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1. Bibliotēkas darbības vispārīgs raksturojums 

 

 Īss situācijas raksturojums 

 

Viļakas novada bibliotēka (turpmāk – bibliotēka) ir Viļakas novada domes dibināta un 

budžeta iestādes ,,Viļakas novada pašvaldība” pārraudzībā esoša patstāvīga, izglītojoša, 

informatīva un kultūras iestāde kā publisko tiesību juridiska persona, kas Bibliotēku 

likumā noteiktā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā un veic pasaules 

kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu 

uzkrāšanu, sistematizēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas 

publisku pieejamību un tās izmantošanu. 

 

 

Bibliotēka ir vietējais kultūras un informācijas centrs, kas nodrošina pieejamību visu 

veidu zināšanām un informācijai. Kultūras, interešu, izglītības un sociālo kontaktu 

dibināšanas telpa Viļakas centrā. Izmantojot bibliotēkā esošo izdevumu krājumu un 

apkopoto informāciju, nodrošinām pieeju vietējās nozīmes kultūras mantojumam. 

Izmantojot laikmetīgas informācijas tehnoloģijas, bibliotēka kļūst par logu uz plašo 

pasauli. 

 

Bibliotēkā ir gan lasītāju apkalpošanas zona, bērnu stūrītis, lasītava, vieta jauniešiem, kur 

saturīgi pavadīt brīvo laiku, internetlasītava, izstāžu zāle, gan darbinieku telpas. 

 

Tā harmoniski iekļaujas novada kultūras, informācijas un tūrisma telpā, koordinējot 

novada bibliotēku darbību. 

 

Viļakas novada bibliotēka ir vietējās nozīmes bibliotēka, kuras darbību koordinē un 

metodiski vada Balvu Centrālā bibliotēka. Balvu CB sadarbība ar Viļakas novada 

bibliotēkām vērsta vairākos virzienos – elektroniskā kopkataloga un novadpētniecības 

datu bāzes veidošanā, bibliotēku darba koordinācijas, metodiskā darba un konsultatīvās 

palīdzības nodrošināšanā, statistikas datu apkopošanā. Viļakas novada bibliotēka ir 

kļuvusi par Viļakas novada bibliotēku tīkla vietējo sadarbības centru. 
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Bibliotēka, kā kultūrizglītības un informācijas iestāde apkalpo ne tikai Viļakas pilsētas 

iedzīvotājus, bet arī apkārtējo pagastu – Susāju, Žīguru, Kupravas, Medņevas, Vecumu, 

arī Šķilbēnu iedzīvotājus. Bibliotēkas pakalpojumus izmanto Viļakas pamatskolas, Valsts 

ģimnāzijas, mūzikas un mākslas skolu audzēkņi. Bibliotēkas mērķis ir iekļauties tālākā 

sabiedrības informācijas procesa attīstībā, rūpēties par kultūras mantojuma saglabāšanu un 

nodrošināt mūžizglītības iespējas visiem sabiedrības locekļiem. 

 

 Izmaiņas bibliotēku darbībā pārskata periodā 

 

Aizvadītais 2015.gads bibliotēkas dzīvē bijis bagāts daudziem notikumiem - Raiņa un 

Aspazijas gads, Bibliotēku akreditācijas gads, gatavošanās Latvijas Valsts simtgadei 

2018.gadā un Latgales kongresa simtgadei 2017.gadā. 

2015.gada prioritāte bibliotēkas darbā bija gatavošanās bibliotēkas akreditācijai, kura 

notika 2015.gada 9.jūnijā. Bibliotēkas akreditācijas vērtēšanas komisijā piedalījās Rīgas 

CBS direktore Dz.Šmita un Kuldīgas Galvenās bibliotēkas direktore L.Ostele. Vērienīgs 

darbs tika ieguldīts akreditācijas dokumentu sakārtošanā: Vidējā termiņa bibliotēkas 

attīstības plāns (2015.-2019.gads), Viļakas novada bibliotēkas krājuma attīstības 

koncepcija. Apjomīgs darbs tika veikts, sakārtojot bibliotēkas krājumu, atbilstoši lietotāju 

mērķu grupām.  

 

2015.gadā bibliotēka izvirzās kā nozīmīgs vietējās kultūras centrs, kas organizējot 

izstādes cenšas parādīt Viļakas novada pagastu rokdarbnieču veikumu un cilvēkus, kuru 

vārds izskan pār novadu novadiem. Piemēram, Viļakas novada Šķilbēnu pagasta Kangaru 

ciema iedzīvotājas – rokdarbnieces Leontinas Loginas rokdarbu izstādi aplūkoja un 

skaistos mirkļus izstādes noslēgumā iemūžināja Latgales televīzija.  

 

Maijā Viļakas novada Tūrisma informācijas centra apmeklētājiem bija iespēja iepazīties 

ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas ceļojošo izstādi ,,Latvijas mazās gaismas pilis”, kur 

fotogrāfijās varēja skatīt arī Balvu CB un Viļakas novada bibliotēkas pozitīvās pārmaiņas 

pēdējo gadu laikā. Izstādes rīkotāji vēlas uzsvērt, ka uzcelta ne vien jauna Nacionālās 

bibliotēkas ēka, arī Latvijas pilsētas un pagasti iegūst savas vietējās Gaismas pilis. 
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Bibliotēkas apmeklētājiem bija iespēja skatīt Latvijas Nacionālās bibliotēkas ceļojošās 

izstādes: Latvijas pilsētas grāmatās un digitālajās kolekcijās”, ,,Sievietes fotomirklis” un 

,,Puķu pasaule”.  

 

Kopš 2012. gada 1. janvāra bibliotēkas adrese ir Tautas ielā 6, Viļaka. 

 

 

 

Vispasaules tīmeklī un plašsaziņas līdzekļos bibliotēka atpazīstama gan pēc iestādes logo, 

gan pēc mājas lapas: 

http://www.vilakabiblio.wordpress.com un http://www.bibliotekas.lv/vilaka/ Bibliotēkas 

akreditācijas apliecība izsniegta 2009.gada 26.janvārī.  

Atkārtota bibliotēkas akreditācija apliecība Nr.522A izsniegta 2015.gada 7.septembrī. 

 

 

2. Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika 

 

Prioritātes krājuma komplektēšanā: uzziņu resursi, literatūra bērniem un jauniešiem, 

literatūra studiju atbalstam, lietotāju pieprasītā daiļliteratūra, oriģinālliteratūra. Krājums 

tiek papildināts no Viļakas novada domes budžeta līdzekļiem, individuāliem 

dāvinājumiem (atsaucīgi gan vietējie iedzīvotāji, gan novadnieki Latvijā un ārzemēs), 

ņemot dalību projektu konkursos - ,,Bērnu/jauniešu/vecāku žūrija”, kultūras projektā 

,,Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra bibliotēkās”.  

http://www.vilakabiblio.wordpress.com/
http://www.bibliotekas.lv/vilaka/
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Bibliotēka veido speciālu krājumu – novadpētniecības dokumentu fondu, kurā tiek vākti 

materiāli par Viļaku un tās novadu, neatkarīgi no izdevuma veida un izdošanas vietas. 

 

Bibliotēkas krājums uz 2016.gada 1.janvāri 16900 eksemplāri. 

 

Viļakas novada bibliotēkas krājumu veido apvienotais Viļakas pilsētas, bērnu bibliotēkas 

un Susāju bibliotēkas krājums. Pārskata periodā daudz strādāts pie krājuma kvalitātes 

uzlabošanas. Nopietns darbs, gatavojoties bibliotēkas akreditācijai, tika paveikts attīrot 

fondu no dubletiem, sakārtojot dokumentu izvietojumu fondos atbilstoši lietotāju mērķu 

grupām. Veikta nerekataloģizētās - profilam neatbilstošās un nolietotās literatūras 

norakstīšana. Neliels dubletu skaits (108eks.) nodots Upītes bibliotēkai. Dubleti ir 

pārvietoti uz krātuvi un tiks piedāvāti arī turpmāk citām Viļakas novada bibliotēkām. 

Darbs pie fonda kvalitātes uzlabošanas turpinās. 

 

Krājuma attīstību raksturojošie rādītāji: 

 

Rādītājs 2013 2014 2015 

Krājuma apgrozība 2.1 2.1 2.06 

Izsniegumu skaits uz vienu lasītāju 46.3 44.9 47 

Krājums 15600 16575 16900 

Izsniegums 33239 34950 34960 

Lietotāju skaits 717 739 744 

 

2015.gadā bibliotēkas grāmatu krājums tika papildināts ar 1098 jaunieguvumiem: 

grāmatas 466, seriālizdevumi 631, audiovizuālie 1. 

