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Publisko bibliotēku gada pārskatu 

struktūra 2017. gada pārskatiem 
 

 

 

LNB Bibliotēku attīstības centrs 

08.12.2017. 
 

 

 

 

1.Vispārīgs bibliotēkas/reģiona bibliotēku raksturojums 
 

• Īss situācijas apraksts: 

Pārskata  periodā bibliotēkas darbības prioritātes bija rast iespēju saviem lietotājiem tikties ar 

rakstniekiem, tādā veidā veicinot interesi par grāmatu kā vērtību personīgās izaugsmes procesā. 

Tā kā katru gadu samazinās novada iedzīvotāju skaits un Viļakas novada domes budžeta 

līdzekļi ir ierobežoti, nav iespējams palielināt finansējumu bibliotēkas krājuma komplektēšanai 

un aprīkojuma pilnveidošanai.  

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/ 

 

 

http://www.vilakabiblio.wordpress.com/
http://www.bibliotekas.lv/vilaka/
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• Izmaiņas bibliotēku darbībā pārskata periodā 

 

Pārskata periodā nomainījās bibliotēkas vadība: iepriekšējā bibliotēkas direktore Vija 

Circāne pārtrauca darba attiecības un viņas darbu no 2.oktobra turpina Rutta Jeromāne. 

No bibliotēkas stratēģijā definētajiem uzdevumiem pilnveidota plānoto pasākumu reklāma, 

atspoguļojot informāciju Viļakas novada mājaslapā un ziņojumu stendos pilsētā. Notikušo 

aktivitāšu apraksti regulāri tiek publicēti Viļakas novada mājaslapā un informatīvajā 

izdevumā “Viļakas novadā”. Sabiedrības izglītošanas un lasīšanas veicināšanas nolūkā 

realizēts VKKF finansētais projekts “Rakstnieks un lasītājs: aci pret aci”. Kultūrvēsturiskās 

studijas veiktas izzinošā ekskursijā pa Latgali un Sēliju (Daugavpils, Krustpils, Dunava). 

Lasītāju interešu klubiņa “Mantinieces” dalībniecēm regulāri notiek tematiskas tikšanās. 

Bibliotēkas akreditācija pārskata periodā nav notikusi. 

 

2. Finansiālais nodrošinājums 
 

Finansējums nodrošina tikai bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu. 

 

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

 

 2015 2016 2017 

Kopā (EUR) 49169 54396 54842 

Pašvaldības finansējums 49017 54246 54303 

Citi ieņēmumi: 152 150 539 

t. sk. maksas pakalpojumi 152 150 164 

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi    

t. sk. VKKF finansējums   375 

t. sk. citi piešķīrumi    

 

Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 

 

 2015 2016 2017 

Izdevumi kopā (EUR) 49169 54396 54842 

Darbinieku atalgojums 

(bruto) 

31082 32015 33661 

Krājuma komplektēšana 2324 2485 2474 

 

 

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

 
 

• Veiktie un plānotie telpu un ēku rekonstrukcijas projekti un remontdarbi 

 Remontdarbi pārskata periodā nav veikti. 
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• Telpu paplašināšana vai bibliotēku pārvietošana uz citām telpām  

 Nav veikta. 

• Jaunu ēku būvniecība  

 Nav veikta. 2011. gadā tika veikta bibliotēkas telpu paplašināšana un renovācija. 

 

• Iekārtas, aprīkojums  

 

Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums” 

 Darbiniekiem 

(skaits) 

Lietotājiem 

(skaits) 

Vērtējums 

 

Piezīmes 

Datori 4 11 labs, apmierinošs 2014., 2007. 

Plānie klienti     

Multifunkcionālās 

iekārtas 

3 3 labs 2012., 2011. 

Printeri 1  neapmierinošs 2004. (jānoraksta) 

Kopēšanas iekārtas     

Skeneri     

Citas iekārtas     

  

 

• Problēmas un to risinājumi materiālā un tehniskā stāvokļa jomā 

 

Bibliotēkas  otrajā  stāvā problēmas rada periodiski interneta datu plūsmas pārtraukumi, kā 

arī neparedzami pārtraukumi elektroenerģijas piegādē. To varētu veicināt apstāklis, ka ēkā, 

kur atrodas bibliotēka, atrodas arī citas iestādes un organizācijas. Citu iestāžu remontdarbu 

laikā nereti rodas īslaicīgi bojājumi elektrotīklā un līdz ar to pārrāvumi elektroenerģijas 

piegādē bibliotēkai. Bibliotēkā ir piemērotas telpas un aprīkojums pasākumu organizēšanai 

bērniem un jauniešiem, kā arī nodrošinātas iespējas saturīgai laika pavadīšanai. 

 

4. Personāls 
 

• Personāla raksturojums  

Viļakas novada bibliotēkā pilna slodze ir direktorei, bibliotekārei abonementā un 

informācijas speciālistam; 0,65 slodzes lasītavas darbiniecei. Kā tika minēts, iepriekšējā 

bibliotēkas direktore Vija Circāne pārtrauca darba attiecības un viņas darbu turpina Rutta 

Jeromāne, kura pirms tam strādāja Viļakas Valsts ģimnāzijas bibliotēkā. 

 

• Darbinieku izglītība: 

Bibliotēkas direktore Rutta Jeromāne – profesionālais maģistra grāds citā jomā un iegūts 

Latvijas Universitātes SZF sertifikāts “Bibliotēkzinātnē”.                                                   
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Informācijas speciālists Vilis Bukšs - profesionālā vidējā izglītība citā jomā. 

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”. 

• Apbalvojumi un pateicības 

Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadienai veltītajā pasākumā, 2017. gada 

17.novembrī Pateicības rakstu par ieguldījumu Viļakas novada bibliotēkas attīstībā un 

izaugsmē saņēma bibliotēkas direktore Vija Circāne. 

 

• Finansējums personāla attīstībai  

Finansējums personāla attīstībai (profesionālajai pilnveidei, pieredzes apmaiņas braucieniem   

u. tml.) – 156,00 EUR 

Finansējums tika izmantots daļēji, jo lielākā daļa profesionālās pilnveides pasākumu ir 

apmeklēti Balvos. Tika organizēti pieredzes apmaiņas braucieni Līvānos, Rēzeknē, Preiļos. 

 

Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi” 

 

N.p.

k. 

Norises 

laiks 

Norises 

vieta 
Organizētājs(-i) 

Pasākuma nosaukums, 

galvenās tēmas 

Stundu 

skaits 

1. 
10.03. 

2017. 
Balvu CB Balvu CB 

Valsts valodas likums 

(Dz.Skrūzmane) 

“Latvijas Grāmata” 

prezentācija 

 

2. 
16.05. 

2017. 
Balvu CB 

BCB sadarbībā 

ar LNB BAC, 

LR Tiesībsarga  

biroju 

E-pasta etiķete kā tīkla 

etiķetes sastāvdaļa. 

Ieskats cilvēktiesībās. 

 

5 

3. 
27.-

30.06. 

Līgatne, 

LU konf.  

kompl. 

“Ratnieki” 

IAC 

Jauniešu integrācijas un 

līdzdalības projekts "Izzināt. 

Pieredzēt. Rīkoties" 

36 

4. 
12.07. 

2017. 

Preiļi, 

Līvāni 
Balvu CB 

Kultūrvēsturiskās studijas 

(Līvānu NB, Turku pag. 

bibliotēka, Lūznavas muiža 

u.c.) 

 

5. 
27.09. 

2027. 

Rēzeknes 

KN 
Rēzeknes CB 

Bibliotēka – tilts starp pagātni 

un nākotni 
4 

6. 
14.09. 

2017. 
Balvu CB Balvu CB 

Pozitīvās domāšanas nozīme 

mūsdienīgā saskarsmē. 

 

5 



7 
 

7. 
01.11. 

2017. 
Balvu CB Balvu CB 

Interaktīvās nodarbības 

bērniem un pusaudžiem. 
5 

8. 
10.11.20

17. 

Gulbenes 

NB 
LNB Ievads medijpratībā 5 

9. 
16.11.20

17. 

Balvu 

Novada 

muzejā 

Balvu CB 
Kultūras iestāžu tēls 

publiskajā vidē. 
5 

10. 
24.11.20

17. 

Gulbenes 

NB 
Gulbenes NB Mājvārdi Latvijā. 6 

11. 
01.12.20

17. 

Gulbenes 

NB 
Gulbenes NB 

Ekspedīcijas un to 

organizēšana. 
6 

12. 
19.12.20

17. 
Balvu CB Balvu CB 

Elektronisko atbalsta sistēmu 

izmantošana literat. Izziņas 

procesā jauniešiem un 

bērniem. 

