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1. Reģiona, novada un bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums
Ludzas reģions ir Latvijas Republikas attālākais Austrumu punkts, un tas
austrumos robežojas ar Krieviju un Baltkrieviju. Tā platība ir 2478.7 m², tie ir 3.84% no
Latvijas kopplatības. Bijušais Ludzas rajons 2009. gadā teritoriālās reformas rezultātā
tika sadalīts četros novados: Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes. Pēc sadalījuma
situācija izveidojās tāda, ka Ludzas novadā darbojas 11 publiskās bibliotēkas un 7 skolu
bibliotēkas, Ciblas novadā - 6 publiskās bibliotēkas un 4 skolu bibliotēkas, Kārsavas
novadā - 7 publiskās bibliotēkas 5 skolu bibliotēkas, Zilupes novadā - 4 publiskās
bibliotēkas un 3 skolu bibliotēkas. Tās, pamatojoties uz „Bibliotēku likumu” un katras
bibliotēkas nolikumu, ko apstiprinājusi katra novada dome, 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, mūžizglītību un kultūras aktivitātes katra novada,
pagasta iedzīvotāju vidū,



attīstīt bibliotēkas par izglītības, kultūras un sabiedrības saskarsmes
centru,



nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus sabiedrības vajadzībām atbilstošus
informācijas pakalpojumus,



organizēt un attīstīt bibliotēku krājumus, informācijas sistēmas un
tehnoloģijas,



nodrošināt valsts un pašvaldību institūciju sagatavotās un publicētās
informācijas pieejamību,



saglabāt un nodrošināt pieeju nozīmīgiem vietējiem kultūras resursiem.

Bibliotēku galvenie uzdevumi, kā gadu no gada – sniegt lietotājiem operatīvus un
kvalitatīvus bibliotekāros pakalpojumus, nodrošinot brīvu pieeju bibliotēku krājumiem,
datu bāzēm, informācijas tehnoloģijām. Neapšaubāmi svarīgākais ir sekmēt bērnu
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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 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. Šīs ir arī novadu centrālās bibliotēkas.
 25 pagastu bibliotēkas (Ciblas novada Ciblas pagasta bibliotēka ir sava
novada centrālā 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
Neskatoties uz diezgan ierobežotajiem finansiālajiem apstākļiem, arī atskaites
gadā tika panāktas 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.
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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.

Kārsavas novada Mežvidu pagasta bibliotēkas vadītāja Veronika Šķestere atzīst,
ka bibliotēku akreditācija ir vēl viens paņēmiens, kā piesaistīt pašvaldības uzmanību
bibliotēkām.

2. Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika
Komplektējot krājumu, bibliotēka vadījās pēc „Ludzas pilsētas galvenās
bibliotēkas krājuma attīstības un komplektēšanas koncepcija” 2011.-2015. gadiem, kas
izstrādāta un apstiprināta 2011.g. 12.februārī uz 5 gadiem.
2012.g. komplektēšanas nodaļa saņēma 885 grāmatu eksemplārus (par 38
izdevumiem vairāk nekā iepriekšējā gadā, kas sastādīja 2.79 % no kopējā grāmatu
krājuma); 8 audiovizuālos dokumentus, 946 žurnālus. Minimālais jaunieguvumu skaits
gadā pieaugušo nodaļā bija 1842 eksemplāri (koncepcijā noradīti 1800) . Jaunieguvumi
sastādīja 5,47 % no kopējā krājuma (koncepcijā minēti 5%) .
Salīdzinot ar pagājušo gadu, norakstījām par 704 eksemplāriem mazāk, tikai 82
grāmatas, (jo tas pastiprināti tika darīts 2011.g.), bet žurnālus izslēdza par 136
eksemplāriem vairāk.
Grāmatas pārsvarā pirktas par pašvaldības līdzekļiem (Ls 3540.00) lielu daļu
eksemplāru saņēmām ziedojumu veidā (Ls 770.75 ). Komplektēšanas prioritāte bija
jaunāko vārdnīcu, enciklopēdiju un rokasgrāmatu iegāde.
Bibliotēkas krājumā 19969 vienības ir latviešu valodā, 12838 vienības krievu
valodā, attiecīgi vadoties pēc bibliotēkas apmeklētāju pieprasījuma. Citās valodās 833
vienības.
Bibliotēkā strādāja komisija 3 cilvēku sastāvā, tā analizēja pieprasījumus un
atteikumus no bibliotēkas lasītājiem, sastādīja sarakstus nepieciešamās literatūras iegādei.
Grāmatas pārsvarā tika iepirktas Ludzā no grāmatnīcām SIA „Sākums-A”, un
Zvaigzne ABC”; fonds papildināts arī no dāvinājumiem grāmatu svētkos un pieprasītākie
eksemplāri iepirkti izdevniecībās. Nepieciešamā literatūra tika pirkta arī augstskolu
izdevniecībās Rīgā un Daugavpilī.
Komplektēšanas nodaļas darbinieki sniedza metodisko palīdzību pagastu
bibliotēku vadītājiem gan metodisko braucienu laikā, gan, kad bibliotēku vadītāji
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apmeklēja Ludzas bibliotēku, kā arī piedalījās semināros, skaidrojot dažādus darba
jautājumus.
Visi jaunieguvumi apstrādāti un ievadīti bibliotēku kopkatalogā . Jauninājums ir
tas, ka 2012.g. kataloga aprakstiem iesākām pievienot anotācijas un grāmatu vāku bildes.

2.1. Reģiona bibliotēku krājuma komplektēšanas un organizācijas
politika
Ludzas reģiona novadu bibliotēkas komplektē krājumus vadoties pēc LR MK
noteikumiem, pēc dokumentu atbilstības pamatprofilam, pēc lietotāju interesēm un
vajadzībām, pēc speciālistu ieteikumiem, kā arī nav mazsvarīgs arguments arī dokumentu
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 .

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
reģionālo 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,
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izklaide – izdevumi saturīga brīvā laika pavadīšanai, latviešu oriģinālliteratūras
komplektēšanai, pasaules ievērojamo autoru darbiem.
Bibliotēku krājuma komplektēšanas veidi:


jaunieguvumu komplektēšana,



regulārā fonda izvērtēšana,



atlasītā materiāla norakstīšana.

Bibliotēku krājumu komplektēšanas avoti:


pirkumi – par pašvaldības 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, tāpat 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.,


abonēšana (par budžeta piešķirtajiem līdzekļiem pasūtītā periodika) sīkāk
skat. tabulā Nr.1



atbalstītie projekti – lasīšanas veicināšanas programma „Bērnu Žūrija” –
atskaites gadā šajā programma 10 publiskās bibliotēkas un 3 skolu
bibliotēkas.
Lauku bibliotēku atbalsta biedrības akcijas „Atbalsts lauku bibliotēkām”
ietvaros rīkotie „Grāmatu svētki”. Tas, protams, ir atbalsts bibliotēkām
sava krājuma papildināšanai. Aizvadītajā gadā šajā projektā iegūtais
finansiālais papildinājums novadu bibliotēku fondu komplektēšanai bija
Ls 1369.14



dāvinājumi (privātpersonu un juridisko personu dāvinājumi),



atvietošana (lasītāju nozaudēto vietā iegūtie izdevumi).

Reģiona bibliotēku krājumi pārskata beigās sastādīja 430928 vienības, no tiem:


Ludzas novada bibliotēkās ir 110561 vienības, krājumu apgrozība 1.1,



Ciblas novadā – 33527, krājumu apgrozība 0.8,



Kārsavas novadā – 52909, krājumu apgrozība 1.1,



Zilupes novadā – 44037, krājumu apgrozība 1.2,



Skolu (17) bibliotēkās – 189894, krājumu apgrozība 0.5.
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Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu publisko bibliotēku krājumi
papildinājās par 7521 dokumentiem, kuru iegādei tika izlietoti Ls 24527, t. sk. bērnu
grāmatas – 1280 eksemplāri, (kas ir par 46 eksemplāriem vairāk nekā 2011. gadā), no
tiem:


Ludzas novadā – 4596 jaunieguvumi par Ls 13854,



Ciblas novadā – 788 jaunieguvumi par Ls 2997,



Kārsavas novadā – 1035 jaunieguvumi par Ls 4287,



Zilupes novadā – 1102 jaunieguvumi par Ls 3389,



Skolas(17) – 59225 jaunieguvumi par Ls 20546.

