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1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums 

Vīksnas pagasta bibliotēka ir vienīgā vietējās nozīmes publiskā bibliotēka Vīksnas 

pagastā. 

Bibliotēka atrodas Vīksnas ciema centrā. Bibliotēkas apkalpojamā teritorijas platība – 

121,95km2. Deklarētais iedzīvotāju skaits uz 2022.gada 1.janvāri, Vīksnas pagastā – 

561, tajā skaitā 102 bērni līdz 18 gadu vecumam. Vīksnas ciemā dzīvo 199 iedzīvotāji 

tajā skaitā 38 bērni vecumā līdz 18 gadiem. 

Vīksnas pagastā atrodas Vīksnas pagasta pārvalde, Vīksnas pagasta tautas nams, 

Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāle. Vēl pagasta teritorijā ir feldšeru punkts,  aptieka, 

I.U. ”Vīksnas Saulīte” veikals. Pagasta teritorijā atrodas trīs baznīcas, Vīksnas Sv. 

kņaza Vladimira pareizticīgo baznīca, Sprogu Svētā Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu 

baznīca un Kupravas Svētā Ignācija Lojolas Romas katoļu baznīca. 

Izmaiņas bibliotēkas darbībā pārskata periodā nav notikušas. 

Pārskata periodā bibliotēka turpina saglabāt un palielināt lietotāju interesi par grāmatu 

un periodisko izdevumu lasīšanu. Turpinām darbību “Bērnu, Jauniešu un vecāku žūrijas 

2021” projektā. Cenšamies iesaistīt bērnus grāmatu vērtēšanā.  

Tiek turpināts darbs pie sabiedrības informēšanas par jaunākajiem e-pakalpojumiem un 

to pieejamību. 

Pārskata periodā bibliotēka akreditēta un tai piešķirts vietējās nozīmes bibliotēkas 

statuss. 

Akreditācijas apliecība Nr.521B izsniegta 2021.gada 12.jūnijā. 

Akreditācijas komisijas ieteikumi: Aktīvāk jāpopularizē tiešsaistes datubāzu 

izmantošanas iespējas. Rast iespēju pakāpeniskai datortehnikas nomaiņai. 

 

2. Finansiālais nodrošinājums 

Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums ir apmierinošs, bibliotēkas pamatfunkcijas tiek 

nodrošinātas. Vīksnas pagasta pārvalde rūpējas par visiem maksājumiem, kas saistīti ar 

bibliotēkas saimnieciskajiem izdevumiem(apkure, elektrība, komunālie pakalpojumi). 

Visi bibliotēkai nepieciešamie saimniecības un higiēnas līdzekļi, kā arī Bibliotēkas 

teritorijas uzturēšanas un labiekārtošanas darbiem nepieciešamie līdzekļi tiek 



nodrošināti no Pagasta pārvaldes budžeta. Vīksnas pagasta pārvalde ļoti nāk pretī 

bibliotēkai un savu iespēju robežās atbalsta visas bibliotēkas vajadzības.  

Bibliotēkas finansiālo nodrošinājumu ir grūti izdalīt, jo tas ir iekļauts, daļa, Vīksnas 

pagasta pārvaldes komunālās saimniecības kopējā budžetā, kā arī Balvu Centrālās 

bibliotēkas budžetā. No Vīksnas bibliotēkai piešķirtajiem līdzekļiem var izdalīt 

krājuma komlektēšanai piešķirtos līdzekļus, grāmatu un preses izdevumu iegādei, jo 

krājuma komplektēšanu veic bibliotēkas vadītāja un krājuma komplektēšanai piešķirtie 

līdzekļi ir zināmi. No Vīksnas bibliotēkas ieņēmumiem var izdalīt un norādīt 

ieņēmumus par bibliotēkas sniegtajiem maksas pakalpojumiem. Tie ir norādīti 

ievietotajā tabulā (Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums)un var salīdzināt ar pēdējiem 

diviem pārskata periodiem. Ieņēmumi par sniegtajiem maksas pakalpojumiem ir 

mazliet samazinājušies salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, bet tas tomēr vairāk 

saistīt ar Covid-19 ietekmi uz bibliotēku darbu. Gan paši bibliotēkas lietotāji ir 

piesardzīgi un izvērtē savas iespējas un savu veselības stāvokli, lai apmeklētu 

bibliotēku, gan Valsts ierobežojumi sakarā ar Covid-19 pandēmiju. 

