UPĪTES BIBLIOTĒKAS
darba pārskats par 2009. gadu
0. Bibliotēkas darbības vēsturiskais apskats.
Upītes bibliotēka sāk savu darbību 1953. gadā kā Staļina vārdā nosauktā
lauksaimniecības arteļa (kolhoza) bibliotēka. Par bibliotekāri strādā kolhoza kluba
vadītāja. Bibliotēka izvietojas kolhoza valdes ēkā nelielā telpā. Staļina vārdā nosaukto
kolhozu 1961. gadā pārdēvējot par kolhozu „Cīņa”, bibliotēka saucas kā kolhoza
„Cīņa” bibliotēka un, kolhoza valdei pārceļoties uz jaunuzcelto valdes un kluba ēku,
bibliotēka paliek vecajā kolhoza valdes ēkā.
1971. gadā, uzsākot darbību Upītes ciema Darbaļaužu Deputātu padomei, kur
tās Izpildkomiteja izvietojas vecajā kolhoza valdes ēkā, bibliotēka tiek pārdēvēta par
Upītes ciema pirmo bibliotēku un nodota ciema padomes bilancē, bet tā izvietojas
kolhoza „Cīņa” jaunās valdes ēkas otrajā stāvā. No šī laika bibliotēka ir pašvaldību
struktūrvienība.
Kaut Upītes bibliotēka ir Šķilbēnu pagasta Viļakas novada struktūrvienība, tā,
atrodoties Viļakas novada DA stūrī, apkalpo arī daļu Baltinavas un Briežuciema
pagastu iedzīvotājus.
1. Bibliotēkas darbības vispārīgs raksturojums.
Tā kā Upītes bibliotēka savā darbībā tuvojas 60. gadskārtai, tai ir izveidojusies
sava – tikai Upītes bibliotēkai raksturīga tradicionālā darbības stratēģija – būt par
kultūrvēsturisku centru Latvijas valsts pašā ZA pierobežā; gan apkalpojot
apmeklētājus ar literatūru un preses izdevumiem, gan organizējot kultūrmasu
pasākumus, gan sniedzot uzziņas un veidojot informatīvo bāzi par latgalisko
kultūrvidi pierobežas ciemos.
○ Īss situācijas raksturojums.
Upītes bibliotēkas misija: Būt informācijas, kultūras un izglītības iestādei
Upītes kultūrvēsturiskajā novadā un veikt starpnieka funkcijas starp sabiedrību un
šodienas līmeņa zināšanām, radot iespējas izveidoties un pilnveidoties informētai
sabiedrībai.
Upītes bibliotēkas mērķis: Radīt vidi, kurā katrs apmeklētājs spēj apmierināt
savas uzziņu vajadzības, neskatoties ne uz vecumu, ne izglītības līmeni, ne interešu
loku un uzkrāt pārsktāmu latgaliski rakstītās literatūras klāstu.
Upītes bibliotēkas funkcijas: Orientēt bibliotēkas darbu uz to, lai tā kļūtu par
informācijas pakalpojumu sniedzēju un latgaliskās kultūrvides atspoguļotāju novadā,
apmierināt lasītāju intereses pēc šodienīgā rakstītā vārda. Organizēt literatūras
propogandas pasākumus, izstrādāt kultūras projektus un tos sekmīgi īstenot, piesaistot
kuplu dalībnieku skaitu.
Upītes bibliotēkas darbības teritoriālais, institucionālais un nozaru konteksts:
Upītes bibliotēka apkalpo vēsturiski izveidojušos mikrorajonu – Upītes
kultūrvēsturisko novadu, kas administratīvi ietilpst Viļakas novada Šķilbēnu pagasta
DA stūrī, Baltinavas novada ZA malā un Balvu novada Briežuciema pagasta A stūrī.
Pats Upītes ciems, kurā atrodas Upītes bibliotēka, ir veidojies kā bijušā kolhoza
centrālais ciemats tikai kopš 1953. gada. Bet Upītes bibliotēkas lasītāji ir arī ārpus
mikrorajona dzīvojošie, pat no Rēzeknes un Rīgas. Upītes bibliotēka ir Viļakas
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novada struktūrvienība, atbilstot tautas bibliotēku statusam. Bet bibliotēka apkalpo arī
Upītes pamatskolu un savus fondus veido atbilstoši skolēnu vajadzībām pēc mācību
procesam vajadzīgās ārpusstundu literatūras. Upītes bibliotēkā tiek veidots
