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Kopsavilkums 
Darba prioritātes: 

 

- darbs ārkārtējās situācijas laikā- pielāgošanās esošajiem apstākļiem, realizētas jaunas 

pasākumu organizēšanas un sadarbības formas sociālajos tīklos 

- kvalitatīva krājuma veidošana 

- kvalitatīvs pakalpojumu piedāvājums 

- telpu, mēbeļu, infrastruktūras uzlabošana 

- darbs pie akreditācijas komisijas ieteikumu izpildes 

- darbs ar novadpētniecības materiāliem 

 

Jauni pakalpojumi: 

 

- Kalsnavas pagasta bibliotēkai atvērta pakalpojumu sniegšanas vieta Aiviekstē  

- Covid -19 sertifikātu izdruka iedzīvotājiem, kuriem nav internetbankas 

- Pandēmijas laikā Barkavas bibliotēka veica Barkavas pagasta mājas lapas rediģēšanu 

- Meirānu bibliotēkas telpās no 16.septembra darbu uzsāk VPVKAC 2 dienas nedēļā 

- E-paraksta iespējas Cesvaines, Lubānas bibliotēkās  

 

Nozīmīgi / jauni projekti: 

 

- Cesvaines bibliotēkā lasīšanas veicināšanas projekts “Burtu spēles pieaugušajiem” 

- Sarkaņu pagasta bibliotēkā projekts “Jaunas prasmes Sarkaņos” 2.kārta 

- Lazdonas un Vestienas bibliotēkām izveidotas āra lasītavas  

- Praulienas un Kalsnavas bibliotēkas pieteikums LNB Atbalsta biedrības projektam 

“Iedvesmas bibliotēka” – neguva atbalstu 

- “Darīt neticamo” video stāsts par Jumurdas un Kraukļu bibliotēkām LBB Ideju tirgum. 

 

 

Administratīvi teritoriālās reformas ietekme uz bibliotēku darbu pārskata periodā: 

 

- Varakļānu novads saglabā savu  suverēna novada statusu 

- saglabājas esošais bibliotēku skaits  

- Ērgļu, Cesvaines, Lubānas novadu bibliotēku statusa maiņa – no “pašvaldības iestāde” uz 

“apvienības pārvaldes struktūrvienība”; nācies apgūt citu e-pasta sistēmu un VISVARIS 

grāmatvedības programmu, steidzama un neplānota bibliotēkā esošo materiālo vērtību 

inventarizācija 

- tiek plānotas izmaiņas Madonas novada pašvaldības publisko bibliotēku tīklā, ieviestas tiks 

2022.gadā (Madonas novada pašvaldības iesniegums Bibliotēku Padomei,  Bibliotēku 

padomes sēdes 07.12.2021. protokols Nr.10 3.§ 

 

Problēmas, to risinājumi: 

 

- dažviet nepietiekams interneta ātrums / veikti datu apraides ātruma uzlabojumi KISC 

- demogrāfiskā situācija laukos 

- Covid -19 ietekme uz darba statistikas rādītājiem  

 

Citi aktuāli jautājumi: 

 

- Slodžu samazinājums Varakļānu novada  bibliotēkās 

- Bibliotēku telpu, infrastruktūras sakārtošana, vides pieejamības nodrošinājums   
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1. Vispārīgs reģiona bibliotēku raksturojums 
 

2021. gadā Madonas reģionā  ir 33 pašvaldību publiskās bibliotēkas, kuras savu darbību veic 

atbilstoši LR likumdošanai. Izmaiņu bibliotēku tīklā pārskata periodā nav. 

Līdz administratīvi teritoriālās reformas ieviešanai Madonas reģiona bibliotēka veic metodiski 

konsultatīvo darbu  

22 Madonas novada, 

2   Cesvaines novada,  

3   Ērgļu novada, 

2   Lubānas novada, 

3   Varakļānu novada bibliotēkās.  

Pēc reformas, sākot ar 1.jūliju – ir 30 Madonas novada un 3 Varakļānu novada bibliotēkas.  

    No 33 reģionā  esošajām 4 ir pilsētu bibliotēku kategorijā – Madonas novada bibliotēka, 

Cesvaines bibliotēka, Lubānas pilsētas  bibliotēka un Varakļānu tautas bibliotēka. Darbojas 29 pagastu 

pašvaldību bibliotēkas. Bērzaunes bibliotēka lasītājus apkalpo 2 vietās – Sauleskalnā un Bērzaunē. Arī 

Liezēres pagasta bibliotēka apkalpo lasītājus 2 vietās: Liezērē un Ozolos. Madonas novada 

Degumnieku bibliotēkai ir ārējais apkalpošanas punkts Ošupē. 2021.gadā Lubānas pilsētas bibliotēkas  

ārējais apkalpošanas punkts „Baložos” februārī un Ērgļu novada Sausnējas bibliotēkas ārējās 

apkalpošanas punkts “Sidrabiņos” rudenī tiek slēgti.  

