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1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums 

 
• Īss situācijas apraksts 

Pārskata  periodā bibliotēkas darbību būtiski ietekmēja Covid-19 pandēmijas radītā situācija, 

kā rezultātā izpalika daudzi plānotie pasākumi un aktivitātes. Tika strādāts pie bibliotēkas 

krājuma kvalitātes pilnveidošanas un bibliotēkas publicitātes aktualizēšanas. 

 Veiksmīgākie 2020. gada notikumi Viļakas novada bibliotēkas darbībā: 

 Radošo darbu konkursa “Tēvu zemi dārgo turi ciet ar savu sirdi!” (no pasākumu cikla 

“Brīvības cīņām – 100”) noslēguma pasākums.  

 Lasītāju klubiņa “Mantinieces” dalībnieču tematiska tikšanās – “Ciemojamies “Pasakās 

par ziediem””. 

 Novadnieka Aiņa Šaicāna dzīves un daiļrades piemiņas pasākums “Mūzika un mana 

sirds”. 

 Informatīvs seminārs Viļakas novada bibliotekārēm “Bibliotēkas loma lasīšanas intereses 

veicināšanā” – vadīja pedagoģisko zinātņu doktore Dagmāra Ausekle. 

 Viļakas Valsts ģimnāzijā organizēta radošā darbnīca 6. un 7. kl. audzēkņiem: 

“Tautasdziesmas - senču atstātais mantojums un spēks”. 

Saistībā ar Covid-19 radītās situācijas ierobežojumiem un samazinoties Viļakas novada 

iedzīvotāju skaitam, mazinājās arī bibliotēkas apmeklējumu 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 bibliotēkas darbībā ievērojamu izmaiņu nav. Tās galvenokārt saistās ar 

Covid-19 ierobežojumiem, kuru dēļ ārkārtas situācijas laikā nācās strādāt bez apmeklētāju 

apkalpošanas klātienē. Abonementa telpas un lasītavas mēbeles ērtākai lietotāju apkalpošanai 

tika pārkārtotas iepriekšējā pārskata periodā. 

• 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. 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. Pasākumu organizēšanas jomā ļoti traucējoši bija 

klātienes pasākumu ierobežojumi Covid-19 pandēmijas sakarā. Bibliotēkas publicitāte tiek 

nodrošināta ar regulārām publikācijām novada informatīvajā izdevumā “Viļakas Novadā”,  

bibliotēkas mājaslapā, Viļakas novada mājaslapā. Sociālo tīklu vietnē Facebook tika izveidota 

Viļakas novada bibliotēkas lapa, lai aktuāla informācija ātrāk nonāktu lasītāju redzeslokā.  

• Bibliotēku akreditācija 

Pārskata periodā akreditācija nav notikusi. 

 

2. Finansiālais nodrošinājums 

 
Finansējums nodrošina galvenokārt bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu. Pašvaldības 

finansējums, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, nedaudz samazinājies. Samazinājušies  

ieņēmumi par maksas pakalpojumiem, jo Covid-19 ierobežojumu dēļ ir slēgta Krievijas robeža, 

cilvēki nedrīkst turp doties un nav nepieciešamības drukāt un kopēt veidlapas, kas pirms 

pandēmijas bija aktuāls bibliotēkas pakalpojuma veids. 2019. gadā ieņēmumu summu palielināja 

maksa par telpu izīrēšanu. Bibliotēkā tiek organizētas lasītāju klubiņa dalībnieču tikšanās, kuru 

norisei nav nepieciešami papildus finanšu līdzekļi. Darbinieku atalgojums samazinājies tāpēc, ka 

pārskata periodā bibliotēkā ir par vienu darbinieku mazāk. 

 

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

 2018 2019 2020 

Kopā (EUR) 55818 54365 49233 

Pašvaldības finansējums 55672 53962 49043 

Citi ieņēmumi:    

t. sk. maksas pakalpojumi 146 403 190 

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi    

t. sk. VKKF finansējums    

t. sk. citi piešķīrumi    

 

Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 

 2018 2019 2020 

Izdevumi kopā (EUR) 55818 54365 49233 

Darbinieku atalgojums (bruto) 34660 34632 30231 

Krājuma komplektēšana 2335 2279 2309 

 

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 7 2014., 2007., 2018. 

Multifunkcionālās 

iekārtas 
3 3 2012., 2011. 

Printeri 1  2018. 

Procesors   1 2019. 

 

Daļa lietotāju rīcībā esošo datoru ir novecojuši, darbojas lēni. Bibliotēkas darba laikā mēdz 

būt īslaicīgi interneta pieslēguma pārtraukumi, taču tie savlaicīgi tiek novērsti. 

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. Kopā 3 darbinieces (2,65 slodzes). 

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,  
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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  – 180 EUR. Tika izmantots daļēji - ierobežoto tiešās 

kontaktēšanās iespēju dēļ. Netika organizētas kultūrvēstures studijas un netika apmeklēti 

semināri Rīgā. 

• Problēmas un to risinājumi personāla jomā 

Bibliotēkas vadītāja noklausījās  Kultūras ministrijas atbalstīto digitālo prasmju uzlabošanas 

mācību tiešsaistes seminārus/lekcijas. 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 bibliotēkas publicitātes veicināšanas pasākumiem 

sociālajos tīklos, apgūtas jaunas digitālās prasmes. 

 

Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi” 

 

N.p.

k. 

Norises 

laiks 

Norises 

vieta 

Organizētājs(-i) Pasākuma nosaukums, 

galvenās tēmas 

Stundu 

skaits 

1. 28.01.2020. 

Balvu 

Novada 

muzejs 

 

Balvu Centrālā 

bibliotēka 

Prāvesta Alberta Budžes 

piemiņai veltīti 

novadpētniecības lasījumi 

4 

2. 9.10.2020. 

 

Tiešsaiste, 

platforma 

“Microsoft 

Teams” 

 

LNB, LBB, 

UNESCO 

Latvijas 

Nacionālā komis. 

Latgales reģionālais 

seminārs 

“Bibliotēkas un 

sabiedrības ilgtspējīga 

attīstība: mēs būvējam šo 

pasauli paši” 

4 

3. 

22.10. – 

11.12. 

2020. 

Tiešsaiste, 

platforma 

“Microsoft 

Teams” 

 

LNB Bibliotēku 

attīstības centrs 

KM atbalsta semināri 

bibliotēku un muzeju 

speciālistu digitālo 

prasmju attīstībai 

48 

4. 
21., 28. 10. 

2020. 

 
 

Tiešsaiste, 

platforma 

“Microsoft 

Teams” 

 

LNB Bibliotēku 

attīstības centrs 

Tiešsaistes  semināri 

“Ievads medijpratībā” un 

“Kritiskā domāšana 

mediju telpā” 
 

 

7,5 
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5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

 

 
2018 2019 2020 

% salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 630 576 475 -8%; -17% 

t. sk. bērni 153 152 116 -0,7%; -23% 

Bibliotēkas apmeklējums 10457 9751 6266 -7%; -35% 

t. sk. bērni 1647 1383 725 -16%; -47% 

Virtuālais apmeklējums 10897 9709 25715 -11%; +164% 

Izsniegums kopā 23998 20422 15526 -15%; -24% 

t. sk. grāmatas 8544 7398 6099 -13%; -17% 

t. sk. periodiskie izdevumi 15454 13024 9427 -16%; -27% 

t. sk. bērniem 1129 873 735 -23%; -16% 

Bibliotekārais aptvērums % 

no iedz. skaita pagastā, 

pilsētā, reģionā 

47 44 37 -3%;  -7% 

t. sk. bērni līdz 18 g. 30 56 60 +26%; +4% 

Iedzīvotāju skaits 1342 1299 1267 -3,3%; -2,5% 

 

 
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. 

