VIĻAKAS NOVADA CENTRĀLĀS
BIBLIOTĒKAS
PĀRSKATS
PAR DARBU 2009.GADĀ

1. Bibliotēkas darbības vispārīgs raksturojums:
Viļakas novada Centrālā bibliotēka (turpmāk – bibliotēka) ir vietējais
kultūras un informācijas centrs, kas nodrošina pieejamību visu veidu
zināšanām un informācijai.
Bibliotēka mazpilsētā ir kultūrvides veidotāja, veic iedzīvotāju
tālākizglītību, kultūras vērtību apriti un saglabāšanu. Pašreizējos
ekonomiski un sociāli smagajos apstākļos bibliotēkas loma un iedzīvotāju
vajadzības pēc tās pakalpojumiem ievērojami pieaug. Tā ir vieta, kur satikt
un atrast domubiedrus, pavadīt brīvo laiku.Te ir izveidots sabiedriskā
interneta pieejas punkts ar 12 datoru vietām, ir iespēja izmantot printeri,
skeneri, kopētāju. Izmantojot laikmetīgas informācijas tehnoloģijas,
bibliotēka kļūst par logu uz plašo pasauli.



Īss situācijas raksturojums

Administratīvi teritoriālās reformas apstākļos, kad mainījās ierastā
pašvaldību struktūra, izveidojoties Viļakas novadam, Viļakas pilsētas
bibliotēka kļūst par Viļakas novada Centrālo bibliotēku – novada bibliotēku
tīkla vietējo sadarbības centru. Viļakas novada Centrālā bibliotēka ir
vietējās nozīmes bibliotēka, kuras darbību koordinē un metodiski vada
Balvu Centrālā bibliotēka.
Bibliotēka, kā kultūrizglītības un informācijas iestāde apkalpo ne tikai
Viļakas pilsētas iedzīvotājus, bet arī apkārtējo pagastu – Susāju, Žīguru,
Kupravas, Medņevas, Vecumu, arī Šķilbēnu iedzīvotājus. Bibliotēkas
pakalpojumus izmanto Viļakas pamatskolas, Valsts ģimnāzijas, mūzikas un
mākslas skolu audzēkņi. Te zinātkārais var saņemt nepieciešamo
informāciju, bet pēc kultūras dzīves aktivitātēm alkstošie veldzi savai
dvēselei, apmeklējot bibliotēkas organizētos pasākumus ar radošām
personībām.
Pašreizējā bibliotēkas atrašanās vieta (pilsētas galveno ielu krustojumā) un
ģeogrāfiskais izvietojums uz ielas, kur atrodas pamatskola, Valsts ģimnāzija
un kultūras nams, ir labs esošo un iespējamo lietotāju piesaistes centrs.
Priekšrocība ir arī bezvadu interneta izmantošanas iespējas blakus esošajam
valsts nozīmes autoceļam uz ES austrumu robežu.
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Vispasaules tīmeklī un plašsaziņas līdzekļos bibliotēka atpazīstama gan pēc
iestādes logo, gan pēc mājas lapas:
http://www.vilakabiblio.wordpress.com

2. Bibliotēku pakalpojumu pieejamība:


Bibliotēkas pakalpojumu attīstība

Viļakas novada Centrālā bibliotēka ir vietējas nozīmes publiska bibliotēka,
novada bibliotēku: Kupravas, Medņevas, Rekavas, Susāju, Upītes, Vecumu,
Žīguru bibliotēku tīkla sadarbības vietējais centrs. Lai ekonomiskāk un
efektīvāk izmantotu novada budžeta līdzekļus tai jāsekmē novada bibliotēku
darbības koordinācija krājumu veidošanā, periodikas pasūtīšanā, krājumu
kopīgā izmantošanā. Uz esošās bibliotēkas globālā tīmekļa vietnes pamata
izveido un administrē novadu bibliotēku tiešsaistes informācijas sistēmas.
Bibliotēkas piedāvātie un sniegtie pakalpojumi ir ieinteresējuši un
piesaistījuši daudzveidīgu lietotāju loku. Vairums bibliotēkas apmeklētāju ir
skolas vecuma bērni un jaunieši, kā arī pensijas vecuma cilvēki, kuri šeit ne
tikai lasa grāmatas un periodiku, bet arī izmanto moderno tehnoloģiju plašās
iespējas. Kopš 2007. gada, kad interneta pieejamība kļuvusi bezmaksas,
strauji pieaudzis tīmekļa lietotāju skaits. Līdz ar projekta „Trešais tēva dēls”
ienākšanu sācies jauns posms bibliotēkas attīstībā. Savukārt pašiem
mazākajiem bibliotēkas apmeklētājiem ir iespēja izmantot „Bērnu stūrīša”
radošās priekšrocības.2009.gadā bērnu stūrītis ir papildinājies ar jaunām
galda spēlēm, mīkstām rotaļlietām. Vasarā Rēzeknes Mākslas un dizaina
koledžas studente Dace Circene īstenoja savu ideju-pārvērtības ,,Bērnu
stūrītī”, tas kļuvis atpazīstams ar jauniem pasaku varoņiem un burtiņiem uz
kolonnas.
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Dažāda vecuma un dzimuma bibliotēkas pakalpojumu lietotājiem pieejams
plašs uzziņu, nozaru un daiļliteratūras klāsts. Izmantojot internetā pieejamās
datu bāzes - letonika, nais, news ikviens var dažu minūšu laikā atrast sev
nepieciešamo informāciju. Pieaugusi interneta izmantošana darba
meklēšanai, informācijas meklēšanai par precēm un pakalpojumiem,
ibankas un lursoft pakalpojumu izmantošana. Pieaudzis to apmeklētāju
skaits, kuri izmanto internetu, lai iegādātos preces. Pasūtītu aviobiļetes.
Internets aizstāj pasta un banku klātbūtni, lietotājs ietaupa naudu un laiku,
apmaksājot rēķinus internetā. Bibliotēkā var izmantot kopēšanas,
izdrukāšanas, skenēšanas iespējas un informācijas ierakstīšanu datu nesējos.



