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Publisko bibliotēku apaļā galda diskusijas 21.03.2017.



2016.gada vērtējums, galvenās atziņas 
un secinājumi
Bibliotekāros pakalpojumus sniedz 34 pagastu bibliotēkas un viena pilsētas bibliotēka,  
izmanto 24% iedzīvotāju. 

 Atkārtoti akreditētas 15 bibliotēkas;
 Remontdarbi veikti 11 bibliotēkās;
 Automatizēts darba process 28 bibliotēkās izmantojot BIS Alise;
 Pieaudzis finansējums krājuma komplektēšanai EUR + 4543;
 Palielinājies bibliotēku lietotāju skaits +2%, t.sk. bērnu un jauniešu;
 Fiziskā apmeklējuma ( -3%) un izsniegumu (- 0,4%) skaita samazinājums neliels;
 Krājuma apgrozība 1,1;
 Iedzīvotāju aptvērums ar bibliotekārajiem pakalpojumiem nemazinās (+1%);
 Lasīšanas veicināšanas programmas «Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija» dalībnieku 

skaita dinamika pozitīva;
 Literatūras popularizēšanas un cita veida pasākumu skaits palielinājies: izstādes 

+74; tematiskie pasākumi +197;
 Sadarbībā ar Reģiona Galveno bibliotēku notiek e-kataloga veidošana, profesionālās 

pilnveides pasākumu organizēšana, pieredzes apmaiņa, metodiskais un 
konsultatīvais darbs.

Bibliotēkas (34 no 35) atbilst vietējās nozīmes bibliotēkas statusam, veido lietotāju 
pieprasījumam atbilstošus  krājumus, veic informatīvo, izglītojošo un izklaides 
funkcijas, nodrošina bezmaksas bibliotekāros pakalpojumus. Bibliotēku telpu stāvoklis ir 
labs un apmierinošs, finansējums atbilst MK noteikumiem, nodrošinot pamatfunkciju 
veikšanu. Tiek veicināta darbinieku profesionālā pilnveide.



Jauninājumi un sasniegumi

 Automatizēta lietotāju apkalpošana sešās bibliotēkās;
 SBA moduļa ieviešana darbā BIS Alise;
 Bērnu un jauniešu iesaistīšana dzimtā novada izpētē;
 Izbraukuma grāmatu apmaiņa pēc pieprasījuma;
 Bibliotēku iesaistīšanās pagastu teritoriju labiekārtošanā 

(apzaļumošana,izgreznošana) 
 15. Grāmatu svētki Maltā pulcēja vairāk nekā 400 apmeklētāju;
 E-prasmju nedēļas izglītojošus un informatīvus pasākumus 

apmeklēja 326 interesenti;
 «Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs» balvu  Latgalē ieguva  

Rēzeknes novada Feimaņu pagasta bibliotēkas vadītāja Erna 
Ulase; 

 Bibliotēku pakalpojumi visatzinīgāk novērtēti Rēzeknes novada 
pašvaldības iedzīvotāju gada nogales aptaujā, kur 86,3% 
iedzīvotāju ir apmierināti ar bibliotēku darbību novadā, un 4,8% 
uzskata, ka bibliotēku pakalpojumu piedāvājums un kvalitāte ir 
neapmierinoša. 



Problēmas Risinājumi

Ieilgusi krājuma rekataloģizācija Izvirzīt par prioritāti 

Ieilgusi pāreja uz automatizētu 
lietotāju apkalpošanu

Darbinieku motivācija

Papildfinansējuma piesaiste Aktivizēt bibliotēku 
pārstāvniecības darbu, iesaistīties 
projektos

Novecojošs darbaspēks (37% 
vecāki par 60 gadiem, vidējais 
darbinieku vecums 54 gadi )

Motivēt jauniešus apgūt 
bibliotekāra profesiju, piesaistīt 
jaunus darbiniekus



Novadpētniecības darba 
kopsavilkums

 Turpinās novadpētniecības krājuma veidošana un 
papildināšana;

 Dāvināto dokumentu no iedzīvotāju personiskajiem 
arhīviem pieņemšana un apkopošana;

 Bibliotēku vēstures veidošana;
 Sadarbība ar iestādēm, organizācijām un iedzīvotājiem 

publicitātes nodrošināšanai;
 Veiktas mutvārdu vēstures liecību vākšanas akcijas;
 Organizēti novada izpētes pārgājieni un ekskursijas, 

atmiņu vakari;
 Veikts uzziņu un informācijas darbs.

Novadpētniecības materiālu diģitalizāciju veic Reģiona 
Galvenā bibliotēka, veido reģiona novadpētniecības datu 
bāzi.



Gada mirklis

Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs Latgalē, Rēzeknes 
novada Feimaņu pagasta bibliotēkas vadītāja Erna 
Ulase.(otrā no labās) / Apbalvošanas ceremonija Latvijas Nacionālajā 

bibliotēkā.



Paldies par uzmanību!
Valentīna Viša

Rēzeknes novada pašvaldības 
Bibliotēku informācijas speciāliste 


