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Bibliot ēku darbības vispār īgs 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 2007. gadu , bibliotēkas lasītāju sastāvs nav � Salīdzinot ar 2007. gadu , bibliotēkas lasītāju sastāvs nav 
krasi mainījies. 



Bibliot ēku pakalpojumu pieejamība

� 2007. 2008. +, -
� Lietotāju skaits 1803              1838 -3
� Apmeklējumu skaits 39544 83002 +43458
� Izsniegumu skaits 114791  98994 -15797

� Vienu mēnesi bibliotēkas lietotājiem 
bija pieejami tikai lasītavas 
un interneta lasītavas pakalpojumi



Bibliot ēku pakalpojumu pieejamība

� Vidējais apmeklējums dienā - 88; 
� Vidējais apmeklējums uz 1 lasītāju - 14;
� Vidējais izsniegums dienā - 341.



Bibliot ēku pakalpojumu pieejamība

� 2008.g. bibliotēka abonēja Lursoft laikrakstu 
bibliotēku, Letonikas, E-likumi.lv, NAIS un 
Rubricon datu bāzes; 

� Uzsākām automātisko grāmatu 
izsniegšanu/saņemšanu; izsniegšanu/saņemšanu; 

� Ieviesām jaunu pakalpojumu: attālināto grāmatu 
pasūtīšanu;

� Maksas un bezmaksas pakalpojumi



Bibliot ēku pakalpojumu pieejamība

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



Bibliot ēku pakalpojumu pieejamība

� 2008. gadā lasītājiem pieprasītie temati ir 
palikuši tradicionāli: ekonomika, psiholoģija, 
māksla, biežāk sāka prasīt dabas zinības, 
tehnisko literatūru. Pieprasījumu uz tehnisko 
literatūru ne vienmēr varam apmierināt.literatūru ne vienmēr varam apmierināt.



Kr ājuma komplektēšanas 
un organizācijas politika

2008.g. bibliot ēka saņēma:  
� 1386 eks. grāmatu par kopējo summu 5962,56 Ls
� 2532 eks. žurnālu un brošūru. 
� 2008. gada jaunieguvumi sastāda 7.82 % no kopējā 

bibliotēkas krājuma.bibliotēkas krājuma.



Kr ājuma komplektēšanas 
un organizācijas politika

VKKF; 17,00%

Ziedojumi; 
12,00%

Bibliotēkas krājumus komplektējām par šādiem līdzekļiem:

Ludzas dome; 
71,00%

VKKF; 17,00%

Sadālījums pa valod ām

1398; 56%

1125; 44%

9; 0%

Latviešu valodā Krievu valodā Citas valodās



Inform ācijas pakalpojumu attīstība

� Turpinām veidot un uzturēt rajona 
bibliotēku elektronisko kopkatalogu;

� pilnveidojām „Kultūrvēstures 
datubāzi” latviešu valodā, kā arī iesākām to datubāzi” latviešu valodā, kā arī iesākām to 
tulkot  krievu valodā 

� papildinām arī elektronisko datubāzi 
“Ludzas pilsētas domes dokumenti”.



Novadpētniecības darbs

� Dzejas grāmatas "Он из тихих 
районных столиц" atvēršanas svētki 



Novadpētniecības darbs

� Piemiņas plāksnes atklāšana par  godu 
grāmatniecības sākumiem Ludzā



Novadpētniecības darbs

� Turpinājām veidot novadpētniecības elektronisko 
katalogu (11329 ieraksti); 

� uzsākām Ludzas rajona laikrakstu pārskatīšanu un 
informācijas ievietošanu elektroniskajā 
novadpētniecības katalogā (no 1952.gada līdz novadpētniecības katalogā (no 1952.gada līdz 
1969.gadam);

� turpinām papildināt bibliotēkas mājas lapā izveidoto 
„Kultūrvēstures datu bāzi” (560 lappuses);

� uzsākām darbu pie datubāzes tulkošanas krievu 
valodā (82 lappuses).  



Projektizstr āde

� Piedalīšana VKKF projektā „Jaunu grāmatu 
un citu izdevumu iegāde publiskajām 
bibliotēkām”;

� Bibliotēka ņēma dalību Rēzeknes rajona 
padomes izstrādātajā un Eiropas Komisijas padomes izstrādātajā un Eiropas Komisijas 
un sabiedrības integrācijas fonda atbalstītajā 
projektā „Europe Direct informācijas tīkla –
Austrumlatgales informācijas punkta 
uzturošās struktūras izveide”;

� Rajona bibliotēkas piedalījās Bila un Melindas 
Geitsu fonda finansētā projekta aktivitātēs   



Projektizstr āde

� ESIP aktivitātes 



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.



