VIĻAKAS NOVADA BIBLIOTĒKAS
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SATURA RĀDĪTĀJS
1.

Bibliotēkas darbības vispārīgs raksturojums

3. lpp.

2.

Finansiālais nodrošinājums

4. lpp.

3.

Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums

4. lpp.

4.

Personāls

5. lpp.

5.

Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība

6. lpp.

6.

Krājums

10. lpp.

7.

Darbs ar bērniem un jauniešiem

13. lpp.

8.

Novadpētniecība

20. lpp.

9.

Projekti

22. lpp.

10.

Publicitāte

23. lpp.

11.

Sadarbības tīkla raksturojums

31. lpp.

12.

Metodiskais un konsultatīvais darbs

33. lpp.

13.

Veiksmes stāsts

34. lpp.

2

1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums


Īss situācijas raksturojums

Izmaiņas bibliotēkas darbībā pārskata periodā nav notikušas.
Bibliotēku akreditācija notikusi 2015.gadā. Akreditācijas ieteikumi: Rast iespēju
palielināt finansējumu krājuma komplektēšanai un rast iespēju palielināt bibliotēkas
darbinieku darba slodzes.
Ievērojot publisko bibliotēku akreditācijas komisijas ieteikumus, 2016.gadā tika veikti
sekojoši pasākumi bibliotēkas darba uzlabošanai:
1. Viļakas novada pašvaldības budžeta līdzekļu dinamika bibliotēkas krājuma
jaunieguvumu komplektēšanai ir augoša: 2015.gadā +381,00 EUR, salīdzinot ar
2014.gadu. 2016.gadā +161,00 EUR, salīdzinot ar 2015.gadu.
2.

Sakarā ar to, ka ar katru gadu samazinās novada iedzīvotāju skaits un Viļakas
novada domes budžeta līdzekļi ir ierobežoti, nav iespējams palielināt bibliotēkas
darbinieka slodzi.

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/
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3. Finansiālais nodrošinājums
Vērtējums par finansējuma atbilstību bibliotēkas funkciju veikšanai un attīstībai:
nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu.
Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums”
Kopā (EUR)
Pašvaldības finansējums
Citi ieņēmumi:
t. sk. maksas pakalpojumi
t. sk. ziedojumi un dāvinājumi
t. sk. VKKF finansējums
t. sk. citi piešķīrumi

2014
47036
46883

2015
49169
49017

2016
54396
54246

153

152

150

2014
30833
28771
2062

2015
33406
31082
2324

2016
34500
32015
2485

Tabula “Bibliotēkas izdevumi”
Izdevumi kopā (EUR)
Darbinieku atalgojums (bruto)
Krājuma komplektēšana

4. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums
Remontdarbi pārskata periodā nav veikti, jo bibliotēkas renovācija un telpu piebūve
notika 2011.gadā.


Iekārtas, aprīkojums (t. sk. IKT nodrošinājums)

Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums”

Datori

Darbiniekiem

Lietotājiem Vērtējums (teicams/labs/

(skaits)

(skaits)

apmierinošs/neapmierinošs)

4

12

labs

3

3

labs

Plānie klienti
Multifunkcionālās
iekārtas
Printeri

1

labs

Kopēšanas iekārtas

labs

Skeneri

2

2

labs

Citas iekārtas

1

1

labs
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Problēmas un to risinājumi materiālā un tehniskā stāvokļa jomā

Bibliotēkas datoru iekārtas un aprīkojumu šobrīd var vērtēt ar atzīmi “labi”. Problēmas
rada interneta datu plūsmas periodiski pārtraukumi bibliotēkas 2. stāvā, kā arī neplānotie
pārtraukumi elektroenerģijas piegādē. Iespējams, tas saistīts ar to, ka ēkā, kur atrodas
bibliotēka, izvietotas dažādas iestādes un organizācijas. Ja kādā no kaimiņos esošajām
iestādēm notiek remontdarbi, tad nereti rodas īslaicīgi bojājumi elektrotīklā un līdz ar to
pārrāvumi elektroenerģijas piegādē bibliotēkai.

4. Personāls


Personāla raksturojums

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.
Neskatoties uz darba slodžu samazinājumu, bibliotēka apmeklētājiem ir atvērta 45stundas
nedēļā.
Darbinieku izglītība:
Bibliotēkas direktore Vija Circāne – profesionālais maģistra grāds
Informācijas speciālists Vilis Bukšs - profesionālā vidējā izglītība citā jomā
Lasītavas darbiniece Aija Lesniece – profesionālā vidējā izglītība
Lasītavas darbiniece Regīna Dūna – 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība citā jomā,
pabeigti kursi LNB Mācību centrā 240 stundu programma ,,Informācijas un bibliotēku
zinību pamati”
Abonementa darbiniece Sandra Dvinska - 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība citā
jomā, pabeigti kursi LNB Mācību centrā 240 stundu programma ,,Informācijas un
bibliotēku zinību pamati”.
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Apbalvojumi un pateicības

2016.gadā Viļakas novada domes Atzinības raksts piešķirts bibliotēkas informācijas
speciālistam Vilim Bukšam par Viļakas novada attīstības veicināšanu un novada tēla
popularizēšanu.
Bibliotekārei Aijai Lesniecei pasniegts Viļakas novada domes Atzinības raksts par
ilggadēju un apzinīgu darbu kultūrizglītībā Viļakas novadā un Izglītības, kultūras un
sporta pārvaldes Pateicības raksts par ilggadēju un profesionālu darbu. 2016.gada
30.decembrī ilggadēja bibliotēkas darbiniece Aija Lesniece noslēdza darba tiesiskās
attiecības.


Finansējums personāla attīstībai

Finansējums personāla attīstībai (profesionālajai pilnveidei, pieredzes apmaiņas
braucieniem u. tml.) – 254,00EUR

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība


Galvenie rādītāji
Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji”

Lietotāju skaits
t. sk. bērni
Fiziskais apmeklējums
t. sk. bērni
Virtuālais apmeklējums
Sociālo tīklu
apmeklējums (skatījumi)
Izsniegums kopā
t. sk. grāmatas
t. sk. periodiskie
izdevumi
t. sk. bērniem
Lietotāji % no iedz.
skaita apkalpes zonā
Iedzīvotāju skaits

2014
739
250
11380
3433
9141
284

2015
744
240
13152
3665
9671
335

2016
751
228
12782
2604
9945
363

% salīdzinot
ar iepr. gadu
+1%; +1%
-4%; -5%
-15%; -3%
+7%; -29%
+6%; +3%
+18%; +8%

34950
14467
15801

34960
14284
20667

35204
13721
21472

+1%; +1%
-1%; -4%
+31%; +4%

3379
51

2903
52

2339
53

-14%; -19%
+2%; +2%

1443

1421

1403

-2%; -1%
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Pakalpojumu attīstība, jauninājumi – kopaina, piemēri, vērtējums

