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1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums 

 
• Īss situācijas apraksts 

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

kuras ierobežojumu dēļ nebija iespējams organizēt daudzus plānotos pasākumus un aktivitātes. 

Tika strādāts pie bibliotēkas krājuma kvalitātes pilnveidošanas un bibliotēkas publicitātes 

aktualizēšanas. Notika gatavošanās bibliotēkas akreditācijai. 

 Veiksmīgākie 2021. gada notikumi Viļakas novada bibliotēkas darbībā: 

 Veikta bibliotēkas telpu pārkārtošana – grāmatu krātuve pārvietota uz citu telpu, lasītava 

pārvietota uz pirmo stāvu, tādā veidā radot ērtākus apstākļus gados vecākiem apmeklētājiem. 

 Notikusi bibliotēkas akreditācija, kuras rezultātā bibliotēkai piešķirts vietējas nozīmes 

bibliotēkas statuss. 

 Dzejas dienu pasākums - tikšanās ar novadnieci Ilzi Šaicāni, viņas autorgrāmatas “Paturi 

manu plaukstu savējā” prezentācija  (brīvā dabā). 

 Ilzes Šaicānes gleznu izstāde “Saules kleitā tērpusies” bibliotēkas zālē. 

 Literātu tikšanās ar novadnieku Aussalīti (Pēteri Boldānu) un sarunas par viņa romānu “Tas 

raibais fukša gads”. 

 Bibliotēkas personāla kvalifikācijas pilnveidošana tiešsaistes semināros. 

 Viļakas bibliotēkas reorganizācija par Balvu Centrālās bibliotēkas struktūrvienību.  

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.    

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 mainījies bibliotēkas nosaukums un juridiskais statuss: nosaukums – 

Viļakas bibliotēka, Balvu Centrālās bibliotēkas struktūrvienība.  

Izmaiņas bibliotēkas darbībā galvenokārt saistās ar Covid-19 ierobežojumiem, kuru dēļ 

ārkārtējās situācijas laikā nācās pārtraukt lietotāju apkalpošanu  klātienē. Tika mainīts telpu 

izvietojums – grāmatu krātuve pārvietota uz nelielu telpu otrajā stāvā, lasītavas daļa ar 

periodiskajiem izdevumiem apvienota ar internetlasītavu pirmajā stāvā. Tagad ērti pieejama 

krātuve, gados vecākiem apmeklētājiem vieglāk apmeklēt lasītavu pirmajā stāvā. 

• 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. 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”, tagad “Balvu novada ziņas”, bibliotēkas mājaslapā, Viļakas pilsētas mājaslapā. Sociālo 

tīklu vietnē Facebook ir Viļakas bibliotēkas lapa, lai aktuāla informācija ātrāk nonāktu lasītāju 

redzeslokā.  

• Bibliotēku akreditācija 

Pārskata periodā  notikusi akreditācija – 2021. gada 22. aprīlī, attālināti, tiešsaistē. 

Akreditācijas komisijas atzinumā norādīts aktivizēt sadarbību ar ģimnāzijas vecāko klašu 

jauniešiem, taču to nebija iespējams īstenot pandēmijas ierobežojumu dēļ. Tiek veikta bibliotēkas 

mājas lapas struktūras uzlabošana. Bibliotēkas darbinieču profesionālās kvalifikācijas pilnveides 

jomā cenšamies izmantojot tiešsaistē piedāvātās iespējas. 

 

2. Finansiālais nodrošinājums 

Finansējums nodrošina galvenokārt bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu. Pašvaldības 

finansējums, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, nedaudz palielinājies darbinieku atalgojuma 

pozīcijā - ar 2021. gada 1. janvāri palielinājās minimālā alga (500,00 EUR). Bibliotēkā nav 

notikušas aktivitātes ar finansiāliem izdevumiem.  

 

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

 

 2019 2020 2021 

Izdevumi kopā (EUR) 54365 49233 47540 

Darbinieku atalgojums (bruto) 34632 30231 35810 

Krājuma komplektēšana 2279 2309 2298 

 

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

Pārskata periodā nav bijusi nepieciešamība veikt ēkas būvniecību, rekonstrukciju, nozīmīgus 

remontdarbus. 

Grāmatu krātuve tika pārvietota uz citu, ērtāku, abonementam tuvāk esošu telpu, savukārt 

lasītava un internetlasītava apvienotas vienā telpā – pirmajā stāvā.  

Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums” 

 

 Darbiniekiem 

(skaits) 

Lietotājiem 

(skaits) 

Iegādes gads 

Datori 4 7 2014., 2018. 

Multifunkcionālās 

iekārtas 
3 3 2012., 2011. 

Printeri 1  2018. 

Procesors   1 2019. 

 

Daļa novecojušo datoru tika nodoti Kultūras informācijas sistēmu centram Rīgā, atbilstoši 

paredzētajiem to izmantošanas noteikumiem. Samazinājusies lietotāju interese  izmantot datorus 

izklaides nolūkos, līdz ar to bibliotēkā esošo datoru skaits ir pietiekams. Nepieciešama jauna 

multifunkcionālā iekārta.  

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

pasākumu organizēšanai bērniem un jauniešiem.  

4. Personāls 

Viļakas 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 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”. 

Ierobežoto  tiešās kontaktēšanās iespēju dēļ netika organizētas kultūrvēstures studijas un 

netika apmeklēti semināri klātienē.      

Profesionālās pilnveides pasākumu apmeklējums – 1.Pielikumā. 

