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Pārskata perioda kopsavilkums:
Apaļā galda diskusijā gribētos dalīties pieredzē darbā ar projektiem, skat. informāciju 78.lpp.
 Darba prioritātes
Atskaites gadā viena no galvenajām prioritātēm bija sagatavot Ludzas, Ciblas, Zilupes,
Kārsavas un Rēzeknes novadu 26 bibliotēku darbiniekus kārtot profesionālās kvalifikācijas
eksāmenu ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanā ar
mērķi iegūt profesionālo kvalifikāciju “Bibliotekārs”. (informācija sadaļā “Metodiskais un
Konsultatīvais darbs”)
Projekta “Interaktīvās izglītības telpa - efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālās
integrācijas veids” noslēguma konferences organizēšana. (informācija sadaļā “Projekti”)
Lasīšanas veicināšanas aktivitātes: programma “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”,
Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības konkurss.
 Jauni pakalpojumi
Turpinājās pasākumu cikls visiem interesentiem “Open Lessons”, projekta “Interaktīvās
izglītības telpa - efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālās integrācijas veids” ietvaros
(informācija sadaļā “Projekti”)
 Nozīmīgi/jauni projekti
Interactive educational Spare – efficient way of social integration of children from
disadvantaged families/ Interaktīvās izglītības telpa - efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālās
integrācijas veids, atbalstu guvis Interreg Latvija – Lietuva pārrobežu sadarbības programmā
2014.-2020.
 Problēmas, to risinājumi
Datortehnikas novecošana.
Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu bibliotēku datorparki ir novecojuši. Ludzas novadā,
pateicoties projekta “Interaktīvās izglītības telpa - efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālās
integrācijas veids” Bērnu apkalošanas nodaļā tika nomainīts IT aprīkojums, un pagastu
bibliotēkās, Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakš pasākuma “Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projekta Nr. 17-01-AL34A019.2201-000003 “Aprīkojuma iegāde Ludzas novada pagastu bibliotēkām iedzīvotāju
sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai” ietvaros tika nomainīta datortehnika un multifunkcionālās
iekārtas
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1.

Vispārīgs bibliotēkas/reģiona bibliotēku raksturojums

Atskaites gadā Ludzas reģionā bija deklarēti 24051 iedzīvotājs, salīdzinot ar iepriekšējo
gadu par 287 iedzīvotājiem, jeb par 1,19% mazāk.
Tabulā ir redzams iedzīvotāju skaits pa novadiem un procentuālais samazinājums:
Tabula “Iedzīvotāju skaits novados”
Novads

2017.gads

2018.gads

2019.gads

Ludzas
Ciblas
Kārsavas
Zilupes

13335
2765
5794
3033

13105
2667
5652
2914

12952
2633
5602
2864

% salīdzinot ar iepr.
gadu
-1,76; -1,18
-3,67; -1,29
-2,51; -0,89
-4,08; -1,72

Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka, turpmāk LPGB, atskaites gadā veica Reģiona galvenās
bibliotēkas funkcijas un darbojāss kā metodiskais, konsultatīvais un koordinācijas centrs reģiona
četru novadu 27 publiskajām un 16 skolu bibliotēkām: Ciblas novadā darbojās 6 publiskās, 3
mācību iestāžu bibliotēkas, Kārsavas novadā turpināja darbu 7 publiskās, 1 ārējās apkalpošanas
punkts un 6 mācību iestāžu bibliotēkas, Zilupes novadā – 4 publiskās un 1 skolas bibliotēka,
Ludzas novadā – 11 publiskās un 6 mācību iestāžu bibliotēkas. Publisko bibliotēku tīkls bija
optimāls un nodrošināja labu pieejamību bibliotēku sniegtajiem pakalpojumiem.
Reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu un to finansēšanu nodrošināja
līgumattiecības starp Ludzas novada pašvaldību un trīs reģiona novadu pašvaldībām. Vienas
bibliotēkas maksājuma summa mēnesī sastādīja 35,40 EUR, vienas bibliotēkas izmaksas gadā –
428,80 EUR.
Atskaites gadā, lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītības programmu apguvi, lietderīgi
izmantotu pašvaldības un valsts finansējumu, pedagogu personāla un materiālos resursus, Ludzas
novada dome pieņēma lēmumu likvidēt Ludzas novada vakara vidusskolu – pievienojot to
Ludzas 2.vidusskolai. Likvidētās skolas bibliotēkas krājums tika iepludināts 2.vidusskolas
bibliotēkas grāmatu krājumā.
“Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas attīstības stratēģiskais plāns” tika izstrādāts 2015.2020.gadiem. Tajā definētie uzdevumi bibliotēkas vizuālā tēla un aprīkojuma uzlabošanā tika
izpildīti jau iepriekšējos gados. 2019.gadā tika strādāts pie pasākumu kvalitātes uzlabošanas,
krājuma analīzes, darbinieku profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas.
Bibliotēku akreditācija pārskata periodā nav notikusi.
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2. Finansiālais nodrošinājums
LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BBLIOTĒKA

2019.gada Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas pašvaldības piešķirtais finansējums
nodrošināja pamatfunkciju veikšanu, bibliotēkas pakalpojumu attīstību nodrošināja projektos
piesaistītie līdzekļi.
Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums”
Kopā (EUR)
Pašvaldības finansējums
Citi ieņēmumi:
t. sk. maksas pakalpojumi
t. sk. ziedojumi un dāvinājumi
t. sk. VKKF finansējums
t. sk. citi piešķīrumi

2017
201600
199543
2057
1757
300

2018
261152
223805
37347
1929

2019
262466
250595
11871
2245

450
34968

600
9026

Tabula “Bibliotēkas izdevumi”
2017
2018
Izdevumi kopā (EUR)
201600
261152
Darbinieku atalgojums (bruto)
128776
139565
Krājuma komplektēšana
12241
12351

2019
262466
154532
13549

LUDZAS REĢIONS

Novadu pašvaldību bibliotēku pamatbudžetus galvenokārt veidoja novadu pašvaldību
finansējums, Kārsavas un Ludzas novados ieņēmumi no maksas pakalpojumiem -0,1%, ziedojumi
un VKKF finansējums 0,03%.
Pašvaldību piešķirtais finansējums nodrošināja bibliotēku pamatfunkciju veikšanu, bet
finansējuma pietrūka attīstībai, īpaši bibliotēku aprīkojuma modernizēšanai Kārsavas, Ciblas un
Zilupes novados.
Tabula “Ciblas novada bibliotēku finansiālais nodrošinājums”
(6 bibliotēkas)
2017
2018
2019
65257
67021
72100
Kopā (EUR)
Pašvaldības finansējums
65257
67021
72100
Citi ieņēmumi:
t. sk. maksas pakalpojumi
t. sk. ziedojumi un dāvinājumi
t. sk. VKKF finansējums
t. sk. citi piešķīrumi
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Tabula “Ciblas novada Bibliotēku izdevumi”
Izdevumi kopā (EUR)
Darbinieku atalgojums (bruto)
Krājuma komplektēšana

2017
65257
39252
6185

2018
67021
40745
6175

2019
72100
42583
9090

Atskaites periodā Ciblas novada bibliotēku finansiālais nodrošinājums palielinājās par
7,6%. 2019.gadā darbinieku atalgojums pieauga par 4,5%, krājuma komplektēšanai finansējums
pieauga par 2915 EUR, jeb 47,2 %.
Tabula “Kārsavas novada bibliotēku finansiālais nodrošinājums”
(7bibliotēkas + 1 ārējās izsniegšanas punkts)
Kopā (EUR)
Pašvaldības finansējums
Citi ieņēmumi:
t. sk. maksas pakalpojumi
t. sk. ziedojumi un dāvinājumi
t. sk. VKKF finansējums
t. sk. citi piešķīrumi

2017
95307
95093
214
214

2018
107443
107276
167
167

2019
99691
99343
395
216
50
82

Pārskata periodā Kārsavas novada bibliotēku finansējuma apjoms samazinājās par 7752
EUR, jeb 7,2 %. Maksas pakalpojumu ieņēmumi palielinājās par 29,3%. Samazinājās arī
darbinieku atalgojums par 2,5%
Tabula “Kārsavas novada Bibliotēku izdevumi”
Izdevumi kopā (EUR)
Darbinieku atalgojums (bruto)
Krājuma komplektēšana

2017
95307
62577
7846

2018
107443
70062
7882

2019
92286
68321
8427

Tabula “Ludzas novada bibliotēku finansiālais nodrošinājums”
(10 bibliotēkas)
Kopā (EUR)
Pašvaldības finansējums
Citi ieņēmumi:
t. sk. maksas pakalpojumi
t. sk. ziedojumi un dāvinājumi
t. sk. VKKF finansējums
t. sk. citi piešķīrumi

2017
136275
136166
109
109

2018
180992
147522
33470
42

2019
162856
162809
47
47

33428

Ludzas novadā 2019.gada finansējums samazinājās par 18136 EUR, jeb 10%. Pašvaldības
finansējums palielinājās par 15287 EUR, jeb 10,4%.
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Tabula “Ludzas novada Bibliotēku izdevumi”
Izdevumi kopā (EUR)
Darbinieku atalgojums (bruto)
Krājuma komplektēšana

2017
136275
76395
13968

2018
180992
84858
14514

2019
162856
91829
14456

Darbinieku atalgojums atskaites gadā palielinājās par 8463 EUR. Salīdzinot ar 2018. gadu
finansējums krājuma komplektēšanai ir samazinājies par 0,4%.
Tabula “Zilupes novada bibliotēku finansiālais nodrošinājums”
(4 bibliotēkas)
Kopā (EUR)
Pašvaldības finansējums
Citi ieņēmumi:
t. sk. maksas pakalpojumi
t. sk. ziedojumi un dāvinājumi
t. sk. VKKF finansējums
t. sk. citi piešķīrumi

2017
70979
70979

2018
73945
73945

2019
79750
79750

Tabula “ Zilupes novada Bibliotēku izdevumi”
Izdevumi kopā (EUR)
Darbinieku atalgojums (bruto)
Krājuma komplektēšana

2017
70979
42860
5699

2018
73945
43034
6217

2019
79750
46561
6376

“Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadu Bibliotēku izdevumi”
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3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums
LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BBLIOTĒKA

Kā jau tika minēts bibliotēkas materiāli tehniskā aprīkojuma uzlabošana notika
iepriekšējos gados. 2019.gadā Bērnu apkalpošanas nodaļai iepirkti un uzstādīti jauni datorgaldi,
sakarā ar to apmeklētāju datoru izvietojums palicis ērtāks.

Datoru izvietojums apmeklētājiem Bērnu apaklošanas nodaļā
Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka joprojām nav pieejama cilvēkiem ar kustību
traucējumiem.
LUDZAS REĢIONS

2019. gadā neviena no reģiona publiskajām un skolu bibliotēkām savu atrašanās vietu nav
mainījušas, tāpat nav notikusi bibliotēku telpu paplašināšana, pārvietošana uz citām telpām.
Ludzas reģionā bibliotēku telpu stāvoklis vērtējams kā labs.
Paveiktie remontdarbi 2019.gadā:
Brigu pagasta bibliotēka – nomainīts grīdas segums lietotāju apkalpošans zonā – 85 EUR
Ciblas pagasta bibliotēka - tika līdzināta grīda un uzklāts jauns grīdas segums lietotāju
apkalpošanas un bērnu telpās; nokrāsotas sienas abonementā un bērnu telpā: grāmatau plauktiem
nomainītas sānu malas; tika atjaunots slieksnis pieieejas bibliotēkā – uzlikts bruģis, nokrāsota
sānu marga.

Grīdas segums un atjaunotie plauktu gali
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Slieksnis pirms un pēc remonta
Ņukšu pagasta bibliotēka – abonementa telpā ir nomainītas tapetes
Iegādātā tehnika un inventārs 2019.gadā:
Ciblas pagasta bibliotēka – 2019. gada beigās, pateicoties reklāmas konsultāciju aģentūrai Kantar
Media Londonas birojam, bibliotēka saņēma dāvinājumu – procesorus 5 lietotāju datoriem.
Isnaudas pagasta Istalsnas bibliotēka – iegādāts jauns dators darbiniekam HP Elite Desk 705 G4
(906 EUR)
Kārsavas pilsētas bibliotēka – tika iegādāta laminēšanas iekārta, krāsu multifunkcionālā iekārta.
Pildas pagasta bibliotēka – tika iegādāts datora sistēmbloks.
Līdumnieku pagasta bibliotēka – tika iegādāts svītrkodu skeneris,

kumode dokumentu un

aparatūras glabāšanai.
Mežvidu pagasta Ranču bibliotēka – atskaites gadā par pašvaldība līdzekļiem iegādāts printeris
Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums Ludzas reģiona bibliotēkās”

Datori
Multifunkcionālā
iekārta
Printeri
Kopētāji
Skeneri
Citas iekārtas:
Svītrkodu skeneris
Fotokamera
Laminators
Radiotelefons

Darbiniekam
(skaits)

Iegādes/saņemšanas
gads

Lietotājiem
(skaits)

Iegādes/ saņemšanas
gads

33

2015; 2016; 2017;
2018

136

2005-2006; 2007;
2008.

40

2013; 2014; 2018

20
9
8

2010-2018
2010-2018
2010-2018

28
1
1
1

2015-2018
2016
2017

Atskaites gadā Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu bibliotēkās lietotāji izmantoja VVBIS
(2005.-2006.g) un 3td (2008.g.) projektu ietvaros iegādātos datorus, tie ir fiziski un morāli
novecojuši, tāpat kā multifunkcionālās iekārtas – tās bieži lūzt, bet labošana ir dārgāka nekā to
9

vērtība. Tā kā datori nav tik jaudīgi, tad bibliotēkas lietotāji, it īpaši jaunieši, biežāk izmanto
viedtālruņus, lai meklētu nepieciešamo informāciju un skatītos interesējošās lietotnes.
Labāka situācija ir ar darbinieku datoriem – tie ir iegādāti jauni, piedaloties dažādos
projektos, kā arī ieplānojot un iegādājoties par pašvaldības līdzekļiem.
Problēmas rada interneta datu plūsmas periodiskie traucējumi, tāpat arī elektroenerģijas
piegādes pārtraukumi. Ļoti bieži, it īpaši, pierobežu bibliotēku vadītāji, sūdzas par to, ka nedēļām
ilgi ir jāpaliek bez interneta - palīdzību no atbilstošajām instancēm ilgi jāgaida. Piemēram, Zilupes
pilsētas bibliotēkā 2018. gada nogalē tika uzstādīts jauns modems tīkla ātrdarbības uzlabošanai,
tomēr atskaites gada laikā bija secināts, ka tas stacionāro datoru interneta ātrumu neuzlabo, tātad
vaina ir pašos datoros.
Problēmu risinājums, protams, ir rodams finansējuma piesaistē, dalība projektos.
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4. Personāls
LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BBLIOTĒKA

2019.gadā izmaiņas personāla sastāvā nav notikušas. Ludzas pilsētas galvenajā bibliotēkā
bija 18.25 amatu vienības, t.sk. divas apkopējas, grāmatu restaurators, datu bāžu inženieris. Visi
darbinieki strādā uz pilnu slodzi, datu bāžu inženieris uz 0.25 slodzes. Trim darbiniekiem
augstākā profesionālā izglītība ir pielīdzināta maģistra grādam, vienam darbiniekam ir augstākā
izglītība bibliotēku zinātnes jomā, vienam darbiniekam - bakalaura grāds citā jomā, desmit
darbiniekiem - profesionālā vidējā izglītība.
Divi bibliotēkas darbinieki, kuriem nav speciālā bibliotēkārā izglītība 2019.gadā ieguva
profesionālo kvalifikāciju “Bibliotekārs. Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis”, nokārtojot
LNB Kompetenču attīstības centrā kvalifikācijas eksāmenu.
Ludzas novada pašvaldība atbalsta bibliotēkas darbinieku profesionālo pilnveidi, sedzot
apmācību vai kursu dalības maksu, ceļa, dienas un naktsmītnes izdevumus.
2019.gada 18. novembrī Bērnu apkalpošanas nodaļas galvenai bibliotekārei Ilgai Kaupužai
tika pasniegts Ludzas novada domes Atzinības raksts “Par aktīvu, radošu darbu un ieguldījumu
bērnu un jauniešu izglītošanā”. Par Ilgas popularitāti Ludzas iedzīvotāju vidū liecināja gara
sveicēju rinda un ilgi nerimstoši aplausi apbalvojuma pasniegšanas brīdī.

I.Kaupuža Atzinības raksta pasniegšanas ceremonijā
2019.gadā 14 Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas darbinieki piedalījās divu dienu mācību
braucienā uz Bauskas Centrālo, Īslīces pagasta Ritausmas un Gailīšu pagasta Gailīšu bibliotēkām.
Gada nogalē 6 bibliotēkas darbineki piedalījās triju dienu mācību braucienā uz Dembicas un
Wileapoles (Polija) bibliotēkām. Kā jau jebkurā pieredzes apmaiņas braucienā tika apmeklētas ne
tikai bibliotēkas, bet arī kultūrvēsturiski nozīmīgas vietas – Bauskas un Rundāles pilis, Bauskas
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novadpētniecības muzejs,V.Plūdoņa dzimtās mājas Zaķīšos (Latvija), Dembicas reģionālais
muzejs un pasaulē slavenā teātra režisora Tadeuša Kantora memoriālā māja-muzejs (Polijā).Visus
ar šiem barucieniem saistītos izdevumus (ceļa,dienas, naktsmītnes izdevumi) ir segusi Ludzas
novada pašvaldība.
Projekta “Interaktīvās izglītības telpa – efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālās
integrācijas veids” OPEN UP LLI-263 ietvaros 3 bibliotēkas darbinieki piedalījās divu dienu
mācības braucienā uz Rokišķu un Utenas (Lietuva) publiskām bibliotēkām, lai dalīties pieredzē
darbā strptautiskos projektos. Visi izdevumi tika segti no projekta līdzekļiem.
Bibliotēkas direktore piedalījās apmācībās “Innovative skills in ICT through collaborative
and project-based teaching and learning”, kuras tika organizētas LBB izstrādātā projekta “Latvijas
bibliotekāru – pieaugušo izglītotāju profesionālo IKT kompetenču paaugstināšana” (programma
Erasmus +) ietvaros. Apmācības noritēja Cervantes Training Centre Spānijā.
Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi
N.p.
k.

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

Norises
laiks

Norises
vieta

Organizētājs(-i)

JGB,
17.01.2019. Jēkabpils
OPEN
UP
projekta ietvaros
CERVANTES
Alcala de
training centre,
2.-8.03.2019. Henares
LBB projekta
(Spānija)
ietvaros
LPGB, OPEN
28.03.2019. Ludza
UP
projekta
ietvaros
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7
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4
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1
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1
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8.
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14.
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kvalifikācijas iegūšanai
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4
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1

5

1
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6

1

5

1

6
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Galvenā problēma personāla jomā ir darbinieku novecošana, gandrīz visi bibliotēkas
darbinieki ir 50+.
LUDZAS REĢIONS

2019. gadā četru novadu pašvaldībās darbojāss 27 publiskās bibliotēkas, tajās tika
nodarbināti 40 darbinieki no tiem 33 bibliotekārie darbinieki, un 16 skolu bibliotēkas, kurās
strādāja 21 bibliotekārs.
Atskaites gadā darbinieku slodzes nav mainījušās:
Ludzas novadā 8 bibliotekāres darbojās uz pilnu slodzi, divu bibliotēku darbinieču slodzes
bija 0.75 bibliotekārā darba un 0.25 slodzes Tautas nama vadītāja darbā.
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Ciblas novadā 5 bibliotēku darbinieces strādāja 0.75 bibliotekārā darba slodzi un uz 0,25
slodzes veica bibliotēkas uzkopšanas darbus, bet Blontu pagasta bibliotēkā darbinieces slodze bija
0.5 bibliotekārā darba un 0.5 sociālā darbinieka.
Kārsavas novadā 4 bibliotēkas strādāja 0.75 slodzi, divas bibliotēkas – 0.5 slodzi,
Kārsavas pilsētas bibliotēkā darbojās pieci bibliotekāri un viņu slodzes bija: 1-1, 3-0.75, 1-0.5.
Zilupes novadā 2 bibliotēkas darbojās uz pilnu slodzi, 1 bibliotēka strādāja uz 0.75 slodzi,
Zilupes pilsētas bibliotēkā 3 darbinieki strādāja uz pilnām slodzēm.
Četru novadu skolu bibliotēkās darbojās 18 darbinieki, no tiem uz pilnu slodzi strādāja 3
darbinieki, 2 darbinieki strādāja uz 0,7 slodzi, 5 uz 0,5 slodzi, 1 uz 0,3, 2uz 0,25, 3 uz 0,1 un 2
skolotājiem bibliotēka bija kā sabiedriskais pienākums.
Publisko bibliotēku darbinieku sadalījums pēc izglītībām: 33 darbinieki, no tiem 10 ar
bibliotekāro izglītību, 23 – izglītība citās jomās.


Bakalaura grāds specialitātē – 1



III profesionālais kvalifikācijas līmenis – 9



Maģistra grāds citā jomā jomā – 2



Bakalaura grāds citā jomā – 3



1.līmeņa profesionālā augstākā citā jomā – 1



Augstākā izglītība līdz 1993. gadam – 4



Vispārējā vidējā vai profesionālā izglītība citā jomā – 13

2019.gada novembrī 21 reģiona darbinieks kārtoja valsts profesionālo kvalifikācijas eksāmenu
bibliotekāriem LNB Kompetenču attīstības centrā.
Pārskata periodā Ciblas novada Līdumnieku pagasta bibliotēkā mainījās darbinieki. Bijusī
bibliotēkas vadītāja Irēna Pavlova devās pelnītā atpūtā. Viņas vietā stājās darbā Santa Litinska,
darbiniecei ir bakalaura grāds citā jomā.
Apbalvojumi un pateicības
Zilupes pilsētas bibliotēkas vadītāja Nadežda Ļemeševa 2019. gada 26. janvārī Preiļu
novada kultūras centrā saņēma Atzinības rakstu pasākumā “Latgales gada balva 2018.”
Zilupes pilsētas bibliotēkas vadītāja Nadežda Ļemeševa un bibliotekāre Nadežda
Boldiševica saņēma Pateicību par sekmīgu darbu un ieguldījumu Zilupes novada attīstībā Pilsētas
svētku koncerta “Mēs esam Zilupē!” ietvaros.
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Blontu pagasta bibliotēkas vadītāja Inta Vonoga saņēma Ciblas novada pašvaldības
Pateicības rakstu Ciblas novada 10 gadu jubilejā par ieguldījumu novada attīstībā un radošo darbu
sabiedrības labā.
Reģiona bibliotēku darbinieku apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi:
 17. Janvārī – Jēkabpils galvenā bibliotēka sadarbībā ar Jēkabpils izglītības pārvaldi
organizēja Konferenci “New tehnologies in social integration – advantage and risks” –
piedalījās Lauderu pagasta bibliotēkas vadītāja.
 26. Februārī – LPGB sadarbībā ar Liegu Piešiņu tika organizēts pasākums “Par Latvijas
kultūras kanona vērtībām un saruna ar rakstnieku un tulkotāju Roaldu Dobrovenski” –
piedalījās Zilupes, Zaļesjes, Lauderu un Pasienes bibliotēku vadītāji.
 9.-10.augusts - LBB organizētais pārgājiens pa Daugavas lokiem – piedalījās Zvirgzdenes
un Pušmucovas b-ku vad.
 27.septembrī – Ciblas pagasta pārvalde organizēja pieredzes apmaiņas braucienu uz
Gaigalavu, Rēzeknes nov. – piedalījās Līdumnieku pagasta bibliotēkas vadītāja.
 04.oktobrī – Balvu Centrlā bibliotēka sadrbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku organizēja
konferenci ”Literatūras zināšanas mūsdienīgam bibliotekāram” – piedalījās Līdumnieku un
Mežvidu bibliotēku vadītājas.
 20.,21.,22. novembrī – LNB Kompetenču attīstības centrā 26 Ciblas, Kārsavas, Ludzas,
Rēzeknes un Zilupes novadu bibliotēku darbinieki kārtoja kvalifikācijas eksāmenu.
 Pildas pagasta bibliotēkas vadītāja piedalījās lekcijā “Profesionālā izdegšana un tās
profilakse”
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5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība
LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BBLIOTĒKA

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji”
%

salīdzinot

2017

2018

2019

Lietotāju skaits
t. sk. bērni
Bibliotēkas apmeklējums
t. sk. bērni

2879
954
37897
12368

2855
921
36447
13012

2753
909
39131
17509

Virtuālais apmeklējums
Izsniegums kopā
t. sk. grāmatas
t.
sk.
periodiskie
izdevumi
t. sk. bērniem
Bibliotekārais aptvērums
% no iedz. skaita
pagastā, pilsētā, reģionā*
t. sk. bērni līdz 18 g.*

15538
82267
45267
36210

15316
75244
40306
33549

16076
74736
37213
34.795

-0.8% ; -3.6%
-3.5% ; -1.3%
-3.8% ; +7.4%
+5.2%
;
+34.6%
-1.4%; +4.73%
-8.5% ; -0.7%
-11% ; -7.7%
-7.3% ; +3.7%

14523

14139

14429

-2.6% ; +2.1%

34.3%

34.5 %

33.5%

+0.2%; -1.0%

73.3%

70.7%

70.6%

Iedzīvotāju skaits

8387 / 1301

8284 / 1303

8226 / 1288

-2.6%; - 0.1%
-1.2 ; +0.2%
-0.7% ; -1.2%

ar iepr. gadu

Lietotāju skaits Ludzas pilsētas galvenajā bibliotēkā pagājušajā gadā ir samazinājies par
3.6%, bet apmeklējumu skaits ir palielinājies par 7.4%, bērnu apmeklējumu skaits palielinājies
par 34 %. Vidējais apmeklējumu skaits dienā – 134, vidējais apmeklējumu skaits uz vienu lasītāju
– 14, vidējais izsniegumu skaits uz vienu lasītāju – 27. Lietotāju skaits pēc kategorijas diezgan
stabils:
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Lielākā daļa bibliotēkas lietotāju dzīvo Ludzā, 20% ir Ludzas vai citu Latvijas novadu
iedzīvotāji:

