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1.Vispārīgs bibliotēkas raksturojums
2018. gadā Lazdukalna bibliotēka kā svarīgāko uzdevumu izvirzīja kvalitatīvu, bibliotēkas lietotājuvajadzībām atbilstošu, bibliotekāro, bibliogrāfisko un informācijas pakalpojumu sniegšanu, bibliotēkaspopularizēšanas un publicitātes darba uzlabošanu.Lazdukalna. bibliotēka dibināta 1967. gadā sākotnēji kā Lazdukalna ciema bibliotēka, 70. gadubeigās, veidojoties centralizētajai bibliotēku sistēmai, bibliotēka tiek pārdēvēta par Lazdukalna pagasta 1.bibliotēku, 2004. gada 21. janvārī bibliotēka, kā Lazdukalna pagasta 1. bibliotēka, reģistrēta LR KultūrasMinistrijas Bibliotēku reģistrā ar numuru BLB0598. 2010. gadā Lazdukalna pagastam pievienojoties Rugājunovadam bibliotēka tiek pārdēvēta par Lazdukalna bibliotēku un kļūst par vienu no četrām novadabibliotēkām. Kā Lazdukalna bibliotēka reģistrēta 2012. gada 8. novembrī LR Kultūras Ministrijas Bibliotēkureģistrā ar numuru BLB0598Bibliotēkas apkalpošanas mikrorajonā uz 2018. gada 1. janvāri 484 iedzīvotāji. Bibliotēkasapkalpošanas teritorijā darbojas Rugāju novada Eglaines pamatskola ar 75 skolēniem (01.09.2018),pamatskolā ir skolas bibliotēka, kuras fonds pamatā sastāv no mācību grāmatām. Lazdukalna pagastaiedzīvotājus apkalpo arī Skujetnieku bibliotēka, kas atrodas apdzīvotā vietā Skujetnieki 5 km attālumā noLazdukalna bibliotēkas.2018. gadā turpinājās grāmatu plauktu nomaiņā, izgatavots jauns izstāžu plaukts un uzlaboti veciegrāmatu plaukti, nomainot nosedzošus plauktu galus.( sk. 1. pielikums) Atjaunoti plauktu daleņi. Grāmatukrājums pastiprināti atlasīts no mazlietotās, novecojušās un nolietotās literatūras. Pavasarī veikta krājumainventarizācija.Izmaiņas bibliotēkas darbībā pārskata periodā nav notikušas, bibliotēkas akreditācija pārskataperiodā nav notikusi.

2. Finansiālais nodrošinājums
Bibliotēkas finansējums 2018. gadā ir attīstību veicinošs, bez pamatfunkciju nodrošināšanasfinansējums tika piešķirts, lai turpinātu atjaunot grāmatu plauktus. Krājuma komplektēšanai piešķirtielīdzekļi ir pietiekoši, lai apmierinātu lietotāju intereses un pieprasījumus. Finansējums triju gadurobežās ir mainīgs.

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums”2016 2017 2018Kopā (EUR) 10248 13458 11481Pašvaldības finansējums 10248 13458 11481Citi ieņēmumi:t. sk. maksas pakalpojumit. sk. ziedojumi un dāvinājumit. sk. VKKF finansējumst. sk. citi piešķīrumi
Tabula “Bibliotēkas izdevumi”2016 2017 2018Izdevumi kopā (EUR) 10248 13458 11481
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Darbinieku atalgojums (bruto) 5142 6425 6124Krājuma komplektēšana 2324 2131 2066

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums
Remontdarbi bibliotēkā pārskata periodā nav veikti. Tuvākajos gados jāplāno krāsas atsvaidzināšanatelpu sienām.

Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums”Darbiniekiem(skaits)
Lietotājiem(skaits) Vērtējums(teicams/labs/apmierinošs/neapmierinošs)

Piezīmes

Datori 1 6 apmierinošs 1 /20043 / 20083 /2015.Plānie klientiMultifunkcionālās iekārtas 1 apmierinošs 2007
Printeri 2 apmierinošs 2005/2012Kopēšanasiekārtas 1 Neapmierinošs,novecojis ardarbībastraucējumiem

2003. gads

SkeneriCitas iekārtas
Datoru skaits bibliotēkā ir pietiekams, ir krāsainais un melnbaltais printeris, viena multifunkcionālāiekārta, diemžēl A3 formāta kopēšanas iekārta ir novecojusi un darbojas nekvalitatīvi. Kopētājs tuvākajosgados jāiegādājas jauns, par budžeta līdzekļiem.Vakarpusēs bieži samazinās tīkla darbības ātrums, kas apgrūtina darbu IS Alise, konkrēti lasītājuapkalpošanu.

4. Personāls
Bibliotēkā strādā viens darbinieks uz pilnu slodzi ar 1. līmeņa profesionālo augstāko jeb koledžasizglītību.Bibliotekāre piedalījās Balvu CB kultūrvēsturisko studiju braucienā pa Gaujienu, Api, Alūksnespilsētu, Jaunalūksni, kur apmeklēja bibliotēkas un iepazinās ar vēsturiskajām un skaistākajām apkārtnesvietām.Piedalījās Balvu CB rīkotajos semināros un izbraukuma seminārā “ Breksīne-Upīte-Rekavasdzirnavas-z.s. Kotiņi ražotnes”. Nemateriālā kultūras mantojuma centra” Upīte” vadītājs un pagasta
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bibliotekāre bija sagatavojuši izzinošas orientēšanās sacensības pa Ontona Slišāna pēdām Upītes parkā”Ontona Slišāna duorzs”Rudens pusē piedalījos projekta “ Muna izviele – muna brieveiba” aktivitāties. Apmeklēju BalvuCB un LNB semināru “ Inovāciju seminārs lasīšanas veicināšanas programmām 2018” Piedalījos visunozaru kultūras darbinieku seminārā “ Literatūras, mūzikas un teātra nozares virtuālie resursi: sabiedrībasiesaiste un sabiedrības iespējas”.Ar Balvu reģiona Skaļās lasīšanas sacensības uzvarētāju Osvaldu Tūmiņu, 4. klases kolektīvu,audzinātāju un literatūras skolotāju, apmeklējām Vislatvijas Skaļās lasīšanas konkursu LNB Ziedoņa zālē.Apguvu mācību kursu “ Digitālā saziņa ar valsti: dzīves situācijās noderīgi e-risinājumi” 8akadēmisko mācību stundu apmērā.Apmeklējot šis aktivitātes esmu guvusi daudz jaunas informācijas un idejas turpmākai izmantošanaisavas bibliotēkas darbā.

