurā startēja Ludzas novada pašvaldības 

Attīstības nodaļa. 

Vidējais bibliotēkas darbinieku vecums 54 gadi. Risināšanas ceļa pagaidām nav, jo 

pensionēšanas vecums katru gadu tiek paaugstināts.  
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1. Vispārīgs bibliotēkas/reģiona bibliotēku raksturojums 

 
Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem uz 2019.gada 1.janvāri Ludzas reģionā 

bija deklarēti 24338 iedzīvotāji, salīdzinot ar iepriekšējo gadu par 589 mazāk, jeb par 2.4% 

mazāk. Tabulā ir redzams iedzīvotāju skaits pa novadiem procentuālajā izteiksmē: 

Tabula “Iedzīvotāju skaits novados” 
 

Novads 2016.gads 2017.gads 2018.gads % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Ludzas 13733 13335 13105 -2,9; -1,7 

Ciblas 2840 2765 2667 -2,6; -3,5 

Kārsavas 5983 5794 5652 3,1; 2,5 

Zilupes 3143 3033 2914 3,5; 3,9 

 

Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka, turpmāk LPGB, veic Reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas 

un darbojas kā metodiskais un koordinācijas centrs reģiona četru novadu 27 publiskajām un 18 

skolu bibliotēkām: 

 Ciblas novadā – 6 publiskās, 3 mācību iestāžu bibliotēkas;  

 Kārsavas novadā – 7 publiskās, 6 mācību iestāžu bibliotēkas, 1 ārējās apkalpošanas 

punkts; 

 Zilupes novadā – 4 publiskās un 1 skolas bibliotēka; 

 Ludzas novadā – 11 publiskās un 8 mācību iestāžu bibliotēkas.  

Reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu un to finansēšanu nodrošina 

līgumattiecības starp Ludzas novada pašvaldību un trīs reģiona novadu pašvaldībām. Vienas 

bibliotēkas maksājuma summa mēnesī sastādīja 35,40 EUR, vienas bibliotēkas izmaksas gadā – 

428,80 EUR. Sadarbības līgumi novadiem gadā izmaksāja: Kārsavas novadam – 2973,60 EUR, 

Ciblas novadam – 2548,80 EUR, Zilupes novadam – 1699,20 EUR. 

Pārskata periodā nepietiekama skolēnu skaita dēļ tika slēgtas divas skolas Ludzas novadā 

– Istras vidusskola un Nirzas pamatskola, šo skolu bibliotēku krājumi tika sadalīti pa novada 

bibliotēkām. 

2018.gadā paveiktais no ”Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas bibliotēkas attīstības 

stratēģiskā plāna 2015.-2020.g.g.” definētajiem virzieniem un uzdevumiem: krājuma 

papildināšana ar jaunieguvumiem notiek atbilstoši uzstādītajiem uzdevumiem; bija sarīkoti 78 

lasītveicināšanas pasakumi berniem (attīstības plānā bija paredzēti – 50 pasākumi gadā), regulāri 
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tika rīkotas bibliotekārās stundas vecāko klašu skolēniem, kur viņi tika iepazīstināti ar datu 

bāzēm, bibliotēkas krājumu; sarīkoti 7 literatūru un grāmatu popularizējošie pasākumi (plānā 

paredzēti – 5 gadā), sarīkotas 3 tikšanās ar dzejniekiem, rakstniekiem, literātiem (plānā 

paredzētas 2 gadā); novadpētniecības krājums regulāri tiek papildināts ar jaunieguvumiem, kā arī 

regulāri tiek pētīta LNB datu bāzes u.c. resursi atlasot novadpētniecības materiālus, papildināta 

kultūrvēstures datu bāze; sarīkotas 7 novadpētniecības materiālu izstādes (plānā paredzētas - 7 

gadā); izveidotas virtuālās izstādes bibliotēkas mājas lapā; sarīkota bibliotēkas apmeklētāju 

aptauja, iedzīvotāju aptauja netika veikta; astoņiem klientiem  grāmatas tika piegādātas mājās vai 

darba vietā (plāna bija paredzēti 20 klienti); izveidots video sižets ar daļliteratūras reklāmu 

https://www.youtube.com/watch?v=zQFxTjLpF5E; tika rīkoti tematiskie grāmatu un preses 

apskati dažādām interesentu grupām; sarīkota novadpētniecības ekskursija bibliotēkas 

apmeklētājiem; personāls piedalījās vairākos apmācību semināros, pieredzes apmaiņas 

braucienos; nomainīts gandrīz viss datorparks; nopirkts projektors. Analizējot SVID tabulu, var 

secināt, ka bibliotēkas attīstības process ir progresējošs. Kā vājā puse joprojām paliek telpu 

nepiemērotība pieaugušo apmeklētāju apkalpošanas nodaļā, iedzīvotāju skaita samazināšanās. 

Izmaiņas bibliotēku darbībā pārskata periodā nav notikušas, bibliotēku akreditācija 

pārskata periodā nav notikusi. 

2. Finansiālais nodrošinājums 

LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BBLIOTĒKA 

Pašvaldības iedalītais finansējums nodrošināja bibliotēkas funkciju veikšanu. Ar projektā 

piesaistīto līdzekļu palīdzību tika panākta bibliotēkas pakalpojumu attīstība.  

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

 2016 2017 2018 

Kopā (EUR) 204312 201600 261152 
Pašvaldības finansējums 201758 199543 223805 
Citi ieņēmumi:    
t. sk. maksas pakalpojumi 1854 1757 1929 
t. sk. ziedojumi un dāvinājumi  300  
t. sk. VKKF finansējums 700  450 
t. sk. citi piešķīrumi   34968 

 

Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 
 2016 2017 2018 

Izdevumi kopā (EUR)    

Darbinieku atalgojums (bruto) 116106 128776 139565 

Krājuma komplektēšana 11264 12241 12351 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zQFxTjLpF5E
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LUDZAS REĢIONS 

Nodaļā “Finansiālais nodrošinājums” netika iekļauti Ludzas pilsētas galvenā bibliotēkas 

dati, ar tiem var iepazīties sadaļā “LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BIBLIOTĒKA”. 

Lai pārskatāmāk atspoguļotu reģiona bibliotēku finansiālo nodrošinājumu un, lai šos 

datus varētu sekmīgāk analizēt,  tika veidotas  katram novadam attiecīgās tabulas.  

Pārskata periodā Ciblas bibliotēku finansētājs - novada pašvaldība. Ar piešķirto 

finansējumu tika nodrošināta bibliotēku funkciju veikšana. 

Tabula “Ciblas novada bibliotēku finansiālais nodrošinājums” 
(6 bibliotēkas) 

 2016 2017 2018 

Kopā (EUR) 62935 65257 67021 

Pašvaldības finansējums 62935 65257 67021 

Citi ieņēmumi:    

t. sk. maksas pakalpojumi    

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi    

t. sk. VKKF finansējums    

t. sk. citi piešķīrumi    

 

Atskaites gadā pašvaldības finansējums palielinājās par 1764 EUR, jeb par 2,7%. 

Tabula “Ciblas novada Bibliotēku izdevumi” 

 2016 2017 2018 

Izdevumi kopā (EUR) 62935 65257 67021 

Darbinieku atalgojums (bruto) 38054 39252 40745 

Krājuma komplektēšana 5962 6185 6175 

 

2018.gadā darbinieku atalgojums pieauga par 2493 EUR, krājuma komplektēšanai 

finansējums samazinājās par 10 EUR, jeb par 0,16%.  

Kārsavas novada bibliotēku finanšu ieņēmumi sastāvēja no pašvaldības piešķīruma un 

maksas pakalpojumu ieņēmumiem. Salīdzinājumā ar 2017.gadu pašvaldības finansējuma apjoms 

palielinājās par 12183 EUR. Maksas pakalpojumu ieņēmumi samazinājās par 47 EUR. 

Tabula “Kārsavas novada bibliotēku finansiālais nodrošinājums” 

(7bibliotēkas + 1 ārējās izsniegšanas punkts) 

 2016 2017 2018 

Kopā (EUR) 93874 95307 107443 

Pašvaldības finansējums 93752 95093 107276 

Citi ieņēmumi: 122 214 167 

t. sk. maksas pakalpojumi 122 214 167 

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi    

t. sk. VKKF finansējums    

t. sk. citi piešķīrumi    
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Tabula “Kārsavas novada Bibliotēku izdevumi” 
 2016 2017 2018 

Izdevumi kopā (EUR) 93874 95307 107443 

Darbinieku atalgojums (bruto) 61443 62577 70062 

Krājuma komplektēšana 7301 7846 7882 

 

No tabulas redzam, ka Kārsavas novada bibliotēku finansējums palielinājās visās 

pozīcijās - darbinieku atalgojums par 7485 EUR, krājuma komplektēšanai par 36 EUR. 

Pašvaldības piešķirtais finansējums nodrošināja bibliotēku pamatfunkciju veikšanu, bet 

neveicināja attīstību. 

Atskaites gadā Ludzas novada bibliotēku budžeti sastāvēja no pašvaldības līdzekļiem, 

maksas pakalpojumu ieņēmumiem un no projektā piesaistītajiem līdzekļiem. 

Tabula “Ludzas novada bibliotēku finansiālais nodrošinājums” 

    (10 bibliotēkas) 

 2016 2017 2018 

Kopā (EUR) 127402 136275 180992 

Pašvaldības finansējums 127291 136166 147522 

Citi ieņēmumi: 111 109 33470 

t. sk. maksas pakalpojumi 111 109 42 

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi    

t. sk. VKKF finansējums    

t. sk. citi piešķīrumi   33428 

 

Tabula “Ludzas novada Bibliotēku izdevumi” 
 2016 2017 2018 

Izdevumi kopā (EUR) 127402 136275 180992 

Darbinieku atalgojums (bruto) 67701 76395 84858 

Krājuma komplektēšana 12949 13968 14514 

 

Kopumā 2018.gada finansējums nodrošināja bibliotēku darbību un arī attīstību. Pārskata 

gadā pašvaldības finansējums pieauga par 11356 EUR, darbinieku atalgojums atskaites gadā 

palielinājās par 8463 EUR. Krājuma komplektēšanai finansējums 2018.gadā bija palielināts par 

546 EUR, jeb 3,9%. 

Zilupes novada bibliotēkām 2018.gadā finansējums nodrošināja bibliotēku pamatfunkciju 

veikšanu. Bibliotēku budžeti sastāvēja no pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem. Salīdzinot ar 

iepriekšējo gadu, tas palielinājās par 2966 EUR, jeb 4,2%. 
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Tabula “Zilupes novada bibliotēku finansiālais nodrošinājums” 
(4 bibliotēkas) 

 2016 2017 2018 

Kopā (EUR) 61244 70979 73945 

Pašvaldības finansējums 61244 70979 73945 

Citi ieņēmumi:    

t. sk. maksas pakalpojumi    

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi    

t. sk. VKKF finansējums    

t. sk. citi piešķīrumi    

 

Tabula “ Zilupes novada Bibliotēku izdevumi” 
 2016 2017 2018 

Izdevumi kopā (EUR) 61244 70979 73945 

Darbinieku atalgojums (bruto) 41344 42860 43034 

Krājuma komplektēšana 5786 5699 6217 

 

Darbinieku atalgojums pieaudzis par 174 EUR un līdzekļi krājuma komplektēšanai 

pieauga par 518 EUR.  

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 
 

LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BBLIOTĒKA 

2018.gadā Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā nomainīts 

grīdas segums, nopirkti jauni krēsli apmeklētājiem. Projekta “Interaktīvās izglītības telpa - 

efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālās integrācijas veids” ietvaros iepirkti 10 

datorkomplekti, divas multifunkcionālās iekārtas, playstation, televizors un citas ierīces, kuras ir 

nepieciešamā “virtuālās realitātes” baudīšanai, videokamera, projektors. Visa minētā aparatūra ir 

uzstādīta bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā.  

Pakāpeniski tika nomainīta gandrīz visa VVBIS un 3TD projektos saņemtā datortehnika. 

Pieaugušo apmeklētāju apkalpošanas nodaļas Internet-lasītavā atrodas divi 2008. gadā uzstādītie 

datorkomplekti, kurus paredzēts nomainīt 2019. gadā.   

LUDZAS REĢIONS 

Nodaļā “Finansiālais nodrošinājums” netika iekļauti Ludzas pilsētas galvenā bibliotēkas 

dati, ar tiem var iepazīties sadaļā “LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BIBLIOTĒKA”. 

Ludzas reģiona bibliotēku telpu stāvoklis vērtējams kā labs un ļoti labs, bet tomēr ir 

bibliotēkas, kur nelieli kosmētiskie remondarbi ir veikti, tāpat tiek plānoti uzlabojumi bibliotēku 
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ēkām un telpām arī 2019.gadā, piemēram, Nirzas pagasta bibliotēkai tiks uzstādītas jaunas 

kāpnes pie bibliotēkas ārējām durvīm un arī fasādes remonts. Ņukšu pagasta bibliotēkas ēkai tiks 

mainīti logi un grīdas segums, arī Ciblas pagasta abibliotēkā tiek plānots mainīt grīdas segumu 

abonementā. 

Paveiktie remontdarbi 2018.gadā: 

Remontdarbu nosaukums Bibliotēka Summa (EUR) 

Telpu kosmētiskais remonts 

Brigu pag. b-ka 600 

Goliševas pag. b-ka 296 

Isnaudas pag. b-ka 150 

Nomainīts grīdas grīdas segums 

bibliotēkas lasītavā 

Ņukšu pagasta bibliotēka 70 

 

     Iegādātā tehnika un inventārs 2018.gadā: 

Tehnika un inventārs Bibliotēka Summa (EUR) 

30 datorkomplekti (10x3) un 10 

multifunkcionālās drukas iekārtas 
Ludzas novada pagastu bibliotēkas (10) 33428 * 

Datoraustiņas Brigu pagasta bibliotēka 75 

Datorkomlekts, datorkrēsls Ciblas pagasta Felicianovas bibliotēka  

Uzstādītas žalūzijas vienam logam 

Isnaudas pagasta bibliotēka 

44,65 

Nomainīts radiators 81,16 

2 grāmatu plaukti 178,61 

Uzstādītti 2 LED paneļu kvadrāti 58 

2 grāmatu plaukti Lauderu pagasta bibliotēka 230 

Bērnu abonementa plaukti Mežvidu pagasta bibliotēka  

6 datorkrēsli un 6 aizsargsegumi 

grīdai 

Nirzas pagasta bibliotēka 436 

Datorkomplekts  Mežvidu pag. Ranču bibliotēka   

Uzstādītas žalūzijas datortelpai, 

bērnu istabai Ciblas pagasta bibliotēka 

486 

Datorkrēsls  80,74 

Izstāžu plaukts bērnu nodaļā Kārsavas pilsētas bibliotēka 80 

 

*Aprīkojuma iegāde veikta pēc Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas 

Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākums “Darbību īstenošana saskaņā ar 

sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projekta Nr. 17-01-AL34-A019.2201-000003 

“Aprīkojuma iegāde Ludzas novada pagastu bibliotēkām iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu 

dažādošanai” ietvaros, kurā startēja Ludzas novada pašvaldības Attīstības nodaļa. 
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Zaļesjes pagasta bibliotēkā pēc Pasienes bērnudarza likvedēšanas, bibliotēka saņēma 

mazlietotus plauktus: viens - preses izdevumiem, otrs - dokumentu glabāšanai un plaukts - 

ķugītis bērnu stūrītim. 

Brigu pagasta bibliotēkā ar nodošanas pieņemšanas aktu tika saņemti 4 biroja galdi no 

LPGB. 

Zilupes pilsētas bibliotēka: “SIA “Ludzas BUB” 2018. gada vasarā uzstādīja 

ugunsdzēsības signalizāciju visā ēkā un tika izstrādāts jauns evakuācijas plāns. Ēka ir aprīkota 

ar videonovērošanas sistēmu”. 

Mežvidu pagasta Rancu pagasta bibliotēka: “Tīkla ātrdarbība ir normāla. Wi-Fi tiek plaši 

izmantots ārpus bibliotēkas telpām.” 

Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums Ludzas reģiona bibliotēkās” 
 

 
Darbiniekam 

(skaits) 

Iegādes/saņemšanas 

gads 

Lietotājiem 

(skaits) 

Iegādes/ saņemšanas 

gads 

Datori  
33 

2015; 2016; 2017; 

2018 
136 

2005-2006; 2007; 

2008. 

Multifunkcionālā 

iekārta 
  40 2013; 2014; 2018 

Printeri   20 2010-2018 

Kopētāji   9 2010-2018 

Skeneri   8 2010-2018 

Citas iekārtas: 

Svītrkodu skeneris 

Fotokamera 

Laminators 

Radiotelefons  

28 

1 

1 

1 

2015-2018 

2016 

2017 

  

 

Atskaites gadā Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu bibliotēkās lietotāji izmantoja VVBIS 

(2005.-2006.g) un 3td (2008.g.) projektu ietvaros iegādātos datorus, tie ir fiziski un morāli 

novecojuši, tāpat kā multifunkcionālās iekārtas – tās bieži lūzt, bet labošana ir dārgāka nekā tās 

vērtība. Labāka situācija ir ar darbinieku datoriem – tie ir iegādāti jauni, piedaloties dažādos 

projektos, kā arī ieplānojot un iegādājoties par pašvaldības līdzekļiem. 

Problēmas rada interneta datu plūsmas periodiskie traucējumi, tāpat arī elektroenerģijas 

piegādes pārtraukumi. Ļoti bieži, it īpaši, pierobežu bibliotēku vadītāji, sūdzas par to, ka nedēļām 

ilgi ir jāpaliek bez interneta - palīdzību no atbilstošajām instancēm ilgi jāgaida. 

Problēmu risinājums, protams, ir rodams finansējuma piesaistē, dalība projektos. 
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4. Personāls 

 
LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BBLIOTĒKA 

Ludzas pilsētas galvenajā bibliotēkā ir 18.25 amatu vienības, t.sk. divas apkopējas, 

grāmatu restaurators, datu bāžu inženieris. Visi darbinieki strādā uz pilnu slodzi, datu bāžu 

inženieris uz 0.25 slodzes. Trim darbiniekiem augstākā profesionālā izglītība ir pielīdzināta 

maģistra grādam, vienam darbiniekam ir augstākā izglītība bibliotēku zinātnes jomā, vienam 

darbiniekam - bakalaura grāds citā jomā, desmit darbiniekiem - profesionālā vidējā izglītība.  

Ludzas novada pašvaldība atbalsta bibliotēkas darbinieku profesionālo pilnveidi, sedzot 

apmācību vai kursu dalības maksu, ceļa un dienas izdevumus.   

2018.gadā deviņi Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas darbinieki piedalījās pieredzes 

apmaiņas braucienā uz  Rīgas Centrālo bibliotēku un tās filiālēm. No pašvaldības puses tika 

apmaksāts transports un dienas nauda brauciena dalībniekiem.  

Projekta “Interaktīvās izglītības telpa - efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālās 

integrācijas veids”/”Interactive educational space – efficient way of social integration of children 

from disadvantaged families” ietvaros astoņi bibliotēkas darbinieki piedalījās pieredzes apmaiņas 

braucienā uz Berlīnes bibliotēkām. Brauciena mērķis bija smelties pieredzi darbā ar bērniem un 

jaunatni no sociāli neaizsargatām ģimenēm. Apmeklējām: American memory librarry, Humbolt 

library, Stadtbibliothek Spandau un sociālo centru SOS-Kinderdorf Berlin-Moabit. No projekta 

tika apmaksāti ceļa izdevumi Ludza-Rīga-Berlīne-Rīga-Ludza, viesnīcas izdevumi un dienas 

nauda brauciena dalībniekiem.  

Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi” 
 

N.p

.k. 

Norises 

laiks 

Norises 

vieta 

Organizētājs(-i) Pasākuma nosaukums, 

galvenās tēmas 

Stundu 

skaits 

1. 09.04. 
Rokiškis 

(Lietuva) 

Interreg LatLit 

programma 

Competence improvement in 

work with children from 

socially disadvantaged 

families 

80 (10 

cilvēki x 8 

stundas) 

2. 12.04. Rīga LNB 
Seminārs par darbu ar 

personas datiem bibliotēkā 
6 

3. 
17.04.-

18.04. 
Rīga LBB Bibliotēku festivāls 

66 (6 

cilvēki x 11 

stundas) 

4. 
28.,29.03;26

.04;11.05. 
Rīga LNB 

Efektīvs un moderns reģiona 

galvenās bibliotēkas 

metodiskais darbs 

30 

5. 15.05. Rēzekne Rēzeknes Rēzeknes reģiona bibliotekāru 16 (4cilvēki 
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centrālā 

bibliotēka 

seminārs x 4 stundas) 

6. 16.05. Rīga LNB 

Konference “Literatūras 

zināšanas mūsdienīgām 

bibliotēkām” 

10 (2 

cilvēki x 5 

stundas) 

7. 29.-30.05. Saldus LNB Direktoru 2018.g. sanāksme 9 

8. 

17.09., 

18.09., 

15.10. 

Ludza 

SIA “Baltijas 

datoru 

akadēmija” 

Digitālā saziņa ar valsti: 

dzīves situācijās noderīgie e-

risinājumi 

104 (13 

cilvēki x 8 

stundas) 

9. 08.09. Rīga LNB 
Skaļās lasīšanas sacensību 

reģionālo kuratoru seminārs 4 

10. 11.09. Lūznava 

Latgales 

plānošanas 

reģions un 

VARAM 

“Latvijas dārgumi” 

16 (2 

cilvēki x 8 

stundas) 

11. 24.-27.09. 
Berlīne 

(Vācija) 

Interreg LatLit 

programma 

Mācību brauciens uz Berlīnes 

bibliotēkām 

256 

( 8 cilvēki x 

8 stundas x 

4 dienas) 

12. 28.09. Krāslava 
LBB Latgales 

novada nodaļa 

Nemateriālā mantojuma 

popularizēšana latgales 

bibliotēkās 

12 (2 

cilvēki x 6 

st) 

13. 29.10. Ludza LNB 

LNB lasīšanas veicināšanas 

programmu inovāciju 

regionālais seminārs bērniem 

un skolotājiem 

56 (7 

cilvēki x 8 

stundas) 

14. 18.10. Rīga LNB 
Reģionu galveno bibliotēku 

metodiķu seminārs 
5 

15. 07.11. Rīga LNB 
Seminārs krājuma 

komplektēšanas speciālistiem 
5 

 

 
LUDZAS REĢIONS 

Nodaļā “Finansiālais nodrošinājums” netika iekļauti Ludzas pilsētas galvenā bibliotēkas dati, ar 

tiem var iepazīties sadaļā “LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BIBLIOTĒKA”. 

Četru novadu pašvaldībās ir 27 publiskās bibliotēkas, kurās darbojās 40 darbinieki no 

tiem 33 bibliotekārie darbinieki, un 18 skolu bibliotēkas, kurās strādāja 21 bibliotekārs.  

Tabula “Darbinieku izglītība” 

Darbinieka izglītība Pavisam 
Pilnā 

slodzē 

Nepilnā 

slodzē 

Bibliotekārā izglītība 11 4 7 

          Maģistra grāds (arī pielīdzinātie)       

          Bakalaura grāds 1 1   

          1.līmeņa profesionālā augstākā jeb koledžas izglītība       
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          Augstākā  (līdz 1993.g.)       

          III profesionālais kvalifikācijas līmenis 10 3 7 

Izglītība citā jomā  22  13  9 

           Maģistra grāds (arī pielīdzinātie) 2 2   

           Bakalaura grāds 2 1 1 

           1.līmeņa profesionālā augstākā jeb koledžas izglītība 1   1 

           Augstākā (līdz 1993.g.) 4 2 2 

           Vispārējā vidējā vai profesionālā izglītība 13 8 5 

kopā  33 17 16 

 

14 reģiona bibliotekāri pilnveidoja profesionālās kompetences 160 stundu apmācībās, 

kuras organizēja Latvijas Universitāte. 2 reģiona bibliotekāres apguva 240 stundu programma 

"Informācijas un bibliotēku zinību pamati". 

Atskaites gadā darbinieku slodzes nav mainījušās: Ludzas novadā 8 bibliotekāres 

darbojās uz pilnu slodzi, divu bibliotēku darbinieču slodzes bija 0.75 bibliotekārā darba un  0.25 

slodzes Tautas nama vadītāja darba. Ciblas novadā 5 bibliotēku darbinieces strādāja 0.75 

bibliotekārā darba slodzi un uz 0,25 slodzes veica bibliotēkas uzkopšanas darbus, bet Blontu 

pagasta bibliotēkā darbinieces slodze bija 0.5 bibliotekārā darba un 0.5 sociālā darbinieka. 

Kārsavas novadā 4 bibliotēkas strādāja 0.75 slodzi, divas bibliotēkas – 0.5 slodzi, Kārsavas 

pilsētas bibliotēkā darbojās pieci bibliotekāri un viņu slodzes bija: 1-1, 3-0.75, 1-0.5. Zilupes 

novadā 2 bibliotēkas darbojās uz pilnu slodzi, 1 bibliotēka strādāja uz 0.75 slodzi, Zilupes 

pilsētas bibliotēkā 3darbinieki strādāja uz pilnām slodzēm. 

Atskaites gadā Zilupes novada Pasienes pagasta bibliotēkā mainījās darbinieki. Bijušais 

bibliotēkas vadītājs Oļegs Vasiļenoks pēc 42.gadu darba stāža devās pelnītā atpūtā. Viņa vietā 

stājās darbā Iveta Meikšāne, darbiniecei ir bakalaura grāds. 

Apbalvojumi un pateicības 

 Zilupes novada Zaļesjes pagasta bibliotēkas vadītāja Jeļena Smutova un Zilupes pilsētas 

bibliotēkas darbinieces Nadežda Ļemeševa un Jeļena Sotčenko saņēma goda rakstus 

“Latvijas Republikas 100. gadadienā par patriotismu un valstiskās identitātes 

stiprināšanu”, par sekmīgu darbu un ieguldījumu Zilupes novada attīstībā. 
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Attēlā: Zilupes domes priekšsēdētājs Oļegs Agafonovs,  

bibliotekāres Jeļena Smutova, Nadežda Ļemeševa, Jeļena Sotčenko 

 Ciblas novada Ciblas pagasta Felicianovas bibliotēkas vadītājai tika pasniegts Ciblas 

pagasta pārvaldes pateicības raksts par godprātīgu darbu un ieguldījumu Ciblas pagasta 

iedzīvotāju labklājības celšanā 2018. Gadā. 

 Zilupes novada Lauderu pagasta bibliotēkas vadītājai tika pasniegts Pateicības raksts par 

piedalīšanos fotokonkursā “Latgales ainava”. Tāpat viņai tika pasniegts Goda raksts 

Latvijas Republikas 100.gadadienā par patriotismu un valstiskās identitātes stiprināšanu, 

par sekmīgu darbu un ieguldījumu Zilupes novada attīstībā. 

 Līdumnieku pagasta bibliotēkas vadītājai Irēnai Pavlovai tika pasniegta pateicība par 

darbu ar amatierteātri “Aizpurieši”. 

 Ludzas novada Nirzas pagasta bibliotēkas vadītāja Regīna Vonda saņēma Nirzas pagasta 

pārvaldes pateicības rakstu par kultūras mantojuma glabāšanu. 

Viena no ikdienas darba sastāvdaļām ir bibliotekāru tālākizglītība, tāpēc arī atskaites gadā 

bibliotekāri aktīvi piedalījās LPGB organizētajos semināros, kā arī citu institūciju profesionālās 

pilnveides pasākumos.  

Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi” 
 

N.

p.k 

Norises 

laiks 

Norises 

vieta 
Organizētājs  

(-i) 

Pasākuma nosaukums, galvenās 

tēmas 

Stundu 

skaits 
Dalībnieki 

 12.-16.03. Rīga "Tieto Latvia" BIS ALISE kursi-„Informācijas 

atlase. Kataloģizācija MARC21 

formātā. Komplektēšana. 

Cirkulācija” 

40 Zaļesjes b-kas 

vad. 

 17.-18.04 Rīga LNB Bibliotēku festivāls. Latvijas 

bibliotekāru 19. konference 

“Mainās bibliotēka, mainās 

sabiedrība”, Ideju tirgus. 

11 Kārsava, 

Ludza(7dalībni

eki) 

 10.05. Rīga Izglītības un 

attīstības 

centrs “Ego” 

Bibliotēku novadpētniecība – 

pamati un aktualitātes 

8 Pildas b-kas 

vad. 

 28.08. Zilupe Latvijas Ārsta Grāmatas „Latvijai - 100” 2 Lauderi 
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biedrības 

prezidents 

Dr.med.h.c 

P. Apinis 

prezentācija 

 17.-18.09 Ludza Baltijas datoru 

akadēmija 

Mācību kurss “Digitālā saziņa ar 

valsti: dzīves situācijās noderīgi e-

risinājumi.” 

8 30 bibliotēku 

darbinieki 

 20.09. Balvi Pārvalde Dalība Ciblas novada pašvaldības 

apmaksātā Eiroreģiona „Pleskava-

Livonija” pierobežas pašvaldību 

bibliotēku speciālistu tikšanās 

pieredzes apmaiņā Balvos. 