Apmeklējumu skaits Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas Pieaugušo apmeklētāju
apkalpošanas nodaļā:
2017.gadā

2018.gadā

2019.gadā

+/-

1179

1138

1059

-3.6% ; -6.9%

59

52

63

-11.9% ; +21.2%

10281

8906

8152

-13.4% ; -8.5%

315

317

214

+0.6% ; -32.5%

Izsniegumu
skaits

31372

26884

24947

-14.3% ; -7.2%

t.sk. bērniem

576

596

281

+3.5% ; -52.9%

Lietotāju skaits

645

541

464

-16.1% ; -14.2%

t.sk. bērni

14

15

8

+7.1% ; -46.7%

7419

6548

5760

-11.7% ; -12.3%

59

98

49

+39.8% ; -50%

35528

33417

33804

-5.9% ; +1.2%

Abonements
Lietotāju skaits
t.sk. bērni
Apmeklējumu
skaits
t.sk. bērni

Lasītava

Apmeklējumu
skaits
t.sk. bērni
Izsniegumu
skaits
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Lasītāji labprāt izmanto iespēju pasūtīt viņus interesējošās grāmatas gan abonementā uz
vietas, gan attālināti. Rindas parasti izveidojas uz daiļliteratūru. No nozaru literatūras īpaši
populāras ir grāmatas psiholoģijā, medicīnā, vēsturē.
Grāmatu izstādes abonementā rīkojam reizi mēnesī. Tās ir par dažādiem tematiem.
Popularitāti guva grāmatu izstādes, ar kādu konkrētu vārdu nosaukumā. Piemēram, izstādei “Ak,
sieviete” tika izvēlētas grāmatas, kuru nosaukumā ir vārds “sieviete”. Tajā tika eksponētas gan
daiļliteratūra, gan nozaru literatūra.
Dažus gadus atpakaļ sākam praktizēt žurnālu izsniegšanu uz mājām, ko lasītavas lietotāji
labprāt izmanto arvien vairāk. Uz mājām netiek izsniegti divos pēdējos mēnešos izdotie žurnāli.
Gandrīz katru dienu lasītavā satiekas pastāvīga apmeklētāju grupa, kuri lasa un diskutē par izlasīto
avīzēs un žurnālos. Periodikas nosaukumu klāsts gadu no gada nav viens un tas pats, ieklausoties
apmeklētāju vēlmēs to dažādojam. Lasītākā avīze ir “Ludzas zeme”.
Pieaugušo lasītāju apkalpošanas nodaļā, īpaši abonementā, palielinājās lietotāju - bērnu
skaits, tie nav regulārie lasītāji, pārsvarā skolu audzēķņi. Viņu vidū nav daudz skolēnu, kuri lasa
daiļliteratūru, no nozaru literatūras populara ir literatūra no psiholoģijas nozares. Uz lasītavu
skolēni pārsvarā atnāk pēc novadpētniecības informācijas, rakstot referātus skolotāju uzdevumā.
Jau vairākus gadus pēc kārtas katra gada sākumā noskaidrojam iepriekšējā gada aktīvākos
lasītājus abonementā un lasītavā un pasniedzam viņiem simboliskās dāvanas.
2017.gadā

2018.gadā

2019.gadā

+/-

Lietotāju
skaits

1397

1478

1471

+5.8% ; -0.5%

t.sk. bērni

390

399

416

+2.3% ; +4.3%

Apmeklējumu
skaits

11649

11512

14262

-1.2% ; +23.9%

t.sk. bērni

4877

4793

8125

-1.7% ; +69.5%

Internet
lasītava

Liela daļa Internet lasītavas lietotāju izmantoja printēšanas, skenēšanas un kopēšanas
pakalpojumus. Daudzi apmeklētāji nāk ar lūgumu palīdzēt internetbankas izmantošanā, vai citu
valsts elektronisko pakalpojumu lietošanā. Bija tādi, īpaši vecākās paaudzes cilvēki, kuri lūdza
palīdzēt mobilā telefona izmantošanā. Piemērām, lūdza nosūtīt īsziņas.
Bibliotēkas lietotāju apmācība darbam datorprogrammās un datu bāzēs notika individuāli.
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Tabula “E-grāmatu bibliotēkas statistikas dati”

2019

E-grāmatu bibliotēkas
lasītāju/autorizēto lietotāju
skaits
43

E-grāmatu bibliotēkas
izsniegums
78

Ludzas PGB uzreiz pēc E-grāmatu bibliotēkas pakalpojuma ieviešanas iesaistījās šīs
iespējas popularizēšanā. Uz informācijas dēļa bija izvietota informācija par iespēju jebkurām
publiskās bibliotēkas lietotājam lasīt e-grāmatas, plakāts par 3td.lv e-grāmatu bibliotēku,
bibliotekāri stāstīja

apmeklētājiem par šo iespēju, bija izveidoti informācijas bukleti

līdzņemšanai, publicēts raksts vietējā avīzē “Ludzas Zeme”, kā arī sarīkojām tikšanos ar
Pensionāru biedrības pārstāvjiem un rādījām platformas “E-grāmata” iespējas.
Pagaidām lasītāju atsaucība nebija liela. Pēc lasītaju atsauksmēm, vairākums dod priekšroku
tradicionālajām grāmatām.

Ludzas bibliotēkas izveidotais buklets
2019. gadā organizējām divas bibliotēkas lietotāju un pilsētas iedzīvotāju anketēšanas.
Aptaujas “Vai ir interese par bibliotēkā notiekošajiem pasākumiem?” mērķis bija uzzināt
iedzīvotāju viedokli par bibliotēkas organizētajiem pasākumiem. Aptauja tika publicēta Ludzas
novada pašvaldības mājās lapā, bet, diemžēl aktivitāte bija ļoti zema. Tika saņemtas tikai 5
atbildes.
Tāpat bibliotēkas lietotājiem piedāvājām aptauju “Vai Ludzas bibliotēka ir mūsdienīga?”.
Uz to atbildēja 75 cilvēki. Uz jautājumu “Vai Ludzas bibliotēkai nepieciešama 2. stāva
rekonstrukcija (remonts)?” 66% respondentu atbildēja “Jā” un 26% - “Grūti pateikt”. 28%
respondentu uzskata, ka mūsdienīgajā bibliotēkā jābūt plašām telpām, 18% - ka jābūt lielākai
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grāmatu izvēlei. Nedaudz vairāk nekā 10% atbildēja ka mūsdienīgajā bibliotēkā jābūt vairāk
datoru, liftam, „klusai”lasītavai. Lielākai daļai respondentu bibliotēkas apmeklēšanas galvenais
iemesls ir grāmatu līdzņemšana uz mājām, printera, interneta, datora izmantošana. Uz jautājumu
“Cik ērti un brīvi jūs jūtaties bibliotēkā” 70 % lietotāju atbildēja “Ļoti labi” un 26% - “Labi”.
Anketēšanā piedalījās dažādu paadžu un profesiju respondenti.

Bibliotēka joprojām nav pieejama personām ar īpašām vajadzībām. Bieži tādiem cilvēkiem
palīdz viņu radinieki vai asistenti, kuri pienes viņiem grāmatas uz mājām. Bibliotēkas darbinieki
sešus lasītājus apkalpo mājās.

2019. gadā pieauga lietotāju skaits, kuri izmantoja videolupu jeb digitālo palielinātāju.
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Pārskata periodā tika novadīti vairāki pasākumi dažādām lasītāju grupām. Ludzas
bibliotēka piedāvāja apmeklēt tematiskos pasākumus, ekskursijas, un izzinošos pasākumus.
Pasākumā „Zaļā pēcpusdiena” Dabas izglītības centra “Rāzna” vadītāja Regīna Indriķe
stāstīja par dabas aizsardzības aktualitātēm, augu aizsardzības jautājumiem, iepazīstināja ar muitā
konfiscētiem Dabas aizsardzības pārvaldē esošajiem eksponātiem, kuri bija izgatavoti no
dzīvnieku ādām, kauliem utt.

R.Indriķe demonstrē konfiscētos eksponātus
Par tradīciju ir kļuvis pasākums „Dzīvā grāmata”. Kārtējā saruna Ludzas bibliotēkā notika
par dzīvi, grāmatām un ārsta profesiju, ar vienu no Latvijas vadošām operējošām
onkoģinekoloģēm, pašlaik pensionāri - Mariju Zvaigznīti. Pasākumu vadīja bibliotēkas brīvprātīgā
palīdze Vanda Žulina.

M.Zvaigznīte un V.Žulina
Pasākumā „Mediju saturs latgaliski – cik tas ir svarīgi” Latgaliešu kultūras ziņu portāla
„lakuga.lv” redaktore Vineta Vilcāne un Latvijas Radio Latgales studijas vadītāja Renāte Lazdiņa,
žurnāla “A12” redaktore Ināra Groce diskutēja ar pasākuma apmeklētājiem par latgaliešu valodas
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nepieciešamību publiskajā telpā, par to cik viegli runāt latgalsiski, par valodas izmantošanu
ikdienā.
"Digitālās nedēļas 2019" ietvaros, bibliotēkas darbinieki dalījās ar kursā "Digitālā saziņa
ar valsti: dzīves situācijās noderīgie e-risinājumi" iegūtajām praktiskajām un teorētiskajām
iemaņām. Pasākuma apmeklētājiem bija iespēja iepazīties ar portāla „ManaLatvija.lv” iespējām.
Dalībnieki pozitīvi novērtēja iegūtās zināšanās, atzīmējot to praktisko noderību dažādās dzīves
situācijās.
Pasākumā „Ieskats Latvijas Republikas e-veselības sistēmā” SIA "Ludzas medicīnas
centra"

pārstāvis

Raimonds

Taukačs

iepazīstināja

ar

portālu

www.eveselība.gov.lv,

www.ludzahospital.lv, www.datamed.lv un www.eveselibaspunkts.lv lietošanu, iespējām un
izmantošanas priekšrocībām praktiskajās dzīves situācijās.

R.Taukačs stāsta par “e-veselība” iespējām
Par labu tradīciju ir kļuvusi vienu rteizi gadā ekskursiju organizēšana gada aktīvākajiem
lasītājiem. 2019.gadā piedāvājam iespēju apmeklēt Kārsavas pilsētu un Malnavas pagastu. Lasītāji
iepazinās Malnavas Rožukroņa Dievmātes Romas katoļu baznīcu (atrodas Kārsavā) un Kārsavas
Svētās Jefrosiņjas-Polockas kņazienes pareizticīgo baznīcu, Kārsavas pilsētas un Malnavas
muižas vēsturi.

Ekskursijas laikā.
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2019.gada pavasarī, pateicoties sadarbībai ar LBB, Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka
uzņēma kolēģu delegāciju no vairākiem Ukrainas apgabaliem. Vizītes reizē organizējām tikšanos
ar Ludzas novada pašvaldības priekšsēdētāju Edgaru Mekšu, sarīkojām ekskursiju uz Ludzas
Novadpētniecības muzeju, Ukarinas kolēģi apmeklēja Ludzas pilsētas galveno, Pildas un Pureņu
pagastu bibliotēkas. Viņiem bija daudz praktisku jautājumu par bibliotēku darba organizēšanu,
finansēšanu,saimniecisko darbību utt. Pēc Ludzas bibliotēkas apskates notika profesionālās
diskusijas, dalīšanās darba pieredzē.

Ukrainas kolēģes sarunājas ar Komplektēšanas nodaļas vadītāju T.Loginovu
2019.gada Starptautiskās akcijas Muzeju nakts Ludzas Novadpētniecības muzeja rīkotajā
pasākumā "Par Latagli dzied mana sirds” Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka piedalījās ar radošo
darbnīcu “Savā zemē, savā saimē…”. Tās gaitā demonstrējām video sižetus par Antonu Kūkoju,
izveidojām izstādi ar viņa publikācijam. Bērniem piedāvājām iepazīties ar grāmatām no Bērnu
apaklpošanas nodaļas krājuma, kā arī darboties radošajā darbnīcā "Mana zīmējumu kaste", kurā
labprāt piedalījās arī bērnu vecāki.

Pasākuma “Muzeju nakts” aktivitātes
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Informāciju par bibliotēkas pasākumiem izvietojām Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas
un Ludzas novada pašvaldības mājās lapās, bibliotēkas Facebook un Twitter kontos, kā arī afišas
piestiprinājām Ludzas bibliotēkas, Ludzas tautas nama un Ludzas novada pašvaldības
sludinājumu dēļos. Katram pasākumam veidojam skrējlapiņas, kuras apmeklētāji varēja ņemt līdzi
kā atgādinājumu.
Katru mēnesi bibliotēkas otrā stāva gaitenī rīkojam tematiskās fotogrāfiju vai citu
materiālu izstādes gan pašgatavotas, gan bibliotēkas sadarbības partneru veidotās. Piemēram:
„Baltijas ceļš – 30”, “Ziemassvētku un Jaungada atklātnes no pasaules digitālajiem krājumiem” un
citas. Bet lielāka daļa 2019. gadā eksponēto izstāžu bija par novadpētniecības tematiku.

Ludzas bērnu un jauniešu centra veidotā L.Olksnas izstāde “Portreti”
Tāpat, katru mēnesi mainījām informāciju tematiskajā dēlī, kurš izvietots otrā stāva
gaitenī. Temati bija dažādi: „Grāmatu otrā dzīve”, „Ko tu iegūsti, ja lasi grāmatas”, „Lāčplēšu
diena”, „Ķirbju sezona klāt”, „Interesanti fakti par grāmatām”, „Adventa – Ziemassvētku
gaidīšanas laiks” u. c.
2019.gadā tika izpildītas 2268 uzziņas. Lielākā daļa no tām bija precizējošas, apmēram
200 uzziņās – tematiskās. Uzziņu izpildīšanai izmantojām Ludzas bibliotēkas elektronisko un
novadpētniecības katalogus, LNB kopkatalogu, LNB datu bāzi “Raksti periodikā”, kā arī digitālās
datu bāzes “Periodika”, “Letonika”, “News.lv”.
Uzziņu piemēri: “Par virtuālo reklāmu”, “Par rakstniecēm Noru Ikstenu un Vizmu Belševicu”,
“Kokapstrādes uzņēmumi Latvijā”, “Par radiāciju”, “Veģetārisms’, “Aknu transplantācija”,
“Latvijas dziednieki”, “Smilšu terapija”, “Plastmasas ietekme uz vidi”, “Tiesas Latvijā”, “Par
marihuānas legalizāciju” u .c.
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Apmācības bibliotēkas apmeklētājiem rīkojam individuāli. Uz e-nedēļas ietvaros
rīkotajiem pasākumiem aicinam dažādu nozaru speciālistus (VID, medicīnas darbiniekus u.c.) kuri
parāda praktiskās iemaņas atbilstošas nozares vietnēs vai datu bāzēs.
Bibliotēkas lasītavā ir pieejams “Ludzas novada pašvaldības Puibliskais pārskats par ...”
vairākiem gadiem. Jebkurš interesents var iepazīties ar likumiem un citu valsts institūciju
informāciju izmantojot LURSOFT datu bāzi.
Tabula “BIS ALISE izmantošana”
Reģions/
Pilsēta/
Novads

Ludzas reg.

B-ku
skaits

28

Cik b-kas
strādā ar
BIS
ALISE,
ALISE-i
25

Strādā ar moduļiem
Cirkulācija SBA
Komplektēša
na

22

23

25

Autorizēti Pasūtīts
lietotāji
(Web)
(2019)
eksemplā
ru
(2019)
166
193

Ludzas reģiona Elektronisko kopkatalogu veido Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka,
Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu 27 pašvaldību un 7 skolu bibliotēkas (Ludzas pilsētas
ģimnāzijas bibliotēka, Ludzas mūzikas pamatskolas bibliotēka, Ludzas 2.vidusskolas bibliotēka, J.
Soikāna Ludzas mākslas skolas bibliotēka, Kārsavas vidusskolas bibliotēka, Malnavas koledžas
bibliotēka, Zilupes vidusskolas bibliotēka. Ludzas novada vakara vidusskolas bibliotēka, kura
veiksmīgi strādāja ar SKOLU ALISEs moduļi, 2019.gadā vidū tika slēgta. Lielākā daļa grāmatu
bija norakstītas, pārējās grāmatas nodotas ar BIS Komplektēšanas/Nodošanas moduļa palīdzību
Ludzas 2.vidusskolas bibliotēkai. Kārsavas mūzikas un mākslas skolas bibliotēka neturpina darbu
BIS ALISE no 2018.gada, kad tika ieviesta BIS uzturēšanas maksa skolu bibliotēkām.
No 28 publiskām bibliotēkām 25 patstāvīgi strādā ar BIS ALISE moduļiem: veic
bibliogrāfisko ierakstu veidošanu, ierakstu importēšanu no citu bibliotēku katalogiem, izmantojot
Z39.50 protokolu, strādā ar Komplektēšanas moduli, izmanto SBA moduļi. BIS nav ieviesta tikai
3 bibliotēkās: Kārsavas novadā - Nesteru un Ranču bibliotēkās, Zilupes novada Pasienes
bibliotēkā, bet Kopkatalogā šo bibliotēku krājumi daļēji tiek atspoguļoti, eksemplārus pievieno
Ludzas bibliotēka pēc iesniegtiem jauniegūto grāmatu sarakstiem vai kataloga kartītēm. Ludzas
PGB krājuma komplektēšanas nodaļas darbinieces rediģē ierakstus, papildina kataloga ierakstus ar
anotācijām un grāmatu attēliem, veido Autoritatīvo ierakstu datubāzi, galvenokārt importējot tos
no LNB (2019.g. beigās datubāzē – 18484 ieraksti ; 2018.g. - 17799 ieraksti (+685)).
Kopējais ierakstu skaits e-kopkatalogā, noslēdzot 2019. gadu, – 92203.
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Kopkatalogā ievadīto datu dinamika:
2016.g. decembris
2017.g. decembris
2018.g.decembris
2019.g.decembris

Ierakstu skaits
81478
85089
89134
92203

Dinamika
+3611
+4045
+3069

Automatizētā krājuma izsniegšana/saņemšana notiek 22 pašvaldību bibliotēkās un 2 skolu
bibliotēkās: Ludzas pilsētas ģimnāzijas bibliotēkā un Ludzas mūzikas pamatskolas bibliotēkā.
Kopkatalogs visiem interesentiem pieejams Ludzas bibliotēkas interneta vietnē
(www.ludzasbiblio.lv) sadaļā “Elektroniskais katalogs”. Šajā sadaļā tiešsaistē pieejama arī Ludzas
PGB veidotā Novadpētniecības materiālu datu bāze (2019. g. - 26040 ieraksti ; 2018.g. – 24880
ieraksti (+1160)), Analītikas datu bāze (3438 ; ieraksti papildinās minimāli, jo bibliotēku
darbinieki aktīvi izmanto LNB Analītikas datu bāzi) un datu bāzi “Ludzas pilsētas domes
dokumenti” (1970 ieraksti; datu bāzes papildināšana no 2013. gadā pārtraukta, sakarā ar Domes
noteikumu un lēmumu pieejamību Ludzas novada interneta vietnē www.ludza.lv).
Bibliotēkā reģistrētajiem lietotājiem tiek piedāvāta iespēja autorizēties un pašiem
pierakstīties elektroniskajā rindā uz grāmatām, kas izsniegtas citiem lasītājiem, arī pārraudzīt
savus datus par grāmatu nodošanas termiņiem un lūgt to pagarinājumus. Šo iespēju izmantoja
galvenokārt jaunākās un vidējās paaudzes lasītāji. 2019.gadā 166 lietotāji patstāvīgi izmantoja
rezervēšanas iespējas un pasūtīja 193 grāmatas; 123 - pieprasījuši pagarinājumu.
Tabula “Autorizētie lietotāji”
Autorizēti lietotāji
Autorizēti lietotāji % salīdzinot
(2018)
(2019)
ar iepr. gadu
129
166
+1,3%
Pagastu bibliotēkās bibliotēku lietotāji, joprojām, maz izmanto iespēju autorizēties un
lietot elektronisko katalogu attālināti. No 166 autorizētiem lasītājiem, 144 ir Ludzas PGB lasītāji.
2019. gadā pēc „Google Analytics” datiem Ludzas bibliotēkas kopkataloga attālinātie
apmeklējumi 3991(-394); (2018.g. – 4385), lietotāji – 1306(-353); (2018.g. – 1659), lapu
skatījumi – 26217(-3190); (2018.g. – 29407).
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Tabula “SBA rādītāji”
SBA
No citām Latvijas bibliotēkām
saņemto dokumentu skaits
Uz citām Latvijas bibliotēkām
nosūtīto dokumentu skaits

2017

2018

2019

346

133

155

670

506

463

Apmaiņa ar SBA starpniecību pārsvarā notiek starp Ludzas reģiona bibliotēkām. Lielākā
daļa no saņemtajām vai nosūtītajām grāmatām ir daiļliteratūras darbi. 27 grāmatas tika saņemtas
no Latvijas Nacionālās bibliotēkas. No LNB krājumiem, galvenokārt, pieprasījām mācību un
vēstures grāmatas, kā arī pasūtījām elektroniskās kopijas. Pieprasījumi tika domāti mācībām vai
novadpētniecībai.
Apmeklētāju apkalpošanas jomā problēmu sagādā lasītāji, kuri nāk no sociāli nelabvēligās
vides. Grāmatas, kuras viņi paņem uz mājām, tiek atgrieztas netīras un ar nepatīkamu smaku.
Ievietot tās krājumā nav iespējams. Sakarā ar to, ka smaka no nekārtīgiem apmeklētajiem ir
diezgan spēcīga, tas traucē citiem bibliotēkas lasītājiem uzturēšanos periodikas lasītavā vai
interneta pieejas punktā. Problēmas risinājumu pagaidām neredzam.
LUDZAS REĢIONS
Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji Ciblas novada bibliotēkās ”
(6 bibliotēkas)

Lietotāju skaits
t. sk. bērni
Bibliotēkas apmeklējums
t. sk. bērni
Virtuālais apmeklējums
Izsniegums kopā
t. sk. grāmatas
t. sk. periodiskie izdevumi
t. sk. bērniem
Bibliotekārais aptvērums %
no iedz. skaita pašvaldībā
t. sk. bērni līdz 18 g.*
Iedzīvotāju skaits

2017

2018

2019

820
270
13672

788
254
12182
3537

784
223
11621
2949

% salīdzinot ar
iepr. gadu
-4; -0,5
-6;-12,2
-11; -4,6
-25,5; - 16,62

123

-

-99,5;

19955

18793

-12; -5,8

8468

6607

-16,9; - 21,9

11487

11384

-7,8; -0,9

2101

1646

-20,7; -21,7

29,7

30

30

+1; vienāds

69,2
2765/390

68

61,4

-1,7; -9,7

2650/371

2633/363

-4,2/-4,8; -0,6/-2,2

4749
26306
22651
10192
12459
2651
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Vidējais izsniegums 24, vidējais apmeklējumu skaits 14,8, tai skaitā bērni – izsniegums
29,6 un apmeklējums 13,2.
Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji Kārsavas novada bibliotēkās”
(7 bibliotēkas+ārējās apkalpošanas punkts)

Lietotāju skaits
t. sk. bērni
Bibliotēkas apmeklējums
t. sk. bērni
Virtuālais apmeklējums
Izsniegums kopā
t. sk. grāmatas
t. sk. periodiskie izdevumi
t. sk. bērniem
Bibliotekārais aptvērums %
no iedz. skaita pašvaldībā
t. sk. bērni līdz 18 g.*
Iedzīvotāju skaits

2017

2018

2019

1488
440
20923
9566
7748
47349
28698
21551
14430

1474
466
19462
8294
9981
45731
23827
21901
12436

1414
434
17584
6510
3321
42883
22625
20258
12246

% salīdzinot ar
iepr. gadu
-0,9; -4,0
+5,9; -6,9
-6,9; -9,6
-13,3; -21,5
+28,8; -66,7
-3,4; -6,2
-16,9; -5
+1,6; -7,5
-13,8; -1,5

26

26

25

Nemainīgs; -3,8

51
5794/861

58
5652/807

54
5602/804

+13,7; -6,9
-2/-6; -0,8/-0,4

Vidējais izsniegums 30,3, vidējais apmeklējumu skaits 12,4, tai skaitā bērni – izsniegums
28,2 un apmeklējums - 15 .
Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji Ludzas novada bibliotēkās”
(10 bibliotēkas)
% salīdzinot ar
2017
2018
2019
iepr. gadu
Lietotāju skaits
t. sk. bērni
Bibliotēkas apmeklējums
t. sk. bērni
Virtuālais apmeklējums
Izsniegums kopā
t. sk. grāmatas
t. sk. periodiskie izdevumi
t. sk. bērniem
Bibliotekārais aptvērums %
no iedz. skaita pašvaldībā
t. sk. bērni līdz 18 g.*
Iedzīvotāju skaits

1278
353
21198
6489
860
35608
13378
22230
3530

1253
286
21705
5222
1576
33622
11827
21795
2339

1206
268
18792
3897
1327
31350
11996
19306
1997

-1,9; -3,7
-18,9; -6,3
+2.4; -13,4
-19,5; -25,3
+83,2; 15,8
-5,6; -6,8
-11,6; 1,4
-1,9; -11,4
-33,8; -14,6

26

26

25,5

Nemainīgi; -1,9

55
4948/638

45
4829/640

44,9
4726/597

-18,2; -0,2
-2,4/+0,3; -2,1/-6,7
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Vidējais izsniegums 27, vidējais apmeklējumu skaits 17,3, tai skaitā bērniem izsniegums –
7.4, apmeklējums – 14,5
Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji Zilupes novada bibliotēkās”
(4bibliotēkas)
Lietotāju skaits
t. sk. bērni
Bibliotēkas apmeklējums
t. sk. bērni
Virtuālais apmeklējums
Izsniegums kopā
t. sk. grāmatas
t. sk. periodiskie izdevumi
t. sk. bērniem
Bibliotekārais aptvērums %
no iedz. skaita pašvaldībā
t. sk. bērni līdz 18 g.*
Iedzīvotāju skaits

