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1. Reģiona, novada un bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums 

LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BIBLIOTĒKA 

 

Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka ir Ludzas novada pašvaldības kultūras, izglītības un 

informācijas iestāde, kas Bibliotēku likumā noteiktajā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas 

Kultūras ministrijā un veic pasaules kultūras matojuma iespieddarbu, elektronisko izdevumu, 

rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un 

saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu. 

(Ludzas novada pašvaldības Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas Nolikums p1.1.) 

 Bibliotēkas attīstības stratēģija ir iekļauta „Ludzas novada attīstības programmā 2011.-

2017. gadam”. Ir paredzēts, ka bibliotēka turpinās attīstīties kā informācijas, izglītības un brīvā 

laika pavadīšanas centrs. Tiks meklēti līdzekļi bibliotēkas telpu modernizēšanai un 

funkcionalitātes paaugstināšanai.  

Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka veic reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas Ludzas, 

Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu 28 bibliotēkām. Ar Ciblas, Zilupes un Kārsavas novadiem ir 

noslēgti sadarbības līgumi, kuru ietvaros Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka saņem finansējumu 

reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanai. 

2011. gada septembrī tika veikta bibliotēkas atkārtotā akreditācija. 

 

1.1. Reģiona, novadu un bibliotēku darbības vispārīgais raksturojums 

 

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

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

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

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

Kopš 2009. gada Ludzas reģionā darbojas un pastāv četri novadi: Ludzas, Ciblas, 

Kārsavas un Zilupes.  

Tā kā reģions teritoriāli atrodas pierobežas zonā, tad tas jūtami arī ir ietekmējis 

iedzīvotāju nacionālo sastāvu. Bez dominējošām tautībām – latviešiem un krieviem reģionā 

dzīvo arī baltkrievi, ukraiņi, poļi, lietuvieši, ebreji un citu tautību iedzīvotāji. Ludzas reģionā uz 

2013. gada 1. jūliju deklarēti 27884 iedzīvotāji: 
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 Ludzas novadā – 14735, 

 Ciblas novadā – 3132, 

 Kārsavas novadā – 6529, 

 Zilupes novadā – 3488 

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

 Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka, kā reģiona galvenā bibliotēka, 

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

Zilupes pilsētas bibliotēkas, kā novadu centrālās bibliotēkas. 

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

koordinējošā bibliotēka). 

 19 skolu bibliotēkas, no kurām: 

 koledžas bibliotēka, 

 ģimnāzijas bibliotēka, 

 Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas filiāles bibliotēka, 

 speciālā internātskolas bibliotēka, 

 vakara vidusskolas bibliotēka, 

 mūzikas pamatskolas bibliotēka, 

 5 vidusskolas bibliotēkas 

 8 pamatskolu bibliotēkas 

Bibliotēkas darbojas pamatojoties uz „Bibliotēku likumu” un katras bibliotēkas 

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

funkcijas sava novada teritorijās. Pamatā bibliotēku teritoriālais aptvērums nav mainījies.  

Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu bibliotēku misija ir sekmēt stabilu un 

ilgstošu sava pagasta, pilsētas, novada sabiedrības garīgo un intelektuālo attīstību, veidojot 

informācijas resursu krātuves, padarīt savus un globālos informācijas resursus pieejamus un 

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

un saglabāt vietējās nozīmes kultūras mantojumu nākamajām paaudzēm. 

Bibliotēku mērķi ir: 

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

iedzīvotāju vidū, 

 attīstīt bibliotēkas par izglītības, kultūras un sabiedrības saskarsmes centru, 
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 nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus sabiedrības vajadzībām atbilstošus 

informācijas pakalpojumus, 

 organizēt un attīstīt bibliotēku krājumus, informācijas sistēmas un tehnoloģijas, 

 nodrošināt valsts un pašvaldību institūciju sagatavotās un publicētās informācijas 

pieejamību, 

 saglabāt un nodrošināt pieeju nozīmīgiem vietējiem kultūras resursiem. 

Bibliotēku galvenie uzdevumi – sniegt lietotājiem operatīvus un kvalitatīvus 

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

informācijas tehnoloģijām.  

Neapšaubāmi svarīgākais ir sekmēt bērnu lasītprasmi, veicināt informācijas meklēšanas 

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

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

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

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

par Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu trīs 

novadu pašvaldību bibliotēkām un šo funkciju finansēšanu. Vienas bibliotēkas maksājuma 

summa gadā sastādīja Ls 232.92. sadarbības līgumi novadiem gadā izmaksāja: 

 Kārsavas novadam (7) – Ls 1630.44 

 Ciblas novadam (6) – Ls 1397.52 

 Zilupes novadam (4) – Ls 931.68 

Ludzas reģiona 28 publiskās bibliotēkas ir veiksmīgi izgājušas akreditāciju: 

 18 pašvaldību publiskās bibliotēkas tika akreditētas līdz 2013. gadam, 

 6 bibliotēkas līdz 2014. gadam, 

 3 bibliotēkas līdz 2015. gadam. 

Visas pašvaldību publiskās bibliotēkas akreditētas un tām piešķirts vietējās nozīmes 

bibliotēku statuss.  

 2011. gadā Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka tika atkārtoti akreditēta uz pieciem 

gadiem kā reģiona galvenā bibliotēka. 
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2. Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika 

LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BIBLIOTĒKA 

 

Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka 2013. gadā krājuma komplektēšanu veica atbilstoši 

izstrādātajam dokumentam „Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas krājuma attīstības un 

komplektēšanas koncepcija” 2011.-2015. gadiem. Tajā ir veikta iepriekšējās krājuma attīstības 

koncepcijas analīze, kā arī izstrādāta bibliotēkas krājumu veidošanas un papildināšanas politika 

2011.-2015.g.g.  

 

Ludzas PGB krājuma komplektēšanas finansējuma pamatavots – pašvaldības budžets. 

2013. gadā grāmatu iepirkšanai un periodikas pasūtīšanai no budžeta līdzekļiem izlietoti 7317 

Ls. 

Jaunas grāmatas galvenokārt ir iepirktas vietējos grāmatu veikalos „Sākums A” un 

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

pasūtījuma.  

 

Projekti 

 

VKKF atbalstīta projekta „Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu krājumu 

kvalitātes uzlabošana” ietvaros saņemts finansējums – 3990 Ls, kas, saskaņā ar projekta 

nosacījumiem, izlietots Ludzas PG bibliotēkas - 456.30 Ls, Ludzas novada bibliotēku (10) – 

1168.20 Ls, Kārsavas novada bibliotēku (7) – 1043.58 Ls, Ciblas novada bibliotēku (6) – 748.80 

Ls un Zilupes novada bibliotēku (4) – 573.12 Ls krājumu komplektēšanai.  

 

Projekta „Latviešu oriģinālliteratūra un autori bibliotēkās” ietvaros saņemtas grāmatas arī 

papildināja Ludzas novada bibliotēku krājumus. Ludzas PGB saņēma 37 grāmatu eks. par 

summu 219.75 Ls, pārējas Ludzas novada bibliotēkas kopumā – 109 eks. par summu 580.25 Ls.  

 

Saskaņā ar programmas „Latvijas kultūras kanona popularizēšana pašvaldības publiskajās 

bibliotēkas visos Latvijas reģionos” un „Nevalstisko organizāciju atbalsts un sabiedrības 

integrācijas politikas īstenošana” saņemts grāmatu dāvinājums papildināja Ludzas PGB krājumu 

uz 21 grāmatu eks. par summu 128.72 Ls. 

Par Ludzas PG bibliotēkas īstenotāja projekta „European reader’s club-effective etnic-

cultural and socio-economic reception and integration of migrant communities into the receiving 

society” (Nr. 2011-1-PL1-GRU06-19323 2) līdzekļiem tika iegādāti 108 grāmatu eks. par 

summu 690.05 Ls. 

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

nodaļas krājumu par 11 grāmatu eks. par summu 51.03 Ls. 
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Kopumā par dažādu projektu līdzekļiem Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka saņēma 360 

grāmatu eks. un 8 eks. audiovizuālo dokumentu par summu 2436.04 Ls.   

Dāvinājumi, ziedojumi 

Apjomīgi grāmatu dāvinājumi 2013. gadā ienākuši 12. Grāmatu svētku ietvaros: no 

dažādām politiskajām partijām, organizācijām, izdevniecībām, atsevišķiem individuāliem 

dāvinātajiem. Grāmatu dāvinājumus arī saņēmām no Latgales Kultūras centra izdevniecības, 

Rēzeknes augstskolas, no Starptautiskās uzņēmēju vecticībnieku ģildes un no bibliotēkas 

lietotājiem. Kopumā saņemti 298 eks. grāmatu, kas sastāda 18 % no grāmatu jaunieguvumiem. 

Jaunieguvumi 2013. gadā sastāda 5,7% no kopēja bibliotēkas krājuma, kas atbilst 

procentuāli paredzētajam skaitam „Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas krājuma attīstības un 

komplektēšanas koncepcijā” (5%). 

Pa izdevumu veidiem: 

Bibliotēkas 

nodaļas 

Krājums 2013. 

gada sakumā 

Ienācis Izslēgts Krājums 

2013. gada 

beigās 

Pieaugušo 

apkalpošanas 

nodaļa 

33640  

 

2058  

 

2434 33264  

Bērnu nodaļa 20000 997 560 20437 

Kopā : 53640 3055 2994 53701 

Kustība 

2013.g. 

Pavisam Grāmatas Seriālizdevumi Audiovizuālie El. 

dok. 

Pārējie 

dok. 
Pieaug.  Bērni Pieaug. Bērni Pieaug. Bērni 

Krājums gada 

sākumā 

53640 31639 19020 1898 970 22 10 79 2 

Ienācis 3055 1096 547 950 449 12 1 - - 

Izslēgts 2994 1488 58 946 502 - - - - 

Krājums 53701 31247 19509 1902 917 34 11 79 2 
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2013. gadā pieaugušajiem lietotājiem iegādāti 1096 eks. grāmatu un 12 eks. audiovizuālo 

dokumentu par kopējo summu Ls 5309,37 un 950 žurnālu eks. Procentuāli no visiem 

jaunieguvumiem: 53% grāmatu un 0,6% audiovizuālo dokumentu, 46% seriālizdevumu.  

Aizvadītajā gadā daudz strādājām pie fondu attīrīšanas no novecojušās un mazpieprasītās 

literatūras: pieaugušo apkalpošanas nodaļā no krājuma izslēgti 1488 eks. grāmatu par kopējo 

summu 786.15 Ls, kas ir par 376 eks., vairāk nekā jaunieguvumu un 946 seriālizdevumu. 

 

 

2013. gada Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas jaunieguvumu tematiskais sadalījums: 

Bibliotēkas nodaļa Nozaru 

literatūra 

Daiļliteratūra Bērnu 

literatūra (B+J) 

Pieaugušo apk. 

nod. 
1390 668 

 

Bērnu nodaļa 387 134 476 

Kopā: 1777 802 476 

2013. gada jaunieguvumu sadalījums pa valodām: 

Bibliotēkas nodaļa Latviešu 

val. 

Krievu 

val. 

Citas val.  

(angļu, 

vācu) 

Pieaugušo apk. 

nod. 
1179 866 13 

Bērnu nodaļa 506 483 8 

Kopā: 1685 1349 21 

Jaunieguvumi pa valodām pieaugušajiem: 57,3% latviešu un 42,1% krievu valodā, 0,6% 

citās valodās, kas atbilst mūsu lietotāju kultūras un valodu dažādībai. 

Prese 

Preses abonēšana notiek ar VAS „Latvijas Pasts” starpniecību, kā arī izmantojam 

izdevniecības „Egmont Latvija” (Bērnu periodikas pasūtīšanai) un SIA „Merion” (Krievijas 

preses pasūtīšanai) pakalpojumus. 
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2013. gadā Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka abonēja 103 nosaukumu žurnālus un 17 

avīzes pieaugušajiem lasītājiem un 34 nosaukumu žurnālus un 2 avīzes bērniem par kopējo 

summu 3500 Ls. 

2013 g. rādītāju analīze: izsniegums, krājuma apgrozība 

 2011 2012 2013 

Krājums 52364 53640 53701 

Izsniegums 90181 92044 91510 

Apgrozība 1.72 reizes 1.72 reizes 1.70 reizes 

Pieaugušo apkalpošanas nodaļā 

 2011 2012 2013 

Krājums 32882 33640 33264 

Izsniegums 71535 73660 71431 

Apgrozība 2.18 reizes 2.19 reizes 2.15 reizes 

Bērnu nodaļā 

 2011 2012 2013 

Krājums 19482 20000 20437 

Izsniegums 18618 18327 19874 

Apgrozība 0.96 reizes 0.92 reizes 0.97 reizes 

Rekataloģizācija 

Pilnībā esoša krājuma rekataloģizācija pabeigta Ludzas pilsētas galvenajā bibliotēkā, 

Pildas un Pureņu pagastu bibliotēkās. 2013. gadā Ludzas Mūzikas pamatskolas bibliotēkā un 

Ludzas novada vakara vidusskolas bibliotēkā pabeigta mācību grāmatu fonda rekataloģizācija – 

notiek grāmatu automatizēta izsniegšana/saņemšana. Gandrīz pabeigts darbs Ciblas novada 

Felicianovas bibliotēkā, Mežvidu pagasta bibliotēkā, Kārsavas pilsētas bibliotēkā, Blontu pagasta 

bibliotēkā. Aktīvi turpinās rekataloģizācijas darbs Brigu, Nirzas, Ņukšu un Goliševas pagasta 

bibliotēkās. 
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2.1. Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika. 

Ludzas reģiona novadu bibliotēkas komplektē krājumus vadoties pēc LR MK 

noteikumiem, pēc dokumentu atbilstības darba pamatprofilam, pēc lietotāju interesēm un 

vajadzībām, pēc speciālistu ieteikumiem, kā arī nav mazsvarīgs arguments – cenas.  

Bibliotēkas krājuma komplektēšanas mērķi ir: 

 nodrošināt ar nepieciešamajiem iespieddarbiem un informācijas nesējiem ik vienu 

interesentu, 

 attīstīt bibliotēku krājumu kā mūsdienīgu, modernu krājumu kurš ir orientēts uz 

ērtu informācijas pakalpojumu sniegšanu, 

 sekmēt un veicināt informācijas pieejamību gan tieši, gan attālināti visiem pilsētu 

un pagastu iedzīvotājiem neatkarīgi no viņu sociālā statusa, izglītības un 

veselības. 

Bibliotēku krājumu komplektēšanas uzdevumi: 

 veidot universālu un aktuālu, dažādam lietotāju vecumam un izglītības līmenim 

atbilstošu, dažādu veidu, nozaru un valodu dokumentu krājumu, 

 nodrošināt uzziņu krājuma daudzveidību visās zinātņu nozarēs – visu veidu 

vārdnīcas, enciklopēdijas, mācību grāmatas, rokasgrāmatas, bibliogrāfiskos un 

novadpētnieciskos izdevumus, 

 nodrošināt literatūru bērniem un jauniešiem, klasisko un mūsdienu oriģinālo un 

tulkoto daiļliteratūru, 

 sekot krājuma saturiskajai kvalitātei, izmantojamībai un lasāmībai. 

Bibliotēku krājuma komplektēšana notiek atbilstoši bibliotēku funkcijām: 

 informācija – uzziņu izdevumi: enciklopēdijas, vārdnīcas, rokasgrāmatas, 

ceļveži, statistikas gadagrāmatas, 

 izglītība – grāmatas, monogrāfijas, audiovizuālie materiāli, CD, 

kartogrāfiskie izdevumi, attēlizdevumi, novadpētnieciskie un 

kultūrvēsturiskie darbi, 

 izklaide – izdevumi saturīga brīvā laika pavadīšanai, latviešu 

oriģinālliteratūras komplektēšanai, pasaules ievērojamo autoru darbiem. 
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Bibliotēku krājuma komplektēšanas veidi: 

 jaunieguvumu komplektēšana, 

 regulārā fonda izvērtēšana, 

 atlasītā materiāla norakstīšana. 

