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Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums

Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas (LPGB) misija ir 
satuvināt personību (bibliotēkas apmeklētāju) un 
zināšanas ar mērķi lai zināšanas radītu intelektuālu, 
ekonomisku un sociālu labumu. 
Salīdzinot ar 2008. gadu,  ir palielinājies bibliotēkas 
lasītāju skaits. 



Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums

Ludzas pilsētas bērnu bibliotēkas nodošana 
Ludzas pilsētas galvenajai bibliotēkai



Bibliotēku pakalpojumu pieejamība

2009. 2008. +, -
Lietotāju skaits 2877              2774 + 103
Apmeklējumu skaits   76408 96097        - 19689
Izsniegumu skaits       103890       123452        - 19562

Sakarā ar to, ka bibliotēkas telpu remontdarbiem 
apmēram pusotru mēnesi bibliotēkas pakalpojumi bija 
pieejami daļēji.



Bibliotēku pakalpojumu pieejamība

2009.g. tika saīsināts bibliotēkas darbinieku darba laiks. 
Bērnu nodaļa strādā stundu mazāk. 
Cilvēkiem ar kustību traucējumiem un vecāka gada 
gājuma cilvēkiem grāmatas tiek pienestas mājās
Bez maksas pieejami abonementa, lasītavas, interneta 
pakalpojumi
Maksas pakalpojumi: kopēšana, printēšana, faksa 
nosūtīšana, d/b LURSOFT izmantošana



Bibliotēku pakalpojumu pieejamība

Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas mājas 
lapa ir joprojām ir populāra un aktīvi 
apmeklēta



Krājuma komplektēšanas 
un organizācijas politika

2009.g. bibliotēka saņēma:  
831 eks. grāmatu, kas ir apmēram uz pusi mazāk 
salīdzinot ar 2008. gadu
Parakstīto preses izdevumu skaits bija 85 nosaukumi



Informācijas pakalpojumu attīstība

Turpinām veidot, rediģēt un uzturēt 
Ludzas, Kārsavas, Zilupes un Ciblas 
novadu bibliotēku elektronisko 
kopkatalogu;
Tulkojam  „Kultūrvēstures 
datubāzi”   krievu valodā;
papildinām arī elektronisko datubāzi 
“Ludzas pilsētas domes dokumenti”, 
analītikas datu bāzi.



Novadpētniecības darbs

No 1953. līdz 1981. gadam ir pārskatīta 
rajona avīze “Za Pobedu Komunizma”
Tika ņemta līdzdalība projektā “Zudusī 
Latvija”



Novadpētniecības darbs

2009. gadā turpinājām tulkot Kultūrvēstures datu 
bāzi, kura ir izvietota www.ludzasbiblio.lv krievu 
valodā. 
Ludzas novada dome aktīvi attīsta kontaktus ar 
Krievijas un Baltkrievijas sadarbības partneriem, 
tāpēc ir svarīgi aktualizēt šo informāciju tieši krievu 
valodā.



Projektizstrāde

Piedalījāmies VKKF projektā „Jaunu grāmatu un citu 
izdevumu iegāde publiskajām bibliotēkām”;
Rajona bibliotēkas piedalījās Bila un Melindas Geitsu 
fonda finansētā projekta aktivitātēs 
Tika izstrādāts un iesniegts projekts fondam 
“Sprīdītis”. Tas neguva atbalstu.
Sadarbības partneri biedrības “Nasledieje” projektā 
“Sābri - Latgaliešu un mazākumtautību kultūras 
dialogs” (Norvēģijas finansēšanas instruments)    



Metodiskā un konsultatīvā darba 
un sadarbības raksturojums

LPGB darbinieki sniedz metodisko palīdzību 
pagastu bibliotekāriem gan semināros, gan 
individuāli fondu klasifikācijā un elektroniskā 
kataloga veidošanā. Izbrauc arī uz pagastu 
bibliotēkām , lai palīdzētu darbiniekiem sagatavoties 
akreditācijai.



