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1.Vispārīgs bibliotēkas raksturojums 
 

Vīksnas pagasta bibliotēka ir Balvu Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēka un ir vienīgā 

vietējās nozīmes publiskā bibliotēka Balvu novada Vīksnas pagastā. 

      Bibliotēka atrodas Vīksnas ciema centrā. Bibliotēkas apkalpojamās teritorijas platība – 

121,95km2
. 

Deklarētais iedzīvotāju skaits uz 2021.gada 1.janvāri Vīksnas pagastā –594, tajā skaitā 113 bērni  

līdz 18 gadu vecumam. Vīksnas ciemā dzīvo 206 iedzīvotāji, tajā skaitā 42 bērni vecumā līdz 18 

gadiem. 

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

pamatskolas Vīksnas filiāle, feldšeru punkts, pasta punkts, aptieka, 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- mainījies bibliotēkas darba laiks.         Sākot ar 

2020.gadu, bibliotēkas darba laiks ir samazināts. Bibliotēka apmeklētājiem ir pieejama trīs dienas 

nedēļā: pirmdien, trešdien un piektdien. 

          Pārskata periodā pastiprināti tika strādāts pie lasītāju un bibliotēkas apmeklētāju apkalpošanas. 

Turpinām darbību “Bērnu, Jauniešu un vecāku žūrijas 2020”projektā. Cenšamies iesaistīt bērnus 

grāmatu vērtēšanā. 

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

pieejamību. 

Bibliotēkas akreditācija pārskata periodā nav notikusi. 
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2. Finansiālais nodrošinājums 
 

Finansiālo nodrošinājumu bibliotēkai ir grūti izdalīt, jo tas ir iekļauts Vīksnas pagasta 

komunālās saimniecības kopējā budžetā. Šajā gadā netika atsevišķi izdalīti ieņēmumi un izdevumi 

bibliotēkai. Vērtējot vienkārši bez skaitļiem, bibliotēkas pamatvajadzības tiek nodrošinātas. 

Bibliotēkas izmaksas tiek segtas iespēju robežās, kā arī rasti līdzekļi un iespējas veikt kādus 

remontdarbus. 

Finansējums krājumam un atalgojumam ir uzrādīts Balvu Centrālās bibliotēkas lapā. 

Jāsecina, ka finansējums ir tāds, kas nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu. 

 

Bibliotēkā apmeklētāji labi izmanto bibliotēkas sniegtos maksas pakalpojumus. Pārskata 

periodā par maksas pakalpojumiem gūtie ieņēmumi bija 71 eiro. Krājuma komplektēšanai piešķirtais 

pašvaldības finansējums grāmatām un presei bija 1223 eiro.  

 

 

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

 2018 2019 2020 

Kopā (EUR) 2588 2659  

Pašvaldības finansējums 2553 2604  

Citi ieņēmumi:    

t. sk. maksas pakalpojumi 35 55 71 

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi    

t. sk. VKKF finansējums    

t. sk. citi piešķīrumi    

 

Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 

 2018 2019 2020 

Izdevumi kopā (EUR)    

Darbinieku atalgojums (bruto)    

Krājuma komplektēšana 1202 1199 1223  

 

 

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 
 

• Pēdējais plašais kosmētiskais remonts bibliotēkas telpās notika 2010.gadā. Lai arī tā, 

bibliotēkas telpu tehniskais stāvoklis ir labs, telpas ir gaišas, siltas, mājīgas, aicinošas ienākt, kur 

bibliotekārs katru apmeklētāju var sagaidīt ar smaidu, sirsnību un prieku. Bibliotēkas telpu kopējā 

platība – 123 m2, no tās lasītāju apkalpošanai – 107 m2.  

• Pārskata periodā finansiālo iespēju robežās tika atjaunots bibliotēkas dažu sienu krāsojums. 

• Netika veikta telpu paplašināšana un pārvietošana uz citām telpām. 

• Jaunu ēku būvniecība nenotika. 
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• Bibliotēkai tika piešķirti līdzekļi, lai veiktu atlikušo grāmatu plauktu vizuālo atjaunošanu (skatīt 

attēlus pielikumā). Bibliotēkas pastkastītei tika uzlikts jumtiņš, lai preses izdevumi, kas pasūtīti, 

lietainajā laikā neizmirktu, jo šajā pārskata periodā bibliotēka nestrādā katru dienu un prese izdevumi 

gaida pastkastītē līdz nākamajai darba dienai, kad tiks izņemti. 