• Problēmas un to risinājumi personāla jomā 

Bibliotēkas darbinieces noklausījās piedāvātos  tiešsaistes seminārus. Kopumā personālam 

nepieciešams papildināt un padziļināt zināšanas profesionālās pilnveides pasākumos, jo attīstās 

tehnoloģiju piedāvātās iespējas un mainās lietotāju pieprasījumu saturs. 

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

 

 
2019 2020 2021 

% salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Aktīvo lietotāju skaits 576 475 409 -17%; -14% 

t. sk. bērni līdz 18.g. 152 116 95 -23%; -18% 

Bibliotēkas apmeklējums 9751 6266 4386 -35%; -30% 

t. sk. bērni līdz 18.g. 1383 725 404 -47%; - 44% 

Virtuālais apmeklējums 9709 25715 28542 +164%; +11% 

Izsniegums kopā 20422 15526 11495 -24%; -26% 

t. sk. grāmatas 7398 6099 4706 -17%; -23% 

t. sk. periodiskie izdevumi 13024 9427 6789 -27%; -28% 

t. sk. bērniem līdz 18.g. 873 735 487 -16%; -34% 

Bibliotekārais aptvērums % 

no iedz. skaita pagastā, 

pilsētā, reģionā 

44 37 33 -7%;  - 4% 

t. sk. bērni līdz 18 g. 56 60 52 +4%;  - 8% 

Iedzīvotāju skaits * 1299 1267 1247 -2,5%; - 2% 

 
* Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati. 

 

https://www.pmlp.gov.lv/lv/iedzivotaju-registra-statistika-2020-gada
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Pamatrādītāju  tabulas dati liecina par rādītāju skaitlisku samazināšanos. Tas saistīts  ar 

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. Pārskata periodā apmeklējums un 

izsniegums ievērojami samazinājies Covid-19 ierobežojumu dēļ. 

Viļakas 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. Pārskata 

periodā bibliotēkā klātienē notika 3 pasākumi. Covid-19 pandēmijas  ierobežojumu dēļ netika 

organizēti apmēram 8 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 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 priekšroku dod drukātai grāmatai, bet gados jaunāki 

piekrita izmantot šo iespēju.  

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

jaunu lasītāju piesaiste  

Pārskata periodā tika  izstrādāta anketa un veikta rakstiska   lasītāju aptauja. 80% aptaujāto 

ir pastāvīgie bibliotēkas lietotāji daudzu gadu garumā. 18% bibliotēku apmeklē 1 reizi nedēļā, 

38% - 1 reizi mēnesī. Apmēram 80% aptaujāto ņem grāmatas un periodiskos izdevumus lasīšanai 

mājās, 56%  izmanto kopēšanas un drukāšanas pakalpojumus, 25% - piekļuvi internetam. Visi 

aptaujātie ir pietiekami informēti par bibliotēkas pakalpojumiem, apmierināti ar bibliotēkas darba 

laiku un apkalpošanas kultūru. Respondenti vēlas plašāku grāmatu klāstu, vairāk tematisku 

pasākumu un tikšanos ar interesantām personām.      

Aptaujas anketa 4. Pielikumā. 

Lasītāji savu viedokli izsaka arī  klātienē   - pozitīvi vērtē iespēju rezervēt grāmatas, patīk 

noskaņa bibliotēkā, personāla atsaucība un telpu noformējums.  

Dažādu klātienes komunikācijas ierobežojumu dēļ jaunu lasītāju piesaiste nenotika. 
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• 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.  

 Pakalpojumu sniegšanas vieta kā pakalpojums - Viļakas bibliotēkai nav. 

• 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  

Bibliotēkas lietotājiem palīdzam aizpildīt dokumentu veidlapas un elektroniski nosūtīt 

vajadzīgajiem dienestiem. Padomus  un ieteikumus savai darbībai var saņemt lauksaimnieki. 

Lasītāju interešu klubiņa “Mantinieces” dalībniecēm tiek organizētas tematiskas tikšanās. 

 Dzejas dienu pasākumā uz  tikšanos ar novadnieci Ilzi Šaicāni un  viņas autorgrāmatas 

“Paturi manu plaukstu savējā” prezentāciju pulcējās dzejas draugi un literātu biedrības “Viļakas 

Pegazs” dalībnieki. Literārs pasākums bija tikšanās ar Aussalīti (Pēteri Boldānu)  un sarunas par 

viņa romānu “Tas raibais fukša gads”. Ciemos bija ieradusies arī izdevēja Ilona Vītola. 

Septembrī bibliotēkas zālē (ar interesentu iepriekšēju pieteikšanos) notika lekcija un 

degustācija “Veselīgs uzturs gadalaikos.  Rudens”, ko vadīja sertificēta uztura speciāliste Baiba 

Bērtiņa. 

Pārskata  periodā motivācijas  kursu nodarbības darba meklētājiem 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, darba 

meklētājiem. 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. Darba meklētāji pārlūko 

vietnes: www.teirdarbs.lv/,  www.cv.lv,  www.cvmarket.lv. Viņiem piedāvājam palīdzību CV 

izveidošanā un nosūtīšanā iestādēm. 

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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Pārskata periodā abonementā sniegtas 224 uzziņas, lasītavā 140.  Sniegto uzziņu skaits 

nedaudz samazinājies ierobežoto klātienes apmeklējumu dēļ, tomēr regulāri tika sniegtas 

telefoniskas un elektroniskas uzziņas. 

• Bibliotēkas izglītojošā darbība  

Licencētās izglītības programmas bibliotēkā pārskata periodā nav realizētas.  

