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1. Vispārīgs bibliotēkas/reģiona bibliotēku raksturojums 
 

LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BIBLIOTĒKA 

 

Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka veic reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas Ludzas, 

Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu 27 publiskajām un 19 skolu bibliotēkām. Ar Ciblas, Zilupes un 

Kārsavas novadiem ir noslēgti sadarbības līgumi, kuru ietvaros Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka 

saņem finansējumu reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanai.  

2016. gada prioritātes bija materiāli – tehniskās bāzes uzlabošana. Izmaiņas bibliotēku 

darbībā pārskata periodā nenotika. 

2016. gadā bibliotēka atkārtoti tika akreditētā kā regiona galvenā bibliotēka. 

 

LUDZAS REĢIONS 

 

Ludzas reģiona bibliotēkas ir novadu pašvaldību izglītojošās, informatīvās un kultūras 

iestādes, kuras darbojas pamatojoties uz „Bibliotēku likumu” un katras bibliotēkas nolikumu, ko 

apstiprinājušas novadu domes vai pagastu pārvaldes.  

Ludzas reģions iedalās četros novados, kuros atskaites gadā darbojās 28 publiskās 

bibliotēkas un 19 skolu bibliotēkas: 

- Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka, kā reģiona galvenā bibliotēka, 

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

pilsētas bibliotēka, abas kā novadu centrālās bibliotēkas. 

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

koordinējošā bibliotēka). 

- 19 skolu bibliotēkas, no kurām: koledžas bibliotēka(1), ģimnāzijas bibliotēka(1), 

speciālā internātskolas bibliotēka(1), vakara vidusskolas bibliotēka(1), Rēzeknes 

tehnikuma mācību vietas Zilupe bibliotēka (1) mākslas skolas bibliotēka(1), mūzikas 

pamatskolas bibliotēkas(2), vidusskolu bibliotēkas(5), pamatskolu bibliotēkas(6). 

Atskaites gadā tika noslēgti sadarbības līgumi par Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas kā 

reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu un finansēšanu. Vienas bibliotēkas maksājuma 

summa mēnesī bija 35.40 EUR, gadā vienas bibliotēkas izmaksas sastādīja 428.80 EUR. Sadarbības 

līgumi novadiem gadā izmaksāja: 

- Kārsavas novadam (7) – 2973.60 EUR 

- Ciblas novadam (6) – 2548.80 EUR 
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- Zilupes novadam (4) – 1699.20 EUR 

2016. gadā bibliotēku prioritātēs bija darbs ar elektronisko kopkatalogu, krājumu 

rekataloģizācija, automatizēto klientu apkalpošanu, novadpētniecības materiālu sakārtošanu. 

Aktivizēt bibliotēku pasākumu reklāmu, tādā veidā veicināt iedzīvotāju interesi par bibliotēkas 

darbu un pakalpojumiem. Izveidot apmeklētājiem draudzīgu vidi. Atskaites gads Ludzas novadā 

bija pasludināts kā jauniešu gads, tad bibliotēkas savā darbībā akcentu lika uz darbu ar bērniem un 

jauniešiem, jo neapšaubāmi svarīgākais bibliotēku uzdevums sekmēt bērnu lasītprasmi, mīlestību 

uz grāmatu, veicināt jaunās paaudzes informācijas meklēšanas prasmju un iemaņu attīstīšanu kopā 

ar vecākiem un vecvecākiem. 

Atskaites gadā reģiona novadu bibliotēku juridiskais statuss palika nemainīgs. 

Pēc PMLP datiem Ludzas reģionā uz 2017. gada 1.janvāri iedzīvotāju skaits bija 25699,  

salīdzinot ar iepriekšējo gadu par 650 iedzīvotāju mazāk: 

- Ludzas novadā –   13733 (2016.g.-13959), par 226 iedzīvotāju mazāk; 

- Ciblas novadā – 2840 (2016.g.-2944), par 104iedzīvotājiem mazāk; 

- Kārsavas novadā –  5983 (2016g.- 6175), par 192 iedzīvotājiem mazāk; 

- Zilupes novadā – 3143 (2016.g.- 3271), par 128 iedzīvotājiem mazāk. 

2016. gadā bibliotēku teritoriālais aptvērums nav mainījies.  

2016. gadā Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka tika akreditēta kā reģiona galvenā bibliotēka. 

Reģiona bibliotēkas tika akreditētas 2014.un 2015. gadā.  

 

2. Finansiālais nodrošinājums 
 

LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BIBLIOTĒKA 

 

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

 

 2014 2015 2016 

Kopā (EUR) 187768 197704 204312 

Pašvaldības finansējums 185738 194978 201758 

Citi ieņēmumi:    

t. sk. maksas pakalpojumi 1580 1743 1854 

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi  983  

t. sk. VKKF finansējums   700 

t. sk. citi piešķīrumi 450   
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Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 

 
 2014 2015 2016 

Izdevumi kopā (EUR)    

Darbinieku atalgojums (bruto) 112781 125056 116106 

Krājuma komplektēšana 11338 11398 11264 

 

2016. gada bibliotēkas finansējums nodrošināja bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu. 

Darbinieku atalgojums netika samazināts, kā to varētu secināt no  tabulā “Bibliotēku izdevumi”  

ievietotiem datiem. 2015. gadā darbinieku atalgojums par decembra mēnesi tika izmaksāts 2015. 

gada decembrī, bet 2016. gada decembra atalgojums – 2017. gada  janvārī, tāpēc ir atšķirība 

atalgojumu summās.  

LUDZAS REĢIONS 

 

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

(28bibliotēkas kopā) 

 2014 2015 2016 

Kopā (EUR) 548873 549398 576227 

Pašvaldības finansējums 546535 546404 573440 

Citi ieņēmumi:    

t. sk. maksas pakalpojumi 1888 2011 2087 

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi  983  

t. sk. VKKF finansējums   700 

t. sk. citi piešķīrumi 450   

 

Pēc tabulas redzams, ka galvenais bibliotēku finanšu avots ir pašvaldība. Ļoti minimāli tiek 

izmantots VKKF finansējums, ziedojumi naudas izteiksmē bibliotēkām nav populāri, drīzāk 

dāvinājumi izpaužas grāmatu, žurnālu, dažādu kancelejas piederumu izteiksmē. Kopumā 

pašvaldību finansējums 2016. gadā ir palielinājies par 27036 EUR 

 

Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 

(28 bibliotēkas kopā) 
 2014 2015 2016 

Izdevumi kopā (EUR) 548873 549398 576227 

Darbinieku atalgojums (bruto) 296310 331612 324648 

Krājuma komplektēšana 43172 42197 42027 

 

Pēc tabulas redzam, ka izdevumi kopā ir palielinājušies par 26829 EUR, atalgojuma 

finansējums 2016. gadā nebija samazināts, tas ir skaidrojams ar to, ka 2016. gada decembra darba 

alga tika izmaksāta 2017. gada janvārī.  
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Kopumā bibliotēku finansējums nodrošina bibliotēku funkciju veikšanu, bet Ciblas un 

Kārsavas novadu bibliotēkās vajadzētu finanšu palielinājumu tieši krājumu komplektēšanai. 

 

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BIBLIOTĒKA 

2016.gadā Ludzas pilsētas galvenajā bibliotēkā telpu rekonstrukcijas un paplašināšanas darbi 

netika veikti līdzekļu trūkuma dēļ. 

Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums” 

 Darbinieki

em (skaits) 

Lietotājiem 

(skaits) 

Vērtējums (teicams/labs/ 

apmierinošs/neapmierinošs) 

Piezīmes 

Datori 
15 13 

Daļēji labs/ 

daļēji neapmierinošs 

 

Plānie klienti     

Multifunkcionālās 

iekārtas 
1 2 labs 

 

Printeri 2  labs  

Kopēšanas 

iekārtas 
   

 

Skeneri 2  labs  

Ārējais cietais 

disks 
1  labs 

Nopirkts 2016. 

Grāmatu 

vākošans mašīna 
1  labs 

Nopirkts 2016. 

Grāmatu plaukti   labs Nopirkts 2016. 

Gaismas izkārtne 

“Bibliotēka” 

  
labs 

Nopirkts 2016. 

Laminators   labs Nopirkts 2016. 

Nazis-giljotina 

profesionālais 

  
labs 

Nopirkts 2016. 

 

VVBIS un “Trešais tēva dēls” projektu ietvaros piegādātā tehnika noveco. Bibliotēkas 

apmeklētāji nav apmierināti ar sniegtā pakalpojuma kvalitāti. Par pašvaldības līdzekļiem 

datortehnika pakāpeniski tiek  mainīta, bet process notiek lēni – par budžeta līdzekļiem  gadā varam 

iepirkt tikai 2 datorkomplektus. Risināt problēmu mēģinām piedaloties dažādu programmu projektu 

konkursos. 
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LUDZAS REĢIONS 

Ludzas reģiona bibliotēku telpu stāvokļa vērtējums ir labs, bet tomēr ir bibliotēkas, kur 

nelieli remontdarbi ir notikuši, tāpat tiek plānoti uzlabojumi bibliotēku ēkām un telpām arī 

2017.gadā. 

Paveiktie remontdarbi, iegādātā tehnika un inventārs 2016.gadā: 

 Blontu pagasta bibliotēkas vadītāja Inta Vonoga saka: “2016.gadā tika veikta visas 

pagasta ēkas (tostarp bibliotēkas) jumta nomaiņa, atrisinājusies lietus ūdens novadīšanas 

problēma, agrāk jumts vietās bija caurs un lielajās lietavās ūdens nokļuva lasītāju 

apkalpošanas telpās.” 

 Brigu pagasta bibliotēkā nomainītas iekšējas durvis – 290.00 EUR, iepirkti 3 sēžammaisi 

bērniem  – 75.00 EUR, iegādāts datorkomplekts bibliotēkas lietotājiem – 900.00 EUR 

  Ciblas pagasta bibliotēkas vadītāja Rita Trukšāne: “2016. gadā no ieplānotiem 

pašvaldības līdzekļiem tika nopirkts jauns dators darbiniekam, par 700 EUR, iegādāti 

pieci sēžammaisi bērniem par 124.55 EUR”. 

 Kārsavas pilsētas bibliotēkas Bērnu nodaļas darbiniecei iegādāts datorkomplekts. 

 Mežvidu pagasta bibliotēkas vadītāja stāsta: “Pārskata periodā veikta bibliotēkas kāpņu 

rekonstrukcija, lai uzlabotu piekļuvi uz bibliotēku vecāka gadagājuma apmeklētājiem un 

dizaina uzlabojums. Remonta izmaksas segtas no tautas nama budžeta.” 

 

Bibliotēkas kāpnes pēc rekonstrukcijas 

 Nirzas pagasta bibliotēkā pārskata periodā tika nomainītas ārējās un iekšējās durvis. 

 Pasienes pagasta bibliotēkas vadītājs Oļegs Vasiļenoks stāsta: “2016. gada janvārī 

bibliotēkas telpā tika veikts remonts.. Pēc remonta telpas kļuva ērtākas, mājīgākas, 

plašākas, kļuva vairāk vietas pasākumu rīkošanai, telpas kļuva siltākas. 2016.gadā tika 

iegādāti 10 jauni krēsli un datorgaldi.” 
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 Pureņu pagasta bibliotēkā lasītavas telpās tika nomainīti radiatori, kā arī iegādāts 

datorkomplekts bibliotēkas lietotājiem. 

 Zilupes pilsētas bibliotēkā iegādāts stūra dīvāns 775 EUR vērtībā. 

 

Plānotie remontdarbi: 

 Blontu pagasta bibliotēkā 2017.gadā plānots nosiltināt bibliotēkas lasītāju apkalpošanas 

telpas ārsienu. 

 Felicianovas bibliotēkā 2017.gadā – logu nosiltināšana, grāmatu plauktu lakošana. 

 

Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums” 
 Darbiniekiem 

(skaits) 

Lietotājiem 

(skaits) 

Vērtējums (teicams/labs/ 

apmierinošs/neapmierinošs) 

Piezīmes 

Datori 48 159 Darbiniekiem –labs, 

lietotājiem - nepamierinošs 

 

Plānie klienti     

Multifunkcionālās 

iekārtas 

 44 Apmierinošs/neapmierinošs  

Printeri  21 Apmierinošs  

Kopēšanas 

iekārtas 

 5 Labs  

Skeneri  1 Apmierinošs  

Citas iekārtas     

 

Situācija ar bibliotēku iekārtām un aprīkojumu nav spoža, jo VVBIS un Geitsu granta 

ietvaros iegūtie datori un multifunkcionālās iekārtas noveco. Bez šaubām pašvaldību un bibliotēku 

vadītāji apzinās datoru nomaiņas nepieciešamību, tāpēc tiek meklētas iespējas realizēt šo mērķi. Kā 

viena no iespējām ir piedalīšanās dažādos projektu konkursos, tāpat arī bibliotēku budžetos katru 

gadu tiek paredz līdzekļi datorkomplektu iegādei.  

Zilupes pilsētas bibliotēkas vadītāja Nadežda Ļemeševa saka: “Problēmas materiālā un 

tehniskajā jomā sagādā tas, ka liela daļa aprīkojuma ir novecojusi un neatbilst lietotāju un 
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darbinieku prasībām. Bibliotēkā ir lēns interneta ātrums. USB ligzdas lielai daļai datoru nedarbojas 

un tās ir jāmaina.  Tehnika darbojas ļoti lēni, bieži lūst”. 

Kārsavas pilsētas bibliotēkas vadītāja Inta Jurča saka: “Bibliotēkā esošie VVBIS un KISc 

datori ir neapmierinošā stāvoklī, tāpēc kopā ar pašvaldības attīstības nodaļu plānojam iesaistīties 

projektā, kas ļautu atjaunot visu novada bibliotēku datortehniku kvalitatīvai pakalpojumu 

nodrošināšanai” 

Blontu pagasta bibliotēkas vadītāja piezīmē: “Datortehnika ir nolietojusies, vecākajam 

datoram jau ir 11 gadi, jaunākajam datoram – 4 gadi. Bibliotēkas datoru darbību kopumā var vērtēt 

ar „labi”, problēmas rada interneta datu plūsmas periodiski pārtraukumi, kā arī neplānotie 

elektroenerģijas piegādes pārtraukumi.” 

 

4. Personāls 

LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BIBLIOTĒKA 

 

  Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas darbinieki: direktore, metodiķe, 3  nodaļu vadītāji, 9 

vecākie bibliotekāri, 1 bibliogrāfs, 1 grāmatu restaurators – uz pilnām slodzēm; datu bāžu inženieris  

uz 0,25 likmes. Četriem bibliotēkas darbiniekiem iepriekš iegūtā augstākā izglītība pielīdzināta 

profesionālajam maģistra grādam un piektā līmeņa profesionālai kvalifikācijai; desmit darbiniekiem 

ir vidējā speciālā izglītība (Rīgas Kultūras un Izglītības darbinieku tehnikums). 2016. gadā 

bibliotēkā notika kadru maiņa: bibliogrāfe ar bakalaura grādu pedagoģijā aizgāja pensijā, tās vietā 

tika pieņemta  darbiniece ar maģistra grādu vācu filoloģijā.  

Ludzas novada pašvaldība labprāt atbalsta savu darbinieku profesionālo izaugsmi un uz 

vietas finansē kā tālākizglītības pasākumus, tā arī darbinieku dalību profesionālajos pasākumos, ko 

organizē LNB, BIS ALISE un citas organizācijas. 2016.gadā novada pašvaldības finansējums 

apmācību organizācijai uz vietas bija EUR 893.00. Darbinieku dienesta braucienu dienas izdevumu 

un daļēji ceļa izdevumu apmaksai  tika iztērēti EUR 168.00. Sakarā ar to, ka dienesta braucieniem 

bieži vien tika izmantots novada pašvaldības transports, ceļa izdevumus precīzi nevar aprēķināt. 

            Katru gadu pašvaldība finansē pieredzes apmaiņas braucienus, 2016. gadā tika organizēts 

divu dienu brauciens uz Liepājas Centrālo zinātnisko un Grobiņas pilsētas bibliotēkām. Dienas 

naudas izmaksas sastādīja EUR 120.00, transporta izdevumi EUR 275. 78.  

2016. gadā VKKF atbalstīja Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas projekta pieteikumu 

“Kompetenču  attīstība  turpmākai  izaugsmei” piešķirot EUR 700.00 lielu finansējumu. 
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LUDZAS REĢIONS 

Bibliotēka ir pakalpojumu sniedzēja visiem sabiedrības locekļiem, ievērojot viņu 

daudzveidīgās un mainīgās vajadzības, tāpēc publisko bibliotēku personālam nepieciešama vesela 

virkne profesionālu prasmju un iemaņu, t. sk. savstarpējās saskarsmes, vadības un organizatora 

prasmes, spēja pozitīvi komunicēties un saprast lasītāju vajadzības, publisko pakalpojumu principu 

izpratne, gatavība mainīt darba metodes atkarībā no situācijas, informācijas un komunikāciju 

tehnoloģiju pārzināšana un visbeidzot prasme apmācīt bibliotēkas lietotājus. Tāpēc ir patīkami 

apzināties, ka bibliotēku darbinieki neapstājas pie sasniegtā. Bibliotekāri apgūst jaunas zināšanas, 

pilnveidojas un palīdz pilnveidoties arī savam izglītotajam un prasīgajam lasītājam.  

Četru novadu pašvaldībās ir 28 publiskās bibliotēkas, kurās darbojās 58 darbinieki no tiem 

48 bibliotekārie darbinieki, un 19 skolu bibliotēkas, kurās darbojas 22 bibliotekāri.  

Pagājušajā gadā bibliotekāru saimē notika kadru maiņa: Isnaudas pagasta bibliotēkas 

vadītāja ar 1.līmeņa augstāko, jeb kultūras koledžas izglītību bibliotēkzinībās devās pelnītā atpūtā,  

viņas vietā tika pieņemta darbiniece ar vispārējo vidējo izglītību. 

Tabula “Darbinieku izglītība” 

 

 

Divu bibliotēku darbinieces mācījās LNB Mācību centra piedāvātajos 240 akadēmisko stundu 

kursu programmu “Informācijas un bibliotēku zinību pamati”. 

Bibliotekāri regulāri mācījās dažādos profesionālās pilnveides kursos. (Sīkāk par 

tālākizglītības pasākumiem skatīt sadaļā „Metodiskā, konsultatīvā darba un sadarbības 

raksturojums”).  

Izglītība Bibliotekāru skaits 

Bibliotekārā izglītība 25 

   Maģistra grāds 3 

   Bakalaura grāds 2 

   1.līmeņa profesionālā augstākā jeb koledžas izglītība  

   Augstākā (līdz 1993.g.)  

   Profesionālā vidējā 20 

Izglītība citā jomā 23 

Maģistra grāds 3 

   Bakalaura grāds 1 

   1.līmeņa profesionālā augstākā jeb koledžas izglītība 1 

   Augstākā (līdz 1993.g.) 3 

   Profesionālā vidējā 8 

Vispārējā vidējā izglītība 7 
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Darba slodzes bibliotēku darbiniekiem pagastos nav mainījušās: Ludzas novadā 8 

bibliotēkas darbojas uz pilnu slodzi, 2 bibliotēku darbinieku slodze ir 0.75 bibliotekārā plus 0.25 

Tautas nama, Ludzas pilsētas galvenajā bibliotēkā 19 darbinieki un 13 bibliotekārie darbinieki 

visiem ir pilnās darba slodzes. Ciblas novadā 5 bibliotēkas darbojas ar slodzi 0.75, bet Blontu 

pagasta bibliotēkā darbinieka slodze ir 0.5. Kārsavas novadā 4 bibliotēkas strādā uz 0.75 slodzi, 

divas bibliotēkas – 0.5 slodzi, Kārsavas pilsētas bibliotēkā darbojas pieci bibliotekāri un viņu 

slodzes ir: 1-1, 3-0.75, 1-0.5.  Zilupes novadā 2 bibliotēkas darbojas uz pilnu slodzi, 1 bibliotēka 

strādā ar 0.75 slodzi, Zilupes pilsētas bibliotēkā 3darbinieki strādā uz pilnām slodzēm. 

Apbalvojumi un pateicības: 

1. Ciblas novada Felicianovas bibliotēkas vadītāja sakarā ar 50.gadu jubileju saņēma 

pateicības rakstu no Ciblas novada pašvaldības par godprātīgu, ilggadīgu, aktīvu darbu 

kultūras jomā. 

2. Ciblas novada Līdumnieku pagasta bibliotēkas vadītāja atskaites gadā Par darbu ir saņēmusi 

3 pateicības  un 1 pateicības rakstu: 

 

Līdumnieku bibliotēkas vadītājas pateicības 

3. Zilupes novada Zaļesjes bibliotēkas vadītāja saņēma  pateicību no biedrības „Rupucīši” par 

palīdzību pasākuma organizēšanā, kas veltīts Tēvu dienai.  

4. 2016. gada oktobrī divas Zilupes pilsētas bibliotēkas darbinieces N. Ļemeševa un J. 

Sotčenko ir saņēmušas goda diplomu nominācijā “Pilsētas lepnums”, sakarā ar Zilupes 

pilsētas 85. gadu jubileju. 

5. Atskaites gadā divas bibliotekāres tika pieteiktas balvai “Pagasta bibliotekārs – gaismas 

nesējs”- Inta Miņina – Kārsavas novada Malnavas bibliotēka un Irēna Pavlova - Ciblas 

novada Līdumnieku pagasta bibliotēka 

Katru gadu bibliotēku budžetos tiek ieplānots finansējums darbinieku profesionālajai 

pilnveidei, pieredzes apmaiņas braucieniem, semināriem utt. Regulāri tiek apmaksāti komandējuma 

braucieni un citi izdevumi saistībā ar bibliotekāru izglītības pilnveidi. 
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5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

 
LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BIBLIOTĒKA 

 
Saskaņā ar BIS Alise datiem 2016.gadā Ludzas pilsētas galvenajā  bibliotēkā reģistrēti 2912 

lietotāji jeb 33,6 % no pilsētas iedzīvotājiem. Tas ir par 5% vairāk nekā 2015.gadā.  

Abonementā un lasītavā lietotāju skaits ir stabils, bet interneta lasītavā pagājušajā gadā 

lietotāju skaits ir palielinājis par 19%. Tas izskaidrojams ar to, ka  precīzāk sākam veikt  

apmeklētāju reģistrāciju. Ir samērā stabils lietotāju skaits, kuriem  jāsniedz palīdzība interneta 

lietošanā: internet-banku izmantošanā, rēķinu un biļešu izdrukā, dzīves vietas deklarēšanā, 

elektrum.lv, latvija.lv u.c. vietņu izmantošanā. 

