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KOPSAVILKUMS 

Darba prioritātes: 

Atskaites gadā darba prioritātes: 

✓ Saglabāt lasītāju skaitu un strādāt pie lietotāju atgriešanas bibliotēkā. 

✓ Izstrādāt Ludzas novada bibliotēkas 2. un 3. stāva, kā arī kāpņu telpu 

rekonstrukciju. 

✓ Turpināt darbu pie jaunās Ludzas novada bibliotēkas mājaslapas pilnveides. 

✓ Turpināt strādāt pie starptautisko projektu realizācijas. 

✓ Krājuma popularizēšana tiešsaistē. 

✓ Turpināt bibliotekāru zināšanu un kompetenču celšanu dažādās jomās. 

Jauni pakalpojumi: 

✓ Atskaites gadā Ludzas novada bibliotēkas Facebook profilā tika izveidota rubrika 

#Grāmatplaukts, novadpētniecības materiālu rubrika #Ludzavēsturē, notika grāmatu 

apskati, viktorīnas #Bibliotēkasviktorīna. (60.lpp.) 

✓ Zilupes pilsētas bibliotēkā tika veidotas virtuālās ekskursijas bērniem. (115. lpp.) 

Nozīmīgi/jauni projekti: 

✓ Āra bibliotēka (55. lpp; 117.lpp) 

✓ Atskaites gadā tik organizēta Latgales novada bibliotekāru konference.(106.lpp.) 

✓ Eiropas kultūras mantojuma dienu ietvaros tika organizēts pasākums “Vindavas – 

Ribinskas dzelzceļa posms Cirma-Zilupe” par dzelzceļa līniju Ludzas novadā. (94. lpp) 

✓ Sadarbībā ar dzejnieku A.Jakimovu un grāmatu draugu klubu “Varavīksne” tika 

izdota Ludzas dzejnieces J.Arbuzovas grāmata “Ranee ne opublikovannoje, fotografii, 

vospominanija” (“Ранее не опубликованное, фтографии, воспоминания”). (117.lpp) 

✓ Lai veicinātu kvalitatīvu materiālu ievietošanu sociālajos tīklos un, lai 

nostiprinātu zināšanas tiešsaiste rīku izmantošanā tika organizētas divas apmācības reģiona 

bibliotekāriem: darbs ar video redaktoru SHOTCUT (10nodarbības) un darbs ar fotogrāfiju 

un citu attēlu apstrādes un izveides programmu GIMP (14nodarbības). (121.lpp.) 

✓ Zilupes pilsētas bibliotēkas darbinieki rīkoja virtuālās ekskursijas bērniem. 

(115.lpp.) 

Administratīvi teritoriālās reformas ietekme uz bibliotēku darbu pārskata periodā: 
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Atskaites gads bija satraukuma, neziņas, nedrošības gads, jo pagāja Administratīvi 

teritoriālās reformas zīmē, spriežot un domājot kā tas viss izvērtīsies.  

Četrus novadus (Cibla, Kārsava, Ludza, Zilupe) apvienoja vienā Ludzas novadā. Ciblas, 

Kārsavas un Zilupes bibliotēkas tika pievienotas pilsētu, pagastu pārvaldēm, kas sākotnēji 

nedaudz apgrūtināja darbu, jo nevienai no pusēm īsti nebija pieredzes šāda veida darba modelim. 

Pievienoto trīs novadu darbiniekiem nebija pieredzes darbā ar dokumentu vadības sistēmu 

(DVS) LIETVARIS, kas radīja apjukumu un nepatīkamus mirkļus un, lai šādu starpgadījumu 

būtu mazāk un, lai lieki nesatraukt jaunos novada pienācējus, ar zināšanām un prasmēm dalījās 

ik viens novada darbinieks. 

Problēmas, to risinājumi: 

Ludzas novada 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 novada bibliotēkas pieejamības uzlabošanai”. 

Pārskata periodā tika izstrādāts telpu rekonstrukcijas plāns. Nākamais solis - tehniskās 

dokumentācijas izstrāde pieejamības nodrošināšanai. 
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1.VISPĀRĪGS REĢIONA BIBLIOTĒKU RAKSTUROJUMS 

• Īss situācijas apraksts  

Ludzas novada bibliotēka (turpmāk tekstā – LudzasNB) ir Ludzas novada pašvaldības 

kultūras, izglītības un informācijas iestāde un Bibliotēku likumā noteiktajā kārtībā ir reģistrēta 

Latvijas Republikas Kultūras ministrijā.  

Atskaites gadā Ludzas NB veica reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas un darbojās kā 

metodiskais, konsultatīvais un koordinācijas centrs reģiona 27 publiskajām un 14 mācību iestāžu 

bibliotēkām. 

2021.gada pirmajā pusgadā Ludzas reģionā bija deklarēti 229041 iedzīvotāji, salīdzinot ar 

iepriekšējo gadu par 401 iedzīvotājiem mazāk, jeb par 1,7 % mazāk.  

1.1. Tabula “Iedzīvotāju skaits novados” 

Novads 2019.gads 2020.gads 2021.gads 
% salīdzinot ar iepr. 

gadu 

Ludzas 12952 12594 123892 -2,8; -1,6 

Ciblas 2633 2499 24433 -5,1; -2,2 

Kārsavas 5602 5440 53684 -2,9; -1,3 

Zilupes 2864 2772 27045 -3,2; -2,4 

 

• Izmaiņas bibliotēku darbībā pārskata periodā 

Ar 2021. gada 1.novembri Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka tika pārdēvēta par Ludzas 

novada bibliotēku (Ludzas novada pašvaldības domes sēdes Protokols Nr.10, no 28.10.2021.).  

01.08.2021. tika mainīts nosaukums Ludzas pilsētas ģimnāzijai, uz šodienu šī izglītības 

iestāde saucas Ludzas pilsētas vidusskola (Ludzas pilsētas vidusskolas bibliotēka). 

Pēc administratīvi teritoriālās reformas novadu publiskās bibliotēkas tika pievienotas 

pilsētu, pagastu pārvaldēm, tādējādi pozicionējoties kā pārvalžu struktūrvienības. 

 
1 Iedzīvotāju skaits novadā kopā, pēc PMLP Fizisko personu reģistra statistikas datiem uz 30.06.2021 

(dokuments pievienots 22.10.2021)  

2 Pēc PMLP datiem 

3 Pēc PMLP datiem 

4 Pēc PMLP datiem 

5 Pēc PMLP datiem 
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Sakarā ar to, ka mainījās bibliotēku pakļautība tika izstrādāti jaunie iestāžu 

struktūrvienību normatīvie dokumenti, darbinieku amatu apraksti. Ciblas, Kārsavas un Zilupes 

novadu bibliotekāri slēdza jaunos darba līgumus. 

Līdumnieku pagasta bibliotēkas vadītāja līdztekus bibliotekārajam darbam veica arī 

klientu apkalpošanas darbu.  

Goliševas pagasta bibliotēkas vadītāja paralēli bibliotekārajam darbam uzsāka pildīt 

pārvaldes sekretāres pienākumus.  

• Pārskata periodā paveiktais no bibliotēkas stratēģijā definētajiem virzieniem un 

uzdevumiem 

Pārskata periodā tika paveikts sekojošais: 

✓ Bibliotēkas krājums tika regulāri papildināts ar jaunākajām grāmatām un preses 

izdevumiem,  

✓ Izveidots un saglabāts lasītāju klubs, un sarīkotas tikšanās ar kluba biedriem, 

pārrunāts turpmākais lasītāju kluba darbības plāns.  

✓ Dažādos veidos tika popularizēts novadpētniecības materiāls.  

✓ Veidotas vairākas virtuālās izstādes.  

✓ Veikta apmeklētāju anketēšana dažādos jautājumos.  

✓ Regulāri tika rīkoti jaunieguvumu apskati bibliotēkas Facebook profilā. 

✓ Pateicoties tiešsaistes platformām bibliotēkas darbiniekiem bija iespēja piedalīties 

vairākās apmācībās, tādējādi pilnveidot savu profesionālo kompetenci. 

• Darbs ilgtspējīgas attīstības mērķu jomā  

Ludzas novada bibliotēka vairākus gadus pēc kārtas darbojas Interreg projektos, kur 

galvenais akcents tiek likts uz darbu ar sociāli nedrošām ģimenēm. Atskaites gadā, neskatoties uz 

to, ka bibliotēkas darbs vairākus mēnešus bija paralizēts, tika rīkoti izglītojošies pasākumi 

bērniem un viņu vecākiem, apmācības bibliotēku darbiniekiem.  

• Bibliotēku akreditācija  

Ludzas reģiona bibliotēku akreditācija 2021.gadā nav notikusi. 
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2. FINANSIĀLAIS NODROŠINĀJUMS 

LUDZAS NOVADA BIBLIOTĒKA 

2.1. Tabula Bibliotēkas izdevumi 

 2019 2020 2021 

Izdevumi kopā (EUR) 262466 222073 216713 

Darbinieku atalgojums (bruto) 154532 128723 122834 

Krājuma komplektēšana 13549 13150 13542 

 

2021. gadā Ludzas novada bibliotēkas darbība tika finansēta no sekojošiem avotiem:  

✓ Ludzas novada pašvaldības finansējums - 192597 EUR, 

✓ ERAF finansējums divos Interreg projektos - 23489 EUR, 

✓ Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums - 600 EUR. 

Ludzas novada pašvaldības piešķirtais finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju 

veikšanu, bibliotēkas pakalpojumu attīstība notiek pateicoties līdzekļiem, kuri piesaistīti projektu 

realizācijas rezultātā. 

LUDZAS REĢIONS 

2.2. Tabula Bibliotēkas izdevumi 

 2019 2020 2021 

Izdevumi kopā (EUR) 420015 419137 440473 

Darbinieku atalgojums (bruto) 251330 254345 255112 

Krājuma komplektēšana 36313 37543 41270 
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Pārskata periodā bibliotēku pamatbudžetus veidoja četru pašvaldību piešķirtais 

finansējums, kurš palika nemainīgs arī pēc administratīvi teritoriālās reformas, apvienojoties 

četriem novadiem kopā. Atskaites periodā bibliotēku finansējumi visās izdevumu pozīcijās 

pieauga: 

✓ krājuma papildināšana - pieauga par 9.9%6,  

✓ darbinieku atalgojums – pieauga par 0.3%, jeb par 767 EUR 

✓ bibliotēku izdevumi kopā – pieauga par 5.1% 

Piešķirtie finanšu līdzekļi nodrošināja bibliotēku pamatfunkciju veikšanu. 

 

 
6 Salīdzināti 2021.gads ar 2020.gadu 
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3. MATERIĀLĀ UN TEHNISKĀ STĀVOKĻA VĒRTĒJUMS 

LUDZAS NOVADA BIBLIOTĒKA 

• Veiktie un plānotie telpu un ēku rekonstrukcijas projekti un remontdarbi 

2021.gadā Ludzas novada bibliotēkā remontdarbi netika veikti. Ar Ludzas novada 

pašvaldības arhitektes palīdzību, tika sagatavots bibliotēkas otrā stāva rekonstrukcijas plāns, kurš 

būs par pamatu tehniskās dokumentācijas izstrādei. 

• Iekārtas, aprīkojums 

3.1. Tabula Ludzas novada bibliotēkas tehniskais aprīkojums 

Biroja tehnikas nosaukums Iegādes gads 

Skeneris Ben Q 2006 

Printeris HP Laser Jet 2007 

Skeneris Epsos Perfection 2009 

Projektors Epsos 2012 

Drukas iekārta Keocera ECOSYS 2015 

Drukas iekārta TASKalfa 2016 

Svītru kodu skeneris ar Statīvu 2016 

Vākojamā mašīna CoLibri 2016 

Ārējais cietais disks 2016 

Projektors Hitachi 2017 

Kpētājs Triumph-Adler 2018 

Printeris Kyocera ECOSYS  2018 

NAS serveris 2020 

Perforācijas iesiešanas mašīna  2004 

Notebook FSC Amilo 2007 

Drukas iekārta Keocera ECOSYS 2015 

Datorkomplekts (3 ierīces) 2013 

Stacionārais dators (2 ierīces) 2014 

Stacionārais sistēmbloks (3 ierīces)  2015 

Dators (2 ierīces)  2016 

Dators (10 ierīces)  2018 

Dators HP (2 ierīces)  2019 

Portatīvais dators DELL Vostro 2020 

Dators ATEA Vectron (2 ierīces)  2021 

Portatīvais dators Dell Latitude ( 10 ierīces)  2021 

Bērnu pratināmais galds 2021 

 

Projekta “Ģimenei draudzīgas bibliotēkas izveide kā ieguldījums sociāli ekonomiskajā 

attīstībā Ludzas novadā, Rokišķu rajonā un Jēkabpils pilsētā” HOME; LLI-422 ietvaros 
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bibliotēka iegādājās bērnu pārtinamo galdiņu. Bibliotēka atrodas pilsētas centrā un jaunajām 

māmiņām būs vieta, kur nepieciešamības gadījumā varēs ērti pārtīt, pabarot bērnu. 

Bērnu apkalpošanas nodaļas grāmatu krājumam nomainīti plaukta grāmatu daleņi. Ludzas 

novada bibliotēkai ir labs nodrošinājums ar tehniku (datori, portatīvie datori, kopēšanas, 

skenēšanas, drukāšanas iekārtas u.c.), kura ir nepieciešama ikdienas darbam.  

• Problēmas un to risinājumi materiālā un tehniskā stāvokļa jomā 

Pateicoties vairāku starptautisko projektu realizācijai Ludzas novada bibliotēka aprīkota 

ar labu tehniku. Naudas līdzekļi tiek plānoti tehnikas remontam.  

LUDZAS REĢIONS 

• Remontdarbi 2021.gadā reģiona bibliotēkās: 

Istalsnas bibliotēkā atskaites gadā savests kārtībā bibliotēkas koridors. Remontdarbiem 

tika iztērēti 350.00 EUR.  

Nirzas pagasta bibliotēkā tika iegādātas un uzstādītas ārējas durvis par summu 664 EUR 

Ņukšu pagasta bibliotēkā atskaites gadā tika nomainīti četri vecie koka logi - uzstādīti 

PVC logi, iekšējās PVC palodzes un ārējās cinkotās palodzes, veikta logu apdare, kopējās 

izmaksas - 1090 EUR. Jauno logu uzstādīšanas un apdares darbus veica SIA Foveol. 

Raņču bibliotēka – ēkai, kurā atrodas bibliotēka pārskata periodā tika veikts jumta 

seguma remonts. 

• Iegādātais inventārs 2021.gadā: 

Cirmas pagasta bibliotēka: 1) nomainīts griestu apgaismojums, 2) nopirktas logu 

žalūzijas. 

Blontu pagasta bibliotēka: 1) atskaites gadā tika iegādāta un uzstādīta jauna bibliotēkas 

izkārtne, 2) iegādāts jauns galds atpūtas zonai par 35.00 EUR. 

Ņukšu pagasta bibliotēkā iegādāts jauns puķu podu statīvs, summa 45.00 EUR. 

Pasienes pagasta bibliotēkā atskaites gadā iegādājās ūdens sildītāju 79.90 EUR vērtībā.  

Pildas pagasta bibliotēkā atskaites gadā tika pievērsta uzmanība grāmatu plauktu 

noformējumam: 1) tika iegādātas plauktu galu norādes (14.gab., par 109.00 EUR), 2) sākts darbs 

pie plauktu daleņu nomaiņas (33 gab., par 101EUR), 3) iegādāta velonovietne par 115.00 EUR, 

4) tika iegādāta un uzstādīta ceļa norāde uz pagasta pārvaldes iestādēm tajā skaitā uz Bibliotēku. 

Ciblas pagasta bibliotēka: iegādāti: trīs 1) bērnu grāmatu plaukti un plaukts izstādēm 

bērnu nodaļā par summu 325.87 EUR, 2) galds un četri krēsli “Zieds” mazākajiem bibliotēkas 
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apmeklētājiem par summu 180.00 EUR, 3) pastkaste preses izdevumu saņemšanai par summu 

14.99 EUR, 4) jauna bibliotēkas izkārtne. 

Isnaudas pagasta bibliotēkā iegādāti: 1) velonovietne, summa 80.00 EUR, 2) ceļa norādes 

plāksne, summa 133.34 EUR. 

Istalsnas bibliotēkā iegādāti: 1) divi jauni krēsli par kopējo summu 66.00 EUR, 2) norāde 

uz bibliotēku par summu 100.67 EUR, 3) velonovietne par summu 80.00 EUR. 

Pureņu pagasta bibliotēkā atskaites gadā tika iegādāts biroja krēsls darbiniekam par 

summu 140.00 EUR. 

Pušmucovas pagasta bibliotēkā pārskata gadā tika uzlabots apgaismojums bibliotēkā, 

nomainīti griestu gaismekļi par summu 220 EUR. 

• Iekārtas, aprīkojums:  

3.2.Tabula Bibliotēku iekārtas un aprīkojums  

 
Darbinieka 

(skaits) 
Iegādes/saņemšanas gads 

Lietotājiem 

(skaits) 
Iegādes/ saņemšanas gads 

Datori  37 2008; 2012; 2013; 2014; 

2015; 2016; 2018; 2019; 

2020; 2021 

121 2005; 2006; 2008; 2012; 

2015; 2016; 2018; 2019; 

2020 

Portatīvais dators 4 2011; 2016; 2021  1 2021 

Multifunkcionālā 

iekārta 

9 2008; 2013; 2016; 2019; 

2021 

34 2005; 2006; 2008; 2009; 

2010; 2014; 2015; 2017; 

2018; 2020 

Printeri 7 2013; 2011; 2017; 2019 7 2007; 2009; 2020; 2021 

Kopētāji   3 2008 

Skeneri 5 2005; 2007    

Svītrkodu 

skeneris 

11 2012; 2015; 2017; 2021   

Fotokamera 2 2009   

Videokamera 1    

Projektors 4 2018;   

Laminēšanas 

iekārta 

8 2018; 2021; 2020   

Radiotelefons  2 2020   

Austiņas ar 

mikrofonu 

  22 2020 

Web kameras 3 2008; 2020; 2021 4 2008; 2020 

Skaļruņi 1 2015 1 2015 

Ekrāns 2 2019   

Diktofons 1   2009 

ID karšu lasītājs 2 2021   
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• Iegādātās iekārtas, aprīkojums: 

 Blontu pagasta bibliotēka iegādājās – 1) 1 stacionāro datorkomplektu darbiniekam, 2) 1 

portatīvo datoru, kuru izmanto bibliotēkas vadītāja tiešsaistes platformās organizētajos lekcijās,  

semināros, apmācībās, sapulcēs u.c.  

Goliševas pagasta bibliotēka – iegādāts printeris lietotājiem par summu 186.00 EUR. 

Zilupes pilsētas bibliotēka iegādāti: 1) 6 Capital NEO GX33 S/N datori par  kopsummu 

6642.90 EUR, 2) UPS barošanas bloki FSP par kopsummu 414.00 EUR, 3) multifunkcionālā 

iekārta Canon i-Sensys par summu 235.70 EUR, 4) laminēšanas iekārta Felloves Saturn 3i A4 

formātam par summu 78.30 EUR, 5) divas web kameras FULL HD DAHUA par summu 52.20 

EUR 6) e-parakstu karšu lasītājs par summu 16.20 EUR. 

Kārsavas pilsētas bibliotēka iegādājās divus stacionāros datorus Capital NEO GX Ryzen 

3 4300GE. Datori iegādāti Ludzas novads pašvaldības iepirkumā LUDZNP/2021/51. 

Līdumnieku bibliotēkā tika iegādāts: 1) grāmatu plaukts izstādēm 110.30 EUR vērtībā, 2) 

plaukts preses izdevumiem 248.80 EUR vērtībā. 

Nirzas pagasta bibliotēka atskaites gadā iegādājās un uzstādīja norādi uz bibliotēku, kuras 

vērtībā bija 26.00 EUR. 

Pasienes pagasta bibliotēkā atskaites gadā nopirkts jauns dators darbiniekam. 

Pušmucovas pagasta bibliotēka atskaites gadā iegādājās portatīvo datoru HP250 G8 

INTEL - i3, kura vērtība bija 460.00 EUR. 

• Skolu bibliotēkas 

Ludzas pilsētas vidusskolas materiāli tehniskā bāze ir atbilstoša mūsdienu prasībām. 

Telpa plaša, saulaina, ar viegli transformējamajām mēbelēm. Ierobežojumu laikā bibliotēkā 

notika skolēnu mācību stundas. 

  

3.1. att. Ludzas pilsētas vidusskolas bibliotēka 
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• Plānojamie darbi 2022.gadā: 

Pildas pagasta bibliotēka plāno: 1) turpināt plauktu daleņu nomaiņu, 2) nomainīt divus 

datorkrēslus. Pureņu pagasta bibliotēkā plāno iegādāties velo novietni. Zaļesjes pagasta 

bibliotēkā plānots lieveņa remonts un bibliotēkas priekštelpas kosmētiskais remonts. Blontu 

pagasta bibliotēkā tiek plānots nomainīt logu, kā arī kosmētiskais remonts datortelpā. Nirzas 

pagasta bibliotēkai plānota grīdas slīpēšana. 

• Problēmas un to risinājumi materiālā un tehniskā stāvokļa jomā: 

Nolietojas datortehnika, bet priecē tas, ka bibliotēkās datorparki lēni, bet neatlaidīgi tiek 

atjaunoti. Bibliotēkās kļūst nepieciešami kosmētiskie remonti. 

Piecas bibliotēkas iegādājās jaunus plauktu daleņus. 

• Secinājumi: 

Bieži vien datorkomplektiem tiek mainīti vai nu sistēmbloki, vai monitori. Lai tiktu 

ekonomiskāk izmantoti kopējamo, drukājamo aparātu krāsu kārtridži, aizvien biežāk, novada 

bibliotēkās izmanto vienu iekārtu gan bibliotēkas darbinieka darbam, gan lietotāja vajadzībām. 
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4.PERONĀLS 

LUDZAS NOVADA BIBLIOTĒKA 

• Personāla raksturojums 

Ludzas novada bibliotēkā strādā 15 darbinieki, tai skaitā: direktore, metodiķe, 3 nodaļu 

vadītāji, 7 vecākie bibliotekāri, 1 bibliogrāfē, 2 apkopējas. Ar 2021.gada 1. novembri bibliotēkas 

datorparku apkalpo novada pašvaldības datorspeciālists. Līdz šim datorspeciālists bija 

bibliotēkas štatā. 

Tāpat 2021.gadā tika likvidēta restauratora vienība. Visi darbinieki strādā uz pilnu slodzi. 

2021. gada vasarā bibliogrāfe aizgāja bērna kopšanas atvaļinājumā un uz noteiktu laiku tika 

pieņemta jauna darbiniece. 

Diviem bibliotēkas darbiniekiem augstākā profesionālā izglītība ir pielīdzināta maģistra 

grādam, vienam darbiniekam ir augstākā izglītība bibliotēku zinātnes jomā, vienam darbiniekam 

- bakalaura grāds citā jomā (pašlaik bērna kopšanas atvaļinājumā), astoņiem darbiniekiem - 

profesionālā vidējā izglītība, vienam darbiniekam - 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība citā 

jomā 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 

2021.gadā Ludzas novada bibliotēkas darbinieki apbalvojumus vai pateicības nesaņēma. 

Par veiksmīgu darbu starptautiskos projektos Bērnu apkalpošanas nodaļas darbiniecei Ilgai 

Kaupužai bija piešķirta naudas balva viena mēneša algas apmērā. 

• Finansējums personāla attīstībai – situācijas apraksts, vērtējums 

2021.gadā bija ieplānots pieredzes apmaiņas brauciens uz Ogres Centrālo bibliotēku, bet 

sakarā ar epidemioloģiski nedrošu situāciju tas tika atcelts. 

Apmācības un semināri pārsvarā notika tiešsaistē. Klātienē tika rīkots divu dienu seminārs 

projekta “Ģimenei draudzīgas bibliotēkas izveide kā ieguldījums sociāli ekonomiskajā attīstībā 

Ludzas novadā, Rokišķu rajonā un Jēkabpils pilsētā” HOME; LLI-422 ietvaros. 
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4.1. Tabula Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi 

N.p.

k. 

Norises 

laiks 

Norises vieta Organizētājs(-i) Pasākuma nosaukums, galvenās tēmas Stundu skaits Klātienē vai 

attālināti 

1. 24.02. Preiļi Preiļu galvenā 

bibliotēka, Europe 

Diresct 

Austrumlatgalē 

Progresīvu tiešsaistes sadarbības rīku 

izmantošana un integrēšana bibliotēkas 

darbinieku ikdienā COVID-19 laikā 

(Google tiešsaistes rīku izmantošana; virtuālā 

realitāte un mākslīgais intelekts attālinātā darba 

procesa organizēšanā; video ieraksti-palīgs 

bibliotekāra darbā ar bērniem; populārākās 

tiešsaistes sadarbības lietotnes viedtālruņiem - 

lietojuma programmas, failu koplietošana un 

plānošanas rīki; u.c.) 

8 Attālināti 

2. 10.03. LNB LNB Projekta “Zenit stāsti” seminārs 7  x 3 h= 21 h Attālināti 

3. 18.03. Latvijas 

Kultūras 

koledža 

Latvijas Kultūras 

akadēmijas 

aģentūra Latvijas 

Kultūras 

akadēmijas 

Latvijas Kultūras 

koledža” 

Bibliotekāru informācijas speciālists - profesijas 

iespējas un izaicinājumi. Informācijpratības 

veicināšanas norises bibliotēkā, to plānošana. 

Digitālā komunikācija un sociālie tīkli 

bibliotēkā. Projektu vadība - no radošās idejas 

līdz projekta noslēgumam. 

4 Attālināti 

4. 14.04. LBB LBB Latvijas Bibliotēku festivāls “Darīt neticamo” 8 x 5 h= 40 h Attālināti 

5. 15.04. LBB LBB Latvijas Bibliotēku festivāls “Darīt neticamo” 7x 4 h= 28h Attālināti 

6. 23.04. Ārlietu 

ministrija 

EP birojs Latvijā Eiropas Savienības informācijas sniedzēju 

forums “Atveseļošana un noturība” 

6 h Attālināti 

7. 26.04. LNB LNB Skolu bibliotekāru seminārs  3.5 h Attālināti 
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8. 13.05. LNB LNB Konference “Literatūras zināšanas mūsdienīgām 

bibliotekāram” 

6 x 5 h= 30h Attālināti 

10. 30.04. LNB LNB Latvijas 

Bērnu un 

jaunatnes 

literatūras padome 

Stāv lappuse kā zirgs uz dzejas pakaļkājām…: 

konference 

2 x 4 h= 8 h Attālināti 

13. 26.05 Preiļi Projekta Europe 

Direct 

Austrumlatgalē 

ietvaros 

Digitālā komunikācija tavā ikdienā 3 x 4 h=12 h Attālināti 

14. 02.06. LNB LNB Lekcija “Informācijas krīze, informācijas 

traucējumi, vārtu sargāšana un faktu pārbaude” 

3 Attālināti 

15. 02.06. Eiropas 

komisija 

Eiropas komisija Mācību seminārs “Konference par Eiropas 

nākotni-soli pa solim” 

6 Attālināti 

18. 21.09, 5.10, 

12.10. 

LNB LNB Bibliotēkas vadība nenoteiktības apstākļos 16 Attālināti 

19. 24.09. Krāslava Europ Direct 

Austrumlatgalē 

Digitālās komunikācijas pamati un komplektu 

kultūra Eiropā  

2 x 4 h= 8h Attālināti 

20. 18.10. LNB LNB Statistikas un ietekmes datu izmantošana 

pierādījumos balstītu stāstu stāstīšanā  

4 Attālināti 

21. 20.-22.10. LNB LNB Latvijas Nacionālās bibliotēkas informācijas 

resursi: atbalsts mācību procesam vispārējā 

izglītībā 

2 x 12 h=24 h Attālināti 

22. 09.11. LNB LNB Bibliotēkas pakalpojumu menedžmenta un 

attīstīšanas pieredze Igaunijā  

4 Attālināti 
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23. 26.10- 

30.11. 

Latvijas 

Nacionālais 

kultūras centrs 

Latvijas 

Nacionālais 

kultūras centrs, 

EP deputātes D. 

Melbārdes 

inicitīva 

ARETĒ 5 soļu pozitīvo ieradumu programma 

personiskai un profesionālai izaugsmei, 

produktivitātei un dzīvespriekam.  

2 x 6 h= 12 h Attālināti 

24. 21.10. LNB LNB Seminārs reģionu galveno bibliotēku 

metodiķiem 

 3 Attālināti 

25. 28.10. TietoEvry BIS ALISE kurss Pamatkursi, Informācijas meklēšana un 

cirkulācija 

8 Attālināti 

26. 04.11 LNB LNB, LR KM Medijpratība – ne tikai izglītības, bet arī 

veselības un drošības jautājums 

6 x 3 h=18 h Attālināti 

27. 05.11. Latgales 

plānošanas 

reģions 

Latgales 

plānošanas 

reģions 

Seminārs “Mūsdienīgā uzņēmēja profils un 

investoru piesaiste”. Tēmas: Potenciālo 

investoru definēšana un atlase; Komunikācija un 

konsultatīvais dialogs;  Digitālie rīki attiecību 

veidošanā, ilgtermiņa attiecību uzturēšana. 

3 Attālināti 

28. 9.11 LBB, LNB LBB, LNB Nenoteiktības un pārmaiņu apstākļos 

nepieciešamo kompetenču attīstīšana Latvijas 

bibliotēku vadītājiem. Tēmas: Bibliotēkas 

vadītājs nenoteiktības apstākļos; Statistikas un 

ietekmes datu izmantošana pierādījumos balstītie 

stāstu stāstīšanā; Bibliotēkas pakalpojumu 

menedžmenta un attīstīšanas pieredze Igaunijā. 

24 Attālināti 

29. 12.11. Latgales 

plānošanas 

reģions 

Latgales 

plānošanas 

reģions 

Eksporta tirgus. Tēmas: Latvijas eksporta tirgi 

un konkurētspēja; Latvijas specializācijas 

iespējas un iekļaušanās globālajās vērtību ķēdēs; 

Galvenie izaicinājumi eksporta tirgū Covid-19 

3 Attālināti 
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pandēmijas apstākļos; Eksporta ierobežojušie 

faktori un riski nākotnē 

30. 16.11 Latgales 

plānošanas 

reģions 

Latgales 

plānošanas 

reģions 

Seminārs “Biznesa modeļi un jaunās biznesa 

formas pasaulēm ”Tēmas: Uzņēmējdarbības 

vides jēdziens: iekšējā un ārējā vide; Kā 

salīdzināt un novērtēt uzņēmējdarbības vidi 

dažādās valstīs - starptautiskais “Doing 

Business” pētījums; Biznesa modeļi, to saistība 

ar uzņēmējdarbības vidi. 

3 Attālināti 

31. 22.11. KISC KISC 3TD e-grāmatu bibliotēkas un letonikas lasītava 

e-grāmatas publisko bibliotēku lietotājiem 

3 x 2 h=6 h Attālināti 

32. 24.11 Latgales 

plānošanas 

reģions 

Latgales 

plānošanas 

reģions 

Seminārs : Komunikācijas prasmes - efektīva 

dialoga pamatprincipi. Tēmas: Veiksmīga 

komunikācija: pazīmes, mērķi, novērojumi, 

analīze; Komunikatori un komunikanti: 

mijedarbība, konflikti, tipoloģijas; Digitālā 

komunikācija: ieguvumu-zaudējumi. 