Publiskajām bibliotēkām pamatfinansējuma avots tomēr ir un paliek pašvaldību
līdzekļi.
Sarunās un diskusijās, kuras izvēršas semināros, bibliotēku vadītāji atzīst, ka
bibliotēku krājumu atjaunošana notiek diezgan gausi. Pagaidām situācija ir tāda, ka var
atļauties iepirkt tikai aktuālāko oriģinālliteratūru un bestsellerus.
Līdzekļu sadalījums grāmatu un periodikas iegādei reģiona publiskajās bibliotēkās
un skolu (19) bibliotēkās 2012. gadā.
Finansējums
grāmatām

Finansējums
periodikai

Ludzas pilsētas galvenā b-ka

3540

3152

Brigu pagasta b-ka

297

381

Cirmas pagasta b-ka

304

397

Isnaudas pagasta b-ka

381

403

Isnaudas pagasta Istalsnas b-ka

455

398

Istras pagasta b-ka

297

394

Nirzas pagasta b-ka

298

396

Ņukšu pagasta b-ka

263

399

Pildas pagasta b-ka

302

400

Pureņu pagasta b-ka

318

379

Rundēnu pagasta b-ka

319

381

Bibliotēkas
Ludzas novads

Kopā: 6774

7080

Ciblas novads
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Blontu pagasta b-ka

250

258

Ciblas pagasta b-ka

294

205

Ciblas pagasta Felicianovas b-ka

278

220

Līdumnieku pagasta b-ka

224

270

Pušmucovas pagasta b-ka

226

203

Zvirgzdenes pagasta b-ka

350

219

Kopā: 1622

1375

Kārsavas novads
Kārsavas pilsētas b-ka

568

875

Goliševas pagasta b-ka

252

203

Malnavas pagasta Nesteru b-ka

147

179

Mežvidu pagasta b-ka

259

260

Mežvidu pagasta Ranču b-ka

305

251

Mērdzenes pagasta b-ka

241

250

Salnavas pagasta b-ka

244

253

Kopā: 2016

2271

Zilupes novads
Lauderu pagasta b-ka

300

400

Pasienes pagasta b-ka

300

397

Zaļesjes pagasta b-ka

300

400

Zilupes pilsētasb-ka

502

790

Kopā: 1402
Skolu bibliotēkas (17)

17263

1987
3282

Runājot par līdzekļu sadalījumu grāmatu un periodisko izdevumu iegādei, nākas
secināt, ka bibliotēkās grāmatu iegādei tiek atvēlēts mazāks līdzekļu daudzums nekā
periodikas iegādei. Šī situācija ir veiksmīgāka skolu bibliotēkās, bet tas ir arī
pašsaprotami, jo skolām galvenais ir mācību līdzekļi, kuri pārsvarā ir grāmatas. Šādām
situācijām izskaidrojums ir viens – līdzekļi krājumu komplektēšanai palielinās minimāli,
bet toties periodisko izdevumu cenas strauji pieaug. Mazās lauku bibliotēkas spēj pasūtīt
tikai divas avīzes (vietējo laikrakstu „Ludzas zeme” un otru

no republikāniskajiem

izdevumiem.
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Darbs pie krājumiem bibliotēkās norisinās regulāri. Arī 2012.g. tie tika papildināti
ar jaunieguvumiem, bet ne mazāk svarīgs darbs bija krājuma attīrīšana no novecojušiem
dokumentiem. Kā katru gadu arī aizvadītajā gadā norakstītas 13682 vienības, no tām:


Ludzas novada b-kās – 4884 vienības,



Ciblas novada b-kās – 2982 vienības,



Kārsavas novada b-kās – 2899 vienības,



Zilupes novada b-kās – 2917 vienības.

3. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība
2012.gadā Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka joprojām sniedza kā bezmaksas, tā
arī maksas pakalpojumus. No maksas pakalpojumiem, salīdzinot ar pagājušo gadu,
bibliotēkas lietotāji vairāk izmantoja dokumentu skenēšanu un krāsaino printēšanu. Ar
daudzfunkcionālā kseroksa uzstādīšanu šie pakalpojumi ir palikuši daudz kvalitatīvāki.
Šogad bibliotēkas lietotājiem tika biežāk piedāvāta elektronisko dokumentu piegāde, ko
bibliotēkas lietotāji labprāt izmantoja.
Bezmaksas pakalpojumu klāsts palika nemainīgs.
Galvenie bibliotēkas darba rādītāji
Lietotāji

līdz

līdz

18g.

16g.

Apmeklējumi

Līdz

Virtuālie

Izsniegums

t.sk.bērniem

18 g.

2012

2853

970

841

52415

15116

12775

92044

17906

2011

2887

973

827

41561

15273

1950

90181

18808

-34

-3

14

10854

-157

10825

1863

-902

2012.gadā nedaudz samazinājās bibliotēkas lietotāju skaits, t. sk. lietotāji līdz
18.g. Sakarā ar to, ka ir uzlabojusies mājas lapas kvalitāte ir palielinājies virtuālo
apmeklētāju skaits.
Kā pieaugušo lasītāju apkalpošanas nodaļā, tā arī bērnu apkalpošanas nodaļā ir
pieaudzis seriālizdevumu izsnieguma skaits, bet grāmatu - samazinājies.
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Analizējot abas diagrammas var secināt, ka bibliotēkas darba rādītāji ir stabīli.
No avīzēm vislasītākās ir „Ludzas Zeme” latviešu un krievu valodās. Joprojām
populārākie žurnāli ir “Ieva”, „Ievas māja”, „Burda”, „Ievas veselība”, “Priusadebnoje
hozjaistvo” („Приусадебное хозяйство”), “Moj ujutnij dom” („Мой уютный дом”),
“Ljublju” („Люблю”) kā arī citi praktiska satura žurnāli.
Bibliotēkas darbinieki konstatēja, ka aizvadītajā gadā vecāka gadu gājuma cilvēki
sāka intensīvāk apmeklēt interneta lasītavu. Viņi mācās izmantot internet-banku, e-pastu,
sociālos tīklus.
Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka joprojām nav pieejama cilvēkiem ar kustību
traucējumiem. Pēc lasītāju pieprasījuma šiem cilvēkiem grāmatas tiek piegādātas uz
mājām. 2012.gadā regulāri apkalpojām mājās 5 cilvēkus. Tāpat turpinājām apkalpot
pansionāta „Ludza” iemītniekus.
Uzziņu skaits, salīdzinot ar 2011.gadu, ir palielinājies. Samazinājās tematisko
uzziņu skaits. Uzziņu tēmas ir dažādas: tradicionāli - psiholoģija, pedagoģija, tiesības,
vēsture. 2012.gadā salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, vairāk tika meklēta informācija
par māksliniekiem un mākslas virzieniem.
Aizvadītajā gadā par 12 vienībām palielinājās SBA pakalpojumu skaits (2011-32;
2012-44) . No LNB elektroniski bija pasūtītas 99 SBA kopijas . Palielinājās arī pasūtīto
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grāmatu skaits (par 22 vairāk) no citām Ludzas reģiona bibliotēkām. No LNB lasītājiem
pieprasījām mācību un uzziņu literatūru, bet no Ludzas, Ciblas, Kārsavas vai Zilupes
novadu publiskajām bibliotēkām - daiļliteratūru.
Bibliotēka lasītājiem ir atvērta 52 stundas nedēļā. Katra mēneša 15. datums – Spodrības
diena.