2016. gadā turpinājās informācijas tehnoloģiju uzlabošanas secīgu darbību kopums un
piedāvājums mūsdienīgu tehnoloģiju tirgū turpina būtiski mainīt arī bibliotēkas un tās
informācijas tehnoloģijas pakalpojumu izmantotāju attiecības. Tomēr bibliotēka joprojām
ir un paliek tā vieta, kur bez maksas iespējams izmantot informācijas tehnoloģijas un
saņemt konsultācijas iedzīvotājiem svarīgos jautājumos.
2016. gadā bibliotēkā piekļuve e-pakalpojumiem tika nodrošināta dažāda vecuma
iedzīvotāju grupām neatkarīgi no prasmēm informācijas tehnoloģiju jomā. Bibliotēka
pavasarī un rudenī organizē 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, lauku atbalsta dienesta
pakalpojumu saņēmēju un Latvijas valsts portālā pieejamo pakalpojumu izmantošanā.
Papildus tam bibliotēkas darbinieki nodrošina individuālās apmācības elektroniskā
kataloga lietošanā.
Līdz ar informācijas tehnoloģiju un iekārtu plašo piedāvājumu tehnoloģiju tirgū
samazinās pieprasījums pēc bibliotēkas datortehnikas un interneta pakalpojumiem. Tas
savukārt ir atvēris jaunu lappusi bibliotēkas piedāvāto pakalpojumu laukā, 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
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www.elektrum.lv – elektroenerģijas pakalpojumi



mans.lattelecom.lv/myltc/ - sakaru pakalpojumi



www.latvija.lv/ - Latvijas valsts portāls

Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām

Gada laikā tika sniegtas konsultācijas un palīdzība dokumentācijas sagatavošanā un
nosūtīšanā lauksaimniekiem un citiem interesentiem uz dažādām iestādēm.
13.aprīlī internetlasītavā lauksaimnieki (70) Lauku atbalsta dienesta elektroniskās
pieteikšanās sistēmā iesniedz pieteikumus vienoto platību maksājumiem. Lauksaimniekus
konsultēja un palīdzēja aizpildīt elektroniskās pieteikšanās iesniegumus Lauku atbalsta
dienesta darbinieki.
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).
Viļakas PII ,,Namiņš” darbojas ārējais apkalpošanas punkts. 2016.gadā izsniegtas 173
izdevumi mazajiem lasītājiem un pedagogiem.
.
2016.gada 18.februārī tika nodibināts bibliotēkas lasītāju interešu klubiņš ,,Mantinieces’’
Ideja par lasītāju klubiņa dibināšanu, kas rosinātu un kopā pulcinātu domubiedrus radās,
analizējot sarunas ar bibliotēkas lietotājiem. Klubiņš “Mantinieces” apvieno un pārstāv
sievietes(18), kuras pārmanto savu senču tradīcijas un nodod tālāk jaunajai paaudzei,
mācās viena no otra un gūst jaunas atziņas par lietām kas līdzās mums, sievietes, kuru
bagātā dzīves pieredze un zināšanas ir kā novēlējums līdzcilvēkiem. Gada laikā ir
notikušas 10 klubiņa nodarbības, kurās dalībnieces iepazinās ar jaunāko grāmatu un
preses izdevumu apskatu, ieklausījās derīgos padomos mājai un dārzam un dalījās
pieredzē ar radošām idejām, viesojās pie šova “Īstās latvju saimnieces” dalībnieces no
Latgales, Kārsavā dzīvojošās Ainas Barsukovas, kur iepazina latgaliešu ēdienus un ar
interesi klausījās saimnieces stāstījumu par dzīves pamatvērtībām. Apmeklēja Kārsavas
pilsētas bibliotēku, iepazinās ar kultūrvēsturiskām vietām Kārsavas novadā.
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Uzziņu, informācijas un izglītojošais darbs

Bibliogrāfiskais uzziņu un informācijas darbs organizēts atbilstoši interesentu
pieprasījumam un vajadzībām. Uzziņu izpilde balstīta gan uz tradicionālo, gan
elektronisko informācijas avotu izmantošanu. Veicot uzziņu un informācijas darbu, tiek
izmantoti visi bibliotēkā pieejamie resursi – uzziņu fonds, elektroniskie pakalpojumi, datu
bāzes letonika.lv, periodika.lv.
Visvairāk uzziņu sniegts skolu audzēkņiem, studentiem, uzņēmējiem, darba meklētājiem.
2016. gadā sniegtas uzziņas skolēniem zinātniski pētnieciskajiem darbiem, referātiem,
konkursiem. Pieprasītākās tēmas: izloksnes un dialekti Latvijā, Austrālijas kalni un
kalnienes, dizains telpā un dārzā, komponista A.Skultes dzīve un radošā darbība, ķermeņa
valoda, cilvēka temperaments, ģimenes psiholoģija.
Seniori, kuriem ir savi personālie datori, tiek aicināti uz internetlasītavu, lai apspriestu
problēmas, kas radušās lietojot datorus mājās. Nepieciešamības gadījumā tiek sniegta
palīdzība vai arī saņemta konsultācija konkrētos jautājumos.


Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas
pieejamība iedzīvotājiem

Internetlasītavā bibliotēkas pakalpojumu lietotāji ar pašvaldības, valsts institūciju un
nevalstisko organizāciju informāciju iepazīstas izmantojot bibliotēkā pieejamos datorus
un internetu, kas bibliotēkas apmeklētājiem ir bezmaksas pakalpojums.


Iekšzemes un starptautiskais SBA

Tabula “SBA rādītāji”
SBA
2014
2015
No citām Latvijas bibliotēkām
24
62
saņemto dokumentu skaits
Uz citām Latvijas bibliotēkām
23
142
nosūtīto dokumentu skaits

2016
98
70

SBA (starpbibliotēku abonements) pakalpojumi sniegti, izmantojot Latvijas nacionālās
bibliotēkas(11), Balvu CB(78), Žīguru bibliotēkas (4) un Medņevas, Tilžas, Bērzpils,
Kupravas bibliotēku krājumus. Viļakas novada bibliotēkas krājumu visaktīvāk izmantoja
Vecumu, Žīguru, Briežuciema un Balvu CB.
9

Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti, to rezultāti.
Pārskata periodā tika veikta aptauja anketēšana “Es un bibliotēka” divām grupāmskolēniem un pārējiem bibliotēkas lietotājiem.
Anketēšanas mērķis - noskaidrot apmeklētāju domas par bibliotēku, par tās darba laiku,
par bibliotēkas rīkotajiem pasākumiem, par grāmatu un periodisko izdevumu klāstu, par
bibliotēkas pakalpojumu pieejamību.
Atsaucoties uz pieaugušo aptaujas rezultātiem, secinājām, ka vairākums respondentu ir
bibliotēkas lietotāji vairākus gadus, bibliotēkas pakalpojumus izmanto atpūtai, brīvā laika
pavadīšanai, informācijas ieguvei. Bibliotēka pilda arī sociālās funkcijas, vairākiem
lietotājiem tā ir satikšanās vieta. Par piedāvātajiem pakalpojumiem uzzina apmeklējot
bibliotēku un tās mājaslapu https://vilakabiblio.wordpress.com/. 85% respondentu ir
tradicionālo bibliotēkas pakalpojumu izmantotāji- priekšroku dod grāmatu un preses
izdevumu lasīšanai. Pieaugušajiem visvairāk interesē vēsturiski romāni, piedzīvojumi un
fantastika, kā arī nozaru literatūra psiholoģijā, dārzkopībā, izdevumi par veselīgu
dzīvesveidu. Ieteikumos-lai plašāks jauno grāmatu klāsts! Apkopojot skolēnu anketas,
secinājām, ka skolēni bibliotēku izmanto informācijas ieguvei, brīvā laika pavadīšanai.
Visvairāk interesē piedzīvojumu un fantastiskā literatūra, pusaudžu savstarpējās
attiecības. Skolēni izvēlas lasīt žurnālus-Avene, Sīrups, Sīrups Girl, Ilustrēta Junioriem.
Lietotāji ir apmierināti ar bibliotēkas telpām un iekārtojumu, kā arī piedāvātajiem
pakalpojumiem.