 

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

 2019 2020 2021 

Kopā (EUR) 2659 71 62 

Pašvaldības finansējums 2604   

Citi ieņēmumi:    

t. sk. maksas pakalpojumi 55 71 62 

 

     Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 

 2019 2020 2021 

Izdevumi kopā (EUR) 1199 1223 1185 

    

Krājuma komplektēšana 1199 1223 1185 

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

Pārskata periodā bibliotēkas telpās netika veikti remontdarbi, Ēkas remontdarbi netika 

veikti. Pie bibliotēkas ieejas tika atjaunoti pakāpienu un izveidota no koka uzbrauktuve, 

lai bibliotēkā varētu iekļūt cilvēki ar kustību traucējumiem un vēl tā tika papildināta ar 

roku balstu, drošībai. (attēls 1., 2.) Šos darbus veica Vīksnas pagasta pārvaldes 

darbinieki, par ko viņiem liels paldies. Vēl tika atjaunots plaukts, preses izdevumiem. 



Arī šo darbu veica Vīksnas pagasta pārvaldes darbinieki (attēls 3., 4.). Telpu 

paplašināšana, pārvietošana uz citām telpām nenotika.                          

 
Attēls 1.                                                               Attēls 2. 

 

 
Attēls 3.                                                           Attēls 4. 



Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums ir apmierinošs, prasās to atjaunot un uzlabot. 

Informācijas tehnoloģijas attīstās ļoti strauji, tāpēc bibliotēkām arī vajadzētu iet līdzi to 

attīstības tempam. Kā arī akreditācijas komisijas viens no ieteikumiem bija: (Rast 

iespēju pakāpeniskai datortehnikas nomaiņai). Bibliotēkā pieejamo iekaārtu daudzums 

un vecums aplūkojams tabulā. 

 

Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums” 

 Darbiniekie

m (skaits) 

Lietotājiem 

(skaits) 

Vērtējums Piezīmes 

Datori 1 3 6 gadi 2015. 

Datori  3 13 gadi 2008. 

Multifunkcionāl

ās iekārtas 

1 1 6 gadi 2015. 

Printeri  1 13 gadi 2008 

Printeri  1 14 gadi 2007 

 

4. Personāls 

Bibliotēkā strādā viens darbinieks – bibliotēkas vadītāja uz 0,5 slodzi. Darbiniekam ir 

iegūta profesionālā izglītība “Bibliotēku zinības ” III profesionālās kvalifikācijas 

līmenis. Iespēju robežās pārskata periodā piedalījos semināros, apmācībās, 

Kultūrvēstures studiju un pieredzes apmaiņas braucienā uz Madonas novadu, 

Kalsnavas aborētumu, Madonas novada bibliotēku, Sarkaņu pagasta bibliotēku, 

Cesvaines pili, Jaungulbenes muižas parku. Bija ļoti interesants un izzinošs brauciens, 

par ko liels paldies Balvu Centrālajai bibliotēkai. Tabulā apskatāms apmeklēto 

semināru, apmācību saraksts. Šajā pārskata periodā visi semināri, apmācības notika 

attālināti, kādā no platformām. Pārsvarā ZOOM platformā. Balvu Centrālās bibliotēkas 

rīkotie semināri, tikšanās, sapulces notika Jitsi Meet platformā. Vienīgai klātienes 

pasākums pagājušajā pārskata periodā bija Balvu Centrālās bibliotēkas rīkotais 

kultūrvēsturisko studiju brauciens. Mazliet sāk pietrūkt klātesamības, protams arī 

attālināti ir iespējams darīt labas lietas un arī tam ir savi plusi un ieguvumi. 

