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UZDEVUMI UN PRIORITUZDEVUMI UN PRIORITĀĀTESTES

�Kvalitatīva apmeklētāju apakalpošana

� Kavējošie faktori: telpu, finanšu, laika, štata 
vienību trūkums

�Veicinošie faktori: sava darba mīlestība un 
darbinieku entuziasms



GALVENIE  DARBA RGALVENIE  DARBA RĀĀDDĪĪTTĀĀJIJI

Lietotāji līdz 18g. līdz 

16g.

Apmeklējumi Līdz

18 g.

Virtuālie Izsniegums t.sk.bērniem

2012 2853 970 841 52415 15116 12775 92044 17906

2011 2887 973 827 41561 15273 1950 90181 18808

-34 -3 14 10854 -157 10825 1863 -902



VEIKSMES STĀSTSVEIKSMES STĀSTS

Divu starptaustisko proejktu realizācija

ES Mūžizglītības programmās: 

Leonardo Da Vinči Leonardo Da Vinči 

«How museums, galleries, libraries and archives 
contribute to lifelong» («Kā muzeji, galerijas, 
bibliotēkas un arhīvi veicina mūžizglītību»)

(Nr 2011-1-LV1-LEO04-02149 1)



VEIKSMES STVEIKSMES STĀĀSTSSTS



VEIKSMES STĀSTSVEIKSMES STĀSTS
GrundtvigGrundtvig

«European readers club –effective etnic-cultural 
and socio-economic reception and integration of 
migrant communities into the receiving society» 

(«Eiropas lasītāju klubs-efektīvs etniski-
kulturālais un socio-ekonomiskais instruments 
migrantu uzņemšanai un integrācijai vietējā 
sabiedrībā»)  (Nr 2011-1-PL1-GRU06-
193232)



VEIKSMES STVEIKSMES STĀĀSTSSTS



20122012.. gadagada LudzasLudzas reģionareģiona20122012.. gadagada LudzasLudzas reģionareģiona
bibliotēkubibliotēku darbadarba galveniegalvenie pieturaspieturas
punktipunkti



ReReģģiona, novadu un bibliotiona, novadu un bibliotēēku darbku darbīības vispbas vispāārrīīgs gs 
raksturojumsraksturojums

Reģionā kopumā darbojās 28 publiskās un 19 skolu bibliotēkas:

• Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka – reģiona metodiski konsultatīvais
centrs,

• 2 pilsētu bibliotēkas (Kārsava un Zilupe), kuras ir arī novadu centrālās
bibliotēkas

• 25 pagastu bibliotēkas (Ciblas novada Ciblas pagasta bibliotēka ir sava
novada centrālā bibliotēka)novada centrālā bibliotēka)

• 19 skolu bibliotēkas, no kurām:

- koledžas bibliotēka, ģimnāzijas bibliotēka, Austrumlatgales
Profesionālās vidusskolas filiāles bibliotēka, speciālās internātskolas
bibliotēka, vakara vidusskolas bibliotēka, mūzikas pamatskolas bibliotēka, 5
vidusskolu bibliotēkas, 8 pamatskolu bibliotēkas.



ReReģģiona, novadu un bibliotiona, novadu un bibliotēēku darbku darbīības vispbas vispāārrīīgs gs 
raksturojumsraksturojums

2011.gadā Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadi slēdza sadarbības līgumus ar 
Ludzas novada pašvaldību par Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas kā reģiona 
galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu trīs novadu pašvaldību bibliotēkām un 
šo funkciju finansēšanu. Vienas bibliotēkas maksājuma summa gadā sastādīja 
Ls 232, 92. 

Sadarbības līgumi novadiem gadā izmaksāja: 

� Kārsavas novadam - Ls 1630.44� Kārsavas novadam - Ls 1630.44

� Ciblas novadam - Ls 1397.52, 

� Zilupes novads - Ls 931.68 



Galvenie reGalvenie reģģiona publisko iona publisko 
bibliotbibliotēēku darba rku darba rāāddīīttāājiji

 2010.gads 2011.gads 2012.gads Kopējā 
dinamika (+/-) 

Lietotāju skaits 8761  8800 8627 - 

t.sk. bērni  3018 3056 2875 - 

Izsniegums 279996 271482 270536 - Izsniegums 279996 271482 270536 - 

t.sk. bērni 73120 61589 59568 - 

Apmeklējumu skaits 170789 145226 154174 + 

t.sk. bērni 67440 63669 57599 - 

 



Galvenie reGalvenie reģģiona skolu bibliotiona skolu bibliotēēku ku 
darba rdarba rāāddīīttāājiji

2011.gads 2012.gads Kopējā dinamika 
(+/-)

Lietotāju skaits 4288 3820 -

t.sk. bērni 2815 2546 -

Izsniegums 93945 92429 -

t.sk. bērni 61481 14087 -

Apmeklējumu skaits 76037 76109 -

t.sk. bērni 55511 53349 -



Darbs ar bDarbs ar bēērniem un jauniešiemrniem un jauniešiem





ViktorViktorīīnas, konkursi.......nas, konkursi.......





Veiksmes stVeiksmes stāāsts.....sts.....

Ludzas novada Istras bibliotēkas teātra trupas 
viesošanās Lietuvā.



PALDIES PAR 
UZMAN ĪBU!