2 x 3 h= 6 h Attālināti 

33. 24.11. LNB LNB Medijpratības nodarbība “Mediju izglītība kā 

ceļš uz medijpratību. Medijpratība kā 

nosacījums labākai dzīvei” 

3 Attālināti 

34. 20.11. LNB ALISE Analītisko ierakstu kataloģizēšana un 

indeksēšana saskaņā ar RDA: ieteikumi un 

jauninājumi 

4 Attālināti 

35. 8.12. Ārlietu 

ministrija 

Eiropas komisija Eiropas nākotne no Latvijas saktu punkta 2 Attālināti 

36. 10.12. LR Saeima Konference par 

Eiropas nākotni 

Konference par Eiropas nākotni-domapmaiņa 4 Attālināti 
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37. 13.12. Ārlietu 

ministrija 

Eiropas 

parlamena birojs 

Latvijā 

Eiropas savienības informācijas sniedzēju 

forums “Eiropas nākotne mūsu rokās” 

4 Attālināti 

38. 9. un16.12. LNB LNB Mācību seminārs "Bibliotēku nozares pārvaldes 

un konsultatīvo struktūru atbalsts metodiskajā 

darbā” 

2x12h= 24 h Attālināti 

40. Oktobris-

novembris 

Erasmus+ 

programme of 

the EU 

Erasmus+program

me of the EU 

Boosting digital skills for librarians in Europe-

BIBLIO 

80 Attālināti 

41. Novembris-

decembris 

LNB  Bērnu literatūras 

centrs 

Tīmekļsemināru cikls, kas veltīts lasīšanas 

veicināšanai. 

4 x 4 h= 16 h Attālināti 
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• Problēmas un to risinājumi personāla jomā 

Ludzas novada bibliotēkā lielākā problēma joprojām ir bibliotekāro darbinieku vecums. 

Lielākais darbinieku skaits ir vecumā 50+. Viens darbinieks ir 25 gadus jauns. 

LUDZAS REĢIONS  

• Personāla raksturojums  

Ludzas reģiona bibliotēkās atskaites gadā strādāja 49 darbinieki7, no kuriem 34 reģiona 

publisko bibliotēku darbinieki, 15 mācību iestāžu bibliotekāri, no tiem 47 bibliotekārie 

darbinieki. Astoņiem darbiniekiem profesionālā bibliotekārā izglītība (Rīgas kultūras 

darbinieku tehnikums). 

2019. gadā 21 bibliotekārs veiksmīgi nokārtoja valsts kvalifikācijas eksāmenu un ieguva  

ieguva kvalifikāciju Bibliotekārs.  

Pasienes pagasta bibliotēkas vadītāja Iveta Marčenoka 2021.gadā absolvēja Juridisko 

koledžu, apguva BIS ALISE moduļus un ieguva tiesības strādāt novada bibliotēku kopkatalogā. 

Tāpat kopš 2020.gadā darbiniece mācās fotoskolā Fototelpa. 

Salnavas bibliotēkas vadītāja atskaites gadā apguva BIS ALISE moduļus: kataloģizācija, 

komplektēšana, informācijas meklēšana, cirkulācija, kā arī atskaites gada decembrī bibliotēkas 

vadītāja ieguva pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību citā jomā. 

4.2.Tabula Publisko reģiona bibliotēku darbinieku kopskaits un slodzes 

 
Pavisam 

No tiem 

Pilnā slodzē Nepilnā slodzē 

Darbinieku kopskaits 34 17 17 

t.sk. bibliotekārie darbinieki  32 15 17 

no tiem ar bibliotekāro izglītību  8 3 5 

t.sk. ar maģistra grādu        

t.sk. ar bakalaura grādu        

t.sk. ar 1. līmeņa profesionālo 

augstāko jeb koledžas izglītību  
    

  

t.sk. ar augstāko izglītību (līdz1993.g)        

t.sk. ar III profesionālo kvalifikācijas 

līmeni  
8 3 5 

no tiem ar izglītību citā jomā 24 12 12 

t.sk.ar maģistra grādu  2 1 1 

t.sk. ar bakalaura grādu  2 1 1 

t.sk. ar 1. līmeņa profesionālo 

augstāko jeb koledžas izglītību  
2   2 

 
7 Bez Ludzas novada bibliotēkas darbiniekiem (15) 
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t.sk. ar augstāko izglītību (līdz 

1993.g.)  
4 2 

2 

no tiem ar vispārējo vidējo vai 

profesionālo izglītību  
14 8 6 

no tiem ar pamatizglītību       

pārējie darbinieki  2 2   

 

Runājot par reģiona bibliotekāru nepilnām slodzēm ir jāatzīmē, ka daudziem bibliotēku 

darbiniekiem tika noteikti papildus pienākumi citā jomā, lai tādējādi kopsummā veidotos pilna 

slodze. Tā piemēram, Blontu pagasta bibliotēkā darbinieces slodze bija 0.5 bibliotekārā darba 

un 0.5 sociālā darbinieka. Pureņu pagasta bibliotekāre apvienoja bibliotekāra darbu ar pagasta 

pārvaldes vadītājas pienākumu pildīšanu un veica arī klientu apkalpošanas speciālista 

pienākumus, kā arī organizēja kultūras pasākumus vietējai kopienai. Līdumnieku bibliotekāre 

pildīja pagasta pārvaldes klientu apkalpošanas speciālista pienākumus, Briģu un Cirmas pagasta 

bibliotekāres darbojās kā kultūras pasākumu organizatores savos pagastos. Pildas pagasta 

bibliotēkas vadītāja: “No 2021.gada jūlija mēneša pagasta pārvaldes kasieres ilgstošas 

darbnespējas laikā papildus saviem tiešajiem pienākumiem bibliotēkā, veica arī kasieres 

pienākumus.” Salnavas pagasta bibliotekāre pildīja skolas lietvedes pienākumus. 

4.1.; 4.2. att. Skolu bibliotēku darbinieku darba stāžs, bibliotekāru skaits, slodzes 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Skolu bibliotekāri gada garumā piedalījās mācību semināros, apguva jaunas prasmes un 

zināšanas bibliotēku jomā, piemēram, apguva prasmes strādāt ar video redaktoru Shoutcut un 

fotogrāfiju un citu attēlu apstrādes un izveides programmu Gimp.   

Atskaites gadā tika likvidēta viena štata vienība Kārsavas pilsētas bibliotēkā. Iepriekšējā 

bibliotēkas vadītāja tika norīkota darbā jaunatvērtajā kultūrvēsturiskajā objektā “Līču mājas”. 
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Līdumnieku pagasta bibliotēkā darbiniece nomainīja darba vietu, iemesls nekonkurētspējīgs 

atalgojums. 

• Apbalvojumi un pateicības 

Goliševas pagasta bibliotēka saņēma pateicības rakstu no LBB par dalību „Latvijas 

bibliotēku festivāla 2021” bibliotēku ideju tirgū „Dari neticamo!”  

Zilupes pilsētas bibliotēka: 2021. gadā 15. aprīlī esam saņēmuši pateicības rakstu no 

Latvijas Bibliotekāru biedrības  priekšsēdētājas Māras Jēkabsones par dalību Latvijas bibliotēku 

festivālā 2021 bibliotēku ideju tirgū “Darīt neticamo!” (ar video “Darīt neticamo”). 

Pušmucovas bibliotēkas vadītāja Ilga Baziļeviča un Salnavas pagasta bibliotēkas 

vadītāja Modrīte Lele atskaites gadā tika uzaicinātas uzstāties 6. Latvijas pagastu bibliotekāru 

kongresā “Pagasta bibliotēka – vieta kopienas attīstībai”. Par dalību 6. kongresa gaitā abas 

bibliotekāres saņēma pateicības rakstus. 

• Finansējums personāla attīstībai – situācijas apraksts, vērtējums 

Profesionālās pilnveides nodrošināšanai paredzētais finansējums bibliotekāriem tika 

piešķirts novadu domes ikgadējo budžetu līdzekļu ietvaros un, ņemot vērā ārkārtējo stāvokli 

valstī, tas bija pietiekams.  

Pārskata periodā attālināto semināru un tālākizglītības pasākumu skaits, salīdzinot ar 

iepriekšējo gadu, vairākkārt palielinājās. Divu gadu laikā, bibliotekāri ir kļuvuši advancētāki 

darbā ar tiešsaistes platformām un ir sapratuši, ka šāda veida mācības arī var būt efektīvas, 

vajag tikai gribēt. Bet kā uzsver Pušmucovas bibliotēkas vadītāja – “Svarīgs un nozīmīgs ir 

klātienes apmeklējums un saskarsme ar lektoriem un kolēģiem. Klātienes semināros vieglāk 

koncentrēties informācijas uztverei un diskusijās iegūt darba pieredzi no saviem kolēģiem.” 

 

 

 

 

 

 

  

 Diemžēl, izpalika pieredzes apmaiņas brauciens uz Ogres bibliotēku un citas klātienes 

aktivitātes. 

4.3.att. Bibliotekāri jaunajā Āra bibliotēkā (foto I. 

Kušnere) 
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4.3. Tabula Aktuālākie profesionālās pilnveides pasākumi reģiona bibliotēkās 

N
.p

.k
. 

N
o

ri
se

s 

v
ie

ta
 

Organizētājs (-i) Pasākuma nosaukums, galvenās tēmas 

S
tu

n
d

u
 

sk
a

it
s 

Dalībnieku skaits 

1. 

T
ie

šs
ai

st
ē 

LNB Ceļazīmes mediju lietošanā 2 Cibla, Pilda, Pureņi 

2. LNB Pavasara konference bērnu literatūrā 

un grāmatu mākslā “Stāv lappuse kā 

kaujas zirgs uz dzejas pakaļkājām” 

3 Kārsava(3), Pilda, Zaļesje 

3. Baltijas Datoru 

akadēmija 

Tīmekļa vietnes izstrāde WordPress 

platformā produktu un pakalpojumu 

tirdzniecībai 

160 Pilda 

4. EGO Ŗadošums un tā izpausmes darbā ar 

bērniem un pieaugušiem bibliotēkā 

8 Cirma 

5. EPALE Latvija Netiķete jeb interneta etiķete 1.5 Pilda 

6. Latvijas 

Nacionālais 

kultūras centrs 

Par autoratlīdzībām – to 

saņēmējiem un maksātājiem 

2 Cirma 

7. Latvijas 

Pašvaldību 

mācību centrs 

Stress un tā radītās veselības 

problēmas 

4 Ņukši, Pilda 

8. Latvijas 

Pašvaldību 

mācību centrs 

Digitālā kompetence – būtiska 

prasme 21. gadsimtā 

4 Ņukši, Pilda 

9. 

T
ie

šs
ai

st
ē 

LBB Latvijas Bibliotēku festivāls 2021: 

Latvijas bibliotekāru 21. konference 

“Darīt neticamo!” 

5 Cibla, Brigi, Blonti, 

Zilupe (3), Pilda, Cirma, 

Felicianova, Istra, 

Kārsava(3), Ņukši, Pureņi, 

Pušmucova, Rundēni, 

Salnava, Zaļesje, 

Zvirgzdene 

10. LBB Latvijas Bibliotēku festivāls 2021: 

Bibliotēku ideju tirgus “Darīt 

neticamo!” 

4 Cibla, Brigi, Blonti, 

Zilupe (3), Pilda, Cirma, 

Felicianova, Istra, 

Kārsava(3), Ņukši, Pureņi, 

Pušmucova, Rundēni, 

Salnava, Zaļesje, 

Zvirgzdene 

11. LBB, LNB, KM Latvijas bibliotēkām par Eiropas 

struktūrfondu un investīciju fondu 

finansēšanas iespējām bibliotēkām 

2021.–2027. gadā 

4 Cibla, Cirma, Pilda, 

Felicianova, Isnauda, 

Istalsna, Istra, Kārsava(3), 

Nirza, Rundēni 

12. LCB Nediskriminējoša darba kultūra un 

vide 

3 Mežvidi, Pilda 

13. LKA Tiešsaistes lekcija publisko 

bibliotēku darbiniekiem 

4 Cibla, Cirma, Pilda, 

Felicianova, Istra, 

Kārsavas(3), Līdumnieki, 

Nirza, Ņukši, Rundēni, 

Salnava,  

14. LNB Autortiesības bibliotēku darbā 4 Pilda 
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15. LNB Konference Literatūras zināšanas 

mūsdienīgam bibliotekāram 

5 Blonti, Zilupe (3), Pilda, 

Cirma, Isnauda, 

Kārsava(3), Līdumnieki, 

Mērdzene, Mežvidi, 

Ņukši, Ranči, Rundēni, 

Zaļesje,  

16. LNB Lekcija Ievads medijpratībā 3 Pilda, Mežvidi, Ņukši 

17. LNB Mācību stundas tieššaistē  Pilda, Isnauda, Salnava, 

Pušmucova, Zvirgzdene  

18. LNB Projekta “Zenit stāsti” pasākumi 4 Cibla, Zilupe (3),Pilda, 

Istalsna, Kārsavas(3), 

Nirza, Pureņi, Pušmucova, 

Ranči, Salnava 

19. LNB  Virtuālā trešdiena 1.5 Cibla, Zilupe(3), Pilda, 

Felicianova, Isnauda, 

Lauderi, Pureņi, Ranči, 

Zaļesje, Zvirgzdene,  

20. LNB Seminārs par Latvijas vēstures 

avotiem 

2 Pilda 

21. LNB  Latvijas pagastu bibliotekāru 6. 

kongress 

5 Goliševa, Pilda, Zilupe 

(3), Cirma, Felicianova, 

Isnauda, Istra, Zaļesje, 

Kārsava(3), Pušmucova, 

Rundēni, Zvirgzdene 

22. LNB BAC Medijpratība - ne tikai izglītībai, bet 

arī veselības drošības jautājumos 

5 Cibla, Blonti, Goliševa, 

Felicianova, Isnauda, 

Istalsna, Kārsava(3), 

Nirza, Pušmucova, 

Zaļesje,  

23. 

T
ie

šs
ai

st
ē 

LNB KAC Domnīca  Pilda, Lauderi, Ranči, 

Mežvidi 

 LNB, UNESCO 

Latvijas 

nacionālā 

komisija 

Informatīvs seminārs par UNESCO 

programmu “Pasaules atmiņa”: 

Dokumentārā mantojuma nozīme un 

pieejamība Digitālajā laikmetā 

2 Cirma, Pilda, Felicianova, 

Cibla, Isnauda, Istalsna, 

Istra, Rundēni, Nirza, 

Zaļesje 

24. LU Bibliotēkzinātne un informācija 4 Cirma 

25. LVRTC E-paraksta apmācības 1 Pilda 

26. RA 

Mūžizglītības 

centrs 

Datorgrafika I – darbs ar rastru 

grafiku 

20 Zvirgzdene, Pilda 

27. RA 

Mūžizglītības 

centrs 

Videomontāža 20 Pilda 

28. V.Meikšāne 

publiskās runas 

skola 

Digitālā komunikācija tavā ikdienā 4 Brigi, Pilda, Cirma, 

Līdumnieki, Mežvidi,  

29. Riga TechGirls Iepazīsti tehnoloģijas 48 Pilda 

30. Pedagoģiskās 

meistarības skola 

Labvēlīgas psiholoģiskās vides 

veidošana bibliotēkas darbā 

6 Cirma 

31. EGO Pasākuma vizuālā tēla un 

noformējuma veidošana 

8 Cirma 
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32. KISC 3td e-grāmatu bibliotēkas un 

Letonikas lasītavas e-grāmatas 

publisko bibliotēku lietotājiem 

2 Cirma, Felicianova, 

Isnauda, Istalsna, 

Kārsava(3), Nirza, Zaļesje 

33. LNB Bērnu, jauniešu un vecāku 

žūrijas” tīmekļsemināru cikls 

„Lasi! Atbalsti! Iesaisties!” 

 Kārsava(3), Cibla 

34. LNB Lielie lasīšanas svētki 2021  Istalsna 

35. Balvi Vizuālā materiāla noformējums 

programmā Canva 

2 Kārsava (3),  

36. Pieaugušo 

neformālās 

izgl. Centrs 

“Azote” 

Diditālo rīku lietošanas apguve 

Mākoņpakalpojumi… 

Vizuālo materiālu veid. tiešsaistē 

Vizuālo mat. veid. tiešsaitē 

18 Kārsava(3),  

37. Biedrība 

“Ritineitis” 

Savas kultūrzīmes saglabāšana un 

izcelšana 

3 Kārsava(3), 

38. Pieaugušo 

neformālās 

izgl. Centrs 

Azote 

Līdzdalības un līderības prasmes: 

Apzināta kopienas veidošana; 

Komandas veidošana un lomas; 

Vadības stili; Es saskarsme; Laika 

menedžments 

24 Kārsava(3), 

39. Biznesa 

mākslas un 

tehnoloģiju 

augstskola 

“RISEBA” 

” Dari digitāli” mācību kurss 

digitālajiem līderiem. 

16 Lauderi, Nirza, Zaļesje 

40. 

 

ie
šs

ai
st

ē 

Kaspars Bikše Bibliotekāra kompetences 

programma "Labvēlīgas 

psiholoģiskās vides veidošana  

bibliotēkas darbā" 

6 Pasiene 

41. Ventspils Zoom mācības  Kārsava(3) 

42. LNB Lietotāju apkalpošana bibliotēkā 5 Salnava 

44. Tieto EVRY BIS ALISE kursi- 

Pamatkursi.  Kataloģizācija un 

komplektēšana. Informācijas 

meklēšana un cirkulācija 

24 Salnava, Pasiene 

 

• Problēmas un to risinājumi personāla jomā 

Reģiona bibliotēku darbinieku slodžu samazinājums ir būtiski ietekmējis bibliotēku 

pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem. 

Kā vienu no problēmām bibliotēku darbinieki atzīmē svešvalodu (vācu, angļu) vāja 

zināšana, vai nezināšana vispār. 

Lielākā problēma - bibliotekāru saime noveco. Pēc diagrammas redz, ka procentuāli 

lielāks darbinieku skaits ir 50+. 
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4.4. att. Bibliotekāru sadalījums pēc vecums  
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5. PAKALPOJUMU PIEDĀVĀJUMS UN PIEEJAMĪBA 

LUDZAS NOVADA BIBLIOTĒKA 

• Galvenie rādītāji: 

5.1.Tabula Bibliotēkas pamatrādītāji 

 2019 2020 2021 
% salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Aktīvo lietotāju skaits 2753 2515 2032 -8.65%; -19.2% 

t. sk. bērni līdz 18.g. 909 815 658 -10.3%; -19.3% 

Bibliotēkas apmeklējums 39131 27656 22259 -29.3%; -19.5% 

t. sk. bērni līdz 18.g. 17509 8937 5519 -49%; -38.2% 

Virtuālais apmeklējums 16076 29106  33486 +81%; +15% 

Izsniegums kopā 74736 60987 46055 -18.4%; -24.5% 

t. sk. grāmatas 37213 34707 29203 -6.7%; -15.9% 

t. sk. periodiskie izdevumi 34795 24696 16702 -29%; -32.4% 

t. sk. bērniem līdz 18.g. 14429 9812 5950 -22%; -39.4 

Bibliotekārais aptvērums % no 

iedz. skaita pagastā, pilsētā, 

reģionā 

33.8% 31.3% 25.6%   

t. sk. bērni līdz 18 g. 74.4% 65.5% 54.4%   

Iedzīvotāju skaits8 8148 / 1274 8039 / 1244 7936 / 1210 -1.4% / -2.4%; -

1.3% / -2.7% 

 

Sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatības ierobežojumiem, kad bibliotēka nevarēja klātiene 

apkalpot savus lasītājus, bibliotēkas darba radītāji manāmi samazinājās. Apmērām uz 20% 

samazinājies gan lietotāju, apmeklējumu skaits (bērniem uz 38%), gan izsniegumu skaits. 

Vidējais apmeklējums uz vienu lasītāju ir 11, vidējais iesniegums uz vienu lasītāju – 22,7. 

Bibliotekāri novēroja, ka līdz ar Covid 19 izplatības ierobežojumiem, daļa lasītāju, īpaši 

gados vecāki cilvēki, vai kuriem bija veikta acu operācijām, neatgriežas lasītāju statusā vai lasa 

daudz mazāk. 

 
8 PMLP dati 
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Tajā pašā laikā sajutām, cik nozīmīga sabiedrībai ir bibliotēka un nepieciešami 

bibliotēkas pakalpojumi. Ārkārtas situācijas laikā nepagāja ne diena, kad kāds jautāja, vai 

bibliotēka strādā vai arī, kad tā būs atvērta. 

Lasītāju skaits pa kategorijām pēdējo trīs gadu laikā nav īpaši mainījies. 

5.1. att. Lietotāji pa kategorijām 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.Tabula Abonementa galvenie rādītāji 

Abonements 2019. gadā 2020. gadā 2021. gadā % 

Lietotāju skaits 1059 965 869 -8.9%; -9.9% 

t.sk. bērni 63 80 54 +27%; -32.5% 

Apmeklējumu skaits 8152 8999 9070 +10.4%; +0.8% 

t.sk. bērni 214 288 269 +34.6%; -6.6% 

Izsniegumu skaits 24947 25370 21620 +1.7%; -14.8 

t.sk. bērniem 281 394 338 +3.4%; -14.2% 

 

Pandēmijas laikā bibliotēkas darbā visvairāk negatīvi tika skarti internet lasītavas un 

lasītavas pakalpojumi. Lasītava nebija pieejama klātienē ļoti ilgu periodu. Žurnāli tika izsniegti 

interesentiem uz mājā, jo civid-19 ierobežojumu apstākļos periodiku bibliotēkā lasī nedrīkstēja. 

Pieaugušo lasītāju apkalpošanas nodaļas lasītavā palielinājies bērnu apmeklējumu skaits. 

Vairākumu no viņiem interesēja novadpētniecības literatūra, kā arī tika izpildītas dažādas 

tematiskās uzziņas.  
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5.3.Tabula Lasītavas galvenie rādītāji 

 

Visu pagājušo gadu sakarā ar Covid-19 izplatības ierobežojumiem Pieaugušo lasītāju 

apkalpošanas nodaļas interneta lasītavā  bija pieejams tikai viens dators, vai arī tā vispār bija 

slēgta. Šajā periodā bibliotēkas darbinieki izpildīja pieprasījumus attālināti. Pieaugušo lasītāju 

skaits internet lasītavā samazinājies uz 39 %, bet apmeklējumu skaits – uz 66%. 

5.4.Tabula Internet lasītavas galvenie rādītāji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Pakalpojumu attīstība, jauninājumi – kopaina, piemēri, vērtējums 

Pagājušajā gadā tika intensīvi popularizēti bibliotēkas pakalpojumi kā mājas lapā, tā arī 

sociālajos tīklos. Facebook izveidojām rubriku #Grāmatplaukts, kur stāstījām par bibliotēkas 

grāmatu ieguvumiem. Abonementā ir izveidota pastāvīgā grāmatu izstāde “Jauniešiem”.  

 

Lasītava 2019. gadā 2020. gadā 2021. gadā % 

Lietotāju skaits 464 412 288 -11.2%; -30.1% 

t.sk. bērni 8 3 4 -62.5%; +33.3% 

Apmeklējumu skaits 5760 4087 2989 -29%; -26.9% 

t.sk. bērni 49 10 37 -79.6%; +270% 

Izsniegumu skaits 33804 24715 16738 -26.9%; -32.3% 

Internet lasītava 2019. gadā 2020. gadā 2021. gadā % 

Lietotāju skaits 1471 1323 807 -10.1%; -39% 

t.sk. bērni 416 318 86 -23.6%; -73% 

Apmeklējumu skaits 14262 7057 2414 -50.5%; -65.8% 

t.sk. bērni 8125 2947 260 -63.7%; -91.2% 
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•  E-grāmatu bibliotēka  

5.5.Tabula E-grāmatu bibliotēkas statistikas dati 

 2019 2020 2021 

E-grāmatu bibliotēkas lasītāju/autorizēto 

lietotāju skaits kopā  

 
83 124 

E-grāmatu bibliotēkas lasītāju/autorizēto 

lietotāju skaits pārskata periodā 
43 40 41 

E-grāmatu bibliotēkas izsniegums kopā  269 546 

E-grāmatu bibliotēkas izsniegums pārskata 

periodā 
78 191 277 

 

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 

E-bibliotēkā, lai izlasītu kādu konkrēto grāmatu. Informācija par E-grāmatu bibliotēku tika 

publicēta mājas lapā, bibliotēkas Facebook profilā, ka arī bibliotēkas darbinieki mutiski stāstīja 

bibliotēkas apmeklētājiem par šo iespēju, izveidoja bukletu ar informāciju par to, kā izmantot 

3TD iespējas. 

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

rezultāti; jaunu lasītāju piesaiste 

Bibliotēkas mājās lapā ir pastāvīgā rubrika “Balsošana”. Bet mājas lapas apmeklētāji 

diezgan kūtri atbild uz tās jautājumiem. 2021. gadā lasītājiem tika uzdoti 4 jautājumi. Uz 

jautājumu “Cik bieži Jūs apmeklējāt bibliotēku” atbildēja 15 cilvēki. Viens cilvēks atbildēja, ka 

neapmeklē bibliotēku, 2 – ka apmeklē vienu reizi mēnesī, 6 – ka apmeklē biežāk kā vienu reizi 

mēnesī, un 6 – ka retāk kā vienu reizi mēnesī. Uz jautājumu “Vai Jūs esat bibliotēkas lasītājs” 

atbildēja 20 respondenti, no kuriem 85% atbildēja pozitīvi. Pēc aptaujas “Kuru mūsu mājas 

lapas sadaļu izmantojāt visbiežāk” tika uzzināts, ka bibliotēkas mājas lapā www.ludzasbiblio.lv 

visvairāk apmeklētas ir jaunumu, e-kataloga un jaunieguvumu sadaļas. Uz jautājumu “Kāpēc 

jūs neapmeklējāt bibliotēku” atbildēja vien 3 cilvēki, no kuriem 2 apmeklē bibliotēku.  

Bibliotēkas lasītājiem un iedzīvotājiem tika piedāvāta aptauja par bibliotēkas lasītāju un 

iedzīvotāju lasīšanas paradumu izmaiņām pandēmijas laikā. Aptauja bija pieejama bibliotēkā, 

ka arī tā tika publicēta bibliotēkas mājās lapā un sociālajos tiklos. Bibliotēkā anketu aizpildīja 

69 lietotāji, internetā – 17. Lielākā daļa respondentu (68%) atbildēja, ka lasīšanas paradumi nav 

mainījušies, otrā liela daļa (22%) – ka sāka lasīt vairāk.  

 

http://www.ludzasbiblio.lv/
http://www.ludzasbiblio.lv/
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Drukātas grāmatas lasa 71 cilvēks, drukātus periodiskus izdevumus – 30, ziņas internetā 

– 39 respondenti un elektroniskās grāmatas – 11. Bibliotēkā ņem grāmatas gandrīz visi 

respondenti un puse – drukātus žurnālus. Vēl daļa aptaujāto periodiskus izdevumus vai nu 

iegādājas veikalā, vai abonē. 12 no 17 aptaujātajiem ir bibliotēkas lietotāji. 

Bija prieks lasīt atbildes uz jautājumu “Ko priekš Jums nozīmē bibliotēka”, jo tie, 

galvenokārt, bija pozitīvi, ar labiem novēlējumiem. Daži piemēri – “Vieta, kur uzzināt kaut ko 

interesantu, kur sastapt laipnus, atsaucīgus un zinošus cilvēkus”, “Bibliotēka man nozīmē 

daudz. Bez grāmatām es nevaru iedomāties savu dzīvi. Lasot es atslēdzos no ikdienas rūpēm”, 

“Jauka vieta, kur no laimīgiem cilvēkiem gūt pozitīvisma lādiņu”, “Atpūta, izklaide, ziemā, kur 

sasildīties”, “Lieliska iespēja lasīt dažādas grāmatas. Laiks atslodzei. Iespēja atrast 

nepieciešamo literatūru” utt. 

• Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām  

Ludzas novada bibliotēka joprojām nav pieejama cilvēkiem ar kustības traucējumiem, 

kā arī  dažiem veciem cilvēkiem ir grūtības uzkāpt uz otro stāvu. Gada laikā mājās tika 

apkalpoti 5 cilvēki. Tika piegādātas gan grāmatas, gan periodiskie izdevumi. Gada beigās, 

diemžēl, bija palikuši tikai divi lasītāji, kuriem bija nepieciešama mājas apkalpošana. 

• Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām vai interešu grupām, 

tematiskie pasākumi – situācijas raksturojums, skaitliskie dati nav tik būtiski 

COVID infekcijas izplatības dēl visi iecerētie pasākumi netika realizēti. Pasākumu 

lielākā daļa tika novadītas tiešsaistē. Digitālas nedēļas ietvaros attālināti organizējām vairākus 

pasākumus. ZOOM platformā notika LU profesores, PPMF prodekānes Zandas Rubenes lekcija  

“Digitālā bērnība”. Savā lekcijā viņa sniedza padomus digitālās paaudzes audzināšanā. 

Profesore mēģināja rast atbildi uz jautājumu – Kāpēc un kā mainījusies bērnu audzināšana 

pēdējos simts gados? Lektore stāstīja par tiem digitāliem bērnības izaicinājumiem, kuri gaida 
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vecākus un pedagogus. Kā arī sniedza padomus rīcībspējīga bērna audzināšanai digitālajā 

kultūrā un konstruktīvai bērnu mediju lietošanas paradumu veidošanai. Pasākumā piedalījās 50 

dalībnieki. 

Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas persondatu aizsardzības pārvaldnieka Roberta 

Glaudiņa lekcija “Kiberdrošība” arī notika attālināti ZOOM platformā. Lektors pastāstīja, kā 

mazināt un novērst riskus un apdraudējumus kibertelpā. Paskaidroja, kā veidot paroles, lai tās 

būtu drošas. Pasākumā piedalījās 44 dalībnieki. Tāpat Digitālajā nedēļā bibliotēkas apmeklētāji 

pieslēdzās LIKTA organizētiem pasākumiem. 

Projekta HOME Interreg Latvija – Lietuva ietvaros notika pasākums “Veselīgs 

dzīvesveids mūsdienās”. Fizioterapeite Joanna Valtere stāstīja par minimālām aktivitātēm 

dienas laikā, par stresa menedžmentu, rādīja pareizās elpošanas un pašmasāžas tehnikas. 

Pasākuma beigās daktere atbildēja uz klātesošo jautājumiem. Nodarbība bija interesanta gan 

bērniem, gan vecākiem. Pasākums notika klātienē. 

Decembrī konferences par Eiropas nākotni ietvaros visiem interesentiem tika piedāvāts 

piedalīties diskusijā par Ludzas novada attīstību “Spēcīgāka ekonomika, sociālais taisnīgums un 

nodarbinātība”. Sarunā piedalījās Ludzas novada pašvaldības darbinieki: pašvaldības domes 

priekšsēdētājs Edgars Mekšs, novada izpilddirektors Sergejs Jakovļevs, attīstības un plānošanas 

nodaļas vadītāja Ilona Igovena, finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Līga Mežule un 

novada uzņēmējdarbības koordinators Jānis Romancāns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katru mēnesī foajē tika organizētas dažādas izstādes. Galvenokārt, tās bija par 

novadpētniecības tematiku. Ludzas bibliotēkas apmeklētājiem bija iespēja apskatīt arī citas 

tematiskās izstādes. Piemēram: vecās Lieldienu atklātnītes no pasaules digitālajiem krājumiem, 

fotoizstādi “Daba vienīgā grāmata, kurā katra lappuse ir dziļa satura pilna…”(J.V.Gēte). Šīs 

izstādes vienmēr piesaista bibliotēkas lietotāju lielu uzmanību. 

5.2.att. Izstāde bibliotēkas 2. stāvā 
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Katru mēnesi bibliotēkas darbinieki noformēja informācijas stendu, kur izvietoja 

informāciju par dažādiem svētkiem, atceres dienām, interesantiem notikumiem. 2021. gada 

izstāžu tēmas - „26. janvāris – Latvijas Republikas starptautiskās atzīšanas diena”, „ Meteņi nāk 

– pavasaris klāt”, “Interesanti fakti par Jāņiem”, “Interesanti fakti par saldējumu”, “Ogas, kuras 

jānobauda”, “Eiropas valodu diena”, “10 idejas, kā sagaidīt Latvijas dzimšanas dienu”, 

“Senlatviešu Ziemassvētku tradīcijas” u.c. 