Bibliotēku krājumu komplektēšanas avoti: 

 pirkumi – par pašvaldības budžeta piešķirtajiem līdzekļiem iegādāti iespieddarbi 

galvenokārt Ludzas GTU „Sākums A” Ludzā un reģiona filiālēs Kārsavā un 

Zilupē. Novadu pašvaldībām  ar šo uzņēmumu ir noslēgts līgums, kas paredz 10% 

atlaidi. Bibliotēkām veiksmīga sadarbība ir izveidojusies ar apgāda „Zvaigzne 

ABC” veikalu Ludzā, kur arī tiek piešķirta 10% atlaide no vairumtirdzniecības 

cenas, ļoti bieži grāmatas tiek iepirktas izmantojot cenu atlaides (bankrota cenas), 

tāpat grāmatas tiek iegādātas Latvijas izdevniecībās un apgādos u.t.t., 

 preses abonēšana - par budžeta piešķirtajiem līdzekļiem pasūtītā periodika (sīkāk 

skat. tabulā Nr.4) 

 atbalstītie projekti: 

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

2013” – atskaites gadā šajā programmā startēja 13 publiskās bibliotēkas un 1 

skolu bibliotēka, līdz ar ko katra no šīm bibliotēkām ieguva krājumā 29 

jaunas, interesantas grāmatas; 

o VKKF mērķprogramma „Grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām” 

projekta „Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu krājumu kvalitātes 

uzlabošana” ietvaros iegūtas 706 jaunas grāmatas par summu Ls 3990.00; 

o LNB izstrādātās programmas „Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana 

grāmatu un citu izdevumu iegādē nacionālās identitātes un sabiedrības 

saliedētības veicināšanai” ietvaros iegūtas 476 jaunas grāmatas par summu 

Ls 3272.00; 

o Lauku bibliotēku atbalsta biedrības akcijas „Atbalsts lauku bibliotēkām” 

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

finansiālais papildinājums novadu bibliotēku fondu komplektēšanai bija Ls 

1655.97 
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 dāvinājumi (privātpersonu un juridisko personu dāvinājumi),  

 atvietošana (lasītāju nozaudēto vietā iegūtie izdevumi). 

 

Tab. Nr. 1 Jaunieguvumi bibliotēkās 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pēc tabulas var redzēt, ka jaunieguvumi ir samazinājušies par 112 eksemplāriem. Atbildēt 

uz šo jautājumu laikam ir vienkārši – atbalstītākos projektos bija minimāli bērniem domātas  

literatūras. Toties skolu bibliotēkām jaunieguvumu skaits ir manāmi palielinājies.  

Tab.Nr.2. Bibliotēku krājumi (eks.) 

 

 

Tab.Nr.3. Bibliotēku krājumu apgrozība 

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

Ludzas 4596 6537 + 

Ciblas 788 1264 + 

Kārsavas 1035 1150 + 

Zilupes 1102 1161 + 

Kopā 7521 10112 + 

t. sk. bērnu 1280 1168 -112 

Skolas (17) 5410 8370 + 

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

Ludzas 110561 110877 + 

Ciblas 33527 32158 - 

Kārsavas 52909 52938 + 

Zilupes 44037 43647 - 

Kopā 241034 239620 - 

Skolas(10) 234894 256390 + 

Novadi Krājuma 

apgrozība 2012.g. 

Krājuma 

apgrozība 2013.g. 

Dinamika (+/-) 

Ludzas 1.1 1.2 + 

Ciblas 0.8 0.9 + 
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Sarunās un diskusijās, kuras izvēršas semināros, bibliotēku vadītāji atzīst, ka bibliotēku 

krājumu atjaunošana notiek diezgan gausi. Pagaidām situācija ir tāda, ka var iepirkt par 

pašvaldības piešķirto finansējumu tikai aktuālāko oriģinālliteratūru un bestsellerus. Neatsverams 

palīgs bibliotēku krājuma veidošanā ir projekti, ar kuru palīdzību katra mazākā bibliotēka ar pašu 

niecīgāko finansējumu var iegādāties labas nozaru grāmatas.  

Kārsavas pilsētas bibliotēkas vadītāja atzīst: „Īpaši gandarīti esam par projektos 

saņemtajām grāmatām, kuras būtiski uzlaboja krājuma kvalitāti ar jaunākajiem latviešu 

oriģinālliteratūras, kultūrvēstures un citu nozaru literatūras darbiem.” 

 

Tab. Nr.4 Līdzekļu sadalījums grāmatu un periodikas iegādei reģiona publiskajās bibliotēkās 

un skolu (17) bibliotēkās  

Bibliotēkas 

grāmatām 

(Ls) 

2012.g. 

grāmatām 

(Ls) 

2013.g. 

+/- 
periodikai (Ls) 

2012.g. 

periodikai 

(Ls) 

2013.g. 

+/- 

Ludzas novads 6774 10756 + 7080 7794 + 

Ciblas novads 1622 1582 - 1375 1490 + 

Kārsavas novads 2016 1921 - 2271 2344 + 

Zilupes novads 1402 1507 + 1987 1883 - 

kopā 11814 15766 + 12713 13511 

 

+ 

 

Līdzekļi skolu bibliotēku krājuma komplektēšanai: 

2012. gads 2013. gads Dinamika 

20546 37799 + 

 

Pēc tabulas skaitļiem jāsecina, ka atskaites gadā, kaut lēniem, bet noteiktiem soļiem ejam 

uz to, lai finanšu lielāko tiesu novirzītu grāmatu iegādei. Kārsavas un Ciblas novadu bibliotēkās 

joprojām uzskata, ka periodikai ir jāatvēl vairāk finanses: 

Kārsavas 1.1 1.1  

Zilupes 1.2 1.2  

Kopā 1.12 1.13 + 

Skolas (10) 0.5 0.5  
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Blontu bibliotēkas vadītāja par preses vajadzību saka: „Ņemot vērā situāciju laukos, kad 

ne visi var atļauties abonēt laikrakstus un žurnālus, bibliotēka ir tā vieta, kur cilvēki var tos 

izlasīt, neko nemaksājot”. 

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

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

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

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

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

robežās un izmanto, pielietojot Analītikas datu bāzēm. 

Ludzas reģiona bibliotēkās periodika pasūtīšana notiek, izmantojot Latvijas Pasta 

elektronisko abonēšanas sistēmu www.pasts.lv. Bibliotēkas aktīvi seko preses pasūtīšanas 

atlaidēm, ko piedāvā izdevniecības. Parasti pasūta periodiku visam gadam. Atskaites gadā preses 

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

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

apmierinātu lietotāju pieprasījumu pēc latviešu autoru grāmatām. Pasūtot presi visās bibliotēkās 

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

periodiskos izdevumus jaunā paaudze vēlas redzēt attiecīgajā bibliotēkā. 

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

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

attīrīšanas. Atskaites gadā reģiona bibliotēkās tika norakstīti 11512 eks. nolietotie, novecojušie 

un liekie dublējošie dokumenti. Tabulā var redzēt krājumu attīrīšanas dinamiku. 

 

Tab.Nr.5 Izslēgts no Ludzas reģiona bibliotēku krājuma (eks.) 

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

Ludzas 4884 6221 + 

Ciblas 2982 2633 - 

Kārsavas 2899 1107 - 

Zilupes 2917 1551 - 

Kopā 13682 11512 - 

Skolas (17) 20583 17663 - 

http://www.pasts.lv/
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3. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BIBLIOTĒKA 

 

2013. gadā salīdzinot ar 2012. gadu bibliotēku pakalpojumu klāsts nav mainījies.  

Palielinājies izdruku skaits, sevišķi krāsainas izdrukas, kā arī skenēšanas. 

Galvenie bibliotēkas darba rādītāji:  

 

   2012.   2013.   +; - 

Lasītāju skaits   2755   2853  - 99 

t.sk. bērni    1811   1791  - 20 

Apmeklējumu skaits  52415   92724  + 40309 

t.sk. bērni   15116   14987  +129  

t.sk virtuālie   12775   37676  + 24901 

Izsniegumu skaits  92044   91510  - 534 

t.sk. bērni    17906   19129  + 1223 

Pēdējo 5 gadu laikā lasītāju skaits bibliotēkā gan palielinājies, gan samazinājies. 

Salīdzinot ar 2009. gadu lasītāju skaits samazinājās par 122 lietotājiem kas ir likumsakarīgi, 

analizējot demogrāfisko situāciju valstī un reģionā. 
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Ludzas bibliotēkas lietotāju skaits 2009.-2013.gg. 

Neskatoties uz lietotāju skaitu samazināšanu, pēdējo četru gadu laikā apmeklējumu skaits 

bibliotēkā palielinājies. Ir pieaudzis virtuālo apmeklējumu skaits. Bibliotēkas mājas lapas 

apmeklējums bija apmēram 35 apmeklējumi dienā. Portāla www.draugiem.lv galeriju sadaļā 

izvietojām fotogrāfijas no bibliotēkas pasākumiem, kuras arī aktīvi tika apmeklētas (24816 

apmeklējumi).  

Lasītavās (gan pieaugušo, gan bērnu nodaļā) ir samazinājies gan apmeklējums, gan 

izsniegums. Lietotāji, kuri apmeklē bibliotēku, lai lasītu žurnālus un laikrakstus, pamatā ir 

pensionāri un bezdarbnieki. Pati populārākā avīzē joprojām ir „Ludzas Zeme” gan latviešu, gan 

krievu valodā, kā arī „Latvijas Avīze”, „Вести Cегодня”, „Панорама Резекне”. Populārākie 

žurnāli: „Ieva”, „Privātā Dzīve”, „Praktiskais Latvietis”, „Люблю”. 

Bibliotēkas lasītāji mazāk izmanto lasītavas krājumus mācībām. Uzziņu skaits arī ir 

samazinājies, bet pieprasījumi kļuva interesantāki, sarežģītāki. Piem. „Konstruktīvisms literatūrā 

un mākslā”, „Krāsu uztvere” un t.t. Uzziņu izpildei bibliotekāri izmanto grāmatas, periodiku, 

Elektroniskās datu bāzes. Ļoti populāras ir LNB Analītikas datu bāze un Ludzas bibliotēkas 

elektroniskais katalogs. 2013. gadā no Latvijas Nacionālās bibliotēkas pasūtītas 54 elektroniskās 

kopijas. 

Bibliotēkas abonementā lasītāji palika aktīvāki, biežāk apmeklē bibliotēku. Izsniegumu 

(+2667) un apmeklējumu (+812) skaits ir palielinājies, kaut lasītāju skaits ir samazinājies par 26 

lietotājiem.  

Zemāk ievietotajā shēmā var redzēt bibliotēkas nodaļu izmantošanu dažādu vecumu 

apmeklētājiem:  

http://www.draugiem.lv/
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Bibliotēka atrodas Tautas nama otrajā stāvā un nav pieejama cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām. Bibliotēkas lasītāji, kuri paši nevar atnākt uz bibliotēku, tiek apkalpoti mājās. Viņus 

apkalpojam pēc pieprasījuma vidēji reizi mēnesī, kā arī vienu reizi divos mēnešos apmeklējam 

pansionāta „Ludza” iedzīvotājus.  

2013. gadā no Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu bibliotēkām pasūtītas 36 grāmatas, 

starpbibliotēku abonementā bija 39 pieprasījumi. Jā agrāk SBA kārtā vairāk pasūtīja grāmatas 

mācībām, tad tagad arī darbam un vaļaspriekam. No novadu bibliotēkām pārsvarā pasūtīta 

daiļliteratūra, kopā 62 grāmatas. 

No 2013.g. 2. janvāra bibliotēkā mainījās darba laiks, jo ievērojām, ka no rīta lietotāji nāk 

vairāk. Tagad bibliotēka strādā darbdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00, sestdienās no plkst.9.00 līdz 

16.00. 

3.1. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

Ludzas reģiona bibliotēkās 

 

Reģionā darbojās 28 publiskās bibliotēkas un 19 skolu bibliotēkas – tas nozīmē, ka katrā 

pagastā un ciemā ir bibliotēka, kur jebkurš interesents varēja iegūt sev interesējošo informāciju, 

lietderīgi pavadīt brīvo laiku, mācīties, satikties ar domubiedriem, vai vienkārši atpūsties no 

ikdienas rūpēm.  
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Tab.Nr.6 Bibliotēku pakalpojumu pieejamības aptvērums 

 

 

 

Bibliotēku darba laiki pielāgoti lietotāju vajadzībām. Daudzās bibliotēkās pēc lietotāju 

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

arī sestdienās un svētdienās (vadoties pēc nepieciešamības). Reģiona bibliotēkas pārsvarā 

atvērtas 5 dienas nedēļā no 8:00 līdz 18:00. Pagastu bibliotēkās pusdienu pārtraukums parasti ir 

no 12:00 vai 13:00 līdz 13:00 vai 14:00, vienīgie izņēmumi bija tās bibliotēkas, kurās darbinieki 

strādāja uz pusslodzi, vai citu slodzi. To izjūt skolu bibliotēku darbinieki, jo skolās slodzes ir ļoti 

mazas, sākot ar vienkārši uzlikto pienākumu izpildi un beidzot ar slodzi. 

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

Piemēram, Brigu pagasta bibliotēkas vadītāja vienu reizi mēnesī rīkoja izbraukumus uz diviem 

attālākiem ciemiem Brigu pagastā – Jučeva un Opoļi. Savukārt Ciblas pagasta bibliotēkas 

vadītāja stāsta: „Sadarbojoties ar pagasta sociālo dienestu, dažiem attāliem lasītājiem tiek 

nogādātas grāmatas uz mājām.” Līdumnieku bibliotēkas vadītāja: „Ir ieviests pakalpojums – pēc 

pieprasījuma apkalpot slimos un cilvēkus ar īpašām vajadzībām dzīves vietā. Šos lasītājus 

apkalpo grāmatu nesēji. Tādi ir četri. Grāmatas sūtu arī ar pagasta autobusu, autoveikalu. 

Vajadzīgajā vietā to sagaida lasītājs. Sazināmies pa telefonu.” u.t.t. 

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

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

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

negatīvu viedokli par maksas pakalpojumiem. Zilupes novada Lauderu pagasta bibliotēkas 

vadītāja stāsta: „Sakarā ar to, ka Lauderu pagastā ir daudz bezdarbnieku un trūcīgo 

personu/ģimeņu, šajā gadā visi drukāšanās pakalpojumi tika veikti bezmaksas.” 

Bezmaksas pakalpojumi ir: 

Novadi Lasītāju skaits Iedzīvotāju skaits Aptvērums % 

Ludzas  4273 14735 29 

Ciblas 975 3132 31.1 

Kārsavas 1793 6529 27.5 

Zilupes 1362 3488 39 

Kopā 8403 27884 30.1 
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 lietotāju reģistrēšana bibliotēkā, 

 grāmatu abonements, 

 žurnālu, laikrakstu lasīšana bibliotēkās un to izsniegšana un mājām 

 CD un DVD lasīšana, 

 piekļuve internetam bibliotēkas telpās un arī ārpus tām, 

 datoru un tajos uzstādīto programmu izmantošana, 

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

 grāmatu rezervēšana internetā 

 grāmatu abonementa termiņu pagarināšana, 

 piekļuve pie katalogiem un datu bāzēm, 

 uzziņas, konsultācijas un informācijas meklēšana. 

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

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

konsultācijas un palīdzību dokumentācijas sagatavošanā un nosūtīšanā mazo uzņēmumu 

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

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

Kārsavas bibliotēkas vadītāja: „2013. gadā bibliotēkas darbinieki iesaistījās pašvaldības 

darba procesā sakarā ar Latvijas un Krievijas pierobežas sadarbības vīzu noformēšanu novada 

iedzīvotājiem. Informējām par bezmaksas vīzu saņemšanas kārtību, palīdzējām aizpildīt KF vīzu 

elektroniskās anketas u.c. Kopumā vairāk kā 150 cilvēkiem tika sniegts šis pakalpojums.” 