 

• Iekārtas, aprīkojums:  

 

Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums” 

 Darbiniekiem Lietotājiem Iekārtu vecums 

gados 

piezīmes 

Datori 1 3 5 gadi 2015 

Datori  3 12 gadi 2008 

Multifunkcionālās 

iekārtas 

 1 5 gadi 2015 

Printeri  1 12 gadi 2008 

Printeri  1 13 gadi 2007 

    

      Trīs lietotāju datori ir iegādāti 2015. gadā projekta “Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

Balvu novadā” ietvaros. Tāpat šī projekta ietvaros tika iegādāta multifunkcionālā iekārta Brother 

MFC-J6520DW.  Trīs datori ir no Gaismas tīkla projekta laikiem. Viens dators ir par pašvaldības 

līdzekļiem iegādāts darbinieka vajadzībām, darba funkciju nodrošināšanai.   

Tīkla ātrdarbības rādītāji Vīksnas pagasta bibliotēkā, ņemot vērā trīs mērījumu rezultātus, - vidējais 

rādītājs augšupielādei 6.98 Mbps un lejupielādei 5.83 Mbps. Šis vidējais rādītājs nav tas labākais, jo 

šajā pārskata periodā bibliotēkā tika uzstādīta aparatūra interneta ātruma uzlabošanai. Saskaņā ar 

2020. gada 31.martā starp Kultūras informācijas sistēmu centru, Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministriju un SIA Tet noslēgtā līguma par “Vienotā bibliotēku datu pārraides tīkla 

modernizāciju un pieslēguma darbības nodrošināšanu” nosacījumiem Minimālajam garantētajam 

datu lejupielādes ātrumam vajadzētu būt 20 Mbps un augšupielādes garantētajam minimālajam 

ātrumam 5 Mbps. Pēc veiktajiem mērījumiem redzams, ka lejupielādes ātrums neatbilst garantētajam 

minimumam. 

 

 

 

 

4. Personāls 
 

 

Kopš šī pārskata perioda sākuma bibliotēkai ir mainīts darba laiks. Tas, protams, sarūgtina, bet 

tāds ir vadošo iestāžu lēmums pēc 2019.gadā veiktā audita. Sakarā ar to  bibliotēkas darbinieka 

slodze šajā bibliotēkā ir samazinājusies- 0.5 slodze. Bibliotēkā strādā viens darbinieks. 

• Bibliotēkas darbiniekam ir Vidējā profesionālā izglītība citā jomā un 2019.gadā iegūta 

profesionālā izglītība programmā “Bibliotēku zinības ”, III profesionālās kvalifikācijas 

līmenis. 

 

Šogad klātienē semināri un kursi netika apmeklēti sakarā ar Pandēmiju un valstī izsludināto 

ārkārtējo situāciju. Toties tika apgūtas jaunas tehnoloģijas, kas arī deva iespēju, kaut attālināti, bet 

iegūt jaunu informāciju un jaunas zināšanas. Ja padomā, diezin vai man būtu radušās visas šīs 

iespējas apmeklēt šos pasākumus klātienē. Liels paldies par doto iespēju! 
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Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi” 

 

N.p.

k. 

Norises laiks Norises 

vieta 

Organizētājs(-

i) 

Pasākuma nosaukums, 

galvenās tēmas 

Stundu skaits 

1.  04.09.2020. Tiešsaiste 

ZOOM 

platformā 

Eiropas 

Parlaments, 

Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

Bibliotekāru un senioru 

medijpratības stiprināšanas 

projekta “Ceļazīmes 

mediju lietošanā” 

atklāšanas seminārs. 

9.00 – 11.45 

2. 21.09.2020, 

28.10.2020. 

Tiešsaiste, 

platforma 

“Microsoft 

Teams” 

Latvijas 

republikas 

Kultūras 

ministrija, 

Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

Seminārs ”Ievads 

medijpratībā”. Seminārs 

”Kritiskā domāšana 

mediju telpā”. 

7,5 stundas 

3.  09.10.2020. tiešsaiste Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka, 

UNESCO 

Latvijas 

Nacionālā 

komisija, 

Latvijas 

Bibliotekāru 

biedrība.  

Latgales reģionālais 

seminārs “Bibliotēkas un 

sabiedrības ilgtspējīga 

attīstība: mēs būvējam šo 

pasauli paši”. 