8 Ciblas, 

Zvirgzdenes 

 28.09. Krāslava Krāslavas 

novada 

centrālā b-ka 

Latgales reģiona bibliotekāru 

konference „Nemateriālā 

mantojuma popularizēšana 

Latgales bibliotēkās” 

6 Pušmucova, 

Mežvidi,  

Ludza, Blonti, 

Ņukši, 

Līdumnieki 

 15.10. Ludza Baltijas datoru 

akadēmija 

Mācību kurss “Digitālā saziņa ar 

valsti: dzīves situācijās noderīgi e-

risinājumi.” 

8 15 bibliotēku 

darbinieki 

 24.10. Dagdas 

novads 

Ciblas TN Ciblas novada kultūras 

darbinieku pieredzes apmaiņas 

seminārs Dagdas novadā 

8 Cibla, 

Felicianova 

 26.10. Kārsavas 

nov. 

pašvald. 

Mācību centrs 

BUTS 

Personas datu aizsardzība un datu 

drošība 

8 Kārsavas b-ka 

 

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 
 
LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BBLIOTĒKA 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

 
 

2016 2017 2018 
% salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 2912 2879 2855 -1.1%; -0.8% 

t. sk. bērni 944 954 921 +1%; -3.5% 

Bibliotēkas apmeklējums 38967 37897 36397 -2.7%; -3.8% 

t. sk. bērni 13437 12368 13012 -8%; +5.2% 

Virtuālais apmeklējums 8872 15538 15316 +42.9%; - 1,4% 

Izsniegums kopā 81749 82267 75244 +0.6%; -8.5% 

t. sk. grāmatas 47593 45267 40306 -4.9%; -11% 

t. sk. periodiskie izdevumi 34061 36210 33549 +5.9%; -7.3% 

t. sk. bērniem 15341 14523 14117 -5.3%; -2.6% 

Bibliotekārais aptvērums 

% no iedz. skaita pagastā, 

pilsētā, reģionā *   

33.7% 33.9% 34.46% +0.2%; -0.56% 

t. sk. bērni līdz 18 g.* 69.6% 71.5% 70.68% +1.6%; -0.82% 
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Iedzīvotāju skaits 8649 / 1356 8503 / 1334 8284/1303 -1.7% / -1.6% ; 

-1.9% / -3.4% 

-2.6%/-2.4 

 

Pagājušajā gadā ir nedaudz samazinājies lietotāju (par 0.8%) un apmeklējumu (par 3.8%) 

skaits. Bērnu apmeklējumu skaits lasītavā ir nedaudz palielinājies, bet  abonementā palicis 

pagājušā gada līmenī. Samazinājies izsniegumu skaits: gan grāmatām, gan periodiskajiem 

izdevumiem. Bibliotēka vidējais apmeklējums dienā - 127, vidējais apmeklējums uz 1 lasītāju – 

13, vidējais izsniegums uz 1 lasītāju – 26.4. 

Rēķinot uz iedzīvotāju skaitu Ludzas pilsētā, par dažiem procentiem ir palielinājies 

bibliotekārais aptvērums. Lietotāju skaits pieaugušo apkalpošanas nodaļā: 

 

Internet-lasītavas lietotāju skaits:  

 

 
 

Internet-lasītavā lietotāju skaits ir palielinājies par 5%,  apmeklējumu skaits ir 

samazinājies par 1.2%.    74% no interneta lasītavas apmeklētājiem izmanto datorus, pārējie 

kopēšanas, skenēšanas u.c. pakalpojumus. 

 

 2016.gadā 2017.gadā 2018.gadā + / - 

Abonements 1213 1179 1138 -2,8%; -3.5% 

t.sk. bērni 66 59 52 -10%; -11.9% 

Lasītava 641 645 541 +0.6%; -16%  

t.sk. bērni 12 14 15 +14.3% ; +7.1% 

Interneta-

lasītava 

1348 1397 1478 +3.6% ; +5.5% 

t.sk. bērni 372 390 399 +4.6% ; +2.3% 
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 2016 2017 2018 

Sociālo tīklu 

apmeklējums (skatījumi) 
159414 80594 94768 

 

Kopā ar tradicionāliem bibliotēkas pakalpojumiem, darbinieki jau vairākus gadus apmāca 

apmeklētājus izmantot dažādus  e-pakalpojumus, kā arī 2018.gada nogalē pēc SIA “Ludzas 

Apsaimniekotājs” lūguma palīdz iedzīvotājiem elektroniski ievadīt izmantoto komunālo 

pakalpojumu datus un apmaksāt komunālā dienesta rēķinus.   

Abonementā lietotāji pārsvarā lasa daiļliteratūru. No kopējā grāmatu izsnieguma skaita – 

13.4 % ir nozaru literatūra. Populārākās nodaļas: medicīna, vēsture, psiholoģija.  

Lietotāji abonementā labprāt izmantoja iespēju rezervēt grāmatās. Katru mēnesī tika 

sagatavots jauno grāmatu saraksts gan papīra formātā, gan ievietots bibliotēkas mājas lapā. 

Autorizācijas dati tika piešķirti 121 lietotājam, aktīvi tos izmantoja 9 cilvēki. Izmantojot 

autorizācijas datus gadā tika pieprasītas 180 grāmatas. 

Pagājušā gada sākumā pārkārtojam lasītavas telpu, tās izkārtojums palika ērtāks lasītājiem. 

Grāmatas un žurnāli no lasītavas krājuma uz dažām dienām tiek izsniegti uz mājām. Šo iespēju 

bieži izmanto studenti. No kopējā lasītavas krājuma izsnieguma skaita 23.5% tika izsniegti uz 

mājām. 

Interneta lasītavā datortehniku visbiežāk izmanto: internetbanku pakalpojumiem, e-pastu 

sūtīšanai, sociālo tīklu apmeklējumiem. 2018. gadā palielinājies lietotāju skaits, kuri  izmanto 

SIA „Ludzas apsaimniekotājs” pakalpojumu apmaksu. Drukas pakalpojumus visbiežāk 

izmantoja rakstu darbu, biļešu, rēķinu, medicīnas dokumentu, banku kontu izdrukai. Bibliotekāra 

palīdzība bija nepieciešama vairākos no šiem gadījumiem.  

Vairākus gadus atpakaļ bibliotēka iedibināja tradīciju – trīs bibliotēkas lasītājus, kuri ir 

izlasījuši visvairāk grāmatu gada laikā, atzīmēt ar nelielām dāvanām.  

2018.gadā Ludzas bibliotēkas Pieaugušo apkalpošanas nodaļas lietotājiem tika piedāvāta 

aptauja „E-pakalpojumi Ludzas bibliotēkā”. Tajā piedalījās 101 respondents. Aptaujas gaitā 

noskaidrojām, kā 90% bibliotēkas lietotāju izmanto e-pakalpojumus. Lielāka daļa izmanto 

internetbankas (77) un portālu „elektrum.lv” (47)  
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Bibliotēkā e-pakalpojumus izmanto 52% respondentu, mājās – 69% un darbā – 22%. 

65% respondentu gribētu lai bibliotēkas darbinieki palīdz viņiem papildināt savas zināšanas e-

pakalpojumu pielietošanā, informāciju par e-pakalpojumu jauninājumiem 68% gribētu saņemt 

individuāli un grupās – 27%. Respondentu vecums bija dažāds:  

 

 
 

 

Bibliotēka nav pieejama personām ar īpašām vajadzībām, kā arī vecāka gadu gājuma 

cilvēkiem grūti uzkāpt otrajā stāvā. Pagājušajā gadā palielinājās lietotāju skaits, kuriem grāmatas 

vai periodika tika piegādātas mājās. 2017. gadā - 5 lietotāji,  2018. gadā – 8. 

Ludzas organizāciju un biedrību vidū bibliotēka ir iemantojusi autoritāti un uzticību. No 

pasākumu apmeklētāju puses vairākas reizes ir dzirdēta pateicības par saturiski kvalitatīvajiem 

pasākumiem.  

Sabiedriskās organizācijas lūdz bibliotēkas palīdzību vai līdzdalību savu pasākumu 

organizēšanā. Piemēram: biedrības “Latvijas Poļu savienība” Ludzas nodaļa lūdza bibliotēkas 

darbiniekus sagatavot prezentāciju par I.Kozakevičas biogrāfiju un sabiedrisko darbu, kura arī 

tika rādīta Ludzas Novadpētniecības muzejā I.Kozakevičai veltītās izstādes atklāšanas pasākumā:     

http://www.ludza.lv/jaunumi/ludzas-novadpetniecibas-muzeja-atklata-itas-kazakevicas-pieminai-

veltita-izstade/  

http://www.ludza.lv/jaunumi/ludzas-novadpetniecibas-muzeja-atklata-itas-kazakevicas-pieminai-veltita-izstade/
http://www.ludza.lv/jaunumi/ludzas-novadpetniecibas-muzeja-atklata-itas-kazakevicas-pieminai-veltita-izstade/
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Cieša sadarbība turpinās ar grāmatu draugu klubu “Varavīksne”.  Bibliotēkas darbinieki 

piedalās pasākumu rīkošanā, uzstājas ar grāmatu un periodikas apskatiem, ar ziņojumiem par 

novadpētniecības tematu utt.  2019.gadā grāmatu draugu klubam “Varavīksne” apritēja 40. gadi. 

Bibliotēkas darbiniece Viorika Puļča kopā ar kluba vadītāju Gaļinu Geceviču sagatavoja un 

parādīja prezentāciju par kluba aktivitātēm tā pastāvēšanas gadu garumā. 

 

            
                         Viorika Puļča demonstrē prezentāciju                    Gaļina Geceviča komentē prezentāciju 

 

Ludzā aktīvi darbojas radurakstu pētīšanas entuziasti, sadarbībā ar viņiem radās ideja 

organizēt pasākumu ciklu “Dzimtas rakstu meklējumos”. Informāciju par to sīkāk skat. nodaļā 

“Novadpētniecība”.  

Ludzas pensionāru biedrība “Līdzdalībai nav vecuma” regulāri aicina bibliotēkas 

darbiniekus uz savām nodarbībām ar grāmatu vai periodikas apskatiem.   

Rokdarbnieču biedrības “Musturprieks” dalībnieces tiek iepazīstinātas ar 

jaunieguvumiem par adīšanas, tamborēšanas, pērļošanas u.c. rokdarbu veidiem.  

Projekta “Interaktīvās izglītības telpa - efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālās 

integrācijas veids” ietvaros notiek pasākumi sociāli neaizsargāto bērnu grupām. Informāciju par 

to sīkāk skat. nodaļā “Projekti”.  

2019. gadā Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka sarīkoja 21 pasākumu, 96 krājumu 

popularizējošās izstādes.  

Tika organizētas tikšanās: ar detektīvromānu autori, žurnālisti un apvienības “Latgales 

Ūdensroze” dibinātāju Aiju Miķeli (Zuju); ar A.F.Osendovska grāmatas “Cilvēku, zvēru un 

dievu zemē” tulku Rišardu Labanovski un vēsturnieku Valdi Klišānu; sadarbībā ar Ludzas 

Tautas namu Guntara Rača krājuma “365”prezentācija. 

2019.gadā vairāki pasākumi bija veltīti novadpētniecības tematikas dažādiem aspektiem. 

Vairāk par to skat. nodaļā “Novadpētniecība”.  



20 
 

Aprīļa mēnesis bibliotēkā bija pasludināts par krāsu mēnesi: 1. nedēļa – dzeltenā, 2. 

nedēļa – sarkanā, 3. nedēļa – zilā un 4. nedēļa – zaļā. Bibliotekāri pieskaņojās katrai nedēļas 

krāsai, izrotājot savu apģērbu ar pašu izgatavotajām puķēm. Bibliotēkas apmeklētājiem bija 

iespēja izvēlēties grāmatas no krāsaino izstāžu stendiem. 

 

                         
    Ziedu izgatavošanas  Informācijas stends    “Dzeltenās” nedēļas 

                   radošā darbnīca                            “sarkanajā nedēļā”          grāmatu izstāde                                                                      

  

                                                                                                                                                                

Kā “krāsainā mēneša” noslēgums Bibliotēku nedēļas ietvaros noritēja pasākums „Krāsu 

pasaule”. Pasākuma īpašā viešņa bija māksliniece, pedagoģe, dizainere Natālija Losāne. Viņa 

stāstīja par krāsu pielietojumu tērpos un mājas interjerā, par krāsu apļa praktisko pielietojumu 

ikdienā un tā rašanās vēsturi. Savā prezentācijā Natālija rādīja piemērus kā ar krāsu palīdzību var 

panākt dažādus efektus mājas interjeros, apģērbā u.c. 

Bibliotēkas nedēļas ietvaros par tradīciju ir kļuvis pasākums “Tikšanās ar noslēpumaino 

grāmatu” (aploksnēs ievietojam jaunieguvumus). Sakarā ar to, ka šis pasākums iemantoja 

apmeklētāju simpātijas un no apmeklētāju puses izskanēja priekšlikums rīkot to divas reizes 

gadā, rudenī sarīkojām “Tikšanos ar sen zināmo, bet aizmirsto grāmatu” (aploksnēs ievietojām 

Latvijas un ārvalstu klasiku).  

Latvijas simtgades jubilejai tika veltīts pasākums “Caur barikādēm uz brīvību”. 

Pasākumā piedalījās barikāžu dalībnieks, mūsu novadnieks – Jānis Žuks. Viņš atgādināja 1991. 

gada situāciju Latvijā un PSRS, barikādēs piedzīvoto un paveikto. Jānis atradās tuvāk notikumu 

epicentram, tos skatīja ar plašāku horizontu, izstāstīja pāris momentus no barikāžu organizēšanas 

procesa, kādus vēl nebija nācies dzirdēt. Ludzānietis Vladimirs Klementjevs arī bija barikāžu 

dalībnieks. Viņš savukārt pastāstīja, kā tolaik Ludzā populārā rokgrupa „Fenikss” ar savu mūziku 
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uzmundrināja barikāžu aizstāvjus. Bibliotēkas darbinieki sarīkoja grāmatu un preses izdevumu 

izstādi, pasākuma gaitā tika demonstrēta 1991.gada kinohronika, atskaņotas grupas “Feniks” 

dziesmas. Pasākumu vadīja Ludzas pilsētas ģimnāzijas skolotāja, bibliotēkas brīvprātīgā palīdze 

Vanda Žulina.  

   

   Jānis Žuks un pasākuma vadītāja Vanda Žulina                    Materiālu izstāde no bibliotēkas krājuma un  

                                   no J.Žuka personīgā arhīva  

Bibliotēkas telpu otrajā stāvā sistemātiski tiek rīkotas izstādes. 2018. gadā tādas bija 8, 

gandrīz visas no tām bija par novadpētniecības tematu (skat. nodaļā “Novadpētniecība”). 

Ludzas bibliotēkai ir cieša sadarbība ar Rēzeknes pilsētas vēstures pētnieku, aizrautīgu 

fotogrāfu Vladimiru Nikonovu. 2018.gada vasarā bibliotēkas telpās mākslinieks prezentēja 

fotoizstādi „Izraēla vecticībnieka acīm”, kā arī pastāstīja interesantus faktus par fotogrāfiju 

tapšanu.  

                    

V.Nikonova izstādes „Izraēla vecticībnieka acīm” atklāšana 

Pasākumu popularizēšanai izmantojām bibliotēkas un pašvaldības mājas lapas, sociālos 

tīklus facebook un twitter. Informācija par pasākumiem tika izvietota bibliotēkas un pilsētas 

sludinājumu dēļos un ekrānā pie pašvaldības. 

Bibliotēkas otrajā stāvā ir izveidots informatīvais tematiskais stends, kurā katru mēnesī 

tiek mainīts  saturs. 2018.gadā tika atspoguļotas tēmas: „Ko tu iegūsti, ja lasi grāmatas”, „Labas 
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lietas, ko darīt rudenī”, „1.septembris”, „Personas datu drošība”, „Līgo ticējumi”, „8 ieguvumi 

veselībai, ko sniedz dārza karaliene zemene”, „Interesanti fakti par bibliotēkām”, „Krāsu mēnesis 

bibliotēkā”, „Latvijas Neatkarības pasludināšana” u. c. 

                   
                                                Stenda noformējuma piemēri 

 

Uzziņu skaits salīdzinoši ar iepriekšējo gadu ir palielinājies. Kā vienmēr daudz 

precizējošo uzziņu, liels skaits bija arī tematiskām  uzziņām. Pieprasīto tematu loks bija dažāds: 

sievietes loma Latvijas attīstībā, lauksaimniecības skolas Latvijā 20.gs. 20.-30.- tajos gados, 

alkoholisma atkarības risks jauniešu vidū utt. Dažas izziņas tika izpildītas attālināti. Vajadzīgie 

dokumenti, raksti no žurnāliem, materiāli no datu bāzēm skenētā veidā tika pārsūtīti pa e-pastu. 

2018.gadā  izpildītas 2910 uzziņas. 

Tabula “BIS ALISE izmantošana” 

 

Reģions/ 

Pilsēta/ 

Novads 

Bibliot

ēku 

skaits 

Cik 

bibliotēka

s strādā 

ar BIS 

ALISE 

un 

ALISE-i 

Strādā ar moduļiem Autorizē

ti 

lietotāji 

(2018) 

Pasūtīts 

(Web) 

eksemplār

u 

(2018) 
Cirkulācija SBA Komplektēšana 

Ludzas 

reģions 

(Ludzas, 

Ciblas, 

Kārsavas, 

Zilupes 

novadi 

28 25 17 20 24 129 202 
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Ludzas reģiona Elektronisko kopkatalogu veido Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka, 

Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu 27 pašvaldību un 8 skolu bibliotēkas: Ludzas 

pilsētas ģimnāzijas bibliotēka, Ludzas novada vakara vidusskolas bibliotēka, Ludzas mūzikas 

pamatskolas bibliotēka, Ludzas 2.vidusskolas bibliotēka, J.Soikāna Ludzas mākslas skolas 

bibliotēka, Kārsavas vidusskolas bibliotēka, Malnavas koledžas bibliotēka, Zilupes vidusskolas 

bibliotēka. Kārsavas mūzikas un mākslas skolas bibliotēka no 2018.g. darbu BIS ALISE 

neturpina. 

No 28 publiskām bibliotēkām 25 patstāvīgi strādā ar BIS ALISE moduļiem (veic ierakstu 

veidošanu, ierakstu importēšanu no citām bibliotēkām, izmantojot Z39.50 protokolu, strādā ar 

komplektēšanas moduli, izmanto SBA moduļi). BIS nav ieviesta tikai 3 bibliotēkās – Kārsavas 

novadā Nesteru un Ranču bibliotēkās, Zilupes novada Pasienes bibliotēkā. Kopkatalogā šo 

bibliotēku krājumi daļēji tiek atspoguļoti, eksemplārus pievieno Ludzas bibliotēka pēc 

iesniegtiem jauniegūto grāmatu sarakstiem. Ludzas PGB krājuma komplektēšanas nodaļas 

darbinieces rediģē ierakstus, papildina kataloga ierakstus ar anotācijām un grāmatu attēliem, 

veido Autoritatīvo ierakstu datubāzi, galvenokārt importējot tos no LNB (2018.g.beigās datubāzē 

– 17799 ieraksti; 2017.g. - 16782 ieraksti (+1017)).  

Elektroniskais katalogs  

Ierakstu skaits datubāzē: 89134 

Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka - Ieraksti ar eksemplāriem: 56173 

Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka - Monogrāfisko izdevumu eksemplāri (Visi 

eksemplāri): 47748 (213446). 

Automatizētā krājuma izsniegšana/saņemšana notiek 17 publiskajās un 3 skolu 

bibliotēkās: Ludzas pilsētas ģimnāzijas bibliotēkā, Ludzas mūzikas pamatskolas bibliotēkā un 

Ludzas novada vakara vidusskolas bibliotēkā.  

Kopkatalogā ievadīto datu dinamika: 

 Ierakstu skaits Dinamika 

2015.g. decembris 76784  

2016.g. decembris 81478 +4694 

2017.g. decembris 85089 +3611 

2018.g.decembris 89134 +4045 
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Kopkatalogs visiem interesentiem pieejams Ludzas bibliotēkas interneta vietnē 

www.ludzasbiblio.lv  sadaļā “Elektroniskais katalogs”. Šajā sadaļā tiešsaistē pieejama arī Ludzas 

PGB veidotā Novadpētniecības materiālu datu bāze (24880 ieraksti), Analītikas datu bāze (4184; 

ieraksti papildinājās minimāli, jo bibliotēku darbinieki aktīvi izmanto LNB Analītikas datu bāzi) 

un datu bāzi “Ludzas pilsētas domes dokumenti” (1970 ieraksti; datu bāzes papildināšana no 

2013. gadā pārtraukta, sakarā ar Domes noteikumu un lēmumu pieejamību Ludzas novada 

interneta vietnē www.ludza.lv ).  

Bibliotēkā reģistrētajiem lietotājiem tiek piedāvāta iespēja autorizēties. Šo iespēju 

izmantojuši galvenokārt jaunākās un vidējās paaudzes lasītāji. 2018.gadā 129 lietotāji patstāvīgi 

izmantojuši rezervēšanas iespējas un pasūtījuši 202 grāmatas; 11 - pieprasījuši pagarinājumu.  

Pagastu bibliotēkās pagaidām maz izmantota iespēju bibliotēku lietotājiem autorizēties 

un izmantot elektronisko katalogu attālināti.  

2018. gadā pēc „Google Analytics” datiem Ludzas bibliotēkas kopkataloga attālinātie 

apmeklējumi – 4385 (2017.g. – 4786), unikālie apmeklētāji – 1659 (2017.g. – 1190), lapu 

skatījumi – 29407  (2017.g. – 39350).  

Tabula “SBA rādītāji” 

 

SBA 2016 2017 2018 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 
130 346 133 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 
769 670 506 

 

 SBA jomā Ludzas bibliotēka pārsvarā sadarbojas ar Latvijas Nacionālo bibliotēku. 

Lielākā daļa no pieprasītajām grāmatām ir nozaru literatūra (sevišķi bieži apmeklētāji pieprasīja 

mācību literatūru no medicīnas nozares). Daži izdevumi gada laikā tika pasūtīti atkārtoti. Bija arī 

interesants pieprasījums: apmeklētājs meklēja J.Breiča fantastisko romānu “Neparastā 

ekskursija”, izdoto 1959. gadā. Grāmata tika pasūtīta un lasītājs bija priecīgs, ka viņš varēja 

dabūt to izlasīt.  

No Ludzas reģiona bibliotēkām tika pasūtīta gan nozaru, gan daiļliteratūra, kā arī nosūtīta 

uz reģiona bibliotēkām dažāda satura literatūra. 

SBA pieprasījumus skaits ir samazinājies, jo ir samazinājies lasītāju-studentu skaits, kuri 

aktīvi izmantoja SBA iespējas. Tika pieprasīta elektronisko dokumentu pasūtīšana, kā rezultātā 

saņemtas 106 kopijas. 

http://www.ludzasbiblio.lv/
http://www.ludza.lv/
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LUDZAS REĢIONS 

Nodaļā netika iekļauti Ludzas pilsētas galvenā bibliotēkas dati, kā arī ziņas par Elektronisko 

katalogu kā pakalpojumu. Ar tiem var iepazīties sadaļā “LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ 

BIBLIOTĒKA”. 

Lai pārskatāmāk atspoguļotu reģiona bibliotēku pakalpojumu piedāvājumu un pieejamību 

un, lai  šos datus varētu sekmīgāk analizēt,  tika veidotas  katram novadam attiecīgās tabulas.  

Atskaites gadā katrā reģiona pagastā bija vismaz viena bibliotēka, kur ik katrs interesents 

varēja iegūt sev interesējošo informāciju, lietderīgi pavadīt brīvo laiku, mācīties, satikties ar 

domubiedriem, vai vienkārši atpūsties no ikdienas rūpēm. 

              Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji Ciblas novada bibliotēkās ” 

(6 bibliotēkas kopā) 

 2016 2017 2018 
% salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 882 820 788 -7; -4 

t. sk. bērni 287 270 254 -6; -6 

Bibliotēkas apmeklējums 13825 13672 12182 -1; -11 

t. sk. bērni 5276 4749 3537 -9,9; -25,5 

Virtuālais apmeklējums 1481 26306 123 +1676,2; -99,5 

Izsniegums kopā 22890 22651 19955 -1; -12 

t. sk. grāmatas 10546 10192 8468 -3,4; -16,9 

t. sk. periodiskie izdevumi 12340 12459 11487 1; -7,8 

t. sk. bērniem 2825 2651 2101 -6,2; -20,7 

Bibliotekārais aptvērums % 

no iedz. skaita pašvaldībā 
31,1 29,7 30 -4,5; +1 

t. sk. bērni līdz 18 g.* 72,1 69,2 68 -4; -1,7 

Iedzīvotāju skaits 2840/398 2765/390 2650/371 -2,6/-2; -4,2/-4,8 

 

Pēc tabulas redzams, ka trīs gadu periodā novada bibliotēku rādītāji ir ar mīnus zīmi. 

Sarūkot lietotāju skaitam, attiecīgi samazinās arī apmeklējumu skaits un izsniegums. Analizējot 

atsevišķi katras bibliotēkas rādītājus, jāsecina, ka tie nav slikti, piemēram Pušmucovas, Blontu 

un Līdumnieku bibliotēkās lietotāju, izsniegumu un apmeklējumu skaits ir nedaudz pat 

pieaudzis, bet Zvirgzdenes, Ciblas un Felicianovas bibliotēkās rādītāji ir ar lieliem mīnusiem.  

To var skaidrot tā, ka pagājušajā gadā novada bibliotēkas centās statistiku uzskaitīt 

ALISĒ nevis manuāli, tāpēc noteikti bija neprecizitātes iepriekšējos gados tieši uzskaitē, kas 
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kopumā ietekmē kopējo statistiku. Vēl jau skaitļus ietekmē arī bibliotekāru slimošana. Bet 

neapšaubāmi, ka uz šo dienu bibliotēkām jāmeklē savādākas darba formas.  

Bibliotēku aptvērums ir pieaudzis par 1 procentu. Vidējais izsniegums 25, vidējais 

apmeklējumu skaits 15.5. 

Ciblas bibliotēkas vadītāja saka: “Vispārējo skaitļu samazināšanos var skaidrot ar 

iedzīvotāju skaita sarukumu, izbraukumu uz ārzemēm, kā arī bērnu un jauniešu pastiprinātu 

aizraušanos ar informācijas tehnoloģijām, interneta izmantošanu dažādām izklaidēm. Daudzi 

jaunieši, pavadot brīvo laiku bibliotēkā, izmanto savas mobilās ierīces, toties lasīšanai gandrīz 

nepievēršot uzmanību. Grāmata tiek meklēta tikai tādā gadījumā, kad to strikti pieprasa 

skolotājs”, bet Blontu bibliotēkas vadītāja stāsta, ka situācija pie viņas pagastā ir savādāka: 

“Pēdējā gadā lasītājiem ir tendence vairāk lasīt GRĀMATAS nekā periodiskos žurnālus”. 

Felicianovas bibliotēkas vadītāja saka: “2018.gada periodā visi bibliotēkas pamatrādītāji ir 

samazinājušies. Ir samazinājies bibliotēkas lietotāju skaits, līdz ar to samazinājās visi rādītāji. 

Viens no galvenajiem iemesliem – mirstība – mūžībā aizgājuši vairāki patstāvīgie bibliotēkas 

lietotāji. Daudz bibliotēkas lietotāju ir seniori, kuriem ir veselības problēmas – redzes 

traucējumi.” 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji Kārsavas novada bibliotēkās” 

(7bibliotēkas+ārējās apkalpošanas punkts) 

 2016 2017 2018 
% salīdzinot 

ar iepr. gadu 

Lietotāju skaits 1484 1488 1474 +0,3; -0,9 

t. sk. bērni 479 440 466 -8,1; +5,9 

Bibliotēkas apmeklējums 24834 20923 19462 -15,7; -6,9 

t. sk. bērni 10860 9566 8294 -12; -13,3 

Virtuālais apmeklējums 3588 7748 9981 +116; +28,8 

Izsniegums kopā 52305 47349 45731 -9,5; -3,4 

t. sk. grāmatas 28497 28698 23827 +0,7; -16,9 

t. sk. periodiskie izdevumi 23808 21551 21901 -9,5; +1,6 

t. sk. bērniem 13583 14430 12436 +6,2; -13,8 

Bibliotekārais aptvērums % 

no iedz. skaita pašvaldībā 
24 26 26 +8; nemainīgs 

t. sk. bērni līdz 18 g.* 53 51 58 -3,7; +13,7 

Iedzīvotāju skaits 5983/903 5794/861 5652/807 -3/-5; -2/-6 

 

Atskaites gadā Kārsavas novada septiņās bibliotēkās kaut arī minimāli toties ir pieaudzis 

bērnu lietotāju skaits. Analizējot atsevišķi katru novada bibliotēku, jāsecina, ka lietotāju skaits 

pieaudzis Kārsavas un Goliševas bibliotēkās. Tāpat virtuālie apmeklējumi ir ar plus zīmi. 
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Grāmatu izsniegums ir samazinājies, bet pieaudzis periodisko izdevu izsniegums, bet atsevišķās 

bibliotēkās tieši grāmatu izsniegums ir pieaudzis. Nemainīgs palicis bibliotēku aptvērums, 

bērniem tas ir pat audzis. Vidējais izsniegums 31, vidējais apmeklējumu skaits 13,2. 