Maksas pakalpojumi ir Ludzas, Kārsavas un Ciblas novadu publiskajās bibliotēkās, tie ir 

apstiprināti ar novadu domes lēmumiem, kuri arī nosaka maksas pakalpojumu cenrādi. Pārsvarā 

šie pakalpojumi ir kopēšana, printēšana, skenēšana, faksa sūtīšana. 

Lai lietotājus iesaistītu bibliotēku pakalpojumu attīstībā, katrā no tām ir iekārtotas 

ierosinājumu un sūdzību grāmatas, bet kā ierasti ierosinājumi tiek izteikti galvenokārt mutiski, 

kuri iespēju robežās arī tiek ņemti vērā. 

Nereti mēs aizmirstam par tiem cilvēkiem, kuriem ir vajadzīga līdzcilvēku uzmanība, tie 

ir cilvēki ar īpašām vajadzībām, invalīdi ar kustību traucējumiem. Viņiem ir nepieciešami 

elementāri apstākļi, lai varētu iekļūt telpās. Vienkāršāka situācija ir bibliotēkās, kuras atrodas 

pirmajā stāvā, tām automātiski ir nodrošinājums, ka cilvēki ar īpašām vajadzībām iekļūst 

bibliotēkās. Ir liels prieks, ka daudzās novadu bibliotēkās par to tika padomāts, piemēram, 
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Lauderu, Istalsnas un Isnaudas bibliotēkās cilvēkiem ratiņkrēslos ir ierīkotas uzbrauktuves. 

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

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

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

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

palīdzību, bet ļoti maz to izmanto. 

Bibliotēku apmeklētāju sastāvs pamatos nav mainījies, kaut gan lauku teritorijās 

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

vismazāk aizsargātā iedzīvotāju daļa – pensionāri, bezdarbnieki un mājsaimnieces. 

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

internets. 

Katras bibliotēkas veiksmīgo, vai mazāk veiksmīgo darbošanos nosaka galvenie darba 

rādītāji: lasītāju skaits, izsniegumu skaits un bibliotēkas apmeklētība.  

 

Tab.Nr.7 Reģiona publisko bibliotēku darba rādītāji 

 

 2011. gads 2012. gads 2013. gads Kopējā dinamika  

(+/-) 

Lietotāju skaits 8800 8627 8403 - 

t.sk. bērni  3056 2875 2836 - 

Izsniegums 271482 270536 269856 - 

t.sk. bērni 61589 59568 58127 - 

Apmeklējumu skaits 145226 154174 202371 + 

t.sk. bērni 63669 57599 60015 + 

 

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

rādītāji ir ar mīnus zīmi, izņemot apmeklējumu skaitu – tas ir pieaudzis.  

Visas mīnuszīmes var skaidrot dažādi, bet secinājums ir viens - bibliotekāriem „jāiet 

tautā”, jābūt redzamiem, reklamējot bibliotēkās pieejamos pakalpojumus, organizējot dažādus 

lasīšanas veicināšanas pasākumus, un kaut vai vienkārši jābūt omulīgai saiešanas vietai, jo 

laukos dažviet tā ir vienīgā kultūras „ saliņa” iedzīvotājiem. 

 

Tab.Nr.8 Reģiona skolu bibliotēku darba rādītāji: 
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2011. gads 2012. gads 2013. gads 

Kopējā dinamika 

(+/-) 

Lietotāju skaits 4288 3820 4265 + 

t.sk. bērni  2815 2546 3441 + 

Izsniegums 93945 92429 151126 + 

t.sk. bērni 61481 14087 65961 + 

Apmeklējumu skaits 76037 76109 94201 + 

t.sk. bērni 55511 53349 60190 + 

 

Tab.Nr.9  Ludzas novada bibliotēku darba rādītāji 

 
2011. gads 2012. gads 2013. gads 

Kopējā dinamika 

(+/-) 

Lietotāju skaits 4470 4418 4273 - 

t.sk. bērni  1659 1506 1460 - 

Izsniegums 131162 130845 130914 + 

t.sk. bērni 26315 26303 26352 + 

Apmeklējumu skaits 66798 76090 120037 + 

t.sk. bērni 26530 24487 25407 + 

 

Tab.Nr.10  Kārsavas novada bibliotēku darba rādītāji 

 2011. gads 2012. gads 2013. gads Kopējā 

dinamika (+/-) 

Lietotāju skaits 1888 1852 1793 - 

t.sk. bērni 615 574 555 - 

Izsniegums 57807 58539 59203 + 

t.sk. bērni 15593 13891 13322 _ 

Apmeklējumu skaits 31540 29431 31791 + 

t.sk. bērni 17182 15194 15373 + 

Kārsavas pilsētas bibliotēkas vadītāja: „Lietotāju skaits ir samazinājies, taču arī pilsētā un 

novadā kopumā iedzīvotāju skaits samazinās.” 

Tab. Nr.11 Ciblas novada bibliotēku darba rādītāji 

 2011. gads 2012. gads 2013. gads Kopējā 

dinamika 

(+/-) 
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Lietotāju skaits 1020 1026 975 - 

t.sk. bērni 314 319 335 + 

Izsniegums 28457 27792 27819 + 

t.sk. bērni 4355 3932 4692 + 

Apmeklējumu skaits 16597 17978 20578 + 

t.sk. bērni 8226 6267 8113 + 

 

Tab. Nr.12 Zilupes novada bibliotēku darba rādītāji 

 2011. gads 2012. gads 2013. gads Kopējā dinamika  

(+/-) 

Lietotāju skaits 1422 1401 1362 - 

t.sk. bērni  468 476 486 + 

Izsniegums 54056 53360 51920 - 

t.sk. bērni 15326 15442 13761 - 

Apmeklējumu skaits 30291 30676 29965 - 

t.sk. bērni 11731 11651 11122 - 

 

4. Darbs ar bērniem un jauniešiem 

LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BIBLIOTĒKA 

Bērnu apkalpošanas nodaļas krājums  papildināts galvenokārt no pašvaldības budžeta 

līdzekļiem (Ls 1445,43).  Daļa no jaunieguvumiem saņemta par projektu līdzekļiem: VKKF 

kultūras programma „Bērnu/Jauniešu žūrija” (11 grāmatas); VKKF projekts „Ludzas, Ciblas, 

Kārsavas un Zilupes novadu krājumu uzlabošana” (16 grāmatas); projekts “European readers’ 

club – effective ethnic-cultural and socio-economic reception and integration of migrant 

communities into the receiving society” (Nr 2011 –1- PL1-GRU06-193232) (Ls 208.99); dāvanu 

karte akcijā „Atbalsts lauku bibliotēkām” (Ls 20.00); bibliotēkas lasītāju dāvanas (36 grāmatas). 

Bērnu nodaļa abonēja 2 avīzes un 34 žurnālus, periodikas iegādei iztērēti Ls 983,84. 

Bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas darbinieki regulāri  piedalījās Ludzas, Ciblas, 

Kārsavas un Zilupes bibliotēku vadītāju semināru rīkošanā. To gaitā tika stāstīts par lasīšanas 

vecināšanas projektu „Grāmatu starts”, informēts par dzirdēto darbam ar bērniem veltītās 
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konferencēs, bibliotēkas darbinieki dalījās pieredzē darbam „Bērnu Žūrijā”, kā arī rīkotas 

praktiskas nodarbības pasākumu organizēšanā. 

2013. gadā bērnu nodaļā notika 73 lasīšanas veicināšanas pasākums: pirmskolas vecuma 

bērniem (19) un jaunāko klašu skolēniem (42); vidējā skolas vecuma bērniem (6); lielāki 

pasākumi dažādām vecuma grupām (4); pasākumi vecākiem kopā ar bērniem (2).  

Lai bērni lietderīgi varētu pavadīt laiku gaidot savu rindu interneta lasītavā, iepirkām 

galda spēles: cirks, šahs, dambrete un riču-raču. Bērni labprāt tās spēlē. 

 

4.1. Darbs ar bērniem un jauniešiem reģiona bibliotēkās 

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

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

nesatricināmiem likumiem.” 

„Bērni bibliotēkā ir kā dzīva un draudzīga ķēde, kas katru dienu piepilda ar jaunām 

idejām, priekšlikumiem un pārsteigumiem. Bibliotekāram jāiet vienā solī vai pat solīti pa priekšu 

jautrajiem, enerģiskajiem, zinātkārajiem un dažreiz nerātnajiem jaunajiem lasītājiem” – tā par 

bērniem teica Kārsavas pilsētas bibliotēkas bērnu apkalpošanas nodaļas vadītāja Aija Parševa 

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

reģiona publiskajām bibliotēkām, kā arī 19 skolu bibliotēkām, ne tikai darbā ar pieaugušajiem, 

bet arī darbā ar bērniem un jauniešiem līdz 18. gadiem. 

Bijušajā Ludzas rajonā nav nevienas patstāvīgās bērnu bibliotēkas, tās ir apvienotas ar 

pieaugušo bibliotēkām: LGB – Bērnu apkalpošanas nodaļa, Kārsavā – Bērnu apkalpošanas 

nodaļa, Zilupē – Bērnu apkalpošanas nodaļa. 

Visās pagastu bibliotēkās izvietoti atsevišķi plaukti ar bērnu literatūru pavisam mazajiem 

apmeklētājiem, piemēram, Ciblas, Lauderu, Zvirgzdenes, Isnaudas pagasta bibliotēkās 

grāmatiņas skaisti saliktas lasītājiem viegli pieejamajās kastītēs. Katrā no bibliotēkām ierīkoti 

bērnu rotaļu stūrīši, kuri 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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Līdumnieku bibliotēkas vadītāja saka: „Bibliotēkā bērniem un jauniešiem ir iekārtota 

atsevišķa zona „Taurenītis”, kuram izstrādātā projekta rezultātā iegādātas jaunas mēbeles: stūra 

dīvāns, galds, divi pufi un par pašvaldības iedalīto finansējumu iegādāta pārvietojama grāmatu 

kaste.” 

LGB bērnu apkalpošanas nodaļas bibliotekāres visa atskaites gada garumā palīdzēja 

bibliotēku metodiķei un pagastu, pilsētu bibliotēku vadītājiem ar padomiem nesaprotamajos, 

neskaidrajos jautājumos. LGB rīkotajos semināros vienmēr tika apspriesti jautājumi, kuri saistīti 
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par darbu ar bērniem. Reģiona novadu bibliotēku meitenes dalījās ar saviem jauninājumiem, 

rīkotajiem pasākumiem, kuri tika organizēti bibliotēkās. Ļoti bieži uz semināriem tika aicināta 

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

pieredzē un zināšanās, pastāstīja, kā ir labāk, vai pareizāk, un ar savu sirdsdegsmi, izdomu 

pilnajiem pasākumiem spēja aizraut jebkuru cilvēku, arī bibliotekārus, kuriem ikdienas darbā 

nākas saskarties ar bērniem. Pateicoties Ilgai, mēs bieži semināros uzvedāmies kā bērni – 

spēlējām, jo caur spēli mēs varējām pietuvināties un uzzināt viens par otru daudz vairāk. Pēc 

šādiem semināriem bibliotekāres vienmēr atgriežas savās bibliotēkās ideju un iedvesmas pilnas.  

Tika organizēti arī izbraukumu semināri, gan sava bijušā rajona robežās, gan ārpus 

Latvijas robežām, rīkojām izbraukumus arī uz Latvijas bibliotēkām, kurās varēja smelt pieredzi 

telpu noformēšanā, atrast jaunas idejas pasākumiem. 

 

Tab.Nr.13 Darba rādītāji reģiona bibliotēkās 

 2011. gads 2012. gads 2013. gads Kopējā dinamika  

(+/-) 

Lietotāju skaits 3056 2875 2836 - 

Izsniegums 61589 59568 58127 - 

Apmeklējumu skaits 63669 57599 60015 + 

 

Tab.Nr.14 Darba rādītāji Ludzas novada bibliotēkās 

 2011. 

gads 

2012. 

gads 
2013. 

gads 

Kopējā dinamika  

(+/-) 

Lietotāju skaits 1659 1506 1460 - 

Izsniegums 26315 26303 26352 + 

Apmeklējumu 

skaits 

26530 24487 25407 + 

 

Tab.Nr.15 Darba rādītāji Ciblas novada bibliotēkās 

 2011. gads 2012. gads 2013. gads Kopējā dinamika  

(+/-) 

Lietotāju skaits 314 319 335 + 

Izsniegums 4355 3932 4692 + 
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Apmeklējumu skaits 8226 6267 8113 + 

 

 

Tab.Nr. 16 Darba rādītāji Kārsavas novada bibliotēkās 

 2011. 

gads 

2012. 

gads 

2013. 

gads 

Kopējā dinamika  

(+/-) 

Lietotāju skaits 615 574 555 - 

Izsniegums 15593 13891 13322 - 

Apmeklējumu skaits 17182 15194 15373 + 

 

Tab.Nr. 17 Darba rādītāji Zilupes novada bibliotēkās 

 2011. gads 2012. gads 2013. gads Kopējā dinamika 

(+/-) 

Lietotāju skaits 468 476 486 + 

Izsniegums 15326 15442 13761 - 

Apmeklējumu skaits 11731 11651 11122 - 

 

Bibliotēku krājums bērniem un jauniešiem tika komplektēts atbilstoši visu vecuma 

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

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

veidots galvenokārt no grāmatām un seriālizdevumiem.  

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

aizvadītajā gadā šajā mērķprogrammā piedalījās 13 publiskās bibliotēkas un 1 skolu bibliotēka.  

Bērnu grāmatu fonds galvenokārt papildinājās no pašvaldību budžeta līdzekļiem. 

Atskaites gadā novadu bibliotēku bērnu grāmatu fonds palielinājās par 1168 eksemplāriem, kas 

ir par 112 eks. mazāk nekā bija iegādāts 2012. gadā 

 

Tab.Nr.18 Jaunieguvumi bērniem 

Novadi Jaunieguvumi 

(2012.g.) 

Jaunieguvumi 

(2013.g) 
Dinamika(+/) 

Ludzas 874 669 -205 

Ciblas 167 200 +33 



27 

 

Kārsavas 107 113 +6 

Zilupes 132 186 +54 

Kopā: 1280 1168 -112 

 

 

2013. gadā maziem lasītājiem tika sniegtas 1349 uzziņas. Pieprasītākās uzziņas, 

piemēram, par Es vēsturi, tās struktūru, dalībvalstīm, par Latvijas, Latgales vēsturi, čūskas un to 

dzīve, latviešu tautasdziesmas par maizi, pienu, dārzeņiem, bitēm u.tt. Parasti visvairāk bērni 

aktivizējās, kad skolās bija projektu nedēļas, tad arī tika pieprasīta dažādu veidu informācija. 

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

mazos lasītājus uz bibliotēku, tad bērnudārzi, ar kuriem bija visciešākā sadarbība, jo bērnudārzu 

kontingents ir pats atsaucīgākais un labvēlīgi noskaņotais pret grāmatām. Ir pat gadījušies tādi 

kuriozi, kad paciemojoties bibliotēkā ar bērnudārza grupiņu, bērns vēlāk ar varu velk uz 

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

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

Aizvadītajā gadā publiskās bibliotēkas kopā ar skolu bibliotēkām piedalījās projektā – drošais 

internets, Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas noslēguma pasākumi u.t.t 

Lauderu bibliotēka cieši sadarbojās ar pagasta teritorijā esošo bērnu rehabilitācijas centru 

„Bērnu Oāze”, kurā ir bērniņi ar īpašām vajadzībām. Istalsnas bibliotēka sadarbojās ar bērnu 

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

bibliotēku, lai te varētu spēlēties, komunicēt. 

