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PĀRSKATA PERIODA KOPSAVILKUMS


Darba prioritāte
o Uzlabot

un

pilnveidot

jauno

Ludzas

pilsētas

galvenās

bibliotēkas

mājaslapu.(skat.94.lpp.)
o Strādāt pie starptautisko projektu realizācijas. (skat.sadaļā Projekti 91.lpp;
pielikumi Nr.5,6)
o Sadarbībā ar profesoru Ph. D. Uldi Balodi ābeces “Ludzas igauņu valodas ābece”
izdošana un grāmatas atvēršanas svētki.(skat. sadaļā Sadarbība 103.lpp un
pielikumi Nr.4.)
o Pagastu bibliotēku akreditācija. (skat. 5. lpp.)
o Novadpētniecības

projekta

“Krucifiksi”

darba

turpināšana

(skat.sadaļā

Novadpētniecība 83.lpp)


Jauni pakalpojumi
Atskaites gadā Ludzas pilsētas galvenajā bibliotēkā tika izveidots lasītāju klubs.



Nozīmīgi/jauni projekti
o Turpinājās projekta Nattour realizācija. (skat.piel.Nr.6)
o Uzsākta projekta Home realizācija. (skat. piel. Nr.5)
o KKF projekta “Ludzas igauņu ābece” realizācija. (skat.piel. Nr.4)



Darbs Covid-19 apstākļos un ārkārtējās situācijas laikā
2020.gads mainīja cilvēku ieradumus. Līdz šim lietotājiem bibliotēkas bija kā tikšanās,

komunikācijas vieta. Šobrīd tas vairs tā nenotiek, un mums būs stipri jāpiedomā, lai to
atjaunotu. Covid – 19 ierobežojumi būtiski ietekmēja bibliotēku darba pamatrādītājus. Reģiona
bibliotēkās tika atcelti vairāk nekā puse pasākumu, kas negatīvi ietekmēja bibliotēkas tēlu
sabiedrībā.Bet, TOMĒR, atskaites gads – jaunu izaicinājumu un varbūt pat progresa gads, jo
diez vai mēs tik ātri, parastajos apstākļos, būtu sākuši izmantot dažādus komunikācijas rīkus,
platformas pasākumiem, sapulcēm, konferencēm u.t.


Problēmas, to risinājumi
Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas telpās joprojām nav veikti rekonstrukcijas vai

remontdarbi. Telpu stāvoklis nav labs. Ludzas novada attīstības programmā 2018.-2024.g.
ierakstīts punkts “Tehniskās dokumentācijas izstrāde Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas
pieejamības uzlabošanai”.
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1.VISPĀRĪGS BIBLIOTĒKAS/REĢIONA BIBLIOTĒKU RAKSTUROJUMS


Īss situācijas apraksts
Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka (turpmāk tekstā – LPGB) ir Ludzas novada

pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā ir
reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā.
Atskaites gadā LPGB veica reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas un darbojās kā
metodiskiais, konsultatīvais un koordinācijas centrs reģiona četru novadu 27 pašvaldību
publiskajām un 14 mācību iestāžu bibliotēkām:
Ciblas novadā – 6 publiskās un 2 skolu bibliotēkas,
Kārsavas novadā – 7 publiskās, 1 ārējās apkalpošanas punkts, 5 skolu un Malnavas
koledžas bibliotēka,
Zilupes novadā – 4 publiskās un 1 skolas bibliotēka,
Ludzas novadā – 10 publiskās un 5 mācību iestāžu biblitēkas.
Pārskata periodā Ludzas reģionā deklarēti 233051 iedzīvotāji, salīdzinot ar iepriekšējo
gadu par 746 iedzīvotājiem mazāk, jeb par 3.10% mazāk.
Tabula “Iedzīvotāju skaits novados”



Novads

2018.gads

2019.gads

2020.gads

Ludzas
Ciblas
Kārsavas
Zilupes

13105
2667
5652
2914

12952
2633
5602
2864

125942
24993
54404
27725

% salīdzinot ar
iepr. gadu
-1,2; -2,8
-1,3; -5,1
-0,9; -2,9
-1,7; -3,2

Izmaiņas bibliotēku darbībā pārskata periodā
No 2020. gada 1. janvāra LPGB tika samazinātas trīs vecākā bibliotekāra amata

vienības. Divās Ludzas novada pagasta bibliotēkās no 2020.gada 1.aprīļa tika noteikts nepilna
darba laiks, 30 stundas nedēļā. Pureņu pagasta bibliotēkas vadītāja no 1.janvāra līdztekus
bibliotēkas darbam veica arī klientu apkalpošanas speciālista pienākumus, bet no atskaites gada
7. decembra pildīja pagasta pārvaldes vadītājas pienākumus.

1

Iedzīvotāju skaits novados kopā
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Dati no PMLP uz 01.01.2021.
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Dati no PMLP uz 01.01.2021.
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Dati no PMLP uz 01.01.2021.
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Dati no PMLP uz 01.01.2021.
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Pārskata periodā paveiktais no bibliotēkas stratēģijā (attīstības plānā) definētajiem
virzieniem un uzdevumiem
LPGB attīstības stratēģiskais plāna periods bija 2015.-2020.gadi. Šajos gados sasniegti

visi uzstādītie uzdevumi. Piemēram: izveiots lasītāju klubs (2020.gads), pakāpeniski nomainīta
novecojusī datortehnika (2015.-2020.gadi), veiktas bibliotēkas apmeklētāju anketēšanas (2015.2020. gadi) un citas aktivitātes.
 Darbs ilgtspējīgas attīstības mērķu jomā
Analizējot situāciju, var secināt, ka reģionā aktuālākais ilgtspējīgas attīstības mērķis ir
“Kvalitatīva izglītība”. Lielākā daļa pasākumu, kurus rīko bibliotēkas, kā arī vairāku projektu
realizācija, ir virzītas uz iedzīvotāju izglītību dažādās jomās. Kā vēl vienu svarīgu jomu var
minēt “Sadarbība mērķu īstenošanai”, jo LPGB sadarbojas ar dažādām organizācijām un
privātpersonām īstenojot kopā vairākus projektus un idejas.
2020.gadā tika izveidots lasītāju klubs. Bija izstrādāts tā darba plāns, bet pandēmijas
dēļ notika tikai divas nodarbības. Turpinājām divu starptautisko projektu aktivitātes, rīkojām
novadpētniecības krājumu popularizējošos pasākumus, izdevām grāmatu un veicām citas
aktvitātes.
Latgales reģionālajā seminārā “Bibliotēkas un sabiedrības ilgtspējīga attīstība: mēs
būvējam šo pasauli paši” Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas nodaļas vadītāja Svetlana
Onufrijeva dalījās pieredzē par darbu Ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanā Ludzas reģiona
bibliotēkās. Ar prezentāciju, kurā apkopota vairāku gadu pieredze, var iepazīties vietnē
https://www.ludzasbiblio.lv/ilgtspejigas-attistibas-merki-ludzas-regiona-bibliotekas/
Bibliotēka ar saviem pakalpojumiem atbalsta vairākus ilgtspējīgas attīstības mērķus.
Ne vienmēr ir iespājams strukturēt aktivitātes atbilstoši kādam konkrētam mērķim, jo tie var
pārklāties, papildinot viens otru.


Bibliotēku akreditācija
2020.gadā sekmīgi veikta 27 publisko un Malnavas koledžas bibliotēku akreditācija.

Lai uzlabotu bibliotēku darba kvalitāti akreditācijas komisija izvirzīja vairākus ieteikumus, ko
būtu nepieciešams uzlabot: aktivizēt darbu ar autorizētiem lietotājiem, popularizējot attālinātos
pakalpojumus, e-bibliotēku; aktivizēt elektronisko resursu izmantojumu informācijas darbā;
rast iespēju palielināt finansējumu grāmatu iegādei, turpināt darbu ar krājumu, atbrīboties no
lieliem dubletiem, rast iespēju atjaunot plauktus u.c..
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2. FINANSIĀLAIS NODROŠINĀJUMS
LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BBLIOTĒKA

LPGB finansējums sastāv no pašvaldības un projektos piesaistītiem līdzekļiem. Ja
ņemt vērā tikai pašvaldības finansējumu, tas atbalsta bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu.
Attīstību veicina līdzekļi, kuri ir piesaistīti dažādos projektos.
2020.gadā, sakarā ar to, ka tika likvidētas trīs amatu vienības, samazinājās darbinieku
atalgojuma summa, darbinieku algas samazinātas netika.
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

2018
261152
223805
37347
1929
450
34968

2019
425322
250595
11871
2245
600
9026

2020
238977
212183
26794
1849
2857
22088

Tabula “Bibliotēkas izdevumi”
Izdevumi kopā (EUR)
Darbinieku atalgojums (bruto)
Krājuma komplektēšana

2018
261152
139565
12351

2019
262466
154532
13549

2020
220224
128723
13150

LUDZAS REĢIONS

Pārskata perodā bibliotēku pamatbudžetus veidoja pašvaldību finansējums, Kārsavas
un Ludzas novados ieņēmumi no maksas pakalpojumiem (0,1%), Piešķirtais finansējums
nodrošin bibliotēku pamatfunkciju veikšanu, bet ne attīstību veicinošs.
Atskaites periodā Ciblas novada bibliotēku finansiālais nodrošinājums palielinājās par
0.9%. 2020.gadā darbinieku atalgojums samazinājās par 2.0%, krājuma komplektēšanai
finansējums pieauga par 686 eiro, jeb 47,2 %.
Tabula “Ciblas novada bibliotēkas finansiālais nodrošinājums”
Kopā (EUR)
Pašvaldības finansējums

2018
67021
67021

2019
72100
72100

2020
72773
72773
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Tabula “Ciblas novada bibliotēkas izdevumi”
Izdevumi kopā (EUR)
Darbinieku atalgojums (bruto)
Krājuma komplektēšana

2018
67021
40745
6175

2019
72100
42583
7071

2020
72773
41726
7757

Atskaites gadā Kārsavas novada bibliotēku finansējuma apjoms palielinājās par 5715
eiro, jeb 5.2 %. Maksas pakalpojumu ieņēmumi samazinājās par 27%. Darbinieku atalgojums
palielinājās par 4.6%.
Tabula “Kārsavas novada 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

2018
107443
107276
167
167

2019
109691
109296
395
216
50
82

2020
115406
115248
158
158

Tabula “Kārsavas novada bibliotēkas izdevumi”
Izdevumi kopā (EUR)
Darbinieku atalgojums (bruto)
Krājuma komplektēšana

2018
107443
70062
7882

2019
109691
68321
8427

2020
115406
71996
8815

Pēc tabulas redzam, ka pašvaldības finansējums Ludzas novada bibliotēkām ir
samazinājies par 47507 eiro, jeb 24%. Tas izskaidrojams ar to, ka 2019. gadā tika piesaistīti
projektu līdzekļi veselības veicināšanai novada pagastu teritorijas iedzīvotājiem. Darbinieku
atalgojums atskaites gadā samzinājies par 7974 EUR. Tas izskaidrojams ar to, ka trīs bibliotēku
darbiniecēm ir samazinātas darba slodzes. Krājuma komplektēšanai finansējums 2020.gadā
palielināts par 2.3%.
Tabula “Ludzas novada 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

2018
180992
147522
33470
42

2019
196284
162809
33475
47

2020
148777
148769
8
8

33428
7

Tabula “Ludzas novada bibliotēkas izdevumi”
Izdevumi kopā (EUR)
Darbinieku atalgojums (bruto)
Krājuma komplektēšana

2018
180992
84858
14514

2019
196284
91829
14456

2020
148777
83855
14783

Zilupes novada bibliotēku finansējums palielinājās par 2056 eiro, jeb 2.6 %. Darbinieku
atalgojums pieaudzis par 1693eiro, jeb 3.6% , bet par nožēlu jāsecina, ka finansējums kārjuma
komplektēšanai ir samazinājiems par 188 eiro.
Tabula “Zilupes novada 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

2018
73945
73945

2019
79750
79750

2020
81806
81806

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

2018
73945
43034
6217

2019
79750
46561
6376

2020
81806
48254
6188

Diagramma “Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadu Bibliotēku izdevumi kopā”

8

3. MATERIĀLĀ UN TEHNISKĀ STĀVOKĻA VĒRTĒJUMS
LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BBLIOTĒKA



Veiktie un plānotie telpu un ēku rekonstrukcijas projekti un remontdarbi
Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas telpās joprojām nav veikti rekonstrukcijas vai

remontdarbi. Telpu stāvoklis nav labs. Ludzas novada attīstības programmā 2018.-2024.g.
ierakstīts punkts “Tehniskās dokumentācijas izstrāde Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas
pieejamības uzlabošanai”.


Iekārtas, aprīkojums
2020.gadā LPGB no Ludzas novada pašvaldības budžeta tika iepirkti: tehnika - NAS

serveris, portatīvais dators, Programmatūra Microsoft Office Home and Business 2019,
barošanas bloki, iesiešanas ierīce; aprīkojums -krēsls-pakāpiens abonementam, biroja krēsls,
alumīnija kāpnes, spoguļi tualetēm (Bērnu apkalpošanas nodaļā), galda akrila aizsargstikli
(apkalpošanas nodaļās atbilstoši COVID 19 situācijas prasībām), tika uzstādītās bīdamās
durvis un izveidota noliktava (Bērnu apkalpošanas nodaļā); reprezentācijas materiāli- krūzes ar
logo un A4 dāvanu maisiņi.
No pārrobežu sadarbības projektu budžeta tika uzstādītas žalūzijas direktores un
metodiķes kabinetā, kondicionēšanas sistēma Bērnu apkalpošanas nodaļā un direktores un
metodiķes kabinetā, iepirkti - 5 litru elektriskais termoss, 30 galda un āra spēles bērniem un
viņu vecākiem.
Ludzas pilsētas galvenajā bibliotēkā tīkls darbojas apmierinoši, tā ātrums ir labs.
Tabula. IKT un biroja tehnikas nodrošinājums
Biroja tehnikas nosaukums
Skeneris Ben Q
Printeris HP Laser Jet
Skeneris Epson Perfection
Kopētājs Copier-Printer- Network Scanner (2 ierīces)
Projektors Epson
Drukas iekārta Keocera ECOSYS
Drukas iekārta Kyocera TASKalfa
Svītru kodu skeneris ar Statīvu
Vākojamā mašīna CoLibri
Ārējais cietais disks
Projektors Hitachi
Kopētājs Triumph-Adler
Printeris Kyocera ECOSYS
NAS serveris
Perforācijas iesiešanas mašīna
Notebook FSC Amilo

Iegādes gads
2006
2007
2009
2012
2012
2015
2016
2016
2016
2016
2017
2018
2018
2020
2004
2007
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Dators ar programnodrošinājumu (6 ierīces)
Portatīvais dators Asus
Dator komplekts (3 ierīces)
Stacionārais dators (2 ierīces)
Stacionārais sistēmbloks (3 ierīces)
Dators (2 ierīces)
Dators (10 ierīces)
Dators HP (2 ierīces)
Portatīvais dators DELL Vostro



2012
2013
2013
2014
2015
2016
2018
2019
2020

Problēmas un to risinājumi materiālā un tehniskā stāvokļa jomā
Visaktuālākā problēma ir bibliotēkas otrā stāva rekonstrukcija un lifta ierīkošana. Visa

gada garumā notika pārrunas ar pašvaldības vadību par bibliotēkas telpu renovācijas
nepieciešamību.
LUDZAS REĢIONS



Remontdarbi 2020.gadā reģiona bibliotēkās:

Goliševas pagasta bibliotēka: “Pārskata periodā ir veikta pieaugušo lasītāju abonenta zonas
grīdas seguma nomaiņa 33 m2 lielā platībā par summu 330 eiro.”
Istalsnas pagasta bibliotēka: “Atskaites gadā veikta daļēja bibliotēkas jumta seguma maiņa par
kopējo summu - 4337 EUR un krāsns apdare – 278 EUR.”
Ņukšu pagasta bibliotēka: pārskata periodā bibliotēkas lasītavas telpā tika veikta veco tapešu
nomaiņa, 83 eiro. Abonementa un lasītavas telpās nomainīts grīdas segums – 583 eiro.
Nomainīts viens koka logs, 230 eiro.
Pildas pagasta bibliotēka: “Atskaites gadā bibliotēkas palīgtelpā nokrāsota grīda 12m platībā.”
Zilupes pilsētas bibliotēka: “Atskaites gadā tika atsvaidzināta ēkas, kurā atrodas bibliotēka,
fasāde, kā arī atskaites gadā tika izbūvēta vēl viena stāvvieta TN ēkas otrajā pusē”.

Foto Nr.1 Ieeja bibliotēkā un velo novietne

Foto Nr. 2 Stāvvietas izbūve
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Zvirgzdenes pagasta bibliotēka: “Atskaites gadā tika veikts kosmētiskais remonts lasītāju
apkalpošanas telpā – atsvaidzināts sienu krāsojums. Remontam iztērēts 235 eiro”.


Iegādātā tehnika un inventārs 2020.gadā:

Goliševas pagasta bibliotēka: iegādāts 1 dators lietotājiem.
Brigu pagasta bibliotēka: iegādāti 4 datorkrēsli un 1 virsdrēbju pakaramais - 450 eiro.
Ciblas pagasta bibliotēka: abonementā nomainītas žalūzijas, iegādāti divi galdi lasītājiem.

Foto Nr.3 Žalūzijas abonementā, galdi lasītājiem

Istras pagasta bibliotēka: 2020. gadā iegādāts jauns grāmatu plaukts bērnu literatūrai.
Kārsavas pilsētas bibliotēka: bērnu nodaļai iegādāts plaukts bērnu literatūrai.
Līdumnieku pagasta bibliotēka: multifunkcionālā iekārta 200 eiro vērtībā, iegādāts biroja
krēsls, 75 eiro.
Mežvidu pagasta bibliotēka: atskaites gadā saņemts jauns printeris Canon Pixma G 350 1mfp
(Printeris, skeneris, kopētājs) EUR 177.99.
Uzlabots kāpņu noformējuma dizains.

Foto Nr. 4. Kāpnes uz bibliotēku

Mērdzenes pagasta bibliotēka: atskaites gadā labiekārtota lasītavas zona, iegādāti divi galdi un
pieci krēsli.
Nirzas pagasta bibliotēka: pārskata periodā bibliotēka iegādājās logu žalūzijas par summu
881.98 eiro.
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Pildas pagasta bibliotēka: “Par Ludzas novada pašvaldības līdzekļiem pārskata periodā ir
iegādāti jauni bibliotēkas grāmatu plaukti. Plaukti iegādāti pašvaldības izsludinātā mēbeļu
iepirkuma procedūras rezultātā par summu EUR 2494. Sakarā ar to, ka iepirkumu procedūras
rezultātā grāmatu plauktu izmaksas palielinājās (par EUR 994), bibliotēkas un pagasta
pārvaldes budžetos tika atrasti līdzekļi, lai veiktu rēķina apmaksu par piegādātajām mēbelēm.
Iegādāti – pieaugušajiem 2 vienpusīgie plaukti un 4 divpusīgie plaukti, 9-15 gadus veciem
bērniem – 2 divpusīgie plaukti (skat. 1.pielikums).”

Foto Nr.5 Pildas bibliotēkas plaukti

Pureņu pagasta bibliotēka: “2020. gadā tika iegādāta laminēšanas iekārta par summu EUR
58.00, kas lieliski noder bibliotēkas reprezentācijas materiālu sagatavošanai.”
Salnavas pagasta bibliotēka: “2020. gadā par pašvaldības līdzekļiem iegādāts jauns dator
komplekts bibliotekāram, kopējā summa 883,95 EUR.”
Zilupes pilsētas bibliotēka: “Atskaites gadā iegādāts radiotelefons un 7 austiņu komplekti”.


Telpu paplašināšana vai bibliotēku pārvietošana uz citām telpām

Bibliotēku telpu paplašināšana vai pārvietošana uz citām telpām nav notikusi.


Jaunu ēku būvniecība

Jaunu ēku būvniecība atskaites gadā nav notikusi.


Iekārtas, aprīkojums
Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums Ludzas reģiona bibliotēkās”

Datori

Darbiniekam
(skaits)

Iegādes/saņemšanas
gads

Lietotājiem
(skaits)

31

2015; 2016; 2017;
2018; 2019; 2020

105

Iegādes/ saņemšanas
gads
2005-2006; 2007;
2008; 2014; 2015;
2016; 2018; 2019;
2020
12

Portatīvais dators

1

2011

Multifunkcionālā
iekārta
Printeri
Kopētāji
Skeneri
Svītrkodu skeneris
Fotokamera
Laminēšanas
iekārta
Radiotelefons
Austiņas ar
mikrafonu
Web kameras

7

2013; 2006; 2018

31

7

2005

9
1

3
2
1
3

2007; 2010
2015-2018
2013
2017; 2020

1

2020



2008; 2013; 2014;
2016 - 2019; 2020
2010-2018
2010-2018
2010-2018

19
5

1

Iekārtu norakstīšana:

Kārsavas bibliotēka - norakstīti 8 KISC datorkomplekti un 1 multifunkcionālā iekārta.
Nirzas pagasta bibliotēka - norakstīta 2013. gadā iegādātais kopētājs.
Ranču bibliotēka - norakstīti 2 KISC datorkomplekti.


Problēmas un to risinājumi materiālā un tehniskā stāvokļa jomā
Zvirgzdenes pagasta bibliotēka atrodas daudzdzīvokļu mājā, telpu kopplatība ir 71 m 2,

kas sadalīta četrās izolētās istabās. Trūkst telpu pasākumu organizēšanai un vadīšanai. Ideāls
variants būtu apvienot visas šīs telpas vienā ar zonējumu bērniem, internēt lasītavai,
abonementam un novadpētniecības zonai.
Ņukšu pagasta bibliotēkai atskaites gadā ir nomainīts viens logs, bet paredzētā jumta
seguma nomaiņa un atlikušo 6 logu nomaiņa nav veikta, ierobežotā finansējuma dēļ precīzi
termiņi nav zināmi.
Pasienes, Goliševas, Nesteru, Raņču, Lauderu bibliotēku telpās klimatiskie apstākļi
rudenī un ziemā ir neatbilstoši prasībām, jo telpās ir krāsns apkure. Ir jāmeklē citi apkures
risinājumi.
Nirzas pagasta bibliotēkai ierobežoto finanšu dēļ nav sakārtotas ārējās kāpnes un
slieksnis, kā arī ēkas pamatu remonts.
Pārskata periodā Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu bibliotēkās lietotāji pārsvarā
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 bojājas, bet
labošana ir dārgāka nekā to vērtība. Tā kā datori nav tik jaudīgi, tad bibliotēkas lietotāji, it īpaši
jaunieši, biežāk izmanto viedtālruņus, lai meklētu nepieciešamo informāciju un skatītos
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interesējošās lietotnes. Labāka situācija ir ar darbinieku datoriem – tie ir iegādāti jauni,
piedaloties dažādos projektos, kā arī ieplānojot un iegādājoties par pašvaldības līdzekļiem.
Atskaites gadā, pateicoties KISC, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai un TET noslēgtajam līgumam par “Vienotā bibliotēku datu pārraides tīkla
modernizāciju un pieslēguma darbības nodrošināšanu”, visām reģiona bibliotēkām tika veikta
datu pārraides ātruma testēšana un uzlabošana, bet problēmas ar interneta datu plūsmu
periodiskie atkārtojas, tāpat arī traucē elektroenerģijas piegādes pārtraukumi. Ļoti bieži, it īpaši,
pierobežu bibliotēku vadītāji, sūdzas par to, ka nedēļām ilgi ir jāpaliek bez interneta (Rundēni,
Cibla, Brigi, Nirza) - palīdzību no atbilstošajām instancēm ilgi jāgaida.
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4. PERSONĀLS
LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BBLIOTĒKA



Personāla raksturojums
Ar 2020.gada 1. janvāri tika likvidētas 3 vecāko bibliotekāru vienības. 2020. gadā

Ludzas pilsētas galvenajā bibliotēkā bija 15.25 amatu vienības, t.sk direktore, metodiķe,
grāmatu restauratore, datu bāžu inženieris uz 0.25 slodzi, divas apkopējas. Visi bibliotekārie
darbinieki strādā uz pilnu slodzi. Diviem darbiniekiem augstākā profesionālā izglītība ir
pielīdzināta maģistra grādam, vienam darbiniekam ir augstākā izglītība bibliotēku zinātnes
jomā, vienam darbiniekam - bakalaura grāds citā jomā, astoņiem darbiniekiem - profesionālā
vidējā izglītība.
Diviem darbiniekiem ir profesionālā kvalifikācija “Bibliotekārs”, atbilstoši Latvijas
kvalifikācijas ietvarstruktūras trešajam profesionālās kvalifikācijas līmenim un Eiropas
kvalifikācijas ietvar struktūras ceturtajam profesionālās kvalifikācijas līmenim.


Apbalvojumi un pateicības
2020. gada 18.novembrī Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas metodiķei Elitai Zirnei

tika pasniegts Ludzas novada pašvaldības Atzinības raksts par ilggadēju, profesionālu darbu,
ieguldījumu Ludzas reģiona bibliotēku darba pilnveidošanā un attīstībā.

Foto Nr. 6 E.Zirne Atzinības raksta saņemšanas brīdī

Tāpat par augstiem sasniegumiem darbā un papildus pienākumu veikšanu Krājuma
komplektēšanas nodaļas vadītājai Taisijai Loginovai tika piešķirta Ludzas novada pašvaldības
naudas balva.


Finansējums personāla attīstībai – situācijas apraksts, vērtējums
Bibliotēkas budžetā katru gadu tiek paredzēti līdzekļi kursu un semināru

apmeklēšanai. Ludzas novada pašvaldība nodrošina kursu apmaksu, dienas izdevumus, ceļa
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izdevumus, kā arī naktsmītnes. 2020.gadā, sakarā ar COVID pandēmiju, klātienē kursi un
semināri netika apmeklēti.
2020. gada budžetā bija paredzēti līdzekļi divu dienu pieredzes apmaiņas braucienam
uz Kuldīgas novada bibliotēkām, projekta “Ģimenes stiprināšana ar bibliotēkas sadarbības
palīdzību kā ieguldījums sociāli-ekonomiskajā attīstībā Ludzas novadā, Rokišķu rajonā un
Jēkabpils pilsētā” (HOME LLI-422) bija paredzēts brauciens uz Somijas bibliotēkām, bet
epidemioloģiskās situācijas dēļ abi braucieni nenotika.
Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi”
N.p.k. Norises laiks

Organizētājs/i

1.

11.februāris

Norises
vieta
LNB
klātienē

2.

4.marts

ZOOM

LNB

3.

23.aprīlis

ZOOM

LBB

4.

28. aprīlī

ZOOM

ES māja

5.

26.maijā

ZOOM

ES māja

6.

23.septembrī

LNB
klātienē

LNB

LNB Bērnu
literatūras centrs

7.

9.oktobris

ZOOM

LNB

8.

15.oktobrī

ZOOM

LNB

9.

22.oktobris

ZOOM

LBB

10.

20.10. un
20.11.

ZOOM

11.

24.novembris ZOOM

Daces
Melbārdes
iniciatīva
LBB

Pasākuma nosaukums,
galvenās tēmas
Lasīšanas veicināsnas
programmas “Nacionālās
Skaļās lasīšanas sacensība”
seminārs reģinālajiem
kuratoriem un citiem
interesentiem.
Seminārs bibliotekāriem ”Kā
palīdzēt nenokļūt viltus ziņu
gūstā:Vācijas bibliotēku
pieredze”
Latvijas bibliotekāru 13.
kongress “Iedvesmo, iesaisti,
iespējo, vieno”
ES informācijas sniedzēju
forums “Eiropas izaicinājumi”
Praktiskā nodarbība “Tepat
ES: ES jautājumu
komunikācija attālināti”
Cikla "Letonikas lasījumi"
ietvaros pasākums
"Gleznotājam, grafiķim un
mākslas zinātniekam Jurim
Soikanam 100".
Latgales reģionālais seminārs
“Bibliotēkas un sabiedrības
ilgtspējīga attīstība: mēs
būvējam šo pasauli paši”
Analītisko ierakstu veidošana
saskaņā ar RDA”
11. Baltijas bibliotekāru
kongress

Stundu
skaits

4

5

12
darbinieki
6
6

4

4

4
6

Ceļazīmes mediju lietošanā

8hx5
darbinieki

Jauno bibliotēku un
informācijas speciālistu
konference “4CanGurus 2020”

6hx2
darbinieki
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12.

26.novembris

MC
TEAMS

13.

22.oktobris11.decembris

ZOOM

14.

4.decembrī

ZOOM



Latvijas akadēmisko, speciālo
un
publisko
bibliotēku
direltoru 2020.gada rudens
sanāksme.
LRKM
Digitālais mārketings
LNB
Sociālie mediji-efektīvs
DZC
bibliotēku mārketinga rīks
Zanda Rubene
“X,Y,Z un A paaudzes
(projekta HOME izaicinājums darba devējiem,
ietvaros)
vecākiem un pedagogiem”
LNB

4X2

48hx2
darbinieki
8hx13
darbinieki

Problēmas un to risinājumi personāla jomā
Lielākā problēma joprojām ir bibliotekāro darbinieku vecums: divi darbinieki ir pirms

pensijas vecumā, desmit darbinieki vecumā 50+, viens 30.gadīgs darbinieks.
LUDZAS REĢIONS



Personāla raksturojums
2020.gadā četru novadu pašvaldībās darbojās 27 publiskās bibliotēkas, tajās tika

nodarbināti 40 darbinieki no tiem 33 bibliotekārie darbinieki, un 14 mācību iestāžu bibliotēkas,
kurās strādāja 15 bibliotekāri.
Pārskata periodā bibliotēku darbinieku slodzes mainījās Ludzas novadā: 7
bibliotekāres darbojās uz pilnu slodzi, divu bibliotēku darbinieces strādāja uz 0.75 slodzi un
vienai darbiniecei tika noteikts 0.5 bibliotekārā darba un 0.5 slodzes veica arī klientu
apkalpošanas speciālista pienākumus, bet no atskaites gada 7.decembra pildīja pagasta
pārvaldes vadītājas pienākumus. Pildas pagasta bibliotēkas vadītāja jūlija, augusta un
septembra mēnešos aizstāja pagasta pārvaldes sekretāri un kasieri viņu atvaļinājumu laikā.
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.
Publisko bibliotēku darbinieku sadalījums pēc izglītībām: 33 darbinieki, no tiem 25 ar
bibliotekāro izglītību, 8 – izglītība citā jomā.
Pārskata periodā kadru maiņa notika Kārsavas novada Salnavas pagasta bibliotēkā.
Bijusī bibliotēkas vadītāja Veronika Zelča, pēc 45 nostrādātiem darba gadiem devās pelnītā
atpūtā. Viņas vietā dārbā stājās Modrīte Lele.
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Apbalvojumi un pateicības

Blontu pagasta bibliotēkas vadītāja Inta Vonoga saņēma Ciblas novada pašvaldības pateicības
raksts par ilggadīgu, godprātīgu, pašaizliedzīgu darbu, izpalīdzību, atsaucību, iejūtību,
apkalpojot novada iedzīvotājus.
Ciblas pagasta bibliotēkas vadītāja Rita Trukšānei tika
pasniegts

Pateicības

raksts

par

ilggadīgu,

godprātīgu,

pašaizliedzīgu darbu, izpalīdzību, iejūtību.