Bibliotēkas lietotāji izmanto gan bezmaksas, gan maksas pakalpojumus. Kopēšanu, izdruku 

un skenēšanu, WiFi iespējas izmanto daudzi Ludzas iedzīvotāji, un šādu lietotāju kļūst aizvien 

vairāk. 2016.gadā ieviests  jauns pakalpojums – dokumentu laminēšana. 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

 
 2014 2015 2016 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 2786 2770 2912 -0.6% ; +5.1% 

t. sk. bērni 936 908 944 -3%    ; +4% 

Fiziskais apmeklējums 40063 38020 38967 -5.1% ; +2.5% 

t. sk. bērni 15451 13937 13437 -10.1% ; -3.7% 

Virtuālais apmeklējums 36406 9333 8872 -74,4%; -9,8% 
Sociālo tīklu apmeklējums 

(skatījumi) 
 10750 159414 + 93,3 % 

Izsniegums kopā 91995 86475 81749 -6.4% ; -5.8% 

t. sk. grāmatas 53284 50649 47593 -4.9% ; -6% 

t. sk. periodiskie izdevumi 38680 35807 34061 -7.4% ; -4.9% 

t. sk. bērniem 18067 16823 15341 -6.9% ; -8.8% 

Lietotāji % no iedz. skaita 

apkalpes zonā 
31.47% 31.77% 33.67%  

Iedzīvotāju skaits 8854 8718 8649 -1.54% ; -0.8% 

            uz 01.07.2016. 

 

Lietotāju skaits pieaugušo apkalpošanas nodaļā: 

 2014. 2015. 2016. + / - 

Abonements 1288 1242 1213 -3.6 ; -2.3% 

t.sk. bērni 51 50 66 -2% ; +24.2 

Lasītava 655 628 641 -4.1% ; +2.1% 
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Lietotāju sastāvs pa kategorijām nav īpaši mainījies – nedaudz samazinājies studentu skaits, 

palielinājies strādājošo, skolnieku un pensionāru skaits. 

 

 

Apmeklētāju skaits pieaugušo apkalpošanas nodaļā palielinājies. Ja abonementā 

apmeklējumu skaits aptuveni vienāds ar pagājušo gadu, tad lasītavā tas palielinājies par 5%.  

Lasītavā bez bibliotekāru aktīvās līdzdalības izveidojies pastāvīgu apmeklētāju loks, kuru 

bibliotēkas darbinieki dēvē par  „lasītāju klubiņu”. Šie apmeklētāji atnāk 2-3 reizes nedēļā apmēram 

vienā un tajā pašā laikā ne tikai izlasīt jaunākās avīzes un žurnālus, bet arī apspriest aktuālākās 

ziņas, diskutēt par izlasītiem rakstiem, dalīties ar receptēm. Neskatoties uz to, kā lasītāju vecums ir 

dažāds, apspriežamās tēmas ir vienmēr un notiek ļoti emocionāli.   

Populārākie periodikas izdevumi – laikraksts  „Ludzas Zeme” abas valodās, no žurnāliem – 

„Ieva”, „Praktiskais Latvietis” un „Privātā Dzīve” 

2016. gadā pieņēmās lēmumu tekošā gada žurnālus izsniegt uz mājām, sakarā ar to ir 

palielinājies lietotāju skaits lasītavā.  

 

t.sk. bērni 7 13 12 +85.7 ; -7.7% 

Internet 

lasītava 
1061 1131 1348 +6.6% ; +19.2% 

t.sk. bērni 323 340 372 +5.3% ; +9.4% 
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Apmeklējumu skaits 2015 2016 
% salīdzinot 

ar iepr. gadu 

Abonementā 10392 10441 +0.5% 

t. sk. bērni 286 284 -0.7% 

Lasītavā 7037 7362 +4.4% 

t. sk. bērni 39 44 +11.3% 

Īnternet lasītavā 11840 12544 +5.6% 

t. sk. bērni 6366 5847 -8.9% 

 

Bibliotēkā vidējais apmeklējumu skaits dienā – 131, pieaugušo apkalpošanas nodaļas 

abonementā – 35, lasītavā – 25, internet lasītavā gan bērnu, gan pieaugušo apkalpošanas nodaļās – 

42. Vidējais apmeklējums uz 1 lietotāju – 13.4, vidējais izsniegums – 28.4. 

Neskatoties uz lietotāju un apmeklējumu palielinājumu, bibliotēkas pieaugušo apkalpošanas 

nodaļā izsniegumu skaits samazinājies gan abonementā, gan lasītavā, apmērām, par 5%: 

 

  Izsniegums t.sk.bērni seriālizdevumi grāmatas elektron. audioviz. mapes 

2016 65607 537 31901 33614 19 55 18 

2015 69182 613 32856 36318 2 6 

 2014 73524 698 35154 38341 17 12 

  

2016. gada  sākumā audiovizuālos dokumentus pārvietojām abonementa telpās un aktīvi 

popularizējām, sakarā ar to palielinājies CD un DVD izsniegumu skaits.  

Izsniegumu skaits pa valodām 

 

 

Izsniegumu skaits pa literatūras veidiem 
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Lasītavā pieprasītākas nodaļas – novadpētniecība, valodniecība, pedagoģija. Abonementā – 

vēsture, medicīna, psiholoģija. 

Lietotājiem tiek piedāvāta  attālinātā grāmatu pasūtīšanas un rezervēšanas iespēja. 

2016.gadā attālināti tika pasūtīti 130 izdevumi. Pastāvīgi šo iespēju izmanto 8 lietotāji. Pagaidām 

šis pakalpojums nav populārs bibliotēkā. Sākot ar novembri, bibliotēkā ieviesa Alises moduļi 

“Ierīču pārvaldība”. 

Bibliotēka joprojām nav pieejama personām ar īpašām vajadzībām. Bibliotēkas darbinieks 

mājās vai darba vietās katru mēnesi apkalpo 5-6 šīs grupas lietotājus. Dažiem cilvēkiem   grāmatas 

un žurnālus piegādā viņu asistenti, dažiem – radi. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, lietotāju ar 

īpašām vajadzībām kļuva vairāk.  

 Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju grupām 

Aktīvi bibliotēkas apmeklētāji ir dažādu mācību iestāžu studenti, kuri meklē materiālus 

koledžās vai augstskolās uzdotiem darbiem. 2016. gadā 167 studenti izmantoja bibliotēkas 

pakalpojumus. 

Bibliotēkas pakalpojumus bieži izmanto viens no pilsētas uzņēmējiem, kuram tika meklēti 

dažādi juridiska satura dokumenti, kā arī atbildes uz tematiskajiem jautājumiem, kas saistīti ar viņa 

biznesu. Citi pilsētā esošie uzņēmumi biežāk izmanto bibliotēkas maksas pakalpojumus: kopēšana, 

printēšana u.c.   

Projekta “Europe Direct Austrumlatgalē” ietvaros rīkojām pasākumus:  

  “Sociālās garantijas ES pilsoņiem” – pasākuma dalībnieki uzzināja, kādas ir iedzīvotāju 

sociālās garantijas, strādājot un dzīvojot kādā no ES dalībvalstīm, kādas pensijas un pabalstus  ir 

tiesības saņemt, utt. Uz pasākumu tika aicināti apmeklētāji, kurus jau tuvā nākotnē skars pensijas, 

tas tika rīkots sadarbībā ar Rēzeknes sociālās reģionālās nodaļas Ludzas klientu apkalošanas centra 

darbiniekiem. 
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 “Eiropas Savienības līdzekļu apguve Ludzas pilsētas infrastruktūras sakārtošanai” -Ludzas 

novada pašvaldības Attīstības un nekustāmā īpašuma nodaļas darbinieki informēja, kas ir paveikts 

Ludzas pilsētā un novadā ar Eiropas Savienības fondu atbalstu. Pasākumā piedalījās dažādu 

sabiedrības grupu pārstāvji. 

Vairāki pasākumi tika organizēti sadarbībā ar Ludzas senioru biedrību “Līdzdalībai nav 

vecuma”, kura ir viena no aktīvākajām NVO pilsētā. E-prasmju nedēļas ietvaros biedrības 

dalībniekiem tika organizēts pasākums “Interneta iespējas prakstiskajām vajadzībām”; kopā ar 

Ludzas J.Soikana mākslas skolas pedagogiem bibliotēkas darbinieki piedalījās senioru zīda gleznu 

izstādes „Ludzas atspulgi krāsās un fotogrāfijās” materiālu atlasē un veidošanā. 

 

          

Materiālu atlase izstādei “Ludzas atspulgi krāsās un fotogrāfijās” un izstādes atklāšanas pasākums  

Jau otro gadu bibliotēka saviem aktīvākajiem lietotājiem piedāvā braucienu uz Latgales 

rakstnieku muzejiem. Šogad bija iespēja apmeklēt Franča Trasuna muzeju „Kolnasāta” un Jāņa 

Klīdzēja lauku sētu. 

 Uzziņu, informācijas un izglītojošais darbs 

2016. gadā reģistrētas 1980 izpildītās uzziņas. Uzziņu tematika bija ļoti dažāda. No tematiskām 

uzziņām var minēt: 4 autoru emociju formulējums, izdegšanas sindroms un apmierinātība ar darbu, 

tamborētas rotaslietas, Latvijas Kultūras ministrijas vēsture, mobilo radiostaciju instrukcija, 

karjeras iespējas, konkurence tūrismā un c. Informācija par konkrēta dokumenta esamību vai 

neesamību mūsu vai citu bibliotēku krājumā tiek sniegta gandrīz katru dienu. Sameklēto 

informāciju sniedzam bibliotēkā uz vietas, vai pa tālruni, vai dažreiz arī pa e-pastu. Daudzas 

uzziņas tiek sniegtas uzreiz pēc pieprasījuma -  mutiski. 
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Uzziņu sagatavošanai bibliotēkas darbinieki izmanto ne tikai bibliotēkā esošo uzziņu literatūru 

un datu bāzes, bet arī citu bibliotēku datu bāzes. Pagājušajā gadā tika pasūtīta 71 elektronisko 

dokumentu kopija. 

Ludzas bibliotēka pieaugušo lietotāju grupu datorapmācības nenotiek telpu trūkuma dēļ. 

Konsultācijas un apmācības sniedzam individuāli, atbildot uz apmeklētāju konkrētajām vajadzībām. 

Piemēram;  kā sameklēt vajadzīgo informāciju, kā lietot elektronisko katalogu, kā atrast konkrētas 

institūcijas mājas lapas utt. 

 Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas pieejamība 

iedzīvotājiem  

Novada pašvaldības mājas lapā operatīvi tiek publicētas novada aktualitātes,tāpēc dublēt 

materiālus bibliotēkā nav vajadzības. Pēc pieprasījuma apmeklētājiem tiek sameklēti pašvaldības 

lēmumi, rīkojumi u.c. materiāli. Ludzas novada pašvaldības informatīvais izdevums “Ludzas 

Novada Vēstis” ir pieejams bibliotēkas lasītavā. Ar bibliotēkas starpniecību izdevuma jaunie 

numuri tiek izplatīti iedzīvotājiem. 

 Elektroniskais katalogs 

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

Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu 27 pašvaldību un 9 skolu bibliotēkas (Ludzas pilsētas 

ģimnāzijas bibliotēka, Ludzas novada vakara vidusskolas bibliotēka, Ludzas Mūzikas pamatskolas 

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

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

bibliotēka, Zilupes vidusskolas bibliotēka). 

No 27 publiskām bibliotēkām 23 patstāvīgi strādā ar BIS ALISE moduļiem: veic ierakstu 

veidošanu, ierakstu importēšanu, izmantojot Z39.50 datu bāzi, eksemplāru pievienošanu, strādā  ar 

komplektēšanas moduli, veic svītrkodu drukāšanu, papildina kataloga ierakstus ar anotācijām un 

grāmatu attēliem, izmanto SBA moduļi, kurš, kopkataloga ietvaros, paredz apmaiņu ar izdevumu 

eksemplāriem uz laiku, nodrošinot darbību pārskatāmību un statistiku. Pārējās 4 bibliotēkas – 

Zilupes novada Pasienes un  Zaļesjes bibliotēkas, Kārsavas novada Nesteru un Ranču bibliotēkas 

iesniedz jauniegūto grāmatu sarakstus Ludzas PGB metodiķei, kura ievada datus kopkatalogā. 

Ludzas PGB krājuma komplektēšanas nodaļas darbinieki regulāri veic datubāzes ierakstu pārbaudi, 

rediģē ierakstus, veido Autoritatīvo ierakstu datubāzi. Galvenajā autoritatīvā datubāzē  - 15409 

ieraksti.  
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Elektroniskais katalogs 

Ierakstu skaits – 81478 (2015.g. – 76784) 

Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka (Ieraksti ar eksemplāriem) – 53961 

Monogrāfisko izdevumu eksemplāri (visi eksemplāri) – 195844  (2015.g. –182509) 

Turpinājumresursu eksemplāri –  3706  (2015.g. – 2972) 

Kopkatalogā ievadīto datu dinamika gadā: 

 

 

 

 

 

 

 

Kopkatalogs pieejams bibliotēkas interneta vietnē sadaļā “Elektroniskais katalogs”. Šajā 

sadaļā tiešsaistē pieejama arī Ludzas PGB veidotā Novadpētniecības materiālu datu bāze (22232 

ieraksti), Analītikas datu bāze (4235 ieraksti) un datu bāze “Ludzas pilsētas domes dokumenti” 

(1970 ieraksti; datu bāzes papildināšana no 2013. gadā pārtraukta, sakarā ar Domes lēmumu 

pieejamību Ludzas novada interneta vietnē ludza.lv). 

2016. gadā pēc „Google Analytics” datiem Ludzas bibliotēkas web-kopkataloga attālinātie 

apmeklējumi –5033 (2015.g. – 5931 ), unikālie apmeklētāji – 2189 (2015.g. – 2404), lapu skatījumi 

– 29332 (2015.g. –36012).   

Automatizētā krājuma izsniegšana/saņemšana notiek 7 pašvaldību bibliotēkās un 2 skolu 

bibliotēkās (Ludzas Mūzikas pamatskolas bibliotēkā un Ludzas novada vakara vidusskolas 

bibliotēkā).   

Tāpat  kā iepriekšējos  gados, SBA  pakalpojumus bija aktīvi izmantots. Ludzas bibliotēkā tas 

ir bezmaksas. Pieprasītākās grāmatas un žurnāli bijuši nepieciešami mācībām, darbam vai 

pašmācībai. Pārsvarā tika pasūtītas grāmatas par novada vēsturi un mācību grāmatas par medicīnu. 

Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2014 2015 2016 

No citām Latvijas bibliotēkām 

saņemto dokumentu skaits 
98 134 130 

Uz citām Latvijas bibliotēkām 

nosūtīto dokumentu skaits 
827 828 769 

 Ierakstu skaits Dinamika 

2013.g. decembris 68356  

2014.g. decembris 72514 + 4158 

2015.g. decembris 76784 +4270 

2016.g. decembris 81478 +4694 



 
 

19 
 

 

2016.gadā SBA kārtā izpildīti 130 pieprasījumi, 52 grāmatas saņemtas no LNB un 78 – no 

citām bibliotēkām. Elektroniski tika izpildīti un nosūtīti 12 pieprasījumi.  

• Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti, to rezultāti  

2016. gadā Ludzas bibliotēkas darbinieki organizēja anketēšanu “Es labprāt lasu...” ar mērķi 

uzzināt lasītāju intereses. Uz anketas jautājumiem atbildēja 124 lietotāji, tās analīze parādīja 

sekojošo: 

 

 

Bibliotēkas mājas lapā rīkojām virtuālās anketēšanas, bet aktivitāte bija diezgan zema. 

2016.gadā lietotājiem tika uzdoti sekojoši jautājumi: “Cik bieži Jūs meklējat informāciju internetā 

(izmantojot meklēšanas portālus)?”, “Cik daudz laika, vidēji, dienā Jūs pavadāt internetā?”, “Cik 

bieži Jūs lietojat sociālos portālus (draugiem, facebook, twitter, u.c.)”. 

 Problēmas un risinājumi bibliotēkas pakalpojumu pieejamības jomā  

Bibliotēkai pagaidām nav atsevišķas telpas nelielu pasākumu rīkošanai (lasītāju kluba 

tikšanās, radošo darbnīcu rīkošana u.c.), kā arī nav pieejas cilvēkiem ar kustību traucējumiem.  

 

LUDZAS REĢIONS 

 

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

nozīmē, ka katrā pagastā un ciemā ir bibliotēka, kur ik katrs interesents varēja iegūt sev interesējošo 
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informāciju, lietderīgi pavadīt brīvo laiku, mācīties, satikties ar domubiedriem, vai vienkārši 

atpūsties no ikdienas rūpēm. 

Tabula “Bibliotēku pakalpojumu pieejamības aptvērums” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

(28bibliotēkas kopā) 

  

2014 

 

2015 

 

2016 

% salīdzinot 

ar iepr. gadu 

Lietotāju skaits 8097 7867 7753 -3%; -1% 

t. sk. bērni 2669 2536 2377 -5%; -6% 

Fiziskais apmeklējums 182874 131715 130175 -28%; -1% 

t. sk. bērni 56120 52253 47674 -7%; -9% 

Virtuālais apmeklējums 7890 28513 14711 +261%; -48% 

Sociālo tīklu 

apmeklējums (skatījumi) 

0 16328 176154 
+978 

Izsniegums kopā 261874 251347 244427 -4%; 3% 

t. sk. grāmatas 136794 127360 128062 -7% ; +1% 

t. sk. periodiskie 

izdevumi 

115705 110454 116118 -5%; +5% 

t. sk. bērniem 53473 51768 47913 -3%; -7% 

Lietotāji % no iedz. 

skaita apkalpes zonā 

30% 30% 30%  

Iedzīvotāju skaits 27223 26349 25699 -3%; -2% 

 

 

Trīs gadu periodā visi bibliotēkas rādītāji ir ar mīnus zīmi. Par cik sarūk  lietotāju skaits, 

attiecīgi samazinās arī apmeklējumu skaits un izsniegums. Priecē, ka palielinājies periodisko 

izdevumu un grāmatu izsniegums. Šādu ainu var skaidrot dažādi, viens ir tas, ka samazinās vispār 

iedzīvotāju skaits, protams, šādā situācijā bibliotēkām jāmeklē savādākas darba formas. Tāpat savu 

lomu nospēlē arī tas apstāklis, ka aizvien vairāk palielinās to bibliotēku skaits, kuras uzsāk 

automatizēto krājuma izsniegšanu, lietotāju un apmeklējumu reģistrāciju. 

Novadi Lasītāju skaits Iedzīvotāju skaits Aptvērums % 

Ludzas 4215 13733 30.6 

Ciblas 882 2840 31.1 

Kārsavas 1484 5983 24.8 

Zilupes 1172 3143 37.3 
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Secinājums -  bibliotekāriem jāaktivizē darbs, jābūt redzamiem, reklamējot bibliotēkās 

pieejamos pakalpojumus, organizējot lasīšanas veicināšanas pasākumus, un kaut vai vienkārši jābūt 

omulīgai saiešanas vietai, jo laukos dažviet tā ir vienīgā kultūras „saliņa” iedzīvotājiem.  

Kārsavas pilsētas bibliotēkas vadītāja saka: “Tā kā bibliotēka pilnībā ir pārgājusi uz lietotāju 

apkalpošanu IS Alise, ir būtiski uzlabojusi bibliotēkas pakalpojumu pieejamība, kvalitāte un 

operativitāte. Lietotāji var pasūtīt viņiem interesējošo literatūru, rezervēt grāmatas. Blakus 

tradicionālajiem pakalpojumiem, bibliotēka, sekojot līdzi klientu vajadzībām un pieprasījumiem, 

maksimāli cenšas palīdzēt rast risinājumu, atbildi vai gluži tehnisku palīdzību visdažādākajos 

jautājumos. Kopumā vērojams aizvien lielāks iedzīvotāju pieprasījums pēc dažādiem 

elektroniskiem pakalpojumiem, piem., veicot maksājumus Latvenergo, LAD, VID, 

telekomunikācijas, noformējot iesniegumus, pieteikumus un dažādas citas veidlapas, palīdzam 

sazināties ar pašvaldību un citām svarīgām institūcijām palīdzības saņemšanai. Zinoša bibliotekāra 

konsultācijas nereti ir liels atbalsts vecākiem cilvēkiem.” 

Pušmucovas pagasta bibliotēkas vadītāja: “Bibliotēka nodrošina lietotājiem 

informacionālos pakalpojumus gan tradicionālā veidā, gan izmantojot informācijas tehnoloģijas. 

Bibliotēka veic lietotāju individuālu apmācību darbam ar datoru un internetu, e-pakalpojumu, datu 

bāžu un bibliogrāfisko resursu izmantošanu. Bibliotēkas neatņemama sastāvdaļa ir uzziņu 

sniegšana dažādos jautājumos. Bibliotēka sadarbībā ar lauksaimniecības konsultantiem aktīvi strādā 

ar tādu mērķgrupu kā lauksaimnieki, notiek semināri, konsultācijas un apmācības, cieša sadarbība 

bibliotēkai ir ar tautas namu,  pamatskolu un interešu klubu „Mezgls”, kopīgu pasākumu 

organizēšanā.” 

Situācija bibliotēku pieejamībā un pakalpojumos personām ar īpašām vajadzībām reģionā 

nav mainījusies.  

Vienkāršāka situācija ir bibliotēkās, kuras atrodas pirmajā stāvā, tām automātiski ir 

nodrošinājums, ka cilvēki ar īpašām vajadzībām iekļūst bibliotēkās. Ir liels prieks, ka daudzās 

novadu bibliotēkās par to tika padomāts, piemēram, Lauderu, Istalsnas un Isnaudas bibliotēkās 

cilvēkiem ratiņkrēslos ir ierīkotas uzbrauktuves. Zilupes un Kārsavas bibliotēkas apmeklētāji 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.  

Līdumnieku pagasta bibliotēkas vadītāja saka: “Diemžēl bibliotēkas pieejamība 

personām ar īpašām vajadzībām nav iespējama, jo nav vajadzīgā aprīkojuma, bet pakalpojumus pēc 

iespējas cenšos sniegt pēc pieprasījuma (grāmatas, prese, uzziņas).” 
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Ludzas pilsētas galvenajā bibliotēkā ir pieejams pakalpojums vājredzīgiem cilvēkiem. 

Viņiem bija iespēja lasīt drukātos tekstus ar specializētu datortehnikas palīdzību, bet ļoti maz to 

izmanto. 

Ciblas pagasta bibliotēkas vadītāja: “Īpaša uzmanība tiek pievērsta pensionāriem, 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. To 

dara pati bibliotekāre, vai kāds starpnieks (kaimiņš).   

 Jau otro gadu pēc kārtas, gada nogalē, pensionāriem tiek piemeklētas nelielas pārsteiguma 

dāvaniņas, kuras viņi saņem pirms Ziemassvētkiem. Ja kurš šajā laikā pats neapmeklē bibliotēku, 

tad bibliotekāre pati dodas uz mājām, lai nogādātu dāvanu pirms svētkiem.  

Tas sniedz ļoti pozitīvas emocijas dāvinātājam un saņēmējam. Dažs no pārsteiguma nevar 

saprast, ar ko ir izpelnījies tādu uzmanību tieši no bibliotēkas.” 