 

 

 

 



Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi” 

N.p.

k. 

Norises 

laiks 

Norises 

vieta 

Organizētājs(-

i) 

Pasākuma nosaukums, 

galvenās tēmas 

Stundu 

skaits 

1. 05.03.2021 Platformā 

ZOOM 

Eiropas 

Parlamenta 

deputātes Daces 

Melbārdes 

iniciatīvas un 

sadarbībā ar 

komunikācijas 

zinātnes doktori 

un medijpratības 

eksperti Klintu 

Ločmeli, un 

Latvijas 

Nacionālo 

bibliotēku. 

Projekta 

īstenošanu 

finansiāli 

nodrošina 

Eiropas 

Parlamenta 

deputāte Dace 

Melbārde. 

“Ceļazīmes mediju 

lietošanā” seminārs, kurā 

notika īpaši 

bibliotekāriem veidotās 

rokasgrāmatas 

prezentācija 

10.00-11.45 

2. 30.03.2021 Tiešraide 

YOU 

TUBE 

Latvijas 

Nacionālās 

bibliotēkas 

(LNB) Bērnu 

literatūras centrs 

Lielie lasīšanas svētki 15.00-17.00 

4. 08.04.2021 Platformā 

ZOOM 

Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

Diskusija 2020.gads 

Oriģinālliteratūrā 

11.00-14.30 

5. 13.05.2021 Platformā 

ZOOm 

Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

Bibliotēku 

attīstības centrs 

Literatūras zināšanas 

mūsdienīgam 

bibliotekāram 

10.00-14.45 

6. 14.05.2021 Platformā 

ZOOM 

Latgales 

bibliotekāru 

biedrība 

Latgales bibliotekāru 

biedrības konference 

“Pašizglītība personas 

attīstībai” 

10.00-16.00 

7. 20.04.2021 Platfotmā 

Jitsi Meet 

Balvu Centrālā 

bibliotēka 

Darba formas Balvu 

reģiona bibliotēkās 

2020.gadā. 

4 stundas 



8. 27.05.2021 Platformā 

ZOOM 

Bibliotēku 

attīstības centrs 

Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

Latvijas 

Bibliotekāru 

biedrība 

Latvijas pagastu 

bibliotekāru 6. kongress 

"Pagasta bibliotēka – 

vieta kopienas attīstībai". 

10.00- 17.00 

9. 24.09.2021 Izbraukum

s, 

pieredzes 

apmaiņa 

Balvu Centrālā 

bibliotēka 

Kultūrvēstures studiju un 

pieredzes apmaiņas 

brauciens. 

8.15-18.00 

10. 04.11.2021 Platformā 

Zoom 

Latvijas 

Nacionālās 

bibliotēkas 

(LNB) 

Bibliotēku 

attīstības centrs 

ar Latvijas 

Republikas 

Kultūras 

ministrijas (KM) 

atbalstu 

 Medijpratības vebinārs 

"Medijpratība – ne tikai 

izglītības, bet arī 

veselības un drošības 

jautājums" 

10.00-15.00 

11. 30.11.2021 Platformā 

 Zoom 

Latvijas 

Nacionālās 

bibliotēkas 

(LNB) Bērnu 

literatūras centrs 

Lasīšanas veicināšanas 

programmas "bērnu, 

jauniešu un vecāku 

žūrija" tīmekļseminārs 

"lasi! Atbalsti! 

Iesaisties!" Pirmais 

seminārs 

15.00-17.00 

12. 14.12.2021 Platformā 

ZOOM 

Latvijas 

Nacionālās 

bibliotēkas 

(LNB) Bērnu 

literatūras centrs 

Lasīšanas veicināšanas 

programmas "bērnu, 

jauniešu un vecāku 

žūrija" tīmekļseminārs 

"lasi! Atbalsti! 

