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1. VISPĀRĪGS BIBLIOTĒKAS RAKSTUROJUMS 

 Īss situācijas apraksts 

 

 Bibliotēkas darbības teritoriālais un institucionālais raksturojums:  
Mūsdienās bibliotēkas misija ir attīstīt bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un 

sabiedriskās saskarsmes centru, lai nodrošinātu operatīvus un kvalitatīvus vietējās sabiedrības 
vajadzībām atbilstošus informācijas pakalpojumus, sniegtu atbalstu vietējās sabiedrības attīstībā, 
izmantojot bibliotēkas krājumu, SBA un internetā pieejamos informācijas resursus, informācijas 
komunikāciju tehnoloģijas (IKT). 

Apzinoties bibliotēkas kā kultūras institūcijas lomu nacionālās un lokālās identitātes 
saglabāšanā, bibliotēkas īpašā misija ir kultūrvēsturisko dokumentu vākšana, apstrāde, glabāšana 
un popularizēšana par Viļakas novadu, tai skaitā, par Žīguru pagastu; pašvaldības institūciju 
sagatavotās un publicētās informācijas pieejamības nodrošināšana. 

Žīguru pagasta bibliotēka atrodas Latvijas Ziemeļaustrumos. Žīguru pagastā tā atrodas 

blakus skolai un Meža muzejam, bērnudārza ēkā. Bibliotēka apkalpo gan bērnus, gan studentus 

un, protams, pieaugušos. Apmeklētāju vidū ir ne tikai lasītāji no Žīguru ciemata, bet arī no  

blakus esošā Susāju pagasta un Vecumu pagasta. Kaimiņu pagasta lasītājiem,  nelielā attāluma 

dēļ, izdevīgāk apmeklēt Žīguru pagasta bibliotēku. Bibliotēka apkalpo arī Žīguru pamatskolu un 

savu krājumu veido atbilstoši skolēnu vajadzībām pēc mācību procesam vajadzīgās  literatūras. 

 Pārskata perioda prioritātes: 2017.gadā tika veikta Žīguru bibliotēkas krājuma 

rekataloģizācija. 

 Izmaiņas juridiskajā statusā, institūcijas struktūrā u.c. būtiskas izmaiņas:  
Ar 2017.gada 1.augustu Žīguru bibliotēkai mainījās bibliotēkas vadītāja. 

 Bibliotēku akreditācija 

Bibliotēkas akreditācija 2017.gadā nav notikusi. 

2. FINANSIĀLAIS NODROŠINĀJUMS 

“Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

 2015 2016 2017 

Kopā (EUR) 10710 9820 10621 

Pašvaldības finansējums 10626 9750 10522 

Citi ieņēmumi: 84 70 99 

t. sk. maksas pakalpojumi 84 70 99 

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi    

t. sk. VKKF finansējums    

t. sk. citi piešķīrumi    
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“Bibliotēkas izdevumi” 

 2015 2016 2017 

Izdevumi kopā (EUR) 10710 9820 10621 

Darbinieku atalgojums (bruto) 5882 5927 6417 

Krājuma komplektēšana 905 850 879 

 

 Vērtējums par finansējuma atbilstību bibliotēkas funkciju veikšanai un attīstībai:  
Par piešķirtajiem finanšu līdzekļiem no Viļakas novada domes, katru gadu Žīguru 

bibliotēka iegādājas jaunas grāmatas un periodikas izdevumus. Finansējums ir stabils. 

2017. gada nogalē bibliotēkas vadītājai izdevās veikt grozījumus budžetā un tika papildus 

atrasta  neliela summa grāmatu iegādei. Tāpēc 2017. gadā līdzekļi krājuma 

komplektēšanai bija nedaudz lielāki nekā 2016. gadā. Viļakas novada domes piešķirtais 

finansējums veicina Žīguru bibliotēkas attīstību, ļauj iegādāties lietotāju vajadzībām 

atbilstošus iespieddarbus un abonēt pietiekami plašu preses izdevumu klāstu. Protams, 

vienmēr jau vēlētos vairāk līdzekļu, jo ar katru gadu grāmatas un prese kļūst dārgākas, 

bet tas nav no bibliotēkas atkarīgs.  

Arī 2017. gadā, tāpat kā iepriekšējos gados, tika piesaistīti individuālie dāvinātāji. 

3. MATERIĀLĀ UN TEHNISKĀ STĀVOKĻA VĒRTĒJUMS 

 Situācijas vērtējums, nākotnes prognozes: Lai varētu veiksmīgāk izkārtot iegādātos  

krājumus gan lasītavā,  gan abonementā, 2017. gadā  tika iegādāti 8 jauni plaukti, kā arī, 

tika atjaunoti jau esošie.  Tika iegādāts putekļu sūcējs.  

 Lieli remontdarbi 2017. gadā nav veikti, jo tas nebija nepieciešams.  

“Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums” 

 Darbinie

kiem 

(skaits) 

Lietotājiem 
(skaits) 

Vērtējums (teicams/labs/ 
apmierinošs/neapmierinošs) 

Piezīmes 

Datori 1 6 Apmierinošs  6 datori ir 

2008.gada 

Plānie klienti     

Multifunkcionālās 

iekārtas 

 3 Labs / apmierinošs Viena iekārta ir 
2015.gada 

Printeri  1 Apmierinošs   

Kopēšanas iekārtas     

Skeneri     

Citas iekārtas     

 

 Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums darbā ar bērniem un jauniešiem: 
Stāvoklis ir labs. Bibliotēkā bērniem ir sava bērnu zona - tas saucamais ‘’Bērnu stūrītis’’, 

kur bērniem ir iespēja pavadīt savu brīvo laiku. Turpat arī atrodas bērnu un pusaudžu 

grāmatu fonds un literatūra lasīšanai vasarā. 



 4 

 Problēmas un to risinājumi materiālā un tehniskā stāvokļa jomā: nav 

4. PERSONĀLS 

 Personāla raksturojums: No 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.jūlijam bibliotēkā 

strādāja viens darbinieks ar 1. līmeņa augstāko izglītību, specializācija –  bibliotēku 

informācijas speciālists. 2017.gada 1.augustā mainījās bibliotēkas vadītāja. Viņai ir 

augstākā pedagoģiskā izglītība (latviešu valodas un literatūras skolotāja), ir arī maģistra 

grāds. Darba slodze ir 0,85. 

Abas bibliotēkas  vadītājas regulāri apmeklēja kursus, sapulces, konferences un 

seminārus, ko piedāvāja Balvu Centrālā un Viļakas novada bibliotēka, kā arī, Viļakas 

novada dome. To apliecina attiecīgi sertifikāti un apliecinājumi.  

