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1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums 
 

Rugāju  bibliotēka  ir kultūras, informācijas un izglītības iestāde, kura sniedz pagasta  

iedzīvotājiem  un citiem interesentiem brīvu un neierobežotu literatūras un citas nepieciešamās 

informācijas saņemšanu, sniedzot visiem pieejamus bezmaksas bibliotekāros, bibliogrāfiskos un 

informatīvos pakalpojumus, kā arī bezmaksas interneta izmantošanu, organizē izstādes un kultūras 

pasākumus, veicina sabiedrības kopīgu attīstību. Bibliotēkas  prioritāte ir labāk un pēc iespējas ērtāk 

apkalpot savus lasītājus, lai, ienākot bibliotēkā, rastos vēlme te pavadīt vairāk sava brīvā laika.  

Bibliotēkā vienlīdz ērti ir gan tiem, kas nāk uz abonementu, lasītavu, gan tiem, kas vēlas 

iegūt jaunu informāciju un strādāt ar informācijas tehnoloģijām, gan tiem, kas atnāk uz bibliotēku ar 

saviem mazuļiem, jo arī par tiem ir padomāts. Bērni ar vecāku var dzīvoties Bērnu lasītavā, bet 

lielāki bērni lasītavā var atpūsties un paspēlēt kādu intelektuālu spēli. Bibliotēka ir lieliska vieta, kur 

var izpausties vietējie mākslinieki, iepazīstinot ar saviem radošajiem darbiem, jo telpas var pielāgot 

tā, lai tajās var izvietot  izveidotos  darbus. 

Informācija par Bibliotēkas lietošanas noteikumiem un maksas pakalpojumiem pieejama 

Bibliotēkas informācijas stendā. 

  Sakarā ar ārkārtas situāciju valstī sakarā ar COVID-19 ierobežojumiem, pieprasīti bija 

bibliotēkas attālinātie pakalpojumi. Aktīvākie lasītāji bibliotēku apmeklēja, kad vien ļāva 

ierobežojumi. Neskatoties uz attālināto darbu un ierobežojumiem, rādītāji bērnu un jauniešu 

literatūrai un apmeklējumiem nav samazinājušies, tas priecē.          

2021.gada 12.jūnijā Rugāju bibliotēka tika akreditēta uz 5 gadiem līdz 2026.gada 12.jūnijam 

(apliecība Nr. 517B), bibliotēkai piešķirts vietējas nozīmes bibliotēkas statuss. 

Finansiālais nodrošinājums grāmatām un periodikai aizvadītajā gadā ,lai gan mazāks kā iepriekšējā 

gadā, ļāva lietotājus nodrošināt ar jaunāko literatūru izklaidei un izglītībai. 

 

 

2. Finansiālais nodrošinājums 

 

     Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 

 2019 2020 2021 

Izdevumi kopā (EUR) 28805 22000 29966 

Darbinieku atalgojums (bruto) 17556 14267 18292 

Krājuma komplektēšana 2092 2731 2197 
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3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 
Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums 

 Darbinieki

em (skaits) 

Lietotāji

em 

(skaits) 

Vērtējums 

(teicams/labs/ 

apmierinošs/neapm

ierinošs) 

Piezīmes 

Datori 2 3 3 labs 

1 labs 

1neapmierinošs 

3datori-2015.g. 

1 dators 2012.g. 

1dators 2008.g. 

Multifunkcion

ālās iekārtas 

1 1 teicams 2021. 

 

Bibliotēkā darbinieku un apmeklētāju vajadzībām kalpo viena multifunkcionālā iekārta. 

2021. gada budžeta tāmē tika ieplānota jaunas multifunkcionālās iekārtas iegāde, kas arī tika 

nopirkta. Esam iegādājušies jaunu krāsu lāzerprinteri SHARP. 2008. gada projekta „Trešais Tēva 

Dēls” dators ir sliktas kvalitātes, tāpēc 2022. gadā ir plānots datoru izvērtēt un norakstīt. 

Interneta tīkla ātrdarbība ir apmierinoša. 