6. Krājums


Krājuma komplektēšanas politika un organizācija

2016.gadā bibliotēkas krājums tika papildināts no Viļakas novada domes budžeta
līdzekļiem 1613 EUR, dāvinājumiem – 242 EUR, projektu finansējums – 597 EUR,
bezatlīdzībā nodots – 414 EUR. Citām Viļakas novada bibliotēkām nodoti 278 eksemplāri
1336 EUR vērtībā.
Bibliotēkas krājums ir pilnībā rekataloģizēts. Krājuma pārbaude (inventarizācija) veikta
2014.gadā.
2016.gadā tika veikta krājuma Alisē salīdzināšana ar individuālās uzskaites grāmatām un
svītrkodu ierakstīšana krājuma individuālās uzskaites grāmatās atbilstoši inventāra
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numuram. Tika noteikts par pamatu Viļakas novada bibliotēkas krājuma uzskaitei ņemt
precizētos krājuma stāvokļa skaitļus uz 2016.gada 1.oktobri.


Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums
Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums”

Finansējums krājuma
komplektēšanai
t. sk. pašvaldības finansējums
grāmatām
t. sk. bērnu grāmatām
periodiskajiem izdevumiem
Finansējums krājumam uz 1
iedz. apkalpes zonā
(pašvaldības finansējums)

2014

2015

2016

3629

3401

3739

2062
2697
148
932
1,4

2324
2524
476
877
1,6

2485
2867
400
872
1,8

Viļakas novada pašvaldības budžeta līdzekļu dinamika bibliotēkas krājuma jaunieguvumu
komplektēšanai ir mēreni augoša. Atbalsts krājuma papildināšanai ar vērtīgiem
izdevumiem ir novadnieku individuālie dāvinājumi (59grāmatas - 185,00 EUR).
Tabula “Krājuma rādītāji”

Jaunieguvumi
Grāmatas
t. sk. latviešu daiļliteratūra
t. sk. bērniem
Izslēgtie dokumenti
Krājuma kopskaits
t. sk. grāmatas
t.sk. periodiskie izd.
Grāmatu krājuma apgrozība
Periodisko izdevumu
apgrozība


2014
1198
447
92
35
3645
16575
13785
2007
1
8

2015
1098
466
82
115
773
16900
14157
1638
1
13

2016
1018
402
90
74
1052
16866
14020
2722
1
8

Datubāzes
Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums”

Dabubāze

2014

2015

2016

Letonika

135

781

1579

News

14

25

3
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Krājuma un datubāžu popularizēšana
Lai popularizētu krājumu, regulāri tiek veidotas literatūras izstādes- par aktuāliem
notikumiem Latgalē, Latvijā un pasaulē, rakstniekiem, māksliniekiem jubilāriem,
tematiskās un jaunieguvumu izstādes:



Uzdāvini sniegputeni, apsnigušā priedē dzeni,
Garu, baltu ziemas dienu,
Krūzīti ar karstu pienu. (I.Zandere)
I.Zanderes literatūras bērniem brīnumainais koks: dzeja, skaitāmpanti un mīklu
panti.



“Katram vajag savu vietu dzīvē, vairāk vai mazāk strikti norobežotu, lai būtu, kur
saknes laist…”
Rakstniecei D. Zigmontei 85 Rakstnieces D.Zigmontes radošais ceļš



Senatnes, tautas spēka apziņas un tēvzemes mīlestības slavinātājam A.Pumpuram 175.



“Daudz staigāts ceļš kļūst viegli minams, Grūt’ darāms darbs kļūst mīļš un zināms
Latviešu kultūras neatņemama identitātes zīme – rakstniece A.Brigadere



Koks nevar augt bez saknēm.
Tauta nevar dzīvot un attīstīties bez savas vēstures zināšanas un šodienas
izpratnes. D.Avotiņa
Rakstniecei Dainai Avotiņai - 90



“Darbs un cenšanās pēc tālākas pilnības tie ir faktori, kas dara dzīvi modru un gaišu un tautu laimīgu.” /J.Akuraters/
Dzejniekam un rakstniekam J.Akurateram - 140





Ikvienam, kas jemas spriest par Latgali un tās dzīvi, jāiepazīstas ar viņas pagātnes
likteņiem. /F.Kemps/
Sabiedriskajam darbiniekam, publicistam F.Kempam – 140.
Ontonu Slišānu pīminot...
Zaļoj muni kūki ceļa molōs stodeitī.
Uzzīd munas pučes puču dūbēs īsātos.
Sadzīd muni draugi munas dzīsmes carātos.

12

Dzeivoj muna tauta... es jos auklātīs
( Ontons Slišāns)
Veicot uzziņu un informācijas darbu, tiek izmantoti visi bibliotēkā pieejamie resursi –
uzziņu fonds, elektroniskie pakalpojumi, datu bāzes letonika, Lursoft. 2016. gadā sniegtas
546 uzziņas. Visvairāk uzziņu sniegts skolu audzēkņiem, studentiem, uzņēmējiem, darba
meklētājiem. Pieprasītākās tēmas – dzimtās vietas izzināšana –Viļakas un tās iestāžu
vēsture un darbība, darba iespējas un nodokļu politika ES valstīs.
Jaunākie preses izdevumi bibliotēkas lasītavā tiek izlikti atsevišķi un vienmēr ir pieejami
apmeklētājiem. Lasītāji tiek iepazīstināti ar preses sarakstu bibliotēkas mājas lapā
http://www.bibliotekas.lv/vilaka/pages/periodiskie-izdevumi.php

