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1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums 

 
• Īss situācijas apraksts: 

Pārskata  periodā bibliotēkas darbības prioritātes bija informācijas pakalpojumu darba 

attīstīšana, bibliotēkas krājuma kvalitātes pilnveidošana un bibliotēkas publicitātes organizēšana. 

Interese par kultūras, vēstures un sadzīves vērtībām un tradīcijām  tika aktualizēta ar lasīšanas 

veicināšanas pasākumu organizēšanu bibliotēkā un kultūrvēstures studiju ekskursijām ārpus tās. 

Veiksmīgākie 2019. gada notikumi Viļakas novada bibliotēkas darbībā: 

 Bibliotēku nedēļas laikā (26. aprīlī) Viļakas novada bibliotekāri ciemojās Rugāju novada 

bibliotēkā un apskatīja Rugāju kultūrvēsturiskos objektus. 

 Ekskursija kopā ar lasītāju klubiņa “Mantinieces” dalībniecēm Latgales pusē, apmeklējot 

Franča Trasuna muzeju “Kolnasāta”, Rikavas Romas katoļu baznīcu, mini zoodārzu 

“Rozīte”, zvejnieku sētu Nagļu pagasta Īdeņā. 

 “Baltijas ceļam – 30” atceres pasākums 23. augustā brīvā dabā pie bibliotēkas ar dziesmām, 

atmiņām, ugunskuru un zupu. Skaitliski viskuplāk apmeklētākais pasākums. 

Līdz ar Viļakas novada iedzīvotāju skaita samazināšanos sarūk arī bibliotēkas lietotāju skaits, 

kas ietekmē būtisku darba kvalitātes rādītāju – izsniegumu.   Pašvaldības budžeta līdzekļi ir 

ierobežoti, līdz ar to nav iespējams palielināt finansējumu bibliotēkas krājuma komplektēšanai un 

aprīkojuma pilnveidošanai.   

Kopš 2012. gada 1. janvāra bibliotēkas adrese ir Tautas ielā 6, Viļaka. 
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Vispasaules tīmeklī un plašsaziņas līdzekļos bibliotēka atpazīstama pēc iestādes logo un mājas 

lapas:    http://www.vilakabiblio.wordpress.com  

• Izmaiņas bibliotēkas darbībā pārskata periodā 

Pārskata periodā notikušas izmaiņas bibliotēkas darbinieku sastāvā – informācijas speciālists 

Vilis Bukšs ar 2019. gada 1. oktobri pārtrauca darba tiesiskās attiecības. Viņa vietā cits darbinieks 

netika pieņemts, līdz ar to bibliotēkā strādā 3 bibliotekārie darbinieki, kuri apkalpo lietotājus arī 

internetlasītavā. 

2019. gadu sākām ar mēbeļu izvietojuma maiņu abonementa telpā. Tika pārvietots galds 

ērtākai lietotāju apkalpošanai un omulīgu vietu izvēlējāmies pašu mazāko apmeklētāju stūrītim. 

Lasītavas telpā periodiskie izdevumi izvietoti apmeklētājiem pieejamākā vietā.  

 

• Pārskata periodā paveiktais no bibliotēkas stratēģijā (attīstības plānā) definētajiem 

virzieniem un uzdevumiem 

 

Bibliotēkas attīstības plānā paredzēts pilnveidot novadpētniecības datu bāzi, turpināt veidot 

novadpētniecības materiālu digitālo bibliotēku par ievērojamiem Viļakas novada cilvēkiem. Šie 

uzdevumi tiek veikti, to apraksts atbilstošajā pārskata nodaļā. Kultūrvēstures studiju laikā tiek 

apzināti un iepazīti nozīmīgi novada objekti un vietas. Bibliotēkā tiek organizēti lasīšanas 

veicināšanas pasākumi, iesaistot tajos Viļakas pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš” audzēkņus 

un skolu izglītojamos. Lasītāju klubiņa “Mantinieces” dalībnieces piedalās izglītojošos un 

izklaidējošos pasākumos. Bibliotēkas publicitāte tiek nodrošināta ar regulārām publikācijām 

novada informatīvajā izdevumā “Viļakas novadā”,  bibliotēkas mājaslapā, Viļakas novada 

mājaslapā un sociālajos tīklos.  

 

• Bibliotēku akreditācija 

Pārskata periodā akreditācija nav notikusi. 

 

2. Finansiālais nodrošinājums 

 
Finansējums nodrošina galvenokārt bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu. Pašvaldības 

finansējums, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, nedaudz samazinājies, bet lielāki ir ieņēmumi par 

maksas pakalpojumiem, jo tika iznomātas bibliotēkas telpas darba meklētāju kursu nodarbībām. 

Iegūtos līdzekļus izmantojām datortehnikas iegādei. Bibliotēkā tiek organizētas lasītāju klubiņa 

dalībnieču tikšanās, kuru norisei nav nepieciešami papildus finanšu līdzekļi 

http://www.vilakabiblio.wordpress.com/
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Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

 

 2017 2018 2019 

Kopā (EUR) 54842 55818 54768 

Pašvaldības finansējums 54303 55672 54365 

Citi ieņēmumi:    

t. sk. maksas pakalpojumi 164 146 403 

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi    

t. sk. VKKF finansējums 375   

t. sk. citi piešķīrumi    

 

Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 

 

 2017 2018 2019 

Izdevumi kopā (EUR) 36135 36995 36911 

Darbinieku atalgojums (bruto) 33661 34660 34632 

Krājuma komplektēšana 2474 2335 2279 

 

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

Pārskata periodā nav veikta ēku būvniecība, rekonstrukcija, remontdarbi, jo bibliotēka atrodas 

nesen būvētās un renovētās telpās. 

Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums” 

 Darbiniekiem 

(skaits) 

Lietotājiem 

(skaits) 

Iegādes gads 

Datori 4 9 2014., 2007., 2018. 

Multifunkcionālās 

iekārtas 
3 3 2012., 2011. 

Printeri 1  2018. 

Procesors   1 2019. 

 

Daļa lietotāju rīcībā esošo datoru ir novecojuši, darbojas lēni. Pārskata periodā tika iegādāts 

viens jauns procesors. Bibliotēkas darba laikā mēdz būt īslaicīgi interneta pieslēguma pārtraukumi, 

taču darbu tas ievērojami netraucē. 

Bibliotēkā ir piemērotas telpas un aprīkojums (datori, galda un intelektuālās spēles) pasākumu 

organizēšanai bērniem un jauniešiem.  

4. Personāls 

Viļakas novada bibliotēkā pilna slodze ir vadītājai, bibliotekārei abonementā; 0,65 slodzes 

lasītavas darbiniecei. Informācijas speciālists Vilis Bukšs pārtraucis darba tiesiskās attiecības. 

Kopā 3 darbinieces (2,65 slodzes). 
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Bibliotēkas vadītāja Rutta Jeromāne – profesionālais maģistra grāds citā jomā un 2019. gadā 

nokārtots profesionālās kvalifikācijas eksāmens, iegūstot kvalifikāciju “Bibliotekārs”, kas atbilst 

profesionālās kvalifikācijas 3. līmenim.    

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”. 

Finansējums personāla attīstībai  – 100 EUR - tika izmantots bibliotēkas vadītājas braucieniem 

uz Rīgu – uz semināru par Ziemeļvalstu Literatūras nedēļas aktivitātēm Ziemeļvalstu MP birojā un 

kvalifikācijas eksāmena kārtošanu Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kā arī Viļakas novada bibliotekāru 

kultūrvēstures studijām Rugāju novadā. 

Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi” -  1. Pielikumā. 

 
• Problēmas un to risinājumi personāla jomā 

Bibliotēkas vadītājai nebija profesionālā bibliotekārā izglītība, bet pārskata perioda laikā ir 

nokārtots profesionālās kvalifikācijas eksāmens. Kopumā personālam nepieciešams papildināt un 

padziļināt zināšanas profesionālās pilnveides pasākumos, jo attīstās tehnoloģiju piedāvātās 

iespējas un mainās lietotāju pieprasījumu saturs. 

Semināros gūtas vērtīgas atziņas par bibliotekāra tēlu, par informatīvajiem uzrakstiem 

bibliotēkas telpās. Svarīgi pareizi izvēlēties informācijas saturu un vietu bibliotēkas publicitātes 

pilnveidošanai. Interesanta un vērtīga bija A. Pēkšēnas lekcija “Klienta emociju un rakstura 

atpazīšana”. 

 

 

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

 
Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

 

 
2017 2018 2019 

% salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 672 630 576 -6,3%;  -8,6% 

t. sk. bērni 187 153 152 -18,2%; -0,7% 

Bibliotēkas apmeklējums 12006 10457 9751 -13%; -6,8% 

t. sk. bērni 2228 1647 1383 -26%; -16% 
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Virtuālais apmeklējums 8688 10897 9709 +25%; -11% 

Izsniegums kopā 30643 23998 20422 -21,7%; -15% 

t. sk. grāmatas 10934 8544 7398 -22%; -13,5% 

t. sk. periodiskie 

izdevumi 

 

19701 

 

15454 13024 -21,6%; -15,8% 

t. sk. bērniem 1987 1129 873 -43,2%; -22,7% 

Bibliotekārais aptvērums 

% no iedz. skaita pagastā, 

pilsētā, reģionā* 

48 47 44 -1%; -3% 

t. sk. bērni līdz 18 g.* 32 30 36 -2%; +6% 

Iedzīvotāju skaits 1383 1342 1299 -3%; -3,3% 

 
Skaitļi bibliotēkas pamatrādītāju tabulā liecina par rādītāju skaitlisku samazināšanos. 