 Finansējums personāla attīstībai (profesionālajai pilnveidei, pieredzes apmaiņas 
braucieniem u. tml.): Finansējums ir pietiekošs. 2017. gadā personālām tika dota iespēja 

apmeklēt konferences. Komandējuma, brauciena un dalības maksa tika segta no 

bibliotēkas budžeta.  

 Problēmas un to risinājumi personāla jomā: Bibliotēkas vadītājai ir nepilna slodze, jo 

ar katru gadu pagastā samazinās iedzīvotāju skaits, līdz ar to, tas būtiski ietekmē  arī 

bibliotēkas  apmeklētāju skaitu. 

5. PAKALPOJUMU PIEDĀVĀJUMS UN PIEEJAMĪBA 

 Galvenie rādītāji (lasītāju skaits, apmeklējums, izsniegums u. c.): 
“Bibliotēkas pamatrādītāji” 

  

2015 

 

2016 

 

2017 

% salīdzinot 
ar iepr. gadu 

Lietotāju skaits 211 188 157  -11%; -16% 

t. sk. bērni 84 83 65 -1,2%; -22% 

Fiziskais apmeklējums 4633 4199 3445 -9,4% ; -18% 

t. sk. bērni 2084 1777 1534  -14,7%; -14% 

Virtuālais apmeklējums 4283 3052 2935  -28,7%; -4% 

Sociālo tīklu 
apmeklējums (skatījumi) 

610 1150 990  +47%;-14% 

Izsniegums kopā 9218 8094 5259 -12,2%; -35% 

t. sk. grāmatas 2267 2471 2326 +8,3% ; -6% 

t. sk. periodiskie 

izdevumi 

3211 4663 2933 +32,2% ; -37% 

t. sk. bērniem 3384 1612 1400 -52,4% ;-13% 

Lietotāji % no iedz. 
skaita apkalpes zonā 

29,5 % 27,2 % 24,3% -2,3% ; -2,9% 

t. sk. bērniem līdz 18 
gadiem 

82% 82% 81% 0% ; -1,2% 

Iedzīvotāju skaits 718 694 645 -3,4% ; -4% 
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 Rādītāju vērtējums, skaidrojums, analīze: Ar katru gadu samazinās bibliotēkas 

apmeklējuma un iespieddarbu izsniegumu skaits. To ietekmē: 

 pagasta iedzīvotāju aizbraukšana no valsts; 

 apmeklētāju veselības stāvokļa pasliktināšanās ; 

 iedzīvotāju mirstība; 

 jaunu tehnoloģiju ēra - tagad apmeklētāji vairāk informāciju atrod un lasa interneta 

vietnēs. Bibliotēkas apmeklētāji, apgūstot datora iemaņas, vairs neapmeklē bibliotēku, jo 

lasa grāmatas mājās , izmantojot personīgos datorus;  

 bibliotēkas darba laika samazināšana. 

 Pakalpojumu attīstība, jauninājumi – kopaina, piemēri, vērtējums: Bibliotēka tās 

lietotājiem ir atvērta 34 stundas nedēļā. Informāciju tehnoloģiju resursi ir pieejami 

iedzīvotājiem bibliotēkas darba laikā, bet steidzamos gadījumos arī ārpus darba laika un 

brīvdienās. Bibliotēkā notiek pasākumi, lai iesaistītu bērnus izglītojošās, intelektuālās un 

radošās nodarbībās, kas pievērstu bērnu uzmanību grāmatām. Bibliotēkas pakalpojumu - 

grāmatu un citu informācijas nesēju izsniegšana uz mājām pieejamība (abonements), 

interneta izmantošana ar 6 datorvietām (i –punkts) lasītavā.  

Bibliotēkas pakalpojumu pieejamības vērtējums ir atbilstošs iedzīvotāju prasībām.  

Bibliotēkas pakalpojumu attīstība:  

 pilnveidot Žīguru bibliotēku kā nozīmīgu kultūras un informācijas centru Žīguru 

pagastā; 

 turpināt izmantot elektroniskā kataloga, SBA sniegtās iespējas, piedāvāt izmantot 

tās lietotājiem; 

 turpināt apmācīt lietotājus meklēt un piekļūt informācijai internetā, bibliotēkas 

fondā; 

 turpināt darbu pie Žīguru bibliotēkas mājas lapas, ievietojot tajā jaunāko 

informāciju, lai ikviens apmeklētājs varētu gūt pilnvērtīgu priekšstatu par 

bibliotēkas darbu un piedāvātajiem pakalpojumiem; 

 nodrošināt lietotāju pieprasījumu pēc materiāliem, uzziņām, palīdzības; 

 turpināt iesākto novadpētniecības materiālu vākšanu un apkopošanu; 

 turpināt piedalīties ‘’Bērnu un Jauniešu Žūrija’’ projektā, lai veicinātu bērnu 

interesi par grāmatu un attīstīt prasmi izvērtēt izlasīto; 

 regulāri iesaistīties dažādos semināros, profesionālajā apmācībā un kursos. 

 Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām – īss 
situācijas raksturojums: Bibliotēka ir daļēji aprīkota cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 

(ar norādēm un spilgtām lentēm uz grīdas). Cilvēkus ar kustības traucējumiem bibliotēka 
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joprojām nevar apkalpot, bet sarunās esam vienojušies, ka, vajadzības gadījumā, 

grāmatas tiks piegādātas mājās. 2017. gadā bibliotēkas vadītāja turpināja grāmatu un 

periodikas piegādi uz mājām 2 pagasta veca gadagājuma cilvēkiem. Apkalpojamā zonā ir 

viens lasītājs, kuram ir kustību traucējumi, tāpēc grāmatas tika piegādātas mājās.  

Daudzi cilvēki nezina par tādu iespēju, iespēju robežās tiek popularizēts šis pakalpojums. 

Iekārtas audio grāmatu atskaņošanai cilvēkiem ar redzes traucējumiem nav. 

 

 Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām (uzņēmēji, 

bezdarbnieki, imigranti, mājsaimnieces, seniori, ģimenes u.c.) – situācijas 
raksturojums: Žīguru bibliotēka sniedz pakalpojumus bezdarbniekiem, palīdzot viņiem 

ar visāda veida dokumentu aizpildīšanu, meklēšanu un printēšanu. Telpas tiek izmantotas 

arī mentoru sarunām ar bezdarbniekiem, kuriem ir vajadzīga konsultācija darba 

meklēšanas jautājumos. Darbā ar ģimenēm bibliotēka izmanto tādu pasākumu veidu kā 

radošās darbnīcas. Mājsaimniecēm  un senioriem vairāk tika piedāvāti preses apskati un 

nozaru literatūra. Ar katru pieaugušo bibliotēkas apmeklētāju bibliotēkā tiek strādāts 

individuāli. Tiem lasītājiem, kuriem mājās ir personīgais dators un pieeja internetam, 

regulāri tiek pārsūtīta informācija par jaunāko periodiku. 