daudznozaru fonds, liekot uzsvaru uz latgaliski rakstīto literatūru. Bibliotēkas
novadpētnieciskais darbs ir Upītes kultūrvēstures muzeja krājuma veidošanas darbs.
Lai ieinteresētu bibliotēkas apmeklētājus uz latgalisko kultūru un tās
mantojumu, uz perspektīvo attīstību, bibliotēka īsteno plašus projektus. Tā 2009. gadā
tika īstenots šāds latgaliskas ievirzes projekts:
- Mīlestības dzejas un dziesmu festivāls „Upītes uobeļduorzs”, 19. septembrī.
Upītes bibliotēkas esošais un potenciālais lasītājs: 2008. gadā no bibliotēkas
127 lasītājiem 62 ir pirmskolas vecuma bērni, skolas vecuma bērni un skolu jaunatne
vecumā līdz 18 gadiem. 65 ir pieaugušie lasītāji, kuri sastāda šādas iedzīvotāju
kategorijas: studenti – 4, strādājošie – 46, bezdarbnieki – 4, pensionāri – 11.
Perspektīvē skolēnu – lasītāju skaits samazināsies, bet pensionāru skaits pieaugs.
○ Izmaiņas bibliotēkas darbībā pārskata periodā.
2009. gadā pēc administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas bibliotēka
kļuva par Viļakas novada pakļautības struktūrvienību. Sakarā ar reformām un
finansiālo krīzi valstī, akreditāciju bibliotēka nepaspēja iziet.
2. Bibliotēkas pakalpojumu pieejamība.
○ Bibliotēkas pakalpojumu attīstība.
1953. – 1971. g.g. – grāmatu izsniegšana lasītājiem.
Kopš 1971. g. bibliotēka abonē preses izdevumus, kurus var izmantot
apmeklētāji. Bibliotēka iesaistās kultūrmasu pasākumu rīkošanā.
Kopš 1979. g. bibliotēka veic novadpētniecības darbu, organizē plašus
kultūras pasākumus.
Kopš 1983. gada bibliotēka atdzīvina un iestrādā kultūrmasu pasākumos
tradicionālās kultūras un nemateriālās kultūras raksturīgākos latgaliskos elementus.
Kopš 1995. gada bibliotēka izstrādā un īsteno plašus kultūras projektus ne
tikai pagasta, bet arī visas Latgales un visas Latvijas kontekstā, bet ar 2008. gadu
īsteno – arī starpvalstu kultūras projektus.
Kopš 2005. gada bibliotēka sniedz kopēšanas, printēšanas un skenēšanas
pakalpojumus, datora izmantošanu par rakstāmmašīnu.
Ar 2008. gadu bibliotēkā darbojas sabiedriskais internetpunkts.
Šobrīd bibliotēkas telpas ir kosmētiski atremontētas un bibliotēka
izvietojusies trijās atsevišķās telpās, kuras savā starpā savienotas ar caurstaigājamām
durvīm. Darbojas krāšņu apkure. Nav lasītavas un, izvietojot fondus un sabiedrisko
internetpunktu, zudusi izstāžu telpa. Izstādes tiek izvietotas sabiedriskā internetpunkta
telpā. Šobrīd bibliotēkas kopējā platība sastāda 90 kvadrātmetrus ar 78
kvadrātmetriem lasītāju apkalpošanas telpās.
Bibliotēkā ir pieci datori, visi ar internetpieslēgumu, no kuriem viens ir tikai
bibliotekāra lietošanai, viens kopētājs un divi multifunkcionālie centri.
Grāmatas izvietotas saliekamajos sienu plauktos un telpu stāvplauktos, bērnu
grāmatas arī grāmatu kastēs.
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Augstskolās studējošie bibliotēkas lasītāji, īpaši strādājošie nepilna laika
studiju studenti, izmanto datorus savu zinātnisko darbu izveidei. Bērni pamatā spēlē
spēles un čatojas Draugos.
Bibliotekā strādājošie, lai augtu savā profesionalitātē, apmēklē kursus. 2009.
gadā apmeklētas 42 akadēmiskās stundas, pie kam kursu mācību maksu seguši paši.
○ Bibliotēkas izmantošana.
Darba pamatrādītāji
Lasītāju skaits
t.sk. vecumā līdz 18 g.
virtuālie lietotāji
Apmeklējumu skaits
t.sk. vecumā līdz 18 g
virtuālie apmeklētāji.
Izsniegums pavisam
t.sk. vecumā līdz 18 g.