Foto Nr. 7 Pateicības raksts Ritai Trukšānei

Pušmucovas pagasta bibliotēkas vadītāja Ilga Baziļeviča
Tika nominēta un saņēma apbalvojumu “Ciblas novada
Gada cilvēks”.

Foto Nr. 8 I.Baziļeviča apbalvojuma saņmšanas brīdī



Finansējums personāla attīstībai situācijas apraksts, vērtējums
Finansējums profesionālās pilnveides nodrošināšanai bibliotēkāriem tiek piešķirts

novadu domes ikgadējo budžetu līdzekļu ietvaros un tas ir pietiekams.
Atskaites gads - jaunu izaicinājumu, pārdomu, taustīšanās un varbūt arī apmulsuma
gads. Sakarā ar epidemioloģiskajiem ierobežojumiem valstī semināru un tālākizglītības
pasākumu skaits samazinājās, it īpaši pašu organizēto, tomēr, mēs visi kopā meklējām iespējas,
kuru bija ļoti daudz, lai varētu pašizglītoties, gūt jaunas zināšanas un prasmes. Diemžēl,
izpalika pieredzes apmaiņas brauciens uz Kuldīgas bibliotēkām un citas aktivitātes.
Pildas pagasta bibliotēkas vadītāja saka: “Covid-19 ietekme – pozitīvā puse:
Tiešsaistes platformas strauji ienāk gan bibliotēkas, gan arī darbinieka dzīvē: personāls
intensīvi pievērsās savu zināšanu, prasmju un iemaņu pilnveidošanai un attīstīšanai, jaunu
zināšanu ieguvei.”
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Zilupes pilsētas bibliotēkas vadītāja: “Šogad sakarā ar Covid-19 neesam izmantojuši
līdzekļus, lai apmaksātu komandējumu braucienus, kursus, izdevumus saistībā ar izglītību.
Mazāk esam braukuši, daudzas aktivitātes notika attālināti. Darbā attālināti redzam arī plusus,
jo nav jābrauc un jāmēro ceļš uz mācību norises vietu, visu var noskatīties ar datora,
viedtālruņa, vai kāda cita gadžeta starpniecību, esot darba vietā. Bija iespēja piedalīties Rīgas
organizētajās tiešsaistēs un tiešraidēs, nemērojot 10 stundas ceļā.”
Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi”
Pasākuma nosaukums, galvenās
tēmas
Kultūras un cilvēciskais
pieskāriens tiešsaistē: jaunas
iespējas uzrunāt un iesaistīt plašu
auditoriju kultūras un izglītības
projektos
Prof. pilnveides programma
“Datorzinības ar priekšzināšanām
konkurētspējas paaugstināšanai
darba tirgū” ESF projekts
Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto
personu profesionālās
kompetences pilnveide “ 6
Latvijas bibliotekāru 13. kongress
“Iedvesmo, iesaisti, iespējo,
vieno”

Stund
as
20

Nord plus un
biedrība Eurofortis
LNB
Eiropas Parlaments

“Be digital! Sociālo mediju
pratība 50+”
Bibliotekāru un senioru
medijpratības stiprināšanas
projekts “Ceļazīmes mediju
lietošanā” (2.semināri)
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6

Kultūras ministrija

48

7

Projekta Home
ietvaros, rīkoja
Jēkabpils kultūras
un izglītības
pārvalde sadarbībā
ar Jēkabpils
pilsētas b-ku.

KM atbalsta semināri bibliotēku
un muzeju speciālistu digitālo
prasmju attīstībai “Komunikācijas
un sadarbības rīki digitālajā vidē
un digitālais un sociālo mediju
mārketings”
Tiešsaistes lekcija/seminārs
"X,Y,Z un A paaudzes:
izaicinājumi darba devējiem,
vecākiem un pedagogiem".
Lektore no Latvijas Universitātes
Zanda Rubene.

N.p.
k.
1

Norises
vieta

Organizētājs
ECR Group un
Latvijas
Nacionālais
kultūras centrs
SIA “Pygmalion”

3.

LBB

4
5

Tiešsaiste

2.

6

Dalībnieki
Kārsava (1), Pilda,
Cirma, Līdumnieki,

160

Pilda

2

Pilda, Blonti, Cibla,
Cirma, Isnauda, Istalsna,
Istra, Ņukši, Rundēni,
Zilupe (3)
Kārsava (2)

8

5

Kārsava (2), Pilda,
Cirma, Isnauda, Istra,
Nirza, Ņukši, Pureņi,
Pušmucova, Rundēni,
Salnava, Zaļesje,
Kārsava (1), Līdumnieki,
Pilda, Zaļesje

Lauderi, Ņukši, Pilda,
Kārsava(2), Istra,
Pušmucova, Lauderi

Mācību maksa 51.20 eiro, sedza pati darbiniece
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8.

LNB

LNB Uzziņu un informācijas
centra mācības – 4 nodarbības

9.

Kultūras
informācijas centrs

"Mūsdienīga un inovatīva saziņa
ar valsts pārvaldi".

10.

LPMC

Pedagogu profesionālās
kvalifikācijas pilnveides
programma,,Interneta atbildīga
lietošana

6

Kārsava (4), Istalsna,
Ņukši, Pušmucova,
Salnava
Isnauda, Istalsna, Ņukši,
Pilda, Pušmucova,
Zaļesje,
Ņukši, Pilda,

11.

LPMC

6

Ņukši, Pilda,

12.

LBB

4

Pilda, Kārsava,

13.

LNB

4

Pilda

14.

LKA Latvijas
kultūras koledža

Pedagogu profesionālās
kvalifikācijas pilnveides
programma,,Virtuālās atkarības:
cēloņi, izpausmes, korekcijas
iespējas”
Latgales reģionālais seminārs
“Bibliotēkas un sabiedrības
ilgtspējīga attīstība: mēs būvējam
šo pasauli paši”
Seminārs “Analītisko ierakstu
veidošana saskaņā ar RDA”
Starptautiskā zinātniskā
konference QUO VADIS?

10

Zilupe, Zaļesje,

4

Ciblas pagasta bibliotēka: “Profesionālai pilnveidei tika izmantots LNB bibliotekāriem
piedāvātais pakalpojums, iepazīties ar profesionālos resursos ievietotām konferenču, semināru
prezentācijām un Latvijas bibliotēku portāla: www.biblioteka.lv jaunumiem”.
Pasienes pagasta bibliotēka: 2020.gadā uzsāka mācības fotoskolā Fototelpa, „Fotogrāfijas
pamati” kursā (1.līmenis).


Problēmas un to risinājumi personāla jomā
Reģiona bibliotēku slodžu samazinājums ir būtiski ietekmējis bibliotēku pakalpojumu

pieejamību iedzīvotājiem.

20

5. PAKALPOJUMU PIEDĀVĀJUMS UN PIEEJAMĪBA
LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BBLIOTĒKA

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji”
2018

2019

2020

Lietotāju skaits
t. sk. bērni
Bibliotēkas apmeklējums
t. sk. bērni
Virtuālais apmeklējums
Izsniegums kopā

2855
921
36447
13012
15316
74244

2753
909
39131
17509
16076
74736

2515
815
27656
8937
29106
60987

t. sk. grāmatas
t. sk. periodiskie izdevumi
t. sk. bērniem
Bibliotekārais aptvērums % no
iedz. skaita pilsētā
t. sk. bērni līdz 18 g.
Iedzīvotāju skaits

40306
33549
14139
34.5%

37213
34795
14429
33.8%

34707
24696
9812
31.1%

70.4%
8284 / 1303

71.4%
8148 / 1274

65%
8082/ 1253

% salīdzinot ar
iepr. gadu
-3.7% ; -9.5%
-1.3% ; -11.5%
+6.9% ; -29.3%
+25.7% ; -48.9%
+4.7% ; +55%
+0.7% ; -22.5%
-8.3% ; -7.2%
+3.6% ; -40.9%
+2% ; -47%

-1.7% / -2.3%;
-0.8% / -1.7%

Bibliotēkas dzīve 2020. gadā ļoti atšķīrās no iepriekšējiem gadiem pandēmijas dēļ.
Vairākus mēnešus bibliotēkas pakalpojumi klātienē nebija pieejami. Darba pamatrādītāji to
visu ļoti labi atspoguļo. Abonementā lietotāju skaits ir samazinājies uz 8.9%, toties izsniegumu
skaits ir palielinājies. Apmeklētāji ņēma lielāku grāmatu skaitu, jo uztraucās, ka bibliotēka būs
slēgta ilgu laiku. Palielinājās apmeklējumu skaits gan pieaugušajiem lasītājiem, gan bērniem.
Viens no iemesliem tas, ka nodotās grāmatas tika ievietotas karantīnā un pēc 72 stundām
atzīmētas kā nodotās, sakarā ar ko lasītājam ir atzīmēts apmeklējums. Tādejādi katram
lasītājam tika atzīmēts apmeklējums divas reizes. Kā arī izsniegumu skaita palielināšanās
saīstīta ar to, ka grāmatas ārkārtas situācijas laika tika pagarinātas automātiski.
Sakarā ar to, ka lasītavas pakalpojumi nebija pieejami, lasītavā apmeklējumu skaits
samazinājies uz 29%, bet izsniegumu skaits – uz 27%.
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Abonements
Lietotāju skaits
t.sk. bērni
Apmeklējumu skaits
t.sk. bērni
Izsniegumu skaits
t.sk. bērniem
Lasītava
Lietotāju skaits
t.sk. bērni
Apmeklējumu skaits
t.sk. bērni
Izsniegumu skaits

2018.gadā

2019.gadā

2020.gadā

+/-

1138
52
8906
317
26884
596

1059
63
8152
214
24947
281

965
80
8999
288
25370
394

-6.9% ; -8.9%
+21.2% ; +21.3 %
-8.5% ; +9.4%
-32.5% ; +25.7
-7.2% ; +1.7
-52.9% ; +28.7

541
15
6548
98
33417

464
8
5760
49
33804

412
3
4087
10
24715

-14.2% ; -11.2
-46.7% ; -62.5
-12.3% ; -29%
-50% ; -79.6
+1.2% ; -26.9

Visvairāk apmeklējumu skaits samazinājies internetlasītavā, jo datora pakalpojumi
lietotājiem ļoti bieži nebija pieejami Covid-19 izplatības ierobežojumu dēļ.
Internet lasītava
Lietotāju skaits
t.sk. bērni
Apmeklējumu skaits
t.sk. bērni

2018.gadā
1478
399
11512
4793

2019.gadā
1471
416
14262
8125

2020.gadā
1323
318
7057
2947

+/-0.5% ; -10%
+4.3% ; -23.6%
+23.9% ; -50.5%
+69.5% ; -63.7%

Lielākā daļa bibliotēkas lietotāji dzīvo Ludzā un Ludzas novadā. 10% bibliotēkas
lietotāji dzīvo Kārsavas, Ciblas, Zilupes novados, vai citos Latvijas novados.
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Bibliotēkas lietotāji dalās sekojošās kategorijās:

2020. gadā Ludzas bibliotēkas vidējais apmeklējumu skaits dienā bija 96.4, vidējais
apmeklējums uz vienu lasītāju – 11. Vidējais izsniegumu skaits uz vienu lasītāju – 24.2,
izsniegumu skaits uz vienu bibliotēkas darbinieku – 6098.7.


Pakalpojumu attīstība, jauninājumi – kopaina, piemēri, vērtējums
Ārkārtas situācijas laikā, pavasara mēnešos, lietotājus apkalpojām pēc pieprasījuma,

bibliotēka apmeklējumiem bija slēgta, grāmatas tika pieņemtas un izdotas plastikāta maisiņos.
Darbs šajos mēnešos ir atspoguļots infografikā:
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Pandēmijas laikā vairāki lasītāji pasūtīja izdevumus attālināti, izmantojot autorizācijas
datus, zvanot pa tālruni un arī rakstot uz e-pastu. Ļoti bieži mēs dzirdējām lūgumu:
“Piemeklējiet man kādu lasāmvielu”. Un bija ļoti svarīgi zināt lietotāja intereses, lai varētu
piedāvāt viņiem piemērotas grāmatas vai citus izdevumus.
Lasītāji aktīvi izmantoja iespēju rezervēt grāmatas, sevišķi jaunās grāmatas. 2020.
gadā 214 bibliotēkas lasītāji pasūtīja 2139 grāmatas, 1519 pieteikumi bija izpildīti. 620
rezervēšanas pieprasījumi netika izpildīti, jo uz vairākām grāmatām izveidojās rinda, kā arī
laika gaitā daži lietotāji atteicās no pieprasītās literatūras.


E-grāmatu bibliotēka
Tabula “E-grāmatu bibliotēkas statistikas dati”
E-grāmatu bibliotēkas
lasītāju/autorizēto lietotāju skaits

E-grāmatu bibliotēkas
izsniegums

2019

43

78

2020

40

191

Autorizētu lietotāju skaits ir nedaudz palielinājies salidzinājumā ar pagājušo gadu.
Apmēram 10% lietotāju pieteica autorizācijas datus tieši E-grāmatu bibliotēkas lietošanai.
Lietotāju viedokļi par E-bibliotēku bija dažādi. Daži ar prieku lasa e-grāmatas. Daži lietotāji
teica, ka izlasot vienu grāmatu, vairs negrib lasīt elektroniskā formātā. Daži reģistrējās Ebibliotēkā, lai izlasītu kādu konkrēto grāmatu. Informācija par E-grāmatu bibliotēku tika
publicēta mājas lapā, bibliotēkas facebook profilā, ka arī bibliotēkas darbinieki izveidoja
bukletu ar informāciju par to, kā izmantot 3TD iespējas.


Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti, to rezultāti.
Lai uzlabotu un veidotu bibliotēkas krājumu atbilstošāku lasītāju vēlmēm, tika veikta

aptauja “Kādi literatūras žanri ir Jūsu iecienītākie?”. Aptauja tika izveidota gan papīrformāta,
gan elektroniskajā Google formātā. Anketa tika publicēta bibliotēkas, Ludzas novada mājas
lapās un Facebook kontā. Bibliotēkā aptauju aizpildīja 58 lietotāji, internetvidē – 46.
Aptaujas laikā tika noskaidrots, ka oriģinālliteratūru un tulkoto literatūru lasa
apmēram vienāds respondentu skaits - 46% un 54% attiecīgi. Intereses pa žanriem sadalījās
sekojoši:
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Intereses pa tēmām. Vispopulārākā lasāmviela ir psiholoģija, medicīna, vēsture un māksla.

2020. gadā bibliotēkas mājas lapas apmeklētājiem tika piedavātas divas aptaujas. Uz
jautājumu “Vai esat kādreiz izmantojis bibliotēkas sniegto iespēju rezervēt vai pagarināt
grāmatu internetā?” 13 respondenti atbildēja “Jā”, bet 8 – “Nē”. Uz jautājumu “Vai Jūs lasāt egrāmatas?” “Jā” atbildēja 3 cilvēki, “Nē” – 11.


Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām.
Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka joprojām nav pieejama personām ar kustību

traucējumiem. Vecākiem cilvēkiem grūti uzkāpt otrajā stāvā. Bibliotēka nodrošināja lasītāju
apkalpošanu viņu dzīvesvietās. 2020. gadā iespēju saņemt grāmatas un žurnālus mājās
izmantoja 4 lietotāji.
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Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām vai interešu grupām,
tematiskie pasākumi – situācijas raksturojums, skaitliskie dati nav tik būtiski
2020. gadā pandēmijas dēļ liela daļa pasākumu netika īstenoti.
Gads iesākās ar sadarbību starp Jura Soikāna Ludzas mākslas skolas audzēkņiem un

bibliotēku. Piedalījāmies video tapšanā konkursam “Māls – brīvība”. No mālā bija jāveido,
asociācija vārdam – brīvība.
Bibliotēku nedēļas tradicionālais pasākums “Dzīvā grāmata” tika ierakstīts video un
publicēts Ludzas bibliotēkas mājās lapā un youtube kanālā. (sīkāka informācija sadaļā
Novadpetniecība)
Augustā Ludzas bibliotēka iesaistījās akcijā #LibdayLV_2020 ar fotogrāfiju izstādi
“Bibliotekāru dzīve kā grāmatu vāks!”.

Visa gada garumā bibliotēkas otrā stāva koridorī bija skatāmas tematiskās izstādes.
Lielākā daļa no tām bija novadpētniecības izstādes. Daļu no izstādēm veidoja bibliotēkas
darbinieki, piemēram, “Viena diena bibliotēkas dzīvē”, “Papīra mīla”, “Ziemassvētku un
Jaungada atklātnes no pasaules digitālajiem krājumiem”, “Notikumi Ludzas bibliotēka - 2019”.

Foto Nr.9 Bibliotēkas 2.stāva izstāžu

Sadarbībā ar Ludzas 2. vidusskolu tika izveidota zīmējumu izstāde “Pa pasaku
ceļiem”. Izstādēm koridorī lasītāji parasti pievērš lielu uzmanību. Bibliotēkas otrajā stāvā ir
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izvietots tematiskais dēlis, kurā katru mēnesi izvietojam teksta un ilustratīvo informāciju par
dažādiem tematiem. Piemēram: „Noslēpumainie mīluļi - kaķi”, “Kā svin Ziemassvētkus citās
valstīs”, “10 idējas, kā sagaidīt Latvijas dzimšanas dienu”, “Dzeltenais zelts - medus”, “Tēva
diena”, „Veselīgi ēšanas paradumi”, „Pasaules emocijzīmju (emoji) diena”, “Siesim sieru
palagos, Jāņu dienu gaidīdami”, „Augu un dārzeņu saderība vienā dobē”, “Kas jāzina par gada
ienākumu deklarāciju”.


Uzziņu un informācijas darbs – īsi, aprakstoši
2020. gadā bibliotēkas pieaugušo lasītāju apkalpošanas nodaļā izpildītas 1885 uzziņas.

Tas ir mazāk nekā 2019. gadā uz 27%. Sakarā ar epidemioloģisko situāciju, uzziņas bieži tika
izpildītas attālināti, pa tālruni vai e-pastu. Uzziņu temati, kā vienmēr, bija dažādi, piemēram,
par

aktinīdijas

audzēšanu

un

kopšanu,

džudo

vēsture,

nosacīta

atbrīvošana

no

kriminālatbildības, par islamofobiju un ksenofobiju utt.


Bibliotēkas izglītojošā darbība
Ludzas pilsētas galvenajā bibliotēka nerīko grupu apmācību telpu neatbilstības dēļ.

Apmeklētāju apmācība notiek individuāli. Pārsvarā tās ir konsultācijas darbam dažādos
interneta resursos, palīdzība dokumentu noformēšanā, internetbanku izmantošanā, dokumentu
printēšana u.c. Mēs piedāvājam ID karšu lasītāju un sniedzām konsultācijas tās izmantošanā.
Konsultējām bibliotēkas lietotājus viedierīču (telefonu un planšetdatoru) izmantošanā.
Seniori tika aicināti piedalīties EP deputātes Daces Melbārdes iniciatīvā medijpratības
stiprināšanas projekta vebinārā “Ceļazīmes mediju lietošanā”.

Foto Nr.10 Vebinārs "Ceļazīmes mediju lietošanā"



Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas pieejamība
iedzīvotājiem
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Ludzas novada pašvaldības informācija ir pieejama mājas lapā www.ludza.lv. Ja ir
nepieciešamība pēc kāda no dokumentiem, bibliotēkas darbinieks palīdz to sameklēt. Līdzīgi ir
arī ar valsts un NVO informāciju, tā tiek meklēta atbilstošās interneta vietnēs.


Elektroniskais katalogs kā pakalpojums – tabula “BIS ALISE izmantošana
Tabula “BIS ALISE izmantošana”

Reģions/
Pilsēta/
Novads

Bibliotēku
skaits

Strādā ar moduļiem

Cik
bibliotēkas
strādā ar
BIS ALISE
un ALISE-i

Cirkulācija

Ludzas
reģions
(Ludzas,
Ciblas,
Kārsavas,
Zilupes
novadi)

28

25

23

SBA

25

Autorizēti
lietotāji
(2020)

Pasūtīts
(Web)
eksemplāru
(2020)

251

226

Komplektēšana
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Ludzas reģiona Elektronisko kopkatalogu veido Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka,
Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu 27 pašvaldību un 7 izglītības iestažu 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. 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 moduli. BIS nav ieviesta tikai 3 pagastu
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 vadītāja rediģē ierakstus, papildina kataloga ierakstus ar
anotācijām un grāmatu attēliem. Kopējais ierakstu skaits kopkatalogā 2020. gada beigās –
95274.
Kopkatalogā ievadīto datu dinamika:
Ierakstu skaits
2017.g. decembris

Dinamika

85089
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2018.g.decembris

89134

+4045

2019.g.decembris

92203

+3069

2020.g.decembris

95274

+3071

Ludzas PGB veido Autoritatīvo ierakstu datubāzi, galvenokārt importējot tos no LNB
(2020.g. beigās datubāzē – 20913 ieraksti; 2019.g. - 18484 ieraksti (+2429)),
Novadpētniecības materiālu datu bāzi (2020. g. - 27068 ieraksti; 2019.g. – 26040 ieraksti
(+1028)), Analītikas datu bāzi (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).
Automatizētā krājuma izsniegšana/saņemšana notiek 23 pašvaldību bibliotēkās un 2
skolu bibliotēkās: Ludzas pilsētas ģimnāzijas bibliotēkā un Ludzas mūzikas pamatskolas
bibliotēkā. Kārsavas novada Mērdzenes pagasta bibliotēka un Zilupes novada Zaļesjes pagasta
bibliotēka gada beigās pabeidza krājuma rekataloģizāciju un no 2021. janvāra arī uzsāks
automatizētu lasītāju apkalpošanu. Kopkatalogs visiem interesentiem pieejams Ludzas
bibliotēkas

interneta

vietnē

(www.ludzasbiblio.lv)

sadaļā

“Elektroniskais

katalogs”

(https://ludza.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx).
Tabula “Autorizētie lietotāji”
Autorizēti lietotāji
(2018)

Autorizēti lietotāji
(2019)

Autorizēti lietotāji
(2020)

% salīdzinot ar iepr. gadu

121

144

154

+16% ; +6.5%

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. 2020.gadā 154 lietotāji patstāvīgi izmantoja
rezervēšanas iespējas un pasūtīja 193 grāmatas; 123 - pieprasījuši pagarinājumu. Pagastu
bibliotēku lietotāji, joprojām, maz izmanto iespēju autorizēties un lietot elektronisko katalogu
attālināti. No 252 autorizētiem lasītājiem, 154 ir Ludzas PGB lasītāji.
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Bibliotēkas darbinieki izveidoja lasītāja autorizēšanās lietošanas instrukciju.
2020. gadā pēc „Google Analytics” datiem Ludzas bibliotēkas kopkataloga attālinātie
apmeklējumi - 4170(+179); (2019.g. – 3991), lietotāji – 1167(-139); (2019.g. – 1306), lapu
skatījumi – 27904(+1687); (2019.g. – 26217).


Digitalizācija – kopaina, īss situācijas apraksts
Ludzas pilsētas galvenajā bibliotēkā ir 15 digitālās novadpētniecības kolekcijas.



Iekšzemes un starptautiskais SBA:
Tabula “SBA rādītāji”
SBA

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto dokumentu skaits
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto dokumentu skaits

2018

2019

2020

133
506

155
463

146
526

No LNB tika saņemtas 17 grāmatas. Tās bija mācību grāmatas par sportu, medicīnu,
biznesu, pedagoģiju, prečzinībām utt. Dažas grāmatas netika atsūtītas.
No 27 Ludzas reģiona bibliotēkām tika saņemti 129 izdevumi. SBA kārtā tika
izsniegtas 526 grāmatas 18 reģiona bibliotēkām.
2020. gadā no LNB tika pasūtītas 56 elektroniskās kopijas.


Problēmas un risinājumi bibliotēkas pakalpojumu un pieejamības jomā
Bibliotēkas telpas joprojām nav pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Ludzas

novada attīstības programmā 2018.-2024.gadiem ir paredzēta “Tehniskās dokumentācijas
izstrāde Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas pieejamības uzlabošanai”.
Viena no problēmām – novada iedzīvotāju skaita samazināšanās. Lai piesaistīt jaunus
lasītājus informācija par bibliotēku un bibliotēkas aktivitātēm tika izvietota bibliotēkas un
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novada pašvaldības mājās lapās, sociālajos tīklos Facebook un Twitter, vietējā avīzē “Ludzas
zeme”. Grāmatu un periodikas krājums tika papildināts balstoties uz lasītāju vēlmēm. Lai
izprastu lasītāju intereses veicam aptaujas. Katru mēnesi, bibliotēkas mājaslapā un facebook
lapā, ievietojām informāciju par jaunieguvumiem, sniedzot lasītājiem iespēju iepazīties ar jauno
grāmatu klāstu, pirms tās ir nonākušas bibliotēkas plauktos.
LUDZAS REĢIONS



Galvenie rādītāji
Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji Ciblas novada bibliotēkās ”
(6 bibliotēka)
2018
2019
2020
% salīdzinot ar
iepr. gadu
Lietotāju skaits
788
784
755
-0,5; -3,7
t. sk. bērni
254
223
204
-12,2; -8,5

Bibliotēkas apmeklējums
t. sk. bērni
Virtuālais apmeklējums
Izsniegums kopā
t. sk. grāmatas

12182
3537
123
19955
8468

11621
2949
18793
6607

8673
2049
17743
6253

-4,6; -25,3
- 16,62; -30,5
-99,5; -5,8; -5,6
- 21,9; -5,4

t. sk. periodiskie izdevumi
t. sk. bērniem
Bibliotekārais aptvērums
% no iedz. skaita
pašvaldībā
t. sk. bērni līdz 18 g.*
Iedzīvotāju skaits

11487
2101
30

11384
1646
30

11281
1378
30

-0,9; -0,9
-21,7; -16,3

68
2650/371

61
2633/363

61
2499/336

-9,7;
-0,6/-2,2; -5,1/-7,4

Lietotāju skaits Ciblas novada bibliotēkās atskaites gadā ir samazinājies par 3,7% , bet
apmeklējumu skaits samazinājies par 25%, bērnu skaits ir samazinājies par 8,5%.
Apmeklējumu skaits uz vienu lasītāju ir 11, vidējais iesniegums uz vienu lasītāju – 23.
Analizējot novada bibliotēkas atsevišķi, redzams, ka Pušmucovas pagasta bibliotēkā
lietotāju skaits ir pieaudzis (9), tai skaitā arī bērnu lietotāju skaits ir pieaudzis (5). Arī
Līdumnieku pagasta bibliotēkā bērnu skaits ir audzis par 8 lietotājiem.
Ciblas pagasta bibliotēka: “Neskatoties uz zemāku apmeklējumu, izsniegums ir
palielinājies (268 vienības), īpaši periodiskiem izdevumiem”.
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Līdumnieku pagasta bibliotēka: “Krājuma izsniegums pārskata periodā ir palielinājies
par 17% - grāmatu, periodisko izdevumu un bērnu un jauniešu grāmatu izsniegums. Tas varētu
būt izskaidrojams ar to, ka atskaites gadā tika aktīvi izmantots SBA pakalpojums”.
Zvirgzdenes pagasta bibliotēkā pagājušajā gadā bija lielāks grāmatu izsniegums (par 65
vienībām).
Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji Kārsavas novada bibliotēkās”
(7bibliotēkas+ārējās apkalpošanas punkts)
2018
2019
2020
% salīdzinot ar
iepr. gadu
Lietotāju skaits
1474
1414
1328
-4,0; -6,1
t. sk. bērni
466
434
349
-6,9; -19,6
Bibliotēkas apmeklējums
19462
17584
13645
-9,6; -22,4
t. sk. bērni
8294
6510
4606
-21,5; 29,2
Virtuālais apmeklējums
9981
3321
3135
-66,7; -6
Izsniegums kopā
45731
42883
32655
-6,2; -23,8
t. sk. grāmatas
23827
22625
17186
-5; -24
t. sk. periodiskie izdevumi
21901
20258
15463
-7,5; -23,7
t. sk. bērniem
12436
12246
9890
-1,5; -19,2
Bibliotekārais aptvērums %
26
25
24
-3,8
no iedz. skaita pašvaldībā
t. sk. bērni līdz 18 g.*
58
54
45
-6,9; -16,7
Iedzīvotāju skaits
5652/807
5602/804
5440/784
-0,8/-0,4; -2,9/-2,5
Lietotāju skaits Kārsavas novada bibliotēkās atskaites gadā ir samazinājies par 6,1% ,
bet apmeklējumu skaits samazinājies par 22%, bērnu apmeklējumu skaits ir samazinājies par
29%, izsniegums salīdzinot ar 2019. gadu ir samazinājies par 24%. Apmeklējumu skaits uz
vienu lasītāju ir 10,3, vidējais iesniegums uz vienu lasītāju – 25 vienības.
Analizējot novada bibliotēku pamatrādītājus, redzams, ka Goliševas pagasta bibliotēkā
izsniegums bērniem ir pieaudzis par 40 vienībām.
Mežvidu pagasta bibliotēkas vadītajā saka: “Statistiskā tabulā visus rādītājus ar mīnus
zīmi var pamatot ar negatīviem faktoriem: gan dzimstības, gan kopējā iedzīvotāju skaita
samazinājums vietējā pašvaldībā, kas tieši ietekmē bibliotēkas skaitliskos rādītājus. Protams,
deklarēto iedzīvotāju skaits neatspoguļo patieso iedzīvotāju skaitu konkrētajā apkalpes zonā.
Laikraksts „Diena” ir apzinājis situāciju 8 Latvijas pierobežas pagastos, kas liecina, ka pēdējo
18 gadu laikā iedzīvotāju skaits ir samazinājies būtiski - konkrēti, Mežvidu pagastā - 35.6%.
Jāņem vērā izteikti negatīvās demogrāfijas tendences - visos pagastos mirstība 2-3 reizes
pārsniedz dzimstību, arī pēdējie mediju atbalsta fonda pētījumu dati nav iepriecinoši.”
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Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji Ludzas novada bibliotēkās”
(10 bibliotēkas)
2019
2020
% salīdzinot ar
2018
iepr. gadu
Lietotāju skaits
1253
1206
1272
-3,7; +5,5
t. sk. bērni
286
268
260
-6,3; -3
Bibliotēkas apmeklējums
21705
18792
14707
-13,4; -21,7
t. sk. bērni
5222
3897
2546
-25,3; -35
Virtuālais apmeklējums
1576
1327
15,8; Izsniegums kopā
33622
31350
29354
-6,8; -6,4
t. sk. grāmatas
11827
11996
10979
1,4; -8,5
t. sk. periodiskie izdevumi
21795
19306
18188
-11,4; -5,8
t. sk. bērniem
2339
1997
1815
-14,6; -9,1
Bibliotekārais aptvērums %
26
26
28
-1,9; +8
no iedz. skaita pašvaldībā
t. sk. bērni līdz 18 g.*
45
45
46
-0,2; +2,2
Iedzīvotāju skaits
4829/640
4726/597
4512/563
-2,1/-6,7; -4,5/5,7
Lietotāju skaits Ludzas novada bibliotēkās ir pieaudzis par 66 lietotājiem, jeb 5,5% ,
apmeklējumu skaits samazinājies par 22%, bērnu lietotāju skaits ir nedaudz samazinājies (8),
bērnu apmeklējumu skaits ir samazinājies par 35%, izsniegums salīdzinot ar 2019. gadu ir
samazinājies par 6,4%. Apmeklējumu skaits uz vienu lasītāju ir 11,5, vidējais iesniegums uz
vienu lasītāju – 23vienības.
Analizējot novada bibliotēku rādītājus, jāsecina, ka lietotāju skaits ir pieaudzis Brigu
pagasta bibliotēkā par 16 lietotājiem, Cirmas pagasta bibliotēkā par 66 lietotājiem, Isnaudas
pagasta bibliotēkā par 34 lietotājiem, Nirzas pagasta bibliotēkā – 1, Pureņu pagasta bibliotēkā 11 vairāk lietotāji nekā 2019. gadā. Bērnu lietotāju skaits ir nedaudz samazinājies, bet tas nav
būtisks – Brigu pagastā tas ir stabili nemainīgs (35), Isnaudas pagasta bibliotēkā pieaudzis par
vienu jaunu lietotāju, Nirzas pagasta bibliotēkā par 6 pieaudzis mazo lasītāju skaits.
Apmeklējumu daudzums ir pieaudzis Isnaudas pagasta bibliotēkā par 111 reizēm, arī
izsniegums Isnaudai ir pieaudzis par 251 vienībām un tas ir gan grāmatu izsniegumā (234
vienībām), gan periodisko izdevumu izsniegumā (17 vienībām). Tāpat izsniegums ir pieaudzis
arī Ņukšu pagasta bibliotēkai 132 vienības.
Ņukšu pagasta bibliotēka: “Salīdzinot bibliotēkas pamatrādītājus, redzams, ka
2020.gadā vērojams dažu bibliotēkas rādītāju pakāpenisks samazinājums. Tas varētu būt
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izskaidrojams ar Covid-19 situāciju. Redzams, ka ar katru gadu samazinās iedzīvotāju skaits
pašvaldībā un arī bibliotēkas lietotāju skaits samazinās.
Izsniegumu skaits ir nedaudz pieaudzis, jo palielinājies periodikas izsniegumu skaits.
Bērnu lasīšanas aktivitātes līmenis strauji krīt.”
Isnaudas pagasta bibliotēka: “Covid–19 ierobežojumi ir izdarījuši savas korekcijas:
samazinājies bērnu un jauniešu bibliotēkas apmeklējums, lai gan grāmatu izsniegumā tas pat
nav īsti manāms. Atnāk viens no ģimenes, bet grāmatu lasa visi. Bieži vien atnāk viena persona
un paņem literatūru gan vīram, gan bērnam, gan vecmammai. Bet ir arī tādi, kas šajā gadā
izvairījušies

no

bibliotēkas

apmeklējuma

vispār.