 

Bibliotēkas krājums tika papildināts pēc sekojošiem piegādes avotiem: 

Pašvaldības budžeta līdzekļi 203 eks. – 1447,00 EUR(+381.00/2014) 

Bezatlīdzībā nodots 86eks. – 707,20 EUR 

Ind.dāvinājumi 179eks. – 369,89 EUR 

 



 7 

2015.gadā bibliotēka saņēma novadnieku vērtīgu grāmatu dāvinājumus. Saņemot grāmatu 

dāvinājumus, tiek ievēroti kritēriji – aktualitāte, izdošanas laiks - pēdējo piecu gadu 

literatūra, izdevuma nolietojuma pakāpe. Paldies Annai Raubenai un Kristīnei Vilkai no 

Rīgas, aktīvi bibliotēkas atbalstītāji ir arī Viļakas un novada iedzīvotāji – L.Šnepere, 

V.Zeltkalne, L.Kļaviņa, A.Žukovska, M.Upīte, L.Maksimova, Laima un Kristers 

Timmermaņi, I.Logins, A.Ločmele, Ā.Šaicāne, J.Korņevs.  

 

Vidēja un vecāka gadagājuma cilvēki nelabprāt lasa laikrakstus un žurnālus elektroniskā 

formā, priekšroku dodot iespiestajiem materiāliem. 

 

Preses izdevumi tiek pasūtīti oktobrī uz visu gadu, kad izdevniecības piedāvāja pasūtīšanu 

par īpaši izdevīgām cenām. Bibliotēka piedāvāja 33 preses izdevumus dažādām lasītāju 

vecuma grupām un interesēm. 

 

 

3. Pakalpojumu piedāvājums un 

pieejamība: 

 

Galvenie bibliotēkas rādītāji  

  

 Lietotāju sk. Apmeklējums Grām.izsniegums 

2014 739 23954/9141 34950 

2015 744 22823/9671 34960 

 +5 -1131/+530 +10 

 

Pārskata periodā bibliotēkas lietotāju skaits nedaudz ir palielinājies, bet samazinājies 

klātienē apmeklējumu skaits internetlasītavā, jo IT ienāk gandrīz katrā mājā, mobilos 

tālruņos, taču pieaudzis virtuālo apmeklētāju skaits-bibliotēkas mājas lapas un sociālo 

tīklu (twitter.com) apmeklējums attālināti, neapmeklējot bibliotēku.  

Joprojām priekšroka tiek dota tradicionālajiem pakalpojumiem – iespieddarbu un citu 

materiālu saņemšanai-nodošanai-līdzņemšanai, preses lasīšanai mājās, pasākumu 

apmeklējumiem.  
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Veicot uzziņu un informācijas darbu, tiek izmantoti visi bibliotēkā pieejamie resursi – 

uzziņu fonds, elektroniskie pakalpojumi, datu bāzes letonika, Lursoft. 2015. gadā sniegtas 

638 uzziņas. Visvairāk uzziņu sniegts skolu audzēkņiem, studentiem, uzņēmējiem, darba 

meklētājiem. Pieprasītākās tēmas – dzimtās vietas izzināšana –Viļakas un tās  iestāžu 

vēsture un darbība, darba iespēja un nodokļu politika ES valstīs, 2015.gada putns, daudzi 

jautājumi tika meklēti gatavojoties Latvijas Dabas muzeja organizētajam konkursam 

,,Cielavas gudrības”.  

 

 Iekšzemes un starptautiskā SBA pakalpojumu piedāvājums 

 

SBA 2014 2015 +/- 

no citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

24 62 +38 

uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

23 142 +119 

 

Aizvadītajā gadā aktivizējies SBA darbs. Intensīvi pieauga literatūras pieprasījums no 

LNB -16. Esam kļuvušas draudzīgākas savā starpā. No Balvu CB saņēmušas 29 grāmatas, 

Vecumu bibliotēkas – 11, Žīguru - 2, pa vienai grāmatai no Vectilžas, Upītes, Vīksnas, 

Tilžas bibliotēkām. 

Citas Balvu reģiona bibliotēkas izmantojušas arī Viļakas novada bibliotēkas krājumu: 

Vecumu bibliotēkai izsniegti 108 žurnāli, Žīguru bibliotēkai – 7 grāmatas, Briežuciema 

bibliotēkai – 16 grāmatas, Balvu CB – 9, Kupravas un Vīksnas bibliotēkai pa vienai 

grāmatai. 

Bibliotēkas mājas lapas 2015.gadā apmeklējuši 9671 virtuālie apmeklētāji. 

 

 Pasākumi bibliotēkas pakalpojumu un informācijas resursu pieejamības 

uzlabošanai (darba laika atbilstība lasītāju interesēm u.c.) 

 

Bibliotēka lietotājiem atvērta 45 stundas nedēļā, katru dienu no pl.9.00- 17.00, sestdienās 

no pl.10.00-15.00, brīvdiena – svētdiena. Darba laiks atbilst iedzīvotāju interesēm. 

Informācija par darba laiku, lietošanas noteikumiem un citām bibliotēkas aktivitātēm 

http://www.letonika.lv/
http://www.lursoft.lv/
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pieejama informācijas stendā un bibliotēkas mājas lapā: 

http://www.vilakabiblio.wordpress.com 

 

Bibliotēkas lietošanas noteikumi apstiprināti Viļakas novada Domes sēdē 2015.gada 

26.martā. 

Bezmaksas pakalpojumi: bibliotēkas krājuma izmantošana, uzziņu sniegšana, datoru un 

interneta izmantošana, konsultēšana un apmācība tradicionālo un elektronisko resursu 

izmantošanā. 

 

Maksas pakalpojumi: kopēšana A4, A3 lapas, drukāšana, skenēšana, informācijas 

ierakstīšana dažādos informācijas nesējos. Bibliotēkas ieņēmumi 2015.gadā, sniedzot 

maksas pakalpojumus ir 152 EUR. 

 

 

4. Darbs ar bērniem un jauniešiem 

 

Viens no bibliotēkas pamatuzdevumiem ir veidot mobilu, kvalitatīvu bērnu un jauniešu 

literatūras krājumu, lai tas sekmētu lasītprasmi, jaunu zināšanu atklāsmes un iztēles 

valdzinājumu. Bibliotēkas krājumos pieejamas grāmatas, žurnāli un brošūras visu vecuma 

grupu bērniem, rotaļlietas, izglītojošas spēles, 10 datori ar interneta pieslēgumu. Bērniem 

un pusaudžiem nepieciešama īpaša uzmanība, lai tie iegūtu labprātīgas lasīšanas 

ieradumu, tāpēc bibliotekāram jāveicina viņu iepazīstināšana ar plašo grāmatu klāstu, 

atbilstoši mainīgajām interesēm 

Visa gada garumā Viļakas novada bibliotēkas darbinieces iesaistīja dažāda vecuma grupu 

bērnus pasākumos, lai popularizētu bibliotēkas piedāvātos pakalpojumus, kur katrs var 

atrast sev kaut ko interesantu un noderīgu. Tika organizēti pasākumi, sadarbojoties ar 

Viļakas pamatskolu, Viļakas Valsts ģimnāziju un PII “Namiņš”  

 

Darbs ar bērniem un jauniešiem ir interesants un laikietilpīgs process - iespējamie 

risināšanas ceļi ir meklējami personīgajā attieksmē un motivācijā. Ļoti svarīgi atsākt 

grāmatu lasīšanu ģimenēs. Lasīšana – tas ir, individuālais darbs un ceļš uz sarunu, nereti, 

motivējošas aktivitātes rodamas ārpus formālās skolas vides, ko, labākajā gadījumā, 

piedāvā publiskās bibliotēkas, draugi, informācija publiskajā telpā. 

http://www.vilakabiblio.wordpress.com/
http://vilakabiblio.files.wordpress.com/2009/10/vilakasbiblio-lietosanasnoteikumi1.pdf
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Jau vienpadsmito gadu bibliotēka piedalās un organizē Ziemeļvalstu nedēļas pasākumus 

pirmsskolas izglītības iestādē ,,Namiņš” un Viļakas pamatskolā. 2015. gada tēma 

“Draudzība Ziemeļvalstīs”. 

Bērnu lasīšanas aktivitāte lielāka ir vasaras mēnešos, sakarā ar ieteicamās literatūras 

nepieciešamību lasīt un vairāk brīvā laika. Tāpat kā iepriekš, aktivitāte vasaras mēnešos 

bija vērojama pamatskolas grupā, kur vairākām klasēm bija uzdots izlasīt konkrētas 

grāmatas, arī Bērnu žūrijas grāmatas, tādēļ ir lielāks izsniegto iespieddarbu skaits. Tā kā 

daudz bērnu centās izlasīt ieteicamo literatūru, veidojās rinda uz konkrētām grāmatām, 

kaut arī tās pieejamas vairākos eksemplāros. 

2015. gadā daudz tika meklētas un sniegtas uzziņas, kas tika pieprasītās zinātniski 

pētnieciskajiem darbiem ,referātiem, kā arī dažādiem konkursiem. Pieprasījumu izpildei 

izmantojam datu bāzes www.periodika.lv, www.letonika.lv, kā ari tematiskās mapes. 

Darbu tēmas bija dažādas- ielu vingrošanas attīstība Latvijā, viensētas Latvijā 20 gs., 

Viļakas iestāžu vēsture un darbība, latgaliešu valoda, komponistu F.Šopēna, P.Čaikovska, 

M.Brauna, R.Paula dzīve un radošā darbība. 