Bibliotēkas materiālā 
un tehniskā stāvokļa vērtējums

2009. gadā Ludzas Tautas nama telpas tika siltinātas, 
nomainīti logi un virs bibliotēkas telpām nomainīts jumts.
Remonts izmaksāja 175 892,83 Ls



Bibliotēkas personāls

Akcijas nominācijā  “Dyžan lobs cilvāks”  Ludzas pilsētas 
ģimnāzijas 1 klases audzinātāja un skolnieki izvirzīja 
Ilgu Kaupuži



Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums

Salīdzinot ar 2008. gadu bibliotēkas finansiālais 
nodrošinājums bija pasliktinājies 
Visa gada garumā grāmatu iepirkšanai varējām iztērēt 
tikai 746,78 Ls



Bibliotēkas publicitāte 
un darbs ar sabiedrību

Informējām Ludzas pilsētas un rajona 
iedzīvotājus par LPGB notiekošām 
aktivitātēm, izmantojot mājās lapas, avīzēs, 
afišas utt.



Bibliotēkas publicitāte 
un darbs ar sabiedrību

Ludzas rajona 8. Grāmatu svētki Pušmucovā



Bibliotēkas publicitāte 
un darbs ar sabiedrību

Erudīcijas konkursa “Nāc uz bibliotēku un atrodi 
meklēto” uzvarētāja Sniedze Irbe



Ludzas, Ciblas, Kārsavas, 
Zilupes novadu bibliotēku 
darba raksturojums



Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums

2009. gadā Ludzas bijušajā rajonā darbojās 
30 pašvaldību bibliotēkas 



Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums

To raksturo trīs nozīmīgi notikumi rajona 
bibliotēku darbā: 
Gatavošanās bibliotēku akreditācijai – akreditācija;
Profesionālās kvalifikācijas pilnveidošana – publisko 
bibliotēku attīstības projekta „Trešais tēva dēls” 
apmācības kursi.
Izmaiņas bibliotēku darbā jaunizveidotajos novados.



Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums

Novadu bibliotēku akreditācija



Bibliotēku pakalpojumu pieejamība

Ieskats Ludzas, Ciblas, Kārsavas, Zilupes 
novadu publisko bibliotēku galvenajos rādītājos:

Gads Lasītāju 
skaits

Izsniegums Apmeklējums Krājums

2008 8872 333474 189282 298993

2009 10092 333042 185172 272426 

Salīdzi-
nājums

+1220 -432 -4110 -26567



Bibliotēku pakalpojumu pieejamība

Bibliotēku lietotāji šodienas bibliotēkā var izmantot ne tikai 
tradicionālos bezmaksas informācijas avotus – grāmatas, 
periodiku, bet arī bezmaksas internetpakalpojumus, dažādas 
datubāzes, piemēram, NAIS, Letonika, Lursoft u.c. daudzās 
novadu bibliotēkās skenēšanas, printēšanas un kopēšanas 
pakalpojumi ir bez maksas. 



Krājuma komplektēšanas 
un organizācijas politika

Novadu rajona bibliotēku krājums pārskata gadā kopā 
sastāda 272426 vienības, kas ir par vienībām 26567 
mazāk nekā bija 2008.gadā.  
Bibliotēku krājuma komplektēšana tiek veidota 
pamatojoties uz lasītāju pieprasījumu. 
Pārsvarā krājumu komplektēšana notiek par 
pašvaldības piešķirto naudu.
Liels atbalsts bibliotēku krājumu papildināšanai ir VKKF 
projektiem: „Jauno grāmatu un citu izdevumu iegāde 
publiskajām bibliotēkām”, lasīt veicināšanas 
programmas „Bērnu žūrija”. 



Informācijas pakalpojumu attīstība

No 2006. gada 3. novadu bibliotēkām: Kārsavas 
pilsētas b-ka, Kārsavas pilsētas bērnu b-ka, Zilupes 
pilsētas b-ka, ir tiesības vadīt savu grāmatu fondu 
rajona elektroniskajā kop katalogā,13 rajona 
bibliotēku vadītāji izgāja BIS funkcionālā moduļa 
ALISE-i apmācību kursu un šobrīd arī šīs bibliotēkas 
veiksmīgi strādā pie grāmatu krājuma ievadīšanas 
kopkatalogā. 



Informācijas pakalpojumu attīstība

Pagasta bibliotēkas izmanto Ludzas galvenās 
bibliotēkas un SBA pakalpojumus, lai 
nodrošinātu lietotāju pieprasījumu pēc 
pagasta bibliotēkā neesošās literatūras. 



Novadpētniecības darbs

Rajona 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.