Primārais iemesls – iedzīvotāju skaita samazināšanās novadā un Viļakas pilsētā, ko izraisa 

iedzīvotāju novecošanās un mirstība. Jaunieši pēc studijām neatgriežas dzimtajā pusē, daudzi 

dodas darba meklējumos uz ārzemēm. Samazinoties iedzīvotāju skaitam, samazinās bibliotēkas 

lietotāju skaits un izsniegums. Periodisko izdevumu izsniegums ir 63% no kopējā izsniegumu 

skaita. Tas izskaidrojams ar to, ka ir lasītājas, kuras vienā reizē paņem lasīšanai mājās 13 – 18 

žurnālus.  

Bibliotekārais aptvērums ir relatīvs lielums, jo iedzīvotāju skaitu grūtu precīzi norādīt. Viļakas 

novada bibliotēkas lietotāji ir arī Susāju pagasta iedzīvotāji, kur bibliotēkas nav, kā arī tuvāko 

ciemu iedzīvotāji, kuriem tuvāk ir Viļaka nekā sava pagasta bibliotēka. Daudzi jaunieši apmeklē 

Viļakas Valsts ģimnāzijas bibliotēku, jo tā atrodas skolas telpās.  

Pārskata periodā bibliotēkā organizēti 22 dažādi pasākumi, kuros piedalījušies apmēram 330 

apmeklētāji. Pagājušajā gadā šis rādītājs bija lielāks, jo bibliotēkas telpās bija nozīmīgas izstādes 

un vairāk interesantu tikšanos. 

• Pakalpojumu attīstība, jauninājumi  

Palielinoties informācijas tehnoloģiju īpatsvaram mūsu dzīvē, pieaug arī e-pakalpojumu 

pieprasījums bibliotēkā. Tā kā vecāka gada gājuma cilvēkiem vēl pietrūkst pietiekamu prasmju 

darboties e-vidē  un informācijas tehnoloģiju izmantošanā, viņiem  tika sniegta palīdzība e-pastu 

izveidē un lietošanā, internetbanku, Lauku atbalsta dienesta pakalpojumu saņemšanā un Latvijas 

valsts portālā pieejamo pakalpojumu izmantošanā. Bibliotēkas darbinieki nodrošina individuālās 

apmācības elektroniskā kataloga lietošanā. Daudzi apmeklētāji izdrukā aviobiļetes, e-vidē 

sagatavotas dāvanu kartes, pēta maršrutus ģimenes ceļojuma plānošanai. 

Pārskata periodā turpinājām lietotāju autorizācijas procesu, izskaidrojot tā priekšrocības 

elektroniskā kataloga izmantošanā.  Lietotājiem tika  piedāvāta arī iespēja lasīt grāmatas e-

GRĀMATU bibliotēkā. Daži jaunieši to uzņēma ar ieinteresētību, bet lielākā daļa uzrunāto strikti 
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atteicās no “lasīšanas ekrānā”,  jo ikdienas darbs saistās ar datoru un tā būtu lieka slodze redzei. 

Vecākās paaudzes lietotāji priekšroku dod drukātai grāmatai.  

• Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti, to rezultāti 

jaunu lasītāju piesaiste 

 

Pārskata periodā rakstiska lasītāju aptauja nav veikta. Lasītāju viedoklis bija publicēts 

laikrakstā “Vaduguns” 29.11. 2019., kur žurnālistes aptaujātās personas izsakās, ka bibliotēkā 

strādā zinoši un atsaucīgi darbinieki. Citi pozitīvi vērtē iespēju rezervēt grāmatas, patīk noskaņa 

bibliotēkā un telpu noformējums.  

Jaunu lasītāju piesaiste notika, kad darba meklētāju kursu dalībnieki iepazinās ar bibliotēkas 

telpām un pakalpojumu piedāvājumu, daži no viņiem reģistrējās kā bibliotēkas lietotāji. 

• Ārējie apkalpošanas punkti kā pakalpojums  

Bibliotēkai nav oficiāli reģistrēts ārējās apkalpošanas punkts, bet Viļakas pirmsskolas 

izglītības iestādes audzinātājas mēdz paņemt grāmatas, kuras lasa bērniem grupiņās. Viļakā nav 

ieinteresētu klientu šim pakalpojumam.  Sociālās aprūpes centra iemītnieki pārsvarā nav spējīgi 

aktīvi lasīt grāmatas. Centram ir sadarbība ar Latvijas Neredzīgu bibliotēkas Balvu filiāli. 

• 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. Atsevišķos gadījumos grāmatas lietotājiem nogādā mājās bibliotēkas 

personāls, taču pārsvarā personas ar īpašām vajadzībām to lūdz darīt kādam savam palīgam. 

• Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām vai interešu grupām  

Padomus  un ieteikumus savai darbībai var saņemt lauksaimnieki. Bioloģiskās 

lauksaimniecības jautājumos un  arī darbībās, kas saistītas ar Lauku atbalsta dienestu, kompetenta 

bibliotekāre Regīna Dūna. Viņa palīdz aizpildīt dokumentu veidlapas un elektroniski nosūtīt 

vajadzīgajiem dienestiem. 

Gandrīz katru mēnesi notiek tematiskas tikšanās lasītāju interešu klubiņa “Mantinieces” 

dalībniecēm. Gadu sākām ar simbolisku tikšanos “Ceļš”, kurā Žanna Maksimova pastāstīja par 

savu pieredzi svētceļojumā pa Jēkaba ceļu. 8. martā svinējām “Svētkus sievietei”, kad ar muzikālu  

sveicienu uzstājās folkloras kopas “Atzele” vīri. 25. martā ar prezentāciju un Latgales TV 

reportāžu atcerējāmies 1949. gada deportācijas (70. gadadiena). Aprīlī meistardarbnīcu “Vizuālās 

mākslas prasmes” vadīja Inese Matisāne. Jūnijā organizējām tikšanos ar mežkopi un vides gidi 

Annu Āzi “Sajūti sevi dabā!”.  Augustā kultūrvēstures studiju brauciens, apmeklējot Kārsavas 

katoļu baznīcas, zoodārzu “Rozīte”, Fr. Trasuna muzeju “Kolnasāta”, Rikavas katoļu baznīcu, 
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zvejnieku sētu Īdeņā, brīvdabas muzeju Saipetniekos. 23. augustā atzīmējām Baltijas ceļa 30. 

gadadienu ar dziesmām, ugunskuru un atmiņu stāstiem brīvdabas pasākumā “Delnās sajūtot 

dzīvības pulsu”. Oktobrī pulcējāmies uz tikšanos “Rudens veltes saimnieču rokās”.  Novembrī  

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas Krēslas stundas lasījumus klausījāmies kultūrvēsturiskajā lauku 

sētā “Vēršukalns”. Decembrī kopā gatavojām apsveikumu kartītes un kavējāmies atmiņās par 

aizvadīto gadu.  

Tabula “Tematiski pasākumi un tikšanās Viļakas novada bibliotēkā” – 2.Pielikumā. 

Darba meklētājiem 4 reizes bibliotēkas telpās notika motivācijas kursu nodarbības. To laikā 

kursu dalībnieki iepazina arī bibliotēkas piedāvātos pakalpojumus, tos izmantoja un daži kļuva par 

bibliotēkas lietotājiem. 

• Uzziņu un informācijas darbs  

Informācijas darbs saistās ar uzziņu sniegšanu skolu audzēkņiem, studentiem, uzņēmējiem, 

darba meklētājiem. Skolēniem tās nepieciešamas, izstrādājot zinātniski pētnieciskos darbus, 

rakstot referātus, gatavojoties konkursiem vai tematiskiem pārbaudes darbiem. Kā uzziņu avoti 

tiek izmantotas tematiskās mapes, enciklopēdijas, nozaru literatūra, novadpētniecības materiāli. 

Noderīgas ir datubāzes: www.periodika.lv, www.letonika.lv, www.zudusilatvija.lv,   

www.eliterature.lv,  www.historia.lv  u.c. Skolēnu pieprasītās tēmas katru gadu mēdz atkārtoties, 

šo uzziņu sniegšanā personālam jau ir pieredze. Populārākās - Viļakas vēstures fakti, novadnieki, 

latviešu tradīcijas un godi, ģimenes un sociālā psiholoģija, dialekti Latvijā, dabaszinības, pasaules 

tautu kultūra  (Baltu ciltis, Septiņi pasaules brīnumi).  Pārskata periodā skolēni interesējās par 

novada literātiem Evu Dortāni, Ruttu Jeromāni, Ontonu Slišānu. Raksturīgi, ka lietotāji lielākoties 

savus pieprasījumus nolasa mobilajā tālrunī nevis no lapiņas vai klades.    

Darba meklētāji pārlūko vietnes: www.teirdarbs.lv/, www.cv.lv, www.cvmarket.lv. Viņiem 

tiek palīdzēts sava CV izveidošanā un nosūtīšanā izvēlētām iestādēm. 

Pārskata periodā abonementā sniegtas 217 uzziņas, lasītavā 178. 

