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1. BIBLIOTĒKU  DARBĪBAS  VISPĀRĪGS  RAKSTUROJUMS 
 

Rēzeknes un Viļānu novadu bibliotēku misija ir aktīvi piedalīties informācijas 

sabiedrības veidošanas procesā, veicināt uz zināšanām balstītas sabiedrības attīstību, 

nodrošināt lietotājiem nepieciešamo informāciju un saturīgu brīvā laika pavadīšanu. 

Novadu iedzīvotājus apkalpo 36 publiskas bibliotēkas -  Viļānu pilsētas un 35 

pagastu. Nautrēnu pagasta bibliotēkā izveidots un pastāvīgi darbojas Dekteru ārējās 

apkalpošanas punkts. 

 Bibliotēkas veic informācijas, izglītības, izklaides, novadpētniecības un 

sociālās funkcijas, balstoties uz ciešu sadarbību ar citām iestādēm. Nozīmīgākie 

sadarbības partneri ir novadu pašvaldību pagastu pārvaldes, skolas, tautas nami, 

nevalstiskās organizācijas, interešu centri u. c.  

Bibliotēkas galvenais uzdevums – sniegt bibliotēkas lietotājiem operatīvus un 

kvalitatīvus bibliotekāros pakalpojumus, nodrošinot bibliotēkas krājumu, datu bāzu  

un informācijas sistēmu pieejamību, sekmēt kultūras mantojuma apzināšanu un 

popularizēšanu. Jaunās tehnoloģijas ir kļuvušas ļoti zīmīgas bibliotēkas apmeklētāju 

ikdienā. Interneta pieslēgums visu laiku ir par brīvu, ko aktīvāk izmanto bērni un 

pieaugušie no maznodrošinātām ģimenēm, darba meklētāji, studenti, tūristi. Pieaug 

bibliotēku  sociāla funkcija. 

 Turpinās elektronisko pakalpojumu attīstība, materiāli-tehniskās bāzes 

nostiprināšana. Visās bibliotēkās ar projekta ‘Trešais tēva dēls„ atbalstu nodrošināta 

bezmaksas piekļuve datubāzēm Letonika un Lursoft „Laikrakstu bibliotēka”.  

2014.gadā viena no bibliotēku darba prioritātītēm bija darbs ar bibliotēku 

krājumu, veidojot kvalitatīvu, mobilu, rekataloģizētu bibliotēkas krājumu, kas dod 

iespēju lietotājiem operatīvāk iegūt nepieciešamo informāciju. Visās novadu 

publiskajās bibliotēkās ir nodrošināta iespēja strādāt ar Bibliotēku informācijas 

sistēmu ALISE. 

 Rēzeknes un Viļānu novados dzīvo 36268 iedzīvotāju, bibliotēkās reģistrēti 

8411 lietotāji. Novadu iedzīvotāju bibliotekārais aptvērums ir 23 %. Bibliotēku 

pakalpojumus izmanto ne tikai apkalpojamo teritoriju iedzīvotāji, bet visi interesenti.  

 2014.gads bibliotēkām kopumā bija labvēlīgs finansiālā nodrošinājuma ziņā. 

 Aizvadītājā gadā plašāku skanējumu ieguvušas novadu bibliotēku aktivitātes: 

Bibliotēku nedēļa, e-prasmju nedēļa, Rēzeknes un Viļānu novadu 13. Grāmatu svētki, 

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa. 
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2. KRĀJUMA KOMPLEKTĒŠANAS UN ORGANIZĀCIJAS 

POLITIKA 

Bibliotēkas savu krājumu veido un papildina atbilstoši bibliotēkas funkcijām: 

informācija, izglītība, izklaide, izstrādātai krājuma komplektēšanas koncepcijai, 

ievērojot lietotāju intereses, vajadzības un prasības. Bibliotekāra darba procesu 

automatizāciju nodrošina Bibliotēku informācijas sistēma ALISE i. Sadarbībā ar 

Rēzeknes reģiona galveno bibliotēku, visās novadu publiskajās bibliotēkās ir 

nodrošināta iespēja strādāt ar Bibliotēku informācijas sistēmu ALISE. Iespieddarbu 

automatizēta izsniegšana/saņemšana notiek 15 bibliotēkās. Pārējās publiskās 

bibliotēkas un 9 skolu bibliotēkas aktīvi turpina krājumu rekataloģizāciju, izmantojot 

BIS ALISE.      

Audriņu, Čornajas pagasta Ratnieku, Nautrēnu, Sakstagala 1. Stoļerovas un 

Verēmu pagasta bibliotēkās tika veikta krājuma inventarizācija ar BIS ALISE.  

 

 

 

 

 

 

 

                                  Inventarizācija Verēmu pagasta bibliotēkā  

 

 

 Kopkrājums pārskata gada beigās sastāda 271 638 informācijas nesēju 

eksemplāri. No novadu bibliotēku krājumiem izslēgti 24781 eks,. bet ienākušas 24039 

vienības.  
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Dokumentu kopuma komplektēšanas galvenie avoti ir pašvaldības piešķirtie 

līdzekļi, galvenokārt komplektē izdevniecībā „Jumava”, grāmatu bāzē „Latvijas 

Grāmata”, Janus, SIA „Virja”, grāmatveikals Liesma un Zvaigzne ABC. 

Pēc Latvijas Bibliotekāru biedrības un Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

projekta „Augstvērtīga tulkotā un  oriģinālliteratūra bibliotēkās” un LNB attīstības 

fonda lasīšanas veicināšanas programmas „Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrija” bibliotēku 

krājums papildināts ar 275 (3,4%) kvalitatīvu grāmatu eksemplāriem. 

Kopkrājums pārskata gada beigās bija 271638 eksemplāri.  

 

 

Notiek regulāra krājuma izvērtēšana, norakstīšana un atjaunošana, attīrot to no 

novecojušas pēc satura un maz pieprasītas, nozaudētas vai bojātas literatūras. Izslēgto 

dokumentu skaits pārsniedz jaunieguvumus par 742 eksemplāriem.  Pamatos krājums 

atbilst lasītāju pieprasījumam. Krājuma apgrozība ir 1,1 . 
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3.  PAKALPOJUMU   PIEDĀVĀJUMS UN PIEEJAMĪBA 

 

 Galvenais uzdevums ir attīstīt bibliotēkas pakalpojumus gan tradicionālajiem 

bibliotēkas apmeklētājiem, gan attālinātiem bibliotēkas lietotājiem. Katra bibliotēka 

piedāvā pakalpojumus, atbilstošus vietējās sabiedrības prasībām. Bibliotēkās izveidoti 

atbilstoša vide un apstākļi lasīšanai, mācībām, mūzikas klausīšanās, filmu skatīšanās, 

zīmēšanai, spēlēšanai u.c nodarbēm. Bibliotēku darba laiks ir piemērots lietotāju 

vajadzībām. Tiek piedāvāti arī ārpusbibliotēkas pakalpojumi – iespieddarbu piegāde 

mājās, grāmatu izstādes citās iestādēs, masu pasākumu rīkošana. Orientēšanos 

bibliotēkās atvieglo norādes un atbilstošs funkcionālo zonu noformējums. Bibliotēku 

sniegtie pakalpojumi ir bezmaksas, izņemot 7 bibliotēkas, kurām ir maksas 

pakalpojumi par printēšanu, skenēšanu, kopēšanu, saskaņā ar pašvaldības 

pieņemtajiem maksas pakalpojumu tarifiem, Viļānu pilsētās bibliotēkai  vēl par nakts 

abonementu. Sniegtie pakalpojumi vienādi pieejami, ne tikai apkalpojamo teritoriju 

pagastu iedzīvotājiem, bet visiem citiem interesentiem.  

Bibliotēku galveno darba rādītāju dinamika  

Gads Lietotāju 

skaits  

Apmeklējumu 

skaits   

Izsnigumu 

skaits 

Lietotāju 

skaits  

 

Apmeklējumu 

skaits 

Izsnigumu 

skaits 

Rēzeknes novads Viļānu novads 

2014. 6862 159703 241157 1549 31120 56118 

2013. 7124 169827 248716 1654 33923 67915 

Dinamika        -262          - 10124 -7559     - 105      - 2803    -11797 

 

Rēzeknes novadā galvenie darba radītāji ir samazinājušies, sakarā ar to, ka 

samazinās iedzīvotāju skaits un skolēnu skaits skolā, laukos ieviests kvalitatīvs 

interneta pakalpojums, daudziem no bijušajiem apmeklētājiem radusies iespēja 

internetu pieslēgt mājās.   

Viļānu novadā darba radītāji ir samazinājušies, sakarā ar Viļānu pilsētas 

bibliotēkas renovāciju. Bibliotēka ir izveidota divās mazās telpās, tālu no skolas un 

centra un lielākā daļa grāmatu sapakotas slēgtā telpā. 
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Bibliotēkas statistikas spogulī: 

• 23 % novadu iedzīvotāju izmanto bibliotēku pakalpojumus. 

• Ir vidēji viena bibliotēka uz katriem 1007 iedzīvotājiem. 

• Bibliotēkās glabājas vidēji 7 dokumenti (informācijas vienības) uz katru 

iedzīvotāju. 

• Bibliotēkās glabājas vidēji 32 dokumenti (informācijas vienības) uz katru 

bibliotēkas lasītāju. 

• Apmeklējumu skaits uz vienu lasītāju – vidēji 23 reizes gadā. 

• Bibliotēku kārtējie izdevumi uz vienu lasītāju – vidēji EUR 60 gadā. 

• Lasītāju skaits uz vienu bibliotekāro darbinieku – vidēji 187 lasītāji. 

• Krājumu apgrozība – 1,1 (dokumentu/informācijas vienību vidējais 

izsniegums gadā). 

• 36 publiskās un 9 skolu bibliotēkās darbojas integrētajā bibliotēku 

informācijas sistēmā ALISE. 

Bezmaksas pakalpojumu sniegšanu nodrošināja šādi bibliotēku resursi: 

    Brīvpieejas krājums 271638 vienības: 

• 229195 eksemplāri grāmatu; 

• 41766  eksemplāru periodisko izdevumu; 

• 677  eksemplāru pārējie dokumenti; 

   Bezmaksas interneta resursi 36 bibliotēkās: 

• Elektroniskās datu bāzes Letonika, Lursoft „Laikrakstu bibliotēka”;  

• Reģionālais elektroniskais kopkatalogs; 

  Datortehnikas nodrošinājums 36 bibliotēkās: 

• 265 datorkomplekti; 

• 47 multifunkcionālā iekārta; 

• 30 printeri; 

• 5 skeneri; 

• 4 kopētāji; 

Bibliotēkās uzziņu informācijas darbs notiek katru dienu, apkalpojot lasītājus. 