Samazinoties iedzīvotāju skaitam, samazinās bibliotēkas lietotāju skaits un izsniegums. 

Ievērojams ir periodisko izdevumu izsniegums. Tas izskaidrojams ar to, ka ir lasītājas, kuras 

vienā reizē paņem lasīšanai mājās 15 – 20 žurnālus, kā arī precizēta lasītavā uz vietas izsniegto 

eksemplāru uzskaite.  Pārskata periodā apmeklējums un izsniegums manāmi samazinājies Covid-

19 ierobežojumu dēļ. 

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. Līdz ar to 

bibliotekārais aptvērums ir relatīvs lielums, jo iedzīvotāju skaitu grūtu precīzi norādīt. Jauniešu 

bibliotekārais aptvērums ir skaitliski palielinājies, taču tas saistās ar iedzīvotāju skaita datiem, 

kur iepriekšējos gados tika uzrādīts lielāks jauniešu skaits. 
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Pārskata periodā bibliotēkā organizēti 11 pasākumi, kuros piedalījušies apmēram 182 

apmeklētāji. Tas ir 2 reizes mazāk pasākumu kā 2019. gadā. Covid-19 ierobežojumu dēļ netika 

organizēti apmēram desmit plānotie pasākumi, kā arī tika atcelti sākumskolas skolēnu un 

pirmsskolas izglītības iestādes bērnu kolektīvie bibliotēkas apmeklējumi. 

• 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. Pārskata periodā turpinājām lietotāju 

autorizācijas procesu, izskaidrojot tā priekšrocības elektroniskā kataloga izmantošanā. Īpaši 

aktuāli tas kļuva Covid-19 ārkārtas situācijas ierobežojumu laikā. Lietotājiem tika  piedāvāta 

iespēja lasīt grāmatas e-GRĀMATU bibliotēkā. Vecākās paaudzes lietotāji tomēr priekšroku dod 

drukātai grāmatai, tāpēc atsaucība nebija liela.  

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

jaunu lasītāju piesaiste 

Pārskata periodā rakstiska lasītāju aptauja nav veikta. Lasītāji savu viedokli izsaka klātienē   

- pozitīvi vērtē iespēju rezervēt grāmatas, patīk noskaņa bibliotēkā, personāla atsaucība un telpu 

noformējums. Nākošā gadā plānota rakstiska lasītāju aptauja. 

Dažādu klātienes komunikācijas ierobežojumu dēļ jaunu lasītāju piesaiste nenotika. 

• Ārējie apkalpošanas punkti kā pakalpojums  

Bibliotēkai nav oficiāli reģistrēts ārējās apkalpošanas punkts, bet Viļakas pirmsskolas 

izglītības iestādes audzinātājas ņem 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 
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bibliotekāre Regīna Dūna. Viņa palīdz aizpildīt dokumentu veidlapas un elektroniski nosūtīt 

vajadzīgajiem dienestiem. 

Tematiskas tikšanās lasītāju interešu klubiņa “Mantinieces” dalībniecēm tiek organizētas 

vidēji vienu reizi mēnesī. 14.februārī bibliotēkā uz dzejas pasākumu “Labie vārdi pieskaras 

dvēselei” pulcējās dzejas draugi un literātu biedrības “Viļakas Pegazs” dalībnieki. 11.martā 

lasītāju klubiņa “Mantinieces” dalībnieces tikās literārā pēcpusdienā “Ciemojamies “Pasakās par 

ziediem””. Martā sekoja ārkārtas situācija Covid-19 pandēmijas sakarā un liedza īstenot plānoto. 

Tikai jūlijā radās iespēja atkal pulcēties, kad ciemos aicinājām brīvprātīgā darba veicēju 

Vjetnamā Santu Šmiti, kura dalījās pieredzē un iespaidos. Lasītāju klubiņa “Mantinieces” 

dalībnieču pulcēšanās ar stāstiem par  “Ģimenes senlietām” notika 26. augustā. Dzejas dienu 

pasākums kopā ar literātu biedrību “Viļakas Pegazs”: “Šie vārdi manā dvēselē skan” izskanēja 

septembrī.  

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

Motivācijas  kursu nodarbības darba meklētājiem pārskata periodā bibliotēkas telpās 

nenotika, līdz ar to neradās iespēja papildināt bibliotēkas lietotāju skaitu. 

• 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. Avoti uzziņām ir 

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 - latviešu tradīcijas un godi, ģimenes un sociālā 

psiholoģija, Viļakas vēstures fakti, novadnieki, dabaszinības, pasaules tautu kultūra.  Darba 

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

piedāvājam palīdzību CV izveidošanā un nosūtīšanā iestādēm. 

Pārskata periodā abonementā sniegtas 264 uzziņas, lasītavā 181.  Sniegto uzziņu skaits 

nedaudz palielinājies, jo ierobežoto klātienes apmeklējumu dēļ tika sniegtas telefoniskas un 

elektroniskas uzziņas. 

• Bibliotēkas izglītojošā darbība  

Licencētās izglītības programmas bibliotēkā pārskata periodā nav realizētas. Ir bijuši 

tematiski pasākumi ar izglītojošu saturu.  

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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Profesionālu lektoru pieaicināšana saistās ar papildu finansējumu vai projekta līdzekļu 

piesaisti. Pārskata periodā bija lieliska iespēja tikties ar mūsu novadnieci, ilggadējo Latvijas 

universitātes profesori, pedagoģisko zinātņu doktori Dagmāru Ausekli, kura dalījās zināšanās par 

lasīšanas intereses veicināšanu.  

• 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 

Bibliotēku 

skaits 

Cik 

bibliotēkas 

strādā ar 

BIS 

ALISE un 

ALISE-i 

Strādā ar moduļiem Autorizēti 

lietotāji 

(2020) 

Pasūtīts 

(Web) 

eksemplāru 

(2020) 

Cirkulācija SBA Komplektēšana 

1 1 1 1 1 - 56 - 

 

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. Tā kā 2019. gadā tika autorizēti 

salīdzinoši daudz lietotāji, pārskata periodā pārējiem interese bija maza.  

Viļakas novadā ALIS-i izmanto vēl Rekavas bibliotēka. 

Tabula “Autorizētie lietotāji” 

 

Autorizēti lietotāji 

(2018) 

Autorizēti lietotāji 

(2019) 

Autorizēti lietotāji 

(2020) 

% salīdzinot ar 

iepr. gadu 

61 58 56 -5%;  -3% 

 
• Digitalizācija – kopaina, īss situācijas apraksts 

Pārskata periodā digitalizēti tikai ar novadpētniecību saistīti materiāli.   

• 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. Tā kā Viļakas 

novada bibliotēkas grāmatu klāsts krievu valodā nav pietiekams, pārskata periodā tika saņemtas 

25 grāmatas krievu valodā no Balvu Centrālās bibliotēkas.  
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SSBA pakalpojumi pārskata periodā netika izmantoti.                                                            

 

Tabula “SBA rādītāji” 

 

SBA 2018 2019 2020 

No citām Latvijas bibliotēkām 

saņemto dokumentu skaits 4 2 

 

28 

 

Uz citām Latvijas bibliotēkām 

nosūtīto dokumentu skaits 
7 18 28 

 

6. Krājums 

• Krājuma komplektēšanas politika un organizācija 

Komplektējot krājumu, tiek ņemts vērā lasītāju viedoklis. Liela interese ir par latviešu autoru 

darbiem un romāniem ar Latvijas vēstures notikumiem fonā. Skolas vecuma bērniem paredzētas 

grāmatas tiek iegādātas nedaudz, jo skolas bibliotēkā ir liels bērnu grāmatu krājums. Tiek 

nodrošinātas lasīšanas veicināšanas programmai “Bērnu žūrija” paredzētās grāmatas.  