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība
Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji”
2016 2017 2018 % salīdzinot ariepr. gaduLietotāju skaits 183 171 179 -6%; 5%t. sk. bērni 81 77 80 -5%; 4%Bibliotēkas apmeklējums 3199 3534 2994 10%; -15%t. sk. bērni 1114 1422 725 28%; -49%Virtuālais apmeklējums 4084 4067 4928 72%; 21%Izsniegums kopā 6624 7196 6558 7%; -9%t. sk. grāmatas 2865 2030 1978 -29%; - 3%t. sk. periodiskie izdevumi 3759 5166 4580 37%; -11%t. sk. bērniem 751 790 713 5%; -10%Bibliotekārais aptvērums %no iedz. skaita pašvaldībā 33% 35% 38% 6%; 9%

t.sk. bērni līdz 18. g. 45% 45% 49% 0%; 9%Iedzīvotāju skaits 561 484 463 -14% -4%
Arvien vairāk ienākot sadzīvē jaunajām informācijas tehnikā – datoriem, mobilajiem telefoniem arinterneta pieslēgumu, zūd iedzīvotāju interese par lasīšanu, grāmatām, jo kā saka pie datora laiks paskriennemanot. Līdz ar to bibliotēkas darba rādītāju gadu kopskatā ir tik ļoti mainīgi.Bibliotēka ir pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem, jo pie bibliotēkas ir nobrauktuve.Bibliotēku nedēļas laikā bibliotēkā notika LAD konsultantu diena, kad konsultanti palīdzējalauksaimniekiem aizpildīt Platību maksājumu iesniegumus. LAD konsultantu dienu apmeklēja 18interesenti.Maijā bibliotēkā notika LDC ( Lauksaimniecības datu centra) diena, kurā notika apmācības piedatora par sistēmas lietošanu. Piedalījās 11 interesenti.Pārskata periodā bibliotēka sniegusi 139 dažādas sarežģītības uzziņas, sniegusi 167 konsultācijas piedatoriem. Apmēram trešā daļa no uzzinām bija paplašinātas tematikas un to sagatavošanai bija nepieciešamslielāks laika patēriņš. Uzziņu darbu veic, izmantojot bibliotēkā pieejamās datu bāzes Letonika, Lursoftlaikrakstu bibliotēka, LNB elektroniskos informācijas resursus, internetu.Bibliotekāre ikdienā strādā ar dažādām informācijas lietotāju grupām, palīdzot ne tikai apgūtdatorlietošanas pamatiemaņas, bet arī veikt lietotāju vajadzībām dokumentu sagatavošanu, izdrukas,
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kopēšanu, skenēšanu, dokumentu nosūtīšanu uz e-pastu, aviobiļešu rezervēšanu un izdrukas, izdrukas noportāla e-latvenergo, lattelecom, no i-bankām, dažādu online veidlapu aizpildīšanu.Lai ieinteresētu cilvēkus iegriezties bibliotēkā decembrī tika uzlikta apsveikuma kartiņu izstāde“ Ziemassvētku sveicieni” , tika uzliktas vairāk kā 300 kartiņas, vecākās bija no 60 –to gadu sākumagadiem. ( sk. 2. pielikums)Pašvaldības lēmumiem bibliotēkas lietotāji var sekot, no Lazdukalna bibliotēkas mājas lapas ieejotRugāju novada domes mājas lapā, kur attiecīgi apskatīt sev interesējošo informāciju. Bibliotēkā ir pieejamsRugāju novada izdevums” Kurmenīte” , kas atspoguļo aktuālāko informāciju par norisēm novada domē unnovadā.Bibliotēkas lietotāji, pēc vajadzības, tiek bibliotēkā apmācīti izmantot Elektronisko katalogu unpasūtīt SBA ceļā sev interesējošo iespieddarbu. Bibliotēkā darbojas BIS Alise.

Tabula “BIS ALISE izmantošana”Reģions/Pilsēta/Novads
Bibliotēkuskaits Cikbibliotēkasstrādā arBIS ALISEun ALISE-i

Strādā ar moduļiem Autorizētilietotāji(2017)
Pasūtīts(Web)eksemplāru(2018)Cirkulācija SBA Komplektēšana

Rugājunovads Lazdukalnab-ka 1 1 1 179

Lai nodrošinātu bibliotēkas lietotājus pieprasījumus pēc izdevumiem, kuri neatrodas bibliotēkas krājumā,lietotājiem piedāvājam Starpbibliotēku abonementa (SBA) pakalpojumus. Tiek izmantots iekšzemes SBA.

Tabula “SBA rādītāji”SBA 2016 2017 2018No citām Latvijas bibliotēkām saņemtodokumentu skaits 5 11 4
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītodokumentu skaits 51 13 7

Pārskata periodā lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti netika veikta.