9.15 – 13.45 

4. 20.11.2020 Tiešsaiste 

ZOOM 

platformā 

Eiropas 

Parlaments, 

Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

Tiešsaistes seminārs 

bibliotekāriem par mediju 

lietošanu un kultūras 

mantojumu “Ceļazīmes 

mediju lietošanā” 

10.00 – 11.45 

5.  10.12.2020. Tiešraide Kultūras 

informācijas 

sistēmu centrs 

Mūsdienīga un inovatīva 

saziņa ar valsts pārvaldi. 

11.00 – 12.00 

6. 22.10.2020 

– 

11.12.2020. 

Tiešsaistes 

mācību 

seminārs 

Kultūras 

Ministrija, 

Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka, 

Datorzinību 

centrs. 

 Digitālais 

mārketings 

Komunikācija un etiķete 

tīmeklī; Kiberdrošība; 

Digitālās prasmes, 

tehnoloģiju tendences; 

Digitālā mārketinga 

stratēģija. 

48 

akadēmiskās 

stundas 
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 Sociālie mediji – 

Efektīvs bibliotēku 

mārketinga rīks 

Kvalitatīva fotogrāfija; 

Attēlu apstrāde; Efektīva 

darbība sociālajos medijos; 

Reklāmattēlu izveide; 

Digitālo attēlu ieguve, 

autortiesības un kvalitāte. 

 

 

 

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 
 

• Galvenie rādītāji. Lasītāju skaits bibliotēkā ir mazliet sarucis, bet tas izskaidrojams ar darba 

laika izmaiņām un arī COVID-19 ietekmi un noteiktajiem ierobežojumiem tā laikā. Mani ļoti 

apbēdina rādītāji, kas saistīti ar bērniem, tie ar katru gadu sarūk un sarūk. Ir samazinājies arī 

iedzīvotāju skaits pagastā.  

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

 2018 2019 2020 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 143 148 118 +3%; -20% 

t. sk. bērni 61 54 33 -11%; -38% 

Bibliotēkas apmeklējums 2155 2332 1480 +8%; -36% 

t. sk. bērni 848 620 245 -26%; -60% 

Virtuālais apmeklējums 1541 802 444 -47%; -44% 

Izsniegums kopā 2763 3118 2605 +12%; -16% 

t. sk. grāmatas 1282 1217 1369 -5%; +12% 

t. sk. periodiskie izdevumi 1474 1901 1234 +28%; -35% 

t. sk. bērniem 612 348 156 -43%; -55% 

Bibliotekārais aptvērums % 

no iedz. skaita pagastā,  

24% 25% 20% +1%; -5% 

t. sk. bērni līdz 18 g. 54% 47% 29% -3%; -18% 

Iedzīvotāju skaits 602 605 594 +5%; -9% 

 

• Piedāvāto bibliotēkas pakalpojumu klāsts nav īpaši mainījies. Viens no jauninājumiem šajā 

pārskatā periodā bija samaksas veikšana par bibliotēkas maksas pakalpojumiem. Līdz tam 

apmeklētāji par izmantotajiem pakalpojumiem varēja norēķināties uz vietas bibliotēkā ar skaidru 

naudu, pretī saņemot darījumu apliecinošu dokumentu. Šobrīd par pakalpojumu jāmaksā vai nu 
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pagasta pārvaldes telpās, kas atrodas citā ēkā atsevišķi no bibliotēkas, kas liek cilvēkiem 

papildus doties uz pagasta pārvaldi (kas vienam otram ir apgrūtinoši), vai arī veikt maksājumu 

internetbankā, kas ir gan pluss, gan mīnuss -summas par pakalpojumu reizēm ir mazākas nekā 

internetbankā veiktā darījuma apkalpošanas izmaksas. Plusi - var ērti veikt maksājumu sev ērtā 

laikā un vietā. Pie šī jautājuma būtu jāpiestrādā vairāk, lai tas būtu ērts, pārskatāms, uzskaitāms 

gan pakalpojuma sniedzējam, gan pakalpojuma ņēmējam. Iespējams, nepieciešama papildus 

komunikācija šajos jautājumos ar Novada domes speciālistiem. 

 

• Šajā gadā, sakarā ar bibliotēkas darba laika izmaiņām, ir samazinājies apmeklētāju skaits, kas, 

protams, apbēdina. Vienīgais pluss, ka ir palielinājies izsniegto grāmatu daudzums, salīdzinot ar 

iepriekšējo gadu. 