2006.g.
120
60
1583
801
4546
1725

2007.g.
120
59
1533
794
3791
1046

2008.g.
120
65
2123
1124
3372
824

2009.g.
127
62
125
3788
1831
125
2788
712

Lasītāju skaits bibliotēkā pēdējos trijos gados ir kļuvis stabils. Tas ir normāls
skaitlis, zinot, ka ar katru gadu iedzīvotāju skaits bibliotēkas apkalpojamajā teritorijā
strauji samazinās un samazinās bērnu skaits. Lasītāju stabilo skaitu notur bibliotēkas
lietotāji, kuri dzīvo Rīgā, bet bieži brauc ciemoties Upītes pusē un tad apmeklē
bibliotēku, īpaši brīvdienās un ārpus darba laika, ko viņi nevar izdarīt Rīgā. Strauji
pieaug datora lietotāju skaits. 2009. gadā lasītāju skaits palielinājies par 7 lasītājiem.
Ja visu laiku bija tendence samazināties bibliotēkas apmeklējumu skaitam, tad,
atverot sabiedrisko internetpunktu, 2008. gadā apmeklējumu skaits strauji pieauga. Un
2009 gadā tas ir īpaši palielinājies. Īpaši tas jāsaka par bērniem un jauniešiem.
Bet izsniegums ar katru gadu sarūk. Tas izskaidrojams ar to, ka aiziet mūžībā
vecākās paaudzes lasītāji. Jaunā paaudze lasa maz, vairāk izmanto datorus un jauniešu
preses izdevumus.
○ Pasākumi bibliotēkas pakalpojumu un informācijas resursu pieejamības
uzlabošanai.
Kaut arī bibliotēka darbojas tikai uz pusslodzi, tās darba laiks ir organizēts tā,
lai nedēļas laikā lasītāji varētu izvēlēties bibliotēkas apmeklēšanu sev tīkamākajā
laikā, jo bibliotēka piedāvā savus pakalpojumus gan rīta pusē, gan pusdienu laikā, gan
vakarpusē, gan arī sestdienās. Pie kam pakalpojumu sniegšana netiek liegta, ja tas
steidzami vajadzīgs, arī ārpus darba laika un brīvdienās. To bibliotēka var atļauties, jo
pusslodze ir bibliotekārei un ceturtdaļslodze – bibliotēkas vadītājam.
Jaunieguvumu apstrādes laiks ir minimāls, jo to veic Balvu CB.
○ Pakalpojumu piedāvājums un bibliotēkas lietošanas noteikumi.
Bibliotēkā visi pakalpojumi: grāmatu, brošūru un preses izdevumu lietošana,
audiovizuālā materiāla izmantošana, datoru izmantošana, internetpakalpojumu
izmantošana, kopēšana, printēšana, skenēšana ir bezmaksas. Vienīgi, ja vēlas kopēt
materiālu, kurš nav iegūts bibliotēkā, bet līdzatnests, tad jābūt arī savam līdzatnestam
papīram uz kā kopēt.