Pārskata periodā reģiona publiskajās bibliotēkās sniegtas 2830 mutiskās, telefoniskās, 

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

pieprasīts, jo, līdz ar bezmaksas interneta ienākšanu bibliotēku darbiniekiem jāveic lietotāju 

iepazīstināšana un viņu zināšanu pilnveidošana datorzinībās, interneta apguvē. 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, tiek uzskaitītas tikai tās uzziņas, kuru izpildei ir vajadzīgs 

lielāks laiks. Par nožēlošanu visas „mazās” nav iespējams uzskaitīt. 

Visa jaunākā informācija, paziņojumi par pašvaldības darbu, nevalstisko organizāciju 

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

www.karsava.lv, www.zilupe.lv  un arī lasāmi novadu informatīvajos izdevumos. Šos izdevumus 

var lasīt arī katrā reģiona bibliotēkā. 

(Ziņas par Elektronisko katalogu un tā pakalpojumiem skat. “Pakalpojumu piedāvājums un 

pieejamība” Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas teksta sadaļā.) 

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/
http://www.ludza.lv/
http://www.ciblasnovads.lv/
http://www.karsava.lv/
http://www.zilupe.lv/
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SBA ir ļoti populārs starp bibliotēkām. Tā ir ļoti laba iespēja nodrošināt lietotājus ar nepieciešamo 

informāciju un vajadzīgo vai gribēto lasāmvielu. Atskaites gadā SBA kārtā saņemto un izsniegto 

dokumentu skaits 2087 vienības. 

Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2014 2015 2016 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

993 1061 927  

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

1023 1500 1160 

 

Kārsavas pilsētas bibliotēka: “Bez lasītāju konkrētiem pieprasījumiem, veicam arī 

pieprasītāko žanru grāmatu  apmaiņu ar reģiona bibliotēku un novada bibliotēkām. Pārsvarā tie ir 

romāni krievu valodā, jo bibliotēka neiegādājas grāmatas krievu valodā līdzekļu trūkuma dēļ. Līdz 

šim šīs grāmatas netika noformētas SBA kārtā, tāpēc neatspoguļojas statistikā, bet tika ņemtas uz 

bibliotekāra vārda, kurš arī atbildēja par grāmatām. No 2017.gada rezervēsim grāmatas sistēmā 

ALISE, kas ir ērtāk un pārskatāmāk.”          

Lai uzzinātu  sabiedrības, lasītāju viedokli par bibliotēku darba kvalitāti, tiek veiktas 

aptaujas gan papīra formātā, gan mutiski. Lasītāju ierosinājumus bibliotēkas ņem vērā gan rīkojot 

pasākumus, gan abonējot presi un iepērkot jaunās grāmatas. 

 

6. Krājums 

 
LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BIBLIOTĒKA 

 
Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka 2016. gadā krājuma komplektēšanu veica atbilstoši  

dokumentam „Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas krājuma attīstības un komplektēšanas 

koncepcija 2016.-2020. gadiem”. Tajā ir veikta iepriekšējās krājuma attīstības koncepcijas analīze, 

kā arī izstrādāta bibliotēkas krājumu veidošanas un papildināšanas politika 2016.-2020.g.g. 

Krājuma komplektēšanā vērā tiek ņemta krājuma izmantošana iepriekšējā darbības gadā. Ļoti liels 

pieprasījums ir periodikai un bibliotēkas darbinieki seko tam līdzi. 

Ludzas PGB bibliotēkas krājuma komplektēšanas un organizācijas prioritātes 2016. gadā:  

abonements – jaunākā latviešu un cittautu daiļliteratūra, autoru - novadnieku grāmatas, izdevumi 

brīvā laika organizēšanai, literatūra psiholoģijā, pedagoģijā, ekonomikā, vēsturē u.c. nozarēs.  

Lasītavā – jaunākā uzziņu literatūra dažādās zinātņu nozarēs, aktuālākais vadībā, ekonomikā, 

lietvedībā, grāmatvedībā, sociālā darba jautājumos, sabiedriskajās attiecībās, psiholoģijā. Izdevumi, 
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kas saistīti ar novada kultūru un vēsturi, kā arī citi materiāli dažādos informācija nesējos. Bērnu un 

jauniešu literatūras nodaļā – jaunākā oriģinālliteratūra un tulkotā literatūra bērniem un jauniešiem, 

kā arī bērnu literatūra dažādās zinātņu nozarēs. Veidojot un organizējot krājumu, Ludzas PGB 

mēģina ņemt vērā visu lasītāju kategoriju intereses.  

 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 

 2014 2015 2016 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai 
11338,00 11398,00 11281,43 

t. sk. pašvaldības finansējums 11338,00 11398,00 11281,43 

grāmatām 6428,00 6635,00 6531,43 

t. sk. bērnu grāmatām 1434,19 1600,35 1457,93 

periodiskajiem izdevumiem 4910,00 4763,00 4750,00 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. 

apkalpes zonā (pašvaldības 

finansējums) 
1,28 € 1,31 € 1,31 € 

 

Ludzas PGB  krājuma  komplektēšanas  finansējuma  pamat avots  –  pašvaldības budžeta 

finansējums.  2016.gadā grāmatu iepirkšanai no budžeta līdzekļiem  izlietoti  6531,43 EUR, 

periodikas parakstīšanai – 4750 EUR. Piešķirtie finanšu līdzekļi krājuma komplektēšanai atbilst LR 

Ministru kabineta noteikumu Nr.415 „Bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi” 

ieteikumiem un sastādīja 1,31 eiro uz vienu pilsētas iedzīvotāju un 3,87 eiro uz vienu bibliotēkas 

lietotāju. 

Ludzas pilsētas galvenajā bibliotēkā esoša krājuma rekataloģizācija pilnība pabeigta. 

Automatizētā grāmatu izsniegšana/saņemšana notiek kopš 2008. gada. 

Automatizētā krājuma inventarizācija bija veikta 2008. gadā, kārtējā plānota 2018. gadā. 

 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 

 2014 2015 2016 

Jaunieguvumi 3060 3052 3012 

Grāmatas 1420 1342 1290 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 110 186 146 

t. sk. bērniem 289 344 310 

Izslēgtie dokumenti 2315 3478 4331 

Krājuma kopskaits 54446 54020 52701 

Grāmatu krājuma apgrozība 1,03 0,99 0,99 

Periodisko izdevumu apgrozība 12,7 11,7 7,9 
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Jaunās grāmatas galvenokārt ir iepirktas vietējā grāmatu veikalā „Sākums A” un apgāda 

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

pasūtījuma.  

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

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

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

„Ludzas Zeme” pasūtījām redakcijā. 2016. gadā Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka abonēja 77 

nosaukumu žurnālus un 13 avīzes pieaugušajiem lasītājiem un 46 nosaukumu žurnālus un 2 avīzes 

bērniem par kopējo summu 4750 EUR. (Kopumā 1707 eks.). 

Pateicoties Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) un Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) 

 izstrādātajam  projektam „Augstvērtīga tulkotā un nozaru literatūra bibliotēkas”,  2016.gadā 

Ludzas PGB krājums tika papildināts par 67 grāmatu eksemplāriem par summu 859,03 EUR . 

Ludzas PGB projekta ietvaros saņēma 3 grāmatu kolekcijas komplektus, kuri bija sadalītas starp 

citām Ludzas reģiona bibliotēkām. 

Bibliotēka Mērv. Daudzums Summa (€) 

Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka gab. 50 493.10 

Kārsavas pilsētas bibliotēka gab. 50 505.68 

Ciblas novada Ciblas bibliotēka gab. 57 557.80 

Zilupes pilsētas bibliotēka gab. 13 124.70 

Ludzas novada Ņukšu pagasta 

bibliotēka 
gab. 7 77.12 

Ciblas novada Līdumnieku pagasta 

bibliotēka 
gab. 6 51.80 

 Kopā: 183 1810.20 

 

Programmas „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” ietvaros saņemtās grāmatas papildināja 

Bērnu nodaļas krājumu par 8 grāmatu eksemplāriem par summu 54.94  EUR. 

Grāmatu dāvinājumus saņēmām no Latgales Kultūras centra izdevniecības, izdevniecībām 

“Neputns”, “Dienas grāmata”, “Zvaigzne ABC”, “Liels un mazs” u.c., Latvijas Republikas 

Saeimas; lielo CD dāvinājumu klāstu ar folkloras kopu ierakstiem saņēmām no biedrības Kultūras 

menedžmenta centrs “Lauska”, kā arī pieņēmām grāmatu dāvinājumus no privātpersonām. Tos 

izvērtējam, vērtīgākos izdevumus uzņēmām krājumā, citus izmantojām krājuma nolietoto grāmatu 

http://www.pasts.lv/
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nomaiņai. Kopā dāvinājumos saņemti 225 eksemplāri, par summu 850,06 EUR. Tās dāvinājumu 

grāmatas, kuras netiek ņemtas uzskaitē, tiek piedāvātas citām reģiona bibliotēkām vai izvietotas 

plauktā Lasītājs - lasītājam, no kura cilvēki var brīvi ņemt grāmatas uz mājām bez atgriešanas. Tas 

ir ļoti populārs bibliotēkas apmeklētāju vidū.  

 

 

 

Jaunieguvumi 2016. gadā sastādīja 5,7 % no kopējā bibliotēkas krājuma, kas procentuāli 

atbilst  paredzētajam skaitam „Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas krājuma attīstības un 

komplektēšanas koncepcijā”. 

 

Krājuma kustība (pa izdevumu veidiem) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kustība 

2016.g. 
Pavisam 

Grāmatas Seriālizdevumi Audiovizuālie El. 

dok. Pieaug. 

nod.  

Bērnu  

nod. 

Pieaug.  

nod. 

Bērnu  

nod.  

Pieaug.  

nod. 

Bērnu 

nod. 

Krājums 

gada 

sākumā 

54020 30996 19801 2144 915 65 13 84 

Ienācis 3012 770 520 1223 484 13 2 - 

Izslēgts 4331 2656 1239 - 432 1 - 3 

Krājums 52701 29110 19082 3367 967 77 15 81 



 
 

27 
 

2016. gadā jaunieguvumu procentuālais sadalījums 

 

2016. gada Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas jaunieguvumu 

(grāmatas, CD/DVD) tematiskais sadalījums 

 

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

valodā, 2 % citās svešvalodās. 

 

 

 

 

 

 

2016 g. rādītāju analīze: izsniegums, krājuma apgrozība 

 2014 2015 2016 

Krājums 54446 54020 52701 

Izsniegums 91995 86475 81661 

Apgrozība 1.7 reizes 1.6 reizes 1.55 reizes 

Bibliotēkas nodaļa 
Latviešu 

val. 

Krievu 

val. 

Citas 

svešvalodas 

(angļu,vācu) 

Pieaugušo apk. 

nod. 
384 383 16 

Bērnu nodaļa 272 245 5 

Kopā: 656 628 21 
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Pieaugušo apkalpošanas nodaļā 

 2014 2015 2016 

Krājums 33607 33291 32637 

Izsniegums 73524 69182 65607 

Apgrozība 2.19 reizes 2.07 reizes 2.01reizes 

 

Bērnu nodaļā 

 2014 2015 2016 

Krājums 20839 20729 20064 

Izsniegums 18249 17179 16054 

Apgrozība 0.9 reizes 0.83 reizes 0.8 reizes 

 

 Datubāzes  

 

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

 

Dabubāze 2014 2015 2016 

Letonika 168 203 113 

News 111 245 199 

 

Populārākās datu bāzēs bibliotēkā ir Ludzas bibliotēkas elektroniskais katalogs, LNB 

elektroniskais katalogs un analītikas datu bāze, ka arī Lursoft laikrakstu datu bāze. 

 Krājuma un datu bāzu popularizēšana 

Tradicionālais krājuma popularizēšanas veids ir grāmatu izstādes. 2016.gadā tās bija 82. 

Grāmatu izstādes tika veltītas literātu un mākslinieku jubilejām: „Gunaram Janovskim – 100”, 

„Jānim Rozentālam – 150”, „Dagnijai Zigmontei – 85”, „Zigmundam Skujiņam — 90” un c.; 

Latvijas valsts svētkiem un piemiņas dienām: „Barikāžu laiks”, „Redzeslokā Otrais pasaules karš”, 

„Lai līgo lepna dziesma Tev, brīvā Latvija! (Vilis Plūdonis)”, „Latvijas brīvības ceļš” utt.; 

gadskārtu svētkiem: „Šonakt visas zvaigznes gaišāk zaigos, Ņem šo gaismu, centies citiem dot... „ 

(Koleta Andžāne), „Sanākam svētkus svinēt!”. Ļoti populāras bija izstādes par ievērojamiem 

cilvēkiem – „Ievērojamie un talantīgie...”, „Latvijas ievērojamie cilvēki”… Ar grāmatu izstāžu 

palīdzību popularizējām dažādu nodaļu literatūru:  „Rokdarbi brīvajiem brīžiem”, „Saglabā asu 

prātu”, „Dzīve bez zālēm” utt. Lai paarinātu jauno grāmatu ceļu pie lasītājiem, sākot ar novembri, 

jauno grāmatu dienu pārcēlām uz mēneša 1.datumu (vairākus gadus pirms tam jauno grāmatu 

dienas rīkojām katra mēneša 14.-16. datumos).  



 
 

29 
 

Turpinājām virtuālās izstādes ievietošanu bibliotēkas mājas lapā. 2016.gadā tika ievietotas 5 

izstādes – „Top-10. 2015.gadā lasītākās avīzes”, „Top-10. 2015.gadā lasītākie žurnāli”, „Ir atkal 

Ziemassvētki klāt” un 2 novadpētniecības izstādes. 

Atskaites gadā pieaugušo lasītāju nodaļā tika organizēti 20 literatūru popularizējošie 

pasākumi, kurus apmeklēja 459 cilvēki. 

Populārākais lasīšanas veicināšanas pasākums ir tikšanās ar rakstniekiem. 2016. gadā 

bibliotēkā ciemojās Arno Jundze, Anna Skaidrīte Gailīte, Inga Ābele, Ēriks Hānbergs un Jānis 

Ķuzulis.    

Tikšanās reizē Arno Jundze klausītājiem atklāja, kā top grāmatas. Pastāstīja par savu jauno 

grāmatu „Bergs & relikviju mednieki”. Tiekoties ar Annu Skaidrīti Gailīti pārrunājam par 

mīlestību un literatūru, domājām par to, ka katram būtu interesanti pierakstīt atmiņas, apkopot tās, 

radot savas dzimtas vēsturi. Inga Ābele aizraujoši stāstīja par sevi: par bērnības gadiem Skrīveros, 

par ģimeni, par literārās darbības aizsākumiem, par savām saiknēm ar Latgali, par jaunāko romānu 

„Klūgu Mūks” un atbildēja uz dažādiem apmeklētāju jautājumiem. Visvairāk apmeklētas tikšanās 

„Omulības klubiņā” ar Ēriku Hānbergu un Jāni Ķuzuli. Tikšanās ar humora žanra kopējiem lika 

pasmaidīt gan par dzirdēto, gan sevi pašu, jo dzīvē mēdz būt dažādas, arī kuriozās situācijas. 

Aizvadītajā gadā notika 2 tikšanās lasītāju klubā, kuru gaitā  bibliotēkas darbinieki 

iepazīstināja ar jaunieguvumiem. Pasākuma dalībnieki stāstīja par pēdējā laikā izlasītajām 

grāmatām.  

2016. gadā bibliotēka uzsāka sadarbību ar rokdarbu biedrību “Musturdeķis”. Tās dalībnieces 

tika iepazīstinātas ar bibliotēkas e-grāmatu klāstu, kurās ir informācijas par dažādiesm rokdarbiem.  

Jaunieguvumu popularizēšanai bibliotēkas mājas lapā, facebook.com un avīzē „Ludzas 

Novada Vēstis” tika publicēti grāmatu un žurnālu apskati. Katru mēnesi bibliotēkas jaunieguvumu 

saraksts ar saitēm uz EK ierakstiem tiek ievietots Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas interneta 

vietnē  sadaļā Jaunieguvumi, kā arī papīra formā pieejams lasītājiem bibliotēkas Abonementā. 

Bibliotēka aktīvi sadarbojas ar Ludzas senioru biedrību “Līdzdalībai nav vecuma”. E –prasmju 

nedēļas ietvaros notika pasākums “Interneta ispējas praktiskajām vajadzībām”, kura gaitā seniorus 

iepazīstinājām ar bibliotēkas veidotajām un abonētajām datu bāzēm, kā arī  latvija.lv, vid.gov.lv, 

raduraksti.lv u.c. lietderīgu portālu iespējām.  

E-prasmju nedēļas ietvaros Ludzas vidusskolas Nr.2 un Ludzas pilsētas ģimnāzijas vecāko 

klašu skolēni tika iepazīstināti ar Ludzas bibliotēkas datu bāzēm, LNB datu bāzēm „Periodika.lv” 
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un „Zudusī Latvija”. Lai nostiprinātu iegūtās zināšanas, mācību stundas beigās skolēni meklēja 

atbildes uz jautājumiem, kurus sagatavoja bibliotēkas darbinieki.  

Informācija par datu bāžu pieejamību izvietota bibliotēkas ziņojumu dēlī, lasītavā, internet-

lasītavā. 

             

Mācību stundas skolēniem 

 Darbs ar parādniekiem notiek regulāri. Aizmāršīgos lasītājus  pārsvarā meklējam pa 

telefonu.  

 

LUDZAS REĢIONS 

2015. gadā reģiona bibliotēkas izstrādāja dokumentu „Bibliotēkas krājuma komplektēšanas 

politika 2015. – 2020. gadam”. 

Izstrādājot krājuma attīstības politikas dokumentu, tika veikta bibliotēku nozaru literatūras, 

bērnu un jauniešu literatūras krājuma pārskatīšana, izdevumu izmantojamība un atbilstība mūsdienu 

prasībām.  

Galvenās krājuma komplektēšanas prioritātes atskaites gadā bija: nozaru literatūra, bērnu un 

jauniešu literatūra, enciklopēdijas, vārdnīcas, populārā daiļliteratūra. 

Blontu pagasta bibliotēka: “Pārskata periodā vairāk kā iepriekšējos gados komplektēju 

nozaru literatūru (pēc akreditācijas komisijas ieteikumiem)” 

Brigu pagasta bibliotēka: “Komplektējot krājumu, bibliotēkas mērķis ir nodrošināt dažādu 

bibliotēkas lietotāju vecuma grupu vispusīgas informācijas ērtas ieguves iespēju. Krājuma 

komplektēšana tiek veikta, vadoties no lasītāju pieprasījuma un pašvaldību budžeta iespējām.” 

Ciblas pagasta bibliotēka: “Krājums tika komplektēts vadoties pēc lasītāju pieprasījuma, 

interesēm un iespējām. Lasītājiem vairāk patīk vienkāršāka satura literatūra, kas nav pārāk 

filozofiska un sarežģīta. Preses izdevumi bija pasūtīti dažādām gaumēm” 
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Kārsavas pilsētas bibliotēka: “Krājuma prioritātes pārskata periodā bija grāmatu iegāde 

galvenajām lasītāju vecuma grupām – bērniem un jauniešiem, pieaugušajiem un pensionāriem. Tā 

kā līdzekļi ir visai ierobežoti, tad galvenokārt tie tika tērēti bērnu grāmatu, jaunākās latviešu un 

ārzemju daiļliteratūras un biogrāfiskās prozas iegādei; nozarēs – vēstures, psiholoģijas, 

lauksaimniecības un medicīnas literatūrai.” 

Zilupes pilsētas bibliotēka: “Bibliotēkas krājums 2016.g. tiek papildināts, iepērkot, 

galvenokārt, populārākās un pieprasītākās daiļliteratūras grāmatas, ka arī abonējot periodiskos 

izdevumus.” 

Mežvidu pagasta bibliotēka: “Viens no bibliotēkas pamatuzdevumiem- universāla un 

aktuāla nozaru, daiļliteratūras un periodikas krājuma veidošana. Ņemot vērā iedzīvotāju zemo 

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

bibliotēkā, jo ir liela daļa lasītāju, kas lasa tikai periodiku. Lai arī akreditācijas komisija ieteikumos 

norādīja veikt izmaiņas krājuma komplektēšanas politikā, paredzot lielāku īpatsvaru grāmatu 

iegādei, tomēr gribas tam iebilst, jo tā ne tikai palielina lasītāju skaitu, bet bibliotēka to saglabā 

iespēju robežās un izmanto, pielietojot Analītikas datu bāzi.” 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2014 2015 2016 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai 

44022 42863 43262 

t. sk. pašvaldības finansējums 44022 42863 43262 

grāmatām 24926 23373 23945 

t. sk. bērnu grāmatām 4290 4067 4072 

periodiskajiem izdevumiem 19096 19490 19317 

Finansējums krājumam uz 1 

iedz. apkalpes zonā 

(pašvaldības finansējums) 

1,62 1,63 1,68 
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 Ludzas reģionā no 28 publiskajām bibliotēkām 24 bibliotēkas strādā ar BIS ALISE. Četras 

bibliotēkas sniedz ziņas par jaunieguvumiem Ludzas pilsētas galvenajā bibliotēkā.  

No 20 skolu bibliotēkām 8 strādā ar skolu ALISI. 

Tabula ”Darbs ar BIS ALISI publiskajās bibliotēkās” 

Bibliotēkas  

nosaukums 

Krājums 

 

Eks. skaits 

Kopkatalogā 

22.11.2016 

% no krājuma 

Ludzas novada bibliotēkas 

Brigu pag. b-ka 5934 4288 73% 

Isnaudas pag. b-ka 8129 4751 58% 

Nirzas pag. b-ka 5419 5077 94% 

Ņukšu pag. b-ka 4719 4771 Rekataloģizācija pabeigta.  

Pildas pag. b-ka 4057 4057 Rekataloģizācija pabeigta.  

GIS no 2012.g.  

Pureņu pag. b-ka 4727 4721 Rekataloģizācija pabeigta.  

GIS no 2012.g. 

Rundēnu pag. b-ka 4118 3714 

 

90% 

GIS no 2016.g. 

Isnaudas pag. Istalsnas 

b-ka 

4082 3558 87% 

Cirmas pag. b-ka 4318 1088 25% 

Istras pag. b-ka 4964 3727 75% 

Zilupes novada bibliotēkas 

Zilupes pilsētas b-ka 26955 

 

11968 

 

44% 

 

Lauderu pag. b-ka 4386 1616 37% 

Pasienes pag. b-ka 3827 551  14% 

 Zaļesjes pag. b-ka 3704 805  22% 

Ciblas novada bibliotēkas 

Ciblas novada b-ka 5105 4453 87% 

Lidumnieku pag. b-ka 4261 960 23% 

Felicianovas b-ka 5631 5628  

Pušmucovas pag. b-ka 4285 3369 79% 

GIS no 2016.g. 