Ņemot vērā lasītāju pieprasījumu, cenšamies iegādāties  grāmatas krievu valodā. Periodiskie   

izdevumi tiek abonēti dažādām gaumēm un atbilstoši atvēlētajiem finanšu līdzekļiem. Periodisko 

izdevumu klāsts varētu būt lielāks. 

Krājuma komplektēšanas koncepcija – 3. Pielikumā. 

 

 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 

 2018 2019 2020 

Pašvaldības finansējums 

krājuma komplektēšanai 
2335 2279 2309 

t. sk. grāmatām 1641 1578 1628 

t. sk. bērnu grāmatām 256 260 258 

t. sk. periodiskajiem 

izdevumiem 
694 701 681 

Finansējums krājumam uz 1 

iedz. skaita pagastā, pilsētā, 

reģionā    

1,74 1,75 1,82 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai kopā 
2794 3041 3049 

 

 

Bibliotēkas   krājuma pārbaude (inventarizācija)  pārskata periodā nav veikta.   

Bibliotēkas krājums ir pilnībā rekataloģizēts.  
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Krājuma komplektēšanai tiek izmantots pašvaldības finansējums 2309 EUR (grāmatām – 

1628 EUR). Pēdējos divos gados tas nav būtiski mainījies. Tā kā samazinās bibliotēkas lietotāju 

skaits, finansējums netiek palielināts. Krājumu papildina dāvinājumi 65 EUR vērtībā un 

bezatlīdzībā nodoti izdevumi par 674 EUR.  

 
• Krājuma rādītāji 

 

Jaunieguvumu kopskaits nedaudz samazinājies. Samazinājies  arī grāmatu skaits, jo to cenas 

nemitīgi aug. Periodisko izdevumu skaits nav samazinājies. 

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, taču pārskata perioda laikā bija iespēja iepriekš 

pieteikties uz piedāvātajiem izdevumiem. Nozaru literatūrā visvairāk ir pārstāvēta vēsture, seko 

māksla, sabiedriskās zinātnes, reliģija. 

 

 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 

 2018 2019 2020 

Jaunieguvumi kopā 923 860 842 

t. sk. grāmatas 266 287 259 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 72 89 82 

t. sk. bērniem 39 39 52 

Izslēgtie dokumenti 607 553 1391 

Krājuma kopskaits 17358 17689 17140 

Grāmatu krājuma apgrozība 0,6 0,5 0,45 

Periodisko izdevumu 

apgrozība 
5 3,7 2,8 

 

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

izdevumu apgrozība samazinājusies ievērojamāk. Viennozīmīgs skaidrojums – Covid-19 radīto 

ierobežojumu dēļ bija aizliegums izsniegt periodiskos izdevumus lasītājiem uz mājām. 

 

• Datubāzes 

Uzziņu  sistēmu www.letonika.lv  izmanto skolēni, studenti, skolotāji un bibliotēkas 

darbinieki. Lietotājiem tika piedāvāta iespēja šo vietni apmeklēt kā bibliotēkas klientiem, 

piešķirot lietošanas paroli. Skolas bibliotekāre informē izglītojamos par Letonikas informācijas 

klāstu. Iepriecina lielā lietotāju interese par vietni.  

 Bibliotēkas veidoto datu bāzu nav. 

http://www.letonika.lv/
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Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

 

Datubāze 2018 2019 2020 

Letonika 803 934 1434 

News 11 5 1 

 

 
• Krājuma un datubāzu popularizēšana  

Krājuma popularizēšanai regulāri tiek veidotas dažādas literatūras izstādes – tematiskās, 

jaunieguvumu, veltītas rakstniekiem un māksliniekiem jubilāriem. Literatūras  izstāžu saraksts 

2.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. Daudzos 

gadījumos tas ir grūti, jo klasiķu darbi un biogrāfiskie izdevumi ir nezūdošas vērtības. 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 

Būtisks bibliotēkas darba stūrakmens ir lasītprieka iedzīvināšana bērnos un jauniešos. 

Interesi par grāmatu cenšamies veidot jau pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem. Viņi 

apciemo bibliotēku no piecu gadu vecuma 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.  
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• 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. 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 

Janvārī bibliotēkā viesojās Viļakas pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš” sagatavošanas 

grupas audzēkņi. Viņi apskatīja bibliotēkas telpas, klausījās pasaku, atbildēja uz jautājumiem, 

minēja mīklas. 

 Radošo darbu konkursa moto “Tēvu zemi dārgo turi ciet ar savu sirdi!” mudināja autorus 

gan pārdomāt Ziemeļlatgales Brīvības cīņu norisi pirms simts gadiem, gan atklāt savu attieksmi 

pret dzimteni, kritušo karavīru piemiņu, kultūrvēstures vērtībām. 10.janvārī Viļakas bibliotēkas 

zālē  notika noslēguma pasākums. Klātesošos uzrunāja Viļakas novada domes priekšsēdētājs 

Sergejs Maksimovs, aicinot katram apzināties to, cik dārga mums katram sava dzimtā zeme, cik 

būtisks katra pienesums tās izaugsmei. Viļakas novada muzeja vadītāja Rita Gruševa pastāstīja 

par konkrētajām cīņām 1920. gada janvārī Viļakas (Marienhauzenas) pusē. Visiem  konkursa 

darbu autoriem tika pasniegti Pateicības raksti un īpašas piemiņas balvas, bet uzvarētāji saņēma 

diplomus un Nolikumā paredzētās naudas balvas 30,00 EUR vērtībā.  

  

Vairāk par notikumu: 

Martā sākās ārkārtas situācija Covid-19 pandēmijas sakarā, līdz ar to klātienes pasākumi 

bibliotēkā tika liegti. Radošo darbnīcu bērniem vasarā atturējāmies organizēt, jo citos gados tajās 

piedalījās arī bērni no citām apdzīvotām vietām. Šogad tas varētu būt bīstami. 

https://vilakabiblio.wordpress.com/2020/01/25/radoso-darbu-konkursa-brivibas-cinam-100-noslegums/
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Aprīlī, bibliotēku nedēļas laikā tika plānots „Bērnu/jauniešu/vecāku žūrijas 2019” 

noslēguma pasākums kaimiņu novada bibliotēkā kopā ar Baltinavas vidusskolas audzēkņiem. 

Tas nenotika. Nopelnītās balviņas bērni saņēma skolā. 

Oktobrī, kad atzīmējām Dainu tēva K. Barona 185. jubileju, lai aktualizētu tautasdziesmu 

vērtību laiku lokos un to lomu latviskās identitātes saglabāšanā, Viļakas novada bibliotēkas 

vadītājai Ruttai Jeromānei sadarbībā ar Viļakas Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras 

skolotāju Rasmu Vilkasti radās iecere aicināt Viļakas Valsts ģimnāzijas 6. un 7. klases audzēkņus 

piedalīties radošās darbnīcās “Tautasdziesmas –  senču atstātais mantojums un spēks”, kuras tika 

organizētas 6. un 12. oktobrī ģimnāzijas telpās.  Skolēniem  tika doti dažādi uzdevumi. 

Atsevišķas lapiņas ar tautasdziesmām jāsakārto atbilstoši tematiskai grupai: ģimene, gadskārtu 

svētki, mājdzīvnieki, gadalaiki. Citā uzdevumā - tautasdziesmas rindas jāsaliek pareizā secībā. 

Lai arī mūsdienu jauniešiem ir citas intereses un aizraušanās, tomēr nevajadzētu pilnībā aizmirst 

mūsu senču atstāto mantojumu – tautasdziesmas, kurās ir latviešu dvēseles, prāta un sirds kods. 