Ikdienas darbība arvien noteicošāka ir tematisko uzziņu sagatavošana, izstrāde un 

materiālu atlase, darbs ar datu bāzēm, enciklopēdijām un laikrakstu publikācijām. 

Pieaug izsniegto mutisko, rakstisko uzziņu un konsultāciju skaits ( kopā 7567 

+778). Uzziņu tematika –pašvaldību moduļi un darbības pamatprincipi, tautas sapulču 

likumi senajā Romā, gaismas viļņu diapazons, tradīcijas, dabas zinātnēs, medicīnā, 
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dārzkopība, mājturība, biškopība Latvijā, ēdienu receptes, mīklas, pasakas, spēles, 

dzejoļi, lētākās aviobiļetes, dzīvojamās lauku mājas projekti, līgumu sagatavošana, 

tautas tērpu šūšana u. c. Uzziņu izpildē tika izmantots bibliotēkā esošais 

bibliogrāfiskais uzziņu aparāts, LNB un RCB datu bāzes, datu bāzes Letonika, Lursoft 

„Laikrakstu bibliotēka”, novadpētniecības datu bāze, kā arī bibliotēkās esošās 

tematiskās mapes. Populārākais informācijas meklēšanas avots ir www.google.lv; 

www.wikipedia.org. 

 Visu gadu tika pētītas un analizētas lietotāju vajadzības un pieprasījums, lai 

katrai grupai nodrošinātu diferencētu pieeju un iespējami kvalitatīvu pakalpojumu. 

Tas tika noskaidrots vērtējot formulāru ierakstus, veidojot pieprasījumu kartotēkas 

(pierakstus), sarunās, aptaujās un anketēšanā.  

Attīstījās informatīvie pakalpojumi – izsniegto uzziņu un konsultāciju skaits. 

Turpinājās individuālās apmācības datortehnikas, interneta resursu un datu bāžu 

lietošanā, e-pakalpojumu izmantošanā visu vecuma grupu lietotājiem.  

 Datorus vairāk sākuši izmantot bezdarbnieki darba meklējumos- gan pētot 

sludinājumus, gan sūtot savus CV uz brīvajām vakancēm, gan arī kā sazināšanās 

līdzekli. Tāpat iedzīvotāji nāk uz bibliotēku izprintēt dažādas veidlapas, nokopēt 

vajadzīgos dokumentus, sameklēt informāciju par dažādām valsts iestādēm- LAD, 

VID, LDC, NVA, apmaksāt rēķinus u.c.  

Informacionālo vajadzību nodrošināšanai tika izmantoti SBA pakalpojumi - 

pavisam 1043 (+141). Kopā bibliotēkas saņēmušas grāmatas no citām bibliotēkām 

577 un nosūtījušas 466 eksemplārus. Aktīvi notiek grāmatu kopu apmaiņa starp 

reģiona bibliotēkām (Silmalas pagasta Kruķu, Silmalas pagasta Ružinas, Sokolku). 

Sakarā ar elektroniskās informācijas pieejamību  samazinājās pieprasījumu skaits  no 

LNB.  SSBA netika izmantots. 

 Lai izraisītu un nostiprinātu interesi par bibliotēku, potenciāliem un esošiem 

lietotājiem tika piedāvāti dažādi pasākumi: tikšanās ar ievērojamiem novadniekiem – 

dzejniekiem, māksliniekiem, amatniekiem u.c., tematiskās un literārās pēcpusdienas, 

konkursi, izstādes, ekskursijas, bibliotekārās stundas un individuālās konsultācijas, 

kuru gaitā tiek apgūtas iemaņas orientēties bibliotēkas krājumā, meklēt informāciju 

elektroniskajā katalogā, internetā, elektroniskajās datubāzēs, uzziņu literatūrā. 

 Vienlaikus ir nodrošināti arī ārpus bibliotēkas pakalpojumi tiem lasītājiem, 

kuri paši nespēj apmeklēt bibliotēku. Galvenokārt, tie ir invalīdi vai ilgstoši slimojošie 

http://www.google.lv/
http://www.wikipedia.org/
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cilvēki. Šādos gadījumos vai bibliotekāri paši, vai ar kā cita starpniecību, piegādā 

nepieciešamo literatūru,  cita veida dokumentus vai  informāciju  uz mājām.  

 Turpināja darbu Nautrēnu pagasta Dekteru un Viļānu pagasta Radopoles  

bibliotēkas  ārējās apkalpošanas  punkti. 

 Ciematos, kuros tika likvidētas pasta nodaļas, bibliotēkā iedzīvotāji var pasūtīt 

novada laikrakstu „Rēzeknes Vēstis”, līdz ar to tiek piesaistīti jauni lasītāji.  

 Lai apmeklētāji varētu izteikt savas domas, vērtējumu un priekšlikumus par 

piedāvātajiem pakalpojumiem, apkalpošanas kultūru vai bibliotēkas darbu kopumā, 

katrā bibliotēkā ir izveidota ierosinājumu un atsauksmju burtnīca, divās bibliotēkas ir 

ierīkotas vēstuļu kastītes. 

 Izteiktie ierosinājumi, ieteikumi, pretenzijas tiek ņemti vērā bibliotekārās 

apkalpošanas pilnveidošanā. 

 Lasītāju apkalpošanas kvalitātes uzlabošanai bibliotēkās ir lasītāju 

pieprasījumu burtnīcas, kurās tiek fiksētas tās grāmatas, kuru nav bibliotēkā, lai 

grāmatas pasūtītu un apmierinātu pieprasījumu.      

 Lai nodrošinātu bibliotēkas pakalpojumu un informācijas resursu pieejamību 

Audriņu pagasta bibliotēka ir pagarinājusi darbalaiku, Čornajas pagasta Rāznas 

bibliotēka atvērta sestdienās. 

Septiņās bibliotēkās ir ierīkota iekļūšana  cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.  

  Viļānu bibliotēkā ir ES informācijas punkts, kurš saņem diezgan daudz 

grāmatu un brošūru par ES un pieprasījums pēc šīm grāmatām ir tieši skolēnu vidū. 
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4. DARBS AR BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM 

 

4.1  Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums, metodiskā un konsultatīvā 

darba organizācija attiecībā uz šo darba virzienu reģionā  

Bērnu un jauniešu bibliotekāro apkalpošanu Rēzeknes un Viļānu novados veic 

36 pagastu bibliotēkas,  Maltas pagasta un Viļānu pilsētas bibliotēku bērnu literatūras 

nodaļas. Pavisam pārskata gadā tika apkalpoti 3238 šīs grupas lasītāji, kas ir 38% no 

kopēja lasītāju skaita. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu bērnu un jauniešu lasītāju 

skaits samazinājies par 144 (skat.tabulu) 

 

 2013 2014 dinamika % no kopējā skaita 

Lasītāji 3382 3238 -144 38.49 

Apmeklējums 97647 86184 -11463 45.16 

Izsniegums 81392 67350 -14042 22.65 

 

 

Rēzeknes un Viļānu novadu bibliotēku metodisko un konsultatīvo darbu 

koordinē Rēzeknes novada pašvaldības Kultūras nodaļas bibliotēku darba speciālists 

un Rēzeknes pilsētas centrālā bibliotēka ( Rēzeknes reģiona galvenā bibliotēka).  

Tiek rīkoti semināri, pieredzes apmaiņas braucieni, apmācības, kopdarbībā 

notiek e-kopkataloga veidošana, informatīvās sanāksmes un individuālās 

konsultācijas.  

Bibliotēkas organizē savu darbu ņemot vērā bibliotēku darba vadlīnijas un 

profesionāļu ieteikumus. 

Bibliotēkas nodrošina informācijas, izglītības, kultūras un izklaides vajadzības 

bērniem un jauniešiem. 

Veiksmīgai darbībai bibliotēkai nepārtraukti jāreaģē uz izmaiņām sabiedrībā, 

jāseko līdzi bērnu informācijas, kultūras un izklaides aktualitātēm. 

Bibliotēkas bērniem piedāvā plašu informācijas klāstu un daudzveidīgus 

pasākumus, iespēju izjust lasītprieku, jaunu zināšanu atklāsmes, iztēles valdzinājumu.  

Bibliotekārās apkalpošanas daudzveidošanai tiek rīkoti pasākumi: literārās un 

tematiskās pēcpusdienas, konkursi, radošās darbnīcas.  

Apmeklētāju pašnodarbinātībai tiek palielināts un daudzveidots spēļu un rotaļlietu 

klāsts. Visās bibliotēkās ir izveidotas speciāli aprīkotas zonas bērniem. 
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 Bet Silmalas pagasta Kruķu bibliotēkā atsevišķā telpā tika izveidots stūrītis 

pusaudžiem, kurā labprāt tiek pavadīts laiks, gaidot skolas autobusu. Tur ir žurnālu 

plaukts un galda spēles, 2014. gadā telpa papildināta ar dažām jaunām mēbelēm. 

Sadarbībā ar skolotājiem un bērnu vecākiem bērni tiek rosināti apmeklēt bibliotēku no 

agrīnā vecuma. 

Bibliotekāri atzīst, ka darbs ar bērniem un jauniešiem prasa daudz vairāk laika, 

nekā darbs ar pieaugušajiem. Bērniem nepārtraukti vajag kaut ko jaunu, neparastu, 

interesantu – kas piesaistītu uzmanību.  

Rīkojot pasākumus bērniem bibliotekāri cenšas, lai tie būtu gan izglītojoši, gan 

jautri un interesanti. 

 

4.2   Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana, jaunieguvumu 

proporcionalitāte, salīdzinot iegādāto pieaugušo un bērnu/jauniešu literatūras 

krājumu un lasītāju sastāvu 

Lai sekmētu lasītprasmi lasītājus jānodrošina ar grāmatām un citiem 

informācijas resursiem. Iegādājoties jaunas grāmatas bibliotekāri ievēro lasītāju 

intereses un prasības, un, reizē, izvērtē literatūras kvalitāti. Secinājums ir tāds, ka 

pieprasītāka ir piedzīvojumu, šausmu un izklaidējoša rakstura literatūra. Bibliotēkas 

aktīvi iegādājas uzziņu literatūru un latviešu oriģinālliteratūru bērniem un jauniešiem. 