Neapšaubāmi vēl viens liels sadarbības partneris bija muzeji, jo te ir daudz vērtīga 

materiāla, piemēram, Ludzas muzejā ir bagāts vēsturiskais krājums, kuru muzeja darbinieki 

mācēja pasniegt arī bērnam saprotamā un interesantā veidā, ir skaista un interesanta pēc satura 

dabas ekspozīcija, kuru aplūkot neatsakās pat pieaugušie – tur var redzēt dažādu dzīvnieku 

izbāzeņus, herbārijus no augiem un palasīt par tiem. Tautas nami, kultūras centri, Bērnu un 

jauniešu centri – tie visi bija bibliotēku sadarbības partneri, jo visiem viens mērķis – sniegt pēc 

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

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

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

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

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

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

Ieskats bērnu pasākumos 

Ciblas bibliotēkas vadītāja: „Lai veicinātu bērnu interesi par grāmatu un lasīšanu, jau 

septīto gadu pēc kārtas gada noslēgumā tiek rīkots pasākums čaklākiem lasītājiem. Pasākuma 

laikā bērnu pūles tiek novērtētas, apbalvojot ar pateicības rakstu, dāvanu un saldumiem. Tādēļ 

visa gada garumā viņiem ir sava veida sacensība, lai iekļūtu čaklāko lasītāju desmitniekā. Bija 

divas 5. klases meitenes, kas pat rudens brīvdienās, brauca ar reisa autobusu uz bibliotēku, lai 

lasītu uz vietas bibliotēkā grāmatas. 2. klases zēns (no sociāli nelabvēlīgas ģimenes) bija 

patīkami pārsteigts, ka arī viņš ir iekļuvis šajā čaklāko desmitniekā un varēja palielīties, ka sācis 

labāk lasīt, atšķirībā no sava brāļa, kas mācās 3. klasē un lasa grāmatas ļoti maz. Arī skolotāja 

skolā viņu ir palielījusi par grāmatu lasīšanu.” 

 

11. septembrī bērniem bibliotēkā bija Skaļās lasīšanas stunda, veltīta dzejas dienām un 

rakstnieces I.Zanderes – 55 gadu jubilejai 



29 

 

 
 

4. decembrī Ciblas vidusskolas telpās notika tikšanās ar rakstnieci Noru Ikstenu. 

Par mērķauditoriju bibliotēka bija izvēlējusies vidusskolas skolēnus. Tā ir iespēja 

vidusskolas skolēniem klātienē tikties ar autoru, uzzināt par viņa dzīvi un daiļradi, labāk izprast 

un iepazīt mūsdienu latviešu literatūru un pilnveidot bibliotēkas rīkoto pasākumu kvalitāti. 

Sarunu vadīja LNB speciāliste Liega Piešiņa par Noras Ikstenas dzīvi, daiļradi un 

jaunāko grāmatu Dievmātes draudzene. 

Autora vizīti Ciblas bibliotēka bija pieteikusi kultūras projektā „Latviešu 

oriģinālliteratūra un autori bibliotēkās.” Šajā programmā tā netika atbalstīta, taču LNB 

speciālistiem pieteikums bija iepaticies un to atbalstīja citas KM programmas „Nevalstisko 

organizāciju atbalsts un sabiedrības integrācijas politikas īstenošana” ietvaros. Tikšanos 

koordinēja LNB sadarbībā ar Ciblas bibliotēku. Pasākuma noslēgumā Liega Piešiņa atzinīgi 

novērtēja Ciblas bibliotēkas iesniegto autora vizītes  pieteikumu un uzsvēra skolēniem, ka par šo 

tikšanos viņiem ir jāpateicas sava pagasta bibliotekārei. 

Bija patīkami dzirdēt, ka tavs darbs un pūles tiek novērtēts. 
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Līdumnieku bibliotēkas vadītāja: „Radošajās darbnīcās no dabas un citiem materiāliem 

gatavojam dažādus rotājumus svētkiem gan savu māju, 

gan pasākumu telpu noformēšanai. Jaunieši Lieldienu 

pasākumam sagatavoja iestudējumu „Baltās un raibās 

vistiņas Lieldienu piedzīvojumi” organizējām rotaļas, 

atrakcijas. Sevišķu jautrību izraisīja olu ripināšana, olu 

sviešana pār šūpolēm, šūpošanās. Radošajā darbnīcā 

bērni paši gatavoja zaķu ausis un krāsoja olas. Bibliotēkā 

varēja apskatīt izstādi „Rotājumi Lieldienām. Bērni un jaunieši 

aktīvi piedalījās arī bibliotēkas, kultūras un tūrisma 

koordinatora, biedrības „Darba un kultūras centrs Līdumnieki” 

kop rīkotajos pasākumos: novada svētku bērnu un jauniešu 

koncertā ar uzvedumiem „Ar dziesmu un deju uz pasaku”, 

Ziemassvētku pasākumā „Caur divpadsmit mēnešiem uz 

Ziemassvētkiem”.  Jauniešu erudītu klubā „Cietais rieksts” 

notikušas viktorīnas un konkursi par dažādām tēmām. Nu 

jau līdzi nāk arī vecāki gan kā līdzjutēji, gan arī paši 

iesaistās spēlē. Bērni un jaunieši aktīvi piedalījās 

bibliotēkas rīkotājās „Monētu dienās”. Interesanti pasākumi 

sanāk, kuros bērni un jaunieši piedalās kopā ar ģimenēm, kā 

„Mīlestības nekad nav par daudz „Dzejas varavīksne”, 

„Kaļvu dīna Līdumniekos”, „Bērtuļdiena Līdumniekos”. 

Jau tradicionālas ir ģimeņu sporta spēles. Pasākumi beidzās ar kopējo desiņu cepšanu un tējas 

dzeršanu, pārspriežot pasākumu norisi. Pasākumu rīkošana iesaistot vecākus nāk par labu gan 

bērniem, gan vecākiem. Tas veicina lasīšanu .Sevišķi labi tas parādās, kad notiek viktorīnas 

(Erudītu spēles).” 

Pušmucovas bibliotēkas vadītāja: „No 19. līdz 26 .aprīlim visā Latvijā notika Bibliotēku 

nedēļa ar devīzi – Mantojuma sardzē! Bibliotēku nedēļas ietvaros, skolā tika izveidotas trīs 

izzinošas izstādes – „Kādas aploksnes stāsts”, „Mana māja agrāk un tagad”, „Manu vecāku un 

vecvecāku dzīve Pušmucovā.”, kas nedaudz uzbūra pagājušā gadsimta 60.-80. gadu ainu 

Pušmucovas dzīvē. ” 
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Februārī, pieminot mūžībā aizgājušo dzejnieku Imantu Ziedoni, bibliotēkā notika dzejas 

lasījumi 8.-9. klasēm. Skolēni veidoja arī dzejas rindas no dabas materiāliem.  

Salnavas bibliotēkas vadītāja: „Bērni labprāt zīmē, tāpēc arī tika 

organizēta bērnu zīmējumu izstāde „Mana Salnava šodien”, bērnu 

gatavoto apsveikuma kartiņu izstāde veltīta mātes dienai un izstāde 

„Latvijas dzimšanas dienā”. Jaunāko klašu skolēniem notika viktorīna 

„Viss par Lieldienām”.” 

Brigu pagasta bibliotēka: „Leļļu izstāde” (Zojas Zapoļnajas personīgā 

kolekcija)” 

 

Radošā darbnīca 

LR 95. gadadienas 

svētku ietvaros 

„Veltījums 

Latvijai” (Brigu 

PII bērniem) 
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Ņukšu pagasta bibliotēkas vadītāja: „Bērniem un jauniešiem gada laikā tika organizēti 

dažādi pasākumi. Lielākoties tie bija pasākumi, kuros varēja iesaistīties dažāda vecuma bērni vai 

pat visa ģimene. Bibliotēkas organizēto pasākumu apmeklējums vidēji svārstās 15- 25 

dalībniekiem, tāpēc tie netiek dalīti pa vecuma grupām, bet gan 

organizēti tā, lai iesaistīties 

varētu, gan lieli, gan mazi. 

Dažāda vecuma publika 

labprāt iesaistās, piemēram, 

radošajās darbnīcās. 2013. 

gadā tika organizētas 

sekojošas radošās darbnīcas 

– Lieldienu radošā darbnīca, Grāmatu modes skate, Rudens 

darbnīca un Ziemassvētku radošo darbnīcu cikls, kas tika organizēts sadarbībā ar Ņukšu TN un 

Ludzas novada sociālo dienestu. Gandrīz visās radošajās darbnīcās iesaistījās arī bērnu vecāki un 

vecvecāki. Prieks par to! Lieldienu radošajā 

darbnīcā bērni gatavoja no dažādiem 

materiāliem Lieldienu olas, ar kurām tika 

rotātas pagasta iestādes, TN utt” 

„Grāmatu modes skate” 

 

 

 

Zilupes bibliotēka: „23. un 29. aprīlī Zilupes vidusskolas pirmklasnieki kopā ar 

skolotājiem devās ekskursijā uz bibliotēku, lai uzzināt, kur „dzīvo” grāmatas. Šogad kopumā tika 

novadītas 5 ekskursijas bērnu nodaļā. 
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Ekskursijas laikā skolēni ne tikai iepazinās ar bibliotēku, grāmatām, bibliotēkas 

darbiniekiem, bet arī piedalījās interesantā ceļojumā pa grāmatu pasauli, kurā bērnus ieveda 

mūsu atraktīvā bibliotekāre Jeļena. Arī bērni bija sagatavojušies un iemācījušies dažādus 

dzejoļus, kurus labprāt noskaitīja. Bērni bija sarūpējuši nelielas dāvanas bibliotēkai, kuras mūs 

ļoti iepriecināja.” 

Un tas ir tikai pavisam mazs ieskats darbā ar bērniem reģionā. Man ir liels prieks, ka 

bibliotekāri pagastos paliek aizvien atraktīvāki savā darbībā, tāpēc laikam jau viņi arī ir pagastu 

un ciemu dvēseles 

 

5. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums 

LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BIBLIOTĒKA 

 

Bibliotēkai ir mājas lapa, kuras vidējais apmeklējums ir 35 skatījumi dienā. Blogi vai  

vietnes sociālajos tīklos bibliotēkai nav izveidotas, informāciju par bibliotēkas aktivitātēm 

darbinieki izvieto savās personīgajās www.draugiem.lv un www.facebook.com lapās. Kā liecina 

galeriju statistika tās ir ļoti aktīvi apmeklētas un komentētas. 

2013. gadā turpinājām veidot un uzturēt Ludzas reģiona bibliotēku elektronisko 

kopkatalogu. 2013. gada beigās kopkatalogā – 68356 ieraksti (2012.g. - 62905) ar 161890 

eksemplāriem (2012.g. – 143415).  

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

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

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

2013. gadā kataloga veidošanā pievienojās Zilupes vidusskolas bibliotēka. 

Ludzas pilsētas galvenajā bibliotēkā automatizēta krājuma izsniegšana un saņemšana 

notiek kopš 2007. gada, Bērnu apkalpošanas nodaļā sākot ar 2010. gadu. 2011. gadā Mācību 

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

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

vakara vidusskolas bibliotēkā. 

http://www.draugiem.lv/
http://www.facebook.com/
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2013. gadā turpinājām apmācīt un individuāli konsultēt skolu un pagastu bibliotekārus 

darbam ar BIIS ALISE moduļiem.  

Daudz laika pagājušajā gadā tika atvēlēts kataloga ierakstu rediģēšanai, lai uzlabotu gan 

kopkataloga ierakstu kvalitāti, gan arī statistikas rezultātu analīzi. Ap 5000 ierakstiem tika 

papildināti dati statistikas laukā, kas iepriekšējos gados netika precīzi ievadīti. 

Darbs elektroniskajā kopkatalogā (Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas darbinieki): 

Izveidoti MARC ieraksti 767 

Rediģēti MARC ieraksti 8490 

Importēti MARC ieraksti 1086 

Izveidoti autoritatīvie ieraksti 6 

Importēti autoritatīvie ieraksti 148 

Rediģēti autoritatīvie ieraksti 12 

Izveidotas anotācijas 1159 

Apstrādāti eksemplāri 1658 

Apstrādāti eksemplāri (rekat.) 2140 

Norakstīti eksemplāri 1330 

 

Lielākā daļa elektroniskā kataloga ierakstu pēc ievadīšanas tiek papildināti ar anotācijām 

un grāmatu attēliem. Pavisam pievienotas 1159 anotācijas. Tas ir ļoti uzskatāmi un ērti gan 

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

Autoritatīvo datu bāzi – gadā beigās datu bāzē bija 10930 ieraksti. 

Elektroniskais katalogs 
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Ierakstu skaits – 68356  (2012.g. – 62905) 

Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka (Ieraksti ar eksemplāriem) - 51617 

Monogrāfisko izdevumu eksemplāri –  161890  (2012.g. – 143415) 

Turpinājumresursu eksemplāri – 2426  (2012.g. – 1855) 

Kopkatalogā ievadīto datu dinamika gadā: 

 Ierakstu skaits Dinamika 

2010.g. decembris 53783  

2011.g. decembris 58081 + 4298 

2012.g. decembris 62905 + 4824 

2013.g. decembris 68356 + 5451 

 

2013. gadā pēc „Google Analytics” datiem Ludzas bibliotēkas kopkataloga attālinātie 

apmeklējumi – 4466, unikālie apmeklētāji – 1989, lapu skatījumi - 33914. 

Datu bāzes 

Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka 2013. gadā piedāvāja bibliotēkas apmeklētājiem šādas 

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

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

kopkatalogi,  Analītikas un Novadpētniecības datu bāzes, ka ari Kultūrvēstures datu bāze. 

Novadpētniecības datubāze  

Ierakstu skaits – 18798 (2012.g. – 17533) 

Ludzas pilsētas domes dokumenti 

Ierakstu skaits – 1970  

Analītika 
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Ierakstu skaits – 3705 

Izmantojot autorizācijas datus, Elektroniskajā katalogā tika pasūtītas 96 grāmatas. 

 Bibliotēkas datorparks pakāpeniski noveco, un ir nepieciešams to atjaunināt. 2013. gadā 

nopirkti divi datori darbiniekiem un planšetdators (tablet).  

5.1. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums reģiona 

bibliotēkās 

Dažās novadu bibliotēkās (kurām nav piekļuves pie elektroniskā kataloga) tika uzturēti 

un papildināti alfabētiskie katalogi.  

Liels darbs tika veikts Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas elektroniskā kopkataloga 

veidošanā. 15 novadu bibliotēkas patstāvīgi ievada bibliotēku dokumentu krājumus Ludzas 

pilsētas galvenās bibliotēkas elektroniskajā kopkatalogā, pārējo bibliotēku krājumus 

elektroniskajā katalogā ievada Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas metodiķe.  

Tāpat arī skolu bibliotēkas ir uzsākušas darbu pie savu krājumu ievadīšanas 

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

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

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

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

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

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

bibliotēkas mājas lapā) 

Pārskata periodā reģiona publiskajās bibliotēkās sniegtas 4011 mutiskās, telefoniskās, 

rakstiskās, elektroniskās uzziņas un konsultācijas. Šis pakalpojums bibliotēkās bija pieprasīts, jo, 

līdz ar bezmaksas interneta, modernizētas IT infrastruktūras ienākšanu bibliotēkās, apmācītiem 

bibliotēku darbiniekiem jāveic lietotāju iepazīstināšana un viņu zināšanu pilnveidošana par 

digitālo vidi – internetu. Bibliotēkas darbiniekiem nācās konsultēt lasītājus par elektronisko 

katalogu izmantošanu un to iespējām – Ludzas reģiona elektronisko katalogu, LNB. Bibliotēkās 

tas parasti notika individuāli. Daudzi lasītāji par bibliotēkas jaunajām grāmatām uzzināja, 

ielūkojoties Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas mājas lapas http://www.ludzasbiblio.lv iedaļā: 

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

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

http://www.ludzasbiblio.lv/
http://www.google.lv/
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http://www.rambler.ru/ Liels atbalsts uzziņu izpildē bija brīvpieejas datubāzes, e-vārdnīcas: 

http://termini.letonika.lv, http://www.termini.lv u. c.  