 Uzziņu, informācijas un izglītojošais darbs – īss situācijas apraksts, vērtējums: 
Lietotāji tiek individuāli konsultēti par bibliotēkas krājuma un kataloga izmantošanu, kā 

arī, bibliotēkas vadītāja sniedz konsultācijas, lai lietotājs prastu meklēt sev vajadzīgo 

interneta portālos un elektroniskajos katalogos, informatīvajās lapās, bukletos, Viļakas 

novada un Žīguru bibliotēkas mājas lapās. Periodiski notiek datubāzes popularizēšana, 

enciklopēdiju popularizēšana un individuālās datora apmācības. Apmeklētāji labprāt 

izmanto bibliotēkas bukletu, kurā var atrast visu informāciju par grāmatu pasūtīšanu un 

rezervēšanu, maksas pakalpojumu cenrādi, kontaktus, informāciju par darba laiku un 

lietošanas noteikumiem.  

Lietotājiem ir iespēja telefoniski vai ar e-pasta palīdzību uzzināt bibliotēkas darba laiku, 

vienoties par grāmatu pasūtīšanu, rezervēšanu, saņemšanu, pagarināšanu, kā arī saņemt 

sev nepieciešamo informāciju. Visa jaunākā informācija tiek ievietota bibliotēkas mājas 

lapā, bibliotēkā, kā arī pagasta centra informācijas stendā.  

Visa mācību gada garumā bibliotēka ir tā vieta, kur palīdz skolēniem un studentiem 

skolas projektu rakstīšanā, prezentāciju noformēšanā. Aktuāla ir interneta vietnes 

www.youtube.com izmantošana. Pareizai interneta lietošanai bibliotēkas vadītāja apmāca 

tos apmeklētājus, kuriem nav priekšzināšanu. E - prasmju nedēļas ietvaros Žīguru 

bibliotēka piedāvāja apgūt e-prasmes ikvienam, kā arī iepazīties ar e- pakalpojumiem. 

http://www.youtube.com/
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2017. gadā bibliotēka sniedza 105 uzziņas un nosūtīja 19 elektroniskus dokumentus. 

Uzziņu un informācijas sagatavošanai tiek izmantots bibliotēkas krājums, prese, 

tematiskās mapes, kā arī, interneta resursi. Tika izmantota dažāda uzziņu literatūra 

(rokasgrāmatas, enciklopēdijas, vārdnīcas, ceļveži), kā arī interneta portāli. Biežāk nekā 

citus gadus apmeklētāji interesējās par kādu konkrētu grāmatu vai autoru, jo daudzi no 

bibliotēkas apmeklētāji ikdienā izmanto dažādus masu medijus un uzzina par jaunāko 

literatūras pasaulē.  

Bibliotēkā ir plašs tematisko mapju klāsts, ko izmanto gan skolēni, gan 

pieaugušie. Šogad jaunas tematiskas mapes netika veidotas, bet esošas tika papildinātas.   

 Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas pieejamība 
iedzīvotājiem: Bibliotēkas apmeklētājiem ir pieejama visāda veida informācija par 

izmaiņām un aktualitātēm valsts institūciju noteikumos. Par pašvaldības izmaiņām 

apmeklētājiem ir iespēja uzzināt no novada informatīva izdevuma, kas ir pieejams bibliotēkā. 

Par konkursiem un projektiem var uzzināt gan bibliotēkā, gan bibliotēkas mājas lapā. 

 Elektroniskais katalogs kā pakalpojums: Žīguru bibliotēka pastāvīgi izmanto Balvu CB 

elektronisko katalogu, to izmantot rosina arī saviem bibliotēkas apmeklētājiem. Tagad, kad 

Žīguru bibliotēkas krājums ir rekataloģizēts, bibliotēkas apmeklētājam kļuva vieglāk atrast 

vajadzīgu grāmatu. ALISES programmas bibliotēkā nav. 

 Digitalizācija – kopaina, īss situācijas apraksts: 2017. gadā nav digitalizēts neviens 

dokuments. 

 Iekšzemes un starptautiskais SBA: 
“SBA rādītāji” 

SBA 2015 2016 2017 

No citām Latvijas bibliotēkām 
saņemto dokumentu skaits 

64 189 83 

Uz citām Latvijas bibliotēkām 
nosūtīto dokumentu skats 

4 72 23 

 Secinājumi: Bibliotēkas apmeklētāji labprāt izmanto SBA pakalpojumus, atnākot ar 

grāmatu sarakstu, bibliotēkā tiek veikts pasūtījums no citām bijušā Balvu rajona 

bibliotēkām. Par to, ka ir iespēja lasīt jaunākas grāmatas, kuras vēl nav paradījušās 

Žīguru bibliotēkā, apmeklētāji ir ļoti pateicīgi. SSBA pakalpojumus pagaidām nebija 

vajadzības izmantot. 

 Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti, to rezultāti 
(pētījumi, aptaujas, anketas u.tml.): Apmeklētājiem ļoti patīk, ka paziņojums par 

izmaiņām darba laikā laicīgi tiek izvietots pie informācijas stenda pagasta centrā. Informācija 

arī atrodama bibliotēkas mājas lapā un pie bibliotēkas ieejas.  
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6. Problēmas un risinājumi bibliotēkas pakalpojumu un pieejamības jomā: Vienīgā un 

būtiskākā problēma bibliotēkas pakalpojumu jomā ir tāda pati kā arī iepriekšējā gadā –  

internets ir palicis lēns. Par šo problēmu runāja arī pārējo bibliotēku darbinieki vienā no 

pēdējiem semināriem 2017.gada nogalē. Tātad, tā nav tikai šīs bibliotēkas problēma. 

7. KRĀJUMS 

Krājuma komplektēšanas politika un organizācija: 

 Informācija par krājuma komplektēšanas politikas dokumentu: Dokumentu var 

apskatīt šeit: http://www.bibliotekas.lv/ziguri/admin/pages/modify.php?page_id=194 

 Krājuma komplektēšanas un organizācijas prioritātes pārskata periodā:  
Bibliotēkas galvenais uzdevums - veidot universālu un aktuālu, atbilstošu dažādu vecumu 

un izglītības līmeņu, dažādām interesēm krājumu.  

Tā kā Žīguru ciematā ir pamatskola, mūzikas skolas filiāle, pirmsskolas izglītības iestāde, 

tad, komplektējot krājumu, bibliotēkas uzdevums ir  veidot to daudzpusīgu - bērniem 

jaunas bilžu grāmatas, pusaudžiem skolas romānus, bet pieaugušajiem bestsellerus, 

psiholoģiska satura grāmatas, uzziņu un dažādu nozaru literatūru. 