Dialogā ar Kalsnavas pagasta pārvaldi un kultūras, izglītības un sociālā darba struktūrvienībām 

darbs par iedzīvotāju pulcēšanās un kultūras pasākumu telpām Aiviekstē vainagojies ar rezultātiem – 

iegādāta ēka un jūlijā vērtas durvis, tādējādi nodrošinot bibliotēkas pakalpojumus 1 reizi nedēļā 

Aiviekstes iedzīvotājiem.   

 Madonas reģionā ir 21 izglītības iestāžu  bibliotēka  (19 vispārizglītojošo skolu,  1 profesionālās 

izglītības skolas bibliotēka, 1 mūzikas skolas bibliotēka – darbu uzsāka 2020.gadā), ar kurām 

izveidojusies laba sadarbība. Šajā gadā likvidētas 2 skolas  - Meirānu O.Kalpaka un Murmastienes 

pamatskola.  Skolu bibliotēkām ir sava metodiskā apvienība, kuru vada  Madonas pilsētas vidusskolas 

skolas bibliotēkas vadītāja. 

Vispārizglītojošo un profesionālās izglītības iestāžu filiāļu skolu bibliotēku skaits novados:  

Madonas novadā – 20  

Varakļānu novadā – 1. 

 

Pārskata periodā bibliotēkas līdzdarbojas ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā: 

 

1. Nodrošinot iekļaujošu un kvalitatīvu izglītību un veicinot mūžizglītības iespējas visiem (4.IAM) 

– bibliotēka piedāvā kvalitatīvu literatūru, nodrošina SBA, piedāvā mūsdienu prasībām atbilstošu 

datortehniku, interneta pieslēgumu, kas ikvienam dod iespēju brīvi darboties un pilnveidot 

zināšanas; vācot un popularizējot novadpētniecības materiālus, sniedzot mūžizglītības iespējas 

kopienas iedzīvotājiem.  

2. Aizsargājot, atjaunojot un veicinot sauszemes ekosistēmu ilgtspējīgu izmantošanu, ilgtspējīgi 

apsaimniekojot mežus, apkarojot pārtuksnešošanos un novēršot zemes degradāciju, veicinot tās 

atjaunošanu un apstādinot bioloģiskās daudzveidības izzušanu (15.IAM) – 13 bibliotēkas pārskata 

periodā iesaistījušās makulatūras vākšanas akcijā, kopā nododot 33664 kg makulatūras. 
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Madonas reģiona bibliotēku nodotās makulatūras daudzums: 

1. 2.vieta Latvijā -  Lubānas bibliotēka - 9710 kg; 

2. 3. vieta Latvijā – Mārcienas bibliotēka - 8440 kg; 

3. Kalsnavas bibliotēka - 3964 kg; 

4. Madonas novada bibliotēka - 2800 kg; 

5. Kraukļu bibliotēka - 1900 kg; 

6. Bērzaunes bibliotēka - 1500 kg; 

7. Biksēres bibliotēka - 1300 kg; 

8. Degumnieku bibliotēka - 1000 kg; 

9. Liezēres bibliotēka - 950 kg; 

10. Sarkaņu bibliotēka - 700 kg; 

11. Murmastienes bibliotēka - 600 kg; 

12. Stirnienes bibliotēka - 500 kg. 

13. Dzelzavas pagasta 1.bibliotēka - 300 kg; 

 

Bibliotēku akreditācija notikusi 2019.gadā visām 32 pašvaldību publiskajām bibliotēkām. 

Turpinās darbs  pie akreditācijas komisijas ieteikumu izpildes.   

Madonas novada pašvaldību publisko bibliotēku Darbības un attīstības stratēģija 2015-2020 

bija spēkā arī pārskata periodā. 2021.gada rudenī publiskā apspriešanā nodoti 2 dokumenti: “Madonas 

novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2035. gadam”  un “Madonas novada attīstības 

programmas 2021.-2027.gadam.”  2022. gadā tiks izstrādāta jauna bibliotēku darbības stratēģija.   

No esošajiem bibliotēku stratēģijā definētajiem virzieniem un uzdevumiem bibliotēkas veic 

krājuma popularizēšanu, novadpētniecības materiālu apzināšanu, vākšanu, uzkrāšanu un pieejamību. 

Organizē pasākumus atbilstoši iespējām un valstī esošajiem ārkārtējās situācijas noteikumiem. 

Komplektējot krājumu, ir ņemtas vērā mērķauditorijas potenciālās intereses un vajadzības. Izmantojot 

sociālos tīklus, pilnveidota un uzlabota bibliotēkas publicitāte, reklāma, sasniedzamība.  

2. Finansiālais nodrošinājums 
 

Bibliotēkas tiek finansētas no Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu  

pašvaldību līdzekļiem, arī pēc ATR reformas – finansējums līdz gada beigām – no apvienoto novadu 

līdzekļiem. Kopumā vērtējums par finansējuma atbilstību bibliotēku funkciju veikšanai un attīstībai ir 

pietiekams, jo tas  nodrošina tikai pamatfunkciju veikšanu vai nelielu attīstību. Savas pamatfunkcijas 

bibliotēkas ar esošo finansējumu nodrošina atbilstoši MK prasībām. Finansējums 2020. un 2021. gadā 

uzrādīts bez Madonas novada bibliotēkas finansējuma.  