Pasākuma apraksts: 

Ļoti žēl, ka nevarējām aicināt uz bibliotēku pirmsskolas izglītības iestādes bērnus un 

sākumskolas audzēkņus. Izpalika Ziemeļvalstu Literatūras nedēļas lasījumi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

• 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 24% no kopējā 

lietotāju skaita. Grāmatu izsniegums attiecīgi 5% 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. 

http://vilaka.lv/2020/10/15/tautasdziesmas-sencu-atstatais-mantojums-un-speks/
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Katru gadu bibliotēkā ir aplūkojamas Viļakas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbu 

izstādes.  

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 apmeklē bibliotēku, piedaloties izzinošās 

aktivitātēs (pārskata periodā 1 reizi). Iestādes darbinieces ņem grāmatas no bibliotēkas, 

lasīšanai bērnudārzā. 

 Viļakas pamatskola – audzēkņi iesaistās lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu žūrija”. 

Sadarbība ar attiecīgo klašu audzinātājām.  Izpalika tikšanās Ziemeļvalstu Literatūras 

nedēļas lasījumos. 

 Viļakas Valsts ģimnāzija – audzēkņu dalība radošo darbu konkursā, radošā darbnīca 6. un 7. 

kl. audzēkņiem „Tautasdziesmas – senču atstātais mantojums un spēks”. 

 Viļakas Mūzikas un mākslas skola – audzēkņu darbu izstādes bibliotēkā. 

 Viļakas Jauniešu iniciatīvu centrs – sadarbība radošo darbnīcu organizēšanā bērniem. 

 Viļakas Valsts ģimnāzijas bibliotēkas vadītāja – sadarbība lasīšanas programmā “Bērnu 

žūrija”, Ziemeļvalstu Literatūras nedēļas  pasākumos. 

 Viļakas Valsts ģimnāzijas bibliotēkas informācijas speciāliste – konsultācijas minētās 

personas studiju darbu veikšanā (LU SZF skolu bibliotekāru kursi). 

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 pārskata perioda laikā neapmeklēja Ziemeļvalstu MP biroja organizēto 

informatīvo semināru par Ziemeļvalstu Literatūras nedēļas norisi. 

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

Jauniešus  neaizrauj grāmatu lasīšana, jo tas prasa laiku un pacietību, bet mobilajās ierīcēs 

atbilde vai informācija iegūstama ātri un bez lielas piepūles. Viņi necenšas izvērtēt informācijas 
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kvalitāti un pareizību, grāmata vairs nešķiet vērtība. Vēl kāds faktors - 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. Pārskata periodā pat jaunas 

sadarbības formas neizdevās realizēt. 

Turpmāk, sekojot notikumu attīstībai valstī un izglītības iestādēs, jārod iespēja stabilizēt 

jauniešu interesi par grāmatu un aktivitātēm bibliotēkā. 

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 

novadā padomju gados. 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   www.zudusilatvija.lv . 

Krājumu papildināšanai un novadpētniecības informācijas iegūšanai arvien vairāk izmantojam 

Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas periodisko izdevumu krātuvi www.periodika.lv, 

Latvijas Valsts vēstures arhīva virtuālās datubāzes www.raduraksti.lv . 

• 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). 2020. gadā tika pārtraukta kopēto 

materiālu no periodikas pievienošana novadpētniecības mapēm, jo visi materiāli ir pieejami 

novadpētniecības datu bāzē  https://balvi.biblioteka.lv/Alise4_5/sys/sysLogin.aspx. Lasītavā 

atsevišķā plauktā izvietoti vietējo literātu - novadnieku darbi.  

2020. gadā Latgales literatūras almanahā “Olūts” un “Tāvu zemes kalendarā” publicēti 

Viļakas literātes Ilzes Keišas darbi latgaliešu valodā.  

2020. gadā digitalizētas un pievienotas datu bāzei 113 teksta lappuses, un to kopējais skaits 

ir 171. Kopējais digitalizēto attēlu skaits -  517, no tiem 21 attēls pievienots datu bāzei. 2020.gadā 

http://www.zudusilatvija.lv/
http://www.periodika.lv/
http://www.raduraksti.lv/
https://balvi.biblioteka.lv/Alise4_5/sys/sysLogin.aspx
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veikti 197 bibliogrāfiskie ieraksti novadpētniecības datu bāzē, no tiem 179 no pašvaldības 

izdevuma ,,Viļakas Novadā”. 18 ieraksti ir skolēnu ZPD, fotogrāfijas. 

Bibliotēkā ir 50 novadpētniecības tematiskās mapes. Tās veido vairākas grupas – par katru 

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

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

sportistiem, vēsturiskām personībām. Iepriekšējos gados avīžu raksti tika kopēti vai skenēti, bet 

2020. gadā tiek saglabāti papīra formātā tikai rokraksti. 2020. gadā papildinātas mapes 

“Atmiņas” un “Dzimtu stāsti”. Lasītavā pieejams Viļakas novada pašvaldības informatīvais 

izdevums ,,Viļakas Novadā”, Ziemeļlatgales reģiona laikraksts ,,Vaduguns”. 

• Novadpētniecības darba popularizēšana 

Izstādes par ievērojamu novadnieku dzīves gājumu un ieguldījumu ir galvenais lasītavas 

izstāžu temats. 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”, sociālajos tīklos. 

 Iesaistījāmies  Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunās digitālās kolekcijas „Industriālais 

mantojums” izveidē un sagatavojām divu uzņēmumu- Viļakas linu fabrikas un ražošanas 

apvienības “Sarkanais rīts” Viļakas ceha- vēsturiskos aprakstus, apkopojām bibliotēkā esošos 

digitālos objektus, digitalizējām fotogrāfijas un materiālus, kas attiecas uz konkrētajiem 

uzņēmumiem un izveidojām metadatus par tiem. Gada nogalē iesaistījāmies “Letonika.lv 

digitālais kalendārs” veidošanā – sagatavoti un iesniegti konkursam dati par sava novada 

ievērojamiem cilvēkiem: sabiedriskajam un kultūras darbiniekam, literātam, māksliniekam, 

dabas un laika zīmju pazinējam Vilim Bukšam – 65; skolotājai, literātei Antoņinai Ločmelei 

(Santa Mežābele) – 80. 

Tabula “Novadpētniecības izstādes lasītavā  2020. gadā” 

 

Nosaukums Īss apraksts 

 

Aicinājums kalpot Dievam 

 

Pieminot priesteri Oļģertu Aleksānu  

(OFMCap tēvs Antonijs)  

(15.01.1935 - 17.08.2015) 

”Kolnā kuopu es dzīdot” 
Viļakas etnogrāfiskajam ansamblim 

,,Abrenīte”- 30 

“Nav manis bez dzimtenes dziesmas” 
Novadniekam, literātam Valerijanam  

Rundzānam - 90           

“Mums bija jāmirst, lai dzīvotu simti” Stompaku kaujai – 75. 

“Vēstures lappuse, kuru nevaram 

atļauties aizmirst” 

25. marts - Komunistiskā genocīda upuru 

piemiņas diena     

“Notikumu atspulgi gadu gaitā” Ziemeļlatgales laikrakstam ,,Vaduguns” - 70 
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“Dzīve, futbols, dziesma…” 
Novadniekam, sporta un sabiedriskajam 

darbiniekam, mūziķim Ainim Šaicānam - 70   

Gaismas sējējs Latgales druvā 
Latgales atmodas darbiniekam, garīdzniekam 

Kazimiram Skrindam - 145 

“Atmostas Baltija…” 23. augusts – Baltijas ceļa atceres diena 

“Aiz azara bolti bārzi…” 
Diriģentei, mūzikas pedagoģei Terēzijai 

Brokai - 95 

Dvēseļu gans Novadniekam, priesterim J.Bratuškinam - 75 

,,Dievam ir mūžīgā tagadne, kamēr 

mums – tikai laika tecējums” V.E. kardinālam J.Pujatam – 90  (14.11.1930) 

 “Latgales dēli - gaismas saucēji gadu 

simteņos” 
Grōmatnīceibas pōrstōvs Andryvs Jūrdžs  

(1845-1925) 

“Zalta teļam nasaklonit, 

Cyta laimei naskaudit!” 