3.1. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība Ludzas reģiona
bibliotēkās
2012. gads reģiona bibliotēku pakalpojumu attīstība tika balstīta uz jaunu
zināšanu apguvi par e-pakalpojumu iespējām un to pielietojumu ikdienā. Nozīmīgas
zināšanas tika iegūtas arī bibliotēkas tēla veidošanā.
Reģionā darbojās 28 publiskās bibliotēkas un 19 skolu bibliotēkas – tas nozīmē,
ka katrā pagasta un ciemā ir bibliotēka, kur jebkurš interesents varēja iegūt sev
interesējošo informāciju, lietderīgi pavadīt brīvo laiku, mācīties, satikties ar
domubiedriem, vai vienkārši atpūsties no ikdienas rūpēm.
Bibliotēku darba laiki pielāgoti lietotāju vajadzībām. Daudzās bibliotēkās pēc
lietotāju lūguma bibliotēku darba laiki tika pagarināti vakara stundās, tāpat daudzas
bibliotēkas darbojās arī sestdienās. Brigu pagasta bibliotēkas vadītāja vienu reizi mēnesī
rīkoja izbraukumus uz diviem attālākiem ciemiem Brigu pagastā - Jučeva un Opoļi.
Reģiona bibliotēkas pārsvarā atvērtas 5 dienas nedēļā no 8:00 līdz18:00. 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 labi zina skolu bibliotēku darbinieki, jo skolās slodzes ir ļoti mazas, sākot ar
vienkārši uzlikto pienākumu izpildi un beidzot ar slodzi.
Bibliotekāri labprāt piegādāja grāmatas un periodiku uz mājām veciem, slimiem
cilvēkiem.
Visās bibliotēkās ir nodrošināts plašs pakalpojumu klāsts. Ir bezmaksas
pakalpojumi, bet diemžēl ir 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
Bezmaksas pakalpojumi ir:


lietotāju reģistrēšana bibliotēkā,



grāmatu abonements,



žurnālu, laikrakstu lasīšana bibliotēkās un to izsniegšana un mājām,
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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 bka)



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.
Maksas pakalpojumi ir Ludzas, Kārsavas un Ciblas novadu publiskajās
bibliotēkās, tie ir apstiprināti ar novadu domes lēmumiem, kuri arī nosaka maksas
pakalpojumu cenrādi. Maksas pakalpojumi ir kopēšana, printēšana, skenēšana, faksa
sūtīšana.
Lietotāju iesaistīšanai bibliotēku pakalpojumu attīstībā katrā no tām ir iekārtotas
ierosinājumu un sūdzību grāmatas, bet kā ierasti ierosinājumi tiek izteikti galvenokārt
mutiski, kuri iespēju robežās arī tiek ņemti vērā.
Nereti mēs aizmirstam par tiem cilvēkiem, kuriem ir vajadzīga līdzcilvēku
uzmanība, tie ir cilvēki ar īpašām vajadzībām, invalīdi ar kustību traucējumiem. Viņiem
ir nepieciešami elementāri apstākļi, lai varētu iekļūt telpās. Vienkāršāka situācija ir
bibliotēkās, kuras atrodas pirmajā stāvā, tām automātiski ir nodrošinājums, ka cilvēki ar
īpašām vajadzībām iekļūst bibliotēkās. Ir liels prieks, ka daudzās novadu bibliotēkās par
to tika padomāts, piemēram, Lauderu, Istalsnas un Isnaudas bibliotēkās cilvēkiem
ratiņkrēslos ir ierīkotas uzbrauktuves. Zilupes un Kārsavas bibliotēkas apmeklētāji varēja
tikt iekšā Tautas namā, tā kā šīs bibliotēkas atrodas otrajā stāvā, tad tālāk pašu spēkiem
tikt nevar, bet, sazinoties ar bibliotekāriem, grāmatu lasītāju vēlmes tika apmierinātas.
Ludzas pilsētas galvenajā bibliotēkā ir pieejams pakalpojums vājredzīgiem
cilvēkiem. Viņiem bija iespēja lasīt drukātos tekstus ar specializētu datortehnikas
palīdzību, bet ļoti maz to izmanto.
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.
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Nepārprotami, ka visintensīvākā bibliotēku lietotāju daļa bija bērni, kurus piesaistīja
datori un internets.
Katras bibliotēkas veiksmīgo, vai mazāk veiksmīgo darbošanos noteica galvenie
darba rādītāji: lasītāju skaits, izsniegumu skaits un bibliotēkas apmeklētība.
Reģiona publisko bibliotēku darba rādītāji:
2010.gads
Lietotāju skaits
t.sk. bērni
Izsniegums
t.sk. bērni
Apmeklējumu skaits
t.sk. bērni

2011.gads

2012.gads

Kopējā
dinamika (+/-)

8761

8800

8627

-

3018

3056

2875

-

279996

271482

270536

-

73120

61589

59568

-

170789

145226

154174

+

67440

63669

57599

-

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.
Reģiona skolu bibliotēku darba rādītāji:
2011.gads
Lietotāju skaits
t.sk. bērni
Izsniegums
t.sk. bērni

2012.gads

Kopējā dinamika (+/-)

4288

3820

-

2815

2546

-

93945

92429

-

61481

14087

-
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Apmeklējumu skaits
t.sk. bērni

76037

76109

-

55511

53349

-

Ludzas novada bibliotēku darba rādītāji:
2010.gads
Lietotāju skaits
t.sk. bērni
Izsniegums
t.sk. bērni
Apmeklējumu skaits
t.sk. bērni

2011.gads

2012.gads

Kopējā
dinamika (+/-)

4424

4470

4418

-

1573

1659

1506

-

131075

131162

130845

-

31849

26315

26303

-

85474

66798

76090

+

27688

26530

24487

-

Kārsavas novada bibliotēku darba rādītāji:
2010.gads
Lietotāju skaits
t.sk. bērni
Izsniegums
t.sk. bērni
Apmeklējumu skaits
t.sk. bērni

2011.gads

2012.gads

Kopējā
dinamika (+/-)

1970

1888

1852

-

633

615

574

-

65418

57807

58539

+

19219

15593

13891

-

34257

31540

29431

-

17396

17182

15194

-

Ciblas novada bibliotēku darba rādītāji
2010.gads
Lietotāju skaits

973

2011.gads

1020

2012.gads

1026

Kopējā
dinamika (+/-)
+

15

t.sk. bērni
Izsniegums

357

314

319

+

27445

28457

27792

-

4216

4355

3932

-

18244

16597

17978

+

9107

8226

6267

-

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

Zilupes novada bibliotēku darba rādītāji:
2010.gads
Lietotāju skaits

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

2012.gads

Kopējā
dinamika (+/-)

1374

1422

1401

-

455

468

476

+

56058

54056

53360

-

17836

15326

15442

+

32814

30291

30676

+

13249

11731

11651

-

t.sk. bērni
Izsniegums

2011.gads

4. Darbs ar bērniem un jauniešiem
Darba rādītāji Bērnu apkalpošanas nodaļā ir samazinājušies, bet tas ir
izskaidrojams ar krīzi demogrāfiskajā situācijā vispār.
Bērnu apkalpošanas nodaļa aktīvi turpina rīkot lasīšanas veicināšanas pasākaumus
dažādām vecumu grupām kā bibliotēkā, tā arī pilsētas izglītības iestādēs un Rēzeknes
Parizticīgās baznīcas Svētdienas skolā.
Sīkāk par Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas darbu ar bērniem skatīties Bērnu
apkalpošnas nodaļas darba pārskatā.
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4.1. Darbs ar bērniem un jauniešiem reģiona bibliotēkās
„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
Viena atsevišķā darbinieka, kas atbildētu par darbu ar bērniem un jauniešiem
Ludzas reģionā nav, bet tas nenozīmē, ka šī mērķgrupa ir atstāta novārtā.
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.
LGB bērnu apkalpošanas nodaļas bibliotekāres vienmēr nāca palīgā bibliotēku
metodiķei un pagastu, pilsētu bibliotēku vadītājiem ar padomu, un tā, kopā darbojoties,
mēs radījām risinājumus visiem nesaprotamajiem, neskaidrajiem jautājumiem. LGB
rīkotajos semināros vienmēr tika apspriesti jautājumi, kuri saistīti par darbu ar bērniem,
novadu bibliotēku meitenes arī dalījās par 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.
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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.
Reģiona bibliotēku izmantošanas dinamikas rādītāji darbā ar bērniem:
2010.gads

2011.gads

2012.gads

Kopējā dinamika
(+/-)

Lietotāju skaits

3018

3056

2875

-

Izsniegums

73120

61589

59568

-

Apmeklējumu skaits

67440

63669

57599

-

Ludzas novada bibliotēku izmantošanas dinamikas rādītāji darbā ar bērniem:
2010.gads 2011.gads

2012.gads

Kopējā dinamika
(+/-)

Lietotāju skaits

1573

1659

1506

-

Izsniegums

31849

26315

26303

-

Apmeklējumu skaits

27688

26530

24487

-

Ciblas novada bibliotēku izmantošanas dinamikas rādītāji darbā ar bērniem:
2010.gads

2011.gads

2012.gads

Kopējā dinamika
(+/-)

Lietotāju skaits

657

314

319

+

Izsniegums

4216

4355

3932

-

Apmeklējumu skaits

9107

8226

6267

-
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Kārsavas novada bibliotēku izmantošanas dinamikas rādītāji darbā ar bērniem
2010.gads

2011.gads

2012.gads

Kopējā dinamika
(+/-)