3

○ Pasākumi, lai atvieglotu lasītāju darbību bibliotēkā.
Bibliotekāri sniedz konsultācijas darbam ar datoriem un multifunkcionāro
iekārtu, palīdz apgūt sarežģītākās pozīcijas. Grāmatu plauktos ir norādes par
literatūras veidu, alfabētiskie un tautu daiļliteratūras daleņi. Jaunākā literatūra ir
izvietota atsevišķā plauktā. Atsevišķā plauktā izvietora literatūra latgaliski. Bērniem ir
izdalītā „Skolēnu bibliotēkas” izdevumu literatūra un uzziņas literatūra. Tā kā no visa
vecuma lasītājiem ir liels pieprasījums pēc pasakām, tad ir izveidots atsevišķs pasaku,
teiku un anekdošu plaukts. Preses izdevumi ir izvietoti pārredzamā plauktu stendā.
Atsevišķim izvietotas arī bērnu dzejas grāmatas.
○Apmeklētāju konsultēšana un apmācība.
Pamatā šis pakalpojums tiek sniegts vecākās paaudzes apmeklētājiem, kuri
vēlas izveidot savu adresi Draugos un bērniem, kuri neprot atrast spēles vai
interesējošu informāciju.
○ Lasītāju iesaistīšana bibliotēkas pakalpojumu attīstībā.
Mutiski tiek veikta lasītāju vēlmju izpēte. 2009. gadā tika veikta neliela
lasītāju anketēšana par viņu attieksmi – vai Upītes bibnliotēkas pastēvēšana ir
nepieciešama. Sūdzību un ierosinājumu grāmata nav iekārtota. Ir atsauksmju
grāmatas.
○ Telpu vizuālais noformējums.
Vienkāršs sienu krāsojums rozīgā vai salātzaļā krāsā. Nedaudz istabas augu.
Sienas tiek izmantotas mainīgo izstāžu izvietošanai. Tukšās plauktu šūnas tiek
izmantotas izstādēm.
○ Bibliotēkas pieejamība un lietošanas aprīkojums cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām.
Līdz šim bibliotēku nav apmeklējušas personas ar redzes traucējumiem vai ar
pārvietošanās traucējumiem, tāpēc bibliotēka nav pielāgota šādām vajadzībām.
○ Pakaklpojumi attālinātiem lasītājiem – uzziņas, SBA pasūtījumi pa e-pastu,
informācija mājas lapā.
Bieži sniedzu uzziņas un informāciju telefoniski. Sūtu prasīto uzziņas
materiālu pa e-pastu. Šādi pakalpojumi sniegti Daugavpils Univeristātei, Mūzikas
Akadēmijai, Balvu rajona kultūras nodaļai.
2009. gadā 12 SBA pakalpojumi.. Bibliotēka nav izveidojusi savu mājaslapu.
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3. Krājuma komplektēšana un organizācijas politika.
Nominācija
Jaunieguvumu skaits gab.
Izdevumu veidi krājumā:
Grāmatas gab.
%
Seriālizdevumi gab.
%
CD
Pārējie dokumenti
Apgrozība
Lasītība
Apmeklētība