 2015.gads tika dēvēts par Raiņa un Aspazijas gadu. Visa gada garumā gan 

pieaugušajiem, gan bērniem, gan jauniešiem bija iespēja skatīt cikla izstādi “Gads ar 

Raini”: 

Februārī - ,,Gribu dzīvot trīssimt gadus. Man jātop par latviešu, krievu un eiropeiskās 

republikas prezidentu vēl šinī gadā. Man jātop par Raini Lielo”. 

Martā -  ,,Savu laiku es gribu pie zvaigznēm siet…” Dzejniecei Aspazijai-150 

Aprīlī –“Mākonītei balti svārki, zeltītām kroķītēm” (Rainis) 

                “Ko tu raudi, debestiņa? Vai Tev trūka zilumiņa”( Aspazija) 

Jūnijā - ,,Doma ir sakne, kas zemē stiedz, viņas izplaucis zieds: izsacīts vārds. (Aspazija) 

,,Nav pareizi teikt: nekad nepagurt!-jo pats dzīves ritums iet viļņos; pareizi ir: vienmēr  

atjaunoties. (Rainis) 

 Septembrī - ,,Dodot gūtais neatņemams”  Rainim- 150 

Lai panāktu tuvāk savam klientam, aprīlī izveidojām ārējo apkalpošanas punktu Viļakas 

PII “Namiņš”. Pirmajā apmeklējuma reizē tika izsniegtas 30 grāmatas un 30 žurnāli Zīlīte 

2015.gadā tika reģistrēti 240 lietotāji vecuma grupā no pirmskolas līdz 18.gadu vecumam. 

 

Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu pakalpojumu organizācijā 

 

http://www.periodika.lv/
http://www.letonika.lv/
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Gadu gaitā bibliotēkai izveidojusies cieša sadarbība ar PII ‘’Namiņš”, Viļakas skolām – 

pamatskolu, Viļakas Valsts ģimnāziju, Mākslas un mūzikas skolu. Organizējam kopīgus 

pasākumus, Viļakas Mūzikas un mākslas skola regulāri rīko bibliotēkas telpās bērnu 

radošo darbu izstādes.  

 

Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem 

 

Pēdējos gados bērniem un jauniešiem vērojams interešu zudums par grāmatas lasīšanu, 

samazinās lasošo bērnu skaits. Pēc desmit gadu vecuma, bērni un jaunieši vairāk laika 

pavada pie datora, arī vajadzīgās uzziņas un informācija mācībām tiek atrasta internetā.  

Pateicoties tehnoloģiju attīstībai, datorā var lasīt grāmatas, skatīties filmas u.c. Bet ir arī 

pozitīvi piemēri. Veiksmīgas sadarbības ar Viļakas pamatskolas 3.klasi rezultātā, 

aktivizējusies interese par latviešu autoru darbiem. Klases audzinātājas I.Loginas rosināti 

bērni lasa I.Zanderes, U.Ausekļa, M.Cielēnas u.c. autoru darbus, par katru izlasīto 

grāmatu, saņemot saules stariņu. Mēneša beigās tiek apbalvots čaklākais lasītājs. 

 

Pasākumi dažāda vecuma grupām. Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes 

 

Pozitīvas attieksmes veidošanu pret lasīšanu sekmē lasīšanas veicināšanas programma 

„Bērnu-jauniešu-vecāku žūrija – 2015” .2015.gada lasīšanas maratonā ir iesaistījušies 42 

skolēni. 1.-2.klases bērni (30) grāmatas lasīja klasē, tās tika izsniegtas klašu audzinātājām. 

3.-4.klašu grupā pieteicās 5, 5.-7.klašu grupā- 7. Pamatskolas skolotājas aktīvi lasa 

Vecāku žūrijas grāmatas. Ikgadu ,,Bērnu-jauniešu-vecāku žūrijas” dalībniekiem tiek 

organizēts noslēguma pasākums: tikšanās ar interesantu radošu personību, kopīgām 

sarunām, pārsteiguma balvām – 2014.gada eksperti saņēma kuģīšus, kuri gluži kā 

grāmatas aizved ceļojumos zinību plašumos. Bibliotēkas darbinieki saņēma pateicību 

sirsniņkonfektes veidā no skolotājas Inese par kopīgu sadarbību, iemācīto prasmi būt 

draugos ar grāmatu.  

 

Svarīgākie notikumi darbā ar bērniem un jauniešiem 

 

Februāris 

Atklājot „Bērnu-jauniešu-vecāku žūrijas 2014” noslēguma pasākumu Viļakas novada 

bibliotēkā 25. februāra pēcpusdienā, bibliotēkas vadītāja Vija Circāne teica: „Esam 
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aizvadījuši atkal vienu spraigu lasīšanas sezonu, iegūstot jaunas zināšanas, jaunas 

emocijas, iepazīstot labāko latviešu un ārzemju autoru darbus, lasot Bērnu-jauniešu-

vecāku žūrijas 2014 grāmatas”. 

Aizvadītais gads bija īpašs gads grāmatai. Tas sākās 18. janvārī Rīgā, ar dalību akcijā 

„Grāmatu ķēde”, kad no vecās ēkas grāmatas tika pārvietotas uz jauno Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas ēku jeb Gaismas pili. Atsaucoties uz aicinājumu arī Viļakas 

pamatskolas skolēni izveidoja simbolisku grāmatu ķēdi ar grāmatām, kas piedalījušās 

Bērnu-jauniešu žūrijā. 

Pavasarī Viļakas novada bibliotēkas rosināti un skolotāju atbalstīti bērni piedalījās 

domraksta konkursā „Kā atmodināt Saulcerīti” un „Kāpēc es gribu iet uz bibliotēku”. 

Bibliotekāre Aija Lesniece, uzrunājot Bērnu-jauniešu-vecāku žūrijas dalībniekus izteica 

patiesu prieku par visiem mūsu „Bērnu žūrijas” čaklajiem ekspertiem. Aija teica: „Gribu 

teikt, ka gāja mums dažādi. Bijām čakli, čaklāki, nedaudz slinkāki, bet paldies visiem, kas 

nonāca pie anketu aizpildīšanas”. 

Aija uzteica pašus čaklākos. Pati pirmā sāka lasīt un anketu aizpildīja 6. klases skolniece 

Mārīte Kolomejeva. Čakla bija arī 2. klases skolniece Samanta Martiņenko, Diāna 

Dupuže no 4. klases un Evija Kravale no 8. klases. 

Bibliotekāre Sandra Dvinska konkursa dalībniekus iepazīstināja ar jaunākajām grāmatām 

un aicināja lasīt, lasīt un interesantāko atcerēties… 

Turpinot noslēguma pasākumu tradīciju ar dalībniekiem šoreiz tikās Viļakas novada 

Tūrisma informācijas centra vadītāja Santa Bondare. Viņas noorganizētā viktorīna „Vai tu 

pazīsti savu pilsētu?” atsvaidzināja gan skolā iegūtās zināšanas, gan bibliotēkā lasot 

grāmatas par savu novadu un pilsētu. 

Pasākuma izskaņā kā jau katru gadu bibliotēkas pateicības, piemiņas veltes un svētku 

kliņģeris.  

Skatīt šeit 

 

   

 

 

https://vilakabiblio.wordpress.com/2015/02/26/bernu-jauniesu-vecaku-zurijas-nosleguma-pasakums/
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Maijs 

21. maija rītā, gluži kā Sprīdīši, Viļakas pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš” vidējās, 

vecākās un sagatavošanas grupas audzēkņi un skolotājas Guna, Lilija, Inese kopā ar 

bibliotekārēm Viju un Sandru devās neklātienes ceļojumā uz iemīļotā bērnu rakstnieka 

Māra Runguļa dzimto pilsētu Liepāju, pa ceļam apskatot ievērojamas vietas tepat Latvijā. 

Bibliotekāres bērniem atklāja interesantas vietas Siguldā, Latvijas Etnogrāfiskajā 

brīvdabas muzejā, pilsētā ar dvēseli – Kuldīgā. Ceļojuma noslēgumā – nu tā, lai 

uzdevums nav grūts Māra Runguļa grāmatas “Māja, kas dūc” lasīšanas un mīklu 

minēšanas svētki. Smaidi, priecīgas bērnu sejas, zinātkāre un neskaitāmie “kāpēc” 

piepildīja šo dienu ar atziņu – kas gan var būt skaistāks par laiku, kad tiek izzināta 

pasaule. 

Skatīt šeit  

   

 

Savukārt ar 5. klases skolēniem un latviešu valodas un literatūras skolotāju Rasmu 

Vilkasti izstaigājām rakstnieka Māra Runguļa dzīves gaitas un iepazinām literāro devumu 

no pirmā dzejoļu krājuma “Rasas pilieni” (1979) līdz nupat iznākušajai mīklu pantu 

grāmatai. Bet kur sācies un kā veidojies nākamais latviešu bērnu rakstnieks, bibliotekāre 

Aija iepazīstināja ar Māra Runguļa bērnības atmiņu grāmatu “Turēt laiku aiz astes”. 