Lietotāju skaits

633

615

574

-

Izsniegums

19219

15593

13891

-

Apmeklējumu skaits

17396

17182

15194

-

Zilupes novada bibliotēku izmantošanas dinamikas rādītāji darbā ar bērniem:
2010.gads

2011.gads

2012.gads

Kopējā dinamika
(+/-)

Lietotāju skaits

455

468

476

+

Izsniegums

17836

15326

15442

+

Apmeklējumu skaits

13249

11731

11651

-

Bibliotēku krājums bērniem un jauniešiem tika komplektēts atbilstoši visu
vecuma grupām - daudzveidīgs, attīstību veicinošs. Krājumu veidojot, bibliotekāri vadās
pēc lietotāju pieprasījuma, analizējot bērnu intereses un vajadzības. Bibliotēkās bērniem
domātais krājums veidots galvenokārt no grāmatām un seriālizdevumiem.
Bērnu grāmatu fonds galvenokārt papildināiās no pašvaldību budžeta līdzekļiem.
Atskaites gadā novadu bibliotēku bērnu grāmatu fonds palielinājās par 1280
eksemplāriem.
Liels atbalsts bija arī bērnu lasīšanas veicināšanas mērķprogrammai „Bērnu
žūrija” - aizvadītajā gadā šajā mērķprogrammā piedalījās 13 bibliotēkas.
Tāpat neatsverams atbalsts jauno bērnu grāmatu ienākšanai bibliotēkās bija
bibliotēku akcijā „Atbalsts lauku bibliotēkām”, kur visas dalību ņemošās bibliotēkas tika
pie dāvanu kartēm jauno grāmatu iegādei. Bibliotēkām grāmatas dāvināja arī iedzīvotāji.
Novadi

Ludzas

Jaunieguvumi

Jaunieguvumi

(2011.g.)

(2012.g.)
722

874
19

Ciblas

531

167

Kārsavas

173

107

Zilupes

134

132

2011. gadā maziem lasītājiem tika sniegtas 1583 uzziņas. Pieprasītākās uzziņas
bija par vēsturi gan Latvijas, gan Latgales, gan ES vēsturi, struktūru, dalībvalstīm.
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.
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”.
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.
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
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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:

Pirmsskolnieki viesojas Kārsavas pilsētas bibliotēkā

Čaklākie
Ciblas
bibliotēkas
lasītāji

Istras bibliotēkas leļļu teātra trupa
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Zilupes bibliotēkā zaķi

5. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums
Ludzas pilsētas galvenajai bibliotēkai ir sava mājas lapa www.ludzasbiblio.lv.
Sakarā ar tehniskajām problēmām, no tās bija pazudusi daļā informācijas, kura
pakāpeniski bija jāatjauno, tāpēc 2012. gadā darbs pie mājas lapas veidošanas netika
veikts. Turpmāk ir paredzēta mājas lapas kvalitātes uzlabošana.
Ludzas bibliotēkas darba jaunumi tika atspoguļoti arī Ludzas novada pašvaldības
mājas lapā www.ludza.lv , sociālos tīklus sava darba popularizēšanai bibliotēka
neizmantoja https://www.facebook.com ir ievietota informācija par diviem projektiem,
kurus pašlaik realizē Ludzas bibliotēka ES Mūžizglītības programmas ietvaros:
GRUNDTVIG partnerībā „European readers club–effective etnic-cultural and socioeconomic reception and integration of migrant communities into the receiving society” (
Nr 2011-1-PL1-GRU06-193232)

un LEONARDO DA VINCI partnerībā: “How

museums, galleries, libraries and archives contribute to lifelong learning” (2011-1-LV1LEO04-02149 1),kā arī Facebook grupā „Descendants of Ludza” un www.draugiem.lv
ir izvietotas bibliotēkas fotogrāfijas no projekta „Zudusī Latvija”.
2012. gadā turpinājām veidot un uzturēt Ludzas reģiona bibliotēku elektronisko
kopkatalogu, izmantojot BIS ALISE 4.5 modifikāciju.
2012.g. beigās kopkatalogā bija 62905 ieraksti (2011.g. - 58081) ar 143415
eksemplāriem (2011.g. – 121015).
Elektronisko kopkatalogu veidoja 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.

22

No 27 pašvaldību bibliotēkām 15 patstāvīgi strādāja ar BIS ALISE 4i (visas
bibliotēkas veica kataloģizāciju un komplektēšanu). Ierakstus katalogam pievienoja,
importējot ierakstus no LNB un citu bibliotēku datu bāzēm, izmantojot Z39.50 serveri.
Pārējām 12 bibliotēkām Ludzas galvenās bibliotēkas metodiķe pēc pagastu bibliotēku
vadītāju iesniegtajiem jaunieguvumu sarakstiem veidoja kataloga ierakstus un pievienoja
eksemplārus.
Ludzas pilsētas ģimnāzijas, Ludzas novada vakara vidusskolas, Ludzas mūzikas
pamatskolas, Kārsavas vidusskolas bibliotēkas strādāja gan ar kataloģizācijas, gan ar
komplektēšanas moduļiem, Ludzas 2. vidusskolas bibliotēka un Kārsavas mūzikas un
mākslas skolas pagaidām veica tikai krājuma rekataloģizāciju.
Ludzas pilsētas galvenajā bibliotēkā automatizēta krājuma izsniegšana un
saņemšana notiek kopš 2007. gada, Bērnu apkalpošanas nodaļā no 2010. gada. 2011.
gadā Mācību grāmatu fonda izsniegšana/saņemšana uzsākta Ludzas mūzikas pamatskolas
bibliotēkā, 2012. gadā – Pureņu pagasta bibliotēkā.
2012. gadā turpinājām apmācīt un individuāli konsultēt skolu un pagastu
bibliotekārus darbā ar BIS ALISE. Daudz uzmanības tika veltīts bibliogrāfisko ierakstu
kvalitātei.
Darbs elektroniskajā

kopkatalogā (Ludzas

pilsētas galvenās

bibliotēkas

darbinieki):
Izveidoti MARC ieraksti

1641

Rediģēti MARC ieraksti

6121

Apstrādāti izdevumi

1495

Importēti MARC ieraksti

46

Izveidoti autoritatīvie ieraksti 33
Importēti autoritatīvie ieraksti 201
Izveidotas anotācijas

806

Elektroniskais katalogs
Ierakstu skaits – 62905

2011.g. - 58081
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Monogrāfisko izdevumu eksemplāri – 143415

2011.g. – 121015

Turpinājumresursu eksemplāri – 1855

2011.g. - 1692

Novadpētniecības datubāze
Ierakstu skaits – 17533

2011.g. – 15626

Ludzas pilsētas domes dokumenti
Ierakstu skaits – 1970

2011.g. – 1644

Analītika
Ierakstu skaits - 412
Bibliotēkā ir pieejamas Lursoft, Letonika, Ribricon datu bāzes, kā arī pašu veidotā
„Kultūrvēstures datu bāze” latviešu, lagaliešu, krievu un angļu valodās.
2012. gadā budžeta ietvaros bibliotēka iepirka divus datorkomplektus, bet
projektā „Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas ienesīguma kapacitātes paaugstināšana un
aktivitāšu dažādošana” saņēma četrus datorkomplektus, divas multifunkcionālās iekārtas
un čeku printeri Bērnu apkalpošanas nodaļai.