Blontu pag. b-ka 4361 4360 Rekataloģizācija pabeigta. 
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Zvirgzdenes pag. b-ka 3922 3772 96% 

Kārsavas novada bibliotēkas 

Kārsavas pilsetas b-ka 17182 16016 

  
GIS no 2015.g 

Goliševas pag.b-ka 3903 3910 Rekataloģizācija pabeigta. 

Mežvidu pag. b-ka 5362 5305 Rekataloģizācija pabeigta. 

Mērdzenes pag. b-ka 4737 1313 28% 

Salnavas pag. b-ka 7339 1454 20% 

Mežvidu pag. Ranču  

b-ka 

2705 947 35% 

Malnavas pag. Nesteru 

b-ka 

2638 510  19% 

 

 

Rundēnu, Pildas pagasta bibliotēkās un Ludzas 2.vidusskolas bibliotēkā atskaites gadā tika 

veiktas krājumu inventarizācijas. Pagastu bibliotēkās krājumu inventarizācija notika ar BIS Alise 

elektronisko versiju. Skolas bibliotēkā nav savadīts viss krājums sistēmā, tāpēc vēl šo pēdējo reizi 

inventarizācija notika ar inventāra grāmatu palīdzību. 

 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2014 2015 2016 

Jaunieguvumi 16198 16182 18047 

Grāmatas 8578 8554 10419 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 631 773 673 

t. sk. bērniem 1239 1191 1115 

Izslēgtie dokumenti 18656 19923 17442 

Krājuma kopskaits 229542 218173 211023 

Grāmatu krājuma apgrozība 1,14 1,15 1,16 

Periodisko izdevumu apgrozība 15,18 14,49 15,22 

 

Neskatoties uz to, ka cenas grāmatām un periodiskiem izdevumiem aizvien pieaug 

bibliotēkas  mēģina iegādāties aizvien vairāk jaunieguvumu – grāmatu un periodisko izdevumu. 

Pašreiz populāri ir iepirkt grāmatas, tad, kad ir lielās atlaides grāmatu veikalos. Reģiona bibliotēkas 

galveno kārt iepērk grāmatas Ludzas GTU „Sākums A” Ludzā un filiālē Kārsavā. Novadu 

pašvaldībām  ar šo uzņēmumu ir noslēgts līgums, kas paredz pirkumam 10% atlaidi. Bibliotēkām 
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veiksmīga sadarbība ir izveidojusies ar apgāda „Zvaigzne ABC” veikalu Ludzā, kur arī tiek 

piešķirta 10 % atlaide no vairumtirdzniecības cenas.  

Katru gadu bibliotēkas aktīvi strādā pie krājumu attīrīšanas no nolietotām grāmatām, pēc 

satura novecojušām. 

Tas, ka periodisko izdevumu apgrozība ir lielāka nekā grāmatu krājuma apgrozība ir 

saprotams, jo runājot ar bibliotekāriem tiek konstatēts, ka vislabāk lasa žurnālus.  

Secinājums – vairāk jāpiestrādā pie krājuma, tieši grāmatu, popularizēšanas. 

Bibliotēkas savā darbā izmanto divas datu bāzes Letonika un News. 

Lai popularizētu bibliotēkas krājumu un datubāzes, tiek rīkotas grāmatu un preses izdevumu 

izstādes, apskati, derīgo padomu stundas, konkursi un viktorīnas, e-prasmju nedēļas, kā arī 

individuālais darbs ar lietotājiem. 

Felicianovas bibliotēka: “ Bibliotēkā ir stends „Informācija”, uz kura reizi ceturksnī tiek 

izlikts jaunieguvumu saraksts. Tāpat reizi ceturksnī bibliotēkā notiek „Jauno grāmatu dien”, kurā 

bibliotēkas lietotāji tiek iepazīstināti ar jaunāko literatūru. 

      Datoru telpā ir izvietota informācija par pieejamām datubāzēm un instrukcija „Kā atvērt un 

lietot Lursoft Laikrakstu bibliotēkas datu bāzi?” 

Kārsavas pilsētas bibliotēka: “Lai popularizētu bibliotēkas krājumu reizi ceturksnī 

veidojām jaunieguvumu izstādes, kuru laikā iepazīstinājām ar grāmatām, kā arī organizējām LNB 

projektu grāmatu izstādes, apskatus. 

 

LNB projekta “Augstvērtīga oriģinālliteratūra un tulkotā literatūra  bibliotēkās”  

grāmatu izstāde 

     Bibliotēku nedēļas ietvaros  notika Bukleta par b-kas pakalpojumiem sagatavošana un 

prezentācija; Bibliotēkas jaunieguvumu apskats un Pasaules grāmatu un autortiesību dienā –izstāde  

par bibliotēkām, grāmatām un bibliotekāriem literatūrā. 
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Bibliotēkā pieejamās datu bāzes aizvien vairāk tiek izmantotas tematisko uzziņu sniegšanai 

apmeklētājiem, kā arī mudinām skolēnus meklēt informāciju pašiem priekš referātiem, projektiem 

un ZPD.  

 Labs pamudinājums ieskatīties datubāzēs ir arī dažādi konkursi, piem. E-prasmju nedēļas 

ietvaros organizētais Letonikas konkurss sadarbībā ar Latvijas Banku un KISC - “Izzini Latvijas 

Gada monētās iekaltās kultūrzīmes kopā ar letonika.lv!” . Lai arī nebijām starp vinnētājiem, 

konkurss deva iespēju pārbaudīt, cik labi izdodas atrast informāciju digitālos informācijas līdzekļos, 

vienlaikus iepazīstot Latvijas monētās iekaltās kultūrzīmes.” 

Darbs ar parādniekiem bibliotēkās norit ik dienu. Bibliotēku vadītāji stāsta, ka parādniekus 

uzrunā gan telefoniski, gan īsziņas sūtot, gan komunicējot sociālajos tīklos, nereti bibliotekāri arī 

personiski apciemo kavētājus u.t.t. Bet diemžēl, ne vienmēr izdodas atmodināt parādnieku 

sirdsapziņu.  

Ar bibliotēku krājumu saistītās problēmas droši vien nav nekas jauns – vajadzīgi lielāki 

finansējumi. Lai varētu vairāk atļauties tērēt naudu krājuma papildināšanai vajadzīgi papildus 

ienākumu avoti un tādi ir piedaloties dažādos projektos. 

 

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 
 

LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BIBLIOTĒKA 

 

LPGB Bērnu  apkalpošanas  nodaļas  galvenais  uzdevums  -  sniegt  kvalitatīvus  pakalpojumus 

bērniem, vecākiem, skolotājiem, kā arī ik vienam interesentam.  Palīdzēt nostiprināt gūtās zināš

 anas, iemaņas bibliotēkās pieejamo materiālu izmantošanā,  veicināt  lasīšanas  un  valodu  

prasmi. 

2016.gadā Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas pakalpojumus izmantoja 65,4 %  Ludzas pilsētā 

dzīvojošo bērnu un jauniešu. 

  Galvenie rādītāji darbā ar bērniem līdz 18 gadiem 

                                     Lietotāji                                    944         (+36) 

  Apmeklējumi                           13437      (-500) 

                                     Izsniegumi                                15341      (-1482) 

Daļēji lietotāju skaits bibliotēkā ir palielinājies sakarā ar to, ka vasaras brīvdienās bērni ierodas 

pie saviem vecvecākiem no ārzemēm un apmeklē bibliotēku. Visaktīvāk bibliotēka tiek apmeklēta 

skolēnu brīvdienās, lai pavadīt savu brīvo laiku.   
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Atskaites gadā turpinājām dalību “Bērnu žūrijā”. Tāpat kā iepriekšējos gados, strādājām gan ar 

jaunāko klašu grupām, gan ar pirmskolas izglītības iestāžu vecākajām grupām. Kopā esam 

piesaistījuši 86 ekspertus. 

Ēnu dienā bibliotēkā “ēnoja” divi 7. klases zēni. Viņi vēlējās tuvāk iepazīties ar bibliotekāra 

darba ikdienu, pienākumiem, aktivitātēm. “Ēnām” bija iespēja  grāmatās un periodikai salikt 

zīmogus, reģistrēt grāmatas, uzlīmēt svītrkodus, iepazīties  ar sistēmā “ALISE” bibliotēkas 

izveidotajām datu bāzēm. Ja pirms bibliotēkas darbinieku “ēnošanas” zēniem likās, ka 

bibliotekāriem nekas īpaši nav jādara, tad dienas beigās viņi saprata, ka šis darbs prasa daudz un 

dažādas zināšanas un prasmes.  

   

          Ēnu diena” bibliotēkā 

 

     Bērnu apkalpošanas nodaļas darbinieki piedalījās LBB rīkotajā “Ideju tirgū”.  Bibliotekāre Ilga 

demonstrēja un mācīja interesentiem kā lietderīgi un atraktīvi izmantot vecos žurnālus no tiem 

veidojot dažādus darinājumus: ežus, vāzes u.t.t. 

 

                                                                    “Ideju tirgus” 

 

   Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes bērnu un jauniešu vasaras nometņu, 

radošo darbnīcu projektu konkursa ietvaros, bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā notika projekta 

– radošās darbnīcas “Krāsainā vasara bibliotēkā” īstenošana.   2013. gadā projekta “Apaļais stūris – 

maģisks” laikā  tika apgleznota Bērnu apkalpošanas nodaļas gaiteņa sienas daļa. 2016.gada vasarā 
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piecpadsmit J. Soikāna Ludzas Mākslas skolas audzēkņi turpināja iesākto darbu un papildināja 

sienas gleznojumu. Bērni pārkopēja uz sienas mākslas skolas audzēkņu zīmējumus, veidojot  

savdabīgu pilsētas ainavu ar neparastiem tās iemītniekiem un fantastiskiem ziediem. Bērnu nodaļas  

mazos lasītājus tagad  priecē sienas gleznojums ar namiem, mākonīšiem, ezīti, puķēm, kokiem, 

lapsiņu, kaķiem, saulīti un taureņiem. Virs ieejas durvīm nodaļā mākonītis ar uzrakstu “Bērniem” 

aicina bērnus iepazīt skaisto un brīnišķīgo grāmatu pasauli. 

      Tāpat kā iepriekšējo gadu “Grega festivāls”, lielu interesi skolēnu vidū šoreiz izpelnījās  

konkurss “Nindzja Timijs mūsu vidū”, kur bērniem bija iespēja parādīt savas izgudrotāju spējas. 

Vispirms tika noorganizēts vietējais konkurss. Iesūtītos darbus vērtēja konkursa vērtēšanas 

komisija. Labākais darbs tika godalgots braucienam uz Gaismas pili, lai piedalītos finālā un 

Henrika Tamma pasākumā. Uz Rīgu devās darba autori un līdzjutēji. 

     Gada nogalē saviem lasītājiem nopirkām jaunus sēžammaisus-zaķus un Lego konstruktoru ar 

500 detaļām.     

 Metodiskā un konsultatīvā darba organizācija 

Pagastu un skolu bibliotekāriem, darbam ar bērnu un jauniešu auditoriju, regulāri tika sniegtas 

individuālās konsultācijas. Informējām novadu bibliotekārus par aktualitātēm darbā ar mazajiem 

lasītājiem un jauniešiem, par LNB aktivitātēm bērniem un jauniešiem, stāstījām par dzirdēto 

konferencēs un semināros.  

Aizvadītajā gadā Bērnu nodaļas darbinieki dalījās savā pieredzē ar reģiona publisko un skolu 

bibliotekāriem pasākumu vadīšanā, to sagatavošanā, scenāriju veidošanā, kā arī izbrauca uz pagastu 

bibliotēkām, lai sniegt praktisko palīdzību pasākumu novadīšanā un grāmatu izstāžu rīkošanā. 

 Bērnu apkalpošanas nodaļa koordinē projekta  “Bērnu žūrija” aktivitātes Ludzas reģionā: sniedz 

konsultācijas, palīdz pasākumu organizēšanā, kā arī sadala un nodod regiona bibliotēkām saņemtās 

grāmatas un citus materiālus.  

 Bibliotēku krājumu veidošana un papildināšana, jaunieguvumu proporcionalitāte, 

salīdzinot iegādāto pieaugušo un bērnu un jauniešu literatūru un lasītāju sastāvu. 

   2016.gadā kopumā bērnu nodaļā tika iegādāti 1006 dokumenti (520 grāmatas, 2 CD un  484 

seriālizdevumi). Iespieddarbus iepirkām galvenokārt par pašvaldības budžeta līdzekļiem  vietējos 

grāmatu veikalos ”Sākums A”  un “Zvaigzne ABC”.  Grāmatu iegādei no pašvaldības budžeta 

iztērēti € 2649.52. Bērnu nodaļa pasūtīja 2  avīzes un 46 žurnālus. Seriālizdevumu iegādei iztērēti 
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€1747.43. Citi jauno grāmatu iegādes avoti: lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu, jauniešu, 

vecāku žūrija” un dāvinājumi no biliotēkas lietotājiem un izdevniecībām. 

86,0%

11,0%

1,5%
1,3%

Komplektēšanas avoti
Pašvaldības
finansējums

Dāvinājumi

Projekti

Nozaudēto
vietā

 

Komplektēšanas avoti 

     Literatūra bērniem un jauniešiem  tika komplektēta ievērojot lietotāju vecuma grupu intereses un 

pieprasījumus. Iepirkām gandrīz visu Latvijas lielāko izdevniecību izdevumus bērniem un 

jauniešiem latviešu valodā. Pilsētā ir daudz krievvalodīgo bērnu, tāpēc grāmatas un periodiku 

komplektējām arī krievu valodā. Citās svešvalodās grāmatas iepirkām maz. Visvairāk grāmatu 

iepirkām pirmskolas un sākumskolas vecuma bērniem. Pusaudži visvairāk mīl lasīt daiļliteratūru, 

nozaru literatūra viņus interesē mazāk.Obligātās literatūras un bērnu žūrijas grāmatas jaunākajām 

vecuma grupām, kā arī populārākās grāmatas tika iepirktas vairākos eksemplāros 

Jaunieguvumi (grāmatas ) 

               

     Bērnu nodaļas krājumā ir 20064 eksemplāri  iespieddarbu, krājuma apgrozība 0,8. Jaunieguvumi 

sastāda 5%  no bērnu nodaļas krājuma. 2016. gadā no krājuma izslēgts 1671 dokuments. 
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      Ludzas pilsētas galvenajā bibliotēkā 2016.gadā bija 2912  lasītāji  (28,8% bērnu līdz 16 gadiem 

un  71,2% pieaugušo). Krājuma papildināšanai pieaugušo apkalpošanas nodaļa tērēja 61% un bērnu 

nodaļa 39% no izdalītā pašvaldības budžeta. 

Grāmatas 2016. gadā 

 Bērnu  

apkalpošanas nodaļa 

Pieaugušo 

apkalpošanas nodaļa 

Grāmatas par pašvaldības 

līdzekļiem 
449 524 

Projekti 8 67 

Dāvinājumi 58 164 

Lasītāju nozaudētās 7 29 

Kopā 522 784 

 

 Uzziņu darbs, pakalpojumi, prasmju un iemaņu attīstīšana, pasākumi dažādām 

vecuma grupām 

2016.gadā darbā ar bērniem izpildījām 267 uzziņas. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, uzziņu 

skaits ir nedaudz palielinājies.  

     Darbā ar lasītājiem informācijas ieguvei izmantojām datu bāzes Letonika, Lursoft laikrakstu 

bibliotēku,  novadpētniecības datu bāzi un kultūrvēstures datu bāzi.  

Skolēnus interesēja informācija par novadu, pilsētu, novadniekiem un citām valstīm.  

      1.-4. klašu audzēkņus mācījām un konsultējām: kā izmantot sociālos tīklus, par drošību 

internetā un tīmekļa etiķeti. Pusaudžus individuāli iepazīstinājām ar informācijas meklēšanu 

elektroniskajā katalogā un datu bāzēs. 9.-12.klašu skolēniem sniedzām bibliotekārās stundas skolās, 

kuru laikā viņi tika iepazīstināti ar bibliotēkas datu bāzēm un to izmantošanu. 

Protams, ir neapšaubāms fakts, ka ērtākais un ātrākais informācijas ieguves avots uz šodienu ir 

un paliek internets, bet nenoliedzami, ka bibliotēkas apmeklētāji ļoti vajadzīgo informāciju meklē 

arī iespieddarbos.            

     2016.gadā bērnu bibliotēkā  notika  95 pasākumi, t.sk 29 pasākumi pirmsskolas vecuma 

bērniem; 38- jaunākās skolas vecuma bērniem; 22 – pusaudžiem un jauniešiem; 6 pasākumi 

bērniem kopā ar vecākiem. Tika sarīkotas 99 grāmatu izstādes.                                   

        Pasākumi pašiem mazākajiem bērniem  notika sadarbībā ar pirmskolas izglītības iestādēm. 

Projekta “Bērnu žūrija” ietvaros notika grāmatu kopīgie lasījumi, literatūras apskati, tematiskie 

pasākumi.      
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Pasākumi bērniem ar vecākiem notika sadarbībā ar Rēzeknes un Ludzas māmiņu klubiem, 

kā arī ar Rēzeknes Vissvētākās Dievmātes Piedzimšanas pareizticīgās baznīcas svētdienas skolu. 

      Jaunākā skolas vecuma bērniem notika bibliotekārās stundas,  grāmatu apskati, kopīgie lasījumi 

projekta ”Bērnu žūrija” ietvaros grāmatu, tikšanās ar dzejnieci Inesi Zanderi, radošās darbnīcas, 

tematiskie pasākumi par Eiropas Savienību. 

      Pusaudžiem un jauniešiem notika lasīšanas veicināšanas pasākumi, bibliotekārās stundas par 

bibliotēkas datu bāzēm, droša interneta pasākumi, tikšanās ar rakstnieci Inesi Zanderi. 

Sadarbībā ar Ludzas novada pašvaldības vides inženieri Aivaru Strazdu noritēja divi 

pasākumi Ludzas pilsētas ģimnāzijas un Ludzas 2.vidusskolas vecāko klašu skolēniem – “Klimata  

pārmaiņas – cik tas ir nopietni”. 

E-prasmju nedēļas ietvaros rīkojām bibliotekārās stundas, kur vecāko klāšu skolēnus 

iepazīstinājām ar Ludzas bibliotēkas un LNB datu bāzēm. 

 

Radošās darbnīcas 

     Radošās darbnīcas ir bērnu nodaļas darba neatņemama satāvdaļa. Bērni no dažādiem 

materiāliem (auduma, plastmasas puķu podiņiem, aplikāciju papīra, vilnas diegiem, konfekšu 

papīriem) veidoja  puķes, kronīšus, ežus, trollīšus un konfekšu spociņus. Radošās darbnīcas notiek 

kā bibliotēkas organizēto pasākumu ietvaros, tā arī individuāli ar tiem bērniem, kuri bibliotēkā 

gaida autobusu uz mājām, vai atnāk pavadīt brīvo laiku.  

     

 

 Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes 

    “Literāri muzikālais plosts “Top -10”” bija pats neparastākais pasākums 2016. gadā, jo tika 

organizēts uz plosta, kurš kuģo pa Ludzas mazo ezeru. Pasākumi notika, Ludzas novada mazo 

kultūras  projektu konkursa ietvaros, Ludzas pilsētas ģimnāzijas un Ludzas pilsētas 2. Vidusskolas 

astoto klāšu skolēniem. Projekta realizācijas gaitā tika atlasītas 10 grāmatas, kuras jauniešiem bija 
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jāizlasa. Brauciena laikā skolēni dalījās savās emocijās par izlasītām grāmatām, kā arī stāstīja par 

savām mīļākajām grāmatām. Pasākumā uz plosta tika sarīkotas spēles - “Pasaku asociācijas” un 

“Uzmini literāro varoni!”. Ludzas 2 vidusskolas pasākumam muzikālo pavadījumu nodrošināja trīs 

klases audzēkņi -2 ģitāristi un  1 vijolniece, bet ģimnāzijas pasākumam – Ludzas Bērnu un jauniešu 

centra ģitārspēles skolotājs. 

       

 

 Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā, nozīmīgākie partneri, 

sadarbības vērtējumi. 

 Laba sadarbība  ir izveidojusies  ar  pirmsskolas  un pamatskolas izglītības iestāžu skolotājiem, 

kas pievērš uzmanību  grāmatu  saturam,  māca  mīlēt  grāmatas un veicina lasīšanas  prasmes. 

Bibliotēka cenšas ievadīt bērnus  grāmatu  pasaulē, lai viņiem  rastos  arvien lielāka  interese,  sākt  

lasīt,  vairāk  pavadīt  laiku bibliotēkā  kopā ar draugiem. Bērni ir zinātkāri, labprāt  iepazītas  ar  

jaunākajiem  preses izdevumiem, ja tos speciāli piedāvā, izmanto nepieciešamo informāciju  

mācībām. 

     Uzklausot pirmskolas  skolotāju vēlmes, tiek gatavoti dažādi  tematiski pasākumi. Kopā ar PII 

“Rūķītis” metodiķi katru gadu izstrādājām pasākumu plānu visam 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, rīkojot audzēkņiem pasākumus. Bibliotēkas mājas lapā  ievietojam audzēkņu darbus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

       Bērnu nodaļas bibliotekāri sadarbojas ar māmiņu klubiem Ludzā un Rēzeknē, Rēzeknes 

Vissvētākās Dievmātes Piedzimšanas pareizticīgās baznīcas svētdienas skolu, Ludzas Bērnu un 

jauniešu centru un Ludzas reģiona bibliotēkām pasākumu organizēšanā. 
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Sadarbība ar visām iestādām ir vērtējama pozitīvi,  jo tikai kopīgi varam  nodrošināt  bērniem un 

jauniešiem saturīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju. 

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

Joprojām ir aktuāls jautājums par jauniešu lasītprasmju attīstību. Tiek domāts par lasīšanas 

veicināšanas pasākumu kvalitātes uzlabošanu.  

Trūkst  interesantu grāmatu pusaudžiem un jauniešiem par viņu dzīvi, it sevišķi 

oriģinālliteratūrā. Varbūt vajadzētu rīkot konkursus jaunajiem rakstniekiem un viņus vairāk 

atbalstīt.  

          Aktuāls paliek arī datoratkarības jautājums. Lai pastāstīt par savādākiem  veidiem kā pavadīt 

brīvo laiku, iepērkam dažādas domāšanu attīstošas,  interesantās galda spēles un konstruktorus. Lai 

par tām rastos interese, bibliotēkas darbineiks parāda spēles notiekumus un kopā ar bērniem izspēlē 

tās. Tas dod savu rezultātu un jau vairāki bērni izmanto šo brīvā laika pavadīšanas variantu.   

 

LUDZA REĢIONS 

 

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

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

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

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

nesaprotamajos, neskaidrajos jautājumos. LGB rīkotajos semināros tika apspriesti jautājumi, kuri 

saistīti par darbu ar bērniem. Reģiona novadu bibliotēku darbinieces dalījās ar saviem 

jauninājumiem, rīkotajiem pasākumiem, kuri tika organizēti bibliotēkās. Beži uz semināriem tika 

aicināta LGB bērnu apkalpošanas nodaļas galvenā bibliotekāre Ilga Kaupuža, viņa labprāt dalījās 

savā pieredzē un zināšanās, pastāstīja, kā ir labāk, vai pareizāk. 