Bērnu un jauniešu lasītāju skaits bibliotēkās attiecībā pret pieaugušajiem ir lielāks, 

nekā iegādātās literatūras skaits. Toties bērniem tiek pirktas dažādas spēles, kas ir 

pieprasītas. 

Atjaunotais bērnu stūrītis 

Vērēmu pagasta bibliotēkā 
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Bērnu un jauniešu krājuma papildināšana bibliotēkās notiek nevienmērīgi. 

Dažas bibliotēkas gadā iegādājās 300 - 350 grāmatas, citas  30 – 40 grāmatas. Tas ir 

atkarīgs gan no finansiālajiem piešķīrumiem, gan no lasītāju pieprasījuma. 

Bērnu un jauniešu krājums tika papildināts ar 2104 eksemplāriem 

iespieddarbu vai 22% no kopēja krājuma.  

Izslēgti 1177 eksemplāri vai 9%. 

Kopējais bērnu un jauniešu iespieddarbu krājums  41716 vai  19% no kopējā 

krājuma apjoma. Lai ievērotu proporcionalitāti starp bērnu un jauniešu lasītāju 

kopskaitu un bērnu un jauniešu kopkrājuma apjomu, krājuma apjomu ieteicams 

palielināt. 

 

4.3  Uzziņu darbs, informācijas pakalpojumi, informācijas prasmju un iemaņu 

attīstīšana  

 

Lai apmeklētājiem būtu vieglāk orientēties bibliotēkās un to uzziņu sistēmā, 

tiek rīkotas bibliotekārās stundas, ekskursijas, grupu un individuālās konsultācijas, 

veidojot iemaņas izmantot bibliotēku krājumu, elektronisko katalogu, datubāzes, 

sameklēt vajadzīgo informāciju internetā. 

Tiek novērots, ka krīt pieprasījums un samazinās tematisko uzziņu 

sagatavošana, izstrāde un materiālu atlase, darbs ar enciklopēdijām un laikrakstu 

publikācijām. Jaunieši paši labi orientējas interneta plašumos un sameklē vajadzīgo 

informāciju, tādēļ, retāk izmanto iespieddarbus. Uzziņas galvenokārt ir saistītas ar 

skolā uzdotajiem darbiem mācību priekšmetos.  

Visās bibliotēkās ir pieejamas bezmaksas datu bāzes „LETONIKA” un 

„LURSOFT”, kuru popularizēšana jāturpina, jo, pēc bibliotekāru atzinuma, bērni to 

izmanto nelabprāt. 

Jaunieguvumu popularizēšanai tiek rīkotas Jauno grāmatu un informācijas 

dienas ar jaunumu izstādēm, apskatiem, pārrunām, u.c aktivitātēm. 

Tā kā skolēni biežāk izvēlas pazīstamāko un vienkāršāko informācijas 

meklēšanas veidu „Google’, bibliotekāri iesaka interneta adreses, kur varētu būt 

interesējošā informācija. 

Ar katru gadu bērni un jaunieši sāk vairāk izmantot bezvadu interneta WIFI 

pakalpojumus, nākot uz bibliotēku ar saviem portatīvajiem datoriem, mobilajiem 

telefoniem un planšetdatoriem un brīvi darbojas ierastajās interneta vietnēs, 

galvenokārt, sociālajās un spēļu. 
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Bibliotēku darbinieki rūpējas, lai bērni brīvi darbotos ar informācijas 

tehnoloģijām, izmantojot tās lietderīgi, būtu informēti par plašākām to izmantošanas 

iespējām, interneta etiķeti un drošību. 

 „Internets - labs sadarbības partneris mācībām”- konkurss skolēniem e-

prasmju nedēļas ietvaros Kantinieku pagasta bibliotēkā. 

 informatīvas stundas „Esi drošs internetā”, „Drošība un ētika internetā” Maltas 

pagasta bibliotēkas bērnu nodaļā, kuru mērķis bija ar skolēniem pārrunāt par 

drošības un ētikas jautājumiem lietojot internetu, par riskiem, kuri ir sastopami 

lietojot internetu, veicināt izpratni par atbildību izmantojot internetu. 

 „Darbojies droši internetā”- pārruna Gaigalavas pagasta bibliotēkā 

 

4.4  Pasākumi dažādām vecuma grupām: pirmsskolas vecuma bērniem un 

vecākiem, jaunākā un vidējā skolas vecuma bērniem, pusaudžiem  

Bibliotēkas nepārtraukti reaģē uz augošajām izmaiņām sabiedrībā, seko līdzi 

bērnu informācijas, kultūras un izklaides aktualitātēm. 

Darbs ar bērniem un jauniešiem prasa vairāk laika, radošuma un izdomas, 

nekā darbs ar pieaugušajiem. Varbūt, arī tāpēc, bērni ir aktīvākie bibliotēku 

apmeklētāji. Atnākot uz bibliotēku pēc mācību stundām skolā, bērni vēlas atpūsties. 

Tāpēc ir jāpiedomā par atpūtas veidiem. 

Cenšamies apliecināt bērniem, ka bibliotēkā ikdienā ir interesanti, var nodarboties 

ar dažādām interesantām lietām.  

Lietderīgai brīvā laika pavadīšanai bibliotēkas populāras kļuvušas radošo darbnīcu 

nodarbības. Visaktīvāk šis darbs notiek Maltas pagasta bibliotēkas bērnu nodaļā, 

Kantinieku’, Kaunatas, Audriņu, Dekšāres, Rikavas un  Feimaņu pagasta bibliotēkās. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radošā darbnīca „Vasara 

varavīksnes krāsās” Maltas pagasta 

bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā 
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Visās bibliotēkās plaši tiek rīkoti zīmējumu konkursi, kuri gūst lielu atsaucību 

bērnu auditorijā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radošā darbnīca „Kļavu lapu 

rozes” Kaunatas pagasta 

bibliotēkā 

 

Konkurss - izstāde „Malta – 

mūsu mājas” 

 

„Miķeļdienas dārzeņu parāde” 

Maltas pagasta bibliotēkas 

bērnu literatūras nodaļā 

 

 

Vasaras darbnīca Audriņu pagasta bibliotēkā- darinājumi no plastmasas 

pudelēm, gliemeža mājiņas tapšana 
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Bibliotēkās tiek rīkotas tematiskas izstādes:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematiskas pēcpusdienas „Kukaiņi mostas”, Maltas pagasta bibliotēkas bērnu 

nodaļā, mērķis - skolēniem dot iespēju papildināt savas zināšanas par kukaiņiem, gūt 

izpratni par kukaiņu daudzveidību, uzzināt informāciju par kukaiņu aizsardzību un to 

nozīmi dabā. Skolēni skaitīja tautasdziesmas un ticējumus par kukaiņiem, minēja pašu 

sacerētās mīklas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patriotisma nedēļas ietvaros,  Maltas pagasta bibliotēkas bērnu nodaļā, notika 

tematiska pēcpusdiena „Mana Latvija”, kuras laikā, veicot dažādus uzdevumus, 

skolēni parādīja savu izpratni un zināšanas par Latvijas vēsturi, kultūru n mākslu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaķu izstāde „ Zaķu saiets ”  Rikavas 

pagasta bibliotēkā 
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"Dzeja un dziesmas par mīlestību": Valentīndienai veltīts pasākums Dekšāres pagasta 

bibliotēkā  Kā jau mīlestības svētkos lasīja dzeju  par mīlestību un klausījās skaistu 

mūziku, minēja mīlestības dziesmu viktorīnu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaigalavas pagasta bibliotēkā bibliotēku nedēļas ietvaros 3. un 5.klases 

skolēni savas zināšanas literatūrā pārbaudīja erudīcijas spēlē „ Atpazīsti un atrodi 

grāmatu”. Pēc fragmenta bija jāatpazīst grāmata, jāpastāsta par šo grāmatu un tās 

autoru, kā arī jāatrod tā bibliotēkas plauktos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasākumā „Balto brīnumu gaidot kopā ar pasaku varoņiem” Maltas pagasta 

bibliotēkas bēru literatūras nodaļā, bērni stāstīja par savām mīļākajām pasakām, pēc 

zīmējumiem viņiem bija jāatpazīst pasaku varoņi, kuri, savukārt, bija sarūpējuši 

bērniem pārsteigumu. Viņi atsūtīja svētku apsveikumus dzejas formā, pēc kuriem 

bērniem bija jāatpazīst, kurš pasaku varonis to sūtījis. 
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4.5    Bibliotēkas sadarbības tīkls, partneri attiecībā uz šīm mērķgrupām. 

Sadarbības vērtējums 

Bibliotēku darbību sekmē sadarbība un kopdarbība. Bibliotēkas veiksmīgi 

sadarbojas ar pašvaldībām, skolām, pirmsskolu iestādēm, kultūras namiem un 

klubiem, interešu klubiem, nevalstiskajām organizācijām, bērnu un jauniešu centriem, 

muzejiem. Pildot līdzīgu misiju un uzdevumus, dažas partnerattiecības kļūst par 

konkurējošām.  

Ja līdzās bibliotēkai ciematā darbojas jauniešu klubs, interešu centrs, kultūras 

vai tautas nams ar dažādu pulciņu un citu izklaides veidu un pasākumu  piedāvājumu, 

bibliotēkai ir rūpīgi jāpārdomā savu piedāvājumu klāsts. 

Daži bibliotekāri atzīmē, ka kļūst vājāka sadarbība ar skolu, jo bērni tur 

pietiekami noslogoti gan mācību, gan ārpusmācību procesā, tāpēc bibliotēkas 

pasākumiem atliek mazāk laika. Šādos apstākļos bibliotekāri meklē iespēju iekļauties 

kopējos pasākumos. 

Pozitīvi vērtējama bibliotēku sadarbība ar pagastu pārvaldēm, jo ir pieaudzis 

bibliotēku finansiālais nodrošinājums, kas veicina gan krājuma papildināšanu, gan 

bibliotēku infrastruktūras uzlabošanu, kur lielāka uzmanība tiek vērsta tieši bērnu 

zonas uzlabošanai.  

Tiek atbalstīti arī bibliotēku pasākumi, finansētas ekskursijas, sagādāts transports.  

Maltas pagasta bibliotēkas lasītāji piedalījās Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

Bērnu literatūras nodaļas rīkotajā domrakstu konkursā „Kā atmodināt Saulcerīti?”. 