 

• Bibliotēka nav pielāgota personām ar īpašām vajadzībām. Lai gan šādas personas pagājušajā 

pārskata periodā nav bijušas, risinājums vienmēr tiktu atrasts, ja būtu nepieciešams apkalpot 

šādu personu ar īpašām vajadzībām. Nu jau vairākus gadus tiek runāts ar pašvaldību par iespēju 

pielāgot ieeju bibliotēkā, lai personas ar īpašām vajadzībām paši pastāvīgi spētu iekļūt 

bibliotēkas telpās. Pagaidām bez rezultātiem. 

 

• Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām vai interešu grupām. 

Šajā pārskata periodā sakarā ar pandēmiju un valstī noteiktajiem ierobežojumiem nenotika tematiskie 

pasākumi. Vienīgi pavasarī, sadarbībā ar Pagasta pārvaldi un Lauku atbalsta dienestu, zemju 

īpašniekiem bibliotēkā bija iespēja izmantot kvalificēta Lauku atbalsta dienesta darbinieka 

pakalpojumu –palīdzību, aizpildīt pieteikumus platību maksājumiem. Šis pakalpojums viņiem tiek 

sniegts bez maksas, jāmaksā ir tikai par izdrukām, kas ir salīdzinoši neliela summa. Pasākums notika, 

ievērojot visus šajā laikā noteiktos drošības pasākumus. Katram apmeklētājam bija noteikts savs 

laiks, kad ierasties uz konsultāciju bibliotēkas telpās.  

 

• 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, ieejot bibliotēkas mājaslapā, kur ir saite uz Aktualitātēm novadā.  

 

• Vīksnas pagasta bibliotēka ir viena no reģiona bibliotēkām, kur izmanto BIS ALISE.  

Strādāt ar ALISI ir ļoti ērti, un tas ļoti daudzos gadījumos atvieglo bibliotekāra ikdienu. Ikdienā 

strādāju ar moduļiem Cirkulācija, SBA, Komplektēšana.  Lietotājiem daudz tiek stāstīts par 

Kopkataloga izmantošanas priekšrocībām, bet joprojām cilvēki piesardzīgi izturas pret šīm 

piedāvātajām iespējām. Gribētos, lai bibliotēkas lietotāji ir drosmīgāki, izmantojot piekļuves, 

autorizācijas datus, lai darbotos Kopkatalogā un to izmantotu. Šajā pārskata periodā bija paredzētas 

aktivitātes, lietotāju apmācīšanai darbā ar elektronisko kopkatalogu. Bet, sakarā ar esošo situāciju 

valstī, kad noteicošais ir CIVID-19, šīs aktivitātes nenotika. Lielākā daļa šī gada paredzēto aktivitāšu 

tā arī palika neīstenotas.  

 

• Iekšzemes un starptautiskais SBA. 

Šajā pārskata periodā SBA tika izmantots daudz aktīvāk. Strādājot divās bibliotēkās, varēju 

lasītājus nodrošināt ar grāmatām, kas nav pieejamas Vīksnas bibliotēkā, daudz efektīvāk. Ļoti 

daudzas grāmatas lasītājiem tika piegādātas no Kubulu pagasta bibliotēkas. 

 

 

 

 

 

http://balvi.lv/
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Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2018 2019 2020 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

32 29 97 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

7 3 42 

 

• Problēmas un risinājumi bibliotēkas pakalpojumu un pieejamības jomā. 

 Ļoti gribas cerēt, ka situācija valstī uzlabosies un visas problēmas bibliotēkas pakalpojumu un 

pieejamības jomā tiks veiksmīgi atrisinātas. Galvenais, lai mēs visi kopā tiktu pāri šai krīzei. 

 

 

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 pārskata periodā nav mainījusies. Krājuma 

komplektēšanas politikas dokuments Pielikumā ( Nr.1). 

 

 

• Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums: 

Krājuma finansiālai nodrošinājums ir palicis iepriekšējo gadu robežās. 

 

 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2018 2019 2020 

Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 

1202 1199 1223 

t. sk. grāmatām 541 547 706  

t. sk. bērnu grāmatām 188 178 45 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 473 474 472 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. 

skaita pagastā  

2.00 1.98 2.41 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai kopā 

1445 1403 1434 

 

• Bibliotēkas krājums ir pilnībā rekataloģizēts un pieejams elektroniskajā kopkatalogā. 