5.1. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums reģiona
bibliotēkās
Dažās novadu bibliotēkās (kurām nav piekļuves pie elektroniskā kataloga) tika
uzturēti un papildināti alfabētiskie katalogi. No sistemātiskā kataloga bibliotēkas jau sen
ir atteikušās.
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 veiksmīgi uzsākušas darbu pie savu krājumu
ievadīšanas elektroniskajā katalogā (sīkāk par darbu ar elektronisko katalogu skatīt
Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas atskaitē).
Pārskata periodā reģiona publiskajās bibliotēkās sniegtas 3548 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
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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

http://www.google.lv,

meklētāju

sistēmas

http://www.rambler.ru/

Liels

lietotāju
atbalsts

vidū,
uzziņu

protams,
izpildē

ir
bija

brīvpieejas datubāzes, e-vārdnīcas: http://termini.letonika.lv http://www.termini.lv u. c.
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 161 dators
un skolu bibliotēkās lietotāji varēja izmantot 22 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. 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:
Ludzas pilsētas galvenajai bibliotēkai ir sava mājas lapa www.ludzasbiblio.lv ,
kur var atrast jaunāko par reģiona bibliotēkām un bibliotēku vēsturi u. t. t
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6. Novadpētniecības darbs
2012. gadā bibliotēka turpināja darbu pie novadpētniecības fonda kārtējās un
retrospektīvās komplektēšanas. Bibliotēkas fonds ir papildinājies ar grāmatām: „Ciblas
vidusskolai 60”, Маруденок В. „Истринская святиня: 100-летию Старослободской
(Вецслабадской) православной церкви во имя Воскресения Христова посвящается”,
grāmata par Istras pagasta Pareizticīgo baznīcas vēsturi. Novadnieces Intas Naglas dzejas
krājums „Ziedu valdzinājums”, tāpat arī dzejas krājumi „Mūsu Latvija” un „Mana
grāmata”, kuros publicēta Intas Naglas un Anitas Šneideres-Kairišas dzeja.
2012. gadā tika

iesākts darbs pie novadpētniecības tematisko mapju

pārgrupēšanas: veidojām sīkāku tematisko izkārtojumu.
Ludzas

pilsētas

galvenā

bibliotēka

turpināja

darbu

pie

elektroniskās

novadpētniecības datu bāzes veidošanas. Informācija tajā tika iekļauta no reģionālā
laikraksta „Ludzas Zeme” un citiem reģionāliem un valsts

izdevumiem, kuros ir

informācija par Ciblas, Kārsavas, Ludzas un Zilupes novadiem.
2012. gada beigās Elektroniskajā novadpētniecības datu bāzē bija

17533

ierakstu. ( 2011.g. bija 15626 ieraksti). Turpinājām pārskatīt Ludzas rajona laikrakstu,
aizvadītajā gadā tika strādāts ar XX gs 90. gadu izdevumiem.
Veicām darbu ar Kultūrvēstures datu bāzes, kura ir izvietota bibliotēkas mājas
lapā. Tā tika gan papildināta, gan rediģēta.
Strādājām ar novadpētniecības mapēm – iesākts darbs pie novadpētniecības
tematisko mapju pārgrupēšanas, veidojām sīkāku tematisko izkārtojumu.
2012. gadā rīkojām izstādes, kuras bija veltītas novadnieku jubilejām:
„Vēsturniekam, rakstniekam Tadeušam Puisānam – 90”, „Pēterim Jurciņam – 80”,
„Dzejniekam, gleznotājam Danielam Grečam – 110”, „Vēsturniekam, arheologam Jurim
Urtānam – 60”, „Rakstniekam, zinātniekam Aleksim Rubulim – 90”, „Dzejniekam
Andrim Vējānam – 85”.
Aizvadītā gada augustā Ludzas pilsētas svinēja 835. jubileju. Pilsētas svētku
ietvaros bibliotēkā varēja apskatīt grāmatu izstādi ar dzejas grāmatām par Ludzu un
novadnieku autoru grāmatas.
Kā veltījumu pilsētas jubilejai izveidota un izvietota pilsētas ielās foto izstāde
„Zudusī... atrastā Ludza”. Pilsētas jubilejas ietvaros organizējām tikšanos ar Hercu
Franku.
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Dzejas dienu ietvaros bibliotēkas lasītāji varēja tikties ar vietējām dzejniecēm
Intu Nagli un Anitu Šneideri-Kairišu.
Projekta „How museums, galleries, libraries and archives contribute to lifelong
learning”( Nr 2011-1LV1-LEO04-02149 1) ietvaros izveidojās cieša sadarbība starp
Ludzas Novadpētniecības muzeju un projekta partneri - Dembicas reģionālo muzeju
(Polija). Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas un

Ludzas Novadpētniecības muzeja

darbinieki piedalījās mūsu novadniekam, pazīstamajam poļu filozofam Ferdinandam
Ossendovskim veltītās izstādes atklāšanā. Izstādi veidoja Ludzas muzeja speciālisti.

6.1. Novadpētniecības darbs regiona 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.
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.
Lauderu pagasta bibliotēkā ir liela Svētā Nikolaja pareizticīgās baznīcas arhīvu
dokumentu kolekcija, kuru Lauderu bibliotēkai glabāšanā nodeva mācītājs. Tas lika
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pamatus bibliotēkas muzeja izveidei. No šīs kolekcijas pēc iedzīvotāju pieprasījuma tika
izsniegtas izziņas par mantojumu lietām, radniecības izzināšanai.
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.
No 6. līdz 9. augustam Edinburgas hercoga pašaudzināšanas programmas
AWARD Zilupes vienība organizēja bronzas un sudraba līmeņa ekspedīciju pa Latvijas
austrumu pierobežu. 9. augustā zilupiešiem pievienojās arī citu novadu jaunieši.
Novadpētnieks Ivans Sircovs pēc bibliotēkāru lūguma iepazīstināja klātesošos ar ebreju
tautas vēsturi Zilupes novadā. Pēc tam ekspedīcijas dalībnieki no dažādiem Latvijas
novadiem sakopa ebreju kapus.

7. Projektizstrāde
2012. gadā Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka turpināja īstenot divus ES
Mūžizglītības programmas ietvaros atbalstītos projektus.
GRUNDTVIG partnerības ietvaros - „European reader`s club-effective etniccultural 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. Pēc projekta vadlīnijām lasītāju klubā bija
jāpieaicina migranti, kuriem jāizlasa trīs grāmatas: A. De Sent Ekziperī „Mazais princis”,
P. Koelju „Alķīmiķis” un D. Svifta „Gulivera ceļojumi” un jādiskutē par tām. Sakarā ar
to, ka pašlaik Ludzā nav migrantu, lasītāju klubā tika aicināti krievvalodīgie pilsētas
iedzīvotāji
Lasītāju kluba dalībnieki bija sievietes vecumā no 40 līdz 55 gadiem. Kluba
dalībnieki labprāt sanāca kopā. Grāmatu lasīšana ir viņu ieradums kopš bērnības, jo viņu
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bērnības un jaunības laikā lasīšana bija gan modes, gan iekšējās nepieciešamības
jautājums. Ar katru tikšanās reizi kluba dalībnieki tuvāk iepazina viens otru, vairāk
atraisījās un kļuva brīvāki saskarsmē un savu domu izteikšanā, radot jaunas idejas kluba
tikšanās organizēšanai.
Tikšanās Lasītāju klubā notika regulāri – vienu reizi mēnesī (izņemot vasaru).
Kluba dalībnieki lasīja ne tikai projekta ietvaros paredzētās grāmatas, bet arī izvēlējās
krievu rakstnieka B. Vasiļjeva stāstu „Rīt bija karš” un V. Šukšina stāstus. Apspriežot
grāmatas, kuras kluba dalībnieki gribētu lasīt un par kurām diskutēt, tika nosauktas arī
latviešu un latgaliešu rakstnieku grāmatas. Kluba darba ietvaros notika arī tikšanās ar
Latvijā populāru rakstnieci Santu Mežābeli, kā arī vietējām dzejniecēm Intu Naglu un
Anitu Šnederi-Kairišu, bija teātra izrādes apmeklēšana, ekskursija uz keramiķu Ušpeļu
darbnīcu.
Jautājot kluba dalībniekiem par to, vai ir nepieciešamība arī pēc projekta
beigšanas turpināt tikšanās un attīstīt kluba darbību, visi vienbalsīgi pateica „jā”. Kā
galvenais iemesls bija nosaukts tieši intelektuālās komunikācijas trūkums ikdienā.
Projekta ietvaros notika arī citas aktivitātes. 2012. gadā partneru tikšanās noritēja
Turcijā, Lietuvā un Latvijā.