Komplektējot literatūru, ir jācenšas iet līdzi laikam. Iespēju robežās, lai bibliotēkā 

neveidotos novecojušu izdevumu krātuve, kuru neviens vairs negrib lasīt, tiek iepirktas 

dažas jaunākās nozaru literatūras grāmatas. Bibliotēka cenšas sekot lasītāju vēlmēm. 

Pensijas vecuma cilvēkiem patīk vairāk lasīt dzeju un latviešu autoru literatūru, tāpēc 

šogad, tāpat kā iepriekšējos gados, bibliotēka papildināja savu fondu ar jaunām dzejas 

grāmatām. Lasītājus interesē arī latviešu rakstnieku vēsturiskie romāni. 2017. gadā 

saņemti vairāki individuāli dāvinājumi no pagasta iedzīvotājiem. 

Rekataloģizācijas laikā tika atlasītas un izņemtas no plauktiem aktualitāti zaudējušas un 

nolietojušās grāmatas un brošūras. 

Izvērtējot lasītāju izvēli, tika konstatēts, ka priekšroka ir žurnāliem par veselību, dārzu, 

ēdienu gatavošanu, ka arī patīk lasīt stāstus par vēsturi un, protams, dzelteno presi. 

Šogad, vienojoties ar Žīguru pamatskolas bibliotekāri, saskaņoju preses izdevumus, lai tie 

nedubultojas. Apmeklētāji labprāt lasa Lata romānus. Šogad, kā arī iepriekšējā gadā, tika 

pasūtīta periodika arī krievu valodā. 

 Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums:  

 

 

 

 

http://www.bibliotekas.lv/ziguri/admin/pages/modify.php?page_id=194
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“Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 

 2015 2016 2017 

Pašvaldības finansējums krājuma 
komplektēšanai 

905 850 879 

t. sk. grāmatām 482 450 484 

t. sk. bērnu grāmatām 160 165 223 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 423 400 395 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. 
pašvaldībā 

1,26 1,22 1,36 

Finansējums krājuma 
komplektēšanai kopā 

1742 1892 1195 

 

 Krājuma pārbaude (inventarizācija): 2017. gadā bibliotēkas krājuma pārbaude 

(inventarizācija) ir veikta. 

 Krājuma rādītāji: 
“Krājuma rādītāji” 

 2015 2016 2017 

Jaunieguvumi 567 663 439 

Grāmatas 230 304 118 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 32 45 36 

t. sk. bērniem 93 97 38                                                                                                 

Izslēgtie dokumenti 1356 441 71 

Krājuma kopskaits 5729 5951 6364 

t. sk. grāmatas 4305 4223 4985 

t. sk. periodiskie izdevumi 1404 1705 1355 

Grāmatu krājuma apgrozība 0,53 0,59 0,47 

Periodisko izdevumu 

apgrozība 

2,29 2,73 2,16 

 

 Situācijas raksturojums, rādītāju analīze, secinājumi: Grāmatu krājuma stāvoklis 

bibliotēkā ir labs. palielina krājumu ar individuāliem dāvinājumiem, Ik gadu, piesaistot 

vairāk dāvinātāju, palielinās bibliotēkas krājums 2017. gadā norakstītas literatūras bija 

mazāk nekā iepriekšējos gados. Tas izskaidrojams ar to, ka pārsvarā visi neizmantoti 

iespieddarbi ir jau norakstīti. Tas nenozīmē, ka darbs pie iespieddarbu norakstīšanas ir 

pabeigts, tas turpināsies. Mazāk tika izmantoti SBA pakalpojumi, pasūtot grāmatas no 

citām bijušā  Balvu rajona bibliotēkām. 
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Virsroku ņem datora un interneta izmantošana gan mājās, gan bibliotēkā, gan skolā un 

jāatzīst, ka tagad informāciju meklē pārsvarā interneta vietnēs, nevis grāmatā, bet ir 

patīkami, ka daudziem tomēr grāmata ir primārā.  

Datubāzes: 
 Abonētās tiešsaites datubāzes (t.sk. ar piekļuvi ārpus bibliotēkas telpām): Letonika 

un News. Pieejamas tikai bibliotēkas telpās. 

 Pašu veidotās datubāzes: nav 

 Datubāzu izmantojuma rādītāji, secinājumi: Izmantojuma rādītāji nav augsti. 2017. 

gadā rādītāji samazinājās. Jāpadomā par citiem piesaistīšanas veidiem, lai palielinātu 

datubāzu izmantojuma rādītājus. 

  

“Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2015 2016 2017 

Letonika 132 52 14 

News 17 15 - 

    

    

 

 Krājuma un datubāzu popularizēšana: Regulāri tiek veidotas tematiskās 

izstādes un jauno grāmatu apskati. Bibliotēkā notiek pasākumi, lai iesaistītu bērnus 

izglītojošās, intelektuālās un radošās nodarbībās, kas pievērstu bērnu uzmanību 

grāmatām. Regulāri – vismaz vienu reizi mēnesī tika organizētas lasīšanas un 

tematiskās stundas pirmsskolas vecuma bērniem gan Žīguru bibliotēkas telpās, gan 

arī pirmsskolas mācību iestādē. Vairāk tiek pieprasītas skaļās lasīšanas stundas, 

organizēti pasākumi ne tikai grupām (sadarbībā ar bērnudārzu), bet visiem 

interesentiem. Lietotāji tiek individuāli konsultēti par bibliotēkas krājuma un kataloga 

izmantošanu, kā arī bibliotēkā tiek sniegtas konsultācijas, kas nepieciešamas, lai 

lietotājs prastu meklēt sev vajadzīgo interneta portālos un elektroniskajos katalogos, 

informatīvajāss lapās, bukletos, Viļakas novada un Žīguru bibliotēkas mājas lapās. 

Periodiski notiek datubāzes popularizēšana, enciklopēdiju popularizēšana un 

individuālās datora apmācības. 

Katru gadu bibliotēka rīko pasākumus, iesaistot skolēnus izmantot bibliotēkas 

pieejamas datubāzes un tāda veidā popularizē tās. 

 Darbs ar parādniekiem: Darbs ar parādniekiem notiek individuāli. Parasti tas notiek 

zvanot vai apmeklējot vajadzīgo personu. 
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 Ar bibliotēkas krājumu saistītās problēmas un to risinājumi, vajadzības: Būtisku 

problēmu nav. 

8. DARBS AR BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM. 
 Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji Žīguru 
bibliotēku sistēmā: Žīguru bibliotēkas darbs ar bērniem un jauniešiem aizņem pusi no visa 

kopēja darba. Tiek veidotas akcijas, organizēti pasākumi, kuros bērni un jaunieši iepazīst 

aizraujošo un interesanto grāmatu pasauli. Gada laikā organizēti daudzi pasākumi, 

diskusijas, priekšā lasīšana, pārrunas par izlasīto, tematiskās stundas. Pasākumos vairāk tiek 

izmantoti interneta resursi un dažādas lomu spēles.  