• Bibliotēkas izglītojošā darbība  

Licencētās izglītības programmas bibliotēkā pārskata periodā nav realizētas. Ir bijuši tematiski 

pasākumi ar izglītojošu saturu. Apmeklētāji pozitīvi vērtēja mežkopes un vides gides Annas Āzes 

izzinošo lekciju par ārstnieciskajiem augiem un veselīgu dzīvesveidu. Jaunām atziņām bagāts bija 

Franča Trasuna muzeja apmeklējums un dzirdētais stāstījums par viņa dzīvi un darbību, kas 

mudināja izlasīt I. Ābeles romānu “Klūgu mūks”.  

Profesionālu lektoru pieaicināšana saistās ar papildu finansējumu vai projekta līdzekļu 

piesaisti. 

http://www.periodika.lv/
http://www.letonika.lv/
http://www.zudusilatvija.lv/
http://www.eliterature.lv/
http://www.historia.lv/
http://www.teirdarbs.lv/
http://www.cv.lv/
http://www.cvmarket.lv/
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• Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas pieejamība 

iedzīvotājiem 

 

Bibliotēkā pieejami laikraksti  “Vaduguns”, “Viļakas novadā”, dažādi bukleti un informācija 

valsts institūciju un nevalstisko organizāciju interneta vietnēs. 

 
Tabula “BIS ALISE izmantošana” 

 
Reģions/ 

Pilsēta/ 

Novads 

Biblio- 

tēku 

skaits 

Cik 

bibliotēkas 

strādā ar 

BIS ALISE 

un ALISE-i 

 

Strādā ar moduļiem 

Autorizē

ti 

lietotāji 

(2019) 

Pasūtīts 

(Web) 

eksempl

āru 

(2019) Cirkulācija SBA Komplektē 

šana 

Viļakas 

pilsēta 
1 1 1 1 - 58 - 

 

Viļakas pilsētā BIS ALISE izmanto vienīgā publiskā bibliotēka. Tiek izmantoti moduļi 

“Cirkulācija” un “SBA”, bet modulī “Komplektēšana” varam nolasīt rādītājus. Lietotājiem tiek 

piedāvāta autorizēšanās iespēja, bet šajā ziņā atsaucība nav liela.  

Viļakas novadā ALIS-i izmanto vēl Rekavas bibliotēka. 

 

 

Tabula “Autorizētie lietotāji” 

 

Autorizēti lietotāji 

(2018) 

Autorizēti lietotāji 

(2019) 

% salīdzinot 

ar iepr. gadu 

61 58 -5% 

 

 

 
• Digitalizācija – kopaina, īss situācijas apraksts 

2019. gadā digitalizētas 27 teksta dokumentu un 120 attēlizdevumu vienības. Digitalizētie 

materiāli pieejami bibliotēkas iekštīklā. Tiek digitalizētas fotogrāfijas no personīgiem arhīviem ar 

vēsturiskiem notikumiem un personām. Piemēram, mūsu novadnieki izsūtījumā Sibīrijā. 

• Iekšzemes un starptautiskais SBA: 

Starpbibliotēku abonementa iespēju izmantošanu ierobežo fiziskā grāmatu nogādāšana no 

bibliotēkas uz bibliotēku. Iespēju robežās šo pakalpojumu izmanto Viļakas novada pagastu un 

Balvu reģiona bibliotēku lietotāji. Grāmatas tiek nogādātas ar personām, kuras dodas uz attiecīgo 

apdzīvoto vietu. Dažreiz pasūtījuma pieprasītāji paši ierodas mūsu bibliotēkā. 

SSBA pakalpojumi pārskata periodā netika izmantoti.                                                            



11 
 

 

Tabula “SBA rādītāji” 

 

SBA 2017 2018 2019 

No citām Latvijas bibliotēkām 

saņemto dokumentu skaits 
21 4 2 

Uz citām Latvijas bibliotēkām 

nosūtīto dokumentu skaits 
108 7 18 

 

6. Krājums 

• Krājuma komplektēšanas politika un organizācija: 

Krājuma komplektēšanas procesā tiek ņemtas vērā lasītāju intereses. Tā kā pieprasīti ir gan 

vēsturiska satura darbi, gan bestselleri, gan nozaru literatūra un romāni ar Latvijas vēstures 

notikumiem fonā, izvēlamies iespieddarbus atbilstoši pieprasījumam. Priekšroka ir latviešu 

oriģinālliteratūrai. Skolas vecuma bērniem paredzētas grāmatas tiek iegādātas nedaudz, jo skolas 

bibliotēkā ir liels bērnu grāmatu krājums. Skola atrodas tālu no pilsētas bibliotēkas, pēc stundām 

lielākā daļa skolēnu  dodas mājup ar skolēnu autobusu un apmeklēt bibliotēku nav ērti. Tiek 

iegādātas lasīšanas veicināšanas programmai “Bērnu žūrija” paredzētās grāmatas.  

Ņemot vērā lasītāju pieprasījumu, cenšamies iegādāties  grāmatas krievu valodā. 

Pieprasīti ir periodiskie izdevumi. Arī tie tiek abonēti dažādām gaumēm un atbilstoši 

atvēlētajiem finanšu līdzekļiem. Periodisko izdevumu klāsts varētu būt lielāks. 

Informācija par krājuma komplektēšanas politikas dokumentu: 

 

https://vilakabiblio.files.wordpress.com/2020/01/vilaka_kraaj_koncepcija.pdf  

 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 

 2017 2018 2019 

Pašvaldības finansējums 

krājuma komplektēšanai 
2474 2335 2279 

t. sk. grāmatām 1582 1641 1578 

t. sk. bērnu grāmatām 380 256 260 

t. sk. periodiskajiem 

izdevumiem 
892 694 701 

Finansējums krājumam uz 1 

iedz. skaita pagastā, pilsētā, 

reģionā    

1,79 1,74 1,75 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai kopā 
2539 2335 2279 

 

 

Bibliotēkas   krājuma pārbaude (inventarizācija)  pārskata periodā nav veikta.   

https://vilakabiblio.files.wordpress.com/2020/01/vilaka_kraaj_koncepcija.pdf
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Bibliotēkas krājums ir pilnībā rekataloģizēts.  

Krājuma komplektēšanai tiek izmantots pašvaldības finansējums 2279 EUR. Pēdējos divos 

gados tas nav mainījies. Tā kā samazinās bibliotēkas lietotāju skaits, finansējums netiek 

palielināts. Sponsoru nav. Krājumu papildina dāvinājumi 182 EUR vērtībā un bezatlīdzībā nodoti 

izdevumi par 580 EUR.  

 
• Krājuma rādītāji: 

 

Jaunieguvumu kopskaits nedaudz samazinājies. Iegādāto grāmatu skaits 2019. gadā nedaudz 

palielinājies, jo cenšamies tās pirkt arī cenu atlaižu laikā. Ievērojami samazinājies periodisko 

izdevumu skaits, jo tiem paaugstinājās cena un nācās no dažiem nosaukumiem atteikties. 

Latviešu oriģinālliteratūras īpatsvars ir samērā neliels, apmēram trešā daļa. Izvēli ietekmēja 

gan lasītāju intereses, gan pēdējā laikā izdoto latviešu autoru darbu piedāvājums. Bezatlīdzībā 

nodotie izdevumi ne vienmēr ir  noderīgi un lietotājus neinteresē. Nozaru literatūrā visvairāk ir 

pārstāvēta vēsture, tad seko māksla un psiholoģija. 

 

 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 

 2017 2018 2019 

Jaunieguvumi kopā 1013 923 860 

t. sk. grāmatas 326 266 287 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 102 72 89 

t. sk. bērniem 53 39 39 

Izslēgtie dokumenti 817 607 553 

Krājuma kopskaits 17062 16971 17278 

Grāmatu krājuma apgrozība 0,8 0,6 0,5 

Periodisko izdevumu 

apgrozība 
7 5 3,7 

 

Aprēķini rāda, ka nedaudz samazinājusies grāmatu apgrozība, bet periodisko izdevumu 

apgrozība samazinājusies ievērojamāk. Jau tika minēts, ka samazinājies lietotāju skaits, kas arī 

ietekmē šos rādītājus. Jauniešiem periodiskie izdevumi interesē pētniecisko darbu un projektu 

izstrādē, bet ikdienā viņi tos nelasa.   

• Datubāzes: 

Iepriecina uzziņu sistēmas Letonika.lv skatījumu un sesiju daudzums. To izmanto skolēni, 

studenti, skolotāji, arī bibliotēkas darbinieki. Lietotājiem tika piedāvāta iespēja šo vietni apmeklēt 

kā bibliotēkas klientiem, piešķirot lietošanas paroli. Skolas bibliotekāre informē izglītojamos par 

Letonikas informācijas klāstu. Bibliotēkas veidoto datu bāzu nav. 
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Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

 

Datubāze 2017 2018 2019 

Letonika 1489 803 934 

News 23 11 5 

 
• Krājuma un datubāzu popularizēšana  

Krājuma popularizēšanai regulāri tiek veidotas dažādas literatūras izstādes – tematiskās, 

jaunieguvumu, veltītas rakstniekiem un māksliniekiem jubilāriem. Literatūras  izstāžu saraksts 

3.Pielikumā. 

