


Vērtējums, atziņas un secinājumi

• Bibliotēku tīkls bija stabils

• Sadarbības līgumi bija noslēgti ar Ciblas, 

Kārsavas un Zilupes novadiem

• Bibliotēku lietotāju skaits dažās bibliotēkās 

samazinās, bet dažās palielinās. 



Jauninājumi, sasniegumi 

• Jauna tradīcija: labākiem lasītājiem organizēt ekskursijas pa novada 

kultūrvēsturiskām vietām

• Bibliotēkās rīkotie pasākumi kļūst aizvien kvalitatīvāki satura ziņā, 

tematiski daudzpusīgāki 

• Pēc apmeklētāju lūguma rīkojam pasākumu

«Tikšanās ar sen zināmo, bet aizmirsto grāmatu»

• Zilupes pilsētas bibliotēkas darbiniece Nadežda Boldiševiča saņēma 

Goda rakstu par atbildīgu un apzinīgu darba veikšanu Zilupes 

pilsētas bibliotēkā

• Istras pagasta bibliotēkas vadītāja Jeļenai Kreminskai «Par 

profesionalitāti, godprātīgu attieksmi pret darbu, kultūras tradīciju 

popularizēšanu» tika piešķirts Ludzas novada pašvaldības Atzinības 

raksts 



Gada mirklis

• «Dzejas dienas» 

• https://www.youtube.com/watch?v=9Haf3FkrUnE

https://www.youtube.com/watch?v=9Haf3FkrUnE


Problēmas, risinājumi

• Ludzas pilsētas galvenai bibliotēkai joprojām telpu
problēma

2018.gadā tiks veikta telpu tehniskā apsekošana

• Datortehnikas novecošana

2018. gadā Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas projekta «Interactive educational space –
efficient way of social integration of children from
disadvantaged families» ietvaros tiks nomainīta datortehnika
Ludzas pilsētas galvenajā bibliotēkā

LAD programmā atbalstītā projekta “Aprīkojuma iegāde
Ludzas novada pagastu bibliotēkām iedzīvotāju sabiedrisko

aktivitāšu dažādošanai” ietvaros tiks nomainīts datorparks
10 novada pagastu bibliotēkām

• Iedzīvotāju skaita samazināšanās



Piemēri, kā bibliotēka iesaistās ANO mērķu 

sasniegšanā

• Mērķis «Novērsta nabadzība» un

• Mērķis  «Labs darbs un ekonomiskā izaugsme»

Publiska piekļuve informācijai un dažāda veida resursiem 

• Mērķis «Kvalitatīva izglītība»
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Piemēri, kā bibliotēka iesaistās ANO mērķu 

sasniegšanā

• Mērķis «Laba veselība»

Ļoti pieprasīta literatūra par veselīgo dzīves veidu

• Mērķis «Sadarbība mērķu īstenošanai»      

Bibliotēkas dalība LEONARDO da VINCI un 
GRUNDTVIG     programmās. Pēc projektu beigām 
turpinam sadarbību ar projektu partneriem no Polijas, 
Lietuvas

Vācot novadpētniecības informāciju, regulāri tiek 
uzturēti kontakti ar  novadniekiem Izraēlā, Vācijā 



Paldies par uzmanību!

• Elita Zirne

• www.ludzasbiblio.lv

• + 371 65781191

• biblio@ludzasbiblio.lv

• Inta Kušnere

• www.ludzasbiblio.lv

• + 371 65781191

• biblio@ludzasbiblio.lv


