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1. VISPĀRĪGS BIBLIOTĒKAS RAKSTUROJUMS 
 

Madonas novads ir viens no lielākajiem novadiem Latvijā. Teritorijas platība 2160 
km2. Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datiem uz 2017. gada 1. janvāri novadā bija 24960 
iedzīvotāji. Iedzīvotāju blīvums - 11,5 cilvēki uz 1km2. Novadam raksturīga 
lauksaimnieciskā ražošana un mežizstrāde, nav lielu rūpniecisku objektu. 

Novadā iekļaujas 14 pagasti (Aronas, Barkavas, Bērzaunes, Dzelzavas, Kalsnavas, 
Lazdonas, Liezēres, Ļaudonas, Mārcienas, Mētrienas, Ošupes, Praulienas, Sarkaņu, 
Vestienas) un 1 pilsēta – Madona- novada administratīvais centrs.   
Migrācijas ietekmē iedzīvotāju skaits ir negatīvs. Iedzīvotāju skaita samazinājums saistīts 
gan ar jauniešu dzīvesvietas maiņu uz attīstītākiem Latvijas pilsētu centriem, gan ar 
ekonomisko situāciju valstī kopumā, darbspējīgo iedzīvotāju emigrācija uz citām valstīm. 

Līdzīgi kā citviet vērojama iedzīvotāju skaita samazināšanās tendence. 

 

  
              

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Madonas 
novads 27589 27188 26953 26387 25920 25515 24960 

Madona 8691 8580 8506 8264 8110 7971 7775 

 
Madonas novada bibliotēka ir pašvaldības kultūras, izglītības un  informācijas 

iestāde, kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras 
ministrijā un veic pasaules kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu, 
rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu 
un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās 
izmantošanu.  

Bibliotēka  koordinē un metodiski vada reģiona 5 pašvaldību publisko bibliotēku 
darbu, veic metodiski konsultatīvā darba funkcijas Cesvaines novadā – 2 bibliotēkām, 
Ērgļu novadā 4 bibliotēkām, Lubānas novadā 2 bibliotēkām un Varakļānu novadā- 3  
bibliotēkām.  Ir noslēgti  līgumi uz nenoteiktu laiku ar Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un 
Varakļānu pašvaldībām par reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu.  

Madonas novadā ir 22 pagastu bibliotēkas- vietējās nozīmes bibliotēkas – pagastu 
pārvalžu struktūrvienības. Izpildvaras hierarhijā pakļautas pagastu pārvalžu vadītājiem. 7 
no 14 pagastiem (Arona, Barkava, Dzelzava, Liezēre, Ļaudona, Prauliena, Sarkaņi) ir otrās 
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bibliotēkas, Aronas pagastā 3 vietējās nozīmes bibliotēkas. Bibliotēku izvietojums- 
kādreizējie teritoriālo vienību centri, kuri laika gaitā pārvērtušies par mazapdzīvotām 
vietām. 

Notiek sadarbība ar 25 Madonas reģiona skolu bibliotēkām, tajā skaitā 19 Madonas 
novada skolu bibliotēkām. 

Bibliotēkā ir izstrādāta  vidējā termiņa darbības un attīstības stratēģija. Madonas  
novada  pašvaldības publisko bibliotēku darbības un  attīstības stratēģija 2015-2020 - 
vidēja termiņa plānošanas dokuments, kura nolūks ir noteikt novada pašvaldības publisko 
bibliotēku darbības un attīstības mērķus, uzdevumus un rīcības virzienus nākamajam 
piecu gadu darbības periodam. 
Bibliotēkas darba prioritātes 2016. gadā:   
• Madonai- 90- aktivitātes veltītas pilsētas jubilejai; 
• Aktivitātes, pakalpojumi ģimenēm; 
• Novadpētniecība; 
• Nozaru literatūras  krājuma analīze. 

Akreditācijas rezultātā  2015. gada 2. decembrī ir piešķirts reģiona galvenās 

bibliotēkas statuss.  Akreditācijas ieteikumi izpildīti daļēji. 

Saskaņā ar BIS Alise datiem 2016. gadā Madonas novada bibliotēkā reģistrēti 2721 

lietotāji jeb 35 % no pilsētas iedzīvotājiem,   t.sk. 1360 bērni un jaunieši līdz 18 gadiem.  

Fiziskais apmeklējums –  2016. gadā  46666 ( 2015. gadā- 44923), tajā skaitā- 12944 

bērni un jaunieši līdz 18 gadiem. Palielinājies e- apmeklējumu skaits: virtuālo 

apmeklējumu skaits bibliotēkas mājaslapā, portālā bibliotēka.lv  ir 77587 un sociālo tīklu 

apmeklējumi 3290.  Dienas vidējais fiziskais  apmeklējums- 184; Apmeklējumu skaits uz 

vienu lasītāju 17.  

Izsniegums 103607, izsniegumu skaits uz vienu lasītāju- 38.  Krājuma apgrozība – 

1,64. Dokumentu skaits uz vienu lasītāju – 23. Sniegtas 6336 uzziņas, konsultācijas un 

individuālas apmācības.  

 

Organizatoriskās izmaiņas bibliotēku darbībā pārskata periodā nav notikušas. 
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2. FINANSIĀLAIS NODROŠINĀJUMS 
 

Madonas novada bibliotēkas funkciju  veikšanas finansējumu veido Madonas 

novada pašvaldības piešķīrumi un cits finansējums;  reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas 

daļēji tiek finansētas no  Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Varakļānu  novadu pašvaldībām. 

 

 
 

95% finansējumu nodrošina Madonas novada pašvaldība; cits  piesaistītais 

finansējums- 5% , tajā skaitā 43% reģionālās bibliotēkas funkciju nodrošināšanai, 31% 

piesaistītais projektu finansējums un 26% maksas pakalpojumi.  
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Pašvaldības piešķirtais finansējums un papildus piesaistītie līdzekļi nodrošina 

bibliotēkas funkciju veikšanu un iestādes kārtējo uzturēšanu, bet nenodrošina 

investējumu attīstībā.  

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

 2014 2015 2016 

Kopā (EUR) 148610 159218 166555 

Pašvaldības finansējums 141824 151427 157881 

Citi ieņēmumi: 6786 7791 8674 

t. sk. maksas pakalpojumi 2092 2197 2280 

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi    

t. sk. VKKF finansējums 1000 1900 2700 

t. sk. citi piešķīrumi 3694 3694 3694 

 

2015. gada nogalē darbinieku atalgojums tika paaugstināts par 5%, savukārt 2016. gada 

nogalē, paaugstinot minimālo algu,  atalgojumu paaugstināja par 3%. 

 

Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 

 2014 2015 2016 

Izdevumi kopā (EUR) 148610 159218 166555 

Darbinieku atalgojums (bruto) 84945 90782 93003 

Krājuma komplektēšana 13274 13912 14675 

 

 
 Bibliotēkas izdevumi 2016. gadā: atalgojums kopā ar nodokļiem sastādīja 70%, 19% 

no bibliotēkas rīcībā esošā budžeta paredzēti iestādes uzturēšanai- komunālajiem 

maksājumiem, bibliotēkas darbības nodrošināšanai  nepieciešamajiem  pakalpojumiem un 

precēm. 9% no budžeta paredzēti krājuma komplektēšanai un 2%- kapitālajiem 

izdevumiem- 4 datoru nomaiņai.  

  

Izdevumi (Euro) 2012 2013 2014 2015 2016 

Bruto darba samaksa 76531 77504 84945 90782 93003 

VSAOI 20176 20450 22532 25103 24539 

Krājuma komplekt. 19715 13288 13274 13912 14675 

Informāc. tehnol. 0 0 0 0 138 

Pārējie 40135 27859 26073 28446 31304 

Kapitālie izdevumi 3288 1171 1786 975 2896 

117542; 70%

14675; 9%

138; 0%
31304; 19% 2896; 2%

Izdevumi 2016

Bruto darba samaksa VSAOI Krājuma komplekt.

Informāc. Tehnol Pārējie Kapitālie izdevumi
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Kopā 159845 140272 148610 159218 166555 
  
Pēdējo piecu gadu laikā bibliotēkas budžets ir ar stabili pieaugošu tendenci.  

3. MATERIĀLĀ UN TEHNISKĀ STĀVOKĻA VĒRTĒJUMS 
 

2016. gada nogalē apritēja 13 gadi, kopš bibliotēka atrodas telpās Skolas ielā 12, 

tāpēc ikdienā vērojami ēkas amortizācijas rezultātā veidojošies defekti, kas prasa 

risinājumus.  

Funkcionālais izvietojums pielāgots ēkas plānojumam, lai klientiem būtu ērti 

pieejami pakalpojumi. Bibliotēka ir izvietota 4 stāvos. 

Apmeklētāju zona – lasītāju apkalpošanas telpas- abonements, lasītavas, bērnu 

literatūras nodaļa ir 545 m2 no 1145m2 bibliotēkas platības, nodrošinātas 130 lasītāju 

vietas (konferenču telpu ieskaitot). 

Telpu plānojums un funkcionālais izvietojums nav mainīts.  

 Stāvoklis Piezīmes, komentāri 

Ēkas būvniecības gads 2003. gadā 

rekonstrukcija 

Ēka rekonstruēta 

atbilstīgi 

Būvnormatīviem 

Telpu kopējā platība (m2) 1145 m2  

Krātuvju telpas(m2) 73 apmierinošs 

Lasītāju apkalpošanas telpas(m2) 545 labs 

Lasītāju darba vietu skaits bibliotēkā 130  

Rekonstrukcijas, kapitālā vai kārtējā 

remonta gads 

2003. gadā 

rekonstrukcija 

 

Bibliotēkas pieejamība personām ar 

kustību traucējumiem 

ir 1.stāvā 

 

 2016. gadā  veikti kosmētiskie remontdarbi bibliotēkas foajē un kāpņu telpā- 

špaktelētas, pārkrāsotas sienas. Veikts jumta notekcauruļu remonts. Atjaunotas 

informatīvās plāksnes pie bibliotēkas, norādes bibliotēkā.  

Saskaņā ar Ugunsdrošības normām, veikts Madonas bibliotēkas ugunsdrošības 

audits,  iepirkts 1 ogļskābās gāzes ugunsdzēšamais aparāts. 

Gada nogalē veikta  daļēja bibliotēkas krēslu un mīksto grīdas segumu ķīmiskā 

tīrīšana, linoleja vaskošana:   

 3. stāvā Bērnu literatūras nodaļā- krēslu, mīkstā  grīdas seguma ķīmiskā tīrīšana, 

linoleja grīdas seguma vaskošana. 

2. stāvā ES informācijas un uzziņu lasītavā- krēslu ķīmiskā tīrīšana, konferenču 

telpā gan krēslu, gan mīkstā grīdas seguma ķīmiskā tīrīšana. 

1. stāvā abonementā- krēslu ķīmiskā tīrīšana. 
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Izvērtējot budžeta iespējas, un veicot budžeta grozījumus, veiktas izmaiņas telpu 

aprīkojumā:  

1. Saņemti un uzstādīti  (2015. gadā pasūtītie) specializētie periodisko izdevumu 

plaukti Bērnu literatūras nodaļā -1, Uzziņu lasītavā -5 

2. Nomainīti krājuma plaukti Bērnu literatūras nodaļā – 20. 

3. Iepirkts daudzfunkcionālais spēļu galds Bērnu literatūras nodaļā.  

 
Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums” 

 Darb. 
(skaits) 

Lietotājiem 
(skaits) 

Vērtējums (teicams/labs/ 
apmierinošs/neapmierinošs) 

Piezīmes 

Datori 13 18 Labs Darbinieku datori 
ir teicamā un labā  
stāvoklī 

Plānie klienti - -   

Multifunkcionālās 
iekārtas 

2  1 -teicams, otrs- apmierin.   

Printeri 4  Labs  

Kopēšanas iekārtas 2  Apmierin.   

Skeneri -    

Citas iekārtas- 
spirāļotājs, 
laminētājs, 
3 planšetes 

  Labs  

 
IKT   tehnoloģiju nodrošinājums kopumā vērtējams kā labs. Radušās problēmas tiek 

operatīvi  novērstas.  2016. gadā izņemti no apgrozības 4 apmeklētājiem paredzētie  XP 

datori.  Iepirkti  4 jauni  datori, un ar tiem nomainīti 4 darbinieku datori- Bērnu literatūras 

nodaļā – 1, Jaunākās periodikas lasītavā- 1, ES informācijas un uzziņu lasītavā- 1, 

Komplektēšanas un kataloģizācijas nodaļā – 1.  Savukārt darbinieku datortehnika,  kura 

bija labā stāvoklī, veicot apkopi, izvietota klientiem.  

Gada nogalē iepirkta jauna antivīrusu programmatūra darbinieku datoriem.  

KIS centram atgriezta nefunkcionējošā, novecojusī bibliotēkas lietošanā bijusī  valsts 

datortehnika. 

Problēmas rada klientiem domāto datoru ekspluatācija, jo daudzi lietotāji nepievērš 

uzmanību drošībai internetā un apmeklē tādas tīmekļa vietnes, kurās ir izplatīti dažādi 

vīrusi. Ar šo problēmu varētu cīnīties, uzstādot programmatūru, kas ierobežo nevēlamas 

darbības it īpaši ESIP lasītavas datoriem.  

Kopumā vērtējot bibliotēkas infrastruktūra atbilst kvalitatīvu pakalpojumu 

nodrošināšanas iespējām un  telpu stāvoklis vērtējams kā labs. 

2017. gada budžetam tika iesniegts pieprasījums ēkas ārpuses kosmētiskajam 

remontam, abonementa plauktiem, apskaņošanas tehnikas iegādei.   
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4. PERSONĀLS 
 

Saskaņā ar Madonas novada pašvaldībā apstiprināto amata vienību sarakstu 

Madonas bibliotēkā 2016. gadā  strādāja 15 darbinieki  uz 12,7  slodzēm, tajā skaitā 11 

nozares speciālisti, administrāciju- direktori un direktores vietnieci metodiskajā darbā 

ieskaitot un  tehniskais personāls:  saimniecības daļas vad.- 0,2 slodzes, sētnieks- 0,5 

slodzes, 2 apkopējas- 0,5 slodzes katrai. 

Visi bibliotēkā strādājošie nozares  speciālisti, direktori ieskaitot, ir ar profesionālo 

izglītību, tajā skaitā 7 ar augstāko profesionālo izglītību, 4 ar vidējo profesionālo izglītību, 

diviem darbiniekiem ir otra augstākā izglītība,  visi strādā pilnas slodzes darba laiku.  

Personāla apjoms nav mainījies kopš novada izveides. 

  2016 

Bibliotekāro darbinieku skaits  11 

Ar bibliotekāro izglītību kopā  11 

t.sk.ar maģistra grādu (pielīdzin.)  4 

ar bakalaura grādu  2 

ar 1. līmeņa profesionālo augstāko jeb koledžas izglītību  1 

ar augstāko izglītību (līdz 1993.g)   

ar profesionālo vidējo izglītību  4 

Ar izglītību citās jomās kopā (otrā izglītība)  2 

t.sk.ar maģistra grādu  2 

 

2016.  gadā   Madonas novada bibliotēkas direktore  ir saņēmusi   Madonas  novada 
pašvaldības Atzinību par ilggadēju un mērķtiecīgu ieguldījumu Madonas novada   
bibliotēkas attīstībā. 

Lai varētu kvalitatīvāk veikt darbu, nemitīgi apgūtas jaunas  zināšanas,  apmeklējot 

dažādus izglītojošus nozares pieredzi popularizējošus pasākumus.  

Madonas novada bibliotēkas visi speciālisti ir piedalījušies 12 dažādos citu organizētos  

semināros un apmācībās, 4 dažādās informējošās un izglītojošās sanāksmēs, 7 

konferencēs un 6  citos dažādu formātu pasākumos, pavisam kopā 29 dažādās   

profesionālās  pilnveides aktivitātēs. 

2016. gadā mācību, darba un dienesta komandējumiem, darba braucieniem iztērēts 

726,30 Euro, tajā skaitā ārzemju komandējumiem- 348,00 Euro. 

 

Profesionālā pilnveide 2016 

Nr. 

p.k.  

Komandēts 

Kad, Kur 

Tēma St. 

sk. 