Divu piektās klases skolnieču domraksti ierindojās labāko skaitā un tika iekļauti 

grāmatā „Atmodināt Saulcerīti”. Bibliotēkas lasītāji piedalījās arī Rīgā karnevāla 

gājienā „Gribu iet uz bibliotēku” tērpušies grāmatu tēlu maskās.  
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Aktīva un veiksmīga kopdarbība notiek ar Pirmsskolas izglītības iestādēm. 

Daudziem mazuļiem pirmā tikšanās ar bibliotēku notiek aizejot ekskursijā uz 

bibliotēku no savas pirmsskolas izglītības iestādes. Ekskursijas uz bibliotēku tiek 

turpinātas arī skolas laikā, bet pirmā reize ir tā, iespaidīgākā, kas ilgāk paliek atmiņā. 

Tāpēc bibliotēkas aktīvi praktizē šo darba formu.  

Arī  bibliotekāri bieži apciemo Pirmsskolas izglītības iestādes. 

Gaigalavas bibliotēkas vadītāja apciemojot PII vecāko grupu iepazīstināja 

bērnus ar jaunākajām grāmatām pašiem mazākajiem. Kopīgi lasīja un stāstīja pasakas. 

Jāsaka, ka mazie bērni ir atsaucīgi, labprāt klausās un arī paši stāsta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sadarbībā ar skolām notika: 

 

 Informācijas un iespieddarbu apmaiņa ar skolu bibliotēkām; 

 Pagastu un skolu bibliotekāru konsultācijas un pārrunas par darba 

jautājumiem; 

 Grāmatu, rokdarbu, zīmējumu izstādes; 

 Lasīšanas maratoni un zibakcijas; 

 Skolēnu ekskursijas uz bibliotēku; 
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 Bibliotekārās stundas; 

 Bibliotēku nedēļas pasākumi; 

 Ziemeļvalstu nedēļas pasākumi; 

Gaigalavas pagasta bibliotēka sadarbībā ar skolas bibliotēku skolā sarīkoja 

konkursus 6.-9. klašu audzēkņiem „Vilim Plūdonim- 140”, „ Ko es zinu par Jāni 

Klīdzēju”, „ K.Skalbem- 135”., kur klašu komandas sacentās erudīcijā par minētajiem 

rakstniekiem. 

Lūznavas pagasta bibliotēkā tika organizētas  priekšmetu nedēļas bērniem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne tikai bibliotekāri iet uz skolu ar saviem pasākumiem, arī skolotāji ar 

skolniekiem (pa klasēm ) nāk uz bibliotēku novadīt kādu stundu. 

Dricānu pagasta bibliotēkā dzejas dienā notika mācību stunda par Raini.  
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 Projektu nedēļā Rikavas skolnieki sadarbībā ar bibliotēku savāca materiālus  

„Rikavieši raksta ” un izveidoja izstādi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6     Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes  

 

Pēdējā laikā arvien vairāk tiek runās par lasītprasmes veicināšanu, jo 

nepietiekama  lasītprasme kļūst par mūsdienu attīstītās civilizācijas problēmu. Sen ir 

atzīts, ka lasīšana attīsta domāšanu, valodu, iztēli. Tāpēc šajā informācijas tehnoloģiju 

laikā svarīgi atrast pareizo proporciju starp grāmatu un internetu.  

Joprojām par vienu no veiksmīgākajām lasīšanas veicināšanas aktivitātēm tiek 

uzskatīta „Bērnu / jauniešu / vecāku žūrijā”, kurā piedalījās 12 bibliotēkas ar 274 

dalībniekiem. Ar izdomu tiek organizēti šī konkursa noslēguma pasākumi: 

Feimaņu pagasta bibliotēkas 22 žūrijas dalībniekiem brauciens uz Daugavpils 

Sporta pils slidotavu, Boulingu un  3D animācijas filmu „Septītais rūķis” 
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Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa ir liela lasīšanas tūre. 2014.gadā uzmanība tika 

pievērsta Troļļiem Ziemeļos: 

Dekšāres pagasta bibliotēkā  2.klases skolnieki lasīja fragmentus no grāmatas 

„Troļļu svētki”, skatījās filmu par troļļiem, pēc tam zīmēja savu iedomu trolli. 

Skolēniem bija jāseko pa troļļu pēdām un jāpilda dažādi uzdevumi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margaritas Stārastes jubilejas gadā ļoti daudzās bibliotēkas notika pasākumi par godu 

vairākās paaudzēs mīlētai rakstniecei: 

- Viļānu pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā pasākums „Zīļuka māmiņai – 

100”. 

 - Kantinieku pagasta bibliotēkā zīmējumu konkurss par M. Stārastes pasaku 

varoņiem „Margaritai Stārastei-100’ 

- Pasākums „Ceļojums Margaritas Stārastes pasaku mežā”, Dekšāres pagasta 

bibliotēkā izvērtās par īstu ceļojumu rakstnieces grāmatu pasaulē. Tika  lasīti  

fragmenti no grāmatām, pēc tam bērni zīmēja savus pasaku varoņus.   
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Bibliotēkas arvien aktīvāk iesaistās Latvijas lasīšanas dienā - 29. maijā, rīkojot 

lasīšanas zibakcijas gan bibliotēkās, gan ārpus tām. 

Labus rezultātus lasīšanas veicināšanā dod individuālais darbs ar lasītāju, bērniem 

patīk vērsta uz viņiem uzmanība un ieinteresētība. 

 Strūžānu pagasta bibliotēkā otro gadu tika rīkots lasīšanas maratons. 

Lasīšanas veicināšanai tika rīkoti: 

 „Rīta stundās”  Dekšāres pagasta bibliotēkā, mazie bibliotēkas apmeklētāji 

kopā ar bibliotekāru lasīja pasakas, skatījās animācijas filmiņas, kas veidotas 

pēc kādas pasakas motīviem, zīmēja. Bērniem tā bija iespēja jauki pavadīt 

stundu kopā ar interesantiem pasaku tēliem, aplūkot grāmatas, iepazīties ar 

bibliotēku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Literārais bērnu rīts „Burtiņu svētki Margaritas Stārastes grāmatu valstībā” 

Maltas pagasta bibliotēkas bērnu nodaļā  
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 Pasaku pēcpusdienā 1.klases skolniekiem Gaigalavas pagasta bibliotēkā  

„ Latviešu tautas pasakas” bērni stāstīja savas mīļākās pasakas, kopīgi lasīja  

pasaku „ Maizes klaips”.  

 Par veiksmīgāko lasīšanas veicināšanas pasākumu Silmalas pagasta Kruķu 

bibliotēkā tika atzīts sarīkojums „Gada lasītājs -2014”. 

 Literāra pēcpusdiena ,,Latviešu pasaku meistaram Kārlim Skalbem- 135” – 

Nautrēnu pagasta bibliotēkā. 

 Tematiska pēcpusdiena pirmklasniekiem „Es bibliotēkas lietotājs” Feimaņu 

pagasta bibliotēkā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ozolmuižas pagasta bibliotēkā tika rīkoti lasīšanas veicināšanas konkursi 

„Gadskārtu svētki un tradīcijas ”un „Mūsu planēta-Zeme””. Konkursa 

jautājumi tika ņemti no bibliotēkā esošajām grāmatām. 

Nozīmīgs lasīšanas veicināšanas pasākums ir Grāmatu svētki ar daudzveidīgu 

programmu bērniem un jauniešiem, kur visam pamatā vienalga ir tikšanās ar grāmatu. 

Tie notika Feimaņos ar ieskatu vēsturē – seno latgaļu tērpu demonstrēšanu, šaušanu ar 

loku, senču ēdienu svaigā gaisā. 

Bibliotēkas plaši praktizē priekšlasījumus, lasīšanas pusstundas, stundas utt. 

4.7     Bibliotēku darbinieku tālākizglītības vērtējums specializācijā. Vajadzības 

Bibliotekāru tālākizglītības vērtējums darbā ar bērniem un jauniešiem ir negatīvs, jo 

pārskata periodā  bibliotekāri nav apmeklējuši mācību kursus. Labs risinājums šajā 

jautājumā būtu LNB mācību piedāvājums vai kursu organizēšana tuvāk darba vietām, 

Rēzeknes pilsētā vai novadā, jo vairāki bibliotekāri ir izteikuši šādu vēlmi. 

4.8    Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem, to iespējamie 

risināšanas ceļi  

Turpinās intereses mazināšanās par lasīšanu, īpaši pusaudžu vidū. Dominē 

aizraušanos ar sarakstīšanos, bezmērķīgu spēlēšanu un mūzikas klausīšanos internetā. 



 25 

Lasīšana tiek uzskatīta par garlaicīgu. Mūsdienu bibliotekāram jābūt zinošam, 

erudītam, atraktīvam, komunikablam, lai piesaistītu lielāku uzmanību  un veicinātu 

lasīšanu, jo mūsdienās bērnus grūti ar kaut ko pārsteigt un pret pasākumiem viņi 

izturas diezgan vienaldzīgi. Bieži viņus vairāk interesē balvas un dāvanas, nekā saturs. 

Aktuāls paliek jautājums ar ko ieinteresēt jauniešus bibliotēkā? 

Bibliotēku telpu platības nepietiekamība arī tiek uzskatīta par negatīvu faktoru 

darba organizācijā, jo ir apgrūtināta ne vien pasākumu rīkošana, bet arī vairāku 

lasītāju vienlaicīga uzturēšanās bibliotēkā. 

 

 

5. INFORMĀCIJAS  UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJU 

NODROŠINĀJUMS 

 
         Informācija par novadu bibliotēkām, atrodama Rēzeknes PCB mājas lapā 

www.rezeknesbiblioteka.lv. Katru gadu tiek atjaunota informācija par darba 

rādītājiem, pakalpojumiem, pasākumiem, kā arī tajās abonētajiem un pieejamiem 

periodiskajiem izdevumiem. Ir pieejami novadpētniecības un analītikas e-katalogi.  

          Kontaktinformācija par visām novada bibliotēkām, informācija par pasākumiem 

un aktivitātēm  pieejama Rēzeknes novada mājas lapā www.rezeknesnovads.lv 

          Viļānu pilsētas bibliotēkai un Silmalas pagasta Kruķu bibliotēkai ir savi blogi  

http://vilanubibl.blogspot.com un  http://krukibiblioteka.blogs.lv/ ,   kuros tiek 

ievietota aktuālākā un jaunākā  informācija par bibliotēkas darbu, pasākumiem, 

jaunākām grāmatām, konkursiem utt.    