 

2015. gada 16. maijā bērnu rakstnieks, žurnālists un tulkotājs Māris Rungulis nosvinēja 

65 gadu jubileju. Viļakas novada bibliotēkas mazie lasītāji ir iecienījuši un ar lielu 

aizrautību lasa Māra Runguļa grāmatas – gan dzejoļus un stāstus, gan veidotās mūsdienu 

bērnu folkloras un jaunrades grāmatas. 

Skatīt šeit 

https://vilakabiblio.wordpress.com/2015/05/21/neklatienes-celojuma/
https://vilakabiblio.wordpress.com/2015/05/25/mara-rungula-dzives-gaitas-iepazistot/
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Jūnijs 

Izsludinām lasīšanas stafeti jaunajiem grāmatu lasītājiem! 

Tev ir 11, 12, 13 vai 14 gadi? Tev patīk lasīt grāmatas? Tu esi aktīvs sociālajos tīklos? 

Mums tev ir lieliska ziņa! Piedalies Apgāda Zvaigzne ABC grāmatu lasīšanas stafetē un 

laimē iespēju pavadīt nedēļu superīgā „Ilustrētā Junioriem” un Valodu skolas „Skrivanek 

Baltic” vasaras nometnē. 

Jaunajiem grāmatu lasītājiem bija iespēja piedalīties lasīšanas stafetē. 

Skatīt šeit 

 

 

Oktobris 

13. oktobrī Viļakas novada bibliotēku apmeklēja Viļakas pamatskolas 1. klases bērni un 

skolotāja Ija Krilova. 

 

Ekskursijā pa bibliotēku ,,Bibliotēkas labirintus iepazīstot” skolas bērni tikās ar 

bibliotēkas darbiniekiem, iepazina bibliotēkas telpas un pakalpojumus. Bibliotēkas 

lasītavā šķirstīja bērnu žurnālus un “grauza” sārtos burkānus. Bērnu stūrīti noklausījās 

pusdienu pasaciņu un ekskursijas beigās katrs dāvaniņā saņēma grāmatiņu un īpašu ar 

savu vārdu konfekti. 

Vairāk šeit 

 

https://vilakabiblio.wordpress.com/2015/06/05/lasisanas-stafete-jaunajiem-gramatu-lasitajiem/
https://vilakabiblio.wordpress.com/2015/10/14/pirma-klase-biblioteka/


 15 

   

 

Novembris 

5. novembrī Viļakas novada bibliotēku apmeklēja Viļakas pirmsskolas izglītības bērni un 

skolotājas. 

Vairāk šeit 

   

 

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa Viļakas novada bibliotēkā sākās 9. novembra rīta stundā, 

lasot kopā ar Viļakas pamatskolas 2. klasi un skolotāju Inesi Rēvaldi norvēģu bērnu 

rakstnieces Marijas Parras grāmatas “Vafeļu sirds” fragmentus. 

 

Pēc izlasītā fragmenta bērni dalījās savos iespaidos, kā viņi prot pārsteigt un iepriecināt 

savus draugus. 

 

Sirsnīgi un patiesi, ar prieku bērni iesaistījās labu vārdu rakstīšanā viens otram uz 

atklātnes. Katram par piemiņu palika “Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas 2015” atklātnes ar 

labiem un mīļiem vārdiem, kurus izlasot diena noteikti sāksies ar smaidu. Ja dienai novēl 

“labudienu”, tad diena izklāj baltus dvieļus un ceļš ir viegli ejams… 

Vairāk šeit   

   

https://vilakabiblio.wordpress.com/2015/11/06/pirmsskolas-izglitibas-iestades-berni-biblioteka/http:/vilakabiblio.wordpress.com/2014/11/10/rita-stunda/
https://vilakabiblio.wordpress.com/2015/11/09/draudziba-ziemelvalstis/http:/vilakabiblio.wordpress.com/2014/11/21/patriotisma-nedela/
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Decembris 

2. decembra priekšpusdienā Viļakas novada bibliotēku apmeklēja Viļakas pamatskolas 3. 

klases bērni un viņu skolotāja Irēna Logina. Bibliotekāre Sandra Dvinska iepazīstināja ar 

jaunāko bērniem un jauniešiem bibliotēkā pieejamo literatūru. Bibliotēkas vadītāja Vija 

Circāne aicināja būt aktīvākiem lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu un jauniešu 

žūrija” dalībniekiem un atlikušajā nedēļā izlasīt vēl neizlasītās grāmatiņas. 

 

Pasākuma izskaņā ikviens no klātesošajiem kā dāvaniņu Ziemassvētku brīnuma 

gaidīšanas laikā saņēma īpašu konfekti ar savu vārdu pēc kā Sandra aicināja pie jaunāko 

grāmatu galda. 

Interneta vietnē šeit 

 

   

      

 

5. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums 

 

Pēdējā gada laikā informācijas tehnoloģiju straujais uzplaukums un piedāvājums 

tehnoloģiju tirgū būtiski mainījis arī bibliotēkas un tās informācijas tehnoloģijas 

pakalpojumu izmantotāju attiecības. Neskatoties uz to, bibliotēka joprojām ir un paliek tā 

vieta, kur bez maksas iespējams izmantot informācijas tehnoloģijas un saņemt 

konsultācijas iedzīvotājiem svarīgos jautājumos.  

 

2015. gadā projekta „Publisko interneta pieejas punktu attīstība” ietvaros bibliotēka 

saņēma jaunu multifunkcionālu iekārtu un 6 jaunus datorus. Šobrīd bibliotēka nodrošina 9 

datorizētas darba vietas bibliotēkas apmeklētājiem.  

 

Bibliotēkā piekļuve e-pakalpojumiem tika nodrošināta dažāda vecuma apmeklētājiem 

neatkarīgi no prasmēm informācijas tehnoloģiju jomā. Bibliotēka regulāri organizē 

https://vilakabiblio.wordpress.com/2015/12/02/jaunako-gramatu-apskats-3-klasei/http:/vilakabiblio.wordpress.com/2014/12/16/1-klase-biblioteka/
https://vilakabiblio.wordpress.com/2015/12/02/jaunako-gramatu-apskats-3-klasei/http:/vilakabiblio.wordpress.com/2014/12/16/1-klase-biblioteka/
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datorapmācības kursus senioriem, lai veicinātu vecāka gada gājuma cilvēkus apgūt jaunas 

prasmes informācijas tehnoloģiju izmantošanā. Iesācējiem tika sniegta palīdzība e-pastu 

izveidē un lietošanā, interneta banku un Latvijas valsts portālā pieejamo pakalpojumu 

izmantošanā. Papildus tam bibliotēkas darbinieki nodrošina individuālās apmācības 

elektroniskā kataloga lietošanā. 

Plašs jauno informācijas tehnoloģiju un iekārtu piedāvājums tehnoloģiju tirgū samazinājis 

pieprasījumu pēc bibliotēkas datortehnikas un interneta pakalpojumiem. Tas savukārt 

radījis vēl nebijušu precedentu, kad aizvien biežāk bibliotēkā ierodas seniori ar personīgo 

datortehniku, lai saņemtu palīdzību tehniskos jautājumos. Iespēju robežās to arī 

nodrošinām. 

Pagājušajā gadā tika sniegtas konsultācijas un palīdzēts cilvēkiem apgūt elektroniskās 

datu bāzes šādās mājaslapās: 

 www.ldc.gov.lv - kā elektroniskā veidā aizpildīt dzīvnieka piedzimšanas, 

apzīmēšanas aktus. 

 www.lad.gov.lv – platību maksājumu pieprasījuma iesniegšana, lauku bloku 

karšu iesniegšana, labojumu veikšana, akcīzes degvielas pieprasījuma veidlapu 

iesniegšana 

 www.vid.gov.lv - ceturkšņa atskaites par izlietotām kvītīm iesniegšana, gada 

deklarācijas iesniegšana. 

 www.ibanka.lv – dažādu maksājumu veikšana 

 www.elektrum.lv – elektroenerģijas pakalpojumi 

 mans.lattelecom.lv/myltc/ - sakaru pakalpojumi 

 www.latvija.lv/ - Latvijas valsts portāls 

  

Gada laikā tika sniegtas konsultācijas un palīdzība dokumentācijas sagatavošanā un 

nosūtīšanā lauksaimniekiem un citiem interesentiem dažādām iestādēm. 

 

Lauksaimniekiem, kuri jau darbojās vai tikai vēlējās uzsākt bioloģisko saimniecību 

sertifikāciju, tika sniegti arī praktiski ieteikumi un padomi no bibliotekāres R.Dūnas 

personīgās desmit gadu pieredzes šajā jomā. Konsultācijas un palīdzība dokumentu 

sastādīšanā tika veikta gan papīra formā gan elektroniskās deklarēšanas sistēmā ( EDS). 

 

 

http://www.ldc.gov.lv/
http://www.lad.gov.lv/
http://www.vid.gov.lv/
http://www.ibanka.lv/
http://www.elektrum.lv/
https://mans.lattelecom.lv/myltc/
http://www.latvija.lv/
https://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=11&id=3890&hl=1


 18 

6. Novadpētniecības darbs 

 

Novadpētniecības uzdevums ir vākt, apkopot, saglabāt un popularizēt materiālus, 

dokumentus par Viļakas novadu, pilsētu, iepazīt tuvāko apkārtni un pagastus, ar mērķi gūt 

aizvien jaunas pagātnes liecības un saglabāt nākamajām paaudzēm arī mūsdienu  ritumu. 