Piedalījās 

Semināri, apmācības 

1 19. 01. EKP Eiropas 

mājā, Rīgā   

Mācību seminārs “Pasākumu plānošana- 

no idejas līdz pasākuma realizācijai” 

5,5 I.Saulīte 

2 31. 03. EKP Eiropas 

mājā, Rīgā   

Mācību seminārs “Klientu apkalpošana 

EDIC darbiniekiem” 

5,5 L. Lubkina 
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3 21.04. TIETO Latvija 

BIS Alise, Rīga 

BIS Alise padziļinātie kursi “Krājuma 

komplektēšana” 

8  

 

K.Veita 

4 27.04. LNB Rīgā  Seminārs “Pieaugušo izglītība Latvijā- 

iespēja iekļauties vienotā Eiropas 

mūžizglītības apritē EPALE 

 I.Saulīte 

5 28. 04. LNB, Rīgā Reģionu galveno bibliotēku metodiķu 

seminārs 

3 D. Puķīte 

6 12.07. LU Open 

Minded  tiešsaistē 

Lekciju kurss “Pareiza un moderna rakstu 

valoda- korektora padomi 

8 L. Lubkina 

7 16.09.  LU, TIETO 

Latvija BIS Alise, Rīga 

 LU Sociālo zinātņu fakultātes, BIS Alise 

organizētais seminārs “Krājuma 

komplektēšana” 

6 V. Ločmele 

J. Saulīte 

8 21., 22.09.  biedrība 

Patvērums ”Droša 

māja” 

Kursi “Novēršot cilvēku tirdzniecību un 

fiktīvās laulības: daudznozaru risinājums” 

16 L. Lubkina, 

J. Saulīte 

9 18. 10. LNB, Rīgā Reģionu galveno bibliotēku metodiķu 

seminārs 

4 D. Puķīte 

10 2.11. LNB Rīga LNB organizētais seminārs krājuma 

komplektēšanas speciālistiem 

5 J. Saulīte 

11 8. 12. LNB, Rīgā Seminārs Medijpratība un 

informācijpratība publiskās bibliotēkas 

ikdienā 

4 D. Puķīte 

12 15. 12. LNB, Rīgā Seminārs par bibliotēkas statistikas 

aktualitātēm 

3 D. Puķīte 

     

Sanāksmes 

1 9.02. LR Kultūras 

ministrija Bibliotēku 

un arhīvu nodaļā  Rīgā  

LR Kultūras ministrija Bibliotēku un arhīvu 

nodaļā sanāksme par bibliotēku 

akreditācijām Latvijā  

 I.Saulīte 

2 30.,31.05. Liepāja LNB un Liepājas zin. bibl. organizētā 

Latvijas bibliotēku direktoru pavasara 

sanāksme 

9 I.Saulīte 

3 11.08. LR Kultūras 

ministrija Bibliotēku 

un arhīvu nodaļā  Rīgā  

LR Kultūras ministrija Bibliotēku un arhīvu 

nodaļā sanāksme- Tikšanās ar J. Turlaju  

 I.Saulīte 

4 29.11. LNB Rīgā LNB organizētā Latvijas bibliotēku direktoru 

sanāksme 

5 I.Saulīte 

Konferences 

1 18.02. LU,  Rīgā  LU Bibliotēkzinātnes un informācijas 

zinātnes 74. konferences diskusija 

“Izglītības prasības” 

 I.Saulīte 

2 19., 20. 04. LNB, Rīgā LBB 18. konference “Attiecības. Sadarbība. 

Kopiena”, tās  ietvarā Bibliotēku ideju 

tirgus.  

 D. Puķīte 

V. Ločmele 

L. Fiļipova 

L. Veckalniņa 

3 22. 04. LNB, Rīgā Bērnu un jaunatnes padomes konference 

”Lakstīgalas vārdnīca: vērojumi, vērtējumi 

Latvijas un Polijas bērnu literatūrā un 

grāmatu mākslā.  

8 L. Fiļipova 
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4 25.04. LNB, Rīgā LNB organizētā konference “Bibliotēku 

nozares profesionālās izglītības 

starptautisks konteksts lokāls ieguldījums” 

6 I.Saulīte 

5 12., 13. 07.  Limbažu 

novads 

LBB Vidzemes nodaļas saiets- konference 

“Visi ceļi ved uz bibliotēku” 

12 D. Puķīte 

L. Lubkina 

6 21.09. Rīga Gētes 

institūts 

Gētes institūta un LATREPRO  organizētā 

konference ”Izpratnes veicināšana par 

reprogrāfiskās reproducēšanas tiesību 

kolektīvā pārvaldījuma nozīmi: 

starptautiskā pieredze un sagaidāmie 

rezultāti Latvijā” 

3  S. Radiņa 

7 22.-23.septembris 

LNB, Rīgā 

Bibliotēku novadpētniecības konference 8 L. Veckalniņa 

Citi 

1 7. 03. LNB, Rīgā LNB organizētā  apaļā galda diskusija  I.Saulīte 

L. Fiļipova 

2 25.05.Salaspils 

bibliotēka 

Salaspils bibliotēkas jubilejas sarīkojums  D. Puķīte 

3 9.06. LNB, Rīgā Novadpētniecības ekspertu paneļdiskusija 5 L. Veckalniņa 

4 17. 10. Ziemeļvalstu 

Ministru kabineta 

birojs, Rīgā 

Informatīvs pasākums par Ziemeļvalstu 

bibliotēku nedēļas organizēšanu 

 L. Fiļipova 

5 25. 10. LU Akadēmiskā 

bibliotēka, Rīgā 

Lauku bibliotēku atbalsta  biedrības 

kopsapulce  

 D. Puķīte 

6 30.11. LNB Rīga LNB organizētais pasākums “Tikšanās 

bibliotekāru stāvā: jaunieguvumi un 

pieredze” 

 K. Veita 

 

 Būtiskas problēmas personāla jomā nepastāv.  
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5.PAKALPOJUMU PIEDĀVĀJUMS UN PIEEJAMĪBA 
 
 2016. gadā bibliotēka apmeklētājiem bija atvērta 6 dienas nedēļā- no pirmdienas 

līdz piektdienai no 10.00-18.00, sestdien- 9.00-15.00, kopā- 46 stundas.  

Bibliotēkas izkārtojums arī 2016. gadā nav mainīts, no funkcionālā viedokļa orientēts 

apmeklētāju ērtībām. Darbs organizēts atbilstoši klientu pieprasījumam. Bibliotēka 

piedāvā abonementu,  3 lasītavas un Bērnu literatūras nodaļu. Katrai no struktūrvienībām 

ir izstrādāts savs  Nolikums, kurš nosaka brīvu darbības formu izvēli un noteiktu 

patstāvību.  

1.stāvs- abonements, Jaunākās periodikas lasītava (šī struktūrvienība pilda 

informācijas punkta funkcijas- sniedz uzziņas, konsultē un palīdz orientēties),  

2.stāvs- Eiropas Savienības informācijas lasītava, uzziņu lasītava, novadpētniecības 

krājums, konferenču zāle, 

3.stāvs-  Bērnu literatūras nodaļa. 

Bibliotēkā pieejamas 130 lasītāju vietas. 

Bibliotēkas pirmais stāvs ir pilnībā pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem, bet 

lasītavu piedāvājums  šiem cilvēkiem tiek sniegts un pienests pirmajā stāvā.  

Bibliotēka  ir kļuvusi par  atpazīstamu e- pakalpojumu izmantošanas vietu:  

komunālo maksājumu vietu, par transporta biļešu rezervācijas, pasūtīšanas un 

printēšanas vietu, par vietu, kur var uzturēties, mācīties, saņemt nepieciešamo 

informāciju un bez maksas piedalīties bibliotēkas rīkotajās aktivitātēs un pasākumos. 

Paplašinājies  bibliotēkas piedāvājuma saturiskais diapazons un sarežģītība. 

Pārskata periodā bibliotēkas snieguma rādītāju dinamika norāda, ka bibliotēkas 

lietotāju skaitam ir tendence samazināties, iedzīvotāju skaita samazināšanās dēļ, 

iedzīvotāju sastāva izmaiņu dēļ. Pieaug attālināta bibliotēkas pakalpojumu izmantošana.   

 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 
 

  
2014 

 
2015 

 
2016 

% salīdzinot ar 
iepr. gadu 

Lietotāju skaits 2818 2737 2721 -2,8;-0,6 

t. sk. bērni 882 1012 1360 +12,8;+25,6 

Fiziskais apmeklējums 48993 44923 46666 -8,3;+3,7 

t. sk. bērni 14662 12161 12944 -17;+6,4 

Virtuālais apmeklējums 53694 48879 77587 -9;+37 

Sociālo tīklu apmeklējums 
(skatījumi) 

 14532 3290 Atšķirīga 
skatījumu 
uzskaite 

Izsniegums kopā 110586 107573 103607 -2,7;-3,7 

t. sk. grāmatas 51992 49641 49476 -4,5;-0,3 

t. sk. periodiskie izdevumi 56537 56350 52950 -0,3;-6 

t. sk. bērniem 40656 34539 29175 -15;-15,5 

Lietotāji % no iedz. skaita 
apkalpes zonā 

34,7 34,3 35  

Iedzīvotāju skaits 8110 7971 7775 -1,7;-2,5 
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Mainoties iedzīvotāju skaitam un struktūrai, atbilstoši pieprasījumam, mainās arī 

pakalpojumu piedāvājums. Katra struktūrvienība, izvērtējot tās mērķus,  piedāvā 

pakalpojumus gan lokālajiem, gan attālinātajiem bibliotēkas lietotājiem. Brīvpieejas 

krājums - nozaru literatūra (tai skaitā Augstskolu mācību literatūra), latviešu daiļliteratūra, 

tulkotā daiļliteratūra, CD, uzziņas un konsultācijas, pasākumi, apmācības un bibliotekārās 

stundas u.c. - klātienē; elektroniskie resursi, datubāzes, konsultācijas un uzziņas- 

attālināti.  

 Galda displejos ikvienā struktūrvienībā izlikta  aktuālā informācija, jauninājumu 

piedāvājums, lasītāko grāmatu saraksti. Lasītāji izrāda lielu interesi par lasītākajām 

grāmatām, tāpēc tiek sagatavota informācija neliela izmēra formātā flajeros, ko lasītājs 

var paņemt līdzi, mājās izvērtēt, saprast, ko gribētu lasīt. Lietotājiem pieejams BIS ”Alise” 

reģiona elektroniskais kopkatalogs. Lasītājiem tiek  piešķirti autorizācijas dati, sniedzot 

iespēju attālināti pieprasīt nepieciešamo literatūru, grāmatu rezervāciju, lietošanas 

termiņu pagarināšanu. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, virtuālais apmeklējums ir būtiski 

pieaudzis. Lietotāji attālināti grāmatas pasūta, pagarina lietošanas termiņu. Lasītājus 

konsultējam grāmatu izvēles procesā. Saskaņā ar pieprasījumu veci un slimi  bibliotēkas 

lietotāji tiek apkalpoti mājās. 

Informācija par bibliotēkas pasākumiem, lasītākajām grāmatām ir pieejama arī 

informācijas monitorā foajē. 

Iedzīvotājiem tiek piedāvāta iespēja bibliotēkā nodot makulatūru, izlietotās 

baterijas. 

Iecienīti ir bibliotēkas organizētie pasākumi- nozīmīgākie no tiem 2016. gadā: 

Grāmatu svētki (940 apmekl.), Bibliotēkas programma Muzeju naktī (520 apmekl.), EDIC-

bibliotēkas programma pilsētas svētku ietvaros (425 apmekl.), Dzejas dienas (458 

apmekl.) u.c.   

Lai racionāli izmantotu bibliotēkai piešķirtos finanšu resursus, veidotu aktīvu 

krājumu un atbilstīgus pakalpojumus, veikta klientu sastāva kategoriju analīze. 
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2016. gadā  Madonas novada bibliotēkā  reģistrēti 44% skolēni un studenti, 21% 

kalpotāji un skolotāji, 9% pensionāri, 9% bezdarbnieki un nestrādājošie, 8% strādnieki u.c.  

 

 
Uzziņu un informācijas darbs balstās uz dažādu datubāzu, interneta resursu un 

iespiesto informācijas avotu izmantošanu. Biežāk izmantotās datu bāzes ir BIS ”Alise”, 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas valsts nozīmes kopkatalogs, datu bāzes ”Letonika”, 

”Lursoft” un citas. Visbiežāk jāmeklē konkrēta autora vai nosaukuma darbs. Bieži 

lasītājiem - studentiem jāpalīdz izvēlēties par ko rakstīt kursa darbu vai diplomdarbu. 

Skolēniem informācija jāmeklē izstrādājot dažādus projektus. Salīdzinoši mazāk jāsniedz 

uzziņas par sadzīviskiem jautājumiem, piemēram, cikos kursē kāds autobuss, kur atrodas 

kāda iestāde. Konsultējam, sniedzam informāciju, uzziņas reģiona pašvaldību un skolu 

bibliotekāriem. 

2016.g.  Madonas novada bibliotēkā  sniegtas  6336 uzziņas. Uzziņu un informācijas 

darbā tiek izmantoti gan tradicionālie, gan elektroniskie informācijas avoti. Tiek izmantoti 

bibliotēkā uz vietas pieejamie resursi, Latvijas Nacionālās bibliotēkas veidotās datu bāzes, 

tiek izmantota Lursoft datu bāze ”Laikrakstu bibliotēka” (http://www.news.lv), 

http://www.letonika.lv, Nozare.lv , Britannica.  

Tiek piesaistīti arī  ārspeciālisti. No 7.-13.martam: NVA Madonas filiāles karjeras 

konsultantes lekcija "NVA e-pakalpojumi Jūsu karjerai un nodarbinātībai"  E-pakalpojumi 

karjeras jomā (atbalsts profesionālās piemērotības, pārkvalifikācijas un karjeras 

plānošanas jautājumos; informācija par profesijām, izglītības iegūšanas iespējām), NVA 

CV/vakanču portāls, darba meklēšanas iespējas un ceļi, darba tirgus tendences. Madonas 

novada bibliotēkas e-resursu un elektroniskā kopkataloga piedāvātās iespējas. 

07., 08., 10., 11.martā plkst. 10:00 –11:00 "Digitālās prasmes ikvienam" – apmācības 

un praktiskās nodarbības par e-pakalpojumiem, komunikāciju ar pašvaldības, valsts, ES 

institūcijām, kurām varēja pieteikties jebkurš interesents. Īpaši aicināti seniori un 

bezdarbnieki.  

1186; 44%

583; 21%

15; 1%

227; 
8%

61; 
2%

253; 9%

254; 9%

42; 2%

17; 1%

48; 2%

35; 1% 2016
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E-prasmju nedēļas aktivitātes  

 

Madonas reģiona bibliotēku kopkatalogu lietotāji izmanto lai izvcēlētos 
nepieciešamās grāmatas gan lokāli, gan attālināti. Autorizētie lietotāji grāmatas rezervē, 
pagarina lietošanas termiņu. Visas reģiona pašvaldību un skolu bibliotēkas strādā ar BIS 
”Alise”. 

 
Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2014 2015 2016 

No citām Latvijas bibliotēkām 
saņemto dokumentu skaits 

89 109 131 

Uz citām Latvijas bibliotēkām 
nosūtīto dokumentu skaits 

1012 1224 1240 

  

 Gan lasītavās, gan abonementā bibliotēkas lietotāji tiek iepazīstināti ar iespējām 

izmantot SBA pakalpojumus. 2016. gadā  šo  iespēju izmantoja 72 bibliotēkas lasītāji, 

saņemot 131 iespieddarbu no Madonas novada Barkavas, Bērzaunes, Dzelzavas, 

Lazdonas, Kalsnavas, Ļaudonas, Mētrienas, Praulienas, Saikavas , Ērgļu , Cesvaines , 

Lubānas pilsētas, Varakļānu novada Stirnienes, Praulienas pamatskolas, LNB, RTU, LLU 

Fundamentālās, Latgales Centrālās bibliotēkām. Lasītāju vēlmes un vajadzības pēc 

literatūras  ir dažādas-mācībām, pašizglītībai, darbam. Mācību  procesā lasītājiem svarīgi ir 

pēc  iespējas ātrāk tikt pie vajadzīgās  grāmatas, tāpēc lai paātrinātu  šo iespēju, vienlaicīgi 

četrām lasītājām no vairākām bibliotēkām (Lubānas, Lazdonas, Praulienas, Bērzaunes 

)pasūtījām un  saņēmām J. Gipenreiteres   grāmatu  ’’Turpinām saprasties ar bērnu. Vai 

tā?’’  

Lielu interesi vienmēr izraisa novadnieku grāmatas, bet īpaši tās, kurās  lasītāji 

atpazīst  pieminētos  notikumus, personvārdus. Kurzemnieka, Lubānas mežrūpniecības 

direktora Imanta Zemberga grāmatu ’’Mežs- mūža mīlestība’’ labprāt izlasīja vairāki mūsu 

lasītāji. Grāmatu SBA kārtā saņēmām no Lubānas bibliotēkas. Ar šo faktu Lubānas 

bibliotēkas vadītāja Inguna Kaņepone dalījās rakstā  ‘’Aicina uz grāmatas atvēršanas 

svētkiem’’(‘’Stars’’, 2016.g.10.februāris) un atzīmēja SBA priekšrocību, kuru  izmantoja 

Madonas novada bibliotēka un  tās lasītāji saņēma meklēto grāmatu. Ņemot vērā šī 

autora grāmatu lasāmību,  esam iegādājušies šo un citas Imanta Zemberga grāmatas. 