  

Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 

 2019 2020 2021 

Izdevumi kopā (EUR) 701286 563594 549992 

Darbinieku atalgojums (bruto) 376491 287639 316513 

Krājuma komplektēšana 88355 69489 69124 
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Izdevumi kopumā samazinājušies par 2.42%.  Lielā mērā tas saistīts ar kapitālo izdevumu 

samazinājumu.  

 
 

No kopējiem izdevumiem: Kapitālie izdevumi 2174 EUR – būtiski samazinājušies salīdzinot 

ar 2020.gadu–  23960 EUR, tie ir tikai vienā pozīcijā: 

- datortehnikai, biroja tehnikai izmantoti 2174 EUR Mētrienas, Ērgļu un Lubānas 

bibliotēkām. 

Nav kapitālo izdevumu ēku remontiem. 
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Bibliotēku izdevumi 

 2019 2020 2021 

Izdevumi kopā (EUR) 701286 563594 549992 

Kārtējie izdevumi:  685315 539634 547818 

t.sk. atalgojums  376491 287639 316513 

Darba devēja VSAO iemaksas, 

pabalsti, kompensācijas 

98368 77628 84178 

Krājuma komplektēšana 88355 69489 69124 

t.sk. grāmatas  65760 50904 51372 

t.sk. periodiskie izdevumi  21824 18452 17725 

t.sk. elektroniskie dokumenti     

t.sk. citi dokumenti 771 133  

Preces un pakalpojumi  72940 70929 59263 

Inform. tehnoloģiju  pakalpojumi 7331 5116 5099 

Pārējie kārtējie izdevumi  43775 28833 13641 

Kapitālie izdevumi  14026 20517 2174 

 

Palielinājušies kārtējie izdevumi pozīcijās: atalgojums, darba devēja VSAO iemaksas, grāmatu 

iegādei, lai gan krājumam kopā ir samazinājums par 0,5 % jeb 365 EUR. Pārējās pozīcijās ir izdevumu 

samazinājums.  

  Madonas novada bibliotēku budžetos nav iekļautas BIS Alise izmaksas, jo noslēgts kopīgs 

līgums un apmaksāts rēķins no pašvaldības budžeta.  
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Izdevumi bibliotēkās 
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3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 
 

• Veiktie un plānotie telpu un ēku rekonstrukcijas projekti un remontdarbi 

 

Pārskata periodā turpinās bibliotēku materiālā un tehniskā stāvokļa pakāpeniski uzlabojumi - 

vairākās bibliotēkās veikti remonti, uzlabots aprīkojums, iegādātas jaunas mēbeles vai atjaunotas 

esošās. Jāatzīmē, ka vairākās bibliotēkās plānotie remontdarbi netika veikti, jo naudas līdzekļi novirzīti, 

lai veidotu drošus darba apstākļus pagastu iestāžu darbiniekiem pandēmijas laikā (Aronas pagasts). 

Remontu izmaksas bibliotēku budžetos ir plānotas, taču precīzas summas nav izdalītas.  

 

Veiktie un plānotie telpu un ēku rekonstrukcijas projekti un remontdarbi 

 

Nr. 

p.k.  

Bibliotēka  Veiktie remonti  Izmaksas  

EUR 

Plānotie / 

nepieciešamie 

remonti  

1. Aronas 

pagasta 

Kusas 

bibliotēka 

  Velonovietne pie 

bibliotēkas. 

Kosmētiskais 

remonts koridorā 

2. Aronas 

pagasta 

Viesienas 

bibliotēka  

2 jauni grāmatu plaukti un 

stends izstāžu veidošanai 

  

3. Barkavas 

bibliotēka   

Lasītavas kosmētiskais remonts 714  

4. Stalīdzānu 

bibliotēka 

  Apkures jautājums 

5. Bērzaunes 

pagasta 

bibliotēka   

  

 

Nepieciešami jauni 

grāmatu plaukti; 

apgaismojuma 

uzlabojumi, 

kosmētiskais 

remonts Gaiziņa ielā 

7, jumta uzstādīšana 

virs ieejas durvīm un 

ūdens apgādes 

problēmu novēršana 

Aronas ielā 6.   

6.  Dzelzavas 

pagasta 1. 

bibliotēka 

Izstāžu plaukts, grozāmais 

statīvs, LV karogs 

  

7.  Dzelzavas 

pagasta 

2.bibliotēka  

  Kosmētiskais 

remonts 
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8. Lazdonas 

pagasta 

bibliotēka  

Krēsli lasītavā, jauniešiem – 2 

pufi. 