 Kaunatas pagasta 1. bibliotēka iesāka darbu pie bibliotēkas lapas izveides 

www.draugiem.lv.  

 Informatīvos bukletus par bibliotēku veido paši bibliotekāri, pavairo un izdala 

iedzīvotājiem.  

2014.gadā visās bibliotēkās tika nodrošināta bezmaksas pieeja datubāzei: 

www.letonika.lv  un www.news Lursoft „Laikrakstu bibliotēka” , lietotāji neizmanto 

tik aktīvi kā gribētos, vēlas lasīt tiešos preces izdevumus nevis elektroniski. 

 Viļānu pilsētas bibliotēka izveidojusi 13 CD novadpētniecībā, kuri ir aprakstīti 

un ievadīti elektroniskajā katalogā. 

           Bibliotēku tehniskā bāze ir nodrošināta, lai apmeklētājiem varētu sniegt 

daudzveidīgus pakalpojumus. Lietotājiem ir iespējams izmantot:   

• 265 datorkomplekti; 

http://www.rezeknesbiblioteka.lv/
http://www.rezeknesnovads.lv/
http://vilanubibl.blogspot.com/
http://krukibiblioteka.blogs.lv/
http://www.draugiem.lv/
http://www.letonika.lv/
http://www.news/
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• 47 multifunkcionālā iekārta; 

• 31 printeri; 

• 5 skeneri; 

• 4 kopētāji; 

Visās publiskās un 9 skolu bibliotēkās darbojas integrētajā bibliotēku 

informācijas sistēmā ALISE. Grāmatu krājumu rekataloģizācija pabeigta 19  pagastu 

bibliotēkās. Rekataloģizācijas process vēl turpinās 17 pagastu un 9 mācību iestāžu 

bibliotēkā. Lietotāji tika informēti un apmācīti darbam ar elektronisko katalogu.   

Pašvaldības bibliotēku grāmatu krājumu datu atspoguļojums e-

kopkatalogā 

Bibliotēkas nosaukums Krājuma 

apjoms 

Atspoguļots 

e-katalogā 

% no 

kopējā 

krājuma 

apjoma 

Bērzgales pagasta bibliotēka 6941 2783 40 

Čornajas pagasta Rāznas bibliotēka 9102 1960 21 

Dekšāres pagasta bibliotēka 5166 4462 86 

Dricānu pagasta bibliotēka 4554 3157 69 

Gaigalavas pagasta Vecstrūžānu b-ka 3636 3429 94 

Griškānu pagasta bibliotēka 4581 1041 23 

Ilzeskalna pagasta bibliotēka 5945 4297 72 

Kaunatas pagasta 2.bibliotēka 2872 1051 37 

Lūznavas pagasta bibliotēka 5328 2183 41 

Mākoņkalna pagasta bibliotēka 3843 2395 62 

Nagļu pagasta bibliotēka 6105 2262 37 

Pušas pagasta bibliotēka 5854 5370 92 

Rikavas pagasta bibliotēka 3204 2655 83 

Sakstagala pagasta 2.bibliotēka 2599 2159 83 

Silmalas pagasta bibliotēka 7394 1207 16 

Silmalas pagasta Ružinas bibliotēka 4638 2393 52 

Viļānu pagasta Radopoles bibliotēka 7196 3597 50 

           

Pēdējos gadus notiek E-prasmju nedēļa, kas ir Eiropas mēroga iedzīvotāju 

informēšanas kampaņa. Nedēļas ietvaros bibliotēkas rīko dažādus pasākumus ar mērķi 

ieinteresēt plašāku sabiedrību par elektronisko prasmju apgūšanas un pielietošanas 

iespējām darbā, mācībās un ikdienā. Popularizē datubāzes Letoniku un Lursoft 

„Laikrakstu bibliotēka”, palīdz apgūt elektronisko deklarēšanas sistēmu.  

  2014.gadā norakstīti 14 datori un 3 multifunkcionālās iekārtas, iegādātie 

projektā „Gaismas tīkls”.  Vienpadsmit  pagastu bibliotēkās par pašvaldības 

līdzekļiem iegādāti jauni datori.  Projekta   „Rēzeknes novada publisko Interneta 
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pieejas punktu attīstība”  ietvaros, desmit bibliotēkas saņēma  multifunkcionālās 

iekārtas, kur var veikt izdruku  3A formātā, bet 2015.gadā šīs bibliotēkas saņems  

jaunus datorus. Informācija pieejama   http://rezeknesnovads.lv/publisko-interneta-

pieejas-punktu-attistiba/ 

Viļānu pilsētas bibliotēkā projekta “Latvijas – Krievijas pierobežu pašvaldību 

vienotas kultūras informācijas telpas un sadarbības tīkla veidošana izmantojot literāri 

māksliniecisko potenciālu /FORGET A HURRU” ietvaros, saņēma lietošanā 5 jaunus 

datorus un video iekārtu.  

 

 

6. NOVADPĒTNIECĪBAS DARBS 

 Novadpētniecības darbs veicina dzimtā novada vēstures izpēti un saglabā 

nākamām paaudzēm mūsdienu notikumu apliecinājumu. Bibliotēkās notiek ne tikai 

materiālu vākšana un apkopošana, tās aktīvi piedalās savu pagastu sabiedriskajā un 

kultūras dzīvē. Visām bibliotēkām sistemātiski ar jaunākajiem materiāliem tiek 

papildinātas tematiskās mapes par novada, pagastu un bibliotēku vēsturi, 

ievērojamiem novadniekiem, interesantākiem un svarīgākiem notikumiem un veidotas 

jaunas.. Turpinās pagasta vēstures apzināšana, materiālu vākšana, apkopošana.  

Dricānu pagasta bibliotēkā turpinās pagasta vēstures apzināšana, materiālu 

vākšana, apkopošana, ir izveidotas tematiskas mapes par Dricānu pagastu un izciliem 

novadniekiem. Turpinās foto materiāla vākšana par ļaudīm, vietām un notikumiem, 

kas saistās ar Dricānu pagasta vēsturi un kultūru. Tiek gatavotas prezentācijas par 

Dricānu vēsturi, baznīcām Dricānu pagastā, skolām, kultūras namu, bibliotēku un 

citām iestādēm, vietām, ļaudīm un notikumiem, kas saistās ar Dricāniem. Bibliotēkā 

izveidotas un tiek rediģētas kartotēkas „Dricānu pagastā sastopamo uzvārdu 

kartotēka”, „Dricānu pagastā izzudušo uzvārdu kartotēka ”, un „Izzudušie personvārdi 

Dricānu pagastā”.        

 Feimaņu pagasta bibliotēkā izveidotas ļoti daudzas un dažādas mapes - 

Feimaņu pagasts foto mirkļos; Feimaņu pagasta ezeri un upes; Feimaņu pagasta 

bibliotēka; Feimaņu katoļu baznīca un draudze; Feimaņu draudzes mācītāji; Mūsu 

novadnieki; Feimaņu pagasta vēsture; Feimaņu pagasta dabas, kultūrvēsturiskie, 

arheoloģijas, arhitektūras pieminekļi un teritorija; Keramika; Feimaņi agrāko laiku 

periodikā; Silajāņu un Feimaņu pagasta bijušās un esošās skolas;  Mēs periodikā; un 

http://rezeknesnovads.lv/publisko-interneta-pieejas-punktu-attistiba/
http://rezeknesnovads.lv/publisko-interneta-pieejas-punktu-attistiba/
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citas. Veidojat arī albūmus, kuros ievietojat fotogrāfijas par dažādiem pasākumiem 

pagastā un tūrisma apskates objektiem.     

 Ilzeskalna pagasta bibliotēkā novadpētniecības darbs tiek veikts jau daudzus 

gadus. Aptverts plašs informācijas apzināšanas spektrs. Ir uzkrāta un regulāri tiek 

papildināta informācija par ievērojamiem cilvēkiem, kultūrvēsturiski nozīmīgām 

vietām. Bibliotēkā ir uzkrāta informācija par Kuļņevu dzimtas vēsturi un saistību ar 

Ilzeskalnu, par Ilzenbergas muižu un tuvākajām pusmuižām, par informatīviem 

materiāliem interesējas vidusskolu un augstskolu studenti, aktīvie tūristi no dažādiem 

novadiem un kaimiņu valstīm. Pieejamība pareizticīgo baznīcas arhīvam dod iespēju 

iegūt ziņas par ciemata un pagasta attīstību, par izglītības sistēmas veidošanos, par 

demogrāfiskās situācijas pārmaiņām un gaitu sākot ar 19.gadsimta divdesmitajiem 

gadiem.  

 Nautrēnu pagasta bibliotēkā  novadpētniecības materiāli papildinājušies ar 

novada svētku aktualitātēm un vēsturiskajām liecībām. Augustā Nautrānu Romas katoļu 

draudzes baznīcā  notika simtgades  svinīgs dievkalpojums. Šajā pasākumā bibliotēkai 

uzdāvināta Andra  Zubko-Melņa grāmata „Nautrānu Romas katoļu draudze” grāmata, 

kurā apkopota vēsturiskā informācija par Nautrānu baznīcu, vēstures arhīvu materiāli, 

pierakstītas draudzes locekļu atmiņas. 

          Viļānu pilsētas bibliotēkas novadpētniecības darbs tiek veikts cenšoties vākt un 

apkopot visus informācijas nesējus, kam ir saistība ar novada vēsturi, kultūru, 

etnogrāfiju, ievērojamiem cilvēkiem, dabas un vēstures objektiem. Sistemātiski ar 

jaunākajiem materiāliem tika papildinātas mapes par novadniekiem. Interesantas bija  

dzejas pēcpusdienas: “Es - Viļāniem”, “Kavējies atmiņās...”, “Aizmirsti steigu!” Šīs 

tikšanās ir veicinājušas autoru profesionālo izaugsmi un cēlušas pašapziņu. Projekta 

“Latvijas – Krievijas pierobežu pašvaldību vienotas kultūras informācijas telpas un 

sadarbības tīkla veidošana izmantojot literāri māksliniecisko potenciālu” ietvaros 

iznāca grāmata “Aizmirsti steigu!”, kurā ir publicēti 9 kopas autoru dzejoļi. Arī 

kārtējā dzejas almanahā „Rēzekne – 2014” pārstāvēti visi radošās kopas „Atļaujies 

ienākt” autori. Tas ir liels sasniegums vietējo radošo cilvēku dzīvē.    