Jāatzīmē veiksmīga sadarbība arī  ar valsts nozīmes bibliotēkām- LNB, RTU. Ne tik ātra, kā 

gribētos, grāmatu piegāde ir no LU bibliotēkas.  Grāmatu ‘’Vides veselība’’- Rīga: Rīgas 

Stradiņa universitāte, 2008,  vispirms  pasūtījām LU bibliotēkā, kur grāmatas eksemplāru 
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skaits bija lielāks. Kamēr gaidījām, kad LU atsūtīs rēķinu par pasta izdevumiem, pasūtījām 

šo grāmatu RTU un ļoti ātri saņēmām, par ko lasītāja bija ļoti pateicīga.  Edītes Pauls-

Vīgneres  grāmata ‘’Koronetes’’, kuru māksliniece veltījusi savam brālim R.Paulam 

dzimšanas dienā, saņēmām no LNB un Latgales Centrālās bibliotēkas. To  piedāvājām ne 

tikai konkrētai  lasītājai, bet arī senioru grupai,  iepazīstinot ar bibliotēkas 

jaunieguvumiem. 

Madonas bibliotēkas krājumu izmantoja Aronas, Kusas, Viesienas, Barkavas, 

Stalīdzānu, Bērzaunes, Dzelzavas I, Kalsnavas, Lazdonas, Liezēres, Mēdzūlas, Ļaudonas, 

Sāvienas,  Mētrienas, Degumnieku, Praulienas, Sarkaņu, Biksēres, Vestienas , Cesvaines, 

Kraukļu, Ērgļu, Jumurdas, Lubānas, Meirānu, Varakļānu, Murmastienes, Stirnienes 

bibliotēkas. Priecājamies, ka mūsu krājumu izmantoja arī Olaines pilsētas bibliotēka, 

pasūtot grāmatu ‘’Tradicionālu guļbūvju celtniecība’’.   Katrai grāmatai atrodas savs 

lasītājs un katrai grāmatai ir vērtība, īpaši ja grāmata ir tikai vienā eksemplārā visā novadā 

vai reģionā. Tādi retumi atrodas Vestienas  (‘’Ētika kristīgajā skatījumā’’) , Stirnienes  

(Taivans L. “Tuvo Austrumu civilizācija”), Ļaudonas (‘’Raibu raibie radu raksti ’’), Lazdonas 

(Alboms M. ‘’Otrdienas ar Moriju‘’), Lubānas (Puče A. Haizivs Sandis Ozoliņš, Osipova S. 

‘’Musulmaņu tiesību vēsture viduslaikos”),   (“Balvu novads-Ziemeļlatgales centrs’’), 

Kalsnavas ( Liniņš V. ‘’Impērijas Bijušā pilsoņa raibā dzīve’’) bibliotēkās.  

Tikai Madonas novada bibliotēkas krājumā  ir pieejami:  CD Ziedonis I.’’ Kukainīt, re 

,ka saule spīd’’, CD Sniķere V.’’ Pietuvoties vārdiem’’,   Kristala F.’’Iekšējas važas krīt’’, 

‘’Saulesjosta’’, Klāsons Dž.’’ Bagātākais vīrs Babilonā ‘’, kuras izmantoja Sarkaņu, 

Stalīdzānu, Stirnienes, Cesvaines bibliotēkas lasītāji. SBA iespējas ir daudzpusīgas, lasītāju 

pieejamība gandrīz visiem izdevumiem ir neierobežota.  Izstrādātais modulis SBA 

nodrošina fondu apmaiņu viena kopkataloga ietvaros, iespēju  dalīties ar savas bibliotēkas 

krājumu,  izsniegt eksemplāru lasītājiem. Šogad  SBA apmaiņa notika starp Madonas un  

Aronas, Kusas,  Viesienas, Barkavas,  Dzelzavas I, Kalsnavas, Lazdonas, Liezēres,  Ļaudonas,  

Degumnieku, Praulienas, Sarkaņu, Biksēres, Vestienas , Cesvaines, Kraukļu, Ērgļu,  

Lubānas,  Varakļānu, Murmastienes, Stirnienes bibliotēkām. 

Lasītāji atzinīgi novērtē pieejamo informāciju par jaunākajām grāmatām, pasākumiem 

bibliotēkā: galda displejā, informācijas flajeros, informācijas monitorā foajē. 

Diemžēl, joprojām ir daļa lasītāju, kuri bezatbildīgi izturas pret bibliotēkas 

grāmatām, atgriežot tās atpakaļ netīras, salocītām lapām.  
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6. KRĀJUMS 
 

Krājuma komplektēšanas politika un organizācija, kvalitatīva iespieddarbu un citu 

izdevumu krājuma iegāde ir viens no būtiskākajiem sekmīgi funkcionējošas bibliotēkas 

pamatuzdevumiem.  Bibliotēkas krājuma pamats ir dokumenti ar nepārejošu zinātnisku 

un kultūrvēsturisku vērtību. Krājums tiek komplektēts universāli, tajā tiek ietvertas visas 

zinātņu nozares un cilvēku darbības sfēras. 

Madonas novada bibliotēkas Krājuma attīstības  un komplektēšanas mērķis ir 

nodrošināt MNB iespieddarbu u.c. dokumentu krājumu ikvienam pilsonim – pilsētas un 

Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Varakļānu un Lubānas iedzīvotājam vai viesim, neatkarīgi no 

tā dzimuma, vecuma, fiziskā un sabiedriskā stāvokļa, dzīves vietas, reliģiskās un nacionālās 

piederības, sniedzot kvalitatīvus bezmaksas bibliotēkas pakalpojumus un operatīvu 

informācijas saņemšanu. 

Madonas novada bibliotēkas  Krājuma attīstības  un komplektēšanas 

pamatuzdevumi ir komplektēt  iespieddarbus u.c. dokumentu krājumu atbilstoši Madonas 

pilsētas un novada administratīvās teritorijas attīstības prioritātēm un galvenajām 

uzņēmējdarbības nozarēm: informācijas tehnoloģijām, lauksaimniecību, lopkopību, 

mazumtirdzniecību, mežsaimniecību, mežizstrādi, tūrismu, auto tirdzniecību un remontu, 

sauszemes transportu, pārtikas produktu ražošanu, būvniecību u.c.; piedāvāt daudzpusīgu 

un visaptverošu informāciju bibliotēkas apmeklētājiem; mazināt ievērojamo atšķirību 

starp pilsētas un lauku bibliotēkās pieejamo informācijas masīvu; nodrošināt iespēju 

lasītājiem iegūt nepieciešamo informāciju dažāda līmeņa izglītību apguvei; saglabāt un 

aktualizēt kultūras mantojumu; veicināt un popularizēt lasīšanu, nodrošināt pieeju 

informācijai, par galveno prioritāti izvirzot mūžizglītību un sabiedrības vispārēju attīstību. 

2016. gadā komplektēšanas darbs Madonas novada bibliotēkā tika veikts saskaņā ar 

2015. gadā izstrādāto “Madonas novada bibliotēkas iespieddarbu un citu dokumentu 

krājuma attīstības koncepciju”, kura tika pārstrādāta turpmākajiem 5 gadiem, (2015-

2020). 

MNB Krājuma attīstības politikas pamatuzdevumi izstrādāti, balstoties uz bibliotēku darbu 

reglamentējošiem dokumentiem: Bibliotēku likums, Publisko bibliotēku pakalpojumi: 

IFLA/UNESCO  vadlīnijas attīstībai, UNESCO Publisko bibliotēku manifests, LR MK 

noteikumi Nr.317 „Nacionālā bibliotēku krājuma noteikumi”, LR MK noteikumi Nr.415 

„Bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi”, Krājuma veidošanas vadlīnijas 

Latvijas bibliotēkām, kā arī uz Madonas novada iedzīvotāju nacionālā sastāva  

vajadzībām(Pēc  Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem). 

          Madonas novada bibliotēkas krājuma komplektēšanas un organizācijas 

prioritātes 2016. gadā:  

abonements – jaunākā latviešu un cittautu  daiļliteratūra,  autoru - novadnieku 

grāmatas,  izdevumi brīvā laika  organizēšanai,  literatūra psiholoģijā, pedagoģijā, 

ekonomikā, vēsturē u.c. nozarēs; 
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uzziņu lasītava – jaunākā uzziņu literatūra dažādās zinātņu nozarēs, aktuālākais 

vadībā, būvniecībā, ekonomikā, lietvedībā, grāmatvedībā, sociālā darba jautājumos, 

sabiedriskās attiecības, psiholoģijā, valodniecībā, ceļu satiksmes noteikumos. Izdevumi, 

kas saistīti ar novada kultūru un vēsturi, kā arī  citi materiāli dažādos informācija nesējos. 

DVD filmas un mūzikas skaņu ieraksti; 

bērnu un jauniešu literatūras nodaļa – jaunākā oriģinālliteratūra  un tulkotā 

literatūra bērniem un jauniešiem, audiovizuālie materiāli (animācijas filmas, labākās 

latviešu un pasaules kinofilmas  ģimenei, latviešu autoru literāro darbu ekranizējumi, 

klausāmgrāmatas, mūzikas skaņu ieraksti).  

 2016. gadā krājuma attīstības  un komplektēšanas pamatuzdevumi un izvirzītās 

prioritātes, kas sevī ietvēra Madonas novada bibliotēkas iespieddarbu un citu dokumentu 

krājuma  sistemātisku un mērķtiecīgu atjaunošanu un  papildināšanu, tika sekmīgi veiktas, 

uzlabojot BIS ALISE iespieddarbu u.c. dokumentu ierakstu kvalitāti, pievienojot tiem 

anotāciju un konkrētā iespieddarba vāciņu. 

Madonas novada bibliotēkas Komplektēšanas un kataloģizācijas nodaļas darba plāns 

2016. gadam sekmīgi izpildīts. 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 
 

 2014 2015 2016 

Finansējums krājuma 
komplektēšanai 

13274 13912 14675 

t. sk. pašvaldības finansējums 13274 13912 14675 

grāmatām 10859 10351 11424 

t. sk. bērnu grāmatām 1983 2417 3005 

periodiskajiem izdevumiem 2415 2560 2647 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. 
apkalpes zonā (pašvaldības 
finansējums) 

1.64  1.75  1.88  

Iedzīvotāji 8110 7971 7775 

 

Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums Madonas novada bibliotēkai 

ir progresējošs. Situācija laba. Finansējums krājuma komplektēšanai pieaudzis par 

1401.43, salīdzinot ar 2014. gada finansējumu. Piešķirtā finansējuma ietvaros Madonas 

novada bibliotēkai bija iespēja nodrošināt bibliotēkas apmeklētājus ar jaunāko latviešu un 

ārzemju daiļliteratūru, kā arī daudzpusīgu nozaru literatūru, kas tika izdota 2016. gada 

periodā. Faktiskais  jaunieguvumu skaits bibliotēkā ir konstants. Salīdzinoši ar 2015. gadu, 

grāmatu skaits ir samazinājies par 48 eksemplāriem, taču tas pamatojams ar lasītāju 

dāvinājumu samazināšanos un grāmatu izdevēju aktivitāti 2016. gada laikā. 
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Rekataloģizācija. Madonas novada bibliotēkas krājums ir 100% rekataloģizēts, visi 

iespieddarbu bibliogrāfiskie ieraksti ievadīti BIS ALISE. 

2015. gadā tika veikta bibliotēkas krājuma inventarizācija, kuras rezultātā 
konstatēta faktisko bibliotēkas un informācijas sistēmā ALISE uzskaitē esošo datu 
nesakritība ar grāmatvedības uzskaites datiem. Pārbaudes rezultātā tika novērstas 
neprecizitātes, kas radušās kopš 2000. gada, kad tika sākts strādāt ar BIS ALISE.  

 Krājuma inventarizācijas veikšana pēc pieprasījuma reģiona pašvaldību publiskajām 
bibliotēkām ir viens no uzdevumiem, kas katrai publiskajai bibliotēkai jāveic regulāri 
saskaņā ar MK Noteikumiem. 

 2016. gadā metodiski konsultatīvais darbs bija nepieciešams 10 Madonas novada 
pagastu bibliotēkām: Sarkaņu pagasta bibliotēkai, Biksēres bibliotēkai, Murmastienes 
bibliotēkai, Mētrienas bibliotēkai, Lazdonas pagasta bibliotēkai, Meirānu bibliotēkai, 
Barkavas bibliotēkai, Stalīdzānu bibliotēkai, Vestienas un Dzelzavas pagasta 2. bibliotēkai. 
Krājuma inventarizāciju rezultātā tika konstatētas faktisko bibliotēku un BIS ALISE uzskaitē 
esošo datu nesakritības ar grāmatvedības uzskaites datiem pagastu bibliotēkās, kā arī tika 
konstatēts nozaudēto, neatgūstamo grāmatu eksemplāru skaits, apzinātas nolietotās un 
sabojātās grāmatas, tās norakstot un vēlāk tās aizvietojot ar jauniem vai ne tik nolietotiem 
eksemplāriem. Krājuma pārbaudes sekmīgi pabeigtas un noslēgtas visās minētajās  
pagastu bibliotēkās. 

 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2014 2015 2016 

Jaunieguvumi 3345 3317 3269 

Grāmatas 1739 1605 1641 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 343 329 296 

t. sk. bērniem 434 578 522 

Izslēgtie dokumenti 2990 4625 3920 

Krājuma kopskaits 64998 63690 63039 

Grāmatu krājuma apgrozība 1,02 0,94 0,95 

Periodisko izdevumu apgrozība 6,25 5,62 5,35 

 

Faktiskais  jaunieguvumu skaits bibliotēkā ir konstants, taču salīdzinoši ar 2014. un 

2015. gadu, grāmatu skaits ir nedaudz sarucis, tas pamatojams ar lasītāju dāvinājumu 

samazināšanos un grāmatu izdevēju aktivitāti 2016. gada laikā.  

 

13274

13912

14675

Krājuma komplektēšanas 
finansiālais nodrošinājums

2014 2015 2016
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Komplektējot grāmatas, aizvien vērā tiek ņemts lasītāju pieprasījums. Līdzīgi kā 

2015. gadā, pieprasītākā ir latviešu un ārzemju daiļliteratūra, kas nereti tiek iegādāta 

vairākos eksemplāros, lai neveidotos “rinda” uz konkrēto eksemplāru. Lasītāju vidū 

populāra arī nozaru literatūra. Specifiskas literatūras pieprasījums novērojams reti. 

Krājuma kopskaits samazinājies par 651 vienību, norakstot vecos, nolietotos vai 

nepieprasītos iespieddarbu eksemplārus, kuru vietā pastāvīgi tiek iegādāti jauni 

iespieddarbi. 

Grāmatu krājuma apgrozība salīdzinot ar 2015. gadu kritusies par 0,1, taču ar 2014. 

gadu par 0,7, bet periodisko izdevumu apgrozība kritusies par -0,27. Lejupslīde 

pamatojama ar iedzīvotāju demogrāfiskajām izmaiņām, kā arī pieaugošo interneta 

pieejamību iedzīvotāju vidū. 

Krājuma rādītāji 2016. gadam apmierinoši, krājums komplektēts atbilstoši izvirzītajai 

krājuma komplektēšanas politikai-universāli un daudzpusīgi. 

Datubāzes. Apmeklētājiem tiek piedāvāta iespēja izmantot četras Latvijā veidotās  

tiešsaistes datubāzes - Lursoft laikrakstu bibliotēka, Letonika, Nozare.lv un LETA arhīvs, un 

vienu ārzemēs veidoto datubāzi – Encyclopædia Britannica Library Edition, kas piedāvā 

datubāzi bērniem, studentiem un pieaugušajiem. Izmantojamība kopā- 1538. Piedāvāto 

datubāzu informācijas daudzveidība, kas tiek nodrošināta lasītājiem, ir salīdzinoši plaša. 

Britannica saturs aptver ļoti plašu tematiku, taču informācija tajā ir vispārīga un tur var 

gūt vispārīgu, ne padziļinātu informāciju par interesējošo tematu.  

 
Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2014 2015 2016 

Letonika   649 

News 379 764 468 

    

 
Darbs ar parādniekiem tiek veikts ikdienā, sūtot atgādinājumus ar īsziņu palīdzību, 

piezvanot. 
Īpaši tas notiek Bibliotēku nedēļas laikā (aprīlī), pirmsZiemassvētku laikā- rīkojam 

akciju, kuras laikā uzrunājam tos lasītājus, kuri laikā nav nodevuši paņemtās grāmatas. 

Informācija tiek ievietota bibliotēkas mājas lapā, sociālajos tīklos, informācijas displejā, 

monitorā. Parādniekiem atgādinājumus sūtam elektroniski,  zvanot pa telefonu, sūtot pa 

pastu. Lūdzam palīdzību parādnieku apzināšanā reģiona bibliotēku bibliotekāriem, 

parādnieku tuviniekiem, kaimiņiem. 

Ar bibliotēkas krājumu saistītās problēmas un to risinājumi, vajadzības. 

3345

3317

3269

Jaunieguvumi

2014 2015 2016
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Problēma ir tulkotās daiļliteratūras, īpaši izdevniecības “Kontinents” izdoto grāmatu 

fiziskais nolietojums. Pamatā tās ir deviņdesmito gadu beigās un divi tūkstošo gadu 

sākumā izdotās grāmatas, kuras iepirktas vienā eksemplārā. Nolietotās grāmatas tiek 

norakstītas, ja ir iespējams, nomainītas pret tīrām grāmatām. Aizvadītajā gadā nomainītas 

apmēram 200 grāmatas.  