Bibliotēkas izmantošana

Galvenie bibliotēkas rādītāji

2009
2008



Lietotāju sk.
721
714
+7

Apmeklējums
23823/10859virt.
17582
+6241

Grām.izsniegums
38176
37729
+447

Pasākumi bibliotēkas pakalpojumu un informācijas resursu
pieejamības uzlabošanai

1. Bibliotēka lietotājiem atvērta 45 stundas nedēļā, katru dienu no
pl.9.00- 17.00, sestdienās no pl.10.00-15.00, brīvdiena – svētdiena.
Darba laiks atbilst iedzīvotāju interesēm. . Lai uzlabotu bibliotēkas
pakalpojumu kvalitāti, 2009.gadā tika veikta lasītāju aptauja.
Aptaujas rezultāti: aptaujā piedalījās 78 bibliotēkas apmeklētāji
vecumā no 16 līdz 84 gadiem. Vairums respondentu – 71%, izteicās
par to, ka pastāvošais bibliotēkas darba laiks viņus pilnīgi apmierina.
10% apmeklētāju ērtāk būtu, ja bibliotēka strādātu ilgāk vakaros.
13% aptaujāto pieņemamāks būtu bibliotēkas darba laiks svētdienās,
bet 6% nebija sava viedokļa. Aptaujas rezultāti liecina, ka nav
nepieciešams pagaidām bibliotēkas darba laiku mainīt. Sākot ar
oktobri, Viļakas novada dome noteica 4 dienu darba nedēļu,
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bibliotēkas darba laiku tas neietekmēja, apmeklētājiem tā bija atvērta
katru dienu, izņemot svētdienas.
Informācija par darba laiku, lietošanas noteikumiem un citām bibliotēkas
aktivitātēm pieejama informācijas stendā un bibliotēkas mājas lapā:
http://www.vilakabiblio.wordpress.com


Pakalpojumu
nosacījumi

piedāvājums

un

bibliotēkas

lietošanas

Bibliotēkas lietošanas noteikumi apstiprināti Viļakas novada Domes sēdē
2009.gada 24.septembrī.
Bezmaksas pakalpojumi: bibliotēkas krājuma izmantošana, uzziņu
sniegšana, datoru un interneta izmantošana, konsultēšana un apmācība
tradicionālo un elektronisko resursu izmantošanā.
Maksas pakalpojumi: kopēšana, drukāšana, skenēšana, informācijas
ierakstīšana dažādos informācijas nesējos, interneta un datoru izmantošana
izklaides nolūkos.


Pasākumi, lai atvieglotu lasītāju darbību bibliotēkā

Apmeklētāju konsultēšana un apmācība
Bibliotēkā tika organizētas konsultācijas un apmācības apmeklētājiem,
īpašu uzmanību pievēršot elektroniskās informācijas resursu izmantošanas
prasmēm. Te ir sniegtas nepieciešamās teorētiskās un praktiskās nodarbības
pirmo datoriemaņu apgūšanā bērniem invalīdiem, cilvēkiem ar kustību
traucējumiem, bērniem no nelabvēlīgām ģimenēm un pensijas vecuma
cilvēkiem izmantot mūsdienīgas datortehnikas un globālā tīkla priekšrocības.



Lasītāju iesaistīšana bibliotēkas pakalpojumu attīstībā

Bibliotēkā iekārtota atsauksmju un ierosinājumu grāmata.
Lai lasītājus iesaistītu bibliotēkas pakalpojumu attīstībā, tiek veiktas
aptaujas, ar kuru palīdzību tiek pētītas apmeklētāju vēlmes un ierosinājumi,
tiek uzklausīti un vērā ņemti mutvārdu ieteikumi bibliotēkas krājuma
komplektēšanā.
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Martā tika veikta aptauja “Viļakas pilsētas bibliotēkas emuāra vērtējums”.
Aptauja “Viļakas pilsētas bibliotēkas emuāra vērtējums” ir paredzēta
emuāru apmeklētājiem, vērtējot konkrēto emuāru, piedāvājot savu
personīgo skatījumu un komentāru par laba emuāra principiem un
lietotājiem draudzīgu vidi.
Aptaujas rezultāti tiek izmantoti analizējot emuāra nozīmi informācijas
sabiedrībā un interneta telpas izmantošanā.
Aptaujas “Viļakas pilsētas bibliotēkas emuāra vērtējums” rezultāti

5 punktu sistēmā Viļakas bibliotēkas emuārs tika novērtēts gandrīz kā ļoti
labs.