Novadpētniecības materiālu ievākšana, sistematizēšana un apkopošana ir 

svarīgs darbs ikvienas bibliotēkas darbībā. Tas ir viens no veidiem, kā saglabāt un 

nodot nākamajām paaudzēm informāciju par cilvēku likteņiem ikdienas dzīvi un 

izaugsmi attiecīgajā laika posmā. 
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7. PROJEKTIZSTRĀDE 

 

Pārskata gadā divpadsmit bibliotēkas piedalījās VKKF Kultūras programmas 

projektā „ Lasīšanas programmas veicināšana un bibliotēku pakalpojumu bērniem 

attīstīšana” „Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrija”, kuras  mērķis ir veicināt bērnos 

lasītprieku, iesaistīt vecākus, skolēnus, skolotājus, bibliotekārus un pašvaldību 

vadītājus par aktīviem dalībniekiem lasīšanas veicināšanas programmas attīstībā.  

 Tajā darbojās Bērzgales, Gaigalavas, Feimaņu, Kaunatas 1., Lendžu, Maltas, 

Nautrēnu, Rikavas, Stoļerovas, Strūžānu un Verēmu pagastu publiskās bibliotēkas, kā 

arī Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskolas bibliotēka.    

Izstrādāts un atbalstīts Latvijas Bibliotekāru biedrības un Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas projekts „Augstvērtīga tulkotā un  oriģinālliteratūra bibliotēkās”. Projekta 

ietvaros saņemtas 52 vērtīgas dažāda satura tulkotās un  latviešu oriģinālliteratūras 

grāmatas par summu € 443,55 un sadalīti starp projektā iesaistītajām novada 

bibliotēkām. 

 Viļānu pilsētas bibliotēkā pēc projekta “Latvijas-Krievijas pierobežas 

pašvaldību vienotas kultūras un informācijas telpas un sadarbības tīkla veidošana 

izmantojot radošo literāri-māksliniecisko potenciālu /”FORGET A HURRU”” tika 

iepirkti datori un multimediju iekārtas par 5257 eiro. 

 

8. METODISKAIS UN KONSULTATĪVAIS DARBS. SADARBĪBAS 

RAKSTUROJUMS 

 

Metodisko un konsultatīvo darbu ar novadu bibliotekāriem veic kultūras 

nodaļas bibliotēku informācijas speciāliste sadarbībā ar Rēzeknes reģionālo 

bibliotēku. Galvenie uzdevumi pārskata periodā bija:  

 metodiskā, praktiskā palīdzība un konsultāciju sniegšana bibliotekārā darba 

jautājumos Rēzeknes un Viļānu novadu pašvaldības un skolu bibliotēkām; 

 bibliotēku darba pārskatu saņemšana, statistikas datu analizēšana, apkopošana 

un iesniegšana Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūtam;  

 novadu publisko un skolu bibliotēku iesniegto statistisko datu rediģēšana 

Latvijas Digitālās kultūras kartes informācijas sistēmā; 
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 bibliotēku personāla profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumu 

(semināru, kursu, pieredzes apmaiņas) organizēšana; 

  gatavošanās atkārtotai bibliotēku akreditācijai;  

 metodisko materiālu, e-dokumentu un cita veida aktuālās profesionālās 

informācijas saņemšana, izvērtēšana un nodošana bibliotēkām;  

 regulāra bibliotēku kontaktinformācijas precizēšana un e –informācijas 

aktualizēšana reģiona galvenās bibliotēkas mājas lapā (rezeknesbiblioteka.lv); 

 bibliotēku darba publicitātes nodrošināšana, bibliotēku pasākumu plānu 

ievietošana  novada portālā (rezeknesnovads.lv);   

 valsts mēroga realizācijā esošo projektu koordinācija (Gaismas tīkls, Trešais 

tēva dēls, Valsts Kultūrkapitāla fonda lasīšanas veicināšanas programma 

„Bērnu žūrija”);  

 no LNB BAI un citiem avotiem saņemto dāvināto iespieddarbu  sadale;  

 bibliotēku krājumu pārbaudes organizēšana (sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas 

CB);  

 starpbibliotēku abonementa grāmatu apmaiņas nodrošināšana.  

Pārskata gadā paveiktais:  

 

 

 

 

 

 

 organizēti 5 profesionālās pilnveides pasākumi (semināri), kuros sniegta 

informācija par sekojošām tēmām:  

  bibliotēku darba vispārīgie jautājumi; 

  reģiona bibliotēku 2013.gada darba rezultāti; 
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  elektroniskā vide un e-pakalpojumi; 

  sociālo mediju piedāvātās iespējas bibliotēku darbā; 

 Latvijas mācības Eiropai - eiro ieviešana, emigrācijas un sociālās 

noslāņošanās riski, reformas, reģionālās attīstības izaicinājumi; 

 ES fondi Latvijai kā attīstības finansējums un dzīves kvalitātes 

uzlabošanas faktors; 

 īss ieskats par darbu Eiropas Savienības institūcijās; 

 „ Profesiju pasaule” – virtuālais karjeras attīstības atbalsta resurss; 

 E-grāmatas; 

 Latvijas bibliotēku portāls; 

 LNB Digitālā bibliotēka; 

 Latvijas bibliotekāru 11.kongress „ Nākotnes bibliotēkas: neierobežotas 

iespējas”; 

 Latgales reģiona publisko bibliotēku darbinieku konference „Pi gaismys 

olūta veļdzietīs nuoc…” u.c. 

   11 bibliotēkām organizēti Bibliotēku informācijas sistēmas ALISE 

apmācības kursi;   

 

 

 

 

 

 

 sniegtas konsultācijas par bibliotēku krājumu veidošanu, norakstīšanu, 

uzskaiti, par Latvijas digitālās kultūras kartes aizpildīšanu, par bibliotēku 
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pakalpojumiem, par reģionālā elektroniskā kopkataloga izmantošanas 

iespējām u.c.; 

  skolu bibliotekāriem sniegtas individuālās konsultācijas par gada darba 

pārskatu, lasītāju un krājumu uzskaiti;  

 izstrādāts pieteikums Latvijas Bibliotekāru biedrības un Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas kultūras projektam „Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra 

bibliotēkās”. Projekta ietvaros saņemtas 52 vērtīgas dažāda satura tulkotās un  

latviešu oriģinālliteratūras grāmatas par summu € 443,55. Saņemtie 

jaunieguvumi sadalīti starp projektā iesaistītajām novada bibliotēkām; 

 sadarbībā ar Rēzeknes reģiona galveno bibliotēku 6 novada bibliotēkās veikta 

krājumu pārbaude, izmantojot BIS ALISE moduli „Inventarizācija”; 

 apkopoti un nosūtīti Latvijas bibliotēku atbalsta biedrībai konkursa „Lielā 

lasītāju balva - 2014” rezultāti par Rēzeknes reģiona bibliotēkām; 

 organizēti Rēzeknes un Viļānu novadu 13.Grāmatu svētki Feimaņos ar plašu 

pasākumu piedāvājumu pieaugušajiem, bērniem un jauniešiem; 

 publicitātes jomā no pagastu bibliotēkām regulāri saņemta, apkopota un 

sagatavota ievietošanai novada mājas lapā informācija par plānotajiem valsts 

mēroga bibliotēku pasākumiem: e-prasmju nedēļu, Bibliotēku nedēļu, 

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļu u.c.; 

 organizēts brauciens uz Latvijas Nacionālās bibliotēkas akciju „Gaismas ceļš – 

grāmatu draugu ķēde”.  
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Galvenie sadarbības partneri un veidi:      

 Kultūras ministrijas bibliotēku nodaļa, Bibliotēku padome – bibliotēku 

nozares politiku īstenošana, bibliotēku akreditācija.     

 Latvijas Nacionālā bibliotēka, Bibliotēku konsultatīvais centrs, Bērnu 

literatūras centrs, Mācību centrs – metodiskā un konsultatīvā palīdzība, jaunākā 

informācija par bibliotēku darba norisēm, grāmatu dāvinājumi, SBA pasūtījumi, 

profesionālā informācija, konsultācijas, semināri, konferences, projekti, kursi 

bibliotēku darbiniekiem.       

 V/A „Kultūras informācijas sistēmas” - Latvijas valsts un Bila & Melindas 

Geitsu fonda Latvijas publisko bibliotēku attīstības projekts „Trešais tēva dēls”.

 SIA Tieto Latvija -  programmas ALISE uzturēšana, apmācības kursi, 

konsultācijas.         

 Latvijas Bibliotekāru biedrība, LBB Latgales nodaļa – konference, sanāksmes.

 SIA “Lauku bibliotēku atbalsta biedrība” – 13.Grāmatu svētki, konkurss 

“Lielā lasītāju balva - 2014”.       

 Rēzeknes  pilsētas centrālā  bibliotēka (reģiona galvenā bibliotēka)–semināri 

un konsultācijas,  bibliotēku nedēļas pasākumu organizēšana, e-kopkataloga 

veidošana,  atbalsts SBA pakalpojumu nodrošināšanā, krājumu pārbaude. 

 Grāmatnīcas, izdevniecības:  SIA „Virja”, ”Zvaigzne ABC”, ”Jumava”, 

”Nordik, Tapals”, „Avots”  - jaunu  grāmatu iegāde.   

 Latgales kultūras centra izdevniecība -  grāmatu dāvinājumi.  

 Vietējie preses izdevumi –  jaunas  informācijas atspoguļojums.  

 Pagasta pārvaldes - finansiāls atbalsts bibliotēku uzturēšanai, darba algām, 

infrastruktūrai, aprīkojumam, grāmatu un periodikas iegādei, finansējums 

komandējumiem, pasākumu rīkošanai.     

 Novada pašvaldība - finansējums un atbalsts darbinieku kvalifikācijas 

celšanas pasākumiem, pieredzes apmaiņai,  atbalsts Grāmatu svētku organizēšanā.

 Novada kultūras un izglītības iestādes:  skolas, bērnudārzi, jaunrades centri, 

kultūras nami,  muzeji – pasākumu organizēšana, dokumentu popularizēšana, 

informācijas apmaiņa.       

 Eiurope Direct informācijas centrs  Austrumlatgalē-  informācija, semināri. 
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9. BIBLIOTĒKU MATERIĀLĀ UN TEHNISKĀ STĀVOKĻA 

VĒRTĒJUMS 

Visām bibliotēkām telpu stāvoklis ir apmierinošs. Dažām bibliotēkām aizvadītajā 

gadā turpinājās bibliotēku labiekārtošanas darbs.  