Katru gadu bibliotēkas vadītāja apmeklē skolas un bērnudārza izlaidumus, kur sveic mazos 

un lielos bibliotēkas draugus.  

Aktīvi sadarbojoties ar Žīguru pamatskolas skolēniem un skolotājiem, bija dažādas dzejas 

dienu aktivitātes. 

Tika rīkoti vairāki pasākumi, atzīmējot gadskārtu svētkus un izmantojot bibliotēkā pieejamo 

materiālu. Notika ne tikai radošas darbnīcas, bet arī tradīciju izzināšana un popularizēšana. 

Bērniem un jauniešiem ļoti patīk zīmēt, tāpēc bibliotēka rīko arī zīmēšanas radošas darbnīcas 

par dažādām tēmām. Šogad, kopā ar skolu, tika atzīmētas  rakstnieku un dzejnieku jubilejas. 

Pēc iespējas vairāk tika izmantota datubāze www.letonika.lv   

 Vairāki pasākumi un radošas darbnīcas notika ārpus bibliotēkas telpām. 

 Metodiskā un konsultatīvā darba organizācija attiecībā darba ar bērniem un 
jauniešiem: Bērni un jaunieši regulāri tiek informēti par aktivitātēm, jaunumiem Žīguru 

bibliotēkā. Par katru plānoto pasākumu vienmēr ir afiša un,  pateicoties tai, bērni un 

jaunieši uzzina par notiekošo bibliotēkā un labprāt iesaistās radošajās darbnīcās un 

tematiskajās stundās.  

 Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana, jaunieguvumu 

proporcionalitāte, salīdzinot iegādāto pieaugušo un bērnu un jauniešu literatūru un 
lasītāju sastāvu: Uzklausot un analizējot lasītāju vēlmes, tika noskaidrots, ka bērni 

pirmskolas un jaunākā skolas vecumā dod priekšroku  grāmatām ar lieliem burtiem, kas 

atvieglo viņu lasītprasmi un arī grāmatas ar krāsainām ilustrācijām . Bērniem patīk lasīt 

grāmatas, kurās ir mazāk teksta un vairāk bilžu. Vecāko klašu skolēni vairāk interesējās 

par grāmatām, kuras ir viegli lasāmas un nav pārāk biezas. Pārsvarā jaunākas grāmatas 

bibliotēka saņem no apgāda Zvaigzne ABC. 2017. gadā tika iegādāta daļa no Bērnu/ 

Jauniešu/ Vecāku žūrijas kolekcijas. Sadarbojoties ar skolu, Žīguru bibliotēka komplektē 

arī ieteicamas literatūras sarakstus skolēniem vasarai. Trešdaļa no bibliotēkas 

http://www.letonika.lv/
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apmeklētājiem ir bērni un jaunieši. Tāpēc arī krājuma jaunieguvumu proporcionalitāte 

sadalīta tā, ka trešā daļa ir atvēlēta bērnu un jauniešu literatūras iegādei.  

 Uzziņu darbs, pakalpojumi, prasmju un iemaņu attīstīšana, pasākumi dažādām 
vecuma grupām: Apkalpojot bērnus un jauniešus, sniegtas arī uzziņas par 

visdažādākajiem jautājumiem: dažādu tautu tradīcijas svētku svinēšanā, par cilvēku 

mājokļiem sendienās, par skolā uzdotiem jautājumiem - par rakstniekiem, novadniekiem, 

atsevišķām valstīm, mācību iestādēm, meklējot atbildes dažādiem konkursiem un 

projektiem. Vairāk uzziņas tika pieprasītas tad, kad tiek pildīti mājas uzdevumi vai 

rakstīti projekti. 

Visa gada garumā Žīguru bibliotēkā tika organizēti  pasākumi lasīšanas veicināšanai 

programmas „Bērnu/Jauniešu žūrija 2017” dalībniekiem. Iespēja, piedalīties žūrijas 

grāmatu kolekcijas vērtēšanā, tiek nodrošināta visiem bērniem un jauniešiem Žīguru 

pagastā.  

Piedaloties šajā projektā, ieguvēji ir paši projekta dalībnieki, jo, aizpildot anketas, skolēni 

mācās novērtēt izlasīto grāmatu un šo novērtējumu izsaka atbildīgi. 

 

 Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes:  
Daiļrunātāju konkurss klāt! 

 

4.oktobrī Žīguru KN uzņēma daiļrunātājus, kuri skaitīja J.Osmaņa dzejoļus, jo  
dzejnieks svinētu 85 gadu jubileju. 
Konkursā pavisam piedalījās 13 dalībnieki gan Žīguru PII ”Lācītis” audzēkņi, gan 
Žīguru pamatskolas 1.-4.klašu skolēni. Lai visiem būtu jautrs noskaņojums un pazustu 
uztraukums, Žīguru kultūras nama bērnu vokālais ansamblis  “Čiekuriņi” ( vadītāja 
D.Elksnīte)  to darīja ar dažādiem muzikālajiem sveicieniem.  

Balvā katrs daiļrunātājs saņēma diplomu, saldumu un grāmatiņu. 
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Kopā  - interesantāk! 
 

Interesants  bija arī Ziemeļvalstu Bibliotēku projekta nedēļai veltīts pasākums.  
1.-4.klašu skolēniem tika piedāvāts klausīties fragmentus no Mauri Kunnas grāmatas 

“Bagātību sala”. Pie viņiem ieradās pirātu kapteine (bibliotekāre B. Troška) ar saviem palīgiem ( 
7.-8.klases skolēni), lai  ar lasījumiem ieinteresētu bērnus. Katram skolēnam bija iespēja saņemt 
pirātu cepuri, uz kuras bija jāuzzīmē to simbolika. Bija jautri un interesanti vērot, kā bērni 
iesaistījās šajā aktivitātē. Pasākuma noslēgumā tika nolasīta  kapteiņa Flinta vēstule, kurā viņš 
paziņoja, ka jaunajiem pirātiem klasēs ir noslēpti zelta reāli. Ja tos atradīs, tad dārgumi viņu. 
Protams, ka tas bērniem izdevās un sejas rotāja apmierinātība par paveikto. 