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

www.nais.lv. E-grāmatu datubāzes: http://www.ailab.lv , http://www.eraksti.lv , http://lib.ru , 

http://aldebaran.ru u.c. Elektroniskais plaukts: http://www.jzb.lv , liels atbalsts bija arī LNB 

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

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

Šobrīd daudziem cilvēkiem bezmaksas piekļuve internetam bija liels atspaids darba 

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

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

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

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

dažādas preces u.t.t. 

Atskaites gadā novadu publiskajās bibliotēkās lietotājiem bija pieejams 158 datori un 

skolu bibliotēkās lietotāji varēja izmantot 24 datorus. Datoru apkopi un uzraudzību veica katra 

novada pašvaldības informācijas sistēmu speciālisti. Gribētos uzteikt viņu atsaucību, 

pretimnākšanu un operativitāti problemātisku situāciju risināšanā. 

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

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

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

nodrošinājums neparedz. Tas izraisa nesaprašanos un neapmierinātību. Nepatīkami arī ir tas, ka 

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

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

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

 Trīs novadu bibliotēkām, t. i. Blontu pagasta bibliotēka, Pureņu pagasta bibliotēka, 

Ciblas pagasta bibliotēka ir savi emuāri, daudzām bibliotēkām ir izveidoti profili sociālajos tīklos 

www.draugiem.lv un www.facebook.com. Ludzas pilsētas galvenajai bibliotēkai ir sava mājas 

lapa www.ludzasbiblio.lv , kur var atrast jaunāko par reģiona bibliotēkām un bibliotēku vēsturi 

u. t.  

 

http://www.rambler.ru/
http://termini.letonika.lv/
http://www.termini.lv/
http://www.letonica.lv/
http://www.nais.lv/
http://www.ailab.lv/
http://www.eraksti.lv/
http://lib.ru/
http://aldebaran.ru/
http://www.jzb.lv/
http://www.draugiem.lv/
http://www.facebook.com/
http://www.ludzasbiblio.lv/
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6. Novadpētniecības darbs 

LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BIBLIOTĒKA 

 

Elektroniskajā novadpētniecības datu bāzē uz 2013. gada decembra beigām ir 18798 

ierakstu. Tajā iekļauti apraksti no avīzes „Ludzas Zeme” un citiem izdevumiem, kuros ir 

materiāls par Ciblas, Kārsavas, Ludzas un Zilupes novadiem. 

2013. gadā tika pabeigts darbs pie Ludzas rajona laikraksta aprakstīšanas elektroniskajā 

novadpētniecības datu bāzē. Pašlaik tajā ir ieraksti no 1951. gada līdz mūsdienām. 

Tika strādāts arī ar Kultūrvēstures datu bāzi, kura ir izvietota  bibliotēkas mājas lapā. Tajā  

ir pievienoti jauni ieraksti, rediģēts ievadītais materiāls, kā arī turpinājām tulkot tekstus  krievu 

valodā.    

Turpinājās darbs ar novadpētniecības mapēm: pārgrupējām materiālus un izveidojām 

sīkāku tematisko mapju izkārtojumu. 

Turpinājām darbu pie novadpētniecības fonda kārtējās un retrospektīvās komplektēšanas. 

Bibliotēkas saņēmām novadnieka kinodokumentālista, kinorežisora Herca Franka meitas 

dāvinātās grāmatas ar autora autogrāfu: Г. Франк „Карта Птоломея” un „Оглянись у порога”, 

V.Mihailovskis „Ielūgums uz nāvessodu...”, „Ludzas novads” (DVD formātā), „Ludzas novada 

sporta skola”, „Latgale fotogrāfijās”, „Latgales lingvoteritoriālā vārdnīca” 1. un 2. sējumi, 

enciklopēdisks izdevums skolēniem „Ausmas zeme”, Гаврилин А. „Люцинская (Лудзенское) 

благочиние Полоцко-Витебской епархии во второй половине ХIХ – конец 30-х годов ХХ 

века”, Камайская Геся „Девочка из Гулага: автобиографическая проза”. Bibliotēkas krājumi 

papildinājās arī ar novadnieku dzeju: krājums „Засмотревшийся в озера”, Макарова И. „Танец 

со своей тенью”, Шевеле А. „Мы будим жить!”. 

Bibliotēkas fondos iegādājāmies novadpētnieka un literāta Viktora Trojanovska „Latgales 

personāliju kartotēku”. Pašlaik norit darbs pie materiāla sakārtošanas Word formātā (perspektīvā 

ir plānots izdot to grāmatas veidā).  

Gada garumā bija kārtotas izstādes par novadpētniecības tematiku: „Herca Franka 

piemiņai”, „Grafiķim, māksliniekam Aleksejam Gudelim-Gudlevskim – 125”, „Dzejniekam 
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Aleksandram Adamānam -105”, „Rakstniekam Madsolas Jōņam – 100”, „Gleznotājam Jānim 

Undam – 85”. 

2013. gadā bibliotēkas gaitenī tika izvietotas  trīs izstādes ar novadpētniecības tematiku: 

Rīgas kinomuzeja izstāde „Herca Franka kods”, novada pašvaldības veidotā fotoizstāde „Ludza 

fotogrāfijās” un ludzānietes Solvitas Kovaļenko krustdūrienā izšūto gleznu izstāde.     

Grāmatu  svētku ietvaros notika tikšanās ar Solvitu Kovaļenko, kuras gaitā viņa 

iepazīstināja ar interneta vietnēm informācijas meklēšanai par šo rokdarbu tehniku, kā arī 

demonstrēja krustdūriena izšūšanas paņēmienus.    

                           

                           Solvitas Kovaļenko krustdūrienā  izšūtās gleznas 

2013. gadā sevišķa uzmanība bibliotēkas novadpētniecības darbā bija veltīta Hercam 

Frankam un ebreju tēmai.   

Sakarā ar H. Franka aiziešanu mūžībā, Ludzā un Rēzeknē notika pasākumi veltīti viņa 

piemiņai. Bibliotēkas direktore kopā ar Ludzas novada pašvaldības priekšsēdētājas vietnieku 

Edgaru Mekšu, kinokritiķi Gaļinu Frolovu un Franku ģimenes draugu Natanu Ļevinu piedalījās 

Latgales vēstniecības „GORS” organizētajā pasākumā, kurš bija veltīts H. Franka piemiņai.    

Pirmskara gados, gan sakarā ar plaši pazīstamo Don Ihje rabīnu dinastiju, gan arī sakarā 

ar procentuāli lielu ebreju tautības iedzīvotāju skaitu pilsētā, Ludza tika dēvēta par „Latvijas 

Jeruzalemi”. Ludzas novada pašvaldība ir pārņēmusi savā īpašumā Ludzas sinagogu ar mērķi 

restaurēt to un izveidot par Ludzas Novadpētniecības muzeja nodaļu, kurā būs atspoguļota 

Ludzas ebreju kopienas vēsture. Bibliotēkā ir savākts diezgan liels klāsts materiālu par Ludzas 

ebreju kopienas vēsturi, tradīcijām utt., pašvaldības Attīstības nodaļas darbinieki izmantoja tos 

sinagogas rekonstrukcijas projekta „Ludzas Lielās sinagogas restaurācija un ebreju garīgā 

mantojuma atdzimšana” izstrādei. 
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Atskaites gada nogalē Ludzā strādāja jauniešu grupa, kuri vāca atmiņas no Ludzas 

vecākajiem iedzīvotājiem par Ludzas ebreju kopienu. Grupā bija jaunie zinātnieki no Rīgas, 

Daugavpils, Maskavas, Kazaņas. Visi savāktie materiāli ir ienākuši bibliotēkas krājumos. 

 

 

Jauniešu grupa vāc atmiņas no Ludzas iedzīvotājiem 

Vairākus gadus agrāk, Ludzas bibliotēkā ar VKKF atbalstu tika izveidots albums ar 

ebreju kapu akmeņu fotogrāfijām un uzrakstu tulkojumu. Kā sava veida veiksmes stāstu, var 

pastāstīt par ģimeni no Izraēlas, kuras saknes ir no Ludzas un viņi nezināja savu senču kapa 

vietu. Ar šī albūma palīdzību tā arī tika sameklēta.   

Bibliotēku nedēļas ietvaros vecāko klašu skolēniem organizējām pasākumu par Ludzas 

vēstures tematu „Mantojuma sardzē”. Tā gaitā Ludzas Tūrisma informācijas centra vadītāja Liga 

Kondrāte stāstīja skolēniem par Ludzas pilsētas vēsturi un tās kultūrvēsturiskā mantojuma 

saglabāšanas iespējām, bibliotēkas darbinieki piedāvāja iepazīties ar grāmatām par Ludzas 

vēsturi. Par šo pasākumu no bērnu puses bija saņemtas ļoti pozitīvas atsauksmes.   

 

6.1. Novadpētniecības darbs reģiona bibliotēkās 

Ir ļoti nozīmīgi, lai savas dzimtās vietas vēstures apzināšana, mainoties paaudzēm, 

turpinātos. Tieši tāpēc bibliotēkas iegulda lielu darbu novadpētniecībā, sava pagasta vai pilsētas 

kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā. Novadpētniecības darbs lika aktīvi 

sekot līdzi dzīves norisēm, pētīt un vākt materiālus par novadniekiem un notikumiem. Bibliotēku 

darbinieki ikdienā strādāja pie tēmu un materiālu izveides un sistematizēšanas, veidojot 

informācijas un materiālu kopumu vairākos virzienos. 
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Atskaites gadā tradicionāli informācija tika izgūta no reģiona laikraksta „Ludzas Zeme”, 

Latgales reģionālās avīzes „Vietējā Latgales Avīze”, no vietējiem novadu informatīvajiem 

izdevumiem u. c. Neatsverams palīgs bibliotekāriem novadpētniecības darbā bija datu bāzes, 

piemēram, LNB analītikas datu bāze, Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas mājas lapā 

kultūrvēstures datu bāze, citu bibliotēku veidotās datu bāzes u.t.t. 

Savāktie materiāli kārtoti tematiskajās mapēs piemēram, bibliotēku vēsture, Novada 

vēsture, kultūra un reliģija, izglītība, folklora, ievērojamie cilvēki u.t.t. Visās bibliotēkās ir arī 

novadpētniecības rakstu kartotēkas. Felicianovas bibliotēkā bija pieejamas interesantas mapes 

par Felicianovas HES, rūpnīcu „Polimērs”. 

Tāpat bibliotēkās tika veidoti un papildināti foto albūmi, kas dokumentēja aktuālākos 

notikumus pagasta, novada dzīvē. Piemēram, Kārsavā tika savākts liels daudzums vēsturisko 

fotoattēlu par pilsētu, par novada savu darbību beigušajām skolām, Pureņu pagasta bibliotēkā – 

kolekcija par nu jau vēsturē ierakstīto Pureņu pamatskolu, arī Zilupes pilsētas bibliotēka var 

lepoties ar vēsturisko fotogrāfiju kolekciju par savu dzimto Zilupi. 

Mežvidu pagasta bibliotēka: „Savākts plašs novadpētniecības materiālu klāsts, kas 

sakārtots atbilstoši mūsdienu prasībām jaunās mapēs un jaunā noformējumā, lai būtu patīkami 

izmantot lietotājiem. Visas novadpētniecības krājuma grāmatas atzīmētas ar uzlīmi M, kas 

noskatīts Valmieras integrētās bibliotēkas apmeklējuma laikā šī gada decembrī. No Digitālās 

bibliotēkas vākti materiāli par savu novadu un tā ļaudīm, kā arī izmantota LNB analītikas datu 

bāze. Sakarā ar interneta aktīvāku izmantošanu, biežāk nākas izpildīt tematiskās uzziņas, 

izmantojot datu bāzes. 2013. gada oktobrī atzīmējām dzejnieka novadnieka Madsolas Jōņa 100. 

atceres dienu, papildināti materiāli par dzejnieku un sakārtota literatūras izstāde. ” 

Zilupes pilsētas bibliotēka: „11.01.2013. tika rīkota tematiskā tikšanās - ekskursija ar 

Pasienes 407. mazpulku, lai pārrunātu un apkopotu informāciju par reliģijām Zilupes novadā. 

Janvārī tika veidota fotoizstāde, kura atspoguļoja Zilupes pilsētas veikumu 2012. gadā un tika 

eksponēta ilgu laiku. Izstāde bija ļoti populāra un apmeklēta gan pieaugušo skatītāju, gan mazo 

skatītāju vidū.” 
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Zilupes pilsētas bibliotēkā atskaites gadā notika nozīmīgs pasākums filmas 

demonstrēšana. Par to stāsta Zilupes pilsētas bibliotēkas vadītāja Nadežda Ļemeševa: 

„Novadpētniecības jomā 2013. gada 1. novembris bija ļoti zīmīgs datums. Tautas nama lielajā 

zālē notika režisores Unas Celmas filmas „Mana koka stāsts” demonstrācija. 27. septembrī šīs 

filmas pirmizrāde notika Rīgā, tad tā atceļoja uz Latgali. Kāpēc tieši uz Zilupi? Tāpēc, ka daļa 

spēlfilmas epizožu tika filmētas Zilupes novadā, tādējādi iemūžinot un popularizējot novada 

skatus vēsturē. Filmā filmējās arī daudzi Zilupes novada iedzīvotāji – daudzi no viņiem mūsu 

lasītāji. Bibliotēkas darbinieki iesaistījās filmas prezentācijas organizēšanā un viesu uzņemšanā, 

kas no pasākuma organizatoru puses tika ļoti augstu novērtēts. 

13. decembrī Zilupes pilsētas bibliotēkā ciemojās Jeļena Sabanceva no Sanktpēterburgas 

valsts universitātes un Svetlana Amosova no Tartu universitātes ar mērķi iepazīties un tikties ar 

Zilupes novadpētnieku Ivanu Sircovu, kurus atveda mūsu Ludzas kolēģes. Tikšanās laikā viesi 

iepazinās ar Zilupes pilsētas novadpētniecības materiāliem, kuri tiks izmantoti kultūrvēstures 

projektā.” 

 

 

 

 

 

 
 

 

Lauderu pagasta bibliotēkā ir liela Svētā Nikolaja pareizticīgās baznīcas arhīvu 

dokumentu kolekcija, kuru Lauderu bibliotēkai glabāšanā nodeva mācītājs. Tas lika pamatus 

bibliotēkas muzeja izveidei. No šīs kolekcijas pēc iedzīvotāju pieprasījuma tika izsniegtas izziņas 

par mantojumu lietām, radniecības izzināšanai. 

Līdumnieku pagasta bibliotēkas vadītāja stāsta: „Pētot novada etnogrāfiju lielu uzmanību 

veltām senām svētku un darba tradīcijām, svētku galdam un ēdienu receptēm, ģimenes sadzīves 

tradīcijām. Vietējās Līdumniekiem raksturīgās senās receptes var atrast mapē „Vecmāmiņas 

ēdieni”. Aprunājoties ar iedzīvotājiem, tika savākti vietvārdi un apvidvārdi. Tiek rīkotas izstādes, 
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kurās var apskatīt vietējo rokdarbnieku darbus-adītus cimdus, zeķes, tamborējumus, izšuvumus, 

austas segas, koka izstrādājumus, pērlīšu rotājumus un citus darbus. Redzot, kāds brīnums tapis 

meistara rokās no mežā atrastajām saknēm, vai kāda jauka sedziņa iztamborēta no parasta diega, 

kādi top skaisti cimdu raksti, katram var rasties vēlēšanās paveikt ko līdzīgu. Sadarbībā ar 

biedrību „Darba un kultūras centrs Līdumnieki” šis darbs pilnā sparā rit uz priekšu. Darbojas 

pērlīšu radošā darbnīca. Ir notikuši tirdziņi, kur vietējie amatnieki var pārdot savus darinājumus. 