Latgales dziesminiekam un tautas aizstāvim  

P. Miglinīkam - 170 

 

• Sadarbība novadpētniecības jomā 

Aktuāla ir iedzīvotāju iesaiste novadpētniecības resursu veidošanā (dalīties ar fotogrāfijām 

un citām vēstures liecībām, dzīvesstāstu, atmiņu dokumentēšana). 

Novadpētniecības jomā sadarbība arī  2020. gadā bija ar Viļakas novada muzeja vadītāju 

Ritu Gruševu – konsultācijas un informācijas salīdzināšana. Fotogrāfijas par veikala ,,Atzele” 

atklāšanu Viļakā iesniedza L. Šaicāne (aktīva lasītāja un pasākumu apmeklētāja). Fotogrāfijas 

tika ieskenētas. Lasītāju interešu klubiņa ,,Mantinieces” dalībnieces ir bijušas atsaucīgas dažādu 

vēsturisku faktu noskaidrošanā. Ir   iecere lūgt dalīties ar atmiņām un fotogrāfijām par laika 

posmu sadzīvē un darbā pagājušā gadsimta 70.-90. gados.   Par darbu ražošanas apvienības 

,,Sarkanais rīts” Viļakas iecirknī fotogrāfijas iesniedza  T. Medne. 

Sadarbība ar Viļakas Valsts ģimnāziju – izsniegti un atļauti publicēt skolēnu zinātniski 

pētnieciskie darbi. Darbus atlasījām pēc to noderības novadpētniecības mērķiem. Materiāli  tika 

ieskenēti un ievadīti datu bāzē. Ceram uz turpmāku sadarbību, lai darbus, kas atbilst 

novadpētniecības tematikai, varētu ievadīt datu bāzē. 

• Jauninājumi novadpētniecības darbā 

2021. gadā digitālais albums par literātu biedrību “Viļakas Pegazs” tiks ievadīts datu bāzē, 

kā arī veikta  lasītāju interešu klubiņa ,,Mantinieces” darbības atspoguļošana. 

Turpināsim Viļakas kultūras nama dramatiskā kolektīva darbības vēsturisko liecību 

apkopošanu, fotogrāfiju digitalizāciju. Iecerēta atmiņu un fotogrāfiju apkopošana par darba 

organizāciju padomju gados, par dzimtu stāstiem, cilvēkiem un notikumiem. Plānots apzināt un 

savākt informāciju par sanitāro kopu darbību padomju gados. Tiks papildināti un publicēti 
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materiāli par bibliotēkas darbību 10 gadu posmā kopš tā  reorganizēta par Viļakas novada 

bibliotēku.  

• Novadpētniecības darba problēmas un to risinājumi 

Galvenās problēmas: Autortiesību ierobežojumi, laika trūkums, ticamība informācijas 

avotam, cilvēkresursi. Trūkst teorētisko un praktisko zināšanu digitalizācijā, nepieciešamas 

mācības. No attālākiem novadiem sarežģīti apmeklēt LNB Kompetenču attīstības centra kursus, 

nepieciešams nodrošināt mācības uz vietas reģionos. 

 Viens no risinājumiem ir novada iedzīvotāju un 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 netika iegūts optimāls apjoms atmiņu stāstu, fotogrāfiju, materiālu. Tas 

saistīts ar dažādiem faktoriem, viens no tiem - pandēmija, kuras laikā bija ierobežota savstarpēja 

saskarsme. Arī ikgadējās kultūrvēstures studijas un braucieni izpalika. Svarīgi apzināt jau esošo 

resursu krājumus novadā, lai izvairītos no resursu dublēšanas, kā arī meklēt sadarbības iespējas.  

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

to saglabāt nākamajām paaudzēm. Svarīgi, ka iedzīvotāji var palīdzēt aizpildīt trūkstošos datus 

bibliotēku novadpētniecības krājumos, jo par daudziem notikumiem dokumentālas informācijas 

nav. Jāuzrunā vairāk vecākās paaudzes cilvēku, lai viņi dalītos savās  atmiņās. Svarīgi to paveikt, 

nenokavējot īsto brīdi. Katrs notikums jau pieder vēsturei. Svarīgs virziens ir arī pašas bibliotēkas 

darba dokumentēšana. 

Bibliotēkas novadpētniecības resursus  ievietot savā tīmekļa vietnē, bet informāciju par to 

publicēt arī sociālajos medijos, no kurienes interesenti tiktu aizvirzīti uz tīmekļa vietni. 

Vajadzības - resursi, apmācības, laiks. Nepieciešams izstrādāt projektu finanšu piesaistei, jo 

līdzekļi nepieciešami pat kvalitatīvas izstādes izveidei, nerunājot par novadpētniecības studijām, 

jauniešu iepazīstināšanai ar sava novada kultūrvēsturiskajiem objektiem un vietām. 

9. Projekti 

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

trūkst pieredzes. Lielāka uzmanība tiek pievērsta citiem pasākumiem. Tiem ir stabils apmeklētāju 

loks, kuriem tie interesē. Lai pilnveidotu bibliotēkas radošo darbību un piesaistītu lietotājus, 

nepieciešams iesaistīties projektu izstrādē. 
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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, https://www.facebook.com/Vilakas-

novada-biblioteka-105046097803936. 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 2020. gadā tika atspoguļotas Ziemeļlatgales laikrakstā 

“Vaduguns” 6 reizes, informatīvajā ziņojumā “Viļakas Novadā” - 8 reizes. 

•  Bibliotēkas informācija tīmeklī: 

Viļakas bibliotēkas emuārs (blogs) dod iespēju ātrai komunikācijai ar bibliotēkas lietotājiem 

un citiem interesentiem. Latvijas bibliotēku blogosfērā  Viļakas bibliotēka atpazīstama 13 gadus. 

Ir  publicēti 632 raksti, ziņas ievietotas 7 lapās. Interneta albumos 7505 fotogrāfijas. Pirms 10 

gadiem izveidots bibliotēkas twitter konts. Šobrīd kontam ir 419 sekotāji.  

13 gadu laikā blogu apmeklējuši 97256 (WordPress Statistika) virtuālie viesi, bet 2020. gadā 

- 5121. Savukārt, twitter - 5540 apmeklētāji, Facebook – 20675 skatījumi. 

• Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi  

Janvāra nogalē, kad uzrakstīti pārskati par bibliotēkas darbu, Viļakas novada bibliotekāres 

pulcējās Medņevas pagasta bibliotēkā. Tur pārliecinājāmies, cik ērti un gaumīgi visu var iekārtot 

nelielās telpās. Mums veidojās savdabīgs “grāmatu apskats” – centāmies atcerēties grāmatu 

nosaukumus, kuros ir vārds “roze” – “Sniega roze”, “Pusnakts roze”, “Poga ar sudraba rozi”. 

http://www.vilaka.lv/
http://www.vilakabiblio.wordpress.com/
https://www.facebook.com/Vilakas-novada-biblioteka-105046097803936
https://www.facebook.com/Vilakas-novada-biblioteka-105046097803936
http://www.b20.lv/blogosfera/
http://www.flickr.com/photos/vilakabiblio/
http://twitter.com/vilakabiblio
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Ķīmiskas vielas grāmatu nosaukumos – “Svina 

garša”, “Zelta būrītis”, “Alvas kliedziens”. Krāsas 

– “Zaļā krūze”, “Tik balta sirds”, “Zilā aploksne”. 