6. Krājums
Krājuma komplektēšanas politikas dokumentu ( sk.3 .pielikums).

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums”2016 2017 2018Pašvaldības finansējums krājumakomplektēšanai 2324 2131 2066
t. sk. grāmatām 1675 1477 1411
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t. sk. bērnu grāmatām 492 468 472t. sk. periodiskajiem izdevumiem 649 654 655Finansējums krājumam uz 1 iedz.pašvaldībā 4.1 4.4 4.5
Finansējums krājumakomplektēšanai kopā 2089 2511 1577

Bibliotēkas fonds rekataloģizēts 100% .Pārskata periodā veikta bibliotēkas krājuma inventarizācija. Inventarizācijas rezultātā konstatēts, ka krājumafiziskā kvalitāte ir laba, tas attīrīts no mazizmantotas, saturā novecojušas un nolietotas literatūras. Svītrkodi ir labinolasāmi.
Tabula “Krājuma rādītāji”2016 2017 2018Jaunieguvumi kopā 661 784 691t.sk. grāmatas 239 238 200t. sk. latviešu daiļliteratūra 52 33 23t. sk. bērniem 62 62 67Izslēgtie dokumenti 1044 506 792Krājuma kopskaits 6133 6411 6310Grāmatu krājuma apgrozība 0.67 0.5 0.5Periodisko izdevumu apgrozība 2.07 2.64 2.36

Bibliotēkā ir pietiekošs jaunieguvumu skaits, lietotāji labprāt lasa periodiskos izdevumus par toliecina arī periodisko izdevumu apgrozāmība, jo iedzīvotājiem nepietiek līdzekļu, lai paši abonētu žurnālusun avīzes un tāpēc tie izmanto bibliotēkas pakalpojumus.2018. gadā bibliotēkas lietotājiem bija bezmaksas pieejadatubāzēm Letonika /www.letonika.lv un Lursoft Laikrakstu bibliotēkahttp://www.lursoft.lv/laikrakstu_biblioteka.html. Lietotāji tika informēti arī par Balvu CB izveidotās kultūrvēsturesdatu bāzē http://www.balvurcb.lv/kb/ .pieejamajiem materiāliem.
Tabula “Bibliotēkā pieejamo datu bāzu izmantojums”Dabubāze 2016 2017 2018Letonika 8 49 23News 61 101 43

Datu bāzu izmantošanas statistika parāda, ka datu bāzes nav intensīvi izmantotas, tas izskaidrojams arlauku iedzīvotāju velmi lasīt tiešos preses izdevumus papīra formātā, nevis elektroniskos. Maz tika lietota arīdatubāze Letonika.lv, jo skolēni meklējot vajadzīgo informāciju priekšroku dot meklēšanas programmaiGoogle.lv un Wikipedia.lv, kurās ir vieglāk orientēties un ātrāk atrast vajadzīgos materiālus.Par bibliotēkā pieejamajām datu bāzu iespējām bibliotēka informē lietotājus individuāli, kā arī piekatra lietotāju datora ir pielikta informatīva lapa ar pieejamo datu bāzu adresēm un neliels apraksts parkatras datu bāzes piedāvātajām iespējām.Krājuma popularizēšanai pamatā tiek uzliktas literatūras izstādes. Pārskata periodā bibliotēkā iruzliktas 27 literatūras izstādes.Daiļliteratūras un dzejas krājumu popularizēja rakstnieku un dzejnieku jubilejām un atceres dienāmuzliktās literatūras izstādes, kā piemēram: “ Piedzīvojumu cienītājs” Latviešu detektīvu rakstniekam AndrimKolbergam -80; “ Vēl jāstrādā” Rakstniekam Albertam Belam-75; “ Saldskābais smaids” Dzejniekam unsatīriķim Valdim Artavam -90; “ Liels gars nekad nepazūd” Dzejniekam Imantam Ziedonim -85; “ Es visumūžu mīlējusi esmu” Dzejniecei Ārijai Elksnei -90 un citas izstādes
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Nozaru literatūras krājumu popularizēja uzliktās izstādes: “ Receptes katrai dienai”; “ Viss par suņiem”;“ Zvaigžņu ceļā” XXVI Vispārējie Latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki”; “ Ar ceļasomu plecos un citasizstādesKrājumu iepazīstinošas izstādes: “ Atstāj datoru malā, pašķir grāmatu vaļā”; “Detektīvs ziemasvakaram”; “ Pēkšņi viss ir citādi” un citas izstādes.Šogad Latvija svinēja savu simtgadi, šai tēmai bibliotēkā bija uzliktas izstādes: “ Mirdzi kā zvaigzne” partēlnieku Kārli Zāli; “ Latvijai -100”; “ Katrs Latviju citādi redzēt prot”.Bibliotēkas lietotāji labprāt aplūko uzliktās izstādes un izvēlas grāmatas un citus iespieddarbus, īpašuinteresi izrādot par latviešu autoru darbiem un dažādām padomu grāmatām.Parādnieki tiek apsekoti divas reizes gadā, tiek zvanīts uz norādītajiem kontakttelefoniem, izmantotaiespēja sazināties portālā Draugiem.lv, kā arī atgādināts individuāli, tiešā saskarsmē.