Bibliotēka sadarbojas ar Viļakas novada muzeju, senlietu kolekcijas ‘’Cīrulīši’’ īpašnieku 

Dz. Dvinski, vēstures skolotājām VVĢ. Uzturam kontaktus ar novadniekiem un viņu 

piederīgajiem Latvijā un ārpus tās teritorijas. Septembrī bibliotēku apmeklēja Bruno 

Logina radinieki Silvija un Valdis Kauliņš no Kanādas. Patīkami pārsteigti par bibliotēkas 

telpām, iekārtojumu, ar interesi aplūkoja izstāžu zālē Žīguru pagasta prezentāciju, 

apskatīja Bruno Logina trimdas literatūras dāvinājumus. Ar pietāti un cieņu vēra simt 

divdesmit piecu gadu vecās Viļakas Romas katoļu baznīcas durvis, ieklausījās baznīcas 

pārzines G. Loginas stāstījumā par baznīcas celšanu. 

Bibliotekāri apzina un iepazīst sava novada kultūrvēsturiskas vietas, muzejus, iepazīst 

novada rokdarbu meistaru darinātos darbus. 

Turpinot 2014. gadā iesākto sava novada  kultūrvēsturiskā mantojuma izpēti, 24. aprīlī 

dodamies uz Susāju pagasta ‘’Tepenīcu’’, kur atrodas senlietu muzejs ‘’Cīrulīši’’’. 

Muzeja īpašnieks Dzintars Dvinskis mums izrāda un pastāsta par savu senlietu un 

motociklu kolekciju. 

25.septembrī novada bibliotekāri ciemojas Susāju pagasta Eglavas ciemā pie 

mežsaimniecības un senlietu kolekcijas ‘’Mežābeles īpašnieka, LLA mežsaimniecības 

fakultātes absolventa Alda Pušpura. Aldis mums pastāsta par Egļavas mežniecības 

vēsturi, parāda foto galeriju ar bijušajiem Egļavas mežniecības mežziņiem, iepazīstam 

dažādus meža darbarīkus, koku sēklas, pētam koku gadu gredzenus. Kolekcijā ir arī 

dažādas senlietas, audumi, mājamatniecības darbarīki. Alda īpašumā ir arī stelles ar kurām 

Aldis auž tautiskus dvieļus, Aldis cep arī maizi, kas ir tik garda, ka pati kūst mutē. 

Gada laikā bibliotēkas izstāžu zālē interesentiem bija iespēja iepazīt novada pagastu 

rokdarbnieču darbus. Izstādē „Skaistums- cilvēka roku radīts’’- Vecumu pagasta 

iedzīvotāju roku radīti darbiņi –adījumi, tamborējumi, pinumi u.c. 

26. februārī izstāžu zālē interesentiem bija iespēja skatīt Šķilbēnu pagasta ‘’Kangaros’’ 

dzīvojošās rokdarbnieces Leontīnas Loginas darbus un tikties ar rokdarbnieci. 

Martā bija redzams Kupravas pagasta rokdarbnieču devums, kur dominēja austas segas un 

adījumi. Bibliotekāre iepazīstināja ar ievērojamākajām vietām Kupravas pagastā, 

Kupravas baznīcu. 
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Augustā Žīguru rokdarbnieču, kolekcionāru un hokeja kluba’’Žīguru MRS’’ izstāde, 

albumi par Žīguru kultūras pasākumu hroniku.  

Novembrī novada bibliotekāri kultūrvēstures studiju ietvaros apmeklēja Rekavas un 

Upītes bibliotēkas, upītes kultūrvēstures muzeju un Tautas namu. Nolikām ziedus un 

svecītes pie mūsu novada izcilākā dzejnieka, vēstures pētnieka, folklorista Ontona Slišāna 

atdusas vietas. Dalījāmies atmiņās par šo izcilo cilvēku ar viņa piederīgajiem. 

Decembrī lasītavu rotā izstāde ‘’Cimdu raksti Susājos’’, kuru papildina Anitas un Evitas 

Zarembu austās tautiskās jostas. 

Tā mēs iepazīstam katra pagasta amatu meistarus un viņu darbus. 

7.oktobrī Viļakas novada bibliotēkas darbiniece Mārīte Kokoreviča bibliotēkas direktorei 

Vijai Circānei nodeva unikālu gleznotāja Nikolaja Breikša dzimtas korespondenci, kura 

datēta ar laika posmu no 1935.-1944. Gadam, kuru tālāk uzdāvinājām Viļakas novada 

muzejam. 

Bibliotēkas tematiskās mapes (kopskaitā 38) atspoguļo novadpētnieciska satura 

publikācijas, rakstus par mūsu novada vēsturi, kultūru, tautsaimniecību, personībām. 

2015. gadā lasītavā iekārtotas jaunas mapes ‘’Kalpojot Dievam un cilvēkiem’’ – par 

katoļu garīdzniekiem Viļakas novadā. Sagaidot mūsu valsts simto dzimšanas dienu sākti 

vākt materiāli par notikumiem un personībām, kas veicinājuši Latvijas valsts izveidi, par 

tiem Latgales dēliem, kuri cīnījās par vienotu Latviju un brīvību. Materiāli sākti apkopot 

mapē ‘’Ceļā uz Latvijas valsts simtgadi” Jauna mape izveidota arī par ābeču kolekcionāru 

Juri Cibuli, kurš gan nav mūsu novada cilvēks, bet interesanta, unikāla Latgales personība 

un liekas,  ka vienīgais ābeču kolekcionārs Latvijā ar tik apjomīgu dažādu valstu ābeču 

kolekciju.  

 

Novadpētniecības materiāli tiek izmantoti lasītāju zinātniski pētnieciskajiem darbiem, 

projektiem, studiju darbiem, interesentiem dažādu jautājumu pētniecībā. Šogad oktobrī 

Viļakai kā pilsētai 70.gadskārta. Skolnieki meklēja materiālus par Viļakas iestādēm, 

organizācijām, ražošanas uzņēmumiem šo gadu gaitā. Tika prasītas uzziņas par Viļakas 

pienotavu, maizes kombinātu, mežniecību, P/S Viļaka ,ugunsdzēsējiem un citiem 

uzņēmumiem. 

Bibliotēkā bijušas arī dažādas literatūras izstādes par novadpētniecības tēmām 

Ziemeļlatgales laikrakstam ‘’Vaduguns’’ – 65 

Viļaka- pilsēta, kas atmirdz ezerā (Viļakas ainavas senāk un tagad), veltīta Viļakai kā 

pilsētai 70 gados. 
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Rožukroņa priesteri pieminot (novadniekam Jānim Bratuškinam – 70) 

Latgales dēli- gaismas saucēji gadu simteņos (izstāde decembra jubilāriem Andrīvam 

Jūrdžam, Antonam Kūkojam, Pīteram Miglinīkam un pieminot Ontonu Slišānu 5 gadi, 

kopš aiziešanas mūžībā). 

Literatūras izstāde ‘’Nekur nav tik labi kā mājās’’ (Susāju pagasta ciemi un to vēsture.), 

Ceļā uz Latgales kongresa simtgadi (Kotra atmūda ir sevis apzynōšona, Bet tautyskō 

atmūda ir ari sevis atzeišona. Tei prosa sovas identitātes nūskaidrōšonu un sovu tīseibu 

aizstōvēšanu. M.Bukšs). 

 Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāzei tika sagatavoti materiāli un digitalizētas 

fotogrāfijas par Viļakas pilsētas vadītāju Vandu Borisovu 

Turpinās darbs pie novadpētniecības dokumentu vākšanas, sistematizēšanas, 

rekataloģizācijas un novadpētniecības datubāzes papildināšanas (2015.gadā veikti 167 

ieraksti no izdevuma ,,Viļakas novadā’’). Novada ziņās par bibliotēku 8 ieraksti, 

Vadugunī  - 2, Patiesajā dzīvē – 1. Informācija par  unikāla izdevuma – albuma ,,Terra 

Mariana, 1186-1888: albums un komentāri”, ko dāvinājusi Latvijas Nacionālā bibliotēka, 

pieejamību Viļakas novada bibliotēkā tika ievietota Viļakas novada domes mājas lapā un 

laikrakstā ,,Vaduguns”. 

 

 

7. Projektizstrāde 

 

Pateicoties Latvijas Republikas Kultūras ministrijas un Valsts Kultūrkapitāla fonda 

atbalstam, 2015.gadā Viļakas novada bibliotēkas krājumi tika papildināti ar jaunām un 

vērtīgām grāmatām.  

 

2015.gadā tika iesniegts VKKF projekts ,,Bērnu –jauniešu-vecāku žūrija”, saņemot 

atbalstu 40,93 EUR vērtībā. 

Janvārī programmas “Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana grāmatu un citu 

izdevumu iegāde nacionālās identitātes un sabiedrības saliedēšanas veicināšanai” 

īstenošanai bibliotēka saņēma 27 vērtīgus izdevumus. 