Kārsavas pilsētas bibliotēkas vadītāja saka: “Kārsavas pilsētas bibliotēkā 2018. gadā 

reģistrēti 662 lasītāji (t.sk. 223 bērnu literatūras nodaļā, 74 ārējā apkalpošanas punkta 

„Bozovas bibliotēka” lietotāji). Lasītāji un krājums ir piereģistrēti BIS Alise, izņemot Bozovas 

bibliotēku – tur lasītāji un krājums daļēji reģistrēti. Galvenie rādītāji salīdzinoši nedaudz 

samazinājušies, lasītāju skaits paliek stabils attiecībā pret iedzīvotāju skaitu pilsētā. Izsniegums 

samazinās sakarā ar to ka apmeklētāji izmanto vairāk citus bibliotēkas pakalpojumus, bet 

jaunākās literatūras klāsts varētu būt daudz plašāks, lai sasniegtu lielāku izsniegumu. Būtiski 

palielinājušies sociālo tīklu skatījumi.” 

Goliševas pagasta bibliotēka: “Bibliotēkas lietotāju skaits nav mainījies, kaut arī  

samazinās iedzīvotāju skaits pagastā. Ir palielinājies gan  fiziskais apmeklējums, gan izsniegumu 

skaits.” 

Mežvidu pagasta bibliotēkas vadītāja: “Statistiskā tabulā visus rādītājus ar mīnus zīmi 

var pamatot ar četriem negatīviem faktoriem: gan dzimstības, gan kopējā iedzīvotāju skaita 

samazinājums vietējā pašvaldībā, kas tieši ietekmē bibliotēkas skaitliskos rādītājus, kā arī jau 

pieminētā kāpņu rekonstrukcija. Žēl, ka nevar izmantot 1960.-1980. gadu atskaišu rādītājus, jo 

tad tika uzrādīts apkalpojamā mikrorajona ģimeņu, nevis iedzīvotāju skaits, kas vistiešāk 

atspoguļotu katastrofālo iedzīvotāju skaita samazinājumu. Protams, deklarēto iedzīvotāju skaits 

neatspoguļo patieso iedzīvotāju skaitu konkrētajā apkalpes zonā.” 

Malnavas pagasta Nesteru bibliotēkas vadītāja: “Ar katru gadu samazinās bibliotēkas 

lietotāju, izsnieguma, apmeklējumu skaits, tam par iemeslu ir iedzīvotāju novecošanās process, 

jauniešu aizbraukšana strādāt uz ārzemēm. Daudzās mājās ir ienākuši personīgie datori ar 

interneta pieslēgumu, kā arī mobilās tehnoloģijas.” 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji Ludzas novada bibliotēkās” 

(10 bibliotēkas) 

 
2016 2017 2018 

% salīdzinot 

ar iepr. gadu 

Lietotāju skaits 1303 1278 1253 -1,9; -1,9 

t. sk. bērni 380 353 286 -7,1; -18,9 

Bibliotēkas apmeklējums 23725 21198 21705 -10,7; +2.4 

t. sk. bērni 7849 6489 5222 -17,3; -19,5 

Virtuālais apmeklējums 659 860 1576 +30,5; +83,2 
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Izsniegums kopā 40449 35608 33622 -12; -5,6 

t. sk. grāmatas 17613 13378 11827 -24; -11,6 

t. sk. periodiskie izdevumi 22817 22230 21795 -2,6; -1,9 

t. sk. bērniem 5822 3530 2339 -39,4; -33,8 

Bibliotekārais aptvērums % 

no iedz. skaita pašvaldībā 
25 26 26 +4; nemainīgi 

t. sk. bērni līdz 18 g.* 52 55 45 +6; -18,2 

Iedzīvotāju skaits 5230/721 4948/638 4829/640 -5/-12; -2,4/+0,3 

 

Ludzas novada bibliotēkās pieaudzis bibliotēku apmeklējums par 2,4 procenti, toties samazinājies 

lietotāju skaits, izsniegumu skaits. Bibliotēku aptvērums ir palicis nemainīgs, tai skaitā bērnu aptvērums 

ir samazinājies. Vidējais izsniegums 27, vidējais apmeklējumu skaits 17,3. 

Atskaites gadā Ludzas novadā divas skolas tika slēgtas – Istras vidusskola un Nirzas pamatskola, 

tas arī ietekmēja šo divu pagastu bibliotēku statistikas datus. 

Nirzas pagasta bibliotēka: “Gandrīz visi  rādītāji ar katru gadu ir samazinājušies. Latvijā 

veiktie pētījumi ļauj secināt, ka grāmatu lasīšana samazinās. Skolēni un jaunieši bibliotēkā 

ierodas, lai sērfotu internetā un spēlētu datorspēles. Samazinājies bibliotēkas lietotāju un 

apmeklējumu skaits. Tam par iemeslu ir cilvēku aizbraukšana darba meklējumos, gados vecāku 

aktīvo lietotāju veselības pasliktināšanās, arī jauno tehnoloģiju attīstība, jo daudzi iedzīvotāji 

sev vajadzīgo informāciju atrod pastāvīgi mājās interneta vietnēs.” 

Istalsnas bibliotēka: “Bērnu fiziskais apmeklējums 2016.-2017.g.g. pieauga tāpēc, ka 

2016.gada 1.jūnijā no Rēzeknes novada (Mākoņkalna pagasta) uz Istalsnas ciematu pārcēlās 

patversme „Bērnu oāze”. 2018.gada vasaras brīvlaikā (no jūnija līdz augustam) patversmes 

bērni bija izbraukuši uz citu dzīves vietu, tāpēc samazinājās bērnu apmeklējumus.” 

Pildas pagasta bibliotēka: “Pagastā deklarēto iedzīvotāju skaits samazinās, samazinās arī 

bibliotēkas lietotāju skaits. 2018.gadā bibliotēkas lietotāju skaits samazinājās par 11 lietotājiem, 

savukārt apmeklējumu skaits palielinājās par 147 apmeklējuma reizēm.” 

 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji Zilupes novada bibliotēkās” 

 

 2016 2017 2018 
% salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 1172 1117 1144 -4,7; +2,4 

 t. sk. bērni 365 337 328 -7,7; -2,7 

Bibliotēkas apmeklējums 28824 25721 21961 -10,8; -14,7 

t. sk. bērni 10252 8215 5901 -19,9; -28 

Virtuālais apmeklējums 111 45 69 -59; +53 
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Izsniegums kopā 47034 45635 42492 -3; -6,9 

t. sk. grāmatas 23813 21915 18938 -8; -13,6 

t. sk. periodiskie izdevumi 23092 25257 23483 +9,4; -7 

t. sk. bērniem 10420 8727 8473 -16,2; -2,9 

Bibliotekārais aptvērums % 

no iedz. skaita pašvaldībā 
37 37 39 Nemainīgi; +5,4 

t. sk. bērni līdz 18 g.* 76 77 85 +1,3; +10,3 

Iedzīvotāju skaits 3143/478 3033/440 2914/387 -3,5/-8; -3,9/-12 

 

Atskaites gadā Zilupes novada bibliotēkas ir piesaistījušas jaunos lietotājus to skaits bija 

pieaudzis par 2,4 procenti. Palielinājies virtuālais apmeklējums un bibliotēku aptvērums 

pieaudzis, toties kā visos pārējos novados arī Zilupes novadā iedzīvotāju skaits ir samazinājies. 

Pārējie rādītāji diemžēl ir ar lejupslīdošu tendenci. Atskaites gada novembrī Pasienes pagasta 

bibliotēkā nomainījās darbinieki.  

Vidējais izsniegums 37 , vidējais apmeklējumu skaits 19 . 

Lauderu pagasta bibliotēkas vadītāja: “Analizējot bibliotēkas radītājus, nākas secināt, ka 

grāmatu un periodikas izdevumu izsniegšanas skaits ar katru gadu samazinās. Bibliotēkas fiziskais 

apmeklējums arī ar katru gadu samazinās – daudzi jau gados veci aktīvie lietotāji ir miruši, bet jaunie 

lasītāji nav tik aktīvi un lasoši.” 

Zaļesjes pagasta bibliotēkas vadītāja: “Neskatoties, ka pagasta iedzīvotāju skaits nemitīgi 

sarūk, bibliotēkas lietotāju skaits nesamazinās, bet pat mazliet pieaug. Ir regulāri bibliotēkas 

apmeklētāji, bet daļa bibliotēkā iegriežas retāk, piemēram, tikai vasarās (bērni, kas ciemojas pie 

vecvecākiem vai radiem).” 

Pakalpojumu attīstība, jauninājumi – kopaina, piemēri, vērtējums 

Visas novadu bibliotēkas atbilstoši saviem Nolikumiem sniedz bibliotekāros 

pakalpojumus, kā arī maksas pakalpojumus visām iedzīvotāju grupām neatkarīgi no vecuma, 

nodarbības, sociālā stāvokļa.  

Bibliotēku pakalpojumu klāsts nav apsīcis: tradicionāli grāmatu un periodisko izdevumu, 

novadpētniecības krājuma izmantošana. Joprojām visās bibliotēkās var kopēt, skenēt, drukāt 

vajadzīgos dokumentus, elektroniski sūtīt dokumentus, sērfot internetā, meklēt informācijas, 

maksāt internetbankās maksājumus u.t.t. Atskaites gadā bija vērojama lielāka tendence izmantot 

SBA pakalpojumus, pasūtot vajadzīgos dokumentus. Bibliotēkas sadarbojas un sniedz atbalstu 

LAD (Lauku atbalsta biedrība), VID (Valsts ieņēmumu dienests) darbiniekiem palīdzot 
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iedzīvotājiem aizpildīt un nosūtīt vajadzīgos dokumentus u.t.t. Individuālās sarunās ar 

lietotājiem, darbinieki cenšas vairāk stāstīt par valstī pieejamajiem e-pakalpojumiem.  

Aizvien vairāk ir pamanīts, ka uz bibliotēkām nāk gados vecāki cilvēki ar savām 

tehnikām un iekārtām, lai bibliotēkās rastu palīdzību to izmantošanā, un bibliotekāri savu iespēju 

robežās arī palīdz. 

Pagastu bibliotēku darbinieki ir ļoti pretimnākoši, neatsaka saviem lietotājiem arī 

izejamās dienās, ja ir nepieciešamība pēc kāda izdevuma, tad var sarunāt, piezvanot, vizīti uz 

bibliotēku u.t.t. 

Ārējie apkalpošanas punkti  

Ludzas reģionā ir viens ārējās apkalpošanas punkts - Kārsavas pilsētas bibliotēkai - 

“Bozovas bibliotēka”. Tas ir izveidots uz bijušās bibliotēkas bāzes. Te ciema iedzīvotājiem ir 

iespēja izmantot Kārsavas pilsētas bibliotēkā krājumā esošo literatūru. Ārējās apkalpošanas 

punktā tiek abonēti 3 preses izdevumi, kā arī pieejami datori,  internets un biroja pakalpojumi. 

Cilvēki iegriežas lai palasītu presi, veiktu ikdienas maksājumus, meklētu informāciju. Tā ir arī 

vieta, kur notiek novada informācijas aprite. Pagasta pārvaldnieka tikšanas ar iedzīvotājiem, 

novada informatīvā izdevuma izplatīšanas vieta. Apkalpošanas punkts ir laba alternatīva 

bibliotēkai nelielā apdzīvotā vietā, kur tomēr iedzīvotājiem ir nepieciešami pakalpojumi, bet  

transporta sakari ar centru ir neregulāri.   

Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām 

Situācija bibliotēku pieejamībā un pakalpojumos personām ar īpašām vajadzībām reģionā 

nebija mainījusies. No 28 bibliotēkām tikai 11 ir tādas, kuras atrodas pirmajā stāvā, un ir 

ierīkotas uzbrauktuves, tām automātiski ir nodrošinājums, ka cilvēki ar īpašām vajadzībām 

iekļūst bibliotēkās, pārējo 17 bibliotēku gadījumā tika meklēti dažādi problēmu risinājumi, 

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

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

bibliotekāriem, grāmatu lasītāju vēlmes tika apmierinātas.  

Zilupes pilsētas bibliotēkas vadītāja stāsta: “Bibliotēka ir aprīkota ar uzbraucamo celiņu, 

lai cilvēki ar kustību traucējumiem var nokļūt ēkas telpās. Tā kā bibliotēka atrodas 2. un 3. 

stāvā, iekļūt tajā nav iespējams. Bibliotēkas kāpņu telpa nav rekonstruktējama, lai tajā varētu 

ierīkot liftu vai pacēlāju cilvēkiem ratiņkrēslos. Lietotājs, ierodoties TN ēkā, piezvana 

bibliotekāram. Pilsētā ir minimāls šādu lietotāju skaits un visi šie lietotāji tiek apkalpoti mājās. 

Bibliotēka savus pakalpojumus sniedz arī Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrā, kur 
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visiem interesentiem tiek piedāvātas viņiem interesējošas grāmatas. 2018. gadā mēs esam 

apkalpojuši 33 lasītājus  mājās vai darba vietās, grāmatas un periodiskus izdevumus bieži 

piegādājām paši.” 

Pureņu pagasta bibliotēkas vadītāja stāsta: “Bibliotēku reizi nedēļā apmeklē neredzīgs 

pagasta iedzīvotājs, kuram iespēju robežās tiek nodrošināti visi iespējamie bibliotēkas 

pakalpojumi. Ar bibliotēkas vadītājas palīdzību, apmeklētājs tiek iepazīstināts ar jaunāko 

periodisko izdevumu saturu, kā arī tiek apmeklētas viņu interesējošas interneta vietnes, iespēju 

robežās tiek lasītas grāmatas.” 

Pildas pagasta bibliotēkas vadītāja saka: “Starp bibliotēkas lietotājiem ir divas personas 

ar īpašām vajadzībām – bērns ar runas traucējumiem un pieaugušais lietotājs ar kustību 

traucējumiem. Lietotājam ar kustību traucējumiem bibliotēkas grāmatas piegādā viņa sieva. 

Lietotājs aktīvi izmanto grāmatas SBA kārtā. Bērnam ar runas traucējumiem ir pieejama un 

speciāls lietošanas aprīkojums nav nepieciešams. 2018.gadā bērns bibliotēku apmeklējis 7 

reizes”. 

Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām vai interešu grupām 

Kārsavas pilsētas bibliotēkas vadītāja stāsta: “Galvenās bibliotēkas mērķa grupas– bērni 

un jaunieši, pensionāri, bezdarbnieki, strādājošie. Atbilstoši šo lietotāju vajadzībām 

komplektējam bibliotēkas krājumu un abonējam presi. Lielākā bibliotēkas lietotāju grupa -  

seniori. Organizējam praktisko padomu stundas un izstādes par dažādām sadzīves tēmām – 

aktīvu dzīvesveidu, dārzkopību, veselību, u.c. Piem.: “Jēkabi un Annas – saimnieku diena”,   

“Miķeļdienas gadatirgus”, senioru darbu un hobiju izstādes: Tatjanas Jerjominas rokdarbu 

izstāde un Antoņinas Neško atklātnīšu un leļļu kolekcijas izstāde.  

Bezdarbnieki ir pastāvīgi bibliotēkas lasītāji, regulāri nāk presi lasīt, kā arī izmantot 

internetu. Sniedzam gan informatīvu gan tehnisku palīdzība dažādu jautājumu risināšanā: e-

resursu, datu bāžu izmantošanā, u.c. Sadarbojoties ar pansionāta “Mūsmājas” darbinieku, 

regulāri tiek piegādātas grāmatas interesentiem, kuri to vēlas.  

Strādājošie bibliotēku pakalpojumus izmanto retāk, pārsvarā tikai lai paņemtu izklaidei 

grāmatas vai preses izdevumus. Profesionālās informācijas bibliotēkā nav daudz, tāpēc 

specifisku literatūru pasūtam pēc pieprasījuma caur SBA. Sniedzam konsultācijas uzņēmējiem 

par VID, LAD datu bāžu izmantošanu, deklarāciju iesniegšanu. Uzņēmēji izmanto bibliotēkas 

datortehniku lai veiktu darījumus internetbankā un e-resursus.    



32 
 

Studējošo bibliotēkas lietotāju nav daudz, taču arī viņiem bibliotēkas krājumos ir 

noderīga literatūra, kā arī noder datu bāžu news.lv un letonika.lv resursi. Arī vidusskolnieki 

izmanto bibliotēkas krājumus un e-resursus savā mācību procesā. Skolā organizējam apmācības 

par bibliotēkas resursu un datu bāžu izmantošanu. Pieprasīts kļūst pakalpojums – informācijas 

piegāde pa e-pastu. Tiek pārsūtīti skenēti dokumenti un raksti no žurnāliem, materiāli no 

datubāzēm. Veidojam izglītojošas izstādes par mūsu novadniekiem, kā arī Latvijā un pasaulē 

populāriem literātiem, māksliniekiem, u.c.” 

Līdumnieku pagasta bibliotēkas vadītāja: “Bibliotēka strādā ar šādām lasītāju 

mērķgrupām - ģimenes un mājsaimnieces. Šīm grupām tiek rīkotas radošās darbnīcas, derīgo 

padomu stundas, tematiskie  pasākumi, kā piemērām,  tradicionāla ir ģimeņu diena, kura notiek 

jau septiņus gadus, nūjošana. Ģimenes ne tikai aktīvi piedalās šajos pasākumos, bet arī palīdz 

tos sagatavot.” 

Ciblas pagasta bibliotēkas vadītāja: “Īpaša uzmanība tiek pievērsta senioriem, kuri ir 

aktīvi grāmatu un preses izdevumu lasītāji. Katram šīs grupas lasītājām, vadoties pēc viņa 

interesēm, tiek ieteikta un piemeklēta atbilstoša literatūra. Ir arī daži pensionāri, kuriem dažādu 

apstākļu dēļ ir pagrūti apmeklēt bibliotēku, tāpēc viņiem grāmatas tiek piegādātas uz mājām. 

Dažiem to dara pati bibliotekāre, citiem kāds starpnieks (kaimiņš).   

Gada nogalē seniori tika aicināti uz pasākumu par Ziemassvētku un Jaunā gada svinēšanas 

tradīcijām dažādos laikos, kur dalījās arī ar saviem atmiņu stāstiem. Pirmssvētku noskaņu radīja PII 

vecākās grupiņas bērni dziedot dziesmiņas un stāstnieks no 10. klases stāstīja jautru pasaku. Seniori 

bija pateicīgi par uzaicinājumu uz pasākumu un viņiem izrādīto uzmanību..”  

Uzziņu un informācijas darbs 

Pārskata periodā reģiona publiskajās bibliotēkās sniegtas 4744 mutiskās, telefoniskās, 

rakstiskās, elektroniskās uzziņas un konsultācijas, kas ir par 1504 vairāk nekā bija 2017. gadā. 

Šis pakalpojums bibliotēkās joprojām bija pieprasīts. Bibliotekāri 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 sadaļā: 

Elektroniskais katalogs, bieži tika izmantotas arī sadaļas Datu bāzes un Kultūrvēstures datu 

bāzes. Vispopulārākās meklētāju sistēmas lietotāju vidū, protams, bija http://www.google.lv, 

http://www.rambler.ru/, http://letonika.lv, www.lursoft.lv u.c.Liels atbalsts uzziņu izpildē bija 

brīvpieejas datubāzes, e-vārdnīcas: http://termini.letonika.lv, http://www.termini.lv  u.c. Protams, 

http://www.ludzasbiblio.lv/
http://www.google.lv/
http://www.rambler.ru/
http://letonika.lv/
http://www.lursoft.lv/
http://termini.letonika.lv/
http://www.termini.lv/
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tiek uzskaitītas tikai tās uzziņas, kuru izpildei ir vajadzīgs lielāks laiks. Par nožēlošanu visas 

„mazās” nav iespējams uzskaitīt. 

Visa jaunākā informācija, paziņojumi par pašvaldības darbu, nevalstisko organizāciju 

darbību ir pieejami novadu interneta vietnēs: www.ludza.lv, www.ciblasnovads.lv/, 

www.karsava.lv 

SBA pakalpojumi 

SBA ir populārs starp bibliotēkām. Tā ir laba iespēja nodrošināt lietotājus ar 

nepieciešamo informāciju un vajadzīgo vai gribēto lasāmvielu. Atskaites gadā SBA kārtā 

saņemto un izsniegto dokumentu skaits 1520 kas ir par  14 vienībām vairāk nekā iepriekšējā 

gadā. 

Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2016 2017 2018 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 
927 1015 630 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 
1160 491 890 

 

6. Krājums 

 
LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BBLIOTĒKA 

Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka 2018. gadā krājuma komplektēšanu veica atbilstoši  

2016.gadā izstrādātajam dokumentam „Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas krājuma attīstības un 

komplektēšanas koncepcija” 2016.-2020. gadiem. Krājuma komplektēšanā tika ņemta vērā 

krājuma izmantošana iepriekšējā darbības periodā. Veidojot un organizējot krājumu, Ludzas 

PGB mēģina ņemt vērā visu lasītāju kategoriju intereses.  

Ludzas PGB bibliotēkas krājuma komplektēšanas un organizācijas prioritātes 2018. gadā: 

jaunākā latviešu oriģinālā un cittautu daiļliteratūra, autoru - novadnieku grāmatas, izdevumi, kas 

saistīti ar novada vēsturi un kultūru dažādos informācijas  nesējos; aktuālākais pedagoģijā, 

sociālā darba jautājumos, literatūra psiholoģijā, medicīnā, tiesībzinātnēs u.c. nozarēs, izdevumi 

brīvā laika organizēšanai. Ņemot vērā bibliotēkas lietotāju sastāvu, daļa krājuma - daiļliteratūra, 

periodika un populārzinātniskā literatūra - tiek komplektēta krievu valodā. 

Bērnu literatūras nodaļā krājuma komplektēšanas prioritātes: jaunākā oriģinālliteratūra un 

tulkotā literatūra bērniem un jauniešiem, daiļliteratūras grāmatas angļu valodā, kā arī bērnu 

literatūra dažādās zinātņu nozarēs. 

http://www.ludza.lv/
http://www.ciblasnovads.lv/
http://www.karsava.lv/
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Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 

 2016 2017 2018 

Pašvaldības finansējums 

krājuma komplektēšanai 
11281.43 12241.00 12351.00 

t. sk. grāmatām 6531.43 7202.00 7499.00 

t. sk. bērnu grāmatām 1457.93 1484.45 1692.01 

t. sk. periodiskajiem 

izdevumiem 
4750.00 5039.00 4852.00 

Finansējums krājumam uz 1 

iedz.skaita pagastā, pilsētā, 

reģionā    

1.31 1.46 1.48 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai kopā 
11281.43 12241.00 12351.00 

 

Ludzas PGB  krājuma  komplektēšanas  finansējuma  pamatavots  –  pašvaldības budžeta 

finansējums. 2018.gadā grāmatu iepirkšanai par budžeta līdzekļiem izlietoti 7499 EUR (+ 9% 

salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu), periodikas parakstīšanai – 4852 EUR. Piešķirtie finanšu 

līdzekļi krājuma komplektēšanai atbilst LR Ministru kabineta noteikumu Nr.415 „Bibliotēku 

darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi” ieteikumiem un sastādīja 1,48 EUR uz vienu 

pilsētas iedzīvotāju un 4,33 EUR uz vienu bibliotēkas lietotāju. 

Tomēr palielinoties finansējumam grāmatu iegādei, par šo naudu nopirkto eksemplāru 

skaits nedaudz ir samazinājies. Par pašvaldības līdzekļiem iepirkto grāmatu skaits 2018. gadā 

sastāda 1000 eksemplāri. 

 
 

Ludzas pilsētas galvenajā bibliotēkā krājuma rekataloģizācija pilnība pabeigta, kopš 

2008.gada  bibliotēkā notiek automatizētā lietotāju apkalpošana.  

Pārskata periodā Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas krājuma pārbaude (inventarizācija) 

nav veikta, ieplānota 2019. gadā. Krājuma inventarizācija, izmantojot BIS moduļi, 2018. gadā 
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tika veikta Ciblas novada Blontu pagasta bibliotēkā, Ludzas novada Pureņu pagasta bibliotēkā un 

Isnaudas pagasta Istalsnas bibliotēkā. Ludzas PGB krājuma komplektēšanas nodaļas vadītāja 

sniedza konsultatīvo un praktisko palīdzību šīm bibliotēkām. Krājuma pārbaudes sekmīgi 

pabeigtas un noslēgtas visās pagasta bibliotēkās. 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 

 2016 2017 2018 

Jaunieguvumi kopā 3012 3066 3138 

t. sk. grāmatas 1290 1309 1223 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 146 223 178 

t. sk. bērniem 310 290 278 

Izslēgtie dokumenti 4331 5119 3817 

Krājuma kopskaits 52701 50648 49969 

Grāmatu krājuma apgrozība 0,99 0,98 0,89 

Periodisko izdevumu 

apgrozība 

7,9 8,2 7,3 

 

Jauno grāmatu iepirkumi veikti regulāri (katru mēnesi) grāmatu bāzē “Latvijas Grāmata”, 

vietējā grāmatu veikalā „Sākums A” un apgāda „Zvaigzne ABC” Ludzas grāmatnīcā, kuri 

piedāvāja gan cenu atlaides, gan grāmatu piegādi pēc bibliotēkas pasūtījuma.  

2018. gadā Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka abonēja 95 žurnālu nosaukumus un 19 

avīžu gada komplektus pieaugušajiem lasītājiem un 36 žurnālu nosaukumus un 2 avīzes bērniem 

par kopējo summu 4852 EUR. (Kopumā 1891 eks.). Periodisko izdevumu 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 

pasūtīšanai) un SIA „Merion” pakalpojumus. Laikrakstu „Ludzas Zeme” pasūtījām tās redakcijā.  

Grāmatu dāvinājumus saņēmām no Latgales Kultūras centra izdevniecības, 

izdevniecībām “Pētergailis”, “Zvaigzne ABC” u.c., no Dabas aizsardzības pārvaldes  saņēmām 

vērtīgo 6 grāmatu komplektu sērijas “Aizsargājamo biotopu saglabāšanas vadlīnijas Latvijā”, no 

grāmatu autoriem, kā arī pieņēmām grāmatu dāvinājumus no pilsētas iedzīvotājiem. Tos 

izvērtējām, vērtīgākos izdevumus uzņēmām krājumā, citus izmantojām krājuma nolietoto 

grāmatu nomaiņai. Kopā dāvinājumos saņemti 173 eksemplāri par summu 600.46 EUR. Tās 

dāvinājumu grāmatas, kuras netika ņemtas uzskaitē, tika piedāvātas citām reģiona bibliotēkām 

vai izvietotas plauktā Lasītājs – lasītājam, no kura apmeklētāji var ņemt grāmatas tās neatgriežot 

un  kas ir ļoti populārs bibliotēkas apmeklētāju vidū. 
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Krājuma kustība (pa izdevumu veidiem): 
 

 

Krājuma procentuālais sadalījums pa izdevumu veidiem: 

 

 
 

Jaunieguvumi 2018. gadā sastādīja 6,2 % no kopēja bibliotēkas krājuma, kas atbilst 

procentuāli  paredzētajam skaitam „Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas krājuma attīstības un 

komplektēšanas koncepcijā”. 

 

 

Pārskata periodā krājumā ienākuši 178 eksemplāri latviešu oriģinālliteratūras, kas sastāda 

24% no visiem daiļliteratūras jaunieguvumiem.  

Kustība 

2018.g. 

Pavisam Grāmatas 

 

Seriālizdevumi Audiovizuālie El. 

dok. 

Pārēji 

dok. 

Pieaug. 

nod. 

Bērnu 

nod. 

Pieaug. 

nod. 

Bērnu 

nod. 

Pieaug. 

nod. 

Bērnu 

nod. 

Spēles 

Krājums 

gada 

sākumā 

50648 26794 19263 3468 935 82 16 81 9 

Ienācis 3138 755 468 1555 336 14 - - 10 
Izslēgts 3817 828 1282 1223 484 - - - - 

Krājums 49969 26721 18449 3800 787 96 16 81 19 
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Turpinājām nolietoto izdevumu norakstīšanu (norakstīti 7,6%) un mazpieprasīto 

eksemplāru pārvietošanu uz Krātuvi. Tajā atskaites perioda beigās bija 1639 eksemplāri jeb 3,3% 

no krājuma. Atsevišķiem lasītāju pieprasījumiem nācās izmantot šo krājumu - 2018. gadā no 

Krātuves izsniegti 11 eksemplāri. 