5 

 

• Problēmas un to risinājumi personāla jomā 

 

Tā kā personālam nav profesionālā bibliotekārā izglītība, nepieciešams papildināt un 

padziļināt zināšanas profesionālās pilnveides pasākumos. 

 

 

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 
 

• Galvenie rādītāji  

 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

 

 2015 2016 2017 % salīdzinot 

ar iepr. gadu 

Lietotāju skaits 744 751 672 +1%, - 11% 

t. sk. bērni 240 228 187 -5%, - 18% 

Bibliotēkas apmeklējums 13152 12782 12006 -3%, - 6% 

t. sk. bērni 3665 2604 2228 -29%, - 14% 

Virtuālais apmeklējums 9671 9945 8688 +3%,  - 12% 

Sociālo tīklu 

apmeklējums (skatījumi) 
335 363 386 +8%,  + 6% 

Izsniegums kopā 34960 35204 30643 +1%, - 13% 

t. sk. grāmatas 14284 13721 10934 -4%, - 20% 

t. sk. periodiskie 

izdevumi 
20667 21472 

19701 

 
+4%, - 8% 

t. sk. bērniem 2903 2339 1987 -19%, - 15% 

Bibliotekārais aptvērums 

% no iedz. skaita 

pašvaldībā 

52 53 48 +2%, - 9% 

t. sk. bērni līdz 18 g.* 40 38 32 -5%, - 16% 

Iedzīvotāju skaits 1421 1403 1383 -1%, - 1% 

t. sk. bērni līdz 18 g. 602 598 590 -6%, - 1% 
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Pašvaldības teritorijā vērojama iedzīvotāju skaita samazināšanās. To veicinošie faktori ir 

mirstības īpatsvars un jauniešu tendence doties darba meklējumos un pēc studijām neatgriezties 

dzimtajā pusē. Līdz ar to ievērojami samazinās bibliotēkas apmeklējums un izsniegums. Bērni 

pusaudžu vecumā šobrīd aizrāvušies ar mobilo ierīču piedāvātajām iespējām, grāmatas lasa 

retāk. Viļakas Valsts ģimnāzijas bibliotēkā ir pietiekami plašs šim vecuma posmam atbilstošo 

grāmatu krājums, daudzi jaunieši apmeklē skolas bibliotēku. 

 

• Pakalpojumu attīstība, jauninājumi  
 

Pārskata periodā piekļuve e-pakalpojumiem tika nodrošināta dažāda vecuma iedzīvotāju 

grupām neatkarīgi no prasmēm informācijas tehnoloģiju jomā. Pavasarī  un rudenī bibliotēkā 

tiek organizēti datorapmācības kursi senioriem, lai dotu iespēju vecāka gada gājuma 

cilvēkiem 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. Bibliotēkas 

darbinieki nodrošina individuālās apmācības elektroniskā kataloga lietošanā. Aizvien biežāk 

bibliotēkā ierodas arī seniori ar personīgo datortehniku, lai saņemtu palīdzību tehniskos 

jautājumos. 

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. 

2017.gadā 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 

http://www.ldc.gov.lv/
http://www.lad.gov.lv/
http://www.vid.gov.lv/
http://www.ibanka.lv/
http://www.elektrum.lv/
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• mans.lattelecom.lv/myltc/ - sakaru pakalpojumi 

• www.latvija.lv/ - Latvijas valsts portāls          

 

                                                            

• Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti; jaunu 

lasītāju piesaiste 

 

Pārskata periodā rakstiska lasītāju viedokļa izzināšanas aptauja netika veikta. Vecāka gada 

gājuma sievietes labprāt apmeklē bibliotēkas lasītavu, lai palasītu jaunākos laikrakstus un 

žurnālus, kuri vēl netiek izsniegti uz mājām. Te iegriežas arī cilvēki, kuriem jāgaida maršruta 

autobuss. Tā kā bibliotēkas izstāžu zālē tiekas mentori ar saviem klientiem, reizēm šīs 

personas kļūst arī par bibliotēkas lietotājiem. Lai gatavotos studiju darbiem, lasītavu labprāt 

apmeklē Baltinavas un Šķilbēnu katoļu draudžu prāvests Staņislavs Prikulis, atzīstot, ka 

Viļakas bibliotēkā ir mājīgas telpas un radošam darbam piemērota atmosfēra. Savukārt, 

Viļakas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels ir biežs viesis bibliotēkas rīkotajos 

pasākumos. 

 

• Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām  

Bibliotēkas telpas un pakalpojumi ir pieejami personām ar īpašām vajadzībām, jo pie 

bibliotēkas ieejas ir izveidots uzbraucamais celiņš un telpu durvis ir pietiekami platas, lai pa 

tām varētu iekļūt ar invalīdu ratiņiem. Bibliotēkas darbinieki ir atsaucīgi un pretimnākoši 

palīdzības sniegšanai šīm personām. 

 

• Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām vai interešu grupām 

 

Bibliotēkā  padomus un ieteikumus savai darbībai saņem lauksaimnieki. Bibliotekāre Regīna 

Dūna ir kompetenta bioloģiskās lauksaimniecības jautājumos, kā arī darbībām, kas saistītas ar 

Lauku atbalsta dienestu. Tika veiktas konsultācijas dokumentu veidlapu aizpildīšanai un 

elektroniskajai nosūtīšanai vajadzīgajiem dienestiem. 

Regulāra sadarbība veidojas ar lasītāju interešu klubiņa “Mantinieces” dalībniecēm. Martā 

viņas tikās ar radošu sievieti Zinu Loginu, aprīlī ar rakstnieci Ingu Ābeli, maijā – ar novadnieci, 

Modes muzeja darbinieci, vizāžisti Karīnu Augustāni, novembrī klausījās ziemeļvalstu 

bibliotēku nedēļas Krēslas stundas lasījumus, Adventa laikā pildīja īpašu apņemšanos, bet gada 

nogalē sanāca kopā, lai atcerētos paveikto un vienotos par jaunām iecerēm. 2017.gada laikā 

klubiņa dalībnieces bibliotēkā pulcējās 8 reizes. 

Regulāra sadarbība ir ar literātu biedrību “Viļakas Pegazs”, kuras biedri kopā ar dzejas 

draugiem bibliotēkā organizē savas tikšanās un radošo darbu lasījumus. 7. jūlijā Viļakā viesojās 

https://mans.lattelecom.lv/myltc/
http://www.latvija.lv/
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Rēzeknes dzejas kopa “Latgales ūdensroze”. 17. augustā Viļakas literāti kopā ar novada 

bibliotekāriem kultūrvēstures studiju ietvaros apskatīja Daugavpils cietoksni, Krustpils muzeju 

un Sēļu brīvdabas sētu. Decembrī literātu pulkam piebiedrojās Ilze Šaicāne, kura jau ilgāku 

laiku raksta dzeju un miniatūras. 

Darba meklētāji bibliotēkas telpās tiekas ar mentoriem.                                                             

Bibliotēkas izstāžu zālē bija izvietota Latvijas Neredzīgo biedrības Rehabilitācijas centra 

dalībnieku darbu izstāde, notika arī tās svinīga atklāšana. Izstādi apmeklēja gan bibliotēkas 

lasītāji, gan atsevišķas interesentu grupas. Patīkami konstatēt, ka bibliotēkas telpas un 

pakalpojumus izmanto dažādu vecumu un interešu pārstāvji.  

• Uzziņu un informācijas darbs  
 

Uzziņu un informācijas darbā tiek izmantoti visi bibliotēkā pieejamie resursi – uzziņu fonds, 

elektroniskie pakalpojumi, datu bāzes letonika.lv, periodika.lv.   

Lielākais uzziņu skaits tiek sniegts skolu audzēkņiem, studentiem, uzņēmējiem, darba 

meklētājiem. Skolēniem tās nepieciešamas izstrādājot zinātniski pētnieciskos darbus, rakstot 

referātus, gatavojoties konkursiem vai tematiskiem pārbaudes darbiem. Pieprasītākās tēmas: 

Dziesmu svētku vēsture, Viļakas vēstures fakti, ķermeņa valoda, ģimenes psiholoģija, 

mitoloģiskie tēli, latviešu gadskārtas un godi, dialekti Latvijā, dabaszinības. 

Uzziņu darbu varētu vērtēt pozitīvi, jo lielākā daļa pieprasījumu tiek apmierināta. Daudzas 

tēmas atkārtojas gadu no gada - atbilstoši mācību programmai. 

