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VIDĒJA TERMIŅA ATTĪSTĪBAS PLĀNS UPĪTES BIBLIOTĒKĀ 2020. - 2024.G. 

 
Situācijas raksturojums: 

 

Upītes bibliotēka (turpmāk – bibliotēka) ir Viļakas novada domes budžeta iestāde - patstāvīga, izglītojoša, informatīva un kultūras iestāde kā 

publisko tiesību juridiska persona, kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā un veic pasaules 

kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu un saglabāšanu, kā arī 

nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu. 

 

Bibliotēka ir vietējais kultūras un informācijas centrs, kas nodrošina pieejamību visu veidu zināšanām un informācijai. Kultūras, interešu, 

izglītības un sociālo kontaktu dibināšanas telpa Upītes ciemā. Bibliotēka atvērta ikvienam un piedāvā brīvu pieeju informācijai gan tradicionālā, 

gan elektroniskā veidā, nodrošinot ikvienam iespēju sevi izglītot un pilnveidot. Mēs strādājam, lai saglabātu interesi par grāmatu, veicinot 

lasīšanu bērnu un jauniešu vidū. Izmantojot bibliotēkā esošo izdevumu krājumu un apkopoto informāciju, nodrošinām pieeju vietējās nozīmes 

kultūras mantojumam. Izmantojot laikmetīgas informācijas tehnoloģijas, bibliotēka kļūst par logu uz plašo pasauli. 

 

Bibliotēkā ir gan lasītāju apkalpošanas zona, bērnu stūrītis, latgaliskās literatūras telpa, apvienota internettelpa un izstāžu telpa, gan darbinieka 

telpa. 

 



Upītes bibliotēka ir vietējās nozīmes bibliotēka, kuras darbību koordinē un metodiski vada Balvu Centrālā bibliotēka. Balvu CB sadarbība ar 

Upītes bibliotēku vērsta  – elektroniskā kopkataloga un novadpētniecības datu bāzes veidošanā, bibliotēku darba koordinācijas, metodiskā darba 

un konsultatīvās palīdzības nodrošināšanā, statistikas datu apkopošanā.  

 

Straujā informācijas tehnoloģiju attīstība radusi iespēju izmantot milzīgu informācijas daudzumu un inovatīvu pakalpojumu pieejamību visiem, 

kam pieejami informācijas tehnoloģiju līdzekļi. Šo piedāvājumu aizvien plašāk cenšas izmantot ikviens iedzīvotājs. Bibliotēka ir vieta, kur 

iespējams izmantot informācijas tehnoloģijas bez maksas. Šāds pakalpojumu piedāvājums prasa ieguldījumus tehnoloģiju uzturēšanā un attīstībā 

– datortehnika,  kopētāji, printeri, multifunkcionālās iekārtas.  

 

Bibliotēka, kā kultūrizglītības un informācijas iestāde apkalpo ne tikai Upītes ciema iedzīvotājus, bet arī apkārtējo pagastu – Baltinavas, 

Briežuciema, arī Šķilbēnu iedzīvotājus. Bibliotēkas pakalpojumus izmanto, Upītes Tautas nams, Ontona Slišāna kultūrvēstures muzejs. 

 

Bbliotēkas vīzija ir mūsdienīgs informācijas, izglītības, kultūras, sabiedriskās saskarsmes un mūžizglītības centrs, kas nodrošina kvalitatīvus un 

operatīvus informācijas pakalpojumus un vienlīdzīgu piekļuvi informācijas resursiem, sniedzot ieguldījumu informācijas un zināšanu sabiedrības 

veidošanā un uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti. 

 

Bibliotēkas misija: radīt un nodrošināt vidi, kur ikviens bibliotēkas piedāvāto pakalpojumu lietotājs ir apmierināts par bibliotēkā iegūtām 

zināšanām, kultūras prasībām un pavadīto laiku, nezaudējot latgalisko identitāti. 

 

 Bibliotēkas mērķis ir iekļauties tālākā sabiedrības informācijas procesa attīstībā, rūpēties par kultūras mantojuma saglabāšanu un nodrošināt 

mūžizglītības iespējas visiem sabiedrības locekļiem. Savdabīga moderna ar pievilcīgu vidi un iedzīvotājiem pieejamiem pakalpojumiem 

nodrošināta bibliotēka. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZDEVUMI 

 

AKTIVITĀTES 

 

SAGAIDĀMIE REZULTĀTI 

 

Pašvaldības finansējuma ietvaros, piesaistot VKKF 

finansu resursus, komplektēt un papildināt 

bibliotēkas krājumu un periodisko izdevumu klāstu. 

Uzlabot materiālo vērtību uzskaiti, saglabāšanu un 

drošību. 

