
2010



2009. 2010.         +; -
Lasītāju skaits 2877            2901       + 24
Apmeklējumu skaits   76408         57206      - 19202 
Izsniegumu skaits      103894        88866       - 15028



Sakarā ar bibliotēkas rekonstrukcijas 
darbiem, kuri noritēja no janvāra līdz 
maijam, bija traucēta lasītāju 
apkalpošana. Ir samazinājies 
apmeklējumu un izsniegumu skaits.

Pieaugušo apkalpošanas nodaļā ir 
palielinājies lasītāju skaits



Vidējā apmeklētība dienā - 134,4
Vidējais apmeklējums uz vienu lasītāju – 13,35
Vidējais izsniegums uz vienu lasītāju – 30,64
Izsnieguma skaits uz vienu bibliotēkas darbinieku 
– 6837,77
Lasītāju skaits uz vienu bibliotekāro darbinieku –
223
Apmeklējumu skaits uz vienu bibliotekāro 
darbinieku – 2978,46



Seriālizdevumu izsniegšanas analīze 
secinājumi un pārdomas

Avīzes:  Ludzas Zeme , Latvijas Avīze, Телеграф
Žurnāli: dominē - Ieva, Privātā Dzīve; 

seko – praktiskā rakstura žurnāli:  
Burda,Ievas Māja, 
Dārza pasaule u.c.



„Bibliotēkas krājuma attīstības un komplektēšanas 
koncepcija (2006.-2010.)”  analīzes rezultāti

Vidējais iespieddarbu iepirkums par pieciem gadiem 
sastādīja 6,53 % no kopējā bibliotēkas krājuma (bija 
paredzēts 5 %)
Pēdējo divu gadu izdevumi sastāda 10,62% no krājuma 
(bija paredzēts 10%). 
Pēdējo piecu gadu izdevumi sastāda 34,7% no bibliotēkas 
krājuma (bija paredzēts 30 - 40%) 
Izdevumi, kas vecāki par pieciem gadiem sastāda 65,3% no 
kopējā krājuma (bija paredzēts 45%) 



Samazināts darba laiks: 

janvāris – februāris 4 dienu darba nedēļa
Pieaugušo lasītāju apkalpošanas nodaļa neapkalpoja
lasītājus pirmdienās
Bērnu apkalpošanas nodaļa - piektdienās

marts – decembris - 2 piektdienas mēnesī brīvas
bibliotēkas pakalpojumi  pieejami visu nedēļu,
izņemot svētdienas.  



Bibliotēku apmeklē 68 % no mikrorajonā 
dzīvojošajiem skolēniem 

Lielākais nodaļa lietotāju skaits ir skolas vecuma 
bērni (1.-9.klase), un arī pirmsskolnieki

Ar septembra mēnesi bērnu
nodaļa ir sākusi automātisko 
grāmatu izsniegšanu



Ilga Kaupuža dalās savā darba pieredzē 
akcijas „Pasaule t@vā bibliotēka” noslēguma 
pasākumā-seminārā „Pasaule tuvumā un 
tālumā”



Pasākumi 



Izmaiņas bibliotēkas informācijas un  
komunikācijas tehnoloģiju parkā nav notikušas

Gada beigās tika nopirkts krāsainais printeris

VVBIS un “Trešais tēva dēls” projektu ietvaros 
iepirktā tehnika arvien biežāk prasa remontus



Novadpētniecības datu bāzē ir 14286 ieraksti

Ludzas novada domes dokumentu datu bāzē -
1131 ieraksti

Retrospektīvi tika turpināts darbs pie „Ludzas 
Zemes” ierakstu veidošanas elektroniskajā 
novadpētniecības datu bāzē (20.gadsimta 70. 
gadi). 



Sadarbība ar pilsētas iedzīvotājiem 
Jurija Supova fotoizstāde 

mutisko atmiņu vākšana



Projekts “Sābri” 
(Sadarbība ar Krievu biedrību “Nasledije”)



“Stāstu laiks Ludzas bibliotēkā” (Ludzas 
novada pašvaldības Izglītības, kultūras un 
sporta pārvalde)

„Izmantosim ES fondu iespējas, teiksim 
nabadzībai – Nē!” (LR Ārlietu ministrijas 
atbalsts. Sadarbībā ar Krāslavas novada 
centrālo bibliotēku, Latgales Centrālo 
bibliotēku, Rēzeknes novada pašvaldību) 



Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka ir 
konsultatīvi - metodiskais centrs Ludzas, 
Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu 
bibliotēkām. Noslēgti sadarbības līgumi.