       

4. Personāls 
 

2021.gadā bibliotēkā darbu turpina 3 darbinieki – bibliotēkas vadītāja (1 slodze), 

bibliotekārs (1 slodze) un viens tehniskais darbinieks - apkopēja (1 slodze). Ēkai, kurā atrodas 

bibliotēka , Latvijas Pasta nodaļa, bāriņtiesa un Tūrisma centrs, ir viena apkopēja, kuras atalgojums 

iekļauts bibliotēkas budžetā.  Abiem bibliotekārajiem darbiniekiem ir III profesionālā līmeņa 

bibliotekārā izglītība.  

2021.gada jūlijā aktīvās darba gaitas pēc bērna kopšanas atvaļinājuma atsāka  bibliotekāre 

Evita.  

Decembrī  bibliotēkas vadītājai Anitai Maginai tika pasniegts Balvu novada pašvaldības Atzinības 

raksts par ilggadēju, priekšzīmīgu, kvalitatīvu Rugāju bibliotēkas vadītājas pienākumu veikšanu. 

2021. gada 1. decembris ir Anitas pēdējā darba diena Rugāju bibliotēkā, jo viņa aiziet pelnītā 

atpūtā. 

2021.gadā COVID-19 izraisīto seku dēļ daļa profesionālās pilnveides pasākumu un citas aktivitātes 

notika tiešsaistē. 

Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi” 

 

N.p.

k. 

Norises 

laiks 

Norises vieta Organizētājs(-

i) 

Pasākuma nosaukums, 

galvenās tēmas 

Stundu 

skaits 

Klātienē 

vai 

attālināt

i 

1 29.04. Platforma 

„Jitsi Meet” 

Balvu CB Seminārs Balvu reģiona 

bibliotēku darbiniekiem 

3st. Attālināti 

2 20.05. Platforma Balvu CB Seminārs Balvu reģiona 3st. Attālināti 
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„Jitsi Meet” bibliotēku darbiniekiem 

1. 14.12. Platforma 

„Jitsi Meet” 

Balvu CB Seminārs „Kas notiek 

Balvu novada bibliotēkās 

2021.gadā: novadu 

reforma, novitātes, 

ierosmes. 

4 st. Attālināti 

 

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 
 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

 2019 2020 2021 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Aktīvo lietotāju skaits 253 204 219 -19% ; +7% 

t. sk. bērni līdz 18.g. 136 96 111 -29% ;  +16% 

Bibliotēkas apmeklējums 3989 2344 2321 -41% ; -0,9% 

t. sk. bērni līdz 18.g. 1244 505 548 -59% ; +8% 

Virtuālais apmeklējums 3779 4685 3648 +23% ; -22% 

Izsniegums kopā 5196 4253 5202 -18% ; +22% 

t. sk. grāmatas 2444 1811 2078 -26% ;   +15% 

t. sk. periodiskie izdevumi 2751 2136 3280 -22% ;  +53% 

t. sk. bērniem līdz 18.g. 1244 557 
 

484 -55%  -13% 

Bibliotekārais aptvērums % no iedz. 

skaita pagastā, pilsētā, reģionā 
21 17 17 -19%; 0% 

t. sk. bērni līdz 18 g. 65 49 57 -25%; +16% 

Iedzīvotāju skaits 1212 1209 1269 -0,2%;  +7% 

 

Īpaša uzmanība tiek pievērsta individuālajam darbam ar lasītāju: sniegtas konsultācijas par 

bibliotēkas krājumu, digitālajām datu bāzēm un resursiem, darbu ar datoriem, kā arī izpildīti 

pieprasījumi, uzziņas, rezervētas grāmatas, veikts darbs ar parādniekiem. Veicinot krājuma aktīvāku 

apgrozījumu, tiek sagatavoti jaunāko grāmatu apskati par bibliotēkas jaunieguvumiem, kā arī 

veidotas aktuālas un tematiskas literatūras izstādes. Izpildot lasītāju pieprasījumus, piedāvāta 

iespēja trūkstošos izdevumus saņemt starpbibliotēku abonementa (SBA) kārtā.  

Bibliotēkas apmeklētājiem 2021.gadā pieejami jaunākie periodiskie izdevumi (avīze, žurnāli) - 22 

nosaukumi, uzziņu fonds, pieeja elektroniskajām datu bāzēm, tūrisma informācija (kartes, tūrisma 

maršruti, ceļveži). Interneta izmantošana, datora izmantošana (darbs ar tekstu, attēlu, printēšana, 

skenēšana), materiālu kopēšana.  