Profesionālu lektoru pieaicināšana saistās ar papildu finansējumu, bet aizvadītajā gadā tādas 

iespēja ierobežoja Covid-19 pandēmija. 

• Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas pieejamība 

iedzīvotājiem 

Bibliotēkā pieejami laikraksti  “Vaduguns”, “Viļakas Novadā”, “Balvu Novada ziņas”, 

dažādi bukleti un informācija valsts institūciju un nevalstisko organizāciju interneta vietnēs. 

• Elektroniskais katalogs kā pakalpojums     
 

Tabula “BIS ALISE izmantošana” 

 

Reģions/ 

Pilsēta/ 

Novads 

Bibliotēku 

skaits 

Cik 

bibliotēkas 

strādā ar 

BIS 

ALISE un 

ALISE-i 

Strādā ar moduļiem Autorizēti 

lietotāji 

(2021) 

Pasūtīts 

(Web) 

eksemplāru 

(2021) 
Cirkulācija SBA Komplektēšana 

1 1 1 1 1 - 14 7 

 
 

Tabula “Autorizētie lietotāji” 

 

 2019 2020 2021 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Aktīvie lietotāji kopā 576 475 409 -18%;  -14% 

Autorizētie lietotāji kopā 72 64 130 -3%;  +103% 

Autorizētie lietotāji 

pārskata periodā 
52 13 14 -75%; +7 % 

 

 

Viļakas bibliotēkā informatīvajā sistēmā ALISE tiek izmantoti moduļi “Cirkulācija” un 

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

autorizēšanās iespēja, bet atsaucība nav liela.  

• Digitalizācija  

Pārskata periodā digitalizēti tikai ar novadpētniecību saistīti materiāli (skat. 9. nod.)  
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• Iekšzemes un starptautiskais SBA 

Starpbibliotēku abonementa iespēju izmantošanu ierobežo fiziskā grāmatu nogādāšana no 

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

Balvu reģiona bibliotēku lietotāji. Pasūtījuma pieprasītāji paši mēdz ierasties mūsu bibliotēkā vai 

grāmatas viņiem tiek nogādātas ar personām, kuras dodas uz attiecīgo apdzīvoto vietu. Viļakas 

bibliotēkas grāmatu klāsts krievu valodā nav pietiekams, pārskata periodā 31 grāmata krievu 

valodā tika saņemta no Balvu Centrālās bibliotēkas.  

SSBA pakalpojumi pārskata periodā netika izmantoti.  

 

Tabula “SBA rādītāji” 

 

SBA 2019 2020 2021 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 
2 

 

28 31 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 
18 28 6 

                                                           

6. Krājums 

• Krājuma komplektēšanas politika un organizācija 

Krājuma komplektēšanu ietekmē lasītāju viedoklis. Liela interese ir par latviešu autoru 

darbiem un romāniem, kuros atainoti Latvijas vēstures un mūsdienu notikumi. 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.  

Lai apmierinātu lasītāju intereses, cenšamies iegādāties  grāmatas krievu valodā. Periodiskie   

izdevumi tiek abonēti dažādām gaumēm un atbilstoši atvēlētajiem finanšu līdzekļiem.  

Krājuma komplektēšanas koncepcija – 3. Pielikumā. 

 
Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 

 2019 2020 2021 

Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 
2279 2309 2298 

t. sk. grāmatām 1578 1628 1600 
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t. sk. bērnu grāmatām 260 258 359 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 701 681 698 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. 

skaita pagastā, pilsētā, reģionā    
1,75 1,82 1,84 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai kopā 
3041 3049 3203 

 

Bibliotēkas   krājuma pārbaude (inventarizācija)  pārskata periodā nav veikta.   

Bibliotēkas krājums ir pilnībā rekataloģizēts.  

Krājuma komplektēšanai tiek izmantots pašvaldības finansējums 2298 EUR (grāmatām – 

1600 EUR). Pēdējos divos gados tas nav būtiski mainījies. Tā kā samazinās bibliotēkas lietotāju 

skaits, finansējums netiek palielināts. Krājumu papildina dāvinājumi 204 EUR vērtībā un 

bezatlīdzībā nodoti izdevumi par 700 EUR.  

• Krājuma rādītāji 

Jaunieguvumu kopskaits nedaudz palielinājies. Grāmatu skaits pieaudzis uz bezatlīdzībā 

nodoto izdevumu rēķina (75 grāmatas, no kurām 38 – LNB publiskais grāmatu iepirkums). 

Kopumā grāmatu cenas pieaug, par pašvaldības līdzekļiem iegādātas 166.  Samazinājies 

periodisko izdevumu skaits. 

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

gan lasītāju intereses, gan latviešu autoru darbu klāsts. Nozaru literatūrā visvairāk ir pārstāvēta 

vēsture, seko dabaszinātnes, māksla, valodniecība. 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 

 2019 2020 2021 

Jaunieguvumi kopā 860 842 839 

t. sk. grāmatas 287 259 274 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 89 82 90 

t. sk. bērniem 39 52 51 

Izslēgtie dokumenti 553 1391 729 

Krājuma kopskaits 17708 17159 17269 

Grāmatu krājuma apgrozība 0,5 0,45 0,35 

Periodisko izdevumu apgrozība 3,7 2,8 1,9 
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Samazinājusies grāmatu apgrozība, vēl ievērojamāk - periodisko izdevumu apgrozība. Tās 

ir  Covid-19 radīto ierobežojumu sekas -  aizliegums noteiktu laiku apkalpot lasītājus klātienē, 

kā arī ierobežots uzturēšanās laiks bibliotēkas lasītavā. 