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem
Bibliotēkas darbības viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir bērnos un jauniešos rosināt un saglabātinteresi par grāmatu un lasīšanu. Palīdzēt bērniem atrast noderīgāko informāciju, jo ikviena informācija, kobērni un jaunieši iegūst bibliotēkā, pārvēršas par zināšanām, tādējādi ir liels atbalsts kvalitatīvas formālāsizglītības iegūšanā.Lazdukalna bibliotēkas apkalpošanas teritorijā ir Eglaines pamatskola ar 75 skolēniem, bibliotēkā šīsskolas skolēni sastāda 46% no visiem bibliotēkas lietotājiem.Bērni ir neiztrūkstoši bibliotēkas apmeklētāji pēcpusdienās, viņi ne tikai izmanto datorus, bet labprātarī bibliotēkā lasa bibliotēkā pieejamos bērnu un jauniešu žurnālus, pārlapo grāmatas. Bērni un jaunieši ikgadu tiek aicināti iesaistīties VKKF lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu un jauniešu žūrija”. Šīmērķprogramma bibliotēkā tiek īstenota jau 17 gadus, bērni to gaida un ar interesi lasa žūrijas piedāvātogrāmatu klāstu. Lai gan nenoliedzami daudziem šīs ir vienīgās grāmatas, ko viņi izlasa gada laikā. Bērnu,jauniešu žūrijas darbā katru gadu vidēji piedalās 15-25 eksperti.Lai bibliotēka regulāri saņemtu visus jaunākos metodiskos materiālus darbam ar bērniem, koizstrādājusi LNB Bērnu literatūras nodaļa, rūpējās Balvu CB Bērnu literatūras nodaļas vadītāja LigitaPušpure arī pati bibliotekāre regulāri apskata LNB mājas lapu un izlasa jaunāko informāciju.Bērnu žūrijas grāmatas ir pamats, kas veido jaunāko bērnu grāmatu fondu bibliotēkā. Pārskataperiodā bibliotēka ir iegādājusies 67 jaunas bērnu grāmatas, tas ir trešā daļa no bibliotēkā gada laikāiepirktajām grāmatāmNo 139 uzziņām , kas sniegtas gada laikā bibliotēkā 87 sniegtas bērniem. Lielākais skaits uzziņusniegts Projektu nedēļas laikā skola, kad katra klase gatavo darbus par dažādām tēmā, nereti tie ir materiālipar novadpētniecību. Datorprasmes skolēni apgūst skolā mācību procesā, ja bibliotēkā darbojoties piedatora rodas kādi jautājumi, bibliotekāre konsultē individuāli. Gada laikā bērniem sniegtas 72 konsultācijaspie datora.Atskaites periodā bibliotēkā notikuši un esam piedalījušies 6 pasākumos bērniem un uzliktas 8literatūras izstādes.Bērnu, jauniešu žūrijas, 2017 noslēguma pasākums bibliotēkā “ Lasītprieks mājo ikvienā” kā katrugadu bija visgaidītākais pasākums bibliotēkā, šajā lasīšanas posmā veiksmīgi finišēja 18 eksperti. Pasākumāeksperti zīmēja zīmējumu, kas bija veltīts Latvijas simtgadei. Eksperti tika apbalvoti ar Pateicības rakstiem,bibliotekāres sarūpētajām dāvaniņām ( Piezīmju papīru ar bibliotēkas bilžu un informāciju par bibliotēkuapdruku) un LNB dāvaniņām - aprocēm. Katrs parakstījās bibliotēkas Goda grāmatā. Tad sekoja kopīgafotografēšanās, cienāšanās ar sagādātajiem gardumiem un spēles un rotaļas.( sk.4 .pielikums)
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Uzsākot Jauno 2018. gada lasīšanas posmu bibliotēkā bija uzlikta informatīva izstāde “Iepazīstijauno Bērnu žūrijas 2018. grāmatu kolekciju”.Janvārī bibliotēkas lietotājus priecēja bērnu zīmējumu izstāde “ Zīmējam tautasdziesmu”, kas bijapirmais pasākums , kas ieskandināja Latvijas simtgadei veltītos pasākumus bibliotēkā. Izstādē piedalījās 1.-3. klašu skolēni ( 22), dalībnieki tika sveikti ar pateicībām un grāmatzīmēm ar magnētiņiem. ( sk. 5.pielikums)Viens piektās un viens sestās klases skolēns tika izvirzīts uz Reģionālo skaļās lasīšanas konkursuBalvos, ko rīkoja Balvu Bēru nodaļas vadītāja. Sestās klases skolēns Osvalds Tūmiņš ieguva pirmo vietu unmaijā ar klases biedriem, klases audzinātāju, literatūras skolotāju, pagasta bibliotekāri un Balvu CB Bērnuliteratūras nodaļas vadītāju devās uz Rīgu LNB Ziedoņa zāli, kur aizstāvēja reģiona godu Vislatvijas Skaļāslasīšanas sacensībās. ( sk.6. Pielikums)Maijā bibliotēku apmeklēja piecdadnieku un sešgadnieku grupas bērni Bibliotēkas stundas laikā tieiepazinās ar grāmatām un spēlējās ar bibliotēkā esošajām rotaļlietām.Novembrī patriotiskās nedēļas laikā bibliotēka bija uzlikta literatūras izstāde bērniem “ Katrs Latvijuredzēt citādi prot” . Rugāju novada Eglaines pamatskolā pagasta bibliotekāre vadīja konkursu 5. -9. klasēm“ Kāda esi mana Latvija”, skolēni atbildēja uz jautājumiem par novadu, aizsietām acīm mēģināja saliktnezināmu vārdu, ievietoja tautas dziesmās iztrūkstošos vārdus, pēc fotogrāfijā centās atpazīt Latvijā slavenuscilvēkus, salika puzli Rugāju novada kartes izskatā, atbildēja uz ātrajiem jautājumiem, atpazina pēc attēliemtuvākajā apkārtnē esošos pieminekļus. Nākošajā dienā bibliotekāre latvijas simtgadei veltītā koncerta laikāsveica uzvarētājus ar diplomiem un nelieku kārumu.( sk.6. pielikums)Bērniem bija abonēti 2 nosaukumu žurnāli ( Ilustrētā Junioriem, Mazajam floristam).Lai pilnveidotu prasmes darbā ar bērniem bibliotekāre apmeklēja Balvu CB un LNB Bērnu nodaļas rīkotosemināru “ Inovāciju seminārs lasīšanas veicināšanas programmām 2018 Balvu reģiona skolu un bibliotēkudarbiniekiem”Bibliotēkai visciešākā sadarbība ir ar Eglaines pamatskolu. Kopīgi tiek organizēti pasākumi. Skolēnugrupas apmeklē bibliotēkā uzliktās izstādes, pasākumus. Sadarbība ciešāka izvērtušies ar pirmo četru klašuskolēniem, līdz ar to šī vecuma grupa arī ir tā, kas visčaklāk apmeklē bibliotēku.

