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 2011. gada septembrī tika veikta bibliotēkas atkārtotā 

akreditācija 

 

 Akreditācijas komisijas ieteikumi ir vērsti uz bibliotēkas 

vizuālā tēla, mājas lapas, krājuma kvalitātes, uzlabošanu. 

 

 

 



  „Ludzas novada attīstības programmā 2011.-

2017. gadam” ir iekļauta bibliotēkas attīstības 

kopīgā stratēģija 

  Paredzēts, ka bibliotēka turpinās attīstīties kā 

informācijas, izglītības un brīvā laika 

pavadīšanas centrs 

Tiks meklēti līdzekļi bibliotēkas telpu 

modernizēšanai un funkcionalitātes 

paaugstināšanai 

   

 



 2011. gadā ir izstrādāta „Ludzas pilsētas galvenās 

bibliotēkas krājuma attīstības un komplektēšanas 

koncepcija” 2011.-2015. gadiem 

 

  Tajā ir veikta iepriekšējās krājuma attīstības koncepcijas  

     analīze, kā arī izstrādāta bibliotēkas krājumu veidošanas  

     un papildināšanas politika 2011.-2015.g.g. 

 

 Saņemti 1497 eks. grāmatu (+ 569 salīdzinot ar 2010. g.) 

 

 Krājuma apgrozība  - 1,72%  

 



  

             2010.      2011.         +; -  

Lasītāju skaits                  2901     2887         - 11 

Apmeklējumu skaits       38720                41561     + 2841 

Izsniegumu skaits           88891     90161       +1270 

 

 

 

 



Sadalījums pa kategorijām

Pensionāri

10%

Strādajošie

25%Skolnieki

36%

Bezdarbnieki

16%Studenti

8%

Pirmskolnieki

5%



 Bibliotēka ir pieejama 52 stundas nedēļā, katra mēneša 15. 

datums - spodrības diena 

 Bezmaksas: grāmatu izsniegšana, periodikas piedāvājums, 

grāmatu pienešana mājās veciem cilvēkiem un cilvēkiem ar 

kustību traucējumiem, interneta izmantošana, datu bāžu 

Letonika, Rubricon, e-likumi.lv, Kultūrvēstures datu bāze, 

apmācība darbam interneta vidē un datora 

standartprogrammās, SBA pakalpojumi, pasākumu rīkošana  

 Maksas: printēšana, kopēšana, skenēšana, faksa nosūtīšana, 

datu bāzes LURSOFT izmantošana, elektroniskā dokumentu 

piegāde 



Ilga Kaupuža, Voldemāra 

Caunes balvas ieguvēja 



Bērnu apkalpošanas nodaļa sadarbojas ar Ludzas  

    pilsētas ģimnāziju, Ludzas pilsētas 2.vidusskolu, 

    Ludzas mūzikas pamatskolu un pirmskolas 

izglītības iestādēm “Namiņš”, “Pasaciņa”, 

“Rūķītis” 

 

  Pasākumi notika galvenokārt pirmskolas vecuma 

bērniem (10) un jaunāko klašu skolēniem (19). 

Divi pasākumi bija vidējā skolas vecuma bērniem.  



       Pasākumi: “Zaķu čatošanās” ,“Cauri grāmatu vārtiem uz 

brīnumu”, Tikšanās ar A.Rudzinski,   



 

Datorparkā izmaiņas nenotika 

 

 VVBIS datrotehnika noveco 



                                                                 2010.                2011.           +; - 

Elektroniskais kopkatalogs                     

Ierakstu skaits                                          53783              58081          + 4298         

Ieraksti ar eksemplāriem                         45234               47724         + 2490 

Monogrāfisko izdevumu eksemplāri      106251             121015        + 14764 

Turpinājumresursu eksemplāri                1179                1654             + 475 

Novadpētniecības datu bāze 

Ierakstu skaits                                          14286             15626          + 1340 

Ludzas novada domes dokumenti    

Ierakstu skaits                                           1131               1644            + 513 

Analītika 

Ierakstu skaits                                                                   4660  



Krājuma kārtējā komplektēšana (grāmatas, CD) 

Novadpētniecības mapju papildināšana  

Retrospektīvā Ludzas rajona laikraksta 

pārskatīšana (XX. gs. 80.gadi) 

 “Zudusī Ludza”:  digitalizēti 155 attēli pārsvarā par 

XX gs 50.-60. g.g.  No Novadpētniecības muzeja – 

31 attēls ( XX.gs 30.-40.g.g.)   