Bibliot ēkas materiālā 
un tehniskā stāvokļa vērt ējums

� 2008. gadā Ludzas pilsētas galvenās 
bibliotēkas telpu stāvoklis nav uzlabojies. 
Tika izstrādāts projekts telpu rekonstrukcijai. 



Bibliot ēkas personāls

Bibliotēkas darbinieki ir izgājuši apmācības Latvijas 
valsts un Bila & Melindas Geitsu fonda līdzfinansētā 
Latvijas publisko bibliotēku projekta „Trešais tēva 
dēls” ietvaros 



Bibliot ēkas personāls

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Ostrovas un 
Pleskavas ( Krievija) bibliotēkām 



Bibliot ēkas personāls

Radošais brauciens uz Roķišķu ( Lietuva) 
bibliotēku



Bibliot ēkas finansiālais nodrošinājums

� LPGB kopējais finansējums no Ludzas 
pilsētas domes budžeta ir pieaudzis par 22,6 
% , galvenokārt tas notika uz darbinieku 
atalgojuma palielināšanas rēķina. 

� Pārējās LR MK noteikumos Nr 415. noteiktās 
normas ir grūti izrēķināt 



Bibliot ēkas publicitāte 
un darbs ar sabiedrību

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



Bibliot ēkas publicitāte 
un darbs ar sabiedrību

� Ludzas rajona 7. Grāmatu svētki



Bibliot ēkas publicitāte 
un darbs ar sabiedrību

� Tikšanās ar dzejnieci Korn ēliju Apškr ūmu



Ludzas rajona bibliotēku 
darba raksturojumsdarba raksturojums



Bibliot ēku darbības vispār īgs raksturojums

� 2008. gadā Ludzas rajonā darbojās 32 
pašvaldību bibliotēkas 



Bibliot ēku darbības vispār īgs raksturojums

To raksturo tr īs noz īmīgi notikumi rajona 
bibliot ēku darb ā: 

� Gatavošanās bibliotēku akreditācijai – akreditācija;
� Ludzas rajona bibliotēku konkurss „Labākā bibliotēka 

Ludzas rajonā 2008. gadā”;Ludzas rajonā 2008. gadā”;
� Profesionālās kvalifikācijas pilnveidošana – publisko 

bibliotēku attīstības projekta „Trešais tēva dēls” 
apmācības kursi.



Bibliot ēku darbības vispār īgs raksturojums

Ludzas rajona bibliotēku konkursa „Labākā bibliotēka Ludzas 
rajonā 2008. gadā” rezultāti:

� Pirmās vietas ieguvēji – Kārsavas pilsētas bibliotēka (vadītāja 
Inta Jurča) un Kārsavas pilsētas bērnu bibliotēka (vadītāja Aija 
Paršova). 

� Otrās un trešās vietas ieguvēji - Lauderu pagasta bibliotēka 
(vadītāja Valentīna Klovane) un Pureņu pagasta bibliotēka (vadītāja Valentīna Klovane) un Pureņu pagasta bibliotēka 
(vadītāja Valentīna Žeikare). 



Bibliot ēku darbības vispār īgs raksturojums

� Lauku bibliotēku akreditācija



Bibliot ēku pakalpojumu pieejamība

� Ieskats Ludzas rajona pašvaldību publisko 
bibliotēku galvenajos rādītājos:

Gads Las ītāju 
skaits

Izsniegums Apmekl ējums Kr ājums

2007 9375 390115 112805 332686

2008 8872 333474 189282 298993

Salīdzi-
nājums

-503 -56641 +76477 -33693



Bibliot ēku 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 
rajona bibliotēkās skenēšanas, printēšanas un kopēšanas 
pakalpojumi ir bez maksas. 



Kr ājuma komplektēšanas 
un organizācijas politika

� Ludzas rajona bibliotēku krājums pārskata gadā kopā 
sastāda 298993 vienības. 

� Bibliotēku krājuma komplektēšana tiek veidota 
pamatojoties uz lasītāju pieprasījumu. 

� Pārsvarā krājumu komplektēšana notiek par � 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”. 