Iedzīvotājiem tiek sniegtas individuālas konsultācijas gan e-dokumentu sagatavošanā un 

parakstīšanā, e-pasta lietošanā, informācijas meklēšanā internetā un datubāzēs, gan arī dokumentu 

printēšanā, skenēšanā, kopēšanā. Darījumu cilvēki bieži vērsās pēc palīdzības e-paraksta lietošanā. 

Tā kā ir izteikta tendence samazināties iestāžu skaitam, kur cilvēki saņem pakalpojumus klātienē, 

tad ļoti izjūtam, ka cilvēki meklē palīdzību pie mums, lai sazinātos ar iestādēm neklātienē, nosūtīt 



 

6 

 

dažādus dokumentus attālināti. Aktuāls pakalpojums bija arī Covid-19 sertifikātu printēšana vai arī 

sniegta palīdzība konsultācijā, kā sertikātu saglabāt telefonā. 

2021.gada darba plānus un prioritātes noteica COVID-19 , nācās pielāgoties un reaģēt uz 

piedāvāto situāciju, pārplānot pasākumus un aktivitātes, meklēt  risinājumus, strādāt savādāk. 

COVID-19 ierobežojumu laikā cilvēki tomēr vēlējās lasīt un tika meklēti dažādi risinājumi kā 

apmainīt grāmatas. Grāmatu apmaiņa notika arī koridorā, paņemot izlasītās grāmatas, nemaz 

nesatiekoties ar lasītāju, tikai pa telefonu sazvanoties, apmainot grāmatas pie bibliotēkas durvīm 

noliktajā kastē. 

Bibliotēkai ir mājaslapa, esam atrodami sociālajos tīklos – Instagram un Facebook, lai bibliotēkas 

lietotāji vienmēr būtu informēti par aktualitātēm Rugāju bibliotēkā. Saistībā ar COVID-19 

ierobežojumiem vairāk tika popularizēta “3td e-grāmatu bibliotēka”, gan sociālajos tīklos, gan 

runājot ar cilvēkiem personiski. 

Vasarā bibliotēka aicināja esošos un ,iespējams, topošos Rugāju bibliotēkas lietotājus, 

aizpildīt anketu par lasīšanas paradumiem, tādējādi uzlabot sadarbību ar bibliotēkas lietotāju- 

lasītāju. Jautājumi aptvēra tādas ziņas kā lasīšanas biežumu; valodas, kādās lasa grāmatas; kāda 

žanra literatūru lasītājs vēlētos atrast bibliotēkas grāmatu plauktā u.c. Anketu varēja pildīt gan 

papīra formātā, gan elektroniskajā versijā, rezultāti apkopoti bibliotēkas mājaslapā: 

http://bibliotekas.lv/rugaji/pages/posts/aptaujas-anketas-rezultti-33.php 

Tā kā bibliotēkas telpas nav piemērotas grupas apmācības organizācijai, tad praktizējam 

individuālas konsultācijas. Bibliotēkā regulāri tiek atbalstīti individuālie interesenti –seniori, kam 

nepieciešams palīdzēt un apmācīt e-pakalpojumu lietošanā (i-banka, EDS, iepirkšanās internetā 

elektroniskais paraksts utt.)  

Bibliotēka sadarbojas ar pagasta iedzīvotājiem svarīgas informācijas izplatīšanā: pašvaldības 

izdevums “Kurmenīte”. Bibliotēkas mājas lapai ir izveidota tiešsaiste ar Rugāju pagasta mājas lapu, 

kā arī saite uz Balvu novada mājaslapu. Pēc pārvaldes lūguma atsevišķa būtiska informācija 

iedzīvotājiem tiek izvietota pie bibliotēkas ziņojumu dēļa, tāpat arī par kultūras  pasākumiem 

bibliotēkas lietotāji ir informēti ar pasākumu afišām pie ziņojumu dēļa. Aktīva informācijas 

apmaiņa notiek ar Rugāju jauniešu iniciatīvu centru, tūrisma centru, Rugāju vidusskolu.  