• Uzziņu un informācijas darbs  

2021. gadā Ludzas novada bibliotēkas Pieaugušo lasītāju apkalpošanas nodaļā tika 

izpildītas 1462 uzziņas, kas par 159 uzziņām mazāk nekā 2020. gadā. Pieprasījumu skaita 

samazināšanās ir saistīta ar to, ka kādu laiku bibliotēka nebija pieejama klātienē. Samazinājies 

gan tematisko uzziņu skaits, gan precizējošo. Uzziņu temati, kā vienmēr, bija ļoti dažādi – kas 

ir anekdote; saules bateriju ietekme; sievietes psiholoģiskās izmaiņas grūtniecības laikā; 

klasiskā masāža veselības uzturēšanai un labsajūtai; veiksmīgās karjeras attīstība; transporta 

kompānijas darbības uzlabošana utt. Uzziņu izpildīšanai tika izmantoti visi pieejami resursi – 

Ludzas novada bibliotēkas kopkatalogs, kultūrvēstures datu bāze, LNB katalogs, analītikās datu 

bāzes katalogs, periodika.lv, gramatas.lv, letonika.lv, news.lv, Latvijas novadu bibliotēkas 

kopkatalogi un citi avoti. Pēc lietotāju pieprasījumiem atrastā informācija bieži tika sūtīta uz e-

pastiem. Daudz uzziņu tika izpildīti attālināti – pa telefonu, e-pastu. 

• Bibliotēkas izglītojošā darbība  

Atskaites periodā lietotāju apmācības darbam ar datoru, datorprogrammām vai internetu 

notika individuāli. Sakarā ar ārkārtas situācijas laiku tās notika daudzkārt retāk. 

Digitālās nedēļas laikā tika organizētas mācības tiešsaistē “Canva radošajam darbam. 

Ieskats grafiskā dizaina programmā Canva” Microsoft Teams programmā. Ludzas bibliotēkas 

bibliotekāre pastāstīja par grafisko dizainu programmas Canva iespējām, kā arī praktiski 

parādīja pirmās iemaņas darbā šajā programmā. Pasākumam pievienojās 49 dalībnieki. 

• Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas pieejamība 

iedzīvotājiem 

Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācija pieejama šo organizāciju 

mājās lapās un nepieciešamības gadījumā bibliotekārs palīdzēs sameklēt šo informāciju. 

• Elektroniskais katalogs kā pakalpojums  
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5.6.Tabula BIS ALISE izmantošana 

Reģions/ 

Pilsēta/ 

Novads 

Bibliotēku 

skaits 

Cik 

bibliotēkas 

strādā ar 

BIS ALISE 

un ALISE-i 

Strādā ar moduļiem Autorizēt

i 

lietotāji 

(2021) 

Pasūtīts 

(Web) 

eksemplā

ru 

(2021) 
Cirkulācija SBA Komplektēšan

a 

Ludzas 

novads 

28 

publiskās 

bibliotēka

s; 13 

izglītības 

iestāžu 

bibliotēka

s 

25 

publiskās 

bibliotēkas; 

7 izglītības 

iestāžu 

bibliotēkas 

25 

publiskās 

bibliotēkas; 

3 skolu 

bibliotēkas 

25 

publiskā

s; 4 

skolu b-

kas 

25 publiskās 

bibliotēkas; 

7 skolu 

bibliotēkas 

295 337 

 

Ludzas novada Elektronisko kopkatalogu veido Ludzas novada bibliotēka, 27 

pašvaldību un 7 izglītības iestāžu bibliotēkas - Ludzas pilsētas vidusskolas 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 Komplektēšanas modulī, izmanto SBA 

moduli. BIS nav ieviesta tikai 3 pagastu bibliotēkās: Malnavas pagasta Nesteru bibliotēkā, 

Mežvidu pagasta Ranču bibliotēkā un Pasienes pagasta bibliotēkā, bet Kopkatalogā šo 

bibliotēku krājumi daļēji tiek atspoguļoti, eksemplārus pievieno Ludzas novada bibliotēkas 

metodiķe pēc iesniegtiem jauniegūto grāmatu sarakstiem vai kataloga kartītēm. Ludzas novada 

bibliotēkas krājuma komplektēšanas nodaļas vadītāja rediģē ierakstus, papildina kataloga 

ierakstus ar anotācijām un grāmatu attēliem. Kopējais ierakstu skaits kopkatalogā 2021. gada 

beigās  – 99217. 

 5.7.Tabula Kopkatalogā ievadīto datu dinamika 

 Ierakstu skaits Dinamika 

2018.g.decembris 89134  

2019.g.decembris 92203 +3069 

2020.g.decembris 95274 +3071 

2021.g.decembris 99217 +3943 

 

Ludzas novada bibliotēka veido Autoritatīvo ierakstu datubāzi, galvenokārt importējot 

tos no LNB (2021.g. beigās datubāzē – 22353 ieraksti; 2020.g. - 20913 ieraksti (+1440)), 

Novadpētniecības materiālu datu bāzi (2021. g. -28001 ieraksti; 2020.g. – 27068 ieraksti 
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(+933)), Analītikas datu bāzi (3438 ieraksti);  ieraksti papildinās minimāli, jo bibliotēku 

darbinieki aktīvi izmanto LNB veidoto Nacionālās bibliogrāfijas analītikas datubāzi periodikas 

rakstu meklēšanai). 

Automatizētā krājuma izsniegšana/saņemšana notiek 25 pašvaldību bibliotēkās un 3 

skolu bibliotēkās: Ludzas pilsētas ģimnāzijas bibliotēkā, Ludzas mūzikas pamatskolas 

bibliotēkā un Ludzas 2. vidusskolas bibliotēkā. Pārejās 4 skolu bibliotēkas strādā ar 

Komplektēšanas moduļi un vēl turpina esoša krājuma rekataloģizāciju. Kopkatalogs visiem 

interesentiem pieejams Ludzas novada bibliotēkas interneta vietnē (www.ludzasbiblio.lv) 

sadaļā “Elektroniskais katalogs (https://ludza.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx). 

2021. gadā pēc „Google Analytics” datiem Ludzas bibliotēkas kopkataloga attālinātie 

apmeklējumi - 5321 (+1151); (2020.g. – 4170), lietotāji – 1295 (+128); (2020.g. – 1167), lapu 

skatījumi – 35043 (+7139); (2020.g. – 27904).  

5.8. Tabula Autorizētie lietotāji 

  2019 2020 2021 % salīdzinot ar iepr. gadu 

Aktīvie lietotāji kopā 2753 2515 2032 -8.3%; -19.5% 

Autorizētie lietotāji kopā 290 295 307 +1.7%; +4.1% 

Autorizētie lietotāji pārskata 

periodā 

144 154 165 +7%; +7% 

 

2021. gadā autorizācijas datus Ludzas bibliotēkā pastāvīgi izmantoja vairāk nekā 15 

lietotāji. Lielākā daļa autorizācijas datus izmantoja grāmatu pasūtīšanai, un 3td bibliotēkas 

grāmatu pasūtīšanai. WEB PACāFigure 1 att. Izstāde logos pagarinātas 45 grāmatas un 

izveidoti 19 brīvie pieprasījumi.  

5.9. Tabula SBA rādītāji 

SBA 2019 2020 2021 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

155 146 131 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

463 526 607 

 

Pārskata periodā no Latvijas Nacionālās bibliotēkas bija saņemtas 19 grāmatas, no 

Ludzas novada 25 bibliotēkām  – 112 grāmatas. No LNB saņemtās grāmatas bija paredzētas 

mācībām vai mūžizglītībai, bet no novadu bibliotēkām, galvenokārt daiļliteratūra. Katru gadu 

http://www.ludzasbiblio.lv/
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pieaug grāmatu skaits, ko bibliotēka izsniedz citām novada bibliotēkām. 2021. gadā Ludzas 

novada bibliotēka nosūtīja 607 grāmatas 20 bibliotēkām. 

• Problēmas un risinājumi bibliotēkas pakalpojumu un pieejamības jomā 

 Aizvadītajā gadā liela problēma bija bibliotēku slēgšana ārkārtas situācijas laikā. 

Lietotāji nebija pārliecināti, vai bibliotēka būs atvērta vai slēgta. Lai informētu bibliotēkas 

lietotājus par darba laika izmaiņām, operatīvi tika izvietota nepieciešamā informācija  

bibliotēkā, mājās lapā un sociālajos tīklos. 

LUDZAS REĢIONS 

Atskaites gads, joprojām, bibliotēkām bija īpašs pārbaudījums. Lielāko gada daļu 

bibliotēkas bija gan ierobežotas savā darbībā – lietotājiem brīvpieeja bija daļēji ļauta, vai arī 

vispār slēgtas. Tas radīja nepatiku lasītāju vidū un diskomforts bija arī bibliotekāriem.  

• Galvenie rādītāji 

5.10. Tabula Bibliotēkas pamatrādītāji 

 
2019 2020 2021 

% salīdzinot ar iepr. 

gadu 

Aktīvo lietotāju skaits 4405 4251 3852 -3.5; -9.4 

t. sk. bērni līdz 18.g. 1226 1096 959 -10.6; -12.5 

Bibliotēkas apmeklējums 68736 52562 39910 -23.5; 24.1 

t. sk. bērni līdz 18.g. 18394 12515 8697 -32; -30.5 

Virtuālais apmeklējums 3049 3378 4649 +10.8; +37.6 

Izsniegums kopā 127997 109702 95830 -14.2; -12.6 

t. sk. grāmatas 55172 46564 45788 -15.6; -1.7 

t. sk. periodiskie izdevumi 71826 62624 49987 -12.8; -20.2 

t. sk. bērniem līdz 18.g. 20918 16679 15101 -20.3; -9.5 

Bibliotekārais aptvērums % no 

iedz. skaita pagastā, pilsētā, 

reģionā 
28% 27% 25% -3.6; -7.4 

t. sk. bērni līdz 18 g. 57% 54% 48% -5.3; -11.1 

Iedzīvotāju skaits9 15828 15223 14968 -3.8; -1.7 

t. sk. bērni līdz 18 g. 2134 2020 2001 -5.3; -0.9 

 

Covid -19 izplatības ierobežojumi būtiski ietekmēja atskaites gada bibliotēku galvenos 

rādītājus. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem jāsecina, ka būtiski samazinājies bibliotēku 

 
9 Iedzīvotāju, tai skaitā bērni līdz 18 g., skaitā nav iekļauti Ludzas pilsētas dati, tos skatīt sadaļā LUDZAS 

NOVADA BIBLIOTĒKA 
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lietotāju skaits -9.4%, it īpaši bērni līdz 18 gadiem -12.5%., apmeklējumu skaits samazinājies 

pat 24.1 %, izsniegums par -12.6%.  

Neskatoties uz to, ka visā novadā kopējie skaitļi ir ar mīnuszīmi, tomēr atsevišķās 

bibliotēkās darbs ar lietotāju piesaisti ir bijis produktīvāks: Brigu bibliotēkā lietotāju skaits ir 

pieaudzis +2, Līdumnieku bibliotēkā par +12, Pasienes bibliotēkā par +11, Pureņu bibliotēkā 

par +38 un Pušmucovas bibliotēkā aktīvo lietotāju skaits ir palicis nemainīgs, tai skaitā bērni kā 

aktīvie lietotāji ar plus zīmi bija Līdumnieku bibliotēkā (+2), Pasienes bibliotēkā (+12), Pureņu 

bibliotēkā (+3) un Nesteru bibliotēkā palicis nemainīgs.  

Apmeklējumi atsevišķās bibliotēkās pieauga: Brigu bibliotēkā +46 apmeklējumi, 

Pureņu bibliotēkā +388 apmeklējumi, tai skaitā bērnu apmeklējumi – Cirmas bibliotēkā + 106, 

Goliševas bibliotēkā + 46, Pureņu bibliotēkā + 324, Zvirgzdenes bibliotēkā +36, Lauderu 

bibliotēkā +18, Briģos bērnu apmeklējums ir nemainīgs. 

Salnavas pagasta bibliotēkā izsniegumu kopskaits pieauga par +828 vienībām, tai skaitā 

grāmatu izsniegums +621 un periodikas +207, izsniegums bērniem +28, grāmatu izsniegums 

palielinājās arī Brigu bibliotēkā +856, Cirmas bibliotēkā +419, Kārsavas pilsētas bibliotēkā 

+2700, Pureņu bibliotēkā +374, tai skaitā bērnu izsniegums pieaudzis par 312 vienībām un 

periodisko izdevumu skaits +544. Ņukšu bibliotēkā +20, Pušmucovas bibliotēkā +110 

vienībām. Izsniegumu skaita palielināšanās izskaidrojama ar to, ka lietotāji apmeklēja 

bibliotēkas retāk, bet toties vairāk ņēma lasāmvielas uz mājām, lai nodrošinātos ilgākam 

laikam.  

Vidējais apmeklējums skaits uz vienu lietotāju bibliotēkās bija 10, vidējais izsniegums uz 

vienu lietotāju – 25 vienības, bibliotekārais aptvērums – 26%. 

Kārsavas pilsētas bibliotēka: “Lasītāji nāca retāk, bet ņēma vairāk grāmatu. Cilvēki 

baidījās no saslimšanas, īpaši gados vecākie, kā arī ar gadiem pasliktinās veselības stāvoklis, 

bibliotēku apmeklēt vairs nav nemaz tik viegli. Skolēniem ilgu laiku bija attālinātās mācībās, kā 

rezultātā radās nevēlēšanās kaut kur iet, kontaktēties. Ja vēl aktīvākie mēģināja uzturēt ierasto 

dzīves ritumu un viņus bija vieglāk iesaistīt aktivitātēs, tad ar slinkākajiem gāja pavisam slikti. 

Pureņu pagasta bibliotēka: “Ieviešot valstī Covid – 19 sertifikātus un nosakot, ka tikai 

vakcinēta/pārslimojusi persona uzrādot derīgu sertifikātu, var apmeklēt bibliotēku klātienē, 

katastrofāli samazinājās bibliotēkas lietotāju apmeklējums rudens un ziemas periodā”. 

• Pakalpojumu attīstība, jauninājumi  

Lai gan otro gadu pēc kārtas lietotāju klātienes apmeklējumi bibliotēkās bija ierobežoti,  
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un bibliotekāru idejas brīžiem likās ir neiespējami realizēt, tomēr bibliotekāru fantāzijai 

un izdomai nebija robežu. Jauninājumi nāca viens aiz otra – daudzi mēģināja uzrunāt savus 

lietotājus ar sociālo tīklu palīdzību, piemēram, Facebook un draugiem.lv, Instagram, TikTok 

vietnēm. 

Bibliotekāri meklēja iespējas, kā vietējos iedzīvotājus un ciemiņus iepazīstināt izliktām 

izstādēm, lai tās būtu redzamas ikkatram interesantam. Tāpēc, piemēram, Pušmucovas, 

Pasienes pagasta bibliotēkas atskaites gadā izstādes izvietoja bibliotēkas un tautas nama logos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliotēkas piedāvāja arī dažādus citus pakalpojumu, piemēram, skaistu fotogrāfiju 

iegūšanai - fotografēšanās vietu izveidošana bibliotēku telpās. Tā pārdomāti un gaumīgi šādu 

foto stūrīti piedāvāja saviem pagasta iedzīvotājiem Pasienes pagasta bibliotēkas vadītāja, 

informāciju ieliekot bibliotēkas Facebook lapā, izliekot informāciju uz ziņojuma dēļiem pagastā 

un bibliotēkā. 

5.4. att. Pasienes bibliotēkā foto stūrītis 

• E-grāmatu bibliotēka 10 

 
10 Skatīt sadaļā LUDZAS NOVADA BIBLIOTĒKA 

5.3.att. Izstāde logos 
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• Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti.  

Visās reģiona bibliotēkās brīvi pieejamajās vietās atrodas atsauksmju un ierosinājumu 

grāmata. 

Reģiona bibliotēkās tiek veikta lasītāju vajadzību, viedokļu izzināšana gan mutiskā 

veidā, gan arī lūdzot aizpildīt sastādītās anketas. Atskaites gadā notika anketēšana Pureņu 

pagasta bibliotēkā, bibliotēkas vadītāja stāsta: Reizi gadā bibliotēkas lietotāju vidū tiek veikta 

aptauja “Bibliotēkas lietotāju viedoklis par Pureņu pagasta bibliotēkas darba kvalitāti”. Šajā 

aptaujā piedalījās 22 respondenti: 2 – vecumā no 10-15 gadiem, 4 – vecumā no 16-25 gadiem, 6 

– vecumā no 26-55 gadiem un 10 respondenti bija vecāki par 56 gadiem. Iegūtie dati analizēti 

un tika secināts, ka lietotāji ir apmierināti ar bibliotēkas telpām un iekārtojumu, kā arī 

piedāvātajiem pakalpojumiem, taču vēlētos vairāk pasākumu. 

Kā viens no interesantajiem sabiedrības izzināšanas veidiem ir Salnavas pagasta 

bibliotēkas piemērs, kā stāsta bibliotēkas vadītāja, tad viens no pirmajiem pasākumiem kurā 

iesaistās lasītāji, to pat nenojaušot, ir bibliotēkas gada plāna un atskaites veidošana. “Šis ir 

apjomīgs, bet interesants un vērā ņemams pasākums, jo ir patīkami apzināties, ko bibliotēka ir 

paveikusi aizvadītajā gadā, apkopot gūto pieredzi un iespaidus un doties tālāk jaunajā 

bibliotēkas gadā, paņemot līdzi jaunas idejas, viedokļus, velmes un pat jau ierastās tradīcijas.” 

Tas notiek sarunu veidā pie tējas tases mierīgi aprunājoties, kavējoties atmiņās u.t.t. 

• Pakalpojumu sniegšanas vieta 

Novadā darbojas viena pakalpojumu sniegšanas vieta - Kārsavas pilsētas bibliotēkas 

pakalpojumu sniegšanas vieta “Bozovas bibliotēka”.  

Bozovas pakalpojumu sniegšanas vieta ir izveidota uz reorganizētās bibliotēkas bāzes. 

Ciema iedzīvotājiem ir iespēja izmantot Kārsavas pilsētas bibliotēkas krājumā esošo literatūru, 

to atved no pilsētas pēc pieprasījuma. Tāpat ciema iedzīvotāji var lasīt periodiskos izdevumus, 

ir pieejami datori, internets un biroja tehnika, lai varētu veiksmīgi nomaksāt dažāda veida 

maksājumus, meklēt un izdrukāt nepieciešamo informāciju  

Tā ir arī vieta, kur notiek novada informācijas aprite, pagasta pārvaldnieka tikšanās 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  



40 

 

Bibliotēku darba laiks tiek piemērots apmeklētāju vajadzībām. Pārsvarā bibliotēkas 

darbojas no plkst. 8:00 līdz 16:00, 17:00 divas bibliotēkas darbojas līdz plkst.18:00. Sešas 

reģiona bibliotēkas strādā sestdienās. Divu gadu laikā bibliotēku darbinieki ir pielāgojušies 

darbam attālināti ar e-pastu un tālruņu starpniecību, meklē dažādus variantus kā palīdzēt 

ārkārtas situācijās. un ir pretimnākoši, ja ir nepieciešamība pēc kāda izdevuma vai izdrukātā 

dokumenta, tad var sarunāt vizīti bibliotēkā iepriekš zvanot 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 bibliotēku apmeklētāji nonākot Tautas nama 

pirmajā stāvā zvana bibliotekāram pa tālruņa numuru, kurš izvietots uz informatīvā dēļa. 

Turpinājās sadarbība ar Latvijas Neredzīgo bibliotēku, kā rezultātā cilvēkiem ar redzes 

traucējumiem tika dota iespēja izmantot audiogrāmatas, kā arī grāmatas palielinātā drukā 

Daudzas reģiona bibliotēkas nodrošina grāmatu, periodikas un citu dokumentu piegādi 

uz mājām. Tāpat Pureņu pagasta bibliotēku reizi mēnesī 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. 

• Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām vai interešu grupām  

Reģiona bibliotēkas tradicionāli strādā vienlaikus ar vairāku lasītāju mērķgrupām: 

pensionāri, skolēni, studenti, bezdarbnieki, mājsaimnieces, strādājošie. Aktīvākā mērķgrupa ir 

seniori un . Viņi interesējas par bibliotēkās notiekošo, ar bibliotēku darbinieku palīdzību 

veidoja interešu kopas. Bezdarbnieki nāca uz bibliotēku, meklējot darba vakances avīzēs, 

interneta resursos. 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, kopā reģiona bibliotēkās tika izliktas 298 tematiskās 

izstādes un tika realizēti 87 pasākumi, no tiem 36 pasākumi bija vērsti uz ģimenēm ar bērniem. 

Ieskats pasākumu un veidoto izstāžu klāstā mērķgrupām 

Visas gada garumā reģiona bibliotēkās varēja skatīt izstādes: 

Salnavas pagasta bibliotēka:  
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“Astroloģiskās prognozes 2021. gadam”. Izstādes tapšanā tika izmantoti vizuālie un 

informatīvie materiāli no interneta resursiem, raksti, astrologu pareģojumi un horoskopu un 

zvaigžņu attēlojums, kā arī bibliotēkā pieejamie resursi un periodiskie izdevumi. Šo izstādi 

bibliotēkas apmeklētāji gaida ar nepacietību, kas interesanti, šāda informācija piesaista arī 

vīriešus.  

Februāri paralēli ziemas noformējuma notika 

sveču kompozīciju izstāde “Svecīte manā sirsniņā”, 

kas nu jau vairākus gadus ir bibliotēkas tradīcija. 

Šajā izstādē, protams, bija arī informatīvais raksturs, 

bet galvenokārt bibliotēku rotāja dažādas sveču 

kompozīcijas. Tika izmantot vizuālie materiāli par 

svecēm, to liešanas procesu, kā arī taustāmi materiāli 

- dabīgas un dažādu formu sveces, kuras atnest tika 

aicināts ikviens bibliotēkas interesents, kas vēlējās 

parādīt citiem savu īpašo sveci. Attēli no šīs izstādes 

ir pieejami bibliotēkas Facebook lapā. Veidojot izstādi, secinājām, cik daudz spēj atainot un 

asociēt viena svece, apvienojot sevī dažādus svētkus un tematikas.  

Martā šo noformējumu nomainīja literatūras izstādes “Lai MĪLESTĪBĀ paiet mūžs”. 

Šajā izstādē tika izmantoti dzejoļi un literārie materiāli par mīlestību, kā arī dekorācijas 

mīlestības tematikā.  

Savukārt Lieldienu un pavasara tematiku aprīļa 

beigās un maija sākumā papildināja izstāde “Man 

māmiņa”, kas ir viena no sirsnīgākajām un mīļākajām 

bibliotēkas izstādēm. Šo izstādi papildināja rokdarbu 

izstāde “No vecmāmiņas pūra lādes”, kurā aktīvu 

dalību ņēma bibliotēkas apmeklētājas, kuras ir 

māmiņas un vecmāmiņas, citiem bibliotēkas 

apmeklētājiem ļaujot ieraudzīt viņu hobijus un 

prasmes, izvelkot savus rokdarbus no pūra lādes. 

Atnākot vasaras saulgriežiem, turpinājās jau 

vairāku gadu garumā ilgstošā radošā darbnīca 

“Darinām Jāņu vainagus”, kas bija viena no 

5.5. att. Svecīte manā sirsniņā 

5.6. att. Darinām Jāņu vainagus 
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apmeklētākajām aktivitātēm. Šajā darbnīcā tiek aktualizēta vasaras saulgriežu nozīme un šo 

svētku tradīcijas. Ar interesentiem brīvā vidē un dabā pinām vainagus, runājām par trejdeviņām 

zālēm, kas jāiepin vainagā,  apspriedām iepīto ziedu simboliku, kā arī centāmies atrast šīs 

trejdeviņas zāles, bet nesanāca, taču tas ir izcils mērķis nākamajam gadam. Visas šīs aktivitātes 

piešķīra saulgriežiem un šim pasākuma īpašu maģiskuma noskaņu.  

Jūlijs bibliotēkai bija ļoti darbīgs mēnesis, jo jūlija beigās notika Salnavas KN jubileja, 

kas sevī ietver pilngadības un bērnības svētkus pasākumus. Bibliotēka gatavojās tam visu gadu, 

jo šis pasākums bija ļoti nozīmīgs ikvienam pagasta iedzīvotājam. Bibliotēkas fondā tika 

meklēti materiālus par KN dzīvi un darbību, tika izmantota literatūra scenārija tapšanai, kā arī 

notika albumu un bilžu apskate. Šis bija visapmeklētākais pasākums. Bibliotēka priecājas, ka ir 

tajā iesaistījusies un sekmīgi sniegusi savu ieguldījumu. 

Savukārt maijā bija vērojama literatūras izstāde “Sveicam Latviju svētkos”, kas veltīta 

4.maija svētkiem un Baltā galdauta dienai. Kā arī novembra svētkos Latvijas Republikas 

proklamēšanas dienā notika pasākums “Iededzam svecīti sirdī”, kur bibliotēkas apmeklētāji 

tika aicināti izgreznot logus un iedegt gaismiņas un nosūtīt bibliotēkai fotoattēlu veidā. Viens 

no apmeklētājiem atsūtīja, kā skatās filmu “Dvēseļu putenis”, citi atsūtīja svētku galdu vai 

svētku kūkas, citi vienkārši svecīti logā.  

Pēc valsts svētkiem bibliotēka sāka pievērsties Ziemassvētku tematikai. Tika rīkota 

radošā darbnīca “Darinām Adventes vainagus”. Pandēmijas dēļ darbnīca nevarēja notikt 

klātienē, taču bibliotēkas apmeklētāji tika aicināti izpausties radoši un izveidot pašdarinātus 

adventes vainagus, rotāt ar tiem savus mājokļus un savus adventes vainagus ar fotogrāfijas 

palīdzību nosūtīt bibliotēkai. Kopā tika iesūtīti 6 adventes vainagi, kas tika veidoti no 

visdažādākajiem materiāliem. Lieki piebilst, ka bibliotēkai arī bija savs adventes vainags. 

Goliševas pagasta bibliotēka: 

Tika organizēta darbu izstāde “Linu diegu pārvērtības”.  

 

 

 

 

 

 

   5.7.;5.8. att. Linu diegu pārvērtības 
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Zilupes pilsētas bibliotēka: 

Digitālās nedēļas ietvaros tika organizētas piecu dienu dažādas digitālās aktivitātes. Kā 

pastāstīja bibliotēkas vadītāja: “Šoreiz pasākumus organizējām sadarbībā ar Zilupes novada 

jaunatnes lietu speciālisti Valēriju Gromu. Pirmajā dienā mūsu lietotājiem bija iespēja iepazīties 

ar to, kas ir digitālās prasmes un kāda ir to nepieciešamība darbā un ikdienā. Visa informācija 

un prezentācija „Digitālo prasmju nepieciešamība darbā un ikdienā” tika izvietota Facebook 

vietnē. Otrajā dienā visiem bibliotēkas darbiniekiem bija iespēja virtuāli sekot līdzi aktivitātēm 

tiešsaistē un papildināt savas zināšanas.  

Lietotājiem tika piedāvāta viktorīna – “Digitālais Meistars vai Digitālā katastrofa”, kurā 

varēja pārbaudīt savas digitālās prasmes un novērtēt cik prasmīgi ir mūsu lasītāji. 

Trešajā dienā bija padomāts arī par mūsu lietotājiem un viņi uzzināja par digitālajām 

prasmēm, ievietojot foto attēlos interneta vidē. Tika runāts par to, kādam jābūt attēlam, ko ņemt 

vērā, veidojot attēla saturu, fonu un kā to pareizi apstrādāt. Video lekciju vadīja Viktorija 

Kožemjakina 

Ceturtajā dienā mūsu lietotājiem bija iespēja iepazīties ar to, kas ir TikTok, ko tajā var 

darīt un kā to izveidot pašiem. Saviem lietotājiem piedāvājām TikTok izveidotu video 

izaicinājumu - uzmini kulta literārās varones. Tas bija kaut kas interesants un neparasts. 

Atsaucība bija liela. Visi centās uzminēt un iesaistīties izaicinājumā. 

 

 

 

 

 

 

 

5.9; 5.10; 5.11.att. Digitālā nedēļa Zilupes bibliotēkā 

 

 

Piektajā dienā mūsu lietotājiem bija iespēja uzspēlēt video spēles un piedalīties 

tiešsaistes spēļu turnīrā „Game stars”. 
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Katru gadu Zilupes pilsētas 

bibliotēka uzņem bibliotēkā projekta, kas 

saistīts ar skolēnu darbu vasaras periodā. 

Atskaites gadā tādi bija 7. Šiem 

jauniešiem bija iespēja apgūt jaunas 

iemaņas un darba pieredzi. Kā atzīmē 

bibliotēkas direktore, tad - “Pozitīvs 

rādītājs ir tas, ka daudzi jaunieši grib 

atgriezties arī nākošajā vasarā pie mums.  

Sergejs ir rekordists šajā jomā.  

Uzskatam, ka esam viņu iedvesmojuši, 

sadraudzējušies un atraduši kopīgu valodu, jo viņš vienmēr brīvajā brīdī mūs apciemo, reizēm 

palīdz dažādos sīkumos un ir mūsu patstāvīgais brīvprātīgais darbinieks.” 

Brigu pagasta bibliotēka: 

Janvārī notika Allas Turakovas rokdarbu izstāde “Tamborētas salvetes”. 

Februārī notika Ināras Venšavas foto izstāde. 

Februārī notika Nadeždas Potehinas zīmējumu izstāde. 

Februārī notika Martinas Theinertovas rokdarbu svētku suvenīru izstāde (veltīta 

“Valentīna dienai”). 

Martā, Starptautiskās Sieviešu dienas ietvaros, Briģu pagasta bibliotēkas vadītāja 

apsveica ar pavasara svētkiem un uzdāvināja ziedus lasītājiem un bibliotēkas draugiem- 

talantīgās sievietēs, kuri piedalījās rokdarbu, zīmējumu, fotogrāfiju, mākslu un personīgo 

kolekciju izstāžu organizēšanā bibliotēkā 2020.-2021.gada. (Katram personīgi savās darba 

vietās un mājās).  

Martā notika Natalijas Dibļenko rokdarbu izstāde “Dimantā gleznas”. 

Martā notika Mareka Kuročkina porcelāna suvenīru kolekcijas izstāde. 

Aprīlī notika Digitāla fotoizstāde Facebook lapā (Alla Dolgovska) “Caur fotogrāfiju 

atspoguļota Briģu pagasta kolhoza dzīve pagājušā gadsimta” (“Bibliotēku nedēļai Janvārī 

notika Allas Turakovas rokdarbu izstāde “Tamborētas salvetes”. Jūnijā notika fotokonkurss, 

veltīts Līgo svētkiem. Piedalījās 6 cilvēki. 

Jūnijā notika J. Soikāna Ludzas mākslas skolas izstāde “Antonam Kūkojam apritētu 80. 

gadu jubileja”. Arī bibliotēkas lasītāji skatīja filmu - Dzejas izrāde “Pa mīlesteibu brīnūt kojis 

5.12. att. Vasaras darbs bibliotēkā 



45 

 

nasolst” tapusi kā filma ar Antona Kūkoja dzeju, kurā piedalās aktieris Kristaps Rasims un 

nedzirdīga aktrise Jolanta Znotiņa. 

Jūnijā notika Anitas Lukačas rokdarbu izstāde “Pinumu darbnīca” (veltīta Līgo 

svētkiem). Jūnijā bibliotēka kopā ar pagasta pārvaldi piedalījās akcijā “Gaismas ceļš Briģos” 

projekta 1836 ietvaros. Gaismas ceļu komandu pieņēma ceļa vēstnesis – Ainārs, Vadims un 

Anna Taurēni (Taurēnu ģimene). Viņi sagatavoja ugunskura vietu, cienastu skrējiena 

dalībniekiem un pie mājas uzstādīja ceļu stabu ar ģimenes zīmi. Septembrī notika tematiskā 

izstāde “Dzelzceļa pietura “Briģi”- vēstures mirkļi” (2021- Eiropas Dzelzceļa gads). Septembrī 

notika Ilvas Kosmačovas (no Nirzas) rokdarbu izstāde “Manu darbu varavīksne” (origami, 

zīmējumi, tamborētas rotaļlietas) 

Septembrī notika Jūlijas Madalānes (no Zvirgzdenes) rokdarbu izstāde “Pērļu rotas”   

Oktobrī notika tematiskā izstāde par dzelzceļa vēsturi posmā Zilupe – Cirma (Briģu, 

Nerzas, Istalsnas, Ludzas, Cirmas stacijas) – Eiropas Dzelzceļa gada projekta ietvaros. 