 Kosmētiskais 

remonts krājuma 

telpā 

9. Liezēres 

pagasta 

bibliotēka 

Plaukts preses izdevumiem   

10. Liezēres 

pagasta 

Mēdzūlas 

bibliotēka  

  Krāsns remonts 

11. Ļaudonas 

pagasta 

bibliotēka  

Kosmētiskais remonts krātuvē, 

žalūzijas visiem logiem 

  

12. Ļaudonas 

pagasta 

Sāvienas 

bibliotēka  

Pārvietojamā tualete, bērnu 

stūrītim galdiņš, 2 krēsli 

 kapitālais remonts 

13.  Mārcienas 

pagasta 

bibliotēka  

Sēžammaiss    

14. Mētrienas 

pagasta 

bibliotēka 

Apgaismojuma nomaiņa, 

bibliotēkas plāksnes nomaiņa 

 Koridora un ārdurvju 

remonts pārcelts uz 

nenoteiktu laiku  

15. Praulienas 

pagasta 

bibliotēka  

4 pufi bērniem  Sienas remonts 

plānots 2022.gadā 

16. Cesvaines 

bibliotēka 

Roku dezinfekcijas iekārta, 

Jaunas žalūzijas, kafijas 

automāts darbinieku telpā 

560  

17.  Ērgļu 

bibliotēka  

3 jauni plaukti preses 

izdevumiem, 2 izstāžu plaukti 

bērnu literatūrai, nomainīti 

apgaismes elementi 

 

 

 

Abonementā un 

datortelpā vajadzīgs 

jauns grīdu segums 

18.  Sausnējas 

bibliotēka 

Kosmētiskais remonts jaunajā 

telpā. Viedkaršu lasītājs.   

35  

19. Lubānas 

bibliotēka 

Kosmētiskais remonts, A3 krāsu 

printeris, viedkaršu lasītājs, 3 

grāmatu kastes bērnu nodaļā, 

plaukti no likvidētā ārējā 

apkalpošanas punkta pārvesti uz 

Bērnu literatūras nodaļu 

 Kosmētiskais 

remonts Bērnu 

nodaļā, 5 biroja 

krēslu iegāde 

datortelpā 

20. Meirānu 

bibliotēka 

Norāde uz bibliotēku  Kosmētiskais 

remonts – ieeja uz 

bibliotēku 
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21. Varakļānu 

bibliotēka 

Atjaunots grīdas segums daļai 

telpu, koridorā apgaismojums, 

jaunas mēbeles bērnu stūrītī,  

 Grīdas seguma 

maiņa lasītavā/ 

bērnu nodaļā 

 

 

• Telpu paplašināšana vai bibliotēku pārvietošana uz citām telpām – Dzelzavas pagasta 

1.bibliotēkai - Madonas pašvaldība atklātā izsolē par 12 500,00 EUR ir nopirkusi Latvijas Pasta 

īpašumu Dzelzavas centrā “Piesaules”, īpašums nostiprināts Zemesgrāmatā. Pēc projektēšanas un ēkas 

rekonstrukcijas darbu veikšanas 2022.gada nogalē tiek prognozēta bibliotēkas pārcelšana uz  jauno 

ēku, kas kardināli uzlabotu patreizējo bibliotēkas stāvokli. Mērķis ir iegūt funkcionālu un arhitektoniski 

augstvērtīgu būvi Dzelzavas muižas apbūves ansamblī, ko veido pati muiža, kas ir valsts nozīmes 

kultūras pieminekļa aizsardzībā.  

Kalsnavas bibliotēkai bija aktuāls koridora grīdas remonts. Tā kā ēkas apsaimniekošana ir pagasta 

pārvaldes kompetence, līdzekļu trūkuma un pārdales dēļ, tas netika īstenots. Aiviekstē pakalpojuma 

sniegšanas vietas vajadzībām bibliotēka ieguva jaunas telpas 20 m2, tur līdz šim strādāja Latvenergo 

Sadales Tīklu dienesti. Tās tika saņemtas labā stāvoklī un tūlītējus ieguldījumus neprasa. 

2021.gada16.decembrī tika nopirkti 2 divpusējie grāmatu plaukti Aiviekstes izsniegšanas punkta 

vajadzībām (291.39 eiro). 

Praulienas pagasta bibliotēkā paplašinātas telpas 15 m2 – iekārtota atsevišķa telpa bērniem un 

jauniešiem.  

Sarkaņu pagasta bibliotēku plānots pārvietot uz ēkas 1 stāvu. Paredzēts 2022.gadā uzsākt projekta 

izstrādi telpu remonta darbiem.  

Vestienas bibliotēkai, iespējams, gaidāma pārcelšanās uz skolas telpām, kuru plānots likvidēt 

2022.gadā, līdz ar to grīdas nomaiņa netiek veikta. 

Telpu samazinājumi, likvidējot ĀAP: Lubānas bibliotēkai – 185 m2, Sausnējas bibliotēkai – 75m2. 

 

• Jaunu ēku būvniecība – nav plānota.  