2017

2018

2019

1117
337
25721
8215
45
45635
21915
25257
8727

1144
328
21961
5901
69
42492
18938
23483
8473

1001
301
20105
5038
350
34971
13944
20878
5029

% salīdzinot ar
iepr. gadu
+2,4; -12,5
-2,7; -8,23
-14,7; -8,5
-28; -14,6
+53; -14,6
-6,9; -17,7
-13,6; -26,4
-7; -11,1
-2,9; -40,6

37

39

35

+5,4; -10,3

77
3033/440

85
2914/387

81
2864/370

+10,3; -4,7
-3,9/-12; -1,7/-4,4

Vidējais izsniegums 37 , vidējais apmeklējumu skaits 19, tai skaitā bērniem izsniegums –
16,7 un apmeklējumi – 16,7
Izvērtējot bibliotēku darba pamatrādītājus, jāsecina, ka tie visi ir samazinājušies. Galvenais
iemesls; tam ir nepārtraukta iedzīvotāju samazināšanās, skolu slēgšana, iestāžu reorganizēšana.
Ekonomiskā un demogrāfiskā situācija valstī kopumā atstāj būisku iespaidu uz bibliotēku
apmeklētāju skaitu un pakalpojumu pieprasījumu. Samazinoties iedzīvotāju skaitam apkalpojamā
teritorojā, sarūk arī bibliotēkas reģistrēto lietotāju un apmeklētāju skaits, kā arī izsniegums.
Ludzas reģiona bibliotēkās atskaites gadā lietotāju skaits samazinājies par 254, jeb 5,5%.
Apmeklējumu skaita samazināšanās izskaidrojama ar to, ka bērni mazāk nāk uz internetlasītavām,
kur datori ir novecojuši. Lielākai daļai jauniešu ir viedtālruņi, kuri aizstāj datoru.
Pakalpojumu attīstība, jauninājumi
Visas

novadu

bibliotēkas

atbilstoši

saviem

Nolikumiem

sniedz

bibliotekāros

pakalpojumus, kā arī maksas pakalpojumus visām iedzīvotāju grupām neatkarīgi no vecuma,
nodarbības, sociālā stāvokļa.
Bibliotēku pakalpojumu klāsts ir nemainīgs: tradicionāli grāmatu un periodisko izdevumu,
novadpētniecības krājuma izmantošana. Joprojām visās bibliotēkās var kopēt, skenēt, drukāt
vajadzīgos dokumentus, elektroniski sūtīt dokumentus, sērfot internetā, meklēt informācijas,
maksāt internetbankās maksājumus u.t.t. Atskaites gadā bija vērojama lielāka tendence izmantot
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SBA pakalpojumus, pasūtot vajadzīgos dokumentus. Bibliotēkas sadarbojas un sniedz atbalstu
LAD (Lauku atbalsta biedrība), VID (Valsts ieņēmumu dienests) darbiniekiem palīdzot
iedzīvotājiem aizpildīt un nosūtīt vajadzīgos dokumentus u.t.t. Individuālās sarunās ar lietotājiem,
darbinieki cenšas vairāk stāstīt par valstī pieejamajiem e-pakalpojumiem. 2019. gadā divas
bibliotēkas iegādājās laminēšanas iekārtas.
Aizvien vairāk ir pamanīts, ka uz bibliotēkām nāk gados vecāki cilvēki ar savām tehnikām
un iekārtām, lai bibliotēkās rastu palīdzību to izmantošanā, un bibliotekāri savu iespēju robežās to
dara.
Ārējie apkalpošanas punkti
Ludzas reģionā ir viens ārējās apkalpošanas punkts - Kārsavas pilsētas bibliotēkas ārējās
apkalpošanas punkts “Bozovas bibliotēka”. Tas ir izveidots uz bijušās bibliotēkas bāzes. Te ciema
iedzīvotājiem ir iespēja izmantot Kārsavas pilsētas bibliotēkā krājumā esošo literatūru. Ārējās
apkalpošanas punktā tiek abonēti 3 preses izdevumi, kā arī pieejami datori, internets un biroja
pakalpojumi. Cilvēki iegriežas lai palasītu presi, veiktu ikdienas maksājumus, meklētu
informāciju. Tā ir arī vieta, kur notiek novada informācijas aprite. Pagasta pārvaldnieka tikšanas
ar iedzīvotājiem, novada informatīvā izdevuma izplatīšanas vieta. Apkalpošanas punkts ir laba
alternatīva bibliotēkai nelielā apdzīvotā vietā, kur tomēr iedzīvotājiem ir nepieciešami
pakalpojumi, bet transporta sakari ar centru ir neregulāri.
Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām
Bibliotēku darba laiks pagastos tiek piemērots apmeklētāju vajadzībām. Pārsvarā
bibliotēkas darbojas no plkst. 8:00 līdz 16:00, jo pagasta iedzīvotāji pagasta iestādes apmeklē rīta
pusē. Sešas reģiona bibliotēkas strādā arī sestdienās. Pagastu bibliotēku darbinieki ir ļoti
pretimnākoši, neatsaka saviem lietotājiem arī izejamās dienās, ja ir nepieciešamība pēc kāda
izdevuma, tad var sarunāt, piezvanot, vizīti uz bibliotēku u.t.t.
Situācija bibliotēku pieejamībā un pakalpojumos personām ar īpašām vajadzībām reģionā
nebija mainījusies. No 28 bibliotēkām tikai 11 ir tādas, kuras atrodas pirmajā stāvā, un ir ierīkotas
uzbrauktuves, tām automātiski ir nodrošinājums, ka cilvēki ar īpašām vajadzībām iekļūst
bibliotēkās, pārējo 17 bibliotēku gadījumā tika meklēti dažādi problēmu risinājumi, piemēram,
Zilupes un Kārsavas bibliotēkas apmeklētāji var tikt iekšā Tautas namā, tā kā šīs bibliotēkas
atrodas otrajā stāvā, tad tālāk pašu spēkiem tikt nevar, bet, sazinoties ar bibliotekāriem, grāmatu
lasītāju vēlmes tika apmierinātas. Kārsavas pilsētas bibliotēka atskaites gadā noslēdza līgumu ar
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Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Rēzeknes filiāli par audiogrāmatu piegādi lasītājiem ar redzes
traucējumiem – to izmantoja 3 bibliotēkas lietotāji.
Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām vai interešu grupām
Reģiona bibliotēkas tradicionāli strādā vienlaikus ar vairāku lasītāju mērķgrupām:
pensionāri, skolēni, studenti, bezdarbnieki, mājsaimnieces, strādājošie. Visaktīvākā lasītāju grupa,
protams, ir seniori. Viņi visaktīvāk interesējas par bibliotēkās notiekošo, veidojot nelielus interešu
“klubiņus”.
Bezdarbnieki nāk uz bibliotēku, meklējot darba vakances avīzēs, interneta portālos.
Strādājošie bibliotēkas pakalpojumus izmanto pārsvarā, lai paņemtu lasāmvielu izklaidei.
Uzziņu un informācijas darbs
Pārskata periodā reģiona publiskajās bibliotēkās sniegtas 4596 mutiskās, telefoniskās,
rakstiskās, elektroniskās uzziņas un konsultācijas, kas ir par 148 mazāk nekā bija 2018. gadā.
Bibliotekāri konsultēja lasītājus par elektronisko katalogu izmantošanu un to iespējām – LGB
kopkatalogu, LNB u.t.t.. Daudzi lasītāji par bibliotēkas jaunajām grāmatām uzzināja ielūkojoties
Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas mājas lapas http://www.ludzasbiblio.lv sadaļā: Elektroniskais
katalogs, bieži tika izmantotas arī sadaļas Datu bāzes un Kultūrvēstures datu bāzes.
Vispopulārākās meklētāju sistēmas lietotāju vidū, protams, bija http://www.google.lv,
http://www.rambler.ru/, http://letonika.lv, www.lursoft.lv u.c. Liels atbalsts uzziņu izpildē bija
brīvpieejas datubāzes, e-vārdnīcas: http://termini.letonika.lv, http://www.termini.lv u.c. Protams,
tiek uzskaitītas tikai tās uzziņas, kuru izpildei ir vajadzīgs lielāks laiks, visas „mazās” nav
iespējams uzskaitīt.
Visa jaunākā informācija, paziņojumi par pašvaldības darbu, nevalstisko organizāciju
darbību

ir

pieejami

novadu

interneta

vietnēs:

www.ludza.lv,

www.ciblasnovads.lv/,

www.karsava.lv
SBA pakalpojumi
SBA ir populārs starp bibliotēkām. Tā ir laba iespēja nodrošināt lietotājus ar nepieciešamo
informāciju un vajadzīgo vai gribēto lasāmvielu.
Dokumentu aprite galvenokārt notika starp reģiona bibliotēkām. Kārsavas pilsētas
bibliotēka atskaites gadā vienu grāmatu pasūtīja no LNB. Izdevumu pieprasījumi bija dažādi, gan
daiļliteratūras izdevumi, gan specifiski nozaru izdevumi. Nereti gadījās pieprasījumos padomju
laika izdevumi, kuri pieejami tikai reģiona galvenajā bibliotēkā. Reģiona bibliotēku vadītāji
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grāmatas (pārsvarā daiļliteratūru) piegādāja saviem lasītājiem no LPGB izsniedzot BIS Alise kā
lasītājiem, tāpēc SBA modulī tas neparādās
Tabula “SBA rādītāji”
SBA
No citām Latvijas bibliotēkām saņemto
dokumentu skaits
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto
dokumentu skaits

2017

2018

2019

1015

630

1312

491

890

521

Atskaites gadā SBA kārtā saņemto un izsniegto dokumentu skaits reģiona bibliotēkās bija
manāmi pieaudzis - kopā 1833 tas ir par 313 vienībām vairāk nekā iepriekšējā gadā.
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6. Krājums
LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BBLIOTĒKA

Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka 2019. gadā krājuma komplektēšanu veica atbilstoši
2016.gadā izstrādātajam dokumentam „Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas krājuma attīstības un
komplektēšanas koncepcija” 2016.-2020. gadiem. Krājuma komplektēšanā tika ņemta vērā
krājuma izmantošana iepriekšējā darbības periodā. Veidojot un organizējot krājumu, Ludzas PGB
mēģina ņemt vērā visu lasītāju kategoriju intereses.
Ludzas PGB bibliotēkas krājuma komplektēšanas un organizācijas prioritātes 2019. gadā:
jaunākā latviešu oriģinālā un cittautu daiļliteratūra, autoru - novadnieku grāmatas, izdevumi, kas
saistīti ar novada vēsturi un kultūru dažādos informācijas nesējos; aktuālākais pedagoģijā, sociālā
darba jautājumos, literatūra psiholoģijā, medicīnā, tiesību zinībās u.c. nozarēs, kā arī izdevumi
brīvā laika organizēšanai. Ņemot vērā bibliotēkas lietotāju sastāvu, daļa krājuma tiek komplektēta
krievu valodā – daiļliteratūra, periodika un populārzinātniskā literatūra. Piesaistot pašvaldības
finanšu līdzekļus, Ludzas PGB 2019.g. piedalījās bijušā novadnieka A. Aksjonova grāmatas
«Записки латгальского мальца» izdošanā.
Bērnu literatūras nodaļā – jaunākā oriģinālliteratūra un tulkotā literatūra bērniem un
jauniešiem, daiļliteratūras grāmatas angļu valodā, kā arī bērnu literatūra dažādās zinātņu nozarēs.
Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums”
2017
12241.00

2018
12351.00

2019
13549.00

t. sk. grāmatām

7202.00

7499.00

8688.00

t. sk. bērnu grāmatām

1484.45

1692.01

1738.04

t. sk. periodiskajiem izdevumiem

5039.00

4852.00

4861.00

Finansējums krājumam uz 1
iedz. skaita pagastā, pilsētā,
reģionā

1.46

1.48

1.65

12351.00

14746.05
(no tiem 1197.05
EUR projektā
NATTOUR Nr.LVRU-030 iegūtie
finanšu līdzekļi)

Pašvaldības finansējums
krājuma komplektēšanai

Finansējums krājuma
komplektēšanai kopā

12241.00
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Ludzas PGB krājuma komplektēšanas finansējuma pamatavots – pašvaldības budžeta
finansējums. 2019.gadā grāmatu iepirkšanai par budžeta līdzekļiem izlietoti 8688 EUR (+ 13,7%
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu), periodikas parakstīšanai – 4861 EUR. Piešķirtie finanšu
līdzekļi krājuma komplektēšanai atbilst LR Ministru kabineta noteikumu Nr.415 „Bibliotēku
darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi” ieteikumiem un sastādīja 1,65 EUR uz vienu
pilsētas iedzīvotāju un 4,92 EUR uz vienu bibliotēkas lietotāju. Par pašvaldības līdzekļiem 2019.
gadā iegādāti 1146 grāmatu eksemplāri.
Ludzas pilsētas galvenajā bibliotēkā

krājuma rekataloģizācija pilnība pabeigta, kopš

2008.gada bibliotēkā notiek automatizētā lietotāju apkalpošana.
Pārskata periodā Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas krājuma inventarizācija tika veikta
no 25.jūnija līdz 15.jūlijam, izmantojot BIS ALISE moduļi. Šajā laika posma tika noskenēti gan
pieaugušo, gan bērnu nodaļas krājumi, veikta datu apkopošana Inventarizācijas modulī, tika
strādāts ar drukātajiem sarakstiem (dubultie svītrkodi, nav plauktā, skaitās izsniegtas (36
grāmatas), u.c.). Krājuma pārbaudes rezultātā bija konstatēts zudums – 188 eksemplāri par summu
451,49 EUR, sastādīti norakstīšanas akti. Ludzas PGB šī ir jau otrā inventarizācija ar BIS ALISE
moduli, iepriekšēja bija veikta 2008. gadā. Veicot inventarizāciju pirmo reizi, bija vairāk
neskaidrību, tika labotas arī neprecizitātes, kuras bija radušās rekataloģizācijas procesā.
2019. gadā krājuma inventarizācija tika veikta arī Ciblas novadā: Ciblas pagasta,
Zvirgzdenes pagasta un Felicianovas pagasta bibliotēkās, Ludzas novada Nirzas pagasta
bibliotēkā un Kārsavas pilsētas bibliotēkā.
Krājuma pārbaudes rezultātā tika konstatētas faktisko bibliotēkas un BIS ALISE uzskaitē
esošo datu nesakritība ar grāmatvedības uzskaites datiem gandrīz visās pagastu bibliotēkās, kā arī
tika konstatēts nozaudēto grāmatu eksemplāru skaits, apzinātas nolietotās un sabojātās grāmatas,
tās norakstot. Ludzas PGB krājuma komplektēšanas nodaļas vadītāja sniedza konsultatīvo un
praktisko palīdzību bibliotēku vadītājiem.

Krājuma pārbaudes pabeigtas un noslēgtas visās

bibliotēkās.
Tabula “Krājuma rādītāji”
Jaunieguvumi kopā

2017
3066

2018
3138

2019
3194

t. sk. grāmatas

1309

1223

1429

t. sk. latviešu daiļliteratūra

223

178

212

t. sk. bērniem

290

278

356
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Izslēgtie dokumenti

5119

3817

2636

Krājuma kopskaits

50648

49969

50527

Grāmatu krājuma apgrozība

0.98

0.89

0.81

Periodisko
apgrozība

8.2

7.3

7.6

izdevumu

Jauno grāmatu iepirkumi veikti regulāri (katru mēnesi) grāmatu bāzē “Latvijas Grāmata”,
vietējā grāmatu veikalā „Sākums A” un apgāda „Zvaigzne ABC” Ludzas grāmatnīcā, kuri
piedāvāja gan cenu atlaides, gan grāmatu piegādi pēc bibliotēkas pasūtījuma.
2019. gadā Ludzas PGB iesaistījās pārrobežu projektā “NATTOUR Nr.LV-RU-030”,
kurā ietvaros saņēma finansējumu grāmatu iegādei - 3000 EUR. Pārskata periodā tika iepirktas
120 grāmatas par summu 1197.05 EUR. Iegādātās grāmatas un audiovizuālie materiāli papildināja
gan pieaugušo, gan bērnu nodaļu nozaru literatūras krājumu. Grāmatu tematika - dabaszinātnes,
vides aizsardzība, ainavu arhitektūra, tūrisms, puķu kultūru audzēšana. Iepirkumi bija veikti pie
grāmatu tirgotājiem – SIA “Virja LK” un “Jāņa Rozes apgādā”.
2019. gadā Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka abonēja 94 nosaukumu žurnālus un 19 avīžu
gada komplektus pieaugušajiem lasītājiem un 25 nosaukumu žurnālus un 2 avīzes bērniem par
kopējo summu 4861 EUR. (Kopumā 1757 eks.). Periodisko izdevumu abonēšana notika ar VAS
„Latvijas Pasts” starpniecību, pasūtot portālā pasts.lv, “Laimīgās nedēļas” laikā abonējām
žurnālus par akcijas cenām, kā arī izmantojām izdevniecības „Egmont Latvija” (bērnu periodikas
pasūtīšanai) un SIA „Merion” pakalpojumus. Vietējo avīzi „Ludzas Zeme” pasūtījām redakcijā.
Grāmatu dāvinājumus saņēmām no Latgales Kultūras centra izdevniecības, citiem grāmatu
izdevējiem, no grāmatu autoriem, kā arī pieņēmām grāmatu dāvinājumus no pilsētas
iedzīvotājiem. Tos izvērtējām, vērtīgākos izdevumus uzņēmām krājumā, citus izmantojām
krājuma nolietoto grāmatu nomaiņai. Kopā dāvinājumos saņemti un krājumā uzskaitīti 117
eksemplāri par summu 412.10 EUR. Dāvinājumu grāmatas, kuras netika ņemtas uzskaitē, tika
piedāvātas citām reģiona bibliotēkām vai izvietotas plauktā Lasītājs - lasītājam, kas ir ļoti
populārs bibliotēkas apmeklētāju vidū.
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Krājuma kustība (pa izdevumu veidiem):

Kustība
Pavisam
2019.g.

Grāmatas

Seriālizdevumi

Audiovizuālie

Pieaug. Bērnu Pieaug. Bērnu Pieaug. Bērnu
nod.
nod.
nod.
nod.
nod.
nod.

El.
dok.

Pārēji
dok.
Spēles

Krājums
gada
sākumā

49969

26721

18449

3800

787

96

16

81

19

Ienācis

3194

829

600

1510

247

1

3

-

4

Izslēgts

2636

437

451

1293

451

2

1

1

-

Krājums

50527

27113

18598

4017

583

95

18

80

23

Krājuma procentuālais sadalījums pa izdevumu veidiem:

Jaunieguvumi 2019. gadā sastādīja 6,3 % no kopēja bibliotēkas krājuma, kas atbilst
procentuāli paredzētajam skaitam „Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas krājuma attīstības un
komplektēšanas koncepcijā”. Pārskata periodā krājumā ienākuši 212 eksemplāri latviešu
oriģinālliteratūras, kas sastādīja 27% no visiem daiļliteratūras jaunieguvumiem
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2019. g. rādītāju analīze: izsniegums, krājuma apgrozība
Krājums
Izsniegums
Apgrozība

2017
50648
82267
1.6 reizes

2018
49969
75244
1,5 reizes

2019
50527
74736
1,48 reizes

2017
30427
66966
2.2 reizes

2018
30700
60388
1.97 reizes

2019
31307
58751
1.88 reizes

2017
20221
15240
0.75 reizes

2018
19269
14853
0.77 reizes

2019
19220
15921
0.83 reizes

Pieaugušo apkalpošanas nodaļā
Krājums
Izsniegums
Apgrozība
Bērnu apkalpošanas nodaļā
Krājums
Izsniegums
Apgrozība

Krājuma komplektēšanā tika ņemta vērā krājuma izmantošana iepriekšējā darbības gadā.
Katra gada sākumā bibliotēkas darbinieki veic pagājušā gada izsniegumu vēstures izpēti pa
nozarēm. 2019.gadā vislielākais pieprasījums bija, kā vienmēr, daiļliteratūras grāmatām
(apgrozījums = 1,7), bet lasītāju uzmanība tika pievērsta arī dažādu nozaru literatūrai: psiholoģijas
(347 izsniegumi), medicīnas (267), tiesībzinātņu (140), mākslas un mūzikas (199), pedagoģijas
(136) grāmatām. Ļoti liels pieprasījums katru gadu ir periodikai (apgrozījums = 7,6), un
bibliotekāri cenšas sekot tam līdzi, pasūtot pieprasītākos izdevumus. Diemžēl, samazinoties
bibliotēkas lasītāju skaitam, nedaudz pazeminājās arī

grāmatu kopējais izsniegums, toties

periodikas izsniegumu skaits nedaudz palielinājās.
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Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums”
Dabubāze

2018
469

2019

Letonika

2017
445

News

302

247

410

623

Datubāzu izmantošana pieaug. Ir jāpiestrādā pie datu bāzes “Letonika” popularizēšanas.
Krājuma un datubāzu popularizēšana
 Jauno grāmatu un periodikas apskati
Pasākums “Grāmatas un dzīve”. Lektore Liega Piešiņa stāstīja par jaunumiem un aktualitātēm
literatūrā.
Lietotāju kategorija: visi
 E-grāmatu un jaunās periodikas apskats
Bibliotēkas lietotāji tika iepazīstināti ar periodikas jaunumiem, ar „3TD” iespējām lasīt egrāmatas, kā arī izmēģināja virtuālo realitāti
Lietotāju kategorija: pensionāri

 Dzejas pasākumi
Dzejas dienu ietvaros notika pasākums “Tikšanās ar rakstnieci Annu Rancāni”. Atbildot uz
pasākuma apmeklētāju jautājumiem, dzejniece stāstīja par savu dzīves gaitu, atcerējās pirmo
pieredzi dzejas rakstīšanā, stāstīja par darbu pie grāmatām “Divpadsmit Latgales loki” un "Aiz
azara bolti bārzi…"(Terēzijas Brokas biogrāfija) tapšanu, kā arī lasīja savu dzeju.
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Tikšanās ar Kristapu Rasimu “Par dzeju, dziesmu un mīlestību”. Abi pasākumi notika Valsts
Kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta ietvaros.

Lietotāju kategorija: visi
 Grāmatu popularizējošie pasākumi

Tradicionālais pasākums „Tikšanās ar noslēpumaino grāmatu” pagājušā gada aprīlī notika jau
15. reizi. Aizklātajās aploksnēs piedāvājām jaunākās grāmatas.

Pasākuma "Tikšanās ar sen zināmo, bet aizmirsto grāmatu" ietvaros lasīšanai tika piedāvāta
klasiska literatūra

Lietotāju kategorija: visi
 Tikšanās ar rakstniekiem

Pasākums „Par Latvijas kultūras kanonu vērtībām”. Tikšanās ar rakstnieku, tulkotāju un
dzejnieku Roaldu Dobrovenski. Sarunas laikā R. Dobrovenskis pastāstīja par sevi, savu dzīvi un
grāmatām.
Pasākums „Maija Krekle viesojas Ludzas bibliotēkā”. Autore iepazīstināja klātesošos ar sevi
un savu daiļradi. Pasākuma apmeklētājiem bija izcila iespēja noklausīties fragmentus no topošā
romāna par Emīla Dārziņa dzīvi.

39

Novadpētniecības pasākums “J.Skuratovas un A.Aksjonova grāmatu prezentācija”.
A.Aksjonova grāmatas “Рассказы латгальского мальца”(Ludzas bibliotēkas izdevums)
Jevģenijas

Skuratovas

(autores

personīgais

izdevums)

grāmatas

“Память

un

сердца.

Воспоминания” atvēršanas svētki.

Pasākuma “Grāmatas un dzīve” ietvaros notika tikšanās ar rakstnieci Lauru Vinogradovu.

Lietotāju kategorija: visi
 Bibliotekārās stundas

Vecāko klašu skolēniem stāstījām par Ludzas bibliotēkas un LNB datu bāzēm, elektroniskiem
katalogiem. Lai skolas audzēkņus tuvāk iepazīstinātu ar bibliotēkas darbu, viņiem tika piedāvāta
iespēja piedalīties novadpētniecības viktorīnā, kā arī paspēlēt „Bibliobingo” un piedalīties
„Biblio-kvestā”.

Lietotāju kategorija: 10. Un 11.klašu skolēni
 Grāmatu izstādes
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Grāmatu popularizēšanai katru mēnesī rīkojam jaunu izstādi. Rakstnieku jubilejām veltītās
izstādes - „Dzintrai Žuravskai – 80”, „Edgaram Alanam Po – 210”, „Aīdai Niedrai – 120 ”, „Norai
Ikstenai – 50“ u.c. Tematiskās izstādes - “Esi uzņēmējs”, “Rokdarbu vācelīte”, “Vēstures
noslēpumus iepazīstot”, „Bērni ir no debesīm “, “ Mājas mīluļi” , „Saules mūžu Latvijai!“ u.c.
Lasītājiem patika izstāžu cikls, kur tika izstādītas viena autora grāmatas („No Artura Heniņa
kolekcijas“, „No Paulu Koelju kolekcijas”, „No Zigmunda Skujiņa kolekcijas“, „No Artura
Heilija kolekcijas“, „No Monikas Zīles kolekcijas“ u.c.)
Bibliotēkas abonementā sarīkojām 4 izstādes no cikla “Latviešu māksla” - „Māksla. Latviešu
teātris“, “Māksla. Latviešu keramika” u.c.
Izstāžu cikls, kur grāmatas nosaukumā ir konkrēts vārds,

pievērsa lielu lasītāju uzmanību.

Piemēram, izstādes “Vēlreiz par mīlestību”, „Sapnis sapnī “, „Mātē – saules siltums…“, „Likteņu
līkloči“ u.c.
Gada garumā tika izveidotas 83 izstādes.
Lietotāju kategorija: visi
 Jauno grāmatu diena
Katra mēneša pirmajā dienā bibliotēkā notika Jauno grāmatu diena.
Lietotāju kategorija: visi
 Mājas lapā
Pirms Jauno grāmatu dienas mājas lapā tika ievietots bibliotēkas jaunieguvumu saraksts un saite
ar WEB katalogu. Bildes ar jaunieguvumiem tika publicētās bibliotēkas Facebook un Twitter
kontos.