Palielinājies

grāmatu

izsniegums

pieaugušajiem apmeklētājiem. Vairums vienkārši grib lasīt, daudz lasīt. Cilvēki patiešām ņem
grāmatas «kaudzēm» uz ilgāku laiku, īpaši tagad, kad baidās, ka Covid–19 dēļ bibliotēku
darbība varētu tikt ierobežota. Daži nāk no attālām viensētām un nemaz tik bieži neapmeklē
Isnaudas pagasta bibliotēku.”
Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji Zilupes novada bibliotēkās”

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

2018

2019

2020

1144
328
21961
5901
69
42492
18938
23483

1001
301
20105
5038
350
34971
13944
20878

897
238
15907
3314
29950
12146
17692

% salīdzinot ar
iepr. gadu
-12,5; -10,3
-8,23; -21
-8,5; -21
-14,6; -34,2
-14,6; -17,7; -14,3
-26,4; -13
-11,1; -15,2

8473
39

5029
35

3596
32

-40,6; -28,5
-10,3; -8,6

85
2914/387

81
2864/370

71
2772/337

-4,7; -12,3
-1,7/-4,4; -3,2/-9

Zilupes novada bibliotēkās lietotāju skaits ir samazinājies par 104 lietotājiem, jeb
10%, apmeklējumu skaits samazinājies par 21%, bērnu lietotāju skaits samazinājies par 21%,
bērnu apmeklējumu skaits ir samazinājies par 34%, izsniegums salīdzinot ar 2019. gadu ir
samazinājies par 14%. Apmeklējumu skaits uz vienu lasītāju ir 18, vidējais izsniegums uz
vienu lasītāju – 33 vienības.
Analizējot rādītājus, jāsecina, ka Lauderu pagasta bibliotēkā ir palielinājies lietotāju
skaits par 9 lietotājiem no tiem 4 ir bērni līdz 18. gadiem. Par 4 lietotājiem ir palielinājies
34

Pasienes pagasta bibliotēkas lasītāju skaits. Lauderu bibliotēkā bērnu apmeklējums ir stabili
vienāds (170), bet Pasienes bibliotēkā bērnu apmeklējums ir audzis par 76 reizēm. Pasienes
pagasta bibliotēkā palielinājies izsniegums par 121 vienību, no tām 725 ir grāmatas, arī bērnu
izsniegums ir par 25 vienībām vairāk. Lauderu bibliotēkā izsniegums ir palielinājies periodikas
izsniegšanā par 384 vienībām vairāk nekā 2019. gadā.
Pasienes pagasta bibliotēka: “Lietotāju skaits salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir
pieaudzis, jo vasaras laikā ir reģistrēti lasītāji no citām pilsētām un pagastiem, kuri bija
atbraukuši uz laukiem pie radiem. Bibliotēkas apmeklējums ir samazinājies COVID-19
ierobežojumu dēļ, jo bibliotēka kādu laiku bija slēgta apmeklētājiem.”


Pakalpojumu attīstība, jauninājumi.
Ārkārtas situācijas laikā bibliotēkas savus lietotājus apkalpoja pēc pieprasījuma,

bibliotēka apmeklējumiem bija slēgta, grāmatas tika pieņemtas un izsniegtas plastikāta
maisiņos. Pieņemtās grāmatas bibliotēku darbinieki novietoja atsevišķā telpā 72 stundu
karantīnā.
Lietotājiem tika piedāvāts pakalpojums - elektroniskā grāmata. Pildas pagasta
bibliotēka: “Bibliotēka piedāvāja saviem lietotājiem izmantot iespēju lasīt e-grāmatas – 3td egrāmatu bibliotēka, BiblioPlanet un Non-fiction e-grāmatas krievu valodā. Neviens bibliotēkas
lietotājs nepieteicās.”
Pureņu, Pušmucovas pagastu bibliotēkās ir iegādātas laminēšanas iekārtas, šis
noformēšanas pakalpojums pieejams ikvienam interesentam.
Blontu pagasta bibliotēka: “Pārskata periodā bibliotēka turpināja sniegt epakalpojumus dažāda vecuma iedzīvotāju grupām. Sakarā ar Covid - 19 valstī noteiktajiem
epidemioloģiskajiem ierobežojumiem 2020. gadā valsts iestādes klātienē klientus neapkalpoja,
tāpēc iespēju robežās lietotājiem tika sniegtas konsultācijas un palīdzēts ievadīt datus:
www.lad.gov.lv, www.vid.gov.lv, www.electrum.lv, mans.tet.lv, www.latvija.lv u.c.”


E-grāmatu bibliotēka 7



Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti, to rezultāti;
jaunu lasītāju piesaiste
Pureņu pagasta bibliotēka: “Reizi gadā bibliotēkas lietotāju vidū tiek veikta aptauja

“Bibliotēkas lietotāju viedoklis par Pureņu pagasta bibliotēkas darba kvalitāti”. Šajā aptaujā
piedalījās 32 respondenti: 3 – vecumā no 10-15 gadiem, 4 – vecumā no 16-25 gadiem, 10 –
vecumā no 26-55 gadiem un 15 respondenti bija vecāki par 56 gadiem. Visus respondentus

7

Skatīt datus sadaļā LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BIBLIOTĒKA
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apmierināja bibliotēkas darba laiks, kā arī bibliotekāra profesionalitāte krājuma komplektēšanā.
11% no aptaujātajiem vēlētos vairāk radošo prasmju darbnīcas, kā arī 26% vēlējās pasākumus
krievu valodā”
Blontu pagasta bibliotēka: “Katra gada nogalē tiek veiktas aptaujas, lai uzzinātu
lasītāju vēlmes, kādus periodiskos izdevumus abonēt nākamajam gadam pieaugušajiem
lasītājiem un bērniem. Lasītāji tiek apzināti arī, lai ieteiktu, kādas aktivitātes viņi sagaida
turpmāk bibliotēkā. Iegūtie rezultāti – vērā ņemami un vērtīgs palīgs turpmākajā bibliotekārajā
darbā. Aptaujas anketa un rezultāti skat. piel. Nr.1”


Ārējie apkalpošanas punkti kā pakalpojums
Kārsavas pilsētas bibliotēkai ir ārējās apkalpošanas punkts “Bozovas bibliotēka”. Tas ir

izveidots uz bijušās bibliotēkas bāzes. Ciema iedzīvotājiem ir iespēja izmantot Kārsavas
pilsētas bibliotēkas 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 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 nav mainījusies. No 28 bibliotēkām tikai 11 ir tādas, kuras atrodas pirmajā stāvā, un
kur ir ierīkotas uzbrauktuves, pārējo 17 bibliotēku gadījumā tiek meklēti dažādi problēmu
risinājumi, piemēram, Zilupes un Kārsavas bibliotēkas apmeklētāji var tikt iekšā Tautas namā,
bet tā kā bibliotēkas atrodas otrajā stāvā, tad tālāk pašu spēkiem tikt nevar, vienīgi sazinoties ar
bibliotekāriem, grāmatu lasītāju vēlmes tiek apmierinātas.
Zilupes pilsētas bibliotēka: “Bibliotēkas vadība ir radusi alternatīvu iespēju. 1. stāva
telpās atrodas informatīvs stends, uz kura ir iepriekš jau minēta informācija par
kontakttālruņiem, kurus cilvēki arī izmanto, kā arī dežurants, kas vienmēr palīdz. Lietotājs,
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ierodoties TN ēkā, piezvana bibliotekāram vai sarunā ar dežurantu, lai tas palūdz bibliotekāru
nokāpt uz 1. stāvu un tur apkalpot lietotāju.”

Foto Nr.11 Zilupes bibliotēkas informācijas dēlis

Kārsavas pilsētas bibliotēka atskaites gadā noslēdza līgumu ar Latvijas Neredzīgo
bibliotēkas Rēzeknes filiāli par audiogrāmatu piegādi lasītājiem ar redzes traucējumiem – to
izmantoja 3 bibliotēkas lietotāji.
Daudzas reģiona bibliotēkas nodrošina grāmatu, periodikas un citu dokumentu piegādi
uz mājām.
Pureņu pagasta bibliotēka: “Bibliotēku reizi nedēļā apmeklē neredzīgs pagasta
iedzīvotājs, kuram iespēju robežās tiek nodrošināti visi iespējamie bibliotēkas pakalpojumi. Ar
bibliotēkas vadītājas palīdzību, apmeklētājs tiek iepazīstināts ar jaunāko periodisko izdevumu
saturu, kā arī tiek apmeklētas viņu interesējošas interneta vietnes, iespēju robežās tiek lasītas
grāmatas un prese.”
Pildas pagasta bibliotēka: “Starp bibliotēkas lietotājiem ir divas personas ar īpašām
vajadzībām – bērns ar runas traucējumiem un pieaugušais lietotājs ar kustību traucējumiem.
Lietotājam ar kustību traucējumiem bibliotēkas grāmatas piegādā sieva vai arī kaimiņš.
Lietotājs aktīvi izmanto grāmatas SBA kārtā. Bērnam ar runas traucējumiem bibliotēka ir
pieejama un speciāls lietošanas aprīkojums nav nepieciešams. Bibliotēkas lietotājiem senioriem
dažreiz grāmatu piegāde notiek ar Latvijas pasta pastnieces un pagasta pārvaldes darbinieku
starpniecību.”


Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām vai interešu grupām,
tematiskie pasākumi.
Reģiona bibliotēkas tradicionāli strādā vienlaikus ar vairāku lasītāju mērķgrupām:

pensionāri, skolēni, studenti, bezdarbnieki, mājsaimnieces, strādājošie. Visaktīvākā lasītāju
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grupa ir seniori. Viņi interesējas par bibliotēkās notiekošo, ar bibliotēku darbinieki palīdzību
veidojo interešu “klubiņus”.
Bezdarbnieki nāk uz bibliotēku, meklējot darba vakances avīzēs, interneta portālos.
Strādājošie bibliotēkas pakalpojumus izmanto pārsvarā, lai paņemtu lasāmvielu izklaidei.
Sakarā ar radušos situāciju valstī daudzi pasākumi tā arī palika tikai plānos, bet, tomēr,
bija arī realizētie.
Ieskats pasākumu klāstā mērķgrupā un interešu grupām - izstādes:
Kārsavas pilsētas bibliotēka: Visa gada garumā bibliotēkas telpās varēja skatīt izstādes,
piemēram, “Februārī bibliotēkā bija apskatāmi L. Rancānes Makašānu amatu vidusskolas
radošie darbi. Izstādē varēja aplūkot gan darbus no koka, zīda gleznas, izšuvumus, un citus
skolēnu darinājumus.
Septembrī savukārt varējām aplūkot Kārsavas senioru apvienības “Gvelzis” jaunākos
darbus, kuri tapuši pandēmijas ierobežojumu laikā izstādē “Roku darbu radīts skaistums”.
Baltinavietes Aijas Ķeišas plecu lakatu izstāde jūlijā iepriecināja apmeklētājus ar
skaistiem krāsu salikumiem, bet pati izstādes atklāšana izvērtās par skaistu pasākumu ar
Baltinavas etnogrāfiskā ansambļa un pašas Aijas dziedāšanu un muzicēšanu, kā arī iespēju
iepazīt viņas māsas Anitas Kašas etnogrāfiskos cimdus un stāstus par to tapšanu.
”

Foto Nr. 12 Izstādes atvēršana

“Augustā bibliotēkas koridorā izveidojām pastāvīgu fotogrāfiju izstādi “Kārsavas
skati”, kur izmantojām mūsu fotogrāfu Nikolaja Mortukāna, Daiņa Poikāna un Igora Popoviča
uzņemtos fotoattēlus.”
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Foto Nr. 13 Izstāde "Kārsavas skati"

Ciblas pagasta bibliotēka: “Pirms pandēmijas, marta sākumā: Rokdarbnieces Lakatu un leļļu
(tamborēti, adīti) izstāde. 8. un 7. klases meitenes, mājturības stundu laikā iepazīstas ar
rokdarbiem.”

Foto Nr.14 "Lakatu un leļļu izstāde"

Līdumnieku pagasta bibliotēka: “Bija pieejamas dažādu iespieddarbu izstādes pa tematiem:,
„Erudītam”, „Ezotērika”, „Esi sveiks un vesels”, „Saimniecei un saimniekam”, „Svētku
brīžiem”, “Meitenēm un zēniem”, ”Senču tradīcijas”, “Jaunumu karuselis”, ”Gribu visu zināt”.
Tematiskie pasākumi:
Kārsavas pilsētas bibliotēka: “Martā notika Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā
administrācijas organizēta pasākumu cikla “Zaļā pēcpusdiena” tikšanās, kuras tēma šoreiz –
“Savvaļas sugu aizsardzība. Kas jāzina, lai nekļūtu par kontrabandistu?”. “Ceļojot pa pasauli,
cilvēki ļaujas kārdinājumam nopirkt un pārvest mājās kādu eksotisku suvenīru, pārdot
nezināmas izcelsmes īpatni. Nezinot, ka tirdzniecība ar kādas sugas īpatni nav atļauta, pastāv
iespēja kļūt par kontrabandistu,” pasākumā uzsvēra dabas izglītības centra “Rāzna” vadītāja
Regīna Indriķe. Ar uzskatāmiem piemēriem, uzzinājām vairāk par šo un citām

Dabas

aizsardzības pārvaldes aktualitātēm. Mērķgrupa – skolēni, ik viens interesents
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Foto Nr.15 Zaļā pēcpusdiena

Jūlija nogalē tradīciju pētīšana padomu stundā “Jēkabi un Annas – saimnieku un saimnieču
dienas ” – Mērķgrupa – mājsaimnieces, ikviens interesents.
Felicianovas bibliotēka: Mērķrupai – mājsaimnieces, ģimenes, ikviens interesents
“Pasākums „Meteņa pankūku pēcpusdiena.” Metenis mūsu senčiem ievadīja pavasara un jauna
saimnieciskā gada sākumu. Šajā laikā pārdomāja padarīto un turpmākajam gadam nolika jaunus
mērķus. Iespējams, ar šo plānošanu saistās Meteņa nosaukums: „meti” – griešanās vieta,
robeža, mērs, laika grieži. Līdz ar to bija it kā „jāuzmet” šie meti un jāveic tādas darbības un
rituāli, lai nākamajā gadā būtu laba raža un izdotos paveikt visu iecerēto. Viena no
svarīgākajām Meteņos bija vizināšanās no kalna, taču šogad tas nebija iespējams, bet mēs
izdomājām citas aktivitātes – metām zābaku, metām slotu un arī meklējām starp konfektēm
zelta pogas. Arī pankūku izvēle bija plaša – plānās, rauga, ar marmelādi, mežģīņu pankūkas
u.c. Pasākumā piedalījās 22 cilvēki..

Foto Nr. 16 Meteņu pankūju pēcpusdiena

Salnavas pagasta bibliotēka: “4.maija svētki - Tā kā Covid-19 ierobežojumu dēļ tika pieņemti
drošības pasākumi, un bibliotēkas lietotāji reāli nevarēja pulcēties kopā, tad bibliotēka
organizēja aktivitāti, kurā lūdza saviem lasītājiem atsūtīt fotogrāfijas, kā viņu mājās tiek svinēti
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4.maija svētki. Tika saņemtas bildes, kur attēlā redzams svētku galds, patriotiski noformēts
stūrītis, bilde tautastērpā, torte Latvijas karoga krāsā, kā arī skaistā Latvijas daba. Mērķgrupa –
skolēni, skolotāji, ikviens interesents”

Foto Nr. 17 Tautumeitas 4.maija svētkos

Vasarā viena no apmeklētākajām aktivitātēm bija radošā darbnīca “Darinām Jāņu
vainagus”, kur, aktualizējot vasaras saulgriežu nozīmi un šo svētku tradīcijas, brīvā vidē un
dabā pinām vainagus, runājot par trejdeviņām zālēm, kas jāiepin vainagā, lai veselība un laime
nāktu katras meitas mājā, par iepītajiem ziediem un to simboliku, kas šim pasākuma piešķīra
īpašu maģiskuma noskaņu.
Pēc valsts svētkiem bibliotēka sāka pievērsties Ziemassvētku tematikai. Plānota rīkot
radošā darbnīca “Darinām Adventes vainagus”. Pandēmijas dēļ darbnīca nevarēja notikt
klātienē, bet bibliotēkas apmeklētāji tika aicināti izpausties radoši un izveidot pašdarinātus
adventes vainagus, rotāt ar tiem mājokļus un fotogrāfijas ar rotājumiem atsūtīt bibliotēkai. No
iesūtītajām fotogrāfijām tika veidota kolāža, kas tika izvietota interneta vietnē facebook.com
Salnavas bibliotēkas profilā. Tas mudināja bibliotēkas apmeklētājus Ziemassvētku sajūtu radīt
it kā kopā, bet attālināti.
Līdumnieku pagasta bibliotēka: “22.augustā Notika ikgadējs, tadicionālais pasākums
“Bērtuļdiena Līdumniekos - 2020” Pasākuma mērķis - nezaudēt saikni ar senču tradīcijām,
ticējumiem, ierašām; lietderīga laika pavadīšana. Pasākuma gaitā: amatnieku un mājražotāju
labumu un gardumu tirdziņš, piepūšamās atrakcijas bērniem. Pēc tirdziņa -“Latgales dāmu
pops” –koncerts. Sadarbības pasākums ar Novada kultūras organizatori S. Beļavsku, pgasta
pārvaldi. Dalībnieku skaits- 105. Mērķgrupa – ģimenes, ikviens interesents”


Uzziņu un informācijas darbs
Novadu bibliotēkās tiek sniegti un izpildīti visi pieprasījumu veidi: tematiskie,

faktogrāfiskie, precizējošie, adresālie, izmantojot uzziņu krājumu, tiešsaistes datubāzes, LNB eresursus u.c. Pārskata periodā reģiona publiskajās bibliotēkās sniegtas 4006 uzziņas.
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Elektroniskais katalogs kā pakalpojums



Iekšzemes un starptautiskais SBA:

8

SBA ir populārs starp bibliotēkām. Tā ir laba iespēja nodrošināt lietotājus ar
nepieciešamo informāciju un vajadzīgo vai gribēto lasāmvielu. Atskaites gadā SBA kārtā
saņemto un izsniegto dokumentu skaits 1750 tas ir par 83 vienībām mazāk nekā iepriekšējā
gadā.
Tabula “SBA rādītāji”
SBA

2018

2019

2020

No citām Latvijas bibliotēkām
saņemto dokumentu skaits
Uz citām Latvijas bibliotēkām
nosūtīto dokumentu skaits

630

1321

1201

890

521

549

8

Ziņass skatīt sadaļā LDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BIBLIOTĒKA
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6. KRĀJUMS
LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BBLIOTĒKA



Krājuma komplektēšanas politika un organizācija:
Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka 2020. gadā krājuma komplektēšanu veica atbilstoši

2016.gadā izstrādātajam dokumentam „Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas krājuma attīstības
un komplektēšanas koncepcija” 2016.-2020. gadiem. 2020. gadā tika uzsākts darbs pie jaunās
komplektēšanas politikas. Krājuma attīstības dokumentā noteiktie kritēriji tika ievēroti un
izstrādātie plāni izpildīti. Krājuma komplektēšanā tika ņemta vērā krājuma izmantošana
iepriekšējā darbības periodā. Veidojot krājumu, Ludzas PGB cenšas ņemt vērā visu lasītāju
kategoriju intereses. Ludzas PGB krājuma komplektēšanas un organizācijas prioritātes 2020.
gadā: jaunākā latviešu oriģinālā un cittautu daiļliteratūra, autoru - novadnieku grāmatas,
izdevumi, kas saistīti ar novada vēsturi un kultūru dažādos informācijas nesējos; jaunākie
izdevumi pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, tiesību zinībās u.c. nozarēs, kā arī izdevumi brīvā
laika organizēšanai. Bērnu literatūras nodaļā – jaunākā oriģinālliteratūra un tulkotā literatūra
bērniem un jauniešiem, kā arī bērnu literatūra dažādās zinātņu nozarēs. Ņemot vērā bibliotēkas
lietotāju sastāvu, daļa krājuma - daiļliteratūra, periodika un populārzinātniskā literatūra- tiek
komplektēta krievu valodā.


Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums:
Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums”
2018

2019

2020

Pašvaldības finansējums
krājuma komplektēšanai
t. sk. grāmatām
t. sk. bērnu grāmatām

12351.00

13549.00

13150.00

5807.00
1692.00

6949.96
1738.04

6706.74
1983.26

t. sk. periodiskajiem
izdevumiem
Finansējums krājumam uz
1 iedz. skaita pagastā,
pilsētā, reģionā
Finansējums krājuma
komplektēšanai kopā

4852.00

4861.00

4460.00

1.48

1.65

1.61

12351.00

14746.05 (no tiem 1197.05

13378.54(no tiem 228.54

EUR projekta NATTOUR
Nr.LV-RU-030 iegūtie
finanšu līdzekļi)

EUR projekta NATTOUR
Nr.LV-RU-030 iegūtie finanšu
līdzekļi)
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Ludzas PGB krājuma komplektēšanas finansējuma pamatavots – pašvaldības
budžeta finansējums. 2020.gadā grāmatu iepirkšanai par budžeta līdzekļiem izlietoti 8690.00
EUR, periodikas parakstīšanai – 4460.00 EUR. Piešķirtie finanšu līdzekļi krājuma
komplektēšanai atbilst LR Ministru kabineta noteikumu Nr.415 „Bibliotēku darbībai
nepieciešamā finansējuma normatīvi” ieteikumiem un sastādīja 1,61 EUR uz vienu pilsētas
iedzīvotāju un 5,17 EUR uz vienu bibliotēkas lietotāju. Par pašvaldības līdzekļiem 2020. gadā
iegādāti 1109 grāmatu eksemplāri.


Rekataloģizācija
Ludzas pilsētas galvenajā bibliotēkā krājuma rekataloģizācija pilnība pabeigta, kopš

2008.gada bibliotēkā notiek automatizētā lietotāju apkalpošana.


Krājuma pārbaude (inventarizācija)
Pārskata periodā bibliotēkas krājuma pārbaude nav veikta.



Krājuma rādītāji:
Tabula “Krājuma rādītāji”
2018

2019

2020

Jaunieguvumi kopā

3138

3194

3181

t. sk. grāmatas

1223

1429

1393

t. sk. latviešu daiļliteratūra

178

212

228

t. sk. bērniem

278

356

366

Izslēgtie dokumenti

3817

2636

3041

Krājuma kopskaits

49969

50527

50667

Grāmatu krājuma apgrozība

0.89

0.81

0.8

Periodisko izdevumu apgrozība

7.3

7.6

5.1

Jauno grāmatu iepirkumi veikti regulāri (katru mēnesi) pēc izdevniecību piedāvājuma
izpētes un pārdošanas cenu salīdzināšanas - grāmatu bāzē “Latvijas Grāmata”, SIA “VIRJA”,
vietējā grāmatu veikalā „Sākums A” un apgādā „Zvaigzne ABC” Ludzas grāmatnīcā, kuri
piedāvāja gan cenu atlaides, gan grāmatu piegādi pēc bibliotēkas pasūtījuma. 2020. gadā
Ludzas PGB turpināja dalību pārrobežu projektā “NATTOUR Nr.LV-RU-030”, kurā ietvaros
bija piešķirts finansējums grāmatu iegādei - 3000 EUR. Pārskata periodā par projekta
līdzekļiem tika iegādata 21 grāmata par dabas tematiku, par summu 228.54 EUR.
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Pateicoties LR Kultūras ministrijas finansētajām un

LNB īstenotajam projektam

“Vērtīgo grāmatu iepirkums Latvijas publiskajām bibliotēkām”, Ludzas PGB saņēma 1197
grāmatu eksemplārus par 10783.19 EUR, kuri bija sadalīti starp visām 28 Ludzas reģiona
publiskājām bibliotēkām. Ludzas PGB papildināja savu krājumu ar 154 grāmatu eksemplāriem
par summu 1760.49 EUR, kas sastadīja 11% no visiem 2020. gada jaunieguvumiem. Šī
projekta īstenošanā ļoti labi bija tas, ka pirms grāmatu saņemšanas, bibliotēka varēja izvēlēties,
kādas grāmatas un cik eksemplāros tai nepieciešamas, jo daudzas no piedāvatajām grāmatām
jau bija iepirktas par pašvaldības līdzekļiem, bet, tomēr, no liela grāmatu piedavājuma klāsta
Ludzas bibliotēka saņēma jaunus, vērtīgus un arī diezgan dārgus izdevumus.

Foto Nr. 18 Grāmatas tiek pakotas, lai dotos uz Ludzu

2020. gadā Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka abonēja 95 nosaukumu žurnālu un 17
avīžu gada komplektus pieaugušajiem lasītājiem un 25 nosaukumu žurnālus un 2 avīzes
bērniem, kopumā 1782 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 (Olūts,
Tāvu zemes kalendars 2021, Cybuļskis, Jōņs. Andryvs Jūrdžs), 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 69 eksemplāri par summu
412.10 EUR.
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2020. gadā arī tika veikta krājuma attīrīšana no reti pieprasītam, dublētam un
nolietotam grāmatām; saturā augstvērtīgi, bet reti pieprasīti izdevumi pārvietoti uz Krātuvi.
Krājuma kustība (pa izdevumu veidiem):
Kustība
2020.g.

Kopskaits

Grāmatas Seriālizd.

Audiovizuālie
resursi

Elektroniskie
resursi

Pārēji
dokumenti/
Spēles

Krājums
gada
sākumā
Ienācis

50527

45711

4600

113

80

23

3181

1393

1782

2

-

4

Izslēgts
Krājums
gada
beigās

3041
50667

1484
45620

1555
4827

1
114

80

1
26
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Jaunieguvumi 2020. 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 228 eksemplāri latviešu
oriģinālliteratūrā, kas sastādīja 30% no visiem daiļliteratūras jaunieguvumiem.



Datubāzes:
Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums”
Dabubāze
2018
2019

2020

Letonika

469

623

235

News

247

410

195

Biblioplanet

4

BiblioRossica

6

Nonfictions

6

Datu bāžu skatījumu samazinājumu var izskaidrot ar to, ka ārkārtējās situācijas laikā
bija mazāk pieprasījuma pēc uzziņām.

47

Svešvalodu datu bāzēs piedāvātais literatūras klāsts nevienmēr atbilda lasītāju velmēm
un interesēm. Dažās datu bāzēs radās sarežģījumi izmantošanā.