8. Novadpētniecība
Lai nodotu kultūrvēsturisko mantojumu nākamajām paaudzēm, bibliotēka nopietnu darbu veicnovadpētniecības materiālu apzināšanā, apkopošanā, saglabāšanā, veidojot tematiskas mapes un albūmus.Novadpētniecības materiāli apkopoti bibliotēkā atsevišķā stendā, te ir izkārtotas mapes un albūmi( kopumā 45 mapes un 7 albūmi), novada avīzītes “ Kurmenīte” eksemplāri, novadā izdotie bukleti,kalendāri u.c. materiāli.Daudzus bibliotēkā apkopotos novadpētniecības materiālus var apskatīt ar Balvu CB izveidotāskultūrvēstures datu bāzes http://www.balvurcb.lv/kb/ starpniecību.Tematiskās mapes tiek izmantotas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu sagatavošanai, skolēniemprojektu nedēļas ietvaros par interesējošām tēmām. Rugāju novada mūzikas skolotāja izmantoja mapes”Skolotājas Rasmas Zušas dzeja” “Dzejnieki Lazdukalnā”, “ Cilvēki, ar kuriem lepojamies ” , “ Pagastasociālās darbinieces Anitas Gavares dzeja”, “ Pagasta novadpētnieks Leonards Rakickis un viņa darbība”projekta sagatavošanai Interaktīvās prezentācijas “ Komponisti, dziesmu tekstu autori un prozaiķi Rugājunovadā” .Maijā Rugāju novada vidusskolā notika šī projekta prezentācija, kurā tika godināti novadakomponisti, dzejas un prozas darbu autori. Starp visiem arī Lazdukalna bibliotēka ieguva disku: Dzejniekiun prozas darbu autori Rugāju novadā” Autoru darbu izlase, kur paši autori ir ierunājuši savu dzeju. ( sk. 8.pielikums)
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Šajā gadā novadniece Vija Birkova izdeva savu dzejas krājumu “ 2 soļi pirms Pleskavas divīzijas” ,arī šī grāmata papildina bibliotēkas novadpētniecības fondu.( sk. 9. pielikums)

9. Projekti
Tabula “Projektu apkopojums”Projektanosaukums Finansētājs Finansējumaapjoms Projekta apraksts (īsskopsavilkums) Atbalstīts/neatbalstīts“ Bērnu, jauniešuun vecāku žūrija VKKF 232.48 Bērnu iesaistīšana lasīšanā. Jā

10. Publicitāte
Rugāju novadā tiek izdots izdevums „Kurmenīte, kur arī Lazdukalna bibliotēka ievieto rakstus parsavām darba aktivitātēm.( 2018. gada publikācijas sk. Lazdukalna bibliotēkas mājas lapā sadaļā Publicitāte)( sk. 10 .pielikums)Informācija par bibliotēkā notiekošajiem pasākumiem tiek izplatīta ar afišu palīdzību, kas tiekuzliktas bibliotēkā, pagasta telpās, pie afišu dēļa ciema centrā un skolā. Atsevišķām lasītāju grupām, kā,piemēram. Bērnu žūrijas ekspertiem uz pasākumiem tiek izsūtīti ielūgumi.Par bezvadu interneta pieejamību informē uzraksts pie bibliotēkas durvīm.Plašākam interesentu lokam informācija pieejama ar Lazdukalna mājas lapas palīdzību kas iratrodam adresē http://www.bibliotekas.lv/lazdukans, piekļuve šai māsa lapai ir iespējama no Rugāju novadamājas lapas adresē http://www.rugaji.lv , sadaļā pašvaldība - iestādes – Lazdukalna bibliotēka, te ir pieejamaaktuālākā informācija par norisēm bibliotēkā , bibliotēkā pieejamajiem novadpētniecības materiāliem, gadapārskats par bibliotēkas darbu un kontaktinformācija. Visvairāk ieraksti šajā gadā veikti mājas lapas sadaļās:Ziņojumu lapā -15, Aktuāli-12, jaunieguvumi, publikācijas, galerijas un Bērnu žūrija.Lazdukalna bibliotēka ir pieeja sociālajā tīklā www.twitter.com. Sekot jaunumiem bibliotēkā varadresē twitter.com/Lazd_biblioteka. Lapā ir 190 sekotāji, 2018 gadā veikti 25 ieraksti, profila apmeklējums176.