2018. g. rādītāju analīze: izsniegums, krājuma apgrozība 

 2016 2017 2018 

Krājums 52701 50648 49969 

Izsniegums 81661 82267 75244 

Apgrozība 1.55 reizes 1.6 reizes 1,5 reizes 

 

Pieaugušo apkalpošanas nodaļā 

 2016 2017 2018 

Krājums 32637 30427 30700 

Izsniegums 65607 66966 60388 

Apgrozība 2.01reizes 2.2 reizes 1.97 reizes 

 

Bērnu apkalpošanas  nodaļā 

 2016 2017 2018 

Krājums 20064 20221 19269 

Izsniegums 16054 15240 14853 

Apgrozība 0.8 reizes 0.75 reizes 0.77 reizes 

 

Krājuma komplektēšanā tika ņemta vērā krājuma izmantošana iepriekšējā darbības gadā. 

Katra gada sākumā bibliotēkas darbinieki veic pagājušā gada izsniegumu vēstures izpēti pa 

nozarēm. 2018.gadā lielākais pieprasījums bija daiļliteratūrai, bet lasītāju uzmanība tika 

pievērsta arī dažādu nozaru literatūrai: medicīnas, psiholoģijas, pedagoģijas, vēstures grāmatām. 

Ļoti liels pieprasījums katru gadu ir periodikai un bibliotēka cenšas sekot tam līdzi. Diemžēl, 
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samazinoties bibliotēkas lasītāju skaitam, nedaudz pazeminājās arī  grāmatu un periodikas 

izsniegums. 

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

 

Dabubāze 2016 2017 2018 

Letonika 116 445 469 

News 199 302 247 

 

Krājuma un datu bāžu popularizēšana 

 

Pasākumi Īss apraksts 
Lietotāju 

kategorijas 

Jauno grāmatu un 

periodikas apskati 

Lektore Liega Piešiņa stāstīja par jaunumiem un 

aktualitātēm literatūrā.  

Visas 

Dzejas pasākumi Guntara Rača grāmatas “365” prezentācija un 

tikšanās ar autoru. Dzejas grāmatas prezentācija tika 

papildināta ar koncertu, kurā kopā ar mākslinieku 

piedalījās Uģis Trizītis, Andris Alviķis, Kristena Cīrule, 

dziedošā ludzāniešu Tihovsku ģimene. 

http://lrtv.lv/latgale/guntara-raca-gramatas-

prezentacijas-koncerts-7640  

 

 

Visas 

Pasākumi Pasākumā „Tikšanās ar noslēpumaino grāmatu” 

aploksnēs ievietojām jaunāko literatūru. Lasītājiem bija 

iespēja pirmajiem iepazīties ar aktuālu un populāru 

mūsdienu literatūru. 

Pasākums "Tikšanās ar sen zināmo, bet aizmirsto 

grāmatu", kurš bija tendēts vairāk uz klasisko 

literatūru, pēc lasītāju pieprasījuma notika jau  otro 

reizi. 

Pasākumā „Digitālā diena” aktuālu informāciju par e-

pakalpojumiem sniedza A/S “Citadele banka”, SIA 

“Ludzas apsaimniekotājs” un VID pārstāvji. 

Pasākumā ”Dzimtas rakstu meklējumos” stāstījam par 

interneta resursiem, kuros meklēt informāciju par 

saviem senčiem. 

Visas 

 

 

 

Visas 

 

Visas 

Tikšanās ar 

rakstniekiem 

Ludzas iedzīvotājiem un bibliotēkas apmeklētājiem bija 

iespēja tikties ar detektīvromānu autori, žurnālisti un 

rakstnieku apvienības “Latgales Ūdensroze” dibinātāju 

Aiju Mikeli.  

Pasākumu cikla ”Dzimtas rakstu meklējumos” 

ietvaros notika tikšanās rakstnieci, grāmatas “Ceturtais 

 

Visas 

 

http://lrtv.lv/latgale/guntara-raca-gramatas-prezentacijas-koncerts-7640
http://lrtv.lv/latgale/guntara-raca-gramatas-prezentacijas-koncerts-7640
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bauslis” autori, kuplās Spridzānu dzimtas pētnieci 

Birutu Eglīti.  

Tikšanās ar grāmatas “Cilvēku, zvēru un Dievu zemē” 

tulku Rišardu Labanovski un vēsturnieku Valdi 

Klišānu” 

 

Visas 

 

Bibliotekārās stundas Iepazīstinājām skolēnus  ar bibliotēkas mājas lapu, 

elektroniskajiem katalogiem, digitālajām datu bāzēm 

„Periodika.lv”, un „Zudusī Latvija”, ar bibliotēkas 

kultūrvēstures datu bāzi un LNB datu bāzēm, citām 

bibliotēkas aktualitātēm. Lai bibliotēkas iepazīšnu 

padarīt atraktīvāku, skolēniem piedāvājām spēli 

„Bibliobingo” un „Bibliokvests”.                                                                                            

        

 

 

 

10. klašu 

skolēni 

 

Grāmatu izstādes Grāmatu popularizēšanai bibliotēkā skatāmas katru 

mēnesī jaunas izstādes, gan rakstnieku jubilejām veltītās 

izstādes („ Rūdolfam Blaumanim — 155’’, „Ārijai 

Elksnei – 90” un c.), gan tematiskās (“Laimes terapija”, 

“ Grāmatas veselīgam dzīvesveidam”, „Krāsas nedēļa”, 

“Mana Latvija sākas Latgalē” , „Neiznīcināmi. 

Nesalaužami. Neaizmirstami”, „Mājas darbiņu 

noslēpumi” , „Es meklēju savu dvēseli dzejā” un c.). 

Latvijas simtgadei tika veltīts izstāžu cikls “Ceļā uz 

Latvijas simtgadi. 1918. - 2018. gadu literatūra”.  

Gadā tika eksponētas  96 izstādes. 

 

 

 

 

Visas 

Jauno grāmatu diena Katra mēneša 1.datumā  bibliotēkā notiek Jauno 

grāmatu diena 

Visas 

Mājas lapā Pirms Jauno grāmatu dienas mājās lapā bija ievietots 

bibliotēkas jaunieguvumu saraksts un saiste ar WEB 

katalogu. Fotogrāfijas ar jaunieguvumiem facebook un 

twitter lapās. 

                         
Raksts „Periodikas jaunumi 2018.gadā” 

http://www.ludzasbiblio.lv/lv/?start=65  

 

 

Visas 

http://www.ludzasbiblio.lv/lv/?start=65
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Virtuālās izstādes Virtuālā izstāde „Tev mūžam dzīvot, Latvija” ar 

informāciju par  dzejoļu krājumiem, kuri veltīti 

Latvijai. 

http://www.ludzasbiblio.lv/lv/virtualas-izstades  

 

Visas 

Videofilma  Videofilma “Ļaujies grāmatai vasarā!” par jaunākajām 

grāmatām tika ievietota gan mājās lapā, gan uz lielā 

ekrāna pie pašvaldības ēkas. 

https://www.youtube.com/watch?v=zQFxTjLpF5E    

 

Visas 

Informācijas lapa Informācijas lapa „Ludzas pilsētas galvenajā bibliotēkā 

pieejamās datu bāzes” tika ievietota bibliotēkas mājās 

lapā un izdrukātā veidā lasītāju apkalpošanas nodaļās. 

 

Visas 

Informācijas lapa 

 “Ko tu iegūsti, ja lasi 

grāmatas?” 

Informācijas lapa bija izveidota ar mērķi piesaistīt 

uzmanību grāmatu lasīšanai. Tā tika ievietota 

bibliotēkas mājas lapā, facebook un twitter profilos, kā 

arī papīra veidā uz bibliotēkas sludinājuma dēļiem.  

 

 

 
 

LUDZAS REĢIONS 

Nodaļā “Krājums” netika iekļauti Ludzas pilsētas galvenā bibliotēkas dati, ar tiem var 

iepazīties sadaļā “LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BIBLIOTĒKA”. Lai datus varētu sekmīgāk 

analizēt,  tika veidotas  katram novadam attiecīgās tabulas.  

http://www.ludzasbiblio.lv/lv/virtualas-izstades
https://www.youtube.com/watch?v=zQFxTjLpF5E
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Atskaites gadā galvenās krājumu komplektēšanas prioritātes bija nozaru literatūra, 

enciklopēdijas, vārdnīcas, populārā daiļliteratūra. Visās reģiona bibliotēkās krājumi ir universāli, 

atbilstoši bibliotēku statusam – vietējās nozīmes publiskās bibliotēkas.  

Bibliotēku krājumu papildināšanas iespējas nodrošina novadu pašvaldību piešķirtie 

budžeta līdzekļi, dāvinājumi un Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Bērnu, jauniešu 

un vecāku žūrija” finansētie izdevumi. 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums  

Ciblas novada bibliotēkās” 

 2016 2017 2018 

Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 
5962 6185 6175 

grāmatām 3568 3576 3509 

t. sk. bērnu grāmatām 754 566 639 

periodiskajiem izdevumiem 2394 2609 2666 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. 

pašvaldībā 

2,1 2,2 2,3 

 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2016 2017 2018 

Jaunieguvumi kopā 2457 2506 2642 

grāmatas 755 666 652 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 170 140 143 

t. sk. bērniem 142 114 135 

Izslēgtie dokumenti 2953 1062 2584 

Krājuma kopskaits 27759 29230 29288 

Grāmatu krājuma apgrozība 0,4 0,4 0,8 

Periodisko izdevumu apgrozība 7,3 6,8 4,7 

  

Krājuma rādītāji 2018 gadā 
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Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums  

Kārsavas  novada bibliotēkās” 

 2016 2017 2018 

Pašvaldības finansējums 

krājuma komplektēšanai 

7301 7846 7882 

grāmatām 3654 4054 4065 

t. sk. bērnu grāmatām 752 1057 847 

periodiskajiem izdevumiem 3647 3792 3817 

Finansējums krājumam uz 1 

iedz. pašvaldībā 

1,2 1,4 1,4 

 

Kārsavas novada bibliotēkas krājuma papildināšanu veic izejot no lasītāju grupu 

interesēm. Tā kā naudas līdzekļi ir visai ierobežoti, prioritāte tiek dota jaunākajai latviešu 

literatūrai, nozaru literatūrai (vēsture, psiholoģija, medicīna, ekonomika u.t.t.), kā  bērnu 

literatūrai. 

 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2016 2017 2018 

Jaunieguvumi kopā 911 3163 3074 

grāmatas 789 758 817 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 210 203 212 

t. sk. bērniem 169 129 160 

Izslēgtie dokumenti 1978 1735 3180 

Krājuma kopskaits 43890 45318 44743 

Grāmatu krājuma apgrozība 0,7 0,7 0,6 

Periodisko izdevumu apgrozība 10,3 9 6,7 

                                                   

Kājuma rādītāji 2018.gadā 
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Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums  

Ludzas novada bibliotēkās” 

 2016 2017 2018 

Pašvaldības finansējums 

krājuma komplektēšanai 
12949 13968 14514 

grāmatām 7261 15250 8468 

t. sk. bērnu grāmatām 1011 1405 1021 

periodiskajiem izdevumiem 5688 5920 6046 

Finansējums krājumam uz 1 

iedz. pašvaldībā 
0,9 1 3 

 

 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2016 2017 2018 

Jaunieguvumi kopā 3151 5007 5848 

grāmatas 3411 3228 1756 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 317 391 280 

t. sk. bērniem 344 344 314 

Izslēgtie dokumenti 6783 3099 6402 

Krājuma kopskaits 47206 49114 48560 

Grāmatu krājuma apgrozība 0,4 0,3 0,3 

Periodisko izdevumu apgrozība 8,8 7,2 5,3 

 

Atskaites gadā Ludzas novada bibliotēkās ir pieaudzis finansējums krājumam uz vienu 

iedzīvotāju pašvaldībā. Grāmatu krājuma apgrozība ir palikusi nemainīga un periodikas 

izdevumu apgrozība ir samazinājusies, kaut gan bibliotekāri apgalvo, ka periodika ir ļoti 

pieprasīta lasāmviela.  

                                                      

                                                   Krājuma rādītāji 2018.gadā 

 
 

T 
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abula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums  

Zilupes novada bibliotēkās” 

 

 2016 2017 2018 

Pašvaldības finansējums 

krājuma komplektēšanai 
5786 5699 

6217 

grāmatām 2948 2896 3579 

t. sk. bērnu grāmatām 954 359 322 

periodiskajiem izdevumiem 2838 2803 2638 

Finansējums krājumam uz 1 

iedz. pašvaldībā 
1,8 1,9 2,1 

 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2016 2017 2018 

Jaunieguvumi kopā 888 2040 1626 

grāmatas 819 759 825 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 13 45 14 

t. sk. bērniem 153 134 86 

Izslēgtie dokumenti 1497 1934 4177 

Krājuma kopskaits 39467 39573 37042 

Grāmatu krājuma apgrozība 0,6 0,5 0,5 

Periodisko izdevumu apgrozība 18 19 14 

 

 

                                               Krājuma rādītāji 2018.gadā 
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Rekatoloģizācija 

Reģiona bibliotēku krājumi un to esamība kopkatalogā skatāma tabulā: 

Tabula “Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu bibliotēkas” 

 

Novads Bibliotēkas nosaukums Krājums Kopkatalogs % 

Ludzas 

novads 

Brigu pagasta bibliotēka 6015 4208 70%, GIS 

Cirmas pagasta bibliotēka 5228 2690 51%, GIS 

Isnaudas pagasta bibliotēka 4970 4512 91% 

Isnaudas pagasta Istalsnas bibliotēka  4334 4334 100%, GIS 

Istras pagasta bibliotēka 5015 5091 100%, GIS 

Nirzas pagasta bibliotēka 5087 5216 100%, GIS 

Ņukšu pagasta bibliotēka 4521 4515 100%, GIS 

Pildas pagasta bibliotēka 4540 4551 100%, GIS 

Pureņu pagasta bibliotēka 4876 5608 100%, GIS 

Rundēnu pagasta bibliotēka 3974 3836 97%, GIS 

Ciblas 

novads 

Blontu pagasta bibliotēka 4904 4436 90%, GIS 

Ciblas pagasta bibliotēka 4624 4841 100%, GIS 

Ciblas pagasta Felicianovas bibliotēka 5754 6160 100%, GIS 

Līdumnieku pagasta bibliotēka 5373 1265 24% 

Pušmucovas pagasta bibliotēka 4067 3743 92%, GIS 

Zvirgzdenes pagasta bibliotēka 4566 4040 88%, GIS 

Kārsavas Goliševas pagasta bibliotēka 3900 3909 100%, GIS 
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Reģionā 25 bibliotēkas strādā ar BIS ALISE - 3 (Pasiene, Nesteri, Ranči) bibliotēkas 

jaunieguvumus iesniedz LPGB, kur darbinieki ievada tos kop katalogā. 2020.gadā ir plānots 

pieteikt Pasienes pagasta bibliotēkas vadītāju ALISES kursiem.  

Krājumu inventarizācijas 

Par bibliotēku inventarizāciju skat. LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BIBLIOTĒKA. 

Datubāzes 

            Atskaites gadā reģiona bibliotēkas savā darbā izmantoja divas datu bāzes - Letonika un 

News. 

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2018 

Letonika 824 

News 506 

 

Darbs ar parādniekiem 

Darbs ar parādniekiem bibliotēkās notiek regulāri, rakstot e-pastus, sūtot īsziņas, zvanot 

arī uzrunājot sociālajos tīklos. Bieži vien, ja tas nelīdz, bibliotekārs ir spiests mērot ceļu uz 

parādnieka mājām, pilsētās tas ir pieņemams, bet laukos ir ļoti apgrūtinoši, tāpēc bieži vien tiek 

iesaistīti kaimiņi, pagastu pārvaldnieki u.t.t. 

Pilsētu bibliotēkās ir iedibināta tradīcija, skolēni nevar saņemt skolās apliecības, ja nav 

nokārtotas saistības ar  bibliotēku. 

Problēmas un to risinājumi 

Problēma: mazs finansējums krājumu komplektēšanai un datortehnikas atjaunošanai 

Ciblas, Zilupes un Kārsavas novados. Uz šo dienu tas nodrošina bibliotēku pamatfunkciju 

veikšanu, bet neveicina attīstību.  

novads Kārsavas pilsētas bibliotēka 18264 17730 97%, GIS 

Mērdzenes pagasta bibliotēka 4508 2411 53% 

Mežvidu pagasta bibliotēka 5765 5756 100%, GIS 

Malnavas pagasta Nesteru bibliotēka 2882 510 18% 

Mežvidu pagasta Ranču bibliotēka 2904 1131 40% 

Salnavas pagasta bibliotēka 6520 4301 66% 

Zilupes 

novads 

Lauderu  pagasta bibliotēka 3777 3217 85% 

Pasienes pagasta bibliotēka 3878 551 14% 

Zaļesje pagasta bibliotēka 3909 2900 74% 

Zilupes pilsētas bibliotēka 25478 16135 63% 
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Secinājums: Novadu bibliotēkās krājumu stāvoklis vērtējams kā apmierinošs, lielākoties 

bibliotēkas spēj apmierināt lietotāju vajadzības, bet neesošos bibliotēku krājumā pieprasījumus 

izpilda SBA kārtā no novadu, reģiona bibliotēkām kā arī no LNB. Zilupes novada bibliotēkā 

darbojās, tā saucamais, apmaiņas punkts, kad iepērkot grāmatas, tiek saskaņots bibliotēku 

pirkums, lai pēc iespējas mazāk dublētos daiļliteratūra. Tāpat bibliotēkas saņem dāvinājumus no 

iedzīvotājiem, organizācijām u.t.t. 

 

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 

 
LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BBLIOTĒKA 

          2018.gadā Bērnu apkalpošanas nodaļas pakalpojumus izmantoja 71,5% Ludzas pilsētā 

dzīvojošo bērnu un jauniešu. 

          2018. gada  rādītāji darbā ar bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem: 

Lietotāju skaits 921 (- 33) 

                                 

Izsniegums 
14139 (-384) 

                                

Apmeklējums 
13012 (+644) 

 

Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu apmeklējumu skaits ir  palielinājies, tomēr lietotāju un 

izsniegumu skaits ir samazinājies. Bērni ir sākuši daudz vairāk apmeklēt bibliotēkas internetu un 

pasākumus, jo projekta “Interaktīvās izglītības telpa – efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu bērnu 

sociālās integrācijas veids” OPEN UP LLI-263 ietvaros,  ir iegādāti jauni datori un katru nedēļu 

notiek izzinošas, interaktīvas, informatīvās,izklaidējošās atklātās nodarbības bērniem. Līdz ar to, 

ka pilsētā ir samazinājies bērnu un jauniešu skaits par 3,4 % (-45), ir samazinājies arī bibliotēkas 

lietotāju-bērnu skaits. Pamatrādītājus ietekmēja tas, ka vasaras brīvlaikā (1 mēn.) bērnu 

apkalpošanas nodaļa strādāja nepilnīgi, jo  tika veikts grīdas remonts. 

Turpinājām dalību projektā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. Aizvadītajā gadā 

piesaistījām 127 ekspertus, diemžēl jau otro gadu no programmas netika saņemta neviena 

grāmata. Tās komplektējām par pašvaldības līdzekļiem.  

Esam iesaistījušies arī izdevniecības “Liels un mazs” lasītveicināšans programmā “Mūsu 

mazā bibliotēka”, kur pašlaik darbojamies ar 20 bērniem. 

Metodiskā un konsultatīvā darba organizācija attiecībā uz šo darba virzienu. 
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Metodiskie norādījumi un informācija darbam ar bērniem tika sniegta bibliotēku 

darbinieku semināro, kur stāstījām  par aktuālo darbā ar bērniem un jauniešiem, informējām  par 

dzirdēto LNB rīkotajās konferencēs un semināros. Pagastu bibliotēku darbiniekiem sniedzām 

individuālās konsultācijas darbā ar bērniem un pusaudžiem. 

2018.gada laikā tika divreiz apmeklētas reģiona bibliotēkas un sniegti praktiskie 

ieteikumi darbam ar bērnu grāmatu krājumu, pasākumu rīkošanu u.c. jautājumos. 

Bibliotēka saņēma un sadalīja “Bērnu žūrijas” grāmatas, dāvanas un izdales materiālus 

novadu bibliotēkām, piedalījās reģionālā konkursa “Skaļās lasīšana” fināla organoizēšanā.  

2018. gadā kopumā bērnu nodaļā tika iegādāti 814 dokumenti (468 grāmatas,  336 

seriālizdevumi un 10 spēles). Iespieddarbus iepirkām galvenokārt par pašvaldības budžeta 

līdzekļiem. Grāmatu iegādei no pašvaldības budžeta iztērēti € 2967.24 Seriālizdevumu iegādei 

iztērēti € 1176.22 (pasūtītas 2 avīzes un 35 žurnāli). 

Tāpat bērnu nodaļas krājums tika papildināts ar dāvinājumiem no bibliotēkas lietotājiem 

un izdevniecībām.  

No krājuma ir izslēgtas 1282 grāmatas un 484 seriālizdevumi.  Jaunieguvumi sastāda 4.2 

%   no bērnu nodaļas kopējā krājuma. Tā lielums ir 19269 vienības, krājuma apgrozības 

koeficients 0.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Pašvaldības finansējuma dinamika grāmatu iegādei pēdējo trīs gadu laikā 

 

 

 

 

 

Jaunieguvumi. 
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2018.gadā bērnu nodaļa jaunās grāmatas iegādājās vietējos grāmatu veikalos “Sākums A” 

un “Zvaigzne ABC”, kā arī SIA “Latvijas grāmata”. Krājums tika komplektēts atbilstoši 

vecumgrupu interesēm. Bērnu nodaļā prioritāra ir pirmskolas un jaunākā skolas vecuma bērnu 

literatūras iegāde. Iepirkām gandrīz visus piedāvātos izdevumus bērniem un jauniešiem latviešu 

valodā, kā arī komplektējām grāmatas un periodiku krievu valodā. Jau otro gadu vairāk iepirkām 

grāmatas angļu valodā, jo bija pieprasījums no lietotāju puses. 

        Salīdzinājuma tabula iegādātās pieaugušo un bērnu un jauniešu literatūras 

 Bērnu 

apkalpošanas nodaļa 

           Pieaugušo 

apkalpošanas nodaļa 

Grāmatas par pašvaldības 

līdzekļiem 
449 551 

Projekti 0 0 

Dāvinājumi 16 145 

Lasītāju nozaudētās 3 59 

Kopā 468 755 

  

2018.gadā Ludzas pilsētas galvenajā bibliotēkā bija 2855 lietotāji (28,6 % bērni līdz 16 

gadiem un 71,4 % pieaugušie). 

Jaunieguvumu proporcionalitāte dinamikā salīdzinot iegādāto literatūru bērniem un 

pieaugušajiem 

 2016.gads 2017.gads 2018.gads 

Bērni 28,8% 33,5% 32,7% 

Pieaugušie 71,2% 66,5% 67,3% 
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Bērnu nodaļas krājumā ir grāmatas, seriālizdevumi, CD un spēles. Pēc CD pieprasījuma 

nav,  tāpēc tos gandrīz neiepirkām. Bibliotēkas lietotāju vidū ir pieaugusi interese par galda 

spēlēm. Skolēni pēc stundām un brīvdienās, kā arī mazie bērni ar vecākiem labprāt pavada laiku 

bibliotēkā spēlējot spēles. 2018.gadā esam iegādājušies vēl papildus 10 galda spēles. Mazāko 

bērnu vidū populārs bija Lego konstruktors. 

            Bibliotēkas uzziņu krājumu skolēni izmantoja  referātu izstrādei, patstāvīgu darbu 

rakstīšanai un pašizglītībai. 2018.gadā bērniem tika sniegtas 459 uzziņas. Visvairāk mūsu 

lasītājus interesēja valstis un tautas, dzīvnieki, kā arī  novadpētniecības tematika: Ludzas 

uzņēmumu vēsture, dzejnieki-novadnieki, ielas u.c. 

          Uzziņu informācijas darbā izmantojām: bibliotēkas uzziņu literatūras krājumu, LNB 

kopkatalogu, datu bāzi Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēku, novadpētniecības un  

kultūrvēstures datu bāzes. Darbu rakstīšanai bibliotēkas lietotāji izmantoja arī tematiskās mapes. 

Vadoties pēc nepieciešamības, individuāli apmācījām bibliotēkas lietotājus meklēt 

informāciju dažādās datu bāzēs. Ir liels skaits pusaudžu, kas nemāk noformulēt savu vajadzību 

un gaida, lai informāciju sameklē bibliotekārs.  

1.-4.klašu skolēnus un pusaudžus mācījām un konsultējām: kā izmantot sociālos tīklus,  

stāstījām par tīmekļa etiķeti un drošību internetā.  5.klašu skolēniem notika  bibliotekārās stundas 

”Uzziņu literatūra”, kur bērni mācījās atrast vajadzīgo informāciju enciklopēdijās un  vārdnīcās, 

kā arī tika iepazīstināti ar bibliotēkas elektronisko katalogu. 5.-9.klašu skolēniem notika 

bibliotekārā stunda par novadpētniecību “Latgales iela stāsta”, kur skolēniem tika stāstīts par 

Ludzas pilsētas Latgales ielas vēsturi. 

  Bezvadu internetu WiFi skolēni izmantoja kā bibliotēkā tā arī ārpus bibliotēkas telpām. 

Lai sekmētu bērnu lasītprasmi, bērnu nodaļā 2018.gadā tika organizēti 124 pasākumi: 26 -

pirmskolas vecuma bērniem; 49 - 1.-4.klašu skolēniem; 15- 5.-9.klašu skolēniem; 3 - 10-12.klašu 

skolēniem; 24 - dažāda vecuma bērniem un jauniešiem; organizētas 7 radošās darbnīcas; 

sarīkotas 87 grāmatu izstādes. 

Pasākumu piemēri dažādām bērnu vecumu grupām:  

Pirmskolas vecuma bērniem. 

“Latviešu rakstnieki un dzejnieki bērniem” 
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              Pasākuma vadītāja Ilga Kaupuža 

Sešgadīgo Pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu grupiņa iepazinās ar latviešu rakstniekiem 

un viņu grāmatām neparastā veidā. Bērni pēc kārtas  izvēlējās vienu alfabēta burtu un 

bibliotekāre pastāstīja par autoru, raksturoja viņu. Bērnam vajadzēja starp daudziem portretiem 

atrast vajadzīgo. Pasākuma beigās notika viktorīna, kur bērniem vajadzēja nosaukt fotogrāfijā 

attēlotā grāmatas autoru.   

                                                 “Putni jau klāt!” 

               
Pasākuma vadītāja Ilga Kaupuža 

 

Pasākums 3-4 gadīgiem bērniem. Bibliotēkas darbinieki lasīja bērniem dzejoļus un 

pasakas par putniem.Radošā darbnīca gaitā veidojām putniņus no kartona, aplikācijas papīra un 

spalvām; dejojām “putniņu deju”; spēlējām spēli “Visi putni lido”. Kad bērni jau bija paguruši 

no kustīgām nodarbībām, viņi mierīgi skatījās grāmatiņas par putniem.  

“Okeānu dzīlēs” 
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Pasākuma gaitā bērni iepazinās ar grāmatām par jūrām, okeāniem un to iemītniekiem, 

varēja izbaudīt virtuālo spēli “Okeāna dzīlēs”, spēlēt galda spēles; radošā darbnīcas nodarbībās 

izgatavot kuģīšus no pudeļu korķiem. Pasākuma beigās bibliotēkas darbinieki sarīkoja viktorīnu 

par stāstīto, kur uzmanīgākie klausītāji saņēma balvas. 

Jaunākā skolas vecuma bērniem. 

“Iepazīšanās ar bibliotēku un bibliotekāra profesiju”. 

               

Karjeras nedēļas ietvaros pasākums Mūzikas pamatskolas 1. klases audzēkņiem. Skolēni 

iepazinās ar bibliotēku un  bibliotekāra profesiju. Nodarbībā bērni iepazina kā grāmatas tiek 

izkārtotas plauktā,  kārtoja  grāmatas plauktos, meklēja un izsniedza grāmatas,. 

“Pačuksti austiņā” 
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Pasākums veltīts Vispasaules dzirdes dienai. Pasākuma mērķis bija – popularizāet 

L.Žutautes  grāmatu “Kika Mika un aizbēgušās ausis”. Diskusijas gaitā par to, vai ir jāklausa 

vecāki un skolotāji, bērni mācījās paklausību. Bērniem pētīja bērnu enciklopēdijā “Cilvēks” auss 

uzbūvi. Kustīgo nodarbību laikā macījamies  masēt ausis un veidojām fotosesiju ar troļļu ausīm. 

Dažādiem vecumiem. 

      “Futbola faniem FIFA” 

 

 

 

 

 

 

Bibliotēkas darbinieki nedaudz pastāstīja par FIFA vēsturi, sarīkoja viktorīnu par futbolu, 

kā arī bija jāatmin slavenāko pasaules futbolistu vārdus pēc attēlā redzamā sejas fragmenta. 