Mazāk kā iepriekšējos gadus, bibliotēkā sniegtas 198 uzziņas.  Lielākā daļa no sniegtajām 

uzziņām ir skolēniem mācībām, projektu izstrādei dažādos mācību priekšmetos. Bibliotēkas 

lietotājiem tiek sniegta palīdzība saziņai ar valsts iestādēm un uzņēmumiem izmantojot 

www.latvija.lv, palīdzot aizpildīt iesniegumus un veidlapas. 

Katru gadu no jauna bibliotēkas lietotāji tiek iepazīstināti un aicināti aktīvāk izmantot 

programmas “BIS ALISE” priekšrocības. Grāmatas mācībām un izklaidei var rezervēt internetā, 

http://bibliotekas.lv/rugaji/pages/posts/aptaujas-anketas-rezultti-33.php
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pieteikt iegriežoties bibliotēkā vai pa telefonu. Lasītāji par grāmatām tiek informēti pa e-pastu vai 

arī nosūtot īsziņu uz telefonu. Lielākoties aktīva un ātra saziņa notiek caur sociālajiem tīkliem. 

2021.gadā attālinātas pieejas dati (lietotājvārds un parole) darbam katalogā izsniegti 6 

lietotājiem, tie iepazīstināti ar kataloga lietošanas pamatprincipiem , iespēja interesējošo izdevumu 

elektroniski pasūtīt, rezervēt, kā arī prasīt lietošanas termiņa pagarinājumu. Par izdevumu 

rezervēšanas iespējām tiek informēts ikviens bibliotēkas lasītājs jau bibliotēkas pirmajā 

apmeklējumā – katram tiek piedāvāta informācija par šo piedāvājumu . Parādīta arī “3td e-grāmatu 

bibliotēkas” priekšrocība un lietošanas instrukcija.  

 

Tabula “BIS ALISE izmantošana” 

Novads Bibliotēk

u skaits 

Cik 

bibliotēka

s strādā 

ar BIS 

ALISE 

un 

ALISE-i 

Strādā ar moduļiem Autorizē

ti 

lietotāji 

(2021) 

Pasūtīts 

(Web) 

eksemplār

u 

(2021) 
Cirkulācij

a 

SB

A 

Komplektēša

na 

Rugāju Rugāju 1 1 1 - 37 0 

 

 

 

Tabula “Autorizētie lietotāji” 

      2019 2020 2021 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Autorizētie lietotāji 

kopā 

32 28 37 -12% ;  +32% 

 

 

Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2019 2020 2021 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto dokumentu 

skaits 

8 11 2 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto dokumentu 

skaits 

8 13 3 

 

 

6. Krājums 
 

Rugāju bibliotēka komplektē krājumu ar universālu saturu, aptverot visas zinātņu nozares, 

daiļliteratūru un bērnu literatūru. 2021.gadā komplektēšanas prioritātes bija daiļliteratūra (latviešu 

un ārzemju), līdzīgās daļās bērnu literatūra un nozaru literatūra. Bibliotēka iespēju robežās 

nodrošina visas lasītāju vajadzības un pieprasījumus. 

Krājuma komplektēšanā vērā tiek ņemtas krājuma komplektēšanas koncepcijas krājuma 

izmantošana iepriekšējā darbības gadā. Vislielākais pieprasījums, neapšaubāmi, ir pēc tulkotās 
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daiļliteratūras. Taču pēdējos gados īpaši lasīta ir latviešu oriģinālliteratūra. Uzmanība tiek pievērsta 

arī nozaru literatūrai. Lai uzturētu krājuma kvalitāti, bibliotēka cenšas iegādāties nozīmīgas 

grāmatas, kuru informācija nenoveco. Liels pieprasījums ir arī periodikai, un bibliotēka seko tam 

līdzi. 2021.gadā finansējums preses iegādei nedaudz samazinājies, tāpēc jo rūpīgāk tika izvērtēta 

preses pasūtīšana, ņemot vērā lasītāju vēlmes un intereses. 

 
Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2019 2020 2021 

Pašvaldības finansējums 

krājuma komplektēšanai 

2092 2731 2197 

t. sk. grāmatām 1382 1986 1598 

t. sk. bērnu grāmatām 592 438 523 

t. sk. periodiskajiem 

izdevumiem 

710 745 598 

Finansējums krājumam uz 1 

iedz. skaita pagastā, pilsētā, 

reģionā    

2,62 2,26 2,33 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai kopā 

2953 3342 2961 

 

Krājuma rekataloģizācija ir veikta pilnībā.  