Iesaisties!" Otrais 

seminārs 

15.00-17.00 

 

 

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

Iepriekšējā pārskata periodā pakalpojumu piedāvājums saglabājās tāds pats, bet to 

pieejamība sakarā ar pandēmiju, ar valstī noteikto ārkārtas situāciju un ierobežojumiem 



bija ierobežoti, kas nav bibliotēkas darba vaina. Protams bibliotēkas darba pamatrādītāji 

salīdzinot ar iepriekšējiem pārskata periodiem ir pasliktinājušies. Bet tas viss ir 

izskaidrojams ar iedzīvotāju piesardzību un valstī noteiktajiem ierobežojumiem. 

Bibliotēka savu iespēju robežās nodrošināja apmeklētāju vajadzības. Tika sniegtas 

konsultācijas gan klātienē, gan attālināti. Grāmatu un preses izdevumi tika izsniegti arī 

bez kontakta veidā, kad grāmatu un preses izdevumu pasūtījumi tika sagatavoti un 

sazinoties un vienojoties  ar lasītāju tika izlikti bibliotēkas priekštelpā, kur lasītājs tos 

paņēma. Kad bibliotēka varēja apkalpot apmeklētājus klātienē, apmeklētājiem bija liela 

interese par attālinātajiem e-pakalpojumiem, jo daudzas iestādes apmeklētājus klātienē 

nepieņēma. Protams bibliotekārs ir tas, pie kura var griezties, lai atrisinātu šos 

jautājumus un uzzinātu informāciju, kā rīkoties attiecīgā situācijā. Apmeklētājiem 

nekad netika atteikts, Lai arī ne vienmēr zināju atbildes uz uzdotajiem jautājumiem, tās 

tika sameklētas, vienmēr tika rasts risinājums. 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

 2019 2020 2021 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Aktīvo lietotāju skaits 148 118 88 -20%; -25% 

t. sk. bērni līdz 18.g. 54 33 17 -38%; -48% 

Bibliotēkas apmeklējums 2332 1480 943 -36%; -36% 

t. sk. bērni līdz 18.g. 620 245 67 -60%; -72% 

Virtuālais apmeklējums 802 444 369 -44%; -16% 

Izsniegums kopā 3118 2605 1554 -16%; -40% 

t. sk. grāmatas 1217 1369 888 +12%; -35% 

t. sk. periodiskie izdevumi 1901 1234 665 -35%; -46% 

t. sk. bērniem līdz 18.g. 348 156 53 -55%; -66% 

Bibliotekārais aptvērums % 

no iedz. skaita pagastā, 

pilsētā, reģionā 

25% 20% 16% -5%;  -4% 

t. sk. bērni līdz 18 g. 47% 29% 17% -18%; -12% 

Iedzīvotāju skaits 605 594 561 -9%; -6% 

 Lai arī apmeklētājiem tika ierobežots laiks bibliotēkas apmeklējumam, bibliotēka tika 

veidotas literatūras un tematiskās izstādes. Apmeklētājiem , pārskata periodā bija 

pieejamas 36 literatūras un tematiskās izstādes. 



Domājot par Bibliotēkas pieejamību un pakalpojumiem personām ar īpašām 

vajadzībām, šajā pārskata periodā tika uzstādīta uzbrauktuve, lai personas ar īpašām 

vajadzībām varētu izmantot bibliotēkas pakalpojumus klātienē. Tāpat personām, kam 

ir veselības un pārvietošanās problēmas, kā arī bibliotēkas lasītājiem, kas ir cienījamā 

vecumā un ir problēmas nokļūt līdz bibliotēkai, tika rasta iespēja grāmatas nogādāt uz 

mājām. 