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem


Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji

Bibliotēkas darbības viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir bērnos un jauniešos rosināt
un saglabāt interesi par grāmatu un lasīšanu. Palīdzēt bērniem atrast noderīgāko
informāciju, jo ikviena informācija, ko bērni un jaunieši iegūst bibliotēkā, pārvēršas par
zināšanām, tādējādi ir liels atbalsts kvalitatīvas formālās izglītības iegūšanā.
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.
Bērni un jaunieši ik gadu tiek aicināti iesaistīties VKKF lasīšanas veicināšanas
programmā „Bērnu un jauniešu žūrija”. 2016.gada lasīšanas maratonā ir iesaistījušies 35
skolēni. 2.-3.klases bērni (23), 4.klašu (2), 5.-7.klašu grupā (5). Pamatskolas skolotājas
aktīvi lasa Vecāku žūrijas grāmatas. Katru gadu ,,Bērnu-jauniešu-vecāku žūrijas”
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dalībniekiem tiek organizēts noslēguma pasākums: tikšanās ar interesantu radošu
personību, kopīgām sarunām, pārsteiguma balvām.
Aprīlī Viļakas pamatskolas un Valsts ģimnāzijas audzēkņi iepazinās ar Latvijas
Nacionālās bibliotēkas ceļojošo izstādi: Latviešu literārās prēmijas.
Izstādes eksponēšanas laikā apmeklētāji ieguva informāciju par literārām balvām Latvijā.
Literāro balvu mērķis ir apzināt labākos latviešu oriģinālliteratūras darbus, izvērtēt un
godalgot vērtīgāko darbu autorus un godināt literātus un tulkotājus.
Jau divpadsmito gadu bibliotēka piedalās Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas pasākumos.
2016.gadā tika reģistrēts 228 lietotājs vecuma grupā no pirmsskolas līdz 18 gadu
vecumam. Bibliotēkas krājums tika papildināts ar 74 bērnu grāmatām, tanī skaitā 23 bērnu
oriģinālliteratūras grāmatām.



Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem, to iespējamie
risināšanas ceļi

Galvenās problēmas darbā ar bērniem un jauniešiem: intereses trūkums par grāmatām un
citiem poligrāfiskā veidā iespiestiem izdevumiem, tendence aprobežoties ar vienu
informācijas ieguves avotu – internetu.


Lai bērnus iesaistītu aktivitātēs, katram ir jāveltī individuāla uzmanība, kas aizņem
daudz laika.



Darbā ar bērniem nepieciešami papildus finanšu līdzekļi - interesantu pasākumu
organizēšanai un balvām, kas ļoti veicina bērnu līdzdalību konkursos, akcijās.
Dažādi materiāli ir vajadzīgi, lai veidotu interesantas radošās darbnīcas, aktivitāšu
galdus.



Nepieciešams daudzveidot piedāvājumu klāstu bērniem un jauniešiem –CD, DVD,
diski, galda spēles.



Svarīgākie notikumi darbā ar bērniem un jauniešiem
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Februāris
9. februārī, Viļakas novada bibliotēkas telpas piepildīja skaņi smiekli un bērnu jautras
čalas. Uz grāmatu lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija
2015” noslēguma pasākumu bibliotēkā bija ieradušies Viļakas pamatskolas 1., 2., 3., 6. un
7. klases bērni. Pasākuma dalībnieki ieradās savu skolotāju, 1. klases audzinātājas Ijas
Krilovas un 2. klases audzinātājas Ineses Rēvaldes kā arī vecāku žūrijas dalībnieces,
skolas bibliotekāres Ruttas Jeromānes pavadīti.
Ievadot „Bērnu-jauniešu-vecāku žūrijas 2015” noslēguma pasākumu Viļakas novada
bibliotēkas vadītāja Vija Circāne teica: „Vakar, 8. februārī, pēc Mēness kalendāra
pasaules austrumu daļā sākās jauns gads jeb Sarkanā Pērtiķa gads. Šodien pēc senču
tradīcijām ir Metenis un jau 13.gadu pēc kārtas tiek atzīmēta Vispasaules drošāka
interneta diena. Bet mums šodien ir “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2015” grāmatu
lasīšanas maratona noslēguma pasākums. Prieks, ka jūs esat gan čakli lasītāji, gan aktīvi
pasākuma apmeklētāji!”
Noslēguma pasākuma turpinājumā katram “Bērnu-jauniešu-vecāku žūrijas” dalībniekam
tika pasniegti Latvijas Nacionālās bibliotēkas diplomi pateicībā par aktīvu dalību Bērnu
un jauniešu žūrijā 2015.
Pasākuma laikā tika sveikta konkursa dalībniece Simona Dūna vārda dienā un skolotāja
Ija Krilova dzimšanas dienā. Īpašu pateicību saņēma 2. klases audzinātāja Inese Rēvalde
un Meteņdienas žagariņu cepēja Mārīte Kokoreviča. Bērnu žūrijas noslēguma pasākuma
beigās, kā jau katru gadu bibliotēkas sarūpētais svētku cienasts. Skatīt šeit
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Marts
5. martā, plkst. 12.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Ziedoņa zālē notika LNB
lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2015” noslēguma
pasākums – “Lielie lasīšanas svētki”. Tajos piedalījās ap 800 žūrijas ekspertu – bērnu,
jauniešu un pieaugušo, – pārstāvot bibliotēkas un skolas no visiem Latvijas novadiem un
sveicot aizvadītā gada populārāko grāmatu autorus, ilustrētājus, tulkotājus un izdevējus.
Liels bija mūsu prieks un pārsteigums, ka bibliotēkas izvirzītā Viļakas pamatskolas
skolotāja Inese Rēvalde tika nominēta šim titulam. Daudzu gadu garumā esam saņēmuši
skolotājas Inese Rēvaldes ieinteresētību un apbrīnojamu atsaucību kopīgu pasākumu
rīkošanā.

Šogad tika nominēti piecas aktīvākās mātes “Lasīšanas vēstneses”. No

Kurzemes – Zane Grigore, Zemgales – Irīna Brazauska, Vidzemes – Ilze Meistere,
Latgales – Inese Rēvalde un no Rīgas – Elga Bērziņa, kuras saņēma īpašu jaunāko
grāmatu dāvinājumu, lai turpinātu kopīgas lasīšanas un diskusiju tradīcijas uzturēšanu
sabiedrībā. Skatīt šeit

22. martā Viļakas novada bibliotēkā ar izrādi “Smilšu kaste” ciemojās Upītes tautas nama
bērnu pašdarbības teātris. Teātra vadītāja Lolita Spridzāne.
Izrādi noskatījās Viļakas pamatskolas 1. un 2. klases bērni un piedalījās rotaļā, kas saucas
AKTIERMĀKSLAS MEISTARKLASE. Viņi atdarināja dažādu dzīvu būtņu gaitu.
Piemēram, kā staigā pāvs vai kā uzvedas pērtiķis savā būrī zooloģiskajā dārzā. Skatīt šeit
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Aprīlis
Uz Viļakas novada bibliotēkas aicinājumu piedalīties erudīcijas konkursā “Kas? Kur?
Kad?” atsaucās Viļakas pamatskolas 5. klase un 13. aprīlī ieradās bibliotēkā, lai piedalītos
konkursā. Atbilžu meklēšanā konkursantiem atvēlētais laiks aizskrēja nemanot. Lai arī
galvas kūpēja kā skolas skurstenis bargā salā, tā izteicās viens no konkursa dalībniekiem,
finiša līniju sasniedza visi. Varēja just, ka ar sameklētajām atbildēm bērni ir apmierināti.
Apkopojot konkursa rezultātus no 18 iespējamiem punktiem ar 15 iegūtajiem punktiem
pirmo vietu izcīnīja Samanta Kromule. Tikai par punktu atpaliekot no Samantas 2. vietā
palika Olga Kuļa. Trešajā vietā ar 11,5 punktiem Kristiāna Dortāne. Ceturtajā vietā, tikai
par puspunktu atpaliekot no Kristiānas, palika divi dalībnieki – Diāna Dupuže un Kristers
Timmermanis. Skatīt šeit

Aprīlī Viļakas novada bibliotēkā tika atklāta Viļakas Mūzikas un mākslas skolas
audzēkņu radošo darbu izstāde “ASTOŅI”.