• 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. KISC dati liecina par lielu lietotāju interesi.  

 Bibliotēkas veidoto datu bāzu nav. 

 

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

 

Dabubāze 2019 2020 2021 

Letonika    

skatījumi 934 1434 1114 

piekļuves sesiju skaits 400 333 315 

lejuplāžu skaits 18 23 38 

News 5 1 58 

    

 
• Krājuma un datubāzu popularizēšana  

Krājuma popularizēšanai regulāri tiek veidotas dažādas literatūras izstādes – tematiskās, 

jaunieguvumu, veltītas rakstniekiem un māksliniekiem jubilāriem. Grāmatu autoram, redaktoram 

un izdevējam Uldim Auseklim aizvadītajā rudenī bija 80 gadu jubileja. Tā kā dzejnieks mēdz 

apmeklēt Viļakas novadu, ir sarakstījis dzejoļus par Viļaku un Šķilbēniem, viņa daiļradei tika 

veltīta plaša literāro darbu izstāde, kurā varēja aplūkot visas grāmatas, kuras U. Auseklis  

sarakstījis, tulkojis, rediģējis, izdevis apgādā “Garā pupa”. Plašāk par izstādi. 

Literatūras  izstāžu saraksts 2.Pielikumā. 

• Darbs ar parādniekiem  

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

īsziņas veidā, telefonsarunā. Tiek atgādināts, satiekot personīgi. Grāmatas, uz kurām piesakās 

vairāki interesenti, lūdzam atgriezt ātrāk. Problēmas rada lietotāju dzīvesvietas maiņas gadījumi, 

neplānota aizbraukšana, arī bezatbildība. Pret parādniekiem tomēr cenšamies izturēties korekti, 

lai nezaudētu lietotāju pavisam. 

http://www.letonika.lv/
https://vilakabiblio.wordpress.com/2021/10/20/laikam-nav-ne-sakuma-ne-gala/
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• 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 labprāt izmanto.  

Kvalitatīvu, dažādām lietotāju interesēm atbilstošu krājuma komplektēšanu ierobežo 

finansiālie resursi. 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 

Bibliotēkas darbā svarīgi raisīt lasītprieku 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.  

• 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.  

• Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes 

Pārskata periodā bija tik daudz klātienes apmeklējumu ierobežojumu, ka Viļakas 

pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš” bērni un  sākumskolas audzēkņi organizēti bibliotēku 

neapmeklēja. Ziemeļvalstu Literatūras nedēļas lasījumi notika skolā. 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

pakalpojumus, jo tā atrodas skolas ēkā. Lietotāji vecumā līdz 18 gadiem ir 23% no kopējā 

lietotāju skaita. Grāmatu izsniegums - 10% no kopējā skaita. Salīdzinājumā ar 2020. gadu tas 

samazinājies par 34%. Atbilstoši šim rādītājam tiek komplektēts grāmatu daudzums jauniešu 

vecuma lietotājiem.  Pirms dažiem gadiem bērni un jaunieši apmeklēja bibliotēku, lai izmantotu 

datorus un internetu izklaidei. Tagad viņi izmanto mobilos telefonus. 

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

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

sadarbības vērtējums 

Sadarbības partneri darbā ar bērniem un jauniešiem: 

 Viļakas pirmsskolas izglītības iestāde – iestādes darbinieces ņem grāmatas no bibliotēkas, 

lasīšanai bērnudārzā. Bērnu apmeklējumi izpalika. 

 Viļakas Valsts ģimnāzija – audzēkņi iesaistās lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu 

žūrija”. Sadarbība ar attiecīgo klašu audzinātājām. Ziemeļvalstu Literatūras nedēļas lasījumi 

notika skolā, sadarbībā ar skolas bibliotekāri Ilzi Šaicāni. 

 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. 

Ar minētajām iestādēm un personām sadarbība ir bijusi regulāra un veiksmīga, bet pārskata 

periodā to gandrīz pilnībā pārtrauca Covid-19 pandēmijas ierobežojumi. Turpmāk  jāpilnveido 

sadarbības formas un jāpaplašina sadarbības partneru loks. 

• Bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides vērtējums specializācijā 

Darbā ar bērniem un jauniešiem profesionālā pilnveide bibliotēkas darbiniekiem notiek LNB 

organizētajos tiešsaistes semināros par lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrija” norises organizēšanu un citiem notikumiem šajā jomā.  

• 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 

kvalitāti un pareizību, grāmata vairs nešķiet vērtība. Vēl kāds faktors - pilsētas bibliotēka atrodas 

samērā tālu no skolas. Mācību stundu laikā bibliotēkas pasākumus organizēt nebūtu korekti. 

Pārskata periodā neizdevās realizēt arī iecerētās jaunās sadarbības formas.  

Darbā ar jauniešiem jārod iespēja stabilizēt viņu 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. Lietotāji var saņemt 

uzziņas bibliotēkā, telefoniski vai elektroniski, par viņus interesējošiem materiāliem, ja tādi ir 
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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 . 

Lai iepazītos ar plašo eksponātu klāstu un noklausītos izzinošu vēstures stāstījumu, 

bibliotēkas darbinieces apmeklēja  “Abrenes istabas”. Tā ir Dzintara Dvinska vēsturisku 

priekšmetu ekspozīcija par Abrenes apriņķi laika posmā no 1920. līdz 1960. gadam. Vairāk par 

kultūrvēstures studijām. 

• 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). Materiāli  no periodiskajiem 

izdevumiem ir pieejami novadpētniecības datu bāzē  

https://balvi.biblioteka.lv/Alise4_5/sys/sysLogin.aspx. Lasītavā atsevišķā plauktā izvietoti 

vietējo literātu - novadnieku darbi.  