Ir piekrišana gan rokdarbiem, gan kulinārijas izstrādājumiem. Arī kalēju darbnīcā rosās jaunie 

kalēji. Ir pieprasīta arī literatūra par kalēja darbu. Šogad paredzēta aušanas darbnīca un klūdziņu 

pīšanas darbnīca. ” 

Ja pagasta teritorijā ir skola, tad bibliotēkas novadpētniecības darbā iesaistīja skolēnus, 

skolotājus, jo tiem novadpētnieciskie materiāli visvairāk arī vajadzīgi dažādu zinātniski 

pētniecisko darbu un projektu veikšanai. Piemēram, kā raksta Ciblas bibliotēkas vadītāja: „2013. 

gadā bibliotēku nedēļas ietvaros, bibliotēkā varēja skatīt izstādi: Ciblas pagasta vēsture un 

šodiena -12 novadpētnieciskas, vēsturiskas mapes no Ciblas vidusskolas novadpētniecības 

muzeja, kuras iedeva skolotāja Malvīne Loce uz zināmu laiku.” Priecē tas, ka šis 

novadpētniecības mapes varēja apskatīt daudz vairāk interesenta. 

 

7. Projektizstrāde 

LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BIBLIOTĒKA 

 

2013. gadā Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka turpināja īstenot divus ES Mūžizglītības 

programmas ietvaros atbalstītos projektus. Strādājot pie šiem projektiem, Ludzas pilsētas galvenā 

bibliotēka ir ieguvusi  pieredzi  starptautisku projektu realizācijas jomā. 

GRUNDTVIG partnerībā –  „European reader’s club – effective etnic-cultural and socio-

economic reception and integration of  migrant communities into the receiving society” (Nr 

2011-1-PL1-GRU06-19323 2). Šī projekta ietvaros Ludzas bibliotēkā tika izveidots lasītāju 

klubs, kurā pēc projekta plāna bija jāizlasa un jāizdiskutē trīs grāmatas: A. De Sent Ekziperī 

„Mazais princis”, P. Koelju „Alķīmiķis” un D. Svifta „Gulivera ceļojumi”.  
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2014. gadā projekta aktivitātes noritēja Ludzā, Reggio Calabria (IT), Varšavā (PL) un 

Rokišķos (LT). Ludzas bibliotēkas Lasītāju kluba dalībnieki lasīja un diskutēja par Džonotana 

Svifta grāmatu “Gulivera Ceļojumi”, kā arī pildīja citus projekta uzdevumus.   

Ar projekta aktivitātēm var iepazīties www.readerclubs.org.  

LEONARDO DA VINČI partnerības ietvaros ir realizēts projekts „How museums, 

galleries, libraries and archives contribute to lifelong learning” (Nr 2011-1LV1-LEO04-02149 

1). Šī projekta mērķis bija izpētīt nelielu muzeju, bibliotēku un arhīvu lomu mūžizglītības jomā, 

papildināt šo iestāžu darbinieku specifiskās zināšanas, izpētīt kā minētās iestādes veicina 

mūžizglītību, kā arī dažādu iedzīvotāju grupu vajadzības mūžizglītības jomā.  

Ludzas novada pašvaldības Mazo kultūras projektu konkursa ietvaros, atbalstu guva 

bibliotēkas projekts: „Pasākums „Gaistošo dzejnieku klubs”. Bibliotēku nedēļas ietvaros 

Biedrība „Slepenie aģenti” uzstājās ar teatrālo pasākumu „Gaistošo dzejnieku klubs”. Tas tika 

veidots izmantojot Aleksandra Čaka, Austras Skujiņas un Valda Grēviņa dzeju.   

Ludzas novada pašvaldības Bērnu un jauniešu vasaras nometņu, radošo darbnīcu projektu 

konkursā sadarbībā ar J.Soikāna Ludzas mākslas skolu tika īstenots projekts “Apaļais stūris ir 

maģisks”. Projekta gaitā tika apgleznota Bērnu nodaļas gaiteņa siena. Tajā ir izveidots 

interaktīvs, daudzfunkcionāls sienas gleznojums, kas apvieno sevī estētisko, interaktīvo un 

kreatīvo funkciju. Sienas gleznojuma informatīvajā daļā Bērnu apkalpošanas nodaļas darbinieki 

izvieto ziņojumus bērniem. Sienas gleznojuma autori un realizētāji ir mākslas skolas absolventi. 

Projekta realizācijas laikā notika arī radošās darbnīcas bērniem, kuru gaitā tika sarīkoti 

divi veicināšanas pasākumi un deviņas praktiskās nodarbības. 

Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļa tradicionāli piedalījās 

„Bērnu žūrijas” aktivitātēs. Tika realizēts arī Kultūras projekts “Latviešu oriģinālliteratūra un 

autori bibliotēkās”. 

Kā partneris bibliotēka piedalījās Rēzeknes novada pašvaldības projektā „Europe Direct 

informācijas centrs Austrumlatgalē”, kurš ir dibināts 2013. gadā un tā vispārējais mērķis ir 

veicināt Eiropas Savienības informācijas pieejamību un pilsoņu viedokļu apmaiņu par visām ES 

darbības jomām, īpaši par tām, kuras ietekmē cilvēku ikdienas dzīvi. 

http://www.readerclubs.org/
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7.1. Projektizstrāde reģiona bibliotēkās 

Projekts ir darbs, pasākums vai darbu un pasākumu kopums, kuram ir noteikts sākums un 

beigas, kā arī virkne tehnisku un ekonomisku kritēriju un rādītāju. Projekts var būt īslaicīgs, 

piemēram, dažas dienas vai nedēļas, tas var būt arī ilglaicīgs un ilgt vairākus gadus. Tas ir 

nozīmīgs faktors bibliotēkas finansējuma palielināšanā. 

KKF kultūras programmas „Lasīšanas veicināšana” apakšprogrammā „Bērnu, jauniešu 

un vecāku žūrija” piedalījās 13 novadu publiskās bibliotēkas: Kārsavas pilsētas bibliotēkas, 

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

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

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

Blontu pagasta bibliotēka, Pušmucovas pagasta bibliotēka, Nirzas pagasta bibliotēka, un 1 skolas 

bibliotēka: Ludzas pilsētas ģimnāzija. 

2013. gadā katra novada centrālā bibliotēka rakstīja pieteikumu kultūras projektam: 

„Latviešu oriģinālliteratūra un autori bibliotēkās.”  .Tas bija Latvijas Bibliotekāru biedrības un 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstrādāts kultūras projekts, ko finansē VKKF. Visu novadu 

pieteikumi tika apstiprināti. Kā rezultātā bibliotēkas saņēma savos krājumos patiešām labu 

oriģinālliteratūru. Bibliotekāru un lietotāju vērtējums par šo programmu bija: „Tā ir augstvērtīga 

latviešu oriģinālliteratūra.” Diemžēl, ne katram novadam bija laime sarīkot tikšanos ar kādu no 

piedāvātajiem autoriem. 

VKKF mērķprogrammas „Grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām” projektā 

„Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu krājumu kvalitātes uzlabošana”. Šī projekta 

ietvaros starp bibliotēkām tika sadalītas 706 jaunu grāmatu eksemplāri par summu Ls 3990.00. 

Kultūras Ministrijas un LNB izstrādātā projekta „Publisko bibliotēku kapacitātes 

stiprināšana grāmatu un citu izdevumu iegādē nacionālas identitātes un sabiedrības 

saliedētības veicināšanai ” ietvaros saņemtas un 

sadalītas visām reģionu bibliotēkām 476 grāmatu eks. 

par summu Ls 3272.00.  

Pateicoties šiem projektiem bibliotēku krājumi 

tika atjaunoti ar jaunu, vērtīgu literatūru. 

Kārsavas pilsētas bibliotēka: „Turpinām piedalīties 

Kārsavas novada pašvaldības pārrobežu sadarbības projektā kopā ar Viļānu novadu (Latvija) kā 
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vadošo partneri un Šliselburgas pašvaldību (Krievija) „Pašvaldību vienotas kultūras informācijas 

telpas un sadarbības tīkla veidošana, izmantojot literāri mākslinieciskā jaunrades potenciāla 

iespējas.” Organizējām literārās jaunrades konkursu „Aizmirsti steigu”, kura rezultātā novada 

literātu darbi tiks izdoti projekta partneru kopējā grāmatā, kā arī projekta ietvaros viesojāmies 

Viļānu un Šliselburgas pašvaldībās.” 

Tradicionāli Ludzas novada pašvaldība arī 2013. gadā izsludināja „Mazie kultūras 

projekti” konkursu. Šajā konkursā startēja 3 novada bibliotēkas: Ludzas pilsētas galvenā 

bibliotēka, Ņukšu pagasta bibliotēka, Cirmas pagasta bibliotēka. 

Cirmas pagasta bibliotēkas projekts tika atbalstīts 300 Ls vērtībā. Projekta rezultātā tika 

realizēts sen lolotais sapnis - novadpētniecības pārgājiena „Tas bija nesen, tas bija tik sen...” 

organizēšana. Pārgājienā piedalījās 10 bērni vecumā no 7 līdz 15 gadu vecumam. Pārgājiena 

mērķis – savākt datus novadpētnieciskas materiālu papildināšanai. Kopumā bija noieti 15 km. 

Cirmas pagasta teritorijā tika nointervēti 5 pagasta iedzīvotāji, noformējam fotoizstādi „Dzimtās 

vietas. To mūsu ciemā vari ieraudzīt arī Tu”. Projekta ietvaros tika rīkota tikšanās ar vecākiem 

pagasta iedzīvotājiem, kuri bērniem pastāstīja par pagasta un dzimtu vēsturi.  

Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas projekts tika atbalstīts 200 Ls vērtībā. Projekta 

ietvaros tika aicināts „Gaistošo dzejnieku klubs” ar izrādi. Ņukšu pagasta bibliotēka tika 

atbalstīta Ls 250. 

 

8. Metodiskā un konsultatīvā darba un sadarbības raksturojums 

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. Prieks par 

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

Informācijas sistēmas Centrs), LNB bibliotēku attīstības institūtu. 

Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka pārskata periodā organizēja pasākumus visa Ludzas 

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

sekojot līdzi darbinieku tālākizglītībai, nodrošinot profesionālu un mērķtiecīgu sadarbību starp 
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reģiona publiskajām un skolu bibliotēkām, veicinot katras bibliotēkas tālāku attīstību un veidojot 

kopējo publisko un skolu bibliotēku tēlu. 

Metodiskie pasākumi, konsultācijas: 

2013. gadā kopumā tika noorganizēti 28 Ludzas reģiona publisko un skolu bibliotēku 

darbinieku tālākizglītības pasākumi – semināri, konsultācijas, pieredzes apmaiņas braucieni, 

apmācības. 

Tradicionāli janvāra mēnesis tika veltīts bibliotēku darba pārskatiem par 2012. gadu. Šajā 

sakarā tika organizēti četri izbraukuma semināri uz novadiem: 

17. janvārī – Ciblas novada Ciblas pagasta bibliotēkā, 

18. janvārī – Zilupes novada Zilupes pilsētas bibliotēkā, 

21. janvārī – Kārsavas novada Kārsavas pilsētas bibliotēkā, 

22. janvārī – Ludzas novada Ludzas pilsētas galvenajā bibliotēkā. 

Semināru tēmu „Gada atskaite – statistiskā datu ievade kultūras kartē, kā arī teksta 

atskaite”, kur tika kopīgi pārrunāti visi nesaprotamie jautājumi, kā arī sniegtas individuālās 

konsultācijas. Tāpat Ludzas novada seminārā tika pārrunātas arhīva lietas, sastādīta 

nomenklatūra 2013. gadam, kuru apstiprināja Rēzeknes zonālais arhīvs. 

2013. gada 31. janvārī Ludzas pilsētas galvenajā bibliotēkā tika organizēts seminārs 

skolu bibliotekāriem, kur kultūras kartē ievadīti statistiskie dati par bibliotēkām, tāpat tika 

izrunāti darba jautājumi.  

Februārī pārskati par publisko un skolu bibliotēku darbu tika apkopoti un sagatavots 

kopējs pārskats par 27 publisko un 19 skolu bibliotēku darbu, kā arī tika pārskatīti visu 

bibliotēku kultūras kartēs ievadītie dati. 

Februārī tika veiksmīgi apkopoti un nosūtīti statistiskie dati uz LR KM. 

20. - 24. februāris – projekta ietvaros Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas darbinieki 

devās uz Itālijas divām pilsētām – Boloņa, Florence. 

Atskaites gads Latvijas latam un arī Latvijas Bankas jubilejas un piemiņas monētām bija 

īpašs – apritēja 20 gadi, kopš atjaunota lata naudas zīme. Tāpēc šajā sakarā bibliotēkām aprīlis 

un marts aizritēja MONĒTU DIENAS zīmē: 

1. Divi balsojumi: „Mana monēta” – visu 20 gadu iemīļotākā monēta (5. marts – 5. aprīlis); 

Gadskārtējā aptauja „Latvijas gada monēta 2012″ (5. marts - 20. marts). 
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2. Multimediāla izstāde „Ls • 20. Nacionālās valūtas mākslas gadi” – 2013. gada 6. marts - 

28. aprīlis. 

3. Monētu spēle – konkurss (14. marts – 7. aprīlis) sadarbībā ar www.letonika.lv  

No 1. marta līdz 31. martam – „Uzslavē labu servisu”. No 

reģiona bibliotēkām piedalījās tikai viena – Pildas pagasta 

bibliotēka.  

3. martā Bērnu Žūrijas dalībniekiem tika organizēts brauciens uz 

Rīgu, kur notika lasīšanas veicināšanas programmas „Bērnu, jauniešu 

Žūrija 2012” noslēguma pasākums Ķīpsalā. Šo pasākumu grāmatu eksperti 

vienmēr gaida ar lielu nepacietību.  

26. martā Ludzas pilsētas galvenajā bibliotēkā notika reģiona publisko un skolu 

bibliotēku darbinieku seminārs, kas galvenokārt tika veltīts aizvadītā 2012. gada darbu 

kopsavilkumam un analīzei. Semināra laikā tika runāts arī par dalību projektos, apspriesti 

„Bērnu, jauniešu žūrijas” jautājumi, kā arī turpināta tradīcija – bibliotēka stāsta par sevi – šoreiz 

tās bija Brigu pagasta bibliotēka un Pureņu pagasta bibliotēka. 

No 3. aprīļa līdz jūnijam - Virtuālā stunda bibliotekāriem, tiešsaistes mācību semināri 

bibliotekāriem. Šajos semināros aktīvu dalību ņēma 22 bibliotēkas.  

 

Tab. Nr. 19  Virtuālo stundu grafiks un tēmas 

Datums Tēma 

3. aprīlis Drošība internetā 

10. aprīlis MS Word 

http://www.letonika.lv/
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17. aprīlis MS Word 

24. aprīlis MS Word 

8. maijs MS Picture Manager 

15. maijs MS Excel 

22. maijs MS Excel 

29. maijs MS Excel 

5. jūnijs MS PowerPoint 

12. jūnijs MS PowerPoint 

19. jūnijs MS PowerPoint 

26. jūnijs Komunikācija 

 

18. aprīlis – Latvijas bibliotekāru 16. konference. LBB-90. 

22.- 28. aprīlis – Bibliotēku nedēļa – „Mantojuma 

sardzē”. Šajā nedēļā visās reģiona bibliotēkās spraigi ritēja 

literatūras popularizēšanas pasākumi, tika noorganizēti 46 

pasākumi. 

2013. gada 30. aprīlī drošā interneta dalībnieki tika 

komandēti uz Rīgu: Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas 

darbiniece, Ludzas pilsētas ģimnāzijas bibliotekāre, Ciblas pagasta bibliotekāre, Ludzas novada 

vakara vidusskolas bibliotekāre. 

10. maijs – Bērnu literatūras un bibliotekārā darba konference: „Iztēles spēks: spilgtākie 

tēli bērnu literatūrā” 

15. maijs - Ludzas diena Rīgā.   

23. maijs – starpnovadu bibliotēku darbinieku seminārs. 

10. jūnijs – 10. novembris - Papīrfabrikas „Līgatne” 

sadarbībā ar bibliotēkām rīkoja akciju „Zaļā bibliotēka”. 