 

 

 

 

 

7. DARBS AR BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM 
 

Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji Jūsu 

bibliotēku sistēmā 

Madonas novada bibliotēka ir iemantojusi uzticību vietējā sabiedrībā- ikviens 

apmeklētājs ir pārliecināts, ka šeit saņems kvalitatīvu pakalpojumu un nepieciešamo 

informāciju.  

    Madonas novada bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa apkalpo Madonas pilsētas, 

Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novada vispārizglītojošo skolu 

audzēkņus, PII bērnus un pedagogus, bērnu vecākus un vecvecākus, koordinē lasīšanas 

veicināšanas mērķprogrammu „Bērnu žūrija” un Ziemeļu Ministru Padomes „Ziemeļvalstu 

bibliotēku nedēļas” projektu, aktīvi darbojas UNESCO Latvijas Nacionālās Komisijas tīklā 

“Stāstu bibliotēkas”, informē pašvaldību un skolu bibliotēku darbiniekus par aktualitātēm 

darbā ar bērniem un jauniešiem. Bērnu literatūras nodaļas krājumu un piedāvātos 

pakalpojumus, dažādas aktivitātes pozitīvi novērtējuši klienti no citiem Latvijas reģioniem, 

kuri mūs apmeklē skolēnu brīvdienās. 2016. gadā bērnu literatūras nodaļā lasīja 316 citu 

reģionu skolu skolēni. Visaktīvākie  apmeklētāji skolēnu brīvdienās ir Rīgas skolēni.  

       Bērnu un jauniešu literatūras nodaļas apmeklētājiem pieejami 4 datori, bezvadu 

internets. Piedāvājam filmu un klausāmgrāmatu kolekciju, abonējām 10 periodiskos 

izdevumus, portālu www.pasakas.net., iespēju meklēt informāciju bibliotēkas abonētajās 

datu bāzēs: lursoft.lv, letonika.lv, nozare.lv un britannica.com. 

   Pašiem mazākajiem apmeklētājiem piedāvājam plašu, attīstību rosinošu un pasauli 

izzinošu   bilžu grāmatu klāstu, rotaļlietas, lego un grīdas puzzles, vecumam atbilstošas 

galda spēles, bet pusaudžiem un jauniešiem daudzveidīgas galda un prāta  spēles. Visās 

vecuma grupās īpaši populārs ir galda futbols. 

   Bērnu literatūras nodaļā pieejami kopēšanas, printēšanas, iesiešanas (termo, 

spirāļveida) un laminēšanas maksas pakalpojumi 

   Dažādos medijos tiek popularizēts uzskats, ka bērni un jaunieši nelasa, bet tas 

neatbilst patiesībai, vismaz Madonā. Bērni lasa un apmeklē bibliotēku! Tiesa pusaudži lasa 

mazāk un kļuvuši izvēlīgāki grāmatu izvēlē. Viņi uz bibliotēku nāk ar konkrētu mērķi- atrast 

grāmatu brīvajam laikam (liela nozīme reklāmai medijos) vai  mācībām- viens no 

populārākajiem pieprasījumiem- latviešu autora darbs, izdots pēdējos 10 gados un ne 

plānāks par 200 lappusēm.  

http://www.pasakas.net/
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   Pavisam atšķirīgi ir pirmskolas vecuma bērnu un jaunāko klašu skolēnu lasīšanas 

paradumi- viņi labprāt ņemtu tik grāmatas, cik varētu aiznest līdz mājām. 

  2016. gadā turpināja samazināties iedzīvotāju skaits gan Madonas pilsētā, gan 

Madonas novadā.  Bet neraugoties uz bērnu skaita samazinājumu, katru gadu nedaudz 

palielinās bērnu literatūras nodaļas lietotāju skaits.  

  2016.gadā palielinājušies bērnu literatūras nodaļas svarīgākie darba rādītāji- 

lietotāju un apmeklējumu skaits. Vislielākais reģistrēto lietotāju skaits ir 5.-9. klašu 

vecumposmā. Pusaudži pēc mācībām pulcējas bibliotēkā, lai izmantotu savas mobilās 

ierīces un komunicētos, spēlētu galda spēles. Aizvadītajā gadā katrs bērnu literatūras 

nodaļas lietotājs bibliotēku apmeklējis 12 reizes un izmantojis 17 krājuma vienības.  

 

 2016. 2015. 2014. 

Lietotāju skaits 996 988 970 

Apmeklējums 11741 9635 11134 

Izsniegums 17330 18369 20420 

Bibliotēkas stacionāro 
datoru lietošana 

2257 1739 1954 

 

    
 

 
 

2016./2017.m. gadā Madonas pilsētas 3 vispārizglītojošās skolās no 1.-9. klasei  
mācās 955 skolēni. Avots:http://www.madona.lv/lat/?ct=izglitiba_statistika&fu=read&id=16480). 

 Bērnu literatūras nodaļas klienti ir  51% Madonas pilsētas 2.vidusskolas, 47% 
Madonas pilsētas 1.vidusskolas, un  28% Madonas Valsts Ģimnāzijas audzēkņu. Bērnu 
literatūras nodaļā reģistrēti 14% bērnu no visām Madonas pilsētas PII, bet šis skaitlis ir 
neprecīzs, jo daudzi vecāki paši kļūst par bērnu literatūras nodaļas klientiem, uzskatot, ka 
bērns kā pilntiesīgs un atbildīgs bibliotēkas lietotājs ir tikai no septiņu gadu vecuma.  

2016. gadā bērnu literatūras nodaļas krājuma komplektēšanas prioritātes palikušas 

nemainīgas 

• oriģinālliteratūra bērniem un pusaudžiem 

8%36%36%16%4%

Lietotāju kategorijas

Pirmskola 1.-4.kl. 5.-9.kl.

pieaugušie 10.-12.kl.

52%
27%

21%

Lietotāji pēc dzīves vietas

Madonas
pilsēta

Novads

Cita

33%

19%7%
9%

32%

Bērnu literatūras nodaļas lietotāji 
izglītības iestādēs 

Madonas 1.vsk. Madonas 2.vsk. MVĢ PII Citas

http://www.madona.lv/lat/?ct=izglitiba_statistika&fu=read&id=16480
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• nozaru literatūra bērniem un jauniešiem 

• filmotēkas papildināšana ar kvalitatīvām animācijas filmām un bērnu literatūras 

ekranizējumiem.  

 2016. 2015. 2014. 

Ienācis 

Grāmatas 

Seriālizdevumi 

t. sk. CD 

663 

522 

141 

43 

737 

458 

159 

120 

618 

429 

184 

5 

Izslēgts 566 1617 251 

Krājums  gada beigās 12143 12046 13115 

 

 Aizvadītajā gadā tika abonēti 10 seriālizdevumi. Lasītākie- Ieva, Ilustrētā junioriem 

un Ilustrētā pasaules vēsture. 

 

 
    

 

Uzziņu darbs, pakalpojumi, prasmju un iemaņu attīstīšana, pasākumi dažādām 
vecuma grupām 

   No prasmēm sameklēt, izlasīt, analizēt, apkopot un pielietot iegūto informāciju, 

atkarīgi skolēnu sasniegumi ne tikai mācībās, bet arī brīvā laika aktivitātēs. 

Informācijpratība nepieciešama jebkura vecuma klientam un to vislabāk sākt apgūt jau 

pirmskolas vecumā un bērnam draudzīgā vidē- bibliotēkā. Pirmo reizi apmeklējot 

bibliotēku, ar grāmatu lietošanas noteikumiem, to izvietojumu plauktos, lasītāju tiesībām 

un pienākumiem iepazīstina lelle Šarlote, kas prot sadraudzēties  ar ikvienu apmeklētāju. 

     

      2016. gadā bērnu literatūras nodaļā sniegtas 1053 individuālas uzziņas ( 2015.g.- 

1015), notikušas 10 informācijpratības stundas Madonas, Mētrienas, Kalsnavas un 

8%

91%

1%

Saņemto izdevumu  sadalījums 
pēc piegādes avotiem

479

141
43

Jaunieguvumu veidi

grāmatas seriālizdevumi CD
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Mārcienas 1.-4. klašu skolēniem, Madonas pilsētas PII vecāko grupiņu audzēkņiem un 

Praulienas pagasta bērnudārza bērniem. 

   Arvien vairāk pieaugušo  klientu izmanto  attālināto iespieddarbu rezervēšanu. 

2016. gadā no bērnu literatūras krājumu izsniegtas 230 grāmatas Madonas reģiona 

bibliotēkām.  

Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes 
 

Aktivitātes veids Skaits Dalībnieku skaits 

Literatūras izstādes 25  

Bibliotekārās stundas 10 163 

Pasākumi  65 1753 

Kopā  100 1916 

 

2016.gadā  daudzas aktivitātes (kopskaitā 10)  veltītas mūsu  pilsētas 90. dzimšanas 

dienai. 

  No janvāra līdz martam pirmskolas vecuma bērnus un pirmo klašu skolēnus 

aicinājām piedalīties zīmējumu konkursā “Mana Madona”, bet vidējā vecumposma 

skolēnus literārās jaunrades konkursā “Madonai- 90”. Maijā visus konkursam  iesniegtos 

zīmējumus varēja apskatīt ikviens bibliotēkas apmeklētājs. 

   

Izstāde “Mana Madona”               Kerijas Krēmeres  zīmējums         Matīsa Pavāra zīmējums 

   2 interesantākie zīmējumi (autori  Matīss Pavārs un Kerija Krēmere)  tika iekļauti 

Madonas novada bibliotēkas izdotajā grāmatā  “Pieskārieni Madonas pusei”. 

    Literārās jaunrades konkursā piedalījās ne tikai Madonas pilsētas skolu jaunieši, 

bet arī skolēni no Liezēres un  Praulienas pamatskolām. Finālam tika izvirzīti 11  darbi. 

Grāmatā “Pieskārieni Madonas pusei” publicēti fragmenti no 9 skolēnu esejām, bet 

Anetes Tropas ( Praulienas pamatskola) un Rainera Ramaņa ( Madonas pilsētas 1.vsk.)  

literārie darbi publicēti pilnībā, līdzās izcilu dzejnieku- novadnieku Leona Brieža, Ulda 

Ausekļa u.c. dzejai. 

   Bibliotēku nedēļā  ikvienu interesentu aicinājām piedalīties stāstnieku 

pēcpusdienā “Mana ģimene dzīvo Madonā” un izstāstīt savas dzimtas stāstu.  

   Jaunums bērnu literatūras nodaļas aktivitātēs- ātrlasīšanas un glītrakstīšanas 

konkurss “Protu un varu!” 2.-3. klašu skolēniem.   Izvērtējot savu varēšanu, finālam ( 

vispirms konkurss notika klasēs) tika izvirzīti 25 veiklākie lasītāji no Madonas pilsētas 1. un 

2.vsk., Cesvaines internātskolas un 16 glītrakstītāji.  Gan ātrlasīšanas, gan glītrakstīšanas 
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konkursā tika izmantotas teikas un nostāsti par Madonu. Visus finālistus atbalstīja kupls 

pulks līdzjutēju. 

 

Foto no konkursa “Protu un varu” ātrlasīšanas fināla. 

 

Konkursa “Protu un varu!” glītrakstīšanas fināls. 

  Pavasaris Madonā neatnāk  bez tradicionālajiem  Novadu grāmatu svētkiem, kas 

vienlaicīgi  ir arī lasīšanas veicināšanas mērķprogrammas “Bērnu žūrija” noslēgums. Uz 

radošuma stundu “Kā top grāmatas ilustrācijas?” bērnus un jauniešus aicināja  

māksliniece Signe Ērmane – Ļitvina, bet uz muzikālu tikšanos grāmatas “Lielā ķeza” autors 

Uldis Punkstiņš.  

   



26 

 

Tikšanās ar mākslinieci Signi Ērmani-Ļitvinu 

 

Klausāmies Uldi Punkstiņu 

 Aprīlī bērnu literatūras nodaļā notika madonietes Līnas Ivanovas pirmās grāmatas, 

tieši bērnu grāmatas, “Zeķu zaķa pidžamu ballīte” atvēršanas svētki.. Dienā ar Zeķu zaķi  

iepazinās pirmskolas vecuma bērni, bet vakarā – ģimenes. Dienas un vakara pasākumā 

piedalījās rekordliels apmeklētāju skaits-  167 lieli un mazi madonieši.   

  

 

 

Grāmatas “Zeķu zaķa pidžamu ballīte” atvēršanas svētki. 

“Madona, Tu esi brīnišķīga! Tik daudz ļaužu kā karaļpāra kāzās! Veram vaļā 

madonietes Līnas Ivanovas grāmatu ''Zeķu zaķa pidžamu ballīte". Ģimenes ar bērniem! 

Mammas krāso, tēti krāso! Visi vēro, kā Līna rada datorgrafikas, daži pat esot 

piepalīdzējuši. Autogrāfi, ziedi, ziedi, ziedi, silti, sirsnīgi un neviltoti smaidi. un, protams, 

gardumi! Tā vien liekas, ka atvēršana izvērtīsies par pidžamu ballīti ar nakšņošanu!’- tā 

Zvaigznes ABC pārstāve  Guna Pitkevica. 
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 3. jūnijā Madonas pilsētas svētku ietvaros, Madonas novada bibliotēka organizēja 

svētkus bērniem „Madona pasaulē, pasaule Madonā”: izaugsme un iespējas – radošas 

aktivitātes. Svētku apmeklētājus priecēja Madonas Bērnu un jauniešu centra leļļu teātris 

„Delveri”  ar uzvedumu „Gotiņa parastā”.  Ikvienam interesentam bija iespēja piedalīties 

radošajās darbnīcās : Rakstums, kurā sējām, pinām un tinām; Brīnums – strādājām veiklo 

pirkstiņu darbnīcā, Gardums –  iepazinām dažādus pārtikas produktus, kas ražoti mūsu 

novadā ; Drošums – kopā ar Zemessardzes 25. kājnieku bataljona (demonstrējumi un 

sportiskas aktivitātes) un apskatīt Ingunas Radziņas veidotās lelles.  

Noslēgumā spēka zupa Madonai.  

     

    Pasākumu apmeklētāji.                                Zemessardzes 25.kājnieku bataljons 

    

  
  

  Madonas BJC leļļu teātris “Delveri”      Madonas novada domes priekšsēdētājs  A. Ceļapīters                                                                                         

iepazīstas ar Ingunas Radziņas veidotajām lellēm.      

  2016.gadā Madonas novada bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa sekmīgi turpināja 

aktivitātes UNESCO Latvijas Nacionālās Komisijas tīklā  “Stāstu bibliotēkas”. Noorganizēti 

3 ģimeņu vakari ar kopīgu tematu “ Rotaļlietas” (“Manu mīļo lācīti”, ”Ko es lellei vārdā 

likšu?’, “Gaidām svētkus”), 2 tematiskas (“Jokojam un smejam”, “ Mana ģimene dzīvo 

Madonā”) stāstnieku pēcpusdienas  2.-5.klašu skolēniem.  
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Ģimeņu vakars “Ko es lellei vārdā likšu?” 

   
Ģimeņu vakars “Manu mīļo lācīti?” 

     UNESCO nedēļas aktivitātes - dzejas stundas “Mums ir ar ko lepoties! “Mūsu  

novadniekam  Uldim Auseklim- 70!” nodarbības vadīja lelle Šarlote , kas ciemojās ne tikai 

pie Madonas bērniem, bet ieguva jaunus draugus arī Praulienas pagasta PII “ Pasaciņa”. 

Praktiski ikviens bērns no 3 gadu vecuma, kurš apmeklē Madonas novada PII iemācījās 

Ulda Ausekļa dzejoli. 

     Lai aktualizētu Latvijas pievienošanos UNESCO 25. gadadienu, 9. martā notika 

seminārs “UNESCO Latvijas dārgumi un vietējā mantojuma izzināšana” Madonas, 

Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Varakļānu novadu pašvaldību un skolu 

bibliotēku  darbiniekiem. Ikviens interesents varēja apmeklēt Evijas Maļkevičas, UNESCO 

Latvijas Nacionālās komisijas Komunikācijas un informācijas sektora vadītājas,  “UNESCO 

Latvijas dārgumi un to nozīme vietējā mantojuma izzināšanā.” un Gunitas Baumanes, 

Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Vēstures departamenta galvenās krājuma glabātājas, 

“Tradicionālo prasmju un dzīvesveida dokumentēšana Pieminekļu valdes 1928. gada 

ekspedīcijas fotonegatīvos Madonas apriņķī ” lekcijas.  

 

Sarunas par Ulda Ausekļa dzeju PII “Pasaciņa”. 
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 Bērnu literatūras nodaļa 15 gadus piedalās LNB koordinētajā lasīšanas veicināšanas 

mērķprogrammā “Bērnu un jauniešu žūrija” . Tumšais  novembris  vairs nav iedomājams 

bez Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas aktivitātēm. 

2016. gads ienesa kvalitatīvas pārmaiņas sadarbībā ar Madonas pilsētas PII 

“Priedīte”. Saistībā ar mācību procesu tika izstrādāts aktivitāšu plāns “Izzinām un augam 

kopā”. Šī programma paredzēja 5 nodarbības: 

❖ Latvijas daba un dzīvnieki ziemā; 

❖ veselīgs uzturs; 

❖ visums; 

❖ pavasaris; 

❖ drošība. 