Projekta „European reader`s club-effective etnic-cultural and socio-economic reception and
integration of migrant communities into the receiving society” partneru tikšanās reizē Ludzā

LEONARDO DA VINČI

partnerības ietvaros tiek realizēts projekts „How

museums, galleries, libraries and archives contribute to lifelong learning” (Nr 20111LV1-LEO04-02149 1). Šī projekta mērķi 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. Projekta ietvaros tikšanās notika Latvijā, Lietuvā,
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Francijā, Turcijā. Tikšanās reizēs partneri apmeklēja šo valstu bibliotēkas, muzejus,
arhīvus, kā arī diskutēja par dažādiem profesionāliem jautājumiem.
Projekta ietvaros ir veidots elektroniskajā formā partnervalstu ziņojumu
kopsavilkums kā arī lapiņas ar informāciju par partnervalstu institūciju aktivitātēm
mūžizglītības jomā. Franču partneri izveidoja anketu, kura bija jāaizpilda visiem projekta
partneriem. Tās jautājumi skāra dažādas iestādes darba jomas: darbs dažādām
apmeklētāju grupām, iestādes atrašanās vieta, apmeklētāju anketēšana, publicitāte.
Atbildes uz anketas jautājumiem būs apkopotas un izmantotas vadlīniju izstrādei.
Projekta noslēgumā tiks iesniegts materiāls (papīrfomā vai CD) ar labākās prakses
apkopojumu.
2011. gada beigās tika atbalstīts un 2012. gada sākumā realizēts projekts „Ludzas
pilsētas galvenās bibliotēkas

ienesīguma kapacitātes paaugstinšana un aktivitāšu

dažādošana”. Pateicoties tā īstenošanai bibliotēkā tika uzstādīti četri datorkomplekti ,
divas multifunkcionālās iekārtas

un čeku printeris Bērnu(atkārtojas) apkalpošanas

nodaļā. Projektu finansēja Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai; Lauku
attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākums „Lauku ekonomikas dažādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” (11-01LL33-L413202-000007) projektu izstrādāja Ludzas novada pašvaldības Attīstības
nodaļas speciālisti.
Gatavojoties Ludzas pilsētas svētkiem bija izstrādāti divi projekta pieteikumi
novadpētniecības jomā: „Sirmās teiksmās slavināta Ludza savu dziesmu dzied”, kuri bija
iesniegti VKKF un Latgales kultūras programmai. Projekti netika atbalstīti. VKKF
mērķprogrammas „ Grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām” ietvaros izstrādātajam
projektam „Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu krājumu kvalitātes uzlabošana”
tika piešķirti 3990.00 Ls
Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļa tradicionāli
piedalījās „Bērnu žūrijas” aktivitātēs.

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.
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KKF kultūras programmas "Lasīšanas veicināšana" apakšprogrammā "Bērnu
žūrija" - piedalījās 13 novadu bibliotēkas: Kārsavas pilsētas bibliotēkas, Mežvidu pagasta
bibliotēka, Mežvidu pamatskolas bibliotēka, Salnavas pagasta bibliotēka, Ludzas pilsētas
galvenās bibliotēkas bērnu apkalpošanas nodaļa, Ludzas pilsētas ģimnāzija, Ņukšu
pagasta bibliotēka, Pildas pagasta bibliotēka, Ciblas pagasta bibliotēka, Rundēnu pagasta
bibliotēka, Zilupes skolas bibliotēka, Pasienes pagasta bibliotēka, Lauderu pagasta
bibliotēka.
Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka piedalījās LADER izsludinātajā konkursā
lauku atbalstam ar projektu „Mēbeļu iegāde Līdumnieku bibliotēkai tematisko pasākumu
organizēšanai un pilnveidošanai”. Projekts tika atbalstīts, tā rezultātā bibliotēka ieguva
jaunas mēbeles.
Kārsavas pilsētas bibliotēka sniedza pieteikumu VAS Hipotēku un Zemes banka
klientu kluba „Mēs paši” projektu konkursā „Spēļu istabas izveide Kārsavas pilsētas
bibliotēkas bērnu nodaļā ”. Lai arī projekts atbilda kritērijiem, tomēr šoreiz atbalstu
neguva.
Ir patīkami tas, ka bieži vien bibliotēkas sniedza projektu pieteikumus sadarbībā
ar pašvaldībām. Šādu pieredzi piekopa arī Brigu pagasta bibliotēkas vadītāja sniedzot
projektu pieteikumu kopā ar pagasta pārvaldi „Tūrisma ceļu izveidošana Briģu pagasta”
- Ludzas novada jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvās atpūtas veicināšanas
projektu konkurss. Otrs sniegtais pieteikums VAS „Hipotēku un zemes banka” Klientu
klubam „Mēs paši” – projekta nosaukums „Ludzas novada Briģu pagasta pārvaldes
apkārtnes labiekārtošana”. Diemžēl abi projekti netika atbalstīti.

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 visām 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 bijušā rajona mērogā, nodrošinot pārraudzību pār galvenajiem darba virzieniem
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reģiona bibliotēkās, sekojot līdzi darbinieku tālākizglītībai, nodrošinot profesionālu un
mērķtiecīgu sadarbību starp reģiona bibliotēkām, veicinot katras bibliotēkas tālāku
attīstību un veidojot kopējo publisko un skolu bibliotēku tēlu.


Metodiskie pasākumi, konsultācijas:
2012. 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 par tēmu „Gada
atskaite – statistiskā datu ievade kultūras kartē, kā arī teksta atskaite”, kur tika kopīgi
pārrunāti visi nesaprotamie jautājumi, kā arī sniegtas individuālās konsultācijas.
2012. 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
pārskatītas visu bibliotēku kultūras kartes.
2012. gada 7. februāris – drošā interneta diena, bet no 21. februāra līdz 29.
februārim

drošā interneta pasākumi notika katrā no Ludzas novada publiskajām

bibliotēkām, kā arī Ludzas pilsētas ģimnāzijā.
Februārī tika veiksmīgi apkopoti un nosūtīti statistiskie dati uz LR KM.
No 2.marta līdz 15.martam tika rīkotas Monētu dienas.
2012. gada 3. martā Bērnu Žūrijas dalībniekiem tika organizēts brauciens uz Rīgu,
kur notika lasīšanas veicināšanas programmas „Bērnu Žūrija 2011” noslēguma pasākums
Ķīpsalā. Šo pasākumu grāmatu eksperti vienmēr gaida ar lielu nepacietību.
2012. gadā 27. martā Ludzas pilsētas galvenajā bibliotēkā notika reģiona publisko
un skolu bibliotēku darbinieku sanāksme, kas galvenokārt veltīta aizvadītā 2011. gada
darbu kopsavilkumam un analīzei.
2012. gada 11. aprīlī tika organizēts brauciens uz Rīgu – LBB konferenci
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2012. gada 25. aprīlī drošā interneta dalībnieki tika komandēti uz Rīgu, kur
Vērmaņdārzā notika šīs akcijas noslēguma pasākums. Atgriežoties dalībnieki bija ļoti
apmierināti ar dalību šajā interesantajā piedzīvojumā, emocijas „sita” augstu vilni.
2012.gada 27. aprīlī Ludzas pilsētas galvenajā bibliotēkā notika reģiona publisko
bibliotēku un bibliotekāru seminārs, kurā tika pārrunāts LBB konferencē dzirdētais,
Mežvidu pagasta bibliotēkas vadītāja un Salnavas bibliotēkas vadītājas dalījās ar
klātesošajiem savos 2011. gada veiksmes stāstos, kā arī kopīgi analizēja visu bibliotēku
darba rādītājus par 2011.gadu.
Maija mēnesis bibliotēku vadītājiem un bibliotekāriem pagāja zem mācību zīmes
– tika organizēts mācību kurss „Bibliotēku interešu pārstāvniecība”. Jūnijā šo pašu
mācību kursu apguva Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas direktore un metodiķe
Daugavpilī.