11. Sadarbības tīkla raksturojums
Partneri Sadarbības veidsRugāju novada dome Finanšu un saimnieciskā darbība,lietvedībaGrāmatu apgādi, individuālie komersanti Krājuma komplektēšanaLatvijas Pasts Periodikas abonēšanaRugāju novada Eglaines pamatskola, Sadarbība literatūras popularizēšanaspasākumos, palīdzība darbā arparādniekiemBalvu CB Metodiskais centrs, semināri, kursi,
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grāmatu apstrāde, grāmatu apmaiņaBIS “ALISE” Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijassistēmu ALISE-iRugāju novada muzejsLazdukalna pagasta pārvalde Materiālu saņemšana no muzeja krājumaSaimniecisko jautājumu risināšanaRugāju novada bibliotēkas Grāmatu apmaiņa, sadarbība unkonsultācijas bibliotekāros jautājumos



12

Pielikumi
1. Pielikums

Jaunie grāmatu plaukti

2. Pielikums

Ziemassvētku kartiņu izstāde
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3. Pielikums

Lazdukalna pagasta bibliotēkas krājuma komplektēšanas un
organizācijas politika 2015.-2019. gadam

1. Bibliotēkas vispārīgais raksturojums

Lazdukalna pagasta bibliotēka ir Rugāju novada pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas
iestāde, viena no četrām novada bibliotēkām.

Bibliotēkā ir bezvadu INTERNETA pieslēgums, bezmaksas internets. Lasītāju rīcībā ir 5 datori, 2
printeri, viena multifunkcionārā iekārta un viens kopētājs.

Bibliotēka atrodas pašvaldībai piederošā ēkas pirmajā stāvā.
Lazdukalna pagasta bibliotēka piedāvā:
- 4570 grāmatas,
- 23 nosaukumu žurnāli un laikraksti
- Elektroniskās datu bāzes
- bezmaksas internetu, bezvadu internetu (WiFi) u.c. pakalpojumus.

Bibliotēkas misija – radīt Lazdukalna pagasta iedzīvotājiem un citiem interesentiem modernu un
kvalitatīvu informācijas vidi, nodrošinot ikvienam interesentam pieeju informācijas un komunikācijas
tehnoloģijām, kā arī informācijai gan poligrāfiskā, gan elektroniskā formā, būt pagasta un novada vēstures
apzinātājai, saglabātājai un popularizētājai.

Mērķauditorijas raksturojums
Lazdukalna bibliotēkas apmeklētāji ir visu vecuma grupu, dažādu izglītības līmeņu un profesiju

pārstāvji.
Komplektēšanas politika atspoguļo visu vecumu Lazdukalna pagasta iedzīvotāju vajadzības un

intereses.
No 2014. gadā Lazdukalna bibliotēkā reģistrētajiem lasītājiem skolēni -96, studenti -10, strādnieki -

46, bezdarbnieki – 22, pensionāri -26.
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Bibliotēkas lasītāju sastāvu – pēc vecuma (201 uz 2014. gada 31.12..) veido skolas bērni un
jaunieši līdz 18. gadiem – 96, 18. -30 gadiem -22, 30 -55 gadiem – 46, no 55 g. un vairāk – 37; Vismazāk
lietotāju ir gados jauni no 18-30, jo šī vecuma jaunieši strādā Rīgā un ir izbraukuši darbā uz ārvalstīm.

Vispārīgs krājuma komplektēšanas un komplektējamo informācijas resursu apraksts
Lazdukalna pagasta bibliotēkas komplektēšanas politiku nosaka bibliotēkas galvenie uzdevumi un
prioritātes:

 Nodrošināt visiem pagasta iedzīvotājiem brīvu literatūras un nepieciešamās informācijas
saņemšanu, sniedzot visiem apmeklētājiem pieejamus bezmaksas bibliotekāros,
bibliogrāfiskos un informacionālos pakalpojumus;

 Komplektēt bibliotēkas krājumus atbilstoši lasītāju interesēm un pieprasījumiem, nodrošināt
krājumu un citu materiālo vērtību saglabāšanu un drošību;

 Katram bibliotēkas apmeklētājam radīt tādu vidi, ka ikviens apmeklētājs ir gaidīts.
Nodrošināt lietotājus ar brīvu un plašu informācijas pieejamību, sekmēt kultūras
mantojuma apzināšanu un popularizēt to pagasta iedzīvotājiem.
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Lazdukalna bibliotēka ir vietējās nozīmes bibliotēka ar daudzveidīgu lietotāju sastāvu, tāpēc
Lazdukalna bibliotēka komplektē universālu krājumu, kas aptver visas zinātņu nozares, akcentu liekot uz
daiļliteratūru un bērnu literatūru.

Bibliotēkas pamatkrājumu veido grāmatas, turpinājumizdevumi, , seriālizdevumi un citi dokumenti.
Komplektēšanas faktors – lasītāju vajadzības.
Tematiski Lazdukalna pagasta bibliotēkas krājumu veido

1. Sabiedriskās zinātnes – 4.23%
2. Daiļliteratūra – 71.36%
3. Tehnika – 1.71%
4. Medicīna – 1.66%
5. Vispārīgā nodaļa – 2.3%
6. Māksla – 3.7%
7. Valodniecības un literatūras zinātne – 1.8%
8. Dabaszinātnes, matemātika – 2.04%
9. Lauksaimniecība – 1.64%
10. Vēsture – 3.06%
11. Geogrāfija -0.69%
12. Sports- 0.4%
13. Folklora – 2.42%
14. Reliģija -1.06%
15. Filozofija, psiholoģija – 1.93%

Pa izdevuma veidiem Lazdukalna pagasta bibliotēkas komplektē:
 Grāmatas – 77%
 Seriālizdevumus – 23%
 Elektroniskie dokumenti – abonētas datu bāzes.