2006. g.
363
6198
87,8
857
12,2
4
0,746
43,00

2007. g.
315
6344
86,16
1009
13,84
6
4
0,644
37,9
14,44

2008. g.
151
6494
86,6
1005
13,4
7
5
0,501
31,59
17,68

2009. g.
81
5560
87,58
787
12,42
8
8
0,45
28,1
29,8

Kaut arī finansiālais piešķīrums grāmatu iegādei nebija krasi samazinājies,
jaunieguvumu skaits ir sarucis. Tas tāpēc, ka dārgākas kļuvušas grāmatas.
Krājuma komplektēšana tiek veikta izejot no lasītāju interesēm. Tā kā bērnu
un skolas jauniešu līdz 18 gadu vecumam ir visvairāk, tad vislielākais jaunieguvumu
skaits ir viņiem. Jaunieguvumi sadalās pa šādām nozarēm: vispārējā nodaļa – 18 gab.,
sabiedriskās zinātnes – 15 gab., dabas zinātnes – 3 gab., māksla – 7 gab., valodniecība
– 1 gab., vēsture – 6 gab., lauksaimniecība – 2 gab., medicīna – 3 gab., sports – 1
gab., folklora – 5 gab. un daiļliteratūra – 20 gab..Pēc daiļliteratūras svešvalodās nav
pieprasījuma.
Bibliotēkā tiek veikts zināms literatūras propogandas darbs. 2009. gadā
notikuši šādi pasākumi:
06.01. Izstāde „Latgales kultūrvēstures pētnieku, rakstnieku Jāni Broku(1919. –
2007.) pieminot”,
30.01. Izstāde „ Atjaunotajam žurnālam „Katōļu Dzeive” – 20”,
12.02. Izstāde „ Latgales „misiņam” Steponam Seiļam(1909. – 1979. – 100”,
16.03. Izstāde „ Dzejniekam Vilim Dzērvinīkam(1959. – 2007.) – 50”,
21.03. Izstāde „ Latgales māksliniekm, 3.Atmodas sabiedriskajam darbiniekam,
Latgales Māras pieminekļa atjaunošanas darbu vadītājam Osvaldam
Zvejsalniekam – 65”,
01.04. Izstāde „ Dzejniecei Broņislavai Mārtuževai – 75’,
02.04. Izstāde „ 100 stundas ar astronomiju un vairāk”,
11.04. Izstāde „Tāvu Zemes Kalendaram - 70”,
25.04. Izstāde „ Latgaliešu pasaulei piederīgajam filozofam K. Rauduvei – 100”,
02.05. Izstāde „ Rakstniekam Jānim Klīdzējam(1914. -2000.) – 95”,
01.06. Atceres brīdis pie Latgales zinātnieka Mikeļa Bukša piemiņas plāksnes
Plešovā,
02.06. Izstāde „Leonardam lazdiņam – 20. gs. brīvdomātājam un 20.gs. septiņdesmito
gadu mīlestības un protesta dzejniekam – 60”,
03.06. Atceres brīdis Čilipīnes kapsētā pie rakstnieka un mākslinieka Jāņa Pastora un
dzejnieka un medicīnas darbinieka Aloiza Kikuča kapa vietām,
04.06. Izstāde „ Dzejniecei Annai Rancānei – 50”,
06.06. Tematisks pasākums „ Leonarda Lazdiņa mīlas unn protesta lirika”,
13.06. Izstāde „Vai līgosim Jāņu naktī?”,
26.06. Izstāde „ Vai lasām grāmatas par Latgali?”
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01.07. Izstāde „Vasara un mūsu jaunākie grāļi un māsas”,
03.08. Izstāde „Karikatūra. Dzīves patiesā seja”,
01.09. Izstāde „Latgaliešu rakstniecei Marijai Andžānei – 100”,
10.09. Izstāde „Gleznotājam Jāzepam Pīgoznim – 75”,
19.09. Mīlestības dzejas un dziesmu festivāls Upītes TN „Upītes uobeļduorzs”,
02.10. Izstāde „ Dzejniekam Augustam Eglājam – 100”;
03.10. Izstāde „Politiķim, valstsvīram, latgaliešu rakstniekam, katoļu mācītājam –
Francim Trasunam – 145”,