Novembrī notika apsveikums Briģu pagasta iestāžu un uzņēmumu vadītāju un 

darbinieku, aktīvākajiem bibliotēkas lasītājiem un apmeklētājiem par godu Latvijas valsts 

svētkiem. Visiem tika pasniegti piemiņas suvenīri-magnēti (katram personīgi savās darba vietās 

un mājās).  

Novembrī notika Annas Smutovas zīmējumu izstāde.  

Decembrī notika Literāri muzikālais pasākums “Ieklausies Ziemassvētkos...” koncerts, 

kurā uzstājās Aija un Gundars. 

Decembrī notika Alīnas Muhinas dekoratīvo koka suvenīru izstāde “Ziemassvētku 

noskaņojums”. Decembrī notika Janas Lazarevas rokdarba ziepju izstāde “Dāvanas priekam”.  

Cirmas pagasta bibliotēka: 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.13.; 5.14.,5.15. att. Pasākumu afišas 

https://epthinktank.eu/2020/11/06/2021-european-year-of-rail/#:~:text=2021%20has%20been%20designated%20European,Green%20Deal%20and%20the%20environment.


46 

 

Atskaites gadā radās jauna tradīcija Muzikāli literārās otrdienas, kur dalībniekiem bija 

iespēja kāpt uz skatuves un izpausties radoši caur dzeju un mūziku. Atsaucība bija negaidīti 

liela. 

Ciblas pagasta bibliotēka 

Izstāde „Kristiānas dizaina domu lidojums”, kurā bija skatāmi dažādi interesanti darbi: 

mājas makets, apaļi diegu dekori vāzē, mašīnas izšuvumā veidots māsas portrets, māla pogas, 

kastīte no vecām biroja mapēm, salmu puzles u.c. 

Virtuālā izstāde bibliotēkas Facebook lapā: 20 gadi kā slēgta Aizpūres skola (1945–

2001) ar fotogrāfijām par skolas dzīvi. Martā virtuālā izstāde: „Dvēsele un taureņi!” ar 

Kristiānas Manukinas zīmētiem darbiem un nelielu uzmanības konkursu. 

Aprīlī virtuālais foto konkurss „Lieldienu konkurss,” guva necerēti lielu atsaucību. Uz 

WhatsApp tika iesūtītas Lieldienu olu fotogrāfijas, 20 no kurām tika ievietotas bibliotēkas 

Facebook lapā un uzvarēja tā kompozīcija, kurai bija visvairāk patīk. Trīs pirmās vietas saņēma 

no bibliotēkas pārsteiguma balviņas. 

Istalsnas bibliotēkā bija apskatāma rokdarbu izstāde. Izstādei savus darbus iesniedza 

divi pieaugušie (Valentīna Voigenica, Sanita Alitkina) un divi skolēni (Alise Alitkina, Artjoms 

Voigenica). 

Ņukšu pagasta bibliotēka 

Tika rīkotas 2 izstādes - Kristīnas Popovas gleznu izstāde un Līgas Mihaļukas cepuru 

izstāde. Līga Mihaļuka izstādē piedalījās ar 86 cepurēm. Izstādi kuplināja Līgas glezna un viņas 

vīra Vladimira  dzīvnieciņu figūriņas.  

Izstāžu apmeklētāju ieinteresētība bija liela, izstādītos materiālus varēja arī iegādāties. 

 

5.16. att. Cepuru izstāde 
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Pureņu pagasta bibliotēka 

Tika rīkota „Komplimentu diena bibliotēkā”. Kā vienmēr, apmeklētāji saņēma 

komplimentus un mīļus vārdus. Tradicionāli, grāmatas varēja izvēlēties tikai sarkanajos vākos. 

Bibliotēku nedēļas ietvaros, bibliotēkas apmeklētājiem tika piedāvāts sacerēt kopīgu 

dzejoli par pavasari. Bibliotēkas abonementa telpā, pie sienas, tika piestiprināts liela izmēra 

plakāts, uz kura katrs apmeklētājs rakstīja pa vienai rindiņai. Kopumā tika sacerēts 3 pantiņu 

dzejolis. Kopdarbs tika prezentēts “Lielās talkas” noslēgumā. Pagasta iedzīvotāji bija sajūsmā 

un izteica vēlēšanos šo aktivitāti atkārtot vēl kāda bibliotēkas pasākuma ietvaros. 

Kārsavas pilsētas bibliotēka 

Latgalē joko ne pa jokam…! – latgaļu humors. Kas var būt labāks par to? Masļenica- 

Aizgavēņi - tradīcijas, receptes. Pankūkas jau mēs protam uzcept katrs! 15. maijs – 

Starptautiskā ģimenes diena - pārrunas par ģimenes lomu katra dzīvē, lasām fragmentus no 

grāmatām, atceramies literāro varoņu dzīves līkločus; 

Vasara uzzied vainagos, dārzos un pļavās – par augu izmantošanu, to 

nozīmi un simboliku; Mans vasaras gardums – recepšu konkurss; 

Latvijas dabas brīnumi kas jāredz – tūrisma maršruti pa Latviju, 

informatīvas pārrunas; 

Pirms rudens salnām izziedēt! - Valentīna Protizāna dāliju izstāde. 

Mūsu novadniecei Intai Naglai nāca klajā kārtējā dzejoļu grāmata 

“Mīlestības vēstules/ Kod sauleite atlēks” 

  

5.18;5.19. att. Intas Naglas grāmatas atvēšanas svētki 

Līdumnieku bibliotēka 24.07-27.07. Izstāde un derīgo padomu stunda “Saimnieks ar 

Saimnieci” Par godu Annas un Jēkaba dienai. Tradīcijas, ticējumi ,informācija  par maizes 

cepšanu mājās. 

5.17.att. Dāliju izstāde 
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5.20.att. Izstāde "Saimnieks ar saimnieci" 

• Uzziņu un informācijas darbs  

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

fotogrāfiskiem, precizējošie izmantojot uzziņu krājumu, tiešsaistes datubāzes, LNB resursus 

u.c. Pārskata periodā reģiona publiskajās bibliotēkās sniegtas 2010 uzziņas, kas bija par 1996 

uzziņām mazāk kā 2020. gadā.  

Apkopojot datus par uzziņu daudzumu un to raksturu, veidu un saturu, tika novērots, ka 

bibliotekāri aizvien vairāk iedziļinās jēdzienos: uzziņa, konsultācija, informācija u.t.t. Tieši ar 

to var skaidrot uzziņu daudzuma mazināšanos. 

• Iekšzemes un starptautiskais SBA 

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 1488 tas ir par 362 vienībām mazāk nekā iepriekšējā 

gadā. 

5.11. Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2019 2020 2021 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

1321 1201 1139 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 
521  549 349 
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6. KRĀJUMS 

LUDZAS NOVADA BIBLIOTĒKA 

• Krājuma komplektēšanas politika un organizācija 

Ludzas novada bibliotēka krājuma komplektēšanu veica atbilstoši 2021.gadā 

pārstrādātajam dokumentam „Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas krājuma attīstības un 

komplektēšanas koncepcija” 2015.-2020. gadiem. Krājuma komplektēšanā tika ņemta vērā 

krājuma izmantošana iepriekšējā darbības periodā. Veidojot un organizējot krājumu, Ludzas 

novada bibliotēka cenšas ņemt vērā visu lasītāju kategoriju intereses. 

Ludzas novada bibliotēkas krājuma komplektēšanas un organizācijas prioritātes 2021. 

gadā: jaunākā latviešu oriģinālā un cittautu daiļliteratūra, autoru - novadnieku grāmatas, 

izdevumi, kas saistīti ar novada vēsturi un kultūru dažādos informācijas nesējos; literatūra 

psiholoģijā, medicīnā, tiesību zinībās, aktuālākais pedagoģijā, sociālā darba jautājumos, u.c. 

nozarēs. Ņemot vērā bibliotēkas lietotāju sastāvu, daļa krājuma tiek komplektēta krievu valodā 

– daiļliteratūras grāmatas, periodika un populārzinātniskā literatūra. 

Bērnu literatūras nodaļā – jaunākā oriģinālliteratūra un tulkotā literatūra bērniem un 

jauniešiem un bērnu literatūra dažādās zinātņu nozarēs. 

• Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums 

6.1.Tabula Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums 

 2019 2020 2021 
Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 

13549.00 13150.00 13541.55 

t. sk. grāmatām 8688.00 6706.74 6915.56 

t. sk. bērnu grāmatām 1738.04 1983.26 2085.27 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 4861.00 4460.00 4540.72 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. skaita 

pagastā, pilsētā, reģionā 

1.65 1.61 1.71 

Finansējums krājuma komplektēšanai kopā 14746.05 (no 

tiem 1197.05 

EUR projekta 

NATTOUR 

Nr.LV-RU-030 

iegūtie finanšu 

līdzekļi) 

 

13378.54 (no 

tiem 228.54 

EUR projekta 

NATTOUR 

Nr.LV-RU-

030 iegūtie 

finanšu 

līdzekļi) 

13541.55 
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Ludzas novada bibliotēkas krājuma komplektēšanas finansējuma pamatavots – 

pašvaldības budžeta piešķirtais finansējums. 2021.gadā grāmatu iepirkšanai no budžeta 

līdzekļiem izlietoti 9000.83 EUR, periodikas parakstīšanai – 4540.72 EUR. Finansējuma 

pieaugums bija minimāls, tomēr nedaudz lielāks kā 2020.gadā (+500 EUR grāmatu iegādei), 

piešķirtie finanšu līdzekļi krājuma komplektēšanai ir pietiekoši un sastādīja 1,71 EUR uz vienu 

pilsētas iedzīvotāju un 6.66 EUR uz vienu bibliotēkas lietotāju. Bibliotēkai ir iespēja regulāri 

papildināt krājumu ar jaunieguvumiem. Par pašvaldības līdzekļiem 2021. gadā iegādāti 1082 

grāmatu eksemplāri. 

• Rekataloģizācija  

Ludzas novada bibliotēkā krājuma rekataloģizācija pilnība pabeigta, kopš 2008.gada 

bibliotēkā notiek automatizētā lietotāju apkalpošana. 

• Krājuma pārbaude (inventarizācija)  

Pārskata periodā bibliotēkas krājuma pārbaude nav veikta. 

6.2. Tabula “Krājuma rādītāji” 

  2019 2020 2021 

Jaunieguvumi kopā 3194 3181 3092 

t. sk. grāmatas 1429 1393 1330 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 212 228  236 

t. sk. bērniem 356 366  360 

Izslēgtie dokumenti 2636 3041  3254 

Krājuma kopskaits 50527 50667  50505 

Grāmatu krājuma apgrozība 0.81  0.8 0.6 

Periodisko izdevumu apgrozība 7.6 5.1  3.5 

 

Jauno grāmatu iepirkumi 2021. gadā veikti regulāri, katru mēnesi, pēc izdevniecību 

piedāvājuma izpētes un pārdošanas cenu salīdzināšanas - grāmatu bāzē “Latvijas Grāmata”, 

SIA “VIRJA LK”, “Jānis Roze” apgādā, vietējā grāmatu veikalā „Sākums A” un apgādā 

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

bibliotēkas pasūtījuma. Grāmatas latgaliešu valodā iegādājamies SIA “CYMUSS”. 

Liels ieguvums visam bibliotēkām jau otro gadu pēc kārtas bija no LR Kultūras 

ministrijas finansētajā un LNB īstenotāja projekta “Grāmatu iepirkuma programma publiskajām 

bibliotēkām”. Pateicoties šai programmai, Ludzas novada bibliotēka saņēma 1110 grāmatu 

eksemplārus par summu 10859.04 EUR, kuri bija  sadalīti starp visām 28 Ludzas novada 

publiskajām bibliotēkām. Daudzas no piedāvātajām grāmatām mūsu bibliotēkā jau bija 
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iepirktas par pašvaldības līdzekļiem, bet tomēr, no tik liela grāmatu piedāvājuma klāsta Ludzas 

novada bibliotēka  varēja izvēlēties jaunus, vērtīgus un arī diezgan dārgus izdevumus un 

papildināja savu krājumu ar 101 grāmatu eksemplāru par summu 1323.16 EUR, kas sastādīja 

7,5% no visiem 2021. gada jaunieguvumiem. 

Piedalīšanas LNB programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2021” rezultātā Ludzas 

novada bibliotēkas Bērnu nodaļas krājums papildinājās ar 25 grāmatām par summu 192.89 

EUR. 

2021. gadā Ludzas novada bibliotēka abonēja 92 nosaukumu žurnālu un 16 avīžu gada 

komplektus pieaugušajiem lasītājiem un 28 nosaukumu žurnālus un 2 avīzes bērniem, kopumā 

1762 eksemplārus. 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 (izdevumi 

latgaliešu valodā - Tāvu zemes kalendārs 2022, literatūras almanahs Olūts Nr.19), citiem 

grāmatu izdevējiem, no dažiem 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 72 grāmatu eksemplāri par summu 279.01 EUR. Dāvinātas grāmatas, kuras netika 

ņemtas uzskaitē, tika piedāvātas citām novada bibliotēkām, izvietotas “Āra bibliotēkā” pilsētas 

parkā vai plauktā Lasītājs - lasītājam, kas ir ļoti populārs bibliotēkas apmeklētāju vidū. 

 

Jaunieguvumu sadalījums pa izdevumu veidiem (eksemplāru skaits): 43% grāmatu un 

57% žurnālu. 
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6.3. Tabula Krājuma kustība (pa izdevumu veidiem) 

Kustība 

2021.g. 
Kopskaits Grāmatas Seriālizd. 

Audiovizuālie 

resursi 

Elektroniskie 

resursi 

Pārējie 

dokumenti/ 

Spēles 

Krājums 

gada 

sākumā 

50667 45620 4827 114 80 26 

Ienācis 3092 1330 1762 - - - 

Izslēgts 3254 1432 1820 - 2 - 

Krājums 

gada beigās 

50505 45518 4769 114 78 26 

Jaunieguvumi 2021. gadā sastādīja 6,1 % no kopēja bibliotēkas krājuma, kas atbilst 

procentuāli paredzētajam skaitam „Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas krājuma attīstības un 

komplektēšanas koncepcijā”. Pārskata periodā krājumā ienākuši 236 eksemplāri latviešu 

oriģinālliteratūras, kas sastādīja 40% no visiem daiļliteratūras jaunieguvumiem. 2021. gadā arī 

tika veikta krājuma attīrīšana no reti pieprasītam, dublētam un nolietotam grāmatām (norakstīti 

1432 eksemplāri); saturā vērtīgi, bet reti pieprasīti izdevumi pārvietoti uz Krātuvi (25 

eksemplāri). Krātuves krājums ir automatizēts un pagājušā gadā no tā arī bijuši 34 iesniegumi. 

6.1. att. Krājuma procentuālais sadalījums pa izdevumu veidiem 
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6.4. Tabula Bibliotēkā pieejamo datubāžu izmantojums 

Dabubāze 2019 2020 2021 

Letonika    

skatījumi 623 235 1064 

piekļuves sesiju skaits  430 162 

lejuplāžu skaits    

News 410 195 241 

 

● Krājuma un datubāžu popularizēšana  

Krājuma un datubāžu popularizēšanai Ludzas novada bibliotēkas pieaugušo 

apkalpošanas nodaļā notika dažādas aktivitātes. Diemžēl, sakarā ar situāciju valstī, lielākā daļa 

aktivitāšu notika attālināti. 

Digitālās nedēļas ietvaros Ludzas bibliotēkas profilā Facebook notika tiešraide 

“Piekļuve Ludzas reģiona bibliotēku e-katalogam un www.3td.lv e-grāmatu bibliotēkai”. 

Tiešraidē tika stāstīts par bibliotēkas e-kataloga un 3td.lv e-grāmatu bibliotēkas iespējām, kā 

iegūt bibliotēkas autorizācijas datus un kā tos izmantot. 

Katra mēneša pirmajā dienā bibliotēkā notika Jauno grāmatu diena. Pirms Jauno 

grāmatu dienas mājas lapā tika ievietots bibliotēkas jaunieguvumu saraksts un saite ar WEB 

katalogu, kā arī bildes ar jaunieguvumiem Facebook, Twitter un Instagram bibliotēkas profilos. 

Jauno grāmatu saraksts vienmēr ir atrodams bibliotēkas abonementā. 

 
6.2.att. Jaunieguvumi 

Februārī Ludzas bibliotēkas profilā Facebook notika tiešraide “Jaunas periodikas 

apskats” un sākot no marta katru mēnesī tiešraidē – “Jauno grāmatu apskats”, kurā stāstījām par 

bibliotēkas jaunieguvumiem, kā arī atgādinājām par 3td e-bibliotēkas un “Manas bibliotēkas” 

iespējām. 
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6.3. att. Afiša jauno grāmatu apskatam 

Tradicionāls pasākums “Tikšanās ar noslēpumaino grāmatu” šoreiz norisinājās neierastā 

formātā. Kā vienmēr, ikvienam interesentam bija iespēja Ludzas bibliotēkas abonementā 

izvēlēties aploksni, kurā paslēpta grāmata. Parasti, pēc grāmatu izlasīšanas, tika rīkots 

pasākums, kurā tikāmies un dalījāmies iespaidos par izlasīto. Šoreiz, tikšanās reizes izpaliek, un 

pasākuma formāts izvēlēts citādāks. Pēc grāmatu izlasīšanas, gaidījām atsauksmes no 

dalībniekiem rakstveidā. 

 

6.4., 6.5.att. Tikšanās ar noslēpumaino grāmatu 

 

Visas atsauksmes tika noformētas virtuālajā izstādē, ka arī noformētas un izstādītas 

foajē. Patīkami bija saņemt sava darba vērtējumu. 

Atskaites periodā lasītāju kluba tikšanās notika tikai vienu reizi. Pavasarī plānotā 

tikšanās, bet ierobežojumu dēļ pasākums bija jāatceļ. Decembra sākumā pasākums tika 

organizēts. Tikšanas tēma bija “Jāņa Streiča darbi”. Bibliotēkas darbinieki klātesošos 

iepazīstināja ar J.Streiča grāmatām, kuras ir pieejamas bibliotēkas krājumā, pastāstīja par 

filmām un novadīja konkursu, kurā bija jāatmin no kādas filmas bija konkrētās frāzes. Lasītāju 

kluba dalībniekiem bija iespēja noskatīties fragmentus no vairākām filmām un no režisora 
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Dzintara Dreiberga veidotā video stāstu sērijas, kurā Latvijas kino vecmeistars dalās atmiņās 

par filmas “Mans draugs nenopietns cilvēks” veidošanu. Savukārt, lasītāju kluba dalībnieki 

dalījās savās atmiņās un emocijās par sajusto, skatoties izcilā režisora filmas. Pasākuma izskaņā 

visi dalībnieki noskatīja Jāņa Streiča sirsnīgu sveicienu Ludzas lasītājiem. 

 
6.6., 6.7. att. Lasītāju kluba dalībniece 

Maijā, tiešsaistē notika Kārinas Pētersones un Ilzes Būmanes grāmatas „Valstsvīrs 

Anatolijs Gorbunovs” prezentācija. Grāmatas prezentācijā piedalījās autori Kārina Pētersone, 

Ilze Būmane, Jānis Streičs, kuri pastāstīja kā grāmata tapa. Tikšanās beigās autori atbildēja uz 

jautājumiem. 

 
6.8.,6.9. att. K. Pētersone unI. Būmane pasākuma laikā 

Pagājušajā gadā projekta ”Inovatīvu interaktīvu metožu ieviešana pilsētas dabas objektu 

uzlabošanai un videi draudzīgākas apziņas veidošanai sabiedrībā un dabas tūrisma sektorā 

Latgales reģionā un Pleskavas apgabalā” NATTOUR LV-RU-030 un Ludzas pilsētas svētku 

ietvaros, pilsētas parkā tika atvērta Āra bibliotēka. Āra bibliotēkas ideja ir ļoti vienkārša: 

jebkurš interesents var ņemt lasīšanai grāmatas, kā arī atstāt savas, galvenais, lai tās būtu 

kārtīgas. Atklāšanā piedalījās daudz apmeklētāju. Klātesošos uzrunāja novada pašvaldības 

domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs. Bibliotēkas dizaina projekta autors un objekta izveides 

realizētājs Nauris Jefimenoks (SIA “AVEARTH”) pastāstīja par to, kā lietot āra bibliotēku. 
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Dalībnieki stāstīja, ka līdzīgus objektus redzēja vairākās valstīs un ir gandarījums, ka tas ir tapis 

arī Ludzā. 

Āra bibliotēka ir kļuvusi par ļoti iecienītu objektu pilsētā. Cilvēki labprāt nāk klāt, 

izvēlas sev tīkamu grāmatu, lasa, atnes savas grāmatas. Āra bibliotēka kļuva par foto sesiju 

objektu. No lasītājiem un pilsētas iedzīvotājiem dzirdējām tikai pateicības vārdus. 

 
6.10., 6.11., 6.12. att. Āra bibliotēka 

Grāmatu un citu dokumentu popularizēšanai pieaugušo lasītāju apkalpošanas nodaļā tika 

organizētas 90 plaukta izstādes. Īpaši populārās bija literatūras izstādes par dažādām tēmām. 

Piemēram, „Visas vasaras krāsas” (izstādē ir grāmatas, kuru nosaukumā ir vārds “vasara”), 

„Dvēsele atklāj sevi kā zieds, kas raisa neskaitāmas ziedlapiņas /Halīls Džibrāns/” (vārds 

“Dvēsele”), „Ik dzīva radībiņa” (izstādē ir grāmatas, kuru nosaukumā ir dzīvnieku nosaukumi). 

Kā arī izstāžu cikls „Valstis gadsimtu garumā” bija interesants bibliotēkas lietotājiem. Ciklā 

tika piedāvātas gan daiļliteratūras, gan nozaru grāmatas par Angliju, Vāciju, Dāniju un 

Zviedriju. Pozitīvas atsauksmes bija par izstādi: „...neatceros nosaukumu, bet vāki bija 

sarkani...”. Reizi gadā rīkojam šādu izstādi, katru reizi izvēloties citu grāmatu vāka krāsu. 

Autoru grāmatas tika piedāvātas izstāžu ciklā “Ieskatoties autora daiļradē” un tika izstādītas 

Pelhema Grenvila Vudhauza, Adeles Pārksas, Dagnijas Zigmontes, Nikolasa Sparksa, Monikas 

Zīles, Katrīnas Pankolas, Vladimira Kaijaka, Egila Lukjanska un daudz citu autoru. 

 Nozaru literatūra tika piedāvāta tematiskajās izstādēs - “Ceļvedis cilvēces aizvēsturē” , 

“Latvijas dabas brīnumi”, “Dārza harmonija”,  “Sava ceļa gājējs”, “Apceļosim Latvijas pilis un 

muižas” u.c. 
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6.13; 6.14. att. Izstāžu plaukti 

Atskaites periodā organizēta projekta “Grāmatu iepirkuma programma publiskajām 

bibliotēkām” grāmatu izstāde. Kā arī projekta ietvaros bibliotēkas fondā iegūtas jaunas 

grāmatas tika popularizētas Facebook bibliotēkas profilā 

 

6.15. att. Jaunās grāmatas 

Mākslas nodaļas grāmatu popularizēšanai tika izveidotas sekojošas izstādes – “Skatuves 

leģendas mūzikā”, “Skatuves leģendas kinomākslā”, “Skatuves leģendas teātrī”, ka arī –  “Stāsti 

par krievu māksliniekiem”, “Stāsti par Renesanses māksliniekiem”, Stāsti par māksliniekiem: 

Latviešu grafikas meistari” 

Izveidojām grāmatu izstādi ar raidījumā “Literatūre. Grāmatu plaukts. Dodies lasīšanas 

tūrē kopā ar Martu un Gustavu” piedāvātajām grāmatām un pastāvīgu grāmatu izstādi 

“Jauniešiem”. 
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6.16. att.  Izstāde "Grāmatas jauniešiem" 

2021. gadā izveidojām 3 virtuālās izstādes “No mīlestības mīlestība zied” (popularizēti 

dzejas krājumi par mīlestību), “Skatuves leģendas” (izstāde piedāvā apskatīt grāmatas par 

populāriem latviešu aktieriem) un  “Rakstnieku dzīves ceļi un likteņi”(izstādītas grāmatas par 

latviešu rakstniekiem un dzejniekiem). Virtuālas izstādes tika publicētas bibliotēkas mājas lapā, 

ka arī Facebook bibliotēkas profilā. 

 
6.17.att. Virtuālās izstādes 

Atskaites periodā izveidota un publicēta videofilma “2021. gada Ludzas bibliotēkas 

grāmatu apskats“ - https://www.youtube.com/watch?v=czGrh2TVzCM  

 

6.18. att. Videofilma 

https://www.youtube.com/watch?v=czGrh2TVzCM
https://www.youtube.com/watch?v=czGrh2TVzCM
https://www.youtube.com/watch?v=czGrh2TVzCM
https://www.youtube.com/watch?v=czGrh2TVzCM
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2021. gada janvārī tika noskaidrots 2020. gada lasītāko grāmatu TOP-5, decembrī – trīs 

pēdējo mēnešu TOP-5. Informācija publicēta bibliotēkas mājās lapā, Facebook un Instagram 

profilos. 

  

6.19.; 6.20. att. Lasītāko grāmatu Tops 

 

2021. gadā 31. janvārī noslēdzās konkurss “Es un grāmata”, kurā ikviens interesents tika 

aicināts iesūtīt foto ar grāmatu. Fotogrāfijas konkursam iesūtīja ne tikai Ludzas, bet arī kaimiņu 

novadu iedzīvotāji. Dalībnieki bija dažāda vecuma:  skolēni un vecāka gada gājuma cilvēki. 

Iesūtīto fotogrāfiju autoru fantāzija ir apbrīnojama un izvēlēties labākos darbus bija grūti. Žūrija 

vērtēja ne tikai fotogrāfijas sižetu, bet arī aprakstu, kurš bija pievienots fotogrāfijai. 

Labāko fotogrāfiju īpašnieki saņēma vērtīgas balvas no sponsoriem - SIA “LONAS”. 

Pārējie konkursa dalībnieki saņēma veicināšanas balvas – konfekšu komplektus no SIA 

“Kafijas draugs”. Visas iesūtītas fotogrāfijas tika noformētas virtuālajā izstādē, kā arī tika 

organizēta izstāde foajē. 

 

 
  

6.21.; 6.22. att. Konkurss "Es un grāmata" 

Informācija par autorizācijas datu un 3td e-bibliotēkas iespējām publicēta bibliotēkas 

mājās lapā, Facebook, Twitter un Instagram bibliotēkas profilos. 
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6.23.; 6.24. att. Ej laikam līdzi - iegūsti autorizācijas datus 

2021. gadā Facebook bibliotēkas profila izveidota rubrika #Grāmatplaukts, kurā katru 

trešdienu tika ievietota informācija par vienu latviešu valodā un vienu krievu valodā grāmatu. 

Rubrika domāta, lai atgādinātu lasītajiem par literatūras dažādību bibliotēkas krājumā, kā arī 

popularizējām e-grāmatas no 3 TD bibliotēkas rubrikā #Bibliotēka iesaka. 

 
 

 
 

6.25.; 6.26.; 6.27.; 6.28. Krājuma popularizēšana Facebook 

 

2021. gadā izveidots un publicēts video “Atskats uz 2020. gada notikumiem Ludzas 

bibliotēkā”. https://www.youtube.com/watch?v=fnNy32fldVA  

https://www.youtube.com/watch?v=fnNy32fldVA
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 Sagatavojām bukletu “Ludzas bibliotēka” un Ludzas bibliotēkas vizītkarti 

  
6.29. ;6.30. att. Reprezentatīvie materiāli 

● Darbs ar parādniekiem – aprakstoši 

 2021. gadā darbs ar parādniekiem tika veikts tikai tad, kad nebija izsludināta ārkārtējā 

situācija un drīkstēja apmeklēt bibliotēku klātienē. Bibliotēkas darbinieki atgādināja lasītājiem 

par laikā nenodotajām grāmatām telefoniski vai pa e-pastu. 

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. 

Reģiona bibliotēkas, komplektējot krājumus, vadās pēc izstrādātās krājuma attīstības 

koncepcijas 2020.-2025.gadam. Dokumentā noteikta bibliotēku 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. 
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Grāmatu komplektēšanas galvenie avoti ir grāmatnīcas “Sākums A”, “Zvaigzne ABC”, 

“Latvijas grāmata” un “Virja”, kā arī bezatlīdzības ienākušie izdevumi, dāvinājumi no 

iedzīvotājiem. 

Periodiskos  izdevumus bibliotēkas abonē izmantojot a/s Latvijas Pasts akcijas 

piedāvājuma “Laimīgā nedēļa” laikā, jo tas ļauj periodiku abonēt daudz lētāk.  

• Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums 

6.5. Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2019 2020 2021 

Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 

36698 38470 42091 

t. sk. grāmatām 20943 22546 24102 

t. sk. bērnu grāmatām 2476 3926 3304 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 15755 15924 17989 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. skaita 

pagastā, pilsētā, reģionā  

2.3 2.5 2.8 

Iedzīvotāju skaits 15828 15223 14968 

Finansējums krājuma komplektēšanai 

kopā 

36698 38470 42091 

 

Atskaites gadā finansējums krājuma komplektēšanai palielinājās par 9.4%, finansējums 

grāmatu iegādei palielinājies par 6.9%, periodisko izdevumu papildināšanai tika atvēlēti par 

līdzekļi 12.9% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Līdzekļi bērnu grāmatu iegādei samazinājās par -

15.8%. Bibliotēku grāmatu krājumi tika papildināti no pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem. 

• Rekataloģizācija  

Reģiona 24 bibliotēkās krājumu rekataloģizācija ir pabeigta, 3 bibliotēkas: Nesteri, 

Ranči un Pasiene nestrādāja ar BIS Alise, tas nozīmē, ka ziņas par jaunieguvumiem bibliotēku 

vadītājas iesūtīja LPGB, kur metodiķe tos ievadīja kopkatalogā. 2022. gadā darbu ar BIS 

ALISE uzsāks Pasienes pagasta bibliotēka.  

No 14 skolu bibliotēkām ar BIS ALISI strādā 8 skolu bibliotēkas un tās ir pilsētu skolas 

kā arī Malnavas koledžas bibliotēka, darbs pie krājumu rekataloģizācijas turpinās. 

• Krājuma pārbaude (inventarizācija)  

Atskaites gadā Pasienes pagasta bibliotēkā tika veikta krājuma inventarizācija. Tā kā 

bibliotēka nestrādā ar BIS ALISE, tad krājuma pārbaude tika veikta ar inventāra uzskaites 

grāmatu palīdzību. 
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• Krājuma rādītāji 

6.6. Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2019 2020 2021 

Jaunieguvumi kopā 11606 13218 12871 

t. sk. grāmatas 4098 4646 4393 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 723 1085 1293 

t. sk. bērniem 625 932 899 

Izslēgtie dokumenti 16390 15462 8427 

Krājuma kopskaits 150530 148286 152730 

Grāmatu krājuma apgrozība 0.5 0.4 0.3 

Periodisko izdevumu apgrozība 3.5 3.1 2.8 

 

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu jaunieguvumi samazinājušies par 2.6%, tai skaitā 

grāmatas iegādātas par 5.4% mazāk nekā 2020.gadā, latviešu daiļliteratūra  par 19.2% vairāk. 

Bērnu grāmatu iegādei līdzekļi tika atvēlēti par 3.5% mazāk kā iepriekšējā gadā. 