No ielaminētām kartītēm veidojām 

 rindu: grāmatas autors, nosaukums, tēls. Uzreiz 

katrai radās doma, kā šos uzdevumus varēs 

izmantot savā darbā. 

Tikšanās apraksts: 

 Literātu biedrība „Viļakas Pegazs” februārī svin savu dzimšanas dienu. Lai sajustu labo 

vārdu pieskārienus dvēselei un ar tiem sildītu sirdis, Valentīndienas pēcpusdienā vārda 

mākslinieki un dzejas draugi pulcējās Viļakas novada bibliotēkā. Par romantiskiem tikšanās 

brīžiem dzejā runāja biedrības vadītāja Antoņina Ločmele. Ilze Keiša klausītājus priecēja ar 

miniatūrām. Rutta Jeromāne lasīja dzeju, atklājot „mūžības skaistākos mirkļus”. Ilga Bukovska 

dzejā krievu valodā apraksta dabas burvību. Ar savām pārdomām par dzīvi, laika vērtību un katra 

mirkļa skaistumu dalījās žurnāliste Zinaīda Logina.   Par tikšanos liriskās noskaņās prieku pauda 

Gulbenes literātu kluba „Autogrāfs” dalībnieks Arvis Degums. Viļakas katoļu draudzes prāvests 

Guntars Skutels savā uzrunā lakoniski pateica būtiskāko: „Mīlestības nekad nav par daudz!” 

 

   

 

 

 

 

 

 

Vairāk par pasākumu: 

Ar Annas Sakses grāmatā “Pasakas par ziediem”  uzburtajām ainām Viļakas novada 

bibliotēkā 11. martā dalījās klubiņa „Mantinieces” lasītājas. Klausījāmies pasakas par Peoniju, 

Narcisi, Liliju, Sniegpulkstenīti, Magoni Patīkamu pārsteigumu un prieku sagādāja bijusī 

bibliotekāre Valentīna Strupka,  no galvas precīzi izstāstot pasakas tekstu par Vijolīti. Tika 

vērtēta pasaku varoņu rīcība, cilvēku tikumi un paradumi. Runājām arī par tām puķēm, kuras 

zied mūsu pašu dārzos, kādas ir to kaprīzes un audzēšanas noslēpumi.  

Par ciemošanos pasakās: 

https://vilakabiblio.wordpress.com/2020/02/07/draudziga-domu-apmaina-mednevas-biblioteka/
https://vilakabiblio.wordpress.com/2020/02/17/milestibas-nekad-nav-par-daudz/
https://vilakabiblio.wordpress.com/2020/03/16/ziedi-nozied-bet-pasaka-paliek/
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22. jūlijā Viļakas novada bibliotēkas zālē pulcējās lasītāju klubiņa “Mantinieces” 

dalībnieces, lai attālināti paciemotos kādā eksotiskā zemē, kura atšķiras ar dabu un tautas 

tradīcijām. Šādu iespēju piedāvāja Santa Šmite, pastāstot par savu ciemošanos un brīvprātīgo 

darbu  tālajā Vjetnamā, kur bērniem mācīja angļu valodu. Vjetnamieši esot ļoti viesmīlīga un 

pretimnākoša tauta. Vjetnamas daba – krāšņa, pārsteidzoša, apbrīnojama. Daudzveidīga ir šīs 

valsts arhitektūra, kultūra un iedzīvotāju tradīcijas.  

 

Vjetnamas sajūtas atceroties: 

 

 

 

Katrā mājā ir kāds priekšmets, ko ikdienā iespējams vairs nelieto, bet ar to saistās atmiņas 

par cilvēku, kuram tas piederējis. Dažreiz šīs lietas glabā kādu stāstu - par laimes, prieka vai 

smagu pārdzīvojumu brīžiem. Lai dalītos dzimtas senlietu stāstos, 26. augusta pēcpusdienā 

bibliotēkā pulcējās lasītāju klubiņa “Mantinieces” dalībnieces. Klausījāmies arī citus stāstus 

par to, cik svarīgi glabāt atmiņas, nodot tās nākošām paaudzēm un “mest tiltus” starp dzimtas 

radiem.  

https://vilakabiblio.wordpress.com/2020/07/24/vjetnamas-sajutas-atceroties/
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Ģimenes senlietas: 

Ieskandinot Dzejas dienas, kuras 2020.gadā tika organizētas 55. reizi, ar dzejas 

pēcpusdienu „Šie vārdi man dvēselē skan…” Viļakas novada bibliotēkā viesojās literātu 

biedrības „Viļakas Pegazs” dalībnieki. Šoreiz  savus darbus piedāvāja tikai trīs autores, taču 

sarunās par dzeju iesaistījās visi klātesošie. Tā kā Dzejas dienu moto ir „Dzeja dziedē”, Rutta 

Jeromāne citēja dažu dzejnieku viedokļus. Tie nav viennozīmīgi, - vai dzeja dziedē,  atkarīgs 

no dzejoļa vēstījuma. Lasot un klausoties dzeju, nedomāsim tik šauri – vai dzeja dziedē? 

Baudīsim mūsu skaistās latviešu valodas skanīgumu un autora pārdzīvojumu, droši zinot, ka 

vārdi vēl ilgi skanēs dvēselē! 

 

  

Vairāk par Dzejas dienām: 

 25. septembrī Viļakas novada bibliotēkā pulcējās novada bibliotekāres, lai piedalītos 

izglītojošā seminārā “Bibliotēkas loma lasīšanas intereses veicināšanā”. To vadīja ilggadējā 

Latvijas universitātes profesore, pedagoģisko zinātņu doktore Dagmāra Ausekle. 

https://vilakabiblio.wordpress.com/2020/08/27/gimenes-senlietas/
https://vilakabiblio.wordpress.com/2020/09/11/dzeja-dvesele-skan-vai-dziede/
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Īsi iepazīstinot ar sevi, katra dalībniece atklāja pozitīvo savā 

darbā, kā arī minēja lietas, kas apbēdina. Viena no tām – lasītāju 

skaita samazināšanās. Lai lasītājam veiksmīgi  ieteiktu kādu 

grāmatu, bibliotekāram jāpazīst cilvēks, jāzina viņa intereses. 

Šajā ziņā svarīgi ņemt vērā personas vecumposmu. D. Ausekle, 

pamatojoties uz psihologa E. Eriksona psihosociālās attīstības 

teoriju, raksturoja cilvēka īpatnības katrā no attīstības  stadijām. 

Tika runāts par krāsu teoriju izmantošanu Fr. Bārdas dzejas 

interpretācijā. Semināra gaitā, sarunā iesaistot arī klausītājas, 

lektore centās atbildēt uz jautājumu: “Vai grāmatai (literāram 

darbam) ir derīguma termiņš?” – akcentējot, ka klasiķu darbos  

iekodētas mūžīgās vērtības.           Par semināru: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. aprīlī dzimšanas diena mūsu novadniekam Ainim Šaicānam. Šogad viņam apritētu 70 

gadi, taču viņa rosīgās dzīves pavediens pārtrūka 2011. gada 25. oktobrī. 