Telpu vizuālais noformējums

Domājot par bibliotēkas apmeklētājiem, tiek veikta bibliotēkas telpu
renovācija. Bibliotēkas telpas ir gaišas, siltas, viesmīlīgas. Iespēju robežās
tiek atjaunotas mēbeles (2008. gadā – lasītāju apkalpošanas galds,
datorgaldi, datorkrēsli, žurnālu galdiņš, bērnu stūrītis, paklājs). Telpu
vizuālais noformējums veidots, lai tas būtu tīkams apmeklētājiem.
Floristikas darbu, bērnu zīmējumu izstādes patīkami atdzīvina un izgaismo
telpas auru.
Bibliotēku apmeklētājiem pievilcīgu dara dabiskās un mākslīgās gaismas
saspēle,, ziedu kompozīcijas un bibliotēkas darbinieku labsirdīgais smaids.
Bibliotēka atbilst mūsdienīgas bibliotēkas tēlam gan aprīkojuma, gan
vizuāla izskata ziņā, tā atvērta ikvienam bibliotēkas apmeklētājam.


Pakalpojumi attālinātiem lasītājiem – uzziņas,
pasūtījumi pa e-pastu, informācija mājas lapā
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SBA

Veicot uzziņu un informācijas darbu, tiek izmantoti visi bibliotēkā
pieejamie resursi – uzziņu fonds, elektroniskie pakalpojumi, datu bāzes
letonika, nais. 2009. gadā sniegtas 460 uzziņas.
Bibliotēkas mājas lapu 2009.gadā apmeklējuši 10859 virtuālie apmeklētāji.

Visvairāk uzziņu sniegts skolu audzēkņiem, uzņēmējiem, zemniekiem.
Pieprasītākās tēmas – darba iespējas ES, ES reģionālā politika, dažādu tautu
kultūra, māksla, tradīcijas, ekoloģijas problēmas Latvijā.
Bibliotēkā tiek izmantots iekšzemes SBA. Ikviens bibliotēkas lasītāju
pieprasījums tiek apmierināts izmantojot arī Balvu Centrālās bibliotēkas,
Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājumus.Pa e-pastu no LNB pasūtīta
1grāmata.

3. Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika
Bibliotēkas krājums uz 2010.gada 1.janvāri – 19230eksemplāri.
Viena no bibliotēku prioritātēm ir darbs ar bibliotēkas krājumu, radot
kvalitatīvu, mobilu, rekataloģizētu bibliotēkas fondu, kas dotu iespēju
bibliotēkas lietotājiem operatīvāk iegūt nepieciešamo informāciju un arī
vizuāli tas būtu pievilcīgāks. Bibliotēkas intensīvi strādāja pie krājuma
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rekomplektēšanas no maz izmantotās literatūras, saturā novecojušiem un
fiziski nolietotiem izdevumiem.
2009..gadā norakstīti 4425 eksemplāri: 3413 grāmatas, 1012 seriālizdevumi,
Krājuma komplektēšana balstās uz mērķtiecīgu dažādu lietotāju grupu
informacionāli izglītojošo vajadzību apmierināšanu – mācību procesa
veicināšanai, uzziņu un dažādas informācijas ieguvei, dažādu sociālo grupu
lasīšanas atbalstīšanai.
Pasliktinoties ekonomiskai situācijai valstī, Viļakas novada domes budžeta
līdzekļi kļuva ierobežoti, iespēju robežās tika pasūtīti preses izdevumi pēc
kuriem bibliotēkā ir liels pieprasījums.
Bibliotēkā pieejami 26 nosaukumu preses izdevumi, bet bibliotēkas
prioritāte krājuma komplektēšanā ir uzziņu literatūras, vārdnīcu,
enciklopēdiju iegāde. Īpaša uzmanība tiek pievērsta nozaru – pedagoģijas,
psiholoģijas, filozofijas, juridiskās, ekonomikas literatūras atlasei.

4. Informācijas pakalpojumu attīstība:
•
Katalogi
Bibliotēkas alfabētiskais katalogs papildinās ar jaunieguvumu kartītēm.
Norakstītās literatūras kartītes tiek izņemtas.
Bibliotēkā izveidots topogrāfiskais katalogs, bibliotekārajā darbā tas
nepieciešams veicot fonda pārbaudi – inventarizāciju.
•
Informācija par bibliotēkas krājumu reģiona elektroniskajā
kopkatalogā, (eksemplāru ziņas); % no bibliotēkas kopējā krājuma
Reģiona elektroniskajā kopkatalogā ir informācija par aptuveni 6112
bibliotēkas krājumā esošiem eksemplāriem. No kopējā bibliotēkas krājuma
tas ir 49 procenti.
Bibliotēka turpina bibliotēkas darba procesu automatizāciju, darbojoties IIS
Alises 4i serverī- veicot fonda rekataloģizāciju.
elektronisko datu bāžu (tiešsaistē un CD) piedāvājums
Bibliotēka saviem lietotājiem bez maksas piedāvā: LETONIKA,
Akadēmiskās bibliotēkas, uzziņu, nozaru, tiesību, izglītības un citus
informācijas avotus.
•