Vīksnas bibliotēkai ir tā iespēja strādāt ar ALISI. Tā ir ļoti ērta un atvieglo bibliotekāra 

darbu. Strādāju ar moduļiem: Cirkulācija, Komplektēšana, SBA, Meklēšana un atlase. 

Izdrukāju svītrkodus priekš periodiskajiem izdevumiem, kas ir abonēti. Apstrādāju un 

pievienoju tos kopkatalogam. Bibliotēkas apmeklētājiem tiek piedāvāts izmantot 

autorizācijas datus, lai varētu izmantot elektroniskā kataloga iespējas. Attālināti uzzināt 

kādas grāmatas ir pieejamas bibliotēkas krājumā, pagarināt izsnieguma termiņu, 

apskatīt kādas grāmatas ir lasītas, kāds ir paņemto grāmatu atgriešanas termiņš, iestāties 

rindā uz pieprasītiem izdevumiem. Atrast interesējošos izdevumus, pieteikt tos 

bibliotēkā. Daudzi lasītāji , kad piedāvāju autorizācijas datus, aizbildinās, ka neprot 

rīkoties ar kopkatalogu, bet, kad piedāvāju parādīt un pamācīt, kā ar to rīkoties atrunājas 

ar laika trūkumu. Protams, liels prieks ir par tiem , kas izmanto šo iespēju un arī paši 

atzīst to par ērtu. 

Pasākumi šajā pārskata periodā netika organizēti, lai arī tika plānoti. Valstī esošā 

epidemioloģiskā situācija nebija tik droša, lai varētu rīkot pasākumus klātienē.  

Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas pieejamība 

iedzīvotājiem. Bibliotēka saviem lietotājiem nodrošina informācijas pieejamību. Ir 

iespēja ar to iepazīties  klātienē bibliotēkā, gan arī attālināti, izmantojot bibliotēkas 

mājaslapu, kur ir saite uz Jaunumi Balvu novada domē . 

Iekšzemes un starptautiskais SBA 

 

Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2019 2020 2021 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

29 97 67 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

3 42 72 

 

Saviem lasītājiem cenšos nodrošināt interesējošo literatūru izmantojot SBA iespējas. 

Bibliotēkas lasītāji droši var griezties pie bibliotekāres ar savām vēlmēm, kādas 

http://balvi.lv/index.php?lang=lv


grāmatas viņš vēlas lasīt, ja tāda nav pieejama bibliotēkas krājumā tad tiek meklēts, 

kuras bibliotēkas krājumā tā ir pieejama un  tā tiek pasūtīta SBA. Visvairāk protams ir 

iespēja izmantot Balvu Centrālās bibliotēkas krājumu. Tāpat arī citu bibliotēku 

lasītājiem tiek nodrošināta iespēja izmantot šo pakalpojumu.  

 

6. Krājums 

Krājuma komplektēšanas politika un organizācija: 

Komplektējot krājumu, pārskata periodā galvenais akcents tika likts uz latviešu autoru 

oriģināldarbiem, kā arī uz populārākajām un pieprasītākajām ārzemju autoru grāmatām. 

Tika pievērsta uzmanība bibliotēkas lasītāju vēlmēm. 

Krājuma komplektēšanas koncepcija šajā pārskata periodā tika pārskatīta. Krājuma 

komplektēšanas koncepcija Pielikumā. 

Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums šajā pārskata periodā ir palicis 

apmēram tajos pašos apjomos, kā iepriekš. Tas ir apmierinošs, jo grāmatu un preses 

izdevumu cenas aug un līdz ar to samazinās jaunieguvumu skaits. 

 

 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2019 2020 2021 

Pašvaldības finansējums 

krājuma komplektēšanai 

1199 1223 1185 

t. sk. grāmatām 547 706 623 

t. sk. bērnu grāmatām 178 45 94 

t. sk. periodiskajiem 

izdevumiem 

474 472 468 

Finansējums krājumam uz 1 

iedz. skaita pagastā, pilsētā, 

reģionā    

1.98 2.41 2.11 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai kopā 

1403 1434 1755 

 

Vīksnas bibliotēkas krājums ir pilnībā rekataloģizēts. Viss krājums ir redzams 

kopkatalogā. 