Novembris
Oktobra nogalē mazie pirmklasnieki kopā ar skolotāju Lindu apmeklēja Viļakas novada
bibliotēku. Pirms iepazīties ar bibliotēkas telpām un piedalīties literārajā stundā “Kāds
piesit uz klavieru taustiņiem un ieskanas dzejolis”, kas veltīta dzejniekam un grāmatu
izdevējam Uldim Auseklim, mazie ābečnieki nolika ziedus pie pieminekļa latgaļu
grāmatniecības pamatlicējiem Viļakā Vincentam Leiko un Joņam Cibuļskam. Vairāk šeit
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Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa ir projekts, ko Ziemeļvalstīs administrē Biedrības Norden
asociācija (Foreningen Norden Forbund), bet Latvijā – Ziemeļu Ministru padomes birojs
sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu Literatūras centru un biedrību Norden
Latvijā. Ziemeļvalstīs projekts norisināsies jau 20. reizi, Latvijā – 19. reizi. Nedēļas
galvenais uzdevums ir Ziemeļvalstu literatūras un kultūras iepazīšana. Nedēļas laikā
bibliotēkās notiek lasījumi, stāstu stāstīšana, literatūras izstādes, debates, konkursi un citi
pasākumi.
2016.gadā pasākumi notika no 14. – 20. novembrim un pirmdiena, 14. novembris, bija
lielā lasīšanas diena. Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas 14.novembra rīta stunda Viļakas
novada bibliotēkā iesākās kopā ar Viļakas pamatskolas 1.klases audzēkņiem un
skolotājām Lindu un Rutu, lasot Stīana Hola grāmatas ,,Gārmana vasara” fragmentus.
Grāmatas fragmenta lasīšanā aktīvi iesaistījās pirmklasnieki – Agnis, Madara, Airita,
Kristaps. Grāmatā sastopamies ar sešus gadus veco zēnu Gārmanu. Vasara ir beigusies un
Gārmanam jādodas pirmo reizi uz skolu. Gārmans baidās no skolas sākuma un mēģina
noskaidrot, vai arī viņa vecāki un tantes no kaut kā baidās. Arī mēs sarunās ar
pirmklasniekiem atklājām, ka katram ir no kaut kā bailes – no augstuma, no ļauniem
cilvēkiem, no neizdošanās, no nepatīkamām situācijām. Vairāk šeit
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Decembris
Decembris jeb Vilku mēnesis ir gada tumšākais laiks, bet ļoti gaišs pateicoties saviem
daudzajiem svētkiem. 6. decembrī, Svētā Nikolaja dienā, bibliotēkā ciemojās Viļakas
pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš” vecākā grupa un audzinātājas Lilija un Līga.
Bērni bibliotēkā iepazinās ar novadnieka, dzejnieka un sabiedriskā darbinieka Ontona
Slišāna bērniem veltītu dzeju.
Bibliotēkas rūķi – Vija un Sandra bērniem pastāstīja par grāmatu brīnumaino pasauli. Tad
visi kopīgi vienojās pasaku un Ziemassvētku stāstu lasīšanā. Rūķus pārsteidza mazās
Evelīnas izkoptā lasītprasme. Evelīnas raitais lasījums vienaldzīgu neatstāja nevienu.
Savukārt mīklu minēšanā aktīvākais bija Roberts. Interneta vietnē šeit

14. decembrī Viļakas novada bibliotēkā ciemojās Viļakas pamatskolas 3. klase un
skolotāja Inese Rēvalde. Protams, arī šoreiz neizpalika bez bibliotēkas Rūķiem Vijas un
Sandras. Skatīt šeit
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8. Novadpētniecība
Novadpētniecības uzdevums ir apzināt un pētīt vietējās kultūrvides īpatnības, ikdienas
dzīves vēsturi un cilvēku biogrāfijas. Galvenais interesējošais aspekts ir konkrētā izpētes
vieta – pilsēta, pagasts; ģeogrāfiski, vēsturiski vai arhitektūras objekti attiecīgajā teritorijā,
iestādes, uzņēmumi, institūcijas, un visbeidzot cilvēki un to darbība šajā teritorijā
konkrētā laika posmā.
Bibliotēka veido novadpētniecības krājumu, papildina novadpētniecības datu bāzi,
informē bibliotēkas lietotājus interesentus par jaunumiem novadpētniecības jomā.
Galveno akcentu bibliotēka liek uz novadpētniecības krājuma papildināšanu un
popularizēšanu. Bibliotēkas novadpētniecības krājumu veido: grāmatas par novadu un
novadniekiem, periodiskie izdevumi, elektroniskie resursi (tīmeklī), audiovizuālie (video,
audio materiāli), nepublicēti materiāli, rokraksti, fotogrāfijas, foto albumi, mutvārdu
liecības, tematiskās mapes ( kopijas un izdrukas no elektroniskajiem resursiem, kopijas no
grāmatām, periodikas). 2016.gadā izveidotas jaunas tematiskās mapes: Mākslinieki
novadnieki - N.Breikšs, J.Ūdris, J.Supe, H.Plāters, V.Bušs, J.Dadžāns, J.Laicāns, Janīna
Dukaļska - folkloriste un garīgās mūzikas atskaņotāja, Ceļā uz Latvijas Valsts simtgadi.
Literatūras izstādes novadpētniecības jomā 2016.gadā


Bazneica Vysusvātōs Jezus Sirds gūdam (Pirms 125 gadiem iesvētīta Viļakas
Romas katoļu baznīca)



Kalpojot Dievam un cilvēkiem: priesterim J.Svilānam 100, bīskapam K.Duļbinskim
– 110.



Nu Divmotes svēteibu lyudzūt, Tauta pi krystim dzīd

(Krucifiksi un maija

dziedājumi)


Dievam ir tikai divas rokas, un tās ir tavējās (novadniecei – lokālās vēstures
pētniecei I.Šaicānei 60)



Mūžs veltīts Dievam un Tēvijai (novadniekam Bruno Loginam 95)



Man

vajag

dzimtenes,

kuras

skaistums

sāpētu

vienmēr

(dzejniekam

V.Līvzemniekam 80, dzejniecei E.Dortānei 80)


‘’Sirds myužam ilgu pylna skaņ’’ (gromotu izdevējam Joņam Cibuļskim 105)
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‘’Saule slēpās, debess mōcās, Dzērves skrīn uz syltū molu…’’ (Latgales Atmodas
kustības darbiniekam Antonam Skrindam 135)



,,Būtībā es krāju valodas,, Publicistam, tulkotājam, mācību grāmatu autoram Jurim
Cibulim – 65 ( 1951. 6. dec)

Informācijas resursi bibliotēkas apmeklētājiem par novadpētniecību ir pieejami gan
bibliotēkas lasītavā, gan elektroniski Balvu RCB novadpētniecības elektroniskajā
katalogā, gan Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāzē.