Krājuma un datubāzu popularizēšana
Sakarā ar to, ka Covid-19 izplatības samazināšanai valstī tika ievesti ierobežojumi un

publisko pasākumu aizliegums, bibliotēkai nebija iespējas realizēt visus iecerētos plānus.
Daudzus plānotos pasākumus bijām spiesti atlikt vai atcelt.
Pasākumi

Īss apraksts

Lietotāju
kategorijas

Jaunu grāmatu
un periodikas
apskati

“Lasītāja kluba” ietvaros

Visas

Grāmatu
atvēršanas
svētki

2020. gadā Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka sadarbībā ar
Latvijas Universitātes Lībiešu institūtu izdeva Ulda Baloža
grāmatu “Ludzas igauņu valodas ābece”. Rudenī notika
grāmatas atvēršanas svētki.
Ludzas bibliotēkā notika Adama Pastara grāmatas “Atmiņu
spieti” atvēršanas svētki, kur novadniece Ilga Ivanova
prezentēja sava tēva Ādama Pastara dzejas krājumu (sīkāka
informācija sadaļā Novadpetniecība)

Lasītāju klubs

Visas

Visas
Visas

Ideja par lasītāju klubu virmoja gaisā ilgu laiku. Kur gan labāk
veidot lasītāju klubu, kā ne bibliotēkā. Lasītāju klubs ir
domubiedru klubs, kur varētu dalīties ar izlasīto, apspriest,
atrast atbildes utt.
Diemžēl, pandēmijas dēļ notika tikai divas tikšanās. Pirmā
tikšanās reizē runājām par kluba mērķiem, vīziju un nākamās
tikšanās tēmām.
Otrās tikšanās tēma bija – grāmatas, kuras iespaido. Lasītāju
kluba dalībnieki dalījās atmiņas par mīļotājām grāmatām.
Beigās viens no dalībniekiem sarīkoja literatūras viktorīnu.
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Tikšanās ar
rakstniekiem

Tikšanās ar publicisti un rakstnieci Marinu Kosteņecku
(sadarbībā ar LNB Atbalsta biedrību). Ar rakstnieci sarunājās
LNB Atbalsta biedrības direktore Karina Pētersone. Saruna
bija par autores iznākušo atmiņas krājumu “Mans XX
gadsimts“, rakstnieces dzīvesstāstu, radošo darbību un lomu
nesenajos Latvijas vēstures notikumos.

Visas

Grāmatu izstādes Grāmatu popularizēšanai bibliotēkā katru
mēnesi veidojām izstādes, kurās tika izvietota daiļliteratūra un
nozaru literatūra.
Visas
Visu gadu bija skatāms izstāžu cikls “No autora kolekcijas”,
kur lasītāji varēja redzēt A.Kolberga, B.Pasternaka,
J.Laganovska,
H.Murakami,
A.Skaiļa,
M.Svīres, Visas
T.Korsakovas, D.Stīlas, M.Kosteņeckas, R.Ezeras un citu
autoru darbus.
Tematiskās izstādes tika izvēlētas no dažādām nodaļām.
“Mirkļi no manas dzīves” (autobiogrāfiskas grāmatas),
“Gatavo ar prieku”, “Kā iekarot biznesu”, “Darīsim kopā ar Visas
bērniem”, “Ikviens var gleznot”, “Pagātnes noziegumi”,
“Domas maina dzīvi”, “Veselā miesā vesels gars”, “Dārzs
vaļaspriekam”, „Saskarsme ar dzīvniekiem. Džeraldam
Darelam – 95” utt.

Lasītājiem iepatikās izstādes ar grāmatām, kuru nosaukumā ir
konkrēts vārds, piemērām, izstādē “Zvaigznes mirdz” bija
grāmatas, kuru nosaukumā ir vārds „zvaigzne”. Šajā ciklā vēl Visas
bija tādas izstādes: “Atmiņu dārzs”, “Ceļo ar grāmatu
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varoņiem” (grāmatas, kuru nosaukumā ir ģeogrāfiskie
nosaukumi), “Ziemas noskaņai”.
2020. gadā bibliotēkā tika izvietots speciāls grāmatu plaukts
ar raidījumā „Literatūre. Grāmatu plaukts. Dodies lasīšanas
tūre kopā ar Martu un Gustavu” apskatītajām grāmatām.

Jauno grāmatu
diena
Mājas lapā

Virtuālās
izstādes

Projekta ”Vērtīgo grāmatu iepirkums Latvijas publiskajām
bibliotēkām” grāmatu izstāde abonementā.
2020. gadā tika izveidotas 72 grāmatu izstādes, 60 no tām
Pieaugušo apmeklētāju abonementā.
Katra mēneša pirmajā dienā bibliotēkā notika Jauno grāmatu
Visas
diena
Pirms Jauno grāmatu dienas mājās lapā tika ievietots
bibliotēkas jaunieguvumu saraksts un saiste ar WEB katalogu,
kā arī bildes ar jaunieguvumiem facebook un twitter
bibliotēkas profilos.

Jauno grāmatu saraksts vienmēr ir atrodams bibliotēkas
abonementā.
Virtuālās izstādes „Mūsdienu bērni: kā augt kopā” un “Ja
šaubies, pasper vēl solīti uz priekšu”

Visas

Visas
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Videofilma

Virtuālās izstādes tika publicētas bibliotēkas mājās lapā, ka arī
facebook bibliotēkas profilā.
Videofilma “2020. gada jaunieguvumu apskats” ievietota
Visas
youtube kontā, bibliotēkas mājās lapā, novada pašvaldības
mājas lapā, uz lielā ekrāna pie pašvaldības ēkas, facebook
bibliotēkas kontā.

Tematiskais
dēlis

Visas
Grāmatu reklāmai, kuras mēs iesakām izlasīt bērniem,
jauniešiem, pieaugušajiem, senioriem, bērnu vecākiem,
veidojām videofilmu. Tā tika publicēta bibliotēkas mājās lapā,
youtube, facebook un twitter kontos.
“Grāmatu un periodikas TOP - 5” – tika noskaidrotas lasītākās Visas
grāmatas, žurnāli un avīzes latviešu un krievu valodā.

Konkursi

Gada noslēgumā izsludinājām konkursu “Es un grāmata”, Visas
kurā ikviens interesents tika aicināts iesūtīt foto ar grāmatu, kā
arī sastādīt nelielu tekstu tai.Konkurss noslēgsies 2021. gada
31. janvārī. Labākās bildes saņēms balvas.

Sociālie tīkli

Informācija par datu bāzēm regulāri tika publicēta un Visas
pārpublicēta Ludzas bibliotēkas facebook un twitter profilos.
Tika piedāvāta iespēja lasīt e-grāmatas, ne tikai latviešu
valodā, bet arī svešvalodās, t.sk. krievu valodā. Sevišķi aktuāli
tas palika pandēmijas laikā.
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Darbs ar parādniekiem
Pagajušajā gadā darbs ar parādniekiem nebija pārāk aktīvs Covid-19 pandēmijas dēļ.

Pavasarī ārkārtas situācijas laikā grāmatas lietošanas termiņš tika pagarināts automātiski. Pēc
ārkārtas situācijas beigām bibliotēkas darbinieki lasītājiem atgadināja par laikā nenodotām
grāmatām telefoniski vai izmantojot sociālos tiklus.


Ar bibliotēkas krājumu saistītās problēmas un to risinājumi, vajadzības, galvenie
secinājumi pārskata periodā
Pārskata periodā aktīvi tiek strādāts ar bibliotēkas krājumu. Krājums tiek attīrīts no

saturā novecojušām un nolietotām grāmatam, retāk izmantotie izdevumi tiek pārvietoti uz
krātuvi. Secinājam ka viena no problēmām, kas saistīta ar krājumu, ir vietas trūkums krātuvēs.
Tā kā ar papildus telpām bibliotēka nevar rēķināties, jādomā par krātuves krājuma
samazināšanu, mazpieprasītās grāmatas norakstot un nododot depozitārijā vai makulatūrā.
LUDZAS REĢIONS



Krājuma komplektēšanas politika un organizācija
Pārskata periodā reģiona bibliotēku galvenais komplektēšanas uzdevums bija veidot

kvalitatīvu, lietotāju pieprasītu krājumu, ņemot vērā sava lasītāja mainīgās vajadzības,
izglītības iespējas kā arī saturīga brīvā laika pavadīšanu.


Informācija par krājuma komplektēšanas politikas dokumentu
Reģiona bibliotēkas, komplektējot krājumus, vadās pēc izstrādātās krājuma attīstības

koncepcijas 2020.-2025.gadam (skat. pielikumā Nr.6.). Dokumentā noteikta bibliotēkas
krājuma veidošanas un papildināšanas politika, kā arī ir noteikti temati, par kuriem
komplektējami iespieddarbi, dokumentu veidi, valodas, iespieddarbu komplektēšanas
proporcijas. Šo dokumentu izstrādājot, tika noteikti galvenie krājuma veidošanas mērķi un
uzdevumi.


Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums
Bibliotēku krājumu papildināšanas iespējas nodrošina novadu pašvaldību piešķirtie

budžeta līdzekļi, dāvinājumi, valsts atbalstīto projektu iepirkumi, dalība lasīšanas veicināšanas
programmās u.t.t.
Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums
Ciblas novada bibliotēkas”
2018
Pašvaldības finansējums krājuma
6175
komplektēšanai
grāmatām 3509

2019

2020

7071

7757

4163

4477
52

t. sk. bērnu grāmatām 639
periodiskajiem izdevumiem 2666
Finansējums krājumam uz 1 iedz.
2,3
pašvaldībā

655

993

2908

3280

2,7

3,1

Tabula “Krājuma rādītāji”
2018
Jaunieguvumi kopā
2642
grāmatas 652
t. sk. latviešu daiļliteratūra 143
t. sk. bērniem 135
Izslēgtie dokumenti
2584
Krājuma kopskaits
29288
Grāmatu krājuma apgrozība
0,8
Periodisko izdevumu apgrozība
4,7



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

2020
2643
1005
269
256
3387
29687
0,3
2,7

Rekataloģizācija
Ciblas, Blontu, Felicianovas, Zvirgzdenes, Pūšmucovas, Līdumnieku biblitēkās

krājumu rekataloģizācija ir pabeikta.


Krājuma pārbaude (inventarizācija)
Pārskata gadā bibliotēku krājumu inventarizācijas nav notikušas.
Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums
Kārsavas novada bibliotēkās”
2018

2019

2020

Pašvaldības finansējums krājuma
7882
komplektēšanai
grāmatām 4065

8427

8815

4500

4941

800

1103

2504

3874

1,5

1,6

2018

2019

2020

3074

3096

3117

grāmatas 817

884

1178

t. sk. latviešu daiļliteratūra 212

227

320

t. sk. bērniem 160

147

187

t. sk. bērnu grāmatām 847
periodiskajiem izdevumiem 3817
Finansējums krājumam uz 1 iedz.
pašvaldībā

1,4

Tabula “Krājuma rādītāji”
Jaunieguvumi kopā

Izslēgtie dokumenti

3180

4349

2876

Krājuma kopskaits

44743

42884

43125

Grāmatu krājuma apgrozība

0,6

0,6

0,4

Periodisko izdevumu apgrozība

6,7

4,6

3,2
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Rekataloģizācija
Goliševas, Kārsavas, Mežvidu, Mērdzenes, Salnavas bibliotēkās krājumi ir

rekataloģizēti. Ranču (ievadīti 55%) un Nesteru (ievadīti 20%) bibliotēkas nestrādā ar BIS
Alise, tas nozīmē, ka ziņas par jaunieguvumiem bibliotēku vadītājas iesūta LPGB, kur
metodiķe tos ievada kopkatalogā.


Krājuma pārbaude (inventarizācija)
Pārskata periodā novadu bibliotēkās netika veikta krājumu pārbaude – inventarizācija.
Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums
Ludzas novada bibliotēkās”
2018
Pašvaldības finansējums krājuma
14514
komplektēšanai
grāmatām 8468
t. sk. bērnu grāmatām 1021
periodiskajiem izdevumiem 6046
Finansējums krājumam uz 1 iedz.
pašvaldībā

3

2019

2020

14458

14783

8366

8530

710

1052

6020

6209

3,1

3,3

Tabula “Krājuma rādītāji”
2018

2019

2020

5848

4379

5392

grāmatas 1756

1574

1685

t. sk. latviešu daiļliteratūra 280

289

405

t. sk. bērniem 314

188

341

Jaunieguvumi kopā



Izslēgtie dokumenti

6402

3980

4860

Krājuma kopskaits

48560

45075

46596

Grāmatu krājuma apgrozība

0,3

0,3

0,3

Periodisko izdevumu apgrozība

5,3

4,8

4

Rekataloģizācija
Novada bibliotēku krājumi ir rekataloģizēti..



Krājuma pārbaude (inventarizācija)
Pārskata periodā Ņukšu pagasta bibliotēkā tika veikta krājuma automatizētā

inventarizācija BIS Alisē. Inventarizācijas komisija konstatēja, ka krājumā ir 3678 grāmatu
eksemplāri un 641 citu iespiedarbu eksemplāri. Veicot inventarizāvciju secināts, ka brīvpieejas
apstākļos, deviņu gadu laikā, pazudušas 36 grāmatas.
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Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums
Zilupes novada bibliotēkās”
2018

2019

2020

Pašvaldības finansējums krājuma
6217
komplektēšanai
grāmatām 3579

6373

6188

3432

3597

311

362

2944

2591

2,2

2,2

t. sk. bērnu grāmatām 322
periodiskajiem izdevumiem 2638
Finansējums krājumam uz 1 iedz.
pašvaldībā

2,1

Tabula “Krājuma rādītāji”
Jaunieguvumi kopā

2018

2019

2020

1626

1733

2066

889

778

38

91

125

148

grāmatas 825
t. sk. latviešu daiļliteratūra 14
t. sk. bērniem 86



Izslēgtie dokumenti

4177

2236

6363

Krājuma kopskaits

37042

36373

33047

Grāmatu krājuma apgrozība

0,5

0,4

04

Periodisko izdevumu apgrozība

14

9,5

7

Rekataloģizācija
Lauderu, Zaļesjes pagastu un Zilupes pilsētas bibliotēkās krājumi ir rekataloģizēti,

Pasienes pagasta bibliotēka nestrādā ar BIS Alise, bibliotekāre iesniedz jaunieguvumu sarakstu
LPGB, kur metodiķe tos ievada kopkatalogā.


Krājuma pārbaude (inventarizācija)
Atskaites gadā novadu bibliotēkas nav veikušas krājumu inventarizāciju



Datubāzes
Neaizvietojami “palīgi” informācijas izgūšanai bibliotēkās. Reģiona bibliotēkas

saviem lietotājiem piedāvā divas abonētās pilntekstu datubāzes: Letonika, News.lv. Bibliotēku
darbinieki lietotāju datoros interneta pārlūkjoslās izveidojušas saīsnes uz vairāk pieprasītām
interneta vietņu adresēm. Tas ir ērti lietotājiem, jo ātri var atvērt sev interesējušo vietni.
Lielu popularitāti starp lietotājiem un bibliotēku darbiniekiem ir ieguvis LNB digitālās
bibliotēkas

portāls

www.periodika.lv,

tāpat

www.filmas.lv,

www.redzidzirdilatviju.lv,

www.manizurnali.lv u.c.
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Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums”



Dabubāze

2018

2019

2020

Letonika

824

1650

1407

News

506

775

677

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.


Krājuma un datubāzu popularizēšana
Reģiona bibliotēkās krājumu popularizēšanai tika izliktas 525 izstādes, organizēti 82

pasākumi: tikšanās ar grāmatu autoriem, jauno grāmatu apskati, diskusijas par grāmatām,
grāmatu prezentācijas u.t.t. Un tas ir pavisam neliels ieplānoto pasākumu klāsts, jo sakarā ar
epidemioloģisko situāciju valstī bibliotēkas bija lielu laiku ciet un daudz pasākumi izpalika.
Izstādes bibliotēkās:
Katru ceturksni, reģiona bibliotēkas, rīko jauno grāmatu izstādes, katru mēnesi
pamatojoties uz esošo dokumentu, grāmatu, periodikas kopumu bibliotēkās veido literārās
izstādes, tematiskās izstādes.
Felicianovas bibliotēka:
 Literatūras izstāde „Tā zeme ir dzimtene mana, Te izaugt un dzīvot man ļauts.”
Rakstniecei Annai Saksei – 115 /1905 – 1981.
 Literatūras izstāde „Trīs lietas mani moca no mazotnes: kas biju, kas būšu un esmu kas
es?” Dzejniekam Fricim Bārdam – 140. /1880 – 1919/
 Literatūras izstāde „Rakstniekam Jēkabam Jančevskim – 155 (1865 – 1931).
 Literatūras izstāde „Dēku un piedzīvojumu pilnais mūžs” (01.04. aprit 145 gadi, kopš
dzimis angļu rakstnieks Edgars Volless).
 Literatūras izstāde „Pēc E.Zolā romāniem var iepazīt laikmetu” (02.04. aprit 180 gadu,
kopš dzimis franču rakstnieks Emīls Zolā.
 Literatūras izstāde „Latviešu vēsturiskā romāna žanra izkopējs” (15.08. aprit 125 gadi,
kopš dzimis rakstnieks Aleksandrs Grīns.
 Literatūras izstāde „Godinot Dainu tēvu… Folkloristam, rakstniekam, publicistam
Krišjānim Baronam – 185.
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Zilupes pilsētas bibliotēka:
 Gada laikā krājuma popularizēšanai tika izliktas vairāk kā 20 literārās izstādes
 Tika organizētas 2 radošās zīmēšanas darbnīcas ar lasīšanu bērniem
Salnavas bibliotēka:
 Literārā izstāde “Rakstniecei Melānijai Vanagai - 115”
 Literārā izstāde Rakstniecei Regīnai Ezerai- 90”.
 Tematiskā izstāde “Martiņam gaili kāvu”.
 Literārā izstāde “Žurnālistei, rakstniecei Skaidrītei Annai Gailītei - 80”.
 Literārā izstāde Latgales rokraksta grāmatniecības pārstāvim un īstenam latgalietim
Andrīvam Jurdžam izstādē “Dziesminiekam Andrīvam Jurdžam – 175”.
Līdumnieku pagasta bibliotēka
 Izstāde “Ugunszīme”, rakstniecei Gundegai Repšei- 60. Mērķis – iepazīstināt lasītājus
ar rakstnieces dzīvi un daiļradi. Rosināt lasītājus lasīt oriģinālliteratūru.
 Izstāde “Pazīstamais uz svešais” rakstniekam Aleksandram Grīnam – 125. Mērķis iepazīstināt lasītājus ar rakstnieka dzīvi un daiļradi. Rosināt lasīt oriģinālliteratūru.
Pasākumi bibliotēkās:
Zilupes pilsētas bibliotēka
 Tikšanās ar rakstnieci Marinu Kosteņecku. Sarunā piedalījās 91 jaunieši un pieaugušie.
Pureņu bibliotēka:
 Tradicionālais dzejas dienu pasākums “Dzejas dienas rudens noskaņās”. “Visas dienas
garumā bibliotēkā skanēja dziesmas par rudeni. Pasākuma logo bija “Ābols”.
Bibliotēkas apmeklētāji dalījās ar savām iecienītākajām receptēm, kurās kā galvenā
sastāvdaļa bija šis auglis. Ikvienam pasākuma dalībniekam tika dāvāta grāmatzīme ar
bibliotēkas darba laiku un rudenīgu dzejoli. Uzklausot bibliotēkas lietotāju pozitīvās
atsauksmes, tika nolemts nākamgad „Dzejas dienas” rīkot tādā pat formātā, par logo
izvēlotis citu rudenīgo augli vai ogu.”
Līdumnieku pagasta bibliotēka
 Apskats “Grāmatu TOP 50 - 2019.gadā” Mērķis - iepazīstināt lasītājus ar lasītākām un
pirktākām grāmatām 2019.gadā; veicināt grāmatu lasīšanu visām paaudzēm
Datu bāzu popularizēšanas pasākumi bibliotēkās:
Zaļesjes pagasta bibliotēka
 Pasākums “Meklē un atrodi” - bērni tiek iepazīstināti ar bibliotēkā pieejamo uzziņu
literaturu, informācijas meklēšanas iespejām, kā arī „Letonika” datu bāzē
Pureņu bibliotēka:
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 Pasākums ““Sacensības E-vidē” Atrodi pareizo atbildi datu bāzē LETONIKA!”
 Tika rīkota bibliotēkas aktivitāte lietotājiem – krustvārdu mīkla “Latvijas Kultūras
kanons”. Pareizās atbildes bija jāmeklē datubāzē Letonika.
Mežvidu pagasta bibliotēkā izveidots plaukts ar materiāliem “Iepazīsti datu bāzes!”
Kārsvas pilsētas bibliotēka “Popularizējām ikgadējo balsošanu par Latvijas Bankas
2020. 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, arī paši bibliotekāri. ”


Ar bibliotēkas krājumu saistītās problēmas un to risinājumi, vajadzības, galvenie
secinājumi pārskata periodā..
Jāpiestrādā pie bibliotēku krājumiem, pie lietotāju piesaistes, jo grāmatu apgrozījums

ir ļoti zems. Vairāk jāpopularizē datubāzes, elektroniskie resursi.
Atskaites gads bija gads, kad bibliotēkas strādāja ar krājumu – izvērtēja tā saturisko un
fizisko stāvokli un veica rekomplektēšanu, piemēram, Zilupes pilsētas bibliotēkas vadītāja
saka: “Covid-19 ierobežojumu laiku mēs ļoti lietderīgi izmantojām krājuma izvērtēšanai. Tieši
šajā periodā tika veikts lielākais un aktīvākais darbs krājuma savešanai kārtībā. Darba rezultātā
pie krājuma rekomplektēšanas no nepieprasītas literatūras, dublējošiem, novecojušiem pēc
satura un fiziski nolietotiem izdevumiem bibliotēkā norakstītas 4823 grāmatas.”
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 apmaiņas punkts, kad pirms iepērkt grāmatas, tiek saskaņots četru
bibliotēku

pirkums,

lai

daiļliteratūras

izdevumi

pēc

iespējas

mazāk

dublētos.
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7. DARBS AR BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM
LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BBLIOTĒKA

• Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji
Galvenie rādītāji darbā ar bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:
Lietotāji

815

(- 94)

Izsniegums

9812

(-4617)

Apmeklējums

8937

(-8572)

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, visi rādītāji ir samazinājušies, jo sakarā ar ārkārtas
stāvokli valstī, bibliotēka savus lietotājus pilnvērtīgi apkalpoja tikai divus ar pusi mēnešus.
Bērni mazāk apmeklēja bibliotēku un notika daudz mazāk aktivitāšu. Arī vecāki uztraucās par
bērnu veselību un centās lieku reizi nelaist ārā no mājām.
Tāpat kā katru gadu piedalījāmies “Bērnu žūrijā”, bet ekspertu skaits bija mazāks, jo
ir diezgan grūti ar lasītājiem strādāt attālināti.
2019. gadā bijām iepirkuši “Grāmatu starta” komplektus, 2020.gada sākumā notika
Pūcīšu skolas nodarbības. Uz aicinājumu piedalīties lasīšanas veicināšanas programmā
atsaucās puse no uzaicinātiem vecākiem. Maijā bija plānota vēl viena Pūcīšu skolas nodarbība.
Reizi mēnesī bijām plānojuši Open Lesson nodarbības, lai gan projekts “Interaktīvās izglītības
telpa – efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālās integrācijas veids” OPEN UP LLI-263 ir
beidzies. Sakarā ar pandēmiju minētie pasākumi nenotika.
Turpinājās darbs pie projekta Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmā
”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 (sadarbībā ar Sebežas pilsētas administrāciju).
Galvenā aktivitāte, kura tika īstenota Ludzā ir āra klases izveide. Tā būs vieta, kur varēs iegūt
informāciju par dabu Latgalē un Pleskavas apgabalā, varēs diskutēt un spriest par vietējo dabu
un vides aizsardzību. Projekta ietvaros, tika iepirktas grāmatas par dabu un notika nodarbības
bērnu grupai.
Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Ģimenes stiprināšana
ar bibliotēkas sadarbības palīdzību kā ieguldījums sociāli-ekonomiskajā attīstībā Ludzas
novadā, Rokišķu rajonā un Jēkabpils pilsētā” HOME ietvaros iepirkām spēles bērniem. Plānots
ierīkot interaktīvu telpu, kur ģimenēm pavadīt brīvo laiku, kā arī vadīt nodarbības noteiktām
grupām.
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Lai atzīmēt čaklākos lasītājus, gada beigās bērnu apkalpošanas nodaļas pieci labākie
lasītāji saņēma dāvanas un pateicību par aktīvu lasīšanu. Tā kā paši aktīvākie lasītāji ir mazie
bērni, tad dāvinājām pasaku kalendārus un spēļmantiņas.

Atzīmējot Zinību dienu, izveidojām fotostūrīti. Bibliotēkas apmeklētājiem tas patika,
jo nāca fotografēties gan ar draugiem, gan ar vecākiem.



Metodiskā un konsultatīvā darba organizācija attiecībā uz šo darba virzienu
Gada sākumā tika apsekotas reģiona bibliotēkas, sniegti ieteikumi darba uzlabošanai.

Bērnu apkalpošanas nodaļas darbinieces palīdzēja pagastu bibliotēku vadītājām sagatavot
bibliotēkas akreditācijai. Pagastu un skolu bibliotekāriem tika sniegtas regulāras individuālās
konsultācijas darbam ar bērnu un jauniešu auditoriju.
Tāpat kā iepriekšējos gadus LPGB koordinēja “Bērnu žūrijas” darbu reģionā: saņēma
un sadalīja grāmatas, dāvanas un izdales materiālus.


Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana, jaunieguvumu proporcionalitāte,
salīdzinot iegādāto pieaugušo un bērnu un jauniešu literatūru un lasītāju sastāvu,
alternatīvo lietu komplektēšana (spēles, puzles, diski u. c.)
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2020. gadā kopumā bērnu nodaļā tika iegādāti 825 dokumenti (563 grāmatas, 258
seriālizdevumi un 4 galda spēles). Iespieddarbus iepirkām galvenokārt par pašvaldības
budžeta līdzekļiem. Grāmatu iegādei no pašvaldības budžeta iztērēti € 3309.96. Seriālizdevumu
iegādei iztērēti € 800.54 un parakstītas 2 avīzes un 29 žurnāli.
Pašvaldības finansējums dinamika grāmatu iegādei pēdējo trīs gadu laikā

Bērnu nodaļas krājums tika papildināts arī ar dāvinājumiem no lasītājiem un
izdevniecībām. Grāmatas saņēmām no lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu,
vecāku žūrija” (3 eks.) un projekta “Vērtīgo grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām” (17
eks.). Par projektā ”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 piešķirtiem līdzekļiem esam iegādājušies 14
grāmatas par dabu par € 118.91.
Komplektēšanas avoti
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Jaunieguvumi sastādīja 4,3 % no bērnu nodaļas krājuma. Visvairāk iepirkām bērnu
grāmatu, jo tās visvairāk arī izdod. Cenšamies iegādāties visas Latvijā izdotās grāmatas vismaz
pa vienam eksemplāram. Izdevumi tika iepirkti arī krievu un angļu valodā.
Jaunieguvumi

2020.gadā grāmatas bērniem iepirkām vietējos grāmatu veikalos “Sākums A” un
“Zvaigzne ABC”, kā arī daudz aktīvāk izmantota

iespēja pasūtīt grāmatas internetā.

Izmantojām SIA “Latvijas grāmata” un SIA “Virja” pakalpojumus.
Bērnu nodaļas krājumā ir 19301 vienības, krājuma apgrozības koeficients 0,6
No krājuma norakstītas 743 grāmatas un 1 spēle.
Tabula Grāmatas 2020. gadā
Bērnu
apkalpošanas nodaļa

Pieaugušo
apkalpošanas nodaļa

Grāmatas par pašvaldības līdzekļiem

522

587

Projekti

35

147

Dāvinājumi

2

66

Lasītāju nozaudētās

4

32

563

832

Kopā

Ludzas pilsētas galvenajā bibliotēkā 2020.gadā bija 2515 lietotāji (28,1 % bērni līdz
16 gadiem un 71,9 % pieaugušie).
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Jaunieguvumu proporcionalitāte dinamikā salīdzinot iegādāto literatūru bērniem un
pieaugušajiem
2018.gads 2019.gads 2020.gads
Bērni

32,7%

37,4%

31,5%

Pieaugušie

67,3%

62,6%

68,5%

Projekta “Ģimenes stiprināšana ar bibliotēkas sadarbības palīdzību kā ieguldījums
sociāli-ekonomiskajā attīstībā Ludzas novadā, Rokišķu rajonā un Jēkabpils pilsētā” ietvaros
esam iegādājušies galda un dārza spēles, 3D puzles un daudz rotaļlietu bērniem (spēļu
mašīnas, kinētiskās smiltis, leļļu mājiņa, koka klucīši, attīstošās spēles, labirinti, mikroskops un
teleskops, tāfele).



Uzziņu darbs, pakalpojumi, prasmju un iemaņu attīstīšana, pasākumi dažādām
vecuma grupām
2020. gadā darbā ar bērniem izpildījām tikai 165 uzziņas. Tā kā skolēni mācījās

attālināti, tad izpalika projektu nedēļa, kad ir vislielākais pieprasījums pēc informācijas.
Atskaites gadā bērnu apakalpošanas nodaļā tika sarīkoti tikai 66 pasākumi un 76
izstādes. Tā kā aizvadītais gads ir bijis diezgan neparasts, vairāki pasākumi tika atcelti.
Lasīšanas veicināšanas programmas “Grāmatu starts” ietvaros, tikāmies ar bērniem un
viņu vecākiem četrās nodarbībās. Pasākumos daudz runājām par grāmatām, jautri rotaļājāmies
un savām rokām veidojām darbiņus. Pirmā nodarbība bija veltīta pūcēm, otrā-attīstošām
spēlēm, trešā - dažādām spēlēm no kartona kastēm. Noslēguma pasākumā no sāļās mīklas bērni
kopā ar vecākiem veidoja pūcītes.
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Pirmskolas vecuma bērniem notika 12 pasākumi par dažādām tēmām (piem.,“Lietas
mums apkārt”, “Transports”, “Burvju durtiņas”, “Iepazīšanās etiķete” u. c.) Tās tika saskaņotas
ar PII audzinātājām. Bērniem ļoti patīk radošās darbnīcas, kuras rīkojām katra pasākuma
ietvaros. Jaunākā skolas vecuma bērniem notika 28 pasākumi un bibliotekārās stundas par
tēmām: “Pirmklasnieku iepazīšanas ar bibliotēku”, “Jauno grāmatu apskati”, “Izlasi šo
grāmatu!”, “Annas Sakses pasakas”, ”Maijas Laukmanes dzeja” un c. Tāpat notika grāmatu
apskati: gan jaunāko literatūru, gan arī par konkrētām tēmām. Skolēniem ļoti patika dabas un
literārās viktorīnas. 5.-9.klašu skolēniem notika 6 pasākumi - jauno grāmatu apskati. Dažāda
vecuma bērniem sarīkojām 16 pasākumus. Galvenokārt tie bija projektu pasākumi.
(“Interaktīvās izglītības telpa – efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālās integrācijas veids”;
”Inovatīvu interaktīvu metožu ieviešana pilsētas dabas objektu uzlabošanai un videi
draudzīgākas apziņas veidošanai sabiedrībā un dabas tūrisma sektorā Latgales reģionā un
Pleskavas apgabalā”; “Ģimenes stiprināšana ar bibliotēkas sadarbības palīdzību kā ieguldījums
sociāli-ekonomiskajā attīstībā Ludzas novadā, Roķišku rajonā un Jēkabpils pilsētā”) .