Inform ācijas pakalpojumu attīstība

� No 2006. gada 3. rajona 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 � 13 rajona bibliotēku vadītāji izgāja BIS funkcionālā 
moduļa ALISE-i apmācību kursu un šobrīd arī šīs 
bibliotēkas veiksmīgi strādā pie grāmatu krājuma 
ievadīšanas kopkatalogā. 



Inform ācijas pakalpojumu attīstība

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



Novadpētniecības darbs

Rajona bibliot ēkas lielu darbu iegulda 
novadp ētniec ībā, sava dzimt ā stūrīša vēstures 
apzināšanai un populariz ēšanai:

� Lauderu pagasta bibliotēkā ir liela Svētā Nikolaja pareizticīgās 
baznīcas arhīvu dokumentu kolekcija;

� Zilupes pilsētas bibliotēkā un Kārsavas pilsētas bibliotēkā ir 
vēsturisko fotogrāfiju kolekcija.



Projektizstr āde

� LNB administrētajā VKKF kultūras programma 
„Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajām 
bibliotēkām” – kurā dalību ņēma 13 rajona bibliotēkas 
(pieteikumi rakstīti bija 15 bibliotēkām, divas 
bibliotēkas netika atbalstītas).bibliotēkas netika atbalstītas).

� VKKF kultūras programmas "Lasīšanas veicināšana" 
apakšprogrammā "Bērnu žūrija" – kurā šogad 
piedalījās 19 rajona bibliotēkas. „Bērnu žūrijā” šogad 
pirmo reizi piedalījās divas pašvaldību bibliotēkas 
Mežvidu pagasta Ranču bibliotēka un Pušmucovas 
pagasta bibliotēka



Metodiskā un konsultatīvā darba 
un sadarbības raksturojums

� LPGB ir metodiski – konsultatīvais centrs 31 
rajona pašvaldību bibliotēkai. Šo darbu veic 
ar rajona padomes atbalstu.



Darbs ar bērniem un jauniešiem

Kā atzīmē Istalsnas bibliot ēkas 
vad ītāja Marija Čodare: 
� Bibliotēku pakalpojumi bērniem šobrīd ir svarīgāki 

nekā jebkad agrāk. Bibliotekāriem jāmāk reaģēt 
uz augošām izmaiņām sabiedrībā un jāievēro 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 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. lietotājam. 



Bibliot ēkas materiālā 
un tehniskā stāvokļa vērt ējums
Pašvaldību bibliotēkas ir labā stāvoklī. Daudzām 

bibliotēkām jau laiku atpakaļ veikti gan kosmētiskie 
remonti, gan kapitālie remonti:

� renovētas telpas ieguva 2008.gadā Kārsavas pilsētas 
bibliotēka un Kārsavas pilsētas bērnu bibliotēkas par 
summu ~ 70 000 Ls;summu ~ 70 000 Ls;

� Mērdzenes pagastā tika renovēta ēka , kurā atrodas 
arī pašvaldības bibliotēka. . Bibliotēkas telpu platība 
ir 70 kv.m un uz šo renovāciju pagasta padome 
patērēja ~ 20 000 Ls;

� Mežvidu pagasta Ranču bibliotēkā tika izremontēta 
telpa. Bibliotēkas kopplatība ir 47 kv.m un 
remontdarbi izmaksāja  ~ 15 651 Ls.  



Bibliot ēkas materiālā 
un tehniskā stāvokļa vērt ējums

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



Bibliot ēkas personāls

� Ludzas rajona 32 bibliotēkās darbojas 58 
darbinieki no tiem 49 bibliotekārie darbinieki 

� Bibliotekāri regulāri mācās dažādos 
profesionālās pilnveides kursos. Deviņi 
bibliotekāri mācās divgadīgajos „Kultūras bibliotekāri mācās divgadīgajos „Kultūras 
menedžmenta” kursos.



Bibliot ēkas personāls

� Ludzas rajona bibliotekāri mācās ALISEs 
kursos



Bibliot ēkas personāls

� Rajona bibliotēkas darbinieki piedalījās 
profesionālajā mācību braucienā uz Grieķijas 
bibliotēkām 



Bibliot ēkas 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. Blontu bibliotēkai un Pureņu bibliotēkai. 



Bibliot ēkas publicitāte 
un darbs ar sabiedrību

Savas vizītes pirmajā dienā, 30. jūnijā, 
uzņemšanas grupa «Беларусьфильм»  4 
cilvēku sastāvā apmeklēja Zilupes bibliotēku, 