Trīs bibliotēkas no Ludzas novada piedalījās akcijā „”Pas@ule tavā bibliotēka”.
15.maijā Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas IIS ALISE administratore un
Ludzas novada Pildas pagasta bibliotēkas vadītāja piedalījās BIS Alise 20.gadu jubilejas
svinībās.
7. jūlijā tika organizēts brauciens uz Lietuvu (Roķišķis), kur notika leļļu teātra
festivāls. No Ludzas reģiona festivālā piedalījās Ludzas novada Istras pagasta bibliotēkas
leļļu teātris.
19.jūnijā Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas bērnu apkalpošanas nodaļas
bibliotekāre Ilga Kaupuža un Ludzas novada Istras pagasta bibliotēkas vadītāja Jeļena
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Kreminska ar skaistajām lellēm viesojās Rēzeknes TV, kur tika runāts par leļļu teātra
vajadzību bibliotēkās.
28. septembrī notika 11. Grāmatu svētki Ludzas novada Nirzā.
15.oktobrī Ludzas novada bibliotekāres piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā
uz Felicianovas, Brigu un Istras bibliotēkām.
23.oktobrī Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas telpās tika rīkots seminārs
reģiona bibliotēku vadītājiem, kurā tika runāts par projektiem, pārrunāti visi plusi un
mīnusi grāmatu svētku rīkošanas laikā, tika prezentētas radošās idejas bibliotēkās, kā arī
izspēlēti dažādi konkursi par savstarpējo uzticēšanos.
27. novembrī sadarbībā ar LNB Bibliotēku konsultatīvo centru tika rīkots
seminārs Ludzas reģiona bibliotekāriem. Šajā seminārā kolēģi no Latvijas Nacionālās
bibliotēkas dalījās savā pieredzē par bibliotēku mārketingu, pastāstīja jaunās tendences
izstāžu darbā, tika stāstīts par darba tiesiskām attiecībām, kā arī tika prezentēts jaunākās
profesionālās literatūras apskats.
5. decembrī reģiona novadu centrālo bibliotēku vadītāji un pašvaldību vadītāji
piedalījās KISC rīkotajā konferencē „Līderi par bibliotēkām: 119+119”.
7. decembris 20 pārstāvji no bijušā Ludzas rajona – četru novadu bibliotekāri un
11. Grāmatu svētku organizatori no Nirzas pamatskolas devās uz Mālpili, lai piedalītos
akcijas „Atbalsts lauku bibliotēkām 2012” gada noslēguma pasākumā.
12. decembrī LNB, Rīgā notika Reģionu galveno bibliotēku metodiķu kārtējais
seminārs.
14.decembrī tika rīkots seminārs Ludzas novada bibliotēku vadītājiem, kurā tika
sastādīta lietu nomenklatūra 2013.gadam, pārrunāti arī nesaprotamie momenti pie lietu
aprakstiem 2009-2010.gadiem.
20. decembrī Ludzas novada Bērnu un jauniešu centra zālē notika svinīgs gada
noslēguma seminārs reģiona bibliotēku vadītājiem un bibliotekāriem.
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9. Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums
2012. gadā par budžeta līdzekļiem bibliotēka iegādājās putekļusūcēju, žurnālu
galdiņu un krēslus bibliotēkas gaitenim, sistēmbloku ar programatūru, žurnālu un brošūru
sienas stendu, velosipēdu statīvu bibliotēkas lietotājiem, 2 datorkomplektus ar
programatūrām, 5 UPS, ekrānu, projektoru, 2 sēžammaisus Bērnu apkalpošanas nodaļai.
Pateicoties projekta „Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas

ienesīguma kapacitātes

paaugstināšana un aktivitāšu dažādošana” bibliotēkā tika uzstādīti četri datorkomplekti ar
programatūrām, divas multifunkcionālās iekārtas un čeku printeri Bērnu apkalpošanas
nodaļai.

9.1. Bibliotēku materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums reģiona
biblioitēkās
Pateicoties bibliotēku akreditācijai pašvaldību publiskās bibliotēkas ir labā
stāvoklī, apbraucot skolu bibliotēkas, jāsaka, ka arī skolu bibliotēkām ir labs stāvoklis.
Bet ir liels gandarījums, ka bibliotēku telpas ne tikai remontē, bet arī paplašina,
viens no tādiem piemēriem ir Ciblas novada Ciblas bibliotēka. 2012. gada vasarā
bibliotēka pārcēlās no PII ēkas otrā uz pirmo stāvu. Jaunajās telpas tika daļēji
izremontētas, izkrāsotas sienas, datortelpā nomainīts apgaismojums un uzlikts lamināts.
Kosmētiskais remonts tika veikts arī mazajā ieejas koridorā. Remontdarbu summa
sastādīja 1030.88 Ls. Lasītājiem ir pieejamas 9 darba vietas bibliotēkā, četras pie galda
un piecas pie datoriem. Ir neliels atpūtas stūrītis, kur ievietots dīvāns. Bērniem ir
atsevišķa telpa ar piemērotiem plauktiem, galdiņu un krēsliem. 2012. gada nogalē, pēc
pasūtījuma, iegādāti jauni grāmatu plaukti - kastes 1.- 4.klašu bērnu grāmatām.

Atskaites gadā tika renovēta arī Zilupes pilsētas bibliotēkas kāpņu telpa.

35

Ludzas novada Brigu bibliotēka tika labierīkots atpūtas stūrītis. Šim nolūkam tika
iegādāts biroja dīvāns par 150 Ls.

Reģiona publiskajās bibliotēkās lietotājiem ir pieejami 161 dators, kopētāji,
printeri, skeneri, faksi. Skolu bibliotēkās lietotājiem ir pieejami 22 datori, diemžēl daudzi
kopētāji neatrodas bibliotekās, bet gan skolotāju istabās, vai kādās citās telpās.
Datorparki, kopējamā tehnika, printeri noveco! Ir jādomā, kā kaut vai pamazām to
visu atjaunot!

10. Bibliotēkas personāls
2012. gadā izmaiņas bibliotēkas personālā nenotika. Bibliotēkas štatā ir 19
darbinieki, no kuriem: bibliotekārie – 14, pārējie –5. Sākot ar 1. janvāri gandrīz visi
bibliotēkas darbinieki uzsāka darbu uz pilnu slodzi. Bērnu apkalpošanas nodaļā 4
darbiniekiem slodze bija palielināta līdz 0.875 no likmes ( 2011. gadā bija 0.75 no
likmes) datu bāzes inženierim palika 0.25 slodze.

10.1. Reģiona bibliotēku personāls
Bibliotēka ir pakalpojumu sniedzēja visiem sabiedrības locekļiem, ievērojot viņu
daudzveidīgās

un mainīgās

vajadzības, tāpēc publisko

bibliotēku personālam

nepieciešama vesela virkne profesionālu prasmju un iemaņu, t. sk. savstarpējās
saskarsmes, vadības un organizatora prasmes, spēja pozitīvi komunicēties un saprast
lasītāju vajadzības, publisko pakalpojumu principu izpratne, gatavība mainīt darba
metodes atkarībā no situācijas, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārzināšana un
visbeidzot prasme apmācīt bibliotēkas lietotājus. Tāpēc ir patīkami apzināties, ka
bibliotēku darbinieki neapstājas pie sasniegtā. Bibliotekāri apgūst jaunas zināšanas,
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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 55 darbinieki
no tiem 47 bibliotekārie darbinieki, un 19 skolu bibliotēkas, kurās darbojas 22
bibliotekāri.
2012. gada maijā Pureņu bibliotēkā notika darbinieku maiņa. Iepriekšējā
darbiniece aizgāja pensijā un radās iespēja darboties jaunai, enerģiskai sievietei.
Bibliotēkās ar augstāko bibliotekāro izglītību strādāja 5 darbinieki, ar augstāko
izglītību citās jomās ir 5 darbinieki. Pašreiz Latvijas Universitātē bibliotēku nodaļā
mācījās viena bibliotekāre, Kultūras koledžas izglītība ir vienai bibliotekārei. Pārējiem ir
speciālā bibliotekārā izglītība, vai arī vispārējā vidējā izglītība.
Bibliotekāri regulāri mācījās dažādos profesionālās pilnveides kursos. Atskaites
gadā bibliotēku vadītājiem un bibliotekāriem projekta „Trešais tēva dēls” ietvaros notika
32 stundu apmācību kurss „Bibliotēku interešu pārstāvniecība”. (Sīkāk par
tālākizglītības pasākumiem skatīt sadaļā „Metodiskā, konsultatīvā darba un sadarbības
raksturojums”)
Par aktīvu dalību Ludzas novada kultūras dzīvē 2012. gadā Ludzas novada
Cirmas pagasta bibliotēkas vadītāja saņēma titulu „Gada cilvēks kultūrā”.
Par nozīmīgu ieguldījumu kultūras attīstībā un radošu sabiedrisko aktivitāti
Ludzas novada Istras pagasta bibliotēkas vadītāja Jeļena Kreminska tika godalgota ar
Pateicības rakstu.
Zilupes vidusskolas bibliotēkas vadītāja Lidija Agakija aizvadītajā gadā nosvinēja
savus darba 45 gadus. Kā pati Ligija smejas – „Interesanti sanācis, ka viss mana darba
mūžs aizrit telpās, kur bērnībā atradās mana pirmā klase.” Jubilejas reizē viņa teica –
„Esmu laimīga, jo man ir darbs, ko mīlu, es dzīvoju pilsētā, kuru mīlu, un man ir labi
draugi”.

11. Finansiālais nodrošinājums
Salīdzinot ar 2011. gadu 2012. gadā bibliotēkas budžets pieauga par 18229 latiem,
tai skaitā 11343 lati

ārvalstu fondu līdzekļi sakarā ar divu starptautisko projektu

realizāciju.
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Sakarā ar to, ka ar 2012. gada 1. janvārī daļai darbinieku tika palielināts darba
laiks līdz pilnai darba slodzei, par 4337 latiem ir pieaudzis bibliotēkas darbinieku
atalgojums.
Ir

pieaudzis

arī

finansējums

bibliotēkas

materiāli-tehniskās

bāzes

nodrošinājumam.