 

• Iekārtas, aprīkojums  

Bibliotēkās notiek pakāpeniska iekārtu, aprīkojuma nomaiņa, veikti uzlabojumi. Atbilstoši telpu 

plānojumam, lasītāju skaitam labiekārtoti stūrīši, mēbeles jaunākajiem lasītājiem. Katrā bibliotēkā tiek 

domāts par visu lasītāju kategoriju ērtībām, iekārtojot darba un atpūtas vietas atbilstoši telpu platībai.  

Darbinieku datortehnika aprīkota ar Web kamerām, iegādāti portatīvie datori.  

 

Ieskatam no bibliotēku pārskatiem: 

 Sāvienas bibliotēka atrodas pagastam piederošā mūra ēkā, kas celta 1922.gadā. Bibliotēkā ir 

malkas apkure, divas telpas ar kopplatību 81 kvadrātmetrs. Darba apstākļi ziemas periodā nav patīkami, 

jo grūti piekurināt telpas. Logi veci, siltumkrāsns iekšā izbrukusi, siltumu netur, čuguna krāsniņa maza, 

siltums ir tikai tad, kad kurina. Arī citos gadalaikos vecajā mūra ēkā ir mitrums, kas rada pelējumu un 

bojā grāmatas. Datortehnikai un multifukcionālai iekārtai, it sevišķi ziemā, neatbilstoši apstākļi. Mājai 

ir vajadzīgs kapitālais remonts, logu nomaiņa.  

Mētrienas bibliotēka - ēka, kuras pirmajā stāvā bibliotēka atrodas, ir apdzīvota. Otrajā stāvā ir 

sociālie dzīvokļi, blakus sociālās istabiņas. Pirms pieciem gadiem veiktie uzlabojumi ēkas ārpusei 

(sienas tika  nokrāsotas līdz pusei un iztīrītas notekcaurules) problēmu neatrisināja un 2020. gada 
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budžetā tika apstiprināts gan ēkas jumta un ārsienu, gan koridora, kas ved uz bibliotēku remonts. 

Diemžēl no gada uz gadu tas tiek atlikts.   

   Bibliotēku telpas        

N
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.k
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1. Madonas novada bibliotēka               

2. Aronas pagasta Aronas bibliotēka 60 60     16 4   

3. Aronas pagasta Kusas bibliotēka 58 49 9   17 0   

4. Aronas pagasta Viesienas bibliotēka 70 70     12 0   

5. Barkavas bibliotēka 108 108     21 4 x 

6. Barkavas pagasta Stalīdzānu bibliotēka 69 63   6 18 4   

7. Bērzaunes pagasta bibliotēka 333 200 56 77 26 0;1;1   

8. Dzelzavas pagasta 1. bibliotēka 80 70   10 12 1 x 

9. Dzelzavas pagasta 2. bibliotēka 62 50   12 9 1   

10. Kalsnavas pagasta bibliotēka  164 120 44   14 4   

11. Lazdonas pagasta bibliotēka 120 102   18 20 4 x 

12. Liezēres pagasta bibliotēka 95 95     27 1   

13. Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka 47 31   16 10 0   

14. Ļaudonas pagasta bibliotēka 123 106 7 10 30 4   

15. Ļaudonas pagasta Sāvienas bibliotēka 81 66   15 8 2   

16. Mārcienas pagasta bibliotēka 183 175   8 12 4;1   

17. Mētrienas pagasta bibliotēka 103 83   20 15 4 x 

18. Ošupes pagasta Degumnieku bibliotēka 87 87     15 4   

19. Praulienas pagasta bibliotēka 75 61 14   16 0   

20. Praulienas pagasta  Saikavas bibliotēka 58 40   18 15 0   

21. Sarkaņu pagasta bibliotēka 95 72 7 16 10 4;1;1   

22. Sarkaņu pagasta Biksēres bibliotēka 40 40     12 4 x 

23. Vestienas  bibliotēka 56 56     8 1   

24. Cesvaines bibliotēka 308 225 17 66 54 4 x 

25.  Kraukļu bibliotēka 246 66 15 165 18 1   

26.  Ērgļu  bibliotēka 145 145     28 4   

27.  Jumurdas bibliotēka 145 145     25 4 x 

28.  Sausnējas bibliotēka 84 78   6 16 1;4 x 

29. Lubānas pilsētas bibliotēka 409 184   40 20 1;0   

30.  Meirānu bibliotēka  58 47   11 10 4   

31. Varakļānu  tautas bibliotēka 207 186 15 6 20 4   

32. Varakļānu novada Murmastienes  bibliotēka 142 128 9 5 15 4   

33. Varakļānu novada Stirnienes bibliotēka 141 77 11 53 10 5 x 

  Kopā:  4052 3085 204 578 559   9 

 0 - apmierinošs        

 1 - nepieciešams kosmētiskais remonts        

 2 - nepieciešams kapitālais remonts        

 3 - avārijas stāvoklī         

 4 - labs         

 5 - ļoti labs         
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Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums” 

 Darbiniekiem 

(skaits) 

(2019, 2020) 

Lietotājiem 

(skaits) 

(2019, 2020) 

Piezīmes 

Datori 50  

(60, 48) 

110  

(187, 149) 

Notiek 

pakāpeniska 

nomaiņa 

Multifunkcion

ālās iekārtas 

 45 (48, 47)    

Printeri 14 (21, 15)    

Kopējamās 

iekārtas 

7 (8, 8)     

Skeneri 1 (1, 1)   

 

Ar biroja tehniku strādā darbinieki. Atšķirīga ir situācija katrā bibliotēkā, taču pakāpeniski tiek 

veikti uzlabojumi. Vecākie ir 3TD datori, jaunākie- 2021.gadā iegādātie datori.  