• Bibliotēkas izglītojošā darbība  

 

Licencētās izglītības programmas bibliotēkā pārskata periodā nav realizētas. Lietotāji saņem 

konkrētu informāciju sava pieprasījuma aspektā. Ir bijuši tematiski pasākumi ar izglītojošu 

saturu.  

 

• 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. Par piekļuvi konkrētām 

interneta vietnēm lietotāji var saņemt paskaidrojumus un tehnisku palīdzību. 

 

• Elektroniskais katalogs kā pakalpojums  

 

 

 

http://www.letonika.lv/
http://periodika.lv/
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Tabula “BIS ALISE izmantošana” 

 

Reģions/ 

Pilsēta/ 

Novads 

Bibliotē

ku 

skaits 

Cik 

bibliotēkas 

strādā ar 

BIS ALISE 

un ALISE-i 

Strādā ar moduļiem Autori 

zēti 

lietotāji 

(2017) 

Pasūtīts 

(Web) 

Eksem 

plāru 

(2017) 
Cirkulācija SBA 

Komplek 

tēšana 

Viļakas 

pilsēta 
1 1 x x x x - 

 

 

• Digitalizācija 
 

2017. gadā digitalizētas 149 dokumentu un attēlizdevumu vienības. Digitalizētie materiāli 

pieejami bibliotēkas iekštīklā.  

• Iekšzemes un starptautiskais SBA: 

 

Tabula “SBA rādītāji” 

 

SBA 2015 2016 2017 

No citām Latvijas bibliotēkām 

saņemto dokumentu skaits 
62 98 21 

Uz citām Latvijas bibliotēkām 

nosūtīto dokumentu skaits 
142 70 108 

 

SBA pakalpojumi tiek sniegti dažiem Viļakas novada bibliotēkas lietotājiem un citām 

novada bibliotēkām. Tā pārsvarā ir nozaru literatūra, ko pieprasa studenti. Vecumu pagasta 

bibliotēkai tika izsniegti arī periodiskie izdevumi. SSBA pakalpojumi pārskata periodā 

netika izmantoti. 

 

6. Krājums 
 

• Krājuma komplektēšanas politika un organizācija 

 

2017.gadā bibliotēkas krājums tika papildināts no Viļakas novada domes budžeta līdzekļiem 

1582 EUR, dāvinājumiem – 182 EUR, projektu finansējums – 65 EUR, bezatlīdzībā nodots – 

557 EUR.  

Bibliotēkas krājums ir pilnībā rekataloģizēts. Krājuma pārbaude (inventarizācija) veikta 

2014.gadā.  

Krājuma komplektēšanas un organizācijas prioritāte pārskata periodā ir orientēšanās uz 

lietotāju pieprasījumu. Ņemot vērā lasītāju intereses, rudenī tika iegādātas 45 grāmatas krievu 
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valodā. Nozaru literatūrā lielāks īpatsvars ir vēsturei, filozofijai, psiholoģijai. Regulāri tiek 

iegādāti jaunākie latviešu autoru darbi. 

• Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums 

 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 

 2015 2016 2017 

Pašvaldības finansējums 

krājuma komplektēšanai 
2324 2485 2474 

t. sk. grāmatām 1447 1613 1582 

t. sk. bērnu grāmatām 481 401 380 

t. sk. periodiskajiem 

izdevumiem 
877 872 892 

Finansējums krājumam uz 1 

iedz. pašvaldībā 
2,40 2,66 1,79 

 

 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai kopā   

 

2629 3082 3279  

 

 

• Krājuma rādītāji 

 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 

 2015 2016 2017 

Jaunieguvumi kopā 1098 1018 1013 

t. sk. grāmatas 466 402 326 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 82 90 102 

t. sk. bērniem 115 74 53 

Izslēgtie dokumenti 773 1052 817 

Krājuma kopskaits 16900 16866 17062 

Grāmatu krājuma 

apgrozība 
1 1 0,8 

Periodisko izdevumu 

apgrozība 
13 8 7 

 

 

Pārskata periodā ir nedaudz samazinājies jauniegūto grāmatu skaits. To ietekmējis gan 

pašvaldības piešķirtais finansējums, gan mazāki ienākumi no projektiem. Mazs ir bērniem 

iegādāto grāmatu skaits, tas pamatojas uz ievērojami samazināto bērniem izsniegto grāmatu 

skaitu, jo skolas bibliotēkā ir plašs šim vecuma posmam paredzēto grāmatu klāsts. 

 

• Datubāzes: 

 

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 
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Dabubāze 2015 2016 2017 

Letonika 781 1579 1489 

News 25 3 23 

    

 

Abonētās datubāzes pārsvarā izmanto studenti un ģimnāzijas izglītojamie studiju darbu, 

diplomdarbu, pētniecisko darbu izstrādes procesā. Ir arī citi interesenti, kuri pārzina šīs DB 

un orientējas to piedāvājumā. 

• Krājuma un datubāzu popularizēšana  

 

Lai popularizētu krājumu, regulāri tiek veidotas dažādas literatūras izstādes - gan 

rakstniekiem jubilāriem, gan tematiskās, gan jaunieguvumu:    

 

• Dzejniecei, dramaturģei, sabiedriskajai darbiniecei Mārai Zālītei — 65 - 

• “Slaidākie koki izaug tieši no dziļākajām gravām. Jo tiem stiprāk jātiecas pēc gaismas 

nekā tiem, kas no kalna auguši.” (M. Zālīte).  

• „Ak, sieviete, tavs vārds ir vājums.” (V.Šekspīrs) -  

• Grāmatu izstāde par sieviešu likteņiem. 

• “Pūkainie, ķepainie, ļipainie”  -  Bērnu grāmatu izstāde par dzīvniekiem. 

• “Kāda laime ir just, ka tavas asaras krīt kādam sirdī.” -  Rakstniecei I.Indrānei - 9  

• “Te visapkārt ir tikai zaļgani pelēka zeme, virs galvas zila debess un pa vidu darbs, 

darbs un mazliet mīlestības”  - Rakstniekam A. Dziļumam-110 

• „Mūsu palīgi – enciklopēdijas un vārdnīcas” 

• ,,Baltās grāmatas” autoram Rakstniekam J. Jaunsudrabiņam-140 -  

• “Jā, nu es zinu, kas ir laime! Laime ir nekā vairāk nevēlēties.”   

• Latviešu dzejniecei un rakstniecei L. Brīdakai-85 - 

• “Paldies, ka debesu dotais nav jāatpelna, 

• Ka paliek kaut kas, ko neaizskāru.” 

• “Katra diena esot jānodzīvo kā pēdējā. Tikai parasti jau tā nesanāk.” (Dz.Žuravska) - 

• Lata romānu pasaulē. 

• “Lai nedomā cilvēks, ka otrs ir slikts, 

• Ikkatram gods vienāds ir debesīs likts.” -  E.Veidenbaumam – 150 

• Zviedru rakstniecei A. Lindgrēnai-110  

• "Neaizmirsti, ka pasaulē ir tāds tik skaists un gudrs, un diezgan tukls, un drosmīgs, un 

visādi labs, tieši tāds kā Karlsons" 

• Literatūrzinātniecei, folkloristei, politiķei, Latvijas Valsts prezidentei 
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• Vairai Vīķei-Freibergai — 80   

• “Katrs rīts sniedz mums iespēju būt citādiem, nekā mēs bijām vakar.”(V.Vīķe 

Freiberga) 

• Rakstniecei, esejistei Zentai Mauriņai — 120  

• “Miesas bads mazāk bīstams nekā gara bads.” 

2017. gadā  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 arī tematiskās mapes. Pieprasītās tēmas-konkursam 

“Cielavas gudrība”, smagsvara sporta veidi, fotoaparāta vēsture, fakti par ūdeni un citas. 

 2017 .gadā sniegtas 323 uzziņas abonementā, 213 lasītavā. 

 

 

 

• Darbs ar parādniekiem – aprakstoši (pēc izvēles) 

 

Regulāri tiek pārskatīts lasītāju parādnieku saraksts. Šīm personām tiek sūtīta ziņa e-pastā, 

īsziņas veidā, telefonsarunā. Ja kāda grāmata ir izsniegta, bet steidzīgi nepieciešama citam 

lasītājam,  sazināmies ar lietotāju un vienojamies par grāmatas ātrāku atgriešanu. 

 

• Ar bibliotēkas krājumu saistītās problēmas un to risinājumi, vajadzības 

 

Lai optimāli varētu komplektēt krājumu, nepieciešams sekot lietotāju interesēm un vajadzībām. 