Viļakas literātes Ilzes Keišas darbi latgaliešu valodā regulāri tiek publicēti Latgales 

literatūras almanahā “Olūts” un “Tāvu zemes kalendarā”.   

2021. gadā digitalizētas un pievienotas datu bāzei 32 teksta lappuses, un to kopējais skaits 

ir 203. Kopējais digitalizēto attēlu skaits - 632, no tiem 115 attēli pievienoti datu bāzei. 2021.gadā 

veikti 160 bibliogrāfiskie ieraksti novadpētniecības datu bāzē, tai skaitā 125 no pašvaldības 

izdevuma ,,Viļakas Novadā”.  

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. Lasītavā pieejams Viļakas novada pašvaldības 

informatīvais izdevums ,,Viļakas Novadā”,  “Balvu novada ziņas”, Ziemeļlatgales reģiona 

laikraksts ,,Vaduguns”. 

• Novadpētniecības darba popularizēšana 

Izstādes par ievērojamu novadnieku dzīves gājumu un ieguldījumu ir galvenais lasītavas 

izstāžu temats. Pārskata periodā izveidotas 19. Ir atsevišķs plaukts ar novadnieku grāmatām un 

publikācijām, kā arī materiāli par viņiem. Tikšanās  ar novadniekiem 2021. gadā nenotika, toties 

http://www.zudusilatvija.lv/
http://www.periodika.lv/
http://www.raduraksti.lv/
https://vilakabiblio.wordpress.com/2021/08/26/senlietu-stasti-abrenes-istabas/
https://balvi.biblioteka.lv/Alise4_5/sys/sysLogin.aspx
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kā jaunu tradīciju uzsākām novadnieku godināšanu jubilejas reizēs bibliotēkas blogā, Viļakas 

novada mājaslapā un informatīvajā izdevumā “Viļakas Novadā”, Facebook bibliotēkas lapā.  

 

Tabula “Novadpētniecības izstādes lasītavā  2021. gadā” 

 

Nosaukums Īss apraksts 

Bazneica Vysusvātōs Jezus Sirds gūdam  
pirms 130 gadiem iesvētīta Viļakas Romas 

katoļu baznīca (1891.g. 13.janvāris) 
“Ierindā cieši vīrs blakus vīram 

Likteņa stundā vienoti stāja…” 
1991.gada barikāžu aizstāvju atceres diena 

Nikolajam Breikšam - 110  

“Mūžs darbā un dziesmās”   

dižskolotājai, etnogrāfiskā ansambļa 

ABRENĪTE un dāmu kluba 

MARIENHAUZENA vadītājai, barikāžu 

dalībniecei, Atzinības krusta Lielās sevišķās 

pakāpes goda zīmes īpašniecei  

Albīnai Veinai – 90 
,,Kas tic, tam ir mūžīgā dzīve!”   priesterim Jānim Svilānam - 105 
“Ja cilvēki mani gaida un tic - 

Man viņi jāatrod un sevi jāatdod…”   
novadniecei, dzejniecei Evai Dortānei - 85 

Mūžs veltīts Dievam un Tēvijai   novadniekam Bruno Loginam - 100 
Kalpojot Dievam šeit un mūžībā…    bīskapam Kazimiram Duļbinskim - 115 
“Vēsture veido mūs kā personības, 

sniedzot izaugsmi zināšanās”   

novadniecei, lokālās vēstures pētniecei Irēnai 

Šaicānei - 65 
„Ar īvu un cereņu smōrdu, 

Kod maja mēness vēl zīd, 

Nu Dīvmōtes svēteibu lyudzūt, 

Tauta pi krystim dzīd.”  

Maija dziedājumi pie krucifiksiem 

„Aizvestie…”  
Komunistiskā genocīda  upuru piemiņas 

diena   (1941.g. 14. jūnijs) 

“Es tikai ceļš, ceļš bezgalīgs…”  

sabiedriskajam un kultūras darbiniekam, 

literātam, māksliniekam, dabas un laika zīmju 

pazinējam Vilim Bukšam – 65 
“Aglona - Latvijas garīgā sirds”  
„Ar Latgali sirdī”   kinorežisoram Jānim Streičam - 85 
 “Saule slēpās, debess mōcās, 

Dzērves skrīn uz syltū molu…”  

Latgales Atmodas kustības darbiniekam 

Antonam Skrindam - 140 

„Sirds myužam ilgu pylna skaņ”  
dzejniekam, kultūrvēsturniekam, 

grāmatizdevējam Jōņam Cibuļskim -110 
„Šo zemi par Latviju sauc…”  Latvijas Republikas proklamēšanas diena 
,,Ābeču kolekcionēšana ir slimība, kas 

nav jāārstē…”   

 

publicistam, tulkotājam, mācību grāmatu 

autoram Jurim Cibulim – 65 

“Ej tikai uz priekšu un turies virs 

ūdens!”  

novadniecei,   rakstniecei  

Santai Mežābelei - 80 
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• Sadarbība novadpētniecības jomā 

Aktuāla ir iedzīvotāju iesaiste novadpētniecības resursu veidošanā (dalīties ar fotogrāfijām 

un citām vēstures liecībām, dzīvesstāstu, atmiņu dokumentēšana). 