 

• Pārskata periodā bibliotēkas krājuma pārbaude nav veikta.  
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• Krājuma rādītāji: 

 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2018 2019 2020 

Jaunieguvumi kopā 490 486 521 

t. sk. grāmatas 139 104 180 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 37 34 57 

t. sk. bērniem 36 26 45 

Izslēgtie dokumenti 349 292 412 

Krājuma kopskaits 6581 6775 6884 

Grāmatu krājuma apgrozība 0.27 0.26 0,3 

Periodisko izdevumu apgrozība 0.88 0.88 0,7 
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• Datubāzes: 

Bibliotēkā ir pieejamas divas abonētās tiešsaistes datubāzes Letonika un Lursoft laikrakstu 

datubāze News.  

Pašai bibliotēkai nav savu izveidoto datubāžu. 

 

     Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2018 2019 2020 

Letonika 32 63 29 

News 7 18 6 

 

• Krājuma un datubāzu popularizēšana.  

Informācija par abonētajām datubāzēm Lettonika un News ir publicēta bibliotēkas mājaslapā, kā 

apmeklētāji tiek informēti klātienē bibliotēkas apmeklējuma laikā. 

Lai arī šogad tāpat kā katru gadu krājuma popularizēšanai tika veidotas izstādes par rakstniekiem – 

jubilāriem, izstādēs izliekot krājumā pieejamos šo rakstnieku darbus, gan arī veidotas tematiskās 

izstādes par valsts aktuālajiem notikumiem un nozīmīgām dienām, apmeklētājiem tās apskatīt 

izdevās mazāk skarā ar pandēmiju un valstī noteiktajiem ierobežojumiem. Arī paši cilvēki bija daudz 

piesardzīgāki un ļoti izvērtēja, cik bieži un kad apmeklēt bibliotēku. 

• Darbs ar parādniekiem  

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. Arī šajā pārskata 

periodā parādnieku netrūka, bet šogad, sakarā ar pandēmiju un ierobežojumiem, tādi bija vairāk 

apstākļu spiestie parādnieki, kas interesējās paši par iespējām izņemtos žurnālus un grāmatas 

pagarināt vai arī rast iespēju tos kaut kādā veidā nogādāt bibliotēkā. 

 

 

 

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 
 

• Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji 

Šajā pārskata periodā turpināju iepriekšējā pārskata periodā iesāktās aktivitātes “Aktīvās 

pēcpusdienas”. Tās notika trešdienu pēcpusdienās katru nedēļu. Tika izdomātas radošas aktivitātes 

(skatīt attēlus pielikumā). Bērni tika aicināti darboties gan lasot, gan zīmējot, gan līmējot. Vienā no 

pēcpusdienām bērni no vecu žurnālu attēlu lappusēm, plēšot tās mazos gabaliņos, veidoja, līmēja 

glezniņas par pavasara tematiku. Ideja bija atveidot glezniņā kādu pavasara ainavu. Lielākai daļai no 

bērniem tas saistījās ar ūdeņiem. Glezniņas sanāca ļoti jaukas. Tās tika ierāmētas un izliktas izstādē 

bibliotēkā (skatīt attēlu pielikumā).  

Vēl viena aktivitāte, kas bija aizsākta iepriekšējā gadā, bija grāmatu kopīga lasīšana ar Stacijas 

pamatskolas 1. un 2. klases bērniem, tā tika turpināta arī šajā gadā. Tā notika vienu reizi nedēļā. Bet, 

diemžēl, pēc pavasara brīvdienām visas šis aktivitātes tika pārtrauktas sakarā ar Valstī izsludināto 

ārkārtas situāciju. Pēc pagarinātajām pavasara brīvdienām bibliotekārei arī bija liegta iespēja bērnus 

apmeklēt skolā, jo bija ieviesti ierobežojumi, un tie ir jāievēro.  

Vasarā strādāju ar saviem aktīvākajiem bērniem, kas apmeklē bibliotēku. Sākām lasīt Bērnu 

žūrijas kolekcijas grāmatas, kas jau bija pieejamas bibliotēkā. Žēl, šogad nācās zaudēt divus aktīvus 

bibliotēkas apmeklētājus, kas regulāri piedalījās bibliotēkas aktivitātēs. Lasīja arī Bērnu žūrijas 
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grāmatas, aktīvi izmantoja datorus gan mācībām, gan izklaidei. Viņi ar ģimeni pārcēlās dzīvot uz citu 

pagastu. Ļoti ceru, ka viņi arī tur ir tikpat aktīvi! 