•

Uzziņu informācijas darbs
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Veicot uzziņu un informācijas darbu, tiek izmantoti visi bibliotēkā
pieejamie resursi – uzziņu fonds, elektroniskie pakalpojumi, datu bāzes
LETONIKA, NAIS. 2009. gadā sniegtas 460 uzziņas.
Visvairāk uzziņu sniegts skolu audzēkņiem, uzņēmējiem, zemniekiem.
Pieprasītākās tēmas – darba iespējas ES, ES reģionālā politika, dažādu tautu
kultūra, māksla, tradīcijas, ekoloģijas problēmas Latvijā, Latvijas mazās
upes, to flora un fauna, ūdens struktūra, tā nozīme cilvēka dzīvē
Bibliotēkā ir plašs tematisko mapju klāsts (16), kuras izmanto skolēni gan
projektu nedēļu ietvaros, gan mācību procesā.
Tematiskās mapes:
•
Mana Latvija
•
Eiropas Valstis
•
Latviskā gadskārta
•
Ziemassvētki, Lieldienas, Vasaras Saulgrieži
•
Mākslas stili
•
Ģimenes tradīcijas
•
Senču zīmes
•
Caur sidraba birzi gāju
•
Mātes diena
•
Mājas kultūra
•
Pasaules brīnumi
•
Mājas mīluļi
•
Mācīsimies svētkus svinēt
•
Latvijas daba



SBA pakalpojumu piedāvājums

Bibliotēkā tiek izmantots iekšzemes SBA. Ikviens bibliotēkas lasītāju
pieprasījums tiek apmierināts izmantojot Balvu Centrālās bibliotēkas,
Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājumus.
Saņemtās grāmatas SBA
Gads

Balvu CB

Latvijas NB

2009.

6

1
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5. Novadpētniecības darbs
Jo tālāk nākotnē, jo vērtīgāks pagātnes mantojums. Līdz ar to bibliotēkai,
pildot kultūrizglītojošās iestādes funkcijas, sava novada izpētē svarīgi izcelt
personības un darbus, kas sakņojoties vēsturē veido atmiņu koku ar
pinumiem rītdienā.
Novadpētniecības darbs liek aktīvi sekot līdzi dzīves norisēm, pētīt un vākt
materiālus par novadniekiem un notikumiem.
Novadpētniecības materiāli savākti un apkopoti mapēs:
• Viļaka – pilsēta, kas atmirdz ezerā;
• Viļakas dabas un kultūrvēstures objekti;
• Viļakas skolu vēstures lappuses;
• Viļakas bibliotēku vēsture;
• Viļakas Dievnami;
• Uzņēmumi Viļakā līdz 1991. gadam;
• Kultūras dzīve Viļakā;
• Biedrība dāmu klubs „Marienhauzena” 4 (četrās) mapēs;
• Folkloras kopa „Atzele”;
• Etnogrāfiskais ansamblis „Abrenīte”;
• Veselības aprūpe Viļakā;
• Valsts robežsardzes Viļakas pārvalde;
• Novadnieku domu pērles;
• Kanādas Latviešu katoļu apvienības priekšsēdētājs Bruno Logins;
• Pīters Miglinīks;
• Cilvēka arhīvs;
• Viļaka vēstures mirkļos;
• Viļaka – Ziemeļlatgales pērle;
• Joņs Cybuļskis
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Bibliotēkas novadpētniecības fondā ir vērtīgi izdevumi grāmatas, kas
izdotas Viļakā Joņa Cibuļska apgādā 1939. gadā. Tās un citus izzinošus
materiālus bibliotēkai dāvinājis novadnieks – bibliofils Ivars Logins.
Bibliotēkai ir cieša sadarbība ar novadniekiem – rakstniekiem. Te notiek
grāmatu atvēršanas svētki un tikšanās ar autoriem, dzejas dienu pasākumi.
Bibliotēkā ar apmeklētājiem un saviem lasītājiem tikušies Santa Mežābele,
Ontons Slišāns, Valerjans Rundzāns, Rutta Jeromāne, Zinaīda Logina, Ilze
Keiša, Vilis Bukšs, Aelita Bukovska.
Kanādas Latviešu katoļu apvienības priekšsēdis Bruno Logins ir dāvinājis
plašu un daudzpusīgu trimdas literatūras klāstu.
Foto materiāli par Viļaku senāk un tagad skatāmi foto izstādē „Viļaka laiku
lokos – senāk un tagad”. Gadalaiku pieskārieni un pilsēta ikdienā redzama
izstādē „Viļaka fotoattēlos”.

6. Projektu izstrāde
2009.gadā tika sagatavots un iesniegts projekts ,,Rudens Saulgriežu
tradīcijas Viļakas novadā” Latviešu fondam Amerikā, bet diemžēl netika
atbalstīts.