Radošās darbnīcas laikā bērni no CD taisīja bumbas, ar kurām pēc tam tika rīkotas sacensības. 

Tāpat bērni spēlēja grīdas futbolu un piedalījās virtuālajā spēlē “FIFA 18”. 

“Pelnīt naudu-tīrā bauda” 

               

 

Bibliotēkas darbinieki sarīkoja grāmatu izstādi “Pamodini sevī biznesmeni” un viktorīnu 

par naudas vēsturi. Notika radoši un atraktīvi konkursi: “Pārdot mani!”- bērniem vajadzēja 

reklamēt un pārdot nevajadzīgu preci; un “Pieņemiet mani darbā!” – bērni piedāvāja sevi darba 

devējam konkrētajā specialitātē, kuras tika izlozētas –apkopēja, friziere, advokāts, puķu 

pārdevēja u.c. Sacensības “Pūšam naudu” bija sarīkotas ar mērķi, lai bērni saprastu cik grūti 
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pelnīt naudu. To gaitā bērniem vajadzēja bez roku palīdzības pa grīdu pūst naudas banknoti. 

Sacensības  “Nesam naudu uz savu māju” mācīja bērniem kā kolektīvi pelnīt naudu. Sacensību 

uzvarētāji saņēma balvas.   

          Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitāte. 

 “Grāmata + Filma= Prieks” 

        

Pasākums pamatskolas klasēm. Skolēni noklausījās grāmatu apskatu par grāmatām, kuras 

tika ekranizētas gan kā mākslas, gan kā animācijas filmas: A. Brigadere “Sprīdītis”, A.Lindgrēna 

“Pepija Garzeķe”, “Karlsons”, “Lenibergas Emīla nedarbi”, Š.Perro “Srakangalvīte”, A.Tolstojs 

“Buratino piedzīvojumi”, A.Milns “Vinnijs Pūks”, L.Kerols “Alise brīnumzemē”u.c. Bērni 

noskatījās interesantākos filmu fragmentus, kā arī labprāt atbildēja uz viktorinas jautājumiem. 

Pasākuma gaitā spēlējām spēles, kas bija saistītas ar kādas no minēto grāmatu saturu.          

Veiksmīgākais bibliotēku popularizējošais pasākums 

“Bibliokvests” 

                             

Pasākums projekta “Interaktīvās izglītības telpa – efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu  bērnu 

sociālās integrācijas veids” OPEN UP LLI-263  ietvaros, kurš notika vakarpusē noslēpumainā 

gaisotnē. 7.klases skolēni bija bibliotēkas aģenti, kuriem vajadzēja veikt dažādus uzdevumus. 

Tumsā Galvenais Informants stāstīja  pasaku par Bibliotēku, kurā klātesošie iepazinās ar 

bibliotēkas nodaļām un mājas lapu. Tālāk sekoja dažādi konkursi pa visiem trim ēkas stāviem, 
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sekojot baltajām pēdiņām: bija jāsameklē atšķirības dotajā attēlā; izspēlējām BINGO spēli ar 

vārdiem, kas saistīti ar bibliotēku; bērniem bija jāatšifrē tekstu spoguļattēlā; jāatrod aploksnes ar 

burtiem un puzles gabaliņiem plauktos. Pēc tam visiem aģentiem bija jāatgriežas galvenajā 

aģentu mītnē un no burtiem un puzles gabaliņiem bija jāsaliek vārdu “bibliotēka” un bibliotēkas 

ēkas attēlu.  

Latgales regionālās televīzijas sižets par pasākumu:  

http://lrtv.lv/latgale/biblioteka-ka-interaktivas-izglitibas-telpa-7812  

Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā, nozīmīgākie partneri, 

sadarbības vērtējums. 

Darbs ar bērniem un jauniešiem bibliotēkā notika sadarbībā ar pilsētas izglītības un 

kultūras iestādēm. 

Veiksmīga sadarbība ir izveidojusies ar trim  pirmskolas izglītības iestādēm: “Pasaciņa”, 

“Rūķītis” un “Namiņš”. Uzklausot pirmskolas  skolotāju vēlmes, tiek gatavoti dažādi  tematiskie 

pasākumi. Kopā ar PII “Pasaciņa” metodiķi katru gadu izstrādājam pasākumu plānu kārtējam 

mācību gadam.                                                                                    

      Laba sadarbība ir izveidojusies arī ar skolām (Ludzas pilsētas ģimnāziju, Ludzas 

2.vidusskolu, Ludzas Mūzikas pamatskolu), sevišķi ar sākumskolas klasēm. Sadarbojāmies ar 

Ludzas Mākslas skolu, rīkojām pasākumus skolas audzēkņiem.  

Bērnu nodaļas darbinieki palīdz organizēt pasākumus Ludzas Jaunavas Marijas Debesīs 

uzņemšanas Romas Katoļu draudzes Svētdienas skolā, Ludzas bērnu un jauniešu centrā, 

Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā “Zeimuls” (Rēzekne). Tāpat mūsu sadarbības 

partneri ir grāmatu veikali “Sākums-A” un “Zvaigzne ABC”. 

Bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides vērtējums specializācijā. 

2018.gadā bibliotēkas darbinieki piedalījās: 

1.Seminārā ”Competence improvement in work with children from socially disadvantaged 

families”- 3 bibliotekāri. 

2.Konferencē “Grāmatā mazais ir liels”- 1 bibliotekārs. 

3.Seminārā par darbu ar personas datiem bibliotēkās -1 bibliotekārs. 

4.Latvijas Bibliotēku festivālā 2018: Latvijas bibliotekāru 19. konferencē “Mainās bibliotēka, 

mainās sabiedrība” un Bibliotēku ideju tirgū -2 biliotekāri. 

5.Reģionālajā seminārā “Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programmas 

inovācijas” -5 bibliotekāri. 

http://lrtv.lv/latgale/biblioteka-ka-interaktivas-izglitibas-telpa-7812
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6.Ludzas, Ciblas, Kārsavas, Zilupes publisko un skolu bibliotekāru mācību semināros, kuros tika 

apskatītas tēmas: Mūsdienu bibliotēku novadpētniecības darbs, Vēstures liecības: vākšana un 

glabāšana, Latgales kultūrvide, Latgales periodikas izmantošanas iespējas novadpētniecības 

pētījumos, 2018.gada jaunākās literatūras apskats - 5 bibliotekāri. 

7.Mācību kursu “Digitālā saziņa ar valsti: dzīves situācijās noderīgi risinājumi” noklausījās un 

apguva  5 bibliotekāri. 

8.Projekta “Interaktīvās izglītības telpa-efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālās integrācijas 

veids” (OPEN UP)  ietvaros notika četru dienu pieredzes apmaiņas brauciens uz Berlīni, kur 

bibliotēkas darbinieces iepazinās ar   Zentral- und Landesbibliothek Berlin, SOS-Kinderdorf 

Berlin Kinder und Familienhilfen, Bezirksamt Spandau von Berlin Jugendbibliothek un 

Stadbibliothek Reinickendorf Humboldt-Bibliothek darbu. Pieredzes apmaiņas brauciena laikā 

secinājām, ka visi bibliotekāri strādā radoši un darba metodes ir līdzīgas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

9.Visi bērnu nodaļas darbinieki piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā uz Rīgas Centrālo un 

Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēku “Avots”, kur notika diskusijas un darbinieki dalījās 

pieredzē ar kolēģiem. 

2018.gadā bibliotekāru tālākizglītība specializācijā vērtējama kā pietiekama. 

Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem, to iespējamie risināšanas ceļi 

Pati lielākā problēma ir un paliek-nevēlēšanās lasīt, jo tas nav ieaudzināts ģimenē. Bieži 

vien vecāki ir neapmierināti, ka vasaras brīvlaikā ir jālasa ieteicamā literatūra.  Skolās vajadzētu 

ieviest obligātās bibliotekārās stundas, kuru laikā skolēni varētu apmeklēt bibliotēku un 

iepazīties ar jaunāko literatūru, jo bieži vien skolotājiem trūkst laiku, lai varētu atnākt uz 

bibliotēku. Arī bibliotēkām vairāk  būtu jāorganizē dažādi lasīšanas veicināšanas pasākumi, kas 

saistīti tieši ar grāmatu lasīšanu.  

Bērnu nodaļas darbinieku vidējais vecums ir 56 gadi. Darbam ar bērniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

un jauniešiem ir vajadzīgi jauni, enerģiski darbinieki, kuri spēj tikt līdzi laikam un saprot jauno 

paaudzi. Risināšanas ceļa pagaidām nav, jo pensionēšanas vecums katru gadu tiek paaugstināts.  

 
LUDZAS REĢIONS 

Nodaļā netika iekļauti Ludzas pilsētas galvenā bibliotēkas dati. Ar tiem var iepazīties sadaļā 

“LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BIBLIOTĒKA”. 

Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji 
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Reģionā darbojās 28 publiskās bibliotēkas un 18 skolu bibliotēkas. Atskaites gadā Ludzas 

novadā beidza darbību divas skolas: Nirzas panatskola (reorganizēta, pievienota Pildas 

pamatskolai) un likvidēta Istras vidusskola. Šo pagastu publiskās bibliotēkas, lai pielāgotos 

pagasta bērnu atbraukšanas laikam no skolām, mainīja darba laiku, to pagarinot līdz plkst. 18:00. 

Istras pagasta bibliotēka tagad strādā arī sestdienās. 

Bibliotēkām strādājot ikdienā ar bērniem un jauniešiem, aktuāli ir uzturēt interesi par 

grāmatu un lasīšanu, komplektējot kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanas literatūru, kā arī 

nodrošināt lietotājus ar vajadzīgo literatūru macībām un darbam. Tāpat bija svarīgi informēt un 

mācīt informācijas apgūšanu. Gādāt par to, lai bērniem būtu interesanti un saturīgi pavadīt laiku 

bibliotēkās un, lai saglabātos gribēšana atgriezties un vest arī draugus uz bibliotēkām. Organizēt 

bērniem un viņu vecākiem izglītojošos pasākumus. 

Tabula “Pamatrādītāji” 

 2016.g. 2017.g. 2018.g. 

Lietotāju skaits 1530 1436 1334 

Izsniegums 31786 26921 25349 

Apmeklējums 34237 29019 22954 

 

Iepazīstoties ar vispārējiem rādītājiem jāsecina, ka izmaiņas trīs gadu laikā ir bijušas ar 

lejupslīdošo tendenci. Salīdzinot 2018.gadu ar 2017.gadu redzam, ka lietotāju skaits samazinājas 

par 102 bērniem, izsniegumu skaits samazinājās par 1572 vienībām, apmeklējumi bija mazāk par 

6065 reizēm.  

Varētu teikt, ka bibliotēkām jāmaina darba metodes, bet tajā pašā laikā var apgalvot, ka 

negatīvu ietekmi uz rādītājiem atstāj arī tādi iemesli kā izglītības iestādes neatrašanās bibliotēkas 

tuvumā, skolēnu fiziskā iespēja tikt bibliotēkā, jo tas atkarīgs arī no skolas autobusu ierašanās 

laika, bibliotekāru slimošana u.t.t. Izsnieguma samazināšanās iemesls nav nekāds atklājums vai 

jaunums, bērni uz bibliotēku nāk vairāk kā uz brīvā laika pavadīšanas iestādi, izmantojot 

internetu, kopā būšanu ar draugiem vai arī apmeklēt bibliotēku rīkotos pasākumus.  

Pozitīvi ir tur, kur bibliotēkas dabinieki izveido veiksmīgu sadarbību ar pilsētā, pagastā 

esošajām izglītības iestādēm un organizācijām. 

Ciblas pagasta bibliotēkas vadītāja stāsta: “Bērniem bibliotēkā tiek pievērsta īpaša 

uzmanība, jo bibliotēka atrodas PII telpās un vecākās grupiņas bērni ir bieži bibliotēkas ciemiņi. 
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Bibliotēkas apkalpojamā teritorijā atrodas arī vidusskola. Daudzi bērni vecumā no 5.-10. klasei, 

pēc mācību stundām gaida šeit autobusus uz mājām, tāpēc pēcpusdienā šeit valda aktīva rosība, 

taču tā nav saistīta ar grāmatu lasīšanu. Pavadot brīvo laiku bibliotēkā, bērni spēlē galda 

spēles, skatās grāmatas, izmanto datorus un bezmaksas Wi-Fi savos mobilajos telefonos.” 

Brigu pagasta bibliotēkas vadītāja saka: “Lielākā daļa nāk uz bibliotēku, lai izmantotu 

datorpakalpojumus vai satiktos ar draugiem, gatavot skolas mājas darbus. Bērnu lasīšanas aktivitāte 

lielāka ir vasaras mēnešos, sakarā ar ieteicamās literatūras nepieciešamību lasīt un vairāk brīvā laika.” 

Metodiskā un konsultatīvā darba organizācija  

Metodisko un konsultatīvo palīdzību darbā ar bērniem jauniešiem veic Ludzas pilsētas 

galvenā bibliotēka, izmantojot dažādas darba formas: organizējot seminārus, pieredzes apmaiņas 

braucienus, izbraukumus uz bibliotēkām, sniedzot individuālās konsultācijas. 

Atskaites gadā LPGB rīkoja 12 publisko un skolu bibliotēku darbinieku seminārus. Šajos 

semināros bija iekļautas tēmas arī par darbu ar bērniem un jauniešiem.   

Notiek koordinēšna Latvijas mēroga projektiem: “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”, 

“Skaļā lasīšana”, “Grāmatu starts” u.t.t. 

Bērniem un jauniešiem novadu bibliotēkās pieejami datori, bezvadu internets. Tiek 

piedāvāta filmu kolekcija un Latvijas filmu katalogs www.filmas.lv, abonēto periodisko 

izdevumu klāsts, portāla www.pasaka.net izmantošana, iespēja meklēt informāciju bibliotēku 

abonētajās datu bāzēs: lursoft.lv, letonika.lv. 

Mazajiem bibliotēku apmeklētājiem ir izveidoti atsevišķi „bērnu stūrīši”, kur izvietoti 

plaukti, grāmatu kastītes ar attīstību veicinošām un izzinošām bilžu grāmatām. Šeit atrodamas arī 

dažādas rotaļlietas, krāsu zīmuļi, flomāsteri, krītiņi, slidkalniņi, braucamās mašīnas, lecamās 

bumbas, lego komplekti, galda spēles u.t.t. Nereti var redzēt arī teātra aizslietņus, piemēram, 

Istras pagasta bibliotēkā ir savs leļļu teātris ar pilnu aktieru sastāvu. Šajā gadā leļļu teātris 

“Teremok” svinēja savu 8. dzimšanas dienu. Astoņu gadu laikā ir izspēlēta 44 pasakas bērniem 

un pieaugušajiem latviešu, krievu un lietuviešu valodās. Ar izrādēm viņi ir apceļojuši visu 

reģionu, kā arī piedalījās leļļu teātru festivālā Roķišķos (Lietuva), tāpat uzņēma savās mājās 

ciemiņus no daudzām Latgales skolām. Atskaites gadā teātris viesojās Balvu teritoriālajā bērnu 

invalīdu biedrībā ar Jaungada izrādi. 

 

http://www.filmas.lv/
http://www.pasaka.net/
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Istras leļļu teātris un tā vadītāja un režisore Jeļena Kreminska 

 

Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana  

Visās  reģiona  bibliotēkās  krājumu  papildināšana  notiek  galvenokārt  no  piešķirtajiem  

budžeta līdzekļiem. Iegādājoties  jaunāko  literatūru,  vērā  tiek  ņemtas  lietotāju  intereses  un  

vajadzības. Pēc iespējas tiek pirkta uzziņu literatūra, latviešu oriģinālliteratūra, pašiem 

mazākajiem pasakas un runājošās grāmatas u.t.t.  

Četru novadu bibliotēku krājumi papildināti ar 4050 jaunieguvumiem no tiem 695 

eksemplāri bērnu grāmatu. No krājumiem izslēgti 350 nolietoto, novecojušo grāmatu. Uz 2019. 

gada 1.janvāri 27 bibliotēku krājumi sastādīja 24871 vienību.   

Bibliotēku krājumus papildina arī privātpersonu un juridisko personu dāvinājumi, kā arī 

projektu ietvaros piesaistītie izdevumi. Periodikas iegādē bibliotēkas izmanto Latvijas pasta 

pakalpojumus. 

Katru gadu bibliotēku darbinieki iepērk arī galda spēles, atskaites gads nebija izņēmums, 

kopumā reģionā tika iegādātas 15 jaunas galda spēles dažādu vecumu bērniem. 

 

             Jaunās galda spēles Zilupes pilsētas bibliotēkā 

Uzziņu darbs 

Uzziņu darbs ir katras bibliotēkas ikdiena, sevišķi tas intensīvs ir skolu projektu nedēļās. 

Tad nāk apmeklētāji ar konkrētiem jautājumiem, pieprasījumiem. Bērni raksta patstāvīgos 

darbus, referātus, projektus, paplašina savu redzesloku. Tiek izmantoti gan elektroniskie, gan 
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tradicionālie informācijas resursi. No visiem piedāvājumiem lietotāji visvairāk izmanto 

enciklopēdijas un vārdnīcas un virtuālos meklētājus, tostarp datu bāzes. Atskaites gadā tika 

sniegtas 456 uzziņas, izmantojot bibliotēku uzziņu krājumus, datu bāzes. 

Veiksmīgākie lasīšanas veicināšanas pasākumi 

Istaras pagasta biblkiotēkas vadītāja Jeļena Kreminska izveidoja leļļu teātri, kur aktieri ir 

bērni un pieaugušie. Ir iestudētas 44 pasakas latviešu, krievu, lietuviešu vadlodās.  Kā pastāstīja 

bibliotekāre, tad pēc izrādēm vietējie bērni nāk kopā  ar vecākiem uz bibliotēku, lai vairāk varētu 

iepazīties ar lugu autoriem un viņu darbiem. 

Līdumnieku pagasta bibliotēkā  

10.03.-25.03. Viktorīna un priekšmetu izstāde „Kas dzīvo jūrā un okeānā”, veltīts 

Pasaules ūdens dienai. Mērķis - redzesloka paplašināšana, dabas aizsardzība un literatūras par to 

popularizēšana. Sadarbības pasākums ar kultūras darba organizatoru Ē.Pavlovu.  

16.04.-30.04. Eseju konkurss „Tev, Latvija”. Mērķis-patriotisma audzināšana.  

30.05. Ciblas v-sk. 1.klase – Līdumnieku bibliotēkā.  

Mērķis - iepazīstināt bērnus ar bibliotēku un Līdumnieku dabas un kultūrvēstures 

objektiem.  

                                                         

Mežvidu pagasta bibliotēka 

Mežvidu PII „Saulīte” bērniem tika organizētas iepazīšanās ar bibliotēku, skaļās grāmatu 

lasīšanas nodarbības un diska „Vasals, Vinnij Pūk!” klausīšanās latgaliešu valodā. 

Iesaistoties Latvijas NB projektā „Skaļās lasīšanas sacensības” kopā ar pamatskolas 5.-6. 

Klases skolēniem,  Sabīne Turlaja piedalījās projekta noslēguma pasākumā Ludzā.  

Mērdzenes pagasta bibliotēka 

Erudīcijas konkurss, kas tika veltīts Latvijas 100-gadi gaidot ,,Ko es zinu par Latviju, 

novadu un savu pagastu.” Ļoti patīkami bija secināt, ka bērni tomēr daudz zina par savu 

dzimteni. Visaktīvāk piedalijās 4.kl. skolēni. 



61 
 

20. bērni no Mērdzenes pamatskolas darbojās LNB lasīšanas veicināšanas programmā 

,,Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. Tika lasītas un apspriestas izlasītās grāmatas. Katrs 

dalībnieks stāstīja par sev tīkamāko grāmatu.  

Nirzas pagasta bibliotēka 

Nu jau par tradīciju kļuvis pasākums-akcija ,,Es bibliotekārs”- skolēni iejūtas bibliotekāra 

lomā. 

Pēcpusdiena bērniem ,, Vinnija Pūka diena”, kur kopā ar bibliotēkas vadītāju tika lasīta 

grāmata par Vinniju un pēc tam grāmats iespaidā tika zīmēti grāmatas galvenie varoņi. Šie 

zīmējumi tika sakārtoti izstādē ,, Vinnijs Pūks un viņa draugi”. 

Pildas pagasta bibliotēka 

Projektu nedēļas ietvaros 5.klases skolēni interesējās par Pildas pagasta un Pildas ciema 

vēsturi un Pildas pagasta ciemiem un iedzīvotāju skaitu tajos. Skolēni ļoti ieinteresēti klausījās 

stāstījumu par Pildas pagasta vēsturi, ko ir vākusi un apkopojusi bibliotēkas vadītāja, un izvēlējās 

vairāk papētīt Pildas ciema vecāko ēku vēsturi. Sameklējot bibliotēkā vecās fotogrāfijas, skolēni 

devās fotografēt šīs ēkas šodien. 

  

     Fotogrāfijās attēlota pirmā divstāvu ēka Pildas ciemā, fotografēta šī ēka ir 1975.gadā un 2018.gadā. 

Otrā klases grupa strādāja vairāk ar statistikas datiem – iedzīvotāju skaits izmaiņas Pildas 

pagastā. Skolēni uzzināja, ka Pildas pagasta teritorija 20.gadsimta sākumā bija lielāka nekā 

tagad, ka daļa blakus esošo pagastu izveidojās tikai 20.gadsimta 40-tajos gados un kā ar katru 

gadu arvien vairāk sarucis pagasta iedzīvotāju skaits. Bērni bija pārsteigti, ka pagasta teritorijā ir 

daudz ciemu, kuros vairāk nedzīvo neviens cilvēks un ka daļa tādu ciemu nosaukumu ir jau 

likvidēti (dati par šiem ciemiem ir izņemti no VZD datu publicēšanas un e-pakalpojumu portāla 

www.kadastrs.lv). 

Kā pateicību par paveikto darbu pagasta ciemu izpētē, bibliotēkas vadītāja sagatavoja arī 

ilustratīvu materiālu – Pildas pagasta koks, kurā tika strukturēti ciemi pēc to ģeogrāfiskā 

http://www.kadastrs.lv/
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izvietojuma un izdzīvotāju blīvuma, proti, zaļā krāsā apzīmēti ciemi, kuros ir iedzīvotāji, brūnā 

kāsā – ciemi bez iedzīvotājiem, baltā krāsā – likvidētie ciemu nosaukumi. 

Par veiksmīgu bibliotēku popularizējošo pasākumu var uzskatīt bibliotēkas piedalīšanos 

latgaliešu sabiedrisko organizāciju aicinājumā mācību stundas novadīt latgaliešu valodā. 

Novadmācības stundās 27.04.2018. un 08.05.2018. labprāt piekrita piedalīties Pildas pamatskola.  

Pasākumus apmeklēja Pildas pamatskolas skolēni un skolotāji. Pasākumu dalībniekiem 

bibliotēkas vadītāja pastāstīja par Latgales pirmo kongresu, iepazīstināja ar jaunākajiem 

izdevumiem latgaliešu valodā. Īpaša uzmanība tika veltīta A. de Sent-Ekziperī pasakas “Mozais 

priņcs” izdevumam latgaliešu valodā.  

Ar sākumklašu skolēniem kopīgi tika lasīta šī pasaka un zīmētas ilustrācijas. Kopīgi ar 

bibliotēkas vadītāju bērni runāja latgaliski. Bibliotēkas vadītāja nolasīja O.Slišāna dzejoli “Nu 

nav labi pogolmā” un aicināja bērnus izkrāsot jau iepriekš sagatavotus zīmējumus. 

Pamatskolas klašu skolēniem bibliotēkas vadītāja sagatavoja spēli “Vōrdu loto “Mozais 

priņcs”. Spēles būtība – bibliotēkas vadītāja lasīja grāmatas fragmentus latgaliešu valodā un 

skolēni izdalītajās loto kartiņās aizklāja fragmenta lasīšanas laikā dzirdētos atslēgvārdus. Pēc 

spēles skolēni tika mudināti paši skaļi izlasīt nelielu grāmatas fragmentu latgaliešu valodā un 

pamēģināt rakstīt atsevišķus vārdus latgaliešu valodā. Tad bibliotēkas vadītāja nolasīja Inetas 

Atpiles-Juganes dzejoli-mīklu “Škode” un mudināja skolēniem atminēt šo mīklu.  

Visām trim skolēnu grupām tika prezentētas jaunās grāmatas un diski, ko Pildas 

pamatskola saņēma kā dāvinājumu, piedaloties Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmijas rīkotajā 

pasākumā “Nūvodvuiceiba. Latgales diena”. 

 

 

 

 

 

 

 

Pureņu pagasta bibliotēka 

Īpaši populārs bija pasākums “Kopīga filmu skatīšanās bibliotēkā”, veltīta kāda noteikta 

Latvijas kino aktiera jubilejai. Šāds pasākums tika rīkots 4 reizes. Bērni un jaunieši, kopā ar 

saviem ģimenes locekļiem, nāca uz bibliotēku, lai kopīgi noskatītos vienu un to pašu filmu. 
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Skatīšanai izmantoja dažādas viedierīces – planšetdatorus, mobilos telefonus un portatīvos 

datorus. Pēc filmas noskatīšanās tika apspriests tās sižets - salīdzināts ar mūsdienām, kā arī 

apspriesta aktieru spēle un izteiktas savas domas. 

Lai rosinātu bērnos un jauniešos lasītprieku,  ir uzstādīts informatīvs stends „Es Tev 

iesaku izlasīt!”, kur ar līmlapiņu palīdzību bērni un jaunieši viens otram iesaka izlasīt kādu 

noteiktu grāmatu.  

Tika rīkota “Pašsacerētu pasaku pēcpusdiena”, kur bērni paši sacerēja pasakas un dažreiz 

pat tās izspēlēja. 

Pušmucovas pagasta bibliotēka 

Bibliotēkā  notika “Bibliotekārās stundas”, kurās aktīvi piedalījās 5.-9. kl.  skolēni. 

Sarunājāmies par e-resursu izmantošanu, iepazināmies ar datu bāzēm Letonika, news,  notika 

apmācības  e - kataloga izmantošanā,  projektu nedēļas ietvaros daudz strādājam ar uzziņu 

literatūru un interneta resursiem. 2.-4. kl. skolēniem notika trīs   tematiskas nodarbības „Iesim uz  

bibliotēku! ”.  „Kas ir enciklopēdija? ”., „Es lasu! Iesaku Tev !”,  

Skolā  tika izsludināta “Nacionālās skaļās lasīšanas sacensība”, kurā aktīvi  piedalījās   5.- 

6.kl. skolēni, lielu interesi un aizrautību izrādīja arī 2.-4. kl. čaklie lasītāji. Regulāri notika   

grāmatu lasīšana un apspriešana.   

Salnavas pagasta bibliotēka 

Pozitīva pārmaiņa darbā nāca līdz ar to, ka „Bērnu žūrijas” grāmatu  kolekcijā nāca arī 

grāmatas vecākiem. Bija vecāki, kuri aktīvi piedalījās šajā projektā, lasīja un vērtēja grāmatas. 

Jāsaka, ka te piedalījās ne tikai vecāki, bet arī  vecmāmiņas, kuras izlasīja grāmatu kolekciju. 

Tika organizētas viktorīnas un konkursi skolēniem: maijā tika organizēts konkurss „Vai 

pazīsti I. Ziedoņa daiļradi?”, jūnijā notika Līgo dziesmu konkurss, decembrī skaitījām 

tautasdziesmas par Ziemassvētkiem.  

Martā 5.-6. klašu skolēni piedalījās  nacionālajās „Skaļās lasīšanas sacensībās” Ludzā.  
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Dalībnieki no Salnavas 

 

Par tradīciju ir kļuvis katru gadu februārī bibliotēka rīkot „Bērnu žūrijas” noslēguma 

pasākumu ar apbalvošanu, grāmatu apspriešanu, spēlēm un rotaļām un kopējo klinģera 

baudīšanu. Manuprāt šī aktivitāte ļoti pozitīvi ietekmē bērnu lasīšanu un interesi par literatūru un 

bibliotēku. 

 
“Bērnu žūrijas eksperti” 

 

 

Zvirgzdenes pagasta bibliotēka 

Bērnu pasākums ”BURATĪNO” 

 
 

 
 

Zilupes pilsētas bibliotēka 

Viena no populārākajām apmācības formām ir bibliotekārās stundas, kurās intensīvi tiek 

apgūti bibliotēku resursi. Notiek jaunāko grāmatu  apskati un literārās pēcpusdienas. 
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08.02.18. Skolas projektu nedēļas ietvaros Zilupes vidusskolas 5.a klase viesojās Zilupes 

bibliotēkā, lai iepazītos ar apriņķa novada dzejniekiem un rakstniekiem. Pasākuma laikā tika 

pārrunāti autori un viņu daiļrade. Tika apskatītas bibliotēkā esošās autoru grāmatas. Katrs no 

dalībniekiem uzzināja kādus jaunus faktus un sev saistošu informāciju.  