Digitalizācija, digitālie resursi un to veidošana

2016. gadā digitalizētas 110 dokumentu, attēlizdevumu un video vienības. Starp tiem 38
darbi, kuru tiesību īpašnieks nav zināms. 71 darbs ir ar autortiesībām neaizsargāts un 1
objekts aizsargāts ar autortiesībām. Digitalizētie materiāli pieejami bibliotēkas iekštīklā.

Turpinās darbs pie novadpētniecības dokumentu vākšanas, sistematizēšanas un
novadpētniecības datubāzes papildināšanas. 2016.gadā veikti 235 ieraksti no izdevuma
,,Viļakas novadā’’. Novada ziņās par bibliotēku 6 publikācijas, Ziemeļlatgales laikrakstā ,,
Vaduguns,, – 1 publikācija.
Sadarbība notiek ar Viļakas novada muzeju, novadpētniekiem- Dzintaru Dvinski un Ivaru
Loginu, Balvu CB novadpētniecības lasītavu, Viļakas novada Tūrisma informācijas
centru, Viļakas novada skolām, lasītāju interešu klubiņu ,,Mantinieces’’.

Turpinot izzināt sava novada vēsturi Viļakas novada bibliotēku darbinieki 20. aprīlī devās
kultūrvēsturiskā pārgājienā uz nacionālo partizānu nometnes vietu Stompaku purvā.
Tālajā 1945. gada 2. un 3. martā Stompaku purvā tika izcīnīta viena no lielākajām
Latvijas nacionālo partizānu kaujām Otrā pasaules kara vēsturē. Cīņas, kas norisinājās
Stompaku purvā, atstāja neizdzēšamas pēdas Viļakas un tuvējo novadu cilvēku atmiņās.
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Stompaku purva salu 24 bunkuros 1945. gada ziemā dzīvoja vairāki simti partizānu,
tostarp ar ģimenēm. Iztēlojoties to dienu ainu purva saliņās, neviļus prātā nāk nacionālo
partizānu komandiera Pētera Supes teiktie vārdi par to, ka mēs šeit atkal atgriezīsimies un
šeit atkal plīvos karogs sarkanbalts…
Šobrīd uz nacionālo partizānu kapa vietas purva salā stāv uzraksts: Mums bija jāmirst, lai
dzīvotu simti, Nebija lemts toreiz Latvijai zelt. Tiem pēc kariem, kas palikāt dzīvi, Būs no
jauna Jums Latviju celt.
To, ka dzīvajiem no jauna jāceļ Latvija, apliecina arī Stompaku purva saliņās ziedošās
vizbulītes, lakači un zalktenes, kas katru pavasari mostas jaunai dzīvei. Ik rudeni dabas
liegumā “Stompaku purvi” mirst simti un tūkstoši dažādu augu, lai nākošajā pavasarī no
dzīvi palikušajiem sakneņiem augšāmceltu jaunus tūkstošus…
Viļakas novada bibliotēku darbinieki pateicas Susāju pagasta pārvaldniekam Ilmāram
Locānam par nacionālo partizānu nometnes vietas izrādīšanu un skaidrojumiem, atbildot
uz pārgājiena dalībnieku jautājumiem.

9. Projekti


Tabula “Projektu apkopojums”

Projekta

Finansētājs

nosaukums
Grāmatas
lappuses pāršķir
autors

VKKF

Bērnu, jauniešu LNB BLC,
un vecāku žūrija VKKF
2016

Finansējuma

Projekta

apjoms

kopsavilkums)

neatbalstīts

390,00EUR

Uzaicināt un noorganizēt
tikšanos ar rakstniekiemInesi Zanderi, Ingu Ābeli un
Māri Runguli.
Iesaistīt bērnus un jauniešus
kļūt par aktīviem grāmatu
lasītājiem un vērtētājiem.

neatbalstīts

32,00EUR
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apraksts

(īss Atbalstīts/

atbalstīts

10. Publicitāte


Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par
bibliotēkas funkcijām, pakalpojumiem

Informāciju par notikušajām aktivitātēm bibliotēkas dzīvē varēja lasīt laikrakstos:
Vaduguns, Viļakas novadā, interneta vietnēs. Tāpat arī Latgaliešu kultūras portālā
http://lakuga.lv/ , bibliotēkas mājas lapā - www.vilakabiblio.wordpress.com, un vietnēs:
www.bibliotekas.lv/vilaka/pages/zinas.php

Foto

bildes

te:

http://www.flickr.com/photos/vilakabiblio/
Par bibliotēku un tās darbiniekiem var lasīt un skatīt gan Latvijas Televīzijas raidījumā
“Ielas garumā” šeit un šeit, gan Latgales reģionālajā televīzijā šeit un apkopotos Viļakas
novada ticējumos YuoTube šeit.
Laika un dabas vērojumi bibliotēkas darbinieka Viļa Bukša skaidrojumos lasāmi dažādos
Latvijas preses izdevumos, sabiedriskajos mēdijos un interneta portālos, tostarp žurnāls
„Dārza Pasaule”, laikraksti „Vaduguns”, „Neatkarīgā Rīta avīze”, portālā Delfi, Apollo un
daudzviet citur. 2016. gada jūnijā Viļakas novadā strādāja Latvijas Televīzijas radošā
grupa Citādi latviskais (Cytaidi latviskais), kas filmēja Vili Bukšu un viņa 60 km
skrējienu.



Bibliotēka informācija tīmeklī

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 publicēti 478 raksti un 9 lapās ievietots desmitiem dažādu ziņu.
Interneta albumos 5640 fotobildes. Pirms sešiem gadiem izveidots bibliotēkas twitter
konts. Šobrīd kontam ir 363 sekotāji.
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Deviņu gadu laikā blogu apmeklējuši 74550 (WordPress Statistika) virtuālie viesi. 2016.
gadā 6549. 2016.gadā blogos un twitter: 9945 apmeklētāji. 2016.gadā blogā ievietoti 55
jauni raksti un 76 mēdiju faili. Blogu apmeklējuši apmeklētāji no 31 pasaules valsts.

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.


Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi

Pagājušais gads (2016) bibliotēkā bija ražens ar dažādām aktivitātēm.
26. janvāra pasākumā Viļakas novada bibliotēkā bija ieradusies grāmatas “BIJA TĀDS
LAIKS …1991… Janvāra barikādes” radošā grupa, lai tiktos ar vietējo sabiedrību un
skolu jaunatni. Par grāmatas veidošanu un savām barikāžu laika atmiņām stāstīja Juris
Boldāns, kurš pirms 25 gadiem bija Balvu rajona īpašo brīvprātīgo vienību komandieris.
Atmiņās dalījās un par savu devumu grāmatas tapšanā runāja Ruta Cibule, toreizējā Balvu
rajona padomes kultūras nodaļas vadītāja un pašreizējā Balvu Centrālās bibliotēkas
direktore. Kā paraugs nākamajām paaudzēm ir Silvija Kupriša (Zujāne). Atmodas laikā
aktīva tautfrontiete, 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrības valdes locekle, kluba
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“Vairogs” priekšsēdētāja. Grāmatas radošo grupu uz mērķi stingri un apņēmīgi virzīja
Balvu Novada muzeja vadītāja, toreizējā Latvijas Mūzikas akadēmijas studente Iveta
Supe. Šeit

Februārī, kad līdz gada beigām vēl atlikušas 316 dienas un 2016. gadā sagaidīta 49. diena,
Viļakas novada bibliotēka aicināja savus apmeklētājus uz kopīgu tikšanos, lai dibinātu
lasītāju interešu klubiņu. Liels bija pārsteigums un patiess prieks, ka no uzrunātām 15
sievietēm ieradās četrpadsmit. Piecpadsmitā, kura neieradās, tikšanās organizētājus
informēja un apstiprināja savu turpmāko dalību klubiņā. Šeit

Godinot mūsu novadnieka, Jēkabpils Goda pilsoņa, priestera Jāņa Bratuškina piemiņu, 25.
februārī Viļakas novada bibliotēka aicināja interesentus noskatīties režisores Ingas
Nesteres veidoto dokumentālo filmu “Dvēseļu gans. Dekāntēvs Jānis Bratuškins.” Šeit
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Lai atcerētos nacionālo partizānu kauju ar Padomju Savienības NKVD izveidoto
iznīcinātāju bataljonu (“istrebiteļi”) , kura notika pirms 71 gada Stompaku (Susāju
pagasts, Viļakas novads) purvā, Viļakas novada bibliotēkā 2. martā pulcējās Viļakas
ģimnāzijas skolēni un cilvēki, kurus interesē latviešu pēckara partizānu vēsture. Šeit

Viļakas novada bibliotēkas lasītāju interešu klubiņš “Mantinieces” 8. martā aicināja uz
tikšanos ar žurnālisti, dzejnieci un sabiedriski aktīvu sievieti Zinaidu Loginu. Šeit

6. maijā Viļakas novada bibliotēku apmeklēja Carnikavas novada pašvaldības darbinieki.
Ciemiņus no Carnikavas pavadīja Viļakas novada domes deputāte Regīna Brokāne. Skatīt
šeit

9. jūnijā Viļakas novada bibliotēkā uz izstādes noslēguma pasākumu ieradās
rokdarbnieces Leonora Kaimiņa, Malvīne Ločmele un Medņevas etnogrāfiskais
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ansamblis, kuru vada Natālija Smuška. Pasākuma ievadrunā Viļakas novada bibliotēkas
direktore Vija Circāne mīļi pateicās Medņevas ļaudīm par iespēju bibliotēkā izrādīt
rokdarbu krāšņo rakstu siltos toņus. ”Tā bija vienreizēja izdevība bibliotēkas
apmeklētājiem un darbiniekiem skatīt un priecāties par medņeviešu austo, adīto un izšūto
darbu margojuma krāsainajām zīmēm”, – teica Vija Circāne. Šeit

15. jūlijā kultūrvēstures studiju ietvaros tika apsekoti 72 interesantākie akmeņi Lukaša
ezera pussalā, Nastrovas ezera ziemeļu krastā, Jaujos un Čortovas kalniņā Cirnavā
(Černovā). Apsekošanā piedalījās novadpētnieks Ivars Logins, Gvido Lielmanis un Vilis
Bukšs. Šeit

Annas jeb Saimnieču dienā, 26. jūlijā, Viļakas novada bibliotēkas lasītāju interešu klubiņa
“Mantinieces” dalībnieces ciemojās Susāju pagasta ,,Keišos” pie Valijas Augustānes. Šeit
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“Tautas iela, kā noskaidrojām, atrodas tikai Latgales pilsētās, nekur citur Latvijā tāda
nosaukuma ielām nav. Viļakā Tautas iela pirmkārt ir grāmatnieku iela, jo tur atrodas viens
no kultūras centriem- novada bibliotēka. Jau pagājušā gadsimta trīsdesmitajos gados
Latgales patriots Jons Cibuļskis Tautas ielā atvēra grāmatu veikalu un izdevniecību,
izdodot piecas grāmatas latgaļu valodā,”- saka Latvijas Televīzijas raidījuma “Ielas
garumā” veidotāji, kuri Viļakā filmēja augusta nogalē. Skatīt šeit

22. septembrī, Baltu vienības dienā, kad saule nogrimusi aiz apvāršņa, jau ceturto gadu
Dimanta kalniņā jeb somugru kapu uzkalniņā pie Viļakas evaņģēliski luteriskās baznīcas
sanāca viļacēni, lai aizdegtu ugunskuru. Klātesošie ieklausījās Viļa Bukša stāstījumā par
šīs dienas nozīmi mūsdienu kontekstā, vienojās kopīgi dziedātās dziesmās, sarunās un
sildījās pie ugunskura. Skatīt šeit

Šoruden Viļakas novada bibliotēkā tika aicināta Kupravas bibliotekāre, dzejniece Edita
Viļuma un Viļakas pamatskolas bibliotēkas darbiniece, dzejniece Rutta Jeromāne. Skatīt
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Oktobra sākumā Viļakas novada bibliotēka atvadījās no Mūžībā aizgājušā dzejnieka,
sabiedriskā darbinieka un Viļakas novada patriota Valerijana Rundzāna. Vairāk skatīt šeit

Literātam, ekonomistam un sabiedriskajam darbiniekam Leontijam Vizulim 6.novembrī
apritēja 80. Dzejnieka dzīves jubilejas priekšvakarā Balvu novada Naudaskalnā pie Bruno
Vilka (Leontijs Vizulis) ciemojās literātu biedrības “Viļakas Pegazs” biedri un Viļakas
novada bibliotēkas darbinieki. Šeit

Andrejdienā, 30. novembrī, Viļakas novada bibliotēkā uz ikmēneša tikšanos pulcējās
bibliotēkas interešu klubiņa “Mantinieces” dalībnieces. Bibliotēkas vadītāja Vija Circāne
pateicās klubiņa sievām par rosīgu dalību “Pulksteņu izstādes” organizēšanā un senču
vērtību saglabāšanā. Šeit
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Adventa laika lasījumus, uz kuriem ielūdza literātu biedrība “Viļakas Pegazs”, Viļakas
novada bibliotēkā atklāja bibliotēkas direktore Vija Circāne. Viņa aicināja šo laiku
piepildīt ar garīgu saturu un darīt visu, lai atteiktos no sliktām domām un darbiem. Skatīt

Viļakas novada bibliotēkas lasītāju interešu klubiņa ,,Mantinieces” kopā sanākšanas
mērķis Ziemassvētkus gaidot, bija Latgales un Kurzemes kulinārā mantojuma: rozīšu un
sklandraušu gatavošanas noslēpumi. Rozīšu gatavošanas neizpausto būtību atklāja klubiņa
“Mantinieces” dalībniece Anastasija Martinova. Savukārt sklandraušu gatavošanas prasmi
rādīja Vija Circāne un Regīna Dūna. Skatīt šeit

28. decembrī Viļakas novada bibliotēkas kolektīvs teica siltus pateicības vārdus
bibliotekārei Aijai LESNIECEI, pavadot viņu pelnītā atpūtā pēc 45 bibliotēkā
nostrādātiem gadiem. Vairāk šeit
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Ar publicitātes darbu saistītās problēmas un to risinājumi

Problēmas ir tikai tad, ja mēs nevaram vai negribam. Bibliotēkas kolektīvs atvērts
globālajai pasaulei un vērsts uz sabiedrības informēšanu. Bet tas, kas atvēris sava nama
durvis, vienmēr būs godīgs un labsirdīgs. Mūsu moto būt pieejamiem ikvienam un
ikvienā mūsu zemes un pasaules stūrītī.