 

  Pirms nodarbību sākuma, par tām tika informēti bērnu vecāki un saņemts atbalsts 

paredzētajām aktivitātēm. Nodarbības notika 1x mēnesī 3 dažādās vecuma grupās un tās 

vadīja  lelle Šarlote.  Lai izvērtētu nodarbību lietderību, anketējām  aktivitātēs iesaistīto 

bērnu vecākus.  

  2016.gadā lelle Šarlote bijusi aktīva bibliotēkas aktivitāšu popularizētāja- 

piedalījusies dzejas dienās, apmeklējusi bērnus PII  un pat piedalījusies kino provēs Ivara 

Selecka režisētajā dokumentālajā kino "Turpinājums", kas taps par godu Latvijas 

simtgadei. Viens no septiņiem filmas varoņiem  ir Kārlis no Kusas. Pēc Kusas pamatskolas 

skolotājas Vitas Frīdvaldes iniciatīvas Šarlote nonāca filmēšanas laukumā, lai parunātos ar 

Kārli un viņa klases biedriem. 

  Mirklis no filmas ”Turpinājums” uzņemšanas. 

   Katru gadu tiek organizētas daudz un dažādas aktivitātes, bet ir tādas, kas kļuvušas 

par neatņemamu bērnu literatūras nodaļas tradīciju- radošās ģimeņu sestdienas pirms 

Lieldienām un Ziemassvētkiem,  
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Radošā sestdiena “ Svētkus gaidot”. 

 

     

Mācību semestra noslēgums un liecību izsniegšana 

 

Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā, nozīmīgākie partneri, 
sadarbības vērtējums 

Mūsdienīgas bibliotēkas darbs nav iedomājams bez sadarbības partneriem, jo tikai 

kopīgi un mērķtiecīgi  darbojoties varam nodrošināt vispusīgu pakalpojumu piedāvājumu 

un pieejamību bērniem un jauniešiem, veicināt radošu, atbildīgu un patriotisku personību 

veidošanos.  

Mūsu uzticamie sadarbības partneri   

▪ LNB BLC un citu novadu bibliotēku bērnu literatūras nodaļas 

▪ UNESCO Latvijas Nacionālās Komisijas tīkls  „Stāstu bibliotēkas” 

▪ Ziemeļu ministru Padome- projekts „Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa” 

▪ Madonas pilsētas un reģiona izglītības un kultūras iestādes 

▪ Madonas pilsētas un reģiona skolu un pašvaldību bibliotēkas 
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PII iestāžu audzēkņu radošo darbu izstādes Madonas novada  bibliotēkā. 

 
 
 

Bibliotēku darbinieku tālākizglītības vērtējums specializācijā 
Noderīgas un rosinošas ir ikgadējās pavasara konferences bērnu bibliotēku 

darbiniekiem, kas sniedz ieskatu citu valstu bērnu literatūrā un mākslā. Būtu vēlams 

ieplānot vairāk laika tieši iepriekšējā gadā Latvijā izdotās bērnu literatūras analīzei, lai nav 

tikai izdoto grāmatu uzskaitījums. Gribētos dzirdēt LNB BLC speciālistu analīzi par darbu 

un problēmām darbā ar bērniem. Pietrūkst pieredzes apmaiņas ar kolēģiem, jo apaļā 

galda diskusijas notiek nelielās grupās.  Pavasara konference varētu notikt 2 dienas, kur 

otrā būtu atvēlēta aktuāliem jautājumiem darbā ar bērniem . 

 

Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem, to iespējamie risināšanas ceļi 
❖ Kā saglabāt interesi par lasīšanu pusaudžu vecumā? 

❖ Kā strādāt ar bērniem, kuriem ir uzvedības un komunikācijas  problēmas. 

Bibliotēkas lietošanas noteikumi paredz, ka klientus, kas tos neievēro var 

izslēgt. Bet kur tad šie bērni pavadīs brīvo laiku, ar ko nodarbosies?  

❖ Kā iemācīt skolēniem  pienākumus. 

❖ Kā atrast brīvu laiku noslogotajā mācību procesā medijpratības stundām 

dažādos vecumposmos. 

Veiksmes stāsts: 

❖ Neskatoties uz iedzīvotāju skaita samazinājumu, reģistrēto klientu skaits ne tikai 

nav samazinājies, bet pat nedaudz palielinājies; 

❖ nemainīgs palicis lasošo pusaudžu skaits; 

❖ ātrlasīšanas un glītrakstīšanas konkurss 2.-3. klašu skolēniem “Protu un varu!”; 

❖ nomainīti grāmatu plaukti. 
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8. NOVADPĒTNIECĪBA 
 

Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda prioritātes 
Novadpētniecība ir viens no būtiskākajiem darbības virzieniem Madonas novada 

bibliotēkā.  Tiek ieguldīts sistemātisks darbs, veidojot jaunus resursus, apkopojot, 
popularizējot un saglabājot novadpētniecības krājumu. Novadpētniecības darbs aptver 
gan novadpētniecības krājuma veidošanu un novadpētniecības datu bāzu veidošanu, 
uzturēšanu, gan bibliotēkas lietotāju un interesentu informēšanu par novadpētniecības 
dokumentiem, novadnieku biogrāfiju apkopošanu un literārā mantojuma saglabāšanu, 
gan novada popularizēšanu un novadam raksturīgo nozaru izpētes veicināšanu, sadarbību, 
un materiālu publiskās pieejamības nodrošināšanu.  

  Aizvadītais gads noritēja Madonas pilsētas 90. jubilejas zīmē. Norises novadā ir 
vienlaikus gan sociālās domas šodiena, gan vēsture. Aktuāla tagadne mirklī jau pārtop par 
vēsturi – tādēļ ir vērts to piefiksēt gan ar tradicionālām, gan ar mūsdienu tehnoloģiju 
piedāvātajām iespējām.  

  Bez vēstures nav sakņu, bez saknēm nav identitātes. Tas attiecas gan uz tautām, 
gan uz atsevišķiem novadiem, gan cilvēkiem. Par identitāti domājam apziņas, atmiņas, 
rakstības un pat sajūtu līmenī. To ietekmē laiks, vieta, vide, kas, savukārt, nemitīgi mainās. 
Stabilitāti piešķir tradīcijas, pārmantotība, sociālā atmiņa. „Kur tad patiesībā meklējamas 
identitātes? Taču ne skapī, muzeja noliktavās vai mežā. Tieši cilvēciskā pieredze ir tā 
norise, kas plūst, bagātinās, mainās, uztur spēkā un noraida identitātes.” (K. Vērpe) Kā 
pierādījums tam vārdi, kas izskanēja gada nogalē sociālajā medijā facebook: Baiba 

Matīsa :) Madona ir kā plauksta – mēs visi viens otram blakus kā pirksti. 
  Par to tika domāts  Madonas 90. jubilejas kontekstā 2016. gadā īstenojot Labo 

domu un vārdu pasta ideju, lai tā sasniegtu novadniekus gan Eiropā, gan ASV, gan Kanādā 
un Austrālijā.      

  Domājot par grāmatas izdošanu „Pieskārieni Madonas pusei” – velti pilsētai, 
pārskatījām novadpētniecības krājumu, aprīlī uzrunājām savējos tuvu un tālumā, 
aicinājām iesaistīties Labo vārdu pastā Madonai, aizdomāties, ka ir tāda vieta uz pasaules, 
kas nozīmē mazliet vairāk par ikdienas steigu, darba rūpēm, vienkāršu valodošanu, 
aicinājām atsūtīt savu vēstījumu: vēlējumu, atmiņu mirkli vai dzejoli pilsētai. 

 Apzinājām preses izdevumu, interneta vietņu adreses savējiem svešumā, 
griezāmies ar lūgumu ievietot bezmaksas informāciju par mūsu ieceri, lai uzrunātu 
madoniešus pasaulē. Priecājāmies par apstiprinošām vēstulēm informācijas publiskošanai 
un laba vēlējumiem, lai mums izdodas.  Logo ar vēstījumu, ka pilsētai šogad 90, aizceļoja 
interneta vietnēs ar krāsainu un spilgtu akcentu. Madona – atpazīstamāka, svarīga, 
emocionāli uzrunājoša.     

  Pie mums sāka atceļot domas, vārdi, sajūtas. Tā bija pirmā šāda veida pieredze, kas 
ļāva pārliecināties: viss notiek, vajag tikai uzdrīkstēties. Arī secinājums, ka globālā tīmekļa 
lietotāju paaudze ir slinkāka izteikt rakstisku viedokli, pietiek ar pozitīvu emociju izpausmi, 
ieklikšķinātām izvēlnēm: patīk vai dalies. 

Paralēli tam, regulāri papildināta sistēmas ALISE Novadpētniecības datubāzes 
informācija, kurā 2016.g. beigās bija 29005 ieraksti. Tiek veidoti laikraksta „Stars” 
publikāciju analītiskie apraksti. 2016.g. izveidoti 1166 ieraksti, no kuriem 1097 nosūtīti 
Nacionālās bibliotēkas Bibliogrāfijas institūtam. Tiek veidoti analītiskie apraksti no 
grāmatām, kurās atrodama informācija par Madonas reģionu, šīs grāmatas tiek marķētas 
ar zaļas krāsas uzlīmi. Regulāri tiek apzināti un kopēti publicētie materiāli no žurnāliem, 

https://www.facebook.com/baiba.matisa?fref=ufi
https://www.facebook.com/baiba.matisa?fref=ufi
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avīzēm un grāmatām par ievērojamiem cilvēkiem, notikumiem, uzņēmumiem, kultūras un 
vēstures pieminekļiem u.c., kuri tiek apkopoti tematiskajās novadpētniecības materiālu 
mapēs. 

Novadpētniecības uzziņu darbā īpaši  tiek izmantoti Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
katalogi un datubāzes, kā arī Digitālā bibliotēka - www.periodika.lv un www.zudusilatvija 
Novadpētniecības krājums 

  MNB novadpētniecības krājumu veido novadpētniecības elektroniskā datu bāze, 

tematiskās mapes, novadnieku grāmatas, CD un DVD, fotomateriāli – kompaktdiskos. 

Novadpētniecības krājums ir katras bibliotēkas unikālā daļa, jo tajā tiek apkopoti materiāli 

par cilvēkiem, nozarēm, vietām, notikumiem. Ievērojot pēctecību, MNB krājumā turpinām 

apkopot informāciju bijušā Madonas rajona robežās, aptverot Madonas, Cesvaines, Ērgļu, 

Lubānas un Varakļānu novadus. 

Novadpētniecības kartotēkas ieraksti pieejami par laika posmu no 1956. gada līdz 

2009. gada jūlijam Novadpētniecības elektroniskā datu bāze pieejama no 2002. gada, 

datu bāzē (http://biblioteka.madona.lv/Alise/lv/home.aspx) apkopoti 29005 ieraksti, 

2016. gadā – 1166 ieraksti. MNB Jaunākās periodikas lasītavā regulāri tiek aprakstīti 

Madonas reğiona laikraksta „Stars“ resursi, pievienojot saites uz oriģinālu laikraksta mājas 

lapā un iekļauti bibliotēku informācijas sistēmas „ALISE” MNB elektroniskā kopkataloga 

novadpētniecības datubāzē, kā arī LNB nacionālās bibliogrāfijas datu bāzē. 

Novadpētniecības krājums papildinājies ar autoru novadnieku Ē. Leona un J. Liepiņa 

dāvinātajām grāmatām.  

  

      

 

 2016. gadā MNB krājumu papildinājušas gan autoru novadnieku grāmatas, gan 

grāmatas, kurās vēstīts par Madonas reğionu. I. Bauere „Grēksūdze”, „Hernhrūtiešu 

meitas. Ne zelts, bet putekļi’; L. Šmite  „Rainītis”, „Lidojumam sakļauti spārni”; L.Briedis 

„Saputrotā putra”, „Staigājošā kāja”; U. Auseklis „Kaķēns margrietiņās”; „Garā pupa” - 

krājums, kurā publicēti gan L. Brieža, gan U. Ausekļa, gan Lubānas vidusskolas, gan 

Bērzaunes pamatskolas skolēnu dzejoļi.  

http://www.periodika.lv/
http://www.zudusilatvija/
http://biblioteka.madona.lv/Alise/lv/home.aspx
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MNB apkopotas un papildinātas novadpētniecības mapes, veidojot jaunas sadaļas, 

aktualizējot informāciju, piem.: par autoriem jubilāriem: U. Ausekli, Z. Bekmani, kā arī 

novadnieku veltījumdzejoļi novadniekiem. 

       

Esam gandarīti, ka Adinas Ķirškalnes piemiņu saglabā Vecpiebalgas pusē. 

Vecpiebalgas vidusskola 2016. gadā izsludināja A. Ķirškalnei veltītu atmiņu tēlojumu 

konkursu „Pie saulespuķes pieturos”. Konkursā iesaistījās arī Madonas novada jaunieši, 

darbi tika apkopoti brošētā izdevumā, kuru ieguvām krājumā arī mēs. 

 

    

  Šis gads vairākkārt atvdis uz mūsu pusi novadnieku Leonu Briedi. Gan pilsētas 

jubilejas koncertā, kad koncertprogrammā „Atziedi, dvēsele” kopā ar Raimondu Paulu viņš 

viesojās Madonā un nolasīja veltījumdzejoli Madonai jubilejā: „Madonas sirds”, gan 

rudenī viesojās Praulienā Dzejas dienu laikā, gan saņēma Madonas novada pašvaldības 
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apbalvojumu. Pēc tam pie mums atkal atceļojuši viņa dzejoļi: „nepārgrieztā nabassaite” 

un „dvēsele”, kurā tik zīmīgi vārdi: „kur mīt putna dvēsele/ spārna galā/ kur mīt cilvēka 

dvēsele?/ dzimtajā malā-” Viņa vārds un dzeja dziesmu tekstos atkal skanēja J. Lūsēna 

Ziemassvētku koncertā „Kā man tevi sasildīt" Madonā.  Grāmata „Saputrotā putra” 

iekļauta Bērnu žūrijas lasāmo grāmatu sarakstā. 

  Ja salīdzina L. Brieža grāmatu izsniegumu, tad mūsu reģionā rādītāji ir šādi:  

2014. gads 

reģionā 

2015. gads 

reģionā 

2016. gads 

reģionā 

2014. gads 

Madonā 

2015. gads 

Madonā 

2016. gads 

Madonā 

66 33 178 19 10 40 

 

2016. gada jubilāra U. Ausekļa grāmatu izsnieguma rādītāji:  

2014. gads 

reģionā 

2015. gads 

reģionā 

2016. gads 

reģionā 

2014. gads 

Madonā 

2015. gads 

Madonā 

2016. gads 

Madonā 

276 248 366 30 39 80 

 

Ar jaunām publikācijām papildinājies krājums par aktieriem novadniekiem, jo tieši 

mūsējie atkal guva 2016. gada Spēlmaņu nakts balvas: par mūža ieguldījumu balvu 

saņēma lieliskā Dailes teātra aktrise, novadniece Olga Dreģe, par gada labāko jauno 

skatuves mākslinieci atzīta novadniece, Nacionālā teātra aktrise Agnese Cīrule,  skatītāju 

simpātiju balvas ieguvējs nominācijā – Gada aktieris – Dailes teātra aktieris Dainis Grūbe.  

Daudz interviju saistībā ar jaunām lomām teātros: JRT aktrisei Baibai Brokai, Guntim 

Andžānam, Ingai Tropai. Lepojamies, jo viņi visi ir mūsējie.  

Jauni materiāli pamazām krājas par „Lielā Kristapa” laureāti – Gada aktrisi Elīnu 

Vasku, kura spēlēja galveno lomu filmā Es esmu šeit, kas šogad Berlinālē ieguva „Kristāla 

lāci” un E. Vasku ierindoja starp desmit labākajiem jaunajiem aktieriem. 

  Novadnieks, ģitārists Mārcis Auziņš pagājušajā gadā izveidoja solo programmu, izdeva albumu 

Viens, apkopojam materiālus par mūziķi. 2017. gada martā viņš viesosies ar koncertprogrammu 

Madonā. 

 

        

  Novadpētniecības krājums papildinājies ar CD, kuros ietverta mūsu autoru 

novadnieku dzeja: Vislabākā latviešu šlāgermūzikas izlase ( CD 2 – Kaija, Bruģis); R. Pauls, 
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Zelta 80 (CD 2 – Zelta ābele, L. Briedis; Kristus rokas, L. Briedis); Jānis Lūsēns, Romantika 

–  (Neatrastai, A. Eglītis; Viss mūžs, A. Eglītis; Gaist laiks, A. Eglītis; Debess gaismā, A. 

Eglītis; Nedz vīns tā reibina, A. Eglītis; Vasaras vainagā, A. Eglītis; Garāmgājēja, A. Eglītis; 

Es vārgu sakni aplēju, A. Eglītis). 

 

 

  Novadpētniecības krājumā pēc fotoizstādes kā dāvinājums nonākušas Ainas 

Karavaičukas 16 fotogrāfijas par Madonu.   