Savukārt, 7.un 8.klašu skolēniem bija iespēja noklausīties Somijas zviedrietes Marijas 
Turtšaninovas grāmatas “Marēsi” fragmentus, kuri deva ieskatu par  Mēnosas salu, tās vēsturi un 
to, ka uz tās dzīvo tikai sievietes. Pirms lasījuma tika pārrunāta Ziemeļvalstu Bibliotēkas nedēļas 
tematika. Noskaidrojām, kas ir sala. Tad aplūkojām video materiālu par salām Latvijā. 
Pusaudžiem tika piedāvāts iepazīties ar grāmatu sarakstu, kurās arī darbība notiek uz salām, kaut 
arī to autoriem nebija saistības ar Ziemeļvalstu rakstniekiem. Daži grāmatu nosaukumi bērniem 
nebija sveši, kāds jau bija lasījis, citi bija skatījušies pēc grāmatām uzņemtās filmas. 
Turpinājumā tika piedāvāts radošais darbiņš “Mana dzīve uz neapdzīvotas salas”. Jāsaka, ka 
skolēnu fantāzija bija nepārspējama. Viņi prata pieliet citos mācību priekšmetos un sadzīvē 
iegūtās zināšanas, lai izdomātu, kā sākumā sadzīvot ar  jaunajiem apstākļiem  uz salas un beigās 
izdomāja, kā veiksmīgi nokļūt mājās.  

   
 

 

Palasi pasaciņu! 
 

Starptautiskajā lasītprasmes un rakstpratības dienā,  Žīguru PII iestādes “Lācītis” 

vecākās grupas audzēkņiem bija iespēja pārliecināties, cik svarīgi iemācīties lasīt.  Lai to 

pārbaudītu, palīgā ņēmām Ineses Zanderes dzejoli “Burtu tārpiņš”, un noskaidrojām, ka apēdot 
burtus, tārpiņš nepratīs lasīt. Burti ir jāmācās, un to jau bērni ir sākuši darīt.  Nosaucot savu 
vārdu, viņi cītīgi darbojās, lai sava vārda burtiņu uzrakstītu uz lapiņas un skaisti to noformētu. 

Kopīgi tika izveidota vārdu burtu grāmata. 

Patīkami bija dzirdēt bērnu atbildes, ka grāmata nav sveša arī mājās. Ir vecāki, kas bieži 
atrod kopā būšanas brīdi, lai lasītu un pēc tam pārrunātu izlasīto. 

Arī šajā ciemošanās reizē neiztika bez lasījuma. Ar interesi bērni noklausījās pasaku 
“Divi lācēni”. Galvenie varoņi bija divi lācēni, kas devās pasaulē laimi meklēt. Pēc izlasītā, bērni 
labi tika galā ar dzirdētās pasakas dažādiem uzdevumiem. 

Tikšanās noslēgumā bija iespēja aplūkot jaunākās grāmatiņas, kuras ir pagasta bibliotēkā 
un gaida ciemos savus mazos lasītājus kopā ar vecākiem. 
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 Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā, nozīmīgākie partneri, 
sadarbības vērtējums: Daudz pasākumu notiek Žīguru pamatskolā un Žīguru PII 

‘’Lācītis’’. Bibliotēkai ir laba sadarbība ar šīm izglītības iestādēm. Skolotāji ir atsaucīgi. 

Bērnudārza audzinātājas vienmēr cenšas atrast un veltīt laiku. Ļoti laba sadarbība ar 

Žīguru kultūras nama pasākumu organizatori, jo jau septiņus gadus kultūras namā notiek 

dzejas daiļrunātāju konkurss bērniem.   

 Bibliotēku darbinieku tālākizglītības vērtējums specializācijā: Pašreizējai bibliotēkas 

vadītājai nav attiecīgās izglītības bibliotēkas jomā, bet tiek apmeklēti iespējamie semināri un 

noklausītas dažādas lekcijas, lai pilnveidotu zināšanas un varētu kvalitatīvāk strādāt 

bibliotēkā. Tiek risināts jautājums par attiecīgo izglītības līmeni, kas atbilstu šis profesijas 

statusam. 

 Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem, to iespējamie risināšanas ceļi: 
Ar katru gadu samazinās to bērnu skaits, kuri apmeklē bibliotēku.  Un tā laikam vienīga 

problēma Žīguru bibliotēkā darbā ar bērniem un jauniešiem. Arī te ir vairāki iemesli, kurus 

novērst nav bibliotekāra varā: 

 Aizbraukšana ar vecākiem uz pastāvīgu dzīves vietu ārzemēs vai citur; 

 Pulciņu daudzveidība pamatskolā, KN, Mūzikas skolas filiālē; 

 Pagarinātā grupa. Pēc stundām bērni uzreiz iet uz grupu un pavada tur savu brīvo laiku. 

Tagad vairāk grāmatas viņi ņem no skolas bibliotēkas.  Tas ir uz vietas, ērtāk. 

 Jaunas tehnoloģijas iespējas. Bērniem vairs negribas lasīt. Diemžēl daudziem bērniem 

mobilais telefona ar interneta pieslēgumu ir aizstājis grāmatu. Ir ļoti daudz interneta vietņu, 

kuras piedāvā bezmaksas vajadzīgo lejupielādi. Lielāko daļu no bērna brīvā laika aizņem 

internets un sociālie tīkli.  

 Obligātās literatūras lasīšana. Lielākā daļa skolēnu obligātās literatūras lasīšanu atstāj uz 

rudeni, kad jāiet uz skolu. 
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 Daļa skolēnu, kuri pabeiguši mācības pagasta skolā, dodas citur mācīties, un tur ir atkal ērtāk 

tikt pie vajadzīgās literatūras.  

 Lielu ieguldījumu prasa ‘’Bērnu un Jauniešu žūrijas’’ projekts. Bērni labprāt piesākās 

dalībai, bet ar lasīšanu gan neiet tik ātri un tik viegli, kā gribētos. Bez tam, grāmatas 

iegādātas vienā  eksemplārā un nākas lieku reizi atgādināt , lai paņemto grāmatu, bērni lasītu 

ātrāk, lai citiem nekavētos grāmatas iepazīšana. Pēdējos gados bērni negrib lasīt un neprot 

labi lasīt, līdz ar to diezgan sarežģīti strādāt. Daudz ir atkarīgs no bērnu vecākiem. Ja vecāki 

nemudinās, nemācīs un nepieradinās bērnus pie lasīšanas, nekas labs arī nebūs un 

iespieddarbu izsniegums ar katru gadu kritīs. Viens pats bibliotekārs nevar iemācīt un 

pieradināt bērnu pie lasīšanas. Tas jādara gan vecākiem, gan skolai, gan bibliotēkai.  

 

NOVADPĒTNIECĪBA. 

 Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda prioritātes: Arī 

2017. gadā turpinājās darbs pie novadpētniecības materiāliem. Bibliotēka joprojām 

piedāvā saviem apmeklētājiem padalīties ar senām, vai ne tik senām fotogrāfijām, 

rakstiem par Žīguru pagastu, cilvēkiem un notikumiem, lai varētu papildināt 

novadpētniecības materiālus par tēmām: ‘’Žīguru pagasts. Vietas. Cilvēki’’ un 

‘’Žīguru šaursliežu dzelzceļš’’.  