 Latviešu daiļliteratūras skaita palielināšanās atskaites gadā bija pateicoties valsts 

atbalstītajam projektam: Grāmatu iepirkuma programma publiskajām bibliotēkām. Šajā 

programma bibliotēkas saņēma 1009 grāmatu eksemplārus par summu 9535.88 EUR.   

• Datubāzes 

Lai bibliotēku lietotāji veiksmīgāk varētu orientēties informācijas plūsmā, un vieglāk 

varētu izgūt sev vajadzīgās informācijas paši no interneta, katrā bibliotēkā ir izvietota redzamā 

vietā informācija par datu bāzēm, e-resursiem, meklētājiem u.t.t. Atskaites gadā bibliotēkas bija 

pieejamas Bibliotēkas divas abonētās datubāzes: Letonika un News.  

Lielu popularitāti starp lietotājiem un bibliotēku darbiniekiem bija ieguvis LNB 

digitālās bibliotēkas portāls www.periodika.lv, tāpat www.filmas.lv, www.redzidzirdilatviju.lv, 

www.manizurnali.lv, tāpat ieteica tulkošanas rīku www.hugo.lv  u.c. 

6.7. Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāžu izmantojums” 

Dabubāze 2019 2020 2021 

Letonika    

skatījumi 824 1650 1905 

piekļuves sesiju skaits   1152 

lejuplāžu skaits    

News 506 775 745 

    

 

• Krājuma un datubāžu popularizēšana  

http://www.periodika.lv/
http://www.filmas.lv/
http://www.redzidzirdilatviju.lv/
http://www.manizurnali.lv/
http://www.hugo.lv/
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Reģiona bibliotēkās krājumu, datubāžu popularizēšanai tika izliktas 522 literārās 

izstādes, organizēti 51 pasākumi: jauno grāmatu apskati, diskusijas par grāmatām, grāmatu 

prezentācijas u.t.t. Informācija par bibliotekārajām aktualitātēm bija skatāma sociālajos tīklos – 

Facebook, Draugiem.lv, Twitter, Instagram, TikTok. Tajos regulāri tika atspoguļoti bibliotēku 

jaunieguvumi, bibliotēkas pakalpojumiem, konkursiem, akcijām u.c.  

Neliels ieskats reģiona bibliotēku izstāžu un pasākum klāstā:  

Goliševas pagasta bibliotēka 

Bibliotēkas krājumu popularizēšanai tika izmantotas literatūras izstādes, individuālas 

sarunas par grāmatām. Regulāri bibliotēkas apmeklētājiem ir pieejams plaukts „Jaunākās 

grāmatas” .Atskaites gadā tika izliktas 28 krājumu popularizējošās izstādes. 

Zilupes pilsētas bibliotēka  

2021. gadā tika sagatavotas un izstādītas 32 grāmatu izstādes, veltītas literārām 

jubilejām pieaugušo un bērnu nodaļā nodaļā: 

 “Džekam Londonam – 145”, “Jānim Akurateram – 145”, “Anatolijam Ribakovam – 

110”, “Osipam Mandeļštamam – 130”, “Andrim Jakubanam – 80”, “Romēnam Rolānam – 

155”,  “Gunaram Janovskim – 105”, “Andrievam Niedram – 150”,  “Nikolajam Ļeskovam – 

190”,  “Agnijai Kuzņecovai – 110”, “Miervaldim Birzem – 100”, “Henrikam Mannam – 150”, 

“Arkadijam Averčenko u.t.t. 

Bibliotēkas darbinieki organizēja arī “Grāmatu Individuālos apskatus” 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.31.; 6.32.; 6.33. att. Individuālie grāmatu apskati 

Blontu pagasta bibliotēkā tika sagatavotas un izliktas 14 grāmatu un citu dokumentu 

izstādes. 

Briģu pagasta bibliotēka – 30 izstādes 

Ciblas pagasta bibliotēkā - 40 literārās grāmatu izstādes. 
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Felicianovas bibliotēkā – 27 izstādes 

Isnaudas pagasta bibliotēkā  - 16 izstādes, piemēram,  “Mēs bieži aizmirstam, ka mūsu 

pieredze nāk no grāmatām, cilvēku stāstiem, pašu piedzīvotā, bet tas ir laikietilpīgs process un 

ir pat labi, ka mēs neatceramies visu.” Dzejniecei Vizmai Belševicai - 90 (1931- 2005). Darbu 

bibliogrāfija, autores biogrāfija. 

“Nevajag savam liktenim skatīties tieši acīs – labāk tā maķenīt garām…” (Monika Zīle). 

Rakstniecei, žurnālistei Monikai Zīlei – 80 (1941). 

“…katra cilvēka galvenajam dzīves moto ir jābūt - nezaudēt godu, jo gods tagad ir kā 

deficīts, galvenais ir to nosargāt” (M. Svīre). Literatūras izstāde veltīta rakstniecei Mārai Svīrei 

- 85 (1936). 

Istalsnas pagasta bibliotēka - Bibliotēkas krājuma popularizēšanas nolūkos sagatavotas 

20 izstādes, tai skaitā: rakstnieku gadadienām veltītas izstādes, rokdarbu izstāde, gadskārtu 

ieražu u.c. izstādes. 

Istras pagasta bibliotēkā – izliktas 6 literārās izstādes. 

Kārsavas pilsētas bibliotēkā  atskaites gadā krājuma popularizēšanas nolūkos izliktas 46 

grāmatu izstādes, piemēram,  Annai Saksei- 116; Hjū Loftingam-135;Jānim Grotam-120; “ 

Reiz lietainā un vējainā rudens vakarā…” /Jurim Zvirgzdiņam -80/; Jānim Paukštello-70; 

Ernestam Birzniekam Upītim -150; “ Bet prātā ienāca re kas…’/ Rūmniekam -70; “ Kad rudens 

mīklas dārzā zīles min” /Auseklim-80/ u.c. 

Lauderu pagasta bibliotēkā varēja apskatīt 8 izstādes.  

Līdumnieku bibliotēkā varēja redzēt 2 izstādes. 

Mērdzenes bibliotēkā varēja skatīt 12 izstādes. 

Mežvidu pagasta bibliotēkā tik izveidodas 5 izstādes 

Nirzas pagasta biblitēkā – 27 izstādes 

Ņukšu pagasta bibliotēka: “Bibliotēkas krājuma popularizēšanai izmantoju 

jaunieguvumu izstādes, kā arī tematiskās izstādes un pārrunas ar apmeklētājiem par izlasītajām 

grāmatām. Bibliotēkas apmeklētājus iepazīstinu ar bibliotēkā pieejamām datubāzēm, rīkotajiem 

konkursiem, mudinu tajos piedalīties.” Atskaites gadā izliktas 12 izstādes. 

Pasienes pagasta bibliotēkā tika izveidotas 11 izstādes. 

Pildas pagasta bibliotēkā varēja redzēt 18 izstādes. 

Pureņu pagasta bibliotēkā varēja skatīt 21 literāro izstādi. “Lai iepazīstinātu lasītājus ar 

jaunieguvumiem, ik mēnesi tiek veidotas grāmatu izstādes un skrejlapas ar jaunāko grāmatu 
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sarakstu. Informācija par jaunieguvumiem tiek ievietota bibliotēkas sociālo tīklu profilos foto 

un video formātos. No aprīļa mēneša Pureņu pagasta bibliotēkas sociālo tīklu kontos Facebook 

un Instagram katru piektdienu tika publicēts informatīvs stends „Es Tev iesaku izlasīt!”, kurā 

bibliotēkas lasītāji ieteica izlasīt kāda autora, vai noteikta žanra darbus” 

 

 

6.34.; 6.35.; 6.36. att. Publicitātes materiāli 

Pušmucovas pagasta bibliotēkā – 6 izstādes. 

Ranču bibliotēka piedāvāja gada nogrieznī 14 literārās izstādes. “Izliktas izstādes 

rakstniekiem un dzejniekiem – jubilāriem: „Rakstniekam Andrievam Niedram 150”,  

„Rakstniekam Ernestam Birzniekam - Upītim -155”, „Dzejniekam Egilam Plaudim 90”, 

„Rakstniecei, žurnālistei Monikai Zīlei 80”, ,,Rakstniecei Dainai Avotiņai - 95”, ,,Rakstniecei 

Annai Brigaderei - 120”, kā arī tematiskās izstādes: „Latvijai – 103”, „Gaišs un mierpilns 

Adventa laiks” u.c., gadskārtu izstādes: „Ziemas vidū – Sveču diena”, „Kulinārei, pavārgrāmatu 

autorei Ņinai Masiļūnei - 100’’, „Par Ziemassvētkiem”. 

   

6.37.; 6.38.; 3.39. att. Izstādes Ranču bibliotēkā 

Rundēnu pagasta bibliotēka – 13 izstādes 
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Salnavas pagasta bibliotēka atskaites gadā izveidoja 15 izstādes, piemēram, “Izstāde 

latviešu dzejniecei Vizmai Belševicai izstādē “Vizmai Belševicai-90”. Izstādes tapšanā tika 

izmantoti interneta avoti, biogrāfiskais raksturojums, kas atklāj rakstnieces apbalvojumus, 

atpazīstamību pasaulē, nominācijas, kā arī tika izmantota bibliotēkā esošā literatūra, sākot ar 

dzejas krājumiem, spožajām prozām, tulkojumiem, atdzejojumiem un, protamas, arī ietverot 

triloģiju “Bille”, kas iekļauta Latvija Kultūras kanonā. 

Tā kā bibliotēku apmeklē arī daudzi lasītāji, kuri aizraujas ar tautiskajām dejām, tad 

jūnija beigās tika izveidota izstāde “Jānim Purviņam-50”, izmantojot materiālus no 

letonika.lv.” 

Zaļesjes pagasta bibliotēkā tika izliktas 33 literārās izstādes. 

Zvirgzdenes pagasta bibliotēkā varēja skatīt 27 izstādes. 

Pasākumi  

Brigu bibliotēkā dzejas dienas ietvaros, šogad satikāmies ar vietējo Ludzas dzejnieci 

Veru Jakovļevu. Literāri muzikālais pasākums “Ieklausies Ziemassvētkos...” koncerts, kurā 

uzstājās Aija un Gundars. 

Zilupes pilsētas bibliotēkā tik organizēta tikšanās ar vietējo dzejnieci Anastasiju Zeļču. 

• 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 daudz maz izpildāms, 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. 

• Ar bibliotēkas krājumu saistītās problēmas un to risinājumi, vajadzības, galvenie 

secinājumi pārskata periodā 

Jāpiestrādā ar bibliotēku krājumiem, ar lietotāju piesaisti bibliotēkai, jo grāmatu 

apgrozījums ir zems. Vairāk jāpopularizē datubāzes, elektroniskie resursi, tai skaitā e-grāmatu 

bibliotēka, kā arī iespējas.  

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.  
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7. DARBS AR BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM 

LUDZAS NOVADA BIBLIOTĒKA UN REĢIONS 

7.1. Tabula Galvenie rādītāji darbā ar bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem 

Lietotāji 658 (-157) 

Izsniegums 6907 (-2905) 

Apmeklējums 5519 (-3418) 

 

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, visi rādītāji ir samazinājušies, jo sakarā ar Covid-19 

pandēmiju, tika daļēji apturēts bibliotēku darbs, kas samazināja lasītāju un izsniegumu skaitu, 

kā arī nenotika plānotie pasākumi. Arī bērnu skaits pilsētā ir samazinājies par 34 (dati uz 

01.06.21.). Pilnvērtīgi lietotājus bibliotēka varēja apkalpot tikai vasaras brīvdienās, tad arī bērni 

vairāk apmeklēja bibliotēku, lasīja ieteicamo literatūru  un notika pasākumi. 

7.2. Tabula “Reģiona bibliotēku pamatrādītāji darbā ar bērniem un jauniešiem” 

 2019 2020 2021 +/-% 

Lietotāju skaits 1226 1051 959 -14; -8,7 

Izsniegums 20918 16679 8697 -20; -47,8 

Apmeklējums 18391 12515 15101 -31; +20,7 

 

Reģiona bibliotēkās mazo lietotāju skaits bija samazinājies par 8,7 %, iesniegums par 

47,8%, apmeklējums palielinājās par 20,7 %.  

Bērnu skaits reģionā samazinājās par 0,9% un bibliotekārais aptvērums bija 48%. 

 Ludzas novada bibliotēka lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrija” piesaistījām 99 dalībniekus. Strādājām galvenokārt ar pirmskolas izglītības 

iestāžu vecāko grupu bērniem.  

 Reģionā Lasīšanas veicināšanas programmā piedalījās 14 publisko un skolu bibliotēkas 

un tika iesaistīti 428 dalībnieki. 

Istras pagasta bibliotēka darbojās leļļu teātris “Teremok”. Teātra dalībnieki ir gan bērni 

un jaunieši, gan viņu vecāki. Teātris darbojas jau vairāk kā desmit gadus  

Turpinājās darbs pie projekta ar Sebežas (Krievija) rajona administrāciju ”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. (Interreg Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma)  
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 Projekta “Ģimenes stiprināšana ar bibliotēkas sadarbības palīdzību kā ieguldījums 

sociāli-ekonomiskajā attīstībā Ludzas novadā, Roķišku rajonā un Jēkabpils pilsētā” HOME ( 

Interreg LatLit pārrobežu sadarbības programma) ietvaros vasarā katru nedēļu  notika 

nodarbības ģimenēm ar bērniem. 

 
7.1. att. Afiša pasākumam 

Sākot ar martu, katru  mēnesi veidojam tiešraides jaunos grāmatu apskatus bibliotēkas 

Facebook kontā. 

  
7.2. att. Afiša Facebook 

Esam izveidojuši trīs video “Manas ģimenes lasīšanas piedzīvojums”, kur ģimenes ar 

bērniem  dalās savā lasīšanas pieredzē. 

https://www.youtube.com/watch?v=1tyiFyubDNo 

https://www.youtube.com/watch?v=ablNgTbcWtk 

https://www.youtube.com/watch?v=wrXuFuZmbic 

Bērnu apkalpošanas nodaļā tika nomainīti plauktu daleņi. 

● Metodiskā un konsultatīvā darba organizācija attiecībā uz šo darba virzienu  

https://www.youtube.com/watch?v=1tyiFyubDNo
https://www.youtube.com/watch?v=ablNgTbcWtk
https://www.youtube.com/watch?v=wrXuFuZmbic&fbclid=IwAR1JrbY5ENZnnSF0JmSXxpPyxFz0mG3BrCbMlRygF04RgQ0QFovam30z88g
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COVID pandēmijas apstākļos nebija iespējas apmeklēt bibliotēkas klātienē, tāpēc 

pagastu un skolu bibliotekāriem tika sniegtas individuālas konsultācijas pa telefonu. Atsūtītā 

informācija no LNB Bērnu literatūras centra un Bibliotēku attīstības centra tika pārsūtīta 

reģiona bibliotekām. 

 Ludzas novada bibliotēka koordinēja “Bērnu žūrijas” darbu reģionā: saņēma un sadalīja 

grāmatas, afišas un organizēja reģionālā konkursa “Skaļā lasīšana” finālu. Ludzas fināla 

uzvarētāja bija Kārsavas vidusskolas skolniece Annija Estere Slesere, skolotāja Ilona Cibuļska. 

24.septembrī Annija veiksmīgi pārstāvēja Ludzas reģionu Rīgā, Skaļās lasīšanas sacensības 

noslēguma finālā.  

             
7.3.att. Skaļā lasīšanas konkursa dalībnieki          7.4.att. Ludzas reģiona uzvarētāja Rīgā 

● Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana, jaunieguvumu proporcionalitāte, 

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

alternatīvo lietu komplektēšana  

 2021. gadā kopumā bērnu nodaļā tika iegādāti 825 dokumenti (555 grāmatas un 270 

seriālizdevumi). Iespieddarbus iepirkām galvenokārt par pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

Grāmatu iegādei no pašvaldības budžeta iztērēti € 3400.26. Seriālizdevumu iegādei iztērēti € 

695.10 un parakstītas 2 avīzes un 30 žurnāli. Bērnu nodaļas krājums tika papildināts arī ar 

dāvinājumiem no izdevniecībām. Grāmatas tika saņemtas  no lasīšanas veicināšanas 

programmas “Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija” (25 eks.) un projekta “Vērtīgo grāmatu iepirkums 

publiskajām bibliotēkām” ( 17 eks. ) 
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7.5. att. Komplektēšanas avoti 

  

Jaunieguvumi sastādīja 4,3% no bērnu nodaļas krājuma. Visvairāk grāmatas tika 

iepirktas mazākajiem bērniem, jo tās vairāk arī izdod. Cenšamies iegādāties visas Latvijā 

izdotās grāmatas vismaz pa vienam eksemplāram. Izdevumi tika iepirkti arī krievu un angļu 

valodā. 2021.gadā grāmatas bērniem iepirkām vietējos grāmatu veikalos “Sākums A” un 

“Zvaigzne ABC”, kā arī izmantojām SIA “Latvijas grāmata” un SIA “Virja” pakalpojumus. 

Atskaites gadā netika iepirktas spēles, puzles, diski. 

No krājuma tika izslēgti 905 novecojuši, nolietoti un mazpieprasīti iespieddarbi. 

Bērnu nodaļas krājumā ir 19221 vienības, krājuma apgrozības koeficients 0,4. 

7.3. Tabula Grāmatas 2021. gadā 

 Bērnu 

apkalpošanas nodaļa 

Pieaugušo 

apkalpošanas nodaļa 

Grāmatas par pašvaldības 

līdzekļiem 

495 587 

Projekti 42 87 

Dāvinājumi 18 54 

Lasītāju nozaudētās 0 47 

Kopā 555 775 

 

Ludzas novada bibliotēkā 2021.gadā bija 2032 lietotāji (28,3% bērni līdz 16 gadiem un 

71,7 % pieaugušie). 

7.4. Tabula Jaunieguvumi 

  2019.gads 2020.gads 2021.gads 

Bērni 37,4% 31,5% 37,8% 

Pieaugušie 62,6% 68,5% 62,2% 
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● Uzziņu darbs, pakalpojumi, prasmju un iemaņu attīstīšana, pasākumi dažādām 

vecuma grupām 

2021.gadā bērniem tika sniegtas 159 uzziņas. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, uzziņu 

skaits ir samazinājies nedaudz. Šodien gandrīz katram skolēnam ir personīgais viedtālrunis vai 

dators, kur interneta resursos var sameklēt atbildes uz interesējošiem jautājumiem un bieži vien 

nav nepieciešams apmeklēt bibliotēku. 

2021.gadā bibliotēkā notika 55 pasākumi bērniem. Lielākā daļa pasākumu notika 

projektu  ietvaros (35). Visi pasākumi notika klātienē un lielākā  daļa svaigā gaisā. 

Pirmskolas vecuma bērniem. 

7.6.; 7.7. att. “Miķelītis” 

 
 

Pasākumu vadīja Bizmārīte, kas pastāstīja par Mikeļdienu un tās tradīcijām. Bērni 

noskaidroja, kādus dārzeņus pārdod Mikeļdienas gadatirgū. Meklēja paslēptos dārzeņus pa 

teritoriju un piedalījās jautrā stafetē “Burkāni”. 
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7.8. att.“Mārtiņdiena” 

 
 

 “Gailītis” stāstīja, kā agrāk svinēja šos svētkus. Bērni dejoja, dziedāja un piedalījās 

stafetē “Gailītis un riekstiņi”, kā arī cienājās ar Mārtiņdienas mielastu. 

Jaunākā  skolas vecuma bērniem.  

7.9. att.“Dabas detektīvi” 

 
 

Pasākums norisinājās pilsētas parkā. Pēc noteiktām fotonorādēm divām grupām bija 

jāsameklē noteikta vieta un jāatnes apliecinājums, ka grupa tiešām tur ir bijusi. Pa ceļam 

jāizpilda uzdevums, kurš ir rakstīts norādes otrā pusē. Piemēram: “ atnest kaut ko mīkstu, 

brūnu, spalviņu, sēni, ogu  

Vidējā skolas vecuma bērniem. 

7.10.; 7.11. att. “Ludzas ezeri” 
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Pasākums notika projekta ”Inovatīvu interaktīvu metožu ieviešana pilsētas dabas 

objektu uzlabošanai un videi draudzīgākas apziņas veidošanai sabiedrībā un dabas tūrisma 

sektorā Latgales reģionā un Pleskavas apgabalā” NATTOUR LV-RU-030 ietvaros.  

Skolēni piedalījās pārgājienā, kura mērķis bija iepazīties ar pieciem Ludzas ezeriem. 

Pieturvietās tika stāstīts par ezeriem. Pārgājiena noslēgumā pie ugunskura bērni dalījās 

iespaidos par pārgājienu, dzēra tēju, ēda picas un cepa zefīrus. 

7.12.; 7.13. att. “Valodu virpulī” 

 

26.septembris Eiropā ir Valodu diena. Šogad bibliotēkas Eiropas Savienības 

informācijas punkts pievienojās šīs dienas aktivitātēm, organizējot 27.septembrī pasākumu 

“Valodu virpulī”. Ludzas pilsētas ģimnāzijas 6 c klases skolēni uzzināja kāpēc nepieciešama 

Eiropas Valodu diena, iepazina interesantus valodas faktus, zīmju un žestu valodu. Piedalījās 

kvestā pa parku un literārā  viktorīnā. Pasākuma dalībniekiem tika uzdāvinātas uzlīmes “Parunā 

ar mani” dažādās valodās un pildspalvas. Pasākumu atbalstīja Latvijas Republikas Ārlietu 

ministrija. 

Ģimenēm ar bērniem. 

Visi pasākumi ar ģimenēm ar bērniem notika projekta ”Inovatīvu interaktīvu metožu 

ieviešana pilsētas dabas objektu uzlabošanai un videi draudzīgākas apziņas veidošanai 

sabiedrībā un dabas tūrisma sektorā Latgales reģionā un Pleskavas apgabalā” NATTOUR LV-

RU-030 ietvaros. 

7.14; 7.15. att.“Mans Supervaronis” 
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Pasākums veltīts tēvu dienai. Kvests parkā, kurā jāatrod 7 pieturas ar jautājumiem par 

pasaku un animācijas filmu varoņiem- tēviem. Spēles un stafetes. 

7.16.; 7.17. att. “Mūzikas skaņas” 

 
 

Mūzikas pedagoģe un lektore Jana Janišauska vadīja muzikāli - teātrālu nodarbību 

pirmskolas vecuma bērniem un viņu vecākiem. Jana bija pārtapusi par jauku Vārnu, kura 

bērniem stāstīja par skaņām, dziedāja dziesmiņas, rādīja neparastus mūzikas instrumentus un 

ļāva tos izmēģināt. 

7.18.; 7.19. “Kaķis maisā” 

 

 
Kaķu takas iziešana pilsētas parkā, kur ar kartes palīdzību jāatrod norādes ar 

jautājumiem par kaķiem un jāaizpilda anketa. Kaķu un peļu meklēšana parka kokos. Radošā 

darbnīca-kaķis maisā. Spēles par kaķiem un pelēm. 

7.20., 7.21. att. “Zem lietussarga” 
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Kvests parkā, kur bērniem jāsameklē 7 lietussargi un jāatbild uz jautājumiem. Radošā 

darbnīca- lietussarga veidošana no mozaīkas. Spēles, kas saistītas ar lietu un lietussargu. 

Stafete- veļas karināšana. 

7.22.; 7.23. att. att.“Nauda” 

 
 

Bērniem bija jāsameklē kokos paslēptās grāmatas un papīra lapas ar vārdu no parunas 

par naudu un no vārdiem jāsaliek paruna. Radošā darbnīca-krājkasīte no skārda bundžas. 

Jautras spēles. 

7.24.; 7.25. att. “Putnu māja” 

  
 

Kvests pa parku, kurā jāatrod 23 putnu fotogrāfijas. Radošā darbnīca-putniņš no papīra 

un putnu mājiņa no tetrapakām. Spēles, kas saistītas ar putniem. 

7.26; 7.27. att. “Kaimiņi” 
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Pasākuma dalībniekiem tika prezentēta E.Carfati grāmata “Kaimiņi”. Viktorīnā 

“Izskatās kaut kur redzēts!” bija jāatpazīst attēlos redzamās pilsētas ēku durvis. Radošajā 

darbnīcā –mājiņas no krāsainajiem žurnālu rullīšiem. Jautras spēles. 

Ekskursijas uz saimniecībām 

 

 
7.28.; 7.29. att. Saimniecība "Ceļa strazdi" 

 

 
7.30; 7.31. att. Saimniecība "Bites" 

Saimniecībā “Ceļa strazdi” iepazīstināja ar saimniecības vēsturi, tur augošiem augiem, 

krūmiem un kokiem. Bērni nogaršoja ogas un bioloģiski audzētu pārtiku. 

Zemnieku saimniecībā “Kramiņi” notika meistarklase ”Kā vārīt biezpienu?”. 

Ekskursantiem piedāvāja lauku labumus- pienu, biezpienu, sieru un medu. 

Apskates saimniecībā “Bites” notika radošā darbnīca puzuru veidošanā un I. Ziedoņa 

dzejas rindu iededzināšanā uz koka plāksnītēm, kā arī piestiprināja lentītes ar novēlējumiem 

valstij dzimšanas dienā pie Latvijas apceļotāju sirdskoka. 

Bibliotēkas bērnu apkalpošanas nodaļā bija 80 plauktu un 9 virtuālās grāmatu izstādes. 
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7.32. att. Virtuālā izstāde 

https://www.ludzasbiblio.lv/bernu-rakstniekam-jurim-zvirgzdinam-80/ 

● Veiksmīgākie pasākumi, lasīšanas veicināšanas aktivitātes 

7.33.; 7.34. att. “Tikšanās ar Inesi Valteri” 

 
 

Veiksmīgākais lasīšanas veicināšanas pasākums bija tikšanās ar rakstnieci Inesi Valteri. 

Burvīgā un atraktīvā bērnu grāmatu “Pasakas ģimenei” autore jautru spēļu veidā stāstīja kā top 

grāmata- sākot no uzrakstīšanas līdz izdošanai. Bērniem tika uzdoti jautājumi un uzdevumi, kā 

arī notika radošā darbnīca. 

7.35.; 7.36. att. “12 pastaigas dabā. Dzejas rindu meklējumos’’ 

 
 

Skolēni tika iepazīstināti ar Jāņa Baltvilka biogrāfiju un dzeju. Mācījās skaitāmpantus 

un minēja mīklupantus. Spēlējās ar burtiem un veidoja dzejas rindas. 

https://www.ludzasbiblio.lv/bernu-rakstniekam-jurim-zvirgzdinam-80/
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7.37. att. “Izlasi mani, lūdzu!” 

 

 

Pasākums, kur piektās klases skolēniem bija jāpaņem grāmatu aizvērtajā aploksnē un pa 

brīvdienām to jāizlasa. Tāpat aploksnē bija ielikta anketa un nokopēts grāmatas fragments. 

Bērnam bija jāatbild uz anketas jautājumiem un jāatrod dotais fragments grāmatā.  

Reģiona bibliotēku pasākumi bērniem: 

Salnavas pagasta bibliotēka 

Atskaites gadā notika tikšanās ar Salnavas pamatskolas PII grupiņu tematiskajā 

pēcpusdienā ,,Pasaciņa”. Bibliotēkā viesojās mazie lasītāji, kur visi kopā lasījām grāmatu 

,,Koko un Riko skolas zvaigznes”, un apspriedām jautājumu par skolu, piemēram, vai ir grūti 

iet skolā. Noslēgumā visi kopā gatavojām katrs savu pelīti, kas bija viens no grāmatas 

galvenajiem varoņiem. Kopumā nonācām pie secinājuma, ka bērnu lasīs grāmatas, apmeklēs 

bibliotēku un piedalīsies tās rīkotajos pasākumos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.38. att. Pasaciņa 

Gatavojoties skolas gaitām, notika bērnu radošu darbiņu konkurss ,,Burtiņš”, kurā 

bērnu uzdevums bija izveidot nelielu stāstījumi uz viena burtiņa. Fragments no kāda bērna 
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darbiņa: Reiz rosīgajā rudens rītausmā raibais runcis Renārs, rupji raukdams rievas rumpī, 

rimti rāpoja riekstus ripināt. Rakstu rakstiem runcis rotājas rijā. Redzēja rīta rasu. Rūgtā 

rabarbera raudzīdams raupjo rauga rupjmaizi rosīgi runcis rotaļājās.  

Cirmas pagasta bibliotēka  

Pagasta teritorijā atrodas veco ļaužu pansionāts. Mūsu bibliotēka ir šīs iestādes ilggadējs 

draugs. 2021. gadā notika trīs tikšanās ar pansionāta klientiem. Divas literāras un muzikālas 

pastaigas. Ziemassvētkos bibliotēkas mazie lasītāji saviem draugiem dāvināja Ziemassvētku 

rotājumus un kopā ar klientiem un darbiniekiem rotāja eglīti pansionāta teritorijā. 

  
7.39.; 7.40. att. Viesošanās veco ļaužu mājā 

Jaunajiem lasītājiem patīk fotografēt, veidot video. Tāpēc pavasarī tika izsludināta zib 

akcija “Viena diena ar grāmatu”. 

 
7.41. att. Viena diena bibliotēkā 

Ģimenes saliedēšanas tradīcija mūsu bibliotēkā ir iedibināta jau sen. Tāpēc bērni un 

viņu vecāki gandrīz visās aktivitātēs piedalās kopā. 
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Bērnu diena notika kvesta formā. Izmantojot maršruta lapu, bija jāiziet cauri vairākiem 

punktiem, kuros bija jāveic dažādi uzdevumi. 

  

7.42.; 7.43. att. Bērnu diena 

Ģimenes svētki bibliotēkā. Šova elementi, izstāde, mini zoo 

 
7.44. att. Mini Zoo. Ģimeņu diena 

Radošās darbnīcas bērniem un pieaugušajiem. Ar bērniem tika izgatavotas grāmatzīmes 

grāmatām un pēc tam tās laminētas. 

               
7.45.; 7.46. att. Gimeņu diena 

Zilupes pilsētas bibliotēka 

26. februārī atzīmē Pasaku stāstīšanas dienu. Lai atzīmētu šo dienu bibliotēkā, tika 

rīkota akciju ar nosaukumu „Ceļojošā pasaku grāmata”. Tas bija laiks, kad darbojās Covid – 19 

ierobežojumi un aicināt bērnus uz bibliotēku nevarēja. Tādēļ nolēmām, ka uzrunāsim bērnus ar 
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video starpniecību. Sākām ar to, ka parādījām, kur dzīvo grāmatas, kā tās atrast, kādas tās ir, kā 

ar tām ir jāapietas.  

Izveidojām savu pasaku grāmatu, kura bija tukša un aicinājām bērnus kopā ar vecākiem 

to piepildīt ar savām mīļākajām pasakām.  

Nodevām grāmatu PII audzēkņiem, tie individuāli varēja to ņemt uz mājām un vairāku 

dienu garumā kopā ar vecākiem ierakstīt īsumā savu mīļāko pasaku un ilustrēt to. Akcija ierāva 

bērnus un tā ilga līdz pat vasaras sākumam. Rezultātā bērni ar vecākiem radīja neparastu, 

skaistu un krāsainu, ar roku rakstītu grāmatu, kuru varēja apskatīt bērnu bibliotēkā. 

 
7.47.;7.48. att. Akcija "Pasaku grāmata" 

Pureņu pagasta bibliotēka 

Lasīšanas veicināšanas nolūkos visu jūlija mēnesi tika rīkots pasākumu cikls „Bibliotēka 

dodas dabā”, kad bibliotēkas vadītāja apbruņojusies ar periodikas izdevumiem, bērnu grāmatām 

un galda spēlēm 2 reizes nedēļā devās uz tuvāko pludmali. Tas bija kaut kas jauns un nebijis 

bibliotēkas dzīvē! Tā kā atpūtas vieta pludmalē ir aprīkota ar soliņiem un galdu, diezgan ērti 

varēja izvietot līdzņemto. Tika rīkotas „Ātrlasīšanas pēcpusdienas”, galda spēļu turnīri, „Laiks 

manai pasakai”, u.c. Pasākuma cikla ietvaros, sadarbībā ar bērnu vecākiem, tika sarīkoti 2 

informatīvie pikniki, kuru galvenais uzdevums bija informēt bērnus par drošību pie ūdeņiem, 

mežā, u.t.t. 