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

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

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

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

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

lecamām bumbām u.t.t. Šodien bibliotēkās darbs ar bērniem pakārtots tā, lai bērnam no mazotnes 

gribētos nākt uz bibliotēku, iemīlētu grāmatu, spēlētu spēles un ilgāku laiku gribētos pakavēties 

bibliotēkā.  
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Darba rādītāji reģiona bibliotēkās (28bibliotēkas) 

 2014.gads 2015.gads 2016.gads Dinamika 

(+/-) 

% 

Lietotāju skaits 2669 2536 2377 

 

- -5%; -6% 

Izsniegums 53573 51768 47913 - -3%; -7% 

Apmeklējumu 

skaits 

56120 52253 47674 

 

- -7%; -9% 

 

Pa nožēlu jākonstatē, ka visi pamatrādītāji ir ar mīnus zīmi. Lietotāju skaits samazinājies par 

159, izsniegums par 3855, apmeklējumu skaits par 4579. Pēdējā tabulas sadaļā ir aprēķināti 

salīdzinošie procenti. Bērnu un jauniešu skaits pagastos sarūk acīm redzami. Lauderu pagasta 

bibliotēka: “Ja agrāk atbraucot skolas autobusam bibliotēku apmeklēja ļoti daudz skolēnu, bija 

garā rinda pie datoriem un pie bibliotekāra, tad tagad tā nav. Vecāko klašu skolēni atnāk tikai 

izprintēt mājas uzdevumus, referātus. Labāka situācija ir vērojama vasaras brīvlaikā, kad bērni un 

jaunieši  aktīvi piedalās rīkotajos pasākumos, lasa obligāto literatūru pēc skolotājas saraksta un pēc 

paša ieskata. ” 

Atskaites gadā bērnu grāmatu fonds galvenokārt papildinājās no pašvaldību budžeta 

piešķirtajiem līdzekļiem.  

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 

 2014 2015 2016 

Jaunieguvumi 16198 16182 18047 

Grāmatas 8578 8554 10419 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 631 773 673 

t. sk. bērniem 1239 1191 1115 
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Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 

 2014 2015 2016 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai 

44022 42863 43262 

t. sk. pašvaldības finansējums 44022 42863 43262 

grāmatām 24926 23373 23945 

t. sk. bērnu grāmatām 4290 4067 4072 

periodiskajiem izdevumiem 19096 19490 19317 

 

 

2015. un 2016. gadā reģiona bibliotēkās bērnu grāmatām tika iztērēti 17% atvēlēto līdzekļi 

krājuma komplektēšanai.  
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Atskaites gadā maziem tika sniegtas 1304 uzziņas.  

Kārsavas pilsētas bibliotēka: “Uzziņu darbs tiek veikts pēc bibliotēkas lietotāju 

pieprasījuma. Sevišķi intensīvs uzziņu darbs ir skolu projektu nedēļās. Tad ir īpaši daudz 

apmeklētāju ar konkrētiem jautājumiem, pieprasījumiem. Sarežģījumus rada arī tas, ka ne visi 

skolēni prot pareizi noformulēt savu vēlmi, dažiem grūtības sagādā nepieciešamās literatūras 

sameklēšana un orientēšanās krājumā, ne reti viņiem trūkst informācijas par uzziņu resursu 

daudzveidību. Bērnu nodaļā ikdienā norit  darbs ar informācijas meklēšanas prasmju attīstīšanu un 

uzlabošanu. Bērni raksta patstāvīgos darbus, referātus, projektus, paplašina savu redzesloku. Tiek 

izmantoti gan elektroniskie, gan tradicionālie informācijas resursi. Dažreiz tiek izmantota datu bāze 

„Letonika”. Datu bāze „Letonika” visaktīvāk tiek izmantota skolas projektu nedēļas laikā. No 

visiem piedāvājumiem lietotāji visvairāk izmanto enciklopēdijas un vārdnīcas un Google. Bērni  

lielu daļu sava brīvā laika pavada pie datora un labprāt saņem informāciju virtuālajā pasaulē, īpaši 

pusaudži labi orientējas tehnoloģijās, ir prasmīgi to lietotāji.” 

Zilupes pilsētas bibliotēka: “Darbs ar bērniem un jauniešiem mūsu bibliotēkā ir viena no 

mūsu stiprajām pusēm, šo darbu veicam pārdomāti un rūpīgi, jo bērni ir mūsu bibliotēkas 

turpinājums, ar laiku tie kļūs par mūsu pieaugušo nodaļas lietotājiem. 
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Daudz strādājam pie uzziņu darba, izziņu sniegšanas un sagatavošanas, piem. palīdzam 

bērniem apgūt datora lietošanas pamatus, atrast nepieciešamo materiālu internetā, sagatavot un 

izdrukāt referātus. Ir jāatzīmē, ka kopēšanas un printēšanas pakalpojumi bibliotēka ir bezmaksas. 

 

Ik gadu rūpīgi tiek domāts par bibliotēkas lietotāju daudzveidīgajām interesēm un pasākumu 

norišu daudzumu, ne vienmēr noteiktai mērķgrupai, bet gan interesentu lokam ar vienojošu tēmu, 

piemēram PII bērniem. Cenšamies darbā aptvert visa vecuma bērnus un jauniešus, katrai grupai 

piedāvāt tieši viņiem aktuālus un interesantus pasākumus un aktivitātes. 

2016. gada 9. februārī bērnu apkalpošanas nodaļā notika pasākums “Drošāka Interneta 

diena” – pārrunas un aktivitātes visa vecuma bērniem ar saukli “Kopā par labāku internetu!”. Mēs 

aicinājām skolēnus atzīmēt šo dienu bibliotēkā ar mērķi informēt un izglītot sava novada bērnus un 

jauniešus, kā sevi pasargāt internetā un izturēties ar cieņu vienam pret otru virtuālajā vidē. 

 

 

 

 

 

 

2016. gada martā notika pirmsskolas izglītības iestādes grupas “Ābelīte” izglītojoša 

ekskursija uz bibliotēku. 
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 Grupas “Pīlēns” audzēkņi  piedalījās zīmējumu konkursā, veltītu bērnu rakstnieces Agnijas 

Barto jubilejai, kā arī notika dzejoļu lasīšanas pēcpusdiena, kur bērni lasīja iepriekšiemācītus 

dzejoļus. 

 

 

 

 

 

 

2016. gada 25. novembrī  Zilupes PII grupa “Pīlēns” apmeklēja Zilupes pilsētas bibliotēku 

ar mērķi piedalīties un paplašināt savas zināšanas par pasauli. Tika organizēta un novadīta 

izglītojoša pēcpusdiena “Zemeslode, kontinenti un okeāni”. Pasākuma laika bibliotekāre J. 

Sotčenko izsmeļoši bērniem paskaidroja, kā izskatās zemeslode, no kādiem ko” 

Veiksmīgākie lasīšanas veicināšanas pasākumi: 

Ciblas pagasta bibliotēka: “Pie veiksmīgākām lasīšanas veicināšanas aktivitātēm var 

pieskaitīt piedalīšanos Bērnu, jauniešu žūrijā  un gada noslēguma pasākumu Čaklākiem lasītājiem, 

kurā tiek apbalvoti 10 aktīvākie grāmatu lasītāji” 

  

 

Tematiska stunda PII vecākās grupiņas bērniem: „Iekrāsosim Lieldienas!” Iepazināmies ar 

grāmatiņām par Lieldienām, olu krāsošanu, lasījām fragmentus no grāmatām, izkrāsojām 

sagatavotos zīmējumus ar Lieldienu olām. 
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Tematiska rīta stunda 3.,4.klases skolēniem: Iepazīsim putnu dzīvi. Lasījām tautasdziesmas 

par putniem, skatījāmies prezentāciju par putniem un video no putnu dzīves, uzzinot to paradumus, 

izteiktākās īpašības, interesantus faktus.  

2.klasīte ar audzinātāju ciemojas bibliotēkā. 17.maijā bija ugunsdzēsēju glābēju diena, tāpēc 

bērni tika iepazīstināti ar ugunsdzēsēju darbu, skatoties sagatavotu prezentāciju un grāmatas. 

    

Tematiska stunda PII bērniem: “ Par dārzeņiem, augļiem un maizi.” Tika sagatavota 

grāmatu un palīgmateriālu izstāde. Bērni iejutās veikala pircēju lomās, izvēloties dārzeņus, augļus, 

dažādus maizes un kulinārijas izstrādājumus, pastāstot  par katru izvēlēto produktu. 

Lasījām grāmatu par “Rāceni” un izspēlējām to iejūtoties varoņu lomās.  

     

   

 

 

 

 

 

 

 

Rīta stundas lasījumi PII audzēkņiem. Ziemeļvalstu nedēļas ietvaros lasījām grāmatu “ 

Leduslācēns Ille,”  apskatījām dažādu valstu karogus, atpazīstot starp daudziem Latvijas valsts 

karogu. Runājām par Latviju, kā mēs to pazīstam. 
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Kārsavas pilsētas bibliotēka: “Kā visus iepriekšējos gadus, arī šogad tika organizēti 

interesanti pasākumi dažādām vecuma grupām. Paši mazākie tika aicināti uz bibliotēku ar vecākiem 

un vecvecākiem. Notika pirmā tikšanās ar bibliotēku un grāmatu. Lasīšanas prieku bērnam ir 

jāapgūst ģimenē, tāpēc ļoti nozīmīga ir vecāku uzrunāšana, informēšana. 

Bērnudārza bērniem jau ir izveidojusies interese par kopā darbošanos un tieši par grāmatu. Tāpēc 

ciemos tika aicināta visa grupiņa. Kopā līmējām, zīmējām jautri pavadījām laiku. Iepazīstinājām ar 

grāmatām Mazajiem, palasījām priekšā interesantākos fragmentus, jo veicot tieši radošus darbiņus, 

attīstām bērnu  iztēli, interesi par apkārtni, domāšanas, spriešanas spējas. Jautrie, rotaļīgie pasākumi 

mazuļiem patīk. 

 Sākumskolas skolēni joprojām mīl aktīvi darboties. Idejas kārtējai nodarbei bibliotekāri vieni 

paši vai kopā ar bērniem meklē uz vietas esošajos informācijas resursos – grāmatās, žurnālos, 

enciklopēdijās, internetā. Mēs cenšamies izdomāt dažādus pasākumus, lai bērniem bibliotēkā 

iepatiktos un viņi atgrieztos biežāk. Joprojām notiek līmēšana, krāsošana, iejušanās literārajos tēlos.  

Pamatskolas bērni pēc stundām steidzas pie datoriem. Mēs, bibliotekāri, tad sarosāmies un 

cenšamies ieinteresēt ar izstādēm, masu pasākumiem, ar informācijas atrašanu internetā. 

 “Pūpolu svētdienā, saulītes staros, 

Pūpolu kokā sēž pūpoli baros”  Krāsojam pūpolzariņus uz papīra un īstos pūpoliņus. 

“Pirmais šā gada tauriņš” – raibraibie krāsojumi 

 

     Zīmējumi uz asfalta.  Pablo Pikaso-135  

Katru mēnesi bija 1-2 izstādes, ko papildināja skaļie lasījumi, disputi, dzejas pēcpusdienas, 

veltītas rakstnieku, dzejnieku  jubilejām: Rakstniecei Dagnijai Zigmontei -85; “Pašos centra 

mūros”- dzejniekam Aleksandram Čakam -115; “Tās ir manas kalpa zēna dienas”- rakstniekam 
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Jānim Akurateram -140; “Zēns kurš cenšas visu izzināt” Ernestam Birzniekam – Upītim- 145; 

Dzejniecei Vizmai Belševicai -85; Rakstniekam Jānim Porukam -145; Rakstniecei Mārai Svīrei-80;  

Rakstniekam Anšlavam Eglītim -110; “Pasaku lugas” rakstniecei Annai Brigaderei -155. 

 PII vecākā grupiņa bibliotēkā 

 

Kā arī ievērojamu cilvēku darbībai: “Galvenais piedalīties un redzēt” –angļu zoologam un 

rakstniekam Džeraldam Malkolmam Darelam; Amerikāņu aktieris Nikolass Keidžs, skatāmies 

filmas; “Doktors Dolitls un viņa zvēri”- angļu rakstniekam Hjū Loftingam- 130,  Zvēru dārzs 

bibliotēkā- bērni atnesa rotaļlietiņas un tad attiecīgos dzīvnieciņus meklējām bērnu grāmatās; 

Franču izcelsmes krievu juvelierim Karlam Faberžē -170 , zīmējam un krāsojam olas; 

Komponistam Imantam Kalniņam -75, klausāmies mūziku.  

Visiem ļoti patika izstāde ar vardītēm, kuru mums piedāvāja apskatīt “galvenā varde Ilga 

Klodža”,  

       

kā arī Intas Rancānes tamborēto leļļu izstāde. 

 

Interesi izraisīja arī Grāmatu skaistumkonkurss. Sameklējām dažādu formātu grāmatas- 

pašu lielāko un mazāko, biezāko un plānāko, ar peles nograuztu stūrīti un sasietu ar bantīti. 
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Sākumskolas bērniem patika grāmatas ar košiem zīmējumiem, lieliem burtiem, lielākos ieinteresēja 

enciklopēdiju biezums un vecās grāmatas. 

    

 

 

 

 

 

 

Bērni ir zinātkāri. Ja viens iesāk ko darīt, tad ātri piebiedrojas citi. Labprāt iepazītas ar 

jaunākajiem preses izdevumiem, izmanto nepieciešamo informāciju mācībām, īpaši tie skolēni, 

kuri, lai iegūtu labāku atzīmi, raksta dažādus referātus.  Tā kā izklaidējošām spēlēm pie datora tiek 

atvēlēta tikai pusstunda, pārējo laiku viņi uzkavējas citās nodaļās. 

Tajās dienās, kad bērniem nav pulciņu, cenšamies ieplānot kādu laikietilpīgāku pasākumu- 

disputu, konkursu, pārrunas, neklātienes ceļojumu, lietderīgo  padomu stundu… 

 

 Divas čaklākās lasītājas  ieradušās uz pasākumu  pirmās.  

Pusaudžiem patīk paspriest par tēmām – “Kā iemīlēt sevi”, “ Sadzīvot ar tuvākajiem- brāļiem 

un māsām” , “Mēs esam stipri, jo esam ģimene”/ Ģimenes svētki,“Kas tā ir – pasīvā smēķēšana? 

“. Starptautiskajā dzimtās valodas dienā iepazināmies ar 33 alfabēta burtiem. 
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Felicianovas bibliotēka: “Pasākums bērniem „Sveika, vasariņa! Felicianovā.” 

1. jūnijā visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā bērnu aizsardzības diena. Šajā dienā notiek 

dažādi pasākumi, kas veltīti bērniem, sniedzot prieku un sajūtu, ka šī ir viņu diena. 

Arī Felicianovas ciematā Ciblas sporta organizatore sadarbībā ar ciema bibliotēku bērniem 

rīkoja pasākumu „Sveika, vasariņa!”. 

Pasākumu apmeklēja 39 dalībnieki. Pašam jaunākajam apmeklētājam Matvejam ir tikai 5 

mēneši. Sveicot bērnus svētkos, katram tika uzdāvināts karodziņš, ar kuru jautri mājot, gājām 

svētku gājienā pa ciemata ielām. 

Pasākuma dalībnieki varēja noskatīties uguns šovu, kuru rādīja Andris Leščinskis. Paldies 

viņam par atsaucību! 

 Sporta hallē, kur pašlaik ir patīkami vēsi, Ineta gāja ar bērniem rotaļās un vadīja stafetes. 

Rotaļu un stafešu motīvs bija saistīts, protams, ar vasaru – ziedi, zemenes. Bija arī stafete vecākiem 

– „Novada logo puzle”. Vecāki ar prieku piedalījās, bet bērni ar skaļiem aplausiem atbalstīja. 

 Mazliet atpūšoties, bērni spēlēja galda futbolu un galda tenisu, minēja mīklas par vasaru. 

Nobeigumā visi dalībnieki cienājās ar limonādi ar pīrādziņiem un saņēma dāvanā 

pildspalvas un „konfekšu – ziedu” krelles. ” 

         

Jūjijā bibliotēku apmeklēja pats jaunākais apmeklētājs Dominiks, kuram uz doto brīdi bija 8 

mēneši, bet grāmatas viņu jau interesē. 
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Istras pagasta bibliotēka: Lai arī bērns dzīvojot laukos, spētu saņemt visus pakalpojumus, 

kādus saņem pilsētas bērni, lai veidotos par radošām personībām. 2010 .gada mūsu bibliotēka saka 

darboties leļļu teātris. Pieaugušie kopā ar bērniem iesaistījušies ļoti aizraujošā nodarbē. 2016.gadā 

notika 7 leļļu teātra  izrādes. Trešo gadu pēc kārtas pēc Jozasa Keļuotisa vārda nosauktās Rokišķu 

publiskās bibliotēkas ielūguma Istras leļļu teātris „TEREMOK” piedalījās Reģionālajā  leļļu teātru 

festivālā „Kad lelles atdzīvojas”. Bija ļoti interesanti iepazīties ar citiem kolektīviem un uzzināt 

daudz jaunu ideju.  Leļļu teātra  izrāde notika lietuviešu valodā.  

Šajā gadā leļļu teātris “TEREMOK” svinēja savu 6. dzimšanas dienu. Seši gadu laikā 

iestudēta 34.pasaka. Tās ir izrādes gan pieaugušajiem, gan bērniem. Leļļu teātris pasaulē pašlaik 

piedzīvo dažādas radošas pārmaiņas bet mēs turamies pie klasiskā  varianta; pasakās darbojas uz 

rokas uzmaucamās lelles, bet paši aktieri skatītājiem nav redzami. Ir daudzas izrādes, kur 

muzikālais pavadījums skan “dzīvajā’. Mēs ļoti bieži uzstājamies Istras vidusskolas jaunāko klašu 

skolēniem. Ar savām ludziņām uzstājamies arī kaimiņu pagastos. 

      

Leļļu teātris “TEREMOK” Lietuvā 

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

organizē Istras pagasta  bibliotēka un Istras Tautas Nams. Vērienīgajā Kaķu dienas koncertā varēja 

noskatīties veselas trīs izrādes. Divas pasakas rādīja Istras leļļu teātris (vadītāja Jeļena Kreminska) 

un bērnu dramatiskā kolektīva “Jegoza” izrāde “Peļu sacelšanās” (vadītāja Jūlija Kozeļenoka ).  

 

   

Kaķu diena 



 
 

54 
 

Lauderu pagasta bibliotēka: 

 
Krievu folkloras pasākums „Masļeņica 

 

    

    
 

 
Radošās darbnīcās „Mātes diena” 

 

  
 

Radošās darbnīcās „Rudens dāvanas” 
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Līdumnieku pagasta bibliotēka: Vispasaules Sniega diena sporta hallē. Pasākuma gaitā 

spēles, stafetes, atrakcijas, vizināšanās ar zirga pajūgu, kvatraciklu un sniega motociklu, viktorīna 

„Viss par sniegu”. Mērķis: Veselīga un saturīga laika pavadīšana. Pasākums rīkots kopā ar sporta 

organizatori I. Miklucāni. Dalībnieku skaits 65. 

 

Monētu dienas bibliotēkā, piedalīšanās Letonikas un Latvijas bankas rīkotajā erudīcijas 

konkursā „Gada monēta-15”. Izcīnījām 2 vietu. Piedalījās 112  e-pasta lietotāji. Pasākums rīkots 

kopā ar kultūras darba organizatoru Ē. Pavlovu. 

Bērnu radošā darbnīca „Papīra putni”. Erudītu sacensības-„Putni Latvijā.” Pasākumu mērķis 

– Mērķis: rosināt lasītājus radošiem darbiem, interesi par dabu, aprakstiem par to, saturīga un 

lietderīga laika pavadīšana. Piedalījās - 19 dalībnieki. Pasākumi organizēti  kopā ar  kultūras un 

tūrisma darba organizatoru Ē. Pavlovu. 
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Pasākums „Pepija meklē ģimeni”, veltīts Mātes un Ģimeņu dienai: stafetes, jautras 

sacensības, viktorīna, Pepijas ievārījumu degustācija. Pasākuma mērķis: ģimeņu stiprināšana, 

lietderīga laika pavadīšana”. Pasākums organizēts kopā ar kultūras un tūrisma darba organizatoru Ē. 

Pavlovu un sporta organizatori I. Miklucāni. Piedalījās 43 dalībnieki. 

 

               

 

Vislielākie sadarbības partneri bibliotēkām darbam ar bērniem joprojām bija viņu vecāki, 

kuri veda mazos lasītājus uz bibliotēku, bērnudārzi, ar kuriem bija visciešākā sadarbība, jo 

bērnudārzu kontingents ir pats atsaucīgākais un labvēlīgi noskaņotais pret grāmatām, lasīšanu, 

stātīšanu u.t.t.. Ir pat gadījušies tādi kuriozi, kad paciemojoties bibliotēkā ar bērnudārza grupiņu, 

bērns vēlāk piespiedu kārtā veda uz bibliotēku savus vecākus. Vēl viens ļoti nozīmīgs sadarbības 

partneris bija skolas. Patīkami apzināties, ka publiskās bibliotēkas un skolu bibliotēkas kļūst savā 

darbībā aizvien vienotākas.  

Lauderu bibliotēka cieši sadarbojās ar pagasta teritorijā esošo bāreņu aprūpes centru „Kopā 

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

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

lai te varētu spēlēties, komunicēt. 

Viens liels sadarbības partneris bija muzeji, jo te ir daudz vērtīga materiāla, piemēram, 

Ludzas muzejā ir bagāts vēsturiskais krājums, kuru muzeja darbinieki mācēja pasniegt arī bērnam 

saprotamā un interesantā veidā, ir skaista un interesanta pēc satura dabas ekspozīcija, kuru aplūkot 

neatsakās pat pieaugušie - tur var redzēt dažādu dzīvnieku izbāzeņus, herbārijus no augiem un 

palasīt par tiem. Tautas nami, kultūras centri, Bērnu un jauniešu centri - tie visi bija bibliotēku 

sadarbības partneri, jo visiem viens mērķis - sniegt pēc iespējas kvalitatīvākus atpūtas, brīvā laika 

pavadīšanas pakalpojumus, kā arī informācijas un izglītošanās iespējas un veidus.  