Pārskata periodā bibliotēkas krājuma pārbaude (inventarizācija) nav veikta. 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2019 2020 2021 

Jaunieguvumi kopā 700 685 667 

t. sk. grāmatas 241 281 258 
t. sk. latviešu daiļliteratūra 45 58 69 

t. sk. bērniem 45 103 69 

Izslēgtie dokumenti 547 303 703 

Krājuma kopskaits 7559 7941 7905 

Grāmatu krājuma apgrozība 0,42 0,56 0,66 

Periodisko izdevumu apgrozība 1,60 1,17 1,88 

Vērtīgs grāmatu krājuma papildinājums bija, pateicoties Latvijas Republikas Kultūras 

ministrijas atbalstam, projektā “Vērtīgo grāmatu iepirkums Latvijas publiskajām bibliotēkām”. 

Saņemtas 35 grāmatas 371,50EUR vērtībā. 

Grāmatas galvenokārt iepirktas no SIA “Virja LK”. COVI-19 ierobežojumu dēļ grāmatu 

pirkšana klātienē šogad izpalika, diemžēl, pasūtījumi veikti internetā. Gada beigās izmantojam 

atlaižu piedāvājumu “Laimīgajā nedēļā”, tāpēc varam pasūtīt žurnālus un laikrakstus  izdevīgāk. Par 

pašvaldības līdzekļiem 2021.gadam tika abonēti 22 preses izdevumu nosaukumi.  

No fonda tika izņemta un norakstīta novecojusi un nolietota literatūra, dubletes, lasītāju 

nozaudētas, lasītāju nepieprasītas grāmatas vai grāmatas ar īslaicīgas glabāšanas termiņu. 

 

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 
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Dabubāze 2019 2020 2021 

Letonika 40 30 26 

News 0 24 15 

2021.gadā lietotājiem bija pieejamas 2 abonētās datubāzes – Letonika un Lursoft laikrakstu 

bibliotēka (News.lv). Datubāzes aizvadītajā gadā tika popularizētas, izpildot uzziņas, īpaši 

skolēniem. COVID-19 ierobežojumu dēļ piedāvāts un popularizēts Letonika.lv attālinātās pieejas 

pakalpojums no mājām, bet tas nav īpaši pieprasīts. 

Regulāri tiek veidotas jaunieguvumu galerijas bibliotēkas mājaslapā un sociālajos tīklos 

Facebook, Instagram, tādējādi bibliotēkas lietotāji tiek  informēti par jaunumiem, pirms vēl viņi 

atnāk uz bibliotēku. 

Savlaicīgi uzrunājam tos lietotājus, kuri aizkavē grāmatu nodošanas termiņu, sūtam īsziņas, e-

atgādinājumus, biežāk gan sazināmies telefoniski. Nu jau lasītāji paši iemanījušies uzzvanīt, lai 

brīdinātu, ka kavēs un palūgt pagarināt izsniegšanas termiņu paņemtajiem izdevumiem. 

 

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 
 

2021.gadā bibliotēkā iesaistīti 111 bērni un jaunieši. Bibliotēku klātienē apmeklējuši 548 bērni 

līdz 18 gadiem, tiem izsniegti 484 eksemplāri.  

Pārskata periodā krājums papildināts ar 69 bērnu un jauniešu auditorijai domātām grāmatām. Tika 

iegādāta jaunākā bērnu un jauniešu literatūra. Bērniem un jauniešiem bija pieejami žurnāli Avene, 

Ilustrētā Junioriem. Jaunieši labprāt ieskatās arī pieaugušo auditorijai domātajos žurnālos- Ilustrētā 

Zinātne, Ilustrētā Pasaules vēsture, Santa u.c. Čaklākie lasītāji tomēr ir pirmskolas un sākumskolas 

bērni.  

Bērniem un jauniešiem uzziņu darbs tiek organizēts atbilstoši pieprasījumam un vajadzībām. 

Tiek izmantoti visi bibliotēkā pieejamie resursi, elektroniskie resursi, datu bāzes.  