Tā kā bija vērojams pieprasījums pēc izdevumiem krievu valodā, pārskata periodā tie tika 

iegādāti. Zināms ierobežojums krājuma komplektēšanā ir finansiālie resursi. Krājuma apjomu 

ietekmē dažādi dāvinājumi, kuru saturs ne vienmēr atbilst lietotāju interesēm. 

 

 

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 

 
 

• Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji 

 

Viens no svarīgākajiem bibliotēkas darbības uzdevumiem ir rosināt un saglabāt bērnos un 

jauniešos 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 

http://www.periodika.lv/
http://www.letonika.lv/
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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. 

 

Februāris 

Drošāka interneta dienas rītā 7. februārī Viļakas pamatskolas 3. klases skolēni bija apņēmušies 

izpildīt savu uzdevumu un noskaidrot atbildes uz konkursā prasīto informāciju. 

Noskaidrojuši konkursa noteikumus un iepazinušies ar konkursa jautājumu būtību, nepilnas 

mācību stundas laikā bērni savirknēja konkursa atbildi: “Esam gudri internetā“. Atrastās 

atbildes internetā aizsūtīja Drošāka interneta dienas konkursam. Priecīgi par paveikto 3. klases 

skolēni pacēla īkšķus un visi reizē paziņoja: “Mēs to izdarījām!“ Skatīt šeit  

 

   

 

Bērni un jaunieši ik gadu tiek aicināti iesaistīties VKKF lasīšanas veicināšanas programmā 

„Bērnu un jauniešu žūrija”. 2017.gadā lasīšanas maratonā iesaistījušies gandrīz visai 

sākumskolas skolēni. 1.-2. klase bērni (22)  3.-4.klase (24) 5.-7.klase (3), 8.klase (1). Vecāku 

žūrijas grāmatas lasīja Inese un Terēzija. 

2017. gada 16. februārī Viļakas novada bibliotēka aicināja “Bērnu-jauniešu-vecāku žūrijas 

2016” ekspertus uz noslēguma pasākumu Žīguros, apmeklējot Meža muzeju. Vienmēr  

smaidošā un dzīves gudrā Anna Āze ekskursantus iepazīstināja ar norādēm un informācijas 

zīmēm mežos, kuri atrodas “Latvijas Valsts mežu” aizsardzībā. Tāpat mazie meža takas 

pētnieki uzzināja daudz interesanta par putniem un būrīšiem, kuros ligzdo spārnotie meža 

draugi. Patiesu interesi radīja stirnu, zaķa, lapsas un vāveres pēdas sniegā. Lai neapmaldītos 

ceļojot pa mežu, jāvēro saules atrašanās vieta un tās nepārtrauktais ceļš debess jumā. Tāpat 

jābūt vērīgiem, lai ieraudzītu silto akmeni, kurš apaudzis ar sūnām. Vērojumus dabā papildināja 

Annas stāstītais par vilka pēdām un zaķa cilpošanu. Atsevišķs stāsts bija par kokiem un no to 

mizām un lapām pagatavotām tējām. Vides gide aicināja vērot kādi pumpuri februārī ir lazdām, 

ošiem un kļavām. 

https://vilakabiblio.wordpress.com/2017/02/07/drosaka-interneta-diena-vilakas-biblioteka/
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Izgājuši dabas taku, konkursa dalībnieki tika aicināti Meža muzejā apskatīt ekspozīcijas un 

noklausījās Annas Āzes interesanto stāstījumu par muzeja kolekcijām. Pēc muzeja ekspozīciju 

apskates “Bērnu-jauniešu-vecāku žūrijas 2016” eksperti tika aicināti atsaukt atmiņā konkursa 

laikā izlasītās grāmatas. Bibliotekāre Sandra bija sagatavojusi nelielu izzinošu konkursu. 

“Bērnu-jauniešu-vecāku žūrijas 2016” lasīšanas maratonā un vērtēšanā piedalījās 31 dalībnieks. 

Apkopojot ekspreskonkursa rezultātus viszinošākie izrādījās 5+ un 9+ Bērnu žūrijas dalībnieki. 

Viļakas novada bibliotēkas  “Bērnu-jauniešu-vecāku žūrijas 2016” eksperti vecuma grupā 5+ 

visaugstāk novērtēja Ineses Zanderes grāmatiņu “Lupatiņu rīts”. Vecuma grupā 9+ visaugstāk 

tika novērtēta Rasas Bugavičutes-Pēces “Mans vārds ir Klimpa, un man patīk viss”. Grupā 11+ 

Henriks Tamms un viņa ”Nindzja Timijs un nozagtie smiekli”. Savukārt vecāku žūrijas 

dalībnieki 1. vietu piešķīra Noras Ikstenas “Mātes piens”. 

 Lielu ieguldījumu šajā darbā paveica Viļakas pamatskolas skolotājas Inese Rēvalde un Ija 

Krilova. Šeit 

 

   

Pasākuma noslēgumā Viļakas novada bibliotēkas direktore Vija Circāne pateicās visiem 

čaklajiem lasīšanas maratona dalībniekiem, kuri veiksmīgi finišēja aizpildot elektroniskās 

anketas. 

 

Marts 

Saulainajā 23. marta pavasara ceturtdienā Viļakas novada bibliotēku apmeklēja Viļakas 

pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš” sagatavošanas un vecākās grupas audzēkņi. 

Bibliotekāre Sandra zinātkāros bērnus iepazīstināja ar aizraujošām bērnu enciklopēdijām. 

Bērniem paredzēto zinātnisko izdevumu ar tematiski izkārtotiem materiāliem par dzīvniekiem 

ir visvairāk. Turpinot sarunu, visi kopīgi noskaidroja piena izcelsmes vietu un lomu bērnu 

uzturā. Bērni aizrautīgi stāstīja katrs savu individuāli redzēto dienišķā piena rašanās ceļu no 

gotiņas līdz piena krūzei. 

Sarunas gaitā bērni, bibliotēkas darbinieces un pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš” 

skolotājas lasīja izzinošu stāstiņu “Kāpēc daži naktī neguļ”. Izrādās, ka daudzu profesiju 

pārstāvji naktīs strādā, lai nodrošinātu mūs ar dažādu pakalpojumu un preču pieejamību. 

https://vilakabiblio.wordpress.com/2017/02/17/6326/
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Pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš” mazo draugu tikšanās bibliotēkā pasākuma 

,,Aizraujošās bērnu enciklopēdijas” izskaņā visi kopā minēja bilžu un burtu mīklas un teica 

“Paldies!” par jaunām, iegūtām zināšanām. Skatīt šeit  

 

   

 

Aprīlis 

Viļakas novada bibliotēka no 2017. gada 3. aprīļa līdz 2017. gada 31. maijam realizēja Valsts 

kultūrkapitāla fonda finansiāli atbalstīto projektu  "Rakstnieks un lasītājs: aci pret aci". 

Projekta ietvaros 26. aprīlī Viļakas pamatskolā bērni tikās ar dzejnieci, bērnu literatūras autori 

un izdevēju Inesi Zanderi, kura Viļakā jūtas kā mājās, jo no šīs puses ir viņas vīrs. Dzejniece 

bērniem pastāstīja, kā var atdzīvināt dzeju, mudināja veidot jaunvārdus. Priecēja Viļakas 

pamatskolas bērnu zīmējumu izstāde ar I. Zanderes grāmatu varoņiem.  

 

Projekta īstenošanas gaitā 27. aprīlī pulksten 12.00 Viļakas novada bibliotēkā interesentiem 

bija iespēja tikties ar dzejnieku, rakstnieku, vairāku bērnu un jauniešu grāmatu autoru Māri 

Runguli. Rakstnieks pastāstīja, ka vairākās grāmatās apkopojis bērnu stāstītos spoku stāstus un, 

ka viņa iecere ir apkopot arī bērnu sapņus. 40 savas dzīves gadus M. Rungulis veltījis 

žurnālistikai un citu profesiju neizvēlētos, ja arī laika ratu varētu pagriezt atpakaļ. 

   

 

Maijs  

15. maijā bibliotēkā  notika  erudīcijas konkurss ,,Mana pilsēta. Mans novads.” Konkursā 

piedalījās Viļakas pamatskolas 6. klases skolēni. Atbildes tika meklētas gan enciklopēdijās, gan 

grāmatās, gan internetā, protams, uz daudziem jautājumiem atbildes  bija zināmas. Vienā no 

jautājumiem atbilde bija redzama attēlā, bet visi to nepamanīja. 

https://vilakabiblio.wordpress.com/2017/03/24/pirmsskolas-izglitibas-iestades-namins-berni-biblioteka/
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Kopā ar audzinātāju Ilzi Šaicāni priecājāmies par bērnu ieguvumu novada izzināšanā.  Ceram,   

ka atmiņā paliks un noderēs 25 fakti par Viļakas novadu. Vispareizāk  un visātrāk atbildēja 

Ralfs Kokorevičs un ieguva pirmo vietu. Konkursa noslēgumā visiem dalībniekiem pasniedzām 

blociņus un pildspalvas kā rosinājumu rakstīšanai uz papīra nevis datorā. 