Pušmucovas pagasta bibliotēka  

Septembrī notika Dzejas dienas un tikšanās ar dzejnieci Intu Naglu. Pa klašu grupām 

notika iepazīšanās ar „Bērnu Žūrijas” grāmatu kolekciju. Sadarbībā ar skolas bibliotekāri un 

teātra pulciņa vadītāju Elvīru Rimicāni notika kopīga grāmatu lasīšana mazākajām klasēm un 

pārrunas par izlasītajām grāmatām vecākajām klasēm  

Ludzas pilsētas vidusskola 
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Skolas bibliotēkā liela grāmatu 

kolekcija latgaliešu valodā. Atskaites 

gadā skolas bibliotēkas vadītāja 

sadarbībā ar Latgaliešu valodas 

fakultatīva skolotāju organizēja 

aktivitāti – Saliec grāmatas tādā 

secībā, lai izveidotos sakarīgs teksts. 

Izdevās interesants dzejolis. = Ludzys 

piļsātys vydškolys bibliotekā ir lela 

latgalīšu gruomotu izviele. Te ir atrūdami 

arī ļūti vierteigi trimdys izdavumi nu myusu nūvadnīka Heronima Tihovska bibliotekys, kū jis 

sovulaik nūvielieja sovai školai. Latgalīšu rokstu volūdys puļceņa daleibneicys Samanta un 

Agnese vīnā nūdarbeibā mieginuoja salikt gruomotys taidā seceibā, lai viersroksti izveiduotu 

sakareigu tekstu. Izadevies interesants dzejūļs. Ideja ir nu Vītejuos avīzis,i tū jau 10. i 11. klase 

beja izmieginuojusi 

● Sadarbība ar izglītības iestādēm “Kompetenču pieejas mācību saturā (Skola2030)” 

ietvaros  

Ar visām Ludzas izglītības iestādēm bibliotēkai ir izveidojusies mērķtiecīga sadarbība. 

Izglītojamie un pedagogi aktīvi piedalās dažādās aktivitātēs un projektos. 

PII-Pēc skolotāju pieprasījuma un saskaņā ar mācību plānu, tika sagatavotas un 

novadītas stundas: 

“Ceļā uz skolu”-2 stundas, 

“Miķelītis”-4 stundas, 

“Putras diena”-1 stunda, 

“Mārtiņdiena”-1 stunda. 

Skolās notika stundas: 

“Dzejas dienas”-2 stundas, 

“12 pastaigas dabā. Dzejas rindu meklējumos”-1 stunda, 

“Eiropas valodu diena”-1 stunda, 

“Izlasi, mani lūdzu!”-2 stundas, 

“Papīra otrā dzīve”-1 stunda, 

“Vai tu pazīsti dzīvniekus?”-1 stunda, 

“Kur loģika?” -1 stunda, 

7.49.att. Akcija - saliec grāmatas, lai veidojas teksts 
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“Kā pārziemo dzīvnieki?’-1 stunda. 

Bērni piedalās lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. 

Vidusskolu skolēni ņēma dalību 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. 

Ierobežojumu dēļ, aktivitāšu  skaits bija mazāks nekā iepriekšējos gados. 

● Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā, nozīmīgākie partneri, 

sadarbības vērtējums 

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu sadarbības partneri un tīkls bērnu un jauniešu 

apkalpošanā nav mainījies. Visciešākā sadarbība bibliotēkai ir ar pilsētas izglītības un kultūras 

iestādēm, kas atrodas pilsētas teritorijā: 

1. PII “Pasaciņa” - Pēc skolotāju pieprasījuma tika rīkoti pasākumi par konkrētu tēmu. 

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 vidusskola - Sniedzām bibliotekārei metodisko palīdzību, 

izlīdzējām ar mācību procesā nepieciešamām grāmatām. Vasaras brīvlaikā no 

skolas bibliotēkas SBA kārtā tika paņemtas ieteicamās literatūras grāmatas, kuras 

tika izsniegtas lasītājiem. Pēc skolotāju pieprasījuma tika rīkoti pasākumi par 

konkrētām tēmām.  

5. Ludzas 2. vidusskola - Sniedzām bibliotēkā metodisko palīdzību. Pēc skolotāju 

pieprasījuma tika rīkoti pasākumi par konkrētām tēmām.  

6. Ludzas Mūzikas pamatskola – Rīkojām pasākumus. 

7. Ludzas Mākslas skola – Rīkojām pasākumus. Ludzas Mākslas skolas audzēkņi 

mūsu spēļu istabai uzdāvināja gleznas. 

8. Reģiona bibliotēkas- Sniedzām metodisko palīdzību. 

Sadarbība ar visām iestādēm ir vērtējama kā pozitīvi. 

● Bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides vērtējums specializācijā 

2021.gadā bibliotēkas darbinieki izmantojot tiešsaistes platformas piedalījās: 

1. Konferencē par bērnu literatūru “Stāv lappuse kā kaujas zirgs uz dzejas 

pakaļkājām...”- 2 bibliotekāri. 

2. Projekta “Zenit stāsti “noslēguma seminārā -4 bibliotekāri. 

3. Konferencē “Literatūras zināšanas mūsdienīgam bibliotekāram”- 2 bibliotekāri. 
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4. Latvijas Bibliotēku festivālā 2021: Latvijas bibliotekāru 21.konferencē  un Bibliotēku 

ideju tirgū “Darīt neticamo”-4 bibliotekāri. 

5. LBB Latgales nodaļas bibliotekāru konferencē “Pašizglītība personības attīstībai”- 4 

bibliotekāri. 

6. Latvijas pagastu bibliotekāru 6. kongresā “Pagasta bibliotēka - vieta kopienas 

attīstībai”- 4 bibliotekāri. 

7. Europe Direct Austrumlatgalē Krāslavas novada centrālās bibliotēkas seminārā par 

Digitālās komunikācijas pamatiem un komplimentu kultūru Eiropā -1 bibliotekārs. 

8. Režisora Viestura Meikšāna lekcijā “Digitālā komunikācija tavā ikdienā”- 1 

bibliotekārs.  

9. Ludzas bibliotēkas Digitālā nedēļā 2021 (tēmas: digitālā bērnība, kiberdrošība, canva 

radošajam darbam)- 3 bibliotekāri. 

10. Latvijas Kultūras koledžas lekcijā publisko bibliotēku darbiniekiem 4 akadēmisko 

stundu apjomā -1 bibliotekārs. 

11. Tīmekļsemināru ciklā, kas veltīts lasīšanas veicināšanas programmai “Bērnu, jauniešu 

un vecāku žūrija”- 4 bibliotekāri. 

12. Vebinārā “Medijpratība- ne tikai izglītības , bet arī veselības un drošības jautājums”-4 

bibliotekāri. 

13. Vebinārā “3 TD e-grāmatu bibliotēkas un letonikas lasītava e-grāmatas publisko 

bibliotēku lietotājiem”- 1 bibliotekārs. 

14. Eiropas Savienības informācijas sniedzēju forumā “Atveseļošana un noturība”-1  

bibliotekārs. 

15. Mācību seminārā “Konference par Eiropas nākotni-soli pa solim”-1 bibliotekārs. 

16. Eiropas Savienības informācijas sniedzēju forumā “Eiropas nākotne mūsu rokās “- 1 

bibliotekārs. 

17. Projekta “Ģimenes stiprināšana ar bibliotēkas sadarbības palīdzību kā ieguldījums 

sociāli-ekonomiskajā attīstībā Ludzas novadā, Rokišķu rajonā un Jēkabpils pilsētā” 

HOME ietvaros notika divi semināri klātienē “Influence of the artificial intelligence and 

virtual reality in the modern society “un “Using gadgets in studies and in general-pros 

and cons”, kuros piedalījās divi bibliotekāri. 

18. Apmācībās ar darbu video redaktorā SHOTCUT piedalījās 3 bibliotekāri, bet fotogrāfiju 

un citu attēlu apstrādes un izveides programmā GIMP 2 bibliotekāri. 
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2021.gadā bibliotekāru tālākizglītība specializācijā vērtējama kā laba.  

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

ceļi 

Trūkst latviešu autoru grāmatu pusaudžiem un jauniešiem par viņu dzīvi. Lielākā daļa 

izdoto grāmatu ir tulkojumi un fantāzijas. 

Darbinieku vecums virs 50+ gadiem. Būtu nepieciešams gados jauns darbinieks. 
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8. NOVADPĒTNIECĪBA 

LUDZAS NOVADA BIBLIOTĒKA 

• Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda prioritātes 

 Pārskata periodā bibliotēka turpināja vāk un sistematizēt informāciju par Ludzas 

reģionu. Veidojām elektronisko novadpētniecības datu bāzi, papildinājām un rediģējām 

kultūrvēstures datu bāzi, papildinājām novadpētniecības mapes un bibliotēkas fotoalbumus. 

Bibliotēkas lietotājiem sniedzām informāciju par viņus interesējošām tēmām, popularizējām 

novadpētniecības krājumu. Pārskata perioda kā prioritāti izvirzījām -savākto materiālu 

sistematizēšana.  

• Novadpētniecības krājums 

Novadpētniecības krājumu veido grāmatas, novadpētniecības mapes, periodisko 

izdevumu raksti, nepublicētie materiāli, albumi, fotogrāfijas, audiovizuālie un kartogrāfiskie 

materiāli, kuros atspoguļojās Ludzas reģiona vēsture, kultūra, māksla, etnogrāfija. 

Novadpētniecības materiāli izvietoti lasītavā, abonementā, internetlasītavā. Lasītavas krājumu 

izmanto uz vietas, abonementā literatūra dodas uz mājām, internetlasītavā pieejami CD un 

DVD diski. 

Bibliotēkas mākoņa krātuvē tika vākti elektroniskie materiāli, no kuriem tad arī tiek 

veidota un papildināta kultūrvēstures datu bāze. Tāpat arī materiāli apkopoti digitālajās 

kolekcijās, piemēram: Ludzas ebreju kapi, Ludza gleznās u.c. 

 Turpinājām digitalizēt iedzīvotāju iesniegtās fotogrāfijas. Turpinājām sadarbību ar LNB 

digitālo bibliotēku “Zudusī Latvija”, sūtījām fotogrāfijas kolekcijai. 

Regulāri papildinot krājumu, veicām tā kārtējo un retrospektīvo komplektēšanu. 

Pārskata periodā novadpētniecības fonds ir papildinājies ar jaunieguvumiem, piemēram: Kiope 

Māra “Klātbūtne: latviešu un brazīliešu filozofa jezuīta Staņislava Ladusāna dzīve un darbi”, 

Purinaša Ligija “Laikmeta nospiedumi: Latgales 20. gadsimta stāsti”, Kaminska Rūta “Sakrālās 

arhitektūras un mākslas mantojums vēsturiskajos Balvu un Ludzas rajonos”, Latgales kultūras 

centra izdevniecības izdevumiem – “Tāvu zemes kalendārs 2021”, “Olūts” u.c., novadnieku 

dzejas krājumiem: Nagla Inta. “Mīlestības vēstules ; Kod sauleite atlēks”, Остапцева Дарья 

«Птица белая», Арбузова Елена «Ранее не опубликованное, фотографии, воспоминания», 

nepublicētie materiāli «Фонаревы: хроника трех веков Фонаревых 1700-2000» u.c.  



88 

 

Bibliotēkas krājuma saturs atspoguļojas novadpētniecības datu bāzē. Pārskata periodā 

izveidoti 933 ieraksti (kopējais ierakstu skaits 2021.g.-28001; 2020.g.-27068). 

Novadpētniecības datu bāze tika papildināta ar ierakstiem no laikraksta “Ludzas Zeme” 

un no citiem avotiem. Informāciju par Ludzas reģionu meklējām Latvijas Nacionālas 

bibliotēkas datu bāzēs un citās internetvietnēs. Piemēram: www.latgalesdati.du.lv, 

www.lakuga.lv, www.arhivs.gov.lv u.c. Laikraksta “Ludzas Zeme” aprakstus importējām 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas analītikas datu bāzei. Atskaites gadā vietējais laikraksts 

“Ludzas Zeme” pamainīja savu darba konceptu, bieži bija tā, ka slejās bija redzami kopējumi 

no interneta resursiem, līdz ar ko samazinājās aprakstu skaits novadpētniecības datu bāzē no 

Ludzas reģiona avīzes. 

Pārskata periodā tika papildināta un rediģēta kultūrvēstures datu bāze, kas atrodas 

bibliotēkas mājaslapā www.ludzasbiblio.lv. Piemēram: papildināta sadaļa “Vēsturē ierakstītās 

skolas”, rediģētas, papildinātas un tulkotas krievu valodā sadaļas “Novadnieki”, “Ludzas 

dekoratīvās skulptūras un mazās arhitektūras formas”, “Ludzas pieminekļi”. Papildinātas 

novadpētniecības tematiskās mapes un bibliotēkas vēstures mape. 

Novadpētniecības krājumu izmanto plašs interesentu loks gan bibliotēkā, gan 

tīmekļvietnēs. Krājuma izmantojumu raksturo sniegto uzziņu klāst gan klātienē, gan attālināti 

(telefoniski, ar e-pasta un sociālo tīklu starpniecību). Piemēram: par Ludzas rajona koriem, par 

Ludzas fotogrāfiem, par gadatirgiem Latgalē un Ludzā, par krucifiksiem Ludzas novadā, par 

Ludzas novada ezeriem, par Ludzas sadzīves pakalpojumu kombinātu, par Baznīcas ielas 

vēsturi, par kolhoziem “Jaunā dzīve” un “Līdumnieki”, par zudušajiem ciemiem Ludzas 

novadā, par Jezupu Soikānu, par Antonu Kūkoju u.c. 

• Novadpētniecības darba popularizēšana 

Novadpētniecības krājumu popularizējām veidojot izstādes un organizējot pasākumus. 

Novadpētniecības rakstura informācija tika izvietota bibliotēkas mājaslapā 

www.ludzasbiblio.lv , Ludzas novada mājas lapā www.ludzasnovads.lv, www.facebook.com 

bibliotēkas kontā ar tēmturi #Ludzavēsturē publicējām fotomateriālus par Ludzu un ar tēmturi 

#Bibliotēkasviktorīna publicējām novadpētniecības viktorīnas jautājumus. Šīs aktivitātes bija 

ļoti populāras iedzīvotāju vidū. Rubrikā #Ludzasvēsture apmeklētāji pievienoja savas atmiņas 

par vienu vai otru notikumu, kas bija atspoguļots fotogrāfijās, kā arī dažreiz izvērsās diskusijas 

par publicētājām fotogrāfijām.  

http://www.latgalesdati.lv/
http://www.latgalesdati.du.lv/
http://www.lakuga.lv/
http://www.arhivs.gov.lv/
http://www.ludzasbiblio.lv/
http://www.ludzasbiblio.lv/
http://www.ludzasbiblio.lv/
http://www.ludzasbiblio.lv/
http://www.ludzasbiblio.lv/
http://www.ludzasnovads.lv/
http://www.ludzasnovads.lv/
http://www.facebook.com/
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Bibliotēkas darbs novadpētniecības jomā tika atspoguļots arī presē, Latgales TV, 

Latvijas Radio, kā arī dažādos citos sabiedriskajos mēdijos. 

Bibliotēkas apmeklētāji varēja aplūkot sekojošās izstādes: “Uz sliekšņa atskaties. 

Kinorežisoram Hercam Frankam – 95”, “Latvijas senvēsturei veltīts mūžs. Vladislavam 

Urtānam – 100”, “Dzimtbūšanas atcelšana Latgalē – 100”, “Mana tauta dziedāja. Folkloras 

vācējam Feliksam Boļeslavam Laizānam – 150”, “2021. gads – Eiropas dzelzceļa gads. Ludzas 

reģiona dzelzceļa stacijas”, “Skolotāju skolotāja. Latgales izglītības darbiniecei Valērijai Seilei 

-130”, “Cirks, cirks, cirks. Cirka māksliniekam Gunāram Katkevičam – 75”, “Laimei nevajag 

daudz. Žurnālistei un dzejniecei Jeļenai Arbuzovai – 75”, “Maģiskais reālisms. Gleznotājam 

Nikolajam Soikānam -95”, “Teiksmainā Istalsnas puķe. Gleznotājai Antonijai Luterei – 75”, 

“Izglītības attīstībai ziedots mūžs. Skolotājam, publicistam, kultūrvēsturniekam Otto Svennem 

– 135”, “Gaismas saucējs. Sabiedriskajam darbiniekam, publicistam, dzejniekam Francim 

Kempam -145” 

Tāpat tika veidotas novadniekiem veltītas virtuālās izstādes, kuras ievietotas bibliotēkas 

mājas lapā un facebook.com profilā : 

Ludzas iedzīvotājas un bijušās bibliotēkas darbinieces “Solvitas Kovaļenko izšūtās 

gleznas”. Ekspozīcijai bija izvietotas autores krustdūrienā izšūto gleznu fotogrāfijas.  

 

  
8.1.; 8.2. att. Solvitas Kovaļenko izšūto gleznu izstāde 

Novadniecei J.Tabūnei veltīta izstāde: “Mūžu dzejā ievijusi. Dzejniecei Janīnai Tabūnei 

– 85”. Tajā ir pastāstīts par visām bibliotēkā esošām dzejnieces grāmatām. 
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8.3; 8.4. Izstādes veltitas J. Tabūnei 

Fotogrāfiju izstāde “Ludzas baznīcas”, kurā tika parādītas Ludzas baznīcas gan 

mūsdienu izskatā gan arī publicētas vēsturiskās fotogrāfijas, kā arī dots īss vēsturisks apraksts.  

 

8.5.; 8.6. att. Izstāde "Ludzas baznīcas" 

Vienmēr bibliotēkas apmeklētāju uzmanību piesaista izstādes, kuras izvietojam otrā 

stāva koridorī. 2021. gadā rīkojam vairākas ar novadpētniecību saistītas izstādes: 

Fotoizstādē “Ludza zied” demonstrējam Ludzas iedzīvotāju fotogrāfijas, kur bija 

atainota ziedošā pilsēta  

 
8.7. att. Fotoizstāde "Ludza zied" 
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“Ludzai-800. Igora Pliča acīm”. 1977. gadā Ludza svinēja savu 800 jubileju, bija 

sarīkoti grandiozi pasākumi, kurus forografēja Igors Pličs. 2021. gada pilsētas svētku ietvaros 

tika sarīkota izstāde ar šīm fotogrāfijām, kura guva ļoti lielu atsaucību iedzīvotāju vidū. Cilvēki 

speciāli gāja skatīties to, bibliotēkas darbinieki dzirdēja daudz pateicības vārdu tieši par šo 

istādi.  

 

8.8. att. Istāde "Ludzai -800" 

Ludzas dzejnieku dzejas krājumu izstādē “Ludzas dzeja” stāstījām par Ludzas dzejnieku 

krājumiem no bibliotēkas novadpētniecības kolekcijas. 

 

 
8.9.; 8.10. att. Literārās izstādes "Ludzas dzeja" 
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Ludzāniete N. Daliba aizraujas ar fotografēšanu. Ar telefona palīdzību viņa izveido 

poētiskas dzimtās pilsētas fotogrāfijas. “Nataļjas Dalibas fotoizstādē” demonstrējām autores 

fotogrāfiju izlasi. 

8.11. att. Afiša 

Tāpat  Ludzas iedzīvotāja, jauniete Ligita Karveles ar lielu mīlestību savās fotogrāfijās 

ataino Ludzas skatus. Fotoizstādē “Ludza ziemā” varēja iepazīties ar Ligitas darbu izlasi.  

 

8.12. att. Afiša 

• Pasākumi: 

Bibliotēku nedēļas ietvaros rīkojām tradicionālo pasākumu “Dzīvā grāmata”, kur ar 

Ludzas Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīcas prāvestu Rodionu Doļu 

notika saruna par bērnību, dzīves vērtībām, ticību, priesterības ceļu, sprediķiem, pašreizējo 

situāciju valstī un daudzām citām interesantām un vērtīgām lietām. Pasākumu tradicionāli 

vadīja bibliotēkas brīvprātīgā palīdze, skolotāja Vanda Žulina. Sakarā ar nedrošo 

epidemioloģisko situāciju valstī pasākums notika bez apmeklētājiem, bet to ierakstījām un 
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video ievietojām bibliotēkas mājas lapā, youtube, facebook kontos 

https://www.youtube.com/watch?v=ulDQ-vvZ-Vk  

 

8.13. att. "Dzīvā grāmata" 

Maijā, tiešsaistē, sadarbībā ar vienu no grāmatas “Valstsvīrs Anatolijs Gorbunovs” 

autorēm K.Pētersoni notika grāmatas prezentācijas pasākums, kurš bija veltīts novadniekam, 

politiķim Anatolijam Gorbunovam (Vairāk par pasākumu skatīt sadaļu: Krājums) 

Ludzas pilsētas svētku ietvaros un Āra bibliotēkas atvēršanas pasākumā notika tikšanās 

ar bijušo Ludzas fotogrāfu Igoru Pliču, kura stāstījums izraisīja neviltotu interesi ludzāniešos 

 

8.14; 8.15. att. I. Pličs grāmatas prezentācijas laikā Āra bibliotēkā 

Igors Pličs strādāja Ludzā XX gadsimta 70.-tajos gados. Mākslinieks stāstīja par tā laika 

cilvēkiem ar kuriem strādāja, dzīvoja, draudzējās; atcerējās Ludzas 800. gadadienas svinēšanu, 

pastāstīja arī par viesu namu Preiļos, kuru ir atjaunojis pats saviem spēkiem. 

Ludzas bibliotēkas darbinieki un Igors Pličs sarīkoja to grāmatu izstādi, kuru tapšanā 

piedalījies fotogrāfs. Tikšanās piesaistīja lielu interesentu pulku.  

Diskusija par Ludzas novada attīstību “Spēcīgāka ekonomika, sociālais taisnīgums un 

nodarbinātība” notika pasākuma “Konference par Eiropas nākotni” ietvaros. 

https://www.youtube.com/watch?v=ulDQ-vvZ-Vk
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8.16. att. No kreisās - Ludzas novada izpilddirektors S. Jakovļevs, priekšsēdētājs E. 

Mekšs, uzņēmējdarbības koordinators J. Romancāns 

Uz sarunu par Ludzas novada attīstības perspektīvu tika aicināti Ludzas novada 

pašvaldības darbinieki: pašvaldības domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs, novada izpilddirektors 

Sergejs Jakovļevs, attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Ilona Igovena, finanšu un 

grāmatvedības nodaļas vadītāja Līga Mežule un novada uzņēmējdarbības koordinators Jānis 

Romancāns. 

Edgars Mekšs un Sergejs Jakovļevs pastāstīja par prioritātēm, kuras ir nospraustas 

Ludzas novada attīstībā, informēja pat nākotnes vīzijām, kā arī izstāstīja situāciju, kāda 

izveidojās pēc novadu apvienošanas. Līga Mežule skaidroja, kā veidojas novada budžets, kādas 

prioritātes ir sadalot naudas līdzekļus tām vajadzībām, kuras jānodrošina pašvaldībai. Ilona 

Igovena informēja par projektiem, kuri jau tiek realizēti Ludzas novadā un par tām projektu 

idejām kuras tiek vēl tiek gatavotas iesniegšanai dažādiem fondiem. Jānis Romancāns pastāstīja 

par uzņēmējdarbību novadā, par iespējām, kuras ir uzsākot jaunu biznesu. 

Klātesošos interesēja dažādi jautājumi. Piemēram: vai lauki nepaliks atstāti novārtā? 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs ar konkrētiem piemēriem pastāstīja par tiem 

plāniem, kuri paredzēti lauku teritoriju attīstības jautājumiem, sevišķi akcentējot ceļu 

infrastruktūras attīstību. 

• Sadarbība novadpētniecības jomā 

Pārskata gadā Eiropas kultūras mantojuma dienu ietvaros sadarbībā ar Ludzas novada 

Tūrisma informācijas centru, Tūrisma organizatori Zilupē, Ludzas Novadpētniecības muzeju, 

Ludzas Tautas namu, novada iedzīvotājiem, pagastu bibliotēkām tika organizēts pasākums 

“Vindavas – Ribinskas dzelzceļa posms Cirma-Zilupe” par dzelzceļa līniju Ludzas novadā. 
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Pasākuma sagatavošanas periodā intensīvi tika vākti materiāli par esošām un bijušām dzelzceļa 

pieturām, kā rezultātā bibliotēkas darbinieki izveidoja bukletu “Eiropas dzelzceļa gads 2021” 

par Ludzas novada dzelzceļa stacijām. Visi savāktie materiāli papildināja bibliotēkas 

novadpētniecības krājumu.  

 
8.17.; 8.18. att. Buklets "Eiropas dzelzceļa gads 2021" 

Tāpat notika sadarbība ar konkrētiem cilvēkiem izpildot konkrētus pieprasījumus. 

Rēzeknes piena kombināta muzeja pārstāvim, pēc viņa lūguma, sniedzām informāciju par 

bijušo Ludzas piena kombinātu. Palīdzot Igoram Pličam meklējām materiālus par Ludzas 

fotogrāfiem viņa grāmatai “Latgales fotogrāfi”. Pēc kinorežisora Jāņa Streiča lūguma 

sagatavojām viņam materiālu klāstu par Ludzas novada vēsturi. 

Latvijas Radio - Latgales korespondente Iveta Čigāne veidoja sižetus par izstādēm 

Ludzas novada bibliotēkā: “Solvitas Kovaļenko izšūtās gleznas” un Ligitas Karveles fotoizstādi 

“Ludza ziemā”. Bibliotēkas darbinieki sniedza intervijas šajos radioraidījumos. Pēc laikraksta 

“Ludzas Zeme” žurnālistu pieprasījuma meklējām viņiem nepieciešamo informāciju. Latvijas 

Televīzijas raidījumam “Te” sniedzām informāciju par slēgtajām skolām Ludzas novadā. 

• Jauninājumi novadpētniecības darbā 

 Sociālajā tīklā www.facebook.com bibliotēkas kontā tika izveidota viktorīna par 

Ludzas reģionu ar tēmturi #Bibliotēkasviktorīna, kurā atbildes (četri varianti) uz jautājumiem 

varēja meklēt bibliotēkas mājaslapā www.ludzasbiblio.lv, Kultūrvēstures datu bāzē. Viktorīnas 

mērķis bija: lai ik viens tās dalībnieks, meklējot atbildes uz jautājumiem, iepazītos ar Ludzas 

novada bibliotēkas mājas lapā izvietoto novadpētniecības materiālu. Bibliotēkas profila 

apmeklētāji labprāt atbildēja uz viktorīnas jautājumiem, kopā tajā piedalījās  40 cilvēki. 

Konkursa uzvarētāji saņēma balvas, bet visi dalībnieki veicināšanas dāvanas.  

• Novadpētniecības darba problēmas un to risinājumi 

http://
http://www.facebook.com/
http://www.ludzasbiblio.lv/
http://www.ludzasbiblio.lv/
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 Sakarā ar Covid-19 pandēmijas ierobežojumiem bibliotēkas lietotājiem tika bieži liegta 

iespēja izmantot materiālus klātienē.  

• Galvenie secinājumi pārskata periodā, nākotnes prognozes, vajadzības 

Iedzīvotāju atzinību guva www.facebook.com bibliotēkas kontā ievietotā informācija 

par Ludzas un novada vēsturi. Sekojot bibliotēkas, piemēram, vairāki cilvēki sāka ievietot 

sociālos tiklos dažādas fotogrāfijas un interesantus faktus par pilsētas vēsturi, daļa no šiem 

materiāliem papildināja arī bibliotēkas novadpētniecības krājumu.  

Turpināsim apzināt informāciju par Ludzas novadu, darbu pie novadpētniecības datu 

bāzes un kultūrvēstures datu bāzes. 

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 saistīti ar informācijas apzināšanu par savas pilsētas vai pagasta vēsturi, 

kultūrvēsturiskajām norisēm, novadniekiem un kultūrvēsturiskiem objektiem.  

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 glabājas foto 

albūmos un CD diskos. Fotogrāfijas tiek izmantotas izstāžu veidošanai. Īss ieskats 

interesantākajos 2020.gada reģiona bibliotēku novadpētniecības pasākumos un aktivitātēs: 

• Novadpētniecības darba popularizēšana 

Eiropas Parlaments 2021.gadu pasludināja par Eiropas Dzelzceļa gadu. Ludzas novada 

septiņas bibliotēkas (Cirma, Zvirgzdene, Ludza, Nerza, Istalsna, Brigi, Zilupe) sadarbībā ar 

Ludzas Tūrisma informācijas centru, Zilupes tūrisma organizatori, Ludzas Tautas namu, Ludzas 

Novadpētniecības muzeju iesaistījās šajā akcijā,   

Cirmas pagasta bibliotēka 

Cirmas pagasta teritorijā atrodas dzelzceļa stacija Cirma. Sarkanu pieturas punkts tika 

atvērts 1926. gadā. 1934. gadā tas tiek pārdēvēts par Cirmu.  

http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
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Pateicoties dzelzceļa stacijas darbinieku atsaucībai, tika savākts foto un video materiāls 

par šo tēmu. 2022. gadā bibliotēka plāno rīkot pasākumu dzelzceļa stacijā. Ar materiāliem būs 

iespēja iepazīties lielākam skaitam pagasta iedzīvotāju. Tiks organizētas “Ielu izstādes”, 

tikšanās ar darbiniekiem (bijušajiem un esošajiem darbiniekiem). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zilupes pilsētas bibliotēka 

2021. gadā turpinām sadarbojamies ar  Zilupes novada domi, tūrisma speciālisti Ilgu 

Ivanovu. No pavasara ļoti cītīgi esam vākuši un apkopojuši visu informāciju par  Zilupes 

dzelzceļa stacijas vēsturi, vēsturiskus un mūsdienīgākus foto. Esam tikušies ar bijušajiem 

Zilupes dzelzceļa stacijas darbiniekiem, vākuši atmiņu stāstus, eksponātus izstādei, foto 

albūmus, atribūtiku un daudz ko citu mums vērtīgu un interesantu. Darba rezultātā sadarbībā ar 

Ludzas novadpētniecības muzeju tapa stendu kopums ar vēsturisku informāciju un 

fotogrāfijām. Stendi tika izvietoti Zilupes dzelzceļa stacijas gaisa pārejā, kur visi interesenti 18. 

septembrī varēja apskatīt šo neparasto izstādi, kas bija veltīta Eiropas kultūras mantojuma 

dienām. Vēlāk šo izstādi ar nosaukumu „Dzelzceļš ir visa sākums… ” varēja apskatīt Zilupes 

TN telpās un nedaudz savādākā formāta arī lasītavā. Pateicoties šai izstādei, esam krietni 

papildinājuši savu novadpētniecības materiālu klāstu, dažādojuši tematiku un ieviesuši jaunu 

nišu savā materiālu klāstā. 

 

 

 

 

 

 

 

8.19; 8.20. att. Izstāde "Dzelzceļš ir visa sākums" 

8.19. att. Cirmas dzelzceļa stacijas ēka 
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Atskaites gadā Zilupes pilsēta svinēja skaisto 90 gadu jubileju. Tam par godu bibliotēka 

daudz sadarbojāmies ar TN un Inesi Pertaja materiālu apkopošanā. Tika apkopotas fotogrāfijas 

90 gadu griezumā, lai izveidotu prezentāciju un fotofilmu pilsētas svētkiem. Rezultātā tika 

izveidota filma par pilsētu „Zilupe vakar un šodien”, kura tika rādīta pilsētas svētku ietvaros āra 

filmu vakarā. Filmu komentēja Zilupes pilsētas bibliotēkas vadītāja N. Ļemeševa. 