(Latgalē - Ņukšu pagasta bibliotēka ar 26.412 kg) uz vienu 

reģistrēto lasītāju. 

21. jūnijs – starpnovadu bibliotekāru seminārs, kur 

tika runāts par BIS ALISE aktualitātēm, tika ziņots arī  par 
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aktualitātēm no bērnu literatūras un darba konferences, kā arī risināti dažādi bibliotekārie 

jautājumi.  

3. - 4. jūlijs - projekta „Trešais tēva dēls” komandas rīkotais pieredzes apmaiņas 

brauciens pa Latvijas publiskajām bibliotēkā kopā ar kolēģiem no Moldovas (projekts „Novateca 

– Global Libraries Moldova”) 

16. jūnijs – Ludzas novada karoga iesvētīšana 

8. – 9. jūlijs – četri bibliotekāri ciemojās Briselē. 

15. jūlijs – Pieredzes apmaiņas brauciens uz 

Šauļiem (Lietuva), apmeklējām 3 pilsētas publiskās 

bibliotēkas.  

10. – 11. jūlijs – Ludzas pilsētas galvenajā 

bibliotēkā viesojās ciemiņi no Šauļiem (Lietuva) 

18. jūnijs – pieredzes apmaiņas brauciens uz 

Aglonu. 

19. jūlijs – KISC rīkotais pasākums projekta „Trešais tēva dēls” – 7 gadi. Skaistā, 

romantiskā, leģendām apvītā vietā – pasākums ieguva ļoti saistošu, pacilājošu, emocionāli 

piepildītu pasākumu. 

23. jūlijs – Pieredzes apmaiņas brauciens uz Roķišķiem (Lietuva), kur tika pārrunāti 

projekta laikā realizētie darbi, nosprausti nākotnes mērķi, apspriesta septembra tikšanās Roķiškos 

– leļļu teātra festivāls. 

18. – 19. septembris – Novadpētniecība konference „Lokālās kultūras vērtības 

nacionālās identitātes stiprināšanai” Balvos. 

20. septembris – 17. reģionālie leļļu teātra svētki „Kad atdzīvojas lelles 2013” Roķiškos 

(Lietuva). Svētkos piedalījās leļļu teātri no Lietuvas un Ludzas novada Istras pagasta bibliotēkas 

leļļu teātra trupa. Istras komanda rādīja divas mazas bērnu ludziņas: „Kas pateica mjau” un 

„Suns un lapsa”, tās tika iestudēta lietuviešu valodā. 

27. septembris – 12. Novadu Grāmatu svētki. Atskaites gadā tie tika rīkoti Ludzā. 

22. oktobris – Pieredzes apmaiņas brauciens uz Balvu centrālo bibliotēku. 

24. – 25. oktobris – KISC organizētais mācību seminārs metodiķiem „Bibliotēku 

interešu pārstāvniecība: ilgtspēja un iespējas”.  

http://novateca.md/en/
http://novateca.md/en/


51 

 

22. oktobris – BIS Aise kursi Rīgā. Savu pieredzi un zināšanas papildināja Pildas 

pagasta bibliotēkas vadītā Inese Germane. 

23. oktobris – Seminārs Rīgā bibliotēku krājumu komplektēšanas speciālistiem.  

29. oktobris – Starpnovadu bibliotekāru seminārs Ludzā. Tika pārrunātas 

novadpētniecības konferences aktualitātes, krājuma komplektēšanas jautājumi, leļļu teātra 

iespējas un inovācijas. 

11. novembris – Pieredzes apmaiņas brauciens uz Gulbenes bibliotēku.  

25. novembris – Cirmas pagasta bibliotēkas vadītāja Marina Piterāne ņēma dalību 

Izglītības un attīstības centra EGO rīkotos kursus pasākumu rīkošanai. 

15. novembris – Pieredzes apmaiņas brauciens 

uz Valmieras integrēto bibliotēku. Brauciena laikā 

Ludzas reģiona bibliotekāru saime apmeklēja arī 

Kocēnu novada Kocēnu bibliotēku, Burtnieku novada 

Valmieras pagasta bibliotēku, kā arī Valmieras 

bibliotēkas galvenā bibliotekāre mums laipni 

iepazīstināja ar pilsētu, tās vēsturi. 

29. novembrī – Starpnovadu bibliotēku darbinieku seminārs, kurā tika pārrunāti dažādi 

darba jautājumi, tika runāts par lasīšanas veicināšanas programmu pirmsskolas vecuma bērniem, 

kā arī seminārā ņēma dalību Ludzas novadpētniecības muzejs ar programmu „Seno Latgaļu 

arheoloģiskais mantojums” 

6. decembris – Akcijas „Atbalsts lauku bibliotēkām” noslēguma pasākums Aizkrauklē.  

4. decembris – Reģionu galveno bibliotēku metodiķu seminārs Rīgā. 

20. decembris – Starpnovadu bibliotēku vadītāju un bibliotekāru gada noslēguma 

seminārs, kurā daudz komunicējām, klausījāmies garīgās mūzikas ansambļa „Reimari” dziedātās 

emocionāli aizkustinošās pirmsziemassvētku dziesmas un guvām spēku, sparu nākamajam darba 

cēlienam. 
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9. Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

 
LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BIBLIOTĒKA 

 

2013. gadā remontdarbi un rekonstrukcijas darbi bibliotēkā nav notikuši. Bibliotēkas 

vizuālā tēla uzlabošanas nolūkos Lasītavā un Bērnu apkalpošanas nodaļā nomainīti grīdas 

paklāji; interneta lasītavai iepirkti jauni datorkrēsli. Bērnu apkalpošanas nodaļai nopirkti 

krāsainie krēsliņi un krāsainais posmu dīvāns mazajiem lasītājiem.   

 

 

Mazuļu stūrītis 

9.1. Bibliotēku materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums reģiona bibliotēkās 

Ludzas reģiona bibliotēku telpu stāvokļa vērtējums ir labs un ļoti labs. Apbraucot skolu 

bibliotēkas, jāsaka, ka arī skolās bibliotēkām telpu stāvoklis ir labs.  

Pārskata gadā netika veiktas telpu un ēku rekonstrukcijas vai kapitālie remonti. Vairākās 

bibliotēkās ir notikuši nelieli uzprišināšanas kosmētiskie remonti. 
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Blontu pagasta bibliotēkas vadītāja Inta Vonoga: „2013. gadā nopirktas jaunas mēbeles 

bērnu stūrītim: galds, krēsliņi un grāmatu kaste mazākajiem lasītājiem.” 

Ciblas pagasta bibliotēkas vadītāja Rita Trukšāne: „2013. gadā bibliotēka iegādājās jaunu 

skapi dokumentiem un žurnāliem par pašvaldības piešķirtajiem 150 Ls. Gada beigās tika 

nomainīti dekoratīvie stikli sienai, kas atdala bērnu nodaļu (76.45 Ls) un izkrāsoti rāmji un 

sienas apakšējā daļa oranžā krāsā.”     

  
 

Felicianovas bibliotēkas vadītāja Lilita Šendo: „2013. gadā iegādāts jauns plaukts 

grāmatām bērnu stūrītī un jauns dokumentu skapis.” 

     

Goliševas pagasta bibliotēkas vadītāja Skaidrīte Lankovska: „2013. gadā tiks nomainīts 

grīdas segums bērnu abonentu zālē un koridorā. Ieskats bibliotēkas bērnu abonenta telpā. 

 

 

 

 

 

Isnaudas pagasta bibliotēkas vadītāja Berta Ivanova: „2013. gadā bibliotēka iegādājās 

divus jaunus plauktus – vienu preses izdevumiem, otru jaunākajai literatūrai.” 
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Istalsnas bibliotēkas vadītāja Iveta Čodare: „2013. gadā nopirkti divi jauni grāmatu 

plaukti par kopējo summu Ls 165, iegādāta viena multifunkcionālā iekārta un divi barošanas 

bloki (UPS). Datortelpā pārmūrēta krāsns. Krāsns remontam izlietoti remontmateriāli par kopējo 

summu – Ls 262,83.” 

Lauderu pagasta bibliotēkas vadītāja Valentīna Klovāne: „2013. gadā par pašvaldības 

līdzekļiem bija iegādāti jaunie grāmatu plaukti uz summu 180 Ls” 

Ņukšu pagasta bibliotēkas vadītāja Žanna Vasiļevska: „2013. gada laikā bibliotēkā tika 

veikti sekojoši remontdarbi: uzstādīta nojume pie bibliotēkas ieejas durvīm, veikts kāpņu 

remonts pie bibliotēkas ieejas, uzstādīta lietus ūdens noteksistēma, bibliotēkas priekštelpā veikts 

kosmētiskais remonts – nomainīts logs, izlīmētas tapetes, nokrāsota grīda, kosmētiskais remonts 

veikts arī bibliotēkas labierīcībās, saimniecības telpas grīda izlīdzināta un noklāta ar flīzēm. 

Iegādāts jauns darba galds, jauns laikrakstu galds, tāfele uz statīva, kura tiek izmantota gan kā 

informācijas dēlis, gan noder pasākumu organizēšanā. Tika iegādāts jauns digitālais fotoaparāts 

un vēl viena multifunkcionālā iekārta, kas veic drukāšanas, kopēšanas un skenēšanas 

funkcijas.” 

Pildas pagasta bibliotēkas vadītā Inese Germane: „2013. gadā iegādātas bērnu mēbeles 

bibliotēkas bērnu stūrītim (krāsaini dīvāna posmi, paklājs un galdiņš), multifunkcionālā iekārta, 2 

nepārtrauktās barošanas bloki UPS un skapis dokumentiem. (attēlu skat. nodaļā darbs ar 

bērniem)” 

Reģiona publiskajās bibliotēkās lietotājiem ir pieejami 158 dators, kopētāji, printeri, 

skeneri, faksi. Skolu bibliotēkās lietotājiem ir pieejami 24 datori, diemžēl daudzi kopētāji 

neatrodas bibliotēkās, bet gan skolotāju istabās, vai kādās citās telpās.  

Datorparki, kopējamā tehnika, printeri noveco! Ir jādomā, kā kaut vai pamazām to visu 

atjaunot!  
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10. Bibliotēkas personāls 

LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BIBLIOTĒKA 

 

2013. gadā bibliotēkas personāla sastāvs nemainījās. Bibliotēkas štatā ir 19 darbinieki, no 

kuriem: bibliotekārie – 14, pārējie –5. Sākot ar 1. janvāri visi bibliotēkas darbinieki uzsāka darbu 

uz pilnu slodzi (krīzes laikā darba laiks bija samazināts), datu bāzes inženierim palika 0.25 

slodze. 

2012. gadā stājās spēkā MK Noteikumiem Nr. 142. „Grādu un profesionālo kvalifikāciju 

pielīdzināšanas kārtība”, kuru 8. punkts paredz, ka kvalifikācijas, kuras piešķīra bijušās PSRS 

augstākās mācību iestādes par iegūtu augstāko izglītību, pamatojoties uz tiesisko regulējumu, kas 

bija spēkā līdz Latvijas Republikas Izglītības likumā ietvertā regulējuma par grādiem un 

kvalifikācijām spēkā stāšanās brīdim 1991. gada 1. jūlijā, ir pielīdzināmas maģistra grādam. 

Balstoties uz šiem noteikumiem, bibliotēkas trim darbiniekiem PSRS augstskolās piešķirtā 

kvalifikācija ir pielīdzināta profesionālajam maģistra grādam un piektā līmeņa profesionālajai 

kvalifikācijai.   

2013. gadā bibliotēkas darbinieki regulāri apmeklēja LNB un citu iestāžu rīkotos 

semināros, konferences un citus pasākumos. 

Sakarā ar divu starptautisko projektu realizāciju Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas 

darbiniekiem bija iespēja iepazīties ar Itālijas (Boloņa un Reggio Calabria), Polijas (Varšava un 

Dembica), Lietuvas (Šauļi un Rokiškis) kolēģu darbu, kas neapšaubāmi paplašināja darbinieku 

redzes loku un deva jaunas idejas savam darbam. Projekta „Europe Direct informācijas centrs 

Austrumlatgalē” ietvaros tā koordinatore Ludzā, piedalījās reģiona pārstāvju vizītē Somijā. 

Profesionālajai pilnveidei tieši bibliotēkā veltīto darba stundu skaits netika uzskaitīts.  

Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu bibliotēku vadītājiem rīkotajos semināros piedalījās 

arī Ludzas bibliotēkas darbinieki. Bibliotēkas kolektīvā regulāri notiek apspriedes par tekošajām 

aktualitātēm, kā arī katram darbiniekam ir atvēlēts laiks jaunās literatūras  un preses iepazīšanai.  

2013. gadā finanšu līdzekļi personāla attīstībai nebija paredzēti. Darbiniekiem  tika 

apmaksāti dienesta braucienu izdevumi.  

10.1. Reģiona bibliotēku personāls 

Bibliotēka ir pakalpojumu sniedzēja visiem sabiedrības locekļiem, ievērojot viņu 

daudzveidīgās un mainīgās vajadzības, tāpēc publisko bibliotēku personālam nepieciešama 
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vesela virkne profesionālu prasmju un iemaņu, t. sk. savstarpējās saskarsmes, vadības un 

organizatora prasmes, spēja pozitīvi komunicēties un saprast lasītāju vajadzības, publisko 

pakalpojumu principu izpratne, gatavība mainīt darba metodes atkarībā no situācijas, 

informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārzināšana un visbeidzot prasme apmācīt bibliotēkas 

lietotājus. Tāpēc ir patīkami apzināties, ka bibliotēku darbinieki neapstājas pie sasniegtā. 

Bibliotekāri apgūst jaunas zināšanas, pilnveidojas un palīdz pilnveidoties arī savam izglītotajam 

un prasīgajam lasītājam. Bibliotekārs savā bibliotēkā ir gaismas nesējs. Ne mirkli nešaubos, ka 

visi bibliotēkās strādājošie ir gaiši, gudri, atsaucīgi.  

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

tiem 47 bibliotekārie darbinieki, un 19 skolu bibliotēkas, kurās darbojas 22 bibliotekāri.  

Darba slodzes bibliotēku darbiniekiem pagastos nav mainījušās: Ludzas novadā 9 

bibliotēkas darbojas uz pilnu slodzi, 1 bibliotēkā – Pureņu pagasta bibliotēkā, sakarā ar to ka 

iedzīvotāju skaits ir mazs, bibliotekāra darbinieka slodze ir 0.75, Ludzas pilsētas galvenajā 

bibliotēkā 19 darbinieki un bibliotekārajiem darbiniekiem visiem ir atjaunotas slodzes. Ciblas 

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

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

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

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

bibliotēkā darbinieki strādā uz pilnām slodzēm. 

2013. gadā Ņukšu pagasta bibliotēkā notika darbinieku maiņa. Iepriekšējā darbiniece 

aizgāja pensijā un radās iespēja darboties jaunai, enerģiskai sievietei. Žanna Vasiļevska ir 

ieguvusi maģistra grādu filoloģijā, papildizglītība – apgūti profesionālie ofisa menedžera-lietveža 

kursi. 

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

augstāko izglītību citās jomās ir 6 darbinieki. Pašreiz Latvijas Universitātē bibliotēku nodaļā 

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

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

izglītība.  

Bibliotekāri regulāri mācījās dažādos profesionālās pilnveides kursos. Atskaites gadā 

bibliotēku vadītājiem un bibliotekāriem projekta „Trešais tēva dēls” ietvaros notika apmācību 
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kurss „Virtuālā stunda bibliotekāriem”. (Sīkāk par tālākizglītības pasākumiem skatīt sadaļā 

„Metodiskā, konsultatīvā darba un sadarbības raksturojums”). 

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

apbrīnojami cilvēki, radoši, atbildīgi, nesavtīgi, savu darbu mīloši darbinieki. Un lūk tāpēc, par 

aktīvu dalību Kārsavas novada Salnavas pagasta kultūras dzīvē 2013. gadā Kārsavas novada 

pašvaldība Sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas 95. gadadienu atzīmēja Salnavas pagasta 

bibliotēkas vadītājas Veronikas Zelčas darbu ar Pateicības rakstu.  