 

Novembris 

Pirms Mārtiņiem, 9.novembrī, Viļakas novada bibliotēku apmeklēja Viļakas pirmsskolas 

izglītības iestādes “Namiņš” vecākās grupas audzēkņi. Kopā ar bērniem bija skolotāja Guna 

Rižanova un Inta Kromule. Mazos “Namiņa” iemītniekus sagaidīja bibliotēkas vadītāja Rutta 

Jeromāne, bibliotekāre Sandra Dvinska un bibliotēkas darbinieki. Vairāk šeit 

 

   

 

Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas 13.novembra rīta stunda Viļakas novada bibliotēkā iesākās 

kopā ar Viļakas pamatskolas 2.klases audzēkņiem un skolotāju Lindu Ozolu. Šis gads ir zīmīgs 

ar to, ka Somija svin savu simtgadi un tieši tāpēc somu literatūrai ir īpaša vieta Ziemeļvalstu 

bibliotēku nedēļas lasījumos. Šogad izvēlēta Mauri Kunnas (Mauri Kunnas) grāmata “Bagātību 

sala”, kuras pamatā ir Roberta Lūisa Stīvensona klasiskais pirātu stāsts. Bibliotēkas vadītāja 

Rutta Jeromāne, lasot Mauri Kunnas grāmatas stāstījumu, aicināja skolas bērnus uz pārrunām, 

jo grāmatā darbojošās personas ir interesantas tieši jaunāko klašu bērniem. Vairāk šeit   

 

   

 

22.novembrī, kad rudens pelēcību gaišāku darīja tikko uzsnigušais sniedziņš, Viļakas novada 

bibliotēku apmeklēja Viļakas pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš” sagatavošanas grupiņas 

un Viļakas pamatskolas 1.klases bērni. Bibliotēkā bērnudārza un skolas audzēkņus sagaidīja 

https://vilakabiblio.wordpress.com/2017/11/09/martindienas-prieksvakara/
https://vilakabiblio.wordpress.com/2017/11/14/ziemelvalstu-biblioteku-nedela-5/
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Karlsons (Rutta Jeromāne), kurš bibliotēku bija izvēlējies par savu rotaļu vietu, radīdams 

izbrīnu bērnos ar labsirdīga vīriņa smaidu un zilo propelleru uz muguras. Pēc sasveicināšanās 

un bērnu iztaujāšanas par saldēdienu, Karlsons iepazīstināja ar Viļakas novada bibliotēku un 

izteicās, ka te viņš atradis patiesus draugus. 

 

Sarunas un prāta vingrinājumu turpinājumā izveidojās arī priekšstats par zviedru rakstnieces 

Astrīdas Lindgrēnas darba “Karlsons lido atkal” galvenā varoņa Karlsona laikmetīgo tēlu un tā 

mājvietu bibliotēkā. Pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš” un pamatskolas 1.klases mazo 

draugu ekskursija un tikšanās bibliotēkā noslēdzās ar “Pateicības saldēdienu” par prāta spēlēm 

un jaunām, iegūtām zināšanām. Šeit 

 

   

 

 

 

• 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. 

 

 

 

 

https://vilakabiblio.wordpress.com/2017/11/23/karlsons-lido-biblioteka/
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8. Novadpētniecība 

 
• Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda prioritātes 

 

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, kā arī pieejamības organizēšanu.  

 

• 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). 

 

 

 

• Krājuma izmantojums 

Novadpētniecības materiālus visvairāk izmanto skolēni, arī studenti un citi interesenti. 2017. 

gadā sniegtas uzziņas skolēniem zinātniski pētnieciskajiem darbiem, referātiem, 

konkursiem.  

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

uzziņu fonds, elektroniskie pakalpojumi, datu bāzes: letonika.lv, periodika.lv, latgalesdati.lv. 

Turpinās darbs pie novadpētniecības dokumentu vākšanas, sistematizēšanas un 

novadpētniecības datubāzes papildināšanas. 2017.gadā veikti 152 ieraksti no izdevuma 

,,Viļakas novadā”. Novada ziņās par bibliotēku  5 publikācijas, Ziemeļlatgales laikrakstā 

,,Vaduguns” –  4 publikācijas. 
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Novadpētniecības izstādes lasītavā  2017. gadā: 

 

 

Grāmatizdevējam Vladislavam 

Lōcim 105. (26.01.1912.-

30.12.1984.)  

 

Dižā patriota lielās atceres dienā mūsu 

pienākums ir pateicībā noliekt  galvu 

un uzdot jautājumu - ko mēs esam 

darījuši Latgales labā? 

janvāris 

Dzejniecei Konstancei 

Benislavskai 270. 

(06.01.1747.-08.11.1806.)  

Dzejoja Konstance dziļi kristīgā garā, 

viņas vārsmās netrūkst nedz domu 

plašuma un dziļuma, nedz iztēles 

cēluma un vārdu skanīguma. 

 

janvāris 

Skolotājam, ērģelniekam, 

diriģentam, literātam Ontonam 

Matvejānam 80. 

(16.02.1937.-11.09.2008.) 

 "Muzyka ir muna golvanuo slimeiba, 

kas mudynoj mani struoduot latvīšu 

kulturys lobā". 
februāris 

Literātam, dzejniekam 

Arvīdam Skalbem 95. 

(01.03.1922.-23.05.2002.) 

Uz savu godināšanu vari neierasties, 

taču uz savu tiesu ej katrā ziņā, jo tur tu 

ieraudzīsi patiesos draugus un 

ienaidniekus. 

 

marts 

 

 

Literātei, literatūrzinātniecei, 

izglītības darbiniecei, politiķei 

Janīnai Kursītei-Pakulei 65. 

(08.03.1952.)  

“No kurienes tu nāc? Tas ir jautājums, 

kas ļauj veidot pirmo kontaktu,” 

uzskata valodniece Janīna Kursīte-

Pakule.  

 

marts 

Zinātniekam (vēsturnieks, 

Latgales vēstures pētnieks), 

arhīvistam, pašvaldību 

darbiniekam Boļeslavam 

Brežgo 130. (31.03.1887.-

30.09.1957.) 

B.Brežgo ir vairāku nozīmīgu 

vēsturisku pētījumu par Latgali autors: 

„Архiвы i архiуная праца у 

Вiцебшчыне” (1925), „Отношения 

полочани латышей в VIII-XVII вв. 

(1926), „Latgales pilsētu vēsture” 

(1931). 

marts 

Pirmais Latgales latviešu 

kongress (latgaliešu: Pyrmais 

Latgolys latvīšu kongress) 

1917. gada 26. - 27. aprīlī (pēc 

jaunā stila 9.-10. maijā) 

Rēzeknē. 

“Sovā zemē asam vīna saime, vīna 

dūma – dzeivōt Latvijai” (Aļberts 

Lobreiteņš). 
aprīlis 

Izglītības darbiniekam, 

zinātniekam, preses 

darbiniekam, literātam 

Miķelim Bukšam 105. 

(01.06.1912.-08.06.1977.) 

 

 

Nozīmīgākās M. Bukša grāmatas ir 

„Senču pasaule” (1950), „Vacōkī 

rakstnīceibas pīminekli” (1952), 

„Latgaļu literaturas vēsture” (1957), 

apceres par F. Kempu (1969), F. 

Trasunu (1964), Nikodemu Rancānu 

(1939; 1943; 1971; 2002), „Latgaļu 

gramatika un pareizraksteibas 

vōrdneica” (kopā ar J. Placinski, 1973), 

„Latgaļu atmūda” (1976) u. c. 

jūnijs 

Katoļu garīdzniekam, literātam, 

izglītības darbiniekam un 

sabiedriskajam darbiniekam 

 

Es viņu pazīstu… jūnijs 
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Pēterim Apšinīkam 

(Apšeniekam) 130. 

(29.06.1887.-10.02.1942.) 

Literātam, skolotājam, preses 

darbiniekam Seimaņam 

Putānam 125. (21.07.1892.-

22.03.1969.) 

“Muna dzīsme ir ryugtuma pylna, 

Pylna skumes un žāluma jei”  
21. jūlijs 

Pirms 70 gadiem priesteris 

Kazimirs Duļbinskis 

konsekrēts par bīskapu (1947) 

Dzimis 1906. gada 5. aprīlī Viļakā. 