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

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

Zilupes pilsētas bibliotēka: “Lielākā problēma darbā ar bērniem ir bērnu trūkums. Zilupes 

novadā bērnu un jauniešu skaists katru gadu krietni samazinās. Bērnu interese pret grāmatām arī 

kļūst mazāka. Tāpēc ir jāvērš mūsu uzmanība uz bērnu piesaistīšanu bibliotēkai ne tikai kā lasītājus 

un kā apmeklētājus, bet bibliotēka ir jāveido kā brīvā laika lietderīgu pavadīšanas vietu ar 

interesantiem pasākumiem, brīvu vietu bērnu saziņai un kopā būšanai. Bibliotēkai ir jākļūst 

multifunkcionālai. Tāpēc gribētos paplašināt savu materiāli-tehnisko bāzi: iegādāties mīkstu atpūtas 

stūrīti bērniem, papildināt galda spēļu klāstu, iegādāties mīkstus pufus un sēžambumbas. Gribētos 

savā darbā organizēt bērniem un jauniešiem vismaz reizi gadā tikšanos ar kādu bērniem un 

jauniešiem interesantu varoni, animatoru, rakstnieku u.t.t. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pušmucovas pagasta bibliotēka: “Diemžēl grāmatu lasīšana vairs bērnus neaizrauj, viņiem 

trūkst motivācijas, jo arī daudzi mūsdienu vecāki nelasa grāmatas. Bērnu skaits pagastā un skolā 

samazinās, daudzi bērni mācās no kaimiņu pagastiem, piem.,  Blontu un Zvirgzdenes pagasta un 

viņi izmanto sava pagasta bibliotēku. ” 
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8. Novadpētniecība 

 
LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BIBLIOTĒKA 

 

Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas darba virzieni novadpētniecības darbā: 

novadpētniecības materiālu krājuma papildināšana, novadpētniecības datu bāzes papildināšana, 

aprakstu veidošana, ierakstu eksports uz LNB Analītikas datu bāzi,  Kultūrvēstures datu bāzes 

papildināšana un rediģēšana, novadpētniecības rakstura uzziņu sniegšana, novadpētniecības 

krājuma popularizēšana. 

Bibliotēkas novadpētniecības krājumu veido visa pieejamā informācija par Ludzas reģionu 

(Ciblas, Kārsavas, Ludzas un Zilupes novadiem). Materiālu klāsts aptver informāciju par Ludzas 

reģiona vēsturi, dabas objektiem, kultūru, cilvēkiem. 

Novadpētniecības krājums pieejams Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas lasītavā, 

abonementā, internetlasītavā, to veido grāmatas, tematiskās mapes, laikrakstu un žurnālu raksti, 

nepublicētie materiāli, albumi, foto un audiovizuālie dokumenti.  

2016.g. novadpētniecības krājums ir papildināts ar dažāda veida dokumentiem. Būtiskākais 

bija grāmatas:” Kādreiz bija”: Ludzas ebreju kopienas vēsture; “Monsinjors Pēteris Vilciņš” 1929.-

2012.;“Salido”: Ludzas pilsētas ģimnāzijas skolēnu radošo darbu krājums; “Колокольный звон, 

плывущий” -  Литературно-художественное посвящение Даугавпилс -Резекненской епархии 

Латвийской православной церкви; Latgales kultūras centra izdevniecības dāvinājumi “Tāvu 

zemes kalendārs”, “Olūts” u.c. No elektroniskajiem resursiem: LTV pārraides “ Ielas garumā” 

videoieraksts: [Ludza: Tālavijas iela, Tirgus laukums, Stacijas iela]; “ Kārsavas ebreju kapi” u.c. 

Lai papildinātu novadpētniecības krājumu informāciju par reģionu, to meklējam LNB 

datubāzēs: katalogs, analītikas datu bāze, Zudusī Latvija, periodika.lv. Tiek caurskatīti 

internetresursi:  Lursoft datu bāze, latgalesdati.lv u.c. 

Visa informācija tiek atspoguļota novadpētniecības datu bāzē, tai skaitā no laikraksta 

“Ludzas Zeme”, informatīvā biļetena “Ludzas Novada Vēstis” un citiem reģionālajiem un 

republikāniskajiem preses izdevumiem. Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas novadpētniecības datu 

bāzes ierakstu skaits 2016.g. – 22232 (2015.g. – 20919). LNB analītikas datu bāzei nosūtīti 789 

ieraksti no laikraksta “Ludzas Zeme”. 

Papildinājām un rediģējām Kultūrvēstures datu bāzi, kura atrodas Ludzas pilsētas galvenās 

bibliotēkas mājaslapā. Sākām ievietot informāciju par Ludzas ielu vēsturi. 
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Papildinājām ar materiāliem novadpētniecības mapes – žurnālu un avīžu rakstu kopijas par 

dažādām tēmām. Tematisko mapju skaits – 79, tai skaitā 7 mapes un 5 foto albumi veltīti Ludzas 

bibliotēkas vēsturei. 2016.g. nogalē Novadpētniecības mapēm tika izveidoti bibliogrāfiskie 

apraksti.  

Bibliotēka veido arī digitālos resursus, 2016.g. ir digitalizētas 460 vienības. Iedzīvotāji 

atsaucās bibliotekāru aicinājumam seno fotogrāfiju piegādei. Sūtām materiālus arī LNB digitālajai 

bibliotēkai “Zudusī Latvija”. 2016. gadā nosūtīti 74 fotoattēli. 

Novadpētniecības materiālu izmantošanu raksturo izpildīto uzziņu tematika. Tā ir 

daudzveidīga: Ludzas pilsdrupas, 1938. gada ugunsgrēks Ludzā, Represijas un deportācijas Ludzas 

rajonā, Pasienes katoļu baznīca, Ludzas ielas, Ludzas pilsētas vēsture, par skolotāju Sergeju 

Saharovu, Ludzas arodskola, Istras pauguraine. 

Kā vienu no interesantākām 2016. gada uzziņām var minēt rakstnieces Birutas Eglītes 

lūgumu noskaidrot Ludzas pilsētas mēra Jāzepa Spridzāna likteni.  Strādājot pie sava jaunā romāna 

“Ceturtais bauslis”: Stāsti par 100 gadiem Latvijā, kurā tiek vēstīts par kuplās Spridzānu dzimtas 

vēsturi, rakstniece saskārās ar neskaidrībām J.Spridzāna biogrāfijā. Pēc B.Eglītes datiem viņš ir 

bijis Ludzas pilsētas galva 1931. -1940. gados, bet  arhīvos datu par  to, kas ar viņu notika padomju 

un vācu okupācijām iestājoties nav atrasts. Ģimenes nostāstos bija dzirdēta informācija, ka pēc kara 

viņš pārcēlās uz citu dzīvesvietu Latvijā, kur strādāja ļoti vienkāršus darbus un nekādās 

sabiedriskajās aktivitātēs nepiedalījās. Rakstniecei nebija skaidrs, kāpēc viņš netika deportēts vai 

likvidēts 1941. gadā, jo tāda ranga cilvēki  nepalika bez jaunās varas “uzmanības”. J.Spridzāna 

liktenis rakstniecei bija palicis vienīgais baltais plankums, kurš traucēja pabeigt romānu. 

Bibliotēkas darbiniece  ar  LNB  datu bāzes “periodika.lv” palīdzību sameklēja 1939.gada 

laikrakstā “Daugavas Vēstnesis” informāciju “Jauns saimnieks Ludzas pilsētai”, kur minēts , ka 

J.Spridzānu pilsētas mēra amatā ir nomainījis A.Kolužs. Šis raksts salika visus punktus uz “i” un 

romāns tika pabeigts.   

Novadpētniecības materiālus popularizējām galvenokārt veidojot izstādes. Piemēram:  

“Kinorežisoram Hercam Frankam – 90”, “Skolotājam un rakstniekam Antonam Rupainim 110”, 

“Folkloras vācējam Feliksam Boļeslavam Laizānam – 145”, “Viktoru Trojanovski atceroties”, 

“Izglītības darbiniekam, publicistam Otto Svennem – 130”, “Vēstures mirkļi Ludzā: 20.gs. 20.-40. 

gados laikrakstos publicētās fotogrāfijas”, “Dzejniekam un komponistam Eugenijam Karūdznīkam 

– 95”, “Ludza Ziemā”( fotoizstāde). Par novadpētnieku Viktoru Trojanovski tika veidota virtuālā 

izstāde bibliotēkas mājaslapā. 
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Bibliotēka rīkoja novadpētniecības darbu popularizējošos pasākums. 2016. gada spilgtākie: 

tikšanās ar Saļimonu un Annu Kipļikiem, grāmatas “Утраченное соседство: евреи в культурной 

памяти жителей Латгалии” prezentācija; lekcija-ekskursija “Eiropa pirms Eiropas”. 

Par tradīciju ir kļuvis bibliotēku nedēļas pasākums “Dzīvā grāmata”.  Šoreiz  uz sarunu par 

dzīvi un grāmatu bija aicināti Ludzā labi pazīstami, pensionētie skolotāji Saļimons un Anna 

Kipļuķi. Dzīvesgudrie, ar dziļu sirds inteliģenci apveltītie cilvēki dalījās savā dzīves pieredzē, 

stāstīja par saviem vaļaspriekiem, kā arī atbildēja uz ļoti daudziem jautājumiem. Annas aizraušanās 

ir dzejas rakstīšana, tur viņa atklāj savas izjūtas, iekšējo pasauli, dabas skaistumu. Anna ir čakla 

grāmatu lasītāja. Savukārt Saļimons ir cilvēks ar zelta rokām. Kā pats meistars smēja, viņam esot 

laba redzes atmiņa, liela spītība un interese izmēģināt visu jauno. Viņš ir viens no retajiem 

meistariem, kas atjaunoja sen aizmirstu arodu – peterņu pīšanu. Pasākumu vadīja  Ludzas pilsētas 

ģimnāzijas skolotāja Vanda Žulina. 

 

                      

Pasākums “Dzīvā grāmata” 

 

Vairākus gadus pēc kārtas Ludzā strādāja jauno zinātnieku grupa, kuri vāca atmiņas par 

Ludzas ebrejiem. Bibliotēkas darbinieki aktīvi piedalījās materiālu vākšanā, palīdzēja apzināt 

intervējamos cilvēkus u.c. Šī darba rezultātā tapa grāmata “Утраченное соседство: евреи в 

культурной памяти жителей Латгалии”. Grāmatas prezentācijā piedalījās Latvijas Universitātes 

Dr.phil Svetlana Pogodina, atmiņās dalījās vietējie iedzīvotāji un bijušie ludzānieši, pašlaik Izraēlas 

pilsoņi. Pasākuma gaitā notika negaidīta un ļoti aizkustinoša divu klasesbiedru Ludzānietes un 

Izraēlas iedzīvotāja tikšanās pēc 60 gadu neredzēšanās. 

Projekta “Eirope Direct Austrumlatgalē” ietvaros Ludzas bibliotēka organizēja lekciju-

ekskursiju “Eiropa pirms Eiropas”. Tās mērķis bija  tuvāk iepazīt Kīšukalnu – vietu, kur pēc 

arheologu domām atradās senā Ludza. Pasākuma gaitā arheoloģe  Dr. Ināra Kuniga  informēja par 

 daudziem interesantiem  faktiem, kas tika noskaidroti Kīšukalna veikto izrakumu rezultātā. LLU docente 
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Māra Urtāne iepazīstināja ar pilskalna unikālo izvietojumu, augiem, kas ir atrodami pilskalna teritorijā, kā 

arī iezīmēja senās pils robežas. Bibliotēkas darbinieki   iepazīstināja pasākuma dalībniekus ar  grāmatām par 

Kīšukalnu, kuras ir atrodamas bibliotēkas krājumos. 

 

             

Lekcija-ekskursija “Eiropa pirms Eiropas” 

 

“Latvijas Poļu savienības Ludzas nodaļas” sanāksmē bibliotēka piedalījās  ar 

novadpētniecības literatūras apskatu par poļu kopienas vēsturi Ludzā. 

Pateicoties rabīnu Don Ihje dinastijai, ebreju kopienā pasaulē Ludza ir pazīstama, kā “Latvijas 

Jeruzaleme”, kas izraisa interesei par pilsētu dažādu slāņu ebreju tautības pārstāvjos. 2016. gada 

vasarā Ludzā Izraēlas producents, režisors un scenāriju autors Boriss Mafcirs filmēja daļu  no sava  

starptautiskā dokumentālā projekta. Interviju par ebreju kopienu Ludzā un fotogrāfu Vulfu Franku 

(kino dokumentālista G.Franka tēvs) sniedza bibliotēkas direktore I.Kušnere. 

 

 

I.Kušnere sniedz interviju režisoram B.Mafciram  

 

Apzinot Ludzas reģiona vēsturi sadarbojāmies ar Ludzas Novadpētniecības muzeju, Ludzas 

novada Tūrisma informācijas centru, nacionālajām biedrībām, pilsētas iedzīvotājiem – 

novadpētniecības darba entuziastiem. 
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   Ludzas Novadpētnicības muzejs, veidojot ekspozīciju atjaunotajā Ludzas Lielajā sinagogā  

izmantoja Ludzas bibliotēkā savāktos materiālus;  bibliotēkas darbinieki  gatavoja jautājumus un 

atlasīja avotus Ludzas novada skolēnu novadpētniecības konkursam, kuru organizēja Ludzas 

novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvalde; sniedza materiālus Antona Kūkoja 

atceres pasākumam Ludzas pilsētas ģimnāzijā.  

Katru gadu Ludzas pilsētas skolu vecāko klašu skolēnus   iepazīstinām ar bibliotēkas mājas 

lapā izveidoto Kultūrvēstures datu bāzi,  Novadpētniecības datu bāzi; mācām, kā meklēt 

informāciju par novadu grāmatās, LNB datu bāzēs u.t.t. 

Jauninājums Ludzas bibliotēkas darbā ir novadpētniecības materiāla atspoguļojums 

virtuālajās izstādēs bibliotēkas mājas lapā www.ludzasbiblio.lv. 

Kā vienu no problēmām var minēt telpu šaurību novadpētniecības krājuma izvietošanā un 

popularizēšanā. 

LUDZAS REĢIONS 

Lai  veicinātu  radošu  pieeju  novadpētniecības  darbam,  rosinātu  apgūt  jaunas  darba 

formas, sakārtotu esošo novadpētniecības krājumu un gūtu prasmes novadpētniecības kolekciju 

veidošanā, katru gadu bibliotekāru mācību semināros iekļaujam novadpētniecības tēmu. Aizvadītajā 

gadā aicinājām Daugavpils augstskolas asoc. prof., Dr. hist, Latgales pētniecības institūta direktoru 

Henriku Somu ar tēma: „Kā pētīt apkārtnes vēsturi”.  Tas bija ļoti interesants un pieredzes bagāts 

izklāsts par to kā var efektīvāk un kvalitatīvāk, dažādojot aktivitātes, vākt informāciju, faktus par 

savu pagastu, pilsētu, novadu. Zaļesjes pagasta bibliotēka: “Pēc mācību semināra, kas notika 

februāra mēnesī Ludzā, radās ideja sameklēt un apkopot informāciju par senākām ēkām Zaļesjes 

pagastā.” 

Bibliotēkas veido un papildina novadpētniecības materiālus, informē interesentus par 

jaunumiem novadpētniecības jomā. Pārskata periodā galvenos akcentus bibliotēkas lika uz 

novadpētniecības krājumu (mapju) papildināšanu, jaunu mapju izveidi un to popularizēšanu. 

Bibliotēku novadpētniecības krājumi sastāv no fotoalbumiem, CD apkopotiem materiāliem, 

tematiskām mapēm, grāmatām u.t.t.  

Savāktajiem novadpētniecības materiāliem bibliotēkās ir atvēlēti atsevišķie plaukti, ierīkotas 

novadpētniecības istabas. 

Ieskats bibliotēku novadpētniecības pasākumos un aktivitātēs: 

http://www.ludzasbiblio.lv/
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 Līdumnieku pagasta bibliotēka: “Pārskata periodā tika apsekotas un fotografētas zudušās 

sādžas, tiek vākti materiāli, gan sarunās ar iedzīvotājiem, gan dažādos dokumentos, kuri tiks 

apkopoti mapē. Ir paredzētas tikšanās ar novada pētniekiem - novadniekiem V.Klešniku un 

V.Krivošejevu. Iztrūkst materiālu arī par kolhozu laikiem. Tiek vāktas fotogrāfijas no 

iedzīvotājiem, paredzēti arhīva apmeklējumi. Bet tas prasa daudz laika, arī līdzekļu un ne 

katru reizi iespējams visu iecerēto paveikt. 

Turpinām pasākumu ciklu ”Iepazīsim Ciblas novada dabu un vēsturi nūjojot” sadarbībā ar 

Ciblas novada sporta organizatori I.Miklucāni un tūrisma organizatoru Ē.Pavlovu. 

2016.gadā ir notikuši šādi pārgājieni “Seimaņu akmens-5 lielākais Latvijā”, Dekteru 

krucifikss-Silenes pilskalns”, ”Ilžas loki”, ”Ustinovas bedrīšakmens”. Par katru objektu tiek 

sagatavots stāstījums. Pasākumi beidzas ar konkursiem, spēlēm dabā, derīgo padomu 

stundām un kopā pasēdēšanu. Šo pasākumu ciklu turpināsim arī 2017.gadā, jo tas ir veltīts 

Latvijas simtgadei.” 

 Lauderu pagasta bibliotēka: “2016.gadā tika izveidota divas novadpētniecības 

ekspozīcijas “Lauderu vēsture triju gadsimtu laikā” un “Lauderu ciemata attīstības vēsture 

griezumā”. 

  

 

 

 

 

Lauderu pag. bibliotēkas novadpētniecības materiālu istaba 

 Kārsavas pilsētas bibliotēka: “2016.gadā novada bibliotēkas iesaistījās Kārsavas novada 

pašvaldības Tūrisma informācijas centra projektā “saREDZI latgalīšu volūdu 3”, meklējot 

un apkopojot informāciju 15 informatīvajiem stendiem, kuri tiks uzstādīti Kārsavas novada 

teritorijā - Mežvidu, Otro Mežvidu, Salnavas, Bozovas, Nesteru, Malnavas, Goliševas, 

Mērdzenes, Pudinavas ciemā un Kārsavas pilsētas skvērā, kuros ir atspoguļota Kārsavas 

novada vēstures gaita.” 

 Goliševas pagasta bibliotēka: “Sadarbojoties ar pagasta iedzīvotājiem, bija  atvērta senu 

lietu krātuve, kur var apskatīt senus darba un sadzīves rīkus. Arī  šogad senlietu krātuve  

papildināta ar jauniem eksponātiem.” 
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 Ciblas pagasta bibliotēka: “2016.gadā bibliotēka uzsāka jaunas tematiskas mapes 

veidošanu Skolas dzīve dažādos laika posmos. Tika uzrunāti bibliotēkas apmeklētāji, 

ievietota informācija novada mājas lapā un vietējā novada avīzē, atsaukties un atnest uz 

bibliotēku skolas laika foto Sākumā atsaucās 15 cilvēki, kuru fotogrāfijas tika atlasītas, 

ieskenētas, koriģētas, sašķirotas un izprintētas. Pirmās foto galerijas ievietošana portālā 

www.draugiem.lv un bibliotēkas blogā izraisīja ļoti lielu interesi un atsaucību. Atsaucās 

novada vēstures pētnieks, entuziasts, Ciblas novada grāmatas autors Valentīns Edmunds 

Klešņiks, kurš piedāvāja ļoti plašu novadpētniecības materiāla klāstu ar aprakstiem un 

fotogrāfijām.” 

 

Savāktie fotomateriāli 

 Mežvidu pagasta bibliotēka: “Novembrī bibliotēkas lasītavā notika tematisks pasākums 

„Fotogrāfija- vēstures lieciniece,” kurā iesaistījās arī pasākuma apmeklētāji ar saviem 

atmiņu stāstiem. 

 
Fotogrāfiju izstāde 

 Pildas pagasta bibliotēka: “Vasarā bibliotēkas darbiniecei nācās caurskatīt 

novadpētniecības materiālus, lai apkopotu informāciju par Pildas pagasta Brodaižu ciemu – 

par tā vēsturi un iedzīvotājiem. Rezultātā žurnālā A12-ceļš uz Latgali tapa žurnālistes 

Sandra Ūdres un fotogrāfa Māra Justa raksts “Brodaižys stuoški”. Bibliotēkas vadītāja 

uzņēmās arī gides lomu. 

Apmeklējot Kristīnes Opolais koncertu Rēzeknes Gorā, kāds laulāts pāris no Igaunijas 

atbrauca uz Pildu, lai apskatītu vietas, kur kādreiz ir dzīvojuši igauņi. Kaut arī viņu dzimtu 

http://www.draugiem.lv/
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saknes nebija saistītas ar Pildas pagasta teritorijā kādreiz dzīvojošiem igauņiem, tomēr 

viņiem bija interesanti uzzināt, vai te tiešām dzīvoja igauņi, cik daudz viņu bija un kur viņi 

dzīvoja. Bibliotēkas vadītāja pastāstīja un parādīja novadpētniecības krājumā esošos 

materiālus par igauņiem Pildas pagasta teritorijā.” 

 Raņču pagasta bibliotēka: ”Vērtīgu dāvinājumu bibliotēka saņēma no bijušās skolotājas 

M. Poplavskas ceļojumu un pārgājienu aprakstu „Iepazīsti Latviju un pasauli”, kurā ir 

vērtīgi materiāli par skolas vēsturi, dažādu paaudžu cilvēkiem – bijušajiem skolēniem, 

skolotājiem, viņu atmiņas” 

 Zilupes pilsētas bibliotēka: “Apkopojām daudz fotoattēlu, daudz fotografējām paši un 

ievācam foto bildes no iedzīvotājiem. Oktobra beigās izveidojām plašu un krāšņu foto 

izstādi “Zilupe gada garumā”, kurā tika izvietoti 506 fotoattēli, no sākuma izstādi izvietojām  

Tautas Nama zālē, lai to varētu aplūkot visi pilsētas svētku dalībnieki , vēlāk to izvietojām 

bibliotēkas telpās.” 

 

9. Projekti 

 
LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BIBLIOTĒKA 

 

Tabula “Projektu apkopojums” 

 

Projekta 

nosaukums 

Finansētājs Finansējuma 

apjoms 

Projekta apraksts (īss 

kopsavilkums) 

Atbalstīts/ 

neatbalstīts 

Tikšanās ar 

rakstniekiem 

 

Latviešu fonds 

 

840.00  $ 

Tikšanās ar E.Hānbergu, 

J.Ķuzuli, S.Gailīti, I.Ābeli, 

I.Zanderi, M. Cēlienu 

Neatbalstīts 

Kompetenču 

attīstība 

turpmākai 

izaugsmei 

 

VKKF 

 

 

700.00 EUR 

Ludzas, Ciblas, Kārsavas un 

Zilupes publisko un skolu 

bibliotēku darbiniekiem četri 

apmācību semināri 

Atbalstīts 

“Top 10”- 

Literāri-

muzikālais plosts 

 

Ludzas novada 

mazie kultūras 

projekti 

 

300.00 EUR 

Lasīšanas veicināšanas 

pasākums Ludzas pilsētas 

ģimnāzijas un Ludzas 2. 