Lietotāju kategorija: visi
 Virtuālās izstādes

Videofilma “2019. gada grāmatu jaunumi” par jaunākajām grāmatām tika ievietota mājās lapā,
TV ekrānā pašvaldības ēkā, kā arī bibliotēkas Facebook un Twitter profilos.
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Lietotāju kategorija: visi
 Videofilma

Videofilma “2019. gada grāmatu jaunumi” par jaunākajām grāmatām tika ievietota mājās lapā,
TV ekrānā pašvaldības ēkā, kā arī bibliotēkas Facebook un Twitter profilos.
Lietotāju kategorija: visi
 Informācijas lapas

Informācijas lapas “Lasītāja autorizēšanās” un “Latviešu autoru grāmatas tiešsaistē” tika ievietota
lasītāju apkalpošanas nodaļās.
Lietotāju kategorija: visi
Darbs ar parādniekiem notika regulāri. Bibliotēkas darbinieki telefoniski atgādināja
lasītājiem par laikā nenodotām grāmatām, kā arī tika izmantoti sociālie tīkli.
LUDZAS REĢIONS
Atskaites gadā galvenās krājumu komplektēšanas prioritātes bija nozaru literatūra,
enciklopēdijas, vārdnīcas, populārā daiļliteratūra. Visās reģiona bibliotēkās krājumi ir universāli,
atbilstoši bibliotēku statusam – vietējās nozīmes bibliotēkas.
Bibliotēku krājumu papildināšanas iespējas nodrošināja novadu pašvaldību piešķirtie
budžeta līdzekļi, dāvinājumi kā arī Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Bērnu, jauniešu
un vecāku žūrija” finansētie izdevumi.
Bibliotēku grāmatu fondi tika papildināti reizi ceturksnī, ņemot vērā lasītāju pieprasījumu,
izvērtējot grāmatu piedāvājumu un cenas.
Prese tika abonēta izmantojot a/s Latvijas Pasts elektronisko abonēšanas sistēmu,
“Laimīgās nedēļas” atlaižu piedāvājuma laikā.
Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums
Ciblas novada bibliotēkās”
2017

2018

2019

6185

6175

7071

t. sk. bērnu grāmatām

3576
566

3509
639

4163
655

periodiskajiem izdevumiem

2609

2666

2908

2,2

2,3

2,7

Pašvaldības finansējums
krājuma komplektēšanai
grāmatām

Finansējums krājumam uz 1
iedz. pašvaldībā
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Tabula “Krājuma rādītāji”
Jaunieguvumi kopā
grāmatas
t. sk. latviešu daiļliteratūra
t. sk. bērniem
Izslēgtie dokumenti
Krājuma kopskaits
Grāmatu krājuma apgrozība
Periodisko izdevumu apgrozība

2017
2506
666
140
114
1062
29230
0,4
6,8

2018
2642
652
143
135
2584
29288
0,8
4,7

2019
2398
751
169
165
3044
26198
0,7
3,7

Pēc tabulām redzam, ka Ciblas novadā finasējums krājuma komplektēšanai ir pieaudzis
par 14,5%. Grāmatu iegādei tika tērēts par 43% vairāk finanši līdzekļu nekā periodisko izdevumu
iegādei. Jaunieguvumi sastādīja 9,1% no kopējā krājuma. Pieauga izslēgto dokumentu skaits, tas
nozīmē, ka bibliotēku vadītāji aktīvāk strādā pie krājums saturiskās kvalitātes uzlabošanas.
Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums
Kārsavas novada bibliotēkās”
2017

2018

2019

Pašvaldības finansējums
krājuma komplektēšanai
grāmatām

7846

7882

8427

4054

4065

4500

t. sk. bērnu grāmatām

1057

847

800

periodiskajiem izdevumiem

3792

3817

2504

1,4

1,4

1,5

Finansējums krājumam uz 1
iedz. pašvaldībā

Tabula “Krājuma rādītāji”
2017

2018

2019

3163

3074

3096

grāmatas

758

817

884

t. sk. latviešu daiļliteratūra

203

212

227

t. sk. bērniem

129

160

147

Izslēgtie dokumenti

1735

3180

4349

Krājuma kopskaits

45318

44743

42884

0,7

0,6

0,6

9

6,7

4,6

Jaunieguvumi kopā

Grāmatu krājuma apgrozība
Periodisko izdevumu apgrozība
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Kārsavas novadā finasējums krājuma komplektēšanai ir pieaudzis par 6,9%. Grāmatu
iegādei tika tērēts par 44% vairāk finanši līdzekļu nekā periodisko izdevumu iegādei.
Jaunieguvumi sastādīja 7,2 % no kopējā krājuma.
Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums
Ludzas novada bibliotēkās”
2017

2018

2019

Pašvaldības finansējums krājuma
komplektēšanai
grāmatām

13968

14514

14458

15250

8468

8366

t. sk. bērnu grāmatām

1405

1021

710

periodiskajiem izdevumiem

5920

6046

6020

1

3

3,1

Finansējums krājumam uz 1 iedz.
pašvaldībā

Tabula “Krājuma rādītāji”
2017

2018

2019

5007

5848

4379

grāmatas

3228

1756

1574

t. sk. latviešu daiļliteratūra

391

280

289

t. sk. bērniem

344

314

188

Izslēgtie dokumenti

3099

6402

3980

Krājuma kopskaits

49114

48560

45075

Grāmatu krājuma apgrozība

0,3

0,3

0,3

Periodisko izdevumu apgrozība

7,2

5,3

4,8

Jaunieguvumi kopā

Ludzas novadā finasējums krājuma komplektēšanai ir pieaudzis par 0.3%. Grāmatu
iegādei tika tērēts par 28% vairāk finanši līdzekļu nekā periodisko izdevumu iegādei.
Jaunieguvumi sastādīja 9,7% no kopējā krājuma.
Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums
Zilupes novada bibliotēkās”
2017
2018
2019
Pašvaldības finansējums
krājuma komplektēšanai
grāmatām
t. sk. bērnu grāmatām
periodiskajiem izdevumiem
Finansējums krājumam uz 1
iedz. pašvaldībā

5699

6217

6373

2896
359
2803
1,9

3579
322
2638
2,1

3432
311
2944
2,2
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Tabula “Krājuma rādītāji”
2017
2018
Jaunieguvumi kopā
grāmatas
t. sk. latviešu daiļliteratūra
t. sk. bērniem
Izslēgtie dokumenti
Krājuma kopskaits
Grāmatu krājuma apgrozība
Periodisko izdevumu apgrozība

2040
759
45
134
1934
39573
0,5
19

1626
825
14
86
4177
37042
0,5
14

2019
1733
889
38
125
2236
36373
0,4
9,5

Zilupes novadā finasējums krājuma komplektēšanai ir pieaudzis par 2,5%. Grāmatu
iegādei tika tērēts par 14,2% vairāk finanši līdzekļu nekā periodisko izdevumu iegādei.
Jaunieguvumi sastādīja 4,8 % no kopējā krājuma.
Zemā grāmatu krājuma apgrozība liecina par to, ka darbs pie krājuma kvalitātes
uzlabošanas un krājumu popularizēšanas jāveic intensīvāk.
Reģionā 25 bibliotēkas strādā ar BIS ALISE - 3 (Pasiene, Nesteri, Ranči) bibliotēkas
jaunieguvumus iesniedz LPGB, kur darbinieki ievada tos kopkatalogā. 2020.gadā ir plānots
pieteikt Pasienes pagasta bibliotēkas vadītāju ALISES kursiem.
Krājumu inventarizācijas
Par bibliotēku inventarizāciju skat. LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BIBLIOTĒKA.
Datubāzes
Atskaites gadā reģiona bibliotēkas savā darbā izmantoja divas datu bāzes - Letonika un
News.
Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums”
Dabubāze
Letonika
News

2018
824
506

2019
1650
775

Pieaugusi datu bāžu izmantošana, lai gan joprojām bibliotēku vadītāji jāmudina to
popularizēšanai
Krājuma un datubāzu popularizēšana
Reģiona bibliotēkās krājumu popularizēšanai tika izliktas 820 izstādes, organizēti 370
pasākumi: tikšanās ar grāmatu autoriem, jauno grāmatu apskati, diskusijas par grāmatām,
grāmatu prezentācijas u.t.t.
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Ieskats interesantākajās izstādēs un pasākumos:
Blontu pagasta bibliotēka:
Dzejniecei Annai Rancānei – 55” – izstāžu plauktā dzejnieces autobiogrāfija un viņas
dzejas grāmatas latviešu, latgaliešu un krievu valodās.
Iepazīšanās ar Annas Rancānes jauno grāmatu „Aiz azara bolti bārzi…” – dokumentāls
stāsts par kordiriģentes Terēzes Brokas mūžu
„Latviskais laimes kods”- Rakstniecei Dacei Rukšānei – 50 (1969) - rakstnieces grāmatu
apskats.
Rakstniecei Norai Ikstenai – 50 (1969) – autores literatūras apskats
Kārsavas pilsētas bibliotēka:
 Tradicionālo Dzejas dienu pasākums kopā ar kultūras namu - tikšanās ar dzejnieci,
publicisti Annu Rancāni. Teātra studija APLIS bija sagatavojuši dzejas kompozīciju ar
autores vārdiem, tad sarunā ar dzejnieci uzzinājām par viņas daiļrades tapšanas procesu,
darbiem, kas tika paveikti un jāpaveic ar domu stiprināt un celt latgaliešu valodu
sabiedrībā.
 Novembrī notika Rūdolfa Linuža (Kōrsovīša) dzejas grāmatu prezentācija. Autors ir
Kārsavas iedzīvotājs, tāpēc jo patīkamāk bija prezentēt viņa veikumu, iepazīties ar autora
radošo procesu un dzīves skatījumu. Rūdolfs aktīvi darbojas Rēzeknes neredzīgo biedrībā,
tāpēc sarunā tika skartas biedrības aktivitātes, informēts par Kārsavas bibliotēkas
sadarbību ar Neredzīgo bibliotēku un iespējām, kuras sniedz dalība biedrībā.
 Lai popularizētu bibliotēkas krājumu, ik mēnesi tika piedāvātas grāmatas izstāžu ciklā
“Ceļo ar grāmatu”. Izstādēs tika eksponētas grāmatas, kuru sižetā ir darbība konkrētajā
reģionā, ceļojumu apraksti, utml.
 Atzīmējot Starptautisko dzimtās valodas dienu pasākumā ““Muna volūda

ir

sirdī…”/O.Slišāns/ tika runāts par interneta resursiem latgaliešu valodā, grāmatām un
rakstības jautājumiem, kā arī rādits video klipus no projekta “Dūmoj ar komatim!”, kas ir
latgaliešu literatūras un valodas popularizēšanas akcija.
 Kā ierasts, tika veidotas izstādes arī literātu, mākslinieku jubilejās un valsts un gadskārtu
svētkos. Piemēram: "Cik svinīgi šis karuselis griežas..."- Dzejniekam, tulkotājam Klāvam
Elsbergam – 60
Mežvidu pagasta bibliotēka:
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 Literārajā dzejas stundā „Mātes svētība”, kas bija veltīta Mātes dienai, sakārtota dzejas
izstāde un pasākuma dalībnieki ne tikai lasīja savu izvēlēto dzeju, bet izjusti silti dalījās
atmiņās katrs par savu māti, kas vairumam mātes apciemojums noslēdzās kapsētā.
 Negaidīti un necerēti bibliotēkas kuplo dzejnieku novadnieku saimi papildināja mežvidiete
Valentīna Mortukāne ar pirmo dzejas grāmatiņu „Kad gribu ieklausīties dvēselē es
savā”. Interese par šo pasākumu bija ļoti liela, sen bibliotēkas lasītava nebija uzņēmusi tik
kuplu interesentu skaitu… Notika arī lieliskā kopdziedāšana „Paldies, ka tu esi” ar
Valentīnas vārdiem un melodiju! Tas reizē bija kā Dzejas dienu iesākuma pasākums.
 Literārs pasākums „Mana Latvija” tika veltīts Latvijas valsts gadadienai, kurā tika
atzīmēta Latvijas patriota, latviešu literārās pasakas meistara K. Skalbes 140. atceres
diena, ko lieliski papildināja novadnieces dzejnieces Intas Naglas dzejas lasījums „Kas
man ir LATVIJA”, kas ir noformēts fotokolāžā lasītavā uz sienas. Ar divām dāvinājuma
grāmatiņām „Veldze dvēselei” un „Visskaistākie vārdi” pasākumu papildināja dzejniece
Valentīna Novika.
 Bibliotēka pasākumus cenšas rīkot, pamatā balstoties uz trim vaļiem: grāmata, lasītājs,
bibliotēka. Kā pierādījums tam lieliskais pasākums par rakstnieka G. Janovska daiļradi,
kas, iepazīstot rakstnieka bagātīgo un reizē traģisko biogrāfiju, pavēra pavisam citu skatu
uz autora daiļradi. Daudz ko bija pastāstīt Ingai Eglei, kas piedalījās filmas „Pilsēta pie
upes” dažos uzņemšanas kadros.
 Ne mazāk interesants izvērsās literārais pasākums „Rakstītāja un Baltarājs”, iepazīstot
un atzīmējot B. Martuževas 95 un Ē. Valtera 125 atceres gadadienu, jo daudziem bija
atklājums - Ē. Valtera pseidonīms Baltarājs
Pušmucovas pagasta bibliotēka:
Bibliotēkas aktīvāko lasītāju grupiņa regulāri satiekas un pārrunā jaunākās grāmatas.
Literārais pasākums veltīts dzejniecei janīnai Tabūnei “Katram labu vārdu pasacīt”
Pasienes pagasta bibhliotēka:
Dzejoļu lasīšanas vakars “Mīlestības vārdā”
Līdumnieku pagasta bibliotēka:
 Jauno grāmatu apskats un izstāde “Jaunumu karuselis”. Mērķis - informēt lasītājus par
jaunākajām grāmatām bibliotēkas krājumā kā arī

grāmatu izsniegšana lasītājiem uz

mājām.
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 Izstāde “Pa īstam un pa jokam”: dzejniecei M. Cielēnai – 65. Mērķis- iepazīstināt
bibliotēkas lasītājus ar bērnu grāmatu rakstnieces biogrāfiju, daiļradi, rosināt latviešu
oriģinālliteratūras skatīšanu un lasīšanu. Rakstnieces nozīmīgāko darbu apskats.
Ņukšu pagasta bibliotēka:
Tikšanās ar dzejnieci un viesu mājas ,,Aizupmāju” saimnieci Ingrīdu Diļevku.
Ciblas pagasta bibliotēka:
Lasot sajūti pavasari…Pavasara saules toņi grāmatās.
Latviešu pasaku meistaram Kārlim Skalbem – 140
Mana Latvija dadzītis mazs, ieķēries pasaules svārkos!
Felicianovas bibliotēka:
Literatūras izstāde „Latgales dvēsele J.Klīdzēja grāmatu lappusēs.” (06.05. aprit 105
gadi, kopš dzimis rakstnieks Jānis Klīdzējs)
Literatūras izstāde „Pretrunīgi vērtētais rakstnieks” (12.05. aprit 115 gadi, kopš dzimis
rakstnieks Vilis Lācis.)
Literatūras izstāde „Nūslauceit osoras vējam, atrast zvaigzni ustobas koktā"(A.Rancāne)
12.06.rakstniecei Annai Rancānei – 60.
Nirzas pagasta bibliotēka
Pasākums - ,,Tikšanās ar noslēpumaino grāmatu” – bibliotēkas apmeklētāji izvēlās
grāmatu aploksnē, un izlasot, par to pastāsta.
Datubāžu popularizēšana:
Pušmucovas pagasta bibliotēka:
E-prasmju nedēļā “Nāc uz bibliotēku un atrodi meklēto!” lietotāji tika iepazīstināti ar
interneta resursiem, bibliotēkas abonētajām datu bāzēm. Individuālās konsultācijas, grupu
apmācības.
5.-9. Kl stundas par bibliotēkā pieejamām datu bāzēm, e- katalogu, LURSOFT laikrakstu
bibliotēka un Letonika
23. oktobrī SIA “Latgales reģionālā televīzija „ raidījumu cikla “Latgales pierobeža –
vieta, kur sākas Eiropas Savienība!” uzņemšana Pušmucovas bibliotēkā. Saruna par iedzīvotāju
mediju lietošanas paradumiem un bibliotēkas lomu aktuālo ziņu sniegšanā. http://lrtv.lv/zinas/7tv-raidijums-latgales-pierobeza-vieta-kur-sakas-eiropas-savieniba-8600
Aprīlis - maijs E-prasmju diena pieaugušajiem sadarbībā ar lauksaimniecības
konsultantiem. Konsultācijas un palīdzības sniegšana e - dokumentu aizpildīšanā LAD.
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Pureņu pagasta bibliotēka:
Lai popularizētu bibliotēkā pieejamās bezmaksas datu bāzes jauniešu vidū, tiek rīkoti
dažādi izzinoši pasākumi un sacensības e-vidē.
„Esmu drošs internetā!”
Kārsavas pilsētas bibliotēka:
Popularizējām ikgadējo balsošanu par Latvijas Bankas 2018. gadā izlaisto skaistāko
kolekcijas monētu, kā arī mudinājām iesaistīties erudīcijas spēlē “Izzini Latvijas monētās iekaltās
kultūrzīmes!”, kura bija pieejama letonika.lv vietnē. Spēlē piedalījās vairāki interesenti, kā arī
bibliotekāri.
Maijā, atzīmējot Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā 20 gadu jubileju, organizējām
izstādi un pārrunas ar vidusskolēniem par ieguvumiem un problēmām esot ES.
Ciblas pagasta bibliotēka:
Erudīcijas spēle 5.-6. klašu skolēniem: „Ko tu zini par Latviju?”
Darbs ar parādniekiem
Darbs ar parādniekiem bibliotēkās notiek regulāri, rakstot e-pastus, sūtot īsziņas, zvanot
arī uzrunājot sociālajos tīklos. Bieži vien, ja tas nelīdz, bibliotekārs ir spiests mērot ceļu uz
parādnieka mājām, pilsētās tas ir pieņemams, bet laukos ir ļoti apgrūtinoši, tāpēc bieži vien tiek
iesaistīti kaimiņi, pagastu pārvaldnieki u.t.t.
Pilsētu bibliotēkās ir iedibināta tradīcija, skolēni nevar saņemt skolās apliecības, ja nav
nokārtotas saistības ar bibliotēku.
Problēmas un to risinājumi
Problēma: mazs finansējums krājumu komplektēšanai un datortehnikas atjaunošanai
Ciblas, Zilupes un Kārsavas novados. Uz šo dienu tas nodrošina bibliotēku pamatfunkciju
veikšanu, bet neveicina attīstību.
Secinājums: Novadu bibliotēkās krājumu stāvoklis vērtējams kā apmierinošs, lielākoties
bibliotēkas spēj apmierināt lietotāju vajadzības, bet neesošos bibliotēku krājumā pieprasījumus
izpilda SBA kārtā no novadu, reģiona bibliotēkām kā arī no LNB. Zilupes novada bibliotēkā
darbojās, tā saucamais, apmaiņas punkts, kad iepērkot grāmatas, tiek saskaņots bibliotēku
pirkums, lai pēc iespējas mazāk dublētos daiļliteratūra. Tāpat bibliotēkas saņem dāvinājumus no
iedzīvotājiem, organizācijām u.t.t.
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7. Darbs ar bērniem un jauniešiem
LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BBLIOTĒKA

2019.gadā Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas pakalpojumus izmantoja 70,6% Ludzas
pilsētā dzīvojošo bērnu un jauniešu.
Reģionā deklarēti 2134 bērni no tiem bibliotēkas pakalpojumus izmantoja 1223 lietotāji,
jeb 57,4%.
Reģiona bibliotēkās lietotāju skaits samazinājās par 108 lasītājiem, jeb 8%, apmeklējumu
skaits samazinājās par 4560, jeb 19,8% un izsniegumu skaits amazinājās par 4434, jeb 17,5%.
Galvenie rādītāji darbā ar bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem Ludzas pilsētas bibliotēkā
Lietotāji

909

(- 12)

Izsniegums

14429

(+290)

Apmeklējums

17509

(+4497)

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, lietotāju skaits ir samazinājies, jo pilsētā ir samazinājies
bērnu skaits. Izsniegums ir nedaudz palielinājies, tomēr lietotāji lasīja grāmatas daudz mazāk.
Labprātāk tika izmantota iespēja spēlēt galda spēles. Bērni daudz vairāk izmantoja bibliotēkas
interneta punkta iespējas, kā arī aktīvāk apmeklēja pasākumus. Projekta “Interaktīvās izglītības
telpa – efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālās integrācijas veids” OPEN UP LLI-263
ietvaros, tika iegādāti jauni datori un katru nedēļu notika izzinošas, interaktīvas, izklaidējošās,
informatīvās atklātās nodarbības bērniem.
Tāpat kā iepriekšējos gados piedalījāmies “Bērnu žūrijā”, kur piesaistījām 170 ekspertus.
Strādājām gan ar pirmskolas iestāžu sagatavošanas grupām, gan ar pamatskolas klašu grupām.
Esam atkal uzsākuši dalību projektā “Grāmatu starts”. Par pašvaldības līdzekļiem nopirkām 12
“Grāmatu starta” komplektus un 12 saņēmām no LNB Atbalsta biedrības. Esam organizējuši
Pūcīšu skolu, kur sestdienās bērni ar vecākiem iepazīstas ar bibliotēku, piedalās pasākumos un
radošajās darbnīcās.
Kopā ar kolēģiem no Jēkabpils galvenās un Roķišķu (Lietuva) pilsētas bibliotēkām
turpinājām iepriekšējā gadā uzsākto projektu “Interaktīvās izglītības telpa – efektīvs nelabvēlīgu
ģimeņu bērnu sociālās integrācijas veids” OPEN UP LLI-263, kas tika īstenots pārrobežu
sadarbības programmas Interreg V-A Latvija-Lietuva ietvaros. Projekta ietvaros, bērniem notika:
ekskursijas uz iestādēm un uzņēmumiem, interaktīvas nodarbības, tikšanās ar interesantiem
cilvēkiem (mēru, policistu, zobuārstu u.c.) un citas interesantas aktivitātes.
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Tika uzsākts arī jauns projekts sadarbībā ar Sebežas rajona administrāciju (Krievija)
”Inovatīvu interaktīvu metožu ieviešana pilsētas dabas objektu uzlabošanai un videi draudzīgākas
apziņas veidošanai sabiedrībā un dabas tūrisma sektorā Latgales reģionā un Pleskavas apgabalā”
NATTOUR LV-RU-030. Arī šajā projektā tiks iesaistītas divas bērnu grupas (viena no Ludzas,
otra no Sebežas), kurām Bērnu apaklpošanas nodaļa un Ludzas Novadpētniecības muzejs
organizēs 18 nodarbības par dabu. Projekta ietvaros iepērkam grāmatas par dabu, turpmāk tiks
iepirkti planšetdatori, izstrādāta speciālā programma ar informāciju par Ludzas reģiona dabas
objektiem.

Akcijas “Muzeju nakts” radošā darbnīca
Bibliotēkas darbinieces ņēma aktīvu dalību Muzeju naktī, kur radošajā darbnīcā no kartona
kastēm tika radītas brīnišķīgas un vienreizējas somas.