Bibliotēkas darbinieki sniedz konsultācijas 
pagastu bibliotēku darbiniekiem, kā arī 
piedalās novadu bibliotekāru semināros un 
metodiskajos braucienos. 



Bērnu apkalpošanas nodaļas telpu 
rekonstrukcija, jauni plaukti, žalūzijas

Rekonstrukcijas remontdarbi tika veikti par 
līdzekļiem, kuri nāca no dotācijas Ludzas novada 
infrastruktūras sakārtošanai domātā 
finansējuma. Kopumā tika izremontēta 588  
kvadrātmetri lielā platība. Šiem darbiem  
izlietoti ~Ls 55000. 

Pilnveidots bērnu stūrītis



Rekonstrukcijas darbu norise
Nodaļas telpas pēc rekonstrukcijas 



Renovētās Bērnu 
apkalpošanas 
nodaļas telpas



Personālsastāva izmaiņas nav notikušas.

Visiem bibliotekārajiem darbiniekiem 
bija nepilna darba laika slodze 



Tika nodrošināts bibliotēkas pamatfunkciju 
veikšanai atbilstošs finansējums



Sadarbība ar visām Ludzas novada 
pašvaldības iestādēm, pilsētas NVO

Sadarbībā ar Ludzas novada pašvaldību  
notiek ierastajā darba kārtībā, kā arī 
projektu izstrādē un realizācijā.



Grāmatu izstādes

Pasākumi

Pieredzes apmaiņas braucieni (Ignalinas 
bibliotēka, 76. IFLA Ģenerālā konference 
(Gēteborga) 

Sadarbība ar “Ludzas Zeme”, “Vietējo 
Latgales Avīzi”, “Latgales Televīziju”





Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novados darbojas
28 pašvaldību publiskās bibliotēkas:
Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka, kā reģiona galvenā 
bibliotēka,
2 pilsētu bibliotēkas - Kārsava un Zilupe,
25 pagastu bibliotēkas.



Pēc 01.01.2010 gada statistikas datiem
četros novados dzīvo 29 900 iedzīvotāji:

Ludzas novadā - 15844,
Ciblas novadā - 3329,
Kārsavas novadā - 7013, 
Zilupes novadā - 3714. 
Pēc bibliotēku darba rādītāju apkopošanas - novadu bibliotēkās 
kopīgais lasītāju skaits ir 8761, kas sastāda 29.30% no novadu 
iedzīvotāju skaita. 

http://www.google.lv/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_-yqRputYQyY/R09jmAS5QLI/AAAAAAAAAFw/5Gvt8icddJI/s1600-R/book.jpg&imgrefurl=http://drewtherat.blogspot.com/2007/11/books-and-future.html&usg=__LPGKexcxCyw_jiK0i3_Di2ufA6w=&h=500&w=500&sz=45&hl=lv&start=39&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=rwf9vYXTXCuKQM:&tbnh=130&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dbook%26start%3D20%26um%3D1%26hl%3Dlv%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1&ei=TJxvTerwE83fsgac4_3xBw


2010. gadā tika noslēgti sadarbības līgumi ar Ciblas, 
Kārsavas un Zilupes novadiem par Ludzas pilsētas 
galvenās bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas 
un tās finansēšanu darba funkciju veikšanai. Vienas 
bibliotēkas maksājuma summa gadā sastāda 
Ls 232,92. Sadarbības līgumi novadiem gadā 
izmaksāja:
Kārsavas novadam - Ls 1863.36, 
Ciblas novadam - Ls 1397.52, 
Zilupes novads - Ls 931.68.



Ludzas reģiona 28 publiskās bibliotēkas ir veiksmīgi 
izgājušas akreditāciju:

19 pašvaldību publiskās bibliotēkas tika 
akreditētas līdz 2013. gadam,
7 bibliotēkas līdz 2014. gadam 
3 pašvaldību publiskās bibliotēkas tika 
akreditētas 2010. gadā uz laiku līdz 2015. 
gadam. 



Komplektējot bibliotēkas krājumus tiek ņemti vērā: 
dokumenta atbilstība bibliotēkas pamatprofilam,
lietotāju intereses un pieprasījumi,
dokumentu cenas,
speciālistu ieteikumi.