  Ar bijušā madonieša Žaņa  Bezmera laba vēlējumiem esam saņēmuši „kā pateicību 

Madonai un tās cilvēkiem velti mūžīgai (cik nu mūžīgs būs internets) lietošanai savu, 

Madonai veltīto 2015. gada fotogrāfiju izstādi, virtuālā 

veidolā: https://sites.google.com/site/izstademadona/ – izstāde ir publiska un saiti varat 

pievienot, kur to uzskatiet par nepieciešamu. Ar tādu nolūku virtuālo izstādi veidoju. Es 

uzskatu, ka tādā veidā jau šodien un arī nākotnē būs iespējas daudz ko sakārtot un 

saglabāt. Pēc pašreizējās tehniskās informācijas, ja kaut kas nākotnē 

nemainīsies, visdrošākā vieta digitālo fotogrāfiju uzglabāšanai ir ,,mākoņi". Mana 

izstāde jau ir ,,mākoņos"!!!!!!!! Jaukā, skaistā Vidzeme! Burvīgā Madona! Esmu ļoti 

laimīgs, ka liktenis man un manai ģimenei bija lēmis iespēju, kaut tikai īsu brīdi, strādāt un 

dzīvot Madonā. Tikai īsu brīdi iespēja pabūt kopā ar jaukiem darba kolēģiem, jaukiem 

kultūras cilvēkiem, Latvijas un arī Madonas likteņgaitu. Par to visu liels paldies!” 

 
Ieraksti Novadpētniecības datu bāzē 

Ierakstu skaits novadpētniecības 
datubāzē (kopā) 

2016 

29005 

 

Gads 2014 2015 2016 

Izveidoti apraksti 1532 1604 1166 

Nosūtīti LNB 
Bibliogrāfijas 
institūtam 

1522 1563 1097 

 
Katru gadu tiek sagatavots un ievietots bibliotēkas mājas lapā “Novadnieku 

kalendārs”, kurā atspoguļoti svarīgākie notikumi un jubilejas nākamajā gadā. 
 

file:///C:/Users/Administrator/Desktop/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/GJB930H4/ https:/sites.google.com/site/izstademadona/


37 

 

Novadpētniecības darba popularizēšana 
Visa gada garumā īstenotas aktivitātes, lai akcentētu Madonas vārda atpazīstamību,  

pirmām  akcentējot novadniekus – jubilārus. Iekārtotas izstādes novadniekiem: ”No 

pavasara balti gulbji skrien Uz vasaru zem zilajām debesīm Jānim Grotam 115”,”Dāvinu 

sirdi Jānim Ezeriņam 125”, Par cilvēkiem no zemes takām un debess ilgām Kelīnai Klānai 

85 ” , ” Gaismas pils augšāmcēlējam Haraldam Mednim 110”. 

  Izmantojot jubilejas gada logo, izceltas aktivitātes Madonas 90 gades kontekstā: 

Janvārī – sagatavota informācija bibliotēkas mājas lapai: „Meklējiet rakstos! 

Madonas vārda izcelsme, Madona pasaulē” 

http://www.madona.lv/biblioteka/lv/aktualitates?fu=read&id=2110; 

Februārī – Digitālā izstāde MNB foajē displejā: „Madonas vārds Madonas novada 

bibliotēkas krājumā pieejamo izdevumu nosaukumos” (87 slaidi) 

http://www.madona.lv/biblioteka/lv/aktualitates?fu=read&id=2150; 

        

Februārī – sagatavota informācija bibliotēkas mājas lapai: „Meklējam datu bāzēs! 

Madonas vārds bibliotēkas abonētajās un LNB datu bāzēs” 

http://www.madona.lv/biblioteka/lv/aktualitates?fu=read&id=2177; 

Aprīlī – fotokonkurss „Mana mīļākā vieta Madonā” – iesniegtas 32 fotogrāfijas, 

vērtējot balsojuši 219 MNB apmeklētāji; 

     

Aprīlis – jūlijs – apskatāma fotoizstāde MNB konferenču zālē „Mana mīļākā vieta 

Madonā”; 

Maijā - fotokonkursa noslēguma pasākums, uzvarētāju apbalvošana; 

http://www.madona.lv/biblioteka/lv/aktualitates?fu=read&id=2110
http://www.madona.lv/biblioteka/lv/aktualitates?fu=read&id=2150
http://www.madona.lv/biblioteka/lv/aktualitates?fu=read&id=2177
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Aprīlī – Labo vārdu pasts Madonai! – uzrunāti novadnieki medijos latviešiem 

pasaulē;      

Maijā – seminārs Madonas, Cesvaines, Lubānas, Ērgļu, Varakļānu bibliotēku 

darbiniekiem – viena no tēmām – „Labo vārdu pasta Madonai punkti un krustpunkti”;  

           

Literāro darbu konkurss skolēniem „Madona vakar, šodien, rīt”;  

    

Bērnu zīmējumu konkurss „Mana Madona”;   

       

 

3. jūnijā Madonas pilsētas svētku ietvaros, Madonas novada bibliotēkā un zaļajā 

zonā pie bibliotēkas ēkas notika pasākums „Madona pasaulē, pasaule Madonā”, kurā uz 
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radošām aktivitātēm interesentus aicinājām sadarbībā ar Madonas novada z./s. 

„Jāņkalni”, SIA „Madonas patērētāju biedrība” ražotni „Madonas maiznieks”, kuru 

ražoto produkciju bija iespēja nogaršot; Dz. Karavaičukas trušu dārza „Sveķi” iemītnieki 

tika apbrīnoti un iemūžināti neskaitāmās fotogrāfijās;   

       

 3. jūnijā grāmatas „Pieskārieni Madonas pusei” atvēršanas svētki.  

  Grāmatā „Pieskārieni Madonas pusei” apkopoti 16 autoru 37 dzejoļi Madonai, skolēnu 

eseju konkursa „Madona vakar, šodien, rīt” 11 dalībnieku rakstīto tekstu fragmenti, laba 

vēlējumi pilsētai un madoniešiem, kas atceļojuši gan Labo vārdu pastā Madonai, gan 

ierakstīti novada bibliotēkas Viesu grāmatā, ievietota daļa no  fotokonkursa „Mana mīļākā 

vieta Madonā” fotogrāfijām un bērnu zīmējumiem. Grāmata „Pieskārieni Madonas pusei” 

iznākusi ar Madonas novada pašvaldības atbalstu, nonākusi līdzautoru vai viņu tuvinieku, 

daudzo pilsētas svētku viesu krājumā, Madonas novada pagastu un skolu bibliotēku 

krājumā, arī LNB krājumā, pamazām kļūstot par bibliogrāfisku retumu. Tā ir labo vārdu 

velte Madonai, vietai, ar kuru lepojamies, tā ir vērtību un sevis apzināšanās, lai ietu tālāk, 

strādātu, pierādītu sevi citur, zinot, no kurienes nākam; 

  

     

                       

Jūnijā – jūlijā digitālā izstāde MNB foajē: Oļģerta Skujas fotogrāfijas „Mana dona – 

Madona”; 
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 Jūnijā – izstāde Uzziņu lasītavā „Pieskārieni Madonas pusei”;  

 Jūnijā – izstāde Uzziņu lasītavā: „Madona… Madona… Madona…”; 

    

Augustā – digitālā izstāde MNB foajē: „Madona Ainas Karavaičukas fotogrāfijās”.  

    

 

  Pateicoties tam, ka MNB foajē tika izvietots displejs, radās ideja piedāvāt apmeklētājiem 

digitālās izstādes. Vispirms jau iepriecinājām ar MNB paveikto 2015. gadā. Vienojoties ar 

fotogrāfiju autoriem, šajā gadā tika izveidotas 1991. gada barikāžu laikam un Madonai 

veltītas O. Skujas izstādes, A. Karavaičukas Madonas fotogrāfiju un S. Radiņas dzejas un 

fotogrāfiju izstādes – Ziemassvētku laikā. Tā ir iespēja arī informēt par MNB aktualitātēm.   

  Visa gada garumā Uzziņu lasītavas informatīvajā izstādē: „100 gramu kultūras Madonā” 

apmeklētājiem bija iespēja uzzināt par Madonas pilsētas kultūras nama, kinoteātra 

„Vidzeme”, Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja, MNB organizētajām kultūras 

aktivitātēm.  
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  Lai ielūkotos vēsturē pirms simts gadiem, Uzziņu lasītavā janvārī tika iekārtota izstāde: 

„1916 – 2016”, kurā blakus notikumu atspoguļojumam pasaulē, Latvijā, tika izvietoti 

materiāli arī par notikumiem mūsu pusē:  biedrības Madonā, izglītība Madonā, dzelzceļu 

līniju  būvniecība, bēgļu apgādāšana Biržos un Lazdonā pirms 100 gadiem, Madonas alus 

darītavas 1916. gadā un 2016. gadā.  

  Martā iekārtota izstāde: „Atvadāmies – deju skolotāju un horeogrāfu Andri Ezeriņu un 

skolotāju, bērnu un jauniešu teātra studijas „IemīlēTS” vadītāju Nadju Niedrīti pieminot”. 

  Izstādes Uzziņu lasītavā autoriem novadniekiem – 2016. gada jubilāriem:  

  Aprīlī – „Acis vārdus salasa pa burtiem” – 27. aprīlī Andai Līcei 75; 

  Maijā – „Gaisma nāk…” – 2. maijā Zigmundam Bekmanim 50; 

  Oktobrī – „– un skan kā sudrabs dvēsele rudenī…” – 30. oktobrī Uldim Auseklim 75. 

 

     

                                

 Novembrī izstāde: „Apsveicam! Madonas novada pašvaldības apbalvojumus 

saņem: Leons Briedis, Uldis Auseklis), Kelīna Klāna.” U. Ausekli apbalvojumam izvirzīja 

Madonas novada bibliotēka. 

 Decembrī izstāde: „Novadnieki par novadniekiem” – veltījumdzejoļi autoriem. 

  Vasarā tika apkopotas preses publikācijas par Madonas reģiona dziedošo un 

muzicējošo ģimeņu kustību Spiets 25 gadu garumā. Madonas novadpētniecības un 

mākslas muzejā tika iekārtota izstāde, kurā bija iespējams skatīt arī MNB apkopoto 

materiālu. Novembrī – decembrī – „Spietam - 25” izstāde bija skatāma arī pie mums MNB 

konferenču zālē. 
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  15. septembrī: „Vārdu vārti puspavērti” – Dzejas diena – brīvais mikrofons Madonas 

novada bibliotēkas pagalmā no desmitiem līdz trijiem dienā pulcēja 458 dalībniekus un 

līdzjutējus dažādās vecuma grupās. Tika īpaši izgodāts novadnieka Ulda Ausekļa devums 

bērnu literatūrā, jo savus mīļākos Ulda Ausekļa dzejolīšus runāja Madonas pirmsskolas 

iestāžu „Kastanītis”, „Priedīte” un „Saulīte” audzēkņi;  šī gada jubilāru: Andas Līces un 

Ulda Ausekļa dzeju lasīja Madonas pilsētas 1. vidusskolas, Madonas pilsētas 2. 

vidusskolas un Madonas Valsts ģimnāzijas pamatskolas klašu grupas audzēkņi; 

Madonas  pilsētas 1. vidusskolas, Madonas pilsētas 2. vidusskolas sākumskolas audzēkņi 

runāja un rakstīja uz asfalta tautas dziesmas par rudeni;  pusdienlaikā bija iespēja 

ikvienam interesentam lasīt savu rakstīto vai iemīļoto dzeju brīvajā mikrofonā; Dzejas 

dienas noslēgumā Madonas pilsētas 1. vidusskolas, Madonas pilsētas 2. vidusskolas un 

Madonas Valsts ģimnāzijas vidusskolas klašu grupas audzēkņi lasīja savu dzeju; dienas 

gaitā visām vecuma grupām muzicēja Haralds Sīmanis.  

  Dzejas diena – tā bija iespēja piedalīties, radoši izpausties, tika izgodāti autori 

novadnieki, izgodāti dzejas vārdi, tā bija bibliotēkas pārstāvniecība, atpazīstamība, tā bija 

sadarbība ar visām pilsētas pirmsskolas iestādēm un skolām. Jauno autoru dzeja tika 

publicēta arī reģionālā laikraksta literārajā lappusē „Pieskāriens” septembra numurā. Gan 

no skolām, gan PII saņemtas pozitīvas atsauksmes par pasākumu, jo bibliotēka bija tā 

vieta, uz kuru no malu malām vairāku stundu garumā devās dzejas vārdi kopā ar saviem 

lasītājiem un runātājiem.  
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Sadarbība novadpētniecības jomā 

Turpināta veiksmīgi iesāktā sadarbība ar Madonas novada pašvaldību,  novada 

fotogrāfiem, autoriem novadniekiem, pašvaldību un skolu bibliotēkām, Madonas 

vispārizglītojošām skolām, J. Simsona Madonas mākslas skolu, Tautas mākslas studiju 

„Madona”, PII, kultūras namu, muzeju, Lubānas Mitrāja Informācijas centru.  Meklēti 

jauni sadarbības partneri – mediji latviešiem ārzemēs, lai aktualizētu Labo vārdu pasta 

ideju grāmatas „Pieskārieni Madonas pusei” ieceres realizācijai. Sadarbība ar Valsts 

prezidenta kanceleju, SIA „Erante” pārstāvjiem, koklētāju ansambli I. Ābolas vadībā. 

Jāmin sadarbība ar Madonas pilsētas kultūras namu, jo pilsētas svētku cikla 

„Madona laiku lokos” pasākumua sagatavošanai tika izmantoti MNB novadpētniecības 

krājuma materiāli, kuru tekstu fragmentus runāja aktieris novadnieks Māris Bezmers. 

Madonai – 90 noslēguma koncertā „Ziemassvētki Madonā" aktieri novadnieki Dainis 

Grūbe un Gints Andžāns runāja fragmentus no grāmatas „Pieskārieni Madonas pusei” un 

Māra Mīlgrāvja multimediju skatuves dizainā tika izmantoti Labo vārdu pastā iesūtītie 

teksti. 

 

  

 

Jāmin sadarbība ar Madonas Grāmatu draugu biedrību, organizējot J. Poruka 145. 

gadskārtas atceri Madonā Poruka ielā. Apkopoti materiāli par Poruka ielas vēsturi, par 

Poruka ielas svētkiem un Lāčplēsa dienas atcerēm Poruka ielā. Iekārtota izstāde pasākuma 

norises vietā.  
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Nu jau par tradīciju ir kļuvusi sadarbība ar J. Simsona Madonas mākslas skolu, ka viņi 

pie mums vasarā rīko savu audzēkņu darbu izstādes. Šogad augustā – oktobrī MNB 

konferenču zālē bija skatāma audzēkņu darbu izstāde „Zem Vidzemes debesīm”.  

 

   

 

Sadarbībā ar LOB Madonas nodaļu un Lubānas Mitrāja Informācijas centru – 

tikšanās ar Andri Avotiņu (junioru) – lekcija ikvienam interesentam par apodziņiem, būrīšu 

gatavošana; putnu kursi MNB, ik reizi iekārtojot nodarbību tēmām atbilstošas izstādes no 

MNB krājuma, gūstot jaunus lasītājus, palielinot grāmatu izsniegumu. 
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Sadarbība ar bibliotēkām:  

Novadnieka Ēvalda Leona grāmatiņu atvēršanas svētkos, sadarbībā ar Lubānas 

pilsētas bibliotēku; Ilzes Kalnāres un Jāņa Sirmbārža atceres pasākumā, Sarmīte Radiņa 

tiekas ar lasītājiem Jumurdas pagasta bibliotēkā; Bibliotekārā stunda A. Eglīša Ļaudonas 

vidusskolas sākumskolas un pirmskolas bērniem: „Kā top grāmata?” un lasītāju tikšanās ar 

Sarmīti Radiņu sadarbībā ar Ļaudonas pagasta un Ļaudonas A.Eglīša vidusskolas 

bibliotēkām; lasītāju tikšanās ar Oļģertu Skuju un Sarmīti Radiņu sadarbībā ar Barkavas 

pagasta bibliotēku. Žēl, ka tradīcija – rīkot Dzejas dienu „Pelādēs”, var apsīkt, jo šogad tā  

aizritēja  ne tikai  A. Čaka, bet nu jau arī  māju saimnieka Rolanda Ķemera atcerei. 

 

 

        

Pēc Z. Bekmaņa iniciatīvas novada autoriem sadarbībā ar A. Broka maiznīcu 

Māmuļa Madonā grāmatai „Savējie” tika rīkots 15 gadu atceres vakars un autoru 

tikšanās. Tika izmantoti MNB apkopotie materiāli par projektu „Savējie”. 

 

            

  Jāmin sadarbība ar LNB. Pārsūtīti mūsu lasītāja Artura Andra Knoha iesniegtie 

materiāli par Liedeskrogu. Fotogrāfija papildinājusi Zudusī Latvija kolekciju.  