17.10. Izstāde „Mūsu gājputni”,
03.11. Izstāde „Mūsu valstij – 91”,
09.11. Izstāde „Ziemeļvalstu tautu literatūra”,
17.12. izstāde „Jaunākās grāmatas bibliotēkā”.
Kaut bibliotēkas apmeklētība pieaug, bet lasītība un fonda apgrozība
tendeciozi no gada uz gadu samazinās.
Bibliotēkas vadītājs ar literatūras propogandas darbu nodarbojas arī ārpus sava
mikrorajona, piedaloties citu bibliotēku un kultūras darba organizātoru, arī skolu
rīkotajos pasākumos, pat ārpus Latvijas valsts robežām.
Šādi pasākumi 2009. gadā bija:
01.04. Pasākums „Ziedu zeme” Upītes pamatskolā,
23.05. Pasākumi Kupravā un Škilbanos „ Tikšanās ar vēlētājiem”,
10.06. Dalība mākslas darbu izstādē Balvu KN,
10.07. Dalība kopā ar Upītes etnogrāfisko ansambli Starptautiskajā folkloras festivālā
BALTICA 2009,
18.07. Dalība Šķilbēnu pagasta padomei rīkotajos Bērnības svētkos,
15.08. Dalība Upītes TN rīkotajos Upītes ciema svētkos,
04.09. Dalība Viļakas KN rīkotajā Dzejas dienu pasākumā,
11.09. Dalība Latgales Dāmu popa koncertptogrammā Balvu KN,
12.09. Dalība Šķaunes pagasta un Rēzeknes augstskolas rīkotajā Marijas Andžānes
100 – gades pasākumā Šķaunē,
18.09. Dalība Rēzeknes novada Dzejas dienu pasākumā Rēzeknē,
20.11. dalība Lietuvā Vītauta Dižā universitātes Kauņā Letonikas centra rīkotajā
latviešu valodas propogandas pasākumā kopā ar Upītes bērnu folkloras kopu
un tautas muzikantiem,
17.11. Dalība Latvijas valsts dibināšanas svētku pasākumā Baltinavas KN,
17.11. Dalība Latvijas valsts dibināšanas svētku pasākumā Rekavas vidusskolā.
4. Informācijas pakalpojumu attīstība.
Bibliotēkā darbojas alfabētiskais katalogs. To izmantot iznāk ļoti reti. Pēc
vajadzības bibliotēka, lai gan reti, izmanto Balvu CB elektronisko kopkatalogu.
Ar elektroniskajām datu bāzēm pagaidām bibliotēka nestrādā, bet domā to
uzsākt.
2009. gadā SBA pakalpojumus lasītājiem sniedza Balvu centrālā bibliotēka.
○ Uzziņu informācijas darbs.
2009. gadā bibliotēkā sniegtas 97 uzziņas un informācija. Svarīgākās un
interesantākās bijušas šādas:
06.01. Par latgaliešu literārajām pasakām,
23.01. Par kultūrvietām Zeļču ciemā uz 57 paralēles,
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18.02. Par latviešu strēlniekiem no Ziemeļlatgales,
21.03. Literatūra bērniem krievu valodā,
26.03. Par gadskārtu ierašu svinībām Latgalē,
31.03. Par bitēm un biškopību,
07.04. Par Annas Brigaderes bērnu literatūru,
18.05. Literatūra par Romāņu mākslu,
30.05.Literatūra par 20.gs vēsturiskajiem notikumiem Latvijā,
02.06. Kultūrvēsturiskie objekti Ziemeļlatgales A pierobežā,
16.07. Informācija par krucifiksiem,
30.08. Par arhitektu Pāvilu Pavlovu,
02.09. Literatūra patr ēdienu receptēm,
01.10. Antona Čehova darbi krievu valodā,
06.10. Literatūra par naudu un numismātiku,
12.11. Tautasdziesmas par sauli,
09.12. Augu notreicēji,
16.12. Latvijas prezidenti.
5. Novadpētniecības darbs.