 Viļānu pilsētas bibliotēkā kopš marta mēneša notiek bibliotēkas renovācija, kura 

turpināsies arī 2014. gadā. 

Audriņu pagasta bibliotēkā ir iegādātas jaunas mēbeles- 3 grāmatu plaukti bērnu 

krājumam,  2 krēsli, datorkrēsls, 2 soli, sēžammaiss. 

Čornajas pagasta Ratnieku bibliotēkā tika iegādāti divi jauni galdi priekš 

lasītājiem, seši jauni krēsli un divi jauni skapīši. 

Dekšāres pagasta bibliotēkā datortelpās nomainīti griesti un nokrāsotas sienas, 

iegādāts jauns galds abonementā, plaukts lasītavā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Griškānu pagasta bibliotēkā tika iegādāti jauni krēsli, grīdas paklājs, galdi. 

      Kantinieku pagasta bibliotēkā tika nopirkti 3 datorkrēsli, 3 galdi lasītājiem, 7 

plaukti. 

     Kaunatas  pagasta 1. bibliotēkā tika iegādātas jaunas mēbeles: datorgaldi, krāsaini 

koši krēsliņi bērnu stūrītī. 
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Mākoņkalna pagasta bibliotēkā tika nomainīti logi,  durvis,  datorkrēsli  

lietotājiem un vadītājai. 

Maltas pagasta bibliotēkā iegādāts galdiņš ar krēsliņiem pašiem mazākajiem 

bibliotēkas apmeklētājiem, rakstāmgalds un plauktu sistēma vadītājas kabinetam. 

Nautrēnu pagasta bibliotēkai tika paplašinātas telpas. Tagad pēc remonta 

bibliotēkai ir 135 m
2  

liela platība (bija 47 m
2 

). Atsevišķi izdalīts grāmatu krājums gan 

pieaugušajiem, gan bērniem. Arī preses izvietošanai  un datoriem ir atvēlēta sava 

zona. Ir arī palīgtelpas- tualete un telpa saimniecības vajadzībām. Remontdarbi 

Nautrēnu pagasta pārvaldei izmaksāja 13500 EUR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pušas pagasta bibliotēkā tika iegādātas mēbeles un plaukti. 

Silmalas pagasta Ružinas bibliotēkā notika kosmētiskais remonts, izremontēta 

viena bibliotēkas telpa.  

Strūžānu pagasta bibliotēkā tika iegādāti 3 jauni grāmatu plaukti. 

Ozolmuižas pagasta bibliotēka vienīgā Rēzeknes novadā tika iekļauta katalogā 

„Latvijas mazās gaismas pilis”. 

 

10. BIBLIOTĒKU PERSONĀLS 

 

2014. gadā Rēzeknes novadā   Kantinieku, Maltas un Silmalas pagasta bibliotēkās  

ir mainījušies bibliotēku vadītāji. Visiem ir bakalaura grāds citās jomās izglītībā. 

Pavisam 36 bibliotēkās darbojas 54 darbinieki, no tiem bibliotekāro 

apkalpošanu veic 45 darbinieki. 

 Ar bibliotekāro izglītību strādā 16 darbinieki: 

 t.sk. ar augstāko izglītību (līdz 1993.g.) – 3  

 ar 1.līmeņa profesionālo augstāko jeb koledžas izglītību –2 

Bibliotēkas jaunās telpas 
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 ar profesionālo vidējo izglītību – 11      

Ar izglītību citās jomās ir 17 darbinieki: 

 t.sk. ar bakalaura grādu -6  

 ar 1. līmeņa profesionālo augstāko jeb koledžas izglītību – 1 

 ar augstāko izglītību (līdz 1993.g.)- 5   

 ar profesionālo vidējo izglītību 5 

Ar vispārējo vidējo izglītību strādā  12 bibliotekārie darbinieki. 

Pārskata gadā tika organizēti 5 semināri novada pagastu un skolu bibliotēku 

vadītājiem ( t.sk. 2 semināri kopā ar Rēzeknes pilsētas reģionālo bibliotēku). 2 

semināros darbojās grāmatu tirdzniecības firma SIA “Virja, bet vienā seminārā  

piedalījās SIA „Latvijas grāmata”. Notika viens izbraukuma seminārs Silmalas 

pagasta bibliotēkā.          

 Rēzeknes novada pašvaldības datorklasē 14 bibliotekāriem organizēti 

Bibliotēku informācijas sistēmas ALISE i apmācības kursi.    

 Viļānu pilsētas bibliotēkas direktore, Audriņu un Feimaņu pagastu bibliotēku 

vadītājas piedalījās Latvijas bibliotekāru 11. kongresā „Nākotnes bibliotēkas: 

neierobežotas iespējas” Rīgā.        

 Viļānu pilsētas bibliotēkas direktore, Audriņu, Bērzgales un Maltas pagastu 

bibliotēku vadītājas piedalījas Latgales reģiona publisko bibliotēku darbinieku 

konferencē „Pi gaismys olūta veļdzietīs nuoc…” Daugavpilī.   

 Audriņu, Feimaņu, Kaunatas pagasta 1. bibliotēkas vadītājas, Viļānu pilsētas 

un Maltas pagasta bibliotēku vecākās bibliotekāres piedalījās Latgales reģiona 

konferencē "Lasītprasmes veicināšana Eiropā un Latvijā" Preiļos.  

 Rēzeknes novadā no 32 bibliotēkām Gaigalavas pagasta Vecstrūžānu 

bibliotēka strādā uz 0,70 slodzi  Kaunatas  pagasta 2. – 0.75 un Sakstagala pagasta 2.  

bibliotēka – 0.80.        

 Maltas pagasta bibliotēkas vecākā bibliotekāre Antoņina Krūza ir Maltas 

pagasta pārvaldes konsultatīvas padomes locekle.      
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11. FINANSIĀLAIS NODROŠINĀJUMS 

Pašvaldības ir galvenais bibliotēku finansējuma avots. 2014.gadā pavisam 

ienākuši no pašvaldību budžeta EUR 520650, kas par EUR 39048   vairāk, nekā 

iepriekšējā gadā.  83% sastāda kārtējie izdevumi, un 17% finansējuma izlietoti 

kapitālajiem ieguldījumiem.  
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Krājumu komplektēšanai tika iztērēti EUR 68972, par  EUR 5531 vairāk nekā 

iepriekšējā gadā, t.s. grāmatām EUR 43503 (+ EUR 2513), periodikai Ls 25469 ( + 

EUR 3018).   

Finansiālais nodrošinājums dokumentu iegādei par pašvaldību līdzekļiem uz vienu 

lietotāju EUR 8.17,  uz vienu iedzīvotāju EUR 1.90 

Krājumu komplektēšanai paredzētie līdzekļi kārtējo reizi ir atšķirīgi – no 689 EUR 

(Mākoņkalna) līdz  4909  EUR (Ozolaines pagasta bibliotēka).  

 

 

12. KOPDARBĪBA AR PAŠVALDĪBAS UN CITĀM INSTITŪCIJĀM. 

PUBLICITĀTE 

 

Bibliotēku galvenais sadarbības partneris ir pašvaldības pagastu pārvaldes. 

Pašvaldība nodrošina bibliotēku darbību, sniedz bibliotēkām finansiālu atbalstu 

bibliotēku uzturēšanai, darba algām, infrastruktūrai, aprīkojumam, grāmatu un 

periodikas iegādei, darbinieku kvalifikācijas celšanas pasākumiem, finansējumu 

komandējumiem, pasākumu rīkošanai. Finansējuma nodrošinājums, katru gadu 

pieaug.            

 Katrā pagastā reizi gadā notiek pašvaldības iestāžu vadītāju atskaites 

sanāksmes, kurās bibliotekāri informē iedzīvotājus par jaunāko bibliotēkas darbā. 

Tagad, kad bibliotēkas laukos ir kļuvušas par modernām bezmaksas 

informācijas pakalpojumu sniegšanas iestādēm, tās jo vairāk domā par sava tēla 

veidošanu un pakalpojumu reklamēšanu. 

 Bibliotēku nedēļas ietvaros pasākumi ir orientēti uz bibliotēku darba un 

lasīšanas popularizēšanu, tiek rīkoti dažādi pasākumi - atvērto durvju dienas, 

ekskursijas,  akcijas „Uzdāvini grāmatas bibliotēkai!”    

 Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākumi ir vairāk lasīšanu veicinošā satura, 

kas iepazīstina lasītājus ar Ziemeļvalstu autoru darbiem.    . 

 Bibliotēku krājumu popularizēšanai visbiežāk tiek rīkotas izstādes (1003). 

Izstāžu tematika ir daudzveidīga, tās atspoguļo svarīgākos notikumus pagasta, novada, 

valsts un pasaules mērogā, tiek veltītas ievērojamu cilvēku dzīves jubilejām, 

vēsturisko notikumu atceres dienām, etnisko grupu tradicionālo gadskārtu svētkiem, 

tematiskās izstādes interešu grupām – psiholoģijas, ētikas, tūrisma, piemājas 

zemkopības un lopkopības, mājsaimniecības, rokdarbu, kulinārijas, u.c. jautājumos.  
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Rokdarbu izstāde Ilzeskalna un Verēmu  bibliotēkās 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maltas pagasta bibliotēkā izstāde „Stikla mūžs”, tika eksponēti 20.gs. stikla trauki 

 

 

 

 

 

 

 

 

un tradicionālās ziedu izstāde „Liliju balle” vasarā un rudenī – „Rudens ar dāliju un 

asteru krāsām”. 

Kā galvenie publicitātes pasākumi jāmin literatūras izstādes, jaunu grāmatu un 

informācijas dienas, apskati, pārrunas, atvērto durvju dienas bibliotēku nedēļas, e-

prasmju nedēļas, bērnudārza audzēkņu pirmā iepazīšanās ar bibliotēku, bibliotekārās 

stundas skolēniem, literārie lasījumi, darbs ”Bērnu žūrijā” un citi tematiskie 

pasākumi. Bibliotēkās tiek rīkotas amatnieku darinājumu un rokdarbu izstādes, 

keramikas, floristikas, ziedu un augļu izstādes, fotogrāfiju un bērnu zīmējumu 

izstādes.  
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 Lasīšanas veicināšanai tiek rīkotas tematiskās pēcpusdienas, tikšanās ar 

rakstniekiem un dzejniekiem, jauno grāmatu dienas, notiek lasījumi, grāmatu un 

periodisko izdevumu apskati, pārrunas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lendžu pagasta bibliotēkā notika tikšanās ar  

rakstnieci, žurnālisti un dzejnieci Aiju Zuju. 