Veiksmīgākie pasākumi, lasīšanas veicināšanas aktivitātes
“Pelīte Pīkstīte”

64

Peļu gadam sākoties, pasākums tika veltīts pelēm un žurkām. Runājām par viņu
īpatnībām. Skatījāmies smieklīgos video un klausījāmies grāmatu apskatu par pelēm.
Noskatījāmies multfilmu par Tomu un Džeriju.
“Balts un melns”

Interesants pasākums, kurā runāts par baltās un melnās krāsas simbolisko nozīmi un
vietu krāsu pasaulē. Radošā darbnīcā – melno krāsu padarām krāsaināku, veidojot melno kaķi
ar daudzkrāsainiem elementiem. Toties balto krāsu pārveidojam, pārkrāsājot balto penoplasta
vārnu ar guaša krāsām.
“Ko liksi maisiņā?”

Bērni uzzināja parastā papīra maisiņa vēsturi. Tika apspriesta Agneses Vanagas
grāmata “Plastmasas huligāni”, kura vedināja uz sarunām par ekoloģiju. Radošā darbnīcā –
veidojām 3 veidu maisiņus: turzas, popkorna maisiņu un dāvanu maisiņu. Vēlāk skatījāmies
animācijas filmas.
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Kvests “Izzini Ludzas parku!”

Izzinošs un aktīvs pasākums. Skolēni Ludzas parkā pēc fotogrāfijas, kurā attēlots kāds
dabas objekta fragments, to meklēja dabā. Bija arī papildu uzdevums: jāatrod, piemēram, kaut
kas mīksts, ciets, apaļš, brūns, balts. Bērni prezentēja savus atradumus un stāstīja, cik grūti vai
viegli bija atrast dotos objektus. Pasākums notika Latvijas-Krievijas sadarabības projekta
NATTURE ietvaros.
“Krāsu mošķis”

Annas Ļenasas grāmatas “Krāsu mošķis” prezentācija, kur runājām par cilvēku
emocijām. Iepazināmies arī ar citām grāmatām, kurās ir runa pa emocijām (Briede R. “Suns,
kurš atrada skumjas”, Š. Baltrušainiete “Kā zaķis iepazina jūtas”, L Matisone “Palieciet sveiki,
taureņi!”). Radošā darbnīcā-bērniem izdalītjam sešus kartona traukus, kuri bija jāpiepilda ar
savām emocijām-krāsainiem aplīšiem.
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“Laime ir lapsa”

E.Dacjūtes grāmatas “Laime ir lapsa” prezentācija. Diskutējām par to, kas ir laime.
Radošajā darbnīcā - no papīra rullīšiem taisījām burvīgas lapsiņas. Pasākuma otrajā daļā Ludzas BJC Kustību teātra prezentēja uzvedumu ”Laime ir lapsa”.
“Lietas mums apkārt”

Ar piecgadīgiem bērniem runājām par lietām, kuras ir mums apkārt. Bibliotekāre
stāstīja kā tās tika izgudrotas. Bērni skatījās grāmatas par izgudrojumiem. Nobeigumā notika
jautras spēles ar mantu meklēšanu, kā arī radošā darbnīca.
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“Mīlestības diena”

Ceturtās klases skolēni skatījās īsfilmu par ģimeni. Notika diskusija, kas ir ģimene un
mīlestība, noskatījās īsus video par dzīvnieku mīlestību. Bibliotekāre iepazīstināja ar I.Abedi
grāmatu” Alberta meklē mīlestību”. Jautrībai inscenējām pasaku par mīlestību. Radošajā
darbnīcā no krāsainā papīra tika izgatavota sirsniņveidīga apsveikuma kartiņa, ko dāvināt sev
mīļajam cilvēkam Valentīndienā


Sadarbība ar izglītības iestādēm “Kompetenču pieejas mācību saturā (Skola 2030)”
ietvaros
Bibliotēkai ir izveidojusies cieša sadarbība ar visām Ludzas izglītības iestādēm. Bērni

piedalījās lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu žūrija", izglītojamie un pedagogi aktīvi
piedalās dažādās aktivitātēs un projektos.
Bibliotekāres meklē radošas pieejas, kā lasītājus ieinteresēt nākt uz bibliotēku. Bieži
vien šīs aktivitātes ir dažādās formās un ietver vairākas lietas. Papildus jaunāko grāmatu
apskatam, tiek piedāvātas radošās darbnīcas, spēles, teātra spēlēšana un citas nodarbes.
Kā labas prakses piemēru var minēt sadarbību ar Ludzas Jura Soikāna mākslas skolu.
Ludzas mākslas skolas skolotāji kopā ar audzēkņiem piedāvā savas izstādes
bibliotēkai, tādā veidā iepriecinot ikvienu apmeklētāju.
Skolu un publisko bibliotēku darbinieki aktīvi iesaistās mācību procesā, iepazīstina ar
bibliotēkas krājumu, apmāca meklēt informāciju, sniedz uzziņas un piedāvā telpas mācībām.
Lai realizētu jauno mācīšanās pieeju, bibliotēkā tiek turpināts darbs pie radošas,
daudzfunkcionālas bērnu interesēm un vajadzībām atbilstoša mācību vides izveides, kur ir
iespēja bērnam pašam pētīt, izzināt un pašam mācīties.
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Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā, nozīmīgākie partneri,
sadarbības vērtējums
Darbs ar bērniem un jauniešiem bibliotēkā notika sadarbībā ar pilsētas izglītības un

kultūras iestādēm.
Bērnu nodaļas sadarbības partneri:
1. PII “Pasaciņa” - Kopā ar metodiķi S.Olksnu tika sastādīts tematisko pasākumu
plāns. Vismaz vienreiz gadā katra bērnu grupa apmeklēja 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 bibliotēkas vadītājai metodisko palīdzību,
izlīdzējām ar mācību procesā nepieciešamām grāmatām. Pēc pamatskolas skolotāju
pieprasījuma tika rīkoti pasākumi par konkrētām tēmām.
5. Ludzas 2. vidusskola - Sniedzām bibliotekas vadītājai metodisko palīdzību. Pēc
pamatskolas skolotāju pieprasījuma tika rīkoti pasākumi par konkrētām tēmām.
6. Ludzas Mūzikas pamatskola – Rīkojām pasākumus bērniem.
7. Ludzas Bērnu un jauniešu centrs - Kustību teātris piedalījās Bērnu apkalpošanas
nodaļas pasākumos ar teātra izrādēm.
8. Reģiona bibliotēkas- Sniedzām metodisko palīdzību pagastu bibliotēku vadītājam.
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu sadarbības partneri un tīkls bērnu un jauniešu
apkalpošanā nav īpaši mainījies. Ierobežojumu dēļ aizvadītajā gadā nenotika sadarbība ar
vairākiem ilgadējiem sadarbības partneriem (Ludzas Tautas nams, Ludzas Romas Katoļu
baznīca¸ Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs “Zeimuļs”).
Sadarbība ar visām iestādēm ir vērtējama pozitīvi, jo tikai tā kopīgi varam nodrošināt
bērniem un jauniešiem saturīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju.


Bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides vērtējums specializācijā
2020.gadā bibliotēkas darbinieki izmantojot tiešsaites platformu “Zoom” piedalījās:
1.Latvijas bibliotekāru 13.kongresā “Iedvesmo, iesaisti, iespējo, vieno”
2.Seminārā “X, Y, Z, un A paaudzes izaicinājums darba devējiem, vecākiem

un pedagoģiem”.
3.Eiropas Savienības informācijas sniedzēju forumā “Eiropas izaicinājumi”.
4.Praktiskā nodarbībā “Tepat ES: ES jautājumu komunikācija attālināti”.
5.Eiropas Savienības informācijas sniedzēju forumā “Jaunā realitāte””
2020. gadā bibliotekāru tālākizglītība specializācijā vērtējama kā apmierinoša. Žēl, ka
nenotika ikgadējā konference bērnu literatūras un bibliotēku speciālistiem.
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Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem, to iespējamie risināšanas ceļi
Nav ieteicamās skolu programmas

literatūras grāmatu. Skolotāji mēdz uzdot

skolēniem lasīt grāmatas, kuras ir izdotas pirms divdesmit un vairāk gadiem (piemēram,
V.Žilinskaite “Robots un taurenīte” (1983), J.Kalniņš “Sudraba karote” (1986), K.Boije
“Skolas cūciņa Kingongs”(2000). Tāpat trūkst labu grāmatu, kuras skolēni varētu izmantot
diagnosticējošai lasīšanai. Grāmatu izdevējiem būtu vērtīgi aptaujāt skolas par to, kādas
grāmatas ir nepieciešamas mācību procesam.
Aizvien vairāk skolēni un skolotāji tiek noslogoti skolā un bieži vien trūkst laika, lai
apmeklētu bibliotēku. Būtu lietderīgi skolās ieviest obligātās bibliotekārās stundas, kuru laikā
varētu apmeklēt bibliotēku, iepazīties ar jaunāko literatūru, piedalīties lasīšanas veicināšanas
pasākumos.
LUDZAS REĢIONS



Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji
Atskaites gads – neparasti dīvains gads, satraukuma un apmulsuma gads. Pavasarī

Covid-19 saasinājums, vasarā likās, ka jau viss būs labi, bet rudenī otrais vilnis un visas
aktivitātes atkāl paralizētas.
Lietotājus bibliotēkas klātienē apkalpot nevarēja vairākus mēnešus, bet kad bibloiotēkas
tika atvērtas, tad tomēr vecāki bija piesardzīgi un rūpējoties par savu atvašu veselību,
ierobežoja viņu staigāšanu apkārt, lūdza vairāk palikt mājās. Tas radīja lielu lietotāju,
apmeklējamības un izsnieguma datu pazemināšanos. Tabulā redzam, ka lietotāju skaits
samazinājās par 175, jeb -14%, izsniegums samazinājās par 5876 vienībām, jeb -20% , un
apmeklējums ir mazāks par 4239, jeb -31%.
Tabula “Pamatrādītāji”
2018.g.

2019.g.

2020.g.

+/-%

Lietotāju

1334

1226

1051

-8; -14

Izsniegums

25349

20918

16679

-17; -20

Apmeklējums

22954

18391

12515

-19; -31

skaits
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Bibliotēkām strādājot ikdienā ar bērniem un jauniešiem, aktuāli ir uzturēt interesi par
grāmatu un lasīšanu, komplektējot kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanas literatūru, kā arī
nodrošināt lietotājus ar vajadzīgo literatūru macībām un darbam. Tāpat bija svarīgi informēt un
mācīt informācijas apgūšanu. Gādāt par to, lai bērniem būtu interesanti un saturīgi pavadīt laiku
bibliotēkās un, lai saglabātos gribēšana atgriezties un vest arī draugus uz bibliotēkām.
Organizēt bērniem un viņu vecākiem izglītojošos pasākumus.
Varētu teikt, ka bibliotēkām jāmaina darba metodes, bet tajā pašā laikā var apgalvot, ka
negatīvu ietekmi uz rādītājiem atstāj arī tādi iemesli kā izglītības iestādes neatrašanās
bibliotēkas tuvumā, skolēnu fiziskā iespēja tikt bibliotēkā, jo tas atkarīgs arī no skolas autobusu
ierašanās laika, bibliotekāru slimošana u.t.t. Izsnieguma samazināšanās iemesls nav nekāds
atklājums vai jaunums, bērni uz bibliotēku nāk vairāk kā uz brīvā laika pavadīšanas iestādi,
izmantojot internetu, kopā būšanu ar draugiem vai arī apmeklēt bibliotēku rīkotos pasākumus.
Pozitīva situācija ir tur, kur bibliotēkas dabinieki izveido veiksmīgu sadarbību ar
pilsētā, pagastā esošajām izglītības iestādēm un organizācijām.


Metodiskā un konsultatīvā darba organizācija attiecībā uz šo darba virzienu
Metodisko un konsultatīvo palīdzību darbā ar bērniem jauniešiem veic Ludzas pilsētas

galvenā bibliotēka, izmantojot dažādas darba formas.
Atskaites gadā LPGB rīkoja 2 publisko un skolu bibliotēku darbinieku seminārus
klātienē un viens seminārs notika tiešsaistē platformā ZOOM. Šajos semināros bija iekļautas
tēmas arī par darbu ar bērniem un jauniešiem. Reģiona bibliotēku apsekošanas laikā tiek
sniegta palīdzība krājuma izvietošanā, izstāžu noformēšanā, tiek parrunātas bērnu zonas
noformējums, izvietojums. Atskaites gadā divas reizes tika apsekotas novadu bibliotēkas.
Notiek koordinēšna Latvijas mēroga projektiem: “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”,
“Skaļā lasīšana”, “Grāmatu starts” u.t.t.
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Bērniem un jauniešiem novadu bibliotēkās pieejami datori, bezvadu internets. Tiek
piedāvāta filmu kolekcija un Latvijas filmu katalogs www.filmas.lv, abonēto periodisko
izdevumu klāsts, portāla www.pasaka.net izmantošana, iespēja meklēt informāciju bibliotēku
abonētajās datu bāzēs: lursoft.lv, letonika.lv.
Mazajiem bibliotēku apmeklētājiem ir izveidoti atsevišķi „bērnu stūrīši”, kur izvietoti
plaukti, grāmatu kastītes ar attīstību veicinošām un izzinošām bilžu grāmatām. Šeit atrodamas
arī dažādas rotaļlietas, krāsu zīmuļi, flomāsteri, krītiņi, slidkalniņi, braucamās mašīnas, lecamās
bumbas, lego komplekti, galda spēles u.t.t. Nereti var redzēt arī teātra aizslietņus, piemēram,
Istras pagasta bibliotēkā ir savs leļļu teātris“TEREMOK” ar pilnu aktieru sastāvu.

Foto Nr.19 Rezeknes novada Kaunatas vidusskolas skolēni ciemos Istrā



Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana
Visās

reģiona

bibliotēkās

krājumu

papildināšana

notiek

galvenokārt no

piešķirtajiem budžeta līdzekļiem. Iegādājoties jaunāko literatūru, vērā tiek ņemtas lietotāju
intereses un vajadzības. Pēc iespējas tiek pirkta uzziņu literatūra, latviešu oriģinālliteratūra,
pašiem mazākajiem pasakas un runājošās grāmatas u.t.t.
Četru novadu bibliotēku krājumi papildināti ar 4646 jaunieguvumiem par 21545 eiro no
tiem 932 eksemplāri bērnu grāmatu par 3510 eiro. No kopējā jaunieguvumu skaita bērnu
grāmatas or 20%. Bibliotēku krājumus papildina arī privātpersonu un juridisko personu
dāvinājumi, kā arī projektu ietvaros piesaistītie izdevumi. Periodikas iegādē bibliotēkas
izmanto Latvijas pasta pakalpojumus. Katru gadu bibliotēku darbinieki iepērk arī galda spēles.


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

nedēļās. Tad nāk apmeklētāji ar konkrētiem jautājumiem, pieprasījumiem. Bērni raksta
patstāvīgos darbus, referātus, projektus, paplašina savu redzesloku. Tiek izmantoti gan
elektroniskie, gan tradicionālie informācijas resursi. No visiem piedāvājumiem lietotāji
visvairāk izmanto enciklopēdijas un vārdnīcas un virtuālos meklētājus, tostarp datu bāzes.
Atskaites gadā tika sniegtas 391 uzziņas, izmantojot bibliotēku uzziņu krājumus, datu bāzes.
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Veiksmīgākie pasākumi, lasīšanas veicināšanas aktivitātes

Ciblas pagasta bibliotēka:
Februārī PII vecākās grupiņas bērniem tika organizēts tematisks pasākums: „Grāmatu
un multfilmu varones peles” Bērni iepazinās ar bērnu grāmatām, kuru varones ir peles, skatījās
multfilmu un krāsoja krāsojamās lapas ar šīm varonēm.

Foto Nr. 19 Pasākums PII bērniem

Pie veiksmīgākām lasīšanas veicināšanas aktivitātēm pieskaitāma B/J/V žūrija. 5.
martā vēl paspējām organizēt Bērnu/jauniešu/vecāku žūrijas 2019 dalībnieku noslēguma
pasākumu, 20 dalībniekiem, no tiem 14 bija 2.–9. klašu skolēni.

Foto Nr.20 Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas noslēguma pasākums

PII vecākās grupiņas bērniem, tika organizēts interesants pasākums: „Pastaiga pa rudens
takām”, kurā bērni pasakās, darbībā (veidoja ābolu vīru), bildēs (atpazīstot rudenim raksturīgos
darbus, dārzeņus, dabu u.c.) iepazina rudeni.

Foto Nr. 21 PII vecākā grupa bibliotēkā
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Cirmas pagasta bibliotēka
Tika izsludināts zīmēšanas konkurss “Mans sniegavīrs”, piedalījās 12 pagasta bērni,
apbalvošanas ceremonija notika neierastā veidā. Kā pēc pasūtīja sniga sniegs un uz dāvanu
pasniegšanas reizi ieradās dzīvais sniegavīrs. Bērni bija iemācījušies dzejoļus par ziemu, sniegu
un sniegavīru.

Foto Nr. 22 Konkursa apbalvošanas ceremonija

Kārsavas pilsētas bibliotēka
“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā” piedalāmies visus gadus. Arī pārskata gadā bija 43
dalībnieki, kuri lasīja un vērtēja grāmatas. Noslēguma pasākumā tika izsniegti pateicības raksti
un balvas. Notika pārrunas par grāmatām, darbiņš veiklajiem pirkstiem un cienasts. Kārtīgi
gadu pastrādāts, var arī nosvinēt!

Foto Nr. 23 B/Ž/J noslēguma balle

Informatīvā stunda “Piesakies vasaras nometnei!” Apskatām iespējas atpūsties 2020.
gada vasaras nometnēs. Ir dažādas www.mirandasnometnes.lv - Slepeno aģentu skola, Burvju
nometne Harija Potera faniem, Spoku mednieku nometne.
“Skaļās lasīšanas” konkurss. Tā kā klātienes pasākums pavasarī nenotika, bērni tika
aicināti ierakstīt video savu izvēlēto grāmatu fragmentu lasījumus un nosūtīt bibliotēkai. Bērni
bija godam pacentušies un reģiona konkursā uzvaru guva mūsu lasītāja Denīze Loreta Nagle,
gūstot iespēju Rīgā sacensties ar tur sabraukušajiem labākajiem Latvijas lasītājiem.
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Foto Nr. 24 Saļās sacensības uzvarētājas un skolotāja

“Kas ir Miķeļdiena?” Miķeļi iezīmē rudens saulgriežus. Noskaidrojam kurš nesis
mājās no lauka Jumi, kuram vecmamma uzcepusi maizes kukuli vai vectēvs izvārījis alu. Kas ir
Miķeļa gadatirgus?
“Viņi meklē mājas” - Starptautiskā dzīvnieku aizsardzības diena. Caur žurnāliem un
internetu ielūkojamies patversmēs. Konstatējām, ka ļoti daudz dzīvnieciņu ir bez mājām. Bērni
pastāsta, ka mājās ir pieņēmuši pieklīdušus kaķīšus un suņukus.
“Gājputni vai palicēji?” Noskaidrojām kuri putni aizlidos, kuri paliks pa ziemu.
Esam redzējuši gulbīšus uz aizsaluša ezera un stārķus.
“Mazā, klusā sirds” - folkloristam, publicistam Krišjānim Baronam – 185. Ar
mazajiem lasītājiem lasām tautasdziesmas, bet ar lielajiem runājam par jauno Ingunas Baueres
grāmatu.
Halovīns - Tā kā ciemos iet nav ieteicams, tad uz papīra zīmējam un krāsojam tērpus.

Ranču bibliotēka
„Šodien bibliotēkā darbojas Grieta. Brīnumu
pasaule grāmatās...tu vari doties, kur vien vēlies...” Tas
bija

fotosesijas

darbiņš

Bencha

Muudei

starp

interesantām grāmatām

Foto Nr. 25 Mazā Grieta bibliotēkā
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Sadarbībā ar šūšanas darbnīcu “Bencha Muude” izlikta arī vienas grāmatas (Kaķītis un ūpītis)
izstāde, kuru papildināja tā brīža svarīga aktualitāte: sejas maska bērniem (dāvana čaklākajam
lasītājam).

Foto Nr. 25 Davana čaklākajam lasītājam
Zilupes pilsētas bibliotēka
Pasaku stāstīšanas dienai veltīta saruna “No kurienes nāk pasakas?” Vai visi to zina?
Noteikti nē! Vismaz vismazākie mūsu pilsētas iedzīvotāji – pirmsskolnieki nezina. Tāpēc
Pasaku stāstīšanas dienā bibliotēkas darbiniece devās uz Zilupes PII ar bērnu bibliotēkas
populārākajām pasaku grāmatām, lai ar tām iepazīstinātu bērnus. Uz tikšanos bija atnākušas arī
vecmāmiņas, jo viņas ir lielākās pasaku stāstītājas. Iepazināmies un sākām sarunu.
Noskaidrojām, ko bērni zina par grāmatām, pasakām, bibliotēku, kādas pasakas viņiem patīk,
kāpēc. Bibliotekāre pastāstīja visu par bibliotēku, par to, ko tur var darīt. Bērniem ļoti patika un
viņi solījās nākt apciemot savas mīļākās grāmatas bibliotēkā un paņemt arī kādu uz mājām.
Bērni apskatījās bibliotēkas pasaku grāmatas, atpazina populārākos varoņus un bija
ļoti ieinteresēti. Pasākuma noslēgumā vecmāmiņas stāstīja bērniem pasakas un mēs visi kopā
tās ilustrējām. Tā bija mūsu jaunā pieredze – atnākt ar grāmatām pašiem, nevis aicināt ciemos
uz bibliotēku. Secinājums – šāda veida aktivitātes organizēsim biežāk.


Bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides vērtējums specializācijā9

9

Ziņas skatīt sadalā LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BIBLIOTĒKA
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8. NOVADPĒTNIECĪBA
LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BBLIOTĒKA



Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi
Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka pārskata periodā vāca un sistematizēja visu

pieejamo informāciju par Ludzas reģionu, kurā ietilpst Ciblas, Kārsavas, Ludzas un Zilupes
novadi. Papildināja elektronisko datu bāzi un kultūrvēstures datu bāzi. Sniedza uzziņas un
popularizēja novadpētniecības krājumu.


Novadpētniecības krājums
Bibliotēkas novadpētniecības krājums ietver grāmatas, žurnālu un avīžu rakstus,

nepublicētos materiālus, tematiskās mapes, albumus, fotogrāfijas, audiovizuālos un
kartogrāfiskos materiālus.
Novadpētniecības materiāli bija pieejami gan lasītavā uz vietas, gan abonementā
ņemami uz mājām, internetlasītavā ir CD ar novadpētniecības saturu.
Pārskata periodā bibliotēka digitalizēja iedzīvotāju iesniegtās fotogrāfijas. 2020. gadā
digitalizēti 149 attēli. Ludzas bibliotēkā ir 15 digitālās kolekcijas. Piemērām šādas “Ludzas
apriņķa skolas”, “Ludzas ebreju kapi”, “Ludzas bibliotēkas vēsture” un citas pieejamas lokālajā
tīklā. Kolekcijas “Aleksandra Dukšta fotogrāfijas”, “Irinas Prigunas gleznas”, “Jeļenas
Rudnikas daiļrade” un citas pieejamas CD formātā.
Informāciju par novadpētniecības krājumu varēja atrast novadpētniecības datu bāzē,
kura tika regulāri papildināta ar ieraktiem no laikraksta “Ludzas Zeme” un citiem
periodiskajiem izdevumiem, kas sniedza informāciju par Ludzas reģionu. Meklējām
informāciju arī LNB datubāzēs – katalogā, analītikas datubāzē, digitālājā bibliotēkā
“periodika.lv”,

citos

internetresursos,

piemēram:

www.lakuga.lv,

www.latgalesdati.lv,

www.arhivi.gov.lv u.c.
Pārskata periodā tika izveidoti 27068 ieraksti, 2019.gadā - 26040.
Turpinājām papildināt un rediģēt kultūrvēstures datu bāzi, kas atrodas Ludzas pilsētas
galvenās bibliotēkas mājaslapā www.ludzasbiblio.lv. Piemēram: sadaļā “Skolas” tika ievietota
informācija par Ludzas reģiona skolām, sadaļā “Ludzas ielas” informācija par Raiņa ielu.
Turpinājām papildināt novadpētniecības mapes un bibliotēkas vēstures fotoalbumu.
Pārskata periodā papildinājām arī novadpētniecības grāmatu klāstu. Piemēram:
Balodis Uldis “Ludzas igauņu valodas ābece”, Manteifels Gustavs “Poļu inflantija.”, “Ludzas

77

2. vidusskola”, Nikuļins Nikolajs “Skats uz pagātni”, Сырцов Иван “История дорожников
Лудзенского района (уезда).
Novadpētniecības krājumu izmantoja skolēni, studenti, muzeja darbinieki, pagastu
bibliotekāri, žurnālisti, dzimtas sakņu pētnieki un citi interesenti. Fonda izmantojamību
raksturo izpildīto uzziņu klāsts, kuras tika sniegtas gan klātienē, gan attālināti (pa telefonu,
www.facebook.com un ar e-pasta starpniecību) piemēram: Par Jakovu Kuļņevu, par Briģu
pagasta pareizticīgo baznīcu, par Pudinavas pareizticīgo baznīcu, par novadnieci Emīliju Soidu,
par Mihailu Arcimoviču un Runtortas muižu, par tūrisma vēsturi un attīstību Ludzā, par Ludzas
rajona policijas iecirkni, par Ludzas rajona mūzikas un mākslas skolām, par Sarkanā Krusta
Ludzas nodaļu, par Ludzas ārstu Aņisimu Rekaševu, par dzejnieci un žurnālisti Jeļenu
Arbuzovu, par Ludzas mūzikas grupu “Fenikss”, par Ludzas fotogrāfu Mihailu Cemeli u.c.


Novadpētniecības darbu popularizēšana
Pārskata

periodā

aktuālu

informāciju

publicējām

bibliotēkas

mājaslapā

www.ludzasbiblio.lv, Ludzas novada pašvaldības mājaslapā www.ludza.lv, turpinājām publicēt
fotomateriālus par Ludzu www.facebook.com ar tēmturi #Ludzavēsturē un bibliotēku nedēļas
ietvaros, ievietojām materiālu par izciliem un iedvesmojošiem ludzāniešiem (Hercu Franku,
Jeļenu Arbuzovu, Viktoru Trojanovski, Antoniju Ferdinandu Osendovski, Antonu Kūkoju).
Novadpētniecības krājumu popularizējām veidojot izstādes un rīkojot pasākumus.
Izstādes: “Garīdzniekam, baznīcas vēsturniekam Albertam Budžem-90”, “Ludzas
latgalīšu kuļturas veicynošonas bīdreiba 1920.-1937.”, “Dzejniecei Vilhelmīnei Urtānei – 80”,
“Keramiķim Pēterim Ušpelim – 70”, “Latgales dziesmu svētki 1940. gads 15.-16. jūnijs”,
“Dzejniecei Martai Skujai – 105”, “Mana zaļā Ludza”, “Nikodemam Rancānam – 150”,
“Andrīvam Jūrdžam – 175”.
Fotoizstādes bibliotēkas foajē: Andra Zviedra fotoizstāde “Te mana pasaule, te mana
Ludza”, “Senās kartes, kas pieejamas mūsu krājumā”, “Ludza valsts svētku noskaņās”, Ināras
Venšavas fotoizstāde “Ludza ziemas ietērpā”.
Virtuālās izstādes: “Mēs dzīvē izejam no savām mājām” (iepazīstina ar Ludzas
reģiona dzejnieku izdotiem krājumiem), “Ludza vēsturē”.
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Pasākumi pārskata periodā:
Ādama Pastara grāmatas “Atmiņu spieti” atvēršanas svētki

Novadniece Ilga Ivanova prezentēja tēva Ādama Pastara dzejas krājumu.
V Latgales stāstnieku festivāls “OMOTU STUOSTI”
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2020. gadā Ludzas pilsētas svētku ietvaros, norisinājās V Latgales stāstnieku festivāls
“OMOTU STUOSTI” par audējām. Festivāla programmā bija tikšanās ar tekstilmākslinieci
Anneli Slišāni, kā arī Anneles 100 austo deķu izstāde, kura bija veltīta Latvijas 100.gadei;
stāstnieku pikniks ar novadu dziesmu stāstiem; bērnu rīts jaunākā vecuma bērniem; stāstnieku
uzstāšanās amatnieku tirdziņā un Anetes Karlsones lekcija un meistardarbnīca.
(Vairāk informācijas skatīt pielikumā Nr.2)
Grāmatas “Ludzas igauņu ābece” atvēršanas svētki.

Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka sadarbībā
ar Latvijas Universitātes Lībiešu institūtu
izdeva profesora Ulda Baloža grāmatu
“Ludzas igauņu valodas ābece” (Lutsi kiele
lementar), kuras nolūks bija iepazīstināt ar
savdabīgu
kultūras

un

Latgales

un

mazāk

zināmu

Latvijas

kultūrvēsturiskās

identitātes daļu – Ludzas igauņiem un to
valodu. “Ludzas igauņu ābece” pētījums par
Ludzas igauņu valodu, tās kādreizējiem
zinātājiem un viņu apdzīvotajiem ciemiem
Ludzas apkārtnē. (Vairāk informācijas skatīt
pielikumā Nr. 1)
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Pasākums “Dzīvā grāmata” ar Gundaru Resno un Aiju Beitiņu-Resno.