Mapēs un datora failos tiek uzkrāta novadpētnieciska informācija. 2009. gadā
raksturīgākais paveiktais novadpētniecības darbs:
- izdota „Latgaļu volūdys vuordneica”, kuras vārdu krājumu pats vācu,
- sagatavots fotomākslinieka Pētera Skangaļa dzīves un darbības apraksts,
- savākts dzīves datu materiāls novada personālijām,
- sagatavota lekcija par literatūru latgaļu valodā,
6. Projektizstrāde.
Gada laikā ir izstrādāti daudzi projekti, kurus realizēju caur savu z.s. Jākupāni,
kā juridisku organizāciju. Tā ir vienkāršāk un ērtāk, nekā caur pašvaldību. Projektiem
finansiālu atbalstu meklēju pie pašvaldībām, VKKF, pie privātziedotājiem, atbalstu
rodu arī savā z.s. Jākupāni.
Gada laikā tika izstrādāti sekojoši projekti:
1. Sagatavota un izdota bērnu dzejas grāmata „Ontons Slišāns, Kristina
Vaisvalavičiene. Rūtaļu vydā. Ratelė vėdorelie”. Projekts īstenots ar z.s.
Jākupāni un mecenāta Jāņa Jermacāna finansiālo atbalstu.
2. Dalība Lietuvā Kauņā Vītauta Dižā universitātes Letonikas centrā latviešu
valodas propogandas pasākumā, kur prezentēju izdoto grāmatu „Rūtaļu vydā.
Ratelė vėdorelie”, kopā ar Upītes bērnu folkloras kopu un Upītes tautas
muzikantiem. Projekts īstenots ar z.s. Jākupāni, sabiedriskās organizācijas
„Lietuvas Latvijas forums”, Viļakas novada Domes finansiālo atbalstu.
3. Sagatavota un izdota vārdnīca”Ontons Slišāns.Latgaļu volūdys vuordneica”.
Projekts īstenots ar z.s. Jākupāni finansiālo atbalstu.
4. Mīlestības dzejas un dziesmu festivāls „Upītes Uobeļduorzs”. Projekts īstenots
ar VKKF, Viļakas novada Domes, z.s Jākupāni, z.s. Kotiņi, zs. Tači, SIA
Advors finansiālo atbalstu.
5. Meistardarbnīcas „Tradicionālās kultūras pārmantošana Upītē”. Projekts
īstenots ar VKKF, Viļakas novada Domes, SIA Advors, z.s. Jākupāni
finansiālo atbalstu.
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6. Kultūras, valsts, novada un sabiedrisko darbinieku kapa vietu un piemiņas
vietu apzināšana Latgalē. Projekts netika īstenots, jo nedabūju finansiālo
atbalstu.
7. Grāmatas „Ontons Slisāns. Čipierkstneits jeb Apcirsto sakņu pieaudzēšana”
izdošana. Projekts netika īstenots jo nadabūju finansiālo atbalstu.
7. Metodiskā un konsultatīvā darba un sadarbības raksturojums.
Sniegta metodiskā palīdzība Upītes pamatskolas skolotājiem pie projektu
izstrādes.
Bibliotēkā ir iekārtots bērnu stūrītis, kurā ir bērnu literatūra un viens dators.
Jaunieši iesaistīti projekta - Mīlestības dzejas un dziesmu festivāls „Upītes
uobeļduorzs” sagatavošanā un izvešanā.
Ipaša sadarbība ir ar Latgales kultūrvēstures muzeja Zinātnisko bibliotēklu
Rēzeknē.
Ar saviem novadpētniecības materiāliem sniedzu atbalstu Latgales
kultūrvēstures muzejam.
Sadarbība norit ar Upītes pamatskolu, Rekavas un Baltinavas vidusskolām,
Balvu vidusskolu.
8.Darbs ar bērniem un jauniešiem.
Bērni tiek apmācīti darbam ar datoriem un multifinkcionālās iekārtas printera
darbu.