 Novadpētniecības krājums: 
 komplektēšana, ietverto materiālu veidi: Novadpētniecības stūrītī  var atrast 

daudz iepriekšējos gados izdoto grāmatu un dažādu periodiku, kas saistīti ar mūsu 

novada ļaudīm, viņu sadzīvi. Audiovizuālie dokumenti arī atrodami novadpētniecības 

stūrītī.  

 krājuma organizācija un glabāšana: Žīguru bibliotēkas krājums sastāv no 

materiāliem par nu jau bijušo Balvu rajonu – cilvēkiem, vietām un nozīmīgiem 

objektiem. Materiāli glabājas atsevišķā telpā, viegli pieejamā vietā.  

 digitalizācija, digitālie resursi un to veidošana: 2017. gadā neviena digitāla 

kolekcija netika veidota. Materiāli digitalizācijai tika atlasīti, bet pagaidām nav 

digitalizēti.  

 krājuma kvalitātes, aktualitātes, attīstības novērtējums: Novadpētniecības 

krājums bibliotēkā ir apmierinošs. Lēni, bet stabili bibliotēka paplašina novadpētniecības 

krājumu ar aktuāliem materiāliem. Tie  rosina skolēnu un studentu interesi. 

 izmantojums: Tāpat bibliotēkas apmeklētājus piesaista albumi, kas saistās  ar 

Žīguru pagastu, tā cilvēkiem. 2017. gadā daudz materiālu izmantoja gan Viļakas Valsts 
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ģimnāzijas, gan Balvu Valsts ģimnāzijas skolēni, izmantojot savos zinātniski 

pētnieciskajos darbos. 

 Novadpētniecības darba popularizēšana: Bibliotēka turpina piedāvāt saviem 

lasītājiem A. Āzes sarakstītās grāmatas ‘’Medību tradīcijas Latvijā’’, ‘’Zīdītājdzīvnieki 

Latvijā’’, ‘’Iepazīsti kokus, krūmus, puskrūmus, sīkkrūmus un liānas’’. Šajā grāmatā 

iekļauti stāsti, apraksti un uzdevumi par kokaugiem.  

 Sadarbība novadpētniecības jomā: Laba sadarbība Žīguru bibliotēkai izveidojās 

ar Viļakas novada muzeju un  Annu Āzi. Visi bibliotēkas ciemiņi tiek aicināti apmeklēt 

Meža muzeju un dzirdēt Annas stāstus par mežiem. Gadu gadiem ir veiksmīgi 

            sadarbība ar sava un Balvu novada bibliotēkām. 

 Jauninājumi novadpētniecības darbā: 2017. gadā pie audiovizuāliem 

dokumentiem pievienojas “Viļakys ticiejumi”. Novadpētniecības plauktu papildināja 

2017.gada Ziemeļlatgales laikraksts ‘’Vaduguns’’ un informatīvais izdevums ‘’Viļakas 

novadā’’.  

 Novadpētniecības darba problēmas un to risinājumi: Novadpētniecību 

materiālu vākums un apkopojums prasa laiku. Žīguru bibliotēkā prioritāte –  darbs ar 

bērniem un lasīšanas popularizēšana, tāpēc problēma ir tāda, ka novadpētniecības darbs 

paliek nedaudz novārtā. Risinājums: saplānot laiku tā, lai darbam ar novadpētniecību tiek 

veltīts vairāk laika.  Zināmā mērā ir grūti pierunāt pagasta vēsturniekus dalīties ar 

novadpētniecības materiāliem. Ir mērķis, kur tiekties.    

 Galvenie secinājumi pārskata periodā, nākotnes prognozes, vajadzības: 
Pievērst vairāk laika darbam ar novadpētniecības krājumu, vairāk strādāt pie materiālu 

digitalizācijas. Bibliotēkai ir materiāli digitalizācijai. Plānots ar tiem strādāt.  

 

 

 

PROJEKTI 

 Tabula “Projektu apkopojums” 

 

“Projektu apkopojums” 

Projekta 

nosaukums 

Finansētājs Finansējuma 
apjoms 

Projekta apraksts (īss 
kopsavilkums) 

Atbalstīts/ 
neatbalstīts 

‘’Bērnu un 

Jauniešu žūrija 

2017’’ 

VKKF 52,00 Lasīšanas veicināšanas 

programma "Bērnu un 
jauniešu žūrija" ir Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas 
izstrādāta un kopš 

atbalstīts 
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2009.gada Latvijas 

Bibliotekāru biedrības 
īstenota programma, ko 
finansiāli atbalsta Valsts 
Kultūrkapitāla fonds. 
Programmas mērķis ir 
dažādot un pilnveidot 
publisko bibliotēku iespējas 
darbā ar bērniem un 
jauniešiem un veicināt 
bibliotēkas pakalpojumu 
izmantošanu jauno lasītāju 
vidē, tādējādi ietekmējot 
grāmatniecības procesus un 
bibliotēku rīcībpolitiku 
valstī. Tās uzdevums ir 
konsolidēt valsts un 
pašvaldību pasākumus un 

līdzekļus lasīšanas 
veicināšanai, izmantojot un 
pilnveidojot publisko 

bibliotēku pakalpojumus 
bērniem un jauniešiem. 

 Projekta apraksts: Jau vienpadsmito gadu bibliotēka piedalās VKKF 

organizētajā programmā ‘’Bērnu un Jauniešu žūrija’’. Ar katru gadu projekta dalībnieku 

skaits samazinās. Nopietna lasīšana sākas septembrī un turpinās līdz janvāra beigām. Šogad 

ļoti maz bija pieteikušies dalībnieki šim projektam, jo mainījās bibliotēkas vadītāja, un viņa 

nebija informēta par esošo dalībnieku skaitu. Tāpēc nākošajā gadā ceru, ka situācija 

uzlabosies.  

 Pārdomas, secinājumi par darbu ar projektiem: Rakstot kādu lielu un nopietnu 

projektu  ir vajadzīgs laiks un noteikti novada domes speciālistu palīdzība. Pagaidām 

nevienā no tādiem projektiem bibliotēka neiesaistījās. 

 

 

 PUBLICITĀTE 

 Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par bibliotēkas 
funkcijām, pakalpojumiem: Pasākumu organizēšana visdažādākajām lasītāju un 

interesentu grupām ir viens no bibliotēkas pamatuzdevumiem, lai piesaistītu 

apmeklētājus.  Īpaši aktīva ir sadarbība ar pirmsskolas izglītības iestādēm un skolu. 

Visa informācija par bibliotēku tiek izvietota Žīguru pagasta centrā un bibliotēkā. 

Sadarbība notiek arī ar Ziemeļlatgales laikrakstu ‘’Vaduguns’’, nosūtot redakcijai 
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materiālus par pasākumiem. Informāciju par plānotiem vai notikušajiem pasākumiem var 

arī izlasīt Viļakas novada mājas lapā, ikmēneša informatīva izdevumā ‘’Viļakas novadā’’.  