Erasmus + ciemiņi bibliotēkā
Vasarā Ludzas bibliotēkā viesojās pārstāvji no Lietuvas, Horvātijas un Turcijas izglītības
iestādēm programmas Erasmus+ finansētā projekta “Kompetenču izglītība, pielietojot STEAM
prasmes un projektos balstīto mācīšanās metodi”/ “SPELL” ietvaros organizētā apmācību
pasākuma laikā. Apmācību un pieredzes apmaiņas temats bija – digitālo prasmju pielietošana
pirmsskolas izglītībā. Vizītes programmas ietvaros ārvalstu ciemiņi piedalījās bērnu nodaļas
organizētajā nodarbībā PII “Pasaciņa” bērniem, kuras laikā bērni iepazina klātesošo un citu tautu
dejas un kustējās līdzi, kā arī kopā ar viesiem darbojās radošajās darbnīcās, izgatavojot latviešu
saktas, lietuviešu un turku nacionālās galvasrotas, kā arī horvātu kaklarotas.
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Metodiskā un konsultatīvā darba organizācija attiecībā uz šo darba virzienu.
Atskaites gadā reģionā darbojās 28 publiskās bibliotēkas un 16 skolu bibliotēkas. Pagastu
un skolu bibliotekāriem, darbam ar bērnu un jauniešu auditoriju, tika sniegtas regulāras
individuālās konsultācijas. Informējām novadu bibliotekārus par aktualitātēm darbā ar mazajiem
lasītājiem, LNB aktivitātēm bērniem un jauniešiem, stāstījām par dzirdēto konferencēs un
semināros.
Aizvadītajā gadā bērnu nodaļas darbinieki semināros stāstīja par jaunākajām grāmatām
bērniem un jauniešiem, palīdzēja pagastu un skolu bibliotekāriem scenāriju veidošanā un
pasākumu vadīšanā.
Gada laikā divreiz tika apsekotas visas reģiona bibliotēkas, sniegti ieteikumi darba
uzlabošanai bērnu un pusaudžu apkalpošanas jomā.
LPGB koordinēja “Bērnu žūriju” darbu reģionā: saņēma un sadalīja “Bērnu žūrijas”
grāmatas, dāvanas un izdales materiālus novadu bibliotēkām.
Ludzas reģions jau otro gadu pēc kārtas piedalījās Nacionālās skaļās lasīšanas konkursā
11-12 gadus veciem 5. - 6. klašu skolēniem. LPGB organizēja reģionālo Nacionālās Skaļās
lasīšanas finālu Ludzā, Ludzas Tautas namā. Reģionālajā finālā piedalījās 27 bērni no 10 novadu
skolām. Žūrija, kurā piedalījās aktieris, pasākumu vadītājs, mūziķis Kristaps Rasims, Ludzas
novada domes priekšsēdētāja vietniece sociālajos, izglītības un kultūras jautājumos Jevgenija
Kušča, Isnaudas folkloras kopas vadītāja Ināra Mikijanska – Jakupāne, Ludzas Tautas nama
vadītāja Valentīna Razumovska un LPGB direktore Inta Kušnere, lēma, ka reģinu Rīgā pārstāvēs
Ludzas pilsētas ģimnāzijas 6.b klases skolniece Elīza Eikina. Šī aktivitāte ir laba iespēja
ieinteresēt bērnus grāmatu lasīšanai, to atzina arī skolotāji,

Skaļās lasīšanas dalībnieki kopā ar žūriju
Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana.
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2019.gadā grāmatas bērniem tika iepirktas vietējos grāmatu veikalos “Sākums A” un
"Zvaigzne ABC”, kā arī SIA “Latvijas grāmata” un apgādā “Jānis Roze”. Biežāk izmantojām
iespēju pirkt grāmatas veikalā, nevis pasūtīt internetā, jo tad varēja redzēt kā grāmata izskatās.
Grāmatas komplektējām latviešu, krievu un angļu valodās. LPGB centās iepirkt visas Latvijā
izdotās grāmatas bērniem. Galvenokārt iegādājās pa vienam eksemplāram. Vairākos eksemplāros
tika pirktas obligātās literatūras grāmatas un “Bērnu žūrijas” grāmatas pēc kurām bija lielāks
pieprasījums. Lielākā grāmatu daļa tika iepirkta mazajiem lasītājiem. Salīdzinājumā ar
iepriekšējiem gadiem 2019.gadā vairāk iegādājās nozaru literatūru. Jaunieguvumi sastādīja 4,4 %
no Bērnu apkalpošanas nodaļas krājuma.
Jaunieguvumi

2019. gadā kopumā bērnu nodaļā tika iegādāti 854 dokumenti (600 grāmatas, 247
seriālizdevumi, 3 CD un 4 galda spēles). Krājumu papildinājām galvenokārt par pašvaldības
budžeta līdzekļiem. Grāmatu iegādei no pašvaldības budžeta iztērēti € 3271.68 Seriālizdevumu
iegādei iztērēti € 975,57. Pasūtītas 2 avīzes un 24 žurnāli.
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Pašvaldības finansējuma dinamika grāmatu iegādei pēdējo trīs gadu laikā
Bērnu nodaļas krājums tika papildināts arī pateicoties dāvinājumiem no lasītājiem un
izdevniecībām. Jau trešo gadu no lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu, vecāku
žūrija” bērnu nodaļā netika saņemta neviena grāmata. Reģionam domātās grāmatas tika izdalītas
pagastu bibliotēkām, jo Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka varēja atļauties tās iegādāties no
budžeta līdzekļiem. Par projekta ”Inovatīvu interaktīvu metožu ieviešana pilsētas dabas objektu
uzlabošanai un videi draudzīgākas apziņas veidošanai sabiedrībā un dabas tūrisma sektorā
Latgales reģionā un Pleskavas apgabalā” NATTOUR LV-RU-030 līdzekļiem esam iegādājušies
73 grāmatas par dabu € 554.28 apmērā.
Komplektēšanas avoti

Bērnu nodaļas krājumā ir 19220 vienīnas, krājuma apgozīma koeficiens 0.8. No krājuma
norakstītas 452 grāmatas un 451 seriālizdevumi.
Grāmatas 2019. gadā
Bērnu

Pieaugušo

apkalpošanas nodaļa

apkalpošanas nodaļa

Grāmatas par pašvaldības
līdzekļiem

514

647

Projekti

73

47

Dāvinājumi

9

108

Lasītāju nozaudētās

7

28

603

830

Kopā
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Ludzas pilsētas galvenajā bibliotēkā 2019.gadā bija 2753 lietotāji (29,3 % bērni līdz 16
gadiem un 70,7 % pieaugušie).
Jaunieguvumu proporcionalitāte dinamikā salīdzinot iegādāto literatūru bērniem un
pieaugušajiem
2017.gads

2018.gads

2019.gads

Bērni

33,5%

32,7%

37,4%

Pieaugušie

66,5%

67,3%

62,6%

Bez grāmatām un seriālizdevumiem krājumā vēl ir CD un galda spēles. Pēc CD
pieprasījuma nav, tāpēc tos gandrīz neiepirkām. Ļoti liela interese ir par galda spēlēm.
Aizvadītajā gadā tika veikta grāmatu krājuma inventarizācija.
Reģiona bibliotēku krājumu papildināšanas iespējas nodrošināja novadu pašvaldību
piešķirtie budžeta līdzekļi, dāvinājumi, kā arī Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas
„Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” finansētie izdevumi.
Atskaites gadā reģiona bibliotēku krājumos bija 141198 grāmatu vienību no tām grāmatas
bērnu – 19262, jeb 14 % no kopējā krājuma. Bibliotēku forndi papildinājās ar 4098 grāmatu
jaunieguvumiem, no tiem 625 grāmatas tika iepirktas bērniem, kas sastādīja 15,2%.
Jaunieguvumiem tika izlietoti 20461 EUR, no tiem 2476 bērnu grāmatu iegādei, kas bija 12,1%.
Reģiona bibliotēkām no Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2019 programmas ienāca 85
grāmatas par summu 677.33
Uzziņu darbs, pakalpojumi, prasmju un iemaņu attīstīšana, pasākumi dažādām vecuma
grupā
Uzziņu un informācijas sniegšana bija neatņemama bibliotēkas ikdienas darba sastāvdaļa.
Uzziņu temati bija saistīti ar dažādu referātu izstrādi, patstāvīgu darbu rakstīšanu un pašizglītību.
2019.gadā darbā ar bērniem izpildījām 551 uzziņas, bet reģiona bibliotēkās – 364. Visvairāk
mūsu lasītāji interesējās par valstīm, dzīvniekiem, gadskārtu ierašām, veselīgu dzīves veidu.
Lietotāju vidū ļoti pieprasīti bija novadpētniecības materiāli: Ludzas uzņēmumu un organizāciju
vēsture, novada ievērojamākie cilvēki, Ludzas pilskalns, ielu un ēku vēsture u.c. Pildot uzziņas
izmantojām: bibliotēkas uzziņu literatūras krājumu, LNB kopkatalogu, datu bāzi Letonika, Lursoft
laikrakstu bibliotēku, novadpētniecības un kultūrvēstures datu bāzes. Darbu rakstīšanai bibliotēkas
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lietotāji izmantoja arī tematiskās mapes, kuras tika papildinātas ar jaunāko informāciju no preses
izdevumiem.
3.-4.klašu skolēniem notika bibliotekārās stundas “Es protu meklēt informāciju”, par to kā
atrast vajadzīgo informāciju enciklopēdijās.
6. klašu skolēniem rīkojām bibliotekārās stundas ”Meklēju grāmatu”, kur skolēni mācījās
atrast vajadzīgo informāciju enciklopēdijās un vārdnīcās, kā arī tika iepazīstināti ar Ludzas
pilsētas galvenās bibliotēkas elektronisko katalogu.
Individuālās pārrunās 7.-9.klašu skolēnus konsultējām par elektroniskā kataloga
izmantošanas iespējām, autorizācijas datu piešķiršanu un autorizēta klienta priekšrocībām.
2019.gadā bērnu apkalpošanas nodaļā noritēja 151 pasākums. Atskaites gadā bērnu nodaļā
bija skatāmas 80 izstādes.
Pirmsskolas vecuma bērniem notika 34 pasākumi. Tie bija par dažādām tēmām, iepriekš
saskaņojot tēmu ar audzinātājām. Pie bērniem ciemojās pasaku varoņi: Pekausis, Pelnrušķite,
Mazā raganiņa un Bizmārīte, kuri stāstīja par grāmatām.Gandrīz visu pasākumu beigās notika
radošās darbnīcas.
Dažu pasākumu apraksts:

“Stāsts par labu sirsniņu”
Pasākums sešgadīgiem bērniem. Tajā stāstīts par grāmatām, kuru galvenie varoņi paveic
kādus sirsnīgus un lietderīgus darbus. Saruna par to, cik svarīgi ir satikt cilvēkus, kuri var palīdzēt
grūtā brīdī vai vienkārši iepriecināt. Radošajā darbnīcā veidojām sirsniņas, ko pēc tam bērni
dāvināja māmiņām.

“Mazais gudrinieks”
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Erudītu konkurss piecgadniekiem, kurā bērni, griežot ratu atbildēja uz jautājumiem par dažādām
tēmām (zeme, cilvēks, dzīvnieki, Latvija u.c.). Pareizo atbilžu gudrinieki saņēma žetonus.
Pasākuma beigās visi saņēma balvas un medaļas ar pūcīti.
“Burtiņu virpulī”

Pasākuma sešgadniekiem par skolu un burtiem gaitā spēlējam spēli “Brīnumu lauks”.
Bērni veidoja burtu figūras un dziedāja dziesmu “Joka pēc alfabēts”. Radošajā darbnīcā izgatavoja
grāmatzīmi-zīmuli, uz kura uzlīmēts sava vārda pirmais burts.
Jaunākā vecuma bērniem notika 45 pasākumi un

bibliotekārās stundas par tēmām:

“Iepazīšanās ar bibliotēku”, ”Jauno grāmatu apskats”, “Ja es būtu grāmata...”, “Es protu sameklēt
informāciju”, “Literārās spēles”, “Kārlim Skalbem-140”, ”Spēles ar vārdiem”,“Nākotnes
profesijas” un c.
Mācību gada noslēgumā 4.klašu skolēni piedalījās pasākumā “Vakars krēslot sāk”, kurš
notika vakarā bibliotēkas Bērnu apakalpošanas nodaļas telpās. Bērni uzzināja kas notiek
bibliotēkā kad tā aizslēgta un visi darbinieki devušies uz mājām; mazuļi spēlēja literatūras un
kustību spēles, kā arī piedalījās dažādos konkursos.
“Teātris”
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Gada nogalē bibliotēkā uzstājās Ludzas Bērnu un jauniešu centra Kustību teātris. Skolēni
noskatījās lugu ” Kur kamoliņš ripo” pēc Ludzas igauņu pasakas “Bārenīte un saimniekmeita
Zemzemē” motīviem. Pēc tam notika sarunas par teātri un bērni dalījās savos iespaidos par teātra
izrādi.
Pusaudžiem bija organizēti 12 pasākumi: diskusijas, grāmatu apskati, literārās spēles,
bibliotekārās stundas. Kopā dažāda vecuma bērniem sarīkojām 60 pasākumus. Galvenokārt tie
bija projekta “Interaktīvās izglītības telpa – efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālās
integrācijas veids” OPEN UP LLI-263, pasākumi “Open lesson/Atklātās stundas”, kas gada
garumā notika katru trešdienu.
“Mūzikas instrumenti”

Pasākuma laikā sarīkojām: grāmatu izstāde un apskats par mūzikas instrumentiem; īsto
un spēļu mūzikas instrumentu izstāde; konkurss, kur pēc skaņas

vajadzēja noteikt mūzikas

instrumentu. No skolēniem tika izveidots ansamblis, kurš spēlēja dažādus mūzikas instrumentus.
Radošajā darbnīcā bērni no salmiņiem darināja fleitas.

“Dinozauru laikmets”
Pasākum ietvaros sarīkojām grāmatu apskatu un konkursu par dinozauriem. Bērni noskatījās
video un animācijas filmas par dinozauriem, kā arī gāja pa “dinozauru pēdām”.
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“Esi vesels !”
Notika diskusija par veselīgo dzīves veidu un konkurss par slimību un zāļu nosaukumiem.
Ar enciklopēdiju palīdzību skolēni iepazina cilvēka ķermeņa uzbūvi. Praktiskajā darbā vajadzēja
uz cilvēka kontūras pareizajās vietās salikt cilvēka iekšējos orgānus (sirdi, smadzenes u.c.).

“H.K.Andersena pasakas”
Bērni iepazinās ar H.K. Andersena biogrāfiju un apskatīja grāmatu izstādi, atcerējās
slavenākās pasakas un to varoņus, inscenēja pasaku “Īkstīte”. Radošajā darbnīcā taisīja tulpi, kurā
dzīvoja Īkstīte.

“Alise Brīnumzemē”
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Bibliotēkas darbinieki izveidoja visu bibliotēkas krājumā esošo L.Kerola “Alises”
izdevumu izstādi, pastāstīja par grāmatas autoru un grāmatas tapšanas vēsturi. Pasākuma otrajā
daļā spēlēja kriketu, līda cauri tunelim, krāsoja baltās rozes sarkanā krāsā, ar diska palīdzību lasījā
ačgārno tekstu un veica citas aktivitātes.

Par veiksmīgāko lasīšanas veicināšanas aktivitāti var uzskatīt pasākumu “Uzmanību! Rafī
nāk uz Ludzas bibliotēku!” Ludzā viesojās bērnu un jauniešu grāmatu autore Vita Štelmahere un
viņas uzticamais draugs, suņuks Rafī. Pasākumā piedalījās liels bērnu skaits, kuri jau iepriekš
aktīvi gatavojās dalībai tajā: cītīgi lasīja V.Štelmaheres grāmatas, it sevišķi par Rafī, par kura
piedzīvojumiem gribēja izlasīt ikviens. Vislielāko uzmanību izpelnījās rakstnieces četrkājainais
draugs un vairāku grāmatu varonis- “čau čau” šķirnes suns Rafī, kurš iepriecināja bērnus ar
saviem demonstējumiem. Noslēgumā tika dotas atbildes uz bērnu jautājumiem (to bija ļoti, ļoti
daudz) un dalītas Rafī vizītkartes. Tikšanās izvērtās izzinoša un interesanta.
Pārskata periodā reģiona bibliotēkas organizēja 270 pasākumus bērniem un jauniešiem, kā
arī tika izliktas 198 izstādes.
Reģiona bibliotēku lasītveicināšanas pasākumi:
Kārsavas bibliotēka
Kopā ar Kārsavas vidusskolu organizēja skaļās lasīšanas sacensības 5-6. Klašu skolēniem.
Atsaucība bija liela – piedalījās 25 bērni, no kuriem labākie piedalījās reģionālajā pusfinālā
Ludzā. “Skaļās lasīšanas” pusfinālā sacenšoties ar citu skolu labākajiem lasītājiem, mūsu
dalībniece Valērija Djubko ieguva 1.vietu. Diemžēl jau otro gadu pēc kārtas mums pietrūkst tikai
viena soļa līdz galvenajai balvai un brauciena uz finālu Rīgā.
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Nācionālās skaļās lasīšanas konkurss
Sadarbībā ar Kārsavas mūzikas un mākslas skolu diezgan bieži tiek uzliktas Kārsavas
novada bērnu zīmējumu izstādes par kādu konkrētu tematiku vai dzejoli, dziesmu. Priecē arī tas,
ka kopā ar bērniem bibliotēku apmeklē arī vecāki. Dažreiz viņi atnāk kā konsultanti, dažreiz seko
lai bērns paņemtu grāmatu ārpusskolas lasīšanai. Gadās, ka bērni ir aizņemti pulciņos- angļu
valodas, deju, sporta vai mākslas un mūzikas skolā un nevar atnākt samainīt grāmatas, tad to
izdara vecāki. Skolā klases ir mazas, tāpēc mūsu lasītājiem ir jāpiedalās daudz kur, laiks ir
ierobežots. Pasākumus ar mazu bērnu skaitu ir diezgan viegli sarīkot, bet lielākus bērnus iesaistīt
jau ir grūtāk. Savs laiks ir jāatvēl internetam savā telefonā, nevar taču izkrist no draugu loka.
”Labo darbu nedēļā” pārrunājam kā ir palīdzēt otram cilvēkam vai dzīvniekam. Kā es varu
palīdzēt dabai?
Zilupes bibliotēka:
21.05.,22.05,24.05, 27.05 tika novadītas bibliotēkmācību stundas, piedalījās Zilupes
vidusskolas sākumskolas skolēni.
23.01. tika rīkots dzejas lasīšanas konkurss Zilupes PII audzēkņiem, veltīts V. Plūdoņa 145
gada dienai, piedalījās 19 audzēkņi.
01.02”- “Skaļās lasīšanas sacensības” pirmais posms Zilupes vidusskolā. Piedalījās 8
skolēni. 03.04.19. notika “Nacionālās skaļās lasīšanas” otrais posms Ludzas TN. Zilupi pārstāvēja
Zilupes vidusskolas 6. c klases skolnieks Emīls Plakošs.
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Brigu pagasta bibliotēka:
Reizi ceturksnī Jauno grāmatu lasīšana pirmsskolas vecuma bērniem.
Ciblas pagasta bibliotēka
Pasākumi, aktivitātes, tematiskas stundas

Nr.p.k. Datums
1.

08.01.

Rīta stunda PII bērniem: Grāmata, grāmatiņa!

2.

01.02.

Tematisks pasākums 1. klasei: Sagaidot Cūkas gadu!

3.

08.02.

Nacionālā Skaļas lasīšanas sacensība 5.- 6. klasei – skolā.

4.

25.02.

B/J/V žūrijas noslēguma pasākums Ludzas pilsētas bibliotēkā.

5.

22.03.

Tematiska rīta stunda par ūdeni PII bērniem.

6.

02.04.

Pasaku rīts PII bērniem: Bērnu grāmatu varoņi.

7.

05.04.

Rīta stunda 3. klasei: Lasām skaļi!

8.

06.09.

1. klase bibliotēkā (skolas pārgājiena dienas ietvaros).

9.

01.10.

Skolēnu (1.-11.kl.) literārā žurnāla „Pērlītes” atklāšanas svētki.

10.

12.11.

Erudīcijas spēle 5.-6. klašu skolēniem: „Ko tu zini par Latviju?”

11.

13.11.

Labas uzvedības stunda PII bērniem! (Pasaules laipnības dienā)

12.

02.12.

Sižeta filmēšana bibliotēkā LTV spēlei „Gudrs, vēl gudrāks”
8. klases finālistes hobijs-grāmatu lasīšana.

13.

19.12.

Pasākums čaklākiem lasītājiem.

Blontu pagasta bibliotēka
„Raibu raibā vasara”- atceroties rakstnieci Mirdzu Kļavu - 95 (1924 -2019) – autores
bērnu grāmatu apskats.
“Mūminu svētki” - zviedru rakstniecei Tūvei Jansonei -105 (1914 -2001) – autores bērnu
grāmatu apskats.
„Kad kļūst dienas garas, gaišas,
Skaļais žigli mājup laižas.” /M. Cielēna/ Māra Cielēna raksta dzejoļus, pasakas un stāstus
bērniem – bērni iepazīstas ar autores darbiem
Felicianovas bibliotēka
23.01.19 Felicianovas bibliotēkā notika pasākums „Noķer spēles garšu”. Pasākuma
dalībniekiem bija iespēja iepazīties un uzspēlēt galda spēles „Alias” un „Saderēsim?”.
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Pēdējos gados galda spēļu kultūra Latvijā ir kļuvusi arvien populārāka, arvien vairāk
cilvēku izvēlas kādā brīvā brīdī uzspēlēt spēles ar ģimeni vai draugiem, tādēļ pasākuma ideja bija
dot cilvēkiem iespēju iepazīties ar galda spēlēm.Tās veicina savstarpēju komunikāciju, paaudžu
sadarbību, disciplinētību, prasmi uzvarēt un zaudēt, māca ātri pieņemt lēmumus, bagātina iztēli,
sniedz pozitīvas emocijas.Un vislielākais ieguvums, ka ģimene var pabūt kopā un saturīgi pavadīt
laiku.

Istras pagasta bibliotēka
Istras pagasta bibliotēkā darbojās leļļu teātris ar pilnu aktieru sastāvu. Atskaites gadā leļļu
teātris “Teremok” svinēja savu 9. dzimšanas dienu. Deviņu gadu laikā ir izspēlēta 56 pasakas
bērniem un pieaugušajiem latviešu, krievu un lietuviešu valodās. Atskaites gadā tika izspēlētas 8
izrādes. Ar izrādēm ir apceļots viss reģions, kā arī ņemta dalība leļļu teātru festivālā Roķišķos
(Lietuva), aktieri ciemojās Balvu bērnu invalīdu biedrības pasākumā, uzņēma savās mājās
ciemiņus no daudzām Latgales skolām.
Bērnu pasākums - “Kaķu diena”. Bibliotēka un Istras TN sadarbojās pasākumu
organizēšanā. Ir laba pagasta tradīcija katru gadu 1.martā rīkot pasākumu veltītu Marta Kaķim. Šo
pasākumu organizēja Istras pagasta bibliotēka un Istras Tautas Nams. Vērienīgajā Kaķu dienas
koncertā varēja noskatīties veselas trīs izrādes. Trīs pasakas rādīja Istras leļļu teātris un bērnu
dramatiskā kolektīva “Jegoza” izrāde “Pinocchio”. Katru gadu sarīkojuma priekšvakarā bērniem
tiek izsludināts konkurss par interesantāko kaķa atveidojumu. Šogad konkursam tika iesniegti 22
darbi. Tos vērtējā nopietna žūrija.
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Izstāde, veltīta Kaķu dienai
Pureņu pagasta bibliotēka
Lai bērnos attīstītu fantāziju, tiek rīkotas pašsacerētu pasaku pēcpusdienas, kurām ir doti
dažādi nosaukumi, piem. “Mana visīsākā pasaka”, „Mana visšausmīgākā pasaka”, „Mana
viskrāsainākā pasaka”, utt.
Darbs ar bērniem un jauniešiem bibliotēkās notika sadarbībā ar pašvaldību, izglītības un
kultūras iestādēm.
Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas sadarbības partneri:
1. PII “Pasaciņa”- Kopā ar PII metodiķi S.Olksnu tika sastādīts tematisko pasākumu plāns.
Vismaz vienreiz gadā katra bērnu grupa apmeklē bibliotēkas pasākumus.
2. PII “Rūķītis”- Pēc skolotāju pieprasījuma tika rīkoti pasākumi par konkrētu tēmu.
3. PII “Namiņš”- Pēc skolotāju pieprasījuma tika rīkoti pasākumi par konkrētu tēmu.
4. Ludzas pilsētas ģimnāzija-Sniedzām bibliotekārei metodisko palīdzību, izlīdzējām ar
mācību procesā nepieciešamām grāmatām. Vasarā SBA kārtā pasūtījām skolā pieprasīto
obligāto literatūru, lai pilnvērtīgi varētu apkalpot savus lasītājus. Pēc pamatskolas
skolotāju pieprasījuma tika rīkoti pasākumi par konkrētu tēmu.
5. Ludzas 2. vidusskola- Sniedzām bibliotekā metodisko palīdzību. Pēc pamatskolas
skolotāju pieprasījuma tika rīkoti pasākumi par konkrētu tēmu.
6. Ludzas Mūzikas pamatskola-Rīkojām pasākumus.
7. Ludzas Mākslas skola -Rīkojām pasākumus.
8. Ludzas Bērnu un jauniešu centrs-Kustību teātris palīdzēja sagatavot pasākumu.
9. Ludzas Romas Katoļu baznīca- Palīdzējām Svētdienas skolai ar nepieciešamajiem
materiāliem un rīkojām pasākumu.
10. Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs “Zeimuls” (Rēzeknē) - Rīkojām pasākumus.
11. Reģiona bibliotēkas- Sniedzām metodisko palīdzību, palīdzējām sagatavot pasākumus.
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12. Ludzas Tautas nams- Lieliem pasākumiem izmantojam Tautas nama zāli.
13. Ar Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas darbiniekiem
projekta OPEN UN un NATTOURE ietvaros.
2019.gadā Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas Bērnu apakpošanas nodaļas darbinieki
piedalījās:
1. Seminārā “New technologies in social integration-advantages and risks”- 2 bibliotekāri.
2. Seminārā “How to behave in critical situations”- 3 bibliotekāri.
3. Konferencē bērnu literatūras un bibliotēku speciālistiem “Vārds un attēls”- 1 bibliotekārs.
4. Konferencē “Interactive sducation space-traditional and modern”- 5 bibliotekāri.
5. Ludzas, Ciblas, Kārsavas, Zilupes publisko un skolu bibliotekāru semināros.- 5 bibliotekāri.
Visi bērnu nodaļas darbinieki piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā uz Bauskas Centrālo un
Bauskas bērnu bibliotēku, kā arī uz Gailīšu pagasta Gailīšu bibliotēku un Ceraukstes pagasta
Mūsas bibliotēku. Diviem bibliotekāriem bija iespēja piedalīties pieredzes apmaiņas braucienā uz
Poliju, kur tika apmeklētas Dembicas pilsētas centrālā bibliotēka un Wileopoles lauku bibliotēka.
Bibliotēkās notika diskusijas un darbinieki dalījās pieredzē ar kolēģiem. Brauciena laikā iegūtās
zināšanas un idejas pielietosim savas bibliotēkas darbā.
2019.gadā bibliotekāru tālākizglītība specializācijā vērtējama kā pietiekama.
Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem, to iespējamie risināšanas ceļi
1. Ja pašiem mazākajiem un jaunākajam skolas vecuma bērniem izdoto grāmatu klāsts ir
pietiekams, tad pusaudžiem to ir maz. Priekšlikums: mudināt jaunos autorus rakstīt bērniem,
rīkojot viņiem konkursus?
2. Projekta “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” reģionam piešķirto grāmatu ir ļoti mazs. Nav
iespējams sadalīt tā, lai visas projektā esošās bibliotēkas būtu apmierinātas. Lielākie un labākie
grāmatu lasītāji bija mazākie bērni (5+, 9+). Vai nav iespējams iepirkt un sadalīt grāmatas tā, lai
katrai bibliotēkai būtu vizmaz viens pilns komplekts tieši šajā grupā ?
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8. Novadpētniecība
LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BBLIOTĒKA
Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas darba virzieni novadpētniecības jomā pārskata
periodā – novadpētniecības krājuma komplektēšana, novadpētniecības datu bāzes papildināšana,
aprakstu veidošana

un kultūrvēstures

datu bāzes papildināšana. Sniedzām uzziņas par

novadpētniecības tēmām, popularizējām novadpētniecības krājumu. Novadpētniecības krājumu
veido visa iespējamā informācija par Ludzas reģionu (Ciblas, Kārsavas, Ludzas un Zilupes
novadiem). Novadpētniecības krājumā ietilpst grāmatas, periodiskie izdevumi, nepublicētie
materiāli, mapes, albumi, CD. Pārskata periodā tika papildināta novadpētniecības datu bāze ar
analītiskajiem aprakstiem no laikraksta “Ludzas Zeme”, kā arī no reģionālajiem un
republikāniskajiem preses izdevumiem.
Novadpētniecības datu bāzē 2019.g. bija izveidoti 26040 ieraksti, 2018.g. – 24880. Tika
papildināta un rediģēta Kultūrvēstures datu bāze, kas atrodas Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas
mājaslapā www.ludzasbiblio.lv. Pārskata periodā tika papildināta un rediģēta sadaļa “Skolas”,
sadaļā “Ludzas ielas” papildinājām ar informāciju par Stacijas ielas objektiem (mājām, laukumu).
Vācot novadpētniecības materiālus, izmantojām Latvijas Nacionālās bibliotēkas datubāzes: Raksti
periodikā, periodika.lv. u.c. Tika caurskatīti arī citi internetresursi – www.latgalesdati.lv,
www.lakuga.lv, www.news.lv , www.arhivi.lv u.c.
Papildinātas novadpētniecības mapes, kā arī Ludzas bibliotēkas vēsture.
Novadpētniecības materiāls ir izvietots lasītavā, abonementā, internetlasītavā. Lasītavas
krājumu apmeklētāji izmanto

uz vietas, abonementā literatūru izsniedzam uz mājām,

internetlasītavā pieejami CD un DVD diski.
Turpinājām digitalizēt iedzīvotāju iesniegtās fotogrāfijas, kā arī bibliotēkas fondos esošos
materiālu kopas, piemēram “Ebreju kapi”. Veidoti digitalizētie skaņu ieraksti – ludzāniešu
atmiņas: piemēram Jolantas Strogonovas atmiņas par vecticīnbiekiem.
Novadpētniecības krājums tika papildināts ar grāmatām, avīžu un žurnālu rakstiem,
nepublicētajiem

materiāliem,

foto

dokumentiem.