 

 

 

 

 

 

http://vilaka.lv/index.php?mact=CGBlog,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=2320&cntnt01returnid=15
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8. Metodiskā un konsultatīvā darba un sadarbības raksturojums 

 

Visi bibliotēkas darbinieki regulāri papildina savas zināšanas un prasmes profesionālās 

pilnveides kursos, kā arī regulāri piedalās semināros, pieredzes apmaiņas pasākumos, 

konferencēs. 

2015.gadā bibliotēkas darbinieces – S.Dvinska un R.Dūna apguva profesionālās 

pilnveides kursus LNB Mācību centrā 240 stundu programmu ,,Informācijas un bibliotēku 

zinību pamati”. 

Bibliotēkas direktore V.Circāne un bibliotekāre S.Dvinska aprīlī SIA ,,Latgales mācību 

centrā” apguva profesionālās kompetences pilnveides programmu ,,Speciālo zināšanu 

apguve bērnu tiesību aizsardzības jomā” 8st. V.Circāne ņēma dalību lektorijā ,,Lektorijs 

Ziemeļlatgales kultūras un izglītības darbiniekiem”, kuru organizēja Balvu CB. 

Lai pilnveidotu savas darba prasmes un rastu idejas jaunu pakalpojumu ieviešanā, 

bibliotēkas darbinieki piedalās pieredzes apmaiņas braucienos. 2015.gada 11.jūnijā kopā 

ar literātu biedrību ,,Viļakas Pegazs” Viļakas novada bibliotēku darbinieki apmeklēja 

Zilupes novadu, Pasienes pagasta bibliotēku un Dienvidlatgales pērli-Krāslavu. 16.jūnijā 

kopā ar Balvu reģiona bibliotekāriem apmeklēja nozīmīgas kultūrvēsturiskas vietas Cēsu 

un Priekuļu novados. Skatījām tēlnieku Jansonu dzimtās mājas ,,Siļķes”, Priekuļu Saules 

parku un Dabas taku, neizpalika arī bibliotēku apmeklējums Cēsīs un Priekuļos. 13. 

augustā Viļakas novada publisko bibliotēku darbinieki un literātu klubiņa “Viļakas 

Pegazs” biedri kultūrvēsturisko studiju ietvaros apmeklēja Valmieru, Rūjienu, Naukšēnus 

un Zvārtavas pili, iepazinās ar Rūjienas pilsētas bibliotēkas darbu. 

Septembrī Viļakas novada bibliotēku darbinieki ņem dalību Latgales reģiona bibliotēku 

darbinieku konferencē Ludzā, gūstot jaunas atziņas un ierosmes ikdienas darbā.   

5.martā Viļakas novada bibliotēka aicināja uz semināru Viļakas novada bibliotekārus. 

Seminārā piedalījās Viļakas novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas metodiķe 

S.Ločmele. Novadpētnieks I.Logins rosināja uz sarunu par akmeņiem Viļakas novadā. 

Ivars aicināja arī bibliotēkas iesaistīties akmeņu, alu, koku un citu nozīmīgu dabas objektu 

apzināšanā un sakopšanā. Viņa vēlējums visiem kultūras darbiniekiem: “Kas cits, ja ne 

kultūras darbinieki ir tie, kas pirmie ierauga, atklāj un uzskaita tās vērtības, kas visapkārt 

mums”. Tūkstots reiz teikto saki jauniem vārdiem un to sauks par jaunu patiesību (Rainis) 

- par jaunatklājumiem, jaunieguvumiem un atziņām manas bibliotēkas dzīvē 2014. gadā 

stāstīja un savā pieredzē dalījās Kupravas, Medņevas, Rekavas, Upītes, Vecumu, Žīguru 

un Viļakas bibliotēku darbinieki. 15.oktobrī seminārs Viļakas novada bibliotēkā par Lietu 
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nomenklatūras sakārtošanu. Tikšanās ar Latvijas Nacionālā arhīva Alūksnes zonālā valsts 

arhīva ekspertiem. Seminārā dalību ņem Viļakas novada bibliotēku, kultūras namu, 

muzeju vadītāji.  

Profesionālās pilnveides prasmes tika papildinātas ar jaunām zināšanām, piedaloties 

Balvu CB rīkotajos semināros – 27.februārī, 19.maijā, 27.oktobrī, 10.decembrī. 

Apjomīgs darbs 2015.gada oktobrī tika veikts, sastādot Viļakas novada bibliotēkas 

budžeta tāmi 2016.gadam un, sakārtojot Lietu nomenklatūru, atbilstoši Dokumentu aprites 

noteikumiem, gatavojoties Valsts arhīva pārbaudei. 

  

 

9. Bibliotēku materiālā un tehniskā 

stāvokļa vērtējums: 

 

Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu. 

 

 

10. Bibliotēkas personāls:  

 

Pamatojoties uz Viļakas novada domes 27.01.2014 sēdes „Par Viļakas novada 

administrācijas, iestāžu un struktūrvienību darbinieku amata vienību sarakstu uz 

01.02.2014” lēmumu 2014.gada 3.februārī tika sastādītas vienošanās par nepilnu darba 

nedēļu. Lēmums attiecas uz visām novada bibliotēkām. Viļakas novada bibliotēkā pilna 

slodze direktorei un informācijas speciālistam, 0,8 slodzes abonementa darbiniecei, 0,4 

slodzes lasītavas darbiniecei, 0,45 slodzes lasītavas darbiniecei. Bibliotekārie darbinieki - 

5, slodzes 3,65, nepilnas slodzes – 3 darbinieki. Viens tehniskais darbinieks. 

2015.gadā bibliotēkas darbinieces – S.Dvinska un R.Dūna apguva profesionālās 

pilnveides kursus LNB Mācību centrā 240 stundu programmu ,,Informācijas un bibliotēku 

zinību pamati”. 

 

 

11. Finansiālais nodrošinājums: 

 

Finansējums krājuma komplektēšanai – 2324,00 EUR: 1447,00 EUR grāmatām, 877,00 

EUR presei. 

Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu. 
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12. Bibliotēkas publicitāte un darbs ar sabiedrību 

 

Pagājušais gads (2015) bibliotēkā bija bagāts ar dažādām aktivitātem.  

 

Janvārī programmas “Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana grāmatu un citu 

izdevumu iegāde nacionālās identitātes un sabiedrības saliedēšanas veicināšanai” 

īstenošanai bibliotēka saņēma 27 vērtīgus izdevumus un viens no tiem ir ,,Latvijas novadu 

dārgumi”. Šeit 

  

     

 

No 19. janvāra līdz 8. februārim Viļakas novada bibliotēkas Izstāžu zālē skatāma foto 

izstāde un senlietu ekspozīcija “Viena diena Susāju pagastā”. Šeit 

 

        

 

Aizvadītais gads bija īpašs gads grāmatai. Tas sākās 18. janvārī Rīgā, ar dalību akcijā 

„Grāmatu ķēde”, kad no vecās ēkas grāmatas tika pārvietotas uz jauno Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas ēku jeb Gaismas pili. Atsaucoties uz aicinājumu arī Viļakas 

pamatskolas skolēni izveidoja simbolisku grāmatu ķēdi ar grāmatām, kas piedalījušās 

Bērnu-jauniešu žūrijā. Šeit 

 

https://vilakabiblio.wordpress.com/2015/01/26/27-vertigi-izdevumi/
https://vilakabiblio.wordpress.com/2015/02/06/viena-diena-susaju-pagasta/
https://vilakabiblio.wordpress.com/2015/02/26/bernu-jauniesu-vecaku-zurijas-nosleguma-pasakums/https:/vilakabiblio.wordpress.com/2015/02/26/bernu-jauniesu-vecaku-zurijas-nosleguma-pasakums/
https://vilakabiblio.wordpress.com/2015/02/26/bernu-jauniesu-vecaku-zurijas-nosleguma-pasakums/https:/vilakabiblio.wordpress.com/2015/02/26/bernu-jauniesu-vecaku-zurijas-nosleguma-pasakums/
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26. februārī bija tikšanās ar balto darbu-tamborējumu, izšuvumu rišeljē tehnikā autori 

Leontinu Loginu. Latvijā visos laikos sievietes ir lepojušās ar rokdarbu prasmi. Izšūšana 

ir lielisks relaksācijas veids, kas dod gandarījumu un prieku. Izstādes apmeklētāji varēja 

skatīt un apbrīnot Leontinas Loginas tamborējumus-sedziņas, galdautus, plecu lakatus un 

šalles. Šeit 

 

   

   

4.marta pēcpusdienā, pavasara saulītes apmīļoti, literātu biedrības „Viļakas Pegazs” 

dalībnieki devās uz novada bibliotēku, lai kārtējo reizi veldzētu dvēseli vārda mākslas 

dzidrajā avotā. Šeit 

 

   

5. martā Viļakas novada bibliotēkā notika gadskārtējais novada publisko bibliotēku 

darbinieku seminārs. Šeit   

https://vilakabiblio.wordpress.com/2015/03/02/tiksanas-ar-balto-darbu-autori/
https://vilakabiblio.wordpress.com/2015/03/05/literatu-biedribas-vilakas-pegazs-pavasara-tiksanas/
https://vilakabiblio.wordpress.com/2015/03/06/novada-bibliotekaru-seminara-3/
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No 9. līdz 30.martam Viļakas novada bibliotēkas izstāžu ir skatāma izstāde, kurā redzami 