Rādītāji darbā ar bērniem šogad nav tie labākie. Izskaidrot to var ar COVID-19 

ierobežojumiem. Tāpat ietekmi ir devis tas, ka bibliotēka ir atvērta tikai trīs dienas nedēļā. Liela daļa 

bērnu, kas mācās Stacijas pamatskolas Vīksnas filiālē, nedzīvo Vīksnas ciema centrā. Viņi tiek 

nogādāti uz savām dzīvesvietām ar pagasta pārvaldes nodrošināto transportu, kas savu reisu veic 

noteiktā laikā, tūlīt pēc mācību stundu beigām. Ja vēl kādreiz jaunāko klašu skolēni var izmantot 

brīvo laiku līdz autobusam un atskriet uz bibliotēku, tad vecāko klašu skolēniem šādas iespējas nav. 

Skola no bibliotēkas atrodas viena kilometra attālumā. 

Protams, risinājumus, kā nogādāt grāmatas bērniem, kas grib lasīt, vienmēr var atrast. Bet ar 

katru gadu sarūk to bērnu skaits, kas lasa grāmatas ar interesi, bez piespiešanas, tāpēc, ka viņam tas 

patīk. Ļoti daudz bērnu brīvā laika aizņem  viedierīces: telefoni, planšetes un iespējas tajās spēlēt 

spēles, izmantot sociālos tīklus. Iespējams, šis ir lauks, kā bibliotēkai vajadzētu uzrunāt un iesaistīt 

bērnus bibliotēkas dzīvē. Bet vēl neesmu sapratusi, kā es to varētu izdarīt. Idejas ir, bet pietrūkst 

zināšanu, kā tās realizēt. 

 

• Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana, jaunieguvumu proporcionalitāte, salīdzinot 

iegādāto pieaugušo un bērnu un jauniešu literatūru un lasītāju sastāvu, alternatīvo lietu 

komplektēšana (spēles, puzles, diski u. c.) 

Veidojot un papildinot bibliotēkas krājumu ar bērnu grāmatām, tiek izmantota “Bērnu, jauniešu 

un vecāku žūrijas” dotā iespēja, ar tās finansējuma palīdzību un atbalstu, iegādāt labas grāmatas. 

Tāpat iespēju robežās tiek papildināts krājums no pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem. Šobrīd 

mazāka uzmanība tiek pievērsta grāmatām, kas domātas pašiem mazākajiem lasītājiem, jo pagastā 

jau 2019.gadā tika slēgta PII grupiņa. 

Bērnu grāmatu apjoms no šogad iegādātajām grāmatām ir 25%. Jaunas grāmatas bērniem tiek 

piedāvātas. Galvenais , lai viņiem būtu, rastos mīlestība un interese uz grāmatām un to lasīšanu, 

iepazīšanu. 

Protams, vislielākā sadarbība notika ar Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāli un tās skolotāju 

Guntu Boktu. Sadarbojāmies Kopīgās lasīšanas nodarbību ietvaros. Bērni, kas piedalījās šajās 

nodarbībās, vēlāk skolotājai Guntai sniedza vērtējumu par lasītajām grāmatām, izstāstot vai 

uzzīmējot, par ko grāmatā bija rakstīts, kas viņiem tajās patika vai nepatika, tā rosinot viņus 

ieklausīties un paust savu vērtējumu. 

Piedalāmies projektā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. 

 

 

8. Novadpētniecība 
 

• Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda prioritātes. 

Novadpētniecības darbā tiek vākti un apkopoti 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: 

 Vīksnas pagasts 

 Kultūrvēsturiskie objekti 

 Novadnieki 

 Bibliotēka 

 Skola un bērnudārzs 
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 Sprogu draudzes priesteri un Balvu baznīca 

 Sprogu draudze un Krucifiksi Vīksnas pagasta teritorijā 

Atmiņu pieraksti: 

 A. Zašne. Sprogu Krucifiksa vēsrture. 

 M. Keiseles. Atmiņas par izsūtīšanu uz Sibīriju 1949.gada 25. martā. 

Novadpētniecības stūrītī glabājas arī vietējā rakstnieka Pētera Sprudzāna pasakas “Purva 

velns” rokraksta kopija. 