   Veltījums Lilitai Kornelei 

 

            Sākot ar februāri tika vāktas atmiņas 

Bibliotēku nedēļas ietvaros rīkots pasākums 

            Izveidota novadpētniecības mape  
 



Tikšanās ar 

novadnieku slaveno 

kinodokumentalistu 

Hercu Franku 



 Izstrādāti 7 projekti, no tiem 3 atbalstīti 

 „Ludza! Ludza! Tālā teiksma…”. Kultūrvēstures 

datu bāzes daļas tulkošana angļu valodā.  (Ludzas 

novada pašvaldības    Izglītība, kultūras un sporta 

pārvaldes Mazo projektu konkurss) 

 

 ELFLA Leader pasākuma projekts "Ludzas pilsētas 

galvenās bibliotēkas ienesīguma kapacitātes 

paaugstināšana un aktivitāšu dažādošana“ Biroja 

tehnikas iegāde. Realizācija 2012.g ( Izstrādāja Ludzas 

novada pašvaldības Attīstības nodaļas speciālisti) 

 



 Mūžizglītības programmā  Leonardo da Vinci atbalstīts 

projekta pieteikums „How museums, galleries, libraries 

and archives contribute to lifelong learning”. 

Realizācija 2011.-2013.g.g. 

 

  Mūžizglītības programmā GRUNDTVIG guvis 

atbalstu projekta pieteikums „ European reader`s club-

effective ethnic-cultural and socioeconomic recption 

and integration of migrant communities into the 

receiving society”. Realizācija 2011.-2013.g.g. 



„How museums, galleries, libraries and 

archives contribute to lifelong learning”. 

Tikšanās Latvijā  



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.  

 



• Lasītavās jauni žurnālu plaukti 

 

 

 

•Abonementā nomainīti gaismas ķermeņi 



Kopā 19 darbinieki 

Bibliotekārie – 14 

 8 darbinieki strādāja uz 0,875 slodzi 

 5 darbinieki – uz 0,75 

Datu bāžu inženieris uz 0,2 slodzi 

 

Mācībām veltītas 192 stundas 

 



 Pieauguši izdevumi krājuma komplektēšanai un 

atalgojumiem 

 

 Projektos papildus piesaistīti 32 000 EUR un  

    345 Lati 



 Ar Cibas, Kārsavas un Zilupes novadiem līgumu 

ietvaros 

 

 Ar skolu bibliotēku metodisko apvienību “Bērnu 

Žūrijas” ietvaros, kā arī konsultējot 

 

 Ar pilsētas iestādēm un NVO pēc nepieciešamības 

 

 Bibliotēkas darbinieki piedalās:Ludzas Novada domes 

Atzinības Rakstu apbalvošanas padomes, Konkursa 

„Ludzas novada gada cilvēks” žūrijas,  Izglītības 

Kultūras un sporta pārvaldes Mazo projektu konkursa 

projektu vērtēšanas komisiju darbā 

 



 Sadarbība ar “Ludzas Zeme”, “Vietējo Latgales 

Avīzi”, “Latgales reģionālo Televīziju” 

 

 Informācija tiek ievietota www.ludzaspils.lv, 

www.biblioteka.lv, www.ludzasbiblio.lv  

 

  Organizēti 37 pasākumi , 154 grāmatu izstādes 

 

 “Bibliotēka dodas pie lietotāja”, apmācīti 7 cilvēki 

 

 

http://www.ludzaspils.lv/
http://www.biblioteka.lv/
http://www.ludzasbiblio.lv/


      
        Ilga Kaupuža Hercs Franks 

• Projekts“ Zudusī Ludza” 





Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novados darbojas 28 

pašvaldību publiskās bibliotēkas un 19 skolu bibliotēkas: 

• Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka, kā reģiona galvenā bibliotēka, 

• 2 pilsētu bibliotēkas - Kārsava un Zilupe, 

• 25 pagastu bibliotēkas, 

• 19 skolu bibliotēkas, no tām: 
   1 koledžas bibliotēka 

   1 ģimnāzijas bibliotēka  

   5 vidusskolu bibliotēkas 

   1 arodvidusskolas bibliotēka 

   1 mūzikas pamatskolas bibliotēka 

   1 vakara vidusskolas bibliotēka 

   8 pamatskolu bibliotēkas 

   1 speciālā internātskolas bibliotēka 

 



 Pēc 01.01.2012 gada statistikas datiem četros novados dzīvo 

28776 iedzīvotāji: 

 Ludzas novadā -15178, 

  Ciblas novadā -3229, 

  Kārsavas novadā -6776,  

 Zilupes novadā -3593.  

 Pēc bibliotēku darba rādītāju apkopošanas - novadu 

bibliotēkās kopīgais lasītāju skaits ir 13014, kas sastāda 

45.22% no novadu iedzīvotāju skaita.  



   2011.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  



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. 



 Bibliotēku krājums pārskata gada beigās sastādīja 

259872 vienības, no tiem: 

 Ludzas novada bibliotēkās ir 113289 vienību, 

 Ciblas novadā - 38908,  

 Kārsavas novadā - 59009,  

 Zilupes novadā - 48666 

Skolu (19) bibliotēkās - 257192 

 



Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu publisko 

bibliotēku kopējais krājums 2011. gadā palielinājies par 

8864 dokumentiem, t.sk. bērnu grāmatas – 1234  

 

 Ludzas novada bibliotēkās - 5329 jaunieguvumi par Ls 11528 

 Ciblas novada bibliotēkās - 1066 jaunieguvumi par Ls 2944 

 Kārsavas novada bibliotēkās - 1558 jaunieguvumi par Ls 4716 

 Zilupes novadu bibliotēkās - 911 jaunieguvumi par Ls 3260 

Skolu (19) bibliotēkās - 11375 jaunieguvumi par Ls 20081 



 

2011 gadā norakstītas 20636 vienības, no tām: 

 

 Ludzas novada bibliotēkās izslēgto vienību skaits - 7420, 

 Ciblas novada bibliotēkās izslēgto vienību skaits - 3765, 

 Kārsavas novada bibliotēkās izslēgto vienību skaits - 5790, 

 Zilupes novada bibliotēkās izslēgto vienību skaits - 3661 

Skolu (19) bibliotēkās izslēgto vienību skaits - 22127 

 



 

Ludzas, Ciblas, Kārsavas, Zilupes bibliotēku darba 

rādītāji salīdzinot ar 2009. un 2010. gadu 

 

 

Rādītāji 2009.gads 2010.gads 2011.gads +/ - 

Lasītāji: 9130 8761 8800 + 

t.sk. bērni 3219 3018 3056 + 

Apmeklējumi: 185172 170789 145226 - 

t.sk. bērni 64403 67440 63669 - 

Izsniegums: 333042 279996 271482 - 

t.sk. bērni 83650 73120 61589 - 



 

Krājumu apgrozība – 1,1 

 Izsniegumu skaits uz vienu lasītāju – 30,8 

Dokumentu skaits uz vienu lasītāju – 28,1 

Apmeklējumu skaits uz vienu lasītāju – 16,5 



 Ludzas, Ciblas, Kārsavas, Zilupes bibliotēku 

izmantošanas dinamikas rādītāji darbā ar bērniem 

3.gadu laikā 

 

 
Rādītāji 2009.gads 2010.gads 2011.gads +/ - 

Lasītāji 3219 3018 3056 + 

Apmeklējumi 64403 67440 63669 - 

Izsniegums 83650 73120 61589 - 



 2011. gadā maziem lasītājiem ir sniegtas 1356 

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; 

 6skolu bibliotēkas atskaites gadā uzsāka savu bibliotēku 

krājumu ievadīšanu Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas 

elektroniskajā kopkatalogā 

 



 Uz 31.12.2011. elektroniskajā kopkatalogā ir ievadīti 

121015 publisko un skolu bibliotēku eksemplāri, kas 

sastāda 32% no kopējā bibliotēku krājuma.  