Miris 1991. gada 17. oktobrī. Apbedīts 

Viļakas baznīcas dārzā. 

25. jūlijs 

Novadpētniekam Ivaram 

Loginam 60. (dz. 1957. gada 

27. augustā) 

 

Latgales akmeņu pētnieks un 

kolekcionārs. Kolekcionē latgaliešu 

grāmatas, pastkartes un citus mākslas 

darbus. 

27. augusts 

Literātam, preses darbiniekam 

Donatam Latkovskim 105. 

(07.09.1912.- 1943. apcietināts, 

pazudis bez vēsts) 

Pastāstos attēlota Latgales lauku ļaužu 

dzīve un tradīcijas, vēstīts par Aglonas 

Dievmātes svētkiem, daži no tiem 

veidoti kā ceļojuma pa Latgali apraksti. 

30. gados L. public. daudz kultūrvēst. 

rakstu par Latgali laikr. "Jaunais 

Vōrds".  Avots: 

http://garamantas.lv/by/person/26324 © 

folklore.lv    

7. septembris 

Literātam, izglītības 

darbiniekam Albertam 

Ločmelim 80. 

Rakstnieku Savienības biedrs no 1974. 

gada. Pirmā publikācija žurnālā 

"Bērnība"1950. gadā. 

8. novembris 

1972. gadā Romā konsekrēts 

par bīskapu Rīgas Garīgā 

semināra rektors Valerijans 

Zondaks. 

Valerijans Zondaks dzimis 1908. gada 

2. aprīlī Viļakas pagasta Svilpovas 

ciemā. Miris 1986. gada 27. septembrī 

Vecāķos savā vasarnīcā. Apbedīts Sv. 

Franciska baznīcas dārzā blakus 

Garīgajam semināram. 

12. novembris 

Literātam, etnogrāfam, 

vēsturniekam Gustavam 

Manteifelim 185. (30.11.1832.-

24.04.1916.) 

Vairāku Latgalei veltītu darbu autors. 

Tiek uzskatīts par nozīmīgāko poļu 

autoru - Latgales vēstures pētnieku. 
30. novembris 

Literātam, novadpētniekam 

Andrejam Bužam 85. (dzimis 

1932.gada 1.decembrī Balvu 

pagasta Žaugupes ciemā). 

Pārkāpis mūža 70 gadu slieksnim, 

Andrejs Bužs sāk rakstīt literāro darbu 

"Testamentā... Modus vivendi", kura 

pirmā daļa tiek izdota 2010.gada 

nogalē, bet otrā daļa 2012.gadā. 

1. decembris 

Literātam, publicistam Pēterim 

Jurciņam 85. (17.12.1932.-

18.02.2004.) 

Līganā āra bērzā, 

Vālodzes šūpulītis. 

Šūpulī līgo lēni 

Dzelteni vālodzēni… 

17. decembris 

Žurnālistei Mārai Nizinskai 80. 

Dzimusi 1937.gadā Abrenes 

apriņķa Susāju pagasta Egļavā.  

"Tas ir vecs un stiprs uzvārds. Mūsu 

radu rakstos ir poļu rakstnieka 

Stankeviča dzimta". 

decembris 

Aktrisei Tamārai Soboļevai 

Kristiņai 80. Dzimusi 

1937.gadā Susāju pagasta 

“Taču man nepatīk ņuņņāties, esmu 

žirgta! Kad 1992. gadā slēdza 

Jaunatnes teātri, es 15 gadus iznēsāju 

decembris 

http://garamantas.lv/by/person/26324


23 
 

Stompakos.  laikrakstu Diena, jo pensija niecīga - 

tikai 15 latu. Dažu dienu iznēsāju pat 

60 kilogramus preses…” 

 

17. maijā bibliotēkas lasītavā notika  Erudīcijas konkurss ,,Mana pilsēta. Mans novads” 

Viļakas pamatskolas 6. kl. skolēniem.  

 

• Novadpētniecības darba popularizēšana 

Izstāde lasītavā ,, Kā koks zemē, tā cilvēks ieaug savā tēva sētā’’, lai sagaidot Latvijas 

simtgadi iepazītu savu novadu un cilvēkus. Izstādē bija materiāli un literatūra par Viļakas 

pilsētu un Susāju pagastu, un to ievērojamiem cilvēkiem. Saistībā ar Susāju pagastu un 

mākslinieku V. Dadžānu, kura saknes ir Jauju ciemā, daudz tika lasīta grāmata – Valerijans 

Dadžāns Gleznas, jo Viļakā bija skatāma viņa mākslas darbu izstāde. 

 

• Sadarbība novadpētniecības jomā 

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”. 

 

• Jauninājumi novadpētniecības darbā 

2017. gadā tika uzsāktas ,,Novadpētniecības mācības bibliotekāriem seno mājvietu 

apzināšanā”, kas deva jaunas ierosmes un zināšanas kā veidot stāstus arī par sava novada 

mājām un dzimtām. Ir savāktas un ieskenētas senas fotogrāfijas par konkrētu dzimtu no 

Priežu mājām pagājušā gadsimta 30 gadiem.  

 
  

          

 

 

• Novadpētniecības darba problēmas un to risinājumi 

 

Galvenā problēmas: 

- laika trūkums, 
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- autortiesības, 

- ticamība informācijas avotam, 

- cilvēkresursi. 

 Viens no risinājumiem ir jaunatnes un arī citu interesentu iesaistīšana novadpētniecības 

darbā. 2018 gadā ir plānots organizēt novadpētniecības dienas, kurās piesaistot lektorus 

mēģināsim gūt ieskatu par šis jomas darbu un vāksim materiālus par dzimtām un mājām.  

 

• Galvenie secinājumi pārskata periodā, nākotnes prognozes, vajadzības 

Katra diena un notikums ir saglabāšanas vērts! Jācenšas saglabāt vēstures liecības, cilvēku 

atmiņas, fotogrāfijas arī no šī gadsimta, jo kādreiz arī tā būs vēsture. Nepieciešamas 

zināšanas novadpētniecības krājuma papildināšanai un aprakstīšanai. 

 
 

9. Projekti 
 

Tabula “Projektu apkopojums” 

 

Projekta 

nosaukums 

Finansētājs Finansējuma 

apjoms 

Projekta apraksts (īss 

kopsavilkums) 

Atbalstīts/ 

neatbalstīt

s 

“Rakstnieks 

un lasītājs: 

aci pret aci”. 
VKKF 375 EUR 

Tikšanās ar 

rakstniekiem/dzejniekiem 

Ingu Ābeli, Inesi Zanderi, 

Māri Runguli 

atbalstīts 

 

Projekta apraksts – 7.sadaļā Darba ar bērniem un jauniešiem 

 

• Pārdomas, secinājumi par darbu ar projektiem 

 

Finanšu piesaiste projektu realizācijas procesā ir būtisks pienesums bibliotēkas prioritāro 

uzdevumu veikšanā. Pārskata periodā tika rasta iespēja tikties ar 3 radošām personībām, tādā 

veidā paplašinot mūsu bibliotēkas lietotāju redzesloku un veicinot interesi par grāmatu un 

lasīšanu.  

 

 

10. Publicitāte 
 

• Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par bibliotēkas 

funkcijām, pakalpojumiem 

 

2017. gadā informāciju par notikušajām aktivitātēm bibliotēkas dzīvē varēja lasīt laikrakstos: 

Vaduguns, Viļakas novadā, interneta vietnēs. Tāpat arī Latgaliešu kultūras portālā 
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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/ 

 

Laika un dabas vērojumi bibliotēkas darbinieka Viļa Bukša skaidrojumos 2017. gadā bija 

lasāmi dažādos Latvijas preses izdevumos, sabiedriskajos mēdijos un interneta portālos, tostarp 

žurnālā „Ievas Māja”, laikrakstā „Vaduguns”, „Neatkarīgā Rīta avīze”, “Diena”, portālā Delfi, 

Apollo. Tāpat arī radio, televīzijā (LTV, PBK) un daudzviet citur.  

 

• Bibliotēkas informācija tīmeklī 

Kopš 2008. gada 19. augusta Viļakas bibliotēkas emuārs (blogs) bibliotēkai atvēris logu uz 

pasauli un līdz ar to arī pasauli ielaidis sevī. Jau 10 gadus Viļakas bibliotēka atpazīstama 

Latvijas bibliotēku blogosfērā. Kopā publicēti 527 raksti un 9 lapās ievietots desmitiem dažādu 

ziņu. Interneta albumos 6216 fotogrāfijas. Pirms septiņiem gadiem izveidots bibliotēkas twitter 

konts. Šobrīd kontam ir 386 sekotāji.  