Bibliotēku nedēļas ietvaros, izmēģinājām savu pirmo video pasākumu. Tas bija
pasākums “Dzīvā grāmata”, kurā tika intervēts žurnālists un bijušais Latvijas Nacionālās operas
orķestra dalībnieks Gundars Rufus Resnais ar sievu Aiju Bētiņu – Resno - Latvijas Nacionālās
operas bijušo solisti. Inetrvija tika ierasktīta un ieraksts izvietots bibliotēkas facebook un
youtube kontos. https://www.youtube.com/watch?v=8csN9ipMb-c


Sadarbība novadpētniecības jomā:
Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka piedalījās LNB projektā “Industriālais mantojums”

– veidojām Ludzas linu fabrikas un rūpnīcas “Komutators” vēstures aprakstus.
Sadarbībā ar Latvijas Universitātes Lībiešu institūtu izdevām grāmatu “Ludzas igauņu
valodas ābece”.
Projekta “Inovatīvu interaktīvu metožu ieviešana pilsētas dabas objektu uzlabošanai
un videi draudzīgākas apziņas veidošanai sabiedrībā un dabas tūrisma sektorā Latgales reģionā
un Pleskavas apgabalā” ietvaros kopā ar Ludzas Novadpētniecības muzeju vācām informāciju
interaktīvajam stendam par dabu (augi, koki, ezeri, kalni, upes, dzīvnieki), kurš būs izvietots
Ludzas parkā.
Sadarbībā ar Ludzas novada Tūrisma informācijas centru un Isnaudas pagasta Martišu
kultūras centru, organizējām stāstnieku festivālu “Omotu stosti”. Palīdzējām meklēt
informāciju par objektiem Ludzas Tūrisma informācijas centra spēlei viedierīcēs “Iepazīsti
Ludzu ar Roadgames!”
Digitalizētas fotogrāfijas no ludzānieša Andra Zviedra fotokolekcijas tika nosūtītas uz
Latvijas Kara muzeju, Eduarda Smiļģa Teātra muzeju, Tadžikistānas Nacionālo muzeju.
Jauninājumi:
Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka 2020.gadā uzsāka digitalizēto fotogrāfiju metadatu
ievadīšanu Novadpētniecības datu bāzē.
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Problēmas:
Sakarā ar ārkārtējo stāvokli valstī, nenotika ieplānotie pasākumi.
Nevarējām publicēt vairākas interesantas fotogrāfijas facebook rubrikā #Ludzavēsturē,

vai izmantot citos pasākumos, sakarā ar autortiesību ierobežojumiem.


Galvenie secinājumi pārskata periodā:
Liels darbs tika ieguldīts informācijas vākšanā par Ludzas reģionu, papildinot

novadpētniecības datu bāzi un pilnveidojot un rediģējot Kultūrvēstures datu bāzi.
Esam secinājuši, ka lielu atsaucību sociālā tīkla www.facebook.com lietotāju vidū ir
guvusi materiālu publicēšana par Ludzas vēsturi.
Turpināsim meklēt un apkopot informāciju novadpētniecības jomā.
LUDZAS REĢIONS



Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda prioritātes
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 sasitīti ar informācijas apzināšanu par savas pilsētas vai pagasta vēsturi,
kultūrvēsturiskajām norisēm, novadniekiem un kultūrvēsturiskiem objektiem.
Atskaites gadā bibliotēkas turpināja darbu ar krucifiksu 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 2021.gadā.
Viss pieejamais materiāls sakārtots tematiskajās mapēs atbilstoši dažādām tēmām,
piemēram, ievērojamie cilvēki, notikumi, ievērojamās vietas, apkaimes vēsture u.t.t. Mapes tiek
regulāri papildinātas. Bibliotēkās glabājas unikālie fotomateriāli. Tie sakārtoti glabājās foto
albūmos un CD diskos. Fotogrāfijas tieka izmantotas izstāžu veidošanai. Īss ieskats
interesantākajos 2020.gada reģiona bibliotēku novadpētniecības pasākumos un aktivitātēs:


Novadpētniecības darba popularizēšana- ieskats bibliotēku pasākumos, aktivitātēs:
Ciblas pagasta bibliotēka
Aprīļa

mēnesī,

www.facebook.com/

atsaucoties

bibliotēkas

lapā,

uz
uz

bibliotēkas
Wacaap

tika

aicinājumu
iesūtītas

sociālo
daudzas

tīklu:
vērtīgas

novadpētnieciska rakstura fotogrāfijas, kuras tika apstrādātas, saglabātas un arī ievietotas
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apskatei bibliotēkas sociālo tīklu galerijās. Sadarbībā ar atsaucīgiem cilvēkiem, veiksmīgi tiek
popularizēts novadpētniecības darbs bibliotēkā.

Istāde “Ieskats pagasta vēsturē”
Cirmas pagasta bibliotēka
Atskaites gadā ir sakārtotas divas tematiskās mapes “Pasākumi bibliotēkā.” Mapēs
sakārtotas afišas no pasākimiem, fotogrāfijas, ievietotas arī atsauksmes – laika posms 20092018. gadi.
Istras pagasta bibliotēka
Bibliotēkā tika organizētas novadpētniecības materiālu izstādes:
“Dzimtu un novadnieku likteņi” – izstāde ir veltīta represētajiem novadniekiem;
“Mana novada dabas dārgumi” – skolēnu veidots materiāls par novada dabas
objektiem, izmantojot novadpētniecības materiālus, tos fotografējot, apkopojot un prezentējot;
“Kultūras dzīves norises Istras pagastā” – izstādes materiāli par pagasta kultūras dzīvi
(koncertiem, vokālo ansambļu jubilejām, kultūras pasākumiem u.c.);
“Mūsu novadnieki” – apkopota informācija par Istras pagasta novadniekiem. Visas
izstādes bija skatāmas arī Istras TN pasākumos. Kopā ar Istras tautas namu bibliotēka bieži
organizē dažadus pasakumus kas ir veltīti pagasta vesturei.
Kārsavas pilsētas bibliotēka
Tika izveidota izstāde “Pasaules atklājējs no Kabulovas sādžas” un popularizēti
materiāli par viņu internetā.
Augustā izstāde veltīta publicistam, kultūrvēsturniekam no Ludzas Viktoram
Trojanovskim – 80.
Septembrī izstāde Latgales gaismas nesējam - garīdzniekam, sabiedriskajam
darbiniekam Nikodemam Rancānam 150-gadi un etnogrāfam, folkloristam Leonarda Latkovska
115-gadi.
Novembrī izstāde literātam un skolotājam Pildas pagastā dzimušajam Konstantinam
Kravaļam – 120.
Decembrī izstādes folkloristam, dzejniekam, grāmatu pārrakstītājam no Nautrēniem
Andrīvam Jūrdžam – 175 un dzejniekam, māksliniekam, režisoram Antonam Kūkojam – 80.
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9. jūlijā pasākumā Kārsavas noslēpumus izzinot notika N.Nikuļina grāmatas “Skats uz
pagātni” prezentācija, pirms kuras kopā ar autoru tika organizēta neliela ekskursija pa pilsētu,
lai cilvēki labāk spētu iztēloties 30.gadu Kārsavu un lielās pārmaiņas, kuras notikušas daudzo
gadu desmitu laikā. Novadpētnieks ir viens no retajiem pilsētas pamatiedzīvotājiem, kurš labi
atceras pirmās brīvvalsts laikus, daudz ir pētījis un vācis materiālus par Kārsavas vēsturi.
Lielu atbalstu grāmatas tapšanā ieguldīja bibliotēkas darbiniece Aija Paršova, kura
tulkoja N. Nikuļina manuskriptu no krievu valodas, palīdzēja precizēt datus, apstrādāja
fotomateriālus.

Lauderu pagasta bibliotēka
No Lauderu Pareizticīgo baznīcas bibliotēkai tika nodotas reģistrācijas grāmatas
(dubleti). Šajos dokumentos ir iespējams izsekot dažādus notikumus un katra vietējā iedzīvotāja
dzīvi sākot no 1799.gada. Novadpētniecības krājumi noformēti un sistematizēti.
Lauderu pagasta bibliotēkā kultūrvēsturiskās krātuvēs ekspozīcijai ir savākti un
glabājas dažādi drukas izdevumi par laika periodu no 1859.gada līdz 1959.gadam.
Starp apmeklētājiem ir gan vietējie pagasta iedzīvotāji, gan Ludzas novada, gan
Zilupes novada, gan citu Latvijas pilsētu iedzīvotāji.
Vietējie iedzīvotāji var iepazīties ar novadpētniecības ekspozīcijas eksponātiem katru
darba dienu pēc iepriekšējās pieteikšanas.
Līdumnieku pagasta bibliotēka
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2020.gadā novadpētniecībai veltītus pasākumus gatavoju sadarbībā ar Ciblas novada
tūrisma organizatori I. Miezīti un Līdumnieku pārvaldes vadītāju R.Valteri.
Mozuļu kauju piemiņas pasākums pie Baltā krusta, Piemiņas pasākums “Mozuļu
kaujas atceres diena” Mērķis- pagasta vēstures izzināšana. Goda sardzē pie Baltā krusta stājās
robežsargi, plīvoja sarkanbaltsarkanais karogs, skanēja valsts hinma, patriotiskās dziesmas un
svinīgas uzrunas. Pēc svinīgās daļas Līdumnieku estrādē bija atpūtas brīdis, leģionāri kavējās
atmiņās par Mozuļu kaujās piedzīvoto. Piedalījās 51 dalībnieki.
Ikgadējs, tadicionālais pasākums “Bērtuļdiena Līdumniekos - 2020”. Pasākuma
mērķis: nezaudēt saikni ar senču tradīcijām, ticējumiem, ierašām; lietderīga laika pavadīšana.
Pasākuma gaitā: amatnieku un mājražotāju labumu un gardumu tirdziņš, piepūšamās atrakcijas
bērniem. Pēc tirdziņa - “Latgales dāmu pops” – koncerts. Sadarbības pasākums ar Novada
kultūras organizatori S. Beļavsku, pārvaldi- R.Valteri. Dalībnieku skaits- 105
Mežvidu pagasat bibliotēka
Atbalstot lasītāju interesi, tika vākti materiāli par dzimtas koka izpēti, noformēti
tematiskā mapē, kā arī atbalstīta un sniegta palīdzība I. Rudovičai piedalīties lasīšanas
veicināšanas projekta “Bibliotēka” un “Baltic Internacional Bank” izsludinātajā konkursā
„Mana dzimta”., ar mērķi rosināt dzimtas un ģimenisko vērtību saglabāšanu Latvijas
sabiedrībā, radot interesi par grāmatu kā vienu no dzimtas relikvijām. Lasītāji labprāt iepazinās
ar Ilgas stāstu par savu dzimtu literārā pasākuma “Dzimtas stāsts” laikā

Cauri laikiem savienos ceļojošā izstāde “Dzimtas grāmata”, kurā emocionālus 12
spēcīgu Latvijas ģimeņu stāstus un paaudzes atklāja un bija skatāma LNB un Latgales
vēstniecībā “Gors.” Esam lepni par mūsu bibliotēkas lasītāju Ilgu Rudoviču
Bibliotēka kā juridiska persona sagatavoja un iesniedza pieteikumu Latgales Gada
balvai par Ilgas Rudovičas līdzdalību Latvijas vēstures, savas dzimtas izpētē, patiesu notikumu
un faktu atklāsmē . Ceremonija notika Preiļu KN
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Ne mazāk aizkustinošs izvērtās literārs pasākums “Cik maz laimei vajadzīgs…,” kura
laikā tika godināta mūsu Lidija Slišāne kā Latgales reģionālās pensionāru apvienības Goda
balvas ieguvēja, kā arī novadnieces dzejnieces Vilhelmīnes Urtānes dzejas lasījumi, atceroties
viņu 80. dzimšanas dienā. Kā papildinājums tam- pašu apmeklētāju jaukās atmiņas par 8. Marta
svinībām.

Ņukšu pagasta bibliotēka
2020. gada

jūnijā 12 cilvēku liela grupa devās pārgājienā uz Ņukšu pagasta

Pūdnīkiem. Pārgājiena laikā tapa fotografijas, kuras papildinās albumu.
2020.gada augustā 30 bibliotēkas aktīvāko lasītāju pulks brauca ekskursijā uz
Kārsavas novadu, lai iepazītos ar Kārsavas kultūrvēsturiskajiem objektiem.
Pureņu pagasta bibliotēka
Ir svarīgi, lai pagasta vēstures apzināšana, mainoties paaudzēm, turpinātos, tāpēc
vasaras periodā tika rīkots novadpētniecības pārgājiens pagasta bērniem un jauniešiem
„Iepazīstam Pureņu pagasta vēsturi”. Tika apmeklēta viensēta „Vizāri”, kur tikāmies ar šo māju
saimnieci, kura jau ir cienījamā vecumā un noklausījāmies nelielu, bet aizkustinošu stāstījumu
no viņas dzīvesstāsta par II Pasaules karu.
Ranču bibliotēka
Savākti materiāli par visiem
vietējiem krucifiksiem. Fotogrāfijas un
apraksti apkopoti mapē „Krucifiksi”.
Aptaujāts daudz iedzīvotāju uz vietas un
telefoniski

citur

uzrunātie

sniedza

vērtīgas ziņas. Materiāli iesniegti arī
Ludzas

bibliotēkai

dalībai

projektā.

Šogad tos papildināju ar divu krucifiksu
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bildēm un aprakstiem, kuri tika uzstādīti veco vietā. Tas parāda to, ka šeit ciena senčus un
tradīcijas, kas nodotas no paaudzes uz paaudzi. Atjauno, lai saglabātu vēsturi.
Papildināti materiāli par bijušajām skolām. No Genovefas Krišānes, kura kādreiz
mācījusies Griudiniešu skolā, saņēmu fotogrāfijas un aprakstu par skolu, skolotājiem,
skolniekiem un tā laika mācību procesu. Pēc publikācijas bibliotēkas feisbuka lapā, saņemti
neviltoti paldies zvani, jo bildēs bija atpazīti vecāki, vecvecāki, kuri mācījušies tajā skolā.
Rundēnu pagasta bibliotēka
2020. gada septembrī Rundēnos notika publiskais pasākums “Gada ģeovieta –
Rundānu Valna dūbē” organizēja Dabas aizsardzības pārvalde.
Zaļesjes pagasta bibliotēka
Augustā visus centīgos bibliotēkas lasītājus aicināju piedalīties pasākumā „Iepazīstu
savu pagastu”, kurš izvērtās par jauku pārgājienu 4 km garumā par mūsu pagasta skaistajām
dabas takām. Kā arī ciemojāmies pie jaukajiem un strādīgajiem tās ļaudiem, kuri ar aizgūtnēm
sevi veltija dzīvnieku labsajūtai un citu cilvēku izpriecām.
Izstāde „Mēs – Latvijā, sava novadā, savā pagastā”.
Zilupes pilsētas bibliotēka
Liels un nozīmīgs pasākums sadarbībā ar Zilupes novada domi, tūrisma speciālisti Ilgu
Ivanovu, novadpētnieku Ivanu Sircovu notika 27.06.2020. Tā bija atceres plāksnes uzstādīšana
un atceres vietas iesvētīšana Zilupes pilsētas dzelzceļa stacijas laukumā.

Organizējām interesantu, ar novadpētniecību saistītu ekskursiju mūsu viešņai Marinai
Kosteņeckai. Prieks, ka uz sadarbību atsaucās abu konfesiju priesteri. Pareizticīgās baznīcas
priesteris aizveda rakstnieci uz Opoļu svētavotu, tādējādi piepildot Marinas Kosteņeckas sapni
to apmeklēt un redzēt klātienē.
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Sadarbība novadpētniecības jomā
Blontu pagasta bibliotēkas vadītāja sadarbībojas ar Ludzas novadpētniecības muzeju –

jaunu novadpētniecības materiālu iegūšana.
Kārsavas bibliotekāres aktīvi sadarbojas ar Kārsavas vēstures entuziastiem:
N.Nikuļinu, N.Mortukānu, M.Labanovsku, D.Poikanu, un citiem. Kopā ar novadpētnieku
N.Nikuļinu veicām nelielas ekspedīcijas pa Kārsavu un apkārtni, fotografējot vietas, par kurām
Nikuļina kungam ir stāsti, fotogrāfijas, lai varētu izveidot salīdzinošo galeriju “Agrāk un
tagad”.Darbs diemžēl apstājās ierobežojumu un novadpētnieka veselības stāvokļa dēļ.
Kārsavas novada tūrisma informācijas centram meklējam materiālus, dalāmies ar informāciju.
Atbalstām pētniekus viņu meklējumos. Tā, Bozovas bibliotēkā biežs viesis bija Dace
Dzenovska (Oksfordas universitātes asociētā profesore migrācijas antropoloģijā), kura tikās ar
bijušajiem vai esošajiem Kārsavas dzelzceļa stacijas darbiniekiem, kas var pastāstīt par ar
dzelzceļu saistīto dzīvi un darbu cauri laikiem. Arī pilsētas bibliotēka vēstures pētniekiem
Inetai Zelčai-Simansonei, Guntai Naglei bija gan satikšanās, gan materiālu izpētes vieta. Tā kā
tiek veidots tūrisma un amatniecības centrs „Līču mājas”, esam snieguši pētniekiem materiālus
un vākuši dažādu informāciju par novadu.
Zilupes pilsētas bibliotēka sadarbībā ar pilsētas fotogrāfi Gaļinu Tararaku papildināja
novadpētniecības materiālus ar skaistām, profesionālām fotogrāfijām ar mūsdienīgu skatījumu.
Šogad daudz laika veltījām, kopīgi izvēloties bildes Zilupes novada pašvaldības kalendāram
2021. gadam.

Aktīva sadarbība notiek ar vietējo novadpētnieku Ivanu Sircovu, atskaites gadā tika
strādāts pie novadpētnieka brošūras izveides. Šis darbs notiek sadarbībā ar Ludzas pilsētas
bibliotēku, Ludzas muzeju, Zilupes BJIC. Katra no šīm iestādēm un Zilupes novada bibliotēkas
ir saņēmušas šos bukletus dāvanā. Tas ir vērtīgs, informatīvs materiāls, kurā ieguldīts daudz
laika un enerģijas
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Rudenī pēdējais ar novadpētniecību saistītais pasākums sadarbībā ar Zilupes TN bija
“Pilsētas kvests”, kas tika veltīts Zilupes pilsētas svētkiem. Diemžēl, šogad nedrīkstēja rīkot
koncertu, bet aktivitātes ārā un ievērojot drošības pasākumus nelielām grupām vēl bija atļautas.
Pasākuma mērķis – labāk iepazīt Zilupes pilsētu un tās vēsturi. Mēs bijām viena no pieturām,
kura uzņēma kvesta dalībniekus.

89

9. PROJEKTI
LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BBLIOTĒKA

Projekta nosaukums

Finansētājs

Tabula “Projektu apkopojums”
Finansējuma
Projekta apraksts (t. sk. īstenošanas laika
apjoms
periods, rezultāti, īss kopsavilkums)

Ludzs igauņu ābece

VKKF

2857.00

V Latgales stāstnieku
festivāls “Omotu stuosti
Projekta īstenotāji
Ludzas tūrisma
informācijas centrs
sadarbībā ar Ludzas
pilsētas galveno
bibliotēku.
Ģimenes stiprināšana ar
bibliotēkas sadarbības
palīdzību kā ieguldījums
sociāli-ekonomiskajā
attīstībā Ludzas novadā,
Rokišķu rajonā un
Jēkabpils pilsētā (HOME
LLI-422)

VKKF

1540.00

Interreg V-A
Latvijas –
Lietuvas
pārrobežu
sadarbības
programma
2014.-2020.g.
(www.latlit.eu)

229 448.01

Projekts īstenots 2020.g.martā - septembrī Izdota
U.Baloža grāmata “Ludzas igauņu valodas
ābece”
26.septembrī, Eiropas valodu dienas ietvaros,
notika grāmatas prezentācija
2020.gada 7.-8. augustā
7.augustā Festivāla atklāšana notika Isnaudas
pagasta Martišu Kultūras centrā. 8.augustā stāstu
stāstīšana turpinājās Ludzas pilsētas svētku
ietvaros organizētā publiskā pasākuma “Seno
arodu diena”
Projekta termiņš 01.07.2020.-30.06.2022.
Projekta partneri organizēs izklaidējošas un
izglītojošas aktivitātes “Family Time” jeb
“Ģimenes laiks”bibliotēku telpās tiks piedāvāta
iespēja vecākiem un vecvecākiem piedalīties
Spēļu Stundās jeb GAME hours notiks divi
kopīgi festivāli Ludzā un Rokišķos ar aktīvāko
ģimeņu ar bērniem piedalīšanos; projektā
iesaistītie bibliotekāri piedalījās seminārā, kas
notika tiešsaistes formā 2020. gada 4. decembrī;

Atbalstīts/
neatbalstīts
Atbalstīt

Atbalstīt

Atbalstīt
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Inovatīvu interaktīvu
metožu ieviešana pilsētas
dabas objektu
uzlabošanai un videi
draudzīgākas apziņas
veidošanai sabiedrībā un
dabas tūrisma sektorā
Latgales reģionā un
Pleskavas apgabalā
(NATTOUR)
Sadarbībā ar Ludzas
novadpētniecības
muzeju,
Ludzas novada
informācijas centru

10

Skat pielikumu Nr. 5

11

Skat.pielikumu Nr. 6

Latvijas –
Krievijas
pārrobežu
sadarbības
programmas
2014. -2020.
gadam
(http://www.latruscbc
.eu/)

367 794.00

projektā iesaistītie bibliotekāri piedalīsies
kopīgos semināros Ludza, Jēkabpilī un
Rokišķos, kā arī mācību braucienā uz Helsinku
bibliotēkām (Somijā); bibliotēkas iegādāsies
interaktīvo aprīkojumu, grāmatas, spēles
projekta aktivitāšu organizēšanai;
tiek veidota spēļu platforma “HOME” ar
informāciju par partneru pašvaldībām, to
iestādēm, dabas un tūrisma objektiem, un tā būs
brīvi pieejama partneru bibliotēkās.10
Katrs partneris izveidos un aprīkos āra klasi
(Ludzas pilsētas parkā un Sebežas pilsētas
Gulbju skvērā)
Ludzas pilsētas bibliotēka iegādāsies daudz
grāmatu, kas ir saistītas ar dabu, vides
aizsardzību u.tml. tēmām
katrs partneris organizēs apmācību ciklu vietējo
bērnu grupai (nodarbību ciklā 18 nodarbības)
notiks 2 skolēnu pieredzes apmaiņas braucieni
(viens uz Latgali, otrs uz Pleskavas apgabalu);
partneri organizēs 4 seminārus vides
speciālistiem, skolotājiem, muzeju darbiniekiem;
tiks publicēta brošūra par dabas objektiem
Latgales un Pleskavas reģionā;
notiks 2 amatnieku darbnīcas, kuru laikā vietējie
meistari izgatavos mazās arhitektūras formas
Ludzas pilsētas parkam un Sebežas pilsētas
Gulbju skvēram.11

Atbalstīts
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Kā partneris
Bez finansējuma
Rēzeknes novada
pašvaldības
projektā
Pārdomas, secinājumi par darbu ar projektiem

Europe Direct
Austrumlatgalē


Dažādas aktivitātes par ES jautājumiem

Atbalstīts

Dalība projektos dod iespēju piesaistīt papildus finansējumu bibliotēkas pamatfunkciju veikšanai, atbalstīt inovatīvas idejas un attīstīt jaunus
pakalpojumus, izveidot kontaktus dažādās valstīs. Starptautiskajos sadarbības projektos grūtības rada valodas barjera, jo tikai daži cilvēki kolektīvā
runā angliski. Savukārt ar krievu valodas lietošanu kolektīva darbiniekiem problēmu nav, kas dod priekšrocības pārrobežu sadarbības projektos.
LUDZAS REĢIONS

Tabula “Projektu apkopojums”
Projekta
Finansētājs
nosaukums
Ciblas pagasta bibliotēka

Finansējuma apjoms

Projekta apraksts (t. sk. īstenošanas laika
periods, rezultāti, īss kopsavilkums)

Atbalstīts/
neatbalstīts

Bērnu/jauniešu/
vecāku žūrija

139,66 eiro

Projekta ietvaros no 28 kolekcijas grāmatām
saņemtas 17 grāmatas.
Par pašvaldības līdzekļiem iepirktas 9 grāmatas

Atbalstīts

VKKF

81.72 eiro

Salnavas pagasta bibliotēka
Bērnu/jauniešu/
VKKF
vecāku žūrija
Mežvidu pagasta bibliotēka

150,94 eiro

Projekta ietvaros no 28 kolekcijas grāmatām
saņemtas 19 grāmatas.

Atbalstīts

Bērnu/jauniešu/
VKKF
vecāku žūrija
Mērdzenes pagasta bibliotēka

125,61eiro

Projekta ietvaros no 28 kolekcijas grāmatām
saņemtas 16 grāmatas.

Atbalstīts

Bērnu/jauniešu/
vecāku žūrija

129,22 eiro

Projekta ietvaros saņemtas 16 grāmatas

Atbalstīts

VKKF
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Kārsavas pilsētas bibliotēka
Bērnu/jauniešu/
VKKF
vecāku žūrija
Cirmas pagasta bibliotēka

154,52 eiro

Projekta ietvaros saņemtas 19 grāmatas

Atbalstīts

Bērnu/jauniešu/
VKKF
vecāku žūrija
Ņukšu pagasta bibliotēka

123,78 eiro

Projekta ietvaros saņemtas 16 grāmatas

Atbalstīts

Bērnu/jauniešu/
VKKF
vecāku žūrija
Mežvidu pamatskola

123,78 eiro

Projekta ietvaros saņemtas 16 grāmatas

Atbalstīts

Bērnu/jauniešu/
VKKF
vecāku žūrija
Ludzas Mūzikas pamatskola

90,28 eiro

Projekta ietvaros saņemtas 11 grāmatas

Atbalstīts

Bērnu/jauniešu/
VKKF
vecāku žūrija
Ludzas pilsētas ģimnāzija

92,56 eiro

Projekta ietvaros saņemtas 12 grāmatas

Atbalstīts

Bērnu/jauniešu/
vecāku žūrija

176,07 eiro

Projekta ietvaros saņemtas 22 grāmatas

Atbalstīts

VKKF
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10. PUBLICITĀTE
LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BBLIOTĒKA



Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par bibliotēkas
funkcijām, pakalpojumiem
Bibliotēkas tēla veidošana ir ikdienas laipna attieksme pret apmeklētājiem un vēlme

viņiem palīdzēt. Par bibliotēkas funkcijām sabiedrība tiek informēta dažādos veidos:
vispopulārākais mūsdienās ir sociālie tīkli, pēc tam bibliotēkas, pašvaldības un citas
mājaslapas, tāpat informācija tiek publicēta laikrakstos “Ludzas Zeme” un “Vietējā Latgales
Avīze”, Europe Direct Austrumlatgalē Ziņu lapā, bibliotēkas darbineki gatavo bukletus,
skrējlapiņas un citus informatīvos materiālus par bibliotēkas pakalpojumiem.
Eiropas Komisijas kampaņas “Mans reģions, mana Eiropa, mana nākotne” ietvaros
rīkotajā seminārā bibliotēkas direktore Inta Kušnere stāstīja par Ludzas novada bibliotēku
modernizāciju LAD un pārrobežu sadarbības projektu ietvaros. Seminru rīkoja Latvijas lauku
forums un Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā.

Foto Nr. 26 I.Kušneres uzstāšanās



Bibliotēkas informācija tīmeklī:
Ludzas pilsētas galvenai bibliotēkai ir sava mājas lapa www.ludzasbiblio.lv. 2020.

gadā to pārveidojam. Bet sakarā ar to, ka tika mainīts mājas lapas uzturētājs, ir radušās
vairākas kļūdas tās saturā, kuras vēl joprojām labojam.
Bibliotēkai ir profils www.facebook.com un https://twitter.com/. Informācija par
bibliotēku tiek ievietota www.ludza.lv,www.pilsēta.24.lv,www.lakuga.lv, http://visitludza.lv/,
Ludzas novada pašvaldības www.facebook.com profilā, Latgales reģionālā televīzija veido
sižetus par bibliotēkas pasākumiem.
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Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi
2020. gads bija unikāls ar to, ka sakarā ar pandēmijas situāciju pasākumu bija maz.