Pārskata periodā Vīksnas bibliotēkas krājuma pārbaude netika veikta. 

 

 



Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2019 2020 2021 

Jaunieguvumi kopā 486 521 409 

t. sk. grāmatas 104 180 134 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 34 57 45 

t. sk. bērniem 26 45 39 

Izslēgtie dokumenti 292 412 413 

Krājuma kopskaits 6775 6884 6880 

Grāmatu krājuma apgrozība 0.26 0.3 0.17 

Periodisko izdevumu 

apgrozība 

0.88 0.7 0.4 

 

Bibliotēkā ir pieejamas divas abonētās datu bāzes, Letonika arī ar piekļuvi ārpus 

bibliotēkas telpām bibliotēkas reģistrētajiem lietotājiem, Kā arī Lursoft laikrakstu datu 

bāze News. 

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2019 2020 2021 

Letonika 63 29 65 

skatījumi   32 

piekļuves sesiju skaits   33 

lejuplāžu skaits    

News 18 6 33 

    

 

Datu bāzu popularizēšanai informācija ir izvietota bibliotēkas mājaslapā. Bibliotēkas 

lietotājiem par to tiek sniegta informācija klātienē. 

Bibliotēkas krājuma popularizēšanai tie veidotas un izliktas literatūras izstādes. 

Apmeklētāju uzmanībai tiek izliktas gan nozaru literatūras izstādes, gan tematiskās 

izstādes par aktuāliem notikumiem, svētku dienām. Bibliotēkā bija apskatāmas 23 

rakstniekiem – jubilāriem veltītās literatūras izstādes un 12 tematiskās izstādes.  

Tāpat kā citus gadus arī šajā gadā ar parādniekiem tika strādāts. Darbs ar parādniekiem 

norit telefoniski, rakstot atgādinājuma īsziņas vai zvanot tiem bibliotēkas lietotājiem, 

kas nav norādījuši savus e-pastus vai arī viņiem tādu nav, bet ar pārējiem , kas ir 

norādījuši e-pastu, tiek izmantota Alises nodrošinātā automātiskā e-pastu nosūtīšana 

par atgādinājumiem , ka tuvojas grāmatu nodošanas termiņš vai arī jau tiek tas kavēts.  

 



7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 

Šis pārskata periods darbā ar bērniem un jauniešiem bija grūts. Skolas bērni lielāko daļu 

skolas laika mācījās attālināti, tāpēc bibliotēka tika apmeklēta reti, kas arī atspoguļojas 

bibliotēkas darba rādītājos. Lai arī šajā gadā bibliotēka iesaistījās “Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrijas” projektā, tā realizēšana ir veikusies ļoti grūti. Bērni, kas uzsāka dalību 

projektā nav paspējuši izlasīt visas sešas grāmatas. Par iemeslu tam ir gan bērnu 

kūtrums, gan tas, ka bibliotēkas apmeklēšana tika ierobežota ar valsts noteiktajiem 

ierobežojumiem. Ir radusies tāda sajūta, ka grāmatu lasīšana bērniem ir kļuvusi tikai 

par pienākumu, ko kāds viņiem uzliek, bibliotekārs, skolotājs. Ja grāmatu iepazīt ir 

iespējams tad ,kad to kāds lasa priekšā, tad vēl var noturēt bērnu interesi par to, bet 

tiklīdz tā ir jālasa pašiem interese zūd.  

Neskatoties uz to ka bērni bibliotēku apmeklēja retāk, krājums ar bērniem piemērotām 

grāmatām tika papildināts ar trīsdesmit deviņiem izdevumiem. Tas sastāda 9,54% no 

visiem jaunieguvumiem. 