Novadpētniecības jomā sadarbība arī  2021. gadā bija ar Viļakas novada muzeja vadītāju 

Ritu Gruševu – konsultācijas un informācijas salīdzināšana. Rutta Jeromāne atcerējās Sanitāro 

kopu darbību padomju laikā un piedāvāja skenēšanai fotogrāfijas no sacensībām Koknesē. 2021. 

gadā digitālais albums par literātu biedrību “Viļakas Pegazs” tika ievadīts datu bāzē.  

• Jauninājumi novadpētniecības darbā 

Tiks turpināts darbs pie dokumentu un fotogrāfiju digitalizēšanas. Veidosim informācijas 

datu bāzi par Viļakas bibliotēku dažādos laika posmos dažādos informācijas avotos. Jaunas darba 

formas vēl jāmeklē.  

• Novadpētniecības darba problēmas un to risinājumi 

Galvenās problēmas: Autortiesību ierobežojumi, ticamība informācijas avotam, 

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

Viens no risinājumiem ir novada iedzīvotāju un citu interesentu iesaistīšana  novadpētniecības 

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

Pārskata periodā grūtības sagādāja Covid-19 pandēmija. Nebija iespējams organizēt tikšanās 

klātienē, bet tiešsaistes pasākumos vecākās paaudzes cilvēki nav gatavi piedalīties – nav 

aprīkojuma vai prasmju rīkoties. 

• 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.  

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. Nozīmīga 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. 
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9. Projekti 

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

trūkst pieredzes. Lai pilnveidotu bibliotēkas radošo darbību un piesaistītu lietotājus, 

nepieciešams iesaistīties projektu izstrādē. 

10.  Publicitāte 

 
• Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par bibliotēkas 

funkcijām, pakalpojumiem 

 

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

informatīvajā izdevumā, Balvu Novada ziņās; interneta vietnēs – Viļakas 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.  Jaunie lietotāji par bibliotēkas 

pakalpojumiem tiek informēti mutiski. Lasītāju klubiņa “Mantinieces” dalībniecēm par gaidāmo 

tikšanos tiek ziņots īsziņās vai telefonsarunā. 

Viļakas novada bibliotēkas aktivitātes 2021. gadā tika atspoguļotas Ziemeļlatgales laikrakstā 

“Vaduguns” 3 reizes, informatīvajā ziņojumā “Viļakas Novadā” - 3 reizes, Balvu Novada ziņās 

– 2 reizes. 

•  Bibliotēkas informācija tīmeklī: 

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

un citiem interesentiem. Latvijas bibliotēku blogosfērā  Viļakas bibliotēka atpazīstama 14 gadus. 

Ir  publicēti 652 raksti, ziņas ievietotas 7 lapās. Interneta albumos 7560 fotogrāfijas.  

Virtuālo viesu apmeklējums 14 gadu laikā pārsniedz  kā 100 tūkstošus  (WordPress 

Statistika), bet 2021. gadā - 3771. Facebook  lapā – 25700 skatījumi. 

• Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi  

Pārskata periodā ļoti sāpīgi izjutām Covid-19 radītās situācijas ierobežojumus. Nebija 

iespējams organizēt klātienes pasākumus, kurus ar lielu interesi un nepacietību gaidīja mūsu 

pastāvīgās apmeklētājas – lasītāju klubiņa “Mantinieces” dalībnieces. 

http://www.vilaka.lv/
http://www.vilakabiblio.wordpress.com/
https://www.facebook.com/Vilakas-novada-biblioteka-105046097803936
http://www.b20.lv/blogosfera/
http://www.flickr.com/photos/vilakabiblio/
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2021. gadā tika izdota novadnieces Ilzes Šaicānes 

autorgrāmata “Paturi manu plaukstu savējā”, kurā publicēti 

dzejoļi, miniatūras, pārdomas. Lai nepārkāptu pulcēšanās 

ierobežojumu noteikumus, 10.septembrī brīvā dabā 

noorganizējām tikšanos ar grāmatas autori “Vārdu mežģīnēs 

ietērptās domas”. To apmeklēja literātu biedrības “Viļakas 

Pegazs” dalībnieki, dzejas cienītāji, Ilzes draugi. 

Pasākuma apraksts. 

1.oktobrī uz tikšanos ar grāmatas “Tas 

raibais fukša gads” autoru Aussalīti (Pēteri 

Boldānu) bibliotēkas zālē pulcējās interesenti, 

kuru studiju gaitas saistās ar Jelgavu. Pasākumā 

bija ieradusies izdevēja Ilona Vītola. 

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.  To  pārpublicē arī novada informatīvajā izdevumā “Viļakas 

novadā”. Bibliotēkas  lapā Facebook vietnē cenšamies atspoguļot aktualitātes, ziņojumus, 

informāciju par ierobežojumiem Covid-19 pandēmijas sakarā.   

Pasākumu laikā problēmas sagādā fotografēšana. Ja fotografē cilvēks, kurš pats iesaistās 

pasākuma norisēs, fotogrāfijām trūkst kvalitātes, grūti fiksēt visus vajadzīgos kadrus.  

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 (pēc teritoriālās reformas – Viļakas pilsētas pārvalde) -

bibliotēkas darba atspoguļošana domes mājaslapā un informatīvajā izdevumā.  

 Lasītāju interešu klubiņš “Mantinieces” – tematisku pasākumu organizēšana 

bibliotēkā. 

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

https://vilakabiblio.wordpress.com/2021/09/12/vardu-mezgines-ieterptas-domas/
https://vilakabiblio.wordpress.com/2021/10/05/studiju-gadus-atceroties/
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• 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 regulāri notika Viļakas iestāžu vadītāju sanāksmes. Tajās vadītāji 

stāstīja par paveikto, veiksmēm, problēmām, finansiālo nodrošinājumu. Tika akcentēti 

bibliotēkas darba uzdevumi, kā arī lietotāju interešu un vajadzību apmierināšanas iespējas. Pēc 

administratīvi teritoriālās reformas Viļakas bibliotēka ir Balvu Centrālās bibliotēkas 

struktūrvienība, līdz ar to mainās vadība un lēmējvaras pārstāvji. 