Ar novadpētniecību saistītais pasākums sadarbībā ar Zilupes TN bija “Pilsētas kvests 

Zilupei 90”.  Viens kvesta etaps norisinājās bibliotēkā, piedalījās 5 komandas, 32 cilvēki. 

 Komandām pēc paroles „bibliotēka” bija jānāk uz bibliotēku. Dalībniekiem bija jāatrod 

novadpētniecības stūrītī I. Sircova grāmata „Saknes”, kura saturēja nākamā posma uzdevumu.  

Mēs ar prieku piekrītam šāda veida aktivitātēm, īpaši saistītas ar mūsu darbu. Rezultātā 

visi 32 cilvēki apskatījās, cik plaša ir mūsu novadpētniecības materiālu krātuve un cik daudz 

interesanta tajā ir atrodams. Mums bija iespēja vel reizi aktualizēt mūsu darbu un ikgadējo 

veikumu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.21; 8.22.; 8.23. att. Kvests "Zilupei 90" 

2021. gadā ļoti daudz sadarbojāmies ar Zilupes PII grupas „Pīlēns” audzinātāju Annu 

Lipsti un bērniem. Kopā piedalījāmies projektā Zilupes upe. Mēs piedāvājām un atlasījām 

vēsturiskas un mūsdienīgas fotogrāfijas par upi, piemeklējām novada radošo cilvēku dzejoļus, 

stāstus, atmiņas par upi. Visu informāciju nodevām bērniem, kuri kopā ar vecākiem darbojās 

radoši un izpētīja Zilupes upi tuvāk.  

Darba rezultātā tika izveidots didaktiskas materiāls ar spēlēm, mīklām, radošiem 

darbiem par upes tematiku, kas tika apkopots mapē, kuru ilgu laiku varēja apskatīt arī mūsu 

novadpētniecības pluktā. 
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Istalsnas bibliotēka 

2021.gadā Istalsnas baznīcas koris atzīmēja kora 25 gadu pastāvēšanas jubileju. Kora 

dalībnieki varēja apskatīt bibliotēkā savākotos materiālus par baznīcu un kori, pakavēties 

atmiņās. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.24.; 8.25. att. Istalsnas baznīcas korim - 25 

Blontu pagasta bibliotēka 

Septembra mēnesī pagasta pārvaldē tika savākts materiālus par bijušo Ciblas novadu, 

tika izveidota novadpētniecības materiālu izstāde par nu jau vēsturē ierakstīto novadu. Materiāli 

tika sakārtoti novadpētniecības stendos un mapēs. 

Ciblas pagasta bibliotēka izveidoja Virtuālo izstādi bibliotēkas Facebook lapā: 20 gadi 

kā slēgta Aizpūres skola (1945–2001) ar fotogrāfijām par skolas dzīvi. 

 8.25. att. Virtuālā foto izstāde 

Kārsavas pilsētas bibliotēka 

Abrahams Edelmans “ 20. Gadsimts. Vēstule” Tas ir A.Edelmana ģimenes vēstures 

stāsts, ietērpts vēstuļu, atmiņu un fotouzņēmumu formā. Parādīta arī dzīve mazpilsētā Kārsava 

starp diviem pasaules kariem. Pats autors bija atbraucis no Izraēlas uzrakstīto papildināja ar 

interesantu stāstījumu par virkni cilvēcisku pārdzīvojumu attiecīgā laikmeta varas, sabiedrības 

un indivīdu pieredzes mijiedarbībā. Iļja Ļenskis, muzeja direktors ” Ebreji Latvijā”: - “ Kopumā 

Abrahama Edelmana atmiņas varētu nosaukt par ārkārtīgi interesantu mūsu laikabiedra atskatu 
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uz savu dzīves gājumu- ar sirsnīgu interesi un cieņu pret savu pagātni, satiktiem cilvēkiem, bet 

bez pārliekas nostalģijas un noteikti ar visu notikumu vērtējumu šodienas acīm 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.26. att. Grāmatas atvēršana 

Kārsavā dzīvojošais krievu tautības dzejnieks Aleksandrs Dolgallo savus mīļākos un 

vērtīgākos dzejoļus apkopoja grāmatā “ Listaja staruju tetradj”. Kāpēc tieši tāds nosaukums? 

Tāpēc, ka vairums dzejoļu oriģinālā tika uzrakstīti tieši uz parastas burtnīcas lapām. Pasākums 

notika ļoti jaukā gaisotnē, mazliet lietainā dienā. Dzejoļus lasīja pats autors, laikabiedri un 

dzejas mīļotāji. 

 

8.27.; 8.28. att. Grāmatas atvēršana 

Zenta Čačka Malnavā ir pavadījusi visus savus darba gadus. Un ne jau velti, viss ir 

kārtīgi izpētīts un pierakstīts. Rezultātā ir tapusi neliela grāmata- brošūra “Malnavas 

sovhoztehnikuma pēdējā desmitgade 1881-1991”. Ļoti jauks faktogrāfisks izdevums ar 

fotogrāfijām. Atklāšana notika “ Malnavai -100” pasākumu ietvaros. 
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8.29.att. Grāmatas atvēršana 

Atskaites gadā liels darbs veltīts bija materiālu atlasei kultūrvēsturiskā centra “Līču 

mājas” izveidei.  

Vēl viens no laikietilpīgākajiem darbiem bija “ Barikāžu aizstāvju atceres diena” –

apzinājām barikāžu dalībniekus. 

Lauderu pagasta bibliotēka 

Pārskata periodā bibliotēkā tika organizētas divas novadpētniecības izstādes: «Tā mēs 

kādreiz dzīvojām» un «Dažādu laiku eglīšu rotājumi» 

Mežvidu pagasta bibliotēka 

Jaunatklātā tūrisma un amatniecības centra “Līču mājas” telpas papildināja arī Mežvidu 

bibliotēkas iesniegtā informācija un uzskates materiāli. 

Piemērojoties pandēmijas laika prasībām un mazliet izmainot pasākuma norisi, tika 

atzīmēta kādreizējās Stiebrinieku skolas skolotājas Janīnas Tabūnes 85. atceres diena ar literāru 

pasākumu “Šeit ir tavs mūžs, ilgas, cerības, spīts…’ 

 

8.30.att. Izstāde "J. Tabūnei 85" 
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Pildas pagasta bibliotēka 

Laika posmā no 20.aprīļa līdz 26.aprīlim bibliotēkas Facebook profilā 

https://www.facebook.com/pildasbiblio tika organizēts konkurss novadpētniekiem “Dari 

neticamo! Atpazīsti zināmo! Apgūsti nezināmo!”  

Konkursa mērķis – Lūkojoties caur kaleidoskopa “aci”, atpazīt pārveidoto kāda Pildas 

pagasta teritorijā esošā objekta fotogrāfiju. Par katru objektu tika ievietota informācija divos 

teikumos. 1.uzdevums tika publicēts Pildas pagasta bibliotēkas Facebook lapā 20.04.2021. pēc 

plkst. 14:00. Pareizā atbilde tika publicēta nākamajā dienā pēc plkst. 15:00. 3 aktīvākie pareizo 

atbilžu iesniedzēji saņēma balvas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.31.; 8.32. att. Konkursam pārveidoto objektu fotogrāfijas 

Pureņu pagasta bibliotēka 

2021. gadā tika uzsākta novadpētniecības mape “Pureņu pagasta ciemi un to vēsture”. 

Tas saistīts ar to, ka arvien vairāk ciemu paliek neapdzīvoti un bieži vien arī izzūd no Latvijas 

kartes. Informācijas vākšana tika uzsākta ar to ciemu, kur apdzīvota ir tikai viena māja. 

Novadpētniecības darbs prasa daudz laika arī ārpus bibliotēkas, tāpēc pagaidām materiāli 

pilnībā ir savākti tikai par vienu ciemu. Darbs pie šīs mapes turpinās. 

Ir svarīgi, lai pagasta vēstures apzināšana, mainoties paaudzēm, turpinātos, tāpēc vasaras 

periodā tika rīkots tradicionālais novadpētniecības pārgājiens pagasta bērniem un jauniešiem 

„Iepazīstam Pureņu pagasta vēsturi”. Tika apmeklēta Pracapoles pusmuižas aptuvenā atrašanās 

vieta. Notika tikšanās ar netālu dzīvojošiem 85 un 87 gadus veciem pagasta iedzīvotājiem, 

uzklausītas to atmiņas. Esmu pamanījusi, ka bērnus interesē senākie laiki, viņi labprāt iesaistās 

sarunās ar iedzīvotājiem, analizē dzirdēto, izsaka savas domas un ir uzmanīgi klausītāji. Tas 

priecē! 

https://www.facebook.com/pildasbiblio
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2021. gadā tika rīkotas 3 novadpētniecības materiālu izstādes bibliotēkas telpās un tautas 

nama zālē. 

Pušmucovas pagasta bibliotēka 

Bibliotēkas nedēļas ietvaros bibliotēkas logos bija skatāma izstāde „Ieskaties vēsturē”, 

kurā atspoguļota Pušmucovas saimnieciskā, kultūras un skolas dzīve. 

Bibliotēkas novadpētniecības papildināts ar seno ēdienu receptēm, kas iegūtas no godu 

saimniecēm Pušmucovā. Bija skatāma tematiskā izstāde ”No vecmāmiņu receptēm līdz 

mūsdienām”. 

Lielu popularitāti ir ieguvis LNB digitālās bibliotēkas portāls www.periodika.lv, lasītāji 

ar lielu interesi meklē informāciju par saviem tuviniekiem vai dažādiem notikumiem 

pagājušajos laikos. Bibliotēkas novadpētniecības krājums papildināts ar materiāliem par 

Pušmucovas pagasta, skolas, veikala, kolhoza vēsturi un Pušmucovas cilvēkiem, kas ar savu 

dzīvi un darbu ir ierakstījuši savu lappusi Latvijas un pagasta vēstures grāmatā. Vērtīgs un 

nozīmīgs ieguvums novadpētniecības krājumā ir latgaliešu kultūras ziņu portāla www.lakuga.lv 

žurnālistes Sandras Ūdres vēsturisko materiālu pētījumu par Pušmucovas apvidvārda izcelsmi 

un vēsturisko attīstību gadsimta laikā, kas tapa projekta „Muna vīta” realizēšanas gaitā.  

 Muna vīta: Pušmucova eipašnīku, varu i reformu puormejuos. Portals www.lakuga.lv 

10 Decembris 2021 

https://www.lakuga.lv/2021/12/10/muna-vita-pusmucova-eipasniku-varu-i-reformu-

puormejuos/ 

https://www.lakuga.lv/2021/12/10/muna-vita-pusmucavisi-mozaja-cyblys-nuvoda-

jutuos-lobuok-i-drusuok/ 

Ranču pagasta bibliotēka 

Papildināti materiāli (ar kādreiz izņemtajām no 

albumiem skolā un tagad atnestajām atpakaļ uz 

bibliotēku fotogrāfijām) albumā par tēlnieku Buli un 

kādreizējā etnogrāfiskā ansambļa darbību. 

 

 

 

8.33. att. Tēlnieks Buļs ar draugiem 

 

http://www.periodika.lv/
http://www.lakuga.lv/
http://www.lakuga.lv/
https://www.lakuga.lv/2021/12/10/muna-vita-pusmucova-eipasniku-varu-i-reformu-puormejuos/
https://www.lakuga.lv/2021/12/10/muna-vita-pusmucova-eipasniku-varu-i-reformu-puormejuos/
https://www.lakuga.lv/2021/12/10/muna-vita-pusmucavisi-mozaja-cyblys-nuvoda-jutuos-lobuok-i-drusuok/
https://www.lakuga.lv/2021/12/10/muna-vita-pusmucavisi-mozaja-cyblys-nuvoda-jutuos-lobuok-i-drusuok/


104 

 

9. PROJEKTI 

LUDZAS NOVADA BIBLIOTĒKA 

9.1. Tabula Projektu apkopojums 

Projekta nosaukums Finansētājs Finansējuma 

apjoms 

Projekta apraksts (t. sk. īstenošanas laika 

periods, rezultāti, īss kopsavilkums) 

Atbalstīts/ 

neatbalstīts 

Latvijas bibliotekāru 

biedrības Latgales novada 

nodaļas konference  

VKKF 1100  2121.gada 14.maijā organizēt Latgales novada 

bibliotēku darbinieku konferenci 

Neatbalstīts 

Latgales novada bibliotekāru 

konference 

VKKF, 

Latgales 

kultūras 

programma 

2021 

600 2021.g.14.maijā noritēja LBB Latgales novada 

nodaļas konference “Pašizglītība personas 

attīstībai”, piedalījās 181 bibliotekārs ne tikai no 

Latgales, bet arī no Latvijas un pat no Vācijas. 

Noklausījās lekcijas: A.Arnicāns “Jauni 

ieradumu Tavai pārliecībai” un N.Kravalis 

“Kāpēc ir jāmācās?”, kā arī LBB sekciju 

informāciju. 

Atbalstīts  

 Lasītprasme -attīstītas 

sabiedrības veiksmes recepte. 

 VKKF 900 Apmācību organizēšana Ludzas novada pagastu 

un skolu bibliotekāriem  

Neatbalstīts 

Bērnu jauniešu un vecāku 

žūrija 

LNB 193 Saņemtas grāmatas.  Atbalstīts  

Ģimenei draudzīgas 

bibliotēkas izveide kā 

ieguldījums sociāli 

ekonomiskajā attīstībā 

Ludzas novadā, Rokišķu 

rajonā un Jēkabpils pilsētā/ 

HOME; LLI-422  

Turpinās no 2020.gada 

 

Interreg 

Latvijas-

Lietuvas 

pārrobežu 

sadarbības 

programma 

2014.-2020.g. 

 

229448 Projekta termiņš 01.07.2020.-30.06.2022. 

Vasarā un rudenī organizētas aktivitātes 

“Ģimenes laiks”, piedāvāta iespēja vecākiem un 

vecvecākiem piedalīties Spēļu Stundās  projektā 

iesaistītie bibliotekāri piedalījās seminārā, kas 

notika Ludzā; bibliotēkas iegādājās 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 

Atbalstīts 



105 

 

bibliotēkās. 

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  

Turpinās no 2020. gada 

Sadarbībā ar Ludzas 

novadpētniecības muzeju un 

Ludzas novada tūrisma 

informācijas centru 

Latvijas-

Krievijas 

pārrobežu 

sadarbības 

programma20

14.-2020. 

gadam 

3670794 Projekta partneri izveidoja un aprīkoja āra klases 

(Ludzas pilsētas parkā un Sebežas pilsētas 

Gulbju skvērā) Ludzas pilsētas bibliotēka 

iegādājās grāmatas, kas ir saistītas ar dabu un 

vides aizsardzību.Tiks publicēta brošūra par 

dabas objektiem Latgales un Pleskavas reģionā; 

bija paredzētas 2 amatnieku darbnīcas, kuru 

laikā vietējie meistari izgatavos mazās 

arhitektūras formas Ludzas pilsētas parkam un 

Sebežas pilsētas Gulbju skvēram. 

Bibliotēka organizēja ar dabas jautājumiem 

saistītos izglītojošos pasākumus bērniem un 

pusaudžiem.  

Ludzas parkā tika atklāta āra bibliotēka.  

Atbalstīts 

Europe Direct 

Austrumlatgalē 

Kā partneris 

Rēzeknes 

novada 

pašvaldības 

projektā 

Bez 

finansējuma 

Dažādas aktivitātes par ES jautājumiem Atbalstīts  
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• Projektu apraksts  

 

Atskaites gadā tik organizēta Latgales novada bibliotekāru konference.  

Projektu atbalstīja Valsts Kultūrkapitāla 

fonda mērķprogramma Atbalsts kultūras 

programmām reģionos projektu konkursa 

Latgales kultūras programma 2021. un 

Latvijas blbiotekāru biedrība 

 2021. gada 14. maijā Ludzā noritēja 

Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) 

Latgales nodaļas konference 

“Pašizglītība personības attīstībai”. 

Konference notika tiešsaistes platformā “Zoom”, kā arī tika straumēta LBB “Facebook” lapā. 

Ievadvārdus konferences dalībniekiem veltīja Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors 

Sergejs Jakovļevs, savā uzrunā akcentējot multikulturālo Ludzas iedzīvotāju sastāvu un 

mūžizglītības svarīgumu. LBB valdes priekšsēdētāja Māra Jēkabsone iedvesmoja konferences 

dalībniekus nezaudēt vēlmi mācīties un nemitīgi sevi pilnveidot, kā arī atgādināja par Latvijas 

bibliotekāru ētikas kodeksu. 

Konferences pirmajā sesijā uzstājās divi lektori. Starptautiska līmeņa koučs Normunds 

Kravalis savā lekcijā “Kāpēc ir jāmācās” palīdzēja strukturēt mācīšanās procesu, saprast, kā to 

padarīt efektīvāku, un kā no plašā mūsdienu piedāvājuma izvēlēties labāko un lietderīgāko. 

Personības izmaiņu iedvesmotāja Anda Arnicāna meistarklase “Jauni ieradumi Tavai 

pārliecībai” palīdzēja izvērtēt gadiem veidojušos profesionālos ieradumus, atbrīvoties no 

novecojušiem standartiem, motivēja veidot jaunus ieradumus, lai gudrāk izmantotu kā 

profesionālos, tā cilvēciskos resursus. 

Otrajā konferences sesijā tika runāts par LBB sekciju aktivitātēm. Bērnu un skolu 

bibliotēku sekcijas vadītāja Aija Jankava prezentācijā “Publisko un skolu bibliotēku sadarbības 

kultūra: dimensijas un variācijas” stāstīja par publisko un skolu bibliotēku sadarbību, kā arī par 

iespēju bibliotekāriem iesaistīties programmas Skola 2030 aktivitātēs. Jauno speciālistu sekcijas 

vadītāja Aiga Pīķe prezentācijā “Jauni pieredzē, enerģiski darbībā” izstāstīja par sekcijas 

aktivitātēm un nākotnes plāniem, piedāvāja aizpildīt anketu ar ieteikumiem par pasākumu 

organizēšanu. Bibliotēku mārketinga sekcijas vadītāja Viktorija Agafonova prezentācijā 
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“Bibliotēku mārketings. Aptauju veikšanas un atgriezeniskās saites iegūšanas rīks “JotForm”” 

izskaidroja, kas ir mārketings un bibliotēku mārketings, kā arī iepazīstināja ar sekcijas veidotās 

aptaujas rezultātiem. Prezentācijas ietvaros Viktorija iepazīstināja ar tiešsaistes aptauju rīka 

“JotForm” iespējām. 

HOME LLI-422  

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. 

2021. gadā projekta ietvaros organizējām: tikšanos ar bērnu rakstnieci Inesi Valtere; 

Jana Jaunišaute pastāstīja par mūzikas instrumentiem un parādīja tos; fizioterapeite Joanna 

Valtere parādīja elementāros vingrinājumus stājas uzlabošanai, kā arī Ludzas novada 

bibliotēkas Bērnu nodaļas darbinieki organizēja  29 pasākumus ģimenēm. Tāpat projekta 

ietvaros bija organizēts divu dienu seminārs bibliotēku darbiniekiem un turpinās darbs pie 

platformas par pilsētas ievērojamām vietām. 

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. Šinī projektā Ludzas novada bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas 

darbinieki organizēja 5 nodarbības bērniem par dabas aizsardzību un citiem jautājumiem par 

dabu.  

Sakarā ar robežu slēgšanu vairāku starptautisko projektu aktivitāšu realizācija tiek 

bremzēta.  

• Pārdomas, secinājumi par darbu ar projektiem 

 Darbs projektos dod iespēju bibliotēkas darbinieku radošā potenciāla attīstībai. 

Bibliotēkai tas ir iespēja iegūt papildus finansējumu attīstībai.  
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LUDZAS REĢIONS 

9.2.Tabula “Projektu apkopojums” 

Projekta nosaukums Finansētājs Finansējuma 

apjoms 

Projekta apraksts (t. sk. 

īstenošanas laika periods, 

rezultāti, īss kopsavilkums) 

Atbalstīts/ 

neatbalstīts 

Cirmas pagasta bibliotēka 

Bērnu/jauniešu/ vecāku žūrija LR Kultūras 

ministrija, LR 

Izglītības un zinātnes 

ministrija 

202.41 Projekta ietvaros no 28 kolekcijas 

grāmatām saņemtas 26 grāmatas.  

Par pašvaldības līdzekļiem 

iepirktas 2 grāmatas 

Atbalstīts 

Salnavas pagasta bibliotēka 

Bērnu/jauniešu/ vecāku žūrija LR Kultūras 

ministrija, LR 

Izglītības un zinātnes 

ministrija 

212.85 Projekta ietvaros no 28 kolekcijas 

grāmatām saņemtas 27 grāmatas.  

Par pašvaldības līdzekļiem 

iepirktas 1 grāmatas 

Atbalstīts 

Mērdzenes pagsta bibliotēka 

Bērnu/jauniešu/ vecāku žūrija LR Kultūras 

ministrija, LR 

Izglītības un zinātnes 

ministrija 

205.04.85 Projekta ietvaros no 28 kolekcijas 

grāmatām saņemtas 26 grāmatas.  

Par pašvaldības līdzekļiem 

iepirktas 2 grāmatas 

Atbalstīts 

Ciblas pagasta bibliotēka 

Bērnu/jauniešu/ vecāku žūrija LR Kultūras 

ministrija, LR 

Izglītības un zinātnes 

ministrija 

205.03 Projekta ietvaros no 28 kolekcijas 

grāmatām saņemtas 27 grāmatas.  

Par pašvaldības līdzekļiem 

iepirktas 1 grāmatas 

Atbalstīts 

Kārsavas pilsētas bibliotēka 

Bērnu/jauniešu/ vecāku žūrija LR Kultūras 

ministrija, LR 

Izglītības un zinātnes 

ministrija 

205.03 Projekta ietvaros no 28 kolekcijas 

grāmatām saņemtas 26 grāmatas.  

Par pašvaldības līdzekļiem 

iepirktas 2 grāmatas 

Atbalstīts 

Pušmucovas pagasta bibliotēka 

Bērnu/jauniešu/ vecāku žūrija LR Kultūras 

ministrija, LR 

Izglītības un zinātnes 

ministrija 

194.64 Projekta ietvaros no 28 kolekcijas 

grāmatām saņemtas 25 grāmatas.  

Par pašvaldības līdzekļiem 

iepirktas 3 grāmatas 

Atbalstīts 
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Mežvidu pamatskola 

Bērnu/jauniešu/ vecāku žūrija LR Kultūras 

ministrija, LR 

Izglītības un 

zinātnes ministrija 

200.09 Projekta ietvaros no 28 

kolekcijas grāmatām saņemtas 

26 grāmatas. Par pašvaldības 

līdzekļiem iepirktas 2 grāmatas 

Atbalstīts 

Ludzas pilsētas vidusskola     

Bērnu/jauniešu/ vecāku žūrija LR Kultūras 

ministrija, LR 

Izglītības un zinātnes 

ministrija 

211.08 Projekta ietvaros no 28 

kolekcijas grāmatām saņemtas 

27 grāmatas. Par pašvaldības 

līdzekļiem iepirktas 1 grāmatas 

Atbalstīts 

Kārsavas vidusskola     

Bērnu/jauniešu/ vecāku žūrija LR Kultūras 

ministrija, LR 

Izglītības un zinātnes 

ministrija 

186.35 Projekta ietvaros no 28 

kolekcijas grāmatām saņemtas 

27 grāmatas. Par pašvaldības 

līdzekļiem iepirktas 1 grāmatas 

Atbalstīts 

Zilupes vidusskola 

Bērnu/jauniešu/ vecāku žūrija LR Kultūras 

ministrija, LR 

Izglītības un zinātnes 

ministrija 

211.09 Projekta ietvaros no 28 

kolekcijas grāmatām saņemtas 

27 grāmatas. Par pašvaldības 

līdzekļiem iepirktas 1 grāmatas 

Atbalstīts 

Ludzas Mūzikas pamatskola 

Bērnu/jauniešu/ vecāku žūrija LR Kultūras 

ministrija, LR 

Izglītības un zinātnes 

ministrija 

186.35 Projekta ietvaros no 28 

kolekcijas grāmatām saņemtas 

24 grāmatas. Par pašvaldības 

līdzekļiem iepirktas 4 grāmatas 

Atbalstīts 

 

Skolu bibliotēkas, kuras nebija pietikušās lasītveicināšanas programmā, bet saņēma grāmatas: 

1. Pušmucovas pamatskolas bibliotēka – 186.33 eiro, 24 grāmatas. 

2. Ludzas 2.vidusskolas bibliotēka – 211.08 eiro, 27 grāmatas. 

3. Mērdzenes pamatskolas bibliotēka – 186.34 eiro, 24 grāmatas 

4. Ciblas vidusskolas bibliotēka – 186.35 eiro, 24 grāmatas. 
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10. PUBLICITĀTE 

LUDZAS NOVADA BIBLIOTĒKA 

• Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par bibliotēkas 

funkcijām, pakalpojumiem 

 Iedzīvotājus par bibliotēkas aktivitātēm informējām ar bibliotēkas mājas lapas, kontiem 

facebook, twitter, instagram  profilos; avīžu “Ludzas Zeme”, “Latgales Vietējā Avīze”, stāstījām 

iedzīvotājiem personīgi. 

Bibliotēka pasūtīja krūzes un pildspalvas ar savu logotipu, kuras dāvinam dažādu 

aktivitāšu dalībniekiem. Lielu uzmanību un popularitāti pilsētas iedzīvotāju  iemantoja pilsētas 

parkā izvietotā Āra bibliotēka. Blakus tai ir ērts soliņš, uz kura patīk atpūsties gan vecāka gada 

gājuma cilvēkiem, gan arī jauniešiem.   

Ludzas novada bibliotēkas direktore piedalījās žurnāla “Domuzīme” sarunā par bibliotēkas 

aktuāliem jautājumiem.  Bibliotēkas darbinieki atbalsta citu kultūras iestāžu rīkotos pasākumus 

• Bibliotēkas informācija tīmeklī 

Ludzas novada bibliotēkai ir mājas lapa www.ludzasbiblio.lv, tāpat informācija par 

bibliotēkas darbu tiek ievietota Ludzas novada pašvaldības mājas lapā www.ludzasnovads.lv. 

Bibliotēkai ir konti www.facebook.com, www.twitter.com , www.instagram.com. Informāciju par 

bibliotēkas aktivitātēm sūtam publicēšanai www.biblioteka.lv un par Latvijas bibliotekāru 

biedrības aktivitātēm Ludzā www.bibliotekari.lv  

• Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi 

 Var nosaukts visus projekta HOME pasākumus, kā arī  K.Pētersones un I.Būmanes 

grāmatas “Valsts vīrs Anatolijs Gorbunovs” prezentācija tiešsaistē.  

• Publicitātes avoti par Ludzas reģiona publisko un skolu bibliotēku darbu: 

1. Ciblas novadā godina gada cilvēkus: Ilga Baziļeviča – balva “gada cilvēks”//Ludzas 

Zeme.- 2021.-5. Janvārī.- lpp3. 

2. Iveta Čigāne Ludzāniete Solvita Kovaļenko. Kad gleznas top nevis ar otiņu, bet gan ar 

adatu:[S.Kovalenko gleznu izstāde Ludzas bibliotēkā//lsm.lv.-20201.-24.janvārī 

https://www.lsm.lv/raksts/kultura/maksla/ludzaniete-solvita-kovalenko-kad-gleznas-top-nevis-ar-

otinu-bet-gan-ar-

adatu.a390101/?fbclid=IwAR2AaJqQNDd4blCJQjuIvi0MTGwVN71rQrF6vfuDa8v4emRjIgunjU

xlqA  

http://www.ludzasbiblio.lv/
http://www.ludzasnovads.lv/
http://www.facebook.com/
http://www.twitter.com/
http://www.instagram.com/
http://www.biblioteka.lv/
http://www.bibliotekari.lv/
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/maksla/ludzaniete-solvita-kovalenko-kad-gleznas-top-nevis-ar-otinu-bet-gan-ar-adatu.a390101/?fbclid=IwAR2AaJqQNDd4blCJQjuIvi0MTGwVN71rQrF6vfuDa8v4emRjIgunjUxlqA
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/maksla/ludzaniete-solvita-kovalenko-kad-gleznas-top-nevis-ar-otinu-bet-gan-ar-adatu.a390101/?fbclid=IwAR2AaJqQNDd4blCJQjuIvi0MTGwVN71rQrF6vfuDa8v4emRjIgunjUxlqA
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/maksla/ludzaniete-solvita-kovalenko-kad-gleznas-top-nevis-ar-otinu-bet-gan-ar-adatu.a390101/?fbclid=IwAR2AaJqQNDd4blCJQjuIvi0MTGwVN71rQrF6vfuDa8v4emRjIgunjUxlqA
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/maksla/ludzaniete-solvita-kovalenko-kad-gleznas-top-nevis-ar-otinu-bet-gan-ar-adatu.a390101/?fbclid=IwAR2AaJqQNDd4blCJQjuIvi0MTGwVN71rQrF6vfuDa8v4emRjIgunjUxlqA
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3.Iveta Čigāne Ludzāniete Solvita Kovaļenko. Kad gleznas top nevis ar otiņu, bet gan ar 

adatu:[S.Kovalenko gleznu izstāde Ludzas bibliotēkā]//www.ludza.lv.- 2021.- 27. Janvārī  

4.Kad gleznas top ar adatu:[ S.Kovalenko gleznu izstāde Ludzas bibliotēkā]//Ludzas 

Zeme.-2021.-29.janvārī.-lpp 1.,3 

5.Veronika Šķestere Mežvidu pagasta bibliotēkai – 70// www.karsava.lv.-2021.- 1.februāri 

5.Noslēdzies Ludzas bibliotēkas organizētais konkurss “Es un grāmata”//www.ludza.lv.-

2021.-3. Februārī 

6. I. Kušnere Noslēdzies fotokonkurss “Es un grāmata”//www.biblioteka.lv.-2021.-

3.februārī  

7. Gundars Rufus Resnais Paldies par ilgiem darba gadiem:[par Šķesteri, Mežvidu 

bibliotēkas vadītāju]//Ludzas Zeme.-2021.- 5. Februārī.- lpp1.,3 

8. Noskaidroti fotokonkursa uzvarētāji// Ludzas Zeme.-2021.- 5. Februārī.- lpp 3. 

9. Mežvidu pagasta bibliotēkai – 70// Ludzas Zeme.-2021.- 5. Februārī.- lpp 4. 

10. Noslēdzies Ludzas bibliotēkas organizētais konkurss “Es un grāmata”//Vietājā Latgales 

Avīze.-2021.-12.februārī.-lpp 4. 

11. Gundars Rufus RESNAIS Briģu bibliotēkā dubultizstāde//Ludzas Zeme.-2021.-

23.martā.- lpp. 1.,2 

12. Gundars  Rufus Resnais Maijā prezentēs grāmatu par A.Gorbunovu// Ludzas Zeme.-

2021.-16.aprīlī.- lpp.1.,2 

13. Gundars Rufus Resnais Novadnieks, ar kuru jālepojas: Tiek prezentēta grāmata par 

A.Gorbunovu//Ludzas Zeme.-2021.-11. maijā.- lpp 6. 

14. I.Kušnere  LBB Latgales nodaļas konference “Pašizglītība personas attīstībai”// 

http://www.bibliotekari.lv/?p=9818 

15. I.Kušnere  Atskats uz Latgales nodaļas konferenci “Pašizglītība personības attīstībai”// 

http://www.bibliotekari.lv/?p=9872  

16. I.Kušnere  Atskats uz Latgales nodaļas konferenci “Pašizglītība personības 

attīstībai”//https://www.biblioteka.lv/atskats-uz-latgales-nodalas-konferenci-pasizglitiba-

personibas-attistibai/  

17. Gundars Rufus Resnais Mežvidu bibliotēkai augsts sasniegums // Ludzas Zeme.-2021.-

28.maijā.- lpp2.  