2. Krājuma atlases un veidošanas vispārīgie principi
Vispārīgie komplektēšanas kritēriji

 Dokumentu atbilstība lasītāju pieprasījumam un interesēm;
 saturiska vērtība, kompetence materiāla izklāstā;
 vēsturiski nepārejoša vērtība;
 literārā un mākslinieciskā vērtība;
 nepilnīgs vai saturiski novecojis krājums attiecīgajā nozarē;
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 atbilstība krājuma pašreizējam sastāvam.
Prioritātes krājuma komplektēšanā

 Bibliotēkas krājums paredzēts lasītājiem izsniegšanai uz mājām.
Komplektē daiļliteratūru pieaugušajiem, kas ietver Latvijas un pasaules klasiku, populārus darbus un

citus daiļliteratūras žanrus. Latviešu oriģinālliteratūru komplektē pēc iespējas pilnīgi.. Daiļliteratūra
svešvalodās tiek komplektēta ņemot vērā lasītāju pieprasījumu.

Komplektē pieprasītākos populārzinātniskos nozaru izdevumus.
Daiļliteratūras komplektēšanas kritēriji:

 lasītāju pieprasījums;
 kritikas vērtējums;
 iesējuma kvalitāte;
 cena.

 Lasītavas krājumu paredzēts izmantot uz vietas bibliotēkas telpās, gan arī izsniegšanai
Krājumu veido laikraksti un prese.
Uzziņas izdevumu komplektēšanas kritēriji:

 vietējā mēroga intereses;
 informācijas trūkums.

Laikraksti un žurnāli tiek abonēti pamatojoties uz datiem par lasītāju skaitu, sastāvu, vajadzībām un
ievērojot šādus kritērijus:

 Nozaru aptvēruma ievērošana.
 Balvu reģiona laikraksts;
 Ar atlasi komplektē populārus, izklaides žurnālus

Elektroniskie resursi
Lazdukalna pagasta bibliotēkas lietotājiem pieejamas datu bāzes Letonika, Lursoft, kā arī Balvu

reģiona bibliotēku elektroniskais katalogs internetā skatāms ikvienam lietotājam.
Hronoloģiskais aptvērums

Bibliotēkas krājums ietver dokumentus ar nepārejošu zinātnisku un kultūrvēsturisku vērtību, kas
atspoguļo dažādus laikmetus un periodus. Šī krājuma daļa ir bibliotēkas pamats. Krājums tiek nepārtraukti
papildināts ar jauniegūtajiem dokumentiem, kā arī agrākajos gados izdotajiem dokumentiem, ja tiem ir
zinātniska, kultūrvēsturiska vērtība vai paaugstināts pieprasījums.
Eksemparitāte

Pamatā komplektē katra dokumenta 1 eksemplāru.
Krājuma komplektēšanas avoti
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 pirkumi;
 abonēšana;
 dāvinājumi;
 nozaudēto izdevumu atvietošana – lasītāju nozaudēti izdevumi atvietoti ar identiskiem vai

saturā līdzvērtīgiem.
Grāmatas un audiovizuālie dokumenti tiek iepirkti grāmatu apgādos. Preses izdevumi tiek abonēti

Latvijas Pasta abonēšanas sistēmā.
Finanšu sadalījums

Bibliotēkas pamatbudžetu veido Rugāju novada pašvaldības finansējums.
Lazdukalna bibliotēkas krājums tiek veidots balstoties uz Rugāju novada pašvaldības piešķirto

finansējumu, kas gadu no gada var būt mainīgs.
Dokumentu atlases kritēriji

Pamatā resursi tiek komplektēti latviešu valodā. Krievu valodā izdevumi netiek komplektēti, jo
novads ir viens no latviskākajiem novadiem un nav krievu tautības lasītāju.

Citās valodās praktiski nekomplektē, tiem eksemplāriem, kas atrodas fondā ir gadījuma raksturs.
Krājumā nekomplektējamie dokumenti
Bibliotēka nekomplektē dokumentus:

 ar pretvalstisku, pornogrāfisku, rasu naidu kurinošu saturu;
 sliktas kvalitātes materiāla izdevumus;
 īslaicīgas nozīmes literatūru (bukletus, partijas programmas, reklāmas u.tml.)

Dāvinājumu politika
Bibliotēka dāvinājumos pieņem pēdējo 10 gadu laikā izdotās grāmatas, kas ir saturiski vērtīgas, labi

saglabājušās, kas var aizvietot bibliotēkas krājumā fiziski nolietotas, bet lasītāju pieprasītas grāmatas.

3. Krājuma dziļuma rādītāji
(pēc IFLA/UNESCO ieteiktiem fondu dziļuma indikatoriem: Conspectus metodes)

0 – nekomplektē vispār
1 – minimāls informācijas līmenis (fonds nodrošina nelielu informāciju par nozari vai tēmu: ierobežots vispārīgo
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materiālu krājums, padziļinātie uzziņu izdevumi, speciālie periodiskie izdevumi un elektroniskie izdevumi netiek
komplektēti)

2 – pamatinformācijas līmenis (fonds iepazīstina ar noteikto nozari vai tēmu, parāda informācijas daudzveidību, kas
pieejama citur, tiek nodrošinātas lietotāju informacionālās vajadzības atbilstoši koledžu apmācības līmenim)

3 – studiju līmenis (fonds sniedz informāciju par noteikto nozari vai tēmu sistemātiskā veidā, tomēr zemākā līmenī, kā
nepieciešams zinātniskai pētniecībai, nodrošinot lietotājus koledžas vai bakalaura vispārīgās informācijas
vajadzībām, plašs vispārīgo monogrāfiju un uzziņu dokumentu krājums, ar atlasi veidots speciālo dokumentu
krājums)

Valodu kodi
P – dominē valsts pamatvaloda, maz vai nemaz dokumentu citās valodās
S – papildus pamatvalodai ar atlasi komplektē dokumentus arī citās valodās
W – dokumenti daudzās valodās