 

 
Rutta Jeromāne, 

Viļakas bibliotēkas vadītāja 

2022.gada 25.janvārī 
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1. PIELIKUMS  

 

Profesionālās  pilnveides pasākumu apmeklējums 

Visi pasākumi notikuši attālināti 

N. 

p.k. 

Norises 

laiks 

Norises 

vieta 
Organizētājs(-i) 

Pasākuma nosaukums, 

galvenās tēmas 

Stundu 

skaits 

Klātienē vai 

attālināti 

1. 
14.01. 

2021. 

Latgales 

vēstniecība 

GORS  

Daugavpils Vienības 

nams, Balvu centrālā 

bibliotēka 

Nemateriālās kultūras 

mantojums 
 attālināti 

2. 
21.01. 

2021. 

 Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas (LNB) 

Bibliotēku attīstības 

centrs 

Konference  “Literatūras 

zināšanas mūsdienīgam 

bibliotekāram” 

 

 

3. 
25.01. 

2021. 

Latgales 

vēstniecība 

GORS  

 
Latgales tradīciju ilgtspēja 

mūsdienu vidē 
3 

 

4. 
27.01. 

2021. 

 LNB Bibliotēku 

attīstības centrs 
Medijpratība   

 

5. 
05.03. 

2021. 

 

LNB 

Ceļvedis medijpratībā -  

“Ceļazīmes mediju 

lietošanā” 

 
 

6. 
12.03. 

2021. 

 
I. Lietaviete 

“Komunikācijas māksla 

ar sevi un citiem” 
2 

 

7. 
18.03. 

2021. 

 
Latvijas kultūras 

koledža 

Tiešsaistes atvērtās 

lekcijas publisko 

bibliotēku darbiniekiem 

4 
 

8. 
19.03. 

2021. 

 
 Domnīca 2 

 

9. 
08.04. 

2021. 

 LNB Bibliotēku 

attīstības centrs 
Oriģinālliteratūra  

 

10. 
13.04. 

2021. 

 
 

Tiešsaistes seminārs 

“Netiķete”  
3 

 

11. 
15.04. 

2021. 

 Latvijas Bibliotēku 

biedrība 
Ideju tirgus  

 

12. 
30.04. 

2021. 

 LNB, Latvijas bērnu 

un jaunatnes 

literatūras padome 

“Stāv lappuse kā kaujas 

zirgs uz dzejas 

pakaļkājām…”  

 

 

13. 
13.05. 

2021. 

 
Latvijas Nacionālā 

bibliotēka 

“Literatūras zināšanas 

mūsdienīgam 

bibliotekāram” 

4 

 

14. 
14.05. 

2021. 

 
LBB Latgales 

novada nodaļa 

Konference   

“Pašizglītība personības 

attīstībai” 

6 

 

15. 
20.05. 

2021. 

 Balvu Centrālā 

bibliotēka 

Seminārs Balvu reģiona 

bibliotēku darbiniekiem 
3 

 

16. 
27.05. 

2021. 

 

LNB, LBB 

Latvijas pagastu 

bibliotekāru 6. kongress 

“Pagasta bibliotēka -    

vieta kopienas attīstībai” 

6 

 

17. 
04.11. 

2021. 

 
 

Vebinārs “Medijpratība – 

ne tikai izglītības, bet arī 
6 
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veselības un drošības 

jautājums”. 

18. 
25.11. 

2021. 

 

 

Vebinārs  ”3td e-

GRĀMATU bibliotēkas 

un Letonikas Lasītavas e-

grāmatas publisko 

bibliotēku lietotājiem”. 

 

 

19. 

30.11., 

14.12. 

2021. 

 

LNB Bērnu 

literatūras centrs 

Lasīšanas veicināšanas 

programmas “Bērnu, 

jauniešu un vecāku 

žūrija” tīmekļsemināru 

cikls “Lasi! Atbalsti! 

Iesaisties!” 

 

 

20. 
14.12. 

2021. 

 

Balvu Centrālā 

bibliotēka 

Balvu reģiona 

bibliotekāru tiešsaistes 

seminārs “Veiksmes 

stāsts” 
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2. PIELIKUMS  

Literatūras izstādes 2021. gadā  

Viļakas novada bibliotēkā  

 
Nosaukums Īss apraksts 

“Kopā ar Tobiasu”  bērnu rakstniekam J.Zvirgzdiņam – 80 

„Mīlas burvība romānos un dzejā”  Valentīndiena – 14. februāris 

“Latviešu grāmatniecība gadsimtu 

gaitā”   

zinātniekam, bibliotekāram Aleksejam 

Apīnim - 95 

“Liktenis neko nedod mūžīgā īpašumā” 

(Seneka)   

cilvēki un likteņi L.Blauas un I.Baueres 

dzīvesstāstos 

„Pasaciņu šūpulītis”   
2. aprīlis – Starptautiskā bērnu grāmatu 

diena  

“Būsim visi vienos prātos: skaistums 

grāmatā, ne vākos!”   
2020.gadā izdotie Vakara romāni 

 “Bet mīla ir atvērta plauksta,  

Kurā taurenis nosēsties var”  
Vizmai Belševicai - 90 

“Ģimene - cilvēces šūpulis”  15. maijs - Starptautiskā ģimeņu diena 

“Labi, ka labi… 

Ka draugūs ar vysīm asi” (O.Slišāns)   
latgaliski izdotās grāmatas bērniem 

“Izlasi vasaras brīvdienās!”   ieteicamā literatūra 

”Katram vajag savu vietu dzīvē, vairāk 

vai mazāk strikti norobežotu, lai būtu, 

kur saknes laist…”   

Dagnijai Zigmontei - 90 

“Dzīvo tā, it kā mirtu. 