Nepilnu 10 gadu laikā blogu apmeklējuši 80781 (WordPress Statistika) virtuālie viesi. 2017. 

gadā 6231. 2017.gadā blogos un twitter: 9074 apmeklētāji. 2017. gadā blogā ievietoti 49 jauni 

raksti un 71 mēdiju faili. Blogu apmeklējuši virtuālie ciemiņi no 33 pasaules valstīm. 

 

 

 

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. 

 

http://lakuga.lv/
http://www.vilakabiblio.wordpress.com/
http://www.bibliotekas.lv/vilaka/pages/zinas.php
http://www.flickr.com/photos/vilakabiblio/
http://meiravietis.typepad.com/mans/laiks/
http://www.delfi.lv/
http://apollo.tvnet.lv/meklet?q=vilis+buk%C5%A1s
http://www.b20.lv/blogosfera/
http://www.flickr.com/photos/vilakabiblio/
http://twitter.com/vilakabiblio
http://twitter.com/vilakabiblio
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2014. gada aprīlī Viļakas novada bibliotēka sāka organizēt darbu un ievadīt statistikas 

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

datorspeciālistam Guntim Laicānam vietnē veikti atjauninājumi un ievadītā statistikas 

informācija ir pārskatāma un ērta lietošanai. 

 

• Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi 

 

Pagājušajā gadā (2017) bibliotēkā notikušas dažādas aktivitātes.  

20. janvārī Viļakas novada bibliotēku apmeklēja Viļakas pamatskolas 9. klases jaunās 

rokdarbnieces un viņu skolotāja Valentīna Beča, lai skatītu novadnieces Evitas Zarembas-

Krīgeres rokdarbu musturu izstādi. Izstādes apmeklējuma laikā jaunās rokdarbnieces iepazinās 

ar vecmāmiņu laika rokdarbu paraugiem un atzinīgi novērtēja Evitas rokdarbu musturu 

privātkolekciju. Šeit 

 

     

 

Februārī Viļakas novada bibliotēka, atsaucoties uz Viļakas novada domes aicinājumu, lūdza 

iedzīvotājus piedalīties aptaujā par „Viļakas novada attīstības programmu 2018. – 

2024.gadam”. Aptaujas mērķis bija noskaidrot novada attīstības prioritātes nākotnē. Anketu 

varēja aizpildīt un izdrukāt bibliotēkā. Tāpat arī elektroniski: 

https://form.jotformeu.com/70401575908356  

 

        

 

http://vilaka.balvurcb.lv/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx
https://vilakabiblio.wordpress.com/2017/01/31/vecmaminu-rokdarbu-paraugos-raugoties/
https://form.jotformeu.com/70401575908356
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Martā bibliotēka saņēma ziņu, ka Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) 2017. gada 1. kultūras 

projektu konkursā Radošo braucienu programmā atbalstīts Viļakas novada domes projekts 

“Rakstnieks un lasītājs: aci pret aci”. Projekta īstenošanas termiņš bija noteikts no 2017. gada 

3. aprīļa (projekta īstenošanas sākuma termiņš) un līdz 2017. gada 31. maijam (projekta 

īstenošanas beigu termiņš). 

 

Aprīlī projekta īstenošanas ietvaros tika noorganizēta Viļakas pirmsskolas izglītības iestādes, 

Viļakas pamatskolas un Valsts ģimnāzijas audzēkņu tikšanās ar Latvijā populāriem literātiem – 

Inesi Zanderi un Māri Runguli. Viļakas inteliģencei bija iespēja radošā sarunā tikties ar 

rakstnieci Ingu Ābeli un apmainīties viedokļiem par rakstniecību, literatūru un dzīvi. 

Bibliotēkas direktore V. Circāne teica, ka, lasot grāmatu “Klūgu mūks”, lasītājs izdzīvo laiku, 

kad veidojās mūsu valsts vēsture.  Notika abpusēji lietderīgas pārrunas ar literātiem – Inesi 

Zanderi, Ingu Ābeli un Māri Runguli Latvijas austrumu pierobežā.  Vairāk šeit    

 

     

 

28. aprīlī Viļakas novada bibliotēkā notika kolekcionāra un novadpētnieka Dzintara Dvinska 

grāmatas “Tepenīcas ciems un iedzīvotāji” atvēršanas svētki. Šeit                                         

 

   

   

Jūlijā Viļakas novada bibliotēka aicināja ikvienu novada iedzīvotāju piedalīties kopīgas 

dāvanas gatavošanā Latvijai un pieteikt savu ainavu dārgumu. Uz aicinājumu atsaucās 

novadpētnieks Ivars Logins un Vilis Bukšs. Ivars pieteica akmeņu riņķus Vēdas upes krastos. 

Vilis pieteica bijušo Ieriķi-Abrene dzelzceļu. Diemžēl mūsu puses cilvēku pieteikumi 

vērtēšanas komisijā atsaucību neguva. Šeit 

https://vilakabiblio.wordpress.com/2017/03/13/atbalstits-vilakas-novada-bibliotekas-projekts-rakstnieks-un-lasitajs-aci-pret-aci/
https://www.flickr.com/photos/vilakabiblio/albums/72157682771675740
https://vilakabiblio.wordpress.com/2017/07/07/piesaki-ainavu-dargumus/
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Vasaras vidū bibliotēka aicināja piedalīties “Vietvārdu talkā”, kura tika aizsākta 23. februārī, 

“Vietvārdu talka” veltīta UNESCO Starptautiskajai dzimtās valodas dienai, tādējādi turpinot 

vietējā mantojuma apzināšanas tradīcijas. Skatīt šeit 

 

26. septembrī Viļakas novada bibliotēkā notika rudens dzejas pasākums. ,,Man nelīst pāri tie 

pelēkie lieti – līst gaišie”, uzrunājot klātesošos literātu biedrības “Viļakas Pegazs” biedrus un 

dzejas draugus teica  nu jau bijusī Viļakas novada bibliotēkas direktore Vija Circāne. Vijai šī 

bija zīmīga tikšanās ar dzejas mīļotājiem, jo aizejot no Viļakas novada bibliotēkas direktores 

amata viņai svarīgi bija tikties ar radoša gara draugiem, lai smeltos spēku un izturību dzīves 

tālākajos līkločos. Literātu biedrības draugi vēlēja Vijai arī turpmāk rast iespēju apmeklēt 

“Viļakas Pegaza” pasākumus un nākt ar jaunām ierosmēm, padomiem un  iedegt jaunas idejas 

vietējo literātu kaismes ugunskurā. Šeit 

 

     

 

2. oktobrī Viļakas novada bibliotēkas direktores amatā sāka strādāt Rutta 

Jeromāne. Pirms tam 14 gadus viņa bija Viļakas pamatskolas 

bibliotekāre. Novadniece. Savulaik absolvējusi Viļakas vidusskolu, pēc 

studijām un dažiem Vidzemē aizvadītiem gadiem, 1993.gadā kopā ar 

ģimeni atgriezusies dzimtajā pusē. Rutta ir literātu biedrības “Viļakas 

Pegazs” biedre. Raksta dzeju, publicējas Rēzeknes dzejas almanahā un 

citos kopkrājumos. Interesējas par Viļakas vēsturi un mūsdienu dzīves 

norisēm, piedalās kultūras nama organizētajos literārajos pasākumos. 

https://vilakabiblio.wordpress.com/2017/07/19/lidzdarbosimies-vietvardu-talka/
https://vilakabiblio.wordpress.com/2017/09/27/dzejas-pieskarieni-septembri/
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Cerot uz veiksmīgu sadarbību, vadītāja ir atvērta jaunām inovācijām. Bibliotekāru misiju 

raksturo ar savas dzejas vārdiem: 

 “Ir grāmata kā gliemežnīca,  

Kas baltu pērli sevī slēpj,  

Bet mūsu uzdevums – to sargāt  

Un īstā brīdī vaļā vērt.” Šeit 

 

Sekojot tradīcijai, kad rudens vēji bārsta krāsainas lapas, Viļakas novada bibliotēka aicina 

lasītāju interešu klubiņa “Mantinieces” dalībnieces uz rudens tikšanos bibliotēkas mājīgajās 

telpās. Liels bija prieks, ka 20. oktobra pēcpusdienā klubiņa dalībnieču pulciņam piepulcējās 

Silvija Kupriša, Virgīnija Riekstiņa, Aija Lesniece, Regīna Brokāne un Valentīna Krēmere. Šeit 

 

    

 

13. novembra novakarē uz Krēslas stundas lasījumiem ieradās lasītāju klubiņa “Mantinieces” 

un etnogrāfiskā ansambļa “Abrenīte” dalībnieces. Bibliotēkas direktore Rutta Jeromāne 

klātesošos iepazīstināja ar šā gada Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas tēmām un lasīja Ullas-Lēnas 

Lundbergas (Ulla-Lena Lundberga) romāna “Ledus” fragmentus. Lasījuma beigās izvērtās 

diskusija par veco ļaužu dzīvi Somijā un tepat mūsu novadiņā. Skatīt šeit 

 

   

 

No 29. novembra Viļakas novada bibliotēkas izstāžu zālē bija skatāma Latvijas Neredzīgo 

biedrības Rehabilitācijas centra aktīvo dalībnieku darbu izstāde “Brīnumi caur dvēseli un sirdi”. 