 
Jauninājumi novadpētniecības darbā 

  Par jauninājumu MNB novadpētniecības darbā 2016. gadā var uzskatīt gūto 

pieredzi jau iepriekš aprakstītajā Labo vārdu pasta Madonai realizācijā: uzdrīkstēšanos ar 
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savu ideju uzrunāt gan mūsu novadniekus pasaulē, gan vērsties Prezidenta kancelejā, lai 

Valsts prezidents Raimonds Vējonis ar kundzi atsūta mums savu vēlējumu pilsētai, kas 

piepulcējās pārējiem grāmatā „Pieskārieni Madonas pusei”. „Mīļie madonieši! Madona 

vienmēr varējusi lepoties ar bagātām tradīcijām, rosīgu sabiedrisko dzīvi un aktīviem, savu 

darbu mīlošiem cilvēkiem. Novēlam, lai arī turpmāk Madonā dzīvo, izglītojas un darbojas 

patriotiski, aizrautīgi un mērķtiecīgi ļaudis, kuri novadam palīdzētu augt un attīstīties! 

Savukārt madoniešiem vēlam aizvien būt lepniem par savu pilsētu un, kopīgi strādājot, 

virzīties uz arvien jauniem un augstākiem mērķiem!” – Raimonds un Iveta Vējoņi. 

Novadpētniecības darba problēmas un to risinājumi 
Krājumu paplašinām, reaģējot uz aktualitātēm, apzinām un apkopojam informāciju 

par Madonas reģionu. Trūkst papildspēku tīri tehniskam darbam, lai izgrieztu un datētu 

materiālus no reģionālā laikraksta dubletēm, jo ar novadpētniecības materiālu 

sistematizēšanu, apkopošanu nodarbojas tas pats cilvēks, kas strādā lasītāju apkalpošanā 

Uzziņu lasītavā. Digitālo resursu veidošana ir saistīta gan ar darbinieku nepietiekamību, 

gan nesakārtotiem autortiesību jautājumiem. Uzskatām, ka, piemēram: fotogrāfiju 

digitalizēšana un aprakstīšana ir viena no muzeju funkcijām. 

Galvenie secinājumi pārskata periodā, nākotnes prognozes, vajadzības 
Mēs lepojamies ar pilsētu Madonu, ar savu bibliotēku, ar šajā laika posmā paveikto. 

Kārtējo reizi ir pierādījies, ka vislielākā loma ir tieši cilvēkfaktoram, komunikācijas 

prasmēm, lai realizētu idejas. To novērtē apmeklētāji. 

  Nākotnes prognozēs varētu vēlēties rekataloģizētu novadpētniecības materiālu 

klāstu, kam varētu piekļūt attālināti lietotāji, tā būtu iespēja operatīvi saņemt uzziņas par 

mūsu reģionu, tā cilvēkiem. Nepieciešami papildus cilvēkresursi, jo nu jau vairākus gadus 

MNB strādājam bez bibliogrāfa.   

  Kā atlasīt vērtības, kuras saglabāt, kā tās padarīt par laikmetīgām? Vai izcelt lielas 

personības, tekstus, vizuālos materiālus? Cik lielu lomu spēlē atmiņa, zemapziņa, 

neizteiktais vai tieši otrādi – vārdos, stāstos vēstītais? Kurus cilvēkus mēs uzskatām par 

novadniekiem: vai tos, kuru dzimtā vieta ir šajā pusē, vai kuri paši sevi uzskata par novada 

patriotiem – darba, patreizējās dzīves vietas, vides, atmiņu, ar šo pusi saistītu notikumu, 

kultūrvērtību dēļ. Novadpētniecības krājuma veidošanā katrā vietā būs sava, subjektīva 

pieeja un diezin vai tā varēs tikt iekļauta kādos standarta rāmjos. Galvenais, lai 

bibliotekārs ir zinošs informācijas pārvaldnieks. 
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9. PROJEKTI 
 

Tabula “Projektu apkopojums” 
Projekta 
nosaukums 

Finansētājs Finansējuma  
pieprasījuma 
apjoms 

Projekta apraksts (īss 
kopsavilkums) 

Atbalstīts/ 
neatbalstīts 

“Rakstnieka 
darbistaba: 
Tikšanās ar 
latviešu 
literātiem 
Madonas 
reģionā”  

VKKF 1050 Autoru tikšanās Nav 
atbalstīts 

Gaismas nomodā 
esmu. 

VKKF 450 Skatuves runas konkursa 
noslēgums- tikšanās ar 
literātiem - jubilāriem Andu 
Līci un Uldi Ausekli 

Nav 
atbalstīts 

“Meklētāji  un 
atradēji”- 
tikšanās 
Madonas novada 
bibliotēkā ar 
grāmatu 
autoriem- nozaru 
speciālistiem 

VKKF 450 Nozaru literatūras autoru 
tikšanās bibliotēkā   

Nav 
atbalstīts 

“Vārdu vārti 
puspavērti: 
dzejas diena- 
brīvais mikrofons 
Madonā” 

VKKF 350 Dzejas dienu programmas – 
brīvā mikrofona norise  

Nav 
atbalstīts 

Gaismas nomodā 
esmu- skatuves 
runas konkurss 
Latvijas 
vidusskolēniem” 
Veltīts gada 
jubilāriem.  

Vidzemes 
plānošanas 
reģions  
Vidzemes 
kultūras 
programma 

616 Skatuves runas konkurss 
vidusskolēniem veltīts A. Līcei 
un U. Auseklim 

Nav 
atbalstīts 

“Meklētāji  un 
atradēji”- 
tikšanās 
Madonas novada 
bibliotēkā ar 
grāmatu 
autoriem- nozaru 
speciālistiem 

Vidzemes 
plānošanas 
reģions  
Vidzemes 
kultūras 
programma 

725 Nozaru literatūras autoru 
tikšanās bibliotēkā   

Nav 
atbalstīts 

“Rakstnieka 
darbistaba: 
Tikšanās ar 
latviešu 
literātiem 
Madonas 
reģionā” 

VKKF 600 Tikšanās ar iemīļotiem latviešu 
autoriem 

Atbalstits 
400 
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“Mācīsimies 
sadarbību jeb 
kopā varam 
vairāk” 

Vidzemes 
plānošanas 
reģions  
Vidzemes 
kultūras 
programma 

2300 Neformālās izglītības projekts 
3 kultūras nozaru- bibliotēku, 
kultūras namu speciālistu un 
muzejnieku profesionālajai 
pilnveidei  

Atbalstīts  
2300 

 
Iesaistīšanās, kopdarbība projektos ir perspektīvais projektu darba virziens, jo sadarbībā 
vienmēr iespējas ir plašākas un daudzveidīgākas. 
  

Augstvērtīga tulkotā un nozaru 

literatūra  

LBB 

projekts  

VKKF 

139 grāmatas par 1572,73  

„UNESCO LNK tīkls „Stāstu 

bibliotēkas” Publicitātes projekts 

UNESCO „UNESCO LNK tīkls „Stāstu bibliotēkas” 

Publicitātes projekts 

EDIC- Eiropas Komisijas informācijas 

centru tīkla projekts ar 

uzturētājstruktūru Gulbenē 

EK Kopš 2005. gada ir izveidojusies laba 

sadarbība starp trim rajoniem Gulbeni, 

Madonu un Alūksni, vienojoties par 

kopdarbību EK EDIC projektā. Attīstot 

sadarbību starp Gulbenes, Madonas un 

Alūksnes bibliotēkām realizēts projekts 

Uzturētājstruktūru atlase tīkla Europe 

Direct informācijas centriem 2013.- 

2017. gadam. 

"Profesionālās mākslas pieejamība  

Latvijas reģionos" sadarbībā ar  

Madonas novadpētniecības un 

mākslas muzeju    

VKKF koncertprogramma  "Ziemeļu sāga" 

"Tikšanās Latvijas novadu 

bibliotēkās"- sadarbībā ar LNB 

VKKF Tikšanās ar Noru ikstenu. 

Bērnu žūrija LNB 4 grāmatas par 21,97 Euro 

 

20.maijā Madonas novada bibliotēkā LNB projekta "Tikšanās novadu bibliotēkās " 

ietvaros notika tikšanās ar rakstnieci Noru Ikstenu. Pasākumu vadīja projekta autore Liega 

Piešiņa.  

 
Tikšanās ar N.Ikstenu 
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 Apmeklētāju atsaucību guva projekts “Rakstnieka darbistaba: Tikšanās ar latviešu 

literātiem Madonas reģionā” 

 
 

Projektu darbs, projektu izstrāde patērē daudz laika un ir apbēdinoši, ja netiek 
saņemts atbalsts. Tajā pašā laikā tā ir laba iespēja dažādot bibliotēkas piedāvājumu. 
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10. PUBLICITĀTE 
 

Bibliotēkas informācija tīmeklī: bibliotēkas mājaslapa 

http://www.madona.lv/biblioteka/lv/.Regulāri tiek publicēta informācija par gaidāmajiem 

pasākumiem un aktivitātēm arī tīmekļa vietnē http://www.madona.lv/. 

Bibliotēka ir reģistrēta Latvijas Bibliotēku portālā, draugiem.lv, twitter.com un 

facebok.com. 

 Bibliotēku 
portāls 

Draugiem.lv Twitter.com Facebook.com 

Sekotāji  217 381 125 

Profila 
apmeklējumi 

1218 193 2197 900 

Skaits, cik reizes 
redzēti profila 

ieraksti 

 12 656 ~37 250 ~35 000 

 

Lai informētu iedzīvotājus par bibliotēkas pakalpojumiem un iespējām, ir 

izveidojusies regulāra sadarbība ar Madonas novada pašvaldības informatīvo izdevumu 

„Madonas Vēstnesis”, 2016. gadā  regulāri publicējot rakstus par bibliotēkas 

piedāvātajiem pakalpojumiem, pasākumiem un aktuālākajiem notikumiem. Regulāra 

sadarbība ir arī ar Madonas reģiona laikrakstu „Stars”. 

Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi.  

Bibliotēka tiek pozicionēta kā izglītības, informācijas un saturīga brīvā laika 

pavadīšanas iestāde.  Arī piedāvājums tiek veidots tā, lai pasākumi būtu daudzveidīgi un 

dažādi  piemēroti dažādām mērķauditorijām. 

2016. gadā bibliotēkā  noorganizēti 104 tematiskie pasākumi, sagatavotas un 
eksponētas 128 izstādes.  

2016. gadā Madonas pilsēta atzīmēja 90. gadadienu, kopš tā ieguvusi pilsētas 

tiesības. Daudzi pasākumi, norises bija veltīti šim notikumam. Viens no tiem bija atraktīvā 

spēle ”Durvju kods 90” par pilsētas vēsturi. Tā  tika izspēlēta pilsētas svētku ietvaros 

pasākumā ”Madona pasaulē un pasaule Madonā” un Muzeju naktī bibliotēkā. Atsaucība 

bija liela, ar interesi gan madonieši, gan pilsētas viesi iesaistījās spēlē. 

 Daži piemēri, uz kādiem jautājumiem bija jāatbild. Jautājumi par pilsētas ģerboni, 

himnu, kādu objektu atrašanās vietu. Ielas, kuras nosauktas rakstnieku vārdos (Raiņa, 

Ausekļa, Alunāna, Veidenbauma, Blaumaņa, Poruka). Ielas, kuru nosaukumā ir koks (Egļu, 

Priežu, Bērza, Ceriņu, Ozolu, Vītolu, Lazdu, Ābeļu, Ievu).   

Aprīlī sveicām  bibliotēkas lasītājus – pilsētas vienaudžus. Emocionālas bija tikšanās 

ar tiem cilvēkiem, kuri daudzus gadus bija čakli bibliotēkas apmeklētāji. 

 

http://www.madona.lv/biblioteka/lv/
http://www.madona.lv/
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10.februārī tikšanās ar socionikas maģistri Veltu Līviju Miķelsoni. Velta Līvija 

Miķelsone ir socionikas maģistre, grāmatas „Atrodi sevi” autore, kā arī biedrības 

"Socionika" praktizējošā konsultante. Tikšanās laikā uzzinājām, kas ir socionika, ko tā pēta, 

kā arī bija iespēja uzzināt par 16 rakstura tipiem un atrast savējo. 

17. februārī Madonas novada bibliotēkā notika Jumavas diena. Tikšanās ar Juri 

Visocki - apgāda valdes locekli, kā arī tikšanās ar autoru Pēteri Strubergu - Pasaules 

latviešu klaidoņu brālības prezidentu, jūrmalnieku, kurš pazīstams kā aizrautīgs pasaules 

apceļotājs: pabijis 80 valstīs, iepazinis ne vien dažādu eiropeisku un eksotisku zemju dabas 

un kultūras vērtības, bet arī nacionālās virtuves īpatnības. 

Tikšanās ar P.Strubergu 

24. februārī norisinājās pasākums “Zaļā dzīvesziņa” - tikšanās ar Teiču dabas fonda 

vadītāju, Vides un sabiedrības pārvaldības ekspertu Juri Jātnieku. Tikšanās laikā attīstījām 

spēju izprast Cilvēka dzīves vidi un savu vietu Dabā, Pasaulē un laika ritumā un mācījāmies 

domāt ilgtspējīgas labklājības virzienā - zaļāk, priecīgāk, drošāk, lai vairotu Latvijas un 

katrs savu skaistumu, lai saglabātu Dabas bagātības arī nākamo paaudžu laimei un turībai. 

 

Tikšanās ar J.Jātnieku 
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18. -24. aprīlim piedalījāmies Bibliotēku nedēļas aktivitātēs. Aicinājām savus 

lasītājus atnest laikā nenodotās grāmatas, nepiemērojot kavējuma naudu, kā arī sveicām 

lasītājus ar krāsainiem un saldiem sveicieniem.  

 
Gatavošanās bibliotēku nedēļas aktivitātēm 

 

19. aprīlī Madonas Valsts ģimnāzijā un bibliotēkā viesojās žurnālists, publicists un 

politiķis Ilmārs Latkovskis.  

Tikšanās ar I.Latkovski MVĢ un MNB 

 

Bibliotēkā notika tikšanās “Dzīves un politikas izaicinājumi. Ričarda Rora grāmatu 

rosinātas aktualitātes”.  Kā arī saruna ar MVĢ jauniešiem par iespējām un piedāvājumiem, 

kas viņus sagaida, skolu beidzot - kuru ceļu iet, kā neapmaldīties un uzminēt sev 

atbilstošāko? lekcijā “Atrast sevi iespēju gūzmā”. 

 Atpazīstamību  guvuši Grāmatu svētki, Bibliotēku nedēļas aktivitātes, ar Eiropas 

dienu saistītās aktivitātes, bibliotēkas programma Muzeju naktī, bibliotēkas programma 

Pilsētas svētkos, Dzejas dienas u.c. 

Apmeklētāju uzmanību saista  un pozitīvas atsauksmes saņem  Konferenču zālē 

eksponētās  izstādes: 

• Maijas Žubes personālizstāde; 

• LNB ceļojošā izstāde "Nonkonformisms grafikā 1944-1990"; 

• Fotogrāfiju izstāde konferenču zālē: “Mana mīļākā vieta Madonā”; 

• Egila Helmaņa fotogrāfiju izstāde “Atvadas no Afganistānas”; 

• „Zem Vidzemes debesīm” – sadarbībā ar J.Simsona Madonas mākslas skolu; 

• Valsts policijas ceļojošā fotoizstāde: “Policijas darbs”; 

• Dziedošo un muzicējošo ģimeņu “Spietam – 25”. 
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11. SADARBĪBAS TĪKLA RAKSTUROJUMS 
 

Regulāri  tiek meklēti jauni sadarbības partneri un turpināta veiksmīgi iesāktā 

sadarbība ar reģiona un skolu bibliotēkām, vispārizglītojošām skolām, J.Simsona Madonas 

mākslas un J.Norviļa Madonas mūzikas skolu, Madonas Novadpētniecības un mākslas 

muzeju, citām pašvaldības iestādēm, interešu klubiem un sabiedriskajiem medijiem. 

 

Laba sadarbība izveidojusies ar:  

• LNB BAC – dalība organizētajos profesionālās pilnveides pasākumos, konsultācijas, 

projekti, dāvinājumi; 

• LNB BLC – projekti, „Bērnu žūrija”, darbs ar bērniem un jauniešiem; 

• KISC – projekti, apmācības, vebināri, datortehnika u.c.; 

• LR KM Bibliotēku nodaļa, Latvijas Bibliotēku padome;- bibliotēku akreditācijas 

jautājumi;  

• SIA TietoLatvia – ikdienas darbs ar BIS Alise, konsultācijas, semināri; 

• LBB, LBB VN – konferences, saieti; 

• LBAB – Grāmatu svētki, dāvinājumi; 

• UNESCO Latvijas Nacionālā komisija – Stāstu bibliotēku tīkls; 

• Ziemeļu Ministru padomes birojs – Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa; 

• Net-Safe Latvia – droša interneta pasākumi u.c.  

 
Interesanta sadarbība 2016. gadā izveidojās ar Latvijas Ornitologu biedrības 

Madonas nodaļu un Lubānas mitrāja informācijas centru un Andri Avotiņu jun., iepazinām 

un uzzinājām visu par apodziņu - pašu mazāko pūcīti Latvijā - viņa dzīves vietu, 

apdraudējumiem un gatavojām būrus. 