Bibliotēkas krājuma komplektēšanas veidi:
regulāra esošā fonda izvērtēšana,
kārtējā jaunieguvumu komplektēšana,
atlasītā materiāla norakstīšana

http://www.google.lv/imgres?imgurl=http://iai.lv/upload/BookStack(2).gif&imgrefurl=http://www.iai.lv/lv/jaunumi/i2lmenis/arhivs2010&usg=__1F1Lise7i7li8P_9BbYsWA56TEQ=&h=364&w=417&sz=10&hl=lv&start=2&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=nhFL-ZXzH5dejM:&tbnh=109&tbnw=125&prev=/images%3Fq%3Dbook%26um%3D1%26hl%3Dlv%26tbs%3Disch:1&ei=jaJvTf2VDMuUswautPTxBw


Bibliotēku krājumu komplektēšanas avoti:
pirkumi - par pašvaldības budžeta piešķirtajiem līdzekļiem 
atbalstītie projekti,
mērķprogrammas publiskajām bibliotēkām(VKKF 
mērķprogramma „Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde 
publiskajām bibliotēkām”) – Ludzas pilsētas galvenā 
bibliotēka
lasīšanas veicināšana programma „Bērnu žūrija” –
piedalījās 7 bibliotēkas.
Lauku bibliotēku atbalsta biedrības akcijas „Atbalsts lauku 
bibliotēkām” ietvaros rīkotie „Grāmatu svētki” -
finansiālais papildinājums Ls 2321.40 
dāvinājumi (privātpersonu un juridisko personu 
dāvinājumi),
atvietošana (lasītāju nozaudēto vietā iegūtie izdevumi), 
abonēšana (par budžeta līdzekļiem pasūtītā periodika), 
ziedojumi.



Novadu bibliotēku krājums pārskata gada 
beigās sastādīja 259872 vienības, no tiem:
Ludzas novada bibliotēkās - 113289 vienību,
Ciblas novada bibliotēkās – 38908 vienību, 
Kārsavas novadā – 59009 vienību, 
Zilupes novadā - 48666 vienību.

http://www.google.lv/imgres?imgurl=http://16thstreetj.files.wordpress.com/2008/08/books-pile.jpg&imgrefurl=http://16thstreetj.wordpress.com/2008/08/20/used-book-sale-this-sunday/&usg=__-3R4GPn7cLMvu3nfzdPxKU0KGCI=&h=434&w=286&sz=21&hl=lv&start=14&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=-HGC3DYpE-tebM:&tbnh=126&tbnw=83&prev=/images%3Fq%3Dbook%26um%3D1%26hl%3Dlv%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1&ei=lKNvTdy2DMm0tAbFpYzyBw


Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu bibliotēku 
kopējais krājums 2010. gadā palielinājies par 11569 
dokumentiem, kuru iegādei izlietoti Ls 19957, t.sk. 
bērnu grāmatas – 784 eksemplāriem, no tiem:
Ludzas novada bibliotēkās-6009 jaunieguvumi par   Ls 
9681
Ciblas novada bibliotēkās-2227 jaunieguvumi par Ls 
2409
Kārsavas novada bibliotēkās-1919 jaunieguvumi par Ls 
4920
Zilupes novadu bibliotēkās-1414 jaunieguvumi par   Ls 
2947



Pavisam 2010 gadā bibliotēkas norakstīja 
22558 vienības, no tām:
Ludzas novada bibliotēkās izslēgto vienību 
skaits-9182,
Ciblas novada bibliotēkās izslēgto vienību 
skaits-3198,
Kārsavas novada bibliotēkās izslēgto vienību 
skaits-7282,
Zilupes novada bibliotēkās izslēgto vienību 
skaits-2895



Ludzas, Ciblas, Kārsavas, Zilupes bibliotēku darba 
rādītāji salīdzinot ar 2009.gadu