Kā veiksmīgākos varētu nosaukt tikšanos ar Marinu Kosteņecku (sadarbībā ar LNB atbalsta
biedrību) un profesora U.Baloža grāmatas “Ludzas igauņu valodas ābece” izdošanu un
prezentāciju. Pāri par 250 skatījumiem (summējot you tube un facebook skatījumus) ieguva
tradicionālais Bibliotēku nedēļas pasākums “Dzīvā grāmata”, kurš tika ierakstīts video un


Publicitātes avoti par Ludzas reģiona publisko un skolu bibliotēku darbu:
1.Gundars

Rufus

Resnais

Rūpēsies

par

nemateriālo

kultūras

mantojumu:[Informācija par bibliotēkas projektiem]//Ludzas Zeme.-2020.-14.janvārī
2..Gundars Rufus Resnais Tiksimies lasītāju klubā//Ludzas Zeme.-2020.21.janvārī.-lpp 1.,5.
3.Gundars Rufus Resnais Gribi būt laimīgs – esi tāds:[intervija ar I.
Kaupužu]//Ludzas Zeme.-2020.-28.janvārī.- lpp1.,6.
4.Žanna Dukaļska zstāde, veltīta starptautiskajai holokausta upuru piemiņas
dienai//https://www.ludza.lv/jaunumi/izstade-veltita-starptautiskajai-holokausta-upurupieminas-dienai/ 30.janvārī
5.Gundars Rufus Resnais lasītāju klubs sāk darbu//Ludzas Zeme.-2020.4. februārī.lpp3.
6.Ludzā savu darbību uzsāk lasītāju klubs//https://www.ludza.lv/jaunumi/page/35/2020.-6.februārī
7.Ludzā savu darbu uzsāk lasītāju klubs//Vietējā Latgales Avīze.- 2020.14.februārī-lpp 4.
8.Iveta Mieze Kārsavas pilsētas bibliotēkā apbalvo lasīšanas entuziastus//Ludzas
Zeme.-2020.-18.februārī.-lpp 8.
9.[Bibliotēkas ir kopienas centri…]//https://laukuforums.lv/lv/archives/7535 .2020. 21.februārī
10.Gundars Rufus Resnais Grāmatu draugi atkal pulcējas//Ludzas Zeme.-2020.3.martā.- lpp 1.,4.
11.Veronika Zelča Salnavas pagasta bibliotēkā „Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrijas –
2019” noslēguma pasākums// www.karsava.lv.-2020.- 9.martā
12.V.Škestere Siltiem smaidiem dāvāt prieku dvēselei// www.karsava.lv.- 2020.9.martā
13.Viola Andruščenko NATTOUR projekts ir izglītojošs un izklaidējošs//
https://www.ludza.lv/jaunumi/nattour-projekts-ir-izglitojoss-un-izklaidejoss/-2020.-13.martā
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14.Gundars Rufus Resnais Bibliotēku nedēļa vieno neklātienē//Ludzas Zeme.2020.-24.aprīlī.-lpp 2.
15.[intervija ar Zaļesjes bibliotēkas vadītāju J. Smutovu//Ludzas Zeme.-2020.24.aprīlī.-lpp 5.
16.Ciblas novada bibliotēkās – bezkontakta grāmatu izsniegšaan//Vietējā Latga;les
Avīze.-2020.-30. Aprīlī.-lpp4.
17.Uldis

Balodis

Dienvidigauņu

valodas

izloksnes

Ludzas

apkaimē.-

https://enciklopedija.lv.- 2020.-13. Maijā
18.https://lpr.gov.lv/event/gramatas-ludzas-igaunu-valodas-abece-prezentacijaludza/#.X23f7O1S-Ul
nodarbība

19.Atklātā

svaigā

gaisā

“Open

lesson”//https://www.ludza.lv/jaunumi/page/15/.-2020.-15Jūlijā
20.Inta Jurča Kārsavas pagātnes noslēpumi ar Nikolaju Nikuļinu//www.karsava.lv.2020.-16.jūlijā
21.Jau

divdesmito

reizi

startē

“Bērnu,

jauniešu

un

vecāku

lakatu

izstāde

žūrija”!//www.karsava.lv.-2020.- 16.jūlijā
22.Inta

Jurča

Baltinavietes

Aijas

Keišas

plecu

[bibliotēkā]//www.karsava.lv.-2020.- 20 jūlijā
23.Atklātā nodarbība svaigā gaisā “Open lesson”//Vietējā Latgales Avīze.-2020.31.jūlijā
24.Gundars Rufus Resnais Ludzā būs zaļā klase:[Par projekta Nattour
realizčiju]//Ludzas Zeme.-2020.-8.septembrī.-lpp1.,5.
25.Jana Dukaļska Ludzā prezentē Marinas Kosteņeckas atmiņu krājumu par XX
gadsimtu//https://www.ludza.lv/jaunumi/ludza-prezente-marinas-kosteneckas-atminukrajumu-par-xx-gadsimtu/.-2020.-11.septembrī.
26.Gundars Rufus Resnais “Es Tev dāvinu zelta zirgu”:Cilvēcības un patiesības
stunda ar Marinu Kosteņecku//Ludzas Zeme.-2020.-15.septembrī.
27.Ludzā prezentē Marinas Kosteņeckas atmiņu krājumu par XX gadsimtu//Vietējā
Latgales Avīze.-2020.- 18.septembrī.- lpp 4.
28.E.Zirne Ludzas reģiona Nacionālās skaļās lasīšanas konkursa uzvarētāja šogad
Kārsavas vidusskolas skolniece!//www.karsava.lv.-2020.- 22.septembrī.
29.Pušmucovā tiekas dzejas pēcpusdienā//Ludzas Zeme.-2020.-22.septembrī.-lpp 3.
30.LU

Lībiešu

institūts

izdevis

“Ludzas

igauņu

ābeci”//https://www.ludza.lv/jaunumi/lu-libiesu-instituts-izdevis-ludzas-igaunu-abeci/
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31.LU

Lībiešu

institūts

izdevis

“Ludzas

igauņu

ābeci”

(Lutsi

kiele

lementar)//https://lvportals.lv/dienaskartiba/320089-lu-libiesu-instituts-izdevis-ludzasigaunu-abeci-lutsi-kiele-lementar-2020
32.Latvijas Universitātes Lībiešu institūts izdevis «Ludzas igauņu valodas
ābeci»//https://www.lsm.lv/raksts/kultura/literatura/latvijas-universitates-libiesu-institutsizdevis-ludzas-igaunu-valodas-abeci.a375136/
33.[Par “Ludzas igaņu valodas ābeci”, ko ir izdevusi Ludzas pilsētas galvenā
bibliotēka//http://www.livones.net/lili/liv/menesa_prieksmets
34.https://www.lakuga.lv/2020/09/02/prezentes-ludzys-igaunu-voludys-abeci/
35.Prezentēs Ludzas igauņu ābeci//Ludzas Zeme.-2020.-25.septembrī.-lpp1.,7.
36.Izdota Ludzas igauņu
ābece//https://www.youtube.com/watch?v=ghSMKJ0u7Xg
37.Prezentē Ludzas igauņu
ābeci//https://www.youtube.com/watch?v=q0Ot4EOJ7Jw
38.Kārsaviete

piedalīsies

skaļās

lasīšanas

finālā//Ludzas

Zeme.-2020.-

25.septembrī.-lpp 2.
39.G.R.Resnais “Dzimst”Ludzas igauņu ābece//Ludzas Zeme.-2020.-29.septembrī
.-lpp 1.,6.
40.Ulda

Baloža

grāmatas

“Ludzas

igauņu

valodas

ābece”

atvēršanas

svētki/https://www.ludza.lv/jaunumi/ulda-baloza-gramatas-ludzas-igaunu-valodas-abeceatversanas-svetki/
Ludzas

41.Prezentē

igauņu

ābeci/LRTV

sižets//https://www.ludza.lv/jaunumi/prezente-ludzas-igaunu-abeci-lrtv-sizets/
42.Gundars Rufus Resnais Saspringts laiks arī biblioitēkās//Ludzas Zeme.-2020.6.oktobrī.- lpp 8.
43.Zemnieku sacelšanās un atjaunota baznīca:[Par vēsturiskiem notikumiem stāsta
A.Dolgovska]//Ludzas Zeme.-2020.-27.oktobrī
44.Gundars Rufus Resnais Apbalvo ar titulu “Ludzas novada goda pilsonis”:[t.sk.
Elita Zirne] //Ludzas Zeme.-2020.-20. Novembrī
45.Jana

Dukaļska

Pasniegti

Ludzas

novada

pašvaldības

Atzinības

raksti:[t.sk.Ludzas bibliotēkas metodiķei E.Zirnei]//2020.-17. Novembrī
46.Kultūras

ministrijas

atbalsts

vērtīgo

grāmatu

iepirkumam

bibliotēkām//www.ludza.lv.-2020.-25. Novembrī
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47.Ludzas bibliotēka aicina piedalīties aptaujā “Kādi literatūras žanri ir Jūsu
iecienītākie?”//www.ludza.lv.-2020.-26. Novembrī
48.Ministrija finansē vertīgo grāmatu iepirkumu//Ludzas Zeme.-2020.-27.novembrī
49.Pasniegti Ludzas novada Atzinības raksti [t.sk.Elitaiz Zirnei] //Vietējā Latgales
Avīze.- 2020.-27.novembrī.-lpp 4.
50.G.Rufus Resnais Papildina grāmatu krājumu//Ludzas Zeme.-2020.-1.decembrī.lpp 3.
51.Gundars Rufus Resnais Izstāde bibliotēkā- estētisks Ludzas skatījums//Ludzas
Zeme.-2020.-4.decembrī.- lpp 5.
52.Labie vārdi zem eglītes:[Pateicības vārdi bibliotēkas kolektīvam]//Ludzas
Zeme.- 2020.-15.decembrī.- lpp 4.
53.Inta

Jurča

Kārsavas

novada

bibliotēkās

nonāk

vēttīgas

grāmatas//www.karsava.lv.- 2020.-17.decembrī
54.Modrīte

Lele

Salnavas

bibliotēkas

aktualitātes//www.karsava.lv.-2020.-

17.decembrī
55.[Pteicība Karsavas bibliotēkas vadītājai Inta Jurča no iedzīvotājiem]//Ludzas
Zeme.- 2020.- 22.decembrī.-lpp3.
56.[Pateicība Pildas pagasta bibliotēkas vadītājai Inesei Germanei] //Ludzas Zeme.2020.-29.decembrī.-lpp. 7.
57.В.Иванова Внимание! К нам приехал Рафи :[Встреча с писательницей
В.Штелмахере]//Городские огни:Полоцк -Лудза: традиции и будущее.-2020.-№ 6.- стр.
17
58.Виола Иванова Рождение новой традиции: [ Open lesson Ludzas bibliotēkā]//
Городские огни:Полоцк -Лудза: традиции и будущее.-2020.-№ 6.- стр. 18
59.Виола Иванова Идя к своей мечте О встрече с Кристапом Расимом //
Городские огни:Полоцк -Лудза: традиции и будущее.-2020.-№ 6.- стр. 19
LUDZAS REĢIONS

Aizgājušais gads liek meklēt bibliotēkām citādas saziņas, komunikācijas formas gan
ar esošajiem lietotājiem, gan ar potenciālajiem lietotājiem, un tie viennozīmīgi ir saistīti ar
dažnedažādiem gadžetiem un atrodamo informāciju tajos. Tāpēc šodien ir svarīgi būt
redzamam, ieviest savā darbā dažādus rīkus un risinājumus, kas palīdz piesaistīt un noturēt
bibliotēkā apmeklētājus.

98



Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par bibliotēkas
funkcijām, pakalpojumiem
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 sabiedrībai.
Zillupes pilsētas bibliotēka: “
Atskaites

gadā

bibliotēku

VARAM ministrs

apmeklēja

Juris Pūce. Viņš

reģionālās vizītes laikā izmantoja vienu
no bibliotēkas telpām, lai piedalītos
tiešsaistes pasākumā”
Foto Nr. 27 Bijušais VARAM
ministrs J. Pūce un Zilupes novada
priekšsēdētājs O.Agafonovs

Informāciju par bibliotēku darbu un tajās notiekošajāmm aktivitātēm bibliotekāri
izvietoja uz ziņojumu dēļiem, kuri atrodas bibliotēku priekštelpās, pagastu teritorijās.
Tika izdoti bukleti, grāmatzīmes ar bibliotēkām svarīgāko informāciju. Pildas
pagasta bibliotēkas vadītāja saka: “2020.gadā izveidotas divas grāmatzīmes ar mērķi –
piesaistīt interesi bibliotēkai un informēt iedzīvotājus par tās sniegtajiem pakalpojumiem.”

Foto Nr. 28 Grāmatzīmes

Zilupes pilsētas bibliotēka: “2020. gadā, lai popularizētu bibliotēkas tēlu, esam
izveidojuši jaunus līdzi ņemamus bukletus. Bibliotēkā ir pieejami bloknoti, lineāli un atslēgu
piekariņi ar bibliotēkas simboliku”
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Foto Nr. 29 Reprezentācijas materiāli

Sakarā ar Covid -19 izraisītajiem ierobežojumiem Zilupes
pilsētas bibliotēkas darbinieces domā, ka “cilvēkiem tika
sniegts daudz liekas informācijas un tieši šī veida
informācija ne vienmēr radīja pozitīvu bibliotēkas tēlu.
Cilvēkam, ejot uz bibliotēku, jau pie ieejas ir jāizlasa, ka
tālāk iet nedrīkst un tas nelielā mērā, bet bojā iespaidu par
bibliotēku. ”
Laba sadarbība novadu bibliotēkām ir ar reģiona laikrakstu “Ludzas Zeme”, “Vietējā
Latgales Avīze”, 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


Bibliotēkas informācija tīmeklī
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).
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Tabula “Bibliotēku sociālo tīklu konti”
Ciblas novada Ciblas bibliotēka — draugiem.lv;
Ciblas novada Ciblas bibliotēka | Facebook
Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka — draugiem.lv
Felicianovas bibliotēka — draugiem.lv
Salnavas pagasta bibliotēka — draugiem.lv;
Salnavas pagasta bibliotēka | Facebook
Kārsavas pilsētas bibliotēka — draugiem.lv;
Kārsavas pilsētas bibliotēka | Facebook
Cirmas pagasta bibliotēka — draugiem.lv;
Cirmas pagasta bibliotēka | Facebook
Pureņu pagasta bibliotēka — draugiem.lv;
Pureņu Bibliotēka | Facebook
Ņukšu pagasta bibliotēka — draugiem.lv
Istalsnas bibliotēka — draugiem.lv
Isnaudas pagasta bibliotēka — draugiem.lv
Rundenu Pagasta Biblioteka Ludzas | Facebook
Mežvidu pagasta bibliotēka | Facebook
Pildas pagasta bibliotēka | Facebook
Blontu pagasta bibliotēka | Facebook
Istras Pagasta Bibliotēka | Facebook
Zilupes Bibliotēka | Facebook
Ranču bibliotēka | Facebook
Goliševas Bibliotēka | Facebook
Pārsakata periodā, neskatoties uz ārkārtas situāciju valstī, un ņemot vērā, ka mēs
nebijām gatavi tik ieilgušai situācijai, reģiona bibliotēkas spēja sarīkot 82 pasākumus lieliem
un maziem apmeklētājiem un izlikt 525 izstādes, protams, ļoti daudz pasākumu, aktivitāšu
palika nerealizētas.
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11. SADARBĪBAS TĪKLA RAKSTUROJUMS
LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BBLIOTĒKA



Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām
Ludzas novada pašvaldības projektu vadītāja sadarbībā ar bibliotēkas darbiniekiem

izstrādāja un vada divus Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas starptautiskās sadarbības
projektus. Projektā NATTOUR (Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma)
sadarbojas bibliotēka, Ludzas novadpētniecības muzejs, Ludzas Tūrisma informācijas centrs.
Sadarbībā ar Ludzas Tūrisma informācijas centru, Ludzas novada Isnaudas pagasta
Martišu kultūras centru un Stāstnieku kustības pārstāvjiem bija organizēts stāstnieku festivāls.
Ludzas tautas nama telpas tika izmantotas grāmatas atvēršanas svētkiem, tikšanās ar
Marinu Kosteņecku un citiem pasākumiem.
Projektā NATTOUR (Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma) sadarbojas
bibliotēka, Ludzas novadpētniecības muzejs, Ludzas Tūrisma informācijas centrs.
Sadarbībā ar Ludzas Tūrisma informācijas centru, Ludzas novada Isnaudas pagasta
Martišu kultūras centru un Stāstnieku kustības pārstāvjiem bija organizēts stāstnieku festivāls.
Ludzas tautas nama telpas tika izmantotas grāmatas atvēršanas svētkiem, tikšanās ar
Marinu Kosteņecku un citiem pasākumiem.
Ludzas novada Bērnu un jauniešu centrs sadarbībā ar Polockas (Baltkrievija) bērnu un
jauniešu centru veidoja avīzi “Городские огни:Полоцк-Лудза: традиции и будущее”, kurā
tika ievietoti trīs raksti par Ludzas bibliotēkas pasākumiem.
Sadarbībā ar Ludzas vispāizglības, māksla un mūzikas skolām un pirmsskolas
izglītības iestādēm tika organizēti dažādi pasākumi.
Sadarbībā ar Ludzas senioru biedrību “Līdzdalībai nav vecuma” tika organizēta
ekskursija uz dabas objektu “Rundēnu Valna dūbe”, Rundēnu katoļu baznīcu un eksklursija uz
Pildas ciematu.


Citi sadarbības partneri reģionā un Latvijā, veiktās sadarbības aktivitātes
Valsts kultūrkapitāla fonds atbalstīja Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas projektu

“Ludzas igauņu ābece”. Tā ietvaros sadarbībā ar manuskripta autoru, pētnieku Ph.D Uldi
Balodi (dzīvo ASV) un LU Lībiešu iznstitūtu tika izdota “Ludzas igauņu valodas ābece”.
Piedalījamies

Krāslavas

novada

centrālās

bibliotēkas

veidotajā

“Latgales

pavārgrāmatā”. Sadarbībā ar LNB Atbalsta biedrību, Zilupes novada Tautas namu notika
tiksānās ar Marinu Kosteņecku. Sadarbībā ar Zilupes novadpētnieku Ivanu Sircovu un Zilupes
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Kristus Krusta Pacelšanas pareizticīgo baznīcas mācītāju Andreju Semjonovu M.Kosteņeckai
un darba grupai tika organizēta ekskursija pa Zilupes pilsētu un uz Opoļu svētavotu.

M.Kostenecka ar baznīckungu A.Semjonovu Zilupes pareizticīgo baznīcā
un kopā ar A.Semjonovu un I Sircovu pie Opoļu svētavota


Pārrobežu sadarbība, starptautiskā sadarbība
Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības projektā (HOME LLI-422) notiek sadarbība ar

Rokišķu pašvaldības bibliotēku. Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projektā
NATTOUR notiek sadarbība ar Sebežas administrāciju


Bibliotēku interešu aizstāvības darbs
Bibliotēkas interešu aizstāvības darbs ir visa kolektīva ikdienas pastāvīgs darbs.

Bibliotēkas direktore un metodiķe skaidro bibliotēkas funkcijas un nozīmi sabiedrības dzīvē
pašvaldības vadībai un darbiniekiem. Bibliotēkas darbinieki ar laipnu attieksmi pret
apmeklētājie ikdienā veido pozitīvu bibliotēkas tēlu iedzīvotāju vidū.
LUDZAS REĢIONS

Bibliotēkas patstāvīgi atrodas starpnieka lomā, veidojot ne tikai lielisku sadarbības
tīku savā starpā, bet arī ar citām iestādēm, organizācijām, biedrībām pagastos, pilsētās, u.t.t.
Tabula “Bibliotēku sadarbības tīkla raksturojums, partneri.”
Partneri
Novadu domes, pašvaldības,
attīstības nodaļas, pagastu
pārvaldes

Sadarbības veids
Bibliotēku 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
Ciblas b-ka - Jūnija mēnesī, pēc Ciblas novada pašvaldības
izpilddirektores prasības, tika apkopota informācija un ziņas
par Ciblas novada sešu bibliotēku darbību, novada
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pašvaldības publiskajam pārskatam par 2019. gadu.
Pildas b-ka – pārvalde vadītājam sniegta uzziņa par Iļžas upi.
Kārsavas b-ka – atskaites gadā viss bibliotēkas kolektīvs tika
novētēts un pašvaldība pasniedza kolektīvam nelielu, bet sirdi
sildošu dāvanu!

LNB KAC
Pirmsskolas izglītības iestādes

Novada sabiedrisko attiecību
speciāliste
Ludzas novada pašbvaldības
sociālais darbinieks

Reģiona bibliotēkas
Pamatskola

Līdumnieku b-ka – pārvalde katru gadu organizē kopīgus
izbraukumus, saliedējot mazā pagasta darbiniekus.
Pildas b-ka, Salnavas b-ka - Iknedēļas LNB mācību stunda
tiešsaistē
Blontu b-ka – pasaku pēcpusdiena, jaunākās PII grupiņas
bērnu iepazīšanās ar bibliotēku.
Mērdzenes, Mežvidu, Salnavas, Kārsavas, Istras, Zilupes
Ciblas b-ka - Pasākums PII bērniem: „Pastaiga pa rudens
takām”.
Istras b-ka – Bērniem ir svarīga kopā darbošanās, tāpēc tiek
rīkotas radošās darbnīcas. Tajās zīmējot, līmējot, griežot un
citādi veicot dažādus radošus darbiņus, attīsta bērnu jaunradi.
Jaunas idejas kopā tiek meklētas uz vietas esošajos
informācijas resursos – grāmatās, žurnālos,
enciklopēdijās.Atskaites gadā sarīkoti četri pasākumi.

Pušmucovas b-ka – pasaku pēcpusdienas, pirmās iepazīšanās
ar bibliotēku
Blontu b-ka, Ciblas b-ka – publicitātes sniegšana novada
aviīzē
Pildas b-ka - Kopīgi ar sociālo darbinieku maznodrošinātai
personai izskaidrots kādā veidā sociālajā dienestā ir jāiesniedz
esošo kontu pārskati un, ja norēķinu konts netiek lietots, kādā
veidā personai ir jāslēdz konts. Par cik persona neizmanto
internet bankas pakalpojumus, tad tai ir jāgriežas bankas
filiālē, lai slēgtu kontu. Ar personu vienojamies, ka viņa
vēlreiz atnāks uz bibliotēku, kur darbinieks palīdzēs sagatavot
dokumentu, lai personai LAD maksājumi tiktu veikti uz PNS
kontu.
SBA, metodiskā palīdzība
Pildas b-ka - Pildas pamatskolas skolotājai sniegta palīdzība
darbā ar tiešsaistes platformu Zoom un dokumentu
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Vidusskola

Veikals SIA Rasa-L
Līgatnes papīrfabrika
Tautas nams

Senioru biedrība “Gvelzis”
Kara muzejs
Šūšanas uzņēmums “Bencha
Muude”

Nevalstiskā organizācija
“Kūzuls”
Zilupes novada tūrisma centrs
Lauku attīstības dienests
Veterinārārste I. Kiģitoviča

kopīgošanas iespējām izmantojot Google piedāvātās lietotnes
(Disks, Dokumenti, Izklājlapas, Prezentācijas).
Pušmucovas b-ka - Čakli grāmatu lasītāji ir 10 sākumskolas
audzēkņi. Septembrī notika 1.kl. ekskursija uz pagasta
bibliotēku „Es eju uz bibliotēku”
Ciblas b-ka – pasākumi bibliotēkās Bērnu/J/V žūrijas
noslēguma pasākums ar aktivitātēm. Pirms pandēmijas, marta
sākumā: Rokdarbnieces Lakatu un leļļu (tamborēti, adīti)
izstāde. 8. un 7. klases meitenes, mājturības stundu laikā
iepazīstas ar rokdarbiem.
Ciblas b-ka - pēc pasūtījuma tika pieteiktas žalūzijas logiem un
divi galdi lasītājiem.
Felicianovas b-ka - 2020.gadā ir nodotas 3 tonnas
makulatūras un balvā saņemts papīrs.
Istras b-ka- kopīgu pasākumu organizēšana, piemēram kaķu
dienas, bibliotēkas leļļu teātra trupas “TEREMOK” mājvieta
un izrāžu vieta.
Mežvidu b-ka – sniegta palīdzība scenārija sagatavošanā
pasākumam, sarīkota novada Goda pilsoņa godināšana
Zilupes b-ka – pasākumu “Līgo lieli, līgo mazi”, tikšanās ar
Marinu Kosteņecku u.c. organizēšana
Kārsavas b-ka – kopā organizē pasākumus, rokdarbu
izstādes.
Līdumnieku b-ka – tiek organizēti pasākumi, ekskursijas,
piemēram “Mozuļu kaujas atceres diena”. Tāpat bibliotēkas
darbiniece izmanto eksponātu bibliotēkas izstādēm
Ranču b-ka - izlikta arī vienas grāmatas (Kaķītis un ūpītis)
izstāde, kuru papildināja tā brīža svarīga aktualitāte: sejas maska
bērniem (dāvana čaklākajam lasītājam

Salnavas b-ka - Septembra mēnesī notika pasākums ,,Vasals,
Salnavas muižā!”, kurā piedalījās vietējie dzejnieki ar savu
dzeju, Salnavas pamatskolas jaunie dzejnieki un ciemiņi.
Zaļesjes b-ka – kopā tika rīkoti pasākums “Māras ceļš” un
radošā darbnīca “Imanta Ziedoņa taka”
Zaļesjes b-ka – Izmanto telpas klientu apkalpošanai
Zilupes b-ka – vairākus gadus, katru otrdienu, izmanto telpas
iedzīvotāju konsultēšanai.
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12. METODISKAIS UN KONSULTATĪVAIS DARBS


Situācijas apraksts, kopaina, metodiskā un konsultatīvā darba prioritātes pārskata
periodā
Pagājušā gada sākumā nekas neliecināja par to, ka būs tik krasi jāmaina darba

metodes, ļoti ātri jāmaina mūsu domāsana un jāpielāgojas jauniem darba apstākļiem. Iestājās
apmulsums un nogaidīšanas posms, jo bija jāsaprot, kā rīkoties janajos apstākļos un jāiemācās
pielietot dažadu platformu iespējas. Ar to visu negāja viegli, bet gada izvirzītie metodiskā darba
uzdevumi: palīdzēt sagatavoties 27 publiskām un Malnavas koledžas bibliotēkām kārtējai
bibliotēku akreditācijai, izstrādāt, aktualizēt un uzraudzīt bibliotēku darba normatīvos
dokumentus, sniegt konsultācijas un praktisko palīdzību darbam ar BIS Alise publiskām un
skolu bibliotēkām, konsultēt bibliotēkas jautājumos par krājumiem, koordinēt Nacionālās
Skaļās lasīšanas sacensības konkursu reģionā, apkopot un analizēt reģiona bibliotēku darbu,
turpināt strādāt ar reģiona bibliotēku projektu “Krucifiksi” bija jāizdara
Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka, atskaites gadā veica Reģiona galvenās bibliotēkas
funkcijas un darbojāss kā metodiskais, konsultatīvais un koordinācijas centrs reģiona četru
novadu 27 publiskajām un 14 skolu bibliotēkām: Ciblas novadā darbojās 6 publiskās, 2 mācību
iestāžu bibliotēkas, Kārsavas novadā - 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.
Pārskata periodā katra reģiona bibliotēka apmeklēta divas reizes. LPGB darbinieki
apmeklējumu laikā izvērtēja bibliotēku krājuma stāvokli, izkārtojumu, pārbaudīja dokumentāciju –
summārās uzskates grāmatas, inventāra grāmatas, pasākumu dienasgrāmatas. Apmeklējumu laikā
tika pārrunātas darba aktualitātes un idejas darba uzlabošanai.



Reģiona galvenās bibliotēkas sniegtais metodiskais un konsultatīvais atbalsts,
īstenotie profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas pasākumi
Informāciju par nozares aktualitātēm un izmaiņām darbā reģiona publisko bibliotēku

darbinieki saņem telefoniski, ar e-pasta palīdzību, WhatsApp grupā.
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Atskaites gadā tika plānots divu dienu pieredzes apmaiņas brauciens uz Kultīgas
reģiona bibliotēkām, bet Covid-19 ierobežoju dēļ tas izpalika.
Tabula “Profesionālās pilveides pasākumi”
N.
p.k
.

Norises
laiks

Norises
vieta

Organizētāj
s/i

Pasākuma nosaukums, galvenās
tēmas

Dalībnieku
skaits

Stundu
skaits

1.

28.05.

LPGB

LPGB

1612

4

2.

29.05.

LPGB

LPGB

16

4

4.

20.08.

LPGB

LPGB

16

4

5.

21.08.

LPGB

LPGB

16

4

6.

22.12.

Tiešsaistē,
platformā
ZOOM

LPGB

Informatīvā sapulce
Gatavošanās akreditācijai:
bibliotēku darba
reglamentējošie dokumenti,
ziņas par bibliotēku,
iesniegums akreditācijai u.c.
Informatīvā sapulce
Gatavošanās akreditācijai:
bibliotēku darba
reglamentējošie dokumenti,
ziņas par bibliotēku,
iesniegums akreditācijai u.c.
Mācību seminārs: datu bāžu
izmantošana, datu ievadīšana
kopkatalogā
(problēmjautājumi),meklētājs
PRIMO, u.c.
Mācību seminārs: datu bāžu
izmantošana, datu ievadīšana
kopkatalogā
(problēmjautājumi),meklētājs
PRIMO, u.c.
Gada noslēguma sapulce –
dalamies domās, emocijās par
“dīvaino” gadu un kaļam
plānus nākamajam.
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1

Metodiskais un konsultatīvais atbalsts izglītības iestāžu bibliotēkām
Ar reģiona novadu skolu bibliotēku metodiskā darba koordinatori ir nodibināta laba

sadarbība darba procesu jomā. Atskaites gadā tika aktualizēti Ludzas pilsētas ģimnāzijas
normatīvie dokumenti. Skolu bibliotēku darbinieki tiek aicināti piedalīties 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. Ar e-pasta palīdzību regulāri tika nodota
profesionālā informācija.
12

Ievērojot valstī notes ierobežojumus reģiona bibliotekāru saime tika dalīta uz pusēm
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Sadarbība ar citām iestādēm
Tabula “Sadarbības partneri metodiskjā darbā”

Partneri
Trīs novadu: Ciblas, Kārsavas,
Zilupes domes
Kultūras Ministrija
LNB Bibliotēku attīstības
centrs
LBB Latgales nodaļa
Latgales reģiona bibliotēkas
LNB Bērnu literatūras centrs
SIA Tieto
Skolu direktori
PII vadītāji


Sadarbības veids
Tika slēgtas līgumattiecības reģiona galvenās bibliotēkas
funkciju veiksānai.
Konsultācijas, ieteikumi, akreditācijas jautājumi
Konsultācijas, profesionālās informācijas sūtīšana e-pastā,
semināri reģionu galveno bibliotēku direktoriem un
metodiķiem un skolu bibliotekāriem
Semināru, konferenči un saietu organizēšana.
Semināri, pieredzes stāsti.
Lasītveicināšanas programmu kūrēšana (B/J/V žurija,
Nacionālā Skaļā lasīšana)
Sadarbība ar BIS ALISE, neskaidrību gadījumos sazināmies
ar Tieto speciālistiem, apmācības bibliotēku darbiniekiem
Pasākumu plānošana un realizācija.
Pasākumu plānošana un realizācija

Metodiskā un konsultatīvā darba problēmas un to risinājumi, profesionālās
pilnveides vajadzības.
2020.gads lika vēlreiz pārliecināties un saprast, cik mūsdienu bibliotekāriem vagad būt

advancētam un elastīgam.
Atskaites gadā lielākā problēma bija – Civid-19 ierobežojumi, novecojusī
datortehnika, nestabilais interneta signāls, elektrības padeves traucējumi, bet tam visam cauri
vijās viena doma, kā nepazaudēt bibliotēkas lietotāju un noturēt iedzīvotāju interesi par
bibliotēku.