 

Izveidota jauna mape “Vīksnas pagasta tautas nama pašdarbības kolektīvi”. Šajā mapē tiks 

apkopota informācija par pašdarbnieku kolektīviem, to vadītājiem, dalībniekiem un cita ar to saistīta 

informācija. 

 

9. Projekti 
 

• Bibliotēka nav izstrādājusi savus projektus 

 

10. Publicitāte 
 

• Bibliotēkas tēls. 

 Daļai bibliotēkas apmeklētāju bibliotēka ir vieta, kur lasīt labas grāmatas, periodiku. Daļai 

apmeklētāju tā ir vieta, kur saņemt sev nepieciešamo informāciju. Vēl viena daļa bibliotēku izmanto, 

lai samaksātu rēķinus, izmantotu bibliotēkā pieejamās IT tehnoloģijas.  Daļa bibliotēkas apmeklētāju 

zina, ka atnākot uz bibliotēku viņam tiks palīdzēts rast risinājumu konkrētā jautājumā. Bibliotēkas 

publicitāte tiek nodrošināta ar to, ka cilvēki stāstiem viens otram, kā viņš ir sagaidīts bibliotēkā, kāda 

bijusi attieksme pret viņu un viņa jautājumiem, vai ir izdevies saņemt nepieciešamo informāciju. 

Šogad tika izveidota bibliotēkas lapa Facebook. Protams, tā ir noteikta mērķagrupa, kas šajos 

sociālajos tīklos ir pieejama, bet tas arī ir viens no veidiem, kā bibliotēkai likt par sevi atcerēties, 

kļūt pamanāmai. 

 Šajā pārskata periodā bija iespēja iegūt zināšanas mācību seminārā “Digitālais mārketings un 

Sociālie mediji – Efektīvs bibliotēku mārketinga rīks”. Tas ļoti palīdzēja kļūt drošākai, 

izvietojot informāciju Bibliotēkas profilā. 

• Bibliotēkas informācija tīmeklī: 

 bibliotēkas tīmekļa vietne (mājaslapa)Bibliotēkai ir sava tīmekļa vietne, kur var iegūt 

nepieciešamo informāciju par bibliotēku Vīksnas filiālbibliotēka .  

 ir izveidots profils, mājaslapa Facebook. 

 

 

 

11. Sadarbības tīkla raksturojums 
 

• Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām. 

Sadarbība notiek ar Vīksnas pagasta pārvaldi. Tiek sniegts atbalsts visos saimnieciskajos 

jautājumos. Bibliotēka ir nodrošināta ar apkuri, telpu uzturēšanu, uzkopšanu. Iespēju robežās 

tika veikti grāmatu plauktu atjaunināšanas darbi. Šobrīd visi grāmatu plaukti ir ieguvuši jaunu, 

svaigāku izskatu. Sk.att.---. Vēl atliek restaurēt bibliotēkā esošo periodikas plauktu. Tas ir 

plānots nākamajā pārskata periodā. 

http://bibliotekas.lv/viksna/
https://www.facebook.com/viksnas.biblioteka.9
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Vēl sadarbojos ar Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāles skolotāju Guntu Boktu, viņa ir mans 

atbalsts darbā ar bērniem.  

 

 

2021.gada 27.janvārī 

Vīksnas bibliotēkas vadītāja Gunita Ķiseļova 

 

 

Pielikumi 

 
Nr.1 
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Attēli 
 

   

  1.att. 2.att. 

     

3.att 4.att. 

 

1., 2.,.3., 4., attēlos redzams process un rezultāts bibliotēkas grāmatu plauktu atjaunošanai. 
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5.att. Bērni bibliotēkā vienā no “Aktīvo pēcpusdienu” nodarbībām. 

 

     

 6.att. 7.att. 

 

6., 7., attēli, bērnu veidotie darbiņi par dažādām tēmām “Aktīvo pēcpusdienu” pasākumos. 
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 8.att. Bērni “Aktīvo pēcpusdienu” nodarbībās. 

Līmējam, zīmējam, veidojam, spēlējamies! 

           

9.att. 10.att. 

    11.att. Glezniņas, kas tapušas no žurnāliem. 
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12.attēls, Bērnu veidoto glezniņu izstāde 

bibliotēkā. 

 

 

  

 

13.attēls. Bibliotēkas pastkastīte ir pasargāta no 

laikapstākļu ietekmes. Tagad pasūtītie laikraksti 

nesamirkst, ja ir lietains laiks. 

 