Kupravas pagasta rokdarbnieču darbi, arī materiāli par Kupravas pagastu. Skatīt šeit 

    

18. martā Viļakas novada bibliotēkā bija iespēja tikties ar Viļakas novada pašvaldības 

psihologi Skaidrīti Krakopi. Šeit 

     

Skaidrīte Veina Viļakas novada bibliotēkai uzdāvināja novadniekam, gleznotājam 

Valerijanam Dadžānam veltītu katalogu „Gleznas”. Teksta autors un sastādītājs Māris 

Brancis un katalogs izdots sadarbībā ar Viesturu Amatu izdevniecībā „Mansards”. Šeit 

Bibliotēku nedēļas ,,Pastāvēs, kas pārvērtīsies “ pirmajā dienā (20. aprīlī) Viļakas novada 

bibliotēkas darbinieki viesojās Viļakas sociālās aprūpes centrā, lai dāvinātu grāmatas, jo 

grāmata ir labākais vientulības stundu draugs… Šeit 

https://vilakabiblio.wordpress.com/2015/03/11/izstade-par-kupravas-pagastu/
https://vilakabiblio.wordpress.com/2015/03/21/tiksanas-ar-skaidriti-krakopi/
https://vilakabiblio.wordpress.com/2015/04/09/novadnieka-valerijana-dadzana-gleznas/
https://vilakabiblio.wordpress.com/2015/04/21/gramatu-davinajums/
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Bibliotēku nedēļas moto bija  ,,Pastāvēs, kas pārvērtīsies”. Tieši ar šādu devīzi norisinājās 

dažādas aktivitātes Viļakas novada bibliotēkā laika posmā no 20. līdz 25. aprīlim. 24. 

aprīļa rītā Viļakas novada bibliotekāri devās pārgājienā pa maršrutu Viļaka – Tepenīca – 

senlietu muzejs „Cīrulīši”. Skatīt šeit 

     

25. aprīlī, Lielās talkas dienā, Viļakas novada bibliotēkas darbinieki un literātu biedrības 

“Viļakas Pegazs” biedri pulcējās pie Pētera Vasiļjeva kapa, lai sakoptu pirms 30 gadiem 

mūžībā aizgājušā literāta un kultūras darbinieka atdusas vietu. Pabeidzot vietas sakopšanu 

talcinieki nolika degošas svecītes ne tikai pie Pētera kapa akmens, bet arī uz mūžībā 

aizgājušo Viļakas bibliotēkas bijušo darbinieku kapu kopiņām. Talkas izskaņā tika 

skandēta dzeja, dzerta tēja un malkots “Pētera dzēriens”. 

 

   

   

No 15.maija līdz 5.jūnijam Viļakas novada Tūrisma un informācijas centrā  bija skatāma 

fotoizstāde “Latvijas mazās gaismas pilis”. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta 

biedrības (Biedrība) un arhitekta Jāņa Dripes veidotajā fotoizstādē varēja iepazīties ar 59 

Latvijas bibliotēkām, kas pēdējos desmit gados piedzīvojušas pozitīvas pārmaiņas. 

Viļakas novadu izstādē pārstāvēja Viļakas novada bibliotēka. Skatīt šeit 

https://vilakabiblio.wordpress.com/2015/04/29/biblioteku-nedela/
https://vilakabiblio.wordpress.com/2015/05/22/vilaka-apskatama-celojosa-fotoizstade-latvijas-mazas-gaismas-pilis/
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Latvijā visos laikos sievietes lepojušās ar rokdarbu prasmi. Arī šobrīd, 21.gadsimtā, 

joprojām modē ir senākie rokdarbu veidi: adīšana, tamborēšana. Viļakas novada 

bibliotēkas izstāžu zālē aprīlī un maijā varēja skatīt Vecumu pagasta iedzīvotāju rokdarbu 

izstādi ,,Skaistums-cilvēka roku radīts.” Skatīt  

 

   

 

Viļakas novada bibliotekāri un literātu biedrības ,,Viļakas Pegazs” biedri 11. jūnijā  

apmeklēja nozīmīgas kultūrvēsturiskas vietas Zilupes un Krāslavas novados. Vairāk skatīt 

šeit    

 

   

 

Viļakas novada bibliotēka atbalstīja albuma “Latgales sirdspuksti” izdošanu un sekoja 

līdzi albuma tapšanai. Šeit 

 

https://vilakabiblio.wordpress.com/2015/05/28/izstades-noslegums/
https://vilakabiblio.wordpress.com/2015/06/18/kulturvesturiskas-studijas-latgale/
https://vilakabiblio.wordpress.com/2015/06/18/kulturvesturiskas-studijas-latgale/
https://vilakabiblio.wordpress.com/2015/07/27/atbalstisim-albuma-izdosanu/
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No 7. līdz 31. augustam Viļakas novada bibliotēkas Izstāžu zālē bija skatāma Žīguru 

pagasta rokdarbnieču, kolekcionāru un hokeja kluba “Žīguru MRS” vēstures izstāde. Šeit 

   

 

13. augustā Viļakas novada publisko bibliotēku darbinieki un literātu klubiņa “Viļakas 

Pegazs” biedri kultūrvēsturisko studiju ietvaros apmeklēja Valmieru, Rūjienu, Naukšēnus 

un Zvārtavas pili. Skatīt 

 

   

 

2. septembrī Viļakas novada bibliotēku apmeklēja nu jau mūžībā aizgājušā novadnieka 

Bruno Logina Kanādā dzīvojoša meita Silvija ar dzīvesbiedru Valdi un viņu draugi. 

Bibliotēkas vadītāja Vija Circāne tālos ciemiņus iepazīstināja ar bibliotēku un 

interesantām vēsturiskām liecībām no Bruno Logina dzīves. Viesošanās laikā ciemiņi no 

Kanādas iepazinās ar Viļakas ievērojamākajām vietām. Vairāk 

 

https://vilakabiblio.wordpress.com/2015/08/07/izstade-kulturas-dzive-ziguru-pagasta/
https://vilakabiblio.wordpress.com/2015/08/17/kulturvesturiskas-studijas-ziemelvidzeme/
https://vilakabiblio.wordpress.com/2015/09/03/silvija-un-valdis-kaulins-biblioteka/
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Tur, kur egles ar bērziem sarunājas,  tur meža ielokā ir Egļavas ciems. Ciems ar dažām 

mājvietām un vienā no tām iekārtota mežsaimniecības kolekcija “Mežābeles”. Kolekcijas 

saimnieks un īpašnieks ir bijušais mežzinis un ilggadējais Susāju pagasta priekšsēdētājs 

Aldis Pušpurs. Tieši pie viņa vasaras izskaņā un laikā pirms Miķeļiem ciemojās Viļakas 

novada bibliotēku darbinieki. Skatīt šeit 

   

 

6. oktobra pēcpusdienā Viļakas novada bibliotēkas Izstāžu zālē pulcējās vietējo literātu 

klubiņa “Viļakas Pegazs” biedri un dzejas mīļotāji, lai tiktos ar dzejas grāmatiņas “Viršu 

ziedonī” autoru Aussalīti (Pēteri Boldānu) . Šeit 

 

   

 

Kultūrvēstures studiju ietvaros Viļakas novada bibliotekāri 6. novembrī pabija Rekavas 

bibliotēkā. Nolika ziedus un aizdedza svecītes pie izcila latgaļa, bibliotekāra, dzejnieka un 

sabiedriska darbinieka Ontona Slišāna kapa. Tikās ar Ontona Slišāna dēla Andra Slišāna 

ģimeni. Vairāk šeit 

 

https://vilakabiblio.wordpress.com/2015/09/30/ciemos-pie-alda-puspura/
https://vilakabiblio.wordpress.com/2015/10/19/aussalitim-virsu-ziedoni/
https://vilakabiblio.wordpress.com/2015/11/07/kulturvestures-studijas-upite/
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10. novembrī, Mārtiņdienā, Viļakas novada bibliotēkā apmeklētājiem atvēra Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas ceļojošās izstādes: ,,Sievietes fotomirklis”, ,,Puķu pasaule” un 

,,Latvijas pilsētas grāmatās un digitālajās kolekcijās”. Šeit  

   

 

11. decembrī jau stundu pirms pasākuma, uz kuru pulcējās Viļakas novada literātes Ilzes 

Keišas draugi, paziņas un dzejas mīļi, kāda no etnogrāfiskā ansambļa “Abrenīte” 

dalībniecēm teica: “Ilzes Keišas eseju grāmatiņas “Muns laiks” atvēršanas svētki ir īpašs 

notikums ne tikai Ilzei, viņas mātei un tēvam, bet visiem mums šeit dzīvojošiem. Tas ir 

apliecinājums gara spēkam un ticībai dzīvot!” Skatīt 

 

   

 

No 15. decembra Viļakas novada bibliotēkas 2. stāvā bija skatāma mūzikas skolotājas, 

fotogrāfes jeb vienkārši sabiedriski aktīvas personības Ritas KEIŠAS fotogrāfiju izstāde 

“ZEM LATVIJAS DEBESĪM”. Šeit 

 

Klusā laika trešās nedēļas piektās dienas krēslas stundā jeb 18. decembra novakarē, 

Viļakas novada bibliotēka aicināja savus labvēļus uz Pateicības stundu. Vairāk šeit 

https://vilakabiblio.wordpress.com/2015/11/12/latvijas-nacionalas-bibliotekas-celojoso-izstazu-atklasana-vilakas-biblioteka/
https://vilakabiblio.wordpress.com/2015/12/14/ilzes-keisas-eseju-gramatinas-muns-laiks-atversanas-svetkos/
https://vilakabiblio.wordpress.com/2015/12/15/aicina-rita-keisa/
https://vilakabiblio.wordpress.com/2015/12/19/pateicibas-diena-bibliotekas-labveliem/
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2015. gadā bibliotēkas darbinieki aktīvi iesaistījās Viļakas pilsētas un novada 

organizētajos pasākumos. Tāpat kā citus gadus, tā arī šoreiz, tika organizēti kopīgi 

kultūras pasākumi ar Viļakas skolām, Kultūras namu, Viļakas novadpētniecības muzeju. 