 

 

Veikt Nemateriālā kultūras mantojuma centra 

“Upīte” ēkas un telpu rekonstrukciju 

 

 

 

 

Sekot, lai informācijas tehnoloģijas nenoveco. 

 

 

 

 

Rosināt vietējos iedzīvotājus bibliotēkas organizēto 

pasākumu apmeklēšanā.  

 

 

Veicināt sabiedrībā interesi par grāmatu, organizējot 

lasīt veicināšanas un informācijpratības uzlabošanas 

pasākumus bērnu un jauniešu vidū, kā arī citiem 

interesentiem. 

 

 

Atjaunot un papildināt grāmatu krājumu un 

periodiku. Piedalīties Balvu Centrālās bibliotēkas 

un Latvijas Nacionālās bibliotēkas organizētajos 

projektu konkursos. Regulāri četras reizes gadā 

komplektēt literatūru, periodiku vienreiz gadā-

oktobrī, par izdevniecību īpaši izdevīgām cenām. 

 

Sekot Latvijas – Lietuvas – Baltkrievjas 

pārrobežu sadarbības programmā  “Neighbors 

together” (“Kaimiņi kopā”) virzībai 

 

 

 

 

Meklē un atrast iespējas nomainīt personāla 

datoru un multifunkcionālo iekārtu. Atjaunot 

programmatūru.  

 

 

 

Bibliotēkā organizēto ekspozīciju, izstāžu un 

pasākumu reklāmas uzlabošana. Iedzīvotāju 

aptauju un priekšlikumu pasta organizēšana. 

 

Organizēt bērniem un jauniešiem atbilstoša satura 

pasākums: grāmatu apskatus, tikšanās ar 

literātiem, literāras pēcpusdienas, atjaunot iesaisti 

 

Regulāra iespieddarbu kopējā 

krājuma papildinājums. 

 

 

 

 

 

Plašākas telpas, mūsdienīgāka vide, 

lielākas iespējas vienkopus savākt 

lielāku apmeklētāju skaitu. 

 

 

Uzlabots bibliotēkas lietotāju un 

personāla darbs ar mūsdienīgu 

informācijas tehnoloģiju aprīkojumu. 

 

 

Piesaistīti jauni bibliotēkas 

pasākumu apmeklētāji. 

 

 

Attīstās sadarbība arģimenēm, kur 

aug bērni.Vecāki ieguvuši jaunas 

zināšanas par lasīšanas nozīmi bērnu 

attīstībā. Veicināta interese par 

bibliotēku, grāmatu un lasīšanu. 

 



 

Attīstīt bibliotēku par vietu mūžizglītībai un 

pašmācībai, neatkarīgi no cilvēku vecuma, fiziskā, 

ekonomiskā vai sociālā stāvokļa. 

 

Saglabāt un izkopt latgalisko identitāti. Papildināt 

novadpētniecības materiālu krājumu.  

 

 

 

 

Kultūrvēsturiskās studijas-pārgājieni. Ppiemiņas 

vietu sakopšana un sakārtošana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informēt sabiedrību par bibliotēkas aktualitātēm. 

 

Bērnu un jauniešu  žūrijas lasīšanas maratonā.  

 

 

Pēc vajadzības veikt senioru datoriemaņu 

apmācību. Organizēt radošās darbnīcas. 

 

  

Pilnveidot novadpētniecības datu bāzi. Turpināt 

veidot novadpētniecības materiālu vākšanu par 

ievērojamiem Upītes ciema cilvēkiem. Papildināt 

Balvu Centrālās bibliotēkas novadpētniecības 

datu bāzi.   

 

Divreiz gadā kopā ar Ontona Slišāna 

kultūrvēstures muzeju pārgājieni pa 

kultūrvēsturiskām vietām, tikšanās ar 

novadniekiem. 

Apmeklējot kultūrvēsturiskās vietas,  sakārtot  

kultūras darbinieku kapa vietas, piemiņas un 

vēsturiskas vietas. 

 

 

 

Bibliotēkas mājas lapā turpināt publicēt 

aktivitātes bibliotēkā. Periodiski iesniegt 

informāciju pašvaldības izdevumam „Viļakas 

novadā”.  

Tiek piesaistīti jauni tās lietotāji. 

Pieaug bibliotēkas popularitāte. 

 

 

 Materiāli pievienoti Balvu Centrālās 

bibliotēkas novadpētniecības 

katalogam. Veicināta novada 

atpazīstamība. 

 

 

Iegūtās zināšanas paaugstina 

darbinieku kompetenci sava novada 

izzināšanā. Labiekārtotas 

kultūrvēsturiskās vietas ciema 

apkārtnē. 

 

 

 

 

 

Informēta sabiedrība par bibliotēkā 

notiekošajām aktivitātēm. 

 

 

 

 

Upītes bibliotēkas vadītāja:                                                            Lolita Spridzāne 

17.12.2020. 