Projektizstrāde
LNB administrētajā VKKF kultūras programma „Jaunu grāmatu 
un citu izdevumu iegāde publiskajām bibliotēkām” 
VKKF kultūras programmas "Lasīšanas veicināšana" 
apakšprogrammā "Bērnu žūrija" – kurā šogad piedalījās 4 
novadu bibliotēkas: Ludzas novada Pildas pagasta bibliotēka, 
Ludzas novada Ņukšu pagasta bibliotēka, Kārsavas novada 
Lemeševas bibliotēka, Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas 
bērnu nodaļa



Metodiskā un konsultatīvā darba 
un sadarbības raksturojums

LPGB ir metodiski – konsultatīvais centrs 29. četru 
novadu bibliotēkām. 

2009. gadā metodiskā darba galvenie uzdevumi bija:
plānot un organizēt publisko bibliotēku darbinieku 
profesionālo zināšanu līmeņa paaugstināšanu, 
organizējot seminārus un kursus un praktikumus,
palīdzēt pagastu bibliotēkām sagatavoties 
akreditācijai,
sniegt konsultācijas bibliotekārā darba jautājumos 
visiem bibliotēku darbiniekiem,
popularizēt rajona un valsts bibliotēku darba pieredzi,
sadarbība ar citām Latvijas bibliotēkām.



Darbs ar bērniem un jauniešiem

Kā atzīmē Istalsnas bibliotēkas 
vadītāja Marija Čodare: 

Bibliotēku pakalpojumi bērniem šobrīd ir svarīgāki 
nekā jebkad agrāk. Bibliotekāriem jāmāk reaģēt 
uz augošām izmaiņām sabiedrībā un jāievēro 
bērnu informācijas, kultūras un izklaides 
pieaugošās vajadzības. Katram bērnam jau no 
mazotnes jāiepazīstas ar sava pagasta, pilsētas 
bibliotēku un tajā jājūtas tā, lai gribētos uz to 
burvju saliņu atgriezties vēl un vēl reizi.



Darbs ar bērniem un jauniešiem

Šobrīd bibliotēkās pieaug apmeklējamība, bet 
diemžēl izsniegums samazinās;
Bērnu grāmatu fonds papildinās galvenokārt 
no pašvaldību budžeta līdzekļiem. Liels 
atbalsts ir arī bērnu lasīšanas veicināšanas 
mērķprogrammai „Bērnu žūrija”  



Darbs ar bērniem un jauniešiem

Rajona bibliotēkās regulāri norit pirmo klašu 
skolēnu iepazīstināšanas pasākumi ar 
bibliotēku, tās lietošanas noteikumiem, 
iespējām, ko bibliotēkas var sniegt savam 
lietotājam. 



Bibliotēkas materiālā 
un tehniskā stāvokļa vērtējums
Pašvaldību bibliotēkas ir labā stāvoklī. Daudzām bibliotēkām jau 

laiku atpakaļ veikti gan kosmētiskie remonti, gan kapitālie 
remonti:
2009. gada otrajā pusē tika uzsākta un pabeigta renovācija 
Ciblas novada Felicianovas bibliotēkai  78 kvadrātmetru platībā. 
Bibliotēka atrodas Ciblas novada sociāli – informatīvā centra un 
komunālās saimniecības ēkā, 2. stāvā. 1954. gadā celtajai ēkai 
tikai 2009. gadā  „noveicās”, tā tika renovēta. Uz ~ 600 
kvadrātmetru lielu ēku tika izlietoti Ls 150000.



Bibliotēkas materiālā 
un tehniskā stāvokļa vērtējums

Zilupes dome uzsāka vērienīgus remontdarbus 
Zilupes pilsētas bibliotēkā par summu ~ 25 452 Ls. 
Tika savesti kārtībā 272 kv.m



Bibliotēkas personāls

Ludzas rajona 30 bibliotēkās darbojas 56 
darbinieki no tiem 48 bibliotekārie darbinieki 
Bibliotekāri regulāri mācās dažādos 
profesionālās pilnveides kursos. Četri bibliotekāri 
mācās divgadīgajos „Kultūras menedžmenta” 
kursos.



Bibliotēkas personāls

Rajona bibliotēkas darbinieki piedalījās 
profesionālajā mācību braucienā uz 
Aleksandrijas bibliotēku 



Bibliotēkas publicitāte 
un darbs ar sabiedrību

Diviem pagastiem ir savas mājas lapas, t.i. 
Blonti, Lauderi, kurās ir ziņas par bibliotēkām. 
Divām rajona bibliotēkām ir savi emuāri, t.i. 
Blontu bibliotēkai un Pureņu bibliotēkai. 
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