7. Metodiskā un konsultatīvā darba un sadarbības
raksturojums:
Visi bibliotēkas darbinieki apmeklēja Balvu Centrālās bibliotēkas
rīkotos tālākizglītības kursus, konferences un pieredzes braucienus uz
citām bibliotēkām. Jūnijā interesanta un saturīga izvērtās ekskursija
uz Tilžu un Vectilžu, Lazdukalnu un Bērzpili, apmeklējot gan
bibliotēkas, gan savdabīgas dabas un kultūras vietas šajos pagastos.
Pēc administratīvi teritoriālās reformas, izveidojoties novadiem,
Viļakas pilsētas bibliotēka kļūst par Viļakas novada bibliotēku vietējo
sadarbības centru, sniedzot konsultācijas, padomus, praktiskas
nodarbības par aktuāliem bibliotēku darba jautājumiem.
18. augustā, šovasar jau otro reizi, notika Viļakas novada kultūras
darbinieku tikšanās. Pirms divām nedēļām novada kultūras druvas kopēji
vienkopus pulcējās Viļakas kultūras namā. Uz tikšanos ar novada kultūras
organizatoriem tad bija ieradies Viļakas novada Domes priekšsēdētājs
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Sergejs Maksimovs, izpilddirektors Aldis Pušpurs un bijušā Balvu rajona
kultūras nodaļas vadītāja Ruta Cibule.
Šoreiz Viļakas muzeja telpās ar kultūras namu darba organizatoriem un
novada bibliotekāriem tikās Viļakas novada izpilddirektors Aldis Pušpurs
un Ruta Cibule.
Pirms sarunām par novada kultūras dzīves norisēm Viļakas muzeja vadītāja
Maija Boldāne iepazīstināja ar muzejā skatāmām ekspozīcijām un novada
vēsturi.
Pēc kopīgas sanāksmes novada bibliotekārus ar novada bibliotēku nākotnes
redzējumu iepazīstināja Viļakas bibliotēkas vadītāja Vija Circāne. Viļakas
bibliotēkai kļūstot par novada Centrālo bibliotēku pārkārtosies arī līdzšinējo
pagastu bibliotēku sadarbības tīkls novada ietvaros.
Viļakas novada Centrālajā bibliotēkā 22. oktobrī notika seminārs novada
bibliotekāriem. Semināra gaitā pārrunāja jaunumus bibliotēku darbā un
jautājumus, kas saistīti ar gatavošanos „Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļai”.
Semināra turpinājumā praktiskās nodarbībās bibliotekāri pilnveidoja
prasmes un iemaņas savu bibliotēku mājas lapu administrēšanā.
Seminārā noslēgumā ar interesantām atziņām, kas gūtas ceļojuma laikā
Turcijā, ar novada bibliotekāriem dalījās Viļakas bibliotēkas direktore Vija
Circāne.

8. Darbs ar bērniem un jauniešiem
Viļakas pilsētas bibliotēkas iespējas izmanto Viļakas pamatskolas, Viļakas
Valsts ģimnāzijas, Viļakas mākslas un mūzikas skolas, kā arī apkārtējo
pagastu skolu audzēkņi.
Bibliotēkai nepārtraukti jāreaģē uz augošajām izmaiņām sabiedrībā, jāseko
līdzi bērnu informācijas, kultūras un izklaides aktualitātēm.
Pasākumi bērniem un jauniešiem 2009.gadā.
Janvāris
Dzejas un dziesmas pēcpusdienā 21. janvārī Viļakas Kultūras namā
klātesošajiem savu dzeju lasīja dzejnieks Aleksandrs Aleksejevs, dziedāja
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krievu dziesmu ansamblis “Sudaruškas”, etnogrāfiskais ansamblis
“Abrenīte”, dziedātāja Larisa un solists Ansis
Februāris
Seno gadskārtu svinību ietvaros 25. februārī Viļakas Kultūras namā notika
pasākums Pelnu dienas tradīciju (laika, sadzīves) un ticējumu (par maizes
cepšanu, labību un liniem, lopiem un vistām, kukaiņiem un kāpostiem)
skaidrojumi un izdarības kopā ar etnogrāfisko ansambli „Abrenīte“, senču
zīmju izskaidrotājiem un skolu jaunatni.
Aprīlis
Tematiskas pēcpusdienas „Jura dienas tradīcijas Latvijā un pasaulē”
ietvaros Viļakas pamatskolas 3. klases skolēni piedalījās radošajā
meistardarbnīcā, kur izgatavoja atklātnes ar Rozes simbolu. 23. aprīlī skolas
bērni kopā ar skolotāju Mārīti Supi apmeklēja bibliotēku un dāvināja savus
darbiņus.
Bibliotēkā skolēni runāja par Jura vārda nozīmi dažādās tradīcijās,
nogaršoja sava klases biedra Jura līdz atnestās saldās kūkas un saņēma
bibliotēkas darbinieku Jura dienas ūdens “svētību”.