Pārskatu sagatavoja: LPGB direktore Inta Kušnere
LPGB metodiķe Elita Zirne
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PIELIKUMI
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Nr.1

Kārsavas novada Salnavas pagasta bibliotēkas
krājuma attīstības koncepcija 2020.-2025. gadam
Bibliotēku likums nosaka, ka bibliotēka ir izglītojoša, informatīva un kultūras institūcija
vai tās struktūrvienība, kura veic pasaules kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko
izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu,
bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību
un tās izmantošanu (Bibliotēku likums, 1.pants, 12.punkts, 2.pants). Likumā noteikts, ka
bibliotēku krājumos esošie iespieddarbi, elektroniskie izdevumi, rokraksti un citi dokumenti,
neatkarīgi no to autoru politiskās, ideoloģiskās, reliģiskās vai cita veida pārliecība vai
informācijas, kas tajos ietverta, ir pieejami ikvienai personai bibliotēku noteiktajā kārtībā.
Vietējas nozīmes bibliotēka uzkrāj un sistematizē universāla vai specifiska rakstura
iespieddarbus un cita veida dokumentus, kas apmierina bibliotēkas lietotāju pieprasījumu pēc
iespieddarbiem un cita veida dokumentiem, kā arī informācijas ar citu bibliotēku starpniecību
(informējot par pieprasīto dokumentu pieejamību citās bibliotēkās, pasūtot pieprasīto
dokumentu no citas bibliotēkas utt.). Vietējās nozīmes bibliotēka nodrošina bibliotēku
pakalpojumus lietotājiem to dzīvesvietas, darba, mācību, atpūtas vietas un citu vietu tiešā
tuvumā (Bibliotēku likums, 13.pants).
Bibliotēkas krājums tiek veidots, attīstīsts un papildināts atbilstoši bibliotēkas statusam,
bibliotēkas nolikumā noteiktajām funkcijām, uzdevumiem, mērķiem, kā arī ņemot vērā
krājuma komplektēšanas profilu.
Funkcijas:
Attīstīt bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes
centru, nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus vietējās sabiedrības vajadzībām atbilstošus
pakalpojumus, sniegt atbalstu vietējās sabiedrības attīstībā.
Sniegt visiem pieejamus bezmaksas bibliotekāros, bibliogrāfiskos un uzziņu
informatīvos pakalpojumus, lai apmierinātu iedzīvotāju garīgās, radošās, izglītības,
profesionālās un brīvā laika pavadīšanas vajadzības un intereses.
Veikt Bibliotēkai nepieciešamo iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšanu,
jaunieguvumu bibliotekāro apstrādi, iespieddarbu un citu materiālo vērtību uzskaiti un
saglabāšanu.
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Bibliotēkas krājuma komplektēšanas mērķisPadarīt informācijas resursus pieejamus un noderīgus pagasta iedzīvotājiem, kā arī
ikvienam interesentam, neatkarīgi no dzimuma, vecuma, fiziskā vai sabiedriskā stāvokļa,
reliģiskās un nacionālās piederības.
Rosināt interesi par literatūru, lasīšanu, kā arī saglabāt kultūras mantojumu nākamajām
paaudzēm.
Uzturēt mūsdienu prasībām atbilstošu bibliotēkas krājumu, ņemot vērā lietotāju
mainīgās vajadzības.
Situācijas raksturojumsSalnavas pagasta iedzīvotāju skaits uz 2020. gada 1. janvāri bija 616. Bibliotēka
apkalpo Salnavas pagasta iedzīvotājus, dažādu nozaru speciālistus, izglītības un kultūras iestāžu
darbiniekus, bērnus un pensionārus. Bibliotēkas apkalpes zonā ir Salnavas pagasta pārvalde,
Salnavas kultūras nams, medpunkts, pamatskola, zemnieku saimniecības.
Uz 2019.gada 31. decembri Salnavas pagasta bibliotēkā bija 199 lietotāji, t.sk.47 bērni
un jaunieši.
Bibliotēkas lietotāju grupas∙ Strādājošie, uzņēmēji,
∙ Pensionāri,
∙ Bezdarbnieki,
∙ Studenti, skolēni un bērni
Krājuma attīstības un komplektēšanas pamatuzdevumi∙ Nodrošināt piekļuvi kvalitatīvai informācijai drukātā un elektroniskā formātā,
∙ Saglabāt, pilnveidot un daudzveidot bibliotēkas krājumu, lai būtu kvalitatīva tēmu,
materiālu un formātu dažādība,
∙ Saglabāt un popularizēt kultūras mantojumu,
∙ Iesaistīt un ieinteresēt bērnus un jauniešus, veicinot lasīšanas iemaņu attīstību.
∙

Saglabāt,

papildināt

un

popularizēt

bibliotēkas

novadpētniecības

krājumu,

komplektējot un apkopojot novadpētniecības materiālus par Salnavas pagastu un tā
iedzīvotājiem.
Krājuma komplektēšanas veidi:
∙ Kārtējā,
∙ Piekomplektēšana,
∙ Rekomplektēšana.
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Pēc dokumentu veidiem bibliotēka komplektē:
∙ Daiļliteratūru (jaunākā latviešu oriģinālliteratūra, cittautu daiļliteratūra, izdevumi
bērniem un jauniešiem u.c.)
∙ Uzziņu resursus (vārdnīcas, enciklopēdijas, terminoloģijas un valodu vārdnīcas,
ceļveži, novadpētnieciska rakstura darbi u.c.),
∙ Populārzinātniskos izdevumus – literatūra par dabu, sabiedrību un kultūru,
∙ Audiovizuālos dokumentus (skaņu ieraksti, mākslas filmas u.c.)
Bibliotēka nekomplektē:
∙ Literatūru par vardarbību, pornogrāfiju, melno maģiju, rasistisku un naidu kurinošu
literatūru,
∙ Īslaicīgas nozīmes literatūru (bukletus, reklāmas u.c.)
∙ Mācību grāmatas.
Krājuma komplektēšanas avoti:
∙ Pirkumi – novada pašvaldības finansējums (pirkumi grāmatu veikalos),
∙ Dāvinājumi no izdevniecībām, organizācijām, iestādēm, privātpersonām,
∙ Projekti – VKKF fonda projekti, lasīšanas veicināšanas programmas,
∙ Atvietošana,
∙ Abonēšana.
Dāvinājumu politika
Katrs dāvinājums tiek atsevišķi izvērtēts:
∙ Aktualitāte,
∙ Izdošanas gads (ne vecāks par 5 gadiem),
∙ Tēmas aktualitāte,
∙ Valoda – latviešu.
Krājuma komplektēšanā tiek ievērotas šādas proporcijas:
∙ 2/3 – grāmatas,
∙ 1/3 – prese.
Krājuma rekomplektēšanas iemesli:
∙ Nolietoti iespieddarbi,
∙ Novecojuši pēc satura,
∙ Liekie dubleti,
∙ Iespieddarbi nav atgūstami lietotāju vainas dēļ,
∙ Nozaudēti,
∙ Bibliotēkas krājuma profilam neatbilstoši,
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∙ Nodoti citām bibliotēkām.
Bibliotēkas krājums tiek pārskatīts un izvērtēts divas reizes gadā. Lietotāju nozaudētas
grāmatas tiek aizstātas ar līdzvērtīgām, kā to paredz noteiktie pienākumi.
Abonētos preses izdevumus glabā:
∙ Avīzes 2 gadi,
∙ Žurnāli 3 gadi,
Izņēmums ir Kārsavas novada pašvaldības bezmaksas informatīvais izdevums „Kārsavas
novada vēstis” – tiek glabāti visu laiku.
Valodu aptvērums:
∙ Pamatā resursi tiek komplektēti latviešu valodā,
∙ Literatūra svešvalodās, pamatā krievu valodā – ņemot vērā lasītāju pieprasījumu.
Bibliotēkas krājumā nozīmīga vieta ir daiļliteratūrai, kas sastāda 60 % krājuma, tā
nodrošinot gan izglītības, gan izklaides funkcijas.
Ļoti svarīga un vajadzīga iedzīvotājiem ir uzziņu literatūra: enciklopēdijas, sabiedriskās
zinātnes, lauksaimniecība, medicīna, māksla un valodniecība, vēsture u.c., kas sastāda 30 %.
Pirmskolas vecuma bērnu, jaunāko klašu un jauniešu grāmatas 10 %, kas veicina bērnos
lasītprasmi un sniedz papildus zināšanas mācību procesā.
Pieaugot pieprasījumam pēc e-resursiem, tiek izmantotas abonētās datubāzes
„Letonika”, „Lursoft laikrakstu bibliotēka”.

Kārsavas novada Salnavas pagasta bibliotēkas vadītāja

M. Lele

113

Aptaujas anketa
Nr.2
Godājamais bibliotēkas lietotāj, mums ir ļoti svarīgs Jūsu viedoklis par Blontu pagasta
bibliotēkā

pieejamajiem pakalpojumiem. Lai uzlabotu bibliotekāros pakalpojumus Blontu

pagasta bibliotēkā no 01.09.2020. līdz 25.09.2020. tiek veikta aptauja par pieejamajiem un
vēlamiem pakalpojumiem bibliotēkā. Mēs vēlamies zināt, kurus no tiem Jūs izmantojiet un
kādus jaunus pakalpojumus vajadzētu ieviest, lai uzlabotu bibliotekāro apkalpošanu. Aptauja ir
anonīma, rezultāti tiks apkopoti tikai apkopotā veidā.

Anketā ir jāatzīmē Jūsu izvēlētais

variants.
Lūdzu norādiet informāciju par sevi:
1. Dzimums
 sieviete
 vīrietis
2. Vecums
 7 - 17 gadi
 18 - 24 gadi
 25 – 39 gadi
 40 – 54 gadi
 55-64 gadi
 virs 65 gadiem
3. Nodarbošanās
 Skolnieks
 Students
 Strādājošais
 Bezdarbnieks
 Mājsaimniece
 Pensionārs
4. Cik ilgi esat Blontu pagasta bibliotēkas lietotājs:
 Mazāk par gadu
 1-2 gadi
 2-5 gadi
 5-10 gadi
 Vairāk kā 10 gadi
5. Cik bieži mēdzat apmeklēt bibliotēku?
 Vienreiz nedēļā
 Reizi mēnesī
 Reizi ceturksnī
 Reizi pusgadā
 Retāk
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Par BLONTU PAGASTA BIBLIOTĒKAS PAKALPOJUMIEM:
6. Ar ko asociējas vārds „bibliotēka” (var atzīmēt vairākas atbildes):
 Informācijas gūšanas vieta
 Grāmatu apmaiņa
 Vieta, kur palasīt presi
 Interneta izmantošana
 Printēšanas, skenēšanas pakalpojumi
 Atpūtas un komunikācijas vieta
 Izstādes
 Bibliotēkas rīkotie pasākumi
 Cits______________________________________________________________
___________________________________________________________
7. Vai jūs apmierina bibliotēkas darba laiks? (Bibliotēka atvērta darbdienās no plkst.
12.30. līdz plkst. 16.30.)
 Jā
 Nē
Ja atbilde „nē” Jūsu
priekšlikumi__________________________________________________________
________________________________________________________________
8. Kādus no bibliotēkas piedāvātajiem resursiem izmantojat? (var būt vairākas atbildes)
 Grāmatu lasīšana
 Periodikas lasīšana
 Interneta izmantošana
 Datu bāzu lietošana
 e- grāmatas
 printēšana, kopēšana
 izstādes
 bibliotēkā rīkotie pasākumi
9. Vai Jūs apmierina bibliotēkas grāmatu krājums?
 Jā
 Daļēji
 Nē
 neizmantoju
10. Vai ir kādas konkrētas grāmatas, autori vai tēmas, ar ko papildināt bibliotēkas krājumu?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________
11. Vai Jūs apmierina bibliotēkā pieejamo periodisko izdevumu klāsts?
 Apmierina
 Daļēji apmierina
 Neapmierina
 Neizmantoju šo pakalpojumu
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12. Vai ir kādi konkrēti periodiskie izdevumi kurus Jūs vēlētos lasīt Blontu pagasta
bibliotēkā? Nosauciet!
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________
13. Vai Jūs izmantojat e-grāmatas pakalpojumus?
 Jā
 Nē
 Nezinu, ko tas nozīmē, kā pieslēgties
14. Interneta pieejamība bibliotēkā:
 Labs
 Apmierinošs
 Neapmierinošs
 Neizmantoju
15. Vai bibliotēkā nepieciešama lietotāju datorapmācība?
 Jā
 Nē
16. Kādas izstādes un par kādām tēmām vēlētos redzēt nākotnē pagasta bibliotēkā?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________
17. Kādus pasākumus Jūs vēlētos, lai organizē pagasta bibliotēka?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________
18. Vai Jūs apmierina bibliotekārā apkalpošana?
 Jā
 Nē
 Daļēji
19. Kādus bibliotēkā vēl neesošus pakalpojumus Jūs gribētu saņemt bibliotēkā tuvākajā
laikā?__________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________
20. Kas bibliotēkai jāmaina vai jāuzlabo savā darbībā tuvāko gadu laikā?
______________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Kopā izvērtējot pakalpojumu kvalitāti, mēs varam atklāt trūkumus un nepilnības
bibliotēkas darbā, kā arī papildināt esošos pakalpojumus bibliotēkā.
Paldies par atsaucību, atklātību un veltīto laiku!
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BLONTU BIBLIOTĒKAS LIETOTĀJU APTAUJAS ANKETAS REZULTĀTU
APKOPOJUMS
Aptaujas anketas aizpildītas 2020. gada septembra mēnesī
Aptaujas anketas aizpildīja 31 Blontu pagasta bibliotēkas lietotājs: 20 sievietes un
11 vīrieši (19% no visiem bibliotēkas lietotājiem)
Aptaujā visvairāk piedalījās respondentu darbspējīgajā vecumā 40 - 54 gadi
Respondentu vecums
virs 65 gadi
10%

7 - 17 gadi
16%
18 - 24 gadi
6%

55 - 64 gadi
23%
40 - 54 gadi
32%

25 - 39 gadi
13%

 Pēc nodarbošanās aptaujātie dalījās:
20
15
10
5
0

Aptaujā vairāk piedalījās strādājošie bibliotēkas lietotāji.
 „Cik ilgi esat Blontu pagasta bibliotēkas lietotājs?” respondenti atbildēja:
mazāk par
gadu
0%

vairāk kā 10
gadi
39%

1 - 2 gadi
6%

2 - 5 gadi
19%

5 - 10 gadi
36%

Pārsvarā bibliotēkas pakalpojumus respondenti lieto vairāk kā 10 gadus.
 „Blontu bibliotēku apmeklē” respondenti atbild:
retāk
reizi pusgadā
reizi ceturksnī

reizi mēnesī
vienreiz nedēļā
0
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8
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14

16

Vairums ir atbildes „vienreiz nedēļā”. Bija aizrādījumi no anketas aizpildītājiem,
ka nebija atbildes „biežāk kā vienreiz nedēļā”, jo daudzi tiešām apmeklē bibliotēku
gandrīz katru dienu
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 Par Blontu pagasta bibliotēkas pakalpojumiem respondenti izsakās, ka vārds
„bibliotēka” asociējas:
bibliotēkas rīkotie pasākumi

izstādes
atpūtas un komunikācijas vieta
printēšanas, skenēšanas pakalpojumi
interneta izmantošana
vieta, kur palasīt presi
grāmatu apmaīņa
informācijas gūšanas vieta
0
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neapmierina
6%

Bibliotēkas darba laiks

apmierina
94%

Secinājums. Bibliotēkas apmeklētājus apmierina esošais darba laiks: katru darba
dienu no plkst. 12.30. līdz plkst. 16.30. Tikai 2 respondenti ieteica jaunu bibliotēkas darba
laiku: - no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.30 un no plkst. 06.00 līdz plkst. 17.0
Jautājumā „Kādus no bibliotēkas piedāvātajiem resursiem izmantojat?” aptaujātie
atbild:
23
15

14

14

13

9
2

1

Vairāk atbildes izskan, ka lasa grāmatas un periodiku, izmanto internetu un apskata
bibliotēkā rīkotās izstādes
 Jautājumā „Vai Jūs apmierina bibliotēkas grāmatu krājums” aptaujātie sniedz
atbildes:
24

4
1

2

Vairumā atbildēs izskan „jā, apmierina”
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Jautājumā „Vai ir kādas konkrētas grāmatas, autori vai tēmas, ar ko papildināt
bibliotēkas krājumu? Respondenti min:
Latviešu rakstnieces Monikas Zīles darbus;
Fantastikas grāmatas;
Detektīvus, vēstures, folkloras, kulinārijas grāmatas, grāmatas latgaliešu valodā;
Kriminālromāni;
Latviešu rakstnieces Daces Judinas grāmatas;
Grāmatas par pašattīstīšanos;
Latviešu rakstnieka Egila Lukjanska darbus.
Jautājumā „Vai Jūs apmierina bibliotēkā pieejamo periodisko izdevumu klāsts?”

neizmantoju šo pakalpojumu
neapmierina
daļēji apmierina

apmierina
0

5

10

15

20

25

aptaujātie atbild, ka jā, apmierina
Uz 12.jautājumu „ Kādus periodiskus izdevumus papildus abonētajiem Jūs vēlētos
lasīt Blontu pagasta bibliotēkā” respondenti papildina esošos ar jauniem periodiskajiem
izdevumiem:
„Ievas stāsti”
„Ilustrētā vēsture”
„Leģendas”
„Latvijas avīze”
„Astes”
„Kas jauns”
„Deko”
„Ārsts”
„100 секретов”
Jautājumā par e-grāmatas pakalpojumu izmantošanu respondenti atzīst, ka :
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nezinu, ko
tas nozīmē,
kā
pieslēgties
10%

e-grāmatu izmantošana
jā
13%

nē
77%

e-grāmatas pakalpojumus viņi neizmanto
 Interneta pieejamība bibliotēkā:
Interneta pieejamība

neizmantoju
6%
neapmierino
šs
0%
apmierinošs
36%

labs
58%

Tikai 58 % respondentu domā, ka interneta pakalpojumi ir labā līmenī, 36 % uzskata
ka interneta pakalpojums ir apmierinošs, jo tiešām bieži ir interneta atslēgumi, kā arī lietotājus
neapmierina interneta ātrums
Vai bibliotēkā nepieciešama lietotāju datorapmācība?

Lietotāju datorapmācība
jā

nē

29%
71%

Vairums, 71 % respondentu uzskata, ka lietotāju datorapmācība nav nepieciešama.
Jautājumā kādas izstādes un par kādām tēmām vēlētos nākotnē pagasta bibliotēkā?
Respondenti atbild:
Pagasta un novada vēsture;
Dārzeņu izstādes, ziedu izstādes, sēņu izstādes;
Par novada cilvēkiem, viņu hobijiem;
Šmulāna velniņi;
Par sportu;
Izstāde par medību trofejām ;
Par automašīnām Volvo;
Rokdarbu izstādes;
Viesizstādes no citām vietām;
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Izstāde „Mans dators”, lai bērni zīmētu datoru;
Viedoklis „Blontu bibliotekāre skatās pareizi (atklājot vietējo iedzīvotāju talantus un
aizraušanos).
17. Jautājumā „Kādus pasākumus Jūs vēlētos, lai organizē pagasta bibliotēka?” izskan
ierosinājumi:
Lai paliek esošie;
Lekcijas, pieredzes apmaiņa, kursi, tikšanās ar interesantiem cilvēkiem;
Tikšanās ar novadniekiem, atklājot viņu darbu (rokdarbi, kolekciju) izstādes;
Kopēju kinoseansu un sarunu par filmu
Tikšanās ar dzejniekiem, rakstniekiem;
Apmierina esošie;
„Bērnu žūrija” ( 2 atbildes);
Bērnu koncerts bibliotēkā;
Teātrus, spēles ar bērniem;
Pārgājienus (2 atbildes);
Pasākumus 8. martā, Valentīndienā, Līgo svētkos.
„Vai Jūs apmierina bibliotekārā apkalpošana?” respondenti vairumā atbild, ka jā:

Bibliotekārā apkalpošana
3% 0%

jā

nē

daļēji

97%

„Kādus pasākumus Jūs vēlētos, lai organizē pagasta bibliotēka?
Aptaujātie ierosina:
Vakarēšana saistībā ar folkloru, ziņģēm;
Autofanu saiets;
Iespēju nopirkt grāmatu;
Nevienu. Bibliotēka ir vieta, kur apmainīt grāmatas, lasīt periodiku, apmeklēt
bibliotēkas rīkotos pasākumus nevis klientu apkalpošanas centrs;
Apmierina esošie pakalpojumi (2 atbildes).
Pēdējā jautājumā „kas bibliotēkai jāmaina vai jāuzlabo savā darbībā tuvāko gadu
laikā?” respondenti novērtē un ierosina:
Viss ir kārtībā un lai paliek esošajā līmenī (6 pozitīvas atbildes);
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Daudz atsauksmju par datoriem un interneta pieslēgumu:
Lai vairāk datoru, kurus var izmantot;
Jaunus datorus, sēdvietas, lai cilvēki ar telefoniem arī varētu sēdēt internetā un dalīties
ar informāciju;
Jāsataisa visus esošos datorus;
Jāuzliek jaunus datorus;
Lai būtu vairāk datoru, lai katrs lietotājs varētu strādāt. Lai labāk ķertu internets.
Grīdu jānomaina;
Veiksmīgi piesaistīt finanšu līdzekļus bibliotēkas krājuma papildināšanai. Paldies par
darbu bibliotekārei!
BIBLIOTĒKAI JĀPASTĀV BLONTOS ARĪ PĒC REĢIONĀLĀS REFORMAS!
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Nr.3
Projekts - V Latgales stāstnieku festivāls “Omotu stuosti”
V stāstnieku festivāls “Omotu stosti” tika organizēts ar mērķi ieinteresēt vietējo
sabiedrību un stiprināt stāstnieku kustību Latgalē, pastiprinot sabiedrības interesi par stāstu
stāstīšanas tradīciju Latvijā, prasmi un nozīmi latviskās un latgaliskāks kultūrtelpas veidošanā
un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā caur mutvārdu daiļradi, kā arī aktualizēta
interese par amatu prasmēm, īpaši par audēju darbu, un veicināta to pārmantojamība
nākamajām paaudzēm ar paaudžu dialogu starpniecību. Šim nolūkam tika organizēti pasākumi
V stāstnieku festivāla “Omotu stosti” ietvaros: 7.augustā Festivāla atklāšana notika Isnaudas
pagasta Martišu Kultūras centrā, kur latgaliešu tekstilmāksliniece Annele Slišāne izstāstīja savu
pieredzi aušanā un 100 deķiem, kas noausti par godu Latvijas simtgadei, kā ari demonstrēja
labākos no saviem darbiem, savukārt stāstniece Māra Mellēna stāstīja par stāstnieku kustību un
tās pirmsākumiem, stāstītprasmes nozīmi. Vakarā Isnaudas parka estrādē tika stāstīti stāsti,
izdziedātas dziesmas un veidota diskusija piknika laikā kopā ar pasākuma apmeklētājiem.
8.augustā stāstu stāstīšana turpinājās Ludzas pilsētas svētku ietvaros organizētā
publiskā pasākuma “Seno arodu diena”, un Ludzas novadpētniecības muzejā Bērnu rīta
pasākumā ģimenes ar bērniem un jaunieši kopā ar stāstnieci Ingunu Radziņu. Savukārt Ludzas
amatnieku centrā lekciju un meistarklasi vadīja pazīstamā vēsturniece, pētniece un
tekstilmāksliniece Anete Karlsone par izejmateriālu sagatavošanu, dziju krāsošanas vēsturi un
iespējām, par īpašajām prasmēm, strādājot ar vilnu, augu krāsvielām un diegiem līdz auduma
tapšanas procesam. Ludzas amatnieku centra vadītājs Ēriks Kondrāts izstāstīja par centru,
vietējiem amatniekiem, un par amatu prasmju vēsturi un tradīcijām Latgalē, savukārt Līga
Kondrāte iepazīstināja ar Ludzas meistaru izveidoto Ludzas tautas tērpu kolekciju, tautas tērpu
tradīciju un nepieciešamajām prasmēm, iegūto informāciju no vietējo stāstiem un pūralādēm.
Projektu atbalstīja Valsts kultūrkapitāla fonds un Ludzas novada pašvaldība. To
realizēja Ludzas tūrisma informācijas centrs sadarbībā ar Ludzas pilsētas galveno bibliotēku.
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Nr.4
Projekts “Ludzas igauņu ābece”
Kā unikālu tautas kopienu Ludzas novadam, Latvijai un arī pasaulei var nosaukt
Ludzas igauņus (Luci), kuri Ludzas apkārtnē dzīvojusī jau gadsimtiem ilgi. Aktīvāka Ludzas
igauņu pētniecība sākusies vien XIX gadsimta beigās. Mūsdienās interese par Ludzas igauņiem
aktualizējās.
Šobrīd aktīvākais Lucu pētnieks ir Dr. phil. Uldis Balodis. Līdztekus vairākiem
pētījumiem par Ludzas igauņu vēsturi un valodu U. Balodis ir sastādījis Lucu ābeci.
Manuskripta priekšvārdā Uldis Balodis raksta : “Mācoties šo valodu jūs atdzīvināt daļu no šīs
senās daudzveidības. Iepazīstoties ar to jūs ne vien turat to pie dzīvības bet tai dodat jaunu
dzīvību. Iemācoties kaut dažus vārdus Ludzas igauņu valodā jūs nodrošināt, ka šī daļa no mūsu
vēstures nepazudīs ”
Ulda Baloža grāmatā “Ludzas igauņu valodas ābece” ir pirmā grāmata, kura tapusi
šajā valodā. Grāmata ir ne tikai Lucu ābece, bet tajā ievietoti apraksti par Ludzas igauņu
vēsturi un izcelsmi, informācija par Lucu rakstību, pētniekiem un pētniecību, Ludzas igauņu
ciemiem u.c. Grāmata ilustrēta ar vēsturiskām un mūsdienu fotogrāfijām.
2020.gada 26.septembrī Eiropas valodu dienas ietvaros notika grāmatas prezentācija.
Pasākumā piedalījās grāmatas autors, pētnieki no Igaunijas Karls Pajusalu, Tartu universitātes
profesors un Pauls Hagu, setu valodas pētnieks (tiešaistē, sakarā ar Igaunijā izsludināto
karantīnu), tulkotājs Hanness Korjuss, Ludzas igauņu pēcteči un citi interesenti. Ludzas igauņu
dziesmas dziedāja Ciblas novada folkloras kopa “Ilža” un bērnu folkloras kopa “Žibuleits”, tika
demonstrēts fragments no Indreka Jēta filmas „Zaudētā cilts: stāsts par Ludzas igauņiem”,
Marikas Čerņavskas vadītā teātra “Azotē” dalībnieces nospēlēja izrādi “Kur kamoliņš ripo” pēc
lucu pasaku motīviem lucu valodā, Ludzas Jura Soikana Mākslas skolas audzēkņi izveidoja
izstādi pēc lucu pasaku motīviem, Latgales regionālā televīzija izveidoja sižetu par pasākumu.
https://www.youtube.com/watch?v=q0Ot4EOJ7Jw&feature=emb_imp_woyt
Grāmatu izdeva Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka sadarbībā ar Latvijas Universitātes
Lībiešu institūtu. Grāmatas izdošanu finansēja Valsts Kultūrkapitāla fonds un Ludzas novada
pašvaldība.
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Grāmatas prezentācijas pasākuma afiša

Grāmatas autors ar daļu no Ludzas igauņu pēctečiem
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Nr.5
Projekts - “Ģimenes stiprināšana ar bibliotēkas sadarbības palīdzību kā ieguldījums
sociāli-ekonomiskajā attīstībā Ludzas novadā, Rokišķu rajonā un Jēkabpils pilsētā”
(HOME LLI-422)
HOME projekta mērķis ir veicināt Ludzas, Rokišķu un Jēkabpils pašvaldību
iedzīvotāju sociāli ekonomisko aktivitāti, tādējādi sekmējot dzīves apstākļu uzlabošanos
Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionā – 3 pašvaldībās, kuras atrodas tālu no attīstības
centriem, ar zemu dzimstības, augstu mirstības līmeni un zemu iedzīvotāju ienākumu līmeni.
Mērķis tiks sasniegts, sadarbojoties Ludzas, Rokišķu un Jēkabpils bibliotēkām.
Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka, Rokišķu rajona pašvaldības bibliotēka un Jēkabpils
pilsētas bibliotēka intensīvāk strādās ar ģimenēm kā ar mazām “sabiedrībām” vietējā
sabiedrībā: tās paplašinās bibliotēku apmeklētāju loku un nodrošinās ģimenei draudzīgus
apstākļus savās telpās. Projekta ietvaros bija paredzēts veikt atraktīvas, izklaidējošas un
izglītojošas aktivitātes “Family Time” jeb “Ģimenes laiks”, kurās jebkurš vecāks, ģimene varēs
piedalīties un iemācīties kaut ko jaunu. Pagaidām pandēmijas dēļ ši aktivitāte nenotiek.
Lai iemācītos strādāt ar dažādām paaudzēm, bibliotekāri piedalīsies 3 kopīgos
semināros un mācību braucienā uz Helsinkiem, Somija. Tiks izstrādāta spēļu platforma
HOME, dodot pieeju jebkuram cilvēkam, kas meklē informāciju par Ludzu, Rokiškiem un
Jēkabpili, spēles formā.
Bibliotēkas uzlabos savu tehnisko nodrošinājumu: tās iegādāsies portatīvos datorus,
interaktīvos displejus, spēles un rotaļlietas dažāda vecuma bērniem, kā arī mēbeles. Ludza un
Jēkabpils bibliotēkas iegādāsies autiņbiksīšu maiņas aprīkojumu. Rokišķu bibliotēkas telpas
tiks izremontētas, lai nodrošinātu ērtāku vidi saviem apmeklētājiem.
COVID - 19 pandemijas dēļ, pašlaik pašakumu rīkošana nav iespējama, tiek iepirkts
projaktā pzreadzētais aprīkojums un datortehnika.

Projekta partneri pirmajā tikšanās reizē
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Nr.6
Projekts - “ Inovatīvu interaktīvu metožu ieviešana pilsētas dabas objektu
uzlabošanai un videi draudzīgākas apziņas veidošanai sabiedrībā un dabas tūrisma
sektorā Latgales reģionā un Pleskavas apgabalā”( NATTOUR)
Divas kaimiņu pašvaldības – Ludzas novada pašvaldība un Sebežas rajona
administrācija – plāno uzlabot dabas objektus Ludzā un Sebežā, ieviešot inovatīvās metodes
skolēnu apmācībai dabaszinībās, paaugstinot speciālistu kapacitāti un sabiedrības informētību.
Ludzā ir izveidota neliela pusaudžu grupa, kurai Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka un
Ludzas Novadpētniecības muzejs organizē nodarbības dabaszinātņu jomā.
Gan Ludza, gan Sebeža izveidos āra klases – vietas, kur varēs notikt dabaszinātņu
apmācības. Turpat tiks uzstādīti interaktīvi stendi ar informāciju par dabas objektiem Latgales
un Pleskavas reģionā. Informāciju stendiem gatavo Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas un
Ludzas novadpētniecības muzeja speciālisti. Ir ieplānoti arī kopīgie semināri

Ludzas un

Sebežas dabaszinātņu, bioloģijas, ķīmijas un fizikas skolotājiem, bibliotekāriem, muzeju
speciālistiem. Tāpat bibliotēka iepirka lielu klāstu grāmatu, kas saistītas ar dabas tematiku kā
pieaugušiem lasītājiem tā arī bērnu auditorijai.
Diemžēl tagadējā situācijā semināri un tikšanās ar partneru kolēģiem un bērniem nevar
notikt. Projekts turpināsies līdz 2021. gada vasaras vidum, tāpēc gribas cerēt, ka situācija
uzlabosies.

Vienā no nodarbībām notika iepazīšanās ar projektā iepirktām grāmatām
un kreses ziedu sēklu stādīšana
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