Piemēram:

Latgales

kultūras

centra

izdevniecības izdevumiem: “Tāvu zemes kalendārs 2019”, “Olūts” u.c., ar novadnieku dzejas
krājumiem: Aizupe Ingrīda “Kamēr Likten’s virs galvas tur lietussargu”; Gailis Imants “Mēs
Latvija!” u.c.; krājumu “Ludzas Novadpētniecības muzejam 100”; folkloras kopas Ilža izveidoto
CD un dziesmu krājumu “Ludzas igauņu dziesmas”; Sircovs Ivans “Par godu Latvijas simtgadei.
No brīvības līdz brīvībai”;

Сырцов Иван “Город Зилупе и Зилупский край”; ludzāniešu
66

atmiņas - Аксенов Александр “Рассказы латгальского мальца”; Скуратова Евгения “Память
сердца” u.c.
Novadpētniecības krājumu aktīvi izmantoja skolēni un studenti, vairāki apmeklētāji radu
rakstu pētniecībā, apdzīvotu vietu izpētē, kā arī darba vajadzībām (piemēram: vietējās preses
korespondenti datu precizēšanai u.c.).

Krājuma izmantojamību raksturo sniegtās uzziņas:

piemēram par izglītības darbinieku Otto Svenni, par gleznotāju Stanislavu Kreicu, par Ludzas
rajona skolām, par Janovoles muižu (Brigu pagasts), par Briģu katoļu baznīcu, par Sūnupļavu, par
Ludzas ebreju kapiem, par Ludzas sporta skolu, par Ludzas viduslaiku pili, par Ludzas baznīcām,
par Ludzas kinoteātri u.c.
Novadpētniecības krājumu popularizējām, veidojot izstādes: “Mana dzimtā mala
grāmatās” – par Ludzas iestādēm un uzņēmumiem, “Dramaturģei Mārai Rītupei -95”; “Dzejniecei
Annai Rancānei – 60”; “Fotomāksliniekam Jānim Gleizdam – 95”; “Tēlniekam Leonam
Tomašickim – 115”; “Gleznotājam Vitālijam Kalvānam – 110”; “Latgales atmodas veicinātājam,
politiķim, publicistam – Francim Trasūnam – 155”; “Ludzas latgaliešu kultūras veicināšanas
biedrības

dibinātājam Jezupam Soikānam – 125”. Ludzas 842. gadadienai veltītas izstādes:

“Viesmīlīgā Ludza māj ciemiņiem sveikas” un “Seno laiku lokos” ; ludzānietes Fainas
Fedorenkovas izšūto darbu izstāde; Ludzas Novadpētniecības muzeja izstāde “Aizvestie. 19411949”; fotoizstādes “Ludza tērpusies zeltainā rotā”; Ludzas novada Bērnu un jauniešu centra
fotopulciņa dalībnieku Anastasijas Piterānes fotoizstāde “Gadalaiku mirkļi”, Loretas Olksnas
fotoizstāde “Portreti”; Ludzas 2. vidusskolas skolēnu izstāde ”Mana zeme skaistā”. Gatavojām
saturisko daļu izstādei Eiropas Parlamentā “Latgale – Zeme, kur sākas ES”. Tajā bija iekļauti
materiāli par Ludzas novada vēsturi, dabu, tradīcijām, tūrismu utt.
Bibliotēkas mājas lapā ievierojām virtuālo izstādi “Fotomirkļi Ludzā pirms simt gadiem. Mihaila
Cemeļa fotodarbnīca”.
Pasākuma “Mediju saturs latgaliski – cik tas ir svarīgi” ietvaros noritēja tikšanās ar
Latgales kultūras ziņu portāla lakuga.lv redaktori Vinetu Vilcāni un Latvijas Radio Latgales
studijas vadītāju Renāti Lazdiņu. Pasākuma temats izraisīja spraigas diskusijas tā apmeklētāju
vidū.
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Diskusija par mediju saturu latgaliski
Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta “Ceļojumā ar rakstniekiem” ietvaros organizējām
divas tikšanās ar mūsu novadniekiem: dzejnieci Annu Rancāni un aktieri Kristapu Rasimu.

Tikšanās ar A.Rancāni
11. septembrī, Dzejas dienu ietvaros, Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka organizēja
tikšanos ar izcilu Latgales dzejnieci Annu Rancāni. Atbildot uz pasākuma apmeklētāju
jautājumiem, dzejniece stāstīja par savu dzīves gaitu, atcerējās pirmo pieredzi dzejas rakstīšanā,
stāstīja par darbu pie grāmatu “Divpadsmit Latgales loki” un "Aiz azara bolti bārzi…"(Terēzijas
Brokas biogrāfija) tapšanu, kā arī lasīja savu dzeju. Bija liels prieks un gandarījums redzēt kuplajā
apmeklētāju pulkā ne tikai seniorus, bet arī jauniešus un skolas vecuma bērnus, kā arī vērot ar
kādu interesi klātesošie uztvēra dzejnieces stāstīto. Pasākuma apmeklētāji labprāt izmantoja
iespēju uzdod A.Rancanei dažādus jautājumus.
Divu stundu gara tikšanās ar Kristapu Rasimu “Par dzeju, dziesmu un mīlestību”noritēja
nepamanot ātri. Aktieris dalījās savās bērnības un jaunības atmiņās; stāstīja par darbu teātrī,
seriālos “Ugunsgrēks”un TV šovā “Izklausies redzēts”; dziedāja. Pasākums notika tautas nama
mazajā zālē, kuru piepildīja Ludzas un Kārsavas pilsētu iedzīvotāji. No visiem 2019. gada
bibliotēkas organizētajiem pasākumiem pieaugušo auditorijai, šis bija visapmeklētākais.
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K.Rasims pasākuma laikā
Pasākums “Dzīvā grāmata” ir kļuvis par tradīciju. To rīkojam vienu reizi gadā, bibliotēku
nedēļas ietvaros. 2019.gada pavasarī “kā grāmatu lasījām” onkoģinekoloģes Marijas Zvaigznītes
likteni. Pasākuma gaitā izvērsās saruna par dzīvi, grāmatām un ārsta profesiju, kurai daktere
veltījusi 45 darba gadus. Tikšanās apmeklētājiem bija iespēja iepazīties ar Marijas kundzes
sarīkoto izstādi ar materiāliem no preses izdevumiem un fotomateriāliem par viņas dzīves gaitu.

M.Zvaigznīte un pasākuma vadītāja V.Žulina

M.Zvaigznītes materiālu izstāde

2019. gadā Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka izdeva bijušā ludzānieša

Aleksandra

Aksjonova grāmatu “Рассказы латгальского мальца” (Ludzas novada pašvaldības atbalsts).
Tajā autors stāsta par piecdesmito – sešdesmito gadu sadzīvi un notikumiem Ludzā, piemin daudz
pilsētas sabiedriskajā un kultūras dzīvē pazīstamos cilvēkus.
Ludzāniete

Jevģenija Skuratova izdeva grāmatu “Память сердца. Воспоминания” (par

personīgiem līdzekļiem), kuras stāstījums aizved lasītāju uz pirmskara Ludzas nomali - Jurizduku.
Oktobrī organizējām abu grāmatu atvēšnas svētkus J. Skuratova pastāstīja kā radās ideja
uzrakstīt grāmatu un pateicās visiem, kas palīdzēja grāmatas tapšanā. I.Kušnere iepazīstināja ar
bijušo ludzānieti, grāmatas autoru Aleksandru Aksjonovu. Pasākuma gaitā tika lasīti stāsti no
abām grāmatām, Zilupes mūzikas un mākslas skolas direktore V.Doreiko-Sinkeviča izpildīja
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dziesmas, spēlēja Ludzas muzikants- saksofonists Aleksandrs Cunskis. Uz sienas nepartruakti tika
demonstrēts slaid šovs ar senās Ludzas fotogrāfijām, atmiņās dalījās vairāki pilsētas iedzīvotāji.

Saksofonists A.Cunskis

Atmiņās dalās viens no grāmatas varoņiem N.Bernackis

Kā jau katru gadu bibliotēkas aktīvākajiem lasītājiem organizējām novadpētniecības
ekskursiju. 2019.gadā bija iespēja apmeklēt Kārsavas pilsētu un Malnavas pagastu. Ekskursijas
vadītāja, Kārsavas Tautas nama direktore, Ināra Rasima paradīja un pastāstīja par Malnavas
Rožukroņa Dievmātes Romas katoļu baznīcu (atrodas Kārsavā) un Kārsavas Svētās JefrosiņjasPolockas kņazienes pareizticīgo baznīcu, par Kārsavas pilsētas vēsturi, kā arī ekskursijas
dalībnieki apmeklēja Malnavas muižu.

Ekskursijs laikā
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18. maijā Ludzas bibliotēka piedalījās “Muzeju nakts” aktivitātēs. Apmeklētājiem tika
piedāvātas

filmas un video sižeti par Antonu Kūkoju, interesenti varējā iepazīties ar viņa

publicētajiem rakstiem periodikā (no bibliotēkas krājuma). Pašiem mazākajiem muzeja
apmeklētājiem bija ierīkots grāmatu un spēļu stūrītis.

A.Kūkojam veltīa filmiņa un materiālu izstāde “Muzeju nakst“ ietvaros
Ludzas pilsētas ģimnāzijas un Ludzas 2. vidusskolas audzēkņus bibliotekārajās stundās
iepazīstinājām ar Kultūrvēstures datu bāzi, kā arī sarīkojām

novadpētniecības viktorīnu par

stundā dzirdēto un darbā ar datu bāzi gūtām iemaņām.
Ludzas pilsētas ģimnāzijas novadpētnieku pulciņš “Mana novada izpēte” tika iepazīstināts
ar novadpētniecības fondu un meklēšanas iespējām datu bāzēs.
Novadpētniecības rakstura informācija tika izvietota Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas
mājaslapā www.ludzasbibli.lv, Ludzas novada pašvaldības mājas lapā www.ludza.lv sociālajos
tīklos www.facebook.lv, www.twitter.com
Jauninājums novadpētniecības darbā pārskata periodā bija fotomateriālu publikācijas par
Ludzu www.facebook.com ar tēmturi #Ludzavēsturē. Tajā vienu reizi nedēļā publicējam kādu
Ludzas fotogrāfiju no bibliotēkas krājumiem, vai nu izmantojot datu bāzes www.periodika.lv
resursus. Šī informācija ir saņemusi vislielāko “like” un “dalies”, kā arī komentāru skaitu, no visas
informācijas, ko gada garumā bibliotēka publicēja savā profilā.
Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka pārskata periodā sadarbojās:
bibliotēkas gaitenī eksponējām Ludzas Novadpētniecības muzeja veidoto izstādi “Aizvestie 19411944”, kā arī piedalījāmies “Muzeju nakts” pasākumā- gatavojām izstādi par Antonu Kūkoju.
Tāpat 2.stāva gaitenī rādījām Ludzas novada Bērnu un jauniešu centra

divu fotopulciņa

dalībnieku darbu izstādes. Novadpētnieku pulciņu no Ludzas pilsētas ģimnāzijas iepazīstinājām
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ar novadpētniecības krājumu un meklēšanas iespējām. Ludzas 2. Vidusskolas skolēni rīkoja savu
darbu fotoizstādi bibliotēkā.
2019.g. bibliotēka turpināja vākt un sistematizēt novadpētniecības materiālu, kurš atspoguļots
novadpētniecības datu bāzē un kultūrvēstures datu bāzē.
LUDZAS REĢIONS
Novadpētniecības darbs bibliotēkās ir viens no svarīgākajiem darba virzieniem. Katrā
pagastā vai pilsētā tieši bibliotēkas ir tās, kas vāc un apkopo informāciju par pagastu, veidojot
unikālu novadpētniecības krājumu un informējot interesentus par jaunumiem šajā jomā, veidojot
izstādes, organizējot pasākumus.
Atskaites periodā novadpētniecības darba galvenie virzieni bija sasitīti ar informācijas
apzināšanu par savas pilsētas vai pagasta vēsturi, kultūrvēsturiskajām norisēm, novadniekiem un
kultūrvēsturiskiem objektiem. Viens no darbiem bija katrai bibliotēkai turpināt materiālu
apkopošanu starpnovadu novadpētniecības kopīgajam projektam “Mans krucifiskss”. Bibliotēkām
bija jāizpēta tuvākās apkārtnes krucifiksi, dati jāapkopo, jāizveido par krucifiksiem apraksti un
fotogrāfijas. Projektu paredzēts realizēt 2020.gadā.
Viss pieejamais materiāls sakārtots tematiskajās mapēs atbilstoši dažādām tēmām,
piemēram, ievērojamie cilvēki, notikumi, ievērojamās vietas, apkaimes vēsture u.t.t. Mapes tika
regulāri papildinātas.
Bibliotēkās glabājās arī fotomateriāli, un to daudzumu papildināja arī atskaites gadā. Tie
sakārtoti glabājās foto albūmos un CD diskos. Fotogrāfijas tika izmantotas izstāžu veidošanai.
Īss ieskats interesantākajos 2019.gada reģiona bibliotēku novadpētniecības pasākumos un
aktivitātēs:
Kārsavas pilsētas bibliotēka
Novadpētniecības darbs tiek popularizēts, veidojot tematiskās izstādes, iedzīvotāju
informēšanai izmantojot gan vietējos laikrakstus, gan sociālos tīklus, pašvaldības mājas lapu u.c.
bibliotēku nozares pārstāvošās tīmekļa vietnes.
 Popularizējot latgaliešu rakstniecību un kultūru veidojām izstādes "Es latgaļs: man Latgola
vīnmār ir dōrga..." - Rakstniekam, kultūrvēsturniekam Jōņam Brokam - 100;
 "Cylvāki ir zemis zīdi..."- Mērdzenē dzimušai dzejniecei Emīlijai Kalvānei – 75;
 “Atklāt krāsās Latgali” - Gleznotājam, pedagogam Osvaldam Zvejsalniekam – 75;
 “Tu redzi, kā ir, kad tu esi cilvēka bērns…”- Rakstniekam Jānim Klīdzējam – 105;
 Dzejniecei Anna Rancānei – 60;
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 Mērdzenes pag. dzim. skolotājam un rakstniekam Jōņam Silkānam – 120;
 Grafiķim, pedagogam Pēterim Gleizdānam – 85;
 Dzejniecei Marijai Andžānei – 110;
 Katoļu garīdzniekam, sabiedriskam darbiniekam, rakstniekam Francim Trasunam – 155.
 Atzīmējot jubileju Pirmajam latgaliešu grāmatizdevējam Pēterpilī Ignatam Asānam – 145
notika filmas “Latgalīši Pīterpilī” demonstrēšana. Viens no filmas autoriem ir kārsavietis
Arnis Slobožanins.
 Augustā, sakarā ar Kārsavas novada pastāvēšanas 10gadi, organizējām novadpētniecības
izstādi “Kārsavas novadam - 10”.

Izstāde “Kārsavas novadam 10”
Ciblas pagasta bibliotēka
2019. gadā visām Ludzas reģiona pašvaldību bibliotēkām tika uzdots apkopot un vākt
materiālus par pagastā esošiem krucifiksiem, to atjaunošanas un restaurācijas darbiem, maija
dziedājumiem. Tika braukts uz vietas un fotografēti pašlaik ciemos esošie krucifiksi un aptaujāti
vecākās paaudzes cilvēki, vācot rakstiskas atmiņas. Kopā tika savākta informācija un fotogrāfijas
par 8 pagastā esošiem krucifiksiem.
Zilupes pilsētas bibliotēka
 Pavasaris tika veltīts vietējā vēstures pētnieka Ivana Sircova grāmatas “История города
Зилупе и Зилупского края” galējai labošanai un nodošanai drukai. 20.06.2019. notika
grāmatas prezentācija. Tā bija viņa piektā grāmata, kurā tika apkopots 10 gadus ilgs darbs.
Visas prezentācijas organizēja Zilupes pilsētas bibliotēka. Prezentācijas pasākums bija
apmeklēts, interesants un visiem grāmatas lolotājiem un novadniekiem ļoti gaidīts.
 05.06.2019.– tikšanās ar diviem ekspedīcijas dalībniekiem no Krievu Zinātņu akadēmijas,
kuri pārstāvēja Slāvu kultūras pētniecību. Mūsu pusē viņus interesēja gan baznīca, gan
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mācītājs, gan I. Sircova grāmata “Saknes”. Viņi apmeklēja Zilupes katoļu baznīcu un
Pasienes katoļu baznīcu. Tika organizēts izbrauciens pa pilsētu, kuru noslēdza silta tikšanās
Zilupes pilsētas bibliotēkas telpās.

Pētnieki no Maskavas tiekas ar Zilupes iedzīvotājiem
 27.06.2019. pie Zilupes dzelzceļa stacijas ar I. Sircova iniciatīvu un Zilupes pilsētas
bibliotēkas palīdzību tika organizēts pasākums ar nosaukumu “Lai virs tik saule spīd un karš
neskar šo zemi…”. Tas bija atceres pasākums, kurā atcerējāmies kā 1941. gada 27. jūnijā
bombardēšanas laikā tika iznīcināta Zilupes pilsēta un bojā gāja nevainīgi iedzīvotāji . Vietā,
kurā tika apbedīti šie cilvēki, notika atceres pasākums.
 14.08.2019. tika organizēta izzinoša tikšanās, kurā risināja novadpētniecības jautājumus ar
Rūjienas un Sanktpēterburgas tūristiem. Pārrunāja, kas ir īpašs, interesants un saistošs. Dalījās
novadpētniecībā pieredzē.
 2019. gada augustā sadarbojās ar filmēšanas grupu SIA LAIKA. Tās darbinieki meklēja
ungāru kara filmai vietējos cilvēkus masu skatu filmēšanai. Bibliotēkas darbinieki aktīvi
piedalījās cilvēku piesaistē un kastinga organizēšanā. Šāda veida pasākumi ir tieši saistīti ar
novadpētniecību un interesantiem mirkļiem mūsu vēsturē.
 2019. gada 23. oktobrī par godu Zilupes pilsētas svētkiem esam organizējuši zīmējumu
konkursu “Uzzīmē Zilupi”. Pasākums izdevās interesants, kupli apmeklēts un radošs. Šāda
veida pasākumus organizēsim arī turpmāk.
 18.10.2019. Briģu bibliotēkā tika organizēta jaunās I. Sircova grāmatas prezentācija.
Pasākuma iniciatore bija Briģu bibliotēkas vadītāja Alla Dolgovska. Uz pasākumu devās N.
Ļemeševa kopā ar I. Sircovu. Pasākumā varēja redzēt izstādi, kura bija veltīta I. Sircova
darbam, daiļradei un dzīvei, kas bija atvesta līdzi un izvietota Briģu bibliotēkā.
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Tikšanās ar I.Sircovu laikā
Blontu pagasta bibliotēka
21.01-15.02. – atceroties ilggadējo un tautā plaši pazistamo un cienīto kolhoza
priekšsēdētāju Leonardu Stašu tika izveidota izstāde “Par prieku sev un citiem...” – izstādē tika
izlikta publikācijas par viņu no bibliotēkas novadpētniecība krājuma, atobiorāfija, kā arī viņa
kokgriezumu izstāde.
05.04-16.04. – Iepazīšanaās ar fotoalbumu “Latvijai 100” – Latvijas valsts simtgadei veltīt
vēstures brīvs pārskats un vizualizācija fotogrāfijās un mākslas darbos.
22.08. - “Izzini savu novadu!” – bibliotēkas lietotāju ekskursija pa novadu (Krivandas
rebežapsardzes punkts, Līdumnieku centrs, Līdumnieku Kara muzejs)

Goliševas pagasta bibliotēka
Atvērta senu lietu krātuve, kur var apskatīt senus darba un sadzīves rīkus, ko atnesuši un
turpina papildināt Goliševas pagasta iedzīvotāji.
Lauderu pagasta bibliotēka
 Bibliotēkas kultūrvēsturiskas krātuvē kurā savākti materiāli par pagasta vēsturi, daudz
dažādu sadzīves priekšmetu – keramika, senās šķēres, gludekļi, pašausti dvieļi un dažādi
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dokumenti. No Lauderu Pareizticīgo baznīcas bibliotēkai tika nodotas reģistrācijas
grāmatas. Šajos dokumentos ir iespējams izsekot dažādus notikumus un katra vietējā
iedzīvotāja dzīvi sākot no 1799.gada. Novadpētniecības krājumi noformēti un
sistematizēti. Lauderu pagasta
savākti un glabājas

bibliotēkā

kultūrvēsturiskās

krātuvēs ekspozīcijai ir

dažādi drukas izdevumi par laika periodu no 1859.gada līdz

1959.gadam. Starp apmeklētājiem bija gan vietējie pagasta iedzīvotāji, gan Ludzas
novada, gan Zilupes novada, gan citu Latvijas pilsētu iedzīvotāji.
2019. gadā novadpētniecības ekspozīciju apmeklēja ģimene no ASV.
 Krievijas pilsonis (Iskanders Koņajevs) meklēja ziņas par saviem radiniekiem, kuri kādreiz
dzīvoja Lauderu pagastā. Visi dokumenti par viņa radiniekiem tika atrasti bibliotēkas
novadpētniecības krātuvē, un elektroniskā formātā izsūtīti uz viņa e-pastu.
2019.gadā viesu skaits pārsniedza 20 cilvēkus.
Līdumnieku pagasta bibliotēka
2019.gadā novadpētniecībai veltītus pasākumus bibliotēka gatavoja sadarbībā ar Ciblas
novada tūrisma organizatoru Ē. Pavlovu un Līdumnieku pārvaldi R.Valteri, kā piemēram,
 Mozuļu kauju piemiņas pasākums pie Baltā krusta,
 Bērtuļa dienas tirdziņš,
 Pasākums, kas veltīts Aizpūres skolai un bijušajiem skolotājiem.
 20.01-24.01. Izstāde: “Mirkļi ugunskura atblāzmā”, veltīta Barikāžu aizstāvju dienai.
Mērķis- iepazīstināt lasītājus ar Barikāžu laika notikumiem, vēsturiskajiem dokumentiem.
Nezaudēt saikni ar mūsu valsts vēsturiskajiem notikumiem.