Pandēmijas laiks parādījis, ka datortehnikas izmantošana bibliotēkās ir krietni sarukusi, ko 

veicinājuši ierobežojumi. Līdz ar to krietnais datoru skaita lietotājiem sarukums ir atbilstošs to 

izmantojamībai. 

2021.gada novembrī uz KISC nogādāti norakstīšanai 43 stacionārie datori un monitori, 5 printeri, 

kuri Madonas novada bibliotēkās vēl bija no 2005., 2006.gada “Gaismas tīkla” projektiem. 

 

• Problēmas un to risinājumi materiālā un tehniskā stāvokļa jomā 

Bibliotēkās interneta ātrums ar KISC nodrošinājumu uzlabots.  

Pandēmijas laiks jau 2020.gadā izgaismoja dažādas būtiskas nepilnības un trūkumus, kad 

pastiprinātāk datortehnika tika izmantota attālināto norišu līdzdalībā. Pārskata periodā  atsevišķās 

bibliotēkās datortehnika tika aprīkota ar aksesuāriem (kameras, austiņas, mikrofoni, skandas utt.) un 

tehniskajiem nodrošinājumiem vai arī iegādāti portatīvie datori, lai norises tiešsaistē varētu notikt 

kvalitatīvi un ērti. Taču ne visās bibliotēkās tas vēl ir nodrošināts.  

Problēmas ar datortehnikas nomaiņu ir Liezēres pagasta bibliotēkai Ozolos, lai gan vairākas reizes 

veiktas pārrunas ar pagasta pārvaldes vadību. Tādējādi ir apdraudēta kvalitatīvu e-pakalpojumu 

sniegšana. 
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  Informācijas tehnoloģijas        
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1. Madonas novada bibliotēka               

2. Aronas pagasta Aronas bibliotēka 3 1 2 1     1 

3. Aronas pagasta Kusas bibliotēka 5 1 4       1 

4. Aronas pagasta Viesienas bibliotēka 4 1 3       1 

5. Barkavas bibliotēka 5 2 3       2 

6. Barkavas pagasta Stalīdzānu bibliotēka 2 1 1 1     1 

7. Bērzaunes pagasta bibliotēka 4 2 2     1 3 

8. Dzelzavas pagasta 1. bibliotēka 5 2 3       3 

9. Dzelzavas pagasta 2. bibliotēka 4 1 3 1     1 

10. Kalsnavas pagasta bibliotēka  6 2 4     1 1 

11. Lazdonas pagasta bibliotēka 5 2 3       1 

12. Liezēres pagasta bibliotēka 8 1 7       1 

13. Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka 3 1 2       1 

14. Ļaudonas pagasta bibliotēka 4 1 3       1 

15. Ļaudonas pagasta Sāvienas bibliotēka 3 1 2       1 

16. Mārcienas pagasta bibliotēka 3 1 2 1     2 

17. Mētrienas pagasta bibliotēka 4 2 2       1 

18. Ošupes pagasta Degumnieku bibliotēka 10 2 8       2 

19. Praulienas pagasta bibliotēka 6 2 4 1     1 

20. Praulienas pagasta  Saikavas bibliotēka 5 1 4 1     1 

21. Sarkaņu pagasta bibliotēka 4 1 3 1     1 

22. Sarkaņu pagasta Biksēres bibliotēka 4 1 3 1     1 

23. Vestienas pagasta bibliotēka 4 1 3       1 

24. Cesvaines bibliotēka 9 4 5 2 1 1 1 

25. Kraukļu bibliotēka 3 2 1     1 2 

26. Ērgļu  bibliotēka 8 3 5 1   1 2 

27. Jumurdas bibliotēka 2 1 1     1 1 

28. Sausnējas bibliotēka 5 1 4       1 

29. Lubānas pilsētas bibliotēka 11 3 8 1     4 

30.  Meirānu bibliotēka  6 2 4 1     1 

31. Varakļānu  tautas bibliotēka 6 2 4       2 

32. Varakļānu nov. Murmastienes bibliotēka 4 1 3       2 

33. Varakļānu novada Stirnienes bibliotēka 5 1 4 1   1   

 Kopā   160 50 110 14 1 7 45 

 Madonas novads 101 30 71 8 0 2 29 

 Cesvaines apvienība  12 6 6 2 1 2 3 

 Ērgļu apvienība 15 5 10 1 0 2 4 

 Lubānas apvienība  17 5 12 2 0 0 5 

 Varakļānu novads  15 4 11 1 0 1 4 
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4. Personāls 
 

• Personāla raksturojums  

Pavisam vietējās nozīmes pašvaldību bibliotēkās strādā 45 darbinieki, no tiem 40 ir bibliotekārie 

darbinieki. 