• Darbs ar parādniekiem  

Lasītāju parādnieku saraksts regulāri tiek pārskatīts. Šīm personām tiek sūtīta ziņa e-pastā, 

īsziņas veidā, telefonsarunā. Tiek atgādināts, satiekot personīgi. Steidzīgi nepieciešamas grāmatas,  

sazinoties ar lietotāju, cenšamies atgriezt ātrāk. Problēmas rada lietotāju dzīvesvietas maiņas 

gadījumi, neplānota aizbraukšana, arī bezatbildība. Kopumā pret parādniekiem cenšamies 

izturēties korekti, lai nezaudētu lietotāju pavisam. 

• Ar bibliotēkas krājumu saistītās problēmas un to risinājumi, vajadzības 

Lai krājums būtu pievilcīgs un atjaunināts, iespieddarbi regulāri jānoraksta. Tas sagādā 

psiholoģiska rakstura neērtības, jo patiešām žēl norakstīt klasiķu darbus vai citādi vērtīgus 

izdevumus. Norakstītās grāmatas mēdzam izlikt plauktā prom nešanai. Apmeklētāji šo 

piedāvājumu izmanto.  

Kvalitatīvu, dažādām lietotāju interesēm atbilstošu krājuma komplektēšanu ierobežo 

finansiālie resursi. Krājuma apjomu ietekmē dažādi dāvinājumi, kuru saturs ne vienmēr atbilst 

lietotāju interesēm. Nozaru literatūras izdevumi dažreiz interesē šauram lasītāju lokam, tāpēc nav 

ekonomiski izdevīgi tos iegādāties lielā skaitā. Ērtāk izmantot SBA. 

 

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 

• Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji 

Lasītprieka iedzīvināšana bērnos un jauniešos ir būtisks bibliotēkas darba stūrakmens. Interesi 

par grāmatu cenšamies raisīt jau pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem. Viņi apciemo 

bibliotēku jau piecu gadu vecumā un turpina to darīt arī, gatavojoties skolas gaitām. 

Skolēni biežāk apmeklē bibliotēku vasaras mēnešos – ir brīvdienas, skolas bibliotēka 

neapkalpo, jālasa ieteicamā literatūra un Bērnu žūrijas grāmatas.  Grāmatu lasīšanas sakarā gribas 

citēt Inesi Zanderi: "Grāmatā mazais ir liels vienmēr, uzreiz, nevis tikai tad, kad pieaudzis. 
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Grāmata ir noslēpums, kurā atrodas arī tas, ko tajā nemeklē vai vēl neprot atrast. Tas, ko lasītājs 

konkrētā vecumā ar prātu nesaprot, paliek apziņā kā nospiedums un turpina darboties, arī līdz 

galam nesaprasts. Bērnu grāmata – tā ir cieņa pret mazā lielumu”. 

• Uzziņu darbs, pakalpojumi, prasmju un iemaņu attīstīšana, pasākumi dažādām 

vecuma grupām 

Par uzziņu darbu un pakalpojumiem jau aprakstīts 5. nodaļā. Darbā ar bērniem var akcentēt 

prasmju attīstīšanu pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem. Viņiem tiek lasītas pasakas vai 

stāsti par dzīvniekiem, uzdoti jautājumi par dzirdēto tekstu. Jāatzīst, ka bērni klausās uzmanīgi un 

atbild pareizi. Sagatavošanas grupas bērniem tiek doti uzdevumi no atsevišķiem burtiem veidot 

vārdus. Radošajās darbnīcās bērni trenē pirkstiņus, atpazīst krāsas, tiek radināti darbiņu veikt 

rūpīgi. Pasākumu temati un saturs tiek pielāgots attiecīgās vecuma grupas dalībniekiem. 

• Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes 

2.februāris ir populārās bērnu grāmatu ilustratores Margaritas Stārastes dzimšanas diena. 

Bibliotēkā viesojās Viļakas pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš” sagatavošanas grupas 

“Bitītes” audzēkņi. Viņi noskatījās multiplikācijas filmu “Zīļuks”, minēja M. Stārastes bilžu 

mīklas. Tā kā februāris ir arī Sveču mēnesis, bērni ar degošu svecīšu pilošo parafīnu izkrāsoja 

savus iniciāļus. 

 

 

  Vairāk par pasākumu: šeit 

 

Pasaulē 2. aprīlī atzīmē Starptautisko bērnu grāmatu dienu, kas ir izcilā dāņu pasaku meistara 

Hansa  Kristiana Andersena dzimšanas diena. Lai veicinātu bērnu interesi par grāmatu, attīstītu 

klausīšanās prasmi un uzmanību, šajā dienā uz bibliotēku tika aicināti Viļakas PII “Namiņš” 

audzēkņi. Bērni noklausījās pasakas “Īkstīte” un “Neglītais Pīlēns”, bet no burtu kartēm bija 

jāsaliek pasaku nosaukumi. Apraksts un foto: šeit  

https://vilakabiblio.wordpress.com/2019/02/15/svecu-asaru-varaviksne/
https://vilakabiblio.wordpress.com/2019/04/04/starptautiska-bernu-gramatu-diena/
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29. aprīlī Žīguru kultūras nama zāli pieskandināja Viļakas pamatskolas un Žīguru pamatskolas 

čaklie lasītāji – “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas – 2018” grāmatu eksperti, lai papriecātos 

lasīšanas maratona noslēguma pasākumā. Viļakā 1.– 4. klašu grupā lasīšanas veicināšanas 

programmā iesaistījās 41 audzēknis. Viļakas pamatskolas 2. klases audzēkņi skolotājas Irēnas 

vadībā pēc Mika Valdberga stāsta “Burtu zagļi” motīviem bija iestudējuši ludziņu. Žīguru 

bibliotēkas vadītāja Benita Troška abu skolu audzēkņus iesaistīja kustību rotaļās ar dažādiem 

uzdevumiem. Vairāk: 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vilakabiblio.wordpress.com/2019/04/30/lasisanas-eksperti-tiekas-ziguros/
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Jūlijā Viļakas novada bibliotēkā trīs dienu garumā notika radošā darbnīca bērniem. Dalībnieki 

ieguva hennas tetovējumus, zīmēja, minēja mīklas un spēlēja spēles. Veikli darbojoties, tika iegūti 

priekšmeti dažādās krāsās – gluži kā ziedu pļava vasarā. Nodarbības vadīja Simona Zaremba un 

Elīna Sprukule no Viļakas Jauniešu iniciatīvu centra. Aktīvi radošo darbnīcu apmeklēja 15 bērni, 

5-12 gadu vecumā - no Šķilbēniem, Viļakas un Rīgas, kuri pavada vasaras brīvdienas pie 

vecmāmiņām. Lasiet vairāk: 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oktobrī bibliotēku apmeklēja Viļakas pamatskolas 1. klases audzēkņi. Bibliotekāre Sandra 

bērniem lasīja M. Stārastes ilustrētās pasakas “Ciemiņi” un “Tince grib mācīties”. Mazie klausītāji 

veikli atbildēja uz visiem jautājumiem. Rutta bija sagatavojusi īpašu uzdevumu – no atsevišķiem 

burtiem vajadzēja salikt vārdus: skolas soma, burtnīcas, zīmulis, penālis un citu skolas piederumu 

nosaukumus. 

             

Vairāk šeit: 

 

2019.gada Ziemeļvalstu Literatūras nedēļas tēma ir “Svētki ziemeļvalstīs”. Ieklausīties Rīta 

stundas lasījumos 11.novembrī uz bibliotēku aicinājām Viļakas pamatskolas 2. klases kolektīvu 

kopā ar audzinātāju Inesi. Mazākajiem klausītājiem šogad tika piedāvāts fragments no Astrīdas 

Lindgrēnes grāmatas “Pepija Garzeķe”, kurā galvenā varone svin dzimšanas dienu. Vairāk:  

https://vilakabiblio.wordpress.com/2019/07/19/raiba-vasara-manos-pirkstos/
https://vilakabiblio.wordpress.com/2019/10/23/aizraujosi-mirkli-biblioteka/
https://vilakabiblio.wordpress.com/2019/11/14/ziemelvalstu-literaturas-nedelas-lasijumi-svetki-ziemelvalstis/
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• Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana, jaunieguvumu proporcionalitāte, 

salīdzinot iegādāto pieaugušo un bērnu un jauniešu literatūru un lasītāju sastāvu, 

alternatīvo lietu komplektēšana  

 
Kā tika minēts, bērni un jaunieši vairāk izmanto Viļakas Valsts ģimnāzijas bibliotēkas 

pakalpojumus, jo tā atrodas skolas ēkā. Lietotāji vecumā līdz 18 gadiem ir 26% no kopējā lietotāju 

skaita. Grāmatu izsniegums attiecīgi 12% no kopējā skaita. Atbilstoši šim rādītājam tiek 

komplektētas grāmatas jauniešu vecuma lietotājiem. Pirms dažiem gadiem bērni un jaunieši 

apmeklēja bibliotēku, lai izmantotu datorus un internetu izklaidei. Tagad viņi izmanto mobilos 

telefonus un reizēm nāk bibliotēkā, lai paglābtos no lietus (ar saviem telefoniem).  

Katru gadu bibliotēkā ir aplūkojamas Viļakas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbu 

izstādes. 2019. gadā – Viļakas novada vizuālās mākslas olimpiādes dalībnieku darbi “Klusā daba”.  

Pārskata periodā izpalika izglītojoši pasākumi vecāko klašu audzēkņiem. Jāmeklē jaunas 

darba formas, lai sadarbība nezustu. 