Secinājums viens - darbs pie krājumu rekataloģizācijas ir 

jāturpina intensīvāk. 

 





 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 10 novadu 

bibliotēkas (LGB bērnu apkalpošanas nodaļa, Ludzas pilsētas 

ģimnāzija, Pildas b-ka, Ņukšu b-ka, Kārsavas pilsētas bibliotēkas 

bērnu apkalpošanas nodaļa, Salnavas b-ka, Mežvidu b-ka, 

Mežvidu pamatskola, Mērdzenes b-ka, Ciblas b-ka)  



 

Ludzas novada pašvaldības Izglītības, Kultūras un sporta pārvalde 
izsludināja konkursu „Mazie kultūras projekti”. Piedalījās un tika 
atbalstītas 5  Ludzas novada bibliotēkas:  

 Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka „Ludza - tālā teiksma” - tika 

atbalstīta 

 Pureņu pagasta bibliotēka ar projektu „Pureņu skola - 20 gadi foto 

attēlos” - tika atbalstīta  

 Istras pagasta bibliotēka ar projektu „ Jeļenas Rudnikas radošais 

vakars” - tika atbalstīta 

 Briģu pagasta bibliotēka ar projektu „Brigu pagasta bibliotēkas 

pakalpojumu attīstība” - netika atbalstīts 

 Cirmas pagasta bibliotēka ar projektu - Novadpētniecības pārgājiens 

„Tas bija tik nesen - tas bija tik sen” - netika atbalstīts 

 



 Aizvadītais gads Ludzas, Kārsavas un Zilupes bibliotekāriem 

bija ļoti bagāts arī ar viesu uzņemšanu no Izraēlas, ASV, viņi 

interesējās par Kārsavas, Zilupes, Ludzas ebreju tautas 

vēsturi..  

 



 LPGB ir metodiski – konsultatīvais centrs 27 Ludzas, 

Kārsavas, Ciblas un Zilupes novadu bibliotēkām.  

 

 LPGB veic konsultatīvo darbu 19 skolu bibliotēkai. 

 



 Sadarbība ar Kultūras ministru notiek lietišķās sarakstes un 
konsultāciju veidā  

 SIA Tieto EnatorLatvia 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” 

cents, metodiskais un konsultatīvais cents.  



 7 semināri 

 3 pieredzes apmaiņas braucieni  



 

 2011. gadā Brigu bibliotēka tika pārcelta uz plašākām 
telpām un veikts kosmētiskais remonts. 

 Izmaksas 3000 Ls 

 



 Istras pagasta bibliotēkā tika veikts kosmētiskais 

remonts. Izmaksas Ls 4500 



Malnavas koledžas bibliotēka ir pārcēlusies 

jaunajās telpās 



 

 

 Novados ir 28 publiskās bibliotēkas, kurās darbojas 55 

darbinieki no tiem 47 bibliotekārie darbinieki.  

 19 skolu bibliotēkās strādā 22 bibliotekāri. 



Trijām novadu bibliotēkām, t. i. Blontu pagasta 

bibliotēka, Pureņu pagasta bibliotēka, Ciblas 

pagasta bibliotēka ir savi emuāri: 

www.purenubiblioteka.blogspot.com 

www.blontubiblioteka.blogspot.com 

www.ciblasbiblioteka.blogspot.com 



    

 

 

                







02.12.201. Grāmatu Svētku noslēguma 

pasākums. Galerijā “Daugava” 

Kinomuzejā, Salaspils bibliotēla 



Paldies par uzmanību! 