Jaunieši tiek iesaistīti „Upītes Uobeļduorza” sagatavošanā.

9.Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums.
2009. gadā tika palabots ēkas jumta segums.
Bibliotēkas darbinieku darba apstākļus pasliktina tas, ka nav atsevišķas darba
telpas bibliotekārajam darbam, kas saistās ar fondu uzskaiti, norakstīšanu, tehniskā
aprīkojuma labošanu.
Ziemā telpas ir ļoti aukstas, nepieciešama grīdas, durvju un sienu siltināšana.
Ēkai jāmaina jumta segums.
Līdzekļi bibliotēkas telpu un iekārtu remontam, apkopēm un
uzturēšanai.
2006.g.
813,00

2007.g.
234,00

2008.g.
534,00

2009.g.
24,00

10.Bibliotēkas personāls.
Bibliotēkas vadītājam ir augstākā nebibliotekārā izglītība. Strādā ar 0,25 darba
slodzēm. Darba stāžs bibliotekārajā darbā ir 17 gadi.
Bibliotekārei ir vidējā speciālā, nebibliotekārā izglītība, studē RA filologu
specialitātē pēdējā kursā. 2009. gadā ir apmeklējusi šādus kvalifikācijas celšanas
kursus:
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„Bibliotekārais un informācijas darbs bibliotēkā” –apliecība Nr.178/2009, - 36
stundas,
„Sabiedriskās attiecības kultūras iestādēs. Sadarbība ar medijiem.” – apliecība Nr.
2009-04/100, - 6 stundas,
„Viss par inbox”, kursi bez sertificēšanas.
11.Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums.
Upītes bibliotēkas finansiālais nodrošinājums nācis tikai no Šķilbēnu pagasta
padomes budžeta līdzekļiem un no Viļakas novada Domes budžeta līdzekļiem.
Budžeta līdzekļi
2006.g.
2007.g.
2008.g.
2009.g.
Kopējais bibliotēkas
3591,00
4726,00
6356,00
4487,00
finansiālais nodrošinājums
t.sk. grāmatu iegādei
246,41
301,00
325,00
56,00
preses abonēšanai
325,49
384,00
392,00
39,00
Tā kā Upītes pamatskolā neabonē bērnu presi, tad bibliotēkā tiek abonēti
bērnu un skolu jauniešu žurnal: Ezis, Zīlīte, Sīrups.
2010. gadā bibliotēkā plānts grāmatu iegādei Ls 605,00 un preses izdevumu
abonēšanai – Ls 195,00.
Papildus līdzekļi tiek apgūti projektu rezultātā.
12. Bibliotēkas publicitāte un darbs ar sabiedrību.
Upītes bibliotēka ir Upītes puses cilvēku sabiedriskās dzīves neatņemama
sastāvdaļa. Šeit var izņemt grāmatu palasīšanai, var apskatīt un palasīt periodiskos
izdevumus, var pasēdēt pie datora, var nokopēt savai personīgai lietošanai kādu
vajadzīgu recepti, rakstu vai fotogrāfiju, vai vērtīgu fragmentu no mīļas grāmatas, var
izprintēt no datora informāciju vai attēlus.. Bet bibliotēka vēl ir arī kultūras norišu
organizātore, kad uz pasākumiem sanāk pulka ļaužu un priecājas vai skumst, atceras
vai sapņo.
Ar Upītes bibliotēkas vārdu, un tikai ar to, saistās tradicionālie ikgadējie, jau
17 gadus, Latgales zinātnieka Mikeļa Bukša piemiņas pasākumi 1. jūnijā Plešovā pie
Piemiņas plāksnes. Ar Upītes bibliotēkas vārdu saistās jau astoto gadu katra
septembra mēneša trešajā sestdienā notiekošais Mīlestības dzejas un dziesmu
festivāls „Upītes uobeļdārzs”. Bibliotēkas publicitāti veido dažādie tematiskie
pasākumi un izstādes, pie kam atsevišķas izstādes un daudzi tematiskie pasākumi tiek
rīkoti ārpus bibliotēkas sienām.
Publicitātes pasākums
Tematiskie pasākumi
Izstādes

2006.g.
13
19

2007.g.
17
34

2008.g.
11
19

2009.g.
9
29

Lasītāju anketēšana par apmierinātību ar bibliotēkas darbu nav veikta.
Bibliotēkas publicitāti veicina arī bibliotekāres un vadītāja publicitāte – kā
Latgales rakstnieki.
Biblotēka sadarbojas ar kultūras dzīves organizātoriem Upītes TN un Rekavas
jauniešu iniciatīvas centrā „Zvaniņi”.un kopīgi plāno lielos pasākumus pašvaldības
teritorijā. Ja biblotēka plāno pasākumus, kuri ietiecas citu pašvaldību teritorijā, par to
tiek ziņots un lūgts uz sadarbību.
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30.01. 2010. g.

Upītes bibliotēkas vad.: Antons Slišāns.
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