Jūnijs
Izstāde “Mani čaklie pirkstiņi”
Viļakas bibliotēkā bija skatāma Viļakas pamatskolas 3. klases skolnieču
Evijas Kravales un Gunas Šimanovskas darbu izstāde ,,Mani čaklie
pirkstiņi”
Septembris
„Dzejas pasaule katram mums sava – brīnumu pilna” – šādu vārdu
gaisotnē Viļakas bibliotēkā un pie Pītera Miglinīka piemiņas plāksnes dzeju
lasīja Viļakas pamatskolas 4. klases skolēni.
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„Buri – buri – burtiņi. Jā, jā, jā! Tās ir burvju durtiņas, Pa kurām ieiet
var grāmatā” (J. Baltvilks) Mazo padomiņu skolas pirmās nodarbības
ietvaros Miķeļdienā (29.septembris) Viļakas bibliotēkā ciemojās Viļakas
pamatskolas 2. klases bērni skolotājas un klases audzinātājas Dzintras
Pipares pavadībā.
Oktobris
Viļakas pamatskolas 4. klases bērnu mākslas darbu izstāde Viļakas
bibliotēkā.
Autori: Artūrs Kirilovs, Dāvis Kokorevičs, Dinija Romanova, Daira
Martiņenko, Guna Šimanovska, Jeļizaveta Sovetova, Evija Kravale un
Armands Circens.
NOVEMBRIS

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākumu ietvaros Viļakas pamatskolas 2.
un 4. klasē ar „Veļu laika noskaņas Ziemeļvalstu un latviešu literatūrā” un
pasakas “Zvēru karš” lasījumiem piedalījās bibliotekāres Vija Circāne un
Rutta Jeromāne.
Decembris
Ziemassvētku gaidās 9. decembra pēcpusdienā Viļakas bibliotēkā darbojās
Ziemassvētku apsveikumu un rotājumu gatavošanas darbnīca.
Tematiskā pēcpusdienā „Ceļā uz Ziemassvētkiem” piedalījās Viļakas
pamatskolas 4. klases bērni.
Pasākums beidzās ar seno Ziemassvētku apsveikuma kartiņu izstādi.
• apmācība bibliotēkas darba iemaņās un informācijas apguves
prasmē
Tiek organizētas konsultācijas un apmācība apmeklētājiem, īpašu uzmanību
pievēršot elektroniskās informācijas resursu izmantošanas prasmēm.
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2009.gada vasarā, bērniem ar kustību traucējumiem un pensionāriem
sniegta nepieciešamā teorētiskā un tehniskā palīdzība pirmo datoriemaņu
apgūšanā.
Ikdienā tiek sniegtas konsultācijas individuāli bibliotēkas resursu
izmantošanā.
• lasīšanas veicināšanas pasākumu organizēšana
Svarīgi iesaistīt bibliotēkā pirmsskolas vecuma bērnus, lai saikne ar
literatūru veidotos pēc iespējas agrāk.
Katru gadu tiek organizētas Viļakas pirmsskolas izglītības iestādes bērnu
ekskursijas uz bibliotēku.
Lai popularizētu bibliotēkas pakalpojumus ģimenēs un pievērstu jauno
vecāku uzmanību lasīšanas jautājumiem, 2009. gada nogalē, sadarbībā ar
skolu bibliotēku, Viļakas pamatskolas vecāku sapulcē tika aktualizēts
jautājums par bibliotēkas un ģimenes sadarbību skolēnu lasītprasmes
veicināšanā. Šīs prasmes pielietojums ietver plašu iespēju amplitūdu no
grāmatas līdz e-videi, no lasīšanas dzimtajā valodā līdz lasīšanai vismaz trīs
svešvalodās, no pasakas lasīšanas līdz iepazīšanās ar sarežģītu instrukciju,
no lasīšanas savam priekam līdz lasīšanai kā pienākumam.
Veicot aptauju skolēnu vidū, tika konstatēts, ka Viļakas novada centrālo
bibliotēku izmanto procentuāli lielāks skolēnu skaits nekā skolas bibliotēku
– skolas bibliotēku 25%, Novada bibliotēku – 75%. Aptauja veikta 1.6.klašu grupā.
Īpaša sadarbība bibliotēkai izveidojusies ar Viļakas pamatskolas 2. un
4.klasi. Vienu reizi mēnesī tiek organizētas tematiskas pēcpusdienas,
konkursi, erudīcijas spēles, tikšanās ar novadniekiem – interesantiem
cilvēkiem (Valerjanu Rundzānu, Vili Bukšu, Santu Mežābeli) rīkotas dzejas
un labo padomu stundas, zīmējumu konkursi.
• sava bibliotēkas zona bērniem, kas viegli atpazīstama
Ar Viļakas pašvaldības atbalstu iekārtots „Bērnu stūrītis”, atsevišķs stūrītis
bērniem – ar paklāju, mazu galdiņu un krēsliem, logo klucīšiem, galda
spēlēm un īpašu šī stūrīša princesi Alisi, kurai netradicionālu tērpu darināja
bibliotēkas apmeklētāja Nellija.

15

• Sadarbība ar skolām, skolu bibliotēkām
Gadu gaitā bibliotēkai izveidojusies cieša sadarbība ar Viļakas skolām –
pamatskolu, Valsts ģimnāziju, Mūzikas un mākslas skolu. Tie ir kopīgi
organizētie pasākumi – dzejas dienas, tikšanās ar novadniekiem, literāras
pēcpusdienas, erudīcijas konkursi.

9. Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums:
Bibliotēkas telpu stāvoklis ir pietiekami labs. Telpas ir siltas, mājīgas,
atbilstošas bibliotēkas prasībām. 2007. gadā ar pašvaldības atbalstu
renovēta administratīvā telpa. Varētu būt plašākas krātuves telpas.
Lasītāju darba vietas ir pietiekamas, labi apgaismotas. Bibliotēka
aprīkota ar ugunsdrošības signalizāciju. 2004. gadā pilnīgi renovētas
bibliotēkas lietošanas telpas. 2006. gadā renovēta apkures sistēma.
2008. gadā veikts kosmētiskais remonts. No 2004. līdz 2009. gadam
iegādāti 14 datorgaldi, 14 datorkrēsli, drēbju pakaramais. 2008. gadā –
lasītāju apkalpošanas galds, žurnālu galdiņš, bērnu galds un krēsli,
paklājs bērnu stūrītim.

10. Bibliotēkas personāls:
No 2009. gada 25.jūnija bibliotēkā strādā 3 darbinieki.
Bibliotēkas direktore ar augstāko profesionālo izglītību, darba pieredze 32
gadi, darbojas NVO sektorā, dzied etnogrāfiskajā ansamblī ,,Abrenīte”,
LNB Atbalsta biedrības balvas „Pagasta bibliotekārs – Gaismas nesējs”
ieguvēja Latgales reģionā 2009.gadā.
Bērnu nodaļas vadītāja ar vidējo profesionālo izglītību, darba pieredze 38
gadi, piedalās erudīcijas konkursos.
Informācijas speciālists ar vidējo speciālo izglītību, ilgus gadus strādājis
vadošā kultūras darbā, ar lielu pieredzi projektu izstrādē un vadīšanā, labi
pārzina informācijas tehnoloģiju piedāvātās iespējas, nodarbojas ar dabas un
laika vērojumiem un to uzskaitījumu.
Kolektīvs radošs, profesionāli izglītots, aktīvi piedalās pilsētas kultūras
dzīvē.
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Viļakas pilsētas bibliotēkas
vecākajai bibliotekārei Inārai
Kudurei 25. jūnijs bija pēdējā
darba diena bibliotēkā. Ināra
piepulcējās lielajai pensionāru
saimei un vadīs saulainas,
darbīgas senioru dienas, pirms
tam, aprīlī, atskatījās uz sava
mūža darbīgajiem 40 gadiem.
Visi bibliotēkas darbinieki
apmeklē
Balvu
Centrālās
bibliotēkas rīkotos tālākizglītības kursus, konferences un pieredzes
braucienus uz citām bibliotēkām gan rajonā, gan republikā.

11. Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums:
Finansējumu grāmatu un periodisko izdevumu iegādei sniedz pašvaldība,
bet daudzu gadu garumā bibliotēka ir saņēmusi trimdas literatūras
dāvinājumus no Kanādas latviešu katoļu apvienības un Daugavas Vanagiem
Kanādā, garīgās literatūras dāvinājumus sniedz Rīgas Svētā Franciska
Romas katoļu draudzes priesteris O.Aleksāns

12. Bibliotēkas publicitāte un darbs ar sabiedrību:
Bibliotēkas darbinieki aktīvi iesaistās pilsētas organizētajos pasākumos..
Tiek organizēti kopīgi kultūras pasākumi ar Viļakas skolām, KN.
Informāciju par notikušajām aktivitātēm bibliotēkas dzīvē var lasīt
laikrakstā ,,Vaduguns”, bibliotēkas mājas lapāwww.vilakabiblio.wordpress.com, un vietnē:
www.bibliotekas.lv/vilaka/pages/zinas.php Digitālā laikmeta iespaidā arī
Viļakas bibliotēka kopš augusta ir atrodama vispasaules populārajā sociālajā
tīklā Twitterī un arī Twitpic. Ikviens interesents, kas ir Skype lietotājs, ar
bibliotēku var sazināties izmantojot bibliotēkas Skype adresi:
vilakas.biblioteka. Par bibliotēkas darbību ir izveidots buklets.
Bibliotēka piedalījās divos valsts mēroga informācijas meklēšanas
konkursos.
Pavasarī (martā) „LURSOFT IT” un valsts aģentūras „Kultūras informācijas
sistēmas” rīkotajā konkursā „Nāc uz bibliotēku un atrodi meklēto” un
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rudenī (oktobrī) Letonikas konkursā, kuri tika pārstāvēti abās līgās
(bibliotekāru un bibliotēkas lasītāju).
Konkursi tika organizēti, lai popularizētu bibliotēku apmeklēšanu, pastāstītu
par iespējām, kādas lasītājiem piedāvā Latvijas publiskās bibliotēkas, par
elektroniskajiem resursiem, kādi pieejami lasītājiem bibliotēkās bez maksas,
kā arī, lai veicinātu šo datu bāžu apgūšanu un izmantošanu.
Bibliotēka arvien vairāk kļūst par kultūras un sociālo kontaktu centru
pilsētā, daudzas aktivitātes tiek organizētas sadarbojoties ar Viļakas KN,
nevalstisko sektoru.
2009.gadā vairāki pasākumi raksturo bibliotēkas un Kultūras nama
veiksmīgu sadarbību:
Janvārī - Dzejas un dziesmas pēcpusdienā 21. janvārī Viļakas Kultūras
namā klātesošajiem savu dzeju lasīja dzejnieks Aleksandrs Aleksejevs,
dziedāja krievu dziesmu ansamblis “Sudaruškas”, etnogrāfiskais ansamblis
“Abrenīte”, dziedātāja Larisa un solists Ansis Bērziņš.