2021.gadā tika popularizētas datu bāzes Letonika, News.lv, kā arī aktīvi aicinājām izmantot Balvu 

novada bibliotēku kopkatalogu un novadpētniecības datu bāzi. Atgādinājām par iespēju  lasīt 

grāmatas Letonikas lasītavā, 3td e-grāmatas. 

Bērnu lasītavā apmeklētājiem pieejams televizors un DVD atskaņotājs, paši jaunākie 

bibliotēkas apmeklētāji var skatīties multfilmas, vai klausīties pasaku CD. Bērnu radošajām 

izpausmēm tiek piedāvātas krāsojamās lapas un krāsu zīmuļi. Tāpat viņu rīcībā ir dažādas spēles 

(Šurpu Turpu, Atver pasauli, Alias u.c.) un puzles. Visas piedāvātās iespējas tika izmantotas 

mazākā apjomā, ņemot vērā ierobežojumus. Bibliotēkas lietotājiem tiek piedāvāti arī maksas 

pakalpojumi – kopēšana, printēšana un skenēšana.  

Visa gada garumā, lai popularizētu grāmatas, veidotas dažādas literatūras izstādes bērnu 

auditorijai – tematiskās, gadskārtu un valsts svētku, literātiem veltītas izstādes, kā arī pastāvīgās 
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izstādes –Jaunākās grāmatas un Bērnu un jauniešu žūrijas grāmatas. Informācija ievietota 

bibliotēkas mājaslapā un sociālajos tīklos. 

Jau vairākus gadus rit lieliska sadarbība ar Rugāju vidusskolas literatūras skolotājiem 

dalībnieku sagatavošanai „Skaļās lasīšanas sacensībām”. Arī šogad sacensība notika, tas nekas, ka 

Covids diktēja savus noteikumus,  bērni piedalījās un guva pozitīvas emocijas, darot savu iemīļoto 

nodarbi, lasot grāmatu. 

Sākoties jaunajam mācību gadam, katru gadu septembrī, iepazīt bibliotēku nāk 1.klases 

kolektīvs: https://ej.uz/bw94  Iepazīstamies, kopā izstaigājam visas telpas, pārrunājam noteikumus, 

kādi jāievēro atnākot uz bibliotēku, protams, bērni reģistrējas kā lietotāji, izņem lasīt noskatītu 

grāmatu no grāmatplaukta. Katru gadu 1.klasei tiek pasniegta maza dāvaniņa, kaut kas mazs, bet 

noderīgs, šogad tā bija pildspalva ar bibliotēkas logo. 

Rudenī, Rugāju vidusskolas sākumskolas klašu kolektīvi apmeklēja tematiskās nodarbības 

bibliotēkā. „Dzejas grāmatu dažādība Rugāju bibliotēkas grāmatu plauktā”- nodarbības mērķis bija 

iepazīties ar dažādu autoru dzejas krājumiem, kas adresēti bērniem. No plašā dzejas krājumu klāsta 

skolēniem vajadzēja izvēlēties sev vienu latviešu autora dzejas krājumu. 

Dzejas dienu ietvaros, Rugāju vidusskolas sākumskolas skolēni meklēja savu sirds dzejoli-  Katrs 

izvēlējās dzejas krājumu, lai pēc tam klasē lasītu dzeju un izvēlētos savu sirds dzejoli. 

Rugāju vidusskolas klašu kolektīvi ļoti labprāt nāca uz bibliotēku, protams, kad vien to ļāva 

COVID ierobežojumi.  

2021.gadā piedalījāmies arī lasīt veicināšanas programmā “Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrija 

2021”, bet rezultāti vēl nav zināmi, jo pagarināta programmas norise. Pavasarī notika 2020.gada 

akcijas neliels noslēguma pasākums ar pateicību saņemšanu un dalībnieku apbalvošana. Bērnu 

žūriju veiksmīgi pabeidza 24 bērni un vecāki, jāpiebilst, ka vecāki ļoti aktīvi ņem dalību žūrijā.  