Rādītāji
2009.gads 2010.gads +/ -

Lasītāji: 9130 8761 -369
t.sk. bērni 3219 3018 -201

Apmeklējumi: 185172 170789 -14383
t.sk. bērni 64403 67440 +3037

Izsniegums: 333042 279996 -53046
t.sk. bērni 83650 73120 -10530



Ludzas novada bibliotēku darba rādītāji 
salīdzinot ar 2009 gadu

Rādītāji 2009.gads 2010.gads +/ -

Lasītāji: 4503 4424 -79

t.sk. bērni 1682 1573 -109

Apmeklējumi: 104959 85474 -19485

t.sk. bērni 29873 27688 -2185

Izsniegums: 150875 131075 -19800

t.sk. bērni 33330 31849 -1481



Kārsavas novada bibliotēku darba rādītāji 
salīdzinot ar 2009. gadu

Rādītāji 2009.gads 2010.gads +/ -

Lasītāji: 2324 1970 -354

t.sk. bērni 728 633 -95

Apmeklējumi: 40074 34257 -5817

t.sk. bērni 18036 17396 -640

Izsniegums: 94370 65418 -28952

t.sk. bērni 26830 19219 -7611



Ciblas novada bibliotēku darba rādītāji 
salīdzinot ar 2009 gadu

Rādītāji 2009.gads 2010.gads +/ -

Lasītāji: 955 973 +18

t.sk. bērni 348 357 +9

Apmeklējumi: 14788 18244 +3456

t.sk. bērni 7155 9107 +1952

Izsniegums: 28683 27445 -1238

t.sk. bērni 4621 4216 -405



Zilupes novada bibliotēku darba rādītāji 
salīdzinot ar 2009. Gadu

Rādītāji 2009.gads 2010.gads +/ -
Lasītāji: 1348 1374 +26

t.sk. bērni 461 455 -6
Apmeklējumi: 25351 32814 +7463

t.sk. bērni 9339 13249 +3910
Izsniegums: 59114 56058 -3056

t.sk. bērni 18869 17836 -1033



Ludzas, Ciblas, Kārsavas, Zilupes bibliotēku 
izmantošanas dinamikas rādītāji darbā ar bērniem 
2.gadu laikā

Rādītāji 2009.gads 2010.gads +/ -

Lasītāji 3219 3018 -201

Apmeklējumi 64403 67440 +3037

Izsniegums 83650 73120 -10530



Ludzas novada bibliotēku izmantošanas dinamikas rādītāji 
darbā ar bērniem2. gadu laikā

Kārsavas novada bibliotēku izmantošanas dinamikas rādītāji 
darbā ar bērniem2. gadu laikā

Rādītāji 2009.gads 2010.gads +/ -

Lasītāji 1682 1573 -109

Apmeklējumi 29873 27688 -2185

Izsniegums 33330 31849 -1481

Rādītāji 2009.gads 2010.gads +/ -
Lasītāji 728 633 -95
Apmeklējumi 18036 17396 -640
Izsniegums 26830 19219 -7611



Ciblas novada bibliotēku izmantošanas dinamikas rādītāji 
darbā ar bērniem2. gadu laikā

Zilupes novada bibliotēku izmantošanas dinamikas rādītāji 
darbā ar bērniem2. gadu laikā

Rādītāji 2009.gads 2010.gads +/ -
Lasītāji 348 357 +9
Apmeklējumi 7155 9107 +1952
Izsniegums 4621 4216 -405

Rādītāji 2009.gads 2010.gads +/ -
Lasītāji 461 455 -6
Apmeklējumi 9339 13249 +3910
Izsniegums 18869 17836 -1033



2010. gadā maziem lasītājiem ir sniegtas 1230 
uzziņas. Visvairāk pieprasītas uzziņas:  
Latvijas, Latgales vēsture, ES vēsture, ES 
struktūru, dalībvalstis, Latvijas pilsētas, pilskalni, 
senās teikas, latviešu folklora, tradīcijas



15 novadu bibliotēkām ir tiesības vadīt bibliotēku 
krājumus Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas 
elektroniskajā kopkatalogā;
4 skolu bibliotēkas atskaites gadā uzsāka savu bibliotēku 
krājumu ievadīšanu Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas 
elektroniskajā kopkatalogā



Uz 31.12.2010. elektroniskajā kopkatalogā ir 
ievadīti 53388 eksemplāri, kas sastāda 21% no 
kopējā bibliotēku krājuma. 
Secinājums - darbs pie krājumu rekataloģizācijas ir 
jāturpina intensīvāk.



Novadu bibliotēkas lielu darbu iegulda 
novadpētniecībā, sava dzimtā stūrīša vēstures 
apzināšanai un popularizēšanai:
Lauderu pagasta bibliotēkā ir liela Svētā Nikolaja 
pareizticīgās baznīcas arhīvu dokumentu kolekcija;
Zilupes pilsētas bibliotēkā un Kārsavas pilsētas bibliotēkā ir 
vēsturisko fotogrāfiju kolekcija.
Tāpat bibliotēkās tiek veidoti foto albūmi, kas 
dokumentē aktuālākos notikumus pagasta, novada 
dzīvē



LNB administrētajā VKKF kultūras programma „Jaunu 
grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajām bibliotēkām” 
– piedalījās 1bibliotēka (LGB) 
VKKF kultūras programmas "Lasīšanas veicināšana" 
apakšprogrammā "Bērnu žūrija" – piedalījās 7 novadu 
bibliotēkas (LGB bērnu apkalpošanas nodaļa sadarbībā ar 
Ludzas pilsētas ģimnāziju, Pildas b-ka, Ņukšu b-ka, 
Kārsavas pilsētas bibliotēkas bērnu apkalpošanas nodaļa, 
Salnavas b-ka, Mežvidu b-ka, Mērdzenes b-ka) 