Vidusskolas 8.klašu 

audzēkņiem 

Atbalstīts 

 

Krāsainā vasara 

bibliotēkā 

Ludzas novada 

Bērnu un 

jauniešu vasaras 

nometņu, radošo 

darbnīcu projektu 

konkurss 

 

 

 

425.00 EUR 

Vasaras nometnes 

organizēšana pusaudžiem, 

kuras ietvaros tika rīkoti 

lasīšanas veicināšanas 

pasākumi, radošās darbnīcas, 

apgleznota siena Bērnu 

nodaļas gaitenī. 

Atbalstīts 

Bērnu, jauniešu VKKF,  Bērni, jaunieši un vecāki lasa atbalstīts 
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un vecāju žūrija pašvaldība grāmatas, vērtē un top par 

grāmatu ekspertiem. 

 

Kā partneris Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka piedalās Rēzeknes novada pašvaldības 

projektā “EDIC informācijas centrs Austrumlatgalē” (2013.-2017.g.g.), kā arī piedalījās Ludzas 

senioru biedrības projektos “Nāc, dari un aicini citus” (2015.-2016.g.g.)  un  „Dzīvo līdzi – dzīvo 

labi Ludzā” (2016.g).  

 

LUDZAS REĢIONS 

Tabula “Projektu apkopojums” 

Projekta 

nosaukums 

Finansētājs Finansējuma 

apjoms 

Projekta apraksts (īss 

kopsavilkums) 

Atbalstīts/ 

neatbalstīts 

Ciblas pagasta bibliotēka 

Bērnu, Jauniešu 

un Vecāku žūrija 

VKKF 102.74 Neapmierināja, ka no 28 

kolekcijas grāmatām 

bibliotēkai piešķīra tikai 14. 

atbalstīts 

Cirmas pagasta bibliotēka 

«Jauniešu 

biblioseišns»  

Ludzas novada 

pašvaldība 

428.00 Jauniešu biblioseišns – ir brīva 

platforma gan komunikācijai, 

gan jaunradei un atpūtai, 

jaunākās literatūras 

iepazīšanai, orientēšanās 

sporta apguvei.  

atbalstīts 

Bērnu, Jauniešu 

un Vecāku žūrija 

VKKF  Bērni, jaunieši un vecāki lasa 

grāmatas, vērtē un top par 

grāmatu ekspertiem. 

atbalstīts 

Kārsavas pilsētas bibliotēka 

Bērnu, Jauniešu 

un Vecāku žūrija 

VKKF 138.63 Bērni, jaunieši un vecāki lasa 

grāmatas, vērtē un top par 

grāmatu ekspertiem. 

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 

VKKF, 

pašvaldība 

94.00 EUR 

100.00 EUR 

Bērni lasīja un vērtēja 

kolekcijas grāmatas 

atbalstīts 

Zaļesjes pagasta bibliotēka 

Bērnu, Jauniešu 

un vecāku žūrija  

VKKF, 

pašvaldība 

41,64 Bērni, jaunieši un vecāki lasa 

grāmatas, vērtē un top par 

grāmatu ekspertiem. 

atbalstīts 

Ņukšu pagasta bibliotēka 
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Bērnu, Jauniešu 

un vecāku žūrija  

VKKF, 

pašvaldība 

 Bērni, jaunieši un vecāki lasa 

grāmatas, vērtē un top par 

grāmatu ekspertiem. 

atbalstīts 

Ludzas pilsētas ģimnāzija 

Bērnu, Jauniešu 

un vecāku žūrija  

VKKF, 

pašvaldība 

 Bērni, jaunieši un vecāki lasa 

grāmatas, vērtē un top par 

grāmatu ekspertiem. 

atbalstīts 

 

Zilupes pilsētas bibliotēkas vadītāja: “13. jūlijā Zilupes pilsētu un bibliotēku apmeklēja 

Saeimas deputāts Pēteris Apinis un viņa palīgi ar mērķi, lai apzinātu sadarbības iespējas grāmatas 

“Latvijas valsts 100 gadi” foto materiālu iekļaušanai par Zilupi. Viņš mūs aicināja iesaistīties 

projektā un ieskatīties savos foto albūmos, lai atrastu fotogrāfijas, kuras ir cienīgas kļūt par vienu 

no 5000 topošā nacionālā albūma “Latvijai  - 100”  bildēm. Grāmatā būs aptverti visi novadi. P. 

Apinis cer, ka mūsu bilžu krātuvēs atradīsies kāds attēls, kas ļoti noderēs tieši mūsu dzimtā novada 

ilustrācijai. Tika izvēlētas aptuveni 100 fotogrāfijas, kuras tika aprakstītas un elektroniski nosūtītas 

atlasei uz Rīgu.  

 
 

10. Publicitāte 

 
LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BIBLIOTĒKA 

 

Bibliotēkas tēla veidošana notiek katru dienu. Bibliotēkas tēla veidošanas pamats ir   

darbinieku profesionālisms, spēja ātri un kvalitatīvi sniegt nepiecieāmo palīdzību, laipna un cieņas 

pilna attieksme pret apmeklētājiem. Visus pārējos publicitātes paņēmienus var uzskatīt kā 

papildrīkus.   

Publicitātes rakstus par bibliotēkas aktivitātēm ievietojam Ludzas novada pašvaldības 

informatīvajā izdevumā “Ludzas Novada Vēstis”, www.ludza.lv, www.ludza24.lv, laikrakstos 

“Ludzas Zeme” un “Vietējā Latgales Avīze”, www.biblioteka.lv.  2016. gadā dažādos avotos ir 

ievietoti 117 raksti par Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu bibliotēku aktivitātēm.  

http://www.ludza.lv/
http://www.ludza24.lv/
http://www.biblioteka.lv/
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Bibliotēkai ir mājaslapa www.ludzasbiblio.lv. Informācija tajā ir pieejama latviešu, krievu 

un angļu valodās; www.facebook.com izveidots bibliotēkas profils, kuram ir 434 sekotāji no 

dažādām valstīm.  

Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi bija tikšanās ar rakstniekiem. Pēc katras 

tikšanās pieauga konkrētā autora grāmatu izsniegums. 

 

LUDZAS REĢIONS 

 

Bibliotēku tēls veidojas ikdienas darbā. Bibliotēkas darbojas augošās sarežģītības 

sabiedrībā, kas prasa arvien vairāk laika un uzmanības. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai bibliotēkas nemitīgi 

atgādinātu par sevi un pakalpojumiem, ko tās sniedz, jo pakalpojumu klāsts šobrīd bibliotēkās ir 

plašs. Bibliotēka ir arī nozīmīga sabiedrības tikšanās vieta, dažbrīd to dēvē par „sabiedrības 

viesistabu”, “saieta namu”, “kultūras saliņu”, “gaismas pili” u.t.t. 

Bibliotēku publicitāte sākas ar izkārtni pie ēkas sienas, kurā norādīts nosaukums, darba 

laiks. Informāciju par bibliotēku darbu un tajā notiekošām aktivitātēm bibliotekāri izvietoja uz 

ziņojumu dēļiem, kuri atrodas bibliotēku priekštelpās. Tika izdoti bukleti, grāmatzīmes par 

bibliotēkām ar svarīgāko informāciju. Par pasākumiem un aktivitātēm tika rakstīts 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 

Trīs novadu bibliotēkām ir savi emuāri: www.purenubiblioteka.blogspot.com,  

www.blontubiblioteka.blogspot.com,   www.ciblasbiblioteka.blogspot.com. Tāpat jaunāko par 

bibliotēkām un arī bibliotēku vēsturi var atrast Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas mājas lapā 

http://www.ludzasbiblio.lv un protams, bibliotēku portālā www.biblioteka.lv. Jaunākās ziņas 

bibliotekāri izvieto arī pazīstamajos sociālajos tīklos www.draugiem.lv, www.facebook.lv, 

www.odnoklasniiki.ru. u.t.t. 

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 1025 

izstādes, kas bija gan tematiskās, gan veltītas jubilāriem u.t.t. Bibliotēku organizētajos pasākumos 

var veldzēt dvēseli un garu. Tie ir dziļi pēc satura un tik mājīgi silti pēc būtības  - to ir bijis 498.  

Neliels ieskats bibliotēku izstādēs un pasākumos skat. pielikumā. 

 

 

http://www.ludzasbiblio.lv/
http://www.facebook.com/
http://www.ludza.lv/
http://www.karsava.lv/
http://www.zilupe.lv/
http://www.ciblasnovads.lv/
http://www.purenubiblioteka.blogspot.com/
http://www.blontubiblioteka.blogspot.com/
http://www.ciblasbiblioteka.blogspot.com/
http://www.ludzasbiblio.lv/
http://www.biblioteka.lv/
http://www.draugiem.lv/
http://www.facebook.lv/
http://www.odnoklasniiki.ru/
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11. Sadarbības tīkla raksturojums 

 
LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BIBLIOTĒKA 

 

Sadarbība ar Ludzas novada pašvaldību notiek katru dienu risinot ar darbu saistītos jautājumus.  

2016. gadā bibliotēka ar novadpētniecības krājuma materiāliem par Ludzas ebreju kopienas 

vēsturi piedalījās Ludzas novada pašvaldības projekta „Ludzas Lielās sinagogas restaurācija un 

ebreju garīgā mantojuma atdzimšana” īstenošanā, kā arī bibliotēkas direktore bija projekta darba 

grupā. 

Projekta “EDIC Austrumlatgalē” ietvaros sadarbībā ar Ludzas novada pašvaldības speciālistiem 

bija sarīkoti pasākumi: ES līdzekļu apguve Ludzas infrastruktūras sakārtošanai” (sadarbībā ar 

Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma  nodaļas  vadītāju I.Igovenu);   2 

pasākumi “Klimata pārmaiņas – cik tas ir nopietni” Ludzas pilsētas ģimnāzijas un Ludzas 

2.vidusskolas vecākajām klasēm (sadarbībā ar Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā 

īpašuma  nodaļas vides inženieri A.Strazdu). 

            Bibliotēkas direktore ir “Ludzas novada Atzinības raksta apbalvošanas padomes” un 

“Ludzas novada domes “Ludzas novada Goda pilsonis” apbalvojuma piešķiršanas komisijas” 

locekle. 

Ludzas pilsētas ģimnāzijas vecāko klašu skolēni un jauniešu inciatīvas grupa “Jauniešu 

projekts - Ludza TV” izveidoja pilnmetrāža mākslas filmu pēc V.Šekspīra lugas “Makbets” 

motīviem “Macbeth`s quest”, kuras vairākas epizodes tika filmētas Ludzas pilsētas galvenās 

bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas telpās.  

Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka aktīvi sadarbojas ar Ludzas senioru biedrību “Līdzdalībai 

nav vecuma”. Kā partneris bibliotēka piedalījās biedrības projektā „Dzīvo līdzi – dzīvo labi Ludzā” 

(Teterevu fonda finansiālais  atbalsts). Bibliotēkas gaitenī tika eksponēta izstāde  “Ludzas atspulgi 

krāsās un fotogrāfijās” , kur varēja iepzīties ar uz zīda gleznotām Ludzas ainavām, kurām 

bibliotēkas darbinieki  piemeklēja atbilstošas vietējo dzejnieku dzejas rindas. Izstāde bija skatāma 

arī Krāslavas Centrālajā bibliotēkā, kur atklāšanas pasākumā Ludzas senioru biedrībai bija iespēja 

nodibināt kontaktus ar Krāslavas senioru biedrību. Speciāli   senioriem bija rīkots pasākums 

“Interneta iespējas praktiskajām vajadzībām”. 

Sadarbībā ar Ludzas ebreju biedrību un Muzeju “Ebreji Latvijā” notika Maskavā izdotās 

grāmatas “Утраченное соседство: евреи в культурной памяти жителей Латгалии” atvēršanas 

svētki, kuras satura veidošanā aktīvi piedalījās Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka. 
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“Latvijas Poļu savienības Ludzas nodaļas” sanāksmē bibliotēka piedalījās  ar novadpētniecības 

literatūras apskatu par poļu kopienas vēsturi Ludzā. 

2016. gada vasarā  sadarbībā ar Rokišku rajona pašvaldības Juozasa Keliotisa vārdā  

nosaukto publisko bibliotēku un Jēkabpils galveno bibliotēku tika iesākts darbs pie projekta 

pieteikuma  izstrādes pārrobežu sadarbības programmas Interreg Latvija - Lietuva ietvaros. 

2016. gada nogalē Ludzas novada pašvaldības delegācijas sastāvā bibliotēkas direktore un 

metodiķe piedalījās braucienā uz Ludzas sadraudzības pilsētu Polijā – Dembica. Vizītes gaitā tika 

nodibināti kontakti ar Dembicas publisko bibliotēku, diskutēts par kopīgām problēmām un 

sadarbības perspektīvām.   

Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka sadarbojās ar Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta 

pārvaldi,  Ludzas pilsētas skolām, pirmsskolas izglītības iestādēm, Bērnu un jauniešu centru, 

Novadpētniecības muzeju, Tūrisma aģentūru, Tautas namu, Ludzas novada Sociālo dienestu. 

Katrs bibliotēkas darbinieks savā darba vietā katru dienu veido bibliotēkas tēlu, kas ir 

neatņemama bibliotēkas aizstāvības daļa. Mazpilsētās informācijai ne vienmēr jābūt publicētai, kā 

sliktas tā arī labas ziņas bieži vien tiek nodotas no mutes mutē. Par bibliotēkas darbu un tās 

personālu pilsētā ir dzirdētas tikai labas atsauksmes.  

 

LUDZAS REĢIONS 

Bibliotēkas patstāvīgi atrodas starpnieka lomā, veidojot ne tikai lielisku sadarbības tīku savā 

starpā, bet arī ar citām iestādēm, organizācijā, biedrībām u.t.t. 

Bibliotēku sadarbības tīkla raksturojums, partneri. Pārrobežu sadarbība 

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 

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 centriem Pasākumu organizēšana, telpu iznomāšana. 

Bankas Semināru rīkošana, klientu pieņemšana. 

Reģionālais TV, valsts un reģiona 

laikraksti 

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 

 

Pamatojoties uz noslēgtajiem sadarbības līgumiem starp Ludzas novada pašvaldību un 

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

darba jomā aizvadītajā gadā turpināja strādāt ar 27 reģiona publiskajām un 19 skolu bibliotēkām. 

Tādējādi saglabājot metodisko un konsultatīvo sadarbību starp reģiona bibliotēkām. Saglabāta 

sadarbība starp LR Kultūras ministriju, KISC (Kultūras Informācijas sistēmas Centrs), LNB 

bibliotēku attīstības institūtu. 
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  Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka pārskata periodā organizēja pasākumus visa Ludzas 

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

sekojot līdzi darbinieku tālākizglītībai, nodrošinot profesionālu un mērķtiecīgu sadarbību starp 

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

kopējo publisko un skolu bibliotēku tēlu. 

Divas reizes gadā, pavasarī un rudenī,  tiek rīkoti bibliotēku apsekošanas braucieni, kuros 

risinām dažāda veida darba jautājumus. 

Atskaites gadā bibliotēka organizēja 6 Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes bibliotēku 

vadītāju mācību un 6 darba seminārus. Organizējot seminārus Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes 

bibliotēku vadītājiem cenšamies tajos sniegt informāciju par aktualitātēm bibliotēku jomā, ka arī 

tādu informāciju, ko var izmantot praktiskajā darbā: 

21. janvārī tika organizēts mācību seminārs “Neverbālās komunikācijas zemteksti. 

Profesionālās saskarsmes aspekti darbā ar klientiem” – 6 akadēmiskās stundas, piedalījās 58 

publisko un skolu bibliotekāri. 

9. februāris – Vispasaules drošāka interneta diena. Sauklis “Kopā ar labāku internetu”, 

piedalījās 12 reģiona bibliotēkas. 

19. februāris – mācību seminārs “Kā pētīt apkārtnes vēsturi”, semināru vadīja Daugavpils 

Universitātes asoc. Prof. Dr. hist., Latgales pētniecības institūta direktors Henrihs Soms – 5 

akadēmiskās stundas, piedalījās 45 publisko un skolu bibliotekāri. 

No 1.03.-22.03. aptauja “Latvijas gada monētas 2015” 

5.martā Ludzas reģiona jaunie grāmatu eksperti devās uz Rīgu lai nosvinētu Bērnu, jauniešu 

un vecāku žūrijas noslēguma pasākumu. Piedalījās 25 bērni un 3 pieaugušie.  

No 7.03- 11.03. E-prasmju nedēļa Latvijā. 

15. marts seminārs ar VID pārstāvju piedalīšanos, 3 akadēmiskās stundas, piedalījās 19 

publisko bibliotēku darbinieki.  

8. aprīlī tika organizēts sadarbībā ar LNB mācību seminārs “Izstāžu darbs bibliotēkā.” un 

“Autortiesības bibliotēku darbā” – 5 akadēmiskās stundas, piedalījās 55 publisko un skolu 

bibliotēku darbinieki. 

19. – 20. aprīlis – LBB rīkotā konference. Ideju tirgus. Piedalījās 6 bibliotekāri no reģiona. 

Ļoti vērtīgs un mūsuprāt izdevies pasākums. 

22. aprīlis – tiešraides diskusija “Lasām pa vecam, lasām pa jaunam”. Šo diskusiju, Latvijas 

Bibliotēku nedēļas ietvaros, organizēja LBB biedrība sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību. 
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Diskusijā tika runāts par lasīšanas prasmju nozīmi indivīdu un kopienas attīstībā un lasīšanas 

veicināšanu sabiedrībā, it īpaši bērnu un jauniešu vidū. Ļoti interesanti bija dzirdēt Valmieras 

integrētās bibliotēkas darbinieces pieredzi. 

28. aprīlis – metodiķu seminārs Rīgā.  

26. aprīlis – komandējums uz LNB un BIS Alise, lai pārrunātu jautājumus par tehniskām 

inovācijām bibliotēkā. Komandējumā piedalījās 3 LPG bibliotēkas darbinieki. 

2. maijs – uzsāktas krājuma inventarizācijas Rundēnu un Pildas pagastu bibliotēkās. 

12. maijs – izbraukuma seminārs Pasienes pagasta bibliotēkā. 5 akadēmiskās stundas, 

piedalījās 33 bibliotēku darbinieki. 

26.maijs – mācību seminārs “saskarsmes veidošana ar desocializētiem klientiem 

bibliotēkās”. 5 akadēmiskās stundas, piedalījās 37 publisko bibliotēku darbinieki. 

1.jūnijs – Istras pagasta bibliotēkas leļļu teātra “Teremok” mākslinieki devās uz Roķišķiem 

(Lietuva), lai ņemtu dalību XX reģionālajos leļļu teātra “Kad atdzīvojas lelles” svētkos. Tika rādītas 

divas lugas lietuviešu valodā. 

15. – 16. Jūlijs pieredzes apmaiņas brauciens uz Liepājas reģiona bibliotēkām: viesojāmies 

Grobiņas bibliotēkā, Liepājas Zinātniskās bibliotēkas filiālē “Libris”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

13., 23., 26. septembris – Isnaudas pagasta bibliotēkā mainās darbinieki. Pelnītā atpūtā 

devās ilggadējā bibliotēkas vadītāja. 

30.septembris – Starpnovadu publisko bibliotēku darbinieku seminārs, piedalās Latvenergo 

klientu apkalpošanas speciālists, 5 akadēmiskās stundas, piedalījās 34 dalībnieki. 

7.oktobris – Ludzas novada bibliotēku vadītāju darba jautājumu seminārs. Runājām par 

budžeta plānošanu, tehnikas pieteikšanu bibliotēkās. Piedalījās 12 dalībnieki. 
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20. oktobris – mācību seminārs “Improvizācijas teātra spēļu metodikas pielietojums 

pasākumu veidošanā” – ļoti pozitīvs, ideju pilns mācību seminārs. 5akadēmiskās stundas, piedalījās 

60 publisko un skolu bibliotekāri, kā arī Bērnu un Jauniešu centra skolotāji. 

18.10 – Seminārs metodiķiem 

27.10. – Akreditācija Ludzas pilsētas galvenajai bibliotēkai un Malnavas koledžas 

bibliotēkai. 

2., 3., 4., novembris – novada pašvaldības delegācijā tika iekļautas un komandētas pieredzes 

apmaiņas braucienam  uz Dembicu (Polija) bibliotēkas direktore Inta Kušnere un metodiķe Elita 

Zirne. 

Novembris – darbs ar skolu Alises līgumiem. 

15.novembris – 14 dalībnieki brauca uz konkursa “Nindzja Timmijs mūsu vidū” pasākumu.  

22. novembris – Mežvidu pagasta bibliotēkas kāpņu atvēršanas svētki. 

23. novembris – partneru (Latvija, Lietuva) tikšanās Jēkabpils galvenajā bibliotēkā - 

projekta sagatave. 

24. novembris – brauciens ar Ludzas pensionāru biedrību uz Krāslavas bibliotēku, izstādes 

atvēršana. 

2. decembris – akcijas “Atbalsts lauku bibliotēkām” noslēguma pasākums Vidzemes 

koncertzālē Cēsīs. Piedalījās 8 dalībnieki. 

9. decembrī – bibliotēku budžeta aizstāvēšana novada pašvaldībā. 

15. decembris – seminārs par statistikas aktualitātēm Rīgā, LNB. 

16. decembris – mācību seminārs “Izglītojošā datorspēle par Latgales kultūras un 

sabiedriskajiem darbiniekiem “Īsapazeisim!” un Jaunākās literatūras apskats sadarbībā ar LNB”. 6 

akadēmiskās stundas, piedalījās 45 klausītāji. 

28. decembris – reģiona bibliotēku darbinieku noslēguma seminārs. Piedalījās 20 

bibliotekāri. 

 

Pārsakatu sagatavoja : 

Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas direktore Inta Kušnere 

Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas metodiķe Elita Zirne 

tālrunis:6578194, e-pasts: biblio@ludzasbiblio.lv  

 

 

 

mailto:biblio@ludzasbiblio.lv
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Pielikums Nr.1 

LUDZAS PILSETAS GALVENĀS BIBLIOTĒKAS  

KRĀJUMA  

ATTĪSTĪBAS KONCEPCIJA 

 

Komplektēšanas mērķis – 

 Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas iespieddarbu u.c. dokumentu krājumam jānodrošina 

ikvienam Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu iedzīvotājam vai viesim, neatkarīgi no viņu 

dzimuma, vecuma, fiziskā un sabiedriskā stāvokļa,  reliģiskās un nacionālās piederības, kvalitatīvus 

bezmaksas bibliotēkas pakalpojumus. 

 Krājuma attīstības koncepcijas pamatā ir Latvijas Republikas Bibliotēku likuma   5. panta 1. 

un 2.apakšpunkts:  

1.apakšpunkts „Bibliotēku krājumos esošie iespieddarbi, elektroniskie izdevumi, rokraksti un 

citi dokumenti neatkarīgi no to autoru politiskās, ideoloģiskās, reliģiskās vai cita veida orientācijas 

vai informācijas, kas tajos ietverta, ir pieejami ikvienai personai bibliotēku noteiktā kārtībā”. 