Ar dziesmu “Mūzika un mana sirds” Normunda Orlova izpildījumā iesākās Aiņa Šaicāna  

piemiņai veltīts pasākums (kas bija plānots aprīlī, bet tajā laikā nevarēja notikt) Viļakas novada 

bibliotēkā 29. septembra pēcpusdienā. Vārdi un melodija aizkustināja klātesošos, daudzu acīs 

riesās asaras… Ainis mācījies Žīguru pamatskolā, Viļakas vidusskolā, kuru absolvēja 1968. 

gadā, studējis LV Fiziskās kultūras institūtā (tagad – Sporta akadēmija). Pēc studijām četrus 

gadus strādājis par sporta skolotāju Viļakas vidusskolā, bet no 1977. gada septembra - Balvu 1. 

vidusskolā.  Atmiņās par brāli dalījās māsa Maruta Brokāne. Ainis Šaicāns bija ansambļa 

“Leijerkastnieki” dibinātājs, vadītājs, arī daudzu dziesmu vārdu un melodiju autors. Grupā 

muzicējis Ivars Kuprišs, kurš pastāstīja par sadarbību ar Aini dziesmu aranžēšanā, par 

koncertiem visā Latvijas teritorijā, piedalīšanos TV Mikrofona aptaujās, festivālos “Osvalds” 

https://vilakabiblio.wordpress.com/2020/09/30/bibliotekas-loma-lasisanas-intereses-veicinasana/
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un citur. Silvija Kupriša dalījās atmiņās par sadarbību ar Aini Tautas frontes aktivitātēs. 

Dziesmas ar Aiņa Šaicāna melodijām dziedāja etnogrāfiskā ansambļa “Abrenīte” sievas. 

Pasākuma apraksts: 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Ar publicitātes darbu saistītās problēmas un to risinājumi 

Par visām  bibliotēkas aktivitātēm savlaicīgi tiek sniegta informācija bibliotēkas un novada 

domes mājaslapās, sociālajos tīklos.  Secīgi tā tiek pārpublicēta arī novada informatīvajā 

izdevumā “Viļakas novadā”. Pārskata periodā izveidota bibliotēkas lapa Facebook vietnē, kur 

cenšamies atspoguļot aktualitātes, ziņojumus, informāciju par ierobežojumiem Covid-19 

pandēmijas sakarā.   

Pēc informācijas speciālista darba attiecību pārtraukšanas ir zināmas problēmas ar 

fotografēšanu pasākumu laikā.   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. 

https://vilakabiblio.wordpress.com/2020/10/01/muzika-un-mana-sirds/
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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 piedalījās Ainim Šaicānam veltītajā piemiņas 

pasākumā. Kultūras nama pasākumu organizatore bibliotēkā izvēlas tekstus 

pasākumiem. 

 Sadarbībā ar Viļakas novada Izglītības, sporta un kultūras pārvaldi janvārī tika 

organizēts radošo darbu konkursa noslēguma pasākums bibliotēkā, veltīts  

Ziemeļlatgales Brīvības cīņu simtgades piemiņai (moto: “Tēvu zemi dārgo turi ciet 

ar savu sirdi!“). 

 Lasītāju interešu klubiņš “Mantinieces” – tematisku pasākumu organizēšana 

bibliotēkā. 

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

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

Pārskata periodā Covid-19 pandēmijas dēļ izpalika sadarbība ar Balvu invalīdu biedrību un 

pieaugušo neformālās izglītības centru “Azote”. 

• 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 

2021.gada 14.janvārī 
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1. PIELIKUMS  

Tematiski pasākumi  un tikšanās  

 Viļakas novada bibliotēkā 2020. gadā  

 
Vieta Pasākuma nosaukums, apraksts Laiks 

Viļakas novada 

bibliotēka 

Pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš” audzēkņu 

ciemošanās bibliotēkā “Esi sveicināts bibliotēkā!” 
8. janvāris 

Viļakas NB zāle 

Radošo darbu konkursa  “Tēvu zemi turi ciet ar savu 

sirdi!” noslēguma pasākums (no cikla “Brīvības cīņām 

– 100”) 

10. janvāris 

Medņevas 

bibliotēka 

Viļakas novada bibliotekāru tikšanās. Atskats uz 2019. 

gada darbu, atziņas, veiksmes stāsti 
31. janvāris 

VNB 

abonements 

Noslēdzošais etaps projektā “Bērnu/ Jauniešu/ Vecāku 

žūrijā 2019”. Anketu aizpildīšana elektroniskā 

formātā, konsultācijas. 

 

2.- 31.janvāris 

Viļakas NB zāle 
Lasītāju interešu klubiņa ,,Mantinieces” un dzejas 

draugu tikšanās “Labie vārdi pieskaras dvēselei” 
14. februāris 

Viļakas NB zāle 
Lasītāju klubiņa “Mantinieces” literāra pēcpusdiena: 

“Ciemojamies “Pasakās par ziediem”” 
12. marts 

Viļakas NB zāle 
Lasītāju klubiņa “Mantinieces” tikšanās: “Vjetnamas 

sajūtas atceroties” 
22. jūlijs 

Viļakas NB  

zāle 

Lasītāju klubiņa “Mantinieces” tikšanās: “Ģimenes 

senlietas” 
26. augusts 

Viļakas NB zāle 
Dzejas dienu pasākums kopā ar literātu biedrību 

“Viļakas Pegazs”: “Šie vārdi manā dvēselē skan” 
9. septembris 

Viļakas NB zāle 

Informatīvs seminārs Viļakas novada bibliotekārēm 

“Bibliotēkas loma lasīšanas intereses veicināšanā”. 

Lektore ilggadējā Latvijas universitātes profesore, 

pedagoģisko zinātņu doktore Dagmāra Ausekle.  

25. 

septembris 

Viļakas Valsts 

ģimnāzija 

Radošā darbnīca Viļakas Valsts ģimnāzijas 

audzēkņiem: “Tautasdziesmas - senču atstātais 

mantojums un spēks” 

6., 12. 

oktobris 
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2. PIELIKUMS  

Literatūras izstādes 2020. gadā  

Viļakas novada bibliotēkā  

 
Nosaukums Īss apraksts 

“Katrā cilvēkā ir migla, kad tā 

nokrīt, cilvēks raud” (G. Repše) 

 Rakstniecei, mākslas zinātniecei –  

G. Repšei -60 

“Man vajag plašuma, mūžam kas 

sauc” 
Ziedu fejai A. Saksei - 115  

„Dažs vārds ir tik bagāts, ka viņš 

šalc un līgojas dvēselē kā klusi 

plūstošā upē iemests kupls ievu 

ziedu vainags” 

Latviešu dzejniekam F. Bārdam -140 

“Mīlestība ir katra cilvēka dzīve”... Mīlas burvība romānos un dzejā 

Reiz viss bija citādi…. Bērnu grāmatas par vēsturi 

21.februāris –Starptautiskā dzimtās 

valodas diena 
Latgaliski izdoto grāmatu izstāde 

“Skaists un liels ir cilvēka mūžs, ja 

tas pavadīts darbā” (Aspazija)  

Dzejniecei Aspazijai - 155 

Dzejnieces literārais mantojums.  

“Lasīšana – pārbaudīts ceļš uz 

lieliskām lietām” 

„Bērnu un jauniešu žūrijas 2019” 

interesantākās grāmatas 

“Teātrī ar tevi runās godīgā 

valodā…” 

27. marts - Starptautiskā teātra diena  

Aktieru dzīvesstāstiem veltīta tematiska 

izstāde   

”Nepelnīti aizmirsta grāmata” Bērnu grāmatu izstāde  

 “Veselība-vērtība” 
Tematiska izstāde, veltīta veselībai un 

veselīgam dzīvesveidam 

“Literatūra dzīvo valodā. Kamēr būs 

literatūra, pastāvēs arī valoda” 

M. Rungulim -70  

 

“Būt dzejniekam ir grūta dzīve. Viņš 

dzīvo bez bruņām un ar atkailinātu 

sirdi, lai sadzirdētu likteņa čukstus un 

uztvertu kosmosa starus” 

 Dzejniekam  

M. Čaklajam -80 

„Vasaras ceļos” Literatūras izstāde ceļotājiem 

“Mūžu rakstītāja” 

 Žurnālistei, rakstniecei, tautas frontes 

aktīvistei Skaidrītei Annai Gailītei -80. 

Literatūras izstāde 

“Ar dabu sirdī…” Fotoizstāde 

Vēstures lappušu pētnieks 
A. Grīnam -125 

 

“Dzīve ir vērtība, saudzē to!”  