Nemainīga un ilggadēja ir sadarbība ar Rugāju vidusskolu; pedagogi un skolēni vienmēr 

atbalsta mūsu rīkotos pasākumus un idejas. Klašu kolektīvi ir aktīvi izstāžu apmeklētāji. Ļoti 

veiksmīga sadarbība ir arī Rugāju vidusskolas pirmsskolas izglītības iestādi. Bērni kopā ar 

audzinātājām apmeklē gan mūsu rīkotos pasākumus, gan izstādes, gan kopīgi izvēlas grāmatiņas, 

kuras izlasīt grupiņā. Ļoti daudziem bērniem tā ir pirmā iepazīšanās ar bibliotēku, tad pēc tam viņi 

arī atved uz bibliotēku un iepazīstina ar to savus vecākus.  

 

8. Novadpētniecība 
 

Bibliotēkas novadpētniecības krājumu veido tematiskās mapes (raksti no dažādiem resursiem, 

kas saistīti ar Rugāju pagastu un cilvēkiem), grāmatas, fotogrāfijas, teksta izdevumi, attēli u.c. 

Materiāli glabājas atsevišķā novadpētniecības plauktā.  

https://ej.uz/bw94
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2021.gadā novadpētniecībā turpinājām strādājāt pie materiālu vākšanas un apkopošanas, 

tematisko mapju veidošanas un papildināšanas ar materiālu aprakstiem, kas saistīti ar Rugāju 

pagastu. 

 Saistībā ar Rugāju bibliotēkas pastāvēšanas 70 jubileju, tika rūpīgāk strādāts ar materiāliem par 

bibliotēku, tās vēsturi. Visi savāktie materiāli sakārtoti mapītēs un izlikti pastāvīgā izstādē. 

Apmeklētāji var apskatīties un iepazīties ar informāciju par Rugāju bibliotēkas bibliotekāriem, 

apskatīt fotogrāfijas, pašķirstīt dažādus dokumentus, salīdzināt- toreiz un tagad. Viens no 

vērtīgākajiem atklājumiem saistībā ar bibliotēku un ēku, kurā tā atrodas, ir 1938.gada fotogrāfijas 

kopija, kurā attēlots, kā Jānis Kļaviņs ieliek urnā pamatakmens mūrēšanas akta dokumentu, piedalās 

arī mācītājs Hugo M.Grīvāns. 

2021. gadā novadpētniecības materiāli vairāk tika kārtoti, mazāk izmantoti, jo Covid laika 

aizliegumi ierobežoja piekļuvi. Turpināsim sadarbību ar Rugāju muzeju, skolu un citām iestādēm, 

aicināsim šajā procesā vairāk iesaistīties arī pagasta iedzīvotājus. 

 

9. Projekti 

 
Tabula “Projektu apkopojums” 

Projekta 

nosaukums 

Finansētājs Finansējuma 

apjoms 

Projekta apraksts (t. sk. 

īstenošanas laika periods, 

rezultāti, īss 

kopsavilkums) 

Atbalstīts/ 

neatbalstīts 

"Bērnu, Jauniešu 

un Vecāku žūrija 

"  

 

VKKF 132,08 Lasītveicināšanas 

programma visām vecuma 

grupām.  

 

Atbalstīts 

 

 

10. Publicitāte 
 

Informācija par bibliotēku 2021.gadā un iestādē notiekošo,  tās pakalpojumiem pieejama  

bibliotēkas mājaslapā: http://www.bibliotekas.lv/rugaji/ . Rugāju  pagasta pārvaldes tīmekļa vietnei 

(http://rugaji.lv/)  ir bibliotēkas sadaļa, kurā var iegūt informāciju par bibliotēku, ir izveidota 

sasaiste ar bibliotēkas mājaslapu ātrākai un ērtākai informācijas meklēšanai un izmantošanai. 

Informācija tiek atjaunota regulāri.  

Lai informētu lietotājus par bibliotēkas pakalpojumu iespējām, bibliotēkā izveidoti  un izvietoti 

vizuāli paskaidrojoši materiāli  “Pieslēdzies elektroniskajam kopkatalogam. Grāmatu pasūtīšana un 

pagarināšanas pieprasīšana internetā”, “Letonika.lv - atbildes kuras tu meklē”; „3td e-grāmatu 

bibliotēka”, kur lietotājiem saprotamā veidā paskaidrota piekļuve dažādām datu bāzēm. 