 

• Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā, nozīmīgākie partneri, 

sadarbības vērtējums 

 

Sadarbības partneri darbā ar bērniem un jauniešiem: 

 Viļakas pirmsskolas izglītības iestāde – bērni 2 – 3 reizes gadā apmeklē bibliotēku, piedaloties 

izzinošās aktivitātēs. Iestādes darbinieces ņem grāmatas no bibliotēkas, lasīšanai bērnudārzā. 
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 Viļakas pamatskola – 1. klases skolēni apmeklē bibliotēku iepazīšanās nolūkā. 2. klase ierasti 

ņem dalību Ziemeļvalstu Literatūras nedēļas lasījumos. Audzēkņi iesaistās lasīšanas 

veicināšanas programmā “Bērnu žūrija”. Sadarbība ar attiecīgo klašu audzinātājām. 

 Viļakas Mūzikas un mākslas skola – audzēkņu darbu izstādes bibliotēkā. 

 Viļakas Jauniešu iniciatīvu centrs – sadarbība radošo darbnīcu organizēšanā bērniem. 

 Viļakas Valsts ģimnāzijas bibliotēkas vadītāja – sadarbība skaļās lasīšanas konkursa 

organizēšanā, programmā “Bērnu žūrija”, Ziemeļvalstu Literatūras nedēļas  pasākumos. 

Ar minētajām iestādēm un personām sadarbība ir veiksmīga. Jāpaplašina sadarbības partneru 

loks un jāpilnveido sadarbības formas. 

• Bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides vērtējums specializācijā 

Darbā ar bērniem un jauniešiem profesionālā pilnveide bibliotēkas darbiniekiem notiek Balvu 

Centrālās bibliotēkas organizētajos semināros par lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, 

jauniešu un vecāku žūrija” norises organizēšanu un citiem notikumiem šajā jomā. Bibliotēkas 

vadītāja apmeklē Ziemeļvalstu MP biroja organizēto informatīvo semināru par Ziemeļvalstu 

Literatūras nedēļas norisi. 

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

Būtiskākā problēma ir jauniešu interešu pārkārtošanās par labu mobilajām ierīcēm. Viņus 

neaizrauj grāmatu lasīšana, jo tas prasa laiku un pacietību, bet krāsainajā ekrāniņā atbilde vai 

informācija ir “tepat un tūlīt”. Viņi necenšas izvērtēt informācijas kvalitāti un pareizību, grāmata 

vairs nešķiet vērtība. Otra problēma Viļakas gadījumā, par ko jau tika minēts, pilsētas (novada) 

bibliotēka atrodas samērā tālu no skolas. Daudziem audzēkņiem pēc mācību stundām seko 

nodarbības Mūzikas un mākslas skolā, Sporta skolā, interešu izglītības pulciņos. Organizēt 

bibliotēkas pasākumus mācību stundu laikā nebūtu korekti. Atsevišķos gadījumos tie varētu būt 

kā literatūras, vēstures vai dabaszinību stundu alternatīvas nodarbības. 

Lai pilnveidotu šo darbu, jāpēta citu bibliotēku pieredze. Jāsadarbojas ar mācību priekšmetu 

skolotājiem, lai bibliotēkas aktivitātes veicinātu kvalitatīvu mācību procesa norisi. 

 

8. Novadpētniecība 

 
• Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda prioritātes 

Bibliotēka veido novadpētniecības materiālu krājumu par novada vēsturi, tradīcijām, 

ievērojamu novadnieku biogrāfijām un kultūrvēsturiskiem objektiem. Pārskata periodā darba 

prioritāte bija vākt atmiņu aprakstus par darba organizāciju iestādēs un uzņēmumos Viļakā un 
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novadā padomju gados. Velta Logina uzrakstīja atmiņas par Naftas bāzes darbu Vecumos. Irēna 

Putnāne iesniedza atmiņas un piedāvāja skenēšanai fotogrāfijas par darbu šūšanas cehā “Sarkanais 

rīts” Viļakā. 

Lietotāji var saņemt uzziņas bibliotēkā, telefoniski vai elektroniski par viņus interesējošiem 

materiāliem, ja tādi ir mūsu rīcībā. Regulāri tiek veidotas izstādes par novadniekiem, notikumiem, 

kurās lietotāji reizēm atpazīst laikabiedrus un var sniegt papildu informāciju. Atbilstoši 

pieprasījumam, informāciju palīdzam meklēt vietnēs www.periodika.lv un www.zudusilatvija.lv . 

Novada vēstures izzinātāja, vides gide Anna Āze  www.periodika.lv vairākkārt meklēja 

informāciju par Brīvības cīņām Viļakas pusē. 

• Novadpētniecības krājums: 

Novadpētniecības krājumu veido: grāmatas par novadu un novadniekiem, periodiskie 

izdevumi, elektroniskie resursi, audiovizuālie (video, audio materiāli), nepublicēti materiāli, 

rokraksti, fotogrāfijas, foto albumi, mutvārdu liecības, tematiskās mapes (kopijas un izdrukas no 

elektroniskajiem resursiem, kopijas no grāmatām, periodikas). Lasītavā atsevišķā plauktā izvietoti 

vietējo literātu - novadnieku darbi. 2019. gadā tur nonāca Annas Āzes atmiņu burtnīca “Jānis 

Pilmanis. Brīvības cīņu dalībnieks – stiprinieks”. Latgales patriotes, dzejnieces Venerandas 

Andžānes dzejas un atmiņu grāmata “Pēdas dzīves garumā”, literātu biedrības “Viļakas Pegazs” 

dalībnieka Aussalīša (Pētera Boldāna) dzejas un pārdomu burtnīca “Rasotā rītā”. Latgales 

literatūras almanahā “Olūts” un “Tāvu zemes kalendarā” tiek publicēti Viļakas literātes Ilzes 

Keišas darbi latgaliešu valodā. 

2019. gadā digitalizētas 27 teksta lappuses un to kopējais skaits ir 58. Kopējais digitalizēto 

attēlu skaits - 496. Tematiskās mapes, kuru  skaits pārsniedz 50, veido vairākas grupas – par katru 

pagastu, dabas objektiem, sportu, kultūru, reliģiju, uzņēmējdarbību, vēsturi u.c. Citās mapēs ir 

materiāli par konkrētiem novadniekiem – literātiem, kultūras un mākslas darbiniekiem, 

sportistiem, vēsturiskām personībām. Lai materiāli būtu vizuāli pievilcīgi, avīžu raksti tiek kopēti 

vai skenēti. 2019. gadā izveidotas jaunas mapes “Atmiņas” un “Dzimtu stāsti”.  Lasītavā pieejams 

pašvaldības informatīvais izdevums ,,Viļakas novadā”, reģiona laikraksts ,,Vaduguns”. 

• Novadpētniecības darba popularizēšana 

Regulāri tiek veidotas izstādes par ievērojamu novadnieku dzīves gājumu un ieguldījumu. Ir 

atsevišķs plaukts ar novadnieku grāmatām un publikācijām, kā arī materiāli par viņiem. Tikšanās  

ar novadniekiem tiek atspoguļotas bibliotēkas blogā, Viļakas novada mājaslapā un informatīvajā 

izdevumā “Viļakas novadā”. 

 

http://www.periodika.lv/
http://www.zudusilatvija.lv/
http://www.periodika.lv/
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Novadpētniecības izstādes lasītavā  2019. gadā: 

 

Nosaukums Īss apraksts 

“Dievam un cilvēkiem veltīts mūžs” 

Pēterim Vilcānam - 90 

1929. g. 16. janvārī Jēkabpils  rajona Atašienes 

draudzē dzimis priesteris Pēteris Vilcāns. 

Kalpojis Viļakas katoļu draudzē. 

“Audz, Viļaka, audz līdzi 

savām māsām! 

Mums Latgale ir kopā jāsargā.”   

/R.Jeromāne/ 

1829.g. pēc ģenerālmērīšanas nodibināts 

Viļakas miests 

 

"Per aspera ad astra"  

(“Caur ērkšķiem uz zvaigznēm”) 

Pirms 90 gadiem (1924) dibināts Triju 

Zvaigžņu ordenis. 

D.Aleksandrova 1997.gadā apbalvota ar Triju 

Zvaigžņu ordeņa Zelta goda zīmi. 

“To nevar un nedrīkst aizmirst …” 

Aprit 70 gadi, kopš 1949. gada 25. martā 

Latvijas iedzīvotāju izsūtīšanas uz attālajiem 

PSRS reģioniem. 

“Maija dziedājumi - Latgales kultūras 

kanona vērtība” 

Maija dziedājumi par godu Jaunavai Marijai 

pie krucifiksiem Viļakas novadā. 

“Svešums mūs nesalauza” 
14.jūnijs - Komunistiskā genocīda upuru 

piemiņas diena 

“No zemes šīs mēs izauguši esam…” 

Viļakas novadam 10 gadi. 