Tikšanās ar A.Avotiņu  

17. martā notika tikšanās ar bioloģi, nutricioloģi – suplementoloģi (speciālisti 

veselības sakārtošanā ar DABĪGO), biorezonanses veselības pārbaudes kabineta 

vadītāju  Ritu Ašmani: saruna par tēmu „Veselības saglabāšana šajā ķimizētajā, 

stresainajā, pārveidotās pārtikas un tehnosmoga laikmetā”.  
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21. aprīlī atkal tikāmies, lai runātu par veselību „Aknu un nieru funkcijas organismā, 

to darbības atjaunošanas iespējas ar DABAS dotiem līdzekļiem”.  

10.maijā Egila Helmaņa izstādes "Atvadas no Afganistānas" atklāšana un dienas 

noslēgumā tikšanās ar izstādes autoru Egilu Helmani, karsto punktu žurnālistu Sandiju 

Semjonovu sarunā „Eiropas un Austrumu zemju krustpunkti”. 

 
Tikšanās ar E.Helmani un S.Semjonovu 

Arī šogad Madonas novada bibliotēka 21.maijā piedalījās Muzeju nakts aktivitātēs. 

Bibliotēkas apmeklētājiem durvis tika vērtas vaļā no plkst. 19:00 līdz 24:00, lai kopā 

atklātu noslēpumus, kas slēpjas aiz bibliotēkas durvīm. Bibliotēkas foajē tika 

izspēlēta  spēle "Durvju kods 90", Uzziņu lasītavā - "60 durtiņu noslēpums", 

savukārt Bērnu literatūras nodaļā bija jautras spēles, uzdevumi un citas 

aktivitātes "Dažādas atslēgas".  

 
Muzeju nakts aktivitātes 2016 
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Bibliotēkas programma pilsētas svētkos. Tikai sadarbojoties ir iespējams piedāvāt 
daudzveidīgu un plašu programmu. 

Pārrobežu sadarbība, starptautiskā sadarbība 
Saskaņā ar Anīkšču rajona  Liudvika un Stanislava Didžiuliu publiskās bibliotēkas 

ielūgumu Nr. SD-132/2; 2016-08-25, laikā  no 8.09.2016 līdz 10.09.2016 starptautiskajā  

Igaunijas (Rapla), Latvijas (Madona) un Lietuvas (Anīkšči) publisko bibliotēku konferencē 

Anīkščos. 

 Konferences programma  sagatavota pamatojoties uz Sadarbības līgumu, noslēgtu 
2007. gada 10. maijā, Vienošanos pie Sadarbības līguma 2014. gada 16. maijā  par 
sadarbību bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes jomā un profesionālās pieredzes 
apmaiņu.  

Konferences mērķis- organizēt  trīs valstu – Lietuva- Latvija- Igaunija pieredzes 
apmaiņu, diskutēt par publisko bibliotēku pakalpojumiem, darba organizāciju un 
perspektīvām. Dalībai konferencē sagatavotas uzstāšanās par tēmām: “Paaudzes X Y Z- 
vienotais un atšķirīgais” (L. Lubkina); “Mitoloģija un es” ( L. Fiļipova ) “Bibliotēka: struktūra 
un pakalpojumi – garlaicība vai vieta piedzīvojumam“ (I. Saulīte); “Bibliotēka kā trešā 
vieta. Bibliotēka un sabiedrība” (D. Puķīte).  
 Programmas ietvaros notika pieņemšana pašvaldībā. Prezentējot Madonu, Latviju 
kopumā tika atklātas  Latvijas un Igaunijas plāksnes Valodu alejā pie bibliotēkas- plāksne 
latviešu valodā “Labdien”. Izmantota iespēja profesionālām individuālām  sarunām ar 
lietuviešu un igauņu kolēģiem.  

Iegūtā informācija pārrunāta Madonas bibliotēkas darba sanāksmē, akcentējot  
pieredzi izstāžu veidošanā, novadpētniecības darbu, pieredzi darbā ar  jaunatni, 
brīvprātīgā darba organizāciju  bibliotēkā. Izvērtēta labākās pieredzes pārņemšana, 
sagatavota un publiskota  informācija Madonas bibliotēkas mājaslapā. 
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12. METODISKAIS UN KONSULTATĪVAIS DARBS 
 

Situācijas apraksts, kopaina pārskata periodā 
Metodiskā un konsultatīvā darba veikšanā 2016.gadā tradicionāli aktuāli un nozīmīgi 

darbības virzieni:  

1. bibliotekāru profesionālās pilnveides pasākumu  organizēšana, 

nodrošināšana, koordinēšana, lai paaugstinātu darbinieku kompetenci;  

2. pakalpojumu kopums - konsultācijas un metodiska palīdzība dažādos 

bibliotekārā darba jautājumos;  

3. darbs ar BIS Alise visās reģiona pašvaldību bibliotēkās, apmācības, 

konsultācijas, krājumu inventarizācijas, arī skolu bibliotēkās (sistēmas administratore); 

4.  dažādu pasākumu organizēšana, projektu, aktivitāšu koordinēšana, datu 

apkopošana, analīze 

2016.gadā metodiskais un konsultatīvais darbs veikts ar 33 Madonas, Cesvaines, 

Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novados esošajām pašvaldību publiskajām bibliotēkām 

saskaņā ar  noslēgtajiem sadarbības līgumiem atbilstoši partneru funkcijām, 

uzdevumiem. 

Reģiona galvenās bibliotēkas veiktie metodiskie pasākumi un konsultācijas, īstenotie 
profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas pasākumi 

Metodiski konsultatīvais darbs organizēts, izmantojot dažādas darba formas –

semināri, konsultācijas, individuālas konsultācijas, bibliotēku apmeklējumi.  Ikdienas darbs 

saistīts ar konsultāciju sniegšanu par visdažādākajiem bibliotekārā darba jautājumiem.  

Darba veikšanā iesaistīti visi Madonas novada bibliotēkas darbinieki, jo speciālisti 

pašvaldību un arī skolu bibliotēku darbiniekus konsultē un informē par jebkuru 

bibliotekārā darba jautājumu. Organizējot kopīgus seminārus, tiek veicināta sadarbība 

starp skolu bibliotēkām, skolu un pašvaldību bibliotēkām.  

Lielākoties saziņa ar bibliotēkām ikdienā notiek ar e-pasta palīdzību, kas ļauj 

salīdzinoši operatīvi nodot jebkuru jaunāko informāciju tālāk.  

Madonas novada bibliotēka 2016.gadā organizējusi sekojošus pasākumus:    

- mācību prakses -2  

- semināri 6, t.sk. 1 pieredzes apmaiņas izbraukuma seminārs 

- apmācību cikls “Mācīsimies sadarbību jeb kopā varam vairāk”  

- sākumapmācības praktikums-1 

 

Profesionālās pilnveides pasākumi:  

N.p.k. Norises laiks Norises 

vieta 

Organizētājs (-

i) 

Pasākuma nosaukums, 

galvenās tēmas 

Dalībnieku 

skaits 

Stundu 

skaits 

1.  07.12.2015.-

12.02.2016. 

MNB LNB sadarbībā 

ar MNB 

240 st. programmas 

“Informācijas un 

bibliotēku zinību 

1 

Gulbenes 

bibliotēkas 

24 
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pamati” mācību prakse darbiniece 

Liene 

Baranovska  

2.  09.05.2016.- 

02.06.2016. 

MNB  LKA LKK 

sadarbībā ar 

MNB 

Studiju programmas 

Bibliotēkzinātne un 

informācija  prakse 

1  

2.kursa 

studente 

Kristiāna 

Marija Kanča 

48 

3.  10.02.2016. MNB MNB sadarbībā 

ar lektori, 

socionikas 

maģistri Veltu 

Līviju Miķelsoni 

Seminārs  

“Atklāj sava rakstura 

būtību!”-  

Socionika – zinātne, kas 

atklāj rakstura būtību 

 

48, 

 t.sk. 2 skolu 

bibliotekāri 

6 

4.  09.03.2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MNB MNB sadarbībā 

ar UNESCO 

Latvijas 

nacionālās 

komisijas tīklu 

“Stāstu 

bibliotēkas” 

Seminārs  

“UNESCO Latvijas 

dārgumi un to nozīme 

vietējā mantojuma 

izzināšanā”-  

- Tradicionālo prasmju 

un dzīvesveida 

dokumentēšana 

Pieminekļu valdes 

1928. gada ekspedīcijas 

fotonegatīvos Madonas 

apriņķī 

- Pašvaldību publisko  

bibliotēku darbības 

pārskats 2015. gadā: 

pieredze, sasniegumi, 

problēmas, risinājumi, 

diskusija 

53, t.sk. 7 

Madonas 

muzeja 

darbinieki,  

2 skolu 

bibliotekāri 
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5.  10.05.2016. MNB MNB sadarbībā 

ar KISC 

Seminārs  

- Latvenergo Klientu 

pašapkalpošanās 

portāls Elektrum.lv 

- Eiropas un Austrumu 

zemju krustpunkti, 

E.Helmaņa fotoizstādes 

“Atvadas no 

Afganistānas” atklāšana 

– žurnālists Sandijs 

Semjonovs un 

fotogrāfs, uzņēmējs E. 

Helmanis  

38 6, t.sk. 

KISC 

apliecināju

mi par 

Latvenergo 

portālu – 4 

ha 
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6.  15.06.2016 MNB  Pieredzes apmaiņas 

izbraukuma seminārs:  

Limbažu Galvenā 

bibliotēka, 

LGB Bērnu literatūras 

centrs, 

Dzīvā sudraba muzejs, 

Limbažu novada  

Umurgas bibliotēka, 

Cēsu Centrālā 

bibliotēka, 

Vecpiebalgas novada 

Taurenes pagasta 

bibliotēka, 

Kārļa Skalbes muzejs 

“Saulrieti”, 

Tikšanās ar rakstnieci 

Ingunu Baueri 

Vecpiebalgas baznīcā 

 

45, t.sk.  

9 skolu 

bibliotekāri 

6 

7.  26.10.2016. MNB MNB sadarbībā 

ar KISC 

Seminārs  

- Valsts ieņēmumu 

dienesta e-vide un e-

pakalpojumu klāsts 

-Cilvēku tirdzniecība un  

Artura Vaišļas literārā 

jaunrade 

 

44  6, t.sk. 

KISC 

apliecināju

mi par VID 

e-

pakalpojum

iem  

3 ha  

8.  14.12.2016. MNB MNB Seminārs  

Sarunas par tikumību, 

lektore I.Sāre,  

- Alises ziņas  

- Dienvidkorejas 

mitrājs: ceļojuma 

iespaidi 

- Bibliotēku darba 

aktualitātes 

 

39 6 

9.  14.09.-

23.11.2016. 

MNB, 

Madonas

kultūras 

nams  

MNB (VKKF, 

Vidzemes 

kultūras 

programmas 

atbalstīts 

projekts) 

Apmācību cikls 

“Mācīsimies sadarbību 

jeb kopā varam vairāk” 

3 lekciju cikli:  

Uldis Pāvuls - 

Iedvesmojoša un 

iesaistoša vadība; 

personīgā efektivitāte 

82, t.sk.   

10 novadu: 

Madonas, 

Cesvaines, 

Ērgļu, 

Lubānas, 

Varakļānu, 

Alūksnes, 

32,  

Nodibināju

ma 

“Madonas 

Augstākās 

izglītības 

centrs” 
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un radošas pieejas 

sekmēšana uzņēmumā  

Aigars Plotkāns -  Cita 

ekonomika 

Pauls Irbins -  Inovācijas 

un ideju vadība 

Noslēgums – pieredze, 

rezultāti 

Cēsu, 

Gulbenes, 

Valmieras, 

Valkas  

56 bibliotēku,  

11 muzeju, 

15kultūras 

namu/centru 

darbinieki  

apliecības 

par 32 

stundu 

neformālās 

izglītības 

apguvi  

10.  19.05.-

07.06.2016. 

MNB MNB  Sākumapmācības 

praktikums 

1  

Valērija 

Škaļikova, 

Mārcienas 

pagasta 

bibliotēkas 

vadītāja  

24 

    Kopā  352  

 

Semināros aicināti piedalīties grāmatu tirgotāji, kas joprojām ir atzinīgi novērtēta 

iespēja iegādāties literatūru bibliotēku krājumu papildināšanai. Pārskata periodā 

vairākkārt izmantoti I/K Virja un SIA Latvijas Grāmata piedāvājumi.  

Bibliotekāri gada nogalē saņem Madonas novada bibliotēkas izsniegtus 

apliecinājumus par tās organizēto profesionālās pilnveides pasākumu apmeklējumu.  

Bibliotēku apmeklējumi 

2016.gadā vismaz vienu reizi apmeklētas visas Madonas novada bibliotēkas. 

Apmeklējumu mērķi -  novērtēt bibliotēkas darbību; sniegt metodisku palīdzību, uzsākt 

krājuma inventarizāciju.  Kopumā  bibliotēkas apmeklētas 41 reizi. 

Izmantojot BIS Alise Inventarizācijas moduli, 11 novadu bibliotēkās tika veikta 

krājuma inventarizācija. Šo procesu klātienē uzsākt palīdzēja Madonas novada bibliotēkas 

kolēģu darba grupa.  

Izglītības iestāžu bibliotēku pārraudzība 
Madonas reģiona skolu bibliotēku metodiskā darba koordinatore ir Elita Kalniņa, 

Madonas pilsētas 1.vidusskolas bibliotēkas vadītāja, ar kuru laba sadarbība  gan 

metodiskā darba veikšanā, gan tematisku pasākumu organizēšanā. No 2016./2017.m.g. šo 

pienākumu veikšanu pārņēma viņas  kolēģe Regīna Cirvele. 

Lai nodrošinātu bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides paaugstināšanu, vairāku 

gadu garumā turpinās laba sadarbība ar skolu bibliotekāriem.  Skolu bibliotekāri aicināti 

piedalīties Madonas novada bibliotēkas rīkotajos semināros, kad iekļautas atbilstošas 

tēmas. Regulāri tiek sniegtas konsultācijas par darbu ar BIS Alise neskaidros jautājumos, 
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regulāra uzraudzība par elektroniskajā kopkatalogā veikto ierakstu kvalitāti (KKN, sistēmas 

administratore).  

Sadarbība ar citām iestādēm (metodiskā un konsultatīvā darba jomā) 
Metodiski konsultatīvā darba kvalitatīva veikšana nav iedomājama bez ilggadīgiem 

sadarbības partneriem dažādos profesionālās darbības jautājumos. 

Ikdienas darbā visciešākie kontakti ar tuvākajiem partneriem:  

- Madonas reģiona 5 novadu pašvaldību publiskās un skolu bibliotēkas, izglītības 

iestādes; 

- reģiona novadu pašvaldības, pagastu pārvaldes, kultūras darba organizatori.  

Sadarbība vietējā līmenī notiek dažādu pasākumu, lasīšanas veicināšanas aktivitāšu 

organizēšanā, valsts mēroga pasākumu norises koordinēšanā bibliotēkās (akcijas, 

konkursi, projekti un tml.).  

 Ļoti būtiski un nozīmīgi ir, apmeklējot citu institūciju organizēto semināru vai 

sanāksmi, konferenci vai kursus, smelties savam darbam idejas, kā uzlabot, pilnveidot 

metodisko un konsultatīvo darbu, kādus lektorus uzaicināt, lai palielinātu darbinieku 

profesionālo kompetenci. To var sacīt par visiem zemāk minētajo ilggadīgo sadarbības 

partneru organizētajiem pasākumiem.  

Ilgtermiņā laba sadarbība ar:  

- LNB BAC – dalība organizētajos profesionālās pilnveides pasākumos, konsultācijas, 

projekti, dāvinājumi; 

- LNB BLC – projekti, „Bērnu žūrija”, darbs ar bērniem un jauniešiem; 

- KISC – projekti, apmācības, vebināri, datortehnika, u.c.; 

- LR KM Bibliotēku nodaļa, Latvijas Bibliotēku padome - bibliotēku akreditācijas 

jautājumi;  

- SIA TietoLatvia – ikdienas darbs ar BIS Alise, konsultācijas, semināri; 

- LBB, LBB VN – konferences, ideju tirgus, saieti; 

- LBAB – Grāmatu svētki, dāvinājumi; 

- UNESCO Latvijas Nacionālā komisija – Stāstu bibliotēku tīkls; 

- Ziemeļu Ministru padomes birojs – Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa; 

- Net-Safe Latvia – droša interneta pasākumi;  

- Reģionu galvenās bibliotēkas – visdažādākie darba jautājumi, pieredzes apmaiņa. 

Metodiskā un konsultatīvā darba problēmas un to risinājumi, profesionālās pilnveides 
vajadzības 

Lai varētu kvalitatīvāk veikt metodiskā darba organizēšanu, nemitīgi jāapgūst 

jaunas zināšanas gan ikdienā, gan apmeklējot dažādus izglītojošus pasākumus. Gada 

garumā apmeklēti 9 profesionālās pilnveides pasākumi, tajā skaitā starptautiskā 

konference Anīkščos (Lietuva).   

 

Madonas novada bibliotēkas direktore                                                       Imelda  Saulīte 