2021.gads bija ieplānots kā Rugāju bibliotēkas jubilejas gads, diemžēl, kovidierobežojumi 

darīja savu, pasākumi un lielākās aktivitātes izpalika. Viens no galvenajiem plānotajiem 

http://www.bibliotekas.lv/rugaji/
http://rugaji.lv/


 

12 

 

pasākumiem tomēr notika sadarbībā ar Rugāju novada muzeju , pašvaldības informatīvajam 

izdevumam „Kurmenīte” aprīļa numurā tapa raksts „Rugāju bibliotēkai šogad aprit 70 gadi.” 

http://rugaji.lv/pages/kurmenite-2021.html (Pielikums Nr.1) 

Sakarā ar COVID-19 ierobežojumiem pasākumi bibliotēkā klātienē nevarēja notikt, meklējām 

risinājumu. Sociālajos tīklos ievērojām, ka cilvēki labprāt padalās ar skaistiem foto mirkļiem, tad 

nu, iedvesmojoties no tā, izsludinājām aicinājumu piedalīties virtuālās foto izstādes izveidē 

“Rudentiņš bagāts vīrs” . Dalībnieki bibliotēkas e-pastā vai WhatsApp  iesūtīja foto ar savu rudeni, 

savu rudens velti: vai tā ir oga, ābols, sēne mežā vai ķirbis dārzā. Fotogrāfijām klāt pievienoja 

aprakstu – bildes autors, kas attēlā redzams, kad un kurā vietā uzņemts attēls. Iesūtītās fotogrāfijas 

bibliotekāre apkopoja un izveidoja nelielu video . Virtuālā izstāde skatāma bibliotēkas mājaslapā: 

https://ej.uz/vq6f un Facebook profilā. 

  Decembrī bibliotēkas telpās bija skatāma izstāde „Apsveikums kā mākslas darbs” (Pielikums 

Nr.2) , varēja aplūkot un arī nopirkt rugājietes Agrita Lužas rokām darinātas personalizētas 

apsveikuma kartiņas, ielūgumus,  dažādus dāvanu noformējumus. Izstāde bija ļoti apmeklēta un 

pieprasīta. Bibliotēku apmeklēja gan lai smeltos iedvesmu, gan priecātos par smalkajiem 

darinājumiem. Lai ievērotu visus COVID-19 noteikumus, skolas klašu kolektīvi savu vizīti pieteica 

jau iepriekš pa telefonu.  

11. Sadarbības tīkla raksturojums 
 

Laba sadarbība izveidojusies ar pagasta pārvaldes speciālistiem, pārvaldes vadītāja vienmēr 

uzklausa bibliotēkas vajadzības, kopīgi tiek meklēti risinājumi dažādām situācijām. 

Lieliska sadarbība ar citām novada bibliotēkām – SBA grāmatu apmaiņa, profesionāla 

informācija, dažādi padomi un konsultācijas.  

Protams, jāpiemin sadarbība ar Rugāju vidusskolas pedagogiem organizējot pasākumus saistītus ar 

grāmatu lasīšanu, Rugāju jauniešu centru – šis draugs vienmēr izpalīdz ar plašākām telpām, ja tas 

nepieciešams kādam bibliotēkas pasākumam. 

Ar Rugāju vidusskolas bibliotekāri sadarbības uzsvars tiek likts uz lasītājiem- parādniekiem, 

arī profesionālas dabas jautājumi un iespējamo nākotnes sadarbības aktivitāšu pārrunāšana. 

Arī Rugāju muzejs ir svarīgs sadarbības partneris. Šogad  bija Rugāju bibliotēkas 70 

pastāvēšanas jubilejas gads. Tika vākti un apkopoti dažādi materiāli, intervēti bijušie un esošie 

bibliotēku vadītāji un bibliotekāri. 

Kā pasākumos, tā ikdienas darbā ieklausāmies arī savos bibliotēkas lietotājos, jo arī tie 

mums ir sadarbības partneri. Pārrunājam, uzrunājam, apmācam, iedrošinām un atkal gaidām 

bibliotēkā. 

 

http://rugaji.lv/pages/kurmenite-2021.html
https://ej.uz/vq6f
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2022.gada 25.janvārī                                     Rugāju bibliotēkas vadītāja Evita Garbacka 
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Pielikums Nr.2 

 

Izstāde „Apsveikums kā mākslas 

darbs”. Agritas Lužas darinātie 

apsveikumi izstādē. 
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