2009. g. 1. jūlijā izveidots Viļakas novads 

(Kuprava + Žīguri + Susāji + Vecumi + 

Medņeva + Šķilbēni + Viļaka) 

Viļakas novada  

muzejam – 15  
2004. jūlijā atvērts Viļakas vēstures muzejs 

Valdim Bušam - 95 

1924.gada 25.jūlijā Balvu raj.  Susāju pagasta 

Pokševas ciemā dzimis gleznotājs – ainavists 

V.Bušs 

“…un vienmēr lepna es būšu, 

Ka nāku no ezeru zemes” 

(R.Jeromāne) 

1959. gada 15. augustā dzimusi novadniece, 

literāte, katoļu draudzes aktīviste Rutta 

Jeromāne 

Baltijas ceļam - 30 
23. augustā - Baltijas ceļš (protesta akcija pret 

Molotova – Ribentropa slepeno līgumu) 

   Mototrasei 

 “Baltais Briedis” - 50 

1969.g. 28. sept. - Viļakas mototrasē „Baltais 

Briedis” 1. reizi notika l/r „Vaduguns” ceļojošā 

kausa izcīņa motokrosā. 

“Tāda gaita dota tikai retam” /Rainis/ 

Fr. Trasunam - 155 

16. okt. 1864. g. Kolnasātā dzimis Latgales 

atmodas veicinātājs, politiķis, publicists, 

rakstnieks, mag. Theol. Francis Trasuns 

“Tas ir mans liktenis”  
Māksliniecei, grāmatu ilustratorei M. Tabakai - 

80 

 

• Sadarbība novadpētniecības jomā 

Novadpētniecības jomā sadarbība notiek ar Viļakas novada muzeja vadītāju Ritu Gruševu - 

konsultācijas un informācijas salīdzināšana. Savus materiālus ir piedāvājusi Anna Āze. 
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• Jauninājumi novadpētniecības darbā 

2020. gadā iecerēts veidot digitālu albumu par literātu biedrības “Viļakas Pegazs” darbību, 

kura dibināta 2009. gadā. Ir aizsākts darbs pie Viļakas kultūras nama dramatiskā kolektīva darbības 

vēsturisko liecību apkopošanas, fotogrāfiju digitalizācijas. Jāturpina atmiņu vākšana par darba 

organizāciju padomju gados. 

 

• Novadpētniecības darba problēmas un to risinājumi 

Galvenā problēmas: autortiesības, laika trūkums, ticamība informācijas avotam, cilvēkresursi. 

 Viens no risinājumiem ir jaunatnes un arī citu interesentu iesaistīšana  novadpētniecības darbā. 

Jāturpina sadarbība ar Viļakas novada muzeju, vienojoties par darba virzieniem un jomu sadali. 

• Galvenie secinājumi pārskata periodā, nākotnes prognozes, vajadzības 

Pārskata periodā varēja būt iegūts vairāk atmiņu stāstu. 

Mūsdienu steigas un tehnoloģiju laikmetā būtiski novērtēt kultūras un vēstures mantojumu, to 

saglabāt nākamajām paaudzēm. Jāuzrunā vecākās paaudzes cilvēki, lai viņi dalītos atmiņās. 

Svarīgi to paveikt īstajā brīdī,  jo ir gadījumi, kad viņu stāstījumos ir vēsturiskas kļūdas un fakti 

tiek sniegti viņiem vēlamā formā. Katrs notikums jau pieder vēsturei. Arī visi bibliotēkas darba 

pārskati jau ir vēsturiska liecība un vērtība. 

Ir  iecere 2020. gadā sazināties ar Viļakas Valsts ģimnāzijas metodiskā darba vadītāju par 

skolēnu zinātniski pētniecisko darbu materiālu izmantošanu. Nebūtu pareizi atkārtoti apgrūtināt 

personas, kuras jau intervējuši jaunieši. 

Paredzēts skenēt tekstus un fotogrāfijas par Viļakas bibliotēkām, apkopot materiālus par 

Susāju pagasta “Priežu” mājām. 

 

9. Projekti 

Pārskata periodā Viļakas novada bibliotēkā netika izstrādāti projekti. Darbam ar projektiem 

trūkst pieredzes. Lielāka uzmanība tiek pievērsta citiem pasākumiem. Kopumā to ir daudz un ir 

stabils apmeklētāju loks, kuriem tie interesē. 

Turpmāk šajā virzienā nepieciešams strādāt, lai pilnveidotu bibliotēkas radošo darbību un 

piesaistītu lietotājus. 
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10. Publicitāte 

 
• Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par bibliotēkas 

funkcijām, pakalpojumiem 
 

Bibliotēka darba aktivitātes regulāri tiek atspoguļotas laikrakstos: “Vaduguns”, Viļakas 

novada informatīvajā izdevumā; interneta vietnēs – Viļakas novada mājaslapā www.vilaka.lv , 

bibliotēkas mājaslapā www.vilakabiblio.wordpress.com . Tur pieejama arī informācija par 

bibliotēkas pakalpojumiem. 

Katram pasākumam tiek veidota afiša, kuru ievietojam minētajās mājaslapās, sociālajos tīklos, 

drukātā formātā bibliotēkas ziņojumu stendā, atsevišķos gadījumos arī pilsētas ziņojumu stendos. 

Jaunie lietotāji par bibliotēkas pakalpojumiem tiek informēti mutiski. Lasītāju klubiņa 

“Mantinieces” dalībniecēm par gaidāmo tikšanos tiek ziņots īsziņās, vai telefonsarunā. 

Ja bibliotēkā tiek organizēts kāds īpaši nozīmīgs pasākums, tikšanās ar plašāk atpazīstamu 

personu, ciemos aicinām arī žurnālistu no laikraksta “Vaduguns”. Žurnālisti paši seko mūsu 

pasākumu afišām un labprāt paši piesakās ciemos. 

Viļakas novada bibliotēkas aktivitātes 2019. gadā tika atspoguļotas Ziemeļlatgales laikrakstā 

“Vaduguns” 4 reizes, informatīvajā ziņojumā “Viļakas novadā” 14 reizes, laikrakstā “Rēzeknes 

Vēstis” – 2 reizes.  

• 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 12 gadus Viļakas bibliotēka atpazīstama Latvijas 

bibliotēku blogosfērā.  Kopā publicēti 613 raksti un 9 lapās ievietots desmitiem dažādu ziņu. 

Interneta albumos 7485 fotogrāfijas. Pirms deviņiem gadiem izveidots bibliotēkas twitter konts. 

Šobrīd kontam ir 417 sekotāji.  

Nepilnu 12 gadu laikā blogu apmeklējuši 92135 (WordPress Statistika) virtuālie viesi. 2019. 

gadā 5275. 2019.gadā blogos un twitter: 9709 apmeklētāji.  

• Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi 

“Rit 2019. gada pirmais mēnesis. Sācies jauns ceļš, kurš ved mūs pretī 365 piedzīvojumiem.Kas 

ir ceļš?  - Visa mūsu dzīve ir CEĻŠ” – tā sākas pirmā pasākuma apraksts. 16. janvāra pēcpusdienā 

Viļakas novada bibliotēkā uz šā gada pirmo tikšanos pulcējās lasītāju klubiņa „Mantinieces” 

dalībnieces. Pasākumu apmeklēja arī draudzes prāvests Guntars Skutels. Ciemos uzaicināta 

Žanna Maksimova, lai viņa dalītos iespaidos par 2018. gada rudenī kopā ar dzīvesbiedru Sergeju 

http://www.vilaka.lv/
http://www.vilakabiblio.wordpress.com/
http://www.b20.lv/blogosfera/
http://www.flickr.com/photos/vilakabiblio/
http://twitter.com/vilakabiblio
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veikto Jēkaba ceļu. Viņi izvēlējās ceļu Spānijā, 4 dienās nogāja 124 km līdz Santjago de 

Kompostelai. Ceļa galamērķis - svētā Jēkaba apbedījuma vieta.  Vairāk lasiet: 

               

 

 

 

 

 

 

 

2019. gada februārī aprit desmit gadi kopš dibināta literātu biedrība „Viļakas Pegazs”. 

Jubilejas svinības tika pietuvinātas Dzimtās valodas dienai, kuru 

atzīmē 21. februārī, ar mērķi pievērst sabiedrības uzmanību 

dzimtās valodas vērtībai un skaistumam. Viļakas novada bibliotēkā 

22. februārī pulcējās „Pegaza” biedri un dzejas draugi. Antoņina 

Ločmele (literārais vārds Santa Mežābele) pastāstīja par biedrības 

dibināšanas ideju, radošo darbību, publikācijām. 

  

 

 

 

 

 
  Lasīt šeit:  

 

 
Latvijā aprīļa beigās kopš 1977. gada tiek atzīmēta Bibliotēku nedēļa. 2019. gada tēma bija 

“Bibliotēkas – dialogs ceļā uz pārmaiņām”. 26. aprīlī Viļakas novada bibliotekāri devās 

kultūrvēstures studijās uz Rugāju novadu. Iespējams, tā bija siltākā šī gada diena – spoži spīdēja 

saule un mūs sirsnīgi sagaidīja Rugāju novada bibliotekāres. „Koka gudrību darbnīcā” 

klausījāmies saimnieka Jura stāstījumu par cilvēka ciešo saistību ar dabu, dažādām 

likumsakarībām, tautas gudrībām un tradīcijām. Bet vairāk šeit: 

https://vilakabiblio.wordpress.com/2019/01/21/tiksanas-ar-zannu-maksimovu-2/
https://vilakabiblio.wordpress.com/2019/02/26/10-gadi-ar-pegaza-iedvesmu/
https://vilakabiblio.wordpress.com/2019/04/27/saules-un-sirds-siltums-rugajos/
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Jūnijā uz tikšanos bibliotēkā aicinājām mežkopi, vides gidi, viedu stāstnieci Annu Āzi, lai 

ieklausītos viņas padomos par ārstniecības augu vākšanu, pielietošanu un pareizu tējas gatavošanu. 