 

Feimaņu pagasta bibliotēkā notika tikšanās ar 

dzejnieci  Irinu  Šejevsku 

 

 

Dekšāres pagasta bibliotēkā dzejas diena notika 

tikšanās  ar dzejnieci J.  Belovu 

 

Feimaņu pagasta bibliotēkā notika derīgo 

padomu stunda  „ Kā audzēt un kopt tomātus”   
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Maltas pagasta bibliotēkā patriotisma nedēļas ietvaros organizēta tikšanās ar 

folkloristi un Maltas goda pilsoni Annu Babri un latviešu tautas jostu un zīmju 

izstāde „Es rakstīju tos rakstiņus, ko saulīte rakstījusi”. Šis pasākums deva īpašu 

gandarījumu, jo tā apmeklētāji bija Maltas vidusskolas krievu plūsmas skolēni. Bērni 

labprāt piedalījās diskusijās, atpazina latvju spēka zīmes un līdzdarbojās meistarklasē 

jostu aušanā. Šo pasākumu var kvalificēt, kā integrāciju veicinošu aktivitāti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

   

 

Bērni iemēģina roku jostu aušanā 

 

 

Folkloriste un Maltas goda pilsone Anna 

Babre tautisko jostu izstādē 

 

Dekšāres pagasta bibliotēkā tikšanās  ar A. 

Salīti „Kārklu simfonija Latvju rakstos” 

autoru 
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 Audriņu pagasta bibliotēkā sadarbībā ar biedrību „Gaismiņa” tika organizētas 

datorapmācības „Virtuālais piedzīvojums” senioru grupai no pieciem cilvēkiem. Sešās 

nodarbībās tika apgūtas datora un interneta lietošanas pamatprasmes, izveidoti e-pasti 

un Skype. Dažiem tas bija ne tikai piedzīvojums, bet arī atklājums. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dricānu pagasta bibliotēka laba sadarbība izveidojusies ar lauku attīstības 

konsultanti, kura gan vietējo avīzi gan bibliotēku apgādā ar jaunāko informāciju 

lauksaimniecības jomā. 2014. gadā, sadarbībā ar LAD un konsultanti R. Baranovsku, 

bibliotēkā  divas dienas datori tika atvēlēti interesentiem, kas konsultantu vadībā 

savus platību maksājumus pieteica elektroniskā formātā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lauku bibliotēku atbalsta biedrības rīkotie tradicionālie 13. Grāmatu svētki, 

šoreiz izskanēja Feimaņu pagastā ar plašu programmu pieaugušajiem, bērniem un 

jauniešiem. Lauku iedzīvotājiem tā bija laba iespēja tikt pie jauniem un labiem 

draugiem - grāmatām. Svētki sākas ar grāmatu komercizstādi, kurā piedalījās vairākas 
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izdevniecības – Jumava, Zvaigzne ABC, Lauku Avīze, Avots, Divpadsmit,  un citas.

 Šoreiz par tematu „Ceļi un dzelzceļi – Latgales nākotnes veiksmes stāsts” 

diskutēja Latvijas Republikas 11.Saeimas deputāti Dzintars Zaķis, Juris Viļums, Jānis 

Tutins, kā arī politiķi Edgars Jaunups un Jānis Jurkāns, iesaistot arī klātesošos. Pēc 

tam svētku dalībnieki varēja uzklausīt vides žurnālistu un tematiskās avīzes „Zaļi un 

veselīgi” autoru Anitru Toomu un satikties ar skanīgās radiobalss īpašnieku un 

rakstnieku Dzintru Tiklaku.        

 Bērni un jaunieši aktīvi piedalījās  radošajos darbnīcas, veidoja no mālā, ceļoja 

pa dažādām pasaules valstīm deju soļos kopā ar Karlsonu, atpazina  senlietas u.c. 
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Publicitātes jomā no pagastu bibliotēkām regulāri saņemta, apkopota un 

sagatavota ievietošanai novada mājas lapā informācija par plānotajiem valsts mēroga 

un bibliotēku pasākumiem: e-prasmju nedēļu, Bibliotēku nedēļu, Ziemeļvalstu 

bibliotēku nedēļu, akciju „Grāmatu ķēde”, par konkursu „Pagasta bibliotekārs – 

gaismas nesējs” u.c.  

Par bibliotēku darbu raksti tiek publicēti galvenokārt avīzē “Rēzeknes Vēstis”. 

Visvairāk publikācijas bija no Maltas pagasta bibliotēkas (7) un Viļānu  pilsētas 

bibliotēkas (3) . 

Tika uzturēts kontakts  ar Latgales Kultūras centra izdevniecību. Maltas 

pagasta bibliotēkas bibliotekāre Elvīra Pinka sistemātiski publicē  „Olūtā” un „Tāvu 

zemes kalendārā” savus darbus: materiālus par novada vēsturi, stāstus, dzeju. 

 Feimaņu pagasta bibliotēkas vadītājas darbs tika novērtēts,  guva uzmanību un 

tika veidota radio intervija Rīgas Radio 1  raidījumā „Melnbaltais foto”.  

 Par pasākumiem un aktivitātēm iedzīvotāji tiek informēti ar afišu un 

paziņojumu palīdzību bibliotēkā un dažādās ciemata vietās.   

 Pagastu informatīvajos izdevumos bibliotekāri sistemātiski ievietoja 

informāciju par pasākumiem bibliotēkā, jaunieguvumiem, paveikto darbu u.c. 

Informācija par pasākumiem tika ievietota  Rēzeknes novada mājas lapā.   

 Gaigalavas pagasta bibliotēkā 2014.gadā tika veikta bibliotēkas lietotāju 

aptauja par to, kas bibliotēkā patīk un kas nepatīk „ Slēpto domu krājkasīte”. Kopumā 

aptaujā savas domas par to, kas patīk un kas nepatīk bibliotēkā izteica 23 bibliotēkas 

lietotāji.          

 Silmalas pagasta Kruķu bibliotēkā tiek veiktas lasītāju interešu izpētes 

aptaujas, tiek ņemti vērā visi ieteikumi un  aizrādījumi lai uzlabotu sava darba 

kvalitāti un pierādītu, ka bibliotēka ir viens no Silmalas pagasta kultūras centriem. 
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Veiksmes stāsti 
Bibliotēkas datortelpā ir piecas datorvietas. Tad, kad piecas seniores 

vienkopus izteica vēlēšanos un gatavību iepazīties tuvāk ar „briesmīgo 

mehānismu” datoru, sākām mācīties. Tas notika janvāra aukstajās dienās, kad 

lauku cilvēkam sētā ir mazāk darba.  

Visvisādi mums gāja, bet gaisotne vienmēr bija pozitīva. Neskatoties uz vecāku 

cilvēku dzīves sadragāto nervu sistēmu, ne tik spožu atmiņu un apķērību, sešās 

nodarbībās tika apgūts visnepieciešamākais. Bailes no datora izzuda, plašais 

pasaules tīmeklis pavērās acu priekšā, tā, ka mute atvērās vaļā. Un kur nu vēl 

kaut kāds neizprotams e-pasts?... Toties bija ļoti patīkami saņemt vienai no otras 

dažādus sūtījumus, ne vien ietērptus vārdos, arī skaistas bildītes. Un, visbeidzot, 

kad ieraudzījām un sadzirdējām kādu skaipā (Skype), prieks bija neaprakstāms. 

Priekā dalījāmies vienmēr, pēc katras nodarbības, pie kafijas (tējas) galda. 

Ne tikai bērniem skolā gadās tā, kas nepadodas, to atstāj malā. Arī mums tā 

gadījās, ja nesanāk, tad iztiksim arī bez tā. Un pie tam, mājās datora dažiem  arī 

nav. Bet nekad, nesaki nekad. Vienai kundzei gadījās tā, ka pusgada laikā tika 

iegādāts portatīvais dators, un par interneta apgūšanu izvērsās tik liela interese, 

ka televizors nonāca pilnīgā vīra rīcībā. Tagad, ikreiz, atnākot uz bibliotēku, viņa 

ar spīdošām acīm stāsta par saviem panākumiem interneta apgūšanā.  

Un padoms vienmēr ir vietā! 

 

Audriņu pagasta bibliotēkas vadītāja, Valentīna Viša 

 

Atskatoties uz 2014. gada darba rezultātiem, gads bibliotēkas darbā bija 
veiksmīgs.  

Februārī kupli apmeklēta bija derīgo padomu stunda par tomātu audzēšanu – 
cilvēkiem ļoti patīk arī praktiskas lietas. Nākotnē var dažādot bibliotekāros 
pasākumus. 

Martā bibliotēkā viesojās radiožurnālists Viktors Pupiks , lai veidotu raidījumu 
„Melnbaltais foto”, tas man bija liels pārsteigums un protams gods, ka esmu 
uzmanību guvusi no 2013.gadā nominētā labākā žurnālista.”  Gandarījums, ka esi 
pamanīts, ka tavs darbs ir novērtēts un ir darīts zināms plašākai auditorijai. 
  23. augustā pagastā uzņēmām daudz apmeklētāju no malu malām 
13.Grāmatu svētkos, pasākums plaši tika apspoguļots gan vietējā presē, gan 
Rēzeknes novada, Rēzeknes bibliotēkas, gan Viļānu bibliotēkas mājas lapās. Bija 
svarīgi rast labu priekšstatu par pagastu, bibliotēku , par lietām, ar ko lepojamies. 
„Mazs cinītis gāž lielu vezumu”. Tikai kopīgi strādājot ir iespējams noorganizēt tāda 
mēroga pasākumu, Ciemiņi baudīja feimaniešu viesmīlību. Ikkatra pasākuma tapšanā 
atbalsta un palīdz pagasta pārvaldes darbinieki un bibliotēkas aktīvisti. Par ko liela 
pateicība pienākas arī maniem atbalstītājiem un  palīgiem. Svarīgi, lai cilvēkiem 
bibliotēka ir vajadzīga. Bibliotekāra uzdevums – būt radošam, atvērtam, laipnam, lai 
cilvēki gribētu aizvien biežāk un vairāk te ienākt.  
 
Feimaņu pagasta  bibliotēkas vadītāja, Erna Ulase 

 

Informāciju sagatavoja 

Anastasija Belogubova 

Rēzeknes novada bibliotēku informācijas speciāliste 

25.02.2015.g. 