Ludzas novada pašvaldības Izglītības, Kultūras un sporta 
pārvalde izsludināja konkursu „Mazie kultūras projekti”.
Piedalījās un tika atbalstītas 6 Ludzas novada bibliotēkas: 
Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka ar pasākumu ciklu „Stāstu 
laiks Ludzas bibliotēkā”, 
Cirmas pagasta bibliotēka ar pasākumu „Nācijas bagātība”,
Ņukšu pagasta bibliotēka ar pasākumu ciklu „Rūķa Riķa 
dzīves gudrie stāsti”, 
Briģu pagasta bibliotēka ar pasākumu jauniešiem „Jauniešu 
filmu festivāls”, 
Isnaudas pagasta bibliotēka ar pasākumu ciklu „Es gribu 
bibliotēkā spēlēties”, 
Istras pagasta bibliotēka ar leļļu teātra izrādi.

Konkursā projektu bija iesniegusi arī Pildas pagasta bibliotēka, 
un tika atbalstīta, bet bibliotēkas vadītāja atteicās no 
piedalīšanās projektā.



LPGB ir metodiski – konsultatīvais centrs 27 Ludzas, 
Kārsavas, Ciblas un Zilupes novadu bibliotēkām. 

LPGB veic konsultatīvo darbu 21 skolu bibliotēkai.



Sadarbība ar Kultūras ministru notiek lietišķās sarakstes un 
konsultāciju veidā
SIA TietoLatvia ir viens no vadošajiem Baltijas IT 
pakalpojumu uzņēmumiem programmatūras izstrādes un 
izplatīšanas jomā, tāpēc bibliotēkas ir saistītas tiešā veidā, jo 
pērk uzņēmuma produktu Bibliotēku informācijas sistēma 
ALISE(BIS ALISE) - Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes 
novados ir 15 bibliotēkas, kurās ir BIS modulis. Atskaites 
gadā pašvaldības tika veiksmīgi turpinājušas „draudzību” un 
apvienojoties visam bijušajam rajonam kopā dabūja 15% 
atlaidi no katrai bibliotēkai piestādītās summas, tas ir katrai 
bibliotēkai Alises modulis izmaksāja atskaites gadā Ls 
215.99.



Sadarbība ar v/a Kultūras informācijas sistēmas notiek 
caur dažādām apmācībām, semināriem, projektiem -
VVBIS Valsts vienotās bibliotēku informācijas 
sistēmas izveide, „Trešais tēva dēls”, kas veiksmīgi 
ieviests publiskajās bibliotēkās un turpina savu 
darbību. 
LNB publiskajām bibliotēkām ir „pirmās palīdzības” 
centrs, metodiskais un konsultatīvais centrs. 



Pašvaldību publiskās bibliotēkas ir labā stāvoklī. Pateicoties 
bibliotēku akreditācijai, daudzām bibliotēkām jau laiku 
atpakaļ veikti gan kosmētiskie remonti, gan kapitālie 

remonti.



Novadu pašvaldībās ir 28 bibliotēkas, kurās darbojas 55 
darbinieki no tiem 47 bibliotekārie darbinieki.
Bibliotekāri regulāri mācās dažādos profesionālās 
pilnveides kursos. 4 bibliotekāri pabeidza divgadīgajos 
„Kultūras menedžmenta” kursus. 



Ilga Baziļeviča, Ciblas novada Pušmucovas pagasta bibliotēkas 
vadītāja „Pagasta bibliotekārs - gaismas nesējs 2010”. Pieteikumā 
bija rakstīti silti, sirsnīgi vārdi par Ilgu : „Gaišs cilvēks, kas izstaro 
gaišas domas un dara gaišus darbus, iedvesmojot uz to arī 
apkārtējos…” 



Akcija „Dyžan lobs cylvāks” - Inta Kušnere, Ludzas pilsētas galvenās 
bibliotēkas direktore un Taisija Loginova, Ludzas galvenās bibliotēkas 
BIS moduļa administratore.



Trijām novadu bibliotēkām, t. i. Blontu 
pagasta bibliotēka, Pureņu pagasta 
bibliotēka, Ciblas pagasta bibliotēka ir savi 
memuāri:
www.purenubiblioteka.blogspot.com
www.blontubiblioteka.blogspot.com
www.ciblasbiblioteka.blogspot.com



Ciblas novada Līdumnieku bibliotēkā pasākums „Un atkal viens 
gads…” - bibliotēkas 60. gadu jubileja. 

Bibliotēkas vadītāja Irēna Pavlova ir veltījusi 31 gadu darbam.



Paldies par uzmanību!
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