18. Heli Laksonenas un Aleksandra Čaka dialogs dzejā//www.ludza.lv.-2021.-01.jūlijā 

http://www.bibliotekari.lv/?p=9818
http://www.bibliotekari.lv/?p=9872
https://www.biblioteka.lv/atskats-uz-latgales-nodalas-konferenci-pasizglitiba-personibas-attistibai/
https://www.biblioteka.lv/atskats-uz-latgales-nodalas-konferenci-pasizglitiba-personibas-attistibai/
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19. Gundars Rufus Resnais Cirmas pagastā skaista nedēļas nogale//Ludzas Zeme.-2021.-

6.augustā.-lpp.1.,6. 

20. Irina Antonova Bibliotēka kļūst ģimenēm draudzīgāka//Ludzas Zeme.- 2021.-

13.augustā.- lpp 1.,3. 

21. Āra bibliotēkas atklāšanas pasākums//www.ludzasnovads.lv.-2021.- 16. augustā 

22. Tikšanās ar Igoru Pliču// www.ludzasnovads.lv.-2021.- 16. augustā 

23. Āra bibliotēkas atvēršana Ludzā// www.bibliotēka.lv.-2021.-17.augustā 

24. Āra bibliotēkas atklāšanas pasākums//Vietējā Latgales avīze.-2021.-20.augustā lpp 4. 

25. Marina Rabazova Turpinās pārrobežu projekts “HOME”//Ludzas Zeme.-2021.-

24.augustā.-lpp 1.- 3.  

26. Seminārā pulcējās Ludzas novada, Jēkabpils pilsētas un Rokišķu rajona bibliotekāri// 

Vietējā Latgales Avīze.-2021.-27. augustā 

27. Ludzā ir atvērta āra bibliotēka//Latgales Laiks.-2021.- 20.augustā 

28. Briģu pagasta bibliotēkas plāns septembrī//Ludzas Zeme.-2021.-3.septembrī 

29. Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka kļūst ģimenēm vāl draudzīgāka//Vietējā Latgales 

Avīze.-2021.-3.septembrī.-lpp 4. 

30. Elita Zirne Zināma 2021. gada Nacionālās Skaļās lasīšanas čempione Ludzas 

reģionā//www.ludzasnovads.lv.-2021.- 14.septembrī 

32.Noskaidrota lasīšanas čempione Ludzas reģionā//Ludzas Zeme.-2021.-17. septembrī.- 

lpp3. 

33.Ludzas pilsētas bibliotēkas organizētais pasākums “Valodu 

virpulī”//www.ludzasnovads.lv.- 2021.-30.septembrī 

34.Marina Rabazova Ludzas bibliotēkā būs rotaļu istaba//Ludzas Zeme.-2021.-5.oktobrī.-

lpp1.,4. 

35. Parkā top jauni infrastruktūras objekti// Ludzas Zeme.-2021.-5.oktobrī.-lpp1.,3. 

36.Alla Dolgovska Dzejas dienas Briģu pagasta bibliotēkā//www.ludzasnovads.lv.-2021.- 

7. oktobrī 

37.Ilona Cibuļska Skaļās lasīšanas čempione – Annija no Kārsavas// Ludzas Zeme.-2021.-

8. oktobrī.-lpp3. 

38. Ludzas pilsētas bibliotēka organizē pasākumu “valodu virpulī”// Vietējā Latgales 

Avīze.-2021.-8.oktobrī.- lpp4.  

39. [Brigu pagasta bibliotēkā…..]//Ludzas Zeme.-2021.-12.oktobrī.- lpp 3. 

http://www.bibliotēka.lv.-2021.-17.augustā
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40.”Senā Ludza ir fotogrāfa sapnis”: [Par fotoizstādi Ludzas novada 

bibliotēkā]//Ludzas.Zeme.-2021.-10.decembrī.-lpp1.,3 

41.Lasītāju klubā iepazīstas ar Streiča darbiem// Ludzas.Zeme.-2021.-10.decembrī.-lpp 7. 

42. Aizritējusi Ludzas bibliotēkas lasītāju kluba tikšanās//Vietējā Latgales Avīze.-2021.- 

10.decembrī.-lpp 4. 

43.Elita Zirne Ludzas novada bibliotēkas Lasītāju kluba tikšanās//www.ludzasnovads.lv.- 

2021.- 12.decembrī 

44.Inta Kušnere Diskusija par Ludzas novada attīstību//www.ludzasnovads.lv.-2021.-

13.decembrī 

45. Inta Kušnere Diskusija par Ludzas novada attīstību//www.biblioteka.lv.-2021.-

14.decembrī 

46. Diskusija par Ludzas novada attīstību//Vietējā Latgales Avīze.- 2021.- 17.3decembrī.-

lpp 4. 

47.Ilze Podniece lasītāju klubā runās par Dž.Londonu//Ludzas Zeme.-2021.- 23.decembrī.-

lpp 4. 

48. [Pateicība Ludzas bibliotēkas darbiniekiem no lasītājas]// Ludzas Zeme.-2021.- 

23.decembrī.-lpp 3. 

• Ar publicitātes darbu saistītās problēmas un to risinājumi 

 Ar publicitātes darbu saistītu problēmu nav.  

Sakarā COVID epidēmijas situāciju, nevarējām sarīkot vairākus pasākumus. 

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. 

• 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. 
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Informāciju par bibliotēku darbu un tajās notiekošajām aktivitātēm bibliotekāri izvietoja 

uz ziņojumu dēļiem, kuri atrodas bibliotēku priekštelpās, pagastu teritorijās.  

• Bibliotēkas informācija tīmeklī 

Laba sadarbība novadu bibliotēkām bija ar reģiona laikrakstu “Ludzas Zeme”, “Vietējā 

Latgales Avīze”, pašvaldību izdotajiem informatīvajiem izdevumiem. Tā kā Ludzas novadā 

informatīvais izdevums nepastāvēja, tad pēc administratīvās reformas apvienojoties vienā lielā 

novadā nolēma, ka arī turpmāk šādus izdevumus pašvaldība neizdos.  

Bibliotēkas ziņas par aktivitātēm un aktualitātēm, kā arī nozīmīgākie bibliotēku dokumenti 

darba laiki atrodas pašvaldības mājas lapā www.ludzasnovads.lv, Ludzas novada mājas lapā 

www.ludzasbiblio.lv, Statistikas ciparus par bibliotēku darbību var redzēt  Kultūras datu portālā 

www.kulturasdati.lv, informācija par bibliotēkām ir atrodama arī Bibliotēku portālā 

www.biblioteka.lv   

Vienai novadu bibliotēkai ir savs emuārs: www.ciblasbiblioteka.blogspot.com. Jaunākās 

ziņas bibliotekāri izvieto arī pazīstamajos sociālajos tīklos www.draugiem.lv, www.facebook.lv, 

Instagram, www.odnoklasniki.ru, u.c.  

Tabula “Bibliotēku sociālo tīklu konti” 

N.

p.k Bibliotēka Sociālo tīklu konti 

1. Blontu pagasta bibliotēka 

https://www.facebook.com/Blontu-pagasta-

bibliot%C4%93ka-519401498554060  

2. Ciblas pagasta bibliotēka 

https://www.facebook.com/Ciblas-bibliot%C4%93ka-

408379993065586 

https://www.draugiem.lv/www.ciblasbiblioteka/  

3. Istras pagasta bibliotēka https://www.facebook.com/profile.php?id=100058892701676 

4 Rundēnu pagasta bibliotēka https://www.facebook.com/rundenupagastabiblioteka.ludzas 

5. Salnavas Pagasta bibliotēka 

https://www.draugiem.lv/salnavasbiblioteka/ 

https://www.facebook.com/Salnavas-pagasta-

bibliot%C4%93ka-100396615379220 

6. Pildas pagasta bibliotēka  https://www.facebook.com/pildasbiblio 

7. Pureņu pagasta bibliotēka 

https://www.instagram.com/purenubiblioteka/ 

https://www.facebook.com/purenupagasta.biblioteka 

https://www.tiktok.com/@biblioteka_pureni 

http://www.ludzasnovads.lv/
http://www.ludzasbiblio.lv/
http://www.kulturasdati.lv/
http://www.biblioteka.lv/
http://www.ciblasbiblioteka.blogspot.com/
http://www.draugiem.lv/
http://www.facebook.lv/
http://www.odnoklasniki.ru/
https://www.facebook.com/Blontu-pagasta-bibliot%C4%93ka-519401498554060
https://www.facebook.com/Blontu-pagasta-bibliot%C4%93ka-519401498554060
https://www.facebook.com/Ciblas-bibliot%C4%93ka-408379993065586
https://www.facebook.com/Ciblas-bibliot%C4%93ka-408379993065586
https://www.draugiem.lv/www.ciblasbiblioteka/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100058892701676
https://www.facebook.com/rundenupagastabiblioteka.ludzas
https://www.draugiem.lv/salnavasbiblioteka/
https://www.facebook.com/Salnavas-pagasta-bibliot%C4%93ka-100396615379220
https://www.facebook.com/Salnavas-pagasta-bibliot%C4%93ka-100396615379220
https://www.facebook.com/pildasbiblio
https://www.instagram.com/purenubiblioteka/
https://www.facebook.com/purenupagasta.biblioteka
https://www.tiktok.com/@biblioteka_pureni
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8. Kārsavas pilsētas bibliotēka 
https://www.draugiem.lv/biblkarsava/ 

https://www.facebook.com/biblkarsava  

9. Cirmas pagasta bibliotēka https://www.facebook.com/cirmasbiblio 

https://www.draugiem.lv/cirmasbiblioteka/ 

10. Goliševas pagasta bibliotēka https://www.facebook.com/profile.php?id=100005764907364 

11. Isnaudas pagasta bibliotēka https://www.draugiem.lv/isnauda.bibliotka/ 

12. Ranču bibliotēka https://www.facebook.com/rancibk 

13. Zilupes pilsētas bibliotēka https://www.facebook.com/zilupes.biblioteka.5  

14. Zaļesjes pagasta bibliotēka https://www.facebook.com/zalesjespagasta.biblioteka.3 

15. Pasienes pagasta bibliotēka https://www.facebook.com/pasienes.biblioteka.3 

16. Zvirgzdenes pagasta 

bibliotēka 

https://www.facebook.com/Zvirgzdenesbiblioteka 

 

• Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi 

Pildas bibliotēka - Vislielākā auditorijas iesaiste bija saistīta ar tematisko pasākumu 

Bibliotēku nedēļas 2021 ietvaros – “Dari neticamo! Atpazīsti zināmo! Apgūsti nezināmo!”. 

Pasākuma mērķis – Lūkojoties caur kaleidoskopa “aci”, atpazīt pārveidoto kāda Pildas pagasta 

teritorijā esošā objekta fotogrāfiju. Par katru objektu tika ievietota informācija divos teikumos. 

Pavisam bija sagatavoti 14 pārveidoti objekti, kurus vajadzēja atpazīt. Par 11 objektiem tika 

izveidoti video vienas minūtes garumā. 

Zilupes pilsētas bibliotēkā, Bērnu apkalpošanas nodaļā, pirmo reizi tika organizētas 

virtuālās ekskursijas bibliotēkā, tā bija liela 

drosme, uzdrīkstēšanās un pielāgojoties 

apstākļiem prasme un griba popularizēt 

savu bibliotēku, bibliotēkas krājumu. Kā 

stāsta Bibliotēkas vadītāja: “Ik gadu mēs 

saviem mazajiem un lielākajiem 

apmeklētājiem organizējam klašu tikšanās 

bibliotēkā. Atskaites gadā šādas tikšanās 

nolēmām organizēt virtuāli un pastāstīt par 

bērnu apkalpošanas nodaļu nelielā,  

https://www.draugiem.lv/biblkarsava/
https://www.facebook.com/biblkarsava
https://www.facebook.com/cirmasbiblio
https://www.draugiem.lv/cirmasbiblioteka/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005764907364
https://www.draugiem.lv/isnauda.bibliotka/
https://www.facebook.com/rancibk
https://www.facebook.com/zilupes.biblioteka.5
https://www.facebook.com/zalesjespagasta.biblioteka.3
https://www.facebook.com/pasienes.biblioteka.3
https://www.facebook.com/Zvirgzdenesbiblioteka
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bet noderīgā video, kuru publicējām mūsu Facebook vietnē. Ikviens varēja to apskatīt un 

paciemoties bibliotēkā attālināti un uzzināt ko jaunu un interesantu.  

Lielākais izaicinājums bija mums pašiem saņemties un uzstāties kameras priekšā. Protams, 

bija satraukums un nedrošības sajūta, bet to pārvarot izdevās nofilmēt lieliskus video. Tā tapa 

vairāki video, caur kuriem uzrunājām mūsu lietotājus.” 
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11. SADARBĪBAS TĪKLA RAKSTUROJUMS 

 LUDZAS NOVADA BIBLIOTĒKA 

• Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām 

 Ludzas novada bibliotēka ir Ludzas novada pašvaldības iestāde un tiek finansēta no 

pašvaldības budžeta. Cieša sadarbība notiek ar Attīstības un plānošanas nodaļas projektu 

vadītājām. Tāpat sadarbojamies ar visām novada pašvaldības iestādēm organizējot kopīgus 

pasākumus, vai pēc viņu lūguma piedalāmies iestāžu aktivitātēs ar grāmatu un citu materiālu 

izstādēm.  

• Citi sadarbības partneri reģionā un Latvijā, veiktās sadarbības aktivitātes 

Sadarbībā ar dzejnieku Aleksandru Jakimovu, klubu “Varavīksne” tika izdota Ludzas 

dzejnieces J.Arbuzovas grāmata “Ranee ne opublikovannoje, fotografii, vospominanija” (“Ранее 

не опубликованное, фтографии, воспоминания”). Piedalījāmies Eiropas dzelzceļa dienu 

pasākumā (Skat. nodaļu Novadpētniecība). Sadarbībā ar Latvijas bibliotekāru biedrību un Latgales 

bibliotēkām organizējām Latgales novada bibliotekāru biedrības konferenci. Tajā piedalījās arī 

ārzemju kolēģi.  

Sadarbībā ar dizaina studijas “AVEARTH” vadītāju Nauri Jefimenoku, projekta 

NATTOUR ietvaros, tika realizēts sen lolotais sapnis par Āra bibliotēku pilsētas parkā.  

Tika izstrādāts projekta plāns, izveidota objekta vizualizācija, tad notika idejas 

saskaņošana ar atbildīgajām instancēm, kas aizņēma vairākus mēnešus un kā rezultātā pilsētas 

svētku ietvaros varējām atklāt Āra bibliotēku. 

  

11.1.; 11.2. att. Āra bibliotēkas izvietojums un āra bibliotēkas vizualizācija 
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• Pārrobežu sadarbība, starptautiskā sadarbība 

Pārrobežu sadarbība notiek divu starptautisko projektu ietvaros Interreg Latvijas Lietuvas 

un Latvijas Krievijas sadarbības programmu ietvaros. 2021. gadā sakarā ar pandēmijas izplatību 

un to, ka robežas bija slēgtas notika tikai viens kopīgs klātienes seminārs Latvijas Lietuvas 

sadarbības programmā, vairākas darba grupas tikšanās organizējām tiešsaistes formātā.  

Tāpat joprojām tiek uzturēti kontakti ar pagājušo gadu partneriem projektos GRUNDTVIG 

un LEONARDO da VINCI, bet nekādas aktivitātes netiek rīkotas.  

• Bibliotēku interešu aizstāvības darbs 

Tas ir ikdienas bibliotēkas katra darbinieka darbs, kurš īpaši svarīgs bija covid pandēmijas 

laikā. Un mazpilsētā, kur tevi daudzi pazīst un tu daudzus pazīsti bibliotēku aizstāvniecība notiek 

kā tiešā tā arī netiešā veidā. Piemēram: tiešā- sarunās ar pašvaldību, ar iedzīvotājiem un netiešā - 

labas slavas izplatīšana no mutes mutē u.c.  

Gada beigās bibliotēkas darbiniekiem bija arī sava veida izaicinājums - pēc pašvaldības 

lūguma apzvanīt iedzīvotājus ar jautājumu par vakcināciju.  

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 Sadarbības veids 

Novadu dome, pašvaldība, 

attīstības nodaļas, pagastu 

pārvaldes  

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, 

kapusvētku organizēšana. u.t.t 

LNB BAC, KAC Iknedēļas LNB mācību stunda tiešsaistē, semināri, virtuālās 

trešdienas, Domnīca, Mērdzenes pagasta bibliotēka kārtoja 

profesionālās kvalifikācijas eksāmenu - diemžēl, nenokārtoja. 

Pirmsskolas izglītības iestādes Kopīgie pasākumi, Zilupes bibliotēka veidoja virtuālo 

ekskursiju mazajiem lietotājiem. 

Ludzas novada bibliotēka Semināri, apmācības, BIS ALISE kontrole, projektu realizācija, 

ekskursijas, pieredzes apmaiņas braucieni, konsultēšana 

bibliotēku iekārtošanā, normatīvo dokumenta izstrādē,  

Grāmatu klubs “Varavīksne” Cirmas b-ka – dzejas dienu pasākums ar vietējo dzejnieci 

Tatjanu Dunci. 

Novada sabiedrisko attiecību Blontu b-ka, Pušmucova, Zvirgzdene, Cibla, Felicianova, 
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speciāliste Līdumnieki, Ciblas b-ka – publicitātes sniegšana novada avīzē 

(pusgads) 

Ludzas novada pašvaldības 

sociālais dienests 

Nevakcinēto iedzīvotāju apzvanīšana un informēšana par 

vakcinēšanās iespējām. 

Reģiona bibliotēkas SBA, Pildas b-ka vadītāja veica apmācību kursus, 2 mācību 

ciklus, kolēģēm (Shoutcat, Gimp) 

Pamatskola, Vidusskola Skaļās lasīšanas konkurss – uzvarētāja Kārsavas vidusskolas 

skolniece (Cibla, Pilda, Zilupe, Kārsava, Pušmucova, 

Mērdzene, Mežvidi) 

Veikals SIA Rasa-L Cirmas bibliotēka - pēc pasūtījuma tika pieteiktas žalūzijas 

logiem un divi galdi lasītājiem. 

SIA Foveol. Ņukšu b-ka – jaunu logu izgatavošana un ielikšana. 

Tautas nami Istras b-ka- kopīgu pasākumu organizēšana, piemēram kaķu 

dienas, bibliotēkas leļļu teātra trupas “TEREMOK” mājvieta 

un izrāžu vieta, 

Rundēnu pag. b-ka – pasākumu organizēšana Bērnības svētki, 

Kārsavas b-ka – Pasākums veltīts Ontona Kūkoja jubilejai “Pa 

mīlesteibu brīnūt kuojis nasaļ” Latgaliešu kultūras gada balvu “ 

Boņuks 2020”, 2021.gada 6.martā saņēma dzejnieka un 

mākslinieka Antona Kūkoja 80.jubilejas gada notikumi: 

grāmata “ Mīlesteiba. Lelais Līpu kolns” un dzejas izrāde “ Pa 

mīlesteibu brīnūt, kuojis nasaļ”. Dzejas izrādes scenārija autore 

un režisore ir Latvijas Nedzirdīgo savienības biedre un 

kādreizējā Raiņa vidusskolas pedagoģe Marika Čerņavska. 

 

 
 

Senioru biedrība “Gvelzis” Kārsavas b-ka – kopā organizē pasākumus, rokdarbu izstādes. 

Kara muzejs Līdumnieku b-ka – tiek organizēti pasākumi, ekskursijas, 

piemēram “Mozuļu kaujas atceres diena”. Tāpat bibliotēkas 

darbiniece izmanto eksponātu bibliotēkas izstādēm 

Mākslas skola un Mūzikas 

skolas 

Brigi – izstāžu īrēšana, Kārsavas b-ka – izstāžu veidošana, 

izlikšana bibliotēkā. 

Iespēja piedalīties pārrobežu projektos un apmācībās. 

Nevalstiskā organizācija 

“Kūzuls” 

Salnavas b-ka – atskaites gadā noslēdzies viens no projektiem 

,,Investīcijas Dzīves Kontā” Šī projekta mērķis - rosināt 

jauniešu aktivitāti, novēršot informācijas trūkumu, ceļot 

pašapziņu un mazinot depresīvo noskaņojumu, veicināt 

zināšanu un prasmju pilnveidošanu caur neformālās izglītības 

prizmu. Šis projekts ir tendēts tieši uz jauniešu auditoriju. 
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Zilupes novada tūrisma centrs, 

Ludzas Novadpētniecības 

muzejs, Ludzas Tautas nams, 

Bērnu un jauniešu centrs 

Cirma, Zvirgzdene, Ludza, Istalsna, Brigi, Zilupe, Zaļesjes 

b-ka – kopā tika organizēta izstāde un pasākums “Vindavas – 

Ribinskas dzelzceļa posms Cirma-Zilupe”.  

Pasākumi, telpu noformēšana. 

Lauku attīstības dienests Zaļesjes b-ka – Izmanto telpas klientu apkalpošanai  

Veterinārārste I. Kiģitoviča Zilupes b-ka – vairākus gadus, katru otrdienu, izmanto telpas 

iedzīvotāju konsultēšanai. 
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12. METODISKAIS UN KONSULTATĪVAIS DARBS 

Atskaites gada bija satraukumu un neziņas gads, tas pagāja Administratīvi teritoriālās 

reformas zīmē. Ludzas novadam pievienoja Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadus. Bibliotēkas tika 

iekļautas pilsētu un pagastu struktūrvienībās.  

Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka, atskaites gadā veica Reģiona galvenās bibliotēkas 

funkcijas un darbojās 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. Atskaites gadā līgumattiecību dokuments tika slēgts uz pusgadu. 

Pārskata periodā katra reģiona bibliotēka apmeklēta vienu reizei, izņemot tās bibliotēkas, kur 

mainījās darbinieki. LudzasNB 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.  

Atskaites gadā divās bibliotēkās notika darbinieku maiņa. Kārsavas bibliotēkā tika 

samazināta viena štata vienība, iepriekšējo bibliotēkas vadītāju pārcēla darbā uz jaunizveidoto 

Kultūrvēstures centru “Līču mājas”. No novembra Kārsavas pilsētas bibliotēku vada Aija Paršova, 

iepriekš viņa pienākums bija vadīt bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļu. Līdumnieku pagasta 

bibliotēkas vadītā nomainīja darba vietu, iemesls – nekonkurētspējīgs atalgojums. No atskaites gada 

decembra bibliotēku vada Rudīte Valtere, kas līdztekus bibliotekārajam darbam veic arī klientu 

apkalpošanas pienākumus. 

• 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 saņēma telefoniski, ar e-pasta palīdzību, WhatsApp grupā. 

Lai izveidotu kvalitatīvu materiālu ievietošanai sociālajos tīklos un, lai nostiprinātu 

zināšanas tiešsaistes rīku izmantošanā tika organizētas divu programmu apmācības cikli reģiona 
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bibliotekāriem: video redaktors SHOTCUT (10 nodarbības) un darbs ar fotogrāfiju un citu attēlu 

apstrādi un izveides programmu GIMP (14 nodarbības). Nodarbības vadīja Pildas pagasta 

bibliotēkas vadītā Inese Germane. Šīs programmas viņa apguva 2021.gada janvāra un februāra 

mēnešos Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas Mūžizglītības centrā, tiešsaistes mācībās. Tika 

sastādīta mācību programmas un mācībās bija paredzēts apgūt: 

Datorgrafika I – darbs ar rastru grafiku: 

1. Darba sākums ar Gimp. Programmas iespējas; 

2. Darbs ar tekstu (uzraksti, logotipi, teksta pielietojuma īpatnības datorgrafikā); 

3. Darbs ar filtriem (māksliniecisko efektu pielietojums, attēla kvalitātes uzlabošana, 

G’MIC bibliotēka);  

4. Histogrammas – bildes krāsu un toņu korekcija; 

5. Kolāžu veidošana (attēlu apvienošana, transformācija un sapludināšana); 

6. Attēlu sagatavošana izdrukai un publicēšanai internetā. 

Shoutcut: 

1. Videomontāžas programma Shotcut; 

2. Video rediģēšanas instrumenti: sadalīšana, apvienošana, izgriešana; 

3. Darbs ar skaņu; 

4. Teksts, pārejas un citi efekti; 

5. Video ieraksta kvalitātes uzlabošana, krāsu u.c. parametru korekcija; 

6. Sarežģītāko specefektu pielietojums video montāžā: dalītais ekrāns, darbs ar 

vairākiem celiņiem. Darbs ar keyframe instrumentu. 

Bibliotekāru mācību rezultātu (visu darbu apkopojumu) varēja skatīt novada bibliotekāru 

noslēguma seminārā. Bibliotēkas vadītāja stāstīja par programmām arī iknedēļas LNB mācību 

stundas tiešsaistes nodarbības laikā (30.03.2021.) Kā atzina pati bibliotēkas vadītā - tās esot 

bijušas pašas aktīvākās un interesantākās darba nedēļas atskaites gadā. 

Tās, protams, bija sarežģītas mācības, bet ar gandarīju vērojām,  ka no 32 Shoutcut mācību 

dalībnieki līdz finišam tika 22 bibliotekāri, bet Gimp apmācībās – 12. 

Pārskata periodā tika plānots divu dienu pieredzes apmaiņas brauciens uz Ogres bibliotēku, 

bet Covid-19 ierobežoju dēļ tas izpalika. 
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Tabula “Profesionālās pilnveides pasākumi” 

N.p.

k. 

Norises 

laiks 

Norises 

vieta 
Organizētājs/i Pasākuma nosaukums, galvenās tēmas 

Dalībnieku 

skaits 

Stundu 

skaits 

1. 15.02. Tiešsais

te 

SWEDBANK, Ludzas 

novada bibliotēka 

Seminārs “Par pensiju sistēmu Latvijā” 10 1 

1. Marts Tiešsais

te: 

Teams, 

Zoom 

Ludzas novada bibliotēka Digitālā nedēļa: Kiberdrošība, Digitālā 

bērnība, Canva, Datubāžu un E-bibliotēkas 

izmantošana 

246  9 

2. aprīlis- 

maijs  

MS 

Team 

Ludzas novada bibliotēka/ 

Pildas pagasta bibliotēka 

Video redaktors SHOTCUT (10 nodarbības) 352 22 

3. 14.05. ZOOM LBB Latgales novada nodaļa Konference “Pašizglītība personības 

attīstībai”. Tēmas: “Kāpēc ir jāmācas?, 

Meistarklase ”Jauni ieradumi tavai 

pārliecībai ”;Publisko un skolu bibliotēku 

sadarbības kultūra: dimensijas un variācijas; 

Bibliotēku mārketings; Jauni pieredzē, 

enerģiski darbībā.  

175 6 

4. 19.08. Ludza Project ”Strengthening 

families by means of libraries 

cooperation as contribution to 

socio- economic growth in 

Ludza municipality, Rokiskis 

district and Jēkabpils City” 

Seminar “Influence of the artificial 

intelligence and virtual reality in the modern 

society” 

100 6 

5. 20.08.  Ludza Projekta” Strengthening 

families by means of libraries 

cooperation as contribution to 

socio- economic growth in 

Ludza municipality, Rokiskis 

district and Jēkabpils City” 

Lecture “Using gadgets in studies in general 

- pros and cons” 

100 6 

6. 26.08. Ludza Ludzas novada bibliotēka Ludzas novada publisko un skolu bibliotēku 

darbinieku seminārs. Tēmas: 

• Novadu apvienošana, turpmākā 

3 25 
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darbība un pasākumi 

• Projekti. Āra bibliotēka 

• Bibliotēku normatīvo aktu 

aktualizēšana. 

7. 17.09. Zoom Ludzas novada bibliotēka Ludzas reģiona bibliotekāru sapulce:  

• Grāmatu iepirkšanas procedūra 

• Periodikas pasūtīšanas procedūra 

• Amatu aprakstu aktualizēšana 

1.5 24 

8. 26.10. Zoom Ludzas novada bibliotēka  Seminārs. Tēmas: 

• Bibliotēku darbs pastiprinātajā 

ierobežojumu laikā. 

• Mācības – Shoutcut, Gimp 

1 27 

9. novembris

-

decembris. 

MS 

Teams 

Ludzas novada bibliotēka/ 

Pildas pagasta bibliotēka 

Darbs ar fotogrāfijām un citu attēlu 

apstrādes un izveides programmā GIMP(14 

nodarbības) 

300 24 

10. 22.12 Ludza Ludzas novada bibliotēka Ludzas novada publisko un skolu bibliotēku 

darbinieku seminārs. Tēmas: 

• Darba plānošana 2022. gadam 

• Gimp mācības , rezultāti, secinājumi, 

• BIS ALISE- uzskaite, koplektēšana 

u.c. jautājumi 

• Meistardarbnīca “Eglīšu rotājumu 

darbnīca” 

4 29 
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• 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 vidusskolas 

normatīvie dokumenti. Skolu bibliotēku darbinieki tika aicināti piedalīties reģiona rīkotajos 

semināros, kad bija atbilstošās tēmas skolu bibliotēku darba profilam. Regulāri tika sniegtas 

konsultācijas un palīdzība darbā ar BIS Alise, notika regulāra uzraudzība par elektroniskajā 

kopkatlogā veikto ierakstu kvalitāti. Tika sniegta palīdzība krājumu inventarizācijās, kā arī 

statistikas ievades neskaidrajos jautājumos. Ar e-pasta palīdzību regulāri tika nodota profesionālā 

informācija. 

• Sadarbība ar citām iestādēm  

Tabula “Sadarbības partneri metodiskajā darbā” 

Partneri Sadarbības veids 

Trīs novadu: Ciblas, Kārsavas, 

Zilupes domes 

Tika slēgtas līgumattiecības reģiona galvenās bibliotēkas 

funkciju veikšanai pirmajam pusgadam. 

Kultūras Ministrija Konsultācijas, ieteikumi. 

LNB Bibliotēku attīstības 

centrs 

Konsultācijas, profesionālās informācijas sūtīšana e-pastā, 

semināri, mācības reģionu galveno bibliotēku direktoriem, 

metodiķiem publisko bibliotēku speciālistiem un skolu 

bibliotekāriem. 

LBB Latgales nodaļa Semināru, konferenču (“Pašizglītība personības attīstībai”. 

Tēmas: “Kāpēc ir jāmācas?, Meistarklase ”Jauni ieradumi tavai 

pārliecībai ” ;Publisko un skolu bibliotēku sadarbības kultūra: 

dimensijas un variācijas; Bibliotēku mārketings; Jauni pieredzē, 

enerģiski darbībā) un saietu organizēšana. 

Latgales reģiona bibliotēkas Semināri, mācības (Shoutcat, Gimp) pieredzes stāsti. 

LNB Bērnu literatūras centrs Lasītveicināšanas programmu kūrēšana (B/J/V žūrija, Nacionālā 

Skaļā lasīšana) 

SIA Tieto Evry Sadarbība ar BIS ALISE, neskaidrību gadījumos sazināmies ar 

Tieto speciālistiem apmācības bibliotēku darbiniekiem (Salnava, 

Pasiene) 

Skolu direktori Pasākumu plānošana un realizācija, sadarbība bibliotēku jomā, 

lasītveicināšanas programmas. 

PII vadītāji Pasākumu plānošana un realizācija 

Muzeji, Bērnu un jauniešu 

centri, Tautas nami 

Pasākumu organizēšana (izstāde un pasākums “Vindavas – 

Ribinskas dzelzceļa posms Cirma-Zilupe”. 

 

• Metodiskā un konsultatīvā darba problēmas un to risinājumi, profesionālās pilnveides 

vajadzības. 

2021.gads apliecināja, ka mūsdienu bibliotekāriem vajag būt advancētiem un elastīgiem, 

lai varētu iet kopsolī ar laiku. 
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Atskaites gadā lielākā problēma bija – Covid-19 ierobežojumi, novecojusī datortehnika, 

nestabilais interneta signāls, elektrības padeves traucējumi, un kā atgriezt/nepazaudēt bibliotēkas 

lietotāju un noturēt iedzīvotāju interesi par bibliotēku. 

 

 

 

 

Pārskatu sagatavoja: Ludzas novada bibliotēkas direktore Inta Kušnere 

Ludzas novada bibliotēkas metodiķe Elita Zirne 