2.apakšpunkts „Bibliotēkas attiecībā uz krājumu veidošanu ir neatkarīgas. Tās nedrīkst 

ierobežot politiski, ideoloģiski vai reliģiski motīvi. Ierobežojumus bibliotēku krājumu veidošanā 

var noteikt tikai ar likumu”. 

Komplektēt bibliotēkas krājumu saskaņā ar UNESCO Publisko bibliotēku manifestā 

definētajiem bibliotēkas uzdevumiem. 

Vadīties pēc Nacionālās programmas KULTŪRA apakšprogrammas „Bibliotēkas” un 

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr. 317 „Nacionālā bibliotēku krājuma 

noteikumi” (30.03.2010. g.). 

Bibliotēkas krājuma un informācijas resursu organizācija un attīstība 

 

 Krājumu attīstība 2011.-2015.g periodā: 

 

Jaunieguvumi 2011 2012 2013 2014 2015 

Grāmatas 1497 1451 1643 1420 1342 

-t.sk. latv.daiļlit.(UDK 

821.174) 

146 169 204 110 186 

-t.sk. bērniem/jauniešiem 650 566 547 493 516 

Seriālizdevumi 1504 1414 1399 1632 1675 

Audiovizuālie un pārējie 9 12 13 8 35 

Jaunieguvumi kopā 3010 2877 3055 3060 3052 

Lietotāju skaits 2887 2853 2755 2786 2770 

Izslēgtie dokumenti 2658 1601 2994 2315 3478 

Krājuma kopskaits 52364 53640 53701 54446 54020 
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Pārskata periodā jauniegūto informācijas vienību skaits vidēji uz vienu Ludzas pilsētas 

galvenās  bibliotēkas lietotāju  – 1,08. 

Ievērojot krājuma atjaunošanas procentuālo struktūru (IFLA/UNESCO rekomendācijas, katru 

gadu tiek iegādāti 5,6 % izdevumu no kopējā bibliotēkas krājuma (bija paredzēts 5%). 

Lai racionāli izmantotu bibliotēkai piešķirtos finanšu resursus, veidotu aktīvu krājumu un 

atbilstošus pakalpojumus, tika veikta Ludzas pilsētas bibliotēkas lietotāju sastāva kategoriju 

analīze. 

Kategorija 2012 2013 2014 2015 

Pirmsskolnieki 114 117 102 102 

Skolēni 1050 979 979 903 

Studenti 237 208 199 171 

Strādājošie 699 704 726 803 

Bezdarbnieki 477 456 469 464 

Pensionāri 276 291 311 327 
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Izpētot bibliotēkas abonementa fonda apgrozījumu, var secināt, ka 2015.gadā pieprasītākās nozares 

bija vēsture, psiholoģija un medicīna. Samazinoties studentu skaitam, attiecīgi samazinājās arī 

pieprasījums pēc ekonomikas, tiesību un pedagoģijas nozaru izdevumiem. 

 

 

Bibliotēkas krājuma komplektēšanas veidi: ( LR MK Noteikumi Nr. 317) 

 kārtējā komplektēšana – sistemātiska un plānveidīga bibliotēkas krājuma papildināšana 

ar jauniznākušajiem iespieddarbiem u.c. dokumentiem. 

 piekomplektēšana – plānveidīga bibliotēkas krājuma papildināšana ar trūkstošiem vai 

nepietiekamā skaitā esošiem iespieddarbiem u.c. dokumentiem. 

 norakstīšana (rekomplektēšana) – bibliotēkas krājuma pastāvīga atbrīvošana no 

iespieddarbiem u.c. dokumentiem. 

Pēc dokumentu veidiem komplektējam : 

Grāmatas –  

 daiļliteratūru (jaunāko latviešu oriģinālliteratūru, cittautu daiļliteratūru, izdevumus bērniem 

un jauniešiem u.c.) 
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 uzziņu literatūru – bibliotēkas informācijas un uzziņu darbam nepieciešamās enciklopēdijas, 

terminoloģijas un valodu vārdnīcas, statistiskie izdevumi, ceļveži, gadagrāmatas, novadpētnieciska 

rakstura darbi u.c. 

 populārzinātniskos izdevumus – literatūru par dabu, sabiedrību un kultūru. 

 nozaru literatūru – prioritāte izdevumiem, kas vajadzīgi studijām un tālākizglītībai. 

Audiovizuālos dokumentus - Latvijas un pasaules kultūras mantojums (skaņu ieraksti, 

mākslas filmas, klausāmgrāmatas u.c.) 

Kartogrāfiskos dokumentus – novadpētnieciska rakstura un ES dalībvalstu u.c. pasaules valstu 

ģeogrāfiskās kartes. 

Seriālizdevumus – bibliotēkas lietotāju pieprasītākos periodiskos izdevumus: žurnālus, 

laikrakstus, gadagrāmatas u.c. 

Komplektēšanas veidi: 

 Pirkumi ; krājuma komplektēšanas galvenais finansējuma avots – pašvaldības budžets 

(pirkumi grāmatu veikalos “Zvaigzne” un “Sākums A”, vairumtirdzniecības bāzēs, grāmatu 

izdevniecībās un apgādos). 

 Projekti - Valsts Kultūrkapitāla fonda kultūras programma „Jaunu grāmatu un citu 

izdevumu iegāde publiskajām bibliotēkām”, lasīšanas veicināšanas programma „Bērnu, 

jauniešu un vecāku žūrija” u.c. 

 Dāvinājumi no izdevniecībām, organizācijām, iestādēm, privātpersonām 

 Atvietotie izdevumi nozaudēto vietā 

 Preses izdevumu abonēšana (SIA Latvijas pasts, SIA MERION, izdevniecības) 

Bibliotēkas struktūrvienības: abonements, lasītava un bērnu literatūras nodaļa īsteno 

sadarbību un koordināciju komplektēšanas jautājumos. Bērnu literatūras nodaļa komplektē 

iespieddarbus bērniem no pirmsskolas līdz 9. klasei. Preses pasūtīšanu veic lasītavas darbinieki. 

Bibliotēkā ir izveidota Krājumu komisija triju cilvēku sastāvā, kurā analizē grāmatu 

izdēvēju/tirgotāju piedāvājumu, pieprasījumus un atteikumus no bibliotēkas lasītājiem, izvērtē 

iegūto informāciju un sastāda sarakstus nepieciešamās literatūras iegādei. Iespieddarbu iepirkšanu 

veic bibliotēkas Komplektēšanas nodaļas vadītāja. 
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Dāvinājumu politika. 

Bibliotēkas krājuma komisija izvērtē gan privātpersonu, gan organizāciju dāvinājumus. 

Krājuma uzskaitē tiek pieņemti iespieddarbi, kas nav vecāki par 5 gadiem latviešu, krievu, angļu un 

vācu valodā, izvērtējot katru grāmatu atsevišķi. 

Dāvinājumiem tiek sastādīts pieņemšanas akts, nosakot katram izdevumam cenu, par pamatu 

ņemot tirgus cenu. 

Bibliotēkai ir tiesības atteikties no dāvinājumiem vai arī pieņemtos dāvinājumus nodot citām 

bibliotēkām, vai piedāvāt bibliotēkas lietotājiem (plaukts “Lasītājs -lasītājam”). 

Krājuma uzturēšana. 

Bibliotēkas struktūrvienībām sistemātiski jāstrādā pie krājuma kvalitātes uzlabošanas, 

izvērtējot, atlasot un norakstot pēc satura novecojušos, nolietotos iespieddarbus un izdevumus, 

kuriem vairs nav lasītāju pieprasījumu. Lasītāju nozaudētos izdevumus ir jānoraksta un jāaizvieto ar 

līdzvērtīgiem.   

Krājuma glabāšanas politika. 

Bibliotēkas aktīvais krājums atrodas bibliotēkas abonementā, bērnu literatūras nodaļas 

abonementā (iespieddarbus izsniedz lasītājiem lietošanā uz 28 dienām) un lasītavā (izmanto uz 

vietas; žurnālus izsniedz uz 5 dienām); pasīvais krājums (retāk pieprasītās grāmatas un dubletes) – 

krātuvē. Maz izmantoto iespieddarbu un citu dokumentu glabāšanai ir izveidots Depozitārijs. 

Depozitārija fonds nav Ludzas PGB summārajā uzskaitē, bibliotēkas mājas lapā 

(www.ludzasbiblio.lv) ir pieejams depozitārijā glabāto izdevumu saraksts).  

Žurnāli un laikraksti tiek glabāti lasītavā 3 gadus, bet atsevišķi izdevumi (pēc vajadzības) 

ilgāk par 3 gadiem. 

Rajona laikraksti un  novadpētniecības materiāli tiek glabāti ilgtermiņā. 

Krājuma uzskaite. 

Ludzas PGB krājums tiek uzskaitīts automatizētā režīmā (BIS ALISE). 

Individuālajai uzskaitei tiek pakļautas grāmatas un citi dokumenti (CD, DVD, skaņu kasetes), 

katram ienākušajam eksemplāram piešķirot individuālās uzskaites numuru un svītrkodu. Visu 

saņemto eksemplāru titullapās un 17.lpp. iespiež bibliotēkas zīmogu un ieraksta inventāra numuru, 

bet uz grāmatas 4.vāka uzlīmē svītrkodu. Reizi mēnesi veic Inventāra grāmatas izdrukas.  

Periodiskajiem izdevumiem 1. un 17.lpp. iespiež bibliotēkas zīmogu un reģistrē elektroniskajā 

katalogā. Viena uzskaites vienība žurnāliem – žurnāla numurs; avīzēm – gada komplekts. 

http://www.ludzasbiblio.lv/
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Summarai uzskaitei obligāti ir pakļauti visi ienākošie un no bibliotēkas fondiem izslēgtie 

iespieddarbi un citi dokumenti, ierakstot tos SUG (summārās uzskaites grāmatā) 1., 2.daļā. 

Kalendārā gada beigās SUG 3.daļā tiek veidots krājuma uzskaites kopsavilkums. 

Paredzamais Ludzas PGB krājuma satura raksturojums. 

Ludzas pilsētas bibliotēkas krājumu komplektēšanas pamatprincipi tiek veidoti saskaņā ar 

pasaules bibliotēku darbā aprobētiem un ieteiktiem krājuma veidošanas dziļuma un intensitātes 

līmeņiem (komplektēšanas metode Conspectus): 

Tematiski krājuma veidošanā tiek aptvertas visas zinātņu nozares, atšķiras tikai 

komplektēšanas intensitāte: 

0 – nekomplektē vispār 

1 – minimāls informācijas līmenis; bibliotēkas krājumi nodrošina tikai nelielu informāciju 

par nozari vai tēmu. 

2 – pamatinformācijas līmenis; bibliotēkas krājums kalpo, lai iepazītu un definētu noteiktu 

nozari, lai uzrādītu informācijas daudzveidību, kas pieejama citur, tiek nodrošinātas lietotāju 

informacionālās vajadzības atbilstoši koledžu apmācības līmenim. 

3 - studiju līmenis; krājums sniedz informāciju par noteiktu nozari vai tēmu sistemātiskā 

veidā, tomēr zemākā līmenī, nekā nepieciešams zinātniskai pētniecībai, un nodrošina bibliotēkas 

lietotāju informacionālās vajadzības pirmā līmeņa augstākās vai bakalaura izglītības iegūšanai. 

Komplektējamie informācijas nesēji: 

G – grāmatas 

Ž  -  žurnāli 

DVD – diski 

K - kartes 

DB - datubāzes  

E-grāmatas 

Valodu kodi : 

L - iespieddarbi un citi dokumenti oriģinālvalodā 

S - iespieddarbi un citi dokumenti svešvalodās (krievu, angļu, vācu)  

Bibliotēka nekomplektē neētiskā satura (pornogrāfiskā, rasistiskā) vai cita veida nesaskaņu un 

naida kurināšanai izmantojamus izdevumus, izglītību iestāžu mācību literatūru, ierobežoti 

komplektē viena nosaukuma eksemplāru skaitu. 
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Daiļliteratūras komplektēšana: 

 latviešu oriģinālliteratūra – iespējami visaptverošs līmenis, 

 tulkotā daiļliteratūra – Latvijā izdota literatūra, pieprasīti izdevumi, novērtējot autora 

popularitāti pēc lasītāju pieprasījuma 

 daiļliteratūra svešvalodās – ņemot vērā lasītāju pieprasījumu. 

Analizējot 2015. gada pieaugušo lasītāju Abonementā grāmatu izsniegumu pa valodām, secinājām 

ka no 35046 grāmatu izsniegumiem – 11523 (33 %) latviešu valodā, 23394 (66 %) krievu valodā 

un 129 (0,4 %) - angļu, vācu valodās. 

Tā kā ievērojamā daļa pieaugušo bibliotēkas apmeklētāju daiļliteratūras grāmatas lasa krievu 

valodā, jāņem vērā arī šis apstāklis.  

Nozaru literatūras komplektēšana 

 

 
NOZARE 

ABONEM

ENTS 

LASĪT

AVA 

BĒRN

U LIT. 

NOD. 

VALOD

AS 

KODS 

INFORM. 

NESĒJS 

Datorzinātne, enciklopēdijas, vārdnīcas 

(UDK=0) 

2 2 1 L, S G 

Filozofija, psiholoģija, loģika, ētika 

(UDK=1) 

3 3 1 L, S G, Ž 

Reliģija, teoloģija (UDK=2) 2 1 1 L     G, Ž 

Sabiedriskās zinātnes (UDK=3) 2 2 1 L,S G, Ž 

Politika, politoloģija (UDK=32) 2 2 0 L,S  G, Ž 

Ekonomikas zinātnes (UDK=33) 3 3 1 L,S G, Ž 

Tiesības un juridiskās zinātnes 

(UDK=34) 

3 3 0 L,S G, Ž,DB 

Valsts administratīvā pārvalde 

(UDK=35) 

1 1 0 L G, Ž 

Labklājība. Sociālā nodrošināšana 

(UDK=36) 

2 2 0 L G 

Izglītība un pedagoģija (UDK=37) 2 2 1 L,S G, Ž 

Etnoloģija, folklora (UDK=39) 2 2 1 L,S G, Ž,DVD 

Matemātika, dabas zinātnes (UDK=5) 2 2 1 L,S G, Ž 

Medicīna (UDK=61) 2 2 1 L,S G, Ž 

Inženiertehniskās zinātnes (UDK=62) 2 2 1 L,S G, Ž 

Lauksaimniecība, mežniecība, 

medības, zivsaimniecība (UDK=63) 

2 2 1 L,S G, Ž 

Mājturība, mājsaimniecība, viesnīcu 

menedžments, sabiedriskā ēdināšana 

(UDK=64) 

2 2 1 L,S G, Ž 

Uzņēmumu vadīšana, ražošanas organ. 

(UDK=65) 

3 3 0 L,S G, Ž 
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Ķīmijas tehnoloģija, ķīmiskā 

rūpniecība, pārtikas rūpniecība 

(UDK=66) 

2 2 1 L G 

Dažādas rūpniecības un amatniecības 

nozares (UDK=67/68) 

2 2 1 L G, Ž 

Celtniecība, būvniecība(UDK=69) 2 2 1 L,S G, Ž 

Mākslas vēsture (UDK=7) 2 2 1 L,S G, Ž 

Pilsētbūvniecība (UDK=71) 2 2 1 L,S G, Ž 

Arhitektūra (UDK=72) 2 2 1 L G, Ž 

Tēlniecība, keramika, metālmāksla 

(UDK=73) 

2 2 1 L G 

Zīmēšana, dizains, lietišķā māksla 

(UDK=74) 

2 2 1 L G, Ž 

Glezniecība (UDK=75) 2 2 1 L G, Ž 

Grafiskā māksla, grafika (UDK=76) 2 2 1 L G, Ž 

Fotogrāfija, kinematogrāfija 

(UDK=77) 

2 2 1 L,S G, Ž, DVD 

Mūzika (UDK=78) 2 2 1 L,S G, Ž, DVD 

Sabiedriskie laika kavēkļi, izpriecas, 

izrādes, skatuves māksla, teātris, 

balets, opera, deja (UDK=79) 

2 2 1 L,S G,Ž 

Sports (UDK=796) 1 1 1 L,S G 

Filoloģija (UDK=80) 2 2 1 L,S G 

Valodniecība, valodas (UDK=81) 2 1 1 L,S G 

Literatūrzinātne (UDK=82) 2 2 2 L,S G, Ž 

Arheoloģija (UDK=902) 1 1 0 L G 

Novadpētniecība (UDK=908) 3 3 1 L,S G,K,Ž,DVD 

Ģeogrāfija (UDK=91) 2 2 1 L,S G, K, 

Ž,DVD 

Vēsture (UDK=94) 2 2 1 L,S G, Ž 

 

 

 

Ludzas PGB Komplektēšanas nodaļas vadītāja:                     T.Loginova 
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Pielikums Nr.2 

Publicitātes bibliogrāfija 

 

1. Inta Jurča Dubulti svētki grāmatu mīļotājiem//Kārsavas novada vēstis. - 2016. - janvāris. - 

lpp 2. 

2. Inta Jurča Noslēgta Nikolaja Ņikulina triloģija par Kārsavas novadu//Kārsavas novada 

vēstis. - 2016. - janvāris. - lpp 2. 

3. Briģu pagasta bibliotēkā apskatāma engeļu izstāde//www.ludza24.lv.-2016.- 4.janvārī 

4. Ludzas pilsētas galvenajā bibliotēkā vairākas grāmatu izstādes//www.ludza24.-2016.-12. 

janvārī 

5. Briģu pagasta bibliotēkā apskatāmas vairākas izstādes//www.ludza24.lv.-2016.- 8.februārī 

6. Meteņdiena Felicianovā – ar dzismām un citām tradīcijām//www.ciblasnovads.- 2016.-19. 

februārī  

7. Meteņdiena Felicianovā – ar dziesmām un citām tradīcijām//www.ludza24.lv.-2017.-

22.februārī 

8. Bērnu žurijā Ciblas bibliotēkā darbojas 21 eksperts//www.ciblasnovads.lv.-2016.- 

26.februārī 

9. Bērnu žurijā Ciblas bibliotēkā darbojas 21 eksperts//http://ludza.pilseta24.lv/. - 2016. - 

29.februārī 

10. Briģu pagasta bibliotēka marta mēnesī aicina// http://www.ludza.lv/jaunumi/brigu-pagasta-

biblioteka-marta-menesi-aicina/.-2016.1.martā  

11. Она пела, как жила... [dziedātājai Annai German veltīts pasākums Cirmas pagasta 

bibliotēkā] // Ludzas Novada Vēstis.- 2016.- 3.martā.-Nr 3(76) 

12. Briģu bibliotēkā atzīmē starptautisko sieviešu dienu// www.ludza 24. - 2016. - 10. martā 

13. Briģu bibliotēka atzīmē starptautikso sieviešu dienu//www.ludza.lv.-2016.-10.martā 

14. Pureņu pagasta bibliotēka aicina piedalīties Lieldienu radošajā darbnīcā//www.ludza.lv.-

2016.- 14.martā 

15. Gundars Rufus Resnais E-prasmju nedēļa Ludzā// Ludzas Zeme. - 2016. - 11. martā.- Nr 20  

16. Iveta Čigāne konkursā pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs startē arī mūsējie // Ludzas 

Zeme.- 2016.- 11. martā.- Nr 20 

17. Gundars Rufus Resnais Zīlīte aizlido, ezis aizritiās. Lasītājs paliks?//Ludzas Zeme.- 2016.- 

11. martā.- Nr 20 

http://www.ludza.lv/jaunumi/brigu-pagasta-biblioteka-marta-menesi-aicina/
http://www.ludza.lv/jaunumi/brigu-pagasta-biblioteka-marta-menesi-aicina/
http://www.ludza/
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18. Rita Truksāne Abonētā prese novada bibliotēkās 2016.gadā//www.ciblasnovads.-2016.- 

20.janvārī 

19. Konkursam “Pagasta bibliotekārs-gaismas nesējs” aicina pieteikt aktīvus lauku 

bibliotekārus//www.ciblasnovads.lv.-2016.-18.janvāris. 

20.  Jau rīt Latgales diena Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 

http://karsava.lv/news.php?readmore=894 

21. Inta Jurča „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija – 2015” Kārsavas novada publiskajās 

bibliotēkās http: // karsava.lv/ news.php?readmore=891 

22. Ludzas bērnu bibliotēka aicina lasītājus iepazīt jaunus žurnālus//      

http://www.ludza.lv/jaunumi/ludzas-bernu-biblioteka-aicina-lasitajus-iepazit-jaunuszurnalus  

23. Alla Dolgovska Dzejniece Olga Orsa iepazīta arī Briģos//Ludzas Novada Vēstis.- 2016.- 23. 

Martā.- Nr 4 (77) 

24. Ruta Zaiceva Radošā darbnīca Pureņos//Ludzas Novada Vēstis.- 2016.- 23. Martā.- Nr 4 

(77) 

25. Kārsavas pilsētas bibliotēkā visu martu ir aplūkojama Ziemeļlatgales tautas tērpu izstāde 

“Mantinieki. Ziemeļlatgale”//http://karsava.lv/news.php?readmore=909 

26. Skaidrīte Lankovska Izkrāsosism Lieldienas Goliševā: [Radošā darbnīca Goliševas pagasta 

bibliotēkā]//Kārsavas novada vētis.-2016. -  aprīlis. - lpp 2. 

27. Janīna Kadakovska Mācisimies tapot: [Radošā darbnīca Mērdzenes pagasta bibliotēkā] // 

Kārsavas novada vēstis. - 2016.- aprīlis. - lpp 4. 

28. Gundars Rufus Resnais Pilnveido datorprasmes// Ludzas Zeme.- 2016.- 1.aprīlī.- Nr 25. 

29. Kārsavas bibliotēkā – Ziemeļlatgales tautastērpu izstāde// Vietējā Latgales Avīze.- 2016.- 

1.aprīlī.- lpp 4. 

30. Irēna Pavlova Nūjojot iemīlam dzimto novadu//Cibls Novada Ziņas.- 2016.- 28.aprīlī.-Nr 

8(95).- lpp 5. 

31. Inta Jurča Bibliotēku nedēļa 2016 – “Attiecības.Sadarbība. Kopiena”// 

http://karsava.lv/news.php?readmore=944.- 2016., 15. Aprīlī 

32. Inta Jurča Latviskais kultūras mantojums  - Ziemeļlatgales atutas tērps un tā valkāšanas 

tardīcijas// http://karsava.lv/news.php?readmore=942 

33. Ņina Rimša Lasīsism // Ludzas Novada Vēstis.- 2016.- 29. Aprīlis.- lpp 7. 

34. Inta Kušnere, Elita Zirne Bibliotēku festivāls Latvijas Nacionālajā bibliotēkā// Ludzas 

Novada Vēstis.- 2016.- 29. Aprīlis.- lpp 9. 

http://karsava.lv/news.php?readmore=894
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