 

• Personāla mainība 

No 32 pašvaldību publiskajām bibliotēkām 2021. gadā darbinieku maiņa bijusi 2 bibliotēkās:  

– līdzšinējā Ērgļu bibliotēkas vadītāja K.Bukovska pārtrauca darba attiecības ar 1.jūliju, četrus 

mēnešus bibliotēkā strādāja tikai 1 darbiniece, līdz novembrī bibliotēkas vadību pārņēma Jumurdas 

pagasta bibliotēkas vadītāja Sarmīte Dreiblate. Jumurdas bibliotēkā darbu uzsāka Agita Opincāne, kura 

decembrī sāka apgūt sākumapmācības praktikuma programmu Madonas novada bibliotēkā.  

2020.gada augustā mūžībā pēc smagas slimības devās ilggadējā Bērzaunes pagasta bibliotēkas 

vadītāja Ineta Zvirgzdiņa. Šī iemesla dēļ līdz gada beigām bibliotēku vadīja Jana Mežvinska, bez otra 

darbinieka (0,3 slodze). 2021.gada martā Bērzaunes bibliotēkā sāka strādāt bibliotekāre Gita Bondare, 

kura ir arī Bērzaunes pamatskolas bibliotēkas vadītāja. 

 

• Darbinieku izglītība 

DARBINIEKI             

  

 Kopā Pilna 

slodze 

Nepilna 

slodze 

Darbinieku kopskaits 
 45 29 16 

Bibliotekāro darbinieku kopskaits   40 28 12 

t.sk. sievietes  39 27 12 

t.sk. vīrieši  1 1  

no tiem ar bibliotekāro izglītību  19 15 4 

t.sk. ar maģistra grādu (arī pielīdzinātie maģistri)     

t.sk. ar bakalaura grādu  2 2  

t.sk. ar 1. līmeņa profesionālo augstāko jeb koledžas 

izglītību 
 5 5  

t.sk. ar augstāko izglītību (līdz 1993.g)     

t.sk. ar  III profesionālo kvalifikācijas līmeni  12 8 4 

no tiem ar izglītību citās jomās  10 8 2 

t.sk. ar maģistra grādu (arī pielīdzinātie maģistri)  2 1 1 

t.sk. ar bakalaura grādu  6 5 1 

t.sk. ar 1. līmeņa profesionālo augstāko jeb koledžas 

izglītību 
 2 2  

t.sk. ar augstāko izglītību (līdz 1993.g)  1 1  

no tiem zinātņu doktori     

no tiem ar vispārējo vidējo vai profesionālo izglītību  10 4 6 

no tiem ar pamatizglītību     

               

Profesionālā pilnveide (no 160 h)  15 13 2 

Pārējo darbinieku kopskaits  5 1 4 
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LNB tālākizglītības programmu „Bibliotēku zinības” (960 stundas)  maijā uzsāka apgūt un sekmīgi 

turpina  2 darbinieces – Mārcienas pagasta bibliotēkas vadītāja Egita Kalniņa un Ērgļu bibliotēkas 

bibliotekāre Inga Stiebriņa.  

 

Bibliotekārie darbinieki pa vecuma grupām 

 
 

Nepilnas slodzes darbinieki ir 8 Madonas novada pagastu 2. un 3. bibliotēkās, 1- Lubānas apvienības 

pārvaldes Meirānu , 2- Varakļānu novada pagastu bibliotēkās. 

 

 Pārējo darbinieku skaits – 5, t.sk. 2- Cesvaines, 1- Kraukļu, 1- Lubānas un 1- Varakļānu 

bibliotēkās.  No tiem 1 ar bakalaura izglītību, 2 ar augstāko, 2 vispārējo vidējo vai profesionālo 

izglītību, 3 sievietes, 2 vīrieši. 

 

• Apbalvojumi un pateicības 

 

 Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēkas vadītāja I. Goba saņēma no Latvijas Bankas Pateicības 

rakstu par sadarbību aptaujas “Latvijas gada monēta 2020” īstenošanās un popularizēšanā. Pateicības 

no Liezēres un Madonas novada bibliotēkām par iesaisti aktivitātēs.  

Ļaudonas pagasta bibliotēkas vadītājai I. Skuškei Ļaudonas pagasta pārvaldes Pateicība  par 

dalību un iegūto 2.vietu konkursā “Ziemassvētku sajūta Ļaudonā”, radot svētku sajūtas bibliotēkas 

noformējumā.   

Degumnieku bibliotēkai pateicība no Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja un LNB par 

piedalīšanos Ziemeļvalstu Literatūras nedēļas 2021 norisēs. 
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Praulienas bibliotēkai Praulienas pamatskolas pateicība par Ilzes Indrānes literārās jaunrades 

konkursa darbu vērtēšanu un pateicība par piedalīšanos Ziemeļvalstu Literatūras nedēļā.  