Dzirdējām vēl daudz vērtīgu atziņu…   Vairāk par tām: 

 

 
 

 

Augustā Viļakas novada bibliotēkas lasītāju klubiņa “Mantinieces” dalībnieces un citi 

čaklākie bibliotēkas apmeklētāji devās ekskursijā pa Latgali. Pirmā pietura bija Kārsavā, kur 

apskatījām Rožukroņa Dievmātes katoļu baznīcas. Tālāk devāmies uz mini zoodārzu “Rozīte”.  

https://vilakabiblio.wordpress.com/2019/06/28/sajust-sevi-daba/
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Sakstagalā apmeklējām Franča Trasuna muzeju “Kolnasāta”. Klausoties interesanto gides 

stāstījumu, atmiņā atausa I. Ābeles romāna “Klūgu mūks” aprakstītās ainas, radās vēlēšanās 

salīdzināt lasīto ar redzamo. Muzejā varēja aplūkot gan Trasunu ģimenes mantas, gan pastāvīgo 

ekspozīciju “Senie sadzīves priekšmeti”.  

Rikavā mūs sagaidīja literātu kopas 

“Latgales ūdensroze” dalībniece Iveta 

Dimzule. Pastāstīja par muižas vēsturi. Tajā 

ilgus gadus bijusi skola, bet ar šo mācību gadu 

Rikavā skolas vairs nebūs.  Iveta mūs 

pavadīja uz Rikavas Dieva Apredzības katoļu 

baznīcu. 

Nagļu pagasta Īdeņā zvejnieku sētā 

“Zvejnieki” tās saimnieks Jānis Macāns ar savu stāstījumu un ilustrācijām “uzbūra” vairākus 

gadu tūkstošus senas ainas Lubāna ezera krastā.. Protams, nobaudījām arī zivju zupu.    Vairāk: 

 

  

 

 

 

11. septembrī Viļakas novada bibliotēkā bija jūtama rosība un gaidīts pārsteigums – Aussalīša 

(Pētera Boldāna) jaunās grāmatas “Rasotā rītā” prezentācija. Autora rokās tā nonākusi jau maijā, bet 

kopā ar literātu biedrības “Viļakas Pegazs” dalībniekiem un citiem dzejas draugiem plašākai publikai 

vaļā vērta tieši Dzejas dienu laikā. Vairāk lasiet: 

 

https://vilakabiblio.wordpress.com/2019/08/23/skaista-diena-latgales-celos/
https://vilakabiblio.wordpress.com/2019/09/12/vilakas-pegazam-gramatas-atversanas-svetki/
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Ziemeļvalstu Literatūras nedēļas Krēslas stundas lasījumiem paredzēto Karenas Bliksenas 

grāmatas “Likteņa anekdotes” nodaļu “Babetes mielasts” kopā ar interešu klubiņa ”Mantinieces” 

dalībniecēm lasījām 13.novembra pēcpusdienā kultūrvēsturiskajā lauku sētā “Vēršukalns”. 

Saimnieks Harijs bija sarūpējis siltus baltmaizes klaipus, ar savu senatnīgo mīļumu mūs laipni 

sagaidīja vēsturiskā māja, un sveču gaismā svētki varēja sākties! Tie bija svētki literatūrai un gaiši 

svētki mums pašām Latvijas pelēkajā novembrī.  Vairāk šeit:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vilakabiblio.wordpress.com/2019/11/14/ziemelvalstu-literaturas-nedelas-lasijumi-svetki-ziemelvalstis/
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• Ar publicitātes darbu saistītās problēmas un to risinājumi 

Par visām  bibliotēkas aktivitātēm savlaicīgi tiek sniegta informācija bibliotēkas un novada 

domes mājaslapās. Secīgi tā tiek pārpublicēta arī novada informatīvajā izdevumā “Viļakas 

novadā”.  

Tā kā bibliotēkas informācijas speciālists Vilis Bukšs ir pārtraucis darba attiecības, mums 

tagad pietrūkst acīga fotogrāfa. Viņš veica arī vajadzīgo fotogrāfiju apstrādi un informācijas 

ievietošanu bibliotēkas blogā. Ja fotografē ar mobilo tālruni, pie tam cilvēks, kurš pats iesaistās 

pasākuma norisēs, fotogrāfijām trūkst kvalitātes. Nozīmīgos pasākumos tiek aicināts novada 

domes fotogrāfs. 

Veicot publicitātes darbu, cenšamies ievērot Datu aizsardzības prasības. Pasākuma  auditorija 

par to tiek informēta, pretenzijas nav bijušas. 

 

11. Sadarbības tīkla raksturojums 

 
• Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām: 

 Viļakas novada dome – bibliotēkas darba atspoguļošana domes mājaslapā un 

informatīvajā izdevumā. Transporta nodrošinājums. 

 Viļakas kultūras nama mūziķi ņēma dalību brīvdabas pasākumā “Baltijas ceļam – 30”. 

Kultūras nama pasākumu organizatore bibliotēkā izvēlas tekstus pasākumiem. 

 Gatavojoties Ziemeļlatgales Brīvības cīņu simtgades piemiņas pasākumu ciklam, 

sadarbībā ar Viļakas novada Izglītības, sporta un kultūras pārvaldi gada nogalē tika 

organizēts radošo darbu konkurss ar moto: “Tēvu zemi dārgo turi ciet ar savu sirdi!“ 

 Lasītāju interešu klubiņš “Mantinieces” – tematisku pasākumu organizēšana 

bibliotēkā, kultūrvēstures studijas citos novados. 

 Literātu biedrība “Viļakas Pegazs” – kopīgi pasākumi bibliotēkas telpās. 

• Citi sadarbības partneri reģionā un Latvijā, veiktās sadarbības aktivitātes: 

 Pieaugušo neformālās izglītības centrs “Azote” un biedrība “Ritineitis” – sadarbība 

projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” programmas “Motivācijas 

programma darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojums” realizēšanā. 

Nodarbības bibliotēkas telpās, bibliotēkas pakalpojumu popularizēšana, jaunu 

lietotāju piesaiste. 
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 Balvu invalīdu biedrība – bibliotēka sagatavoja testus un jautājumus biedrības Prāta 

spēlēm. 

• Bibliotēkas interešu aizstāvības darbs 

Viļakas novada domē notiek Viļakas iestāžu vadītāju sanāksmes. Tajās vadītāji stāsta par 

paveikto, veiksmēm, problēmām, finansiālo nodrošinājumu. Tiek akcentēti bibliotēkas darba 

uzdevumi, kā arī lietotāju interešu un vajadzību apmierināšanas iespējas. Novada domes atbildīgie 

speciālisti lemj par finansējuma piešķiršanu vai citu atbalstu. 

 

 
Rutta Jeromāne, 

Viļakas novada bibliotēkas vadītāja 

2020.gada 30.janvārī 
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PIELIKUMI  
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1. PIELIKUMS 
 

Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi” 

 

N.p.

k. 

Norises 

laiks 

Norises 

vieta 

Organizētājs/-i Pasākuma nosaukums, 

galvenās tēmas 

Stundu 

skaits 

1. 27.03.2019. 

Balvu 

Centrālā 

bibliotēka 

(CB) 

Balvu CB 

“Apaļā galda diskusija 

LNB”. Informācija par 

Neredzīgo bibliotēku. 

Krucifiksi Ziemeļlatgalē 

 

2. 17.04.2019. Balvu CB Balvu CB 

VID informācija. 

Bibliotēkas un sabiedrības 

sadarbība. Bibliotēka 

digitālajā laikmetā. 

Medijpratība. 

 

3. 19.06.2019. 
Lubānas 

novads 

Balvu CB Kulturvēstures studijas 

B.Martuževas dzejas klētī. 

 

4. 1.10.2019. 

Ziemeļval

stu MP 

birojs, 

Rīga. 

Ziemeļvalstu 

MP birojs 

Seminārs par ziemeļvalstu 

Literatūras nedēļas 

aktivitātēm 

 

5. 4.10.2019. 

Balvu 

novada 

muzejs 

LNB Bibliotēku 

attīstības centrs 

Konference: “Literatūras 

zināšanas mūsdienīgam 

bibliotekāram” 

 

5 

6. 24.10.2019. 
Viļakas 

KN 

Izglītības, 

sporta un 

kultūras 

pārvalde 

Tikšanās ar Kristapu 

Rasimu: skatuves runa, 

aktiermeistarība, 

improvizācija. 

 

7. 20.11.2019. Balvu CB 

Projekta 

atbalstītāji: 

Latgales RAA, 

VKKF, A/S 

Latvijas meži 

“Klienta emociju un 

rakstura atpazīšana”. 

A. Pēkšēna 

 

 

8 

8. 19.12.2019. Balvu CB Balvu CB 

Digitālā kolekcija “Balvu 

Tautas teātris”. 

Bibliotekārs kā iestādes 

veiksmes atslēga. 

