
Rēzeknes un Viļānu novadu 
bibliotēkas 2015.gadā
Publisko bibliotēku apaļā galda diskusijas 10.03.2016.



Bibliotēku darba rādītāji un 
izmantošanas dinamika
Rēzeknes novads 2014.gads 2015.gads Kopējā

dinamika( +/- )
Lietotāju skaits 6862 6667 -195
Apmeklējumu
skaits/fizisko

159703/144416 130763 -13653

Virtuālie
apmeklējumi

15287 24153 +8866

Izsniegums 241157 231529 -9628

Viļānu novads 2014.gads 2015.gads Kopējā
dinamika( +/- )

Lietotāju skaits 1549 1511 -38
Apmeklējumu
skaits/fizisko

31120/27587 27458 -129

Virtuālie
apmeklējumi

3533 5343 +1810

Izsniegums 56118 54414 -1704



Galvenās atziņas un secinājumi
atziņas

 Fizisko apmeklējumu skaits samazinās, bet 
pieaug virtuālo apmeklējumu skaits

 Krājumu apgrozība 1,05
 Bibliotēku finansējums pozitīvs

 Tiek atjaunots un uzlabots IT piedāvājums

 Bibliotēku darbinieku profesionālā pilnveide

 19 pagastu bibliotēku atkārtota 
akreditācija 

 Palielinājies organizēto tematisko  
pasākumu un izstāžu skaits 

 Produktīva sadarbība ar Rēzeknes pilsētas 
Centrālo bibliotēku (Reģiona galveno 
bibliotēku)

secinājumi
 Jāaktivizē bibliotēku klātbūtne un 

darbība digitālajā vidē;
 Aktualizēts bibliotēku krājums 
 Veicina bibliotēku attīstību
 Digitālo pakalpojumu sniegšanas 

pamatbāzes nodrošinājums;
 Priekšnosacījums apkalpošanas 

kvalitātes uzlabošanai;
 Sakārtots un uzlabots bibliotēku darbs;
 Aktivizēts darbs ar sabiedrību;
 Tiek nodrošināta vienotā e-kataloga 

veidošana un uzturēšana, apmācību 
organizēšana, konsultatīvais darbs



Gada jauninājumi

 Jauni pakalpojumi – automatizēta lietotāju apkalpošana uzsākta 
trijās  Rēzeknes novada un vienā Viļānu novada pagastu 
bibliotēkās;

 Publiskā Interneta piekļuves un tehniskā aprīkojuma uzlabošana 
veikta piecās Rēzeknes novada pagastu bibliotēkās;

 Vasaras lasīšanas veicināšanas akcijas;
 Jauno literātu kopa;
 Novadpētniecības ekskursijas;



Problēmas un risinājumi

problēmas

 Lietotāju skaita samazinājums

 Iespieddarbu izsnieguma samazinājums

 Ieilgusi krājumu rekataļoģizācija 10 
bibliotēkās

 Nepietiekams finansējums 
bibliotēku aprīkojuma 
modernizācijai

risinājumi
 Iedzīvotāju aptvērums ar 

bibliotekāriem pakalpojumiem 
nemainīgs 23%; 

 Alternatīvie informācijas ieguves 
un lasīšanas veidi ( elektroniskie 
informācijas nesēji);

 Subjektīvais faktors;

 Projektu apgūšana



Novadpētniecības darba kopsavilkums

 Novadpētniecības materiālu krājumi (apkopoti, sistematizēti, sakārtoti)

Nodrošināt plašāku pieejamību;

 Publicitātes nodrošinājums – raksti, publikācijas masu mēdijos, tikšanās ar 
novadniekiem, foto un video materiālu veidošana aktivizēt;

 Jauniešu iesaistīšana novadpētniecības darbā;



Veiksmes stāsts

 Viļānu pilsētas bibliotēkas atgriešanās atjaunotajās telpās pēc ēkas 
rekonstrukcijas un renovācijas darbiem ; 

«Divus ar pusi gadus bibliotēka bija izmitināta divās mazās telpās, un beidzot realizētais 
rekonstrukcijas projekts ir veiksmes stāsts Latgalē, Viļānos.» ( Zelma Tuče, Viļānu pilsētas bibliotēkas 
vadītāja)



2016.gada prioritātes

 16 publisko bibliotēku atkārtota akreditācija;
 Pabeigt krājumu rekataloģizāciju 10 pagastu bibliotēkās;
 Ieviest automatizētu lietotāju apkalpošanu 17 bibliotēkās;
 Datortehnikas atjaunošana; 
 Jaunas darba formas novadpētniecībā.



Paldies par uzmanību!
Valentīna Viša,

Rēzeknes novada pašvaldības

Bibliotēku informācijas speciāliste


	Rēzeknes un Viļānu novadu bibliotēkas 2015.gadā
	Bibliotēku darba rādītāji un izmantošanas dinamika
	Galvenās atziņas un secinājumi
	Gada jauninājumi
	Problēmas un risinājumi
	Novadpētniecības darba kopsavilkums
	Veiksmes stāsts
	2016.gada prioritātes
	Paldies par uzmanību!