09.02.18. un 07.03.18. Zilupes bibliotēku apciemoja Zilupes vidusskolas 9.a klase, lai 

iepazītos tuvāk ar A. Jakovenko daiļradi. Mēs pārrunājām viņas autobiogrāfiju, īpašu uzmanību 

pievēršot tam laikam, ko viņa ir pavadījusi, strādājot skolā, un daiļradi, kura saistās ar skolu. 

Tajā pašā dienā viesojās arī 7.a klases skolēni un runāja par mūsu novada reliģiju un 

reliģiskajām tradīcijām. 

 

 

 

23.03.18. notika “Nacionālās skaļās lasīšanas” otrais posms Ludzas TN. Zilupi pārstāvēja 

divas Zilupes vidusskolas skolnieces Sintija Kačkāne un Valērija Ziediņa. 
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26.03.18. tikāmies ar Zilupes vidusskolas 7.c klases skolēniem pasākumā, kas veltīts 

Latvijas glezniecībai. Pārrunājām Latvijas kultūras kanonu un glezniecību. Pasākums bija ļoti 

interesants. Aplūkojām daudzas latviešu gleznas, pārrunājām gleznotājus, skatījāmies ar mākslu 

saistītās grāmatas, skatījāmies un salīdzinājām grāmatu informāciju ar interneta resursiem. 

 

 

27. 04. 18. tika organizēta informatīvā stunda ar nosaukumu “Lielā talka”. Vismazākos 

Zilupes iedzīvotājus iepazīstinājām, kas tad ir Lielā talka, kā tā notiek, kas to organizē, kādas 

vides problēmas skar Latviju un katru no mums. Pēc teorētiskajām nodarbībām devāmies arī 

talkot bibliotēkas pieguļošajā teritorijā.  

07.07.18. sākumskolas skolnieki bibliotēkā, kopā izlasīja Leona Brieža grāmatu 

“Saputrotā putra”. Bērni lasīja priekšā viens otram, apsprieda izlasīto, pētīja attēlus, dalījās 

pārdomās un iespaidos. Tādā veidā ne tikai lasot, bet attīstot prasmi uzstāties, uzlabot lasīšanas 

tehniku un manieri, bet arī attīsta drosmi un drošumu. 

09.10.18. Zilupes vidusskolas 8.c klase viesojās Zilupes bibliotēkā, lai tuvāk iepazītos ar 

sev interesējošiem dzejniekiem un viņu dzeju. Pasākuma laikā tika pārrunāti daudzi autori, viņu 

daiļrade, tika lasīti viņu darbu fragmenti, apskatītas bibliotēkā esošās grāmatas. Katrs izteica 

savu attieksmi pret poēziju, salīdzināja to ar mūsdienu darbiem un lasīja dzeju no galvas.  

23.11.18. mēs sadarbībā ar Zilupes vidusskolas skolotājiem 5. – 6. klašu audzēkņiem 

klasēs organizējām skolēnu atlasi konkursam “Nacionālā skaļā lasīšana” 2019. gadam. Tika 

lasītas grāmatas un katram skolēnam bija iespēja izmēģināt, kā tad ir lasīt priekšā konkrētai 

auditorijai. 

28.12.2018. tika organizēta lasīšanas pēcpusdienā ar rokdarbu darbnīcu Zilupes PII 

audzēkņiem. Pasākuma laikā tika izvērtēts un pārrunāts nākošais Jaunais gads, tā zīme pēc 

ķīniešu kalendāra, tā sagaidīšana utt. Lasījām pasakas, skatījāmies multfilmas un veidojām 

maskas. 
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Vasarā katru nedēļu darbojās “Vasaras brīvdienu klubs.” Kopā notika 11 nodarbības. 

Tika pārrunāti dažādi interesanti temati ar nosaukumiem: “Esi pieklājīgs, bērns!”, “Drošība 

vasaras periodā”, “ Ko mēs svinam vasarā…”, “Avīzes un žurnāli vakar, šodien, rīt…”, “Vai 

pazīsti ogas?”, “Jaunāko grāmatu 2018. apskats”, “Cik skaisti ir ūdeņi!”, “Bērnu autori - 

jubilāri”, “Bērna pienākumi”, “Zaļumballes Latvijā un pasaulē”, un noslēdzošais pasākums tika 

veltīts “Andrejam Usačevam  - 60”, kas notika ar vasaras izvērtējumu, vēlmju izteikšanu 

nākošajai vasarai, lielu torti, tēju un patīkamām atmiņām un pārdomām.  

 

 

Cirmas pagasta bibliotēka 

Jaunākā un vidējā skolas vecuma bērniem organizējās pasākumu sērija “Literāra 

diližanse”. 2018.gadā bērni ceļoja pa Šveci, Dāniju, Skandināvijas valstīm. Pasākums notiek 

dažādās formās: ceļojumi, literārie kvesti, izstādes. 

 

            Bērni dodas ceļojumā 

Kārsavas pilsētas bibliotēka 

Gads bija notikumiem bagāts. Šis  bija Latvijai -100 un Kārsavai - 90 gadadiena, tāpēc 

darba gads norisinājas šo nozīmīgo notikumu kontekstā. Bija literārās pēcpusdienas, konkursi, 

skaļie lasījumi, rokdarbu darbnīcas, mūzikas, ģeogrāfijas un sporta stundas. Daudzveidīgajās 

izstādēs iepazīstinājām ar jaunāko literatūru un šī gada jubilāriem, ar viņu devumu Latvijas un 

pasaules mērogā.  
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Tāltālā zemē pirmos laikos dzīvoja vīrs…”  

/Rūdolfam Blaumanim -155/ Lasījām fragmentus no stāstiem un novelēm. Laiks pagāja 

nemanot.  

 “Ziemas disko burvība”,  Pakāpāmies pāri ikdienišķajam pelēkumam un veidojam ko 

brīnumskaistu, gaišu, neaprakstāmu.  Modei patīk, ka ar to rotaļājas. Daudzveidīgas nokrāsas, 

spīguļi. Nebaidāmies kopā likt šķietami nesavienojamas krāsas un lietas.  

Pasākums - “Latvijas aizstāvji strēlnieki”/Latvijai -100/ Latviešu strēlnieku galvenais 

panākums bija frontes līnijas nostabilizēšana pie Rīgas 1915. gadā un tās noturēšana līdz 1917. 

gada rudenim.  

 “Kas tur atrodas? “Mēneša uzdevums. Kartē  uz valstīm uzliekam ciparus un bērniem 

jāatmin kas tur atrodas.  

Janvārī ciemojās bērnudārza grupiņa.  Izspēlējām ludziņu pēc Daniela de Luka  grāmatas 

“Vilcēns Varis”. Lugā piedalījās visi 18 bērni, katram tika izsniegts kāds maskas aksesuārs – 

brilles, cepure, apmetnis, gārņa knābis, vilka maska…  Iemācījāmies dzejolīti ”Aijā žūžū lāča 

bērni”, nodziedājām to. Izlasījām  Katajeva grāmatiņu “Trīs kaķēni” un ar to mūsu uzmanība un 

pacietība beidzās.  

 
                                                                

“Bērnu un jauniešu žūrijas” noslēguma pasākums.  Piedalījās 46 bērni. Sanācām kopā un 

apkopojām rezultātus. Apbalvojām čaklākos lasīšanas ekspertus, kā arī kopā ar pensionāru 

biedrības "Gvelzis" jaukajām vecmāmiņām darbojāmies radošajās meistarklasēs, kur apguvām 

tapošanas tehniku, rotu veidošanu no atlasa lentītēm un dāvanu kārbiņu izgatavošanu. Kopā 

darbojoties, bija iespēja iemācīties jaunas prasmes un izgatavot sev nelielu dāvaniņu. 
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Eksperti ar jaukajām vecmāmiņām 

 

Sveču diena. Kādas sveces vispār ir, krāsu nozīme svecēs, dzejoļi par svecēm un Sveču 

dienas tradīcijas un laika vērošana.  Šogad bija -1 grāds aukstuma un stipri, stipri sniga. Viss 

balts, balts. Kopš senseniem laikiem cilvēku attieksme pret uguni bijusi īpaša. To godāja, 

dievināja, pret to izturējās ar lielu atbildību un cieņu. Cilvēks ļoti ilgi mācījās pieradināt šo 

pārdabisko nezināmas izcelsmes dabas spēku un saprasties ar to. 

   

 

“Trīs saujas vasaras, dzimtenes vasaras 

Aizsaules dārzos vēl gribētos rast” 

/Ārijai Elksnei – 90/ Dzejas pēcpusdiena un izstāde 

 

            
 

“Nākotnes redzētājs”/Žilam Vernam – 190/ Miris 1905. gadā, bet 

“Nautilus” īpaši neatšķiras no mūsdienu zemūdenēm. 
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Vispasaules Drošāka interneta diena – informatīvā stunda. Jau 15. gadu pēc kārtas 2018. 

gada 6. februārī tiks atzīmēta Vispasaules Drošāka interneta diena (DID) ar saukli “Drošāks 

internets sākas ar tevi!”, aicinot ikvienu domāt par to, kā mēs katrs rūpējamies par savu drošību 

internetā, un kāds ir mūsu ieguldījums, veidojot labāku interneta vidi. Latvijas Drošāka interneta 

centrs kā ierasts organizēs aktivitātes, iesaistot skolas, bibliotēkas, bērnus un jauniešus. 

10.- 11. februārī 19. starptautiskais masku tradīciju festivāls – gājiens, Aizgavēņu 

svinēšana Krasta estrādē. 

9.-25. februāris 23. Olimpiskās spēles Phjončhanā, Dienvidkoreja. Seko līdzi! Piedalās 35 

sportisti – ātrslidošana, biatlons, bobslejisti, daiļslidošana, distanču slēpošana, kalnu slēpošana, 

kamaniņu sports, skeletons un šorttreks.   

Šogad vienā dienā iekrīt Pelnu diena, Ēnu diena (ēno Kristīne Polukejeva, 5.kl.) un 

Valentīndiena. 

 
Kristīne darbībā 

“Es rakstu dzejoli par ziemu, 

Bet sanāk par mīlestību” 

Izveidojām  sirdsveida blociņu un tajā rakstījām dzejoļus par mīlestību. Valentīndiena 

savu nosaukumu ieguvusi, pateicoties Svētajam Valentīnam. Patiesībā vēsturiskie avoti piemin 3 

Valentīnus – priesteri no Romas, bīskapu no Terni un mocekli Āfrikā. Nav īsti zināms, kura 

vārdā šie svētki nosaukti . Viduslaikos Valentīna dienu uzskatīja par putnu pārošanās dienu, 

tādējādi tai papildus piešķirot romantiku. Senie romieši no 13.- 15. februārim svinēja Lupercalia 

festivālu par godu mīlas dievietei Jūnonai. 
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16. februāris Dzeltenais Zemes suns. 2 izstādes- lielākiem un mazākiem. 

 

   
 

Latvijas stāsti, personības - Uldis  Zemzaris – 90, Aspazija, Kārlis Baumanis, Anna Brigadere, 

Emīls Dārziņš, Imants Kokars, Raimonds Pauls, Andrejs Pumpurs, Kārlis Skalbe, Pauls Stradiņš, 

Māra Zālīte… /Latvijai -100/ 

21. februāris Dzimtās valodas diena. Latgaliešu valodā ikdienā runā 8,8% Latvijā, bet 

Latgalē 35,5%  Tā ir dzimtā valoda aptuveni 165 000 cilvēku. 

22. marts Ūdens diena 13. aprīlis Ierodas 2. klase.  23 jautājumi par ūdeni asprātīgi un 

ikdienišķi. 

       
 

19.-23. marts “Digitālā nedēļa”, agrāk “E- prasmju nedēļa”, norisinājās jau 9. reizi. 

Notika informatīvi izglītojošas nodarbības par iepirkšanos, maksājumiem, digitālā fotopasaule, 

digitālā nākotne. Katru nedēļas dienu bija konkrētā tēma.  

24. marts Zemes stunda Pasaules Dabas Fonds (WWF) 24. martā aicināja ikvienu 

Latvijas iedzīvotāju no pulksten 20.30 līdz 21.30 izslēgt gaismu, tādējādi simboliski paužot savu 

atbalstu planētai Zeme. Par to informējām savus lasītājus. 

12. aprīlis- Kosmonautikas diena. 2. kl. stāstām par kosmosu, kosmonautiem, par 

kosmonautikas muzeju Maskavā. Lai kļūtu par kosmonautu, ir daudz jātrenējas. Arī mums notika 

pirmie treniņi uz veiklumu.  

http://www.delfi.lv/news/national/politics/noris-lielaka-vides-akcija-pasaule-zemes-stunda.d?id=49870095
http://www.delfi.lv/news/national/politics/noris-lielaka-vides-akcija-pasaule-zemes-stunda.d?id=49870095
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Mūzikas un mākslas skolā notika zīmējumu konkurss. Mēs sameklējām dzejolīšu un 

novada bērni zīmēja. Viena grupa zīmēja Ineses Zanderes “Dziesmusvētkus” , bet otra Māras 

Cielēnas dzejoli “Siltais” 

  
 

Imantam Ziedonim – 80 

“Uzvelciet  baltu kreklu, kamēr jūs esat jauni” 

Ziedonis ir viena no retajām Latvijas kultūras personībām, kura jau savas dzīves laikā 

tika iekļauta kultūras kanonā, tādējādi apliecinot viņa izcilo un paliekošo literāro devumu 

Latvijas kultūrai un latviešu tautai.  

 

Maijā Antoņinas Neško leļļu kolekcija /Māmiņu dienai/ 

 

                          
 

 

Mātes diena  “Paliec jauna, tikpat skaista paliec!”- apsveikumu gatavošana. 

15. maijs Starptautiskā ģimenes diena Mēs nākam no ģimenes, no dzimtas un tas dod 

spēku. “Kopīgas ģimenes tradīcijas”- atpūtas stunda 

Latvijas simtgades reizē Muzeju nakts tēma ir „Šūpulis”, tādējādi iekļaujoties valsts 

simtgades stāstā, kas sākās 2017.gadā un turpināsies līdz 2021.gadam. 2018.gada vadmotīvs ir 

„Dzimšana”. Grāmatu lasīšana stilizētajā krēslā- šūpulī. Materiālu  izstāde par šūpuli. 
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Jurim Kulakovam - 60, Vācu komponistam, diriģentam Rihardam Vāgneram- 205. 

Klausāmies mūziku.  

1.jūnijs Starptautiskā bērnu aizsardzības diena un Maizes diena. 

  

     
 

Starptautiskā dzelzceļa pārbrauktuvju drošas šķērsošanas diena. Aicinājām auto, moto, 

velosipēdu vadītājus un gājējus ievērot satiksmes noteikumus pie dzelzceļa pārbrauktuvēm. 

Galvenokārt cilvēku vieglprātības, neuzmanības un savu spēju pārvērtēšanas dēļ ik gadu Latvijā 

uz dzelzceļa notiek desmitiem negadījumu.  

12. jūnijs “Latviešu Karlsons un citi…”Aktrisei Verai Singajevskai -95 Pašmāju teātra 

pulciņa izrāde.  

12. jūnijs Vasaras nometnes bērni 

             
 

 

 Kad ārā ir apnicis, tad nodarbi atrod bibliotēkā. Dažreiz arī mobīlo uz kādu mirkli var 

atlikt malā. 
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28. septembris Ontonam Slišānam -70 “Kotru godi keids breinums nūteik” Pīzadolos 

dzejnīka mozbārni i grupa KEI-REI.  

   
.  

“Rudens atnāk ar lietu, ārā satumst, esi uzmanīgs!” Runājam par pamanītību tumšā laikā, 

par atstarotājiem, lukturīšiem, vestēm. Ka diennakts tumšajā laikā uz ielas vajag atrasties tikai 

kopā ar vecākiem, ka nedrīkst runāties ar svešiem cilvēkiem. Velosipēdiem arī jāpieliek lukturi- 

balts priekšā un sarkans aizmugurē. 

 

 
 

“Šķiro atkritumus maājās!” Šķirojot atkritumus tu rūpējies par apkārtējo dabu, taupi 

izsīkstošos dabas resursus, iegūsti vērtīgas otrreizējās izejvielas. No kopējās atritumu plūsmas 

atdali- papīru, plastmasu, stiklu, nolietotas elektroiekārtas, medikamentus, izlietotas baterijas. 
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 “Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija”. Piedalāmies visus gadus. Bērniem patīk lasīt 

interesantās grāmatas un protams vislielāko baudu gūst sanākot kopā noslēguma pasākumā, kur 

tiek izsniegti diplomi, sagatavots cienasts un interesants pasākums.  

Konkurss “Nacionālā Skaļā lasīšana” 5-6. klasēm. Startējām ar labiem rezultātiem, bet uz 

Rīgu diemžēl netikām.  

 
Konkursa dalībnieki no Kārsavas. 

 

12. - 18. novembris bibliotēkā bija Ziemeļvalstu literatūras nedēļa. Gada vistumšākajā 

laikā vairākos tūkstošos publiskajās un skolu bibliotēkās Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs 

vienlaicīgi tiek iedegtas sveces un lasīta kopīgi izvēlēta grāmata. Šogad Nedēļa notiek no 12. - 

18. novembrim un pirmdiena, 12. novembris, ir lielā lasīšanas diena. Ziemeļvalstu Literatūrass  

nedēļai ir trīs kopējie lasījumi - Rīta stunda pašiem mazākajiem lasītājiem, Krēslas 

stundapieaugušajiem, kā arī  tiek piedāvāts lasījums pusaudžiem. Projektā var iesaistīties ikviena 

bibliotēka, skola vai cita institūcija. Šogad Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas tēma ir Ziemeļvalstu 

varoņi. 

Problēmas 
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Runājot par problēmām darbā ar bērniem un jauniešiem bibliotēku vadītāji atzīmēja 

vienas un tās pašas – intereses  trūkums par grāmatām, nevēlēšanās lasīt.  

Kārsavas pilsētas bibliotēkas vadītāja atzīmēja, ka klases ir nelielas, skolēnu maz. Visi 

kaut kur piedalās - mūzikas un mākslas skola, sports, deju kolektīvs, valodu pulciņi, teātra 

pulciņš, ansamblis, konkursi skolā un republikā. Bērni jau gribētu piedalīties visur, bet nevar 

paspēt. 

Kā vēl vienu no problēmām bibliotekāri min bērnu nesamērīgu sava brīvā laika 

pavadīšanu pie datoriem, un to, ka informāciju labprātāk izgūst no virtuālās pasaules. Dažiem 

grāmatas ir aizvietojis dators un telefons Bet jāsaka, ka tas nav tas briesmīgākais, jo bērni, īpaši 

pusaudži, labi orientējas tehnologijās un ir prasmīgi to lietotāji, vienīgi ir jāmāca viņus tik pat 

prasmīgi atlasīt pareizo informāciju. 

 

8. Novadpētniecība 

 
LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BBLIOTĒKA 

Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka apkopo visu pieejamo informāciju par  Ludzas 

reģionu, kurā ietilpst Ciblas, Kārsavas, Ludzas un Zilupes novadi.  

Bibliotēka veica novadpētniecības materiālu kārtējo un retrospektīvo komplektēšanu, 

novadpētniecības datu bāzes veidošanu, kultūrvēstures datu bāzes papildināšanu un rediģēšanu. 

Tika  veidotas novadpētniecības izstādes, sniegtas uzziņas, organizēti pasākumi. 

Bibliotēkas novadpētniecības krājumu veido grāmatas, avīžu un žurnālu raksti, 

nepublicētie materiāli, atmiņas, foto un audio materiāli, kuros atspoguļojās Ludzas reģiona 

vēsture, kultūra, māksla, etnogrāfija, personālijas. 

Novadpētniecības datu bāzē 2018.gadā tika izveidoti 24880 ieraksti (2017.g. - 23585). 

Bāze papildināta ar ierakstiem no Ludzas reģiona laikraksta “Ludzas Zeme” un no citiem 

Latgales reģiona un republikas izdevumiem. 

Laikraksta “Ludzas Zeme” aprakstus importējām Nacionālajai bibliotēkai. Informāciju 

par Ludzas reģionu meklējām Latvijas Nacionālās bibliotēkas datu bāzēs, 

www.latgalesdati.du.lv,  www.lursoft.lv, www.redzidzirdilatviju.lv, https://nekropole.info un 

citās internetvietnēs. 

Tika rediģēta un papildināta Kultūrvēstures datu bāze, tajā ir izveidotas jaunas sadaļas: 

“Ludzas dekoratīvās skulptūras un mazās arhitektūras formas”, “Ludzas ielas”. 

http://www.latgalesdati.du.lv/
http://www.lursoft.lv/
http://www.redzidzirdilatviju.lv/
https://nekropole.info/
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Novadpētniecības krājums ir pieejams lasītavā (materiāli ir skatāmi uz vietas), 

abonementā (grāmatas, kuras var ņemt uz mājām), internetlasītavā (CD).  

Turpinājām digitalizēt iedzīvotāju iesniegtās fotogrāfijas, veidojām digitālās kolekcijas. 

Piemēram: “Ludza gleznās”, “Lilitas Korneles piemiņai”, pabeidzām digitalizēt Ludzas 

bibliotēkas vēsturi fotogrāfijās. 

 Gadu gaitā bibliotēka ir uzkrājusi bagātīgu novadpētniecības materiāla klāstu, kā arī 

veicām krājuma kārtējo un retrospektīvo komplektēšanu. Tā saturs atspoguļojās arī 

novadpētniecības datu bāzē. 

Būtiskākie ieguvumi 2018.gadā: Ilmārs Mežs. “Latviešu uzvārdi arhīvu materiālos: 

Latgale”; Ludzas vakara vidusskolas veidotais videoieraksts “Latgales iela Ludzā laiku lokos”; 

Ludzas bērnu  un jauniešu centra popgrupas “Cielaviņa” videoieraksts “Ludzas balss”; “Vitālijs 

Kalvāns Latvijas glezniecībā”; Arvīds Urtāns “Vēstule mātei”; rakstu krājums par Kārsavas 

novada vēsturi “Kārsavas stāsti”; dzejas krājumi – Inta Nagla “Tulpes sniegā”; Алла Павловска 

«Запорошенная моя душа» ; dzejas krājums «Колокольным звоном полн…ч.2» u.c. 

Tāpat tika papildinātas novadpētniecības mapes. Novadpētniecības krājumu izmanto studenti, 

skolnieki un citi interesenti. 

Novadniecības krājuma izmantojumu raksturo sniegtās uzziņas: Ludzas senie arodi, 

Ludzas linu fabrika, poļi Ludzā, Ludzas ielu vēsture, Ludzas apriņķa muižas, uzņēmējdarbība 

Ludzas novadā, ražošanas resursi Ludzas novadā u.c. 

2018.gadā pabeidzām novadpētniecības mapju aprakstu veidošanu un ievadīšanu 

novadpētniecības datubāzē, kuras tika izmantotas 128 reizes, kas liecina par mapju materiāla 

aktualitāti.  

Novadpētniecības materiālus popularizējām veidojot izstādes: “Lilitai Kornelei – 80”, 

“Zinātniekam, rakstniekam Tadeušam Puisānam – 100”, “Tēlniekam Bērtulim Bulim – 95”, 

“Gleznotājam, pedagogam Jānim Undam – 90”, “Grafiķim Aleksejam Gudelim-Gudļevskism – 

110”, “Dzejniekam Aleksandram Adamānam – 110”, “Pedagogam, sabiedriskajam darbiniekam 

Sergejam Saharovam – 130”.  

Bibliotēkas otrā stāva gaitenī tika eksponētas: J. Soikāna Ludzas mākslas skolas 

skolotājas Intas Terentjevas zīmējumu izstāde “Brīnumi notiek ar tiem, kas brīnumiem tic.”, 

bibliotēkas lasītājas Jeļenas Rudnikas floristikas izstāde “Ziedu simfonija” un “Izšūtās ikonas”; 

fotoizstādes: “Tverot mirkļus no bibliotēkas dzīves”, “Fotomirkļi Ludzā pirms simt gadiem. 
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Vulfa Franka fotodarbnīca.”, izstādes no Ludzas Novadpētniedzības muzeja krājuma: “Iespiests 

Ludzā”, “Kārlis Ulmanis Ludzā”.  

Virtuālās izstādes bibliotēkas mājas lapā: “Ludza bibliotēka pirms simts gadiem”, 

“Pārlapojot Ludzas avīžu lappuses (1950-tie gadi)” . 

Novadpētniecībai veltītie  pasākumi 2018.gadā:  

 Pasākumu cikls “Dzimtas rakstu meklējumos” 

Sadarbībā ar dzimtasrakstu pētnieku entuziastiem sarīkojām 3 pasākumus par radu rakstu 

pētīšanas tematiku.  

Pirmajā no tiem: radu rakstu pētniece Irēna Lipska (Ludzas novada Dzimtsarakstu 

nodaļas darbiniece) ar pasākumu apmeklētājiem dalījās pieredzē: kā iesākt dzimtas rakstu izpēti, 

kur meklēt informāciju par saviem senčiem, un pasākuma gaitā iepazīstināja ar dažādām niansēm 

radu rakstu meklējumos. 

Otrajā pasākumā: Bibliotēkas darbinieki sagatavoja tematisko izstādi ar bibliotēkā 

pieejamajām grāmatām, kurās var rast informāciju par dzimtām, uzvārdiem, ģimenēm, 

izsūtītajiem un karā kritušajiem; iepazīstinājam ar internetvietnēm, kurās ir apkopoti dati par 

svarīgiem notikumiem un tajos iesaistītajiem Latvijas un citu valstu iedzīvotājiem. 

Radu rakstu pētnieki dalījās savā pieredzē radu rakstu pētīšanas darbā. Latgales regionālā 

televīzija izveidoja sižetu par šo pasākumu. http://www.lrtv.lv/zinas/ludza-tiekas-dzimtas-rakstu-

petnieki-un-interesenti-6908  

 

                          

          Dzimtas vēstures pētniece                                                               Materiālu izstāde 

            Marina Barkāne dalās                     

       pieredzē radu rakstu pētīšanā   

 

Trešajā pasākumā-noritēja interesanta saruna ar rakstnieci, grāmatas “Ceturtais bauslis” 

autori Birutu Eglīti, kura pēta vīra Bronislava Spridzāna (1941.-2014.), pazīstamā radiožurnālista 

un latgaliešu valodas popularizētāja, dzimtas koku. Rakstniece dalījās savā pieredzē, kā pareizāk 

http://www.lrtv.lv/zinas/ludza-tiekas-dzimtas-rakstu-petnieki-un-interesenti-6908
http://www.lrtv.lv/zinas/ludza-tiekas-dzimtas-rakstu-petnieki-un-interesenti-6908
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un precīzāk šķetināt dzimtu rakstu kamolus, kā organizēt šo ļoti laikietilpīgo darbu tā, lai tas būtu 

pēc iespējas produktīvāks, kā arī stāstīja par to, kā Spridzānu dzimta organizē radu saietus. 

 Tikšanās ar grāmatas “Cilvēku, zvēru un dievu zeme” tulku R. Labanovski un 

vēsturnieku V. Klišānu -   

Pasākuma apmeklētāji tika iepazīstināti ar Ludzā dzimušā poļu rakstnieka, ceļotāja un 

sabiedriskā darbinieka – Antonija Ferdinanda Osendovska grāmatu: “Cilvēku, zvēru un Dievu 

zemē”. Par grāmatas tulkošanas darbu stāstīja – tulkotājs Rišards Labanovskis. Redaktors, 

vēsturnieks Valdis Klišāns iezīmēja grāmatā atspoguļoto vēsturisko notikumu ainavu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   R.Labanovskis un V.Klišāns pie  

                                        A.F.Osendovskim veltītā   piemuņas akmeņa Ludzā 

 Seminārs “Ludzas igauņu valoda, kultūra un senču zeme”  

Rietumu apdarudēto valodu dokumentācijas institūta pētnieks Uldis Balodis (ASV), Tartu  

universitātes valodu pētnieki (Igaunija), Lībiešu kultūras centra vadītājs Valtu Ernštreitu (Rīga) 

bija ieradušies, lai klātesošos iepazīstinātu ar Ludzas igauņu mantojumu, izcelsmi un vēsturi. 

Ludzas igauņu pēcteči dalījās atmiņu stāstos, folkloras kopa “Ilža” izpildīja Ludzas igauņu 

dziesmas. https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/top-instituts-ludzas-igaunu-un-libiesu-valodas-

petniecibai.a288724/  

                                  

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/top-instituts-ludzas-igaunu-un-libiesu-valodas-petniecibai.a288724/
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/top-instituts-ludzas-igaunu-un-libiesu-valodas-petniecibai.a288724/
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Pasākums “Ludzas igauņu valoda,  kultūra un senču                           Uldis Balodis, Ludzas igauņu pētnieks  

 Par tradīciju ir kļuvis bibliotēkas organizētais novadpētniecības brauciens 

bibliotēkas čaklākajiem apmeklētājiem un brīvprātīgajiem palīgiem. Šoreiz tika izzinātas 

slavenu novadnieku dzimtās vietas – Zilupes un Pasienes pusē. Ekskursijas laikā bija iespēja 

iepazīt Martas Skavronskas (Katrīna I) bērnības takas un pirmās Latgales dzejnieces 

Konstaces Beņislavskas likteni. 