Apbalvojuma Gada cilvēks nominācijā Mūža ieguldījums — par ilggadēju godprātīgu 

darbu un ieguldījumu sava novada un tā iedzīvotāju labā mūža garumā — Ciblas novada 

pašvaldība apbalvota Līdumnieku pagasta bibliotēkas vadītāja Irēna Pavlova.  

2013. gada janvārī Inta Kušnere Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas direktore 

apbalvota ar Ludzas novada domes Atzinības rakstu par ilggadēju, godprātīgu darbu, nozīmīgu 

ieguldījumu kultūras jomā. 

2013. gada janvārī Ņukšu pagasta bibliotēkas vadītājai Ernestīnei Potašai, kura atskaites 

gada februārī darba stafeti nodeva jaunai, radošai darbiniecei, tika pasniegts Pateicības raksts 

par mūža ieguldījumu dzimtā novada attīstībā un pasniegta piemiņas sudraba monēta. 

 

11. Finansiālais nodrošinājums 

LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BIBLIOTĒKA 

Analizējot bibliotēkas finansējumu atbilstoši MK Noteikumiem Nr. 415. „Bibliotēku 

darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi” var secināt, ka tie nodrošina bibliotēkas funkciju 

veikšanu.  

2013. gada bibliotēkas darbības nodrošinājumam bija iztērēti:  

 Grāmatu un periodisko izdevumu iegādei – 0.81 Ls uz vienu iedzīvotāju 

 Nacionālā kopkataloga un nacionālās digitālās bibliotēkas veidošanai un uzturēšanai – 

1.7% no kopējiem budžeta izdevumiem 

 Telpu apkopei un uzturēšanai – 7.2 Ls/m² 

 Pasta , telefona un telefaksa pakalpojumi (interneta apmaksas izdevumi nav ieskaitīti) – s 

0.06 Ls un vienu iedzīvotāju 
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 Lietotāju karšu, kancelejas preču, formulāru, speciālā aprīkojuma, mēbeļu un inventāra, 

kā arī pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo bibliotēkas tehnikas līdzekļu iegādei – 0.20 

Ls uz vienu iedzīvotāju 

 Sakarā ar divu starptautisko projektu realizāciju, finanšu līdzekļi sadarbībai nacionālā un 

starptautiskā mērogā pamatbudžetā nebija ieplānoti.  

 Darbinieku tālākizglītībai – 0.54% no pamatbudžeta 

 Bibliotēkas darbības un informācijas resursu popularizēšanai līdzekļi nebija paredzēti, jo 

par informācijas ievietošanu vietējā presē, vai mājas lapās nav jāmaksā.  

Papildus līdzekļi (Ls 175.00) piesaistīti Bibliotēku nedēļas pasākumu organizēšanai un 

radošai darbnīcai, kuras gaitā tika apgleznota Bērnu apkalpošanas nodaļas gaiteņa siena (Ls 

433.00), kā arī 2011.-2013. g. divu starptautisko projektu realizācijai (29 000 EUR)  

11.1. Finansiālais nodrošinājums 

Pietiekamam finansējuma līmenim ir izšķiroša nozīme publiskās bibliotēkas uzdevumu 

izpildē. Bez atbilstoša ilgtermiņa finansējuma nav iespējams izstrādāt perspektīvo bibliotēkas 

attīstības plānu. Nepietiekošs finansējums traucē visus bibliotekārā darba procesus, bet jo sevišķi 

lasītāju apkalpošanu, ja ir nepietiekams finansējums krājuma komplektēšanai. 

Liela nozīme pietiekamam pamatfinansējuma līmenim ir publisko bibliotēku uzdevumu 

izpildē. Bez atbilstoša ilgtermiņa finansējuma nav iespējams izstrādāt perspektīvo bibliotēku 

attīstības plānu, kā arī tas ir šķērslis bibliotēku lietotāju kvalitatīvai apkalpošanai. Tabulā var 

redzēt novadu pašvaldību finansējumu bibliotēku krājumu komplektēšanai.  

 

Tab.Nr.20  Pašvaldību finansējums krājuma komplektēšanai bibliotēkās 

Novadi 2011. gads  2012. gads 2013. gads 
Kopējā dinamika 

(-/+) 

Ludzas 11528  13854 18550 + 

Ciblas 2944  2997 3072 + 

Kārsavas 4689  4287 4265 - 

Zilupes 3260  3389 3390 + 

Četri novadi kopā 22421  24527 29277 + 
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Pēc tabulā redzamajiem skaitļiem varam secināt, ka finansējumam bija tendence 

palielināties Ludzas, Ciblas un Zilupes novados. Kārsavas novada bibliotēku krājuma 

finansējums salīdzinot ar 2012. gadu samazinājās par 22.00 Ls. 

 

Tab. Nr. 21 Kārtējie izdevumi 

Novadi 2011. gads 2012. gads 2013. gads Kopējā 

dinamika 

(-/+) 

Ludzas 172262 180746 201652 + 

Ciblas 37339 40015 37287 + 

Kārsavas 53692 56663 56486 + 

Zilupes 37976 36025 36924 - 

Četri novadi kopā 301269 313449  + 

 

Tab.Nr. 22 Personāla izdevumi: 

Novadi 2011. gads 2012. gads 2013. gads Kopējā 

dinamika 

(-/+) 

Ludzas 111203 134135 143170 + 

Ciblas 24743 27358 26957 - 

Kārsavas 41950 42962 44862 + 

Zilupes 25992 25649 27694 + 

Četri novadi 

kopā 

203888 230104 242683 + 

 

 

Tab.Nr.23 Finansējums krājumam uz vienu lasītāju 

Novads  Iedzīvotāju 

skaits  

Finansējums 

krājuma 

komplektēša

nai  

Lasītāju 

skaits  

Finansējums 

uz vienu 

iedzīvotāju  

Finansējums 

uz vienu 

lasītāju  

Ludzas  14735 18550 4273 1.25 4.3 

Ciblas  3132 3072 975 0.98 3.1 

Kārsavas  6529 4265 1793 0.65 2.4 

Zilupes 3488 3390 1362 0.97 2.5 

Kopā 

reģionā  

27884 29277 8403 1.05 3.5 
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12. Kopdarbība ar pašvaldību un citām institūcijām. Publicitāte 

LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BIBLIOTĒKA 

 

Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka piedalījās dažādās Ludzas novada domes organizētajās 

aktivitātēs, projektos utt. Noslēgto līgumu ietvaros notika sadarbība ar Ciblas, Kārsavas un 

Zilupes novadu pašvaldībām. Bibliotēka sadarbojās ar Ludzas pilsētas skolām, Novadpētniecības 

muzeju, Bērnu un jauniešu centru un citām pilsētas un novada iestādēm.       

2013. gada 15. maijā LNB noritēja Ludzai nozīmīgs pasākums „Ludzas diena”, kas bija 

arī savā veidā vēsturisks notikums, jo tas bija pēdējais šāda veida pasākums vecajās bibliotēkas 

telpās. Pasākums tika organizēts ar mērķi parādīt Ludzas novada kultūrvēsturisko mantojumu, 

ievērojamu novadnieku darbību, senās amatniecības tradīcijas un novada uzņēmējdarbību. 

Pasākumu organizēja Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar Ludzas novada pašvaldību un 

Ludzas pilsētas galveno bibliotēku. 

Bibliotēkas skatlogos, bija izvietota fotoizstāde „Zudusī un atrastā Ludza”, bibliotēkas 

izstāžu zālē izvietojās fotoizstāde par seno pilsētu un tās šodienu, Rīgas kino muzejā tika veidota 

izstāde par Ludzas novada Goda pilsoni nu jau mūžībā aizgājušo Hercu Franku, demonstrētas arī 

viņa dokumentālās filmas. Ļoti interesanta bija LNB izveidotā grāmatu izstāde par Ludzu. 

Lasītavā, kur notika pasākums, tika izveidota tautisko cimdu un zeķu izstāde. Pasākumam īpašu 

gaisotni piedeva Ņukšu folkloras kopa „Rīkšova”, Ludzas mūzikas pamatskolas bērnu folkloras 

kopa un, protams, mūsu lepnums Tihovsku ģimene.  
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Nozīmīgs notikums Ludzas pilsētai bija Herca Franka meitas Tatjanas vizīte uz Ludzā, 

kuras laikā viņa bibliotēkai uzdāvināja režisora grāmatas ar veltījumu Ludzas pilsētas 

lasītājiem. Tie ir pēdējie autogrāfi Herca Franka dzīvē, jo neilgi pēc tam viņš aizgāja mūžībā.    

 

Tatjana Franka pirmā no kreisās 

 

Atskaites gadā bibliotēkā turpināja darbu Lasītāju klubs, kura tikšanās laikā diskutējām 

par D. Svifta grāmatu „Gulivera ceļojumi”, kluba dalībnieki aktīvi piedalījās Grāmatu Svētku 

organizēšanā   

Bibliotēku nedēļas ietvaros notika vairāki pasākumi, tai skaitā jau tradicionālā – 

„Tikšanās ar noslēpumaino grāmatu”. Šim pasākumam nav liels, bet stabils apmeklētāju loks. 

Pasākuma dalībnieki pie tējas tases dalās savos iespaidos par izlasīto. Aploksnēs bibliotēkas 

darbinieki parasti ieliek jaunās grāmatas, tādā veidā ir iespēja iepazīties ar bibliotēkas 

jaunieguvumiem. Pasākuma beigās notiek loterija, kurā izlozē dāvanu kartes Ludzas grāmatu 

veikalos.    

Bibliotēku nedēļas ietvaros bibliotēka organizēja pasākumu „Gaistošo dzejnieku klubs”. 

Tas ir teatrāls pasākums, kurā Aleksandrs Čaks, Austra Skujiņa un Valdis Grēviņš kafejnīcas 

gaisotnē, sveču gaismā deklamēja melodisku dzeju. Izrādi veidoja biedrība „Slepenie aģenti”. 

Bibliotēku nedēļas gaitā notika pasākumi bērniem. (Skat. nodaļu „Darbs ar bērniem un 

jauniešiem”). 

2013. gadā Grāmatu Svētki notika  Ludzā. Kā jau tas ir tradicionāli izveidojies, tiem ir 

divas daļas: politiskā diskusija un pasākumi dažādām lasītāju grupām, kā arī grāmatu 

tirdzniecība.  

Bibliotēkas abonementā un lasītavā bija organizētas 79 grāmatu izstādes. Vienu reizi 

mēnesī notika „Jauno grāmatu diena”. Organizējām arī izstāžu ciklus: „Glezniecības šedevri” (10 

izstādes), „Izdevniecības piedāvā…” (10 izstādes). Nozaru literatūras popularizēšanai 
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piedāvājam dažādas tematiskas izstādes: „Etiķete un viesības”, „Ceļojums mākslas pasaulē”, 

„Prata spēles” un c. Pēc Pensionāru federācijas lūguma iesākam jaunu pasākumu ciklu: Jauno 

grāmatu apskatus federācijas dalībniekiem.   

Apkopojot 2012. gada rezultātus, 2013.g. janvārī noskaidrojām 2012. gada čaklākos 

lasītājus. Aktīvākie lasītāji saņēma diplomus un nelielas balvas divās nominācijās: „Čaklākais 

lasītājs” un „Čaklāko lasītāju ģimene”.  

12.1. Kopdarbība ar pašvaldības un citām institūcijām. Publicitāte reģiona 

bibliotēkās 

Bibliotēku tēls veidojas ikdienas darbā. Bibliotēkas darbojas augošās sarežģītības 

sabiedrībā, kas prasa arvien vairāk laika un uzmanības. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai bibliotēkas 

nemitīgi atgādinātu par sevi un pakalpojumiem, ko tās sniedz, jo pakalpojumu klāsts šobrīd 

bibliotēkās ir plašs. Bibliotēka ir arī nozīmīga sabiedrības tikšanās vieta, dažbrīd to dēvē par 

„sabiedrības viesistabu”. 

Bibliotēku publicitāte sākas ar izkārtni pie ēkas sienas, kurā norādīts nosaukums, darba 

laiks. Informāciju par bibliotēku darbu un tajā notiekošām aktivitātēm bibliotekāri izvietoja uz 

ziņojumu dēļiem, kuri atradās bibliotēku priekštelpās. Tiek izdoti bukleti, grāmatzīmes par 

bibliotēkām ar svarīgāko informāciju. Par pasākumiem un dažādām aktivitātēm tika rakstīts 

vietējām avīzēm: „Ludzas Zeme”, „Latgales Vietējā Avīze”. Pašvaldības izdod vietējo ziņu 

avīzes, kur arī ievietoja ziņas par pasākumiem bijušajiem un gaidāmajiem, kā arī pašvaldību 

mājas lapās bija atspoguļotas ziņas par bibliotēkām un to darbību: www.ludza.lv, 

www.karsava.lv, www.zilupe.lv, www.ciblasnovads.lv 

Trīs novadu bibliotēkām ir savi emuāri:  

www.purenubiblioteka.blogspot.com   

www.blontubiblioteka.blogspot.com    

www.ciblasbiblioteka.blogspot.com   

Tāpat jaunāko par bibliotēkām un arī bibliotēku vēsturi var atrast Ludzas pilsētas 

galvenās bibliotēkas mājas lapā http://www.ludzasbiblio.lv un protams, bibliotēku portālā 

www.biblioteka.lv. Jaunākās ziņas bibliotekāri izvieto arī pazīstamajos sociālajos tīklos 

www.draugiem.lv , www.facebook.lv  

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/
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Bibliotēkas regulāri rīkoja jauno grāmatu izstādes (pilsētās tās parasti rīko reizi mēnesī, 

pagastos - reizi divos, vai trijos mēnešos). Kopumā pa novadiem atskaites gadā tika izliktas 974 

izstādes, kas bija gan tematiskās, gan veltītas katra mēneša jubilāriem. Bibliotēku organizētajos 

pasākumos var veldzēt dvēseli un garu. Tie ir dziļi pēc satura un tik mājīgi silti pēc būtības – to ir 

bijis 424. Skolu bibliotēkās atskaites gadā bija izliktas 199 izstādes, bet tematiskie pasākumi – 

101. 

Neliels ieskats bibliotēku izstādēs un pasākumos: 

Blontu bibliotēka: „Katru mēnesi bibliotēkā 2013. gadā regulāri notika tematiskās 

izstādes” 

             

 

 

 

 

 

 

Brigu Bibliotēka: 

 

Līdumnieku bibliotēka: 
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Kārsavas bibliotēka: Pārrobežas sadarbības projekta ietvaros tika organizēti literārā 

konkursa „Aizmirsti steigu” darbu lasījumi. 

 

 

 

 

 

 

13. Veiksmes stāsti 

LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BIBLIOTĒKA 

1. Simboliski sanācis, ka pēdējais Herca Franka rakstiskais veltījums ir domāts tieši 

dzimtai pilsētai. 
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2. 15. maijā Rīgā LNB galvenajā ēkā norisinājās Ludzas novada diena., tas bija 

emocionāls pasākums, jo šādi pasākumi nenotiek bieži un ne jau tik bieži mēs varam 

savu kultūru, paražas un dzīvesziņu nes tik plašā publikā. Tas varētu teikt bija arī 

vēsturisks pasākums, jo šāda veida pasākums vecajā LNB ēkā notika pēdējo reizi. 

 

 

3. Pateicoties pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes izsludinātajam 

projekta konkursam „Bērnu un jauniešu nometņu, radošās darbnīcas” atbalstītajam 

projektam radās iespēja realizēt senloloto sapni – apgleznot 3. stāva koridora, kas ved 

uz Bērnu apkalpošanas nodaļu, sienu.  

 

                                                                                  Atskaiti sagatavoja : Ludzas pilsētas galvenās  

bibliotēkas direktore Inta Kušnere 

Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas 

 metodiķe Elita Zirne 

2014. gada 17. februāris 