FEBRUĀRIS -Seno gadskārtu svinību ietvaros 25. februārī Viļakas
Kultūras namā notika pasākums Pelnu dienas tradīciju (laika, sadzīves) un
ticējumu (par maizes cepšanu, labību un liniem, lopiem un vistām,
kukaiņiem un kāpostiem) skaidrojumi un izdarības kopā ar etnogrāfisko
ansambli „Abrenīte“, senču zīmju izskaidrotājiem un skolu jaunatni.

19. martā Viļakas Kultūras namā notika Jāzepa dienas pasākums
Senajā latviešu gadskārtā šie svētki no kristīgās tradīcijas aizņēmušies
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Svētās Ģimenes vienotību, paļāvību, ticību un no mūsu senčiem Pavasara
gaidīšanas jautro noskaņu.

Dziesmotajā pēcpusdienā kopā ar Viļakas Kultūras nama un novada
etnogrāfiskajiem ansambļiem, ciemiņiem no Rēzeknes rajona Ozolmuižas
bija gan jauns, gan vecs…
Vislatvijas Lielās talkas dienas ietvaros Viļakas bibliotēkas darbinieki, kopā
ar Viļakas Kultūras nama un Viļakas Mūzikas skolas pārstāvjiem 17. aprīlī,
sakopa Viļakas – Vecumu ceļa malas posmā no Vecumu pagasta robežas
līdz Viļakas Kultūras namam
9.maijā Viļakas etnogrāfiskais ansamblis ,,Abrenīte” ciemojās pie folkloras
kopas ,,Ūzuleņi” Rēzeknes rajona Ozlomuižas pagastā.
Ciemiņi no Viļakas kopā ar Rēzeknes folkloras kopām izdziedāja mātēm
veltīto dziesmu pūru un vienojās kopīgā pasākumā ,,Māte – tautasdziesma”.
2. maija pēcpusdienā Viļakā pabija Latvijas Televīzijas žurnāliste Zane
Peneze. Ciemojoties savas vecmammas Valentīnas Kļaviņas dzimtajā pusē
Zane apmeklēja arī Viļakas pilsētas bibliotēku.
13. maija pēcpusdienā Viļakas bibliotēkā ceļojuma iespaidos pa Turciju
dalījās Albīna Veina, kura ir bijusi tuvās un tālās zemēs – Igaunijā un Itālijā,
Lietuvā un Holandē, Somijā un Izraēlā!
Ceļojumi ir viņas dzīves delikatese jeb “saldās rozīnītes”, bet atgriezusies
nopūšas, ka nekur nav tik labi kā mājās!!!
Latgalīšu dzīsmu pēcpusdīnā „Latgola svāto – Tāvzeme muna” 17. jūnijā
Viļakas bibliotēkā kopā ar etnogrāfisko ansambli „Abrenīte”
25. augusta pēcpusdienā Viļakas bibliotēkā bija sapulcējušies radoši cilvēki
no Viļakas, Baltinavas un Balvu novadiem.
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Pīlādžu sūrums, apiņu rūgtums un dzejas, mūzikas skarbsaldais plūdums
atnesa Mūžīgo Vērtību vēdas un apjausmu, ka Mīlestība saliedē Pasauli!
Septembrī - ikgadējo Dzejas dienu pasākumu ietvaros Viļakas kultūras
namā notika muzikāla dzejas pēcpusdiena “Laiks rudenīgām fantāzijām”,
kur kopā ar Viļakas novada jaunatklātiem dzejdariem un dzejas mīļotājiem
bija latgaliešu dzejnieks Ontons Slišāns un literātu biedrības “Viļakas
Pegazs” dalībnieki.
Pasākumā saldskābrūgtā atvasaras dzeja mijās ar mūziku, dziesmu un
romantisku noskaņu deju, kas aicināja klātesošos baudīt aizejošās vasaras
dzejas skaistākos mirkļus.
Veiksmīga sadarbība bibliotēkai izveidojusies ar nevalstiskajām
organizācijām – biedrībām dāmu klubs „Marienhauzena”, Viļakas
pensionāru biedrību.
Bibliotēkai ir plašs sadarbības partneru loks. Tās ir gan Viļakas skolas,
Viļakas Kultūras nams, Viļakas Novadpētniecības muzejs, nevalstiskās
organizācijas, Valsts robežsardzes Viļakas pārvalde, SIA „Ķira.”
Sadarbība ar nevalstisko sektoru, pašvaldības iestādēm, pašvaldību,
organizējot dažādus pasākumus pilsētā – popularizē ne tikai bibliotēku,
padarot to atvērtāku, bet nostiprina bibliotēkas kā kultūras, izglītības,
informācijas un sabiedriskās saskarsmes vietu sabiedrībā.
Viļakas novada centrālās bibliotēkas vadītāja Vija Circāne
2010.gada 12.janvārī
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