 Ikkgadējā pasākumā “Dzīvā grāmata”, kurā iepazīstinam ar interesantām 

personībām, tika organizēta tikšanās ar režisoru Viesturu Kairišu. Vairākas viņa jaunās 

spēlfilmas “Pilsēta pie upes”, epizodes tika filmētas Ludzā. Pasākumu “Dzīvā grāmata” 

tradicionāli vada Ludzas pilsētas ģimnāzijas literatūras skolotāja, bibliotēkas brīvprātīgā 

Vanda Žulina. Pēc V.Kairiša piedāvājuma saruna pasākuma laikā noritēja latgaliski. 

Pasākums  izsauca dzīvu interesi ludzāniešu vidū.  

 

          

               V.Kairišs un pasākum vadītāja V.Žulina                                       Pasākuma laikā  

 

 Starpnovadu novadpētniecības izstādē “Skaista mana tēvu sēta…” apmeklētāji 

iepazīstināti 

 ar novadu kultūrvēstures objektiem, tai skaitā arī par Ludzu. (sīkāk skat. nodaļā 

“Metodiskais un konsultatīvais darbs”) 

Bibliotekārajās stundās vidusskolēni tika iepazīstināti ar novadpētniecības un 

kultūrvēstures datu bāzēm. 

 Bibliotēkas darbs novadpētniecības jomā atspoguļots presē, Latgales TV, internetvidē. 

Ludzas bibliotēka novadpētniecības jomā sadarbojās ar Ludzas reģiona bibliotēkām, 

Ludzas Novadpētniecības muzeju, Tūrisma informācijas centru, skolām, biedrībām,  piemēram, 
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meklējām informāciju Ludzas vakara vidusskolas audzēkņiem videoieraksta izveidošanai par 

Ludzas ielām. 

Pagaidām nav uzsākts fotomateriāla metadatu ievadīšana novadpētniecības datu bāzē, kā 

arī digitālo kolekciju aprakstīšana. 2019.gadā plānojam šo darbu uzsākt. 

Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka novadpētniecības jomā ir veikusi apjomīgu darbu 

komplektējot krājumu, papildinot novadpētniecības un kultūrvēstures datu bāzes u.t.t. Īpašs 

gandarījums ir tas, ka mūsu lasītāji to ir novērtējuši. Piemēram: lasītājs izteica prieku par savākto 

materiālu kopu par Antonu Kūkoju, Soikānu dzimtu.  

 

 

LUDZAS REĢIONS 

Novadpētniecības darbs bibliotēkās ir viens no svarīgākajiem darba virzieniem. Katrā 

pagastā vai pilsētā tieši bibliotēkas ir tās, kas vāc un apkopo informāciju par pagastu, veidojot 

unikālu novadpētniecības krājumu un informējot interesentus par jaunumiem šajā jomā, vidojot 

izstādes, organizējot pasākumus. 

Pārskata periodā, sagaidot Latvijas simtgadi, Ludzas PGB ierosināja izstādes veidošanu. 

Līdz ar to 2018.gadā Ludzas reģiona publisko bibliotēku galvenā prioritāte novadpētniecības 

darbā bija sagatavot unikālu izstādi “Skaista mana tēva sēta”. Tā tika veidota kā stāsts par mūsu 

reģiona pilsētu, pagastu, ciemu skaistākajām un vēsturiski nozīmīgākajām vietām. Izstāde 

sastāvēja no 29 planšetēm (katra bibliotēka veidoja vienu planšeti) ar desmit objektiem. Augustā 

tā tika atvērta un bija skatāma visu mēnesi Ludzas Tautas namā, septembrī tā ceļoja uz Kārsavas 

novadu, oktobrī tā bija skatāma Zilupes novadā, bet novembrī – Ciblas novadā. Pateicoties ļoti 

labai sadarbībai ar Tūrisma informācijas speciālistiem novados, maketēšanas darbus uzņēmās 

Ciblas novada tūrisma speciālists. 

 

                   Izstādes afiša                                               Izstādes apmeklētāji 
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Istādes atvēršanas dienā 

Bibliotēku novadpētniecības krājumi sastāv no fotoalbumiem, CD apkopotiem 

materiāliem, tematiskām mapēm, grāmatām u.t.t.  

Savāktajiem novadpētniecības materiāliem bibliotēkās ir atvēlēti atsevišķie plaukti, 

ierīkotas novadpētniecības istabas.  

Ieskats bibliotēku novadpētniecības pasākumos un aktivitātēs: 

Ciblas pagasta bibliotēka 

Jūnijā bibliotēku apmeklēja majors, kapelāns Raimonds Krasinskis meklējot pieejamo 

informāciju bibliotēkā par bīskapu Jāni Buli, kurš ir mūsu novadnieks. Materiāli no mapēm tika 

pārkopēti un skenēti, daļu pārsūtot uz norādīto e-pastu. 

Bibliotēkas krājumā nonāca novadnieka Jura Katkeviča otrā atmiņu grāmata „Soltupeites 

ivdiņi,” izdota 2018. gadā, kura tika popularizēta sociālos tīklos.  

Kārsavas pilsētas bibliotēka 

Sakarā ar Latvijas valsts simtgadi ik mēnesi veidojām nelielu faktogrāfisku izstādi “100 

gadi Kārsavas novadā”, kur parādījām mēneša jubilārus novadniekus, svarīgākos notikumus. 

Februārī, sakarā ar Kārsavas pilsētas tiesību iegūšanas 90gadi, organizējām novadpētniecības 

izstādi “Kārsavas pilsētai-90” .  

 

                                                                Kārsavai-90, novadpētniecības materiālu izstāde 

Tāpat novada svētku ietvaros veidojām Kārsavas amatnieku un rokdarbnieču izstādi un 

veidojām Kārsavas pilsētas prezentāciju. Plašāk par to: Kārsavas novada mājas lapā 

http://karsava.lv/galerija/karsavas-pilsetas-prezentacija-un-rokdarbnieku-izstade/  

http://karsava.lv/galerija/karsavas-pilsetas-prezentacija-un-rokdarbnieku-izstade/
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 Prezentācijas Kārsavai-90 atklāšana 

 

Liels izaicinājums un darbs tika ieguldīts Ludzas, Kārsavas, Ciblas un Zilupes novadu 

bibliotēku kopējā projektā – starpnovadu novadpētniecības izstādes “Skaista mana tēva sēta” 

veidošana, kā rezultātā katra bibliotēka izveidoja planšeti ar fotogrāfijām par savas apkārtnes 

ievērojamākajām vietām un objektiem. Sadarbojoties ar Kārsavas fotogrāfiem Daini Poikānu, 

Nikolaju Mortukānu, kā arī pašiem fotografējot objektus, tika izveidota planšete. Izstāde Kārsavā 

tika prezentēta septembrī. Bibliotēka ieguva ne tikai skaistu reprezentācijas materiālu, bet arī 

lielu klāstu ar fotogrāfijām, kuras paliks bibliotēkas novadpētniecības fondā. 

 

                                              Izstādes “Skaista mana tēva sēta” atklāšana Kārsavā 

 

Kārsavas novadā aizvadītajā gadā notika vēl viens nozīmīgs pasākums saistībā ar Latvijas 

simtgadi un pilsētas jubileju – rakstu krājuma “Kārsavas stāsti” izdošana, kas tapa projekta 

vadītājas Inetas Zelčas Sīmansones vadībā piesaistot Latvijas zinātniekus un nozaru speciālistus, 

kā arī apkopojot novada iedzīvotāju atmiņas un fotogrāfijas. Arī bibliotēkas novadpētniecības 

materiāli bija noderīgs devums šinī kopdarbā. 

 
                                                    Ineta Zelča Sīmansone grāmatas atklāšanā 
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Aizvadītajā gadā tika izliktas šādas novadpētniecības izstādes: “Koks izstaro gaismu”. 

Koktēlniekam no Nautrēniem Ontonam Rancānam — 80; Publicistam, prozaiķim no Kārsavas 

Vladislavam Kaupužam – 100; Mērdzenes pagastā dzimušajam “Latgaliešu Hēraklam” 

“Klementam Buļam- 130;  Kārsavas pag. dzimušajam tēlnieka Bārtuļam Buļam – 95 (1923–

2005). Piedalījāmies arī Latgalei nozīmīga pētījuma atklāšanā - Ilmāra Meža grāmatas “Latviešu 

uzvārdi arhīvu materiālos: Latgale” atvēršanā Latgales kultūrv. Muzejā. Iegūto grāmatu 

prezentējām pēc tam Kārsavas bibliotēkā, kur cilvēki ar interesi pētīja savu dzimtu uzvārdu 

izcelsmi.  

Zilupes pilsētas bibliotēka 

2018. gada vasarā aktīvi darbojāmies, lai ievāktu materiālus – Zilupes novada autoru 

dzejoļus. Pasākuma ietvaros Zilupes pilsētas bibliotēka aicināja atsaukties novada dzejniekus un 

piedāvāt savus dzejoļus, kuri rezultātā tiks iekļauti Zilupes novada mūsdienu autoru digitālajā 

dzejas izlasē. Bibliotēka apkopoja visus iesūtītos un jau esošos bibliotēkā dzejoļus, manuskriptus 

utt. Atlasīto informāciju apkopojām prezentācijā. Gatavojoties šim pasākumam, sadarbojāmies ar 

Zilupes vidusskolas skolotāju Ludmilu Sokolovu. 

2. – 4. augustā Zilupes novadā notika nemateriālā kultūras mantojuma daudzināšanas 

svētki. 4. augustā Pasienes pagasta pārvaldes zālē notika Zilupes novada dzejas autoru digitālās 

izlases prezentācija. N.Ļemeševa kopā ar I.Ivanovu  iepazīstināja visus klātesošos ar prezentāciju 

un mūsdienu novada autoriem. 

   

Izstādes prezentācijas dalībnieki    

2018. gadā turpinājām darbu pie grāmatas “Latvijai  100”. Tas bija darbs divu gadu garā. 

Ievācām informāciju un fotogrāfijas par pilsētas vēsturi. Grāmata „Latvijai 100” fotoattēlos 

stāsta par Latviju no 1918. līdz 2018.gadam, apskatot vairāk kā 300 tēmas. No mūsu novada tika 

iekļautas 3 fotogrāfijas, bet 28.08.2018. Zilupē notika šīs grāmatas prezentācija, kuru 

noorganizēja Zilupes bibliotēka. Grāmatas autors Pēteris Apinis kopā ar savu darba komandu 
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ieradās un iepazīstināja visus interesentus ar šo grāmatu. Grāmatu “Latvijai 100” mēs saņēmām 

dāvanā. 

No 2018. gada sākuma strādājām pie planšetes izstrādes kopējam publisko bibliotēku 

starpnovadu novadpētniecības projektam “Skaista mana tēva sēta…”. Bibliotēka apkopoja 

informāciju par spilgtākajām Zilupes pilsētas vietām, aprakstīja tās un papildināja ar 

fotogrāfijām. Rezultātā mēs piedalījāmies izstādes atklāšanā “Skaista mana tēva sēta…”, kura 

veltīta Latvijas 100 gadei. Izstādi atklāja Ludzas TN 10.08.2018.  

12.10.2018. izstāde tika atklāta arī Zilupē. Izstāde tika izvietota Zilupes TN, tika skaisti 

noformēta, noorganizēts sirsnīgs atklāšanas pasākums, kurā piedalījās liels zilupiešu skaits. 

Lielu paldies izsakām Elitai Zirnei un Intai Kušnerei, kā arī maketētājam Ērikam 

Pavlovam par sadarbību darba procesā, par informācijas sagatavošanas darbu novadpētniekam 

Ivanam Sircovam. 

 

Izstādes atklāšana Zilupē 
 

 

 

 

 2018. gada februārī un martā sadarbojāmies ar Gintu Zalcmani no LNB saistībā ar 

projektu “Ainavu dārgumi”. Meklējām informāciju par vēsturiskiem objektiem – Pasienes 

baziliku un Zilupes senleju.  

Turpinām  sadarboties ar novadpētnieku Ivanu Sircovu, strādājam  pie viņa grāmatas 

izveides un manuskriptiem.  

Daudz darba šogad esam veltījuši Ivana Sircova izstādes “No brīvības līdz brīvībai. 

Zilupes brīvības ielas stāsti” veidošanā. Ideja radās jau sen, bet piemērota notikuma nebija. 

Sagaidot Latvijas 100 gadi, nolēmām, ka šis būs vispiemērotākais brīdis tik skaistas izstādes 

atklāšanai. Tika savākts daudz  vēsturisku faktu, fotogrāfiju, atmiņu. Izstāde tapa sadarbībā ar 

Ludzas novadpētniecības muzeju. Viņi uzņēmās stendu izgatavošanu un noformēšanu. 17.10.18. 

notika izstādes atklāšana Zilupes TN.  
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             I.Sircovs ar muzeja darbinieci                              Izstādes atvēršanas dienā 

Blontu pagasta bibliotēka 

Bibliotēka informēja lietotājus par jaunumiem novadpētniecības jomā, veidojot 

novadpētniecības materiālu izstādes.  

Tā kā 2018.gadā mūsu novadniekam dzejniekam Aleksandram Adamānam bija apaļa 

dzimšanas jubileja, visu 2018.gadu vācu un apkopoju  vairāk novadpētniecības materiālus par 

dzejnieku, septembrī bibliotēkā dzejniekam bija veltīta novadpētniecības izstāde. 

Goliševas pagasta bibliotēkā atvērta senu lietu krātuve, kur var apskatīt senus darba un 

sadzīves rīkus, ko atnesuši un turpina papildināt seno lietu krātuvi Goliševas pagasta iedzīvotāji. 

Lauderu pagasta bibliotēkas kultūrvēsturiskajā krātuvē, kurā savākti materiāli par pagasta 

vēsturi, daudz dažādu sadzīves priekšmetu – keramika, senās šķēres, gludekļi, pašausti dvieļi un dažādi 

dokumenti. No Lauderu Pareizticīgo baznīcas bibliotēkai tika nodotas reģistrācijas grāmatu dubletes. 

Šajos dokumentos ir iespējams izsekot dažādiem notikumiem un katra vietējā iedzīvotāja dzīvi sākot no 

1799.gada. Tāpat te ir savākti un glabājas  dažādi drukas izdevumi par laika periodu no 1859.gada līdz 

1959.gadam. Krājums attiecīgi noformēts, sistematizēts un izvietots atsevišķās vitrīnās 

 Līdumnieku pagasta bibliotēka 

 Turpinājām pasākumu ciklu” Iepazīsim Ciblas novada dabu un vēsturi nūjojot”, 

sadarbībā ar Ciblas novada sporta organizatori I.Miklucāni un tūrisma organizatoru Ē.Pavlovu. 

Šajā gadā notika divi pārgājieni. Par objektiem tiek sagatavots stāstījums.  

Pārskata periodā turpinājām apsekot un fotografēt zudušās sādžas un mājas. Tiek vākti 

materiāli, gan sarunās ar iedzīvotājiem, gan dažādos dokumentos, kuri tiek apkopoti mapē 

“Zudušie Līdumnieki”. Tiek vāktas fotogrāfijas no iedzīvotājiem, paredzēti arhīva apmeklējumi. 

Bet tas prasa daudz laika ,arī līdzekļu un ne katru reizi iespējams visu iecerēto paveikt. Pārskata 

periodā piedalījāmies reģionālās bibliotēkas rīkotājā projektā “Skaista mana tēva sēta”. 
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Latvijas simtgadei veltīts pasākums „Tu, Tēvzeme, mums Dieva dota”. Mērķis: veidot 

apziņu, ka dzimto zemi skaistu dara tās daba, cilvēku darbs ,attieksme pret valsti. Pasākuma laikā  

I. Miezīte dalījās  atmiņās par savu vectēvu. Viņas saglabātās vectēva vēstules, piezīmes un  

fotogrāfijas  apkopojām planšetē „MAZS GABALIŅŠ NO LIELĀS DZIMTENES 

MOZAĪKAS”, kas ir vērtīgs novadpētniecības materiāls par vēsturiskajiem notikumiem 

Līdumnieku pagasta teritorijā. Aicinājām arī pārējos pasākuma dalībniekus  ieskatīties ģimenes 

relikvijās, lai mēs kopā, gabaliņu pa gabaliņam saliktu Līdumnieku vēsturisko notikumu 

mozaīku. Klausītājiem tika sniegts estētiskais baudījums, klausoties dzeju, dziesmas un atmiņas.  

  

 

Mežvidu pagasta bibliotēka 

Aktīvi sadarbojoties Ludzas, Zilupes, Kārsavas un Ciblas novadu bibliotēkām- tapusi 

starpnovadu novadpētniecības ceļojošā izstāde „Skaista mana tēva sēta.” 

Septembrī dzejas dienām tika veltīts literārs pasākums, kurā savu dzeju lasīja Valentīna 

Novika, mežvidiete Lidija Slišāne. Skanēja atmiņu stāsti par bijušo Stiebrinieku skolas skolotāju 

Vladislavu Černecovu, arī viņas dzeja ir publicēta  piecos „Tāvu zemes kalendāra” numuros. 
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Tika noorganizēts pasākums „Pētām dzimtas radu rakstus,” tikāmies ar Irēnu Lipsku, kas 

sniedza ieteikumus un padomus dzimtas koka izpētei un veidošanai.  

      
  

Mērdzenes pagasta bibliotēka 

 

Ceļā uz Latvijas 100-simtgadi tika organizēts velo brauciens ,,Mērdzenes pagasts Latvijas 

100-gadē”. Brauciens sastāvēja no diviem maršrutiem. Pirmais maršruts sākās Mērdzene – 

Pudinava – Stiglava – Mērdzene. Kuru veicām vasaras sākumā. Otrā brauciena maršruts tika 

veikts oktobrī Mērdzene – Šalaji – Kausinīki – Čieri – Tabulova – Lapatnīki – Mērdzene. Mērķis 

šim braucienam bija apzināt savu dzimto pusi. 

 

Ceļā no Pudinas uz Siglavu. 

Pildas pagasta bibliotēka 

Atskaites gadā liels darbs tika ieguldīts izstādes “Skaista mana tēva sēta” veidošanai, tika 

pārskatīts ļoti daudz materiālu un arī atklāts daudz kas jauns, piemēram, uzzināju, ka Rogaižu 

kapsētā ir Idzipoles (Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads) muižnieku Orlowsku atdusas vieta. 

2018.gada vasarā izdevās pa e-pastu sazināties ar šo muižnieku pēctečiem, kuri dzīvo Polijā. 

Poļu muižnieku pēcteči labprāt padalījās ar dokumentiem, kas ir viņu rīcībā, ieteica sazināties ar 

Kaunatas pagasta pārvaldes darbinieci (Rēzeknes novads), kura labprāt dalījās pieejamos 

materiālos par šo dzimtu, un lūdza palīdzību – varbūt ir pieejami dokumenti, ka viņu radinieki 
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dzīvojuši Latgalē. Pētot Latvijas Valsts vēstures arhīva uzturēto datubāzi Raduraksti izdevās 

atrast ziņas par vairākām Orlowsku ģimenēm. Nolēmām sadarboties arī turpmāk un dalīties 

materiālos. Par sadarbības partneri novadpētniecības jomā jāmin Kaunatas pagasta pārvaldes 

darbinieku (Rēzeknes novads), kura labprāt dalījās pieejamos materiālos par poļu izcelsmes 

muižniekiem Orlowskiem, kuru dzimtas kapi ir Rogaižu kapsētā. 

Pušmucovas pagasta bibliotēka 

Sagaidot Latvijas simtgadi, bibliotēkā notika dažādas aktivitātes saistītas ar 

novadpētniecību. Sadarbojoties Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu bibliotēkām  tika  

izveidota izstāde “Skaista mana tēvu sēta” . Vienota parauga  planšetēs, bet katram novadam 

savā krāsā, skatāmās fotogrāfijas ar  aprakstiem par  skaistākajām un vēsturiski nozīmīgākajām 

desmit vietām katrā  pagastā vai pilsētā.  Izstāde veiksmīgi ceļoja pa visām novada bibliotēkām 

un  guva apmeklētāju atzinību.  

Augustā  notika Blontu un Pušmucovas bibliotēku kopīgi rīkots pārgājiens „Iepazīsim 

Ciblas novadu!”, maršruts sākās  uz Ciblas novada Pušmucovas pagasta un Kārsavas novada 

Mērdzenes pagasta robežas un kājām nogājām vairāk kā  20  km garu ceļu  līdz Nūraugu kalnam,  

Pušmucovas pagasta un Blontu pagasta robežai. Pārgājiena dalībnieki tika iepazīstināti ar  

novada  vēsturi, dabas ojektiem un saimniecisko darbību. Pārgājienā  piedalījās 31 dalībnieks. 

Novembrī Pušmucovas pamatskolā notika izstāde „Manas dzimtas senlieta”, kurā skolēni 

caur dažādām sadzīves lietām iepazina savu senču kultūrvēsturisko mantojumu un tautas 

tradīcijas. Tautas namā notika svinīgs pasākums „Latvijai atmirdzēt zeltsaules staros!”, kā arī  

bija skatāma latvju rakstu cimdu izstāde. Bibliotēkā bija skatāmas literatūras izstādes -  

„Iepazīsim Latvijas vēsturi!”,  „Latvija- tie esam mēs!” 

Secinājumi: Atskaites gads ļoti konkrēti parādīja, cik daudz ir izdarīts novadu pētījumos 

un, cik vēl daudz darāmā plānojas bibliotēkās. Kā vienu no problēmām bibliotekāres min laika 

trīkumu, jo šis darbs prasa daudz laika resursu un ir tik ievelkošs, ka brīžiem vairs citam darbam 

neatliek laika.  

9. Projekti 
 
LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BBLIOTĒKA 

 

Tabula “Projektu apkopojums” 

 

Projekta 

nosaukums 

Finansētājs Finansējuma 

apjoms 

Projekta apraksts (īss 

kopsavilkums) 

Atbalstīts/ 

neatbalstīts 
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New 

Emprowerment 

to Reduce 

Dependence on 

Digital 

 

(kā partneris) 

Erasmus+ 

1850.00 EUR 

Projektā bija 

iestrādāti  

ārzemju 

komandējuma 

izdevumi 

 

Apmācības:  

 

Atvērta un inovatīva prakse 

digitālā vidē; Kvalitātes 

veicināšana darbā ar 

jauniešiem 

neatbalstīts 

Interactive 

educational 

space – efficient 

way of social 

integration of 

children from 

disadvantaged 

families 

OPEN UP  LLI-

263 

(vadošais 

partneris) 
 

 

 

Eiropas 

Reģionālās 

attīstības fonds 

 

Interreg Latvija-

Lietuva 

 

 

50 849.83 

EUR 

Ludzas 

pilsētas 

galvenās 

bibliotēkas 

budžets 

Iegādāts IT aprīkojums, ar 

kura palīdzību bērniem no 

sociāli neaizsargātām grupām 

tiek organizētas dažāda veida 

apmācības un nodarbības. 

 

atbalstīts 

Latvija ir 

brīnumskaista 

zeme, bet 

skaistajam 

jāpalīdz 

parādīties 

(I.Ziedonis) 

Latgales 

kultūras 

programma 

945.00 EUR 

Novadpētniecības pasākumu 

cikls; 

2 mācību semināri par 

novadpētniecības tematu 

bibliotēku darbiniekiem; 

Novadpētniecības planšešu 

“Skaista mana tēva sēta...” 

izveidošana 

 

neatbalstīts 

Bibliotēku 

darbinieku 

profesionālās 

kapacitātes 

veicināšana 

Valsts 

Kultūrkapitāla 

fonds 

450.00 EUR 

Organizēti trīs apmācības 

semināri: jaunākā latviešu 

literatūra; novada vēstures 

materiālu avotu meklēšana, 

vākšana; sistematizēšana, 

periodikas izmantošana 

novadpētniecības darbā. 

atbalstīts 

Virtuālā 

realitāte 

EIFL/Public 

Library 

Innovation 

programme 

1500 USD 

Pakalpojuma “virtuālā 

realitāte” uzlabošana, 

aprīkojuma iegāde 

Atbilde 

pagaidām 

nav saņemta 

Bērnu, jauniešu 

un vecāku  

žūrija 

LNB 

Dāvaniņas 

bērniem par 

dalību 

projektā 

Lasīšanas veicināšanas 

pasākumu rīkošana 

 

atbalstīts 

Mūsu mazā 

bibliotēka 

Izdevniecība 

“Liels un Mazs” 

Darba 

burtnīcas 

Lasīšanas veicināšanas 

pasākumu rīkošana 
atbalstīts 
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Projekta “Interactive educational space – efficient way of social integration of children 

from disadvantaged families” ietvaros 2018. gadā bibliotēka iesāka sniegt jaunu pakalpojumu – 

OPEN LESSONS (Atklātās stundas), kuras notiek katru trešdienu. Katra nodarbība ir veltīta 

konkrētam tematam. Dalībniekiem ir iespēja iepazīties ar grāmatām un citiem drukas 

materiāliem par pasākuma tematu; piedalīties virtuālās realitātes aktivitātēs, radošajās darbnīcās. 

Pasākumu labprāt apmeklē ne tikai bērnui un pusaudži, bet arī pieaugušie bibliotēkas 

apmeklētāji. 

                     

OPEN LESSONS:      “Okeānija”                                               “Triki un fokusi” 

 

Tāpat šī projekta ietvaros bibliotēka iepirka tehniku:10 datorkomplektus, projektoru, spēļu 

konsuli, videokameru, kopētāju un printeri. Projektā piedalās divas bērnu grupas: viena –mācījās 

izmantot informācijas tehnoloģiju sniegtās iespējas, apmeklēja dažādas iestādes un uzņēmumus, 

piedalījās vasaras nomentē “Esi aktīvs, esi pozitīvs”; otra – tiks iepazīstināta ar video filmēšanas, 

kā arī filmu un klipu montēšanas un veidošanas noslēpumiem.  Bibliotēkas darbiniekiem notika 

apmācību semināri un pieredzes apmaiņas brauciens uz Berlīni. 

Ar VKKF atbalstu realizējām projektu “Bibliotēku darbinieku profesionālās kapacitātes 

veicināšana”. Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu bibliotēku darbineikeim bija iespēja 

noklausīties pieredzējošo novadpētnieku Dr.hist V.Malahovska un Mg.arhiv K.Stroda lekcijas, 

kā arī Liegas Piešiņas lekciju par 2018. gadā Latvijā izdoto literatūru.  

Bibliotēkas Bērnu apakalpošanas nodaļa regulāri piedalās lasīšanas veicināšanas 

programmā “Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija”, bet jau otro gadu no tās netika saņemta neviena 

grāmata.  

LUDZAS REĢIONS 

Tabula “Projektu apkopojums” 

 

Projekta 

nosaukums 
Finansētājs Finansējuma 

apjoms 
Projekta apraksts (īss 

kopsavilkums) 
Atbalstīts/ 
neatbalstīts 



92 
 

Ciblas pagasta bibliotēka 
Bērnu/jauniešu/ 

vecāku žūrija 

LNB 125.03 Projekta ietvaros no 28 

kolekcijas grāmatām saņemtas 

17 grāmatas. 

Atbalstīts 

Kārsavas pilsētas bibliotēka 
Bērnu, Jauniešu 

un Vecāku žūrija 
VKKF LNB 119.74 Piešķirti 15 eks. Lai arī  

KKF atbalsts ar katru gadu 

samazinās, un tas neveicina 

vēlmi iesaistīties 

programmā, tomēr turpinām 

uzturēt tradīciju, jo daudzi 

lasītāji to gaida.   

Atbalstīts 

Mežvidu pagasta bibliotēka 
Bērnu, Jauniešu 

un Vecāku žūrija 
VKKF  Bērni, jaunieši un vecāki lasa 

grāmatas, vērtē un top par 

grāmatu ekspertiem. 

Atbalstīts 

Mērdzenes pagasta bibliotēka 
Bērnu, Jauniešu 

un Vecāku žūrija 
VKKF  Bērni, jaunieši un vecāki lasa 

grāmatas, vērtē un top par 

grāmatu ekspertiem. 

Atbalstīts 

Salnavas pagasta bibliotēka 
Bērnu/Jauniešu 

/Vecāku žūrija 
LNB, 

pašvaldība 

102.12 EUR 

101.61 EUR 

Bērni lasīja un vērtēja 

kolekcijas grāmatas 

Atbalstīts 

Ņukšu pagasta bibliotēka 

Bērnu, Jauniešu 

un vecāku žūrija  
VKKF, 

pašvaldība 
81.49 Lasīšanas veicināšanai un 

bibliotēkas krājumu 

papildināšanai ar 

jaunieguvumiem bibliotēka 

jau 16 gadus piedalās šajā 

programmā (2018. gadā 

grāmatu krājums papildināts 

par 11 grāmatām no 

projekta, kā ari ar 7 

grāmatām  no pašvaldības 

finansējuma). 