 22.01.-27.01. Viktorīna “Interesanti fakti no zvanu vēstures”. Stāstījums par zvaniem:
Izstādes “Iezvanies zvanā“ noslēgums. Mērķis: Iepazīstināt ar zvanu izcelšanās vēsturi,
paplašināt redzesloku, popularizēt iedzīvotāju vaļaspriekus, lietderīga laika pavadīšana.
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 05.02. Pasākums “Paklausies, ko tev svece saka”: izstāde, radošā darbnīca, derīgo padomu
stunda. Izstādē bija aplūkojami materiāli par sveču liešanu un radošajā darbnīcā veidotās
sveces, kuru dekorēšanai izmantoti dabas materiāli. Pasākuma mērķis- pilnveidot sveču
liešanas iemaņas, saturīga laika pavadīšana.
Mežvidu pagasta bibliotēka
 Literārs pasākums „Mana Latvija” tika veltīts Latvijas valsts gadadienai, kurā tika
atzīmēta Latvijas patriota, latviešu literārās pasakas meistara K. Skalbes 140. atceres
diena, ko lieliski papildināja novadnieces dzejnieces Intas Naglas dzejas lasījums „Kas
man ir LATVIJA”, kas ir noformēts fotokolāžā lasītavā uz sienas. Ar divām dāvinājuma
grāmatiņām „Veldze dvēselei” un „Visskaistākie vārdi” pasākumu papildināja dzejniece
Valentīna Novika.
 Negaidīti un necerēti bibliotēkas kuplo dzejnieku novadnieku saimi papildināja mežvidiete
Valentīna Mortukāne ar pirmo dzejas grāmatiņu „Kad gribu ieklausīties dvēselē es savā.”
Interese bija tik liela, ka sen bibliotēkas lasītava nebija uzņēmusi tik kuplu interesentu
skaitu… un lieliskā kopdziedāšana „Paldies, ka tu esi” ar Valentīnas vārdiem un melodiju!
Pušmucovas pagasta bibliotēka
 Pušmucovā”

sadarbībā

ar

Latvijas

radio

raidījumu

„Kolnasāta”.

https://www.lsm.lv/raksts/kultura/kulturtelpa/supratkys-pusmucova.a314180/
 Martā Literatūras izstāde ” Skaiteisim latgaliski !” Mērķis - popularizēt latgaliešu valodu
un literatūru.
 8. martā Tematisks pasākums „Katram labu vārdu pasacīt…. ”veltīts mūsu novadnieces
Janīnas Tabūnes radošajai darbībai ar viņas meitas Vijas Tabūnes piedalīšanos.
 5. martā „Aizgavieņi, Meteņi, Vastslāvji”. Folkloras materiālu izstāde.
 Lai popularizētu latviešu tautas tradīcijas un kulināro mantojumu, kopā ar tautas namu un
skolu rīkojām tematiskās pēcpusdienas „Mana dzimtas recepte”.
 Septembrī Pušmucovas pamatskolā notika izstāde no Skolas vēstures materiālu krātuves
„Ražas Svētki skolā 20. gs. 80-tajos gados ”.
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9. Projekti
LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BBLIOTĒKA

Finansētājs

Projekta
nosaukums
Interaktīvās
izglītības telpa efektīvs
nelabvēlīgu
ģimeņu bērnu
sociālās
integrācijas
veids
Ludzas pilsētas
galvenās
bibliotēkas
mājas
lapas
pārveidošana
Ceļojumā
rakstnikiem

Eiropas
Reģionālās
attīstības fonds

Finansējuma
apjoms

(īss Atbalstīts/
neatbalstīts

849.83 Iegādāts IT aprīkojums, ar
kura palīdzību bērniem no
sociāli
neaizsargātām
Ludzas
grupām tiek organizētas Atbalstīts
pilsētas
dažāda veida apmācības un
Interreg Latvija- galvenās
nodarbības.
Lietuva
bibliotēkas
budžets

VKKF

50
EUR

3000.00

www.ludzasbiblio.lv
pārveidošana
atbiltoši Neatbalstīts
mūsdienu prasībām

600.00

Tikšanās ar A.Rancāni,
K.Rasima literārimuzikālais uzvedums,
L.Piešiņas lekcija par
2019.gada literatūras
jaunumiem

ar

Inovatīvu
interaktīvu
metožu
ieviešana
pilsētas dabas
objektu
uzlabošanai un
videi
draudzīgākas
apziņas
veidošanai
sabiedrībā un
dabas tūrisma
sektorā Latgales
reģionā
un
Pleskavas
apgabalā

Projekta apraksts
kopsavilkums)

VKKF

LatvijasKrievijas
pārrobežu
sadarbības
programma
2014.-2020.
gadam

367 794.00

Atbalstīts

Latvijas-Krievijas pārrobežu
sadarbības
programmas
Atbalstīts
ietvaros. Projekta tematsdabas un apkārtējās vides
aizsardzība
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Ģimenei
draudzīgas
bibliotēkas
izveide
kā
ieguldījums
sociāli
ekonomiskajā
attīstībā Ludzas
novadā,
Rokišķu rajonā
un
Jēkabpils
pilsētā

Kopējais
projekta
budžets

Projekta mērķis – veicināt
vietējo iedzīvotāju sociāliekonomisko
aktivitāti
230574.79
Ludzas (LV), Rokišķu (LT)
EUR.
un
Jēkabpils
(LT)
Eiropas
pašvaldībās
–
3
pašvaldībās
Reģionālās
ar nelabvēlīgiem attīstības Atbalstīts
attīstības fonds Kopējās
apstākļiem, kuri atrodas tālu
Ludzas
no
lielajiem
attīstības
novada
centriem,
ar
zemu
pašvaldības
Interreg Latvijadzimstības un lielu mirstības
izmaksas
Lietuva
līmeni, ar zemu ienākumu
projektā:
75
177.98 līmeni.
EUR.

Latvijas
bibliotekāru –
pieaugušo
izglītotāju
profesionālo
IKT
Erasmus +
kompetenču
paaugstināšana

1296.00

(līdzdalība LBB
izstrādātajā
projektā)

Dalība apmācību kursā
“Innovative skills in ICT
through collaborative and
project-based teaching and
learning”
(“Inovatīvu
informācijas
un Atbalstīts
komunikācijas tehnoloģiju
prasmju apguve, izmantojot
uz sadarbību un projektiem
orientētu
mācīšanu
un
mācīšanos”)

Projekts “Interaktīvās izglītības telpa - efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālās
integrācijas veids” veltīts tam, lai ar interaktīvās izglītības telpas starpniecību efektīvāk palīdzētu
bērniem sociāli integrēties. Šo projektu kopīgi īsteno Ludzas, Jēkabpils un Rokišku bibliotēku
pārstāvji. Projekta realizācijas laiks 2018.-2019.gadi.
2018. gadā bibliotēka iegādājās tehnisko aprīkojumu, kurš bija nepieciešams projekta
aktivitāšu realizācijai, kā arī iesāka sniegt jaunu pakalpojumu – OPEN LESSONS (Atklātās
stundas). Šis pasākums ieguva ļoti lielu popularitāti bērnu vidū, kurš projekta ietvaros notika
katru trešdienu, bet pēc projekta noslēguma Atklātās stundas nolēmām rīkot vienu reizi mēnesī.
Katra nodarbība ir veltīta konkrētam tematam. Dalībniekiem iepazīstas ar grāmatām un citiem
drukas materiāliem par pasākuma tematu; piedalās virtuālās realitātes aktivitātēs, radošajās
darbnīcās. Ar nelielu kopsavilkumu par OPEN LESSON var iepazīties noskatoties klipu:
https://www.youtube.com/watch?v=wj1m5FgjQD0&feature=share
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2019. gadā turpinājās projektā ieplānotās aktivitātes. Projekta ietvaros darbojās divas
bērnu grupas. Pirmā, pamatgrupa, projektā darbojās deviņus mēnešus. Tā ietvaros bērni iepazinās
ar datortehniku, spēlēja spēles un mācīsies plašāk izmantot informācijas tehnoloģiju sniegtās
iespējas. Apmeklēja Ludzas, Kārsavas un Rēzeknes novadu iestādes un uzņēmumus, lai iepazīties
ar to darbu, iegūt informāciju par dažādām profesijām un iepazīstināti ar nepieciešamajām
prasmēm darba meklējumos, kā arī nodarbojās ar karjeras konsultantu. Vasarā šai bērnu grupai
tika sarīkota vienas nedēļas nometne Lietuvā.
Otrā projektā iesaistītā bērnu grupa deviņu mēnešu laikā 15 nodarbībās tika iepazīstināta
ar videofilmēšanas, kā arī filmu un klipu montēšanas un veidošanas noslēpumiem. Mācību
procesā bērni izveidoja trīs klipus, tai skaitā vienu par bibliotēku:
https://www.youtube.com/watch?v=tD9NFsiSCLc&fbclid=IwAR16DLSlLh3Q7Vagv7VuRDOe_UUdX6NHNJpwsE9WomXJsq_vFUtLFlSJho
2019.gadā projekta ietvaros tika sarīkoti divi mācību semināri. Jēkabpils galvenā
bibliotēka organizēja semināru “New technologies in social intergration –advantages and risks”,
kurā piedalījās bibliotēku darbinieki no Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas un daži pagastu
bibliotēku vadītāji. Sakarā ar to, ka projekta mērķgrupa bija bērni no sociālā riska ģimenēm,
seminārā “How to behave in critical situations”, kurš notika Ludzā tika aicināti piedalīties arī
Ludzas novada sociālie darbinieki.

Semināra vadītāja Iluta Krūmiņa

Semināra praktiskās aktivitātes

2019.gada oktobrī Ludzā notika projekta noslēguma konference. Tajā piedalījās projekta
partneru bibliotēku un pašvaldību pārstāvji, Latgales reģiona galveno bibliotēku pārstāvji, skolu
biliotēku darbinieki un sociālie darbinieki, LR Kultūras ministre Ilga Šuplinska. Konferences
programma:
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Konference
“Interaktīvā izglītības telpa – tradicionālais un modernais”
Ludzā, Stacijas ielā 41
29.10.2019.
9:30 -10:00

Reģistrācija un rīta kafija

10:00 -10:20

Konferences atklāšana
Edgars Mekšs, Ludzas novada domes priekšsēdētājs
Ilga Šuplinska, Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministre
Inta Ūbele, Jēkabpils pilsētas pašvaldības pārstāve

10:20 – 10:40

Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas realizētie projekti
Inta Kušnere, LPGB direktore
Projekta “Interaktīvās izglītības telpa – efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu
bērnu sociālās integrācijas veids” gaita un aktivitātes
Viola Andruščenko, Ludzas novada pašvaldības projektu vadītāja (Latvija)
Viorika Puļča, LPGB bibliogrāfe (Latvija)
Liene Lamba-Nadjkina, Jēkabpils kultūras pārvaldes projektu vadītāja
(Latvija)
Ilona Švābe, Jēkabpils galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas
vadītāja (Latvija)
"Inovatīvi risinājumi lietotāju izglītošanai un saturīgai brīvā laika
pavadīšanai Latgales Centrālajā bibliotēkā",
Diāna Celitāne, Latgales Centrālās bibliotēkas Ģimenes digitālo aktivitāšu
centra bibliotekāre.
Pusdienas
Interaktīvā telpa – socializācijas iespējas.
Iluta Krūmiņa, Latvijas pieaugušo izglītības apvienības padomes
priekšsēdētāja, sistēmiskais konsultants
Pilsoniskās audzināšanas un pilsoniskās līdzdalības modeļi
Rolands Ozols, Izglītības kvalitātes valsts dienesta Kvalitātes novērtēšanas
departamenta direktors
Bibliotēkas - sabiedrības interaktīvai integrācijai
Māra Jēkabsone, LNB Bibliotēku attīstības centra speciāliste, Latvijas
Bibliotekāru biedrības priekšsēdētāja
Konferences noslēgums

10:40 – 11:40

11:40 -12:00

12:00 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 15:00
15:00 – 16:00

16:00

VKKF atbalstītā projekta “Ceļojumā ar rasktniekiem”

uzdevumi bija veicināt

iedzīvotāju interesi par Latvijas literatūrā, kultūrā notiekošajiem procesiem; iepazīstināt Ludzas
pilsētas iedzīvotājus ar populārajiem Latvijas rakstniekiem, kultūras darbiniekiem un jaunākajām
literatūras tendencēm. Projektā tika atbalstīti 4 pasākumi.
Rakstniece un kolēģe Maija Krekle pastāstīja par darbu rakstot romānu “Melanholiskais
valsis. Emīla Dārziņa sapnis par mīlestību”, atklāja dažādas nianses, kuras rodas strādājot ar
biogrāfiskiem romāniem.
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Dzejas dienu ietvaros rīkojām tikšanos ar dzejnieci Annu Rancāni. Dzejniece stāstīja par
savas dzīves gaitām, par pirmajiem dzejas rakstīšanas meģinājumiem, kā arī par nākotnes
plāniem, klātesošie uzzināja jaunus faktus, kuri agrāk nekur netika minēti.
Pasākumā "Par dzeju, dziesmu un mīlestību" Kristaps Rasims stāstīja par to kā viņš ir
kļuvis par aktieri, par darbu seriālā "Ugunsgrēks" un teātrī, lasīja dzeju un izpildīja dziesmas, kā
arī runāja par mūžigajām vērtībām: mīlestību, mammas un ģimenes nozīmi viņa dzīvē.
Tikšanās ar kultūržurnālisti Liegu Piešiņu jau kļuvusi par tradīciju. Lektore pastāstīja par
2018.gada nogalē un 2019. gadā Latvijā izdoto literatūru. Pasākumā piedalījās Ludzas, Ciblas,
Kārsavas un Zilupes novadu bibliotēku darbinieki, kā arī pilsētas iedzīvotāji.
Projektā “Inovatīvu interaktīvu metožu ieviešana pilsētas dabas objektu uzlabošanai
un videi draudzīgākas apziņas veidošanai sabiedrībā un dabas tūrisma sektorā Latgales
reģionā un Pleskavas apgabalā” piedalās Ludzas (Latvija) un Sebežas (Krievija) muzeju,
bibliotēku un tūrisma speciālisti. Projekta realizācijas laiks 24 mēneši (2019.-2021.g.g.). Projekta
realizācijas rezultātā Ludzas pilsētas galvenā bibliotēkas pieaugušo lasītāju un bērnu apkalpošanas
nodaļās tiks izveidoti plaukti ar grāmatām par dabu (projektā paredzētais finansējums EUR
3000.00) un planšetdatori ar speciālo programmu ar informāciju par dabas objektiem Ludzas un
Sebežas reģionos. Tās saturu veidos Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas un Ludzas
Novadpētniecības muzeja speciālisti.
Projekta ietvaros gan Ludzā gan Sebežā ir organizēta skolēnu grupa no 10 cilvēkiem
(vecums 14 -16 gadi), ar kuriem tiks mērķtiecīgi strādāts skaidrojot darbas aizsardzības
jautājumus, kā arī būs organizētas iepazīšanās ekskursijas uz partnervalstīm. Bibliotēka projekta
skolēnu mērķgrupai novadīs 10 nodarbības, kā arī bibliotēkas speciālisti palīdzēs skolēniem
izveidot īsfilmu par projekta aktivitātēm Windows Movie Maker programmā.
2019.gada nogalē Sebežas skolnieki apmeklēja Latviju. Vizītes laikā bērni no Ludzas un
Sebežas grupām viesojās Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas Bērnu apakalpošanas nodaļā,
piedalījās speciāli viņiem sarīkotajā pasākumā. Tāpat tika organizēta ekskursijas uz Ludzas
Novadpētniecības muzeju, Ludzas pilsētas ģimnāziju un Rāznas Nacionālo parku.
Projekta ietvaros paredzēti semināri iesaistīto partnerorganizāciju speciālistiem par
jautājumiem, kas saistīti ar inovatīvām metodēm dabas zinību popularizēšanā, kā arī pieredzes
apmaiņas braucieni uz partnervalstīm.
Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas direktore, astoņu Latvijas pārstāvju grupā, piedalījās
LBB izstrādātajā projektā “Latvijas bibliotekāru – pieaugušo izglītotāju profesionālo IKT
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kompetenču paaugstināšana” (Erasmus + programmas atbalsts). Projekta realizācijas gaitā
Latvijas bibliotēkāri kopā ar skolu pārstāvjiem no Griekijas, Portugāles, Rumānijas, Somijas un
Serbijas piedalījās starpatutiskajā mācību centra “Servantes Training Centre” (Spānija) rīkotajās
mācībās. Apmācību gaitā tika apgūtas jaunas IKT pielietošanas metodes pieaugušo izglītošanas
jomā, sociālo tīklu veiksmīgs pielietojums neformālās izglītības aktivitāšu realizēšanā un citas
prakstiskas iemaņas, kuras pašlaik tiek izmantotas organizējot pasākumus Ludzas bibliotēkā.
Vienā no lekcijām kursa dalībnieki tika iepazīstināti ar Erasmus + projektiem un iespējām, doti
praktiski padomi starptaurtisko kontaktu veidošanai un iesaistei startēģiskajā partnerībā. Ludzas
bibliotēkas direktore nodibināja kontaktus ar Griekijas kolēģi, ar turpmākās sadarbības merķi.
Mācību brauciena laikā apmeklējām Alkalā de Enaresas pilsētas un universitātes bibliotēku,
Spānijas Nacionālo bibliotēku.
Darbs ar projektiem ir lielieska iespēja piesaistīt papildus finansējumu bibliotēkas
attīstībai, kā arī apgūt jaunas zināšanas un iemaņas praktiskā darba uzlabošanai. Grūtības darbā ar
starptautisko projektu realizāciju sagādā valodas barjera. Angļu valodu bibliotēkas kolektīvā
pārvalda tikai divi cilvēki - direktore un bibliogrāfe.
LUDZAS REĢIONS
Tabula “Projektu apkopojums”
Projekta
Finansētājs
nosaukums
Ciblas pagasta bibliotēka
Bērnu/jauniešu/
LNB
vecāku žūrija

Finansējuma
apjoms

Projekta apraksts (īss
kopsavilkums)

Atbalstīts/
neatbalstīts

100.66

Projekta
ietvaros
no
28 Atbalstīts
kolekcijas grāmatām saņemtas
12 grāmatas.

Kārsavas pilsētas bibliotēka
Bērnu, Jauniešu
VKKF LNB
un Vecāku žūrija

104.73

Piešķirti 13 eks. Lai arī KKF
atbalsts ar katru gadu
samazinās, un tas neveicina
vēlmi iesaistīties programmā,
tomēr turpinām uzturēt
tradīciju, jo daudzi lasītāji to
gaida.

Atbalstīts

Mežvidu pagasta bibliotēka
Bērnu, Jauniešu
VKKF
un Vecāku žūrija

80.10

Ienākušas 10 grāmatas.
Bērni, jaunieši un vecāki lasa
grāmatas, vērtē un top par
grāmatu ekspertiem.

Atbalstīts

Mērdzenes pagasta bibliotēka
Bērnu, Jauniešu
VKKF
un Vecāku žūrija

82.44

Ienākušas 10 grāmatas.
Bērni, jaunieši un vecāki lasa
grāmatas, vērtē un top par

Atbalstīts
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grāmatu ekspertiem.
Salnavas pagasta bibliotēka
Bērnu/Jauniešu
LNB,
/Vecāku žūrija
pašvaldība

81.68
127.36

Ienākušas 11 grāmatas.
Ienākušas 17 grāmatas.
Bērni lasīja un vērtēja kolekcijas
grāmatas

Atbalstīts

Ņukšu pagasta bibliotēka
Bērnu, Jauniešu
VKKF,
un vecāku žūrija
pašvaldība

77.41

Lasīšanas veicināšanai un
bibliotēkas krājumu
papildināšanai ar
jaunieguvumiem bibliotēka
jau 17 gadus piedalās šajā
programmā (2019. gadā
grāmatu krājums papildināts
par 10 grāmatām no projekta,
kā ari ar 7 grāmatām no
pašvaldības finansējuma).

Atbalstīts

Ludzas pilsētas ģimnāzija
Bērnu, Jauniešu
VKKF,
un vecāku žūrija
pašvaldība

88.26

Ienākušas 11 grāmatas.
Bērni, jaunieši un vecāki lasa
grāmatas, vērtē un top par
grāmatu ekspertiem.

Atbalstīts

62.05

Ienākušas 8 grāmatas.
Bērni, jaunieši un vecāki lasa
grāmatas, vērtē un top par
grāmatu ekspertiem.

Atbalstīts

Ludzas Mūzikas pamatskola
Bērnu, Jauniešu
un vecāku žūrija

VKKF,
pašvaldība
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10. Publicitāte
LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BBLIOTĒKA

Rakstus par bibliotēkas aktivitātēm ievieto laikraksti “Ludzas Zeme“, “Vietējā Latgales
Avīze”, “Panorama Rezekne” (“Панорама Резекне”), interneta vietnes www.ludza.lv,
www.ludza24.lv, www.biblioteka.lv, videosižetus par bibliotēkas darbu veido Latgales Regionālā
televīzija (LRTV). 2019.gadā LRTV izveidoja sešus sižetus par dažādiem bibliotēkas darba
aspektiem.
2019. gadā LRTV viedoja raidījumu ciklu “Latgales pierobeža – vieta, kur sākas Eiropas
Savienība!”. Raidījums ir par ikdienu pierobežā, par mediju pieejamību, par iedzīvotāju spējām un
zināšanām kritiski vērtēt mediju saturu. Viens no šī cikla raidījumiem tika filmēts Ludzas pilsētas
galvenajā

bibliotēkā,

LRTV

korespondente

intervēja

bibloiogrāfi

Vioriku

Puļču

https://www.youtube.com/watch?v=3dgbM0Ty02Y

V.Puļča sniedz interviju programmas “Latgales pierobeža – vieta, kur sākas Eiropas Savienība!”
Sakarā ar projekta OPEN UP realizāciju informācija par bibliotēkas pasākumiem tika
ievietota

Interreg Latvijas – Lietuvas programmas mājas lapā www.latlit.eu, kā arī vietnē

Youtube tika izveidots projekta konts, kur ievietotām informāciju par bibliotēkā notiekošām
projekta aktivitātēm:
https://www.youtube.com/watch?v=tD9NFsiSCLc&fbclid=IwAR16DLSlLh3Q7Vagv7VuRDOe_UUdX6NHNJpwsE9WomXJsq_vFUtLFlSJho
https://www.youtube.com/watch?v=SZm40WFk4O8&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=wj1m5FgjQD0&feature=share
Latvijas radio 4 korespondente Iveta Čigāne raidījumā krievu valodā “Латгальская
студия” stāstīja par Ludzas novadpētnieku Viktoru Trojanovski, par viņa grāmatām, kuras var
sameklēt Ludzas bibliotēkā, kā arī intervēja bibliotēkas direktori, kura personīgi bija pazīstama ar
Viktota kungu.
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https://lr4.lsm.lv/lv/raksts/latgale/s-pesney-po-latvii-poyuschie-pogranichniki-proveligastrolniy-tu.a123259/
Bibliotēkai ir mājas lapa www.ludzasbiblio.lv, kuru 2019.gada nogalē sākam pārveidot ar
mērķi padarīt to modernāku un mūsdienīgāku, www.facebook.com izveidots bibliotēkas profils,
https://twitter.com ir izveidots biblotēkas konts.
2019.gada veiksmīgākais bibliotēkas tēla veidošanas pasākums bija OPEN LESSONS –
aktivitāte, kura notika projekta “Interactive educational space – efficient way of social integration
of children from disadvantaged families”(OPEN UP) ietvaros. Atklāto stundu nodarbībās
piedalījās gan berni gan viņu vecāki un šim pasākumam nebija vajadzīga reklāma, jo informācija
par to tika nodota “no mutes mutē”. Sevišķi liels pasākuma apmeklējums bija vasaras brīvdienu
laikā.

OPEN LESSONS pasākumu apmeklētāji vasaras brīvdienu laikā
Par veiksmīgiem bibliotēkas tēla veidošanas pasākumiem, kuri piesaista lielu auditoriju
var nosaukt tikšanās ar rakstniekiem un sabiedarībā pazīstamiem cilvēkiem. 2019. gadā tie bija
Roalds Dobrovenskis, Anna Rancāne, Kristaps Rasims.
Bibliotēkas publicitāti un atpazīstamību veido arī dalībā citu bibliotēku akcijās un
izsaukumos, kuros Ludzas bibliotēka labprāt iesaistās. 2019.gadā piedalījamies akcijās
“Bibliotekāru mode”
(LBB), TETRIS CHALLENGE (Latgales centrālās bibliotēkas uzaicinājums)

“Viena

diena bibliotēkas dzīvē”(LBB Jauno speciālistu sekcija). Līdzīgas akcijas piesaista plašas publikas
uzmanību un lauž daudzus stereotipus par bibliotēkas profesijas pārstāvjiem.
LUDZAS REĢIONS
Lai radītu cilvēkos interesi un vēlmi kļūt par bibliotēkas lietotājiem un pasākumu
apmeklētājiem, liela loma ir bibliotēkas publicitātei, tam, kā mēs bibliotēku aktivitātes
reklamējam, kā par bibliotēkās pieejamiem pakalpojumiem stāstām sabidrībai.
Informāciju par bibliotēku darbu un tajās notiekošajāmm aktivitātēm bibliotekāri izvietoja
uz ziņojumu dēļiem, kuri atrodas bibliotēku priekštelpās, pagastu teritorijās. Tika izdoti bukleti,
86

grāmatzīmes ar bibliotēkām svarīgāko informāciju. Par pasākumiem un aktivitātēm tika rakstīts
un sūtīts vietējām avīzēm, pašvaldību izdotajiem informatīvajiem izdevumiem, kā arī tika
atspoguļotas ziņas par bibliotēkām un to darbību pašvaldību mājas lapās: www.ludza.lv,
www.karsava.lv, www.zilupe.lv, www.ciblasnovads.lv (Pielikums Nr.1)
Divām novadu bibliotēkām ir savi emuāri: www.purenubiblioteka.blogspot.com,
www.ciblasbiblioteka.blogspot.com. Tāpat jaunāko par bibliotēkām un bibliotēku vēsturi var
atrast Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas mājas lapā http://www.ludzasbiblio.lv un bibliotēku
portālā www.biblioteka.lv. Jaunākās ziņas bibliotekāri izvieto arī pazīstamajos sociālajos tīklos
www.draugiem.lv, www.facebook.lv, www.odnoklasniki.ru, u.c.
Bibliotēkas regulāri rīkoja jauno grāmatu izstādes (pilsētās tās parasti rīko reizi mēnesī,
pagastos - reizi ceturksnī). Kopumā pa novadiem atskaites gadā tika izliktas 820 izstādes,
organizēti 370 publiskie pasākumi.
Zilupes pilsētas bibliotēka
27.09.2019. gadā bibliotēku apmeklēja Eiroparlamenta deputāte Inese Vaidere, kura
apmeklēja Zilupi un viesojās arī mūsu iestādē. Viņa tika laipni sagaidīta, iepazīstināta ar
bibliotēku un Zilupes novadu kopumā. Tikšanās laikā Inese Vaidere uzdāvināja mums savu
grāmatu “Misija Latvijai”. Par tikšanos Zilupē varēja lasīt un noskatīties video Ineses Vaideres
facebook.com mājas lapā, tajā bija minēta arī vizīte uz bibliotēku.

Istalsnas bibliotēka
Bibliotēkā tiek rīkotas grāmatu, tematiskās izstādes, rokdarbu izstādes, kā arī izstādes,
kuras veltītas rakstnieku gadadienām, latviešu tautas tradīcijām un citiem svarīgiem notikumiem
vēsturē un kultūrā.
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Grāmatu izstādes: “Pavasara darbi dārzā”, “Vinnijs Pūks”, “Jaunākās grāmatas”.
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11. Sadarbības tīkla raksturojums
LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BBLIOTĒKA

Sadarbība ar pašvaldību ir ikdienas darbs. Sevišķi cieša sadarbība ir ar Ludzas novada
pašvaldības Attīstības nodaļas speciālistiem sakarā ar starptautisko projektu realizāciju. 2019.gadā
tie bija divi, kuru realizācija jau notiek: OPEN UP (Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības
programma) un NATTOUR (Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma), kā arī kopīgs
darbs pie projekta HOME izstrādes, kurš tika iesniegts Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmā.
Bieži vien pašvaldības vadība lūdz precizēt ar pilsētas vai novada vēsturi saistītos
jautājumus. Piemēram: Ludzas iedzīvotāja pacēla jautājumu par pilsētas izglītības darbinieka Otto
Svennes kapa vietas sakopšanu. Novada pašvaldības izpilddirektors palūdza informāciju par
O.Svennes ieguldījumu Ludzas izglītības sistēmas attīstībā, kura arī tika sniegta balstoties uz
bibliotēkas novadpētniecības krājuma materiāliem.
Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas direktore ir Ludzas novada pašvaldības komisijas
“Ludzas novada Goda pilsonis” un Pilsētas svētku organizēšanas komisijas locekle.
Pasākumu organizēšana bērnu un jauniešu auditorijai notiek sadarbībā ar pilsētas skolām
un pirmsskolas izglītības iestādēm. Bibliotēkas bērnu apaklpošnas nodaļas darbinieki organizēja
pasākumu-paraugdemonstrējumu Ludzas pilsētas PII “Pasaciņa” ciemiņiem no dažādām vastīm
Erasmus + programmas ietvaros.