Nodaļa Dziļuma
indikators

Valodas
indikators

Informācijas
nesējs

0 nodaļa 2 L G, Ž, , IR
1 Filosofija. Psiholoģija. Loģika. Ētika 3 L G, IR
2 Reliģija 2 L G, Ž
3 Sociālās zinātnes 2 L G, Ž, IR
5. matemātika. Dabas zinātnes 2 L G, Ž, IR
61 medicīna 2 L G, Ž, IR
62 Tehnika 1 L G , IR
63 Lauksaimniecība. Mežsaimniecība 2 L G, Ž, IR
64 Mājturība. Mājsaimniecība.Komunālā saimniecība 2 L G, Ž, IR

69 Celtniecība. Būvmateriāli. Būvdarbi 1 L G, IR
7 Māksla 3 L G, IR
796 Sports. Fiziskā kultūra 2 L G, IR
81 Valodniecība. 2 S G, IR
82 Litratūrzinātne 3 L G, IR,
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91 Ģeogrāfija 1 L G, IR
Daiļiteratūra 3 L G
Latviešu daiļiteratūra 3 L G
Ārvalstu daiļiteratūra 2 L G
Literatūra bērniem – pirmsskolas un
jaunākā skolas vecuma

3 L G

Literatūra bērniem – vidējā vecuma (5-
7klase)

3 L G

Literatūra 8 – 9.. klasei 2 L G

4. Krājuma rekomplektēšanas iemesli un kārtība
Norakstīšanai paredzētos iespieddarbus un citus dokumentus atlasa atbilstoši šādiem kritērijiem:

 nolietoti izdevumi;
 novecojuši iespieddarbi pēc to satura;
 liekie dublikāti;
 cirkulācijas biežums (mazizmantotie iespieddarbi);
 bojāti izdevumi;
 nozaudēti izdevumi;
 izdevumi, kas nav atgūstami lietotāju vainas dēl;
 profilam neatbilstoši izdevumi.

Bibliotēkas krājumu rekomplektēšana –resursu izvērtēšana un materiālu norakstīšana- notiek katru
gadu. Tā ir cieši saistīta ar bibliotēkas krājuma rekataloģizāciju. Lasītāju nozaudētās grāmatas tiek aizstātas
ar līdzvērtīgām, kā to paredz bibliotēkas lietotāju noteikumi.

Krājuma skaitliskie rādītāji katru gadu tiek statistiski apkopoti un izvērtēti.
Lazdukalna pagasta bibliotēka maz izmantotos, bet savu vērtību saglabājušos iespieddarbus un citus

dokumentus glabā krātuvē:
 bibliotēku nozares, vēsturiski nozīmīgi un novadpētniecības izdevumi tiek uzglabāti bez laika

ierobežojuma;
 kultūras un literatūras izdevumi – 5gadus;
 medicīna, vides aizsardzība – 5 gadus;
 lauksaimniecības žurnāli – 5 gadus;
 amatniecība, mājokļa labiekārtošana, dārzkopība, veselība – 5 gadus;
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 Reģiona avīze – 15 gadus;
 izklaide, hobiji, brīvā laika pavadīšana, tūrisms – 2 gadus;
 reliģiska satura izdevumi – 2 gadus.

5. Krājuma attīstības politikas ieviešana, novērtējums, analīze
Vadoties pēc augstāk tekstā izstrādātās krājuma komplektēšanas politikas, bibliotēkas fonds saglabās

savu kvalitāti un daudzveidīgumu un finanšu resursi tiks lietderīgi izmantoti. Galvenokārt, to iespējams
panākt komplektēšanas procesā ievērot bibliotēkas lasītāju pieprasījumu un krājuma izvērtēšanu pa nodaļām
un nozarēm. Kā arī šādi izstrādāta krājuma komplektēšanas politika atspēkos bibliotēkas izvirzīto misiju un
attīstības mērķi – piedalīties informācijas sabiedrības veidošanā, nodrošinot efektīvu, kvalitatīvu un
sabiedrības vajadzībām atbilstošu bibliotēkas darbību, kā arī daudzveidīgu resursu un pakalpojumu
pieejamību visiem iedzīvotājiem.

Protams, jāņem vērā, ka krājuma kvalitāte un daudzveidība lielā mērā atkarīga ar no finanšu
resursiem, kas dotajā brīdī Lazdukalna pagasta bibliotēkai ir pietiekami.

Esošais bibliotēkas krājums izvietots pārskatāmi un tā fiziskā kvalitāte ir pietiekams.

4. Pielikums
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No Bērnu, jauniešu žūrijas noslēguma pasākuma

5. Pielikums

Zīmējumu izstāde “ Zīmējam tautasdziesmu”
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6. Pielikums

Daira Ikstena un Osvalds Tūmiņš Reģionālajā Skaļās lasīšanas konkursā Balvos

Osvalds Tūmiņš un viņa atbalstītāji Vislatvijas Skaļās lasīšanas sacensības Rīgā LNB Ziedoņa zālē
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7. Pielikums

No 5.-9. klašu konkursa” Kāda esi man Latvija” un uzvarētāju apbalvošanas
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8. Pielikums

No pasākuma “ Komponisti, dziesmu tekstu autori un prozaiķi Rugāju novadā”

9. Pielikums

Novadniece Vija Birkova savas grāmatas “ 2 soļi pirms Pleskavas divīzijas” prezentācijā
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10. Pielikums
Publicitāte

Vaduguns,2018., 18. maijs,Nr.36., 11.lpp.
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Kurmenīte, 2018, jūnijs, 6.lpp.
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Kurmenīte,2018,maijs, 8.lpp.