Bibliotēka – atbalsta 

punkts saziņai. Mājaslapas 

veidošana. 
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2. PIELIKUMS  

Tematiski pasākumi, tikšanās un izstādes 
 Viļakas novada bibliotēkā 2019. gadā  

 
Vieta Pasākuma nosaukums, apraksts Laiks 

Viļakas NB 

zāle 

Lasītāju interešu klubiņa ,,Mantinieces” tematiska tikšanās 

“Ceļš” 
16. janvāris 

Rekavas 
bibliotēka 

Viļakas novada bibliotekāru tikšanās. Atskats uz 2018. 

gada darbu, atziņas, veiksmes stāsti 
25. janvāris 

VNB 

abonements 

Noslēdzošais etaps projektā “Bērnu/ Jauniešu/ Vecāku 

žūrijā 2018”. Anketu aizpildīšana elektroniskā formātā, 

konsultācijas. 

 

2.- 31.janvāris 

Viļakas NB 

zāle 

Lasītāju interešu klubiņa ,,Mantinieces” un dzejas draugu 

tikšanās: “Viļakas Pegazam” - 10 
22. februāris 

Viļakas NB  

2. stāvā 
Sveču izstāde “Sveces gaismiņā dvēseli sasildīt…” 

1.– 15. 

februāris 

VNB 

abonements 

“M. Stārastes literāro varoņu pasaulē”- radošā darbnīca PII 

“Namiņš” audzēkņiem. 

13. februāris 

 

Viļakas NB 

2. stāvā 
“Manu darbu varavīksne”- I. Andrejevas rokdarbu izstāde februāris 

Viļakas NB 

zāle 

Lasītāju interešu klubiņa ,,Mantinieces” tikšanās:  

“Svētki sievietei” 
8. marts 

Viļakas NB  

zāle 

Dokumentāla filma par 1949.g. 25. marta deportācijām. 

Tikšanās ar interešu klubiņa “Mantinieces” dalībniecēm 
25. marts 

Viļakas NB 

zāle 

Radošā darbnīca – “Vizuālās mākslas prasmes”. Piedalās 

interešu klubiņa “Mantinieces” dalībnieces. 

10. aprīlis 

 

Viļakas NB  

zāle 

H. K. Andersena pasaku lasīšanas svētki.  

Piedalās Viļakas PII ,,Namiņš” audzēkņi.  

(2. aprīlis - Starptautiskā bērnu grāmatu diena) 

2. aprīlis 

Žīguru 
kultūras nams 

“Bērnu/jauniešu žūrijas 2018”  noslēguma pasākums 

kopā ar Žīguru pamatskolas lasīšanas ekspertiem 

29. aprīlis 

 

Rugāju 
novads 

Kultūrvēstures studijas Rugāju novadā.  

Piedalās Viļakas novada bibliotekāri. 
26. aprīlis 

Viļakas 

novada 

bibliotēka 

Kolāžu izstāde: “Latvijas vērtības alfabētā” maijs 

Viļakas NB  

zāle 

Lasītāju klubiņa “Mantinieces” tikšanās ar Annu Āzi: 

“Sajūti sevi dabā!” – dabas veltes tautas medicīnā. 
26. jūnijs 

Viļakas NB 

zāle 

 Radošā darbnīca bērniem 

 “Raibā vasara manos pirkstos” 

16.,17., 18. 

jūlijs 

Pie Viļakas 

novada 

bibliotēkas  

“Delnās sajūtot dzīvības pulsu” -  

atmiņas pie ugunskura. Baltijas ceļam – 30. 

23. augusts 

pl. 18.00 

 Lasītāju klubiņa “Mantinieces” kultūrvēstures studijas 

Lubānas un Rēzeknes novados 
20. augusts 

VNB 

abonements 

Lasi un vērtē! Kļūsti “Bērnu-jauniešu žūrijas -2019” 

eksperts!  - Bērnu un jauniešu iesaistīšana lasīšanas 

maratonā. 

augusts 

http://www.lnb.lv/lv/2aprilis-starptautiska-bernu-gramatu-diena


32 
 

Viļakas NB 

zāle 

Dzejas dienu pasākums Viļakas novada bibliotēkā – 

Aussalīša (Pētera Boldāna) grāmatas “Ŗasotā rītā” 

atvēršana. 

11.septembris 

pl. 15.00 

Viļakas NB 

zāle 

 

Lasītāju interešu klubiņa ,,Mantinieces” tikšanās:  

“Rudens veltes saimnieču rokās” 

 

18. oktobris 

pl. 15.00 

Viļakas nov. 

bibliotēkā 

Viļakas pamatskolas audzēkņu ciemošanās Viļakas novada 

bibliotēkā 

8. oktobris 

 

Viļakas 

novada 

bibliotēka 

Viļakas PII audzēkņu iepazīšanās ar bibliotēku. Tematiska 

tikšanās 

“Ko mums māca pasakas?” 

8. novembris 

Viļakas NB 

zāle 

Viļakas pamatskolas audzēkņu piedalīšanās Ziemeļvalstu 

Literatūras nedēļas  Rīta stundas lasījumos 
11. novembris 

Kultūrvēstu- 

riskā lauku 

sēta 

“Vēršukalns” 

Lasītāju interešu klubiņa „Mantinieces” dalībnieču tikšanās 

Ziemeļvalstu literatūras Krēslas stundas lasījumos 

13. 

novembris 

Viļakas 

novada 

bibliotēka 

Lasītāju interešu klubiņa “Mantinieces” dalībnieču tikšanās 

gada nogalē – apsveikumu kartīšu gatavošana. 
17. decembris 
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3. PIELIKUMS  

Literatūras izstādes 2019. gadā  
Viļakas novada bibliotēkā  

 
Nosaukums Īss apraksts 

Dzejniecei, kultūras darbiniecei 

L.Apšeniecei-80 

"Citam  nauda, citam slava. 

Man ir varavīksne sava.”  

Rakstniecei Dz. Žuravskai-80 
Dz. Žuravskas dzīves gājuma, radošās darbības 

atspoguļojums caur rakstnieces darbiem. 

2018.gadā izdotās grāmatas. Grāmatu 

izstāde, apskats 
“Cilvēki pārstāj domāt, ja pārtrauc lasīt”(D.Didro) 

“Ar savām darba dienām izkal savu 

laimi!” 

Bērnu pasaku grāmatu autorei un 

ilustratorei Margaritai Stārastei – 105. 

Literatūras izstāde par autores dzīvi un literāro 

darbību 

"...es neesmu nelaimīgāks kā viss 

mūsu laikmets..." 

Vācu rakstniekam, dzejniekam, dramaturgam 

Ē.Kestneram - 120 

”Viļakas Pegazam”- 10 
Literātu biedrības ”Viļakas Pegazs” autoru darbi 

izstāde 

“Gudrais no mirkļiem mūžību kaļ.” 
Dzejniekam, tautiskā romantisma pārstāvim 

V.Plūdonim - 145 

Latvijas lauku dzīves un cilvēku 

likteņu tēlotāja 
Rakstniecei A. Niedrai - 120 

“Grāmatas ir spoguļi: tajās var redzēt 

tikai to, kas jau ir tevī pašā.” 
2018.gada bērnu žūrijas labākās grāmatas. 

“Piepildīt sapni – vai tas būtu jāsaprot 

kā uzdevums? “ 

Bērnu rakstniekam Vikam (Viktoram Kalniņam) – 

80 

„Lai tiktu tuvāk, ir jāiet klāt, nevis 

jāgaida šurpnākam” 

Jauno latviešu rakstnieku un dzejnieku darbu 

izstāde  

“Klusi plaukst mans Lieldienu prieks” Lieldienas literatūrā. 

“Kāda būs ģimene, tāda būs tauta un 

valsts” 
15. maijs -Starptautiskā ģimeņu diena 

“Pa īstam un pa jokam” Pasaku burvei un dzejniecei -M. Cielēnai - 65 

„Mātes tēls literatūrā” Literatūras izstāde, citāti par māti 

“Izlasi vasaras brīvdienās” Ieteicamā literatūra vasarā 

“Dzejā es jūtos vislabāk…” Dzejniecei A. Rancānei - 60 

“Līgo, Jāņi, Pēteri…” Vasaras saulgrieži un to tradīcijas 

“Nevajag cilvēkam 

spīguļu, Vajag mīļuma. Mīļuma!” 

/Jānis Baltvilks/ 

Rakstniekam un dabas pētniekam Jānim 

Baltvilkam - 85 

“Izlasi vasaras brīvdienās!” Ieteicamā literatūra vasarā 

“Staigāt apkārt ar vaļēju brūci…” Knutam Hamsunam - 160 

“Dzīves pelēkajos brīžos pamanīt citas 

krāsas” 
Rakstniecei D. Rukšānei-Ščipčinskai – 50 

“Veram burvju durtiņas…” Grāmatu izstāde lasītājiem -iesācējiem 

8.septembris - Tēva diena  Lasāmviela vīriešiem 
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“Dzīves un valodas saskaņa” /N. 

Ikstena/ 
Rakstniecei Norai Ikstenai – 50 

„Svētki  Ziemeļvalstīs” 

 
Ziemeļvalstu autoru grāmatu  izstāde 

“Kāpēc vairot sāpes? 

 Lai vairojas labāk prieks!” 
(K.Skalbe) 

Dzejniekam, prozaiķim K. Skalbem - 140 

Multfilmu varoņi grāmatās 

 
Bērnu grāmatu izstāde 

“Kluss Ziemassvētku prieks  

virs zemes” 

Ziemassvētki pasakās, tautasdziesmās, ticējumos, 

dzejā. 

“Stipras zemes cilvēki ir laimīgi” 

 
Lauku dzīves atspoguļojums daiļliteratūrā 

 

 

 
 