Mācies tā, it kā dzīvotu mūžīgi”   
latviešu autoru kriminālromāni 

“Sava īstā vērtība ļoti labi tev jāzina 

pašam”   
Monikai Zīlei  80 

“Laiks doties uz skolu!”   pirmā lasāmviela bērniem 

Senatnes,  tautas spēka apziņas un 

tēvzemes mīlestības slavinātājs 
A. Pumpuram - 180   

“Katrā cilvēkā ir būtība, kas ir vairāk 

nekā viņa portrets”  
Jānim Streičam - 85 

“Cilvēks visu mūžu pats sev tulks, bet 

tik un tā nesaprot”  
Mārai Svīrei - 85 

“Es esmu rudens putns, vēlais putns”  
 

Uldim Auseklim - 80 

“Es alkstu lieluma ābolā kost!  

Man smagu, briesmīgu grūtumu vajag!”  
A. Čakam - 120 

“Tik tāds, kas sevi atbildīgu jūt, var 

kalps un arī valdnieks reizē būt…”   
A. Brigaderei - 160 

“Gribu visu zināt!”   Bērnu enciklopēdiju izstāde 

“Ceļojums pa Ziemeļvalstīm”   
lasāmviela Ziemeļvalstu Literatūras 

nedēļai 

“Tā liela māka dot un neatprasīt”  Dainai Avotiņai - 95 

„Klusi veras zvaigžņu vārti…” 

 
Ziemas saulgrieži 
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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: 



26 
 

• lietotāju pieprasījums, 

• finanšu līdzekļi. 

 

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; 
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• izdošanas gads – pēdējie 5 gadi, ja izdevums nav krājumā; 

• 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. 
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4. PIELIKUMS  

 

Aptaujas anketa “Viļakas novada bibliotēkas lietotāja intereses” 

  Lai pilnveidotu bibliotēkas esošo pakalpojumu kvalitāti un veidotu uz klientu vajadzībām 

orientētu piedāvājumu, svarīgi uzzināt lietotāju viedokli par bibliotēkas darba kvalitāti, 

sniegto pakalpojumu izmantošanu un priekšlikumus bibliotēkas darba pilnveidošanai. 

  Aicinām Jūs atbildēt uz mūsu izstrādātās anketas jautājumiem.  

  Aptauja ir anonīma, un tās rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā.  

 

1. Cik ilgi esat bibliotēkas lietotājs? 

 1 – 3 gadus 

 4 – 9 gadus 

 10 un vairāk gadus 

 

2. Cik bieži apmeklējat mūsu bibliotēku? 

 1 reizi nedēļā 

 1 reizi mēnesī 

 cits variants ______________________ 

 

3. Kādam nolūkam  izmantojat bibliotēkas pakalpojumus? 

 atpūtai, izklaidei 

 informācijas ieguvei 

 mācībām, studijām 

 saistībā ar darbu 

 

4. Vai esat pietiekami informēts par bibliotēkas pakalpojumiem? 

 jā 

 nē 

 daļēji 

 

5. Kur Jūs iegūstat informāciju par bibliotēkas pakalpojumiem un pasākumiem? 

 bibliotēkas mājaslapā 

 domes mājaslapā 

 Facebook lapā 

  telefoniski 

 cits variants ______________________ 

 

6. Kādus bibliotēkas pakalpojumus Jūs izmantojat? (var būt vairākas atbildes) 

 grāmatu izsniegšana uz mājām 

 žurnālu un avīžu lasīšana 

 interneta lietošana 

 kopēšana, drukāšana, skenēšana 

 tematiski pasākumi, tikšanās ar autoriem, izstādes 

 grāmatu pasūtīšana attālināti 

 E-grāmatu bibliotēkas lietošana 
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7. Jūsu dzimums: 

 sieviete 

 vīrietis 

8. Jūsu vecums (pilni gadi) ____________ 

 

9. Jūs dzīvojat:             Viļakā,            lauku teritorijā 

 

 

 

10. Jūsu nodarbošanās: 

 strādājošs 

 bezdarbnieks 

 pensionārs 

 mācos/studēju 

 

11. Cik lielā mērā Jūs apmierina  piedāvātie pakalpojumi un pasākumi bibliotēkā? 

 

Pakalpojums  apmierina neapmierina grūti pateikt 

Literatūras piedāvājums     

Žurnālu, avīžu piedāvājums    

Tiešsaistes pakalpojumi (mājas 

lapa, e-katalogs, rezervēšana) 
   

Interneta pieejamība    

Lasītāju apkalpošanas kultūra    

Informācijas pieejamība par 

bibliotēkas pakalpojumiem 
   

Maksas pakalpojumi: kopēšana, 

skenēšana, drukāšana 
   

Konsultācijas, uzziņu izpilde    

 

12. Vai apmierina bibliotēkas darba laiks? 

 apmierina 

 vēlētos: _________________ 

 

13. Jūsu ieteikumi bibliotēkas darbības un pakalpojumu pilnveidošanai? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

  

 

Paldies par atsaucību un piedalīšanos aptaujā! 