Erasmus+ ciemiņi – paraugnodarbībā
Tāpat bibliotēkas darbinieki tiek aicināti dalībai žurijā dažādos literārajos konkursos
Ludzas pilsētas ģimnāzijā, Ludzas mūzikas pamatskolā. Par tradīciju ir kļuvusi bibliotēkas dalība
Muzeju naktī. E-nedēļas ietvaros tika aicināts Ludzas medicīnas centra datorspeciālists, kurš
stāstīja par interneta resursu, kuri saistīti ar medicīnu, izmantošanas iespējām.
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Jauka sadarbība pasākumu oragnizēšanā ir izveidojusies ar “Teātris azotē” dibinātāju un
režisori Mariku Čerņavsku. Gada nogalē bibliotēkā tika demonstrēta izrāde "Kur kamoliņš ripo"
pēc Ludzas igauņu pasakas motīviem, kuras režisore un scenārija autore ir M.Čerņavska.
Ilggadēja sadarbība vieno bibliotēku un Ludzas pensionāru biedrību.Tās dalībnieki ir
aktīvi pasākumu apmeklētāji, viņi ir dzīvespriecīgi, ziņkārīgi un ar prieku īsteno neparastas idejas
un izmēģina jaunas iespējas.

Pensionāru biedrības pārstāve izmēģina virtuālo realitāti
Projekta OPEN UP realizācijas notika sadarbībā ar Ludzas 2. vidusskolu, Jekabpils galveno un
Rokišku (Lietuva) publisko bibliotēkām. Projekta NATTOUR realizācija notiek sadarbībā ar
Ludzas novadpētniecības muzeju, Ludzas tūrisma aģentūru, Ludzas pilsētas ģimnāziju, Ludzas
2.vidusskolu, Rāznas nacionālo parku, Sebežas (Krievija) pilsētas pašvaldību.
Sadarbības tīkla veidošanā lielu nozīmi spēlē personīgie kontakti. Vairāku gadu garumā Ludzas
bibliotēkai ir izveidojusies cieša draudzība ar Dembicas regionālo muzeju (Polija). 2019.gada
nogalē Dembicas muzeja direktors palīdzēja organizēt mācību vizīti uz Polijas bibliotēkām.
Pateicoties sadarbībai ar LBB Ludzas novada pašvaldībā, pilsētas galvenajā, Pildas un Pureņu
pagastu bibliotēkās viesojās Ukrainas bibliotēku darbinieku delegācija.
LUDZAS REĢIONS
Bibliotēkas patstāvīgi atrodas starpnieka lomā, veidojot ne tikai lielisku sadarbības tīku
savā starpā, bet arī ar citām iestādēm, organizācijām, biedrībām u.t.t.
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Bibliotēku sadarbības tīkla raksturojums, partneri.
Partneri
LNB Kompeteņču attīstības
centrs
Bibliotēku atbalsta dienests

BIS ALISE

Latvijas radio

LRT

LTV

Novadu domes, pašvaldības
Attīstības nodaļa, pagastu
pārvaldes

Sociālais dienests

Ģimenes ārstu prakse

Sadarbības veids
26 Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes un Rēzeknes bibliotekāri
kārtoja profesionālo kvalifikācijas eksāmenu
Datortehnikas, datorprogrammu uzturēšana. Kā atzīst pagastu
biblitēkāri, tad sadarbība ar atbalsta centru daždien notiek ļoti
cieši, jo internets pierobežu bibliotēkās pazūd bieži un uz
vairākām dienām.
Programmas ALISE uzturēšana, apmācības šo programmu
apguvē. 2020. gadā plānots Pasienes pagasta bibliotēkas
vadītāju sūtīt uz Alises apmācības kursiem.
Pušmucovā” sadarbībā ar Latvijas radio raidījumu
„Kolnasāta”.
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/kulturtelpa/supratkyspusmucova.a314180/
SIA “Latgales reģionālā televīzijas„ raidījumu cikla “Latgales
pierobeža – vieta, kur sākas Eiropas Savienība!” uzņemšana
(Pušmucova, Ludzas bibliotēkas) Saruna par iedzīvotāju
mediju lietošanas paradumiem un bibliotēkas lomu aktuālo
ziņu sniegšanā. http://lrtv.lv/zinas/7-tv-raidijums-latgalespierobeza-vieta-kur-sakas-eiropas-savieniba-8600
Ciblas bibliotēka - Sižeta filmēšana bibliotēkā LTV spēlei
„Gudrs, vēl gudrāks” 8. klases finālistes hobijs-grāmatu
lasīšana.
Finansiālais nodrošinājums bibliotēku darbības svarīgākajos
jautājumos: krājuma veidošana, materiāli tehniskā aprīkojuma
nodrošināšana, atalgojuma nodrošināšana, kopīga novadu
attīstības plāna veidošana, sadarbība juridiskajos jautājumos,
sadarbība projektu pieteikumos, bibliotēku aktualitāšu
ievietošana pašvaldību informatīvajos izdevumos, u.t.t.
Atskaites gadā Ludzas novada 6 bibliotēkās projekta ESF
projekta Nr.9.2.4.2/16/I/024 ietvaros tika organizēts
pašākumu cikls “Sabiedrības veselības veicināšanas un
slimību profilakses pasākumu īstenošana Ludzas novadā”.
Līdumnieku pagasta pārvalde organizēja saliedētības
pasākumu darbiniekiem, pieredzes apmaiņas izbraukumu uz
Gaigalavu.
Pildas pagasta bibliotēka sniedza palīdzību darbā ar
elektroniskiajiem
dokumentiem,
datorprogrammu
sagatavošana darbam (programmas e-parakstītājs ielāde,
dokumentu parakstīšanas iespējas izmantojot e-paraksta un
karšu lasītāju)
Pildas pagasta bibliotēka sniedza ģimenes ārsta praksē
palīdzību karšu lasītāja un personas ID kartes izmantošanā, lai
pieslēgtos portālam e-veseliba
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LAD (Lauku atbalsta dienests)

Atskaites gadā tika organizētas konsultācijas par platību
maksājumiem un pieteikumu aizpildišanu elektroniski Nirzas,
Brigu, Pildas, Istalsnas, Isnaudas, bibliotēkās

Pirmskolas izglītības iestādes

Reizi ceturksnī Brigu pagasta bibliotēka organizē pasākumus
bērniem “Tikšanās ar bibliotēku”.
Blontu, Mērdzenes, Mežvidu, Ciblas, Salnavas, Kārsavas,
Pildas, Istras bibliotēkā reizi mēnesī tika organizēti pasākumi
bērniem, piemēram, 26.02. tika organizēts pasākums „Gaidot
Meteņus” – ciemojas PII vecākā grupiņa: Meteņdienas
ticējumi, mīklas, leļļu filmas par Meteņu svinēšanu
noskatīšanās, saulītes zīmēšana u.t.t.
Kārsva-atskaites gadā sadarbojās ekskursiju organizēšanā,
izplata centra informāciju: bukletus, ceļrāžus u.t.t.
Līdumnieki – kopā organizē pasākumus, izstādes, realizē
kopīgos iedzīvotāju veselības projektus, piemēram “” Esi
vesels nūjojot” u.t.t
Pildas, Salnavas, Pušmucovas, Kārsavas, Zilupes,
Mērdzenes, Mežvidu, Ciblas bibliotēkas sadarbībā ar skolu
bibliotēkām un latviešu valodas skolotājiem organizēja
“Nacionālās skaļās lasīšanas konkursu”, e-prasmju nedēļas
pasākumi, u.t.t
Preses pasūtīšana

Tūrisma informācijas centri

Skolas un skolu bibliotēkas

Latvijas pasts
Grāmatu veikali: Sākums A,
Zvaigzne ABC
SKDS
Mācību centrs PLUS

Mācību centrs FIBRA

Bērnu un jauniešu centri
Tautas nami

Grāmatu iegāde, kancelejas preču iegāde – LPGB iepērk
grāmatas katru mēnesi, pagasti reizi ceturksnī.
Maija mēnesī Pildas bibliotēka sniedza palīdzibu SKDS
darbiniecei pētījuma veikšanā - bija nepieciešams apzināt 10
respondentus vecākus par 70 gadiem
Centrs īsteno ESF projekta atbalsta pasākumu „Motivācijas
programma darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumi
ilgstošajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti”. Saskaņā ar šo
projektu 2019. gada sākumā bibliotēkas telpās notika Sociālo
mentoru individuālās nodarbības ar bezdarbniekiem. (Zilupes
pilsētas bibliotēkā)
ESF projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” ietvaros,
kvalifikācijas praksi izgāja 2 cilvēki programmā
“Administratīvie un sekretāra pakalpojumi.” (Zilupes pilsētas
bibliotēka)
Pasākumu organizēšana, telpu iznomāšana.
Bibliotēkas un Tautas nami kopīgi organizē pasākumus, raksta
scenārijus, piemēram, Kārsavas pilsētas bibliotēka organizēja
Dzejas dienu pasākumu, veidoja izstādi un prezentāciju
Kārsavas novada svētku ietvaros.
Zilupe - aprīlī palīdzēja vokālo ansambļu konkursa
organizācijā, maijā – Ģimenes diena, vasarā – LTD deju
skates organizēšanā.
Istra - Bērnu pasākums “ Kaķu diena”.
Istalsna – kopīgs pasākums “Lieldienu olu krāsošana”
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Mazpulki

Dabas aizsardzības pārvalde
Bibliotēkas Draugu klubs

Biedrības

Mežvidu pagasta bibliotēka jau daudzus gadus cīe;si
sadarbojas ar pamatskolas mazpulku organizāciju “Cielaviņa”
– kopā rīko konkursus, bibliotēkā tiek pildīti projektu
uzdevumi, organizē pārrunas par jaunāko literatūru, sagatavo
jaunākās literatūras apskatus.
Zilupes pilsētas bibliotēkā organizēja Zaļo pēcpusdienu
“Savvaļas sugu aizsardzība. Kas jāzina, lai nekļūtu par
kontrabandistu?”
Zilupes pilsētas bibliotēkā joprojām darbojas klubs un kluba
biedri aktīvi iesaistās bibliotēkas pasākumu organizēšanā,
izstāžu veidošanā. 2019. gada februāra sākumā Klubā notika
tikšanās, veltīta I. Sircova 90 gadu jubilejai.
Kārsava - Kā ilggadēji sadarbības partneri, tikām aicināti uz
senioru biedrības “Gvelzis” jubilejas pasākumu, kur
aplūkojām izstādi, dalījāmies pieredzes un atmiņu stāstos.

Pensionāru apvienībai “Gvelzis” – 10 gadu svinības
Nevalstīskā organizācija
Krievijas zinātņu akadēmijas
Slāvu institūts

Filmēšanas grupa SIA LAIKA

Salnavas pagasta bibliotēka atskaites gadā turpināja sadarbību
“Kūzuls”.
Laika posmā no 02.06.2019-07.06.2019 divi ekspedīcijas
pārstāvji no Maskavas viesojās Ludzas, Zilupes, Kārsavas,
Ciblas un Krāslavas bibliotēkās, lai izpētītu katolicismu
Latgalē. Pētījumu rezultātā tika savākti materiāli un atmiņas
par garīgo, un materiālo kultūru kā arī sadzīves tradīcijām.
Filmēšanas grupa meklēja ungāru filmai vietējos cilvēkus
masu skatu filmēšanai. Bibliotēka piedalījās cilvēku piesaistē
un kastinga organizēšanā (Zilupes pilsētas bibliotēka)
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12. Metodiskais un konsultatīvais darbs
LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BIBLIOTĒKA
2019. gadā metodiskais un konsultatīvais darbs tika veikts Ciblas, Kārsavas, Zilupes un
Ludzas novados, kopumā 27 publiskajās un 16 skolu bibliotēkās.
Atskaites gadā viena no galvenajām prioritātēm bija sagatavot Ludzas, Ciblas, Zilupes,
Kārsavas un Rēzeknes novadu 26 bibliotēku darbiniekus profesionālā kvalifikācijas eksāmena
veiksmīgai nokārtošanai. Konsultācijas un apmācības tka organizētas visa gada garumā.
22.novembrī 24 eksaminējamie veiksmīgi nokārtoja LNB organizēto profesionālās kvalifikācijas
eksāmenu bibliotekāriem un tiem tika piešķirta kvalifikācija BIBLIOTEKĀRS.
Aktuāli un nozīmīgi darbības virzieni bija arī: reģiona bibliotekāru profesionālās
pilnveides pasākumu organizēšana, koordinēšana, konsultāciju sniegšana un metodiska palīdzība
bibliotekārā darba jautājumos, darbs ar BIS Alisi visās reģiona publiskajās un septiņās skolu
bibliotēkās, jaunākās profesionālās informācijas nodošana ar e-pasta palīdzību, pasākumu
orgnizēšana, projektu un aktivitāšu koordinēšana, datu apkopošana un analīze.
Metodiski konsultatīvais darbs tika organizēts izmantojot dažādas darba metodes –
semināri, konsultācijas, bibliotēku apsekojumi. Darbu veikšanā iesaitījās visi Ludzas pilsētas
galvenās bibliotēkas darbinieki.
Katru gadu Ludzas pilsētas galvenās biblitēkas budžētā tiek ieplānoti līdzekļi pieredzes
apmaiņas braucieniem uz Latvijas, vai kaimiņvalstu bibliotēkām. 2019. gadā Ludzas, Ciblas,
Kārsavas un Zilupes novadu bibliotēku darbiniekiem pabija Bauskas reģiona bibliotēkās: Bauskas
Centrālajā, Ceraukstes pagasta Mūsas, Īslīces pagasta Rītausmu, Gailīšu pagasta Gailīšu
bibliotēkās, kā arī apmeklēja Bauskas Novadpētniecības un Mākslas muzeju, Bauskas pili,
Rundāles pili un Viļa Pļūdoņa muzeju.
Profesionālās pilnveides pasākumu kopsavilkums:
N.p
.k.

1.

2.

Norises
laiks

18.01.19.

24.01.19.

Norises
vieta

Organizētājs(-i)

Ludza

Ludzas pilsētas
galvenā bibliotēka
(LPGB)

Ludza

LPGB sadarbībā ar
www.lakuga.lv,
Latvijas Radio
Latgales studiju,

Pasākuma nosaukums,
galvenās tēmas
Ludzas, Ciblas, Kārsavas,
Zilupes, Rēzeknes novadu
publisko bibliotēku
darbinieku profesionālā
kvalifikācijas eksāmena
konsultācija
Ludzas, Ciblas, Kārsavas
un Zilupes publisko
bibliotēku darbinieku
diskusija/seminārs

Dalībnieku
skaits

Stundu
skaits

25

6

26

6
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žurnālu “A12”

3.

28.02.19.

Ludza

LPGB

4.

19.03.19.

Ludza

LPGB

20.03.19.

Ludza, Pilda,
Pureņi

LBB sadarbībā ar
LPGB un Ukrainas
bibliotekāru
biedrību

5.

6.

28.03.19.

Ludza

LPGB

7.

23.03.19.

Ludza

LPGB

8.

25.04.19.

Ludza

LPGB

9.

26.04.19.

Ludza

LPGB

10.

30.04.19.

Ludza

LPGB

11.

28.05.19.

Ludza

LPGB

12.

11.12.07.19.

Bauskas
novads

LPGB, Bauskas
Centrālā bibliotēka

13.

28.08..19.

Reģiona
bibliotekas

14.

24.09.19.

Ludza

VARAM sadarbībā
ar Latvijas
Pašvaldību
savienību
LPGB

Ludzas, Ciblas, Kārsavas,
Zilupes, Rēzeknes novadu
publisko bibliotēku
darbinieku profesionālā
kvalifikācijas eksāmena
konsultācija
Ludzas, Ciblas, Kārsavas,
Zilupes, Rēzeknes novadu
publisko bibliotēku
darbinieku profesionālā
kvalifikācijas eksāmena
konsultācija
Ukarainas bibliotekāru
uzņemšana
Seminārs “Kā rīkoties
kritiskajās situācijās”
projekta OPEN UP
ietavaros
Nacionālās skaļās lasīšanas
sacensības fināls Ludzā
Ludzas, Ciblas, Kārsavas,
Zilupes, Rēzeknes novadu
publisko bibliotēku
darbinieku profesionālā
kvalifikācijas eksāmena
konsultācija
Ludzas, Ciblas, Kārsavas,
Zilupes, Rēzeknes novadu
publisko bibliotēku
darbinieku profesionālā
kvalifikācijas eksāmena
konsultācija
Ludzas, Ciblas, Kārsavas
un Zilupes publisko
bibliotēku darbinieku
seminārs
Ludzas, Ciblas, Kārsavas
un Zilupes publisko
bibliotēku darbinieku
seminārs
Ludzas reģiona bibliotēku
darbinieku pieredzes
apmaiņas vizīte Bauskas
reģiona bibliotēkās
Vebinārs “Dienas bez
rindas”
Ludzas, Ciblas, Kārsavas,

21

6

28

6

28

12

55

8

125

8

14

6

12

6

28

6

26

6

19

16

13
23

6
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15.

26.09.19.

Ludza

LPGB

16.

08.10.19.

Ludza

LPGB

17.

09.10.19.

Ludza

LPGB

18.

24.10.19.

Ludza

LPGB

19.

29.10.19.

Ludza

LPGB

20.

31.10.19.

Ludza

LPGB

21.

13.15.11.19.

Dembica
(Polija)

LPGB, Dembicas
novadpētniecības
muzeja direktors

22.

27.28.11.
19.

Rokiškis,
Utena
(Lietuva)

LPGB
projekta OPEN UP
ietvaros

23.

29.11.19.

Ludza

LPGB

24.

20.12.19.

Ludza

LPGB

Zilupes, Rēzeknes novadu
publisko bibliotēku
darbinieku profesionālā
kvalifikācijas eksāmena
konsultācija
Ludzas, Ciblas, Kārsavas
un Zilupes publisko un
skolu bibliotēku
darbinieku seminārs
Ludzas, Ciblas, Kārsavas,
Zilupes, Rēzeknes novadu
publisko bibliotēku
darbinieku profesionālā
kvalifikācijas eksāmena
konsultācija
Ludzas, Ciblas, Kārsavas,
Zilupes, Rēzeknes novadu
publisko bibliotēku
darbinieku profesionālā
kvalifikācijas eksāmena
konsultācija
Ludzas, Ciblas, Zilupes un
Kārsavas publisko
bibliotēku darbinieku
seminārs
Projekta OPEN UP
noslēguma konference
“Interaktīvā izglītības telpa
–tradicionālālais un
modernais”
Ludzas, Ciblas, Kārsavas,
Zilupes, Rēzeknes novadu
publisko bibliotēku
darbinieku profesionālā
kvalifikācijas eksāmena
konsultācija
Mācību brauciens uz
Dembicas un Weleapoles
publiskajām bibliotēkām
Projekta noslēguma darba
grupas tikšanās Rokiškos
un Mācību brauciens uz
Utenas bibliotēku
Ludzas, Ciblas, Zilupes un
Kārsavas publisko
bibliotēku darbinieku
seminārs
Ludzas, Ciblas, Zilupes,
Kārsavas, Rēzeknesun
Viļānu publisko bibliotēku
darbinieku gada
noslēguma sanāksme

32

6

13

6

12

6

28

6

109

6

25

6

6

24

3

16

25

6

31

6
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Atskaites gadā Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka ir piedalījusies Ludzas novada
pašvaldības nodarbinātības pasākuma “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanā. 2019.gadā
bibliotēkā bija nodarbinātas 6 personas, kuras palīdzēja materiālu sagatavošanai radošajām
darbnīcām un bibliotēkas noformējumā; telpu kopšanā un sakārtošanā un pat piedalījās akcijā
“Bibliotekāru mode”.
Pārskata periodā Ludzas PGB kā prakses vieta bija 1 praktikantei – LNB Kompeteņču
attīstības centra profesionālās tālākizglītības programmas “Bibliotēku zinības” studentei,
Rēzeknes Bērnu bibliotēkas darbiniecei, Lāsmai Leiņai-Sviridenko. Prakse tika izieta laika posmā
no 23. septembra līdz 20.oktobrim, 168 h apjomā.
Divas

reizes gadā tika apmeklētas reģiona bibliotēkas ar mērķi novērtēt bibliotēku

darbību, sniegt metodisko palīdzību, pārrunāt visus darba un dažreiz arī ne darba jautājumu.
Tikties ar pārvalžu un pašvaldību vadītājiem.
Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu skolu bibliotēku metodiskā darba
koordinatore ir Elita Romanovska ar kuru ir nodibināta laba sadarbība darba procesu jomā. Skolu
bibliotēku darbinieki tiek aicināti piedalīties Ludzas reģiona rīkotajos semināros, kad ir atbistošas
tēmas skolu bibliotēku darba profilam. Regulāri tika sniegtas konsultācijas un palīdzība darbā ar
BIS Alise, notika regulāra uzraudzība par elektroniskajā kopkatlogā veikto ierakstu kavlitāti. Tika
sniegta palīdzība krājumu inventarizācijās, kā arī statistikas ievades neskaidrajos jautājumos.

Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas vadītāja
Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas metodiķe

I. Kušnere
E. Zirne
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Pielikums Nr.1

Bibliotēku Publicitāte 2019. gadā
1. Elita Zirne Novadpētniecība bibliotēkās//www.ludza.lv.-2019.-2.janvārī
2. Gundars Rufus Resnais E-grāmata iziet tautās//Ludzas Zeme.-2019.- 15. Janvāris lpp 1., 5
3. Veronika Škestere Ceļojumuiespaidi pa Eiropu:[Pasākums Mežvidu pagasta bibliotēkā].www.karsava.lv.-2019.- 22.janvārī
4. Ceļojumu iespaidi pa Eiropu: [Pasākums Mežvidu bibliotēkā]//Vietējā Latgales Avīze.-2019.25.janvārī.-lpp4
5. Что любят читать лудзенцы в бибиотеке; Узнать заранее есть ли книга в
библиотеке//Панорама Резекне.-2019.- 25.января.- стр 4.
6. Gundars Rufus Resnais mediji latgaliski: [par diskusiju Ludzas bibliotēkā “Mediju saturs
latgalisis – cik tas svarīgi?].- 20219.- 29.janvārī.- lpp 1.-6.
7. Veronika Škestere Ar triju zvaigžņu ordeņa starojumu//www.karsava.lv.-2019.-14.februārī
8. Ludzas bibliotēkā žurnāli un avīzes visām gaumēm//www.ludza.lv.-2019.-19.februārī
9. Gundars Rufus Resnais Trīsdesmit gadi starp grāmatām un ļaudīm//Ludzas Zeme.-2019.22.februārī.- lpp 3.
10. 1.Trukšāne, Rita. Ciblas skolēni iesaistās Skaļas lasīšanas sacensībā// Ciblas novada ziņas.Nr. 3 (150), (2019, 27.febr.), 7. lpp.: foto.
11. Trukšāne, Rita. Bērnu žūrijas noslēguma pasākums//Ciblas novada ziņas.- Nr. 4 (151), (2019,
15. martā), 6. lpp.: foto
12. Ludzā ciemojas delegācija no Ukrainas//www.ludza.lv.-2019.-20.martā
13. I.Kušnere Latvijas bibliotekāri – pieaugušo izglītotāji//www.ludza.lv.-2019.- 25.martā
14. Gundars Rufus Resnais Uzņemam Ukrainas bibliotekārus//Ludzas Zeme.-2018.-26.martā.lpp1.-5.
15. I.Kušnere Latvijas bibliotekāri-pieaugušo izglītotāji// Ludzas Zeme.-2018.-26.martā.- lpp 8.
16. Viola Andruščēnko “Staigājošās enciklopēdijas” jeb bibliotekāri//www.ludza.lv .-2019.28.martā
17. Veronika Škestere Piemiņas svecītes mirdz bibliotēkas lasītavā//karsava.lv.-2019.- 28. Martā
18. “WALKING ENCYCLOPAEDIAS” or librarians updated their resources at the seminar//
latlit.eu.- 2019. 29. Martā
19. Jana Dukaļska Noskaidrots “Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības” Ludzas reģiona
čempions//www.ludza.lv.- 2019.- 05.04.2019.
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20. Bibliotēku darbinieki mācās neapjukt kritiskās situācijās// Vietējā Latgales Avīze.-2019.5.aprīlī.- lpp 4.
21. Viola Andruščеnko Ludza Town Library is a place of possibilities realization//
latlit.eu.- 2019. 13.aprīlī
22. Viola Andruščenko Ludzas bibliotēka ir iespēju īstenošanas vieta//www.ludza.lv.-2019.14.aprīlī.
23. Libraries’ OPEN UP in movement//https://latlit.eu.- 2019. 17.aprīlī
24. Ludzas bibliotēka ir iespēju īstenošanas vieta//Vietējā Latgales Avīze.-2019.- 18.aprīlī.- lpp 4.
25. Škestere,Veronika.”Piemiņas svecītes mirdz bibliotēkas lasītavā”//KNV-Nr.4(2019)
https://www.karsava.lv
26. Lagaovska, Lilita Grupas BEZ PVN dziesmas Kārsavas novada skolēnu gleznojumos //
Kārsavas novada vēstis – Nr.4 (2019.gada aprīlis). – 3.lpp.
27. Lagaovska, Lilita Zeimoju sovu dzīsmi sovā volūtā // Kārsavas novada vēstis – Nr.4
(2019.gada aprīlis). – 3.lpp.
28. Škestere, Veronika. „Mātes dienu ar gaismu pielej gan saule, gan cilvēku sirdis// Kārsavas
Novada Vēstis(KNV)-nr.5; https://www.karsava.lv
29. Veronika Škestere rakstītāja un Baltarājs//karsava.lv.-2019.-3.maijā
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