Bibliotēkā redzamā vietā ir izvietoti un pieejami Žīguru bibliotēkas gada pārskati un citi 

publicētie materiāli, kā arī cita iedzīvotājiem aktuāla informācija: ES materiāli, katalogi, 

bukleti, ceļveži utt. 

Lai popularizētu bibliotēkas lomu vietējā kopienā, tiek izmantotas mutvārdu, uzskatāmie 

un citi paņēmieni – literatūras izstādes, apskati, bērnudārza bērniem priekšā lasīšana, 

meistardarbnīcas, filmu seansi, pārrunas un diskusijas. 

Pēc jaunieguvumu saņemšanas ar jaunāko literatūru tiek iepazīstinātas bērnudārza 

audzinātājas, pagasta darbinieki, skolotāji un skolēni – aicinot  bibliotēkā apskatīt izstādi 

vai arī aiznesot pēc pieprasījuma konkrētu grāmatu lasītājam, informācija tiek ievietota 

arī bibliotēkas mājas lapā. 

2017.gadā bērniem un jauniešiem organizētas dažādas aktivitātes. 

 Bibliotēkas informācija tīmeklī: 

 bibliotēkas tīmekļa vietne (mājaslapa): informācija par norisēm bibliotēkā tiek 

publicēta Žīguru bibliotēkas mājas lapā http://www.bibliotekas.lv/ziguri 

 emuāri (blogi): tādu nav 

 sociālie tīkli: Žīguru bibliotēka ir aktīvs sociāla tīkla facebook lietotājs. Arī 

twiterī bibliotēkai ir savs profils. 

 citas tīmekļa vietnes: Sabiedriskās attiecības bibliotēkas darbā ir sevišķi nozīmīgas. Ir 

veiksmīga sadarbība ar Viļakas novada domes mājas lapas redaktori un informācija par 

bibliotēkas norisēm un aktivitātēm regulāri tiek ievietota Viļakas novada domes mājas 

lapā http://www.vilaka.lv.  

 Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi: Žīguru bibliotēka aktīvi iesaistās 

Žīguru pagasta un Viļakas novada organizētajās kultūras aktivitātēs. Bibliotēka 

piedalījās E-prasmju nedēļā, popularizējot bibliotēkās pieejamās informācijas un 

komunikāciju tehnoloģijas un apmācības iespējas un organizējot seminārus un kursus 

internetbanku un citu interneta resursu izmantošanā. Piedalās talkā un bibliotēkas 

teritorijas labiekārtošanas darbos. 

Visbiežāk izmantotais bibliotēkas sniegto pakalpojumu un literatūras popularizēšanas 

un krājumu atklāsmes veids bija izstādes, veltītas svētkiem, kalendārajiem datumiem, 

ievērojamu cilvēku jubilejām, kā arī aktuāliem notikumiem Latvijā un pasaulē. Tika 

veidotas arī cikla izstādes, jaunieguvumu un novadpētniecības izstādes u.c.  

http://www.bibliotekas.lv/ziguri
http://www.vilaka.lv/
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Žīguru bibliotēkas apmeklētājiem tika dota iespēja iepazīties ar mākslas darbu, radošo 

darbu un kolekciju izstādēm. 2017. gadā daudziem bērnu rakstniekiem un 

dzejniekiem bija jubilejas un bibliotēkā bija iespēja apmeklēt rakstnieka izstādes , un 

paņemt izstāžu materiālus lasīšanai uz mājām. 

Bibliotēka rīkoja arī jauno grāmatu apskatus. 

Visi izstāžu materiāli tika ņemti no bibliotēkas fonda, kā arī no interneta resursiem:  

www.letonika.lv 

www.news.lv 

www.literature.lv 

www.diena.lv 

www.delfi.lv u.c. 

 Ar publicitātes darbu saistītās problēmas un to risinājumi: Būtisku problēmu nav,  ir 

tikai jādarbojas .  

9. SADARBĪBAS TĪKLA RAKSTUROJUMS 

 Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām:  

 Ar Žīguru pamatskolu un PII “Lācītis” ir cieša sadarbība jau daudzus gadus. 

Kopīgi tiek plānoti pasākumi, tikšanās un dažādas ar bibliotēku saistītās 

aktivitātes. 

 Liels atbalsts ir Žīguru pagasta pārvalde, nekad netiek atteikta palīdzība. 

 Kopā ar Žīguru Kultūras namu katru gadu oktobrī bibliotēka tiek rīkots dzejas 

runātāju konkurss bērniem un jauniešiem. Šogad konkursam palika 7 gadi. 

 Viļakas novada dome sniedz informatīvo un finansiālo atbalstu. 

 Citi sadarbības partneri reģionā un Latvijā, veiktās sadarbības aktivitātes: Tiek 

veicināta sadarbība ar citām bibliotēkām, izglītības iestādēm un citām iestādēm –  

atbilstoši bibliotēkas funkcijām un uzdevumiem: 

Par visām bibliotēkas darba aktualitātēm informāciju sniedz Balvu Centrālās bibliotēkas 

metodiķe Anita Zača. Bibliotēkas vadītāja vienmēr saņem piedāvājumus no Balvu 

Centrālās bibliotēkas apmeklēt kādu no konferencēm, semināriem un lekcijām, kā arī par 

jaunāko bibliotēkas sfērā. 

No LNB bibliotēka saņem informatīvo atbalstu. 

Žīguru bibliotēkai ir laba komunikācija ar citu bibliotēku darbiniekiem. 

 Pārrobežu sadarbība, starptautiskā sadarbība: Bibliotēka sadarbojas arī ar zviedru 

fondu ‘’Gnosjo Hjalper’’ un Dagniju Dalbiņu. Dagnija kādreiz dzīvoja un mācījās 

Žīguros un, pateicoties viņai un viņas zviedru draugiem, bibliotēkai tika sagādāti 

http://www.letonika.lv/
http://www.news.lv/
http://www.literature.lv/
http://www.diena.lv/
http://www.delfi.lv/
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materiāli, rotaļlietas bērnu stūrītim, kancelejas preces un mēbeles. Tas palīdzēja gan radīt 

mājīgumu telpās, gan bagātināt dažādus pasākumus. 

 Bibliotēku aizstāvības, bibliotēku interešu pārstāvniecības darbs: Žīguru bibliotēkas 

aizstāvības un interešu pārstāvniecības darbs ir labs. Pašvaldības finansējums ir stabils. 

Bibliotēka aktīvi popularizē savu darbu un domāju, ka  pašvaldībai nav šaubu –  Žīguru 

bibliotēkai ir nozīmīga vieta pagasta iedzīvotāju dzīvē.  

 

 

  

 

2018. gada 6.februārī. 

Viļakas novada Žīguru bibliotēkas vadītāja B.Troška 

 