11. Sadarbības tīkla raksturojums


Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām

2016. 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.
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.


Citi sadarbības partneri reģionā un Latvijā, veiktās sadarbības aktivitātes

28. aprīlī Viļaku apmeklēja Kārsavas novada bibliotekāru saime. Ciemiņi no Kārsavas
jūsmoja par Viļakas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu Dievnama arhitektūru, iepazinās
ar Viļakas novadpētniecības muzeja kolekcijām un ciemojās Viļakas novada bibliotēkā.
Šeit
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16. decembrī, UNESCO LNK “Stāstu bibliotēkas” tīkla pasākuma ietvaros, Rēzeknes
Centrālajā bibliotēkā pulcējās Literāri radošās kopas “Latgales ūdensroze” un literātu
biedrības “Viļakas Pegazs” pārstāvji uz dzejas un stāstu lasījumiem Adventa noskaņās.
Vairāk šeit



Pārrobežu sadarbība, starptautiskā sadarbība

Literātu biedrības “Viļakas Pegazs” biedri un Viļakas novada bibliotēkas darbinieki
augusta nogalē apmeklēja kultūrvēsturiskas vietas Ostrovā un bijušajā Abrenes apriņķī
(tagadējais

Pitalovas

rajons

Krievijas

novadpētniecības muzejā Skatīt šeit
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Federācijā).

Bija

tikšanās

Pitalovas

12. Metodiskais un konsultatīvais darbs

N.p.k Norises
.
laiks

Norises
vieta

Organizētājs(i)

1.

19.05.2016
.

Preiļi

Preiļu Galvenā
bibliotēka

2.

20.05.2016
.

Preiļi

Preiļu Galvenā
bibliotēka

3.

16.09.2016
.

Rīga

Tieto Latvia

4.

03.11.2016
.

Rīga

Tieto Latvia
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Pasākuma
nosaukums,
galvenās tēmas
Latgales reģiona
publisko
bibliotēku
darbinieku
konference
,,Komunikācija,
Sadarbība un
komandas darbsilgtspējīgas
izaugsmes
pamats’’
Latgales reģiona
publisko
bibliotēku
darbinieku
konference
,,Sadarbība-ceļš
uz panākumiem,
attīstību un
izaugsmi”
Par BIS ALISE
kursu ,,Lietotāju
apkalpošana
sistēmā ALISE”
Par BIS ALISE
kursu
,,Padziļinātie
kursi datu
apstrādē
MARC21
formātā”

Dalībnieku
skaits

Stundu
skaits

Vija Circāne

8

Vija Circāne

8

Sandra
Dvinska

6

Regīna Dūna

8

13. Veiksmes stāsts
2016. gadā Latvijas Nacionālā bibliotēka aicināja padalīties ar saviem iespaidiem un
novērojamiem par aktīvākajām lasīšanas veicināšanas programmas dalībniecēm, kuras ir
palīdzējušas darbā ar “Bērnu, jauniešu un vecāku žūriju” vai kā
citādi atbalstījušas lasīšanu bibliotēkā, skolā vai ģimenē. Tāpat arī
neaizmirst aktīvākās mammas, kuras piedalās Vecāku žūrijā un
kļūstot par Lasīšanas vēstnesēm savos kultūrvēsturiskajos
novados tiktu godinātas Lielajos lasīšanas svētkos Rīgā.
Liels bija mūsu prieks un pārsteigums, ka bibliotēkas izvirzītā
Viļakas pamatskolas skolotāja Inese Rēvalde tika nominēta šim
titulam. Daudzu gadu garumā esam saņēmuši skolotājas Inese
Rēvaldes ieinteresētību un apbrīnojamu atsaucību

kopīgu

pasākumu rīkošanā. Šogad tika nominēti piecas aktīvākās mātes
“Lasīšanas vēstneses”. No Kurzemes – Zane Grigore, Zemgales – Irīna Brazauska,
Vidzemes – Ilze Meistere, Latgales – Inese Rēvalde un no Rīgas – Elga Bērziņa, kuras
saņēma īpašu jaunāko grāmatu dāvinājumu, lai turpinātu kopīgas lasīšanas un diskusiju
tradīcijas uzturēšanu sabiedrībā.
Piesakot Inesi nominācijai, uzsvērām, ka Inese ir ne tikai skolotāja un savas klases
audzinātāja, kura katru gadu savus audzēkņus iesaista un saliedē grāmatu lasīšanas
veicināšanai, bet arī grāmatu mīļotāja paraugs ģimenē. Ineses dēls Ritvars ir kļuvis par
dedzīgu grāmatu lasītāju un ir Vecāku žūrijas dalībnieks.
Inese jau no pirmās klasītes savos audzēkņos modina interesi par grāmatu. Viņas klasēs
nedzird sakām: bērni grāmatas nelasa vai bērnus neinteresē grāmatas. Skolotājas Ineses
audzēkņu vecāki brīnās, ka viņu bērniem ir tāds grāmatu lasīšanas prieks, ka viņi sacenšas
ne tikai kurš vairāk izlasījis, bet arī aktīvi apspriež izlasīto un mājās pārstāsta vecākiem.
Ineses mērķis ir rosināt sarunu par jaunākajām un izlasītām grāmatām. Viņas organizētie
grāmatu lasīšanas pasākumi ir radoši un bērniem neatvairāmi pievilcīgi. Kā viņa to māk,
tas ir Ineses skolotāja noslēpums… Iespējams, ka skolotājas Ineses Rēvaldes grāmatu
lasīšanas veicinātājas burvja māksla slēpjas viņas vienkāršībā un dabiskā saskarsmē ar
bērniem. “Mana mīlestība ir bērni un grāmatas”, kādā vaļsirdīgā sarunā bibliotēkā atzina
skolotāja Inese Rēvalde.
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Lielajos lasīšanas svētkos Rīgā Inesi atbalstīja un sveica Viļakas pamatskolas direktore
Anželika Ločmele, Viļakas novada bibliotēkas darbinieces Vija Circāne, Aija Lesniece un
Ineses ģimene.
Paldies Inesei par grāmatu sūtības vienkāršu un saprotamu izklāstu, kas bērniem
grāmatā liek saredzēt patiesu Draugu!
Vija Circāne,
Viļakas novada bibliotēkas direktore
2017.gada 25.janvārī
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