Lai arī sadarbība ar skolu un tās darbiniekiem līdz šim ir bijusi laba, šogad to veidot 

bija grūti. Sadarbību ļoti ietekmēja valstī noteiktie ierobežojumi. Skolu apmeklēt 

klātienē nebija iespējams noteikto ierobežojumu dēļ. Arī klašu kolektīvi bibliotēku 

neapmeklēja šo pašu iemeslu dēļ.  

Ļoti lielas cerības, ka mums visiem kopā sadarbojoties izdosies izkļūt no pandēmijas, 

kas nu jau rit trešo gadu un ir ļoti ietekmējusi bibliotēkas darbu. 

 

8. Novadpētniecība 

Novadpētniecības darbā tika vākti, apkopoti un papildināti materiāli par pagastu, tā 

vēsturi, iedzīvotājiem. Tiek vākti materiāli par Vietējās nozīmes un Valsts nozīmes 

kultūrvēsturiskajiem objektiem, kas atrodas Vīksnas pagasta teritorijā. 

• Novadpētniecības krājums: 

Novadpētniecības materiāli ir apkopoti mapēs. 

Ir izveidotas mapes un tiek vākti materiāli par šādām tēmām: 

 

 



 

 

 

n Balvu baznīca 

 

Atmiņu pieraksti: 

 

 

Novadpētniecības stūrītī glabājas arī vietējā rakstnieka Pētera Sprudzāna pasakas 

“Purva velns” rokraksta kopija. 

Novadpētniecības darbs ir laikietilpīgs, bet interesants. 

Nākamajā pārskata periodā ir iecere atjaunot fotogaleriju pagasta teritorijā esošajiem 

kultūrvēsturiskajiem objektiem, gan vietējās nozīmes, gan valsts nozīmes. 

 

9. Projekti 

Bibliotēkai savu izstrādāto projektu šajā pārskata periodā nebija. 

 

 

10. Publicitāte 

Bibliotēkas tēla veidošanā liela loma ir publicitātei. Bibliotēka par savām aktivitātēm, 

bibliotēkas pakalpojumiem, informāciju izvieto uz afišu stendiem Vīksnas pagasta 

centrā. Ievieto Vīksnas bibliotēkas mājaslapā. Facebook sociālajos tīklos. Protams, lai 

uzrunātu un informētu vairāk cilvēkus ir nepieciešams aptvert arī citus sociālos tīklus, 

Draugiem.lv, Instagram un citus, bet pagaidām bibliotēkai šajos sociālajos tīklos konti 

nav izveidoti. Tāpēc pieļauju, ka caur internetu nevaru uzrunāt visus lietotājus, tikai 

tos, kas lieto Facebook, internetu un kuriem ir interese par bibliotēku un tās aktivitātēm.  

 

http://bibliotekas.lv/viksna/


11. Sadarbības tīkla raksturojums 

Bibliotēkai visciešākā sadarbība ir ar Vīksnas pagasta pārvaldi. Tas gan vairāk notiek 

bibliotēkas saimniecisko vajadzību nodrošināšanai. Sadarbojos ar Citām reģionu 

bibliotēkām SBA pakalpojumu nodrošināšanā lasītājiem. Sadarbība un atbalsts tiek 

saņemts no Balvu Centrālās bibliotēkas. Sakarā ar pandēmiju ir sarukusi sadarbība ar 

Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāli un skolas skolotājiem ar kuriem iepriekš bija 

izveidojusies laba sadarbība. 

Ļoti lielas cerības lieku uz jauno pārskata periodu, lai varam sākt strādāt normālos 

apstākļos, kad cilvēki var brīvi apmeklēt bibliotēku, kad tiktu atcelta ārkārtas situācija, 

lai esam visi veseli un varam tikties klātienē. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vīksnas bibliotēkas vadītāja G. Kiseļova 

31.01.2022. 



12. Pielikumi 

Vīksnas bibliotēkas Krājuma komplektēšanas koncepcija.  

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 