Informāciju par notikušajām aktivitātēm bibliotēkas dzīvē varēja lasīt laikrakstos: 

Vaduguns, Viļakas novadā, žurnālā Patiesā dzīve. 

 

Latgaliešu kultūras portālā http://lakuga.lv/ , bibliotēkas mājas lapā -

www.vilakabiblio.wordpress.com, un vietnēs: www.bibliotekas.lv/vilaka/pages/zinas.php 

Foto bildēs te: http://www.flickr.com/photos/vilakabiblio/ 

2008. gada 19. augustā Viļakas bibliotēkas emuārs (blogs) bibliotēkai atvēra logu uz 

pasauli un līdz ar to arī pasauli ielaida sevī. Viļakas bibliotēka iegāja Latvijas bibliotēku 

blogosfērā. Šajā laikā publicēts 423 raksti un 9 lapās ievietots desmitiem dažādu ziņu. 

Interneta albumos 4527 fotobildes. Pirms sešiem gadiem izveidots bibliotēkas twitter 

konts. Šobrīd kontam ir 335 sekotāji.  

Septiņu gadu laikā blogu apmeklējuši 68001 (WordPress Statistika) virtuālie viesi. 2015. 

gadā 6276. Ieskatam statistikas skaitļi. Bloga apmeklējums pa gadiem, mēnešiem un 

vidēji dienā. 2015.gadā blogos un twitter: 9671 apmeklētāji. 2015.gadā blogā ievietoti 63 

jauni raksti un 81 fotoattēls. Blogu apmeklējuši apmeklētāji no 35 pasaules valstīm. 

http://lakuga.lv/
http://www.vilakabiblio.wordpress.com/
http://www.bibliotekas.lv/vilaka/pages/zinas.php
http://www.flickr.com/photos/vilakabiblio/
http://www.b20.lv/blogosfera/
http://www.flickr.com/photos/vilakabiblio/
http://twitter.com/vilakabiblio
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Kopš 2009.gada augusta Viļakas bibliotēka ir atrodama vispasaules populārajā sociālajā 

tīklā Twitterī. Ikviens interesents, kas ir Skype lietotājs, ar bibliotēku var sazināties 

izmantojot bibliotēkas Skype adresi: vilakas.biblioteka. Par bibliotēkas darbību ir 

izveidots buklets. 

 

Kopš 2014. gada aprīļa Viļakas novada bibliotēka organizē darbu un ievada statistikas 

informāciju vietnē http://vilaka.balvurcb.lv/. Pateicoties Balvu reģiona centrālās 

bibliotēkas datorspeciālistam Guntim Laicānam vietnē veikti atjauninājumi un ievadītā 

statistikas informācija ir daudz labāk pārskatām un ērta lietošanai. 

 

Laika un dabas vērojumi bibliotēkas darbinieka Viļa Bukša skaidrojumos lasāmi dažādos 

Latvijas preses izdevumos un interneta portālos, tostarp žurnāls „Dārza Pasaule”, 

http://twitter.com/vilakabiblio
http://vilaka.balvurcb.lv/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx
http://meiravietis.typepad.com/mans/laiks/
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laikraksti „Vaduguns”, „Neatkarīgā Rīta avīze”, portālā Apollo un daudzviet citur. 2015. 

gada 18. martā Vilim Bukšam bija tikšanās Alūksnes pilsētas bibliotēkā, kuras laikā 

runāja par dabas un laika vērojumiem. Savukārt 15. jūlijā Vilis ar velosipēdu devās uz 

Galgauskas pagastu Gulbenes novadā, lai tiktos ar dabas draugu vasaras nometnes 

dalībniekiem. 

 

   

 

Aizvadītajā gadā pilnveidojās un ieguva jaunas aprises bibliotēkas sadarbības veidi ar 

Viļakas Kultūras namu, nevalstiskajām organizācijām, muzejiem, Tūrisma informācijas 

centru. Laika gaitā bibliotēka kļuvusi par kultūras un sociālo kontaktu centru pilsētā un 

novadā.  

 

 

13. Veiksmes stāsti 

 

2015. gadā svarīgs kļuva jautājums par mūsu patību globālajā pasaulē. Līdz ar bēgļu krīzi 

Eiropā, citu nozīmi arī ieguva vaicājumi un atbildes, vai mēs esam gatavi jauniem 

izaicinājumiem. 

 

Jauni izaicinājumi liek meklēt jaunus veidus, kā saglabāt, nostiprināt un attīstīt savu 

identitāti šajā strauji mainīgajā pasaulē. Bibliotēka, kuras aicinājums sēt gara gaismu un 

saglabāt latvisko dzīvesziņu, nu nekā nevar palikt malā laikā, kad eiropeiskajā kultūras 

telpā iezīmējās jauni, vēl nebijušas nākotnes vaibsti. Jauna notikumu attīstības gaita un 

konteksta apjausma liek dziļāk un ar citām acīm skatīt sava dzimtā novada vēsturi. 

 

Bibliotēku nedēļas ietvaros 24. aprīļa rītā Viļakas novada bibliotekāri, bruņojušies ar 

pacietību un apņēmības pilni devās pārgājienā pa maršrutu Viļaka – Tepenīca – senlietu 

muzejs „Cīrulīši”. Senlietu muzejā “Cīrulīši” pasākuma dalībniekus sagaidīja dedzīgs un 

http://apollo.tvnet.lv/meklet?q=vilis+buk%C5%A1s
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nesavtīgs sava novada patriots un kolekcijas īpašnieks Dzintars Dvinskis. Dzintara un 

viņa sievas Sandras, kas ir arī Viļakas novada bibliotēkas bibliotekāre, stāstītais un 

pārgājiena dalībniekiem parādītais tikai apstiprina senu atziņu, ka mēs dzīvojam Varoņu 

zemē un šie drosminieki ir tepat līdzās. Nav jābrauc aiz deviņiem kalniem, lai atrastu 

Brīnumzemi, bet ir jānoiet tikai 9 kilometri, lai brīnums notiktu ar pašiem mums. 

 

25. septembrī Viļakas novada bibliotekāri ciemojās Susāju pagasta Egļavas ciemā pie 

mežsaimniecības kolekcijas "Mežābeles" īpašnieka, LLA mežsaimniecības fakultātes 

1982.gada absolventa Alda Pušpura. Apbrīnas vērta ir šī jaukā vieta un gaisotne, ko 

klusajā meža norā radījusi Dabas Māte un kolekcijas “Mežābeles” saimnieks Aldis 

Pušpurs. Alda viesmīlība un stāstījums apbur ar savu vienkāršību, Tēvzemes mīlestību un 

ticību tam, ko dari. Ciemošanās laikā pie Alda Pušpura tapusi atziņa, ka viss, kas ir 

dabisks, ir skaists. Ka viss, kas skaists, ir cilvēcisks. Ka viss, kas cilvēcisks, ir tepat līdzās. 

 

Kultūrvēstures studiju ietvaros Viļakas novada bibliotekāri 6. novembrī apmeklēja 

Ontona Slišāna atdusas vietu. Nolika ziedus un aizdedza svecītes pie izcila latgaļa, 

bibliotekāra, dzejnieka un sabiedriska darbinieka Ontona Slišāna kapa. Tikās ar Ontona 

Slišāna dēla Andra Slišāna ģimeni, izstaigāja Ontona aizsāktā Dabas parka takas un 

skatīja jaunās ābelītes Upītes uobeļduorzā. Upītes Tautas namā gāja rotaļās un 

Kultūrvēstures muzejā noklausījās Ligitas stāstījumu. Atvadoties no Upītes Viesu grāmatā 

atstāja ierakstu: LAI CAUR GADU DESMITIEM UN SIMTIEM DZĪVO UPĪTES 

GARS! PAĻDĪS! PAĻDĪS! PAĻDĪS! 

 

Vija Circāne, 

2016.gada 25.janvārī 