Atbalstīts 

Ludzas pilsētas ģimnāzija 

Bērnu, Jauniešu 

un vecāku žūrija  
VKKF, 

pašvaldība 
 Bērni, jaunieši un vecāki lasa 

grāmatas, vērtē un top par 

grāmatu ekspertiem. 

atbalstīts 

 

10. Publicitāte 

LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BBLIOTĒKA 

 
Publicitātes rakstus par bibliotēkas aktivitātēm ievietojam, www.ludza.lv, 

www.ludza24.lv, laikrakstā “Vietējā Latgales Avīze”, www.biblioteka.lv, videosižetus par 

bibliotēkas darbu veido Latgales Regionālā televīzija.   

http://www.ludza.lv/
http://www.ludza24.lv/
http://www.biblioteka.lv/
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Bibliotēkai ir mājas lapa www.ludzasbiblio.lv, www.facebook.com izveidots bibliotēkas 

profils, https://twitter.com ir izveidots biblotēkas konts.  

2018.gada veiksmīgākais bibliotēkas tēla veidošanas pasākums  OPEN LESSONS – 

aktivitāte, kura notiek projekta “Interactive educational space – efficient way of social 

integration of children from disadvantaged families” ietvaros.  

 

                                                                    

                                  Dažas afišas ar informāciju par “OPEN LESSONS” pasākumiem  

 

Ar publicitātes darbu saistītu problēmu Ludzas pilsētas galvenai bibliotēkai nav bijis. 

 

LUDZAS REĢIONS 

Pagājušajā gadā turpinājās darbs bibliotēku publicitātē, notika veiksmīga sadarbība ar 

bibliotēku domubiedriem un atvalstītājiem. Bibliotēkās notika daudz pasākumu un dažādu 

aktivitāšu bērniem un pieaugušajiem. 

Informācijas par bibliotēku darbu un tajā notiekošām aktivitātēm bibliotekāri izvietoja uz 

ziņojumu dēļiem, kuri atrodas bibliotēku priekštelpās. Tika izdoti bukleti, grāmatzīmes ar 

bibliotēkām svarīgāko informāciju. Par pasākumiem un aktivitātēm tika rakstīts un sūtīts  

vietējām avīzēm, pašvaldību izdotajiem informatīvajiem izdevumiem, kā arī tika atspoguļotas 

ziņas par bibliotēkām un to darbību pašvaldību mājas lapās: www.ludza.lv, www.karsava.lv, 

www.zilupe.lv, www.ciblasnovads.lv 

Divām novadu bibliotēkām ir savi emuāri: www.purenubiblioteka.blogspot.com,  

www.ciblasbiblioteka.blogspot.com. Tāpat jaunāko par bibliotēkām un bibliotēku vēsturi var 

atrast Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas mājas lapā http://www.ludzasbiblio.lv un 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. 

http://www.ludzasbiblio.lv/
http://www.facebook.com/
https://twitter.com/
http://www.ludza.lv/
http://www.karsava.lv/
http://www.zilupe.lv/
http://www.ciblasnovads.lv/
http://www.purenubiblioteka.blogspot.com/
http://www.ciblasbiblioteka.blogspot.com/
http://www.ludzasbiblio.lv/
http://www.biblioteka.lv/
http://www.draugiem.lv/
http://www.facebook.lv/
http://www.odnoklasniiki.ru/
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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 645 

izstādes. Publisko pasākumu skaits bija  250. Izbraucot un piedaloties bibliotēku pasākumos, 

jāsecina, ka to kvalitāte un saturs ir uzlabojies. 

 

11. Sadarbības tīkla raksturojums 

 
LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BBLIOTĒKA 

Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas direktore ir Ludzas novada pašvaldības  komisijas 

“Ludzas novada Goda pilsonis” un Pilsētas svētku organizēšanas komisijas locekle. 

Sadarbībā ar Ludzas novada pašvaldību, Ludzas 2.vidusskolu un Ludzas pilsētas 

ģimnāziju tiek realizētas projekta  “Interactive educational space – efficient way of social 

integration of children from disadvantaged families” aktivitātes. 

Sadarbībā ar Ludzas pilsētas ģimnāziju un Ludzas 2.vidusskolu notiek bibliotekārās 

stundas vecāko klašu skolēniem. Sadarbībā ar Pirmsskolas izglītības iedstādēm, Ludzas mūzikas 

pamatskolu - pasākumi jaunākā vecuma bērniem.  

Sadarbība ar Ludzas Novadpētniecības muzeju notiek dažādos aspektos: bibliotēkā tiek 

izstādītas muzeja veidotās izstādes, bibliotēka piedalījās 2018.gada Muzeju naktī. Bibliotēkas 

aktivitātēm bija iedalīta viena telpa Jaunsaimnieka mājā, kura atrodas muzeja Brīvdabas 

teritorijā. Muzeju nakts temats bija “Šupulis”. Bibliotēkas darbinieki prezentēja grāmatas un 

periodiku par doto tematu; noformēja informācijas plakātus par šupuļa vēsturi un ar 

šupuļdziesmām; izveidoja stilizētu lasītavu maziem bērniem (tās sauklis bija “Klausies manu 

pasaciņu!”); sarīkoja radošo darbnīcu “sapņu ķērāju izgatavošana”; organizēja spēli “zirnekļu 

barošana”.  

             

     Bibliotēkas “istaba” Jaunsaimnieka mājā Ludzas Novadpētniecības teritorijā Muzeju nakts laikā 
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Bibliotēkas darbiniece Viorika Puļča ar prezentāciju par Itas Kozakevicās dzīves gaitu 

piedalījās Ludzas novadpētniecības muzeja un Biedrības „Latvijas Poļu savienība” Ludzas 

nodaļas rīkotajā pasākumā, kurš bija veltīts Itas Kozakevičas piemiņai. 

Bibliotēka saviem pasākumiem bieži vien izmanto Ludzas Tautas nama, Ludzas mūzikas 

pamatskolas vai Bērnu un jauniešu centra zāles,  jo Ludzas pilsētas galvenai bibliotēkai nav 

piemērotu telpu lielu pasākumu rīkošanai.   

2018.gadā Ludzas Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīca rīkoja 

pasākumu “Baznīcu nakts”. Bibliotēka pasākumā piedalījās ar  izstādi “Ernests Gliks- bībeles 

tulkotājs”, radošo darbnīcu “Grāmatzīme manai bībelei”. 

              

       Bibliotēkas darba galdi Baznīcas nakts laikā                Radošā darbnīca “Grāmatzīme manai bībelei”              

2018. gadā apritēja 40.gadi kopš tika organizēts grāmatu draugu klubs “Varavīksne”, kurš 

joprojām aktīvi darbojas. Bibliotēkas darbiniece Viorika Puļča izveidoja detalizētu prezentāciju 

par kluba darbību četrdesmit gadu garumā. Tā tika demonstrēta jubilejas pasākuma gaitā.   

Sadarbība notiek arī ar privātiem uzņēmumiem. Piemēram: salons “Pelnrušķītes sapnis” 

sponsorēja tērpus, kuros Ludzas bibliotēkas darbinieki prezentēja savu darbu ikgadējā LBB 

konferencē rīkotajā “Ideju tirgū”. 

  “Ideju tirgū” salona “Pelnrušķītes sapnis” tērpos 

 

Biedrības “Musturprieks” dalībnieces vairākas reizes tika informētas par grāmatām un 

žurnāliem no bibliotēkas krājuma par adīšanas vai tamborēšanas tematiku. 
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Kopā ar Rokišķu publisko bibliotēku (Lietuva) un Jēkabpils Galveno biblotēku notiek 

sadarbība projekta “Interactive educational space – efficient way of social integration of children 

from disadvantaged families” ietvaros. Projekta gaitā tika sarīkots pieredzes apmaiņas brauciens 

uz Berlīnes (Vācija) bibliotēkām: American memory library, Humbolt library, Stadtbibliothek 

Spandau un sociālo centru SOS-Kinderdorf Berlin-Moabit.  

Sadarbībā ar Rietumu apdarudēto valodu dokumentācijas institūta pētnieku, Uldi Balodi 

(ASV), Tartu universitātes valodu pētniekiem (Igaunija), Lībiešu kultūras centra vadītāju Valtu 

Ernštreitu (Rīga) tika organizēts pasaulē pirmais izzinošais seminārs, kas bija veltīts Ludzas 

igauņiem, viņu valodai un kultūrai. 

Ludzas bibliotēka kopā ar Ludzas Turisma aģentūras darbiniekiem un folkloras kopu 

“Ilža” jau vairākus gadus palīdz  Uldim Balodim Ludzas igauņu pēcteču apzināšanā.  Bibliotēka 

uztur kontaktus ar Ludzā labi pazīstamā mākslinieka J.Soikana pēctečiem, Uldis Balodis ir viens 

no viņiem.  

Bibliotēkas interešu aizstāvības darbs ir bibliotēkas ikdienas darbs, kas izpaužas dažādos 

veidos: laipna un korekta apmeklētāju apkalpošana ikdienā, dažādi pasākumi, pārrunas 

pašvaldībā utt. 

 
LUDZAS REĢIONS  

Bibliotēkas patstāvīgi atrodas starpnieka lomā, veidojot ne tikai lielisku sadarbības tīku 

savā starpā, bet arī ar citām iestādēm, organizācijām, biedrībām u.t.t. 

Bibliotēku sadarbības tīkla raksturojums, partneri.  

Partneri Sadarbības veids 

LNB Elektroniskais katalogs, analītikas datu bāze, SBA.  

LNB Attīstības departaments Konsultatīvais atbalsts Latvijas bibliotēkām, 

profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas 

pasākumi. Jaunākais bibliotēku darbā 

LNB Kompetenču attīstības centrs Mācību programmu izstrāde, bibliotekāru apmācību 

kursu piedāvājums, tematiskās diskusijas. 

LNB Bērnu literatūras centrs 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, 

KISC Apmācības, elektroniskie resursi. 
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Bibliotēku atbalsta dienests Datortehnikas, datorprogrammu uzturēšana. 

BIS ALISE Programmas ALISE uzturēšana, apmācības šo 

programmu apguvē. 

Novadu domes, pagastu pārvaldes Finansiālais nodrošinājums bibliotēku darbības 

svarīgākajos jautājumos: krājuma veidošana, 

materiāli tehniskā aprīkojuma nodrošināšana, 

atalgojuma nodrošināšana, kopīga novadu attīstības 

plāna veidošana, sadarbība juridiskajos jautājumos, 

sadarbība projektu pieteikumos, bibliotēku 

aktualitāšu ievietošana pašvaldību informatīvajos 

izdevumos, u.t.t.  

PII, skolas, muzeji, nevalstiskās 

organizācijas, biedrības, reliģiskās 

konfesijas. 

Pasākumu organizēšana 

Latvijas pasts Preses pasūtīšana 

Grāmatu veikali: Sākums A, Zvaigzne 

ABC 
Grāmatu iegāde, kancelejas preču iegāde 

Mācību centri, VID, LAD Prakses vietas jaunajiem speciālistiem, telpu 

iznomāšana apmācībām un nodarbībām. 

Bērnu un jauniešu centri Pasākumu organizēšana, telpu iznomāšana. 

Bankas Semināru rīkošana, klientu pieņemšana. 

Reģionālais TV, valsts, reģiona 

laikraksti,  vietējie informatīvie 

izdevumi 

Bibliotēku publicitāte 

Latvijas un Reģiona bibliotēkas Darba pieredze, vietējais SBA, ceļojošās izstādes 

Bibliotēku draugu klubi Brīvprātīgo darbs 

VKKF Projekti – iespēja piesaistīt finanšu līdzekļus 

pasākumu izvešanai, krājumu papildināšanai, 

profesionālai pilnveidei 

 

12. Metodiskais un konsultatīvais darbs 
 

LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BIBLIOTĒKA 

 

2018. gadā metodiskais un konsultatīvais darbs tika veikts Ciblas, Kārsavas, Zilupes un 

Ludzas novados, kopumā 27 publiskajās un 18 skolu bibliotēkās. 

Metodiskā un konsultatīvā darba veikšanā 2018. gadā aktuāli un nozīmīgi darbības 

virzieni bija: reģiona bibliotekāru profesionālās pilnveides pasākumu organizēšana, 

koordinēšana, konsultāciju sniegšana un metodiska palīdzība bibliotekārā darba jautājumos, 

darbs ar BIS Alisi visās reģiona publiskajās un septiņās skolu bibliotēkās, jaunākās profesionālās 
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informācijas nodošana ar e-pasta palīdzību, pasākumu orgnizēšana, projektu un aktivitāšu 

koordinēšana, datu apkopošana un analīze. 

Metodiski konsultatīvais darbs tika organizēts izmantojot dažādas darba metodes – 

semināri, konsultācijas, bibliotēku apsekojumi. 

Darba veikšanā iesaitījās visi Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas darbinieki.  

Katru gadu Ludzas pilsētas galvenās biblitēkas budžētā tiek ieplānoti līdzekļi pieredzes 

apmaiņas braucieniem uz Latvijas, vai kaimiņvalstu bibliotēkām. 2018. gadā Ludzas, Ciblas, 

Kārsavas un Zilupes novadau bibliotēku darbiniekiem bija iespāja apmeklēt Rīgas bibliotēkas, kā 

arī Okupācijas muzeja “Stūra māja”.    

Profesionālās pilnveides pasākumu kopsavilkums: 

 

N.p

.k. 

Norises 

laiks 
Norises vieta Organizētājs(-i) 

Pasākuma nosaukums, galvenās 

tēmas 

Dalībnieku 

sk. 

Stu

ndu 

sk. 

1. 27.03. Ludza LPGB 

 

Latvijas 

Grāmatas galds 

Seminārs: Latvijas grāmata, 

Apaļā galda diskusija Rīgā, 

LBB valdes sēde, BIS Alise 

aktualitātes, Bibliotēku 

statistika, Bibliotēku 

novadpētniecības materiāli 

Latvijas simtgadei. 

25 5 

2. 10.04. Ludza LPGB Reģina publisko bibliotēku 

darbinieku pieredzes apmaiņas 

pirmā diena. Piedalijās: 

Lauderu, Zvirgzdenes, 

Mērdzenes, Nirzas, Rundēnu, 

Salnavas, Ņukšu, Līdumnieku 

bibliotēku vadītāji 

10 3 

3. 11.04. Ludza LPGB Reģina publisko bibliotēku 

darbinieku pieredzes apmaiņas 

otrā diena. Piedalījās: Nesteru, 

Mežvidu, Blontu, Istalsnas, 

Cirmas, pasienes, Isnaudas 

bibliotēku vadītāji 

10 3 

4. 12.04. Ludza LPGB Reģina publisko bibliotēku 

darbinieku pieredzes apmaiņas 

trešā diena. Piedalījās: 

Goliševas, ranču, Istras, Pildas, 

Pušmucovas, Pureņu bibliotēku 

vadītāji 

8 3 

5. 13.04. Ludza LPGB Reģina publisko bibliotēku 

darbinieku pieredzes apmaiņas 

ceturtā diena: Piedalījās: 

Kārsavas, Zilupes, Ciblas, 

Zaļesjes, Brigu, Felicianovas 

bibliotēku vadītāji 

8 3 
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6. 24.05. Ludza LPGB Seminārs: Personu datu 

aizsardzība bibliotēkā, 

Bibliotēku festivāls Rīgā, 

Grāmatā mazais un lielais, Ziņas 

no konferences “Literatūras 

zināšanas mūsdienīgam 

bibliotekāram” 

29 5 

7. 05.06. Zilupe LPGB sadarbībā 

ar Ciblas novada 

Tūrisma 

speciālistu 

Gatavojoties Latvijas simtgadei 15 5 

8. 15.06. Rīga LPGB sadarbībā 

ar Rīgas 

Centrālo 

bibliotēku 

Pieredzes apmaiņas brauciens uz  

RCB un RCB filiāle  “Avots”, 

Okupācijas muzejs “Stūra 

māja”, Dabas muzejs, Salaspils 

Botāniskais dārzs, Teiču 

rezervāts  

19 8 

9. 10.07. Kārsava LPGB sadarbībā 

ar Ciblas 

tūrisma 

speciālistu 

Gatavojoties Latvijas simtgadei 12 5 

10. 19.10. Ludza LPGB sadarbībā 

ar LNB KAC  

Profesionālās kvalifikācijas 

eksāmena konsultatīvs seminārs: 

Līdzšinējie ārpus formālās 

izglītības sistēmas apgūtās 

profesionālās kompetences 

novērtēšanas rezultāti bibliotēku 

nozarē, pašreizējās 

eksaminēšanas iespējas, 

Eksaminēšanas procedūra 

atbilstoši normatīvajiem aktiem, 

Pretendentu pašnovērtēšanas 

nozīme, Izmantojamie mācību 

materiāli 

24  

Ludzas, 

Ciblas, 

Zilupes, 

Kārsavas, 

Rēzeknes 

nov. 

6 

11. 29.10. Ludza LPGB sadarbībā 

ar LNB Bērnu 

literatūras 

centru 

Seminārs: LNB lasīšanas 

veicināšanas programmu un 

kampaņu aktualitātes, Grāmatu 

starts, Lasīšanas veicināšanas 

programmu publicitāte, Bērnu, 

jauniešu un vecāku žūrijas 

kolekcija, tās principi, rezultāti 

26 6 

12. 23.11. Ludza LPGB sadarbībā 

ar Rēzeknes 

Tehnoloģiju 

akadēmiju 

Seminārs: Krājuma 

komplektēšanas speciālistu 

semināra aktualitātes, Mūsdienu 

bibliotēku novadpētniecības 

darbs, Latgales kultūrvide,  

Vēstures liecības: vākšana un 

glabāšana 

35 5 

13. 12.12. Ludza LPGB sadarbībā 

ar latgales 

kultūrvēstures 

Seminārs: Latgales periodikas 

izmantošanas iespējas 

novadpētniecības pētījumos, 

35 6 
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muzeju un 

rakstniecības un 

mūzikas muzeju 

2018.gada jaunākās literatūras 

apskats 

14. 21.12. Ludza LPGB  Darba plānojums 2019.gadam 27 5 

kopā 283 68 

 

Atsaites gadā Zaļesjes pagasta bibliotēkas vadītāja apmeklēja Tieto Alise apmācības kursu Rīgā.  

Atskaites gadā LPGB kā prakses vieta bija 7 praktikantiem; 

1. Mācību centra “BUTS” – datorsistēmu tehniķis Skaidrīte Arbidāne ( 28.06. – 09.08.) 

2. Ludzas novada skolēnu vasaras nodarbinātības pasākuma organizēšanas ietvaros  jūnija un 

jūlija mēnešos strādāja 5 Ludzas ģimnāzijas skolēni.  

3. Tālākizglītības programmas “Bibliotēku zinības”  kursa praktikante Ruta Suseja, Rēzeknes 

Centrālā bibliotēka .  

Divas  reizes gadā (janvārī un novembrī) tika apmeklētas reģiona bibliotēkas ar mērķi novērtēt 

bibliotēku darbību, sniegt metodisko palīdzību, pārrunāt visus darba un dažreiz arī ne darba jautājumu. 

Tikties ar pārvalžu un pašvaldību vadītājiem. 

Ludzas, Ciblas, kārsavas un Zilupes novadu skolu bibliotēku metodiskā darba koordinatore ir 

Elita Romanovska ar kuru ir nodibināta laba sadarbība darba procesu jomā. Skolu bibliotēku darbinieki 

tiek aicināti piedalīties Ludzas reģiona rīkotajos semināros, kad ir atbistošas tēmas skolu bibliotēku darba 

profilam. Regulāri tika sniegtas konsultācijas un palīdzība darbā ar BIS Alise, notika regulāra uzraudzība 

par elektroniskajā kopkatlogā veikto ierakstu kavlitāti. Tika sniegta palīdzība krājumu inventarizācijās, kā 

arī statistikas ievades neskaidrajos jautājumos.  

Lai kvalitatīvi veiktu metodisko darbu ir vajadzīgas jaunas iemaņas un zināšanas, profesionālās 

pieredzes apmaiņa. Tāpēc ļoti tika novērtēts profesionālās pilnveides programma “Efektīvs un moderns 

galvenās bibliitēkas metodiskais darbs”.  

 

 

Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas vadītāja             I. Kušnere 

Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas metodiķe           E. Zirne 
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Pielikumi 
2018.gada publikāciju saraksts  

par Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu bibliotēku darbu 

 
1. Katrs no mums kādreiz ir jautājis: kas es esmu, kas ir mani vecvecāki, kur ir manas 

saknes?//www.biblioteka.lv.-2018.- 29.janvāris 

2. Viorika Vasilovska Ludzas bibliotēkā notika pasākums par dzimtas sakņu 

pētīšanu//www.ludza.lv.-2018.- 29.janvārī 

3. Briģu pagasta bibliotēka februārī piedāvā//www.ludza.lv.-2018.- 5.februārī 

4. Aija Paršova Kārsavas pirmsskolas izglītības iestādes bārni ciemojas 

bibliotēkā//www.karsava.lv.- 2019.- 7.februārī 

5. Viorika Vasilovska Ludzas bibliotēkā notika tikšanās ar rakstnieci Aiju 

Mikeli//www.ludza.lv.- 2018.- 12. Februārī 

6. Inga Klovāne Zaļesjes Labā sirds//Ludzas Zeme.-2018.- 13.februārī.- lpp 3. 

7. Inga Klovāne Rakstnieces romāni raisa interesi//Ludzas Zeme.-2018.- 13.februārī.- lpp 6. 

8. Rita Trukšāne Suņu eksponātu izstāde Ciblas bibliotēkā//www.ciblasnovads.lv.- 2018 .- 

14.februārī 

9.  Ciblas bibliotēkā skatāma suņu izstāde//Ludzas Zeme.-2018.-20.februārī.-lpp 6. 

10. Gundars Resnais  Nadežda, kura dzīvo bibliotēkā//Ludzas Zeme.- 2018.-27.februārī.- 

lpp 6 

11. Viorika Vasilovska  Ludzas bibliotēkā notika kārtēja radu rakstu pētnieku 

tikšanās//www.ludza.lv.-2018.- 27.februārī 

12. Ludzā tiekas dzimtas rakstu pētnieki un interesenti// www.lrtv.lv.-2018.- 28.februārī 

13. Ludzā tiekas dzimtas rakstu pētnieki un interesenti// www.ludza.lv .- 2018.- 28.februārī 

14. Gundars Rufus Resnais Dzimtas zināšanas jāsaglabā: par dzimtas pētnieku tikšanos 

Ludzas pilsētas galvenajā bibliotēkā//Ludzas Zeme.-2018.-2.martā.-lpp1., 6. 

15. Ludzas bibliotēkā notika kārtēja radu rakstu pētnieku tikšanās//Vietējā Latgales Avīze.-

2018.-2.martā.-lpp 4. 

16. Gundars Rufus Resnais Briģos prot svinēt svētkus: [ Par pasākumu Briģu pagasta 

bibliotēkā]//Ludzas Zeme.-2018.-13.martā.-lpp 3. 

17. Rita Trukšāne Bērnu žurija Ciblas novadā noslēdzas ar 

pasākumu//www.ciblasnovads.lv.-2018.- 14.martā 

18. Alla Dolgovska Paldies par dāvātajiem prieka mirkļiem//www.ludza.lv.-2018.- 19.martā 

http://www.lrtv.lv.-2018.-/
http://www.ludza.lv/
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19. Elita Zirne Ludzā noritēja skaļās lasīānas sacensības//www.ludza.lv.-2018.-29.martā 

20. Ludzas bibliotēka aicina//www.ludza.lv.-2018.- 04.aprīlī 

21. Ludzā noritēja skaļās lasīšanas sacensība//Ludzas Zeme.-2018.-6.aprīlī.- lpp 5. 

22. Gundars Rufuss Resnais Bibliotēkas veicinās bērnu sociālo integrāciju// Ludzas Zeme.-

2018.- 10.aprīlī.- lpp 1.,3 

23. Ruta Zaiceva Lieldienu Zaķa dzimšanas dienas “tusiņš”Pureņos//www.ludza.lv.-2018.- 

12.aprīlī 

24. Elita Zirne Dzimtas rakstu pētnieku trešā tikšanās Ludzas bibliotēkā//www.ludza.lv.- 

2018.- 13.aprīlī  
25. Viola Andruščenko, Inta Kušnere radīt jaunas iespējas//www.ludza.lv.- 2018.-  13.aprīlī 
26. Ludzā noritēja skaļās lasīšanas sacensības//www.ludza.lv.-2018.-13.aprīlis.-lpp 4 
27. Viola Andruščenko, Inta Kušnere Bibliotēka-inteaktīvās izglītības 

telpa//www.biblioteka.lv.-2018.- 18.aprīlī 
28. Elita Zirne Dzimtas rakstu pētnieku trešā tikšanās bibliotēkā// www.biblioteka.lv .- 

2018.- 17.aprīlī 
29. Bibliotēkās tiks radītas jaunas iespējas bērniem no mazaizsargātām ģimenēm//Vietējā 

Latgales avīze.- 2018.- 20.aprīlī.- Nr 16.- lpp 4. 
30. Elita Zirne Bibliotēkas tirgo idejas Rīgā// www.biblioteka.lv.-2018.-20.aprīlī 
31. Bibliotēkas tirgo idejas Rīgā//Ludzas Zeme.-2018.- 23.aprīlī 
32. Pašu veidotā īsfilma “Ludza dzejā”//www.ludza.lv.-2018.- 25.aprīlī 
33. Viola Andruščenko, Inta Kušnere Radīt jaunas iespējas.- 2018.- 26.aprīlis.- lpp 4. 
34. Inta Jurča Intas Naglas jaunās dzejas grāmatas “Tulpes sniegā” 

atvēršana//www.karsava.lv.- 2018.-  26.aprīlī  
35. Inta Naglas jaunās dzejas grāmatas “Tulpes sniegā”atvēršana[Kārsavas pilsētas 

bibliotēkā]//Vietājā Latgales Avīze.-2018.- 11.maijā.-lpp 4. 
36. Elita Zirne, Viorika Vasilovska Ludzā noritēja bibliotēku nedēļa//www.ludza.lv.- 2018.- 

12.maijā 
37. Viorika Vasilovska Ludzā – aizraujoša atkāltikšanās ar A.F.Osendovska vēsturisko 

romānu//www.ludza.lv.-2018.- 13.maijā 
38. Elita Zirne, Viorika Vasilovska Bibliotēku nedēļa Ludzā//www.biblioteka.lv.-2018.- 

14.maijā 

http://www.biblioteka.lv/
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39. Antonijs Ferdinands Osendovskis un viņa grāmata Čilvēku, zvēru un dievu zemē” .- 

2018.-  14.maijā 
40. Gundars Rufus Resnais Stāsta par no jauna atrasto raksrtnieku//Ludzas Zeme.-2018.-

15.maijā .- lpp1,7 
41. Iveta Mieze Tapusi īsfilma par Ludzu dzejas rindās// Ludzas Zeme.-2018.-15.maijā .- 

lpp 3. 
42. Satikšanās ar A.F.Osendovska vēsturisko romānu Ludzā//www.ludzaszeme.lv.- 2018.- 

15.maijā 
43. Inga Klovāne Muzeju nakti Ludzā apmeklē 578 cilvēki: Ludzas bibliotēka piesaista 

daudz ģimenes//Ludzas Zeme.-2018.- 25.maijā.-lpp 4. 
44. Ludzas novada lauku bibliotēkām iegādāts jauns aprīkojums//www.ludzaszeme.-2018.- 

13.jūnijā 
45. Ludzas novada lauku bibliotēkām par 33 000 eiro iegādāts jauns aprīkojums.-

http://ludza.pilseta.lv.-2018.- 13.jūnijā 

46. V.Vasilovska Ludzas pilsētas galvenajā bibliotēkā aizvadīts pasākums “Dzīvā 

grāmata”//www.biblioteka.lv.-2018.-19.jūnijā 
47. Gundars Rufus Resnais sarunu ar Kairišu vēlējās turpināt: [Ludzas pilsētas galvenās 

bibliotēkas pasākums “Dzīvā grāmata”] //Ludzas Zeme.-2018.-19.jūnijā.- lpp1.,6. 
48. V. Vasilovska Tikšanās un saruna par dzīvi ar režisoru Viesturu Kairišu//www.ludza.lv.-

2018.- 20.jūnijā 
49. Iedzīvotāji iepazīstas tuvāk ar režisora V. Kairiša daiļradi un dzīvi//www.ludzaszeme.lv.-

2018.-20.jūnijā 
50. Ludzas biblotēkām iegādājās jaunu aprīkojumu//Ludzas Zeme.-2018.-22.jūnijā.-lpp 7. 
51. Ludzas novada lauku bibliotēkām iegādāts jauns aprīkojums//Vietējā Latgales Avīze.-

2018.- 22.jūnijā.- lpp4. 
52. Tikšanās un saruna par dzīvi ar režisoru Viesturtu Kairišu//Vietējā Latgales Abvīze.-

2018.-29.jūnijā.-lpp 4. 
53. Izzinošs pasākums “Ludzas igauņu vēsture, kultūra un valod”//Vietējā Latgales Avīze.-

2018.-3.augustā.-lpp 5. 
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