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.
Reģiona bibliotēku finansējums krājuma komplektēšanai:
Novadi

2011.gads

2012.gads

Kopējā dinamika
(-/+)

Ludzas

11528

13854

+

Ciblas

2944

2997

+

Kārsavas

4689

4287

-

Zilupes

3260

3389

+

Četri novadi kopā

22421

24527

+

2011.gads

2012.gads

Kopējā dinamika

Kārtējie izdevumi:
Novadi

(-/+)
Ludzas

172262

180746

+

Ciblas

37339

40015

+

Kārsavas

53692

56663

+

Zilupes

37976

36025

-

Četri novadi kopā

301269

313449

+

Kārtējie izdevumi uz vienu lasītāji:
Ludzas novads – 41.9
Ciblas novads – 39.0
Kārsavas novads – 30.6
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Zilupes novads – 25.7
Personāla izdevumi:
2011.gads

Novadi

2012.gads

Kopējā dinamika
(-/+)

Ludzas

111203

134135

+

Ciblas

24743

27358

+

Kārsavas

41950

42962

+

Zilupes

25992

25649

-

Četri novadi kopā

203888

230104

+

12. Kopdarbība ar pašvaldības un citām institūcijām. Publicitāte.
Bibliotēkas tēls

tiek

veidots ikdienas darbā ar apmeklētājiem. Pozitīvā tēla

veidošana sabiedrībā ir atkarīga no bibliotēkas darbinieku profesionalitātes, saskarsmes
spējām un citiem faktoriem.
Sabiedrības informēšanai par Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas aktivitātēm
regulāri izmantojām bibliotēkas mājas lapu www.ludzasbiblio.lv, novada pašvaldības
mājas lapu www.ludza.lv un bibliotēku portālu www.biblioteka.lv, kā arī laikrakstu
„Ludzas Zeme”, avīzi „Vietējā Latgales Avīze”, novada pašvaldības informatīvo biļeteni
„Ludzas Novada Vēstis”. Dažreiz informācija tika publicēta portālos www.e-novads.lv,
www.gorod.lv, www.ludza24.lv , www.cerkov.lv. 2012. gadā dažādos informatīvajos
avotos bija publicēts 71 raksts par bibliotēkas pakalpojumiem.
Sižeti par pasākumiem Ludzas pilsētas galvenājā bibliotēkā tika raidīti arī
Latgales regionālajā televīzijā. Viens no raidījumiem „Vakara Saruna” bija veltīts darbam
ar bērniem bibliotēkā.
Darba vajadzībai notika sadarbība ar novada pašvaldību. Bibliotēkas darbinieki
pēc nepieciešamības piedalījās pašvaldības rīkotajos pasākumos, bibliotēkas direktore ir
apbalvošanas padomes locekle.
Cieša sadarbība bija ar visām Ludzas novada pašvaldības iestādēm: Ludzas
Novadpētniecības muzeju, Pirmsskolas izglītības iestādēm, skolām, Tūrisma informācijas
centru, Bērnu un jauniešu centru, Tautas namu. Kopā tika rīkoti pasākumi, ekskursijas uz
Bērnu bibliotēku. Sadarbībā ar Latvijas Sarkanā krusta Ludzas komitejas Jaunatnes
39

nodaļu tika organizēts

izglītojoši-izklaidējošs pasākums, lai bērniem rosinātu lasīt

grāmatas. Bērnu apkalpošanas nodaļas darbiniece Ilga Kaupuža pēc Pareizticīgo baznīcas
lūguma rīkoja nodarbības svētdienas skolā.
Sadarbība ar Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu pašvaldībām notika sadarbības
līgumu ietvaros. Pēc vajadzības pašvaldību vadītāji tika konsultēti aktuālajos bibliotēku
darba jautājumos.
Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu
bibliotēkas darbiniekus konsultēja krājuma veidošanas jautājumos, elektroniskā
kopkataloga un novadpētniecības elektroniskās datu bāzes veidošanā, sniedza metodisko
palīdzību utt.
Sakarā ar to, ka ES Mūžizglītības programmu GRUNDTVIG un LEONARDO
DA VINČI ietvaros bibliotēkā realizē divus starptautiskos projektus, ir izveidojusies
cieša sadarbība ne tikai ar dažādu valstu bibliotēkām, bet arī ar muzejiem, skolām un
citām iestādēm.
2012. gadā bibliotēkā bija organizētas 80 grāmatu izstādes, 7 tematiskie
pasākumi, katru mēnesi tika rīkotas jauno grāmatu dienas.
Dažādas izstādes notika arī bibliotēkas gaitenī. 11. Saeimas deputāta Vladimira
Nikonova fotoizstādē „Tiesas diena, jeb prezidenta vēlēšanas” bija skatāmas
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krāsainas fotogrāfijas, kuras stāstīja par vienu Saeimas darba dienu - Valsts prezidenta
vēlēšanām. Izstāde „Herca Franka kods”

deva iespēju iepazīties ar nelielu daļu no

Latvijas Kultūras akadēmijas Rīgas kino muzeja veidotās izstādes, veltītās mūsu
novadniekam pasaulē slavenajam kinorežisoram Hercam Frankam.
Viens no Ludzas pilsētas jubilejai veltītiem pasākumiem bija bibliotēkas veidotās
fotoizstādes „Zudusī... Atrastā Ludza” atvēršana. Četrās pilsētas vietās bija novietotas
planšetes ar senajām fotogrāfijām, kur bija atspoguļots, kā šī vieta izskatījās vairākus
gadu desmitus atpakaļ. Fotogrāfijas tika vāktas no pilsētas iedzīvotājiem, kā arī ņemtas
no Ludzas novadpētniecības muzeja arhīva. Pēc izstādes noņemšanas pilsētas ielās, to
varēja apskatīt bibliotēkas gaitenī.
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Izstāde „Zudusī... Atrastā Ludza” Ludzas pilsētas svētku ietvaros

2012. gadā bibliotēka organizēja tikšanos ar vienu no „Lata romānu” autorēm
Santu Mežābeli un vietējām dzejniecēm Intu Naglu un Anitu Šneideri-Kairišu.
Par tradīciju ir kļuvis Bibliotēkas nedēļas ietvaros organizētais pasākums
„Tikšanās ar noslēpumaino grāmatu”, kurš ļoti patīk bibliotēkas apmeklētājiem.
2012. gadā sabiedrības un bibliotēkas apmeklētāju aptaujas tika veiktas ar
bibliotēkas mājas lapas palīdzību. Aptauju temati bija dažādi: „Vai Jūs apmierina
periodikas klāsts lasītāvā?” „Vai Jūs zinat , ka Ludzas bibliotēkā ir iespēja pieslēgties
bezvadu interneteam?” u.c.

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:
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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
Bibliotēkas regulāri rīkoja jauno grāmatu izstādes (pilsētās tās parasti rīko reizi
mēnesī, pagastos - reizi divos, vai trijos mēnešos). Kopumā pa novadiem tika izliktas 849
izstādes, kas bija gan tematiskās, gan veltītas katra mēneša jubilāriem. Bibliotēku
organizētajos pasākumos var veldzēt dvēseli un garu. Tie ir dziļi un tik mājīgi silti - to ir
bijis 259. Skolu bibliotēkās atskaites gadā bija izliktas 167 izstādes, bet tematiskie
pasākumi - 114.

Istras bibliotēkas leļļu teātra trupa Lietuvā (Roķišķis)

13. Veiksmes stāsti
Par veiksmes stāstu var uzskatīt divu starptautisko projektu realizāciju Ludzas
bibliotēkā. Dalība abos projektos ir devusi jaunas, interesantas idejas bibliotēkas darbam,
jaunus draugus un sadarbības partnerus, kā arī paplašināja bibliotekāru redzesloku.
Līdzīgu projektu realizācija dod iespēju popularizēt, kā Latviju vispār, tā arī savu pilsētu
Eiropas Savienībā.
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Projekta „How museums, galleries, libraries and archives contribute to lifelong learning”
( Nr 2011-1LV1-LEO04-02149 1) tikšanās reizē Gaziantepā (Turcija)

Projekta „European reader`s club-effective etnic-cultural and socio-economic reception and integration of
migrant communities into the receiving society” partneru tikšanās reizē Ludzā
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