 (Māte Terēze) 
Mātei Terēzei -100 

“Ticu brīnumam debesīs, uz Zemes 

un manī pašā” 

Rakstniecei, kultūrvēsturniecei  

Melānijai Vanagai - 115 

“Un mūžīgs celšos es ar sauli 

augšā…” 
Rainim-155, Dzejas dienām - 55 
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“Brīvība ir dziesmu audzētāja. 

Īstena garīga brīvība nav domājama 

bez laicīgas brīvības” (Auseklis) 

Auseklim-170 

“No dzīves izveidot mākslas darbu 

- tas ir rakstniecības uzdevums” 

(Z.Skujiņš par V. Kaijaka daiļradi) 

V.Kaijakam-90 

 “Māte mani šūpojusi 

Tautas dziesmu šūpulī” 
Latvju Dainu tēvam Kr.Baronam-185 

“Sievietes dvēseles dzīve” Aktrisei A. Liedskalniņai – 90 

 “Dzīvot neatkarīgi…” 

 

R.Ezerai-90 

 

„Nāk Ziemassvētku miers  

 Un sirdij gaisma cita.”      

(Z. Lazda) 

Ziemassvētku tematikas literatūras izstāde  
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3. PIELIKUMS  

 

APSTIPRINU: 

Viļakas novada bibliotēkas vadītāja 

_______________R. Jeromāne 

2018.g. 15.janvārī, Viļakā 

 

 Viļakas novada bibliotēkas Krājuma attīstības koncepcija  

  Viļakas novada bibliotēkas Krājuma attīstības koncepcija izstrādāta, pamatojoties uz bibliotēku    

darbu reglamentējošiem dokumentiem:  

 Bibliotēku likums,  

LR MK noteikumi Nr.317. “Nacionālā bibliotēku krājuma noteikumi”, 

 LR MK noteikumi Nr.415 „Bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi”, 

 Krājuma veidošanas vadlīnijas Latvijas bibliotēkām. 

 

Bibliotēkas grāmatu komplektēšanas galvenais uzdevums ir veidot kvalitatīvu, lietotāju 

pieprasītu krājumu, kurš nodrošinātu Viļakas novada iedzīvotājiem piekļuvi informācijai gan 

drukātā, gan elektroniskā formātā, veicinātu izglītības iespējas, konkurētspēju darba tirgū un 

saturīgu brīvā laika pavadīšanu. Bibliotēkas krājumam jāatbilst vietējās sabiedrības interesēm un 

vajadzībām.  

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

studiju atbalstam, lietotāju pieprasītā daiļliteratūra, oriģinālliteratūra.   

Krājuma komplektēšanas politika ietver krājuma profila analīzi – krājuma raksturojums pēc 

iespieddarbu un citu dokumentu satura, veidiem, izdošanas laika, valodas, vērtības u.c. 

specifiskiem aspektiem. Profilu nosaka bibliotēkas uzdevumi un lasītāju pieprasījumi.   

Krājuma komplektēšana ir katras bibliotēkas pamatpakalpojums, un no tā ir atkarīgi pārējie 

bibliotēkas pakalpojumi. 

 

Krājuma komplektēšanas pamatprincipi:  

• mūsdienīgu informācijas iespēju pieejamības garantēšana ikvienam iedzīvotājam, 

neatkarīgi no viņu dzīvesvietas vai materiālā nodrošinājuma; 

• kvalitāte – bibliotēkas krājuma veidošana atbilstoši teritorijas attīstības interesēm, 

dāvinājumu izvērtēšana kā saturiskā, tā skaitliskā ziņā; 

• aktualitāte – regulāra krājuma papildināšana ar jaunākajiem valstī iznākušajiem 

izdevumiem iespējami atbilstoši lietotāju pieprasījumam, to regulāri attīrot no 

novecojušiem un maz izmantotiem iespieddarbiem u.c. dokumentiem; 

• piekļuve informācijai gan drukātā, gan elektroniskā formātā; 

• mūžizglītības atbalstīšana; 

• kultūras mantojuma un novadpētniecības krājuma saglabāšana; 

• lietderīga brīvā laika pavadīšana. 

 

Krājuma komplektēšanas noteicošie faktori: 

• lietotāju pieprasījums, 

• finanšu līdzekļi. 
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Krājuma komplektēšanas veidi: 

• kārtējā jaunieguvumu komplektēšana, 

• retrospektīvā komplektēšana, reģistrējot un izvērtējot lasītāju pieprasījumu, 

• rekomplektēšana - regulāra un sistemātiska krājuma attīrīšana 

     no saturā novecojušiem, nolietotiem, nepieprasītiem izdevumiem. 

 

 

Krājumā nekomplektē: 

• literatūru par vardarbību, pornogrāfiju, melno maģiju, rasistisku un naidu kurinošu 

literatūru; 

• pamatskolas un vidusskolas mācību grāmatas; 

• īslaicīgas nozīmes literatūru (reklāmas bukletus, partiju programmas). 

 

Padziļināti komplektē nozaru krājumus : 

• pedagoģijā; 

• psiholoģijā; 

• socioloģijā; 

• ekonomikā. 

Bibliotēkā veido speciālu krājumu - novadpētniecības dokumentu 

      fondu, kurā tiek vākti materiāli par Viļaku, Viļakas novadu un Latgali. 

 

Prioritātes krājuma komplektēšanā: 

• uzziņu literatūra; 

• oriģinālliteratūra; 

• literatūra bērniem un jauniešiem; 

• literatūra studiju atbalstam; 

• lietotāju pieprasītā daiļliteratūra. 

 

Literatūras atlases kritēriji: 

• atbilstība lietotāju vajadzībām un interesēm; 

• izdevumu kvalitāte; 

• pieprasījums; 

• cena. 

 

Valodu aptvērums: 

Krājums pārsvarā tiek komplektēts latviešu valodā, vienā eksemplārā.  

Aptuveni 87 % no krājuma apjoma ir latviešu valodā. 

 

Krājuma komplektēšanas avoti: 

• pirkumi – grāmattirgotāji I/K Virja, Janus; 

• grāmatveikals Zvaigzne ABC (atlaižu akciju laikā); 

• dalība projektos – VKKF projekti, LNB projekti; 

• dāvinājumi - privātpersonu, iestāžu un organizāciju dāvinājumi; 

• periodisko izdevumu abonēšana. 

 

 

 Dāvinājumu pieņemšanas kritēriji: 

• aktualitāte – paaugstināta pieprasījuma literatūra; 

• izdošanas gads – pēdējie 5 gadi, ja izdevums nav krājumā; 
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• valoda - latviešu, latgaliešu, svešvalodās; 

• izdevuma nolietojuma pakāpe – mazlietots; 

• bibliotēkai ir tiesības saņemtos dāvinājumus dāvināt tālāk 

     citām iestādēm un apmeklētājiem. 

 

Seriālizdevumu glabāšana:   

• laikraksti – 3 gadi; 

• žurnāli – 5 gadi; 

• reģionālie laikraksti - bez laika ierobežojuma; 

• vēsturiski nozīmīgi, pēc satura vērtīgi, novadpētniecības  

izdevumi - bez laika ierobežojuma. 

 

Krājuma rekomplektēšanas (norakstīšanas) iemesli: 

• dubleti; 

• fiziski nolietotie iespieddarbi; 

• novecojuši pēc satura; 

• izdevumi nav atgūstami lietotāju vainas dēļ; 

• iespieddarbi u.c. dokumenti, kas pazuduši brīvpieejas apstākļos 

    (līdz 0,3% no bibliotēkas krājuma vērtības); 

• iespieddarbi, kas nodoti citām bibliotēkām. 

 

 

 

 

 

 
 