Apbrīnojamajā izstādē varēja skatīt Birutas Nagles, Irmas Rimšas, Kristīnes Berkules, Kaspara 

Grigāna, Gata Gabrāna, Juzefas Bozovičas, Ingrīdas Pitkevičas, Anatolii Nezlobina, Imanta 

https://vilakabiblio.wordpress.com/2017/10/06/vilakas-novada-bibliotekas-direktore-rutta-jeromane/
https://vilakabiblio.wordpress.com/2017/10/25/vilakas-novada-bibliotekas-lasitaju-interesu-klubina-mantinieces-rudens-tiksanas/
https://vilakabiblio.wordpress.com/2017/11/14/ziemelvalstu-biblioteku-nedela-5/
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Ločmeļa, Pētera Augstkalna, Silvijas Kuzmanes, Lūcijas Loginas, Teklas Supes, Liliozas 

Zelčas un Leontīnas Golobevas darbus. Skatīt šeit 

 

   

 

Decembra pirmajā piektdienā Viļakas novada bibliotēkā pulcējās lasītāju interešu klubiņa 

,,Mantinieces” dalībnieces. Klubiņa ,,Mantinieces” kopā saiešana notika Adventa laika 

priekšvakarā un pasākuma nosaukums ,,Manas cerības ticībā dzimst…’’ atspoguļo tikšanās 

būtību Ziemassvētkus gaidot. 

 

Bibliotēkas vadītāja Rutta Jeromāne uz tikšanos ar klubiņa dalībniecēm bija aicinājusi Viļakas, 

Liepnas un Kupravas katoļu draudžu prāvestu Guntaru Skutelu. Viņš pastāstīja par Adventa 

laika būtību un sūtību, skaidrojot latīņu vārda adventus nozīmi. Tikšanās noslēgumā  priesteris 

pasvētīja bibliotēkas Adventa vainagu un sveces, ko bija paņēmušas līdzi klubiņa dalībnieces. 

Klubiņa dalībniecēm priesteris dāvināja mazas svētbildītes, uz kurām attēlota Svētā Ģimene. 

Skatīt  

 

   

 

Jau otro gadu Adventa laikā literātu biedrība “Viļakas Pegazs” aicināja uz klusā laika 

lasījumiem Viļakas novada bibliotēkā. Pasākuma “Klusi deg svece” ievadrunā bibliotēkas 

direktore un literāte Rutta Jeromāne, Ziemassvētku Brīnumu gaidot, aicināja apcerēt savu 

garīgo ceļu un piepildīt to ar patiesības gaismu.  

 

20. decembra dzejas pēcpusdienas īpašais viesis šoreiz bija Viļakas novada Sociālā dienesta 

vadītāja Ilze Šaicāne. To, ka Ilze raksta dzeju un miniatūras, zināja Rutta Jeromāne un tāpēc 

https://vilakabiblio.wordpress.com/2017/12/01/izstade-brinumi-caur-dveseli-un-sirdi-vilakas-biblioteka/
https://vilakabiblio.wordpress.com/2017/12/05/manas-ceribas-ticiba-dzimst/
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aicināja uz gada nogales dzejas pasākumu bibliotēkā. Priekšnojautas par Ilzes Šaicānes jauko 

aizraušanos ar dzeju bija arī citiem pasākuma dalībniekiem, bet neviens nebija īsti pārliecināts 

par to, ka dzejnieks savu dzeju lasot var būt tik romantisks un smalks. Protams, par Ilzes 

vaļasprieku zināja viņas mamma Ilga Bukovska, kura pati raksta dzeju un jau vairākus gadus ir 

literātu biedrības aktīva dalībniece.  Vairāk skatīt šeit    

 

   

 

Kad Ziemassvētku pacilājošā noskaņa vēl sildīja sirdis un priecēja dvēseli, bibliotēkā pulcējās 

interešu klubiņa “Mantinieces” dalībnieces. Tā bija sirsnīga, emocionāli piesātināta kopā 

būšana pēc klusā Adventa laika. Iepriekšējā tikšanās reizē vienojāmies, ka, gaidot Kristus 

Dzimšanas svētkus, viena par otru lūgsimies. Šo apņemšanos kopā ar mums pildīja arī katoļu 

draudzes prāvests Guntars Skutels. Tagad bija iespēja noskaidrot sava Sargeņģeļa vārdu un 

pateikties. Katra bija īpaši pacentusies glīti iesaiņot kādu svētku našķi. Patiesā sirsnībā tika 

teikti mīļi pateicības vārdi, bet novēlējumos skanēja gan dzejnieku vārsmas, gan citāti no 

Svētajiem Rakstiem. Arī šajā tikšanās reizē mums piebiedrojās priesteris Guntars un ar savu 

klātbūtni ienesa patiesu prieku un svētsvinību.  Pie pašu sarūpētā cienasta galda draudzīgās 

sarunās tika vērtēts aizvadītais gads, bet humora dzirkstis uzšķīla atjautīgas spēles. Šeit 

 

   

 

• Ar publicitātes darbu saistītās problēmas un to risinājumi 

 

Bibliotēkas kolektīvs arī 2017. gadā bija plaši atvērts globālajai pasaulei un darbība bija vērsta 

uz sabiedrības informēšanu. Bet tas, kas atvēris sava nama durvis, vienmēr būs godīgs un 

labsirdīgs. Mūsu moto būt pieejamam ikvienam un ik katrā vietā uz zaļās planētas Zeme!  

https://vilakabiblio.wordpress.com/2017/12/21/lasijumi-laika-pirms-ziemassvetkiem/
https://vilakabiblio.wordpress.com/2018/01/02/svetku-prieks-nak-ar-sirdsmieru-un-gaisam-domam/
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     11. Sadarbības tīkla raksturojums 

 

• Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām 

2017. gadā bibliotēkas darbinieki aktīvi iesaistījās Viļakas pilsētas un novada organizētajos 

pasākumos.  

 

Tāpat kā iepriekšējos gados tika organizēti kopīgi kultūras pasākumi ar Viļakas skolām, 

kultūras namu, pirmsskolas iestādi “Namiņš” un Viļakas novadpētniecības muzeju.  

 

2017. gadā pilnveidojās un ieguva jaunas aprises bibliotēkas sadarbības veidi ar Viļakas 

kultūras namu, nevalstiskajām organizācijām, muzejiem, Tūrisma informācijas centru. 

(Konkrēti pasākumi atspoguļojas citās pārskata sadaļās). Laika gaitā bibliotēka kļuvusi par 

kultūras un sociālo kontaktu centru pilsētā un novadā.  

 

• Citi sadarbības partneri reģionā un Latvijā, veiktās sadarbības aktivitātes 

 

8. jūnijā Viļakas novada bibliotēku apmeklēja Rēzeknes novada bibliotekāri. Šeit 

   

 

17. augustā Viļakas novada literātu biedrība “Viļakas Pegazs” un novada bibliotēku darbinieki 

kultūrvēstures studiju ietvaros apmeklēja un iepazinās ar Daugavpils cietokšņa un Krustpils pils 

vēsturi. Apmeklēja Sēļu sētu Jēkabpilī, pārcēlās uz Daugavas otru krastu pie Dunavas un 

peldējās Maltas-Rēzeknes kanālā. Šeit 

   

   

https://www.flickr.com/photos/vilakabiblio/albums/72157685645379225
https://vilakabiblio.wordpress.com/2017/08/21/kulturvestures-studijas-kopa-ar-vilakas-pegazu/
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7. jūlijā Viļakas novada bibliotēkā ciemojās Rēzeknes literātu radošās kopas „Latgales 

ūdensroze" dalībnieki. Vairāk šeit 

 

   

 

 

Rutta Jeromāne, 

Viļakas novada bibliotēkas direktore 

2018.gada 31.janvārī 
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