Vestienas pagasta bibliotēkas vadītājai J.Ogorodņikovai Vestienas pagasta Pateicība par 

ilggadīgu darbu Vestienas bibliotēkā, laipnu apkalpošanu un izpalīdzību.  

Kraukļu bibliotēkas vadītājai L.Maliginai  Pateicības raksts “Par dalību Latvijas bibliotēku 

festivāla 2021. bibliotēku ideju tirgū “Darīt neticamo” 2021. gada 15. aprīlis. 

 

• Finansējums personāla attīstībai  

Ceļa izdevumus profesionālās pilnveides pasākumiem nodrošina pašvaldība. Pārskata periodā 

finansējums šajā sadaļā ietaupījās, jo pamatā visi pasākumi notika tiešsaistē, kur papildus finansējums 

komandējumiem nebija nepieciešams. Rezultātā budžetā ieplānotie līdzekļi šim mērķim tika pārvirzīti 

citām izdevumu pozīcijām.  

Lai arī visi ceram atgriezties pie klātienē organizētiem  pasākumiem, domājams, ka tiešsaistes 

pasākumi būs arī nākotnē. Līdz ar to perspektīvā  jāplāno visās bibliotēkās par tehniski kvalitatīvas 

līdzdalības (datori ar mikrofoniem, austiņām, kamerām) nodrošinājumu tiešsaistes pasākumos dažādu 

platformu izmantošanā.  

Pārskata periodā apmeklēti daudz un dažādi profesionālās pilnveides pasākumi, ne visi arī 

uzskaitīti.  

  

Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi” 

Nr. p. 

k. 

Norises 

laiks  

Norises 

vieta 

Organizētājs  Pasākuma nosaukums Stundu 

skaits  

Klātienē 

vai 

attālināti 

Dalībnieki  

1.  2021. 

febuāris

- 

decemb

ris 

MNB, 

tiešsaiste 

MNB  Profesionālās 

pilnveides pasākumi:  
 

7/33 2 

klātienē, 

5 - 

attālināti 

Visi darbinieki  

2.  21.01.  Zoom LNB, LBB Konference 

“Literatūras zināšanas 

mūsdienīgam 

bibliotekāram 

5 Attālināti L.Gluščuka 

I.Goba 

J.Ogorodņikova 

L.Maligina 

K.Bukovska 

I.Stiebriņa 

3.  05.01.-

09.03. 

Zoom   Mācību centrs 

“BUTS” 

Dokumentu un arhīva 

pārvaldība  

160 Attālināti I.Kaņepone 

4.  21.01.  Zoom  Cesvaines 

pašvaldība 

“Korupcijas un 

interešu konflikta 

novēršana valsts un 

pašvaldību institūciju 

darbībā” 

4 Attālināti L.Maligina 

5.  25.01. Tiešsaiste  ES māja  Projektu rakstīšanas 

vebināri iesācējiem 

2 

2 

Attālināti K.Bukovska 

T.Ivenkova  
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6.  27.01.  Tiešsaiste  LNB BAC  Virtuālā trešdiena 

bibliotekāriem 

1 Attālināti  V.Truhanova 

I.Goba  

J.Vītola  

7.  03.02. 

Februāri

s- tests 

Zoom  Madonas 

pašvaldība  

Datu aizsardzība 

pašvaldībās un 

pašvaldību iestādēs 

1,5 

sertifik

āts 

Attālināti D.Cāzere 

I.Cimere 

V.Truhanova 

V.Strode  

I.Puzāne 

J.Vītola 

V.Kruška 

L.Cimdiņa  

L.Taukule  

D.Akmentiņš 

J.Ogorodņikova 

8.  04.02.  Zoom  JSPA Sociālo mediju 

lietotprasmes  

2 Attālināti  I.Goba 

I.Stiebriņa 

9.  10.02., 

05.05.  

Zoom  Madonas 

novada skolu 

bibliotekāru 

met. apvienība 

Sanāksmes skolu 

bibliotēkāriem  

2 Attālināti  D.Sestule  

10.  11.02.  Tiešsaiste  EPALE  Vizuālā materiāla 

noformējums 

programma Canva 

2 Attālināti  V.Truhanova 

L.Cimdiņa 

11.  11.02.  Tiešsaiste  LNB  Lasīšanas pandēmija  1 Attālināti  K.Bukovska  

12.  18.02.  Tiešsaiste  JSPA  Digitālie sadarbības 

rīki: pieredzes stāsti 

3 Attālināti  I.Stiebriņa 

13.  19.02.  Zoom  Nodibinājums 

“Latvijas 

Bērnu bāreņu 

fonds”, 

sadarbībā ar 

VPR un 

Labklājības 

ministriju  

“Bērni ar 

funkcionāliem 

traucējumiem un 

sabiedrības stereotipi” 

6 Attālināti L.Maligina 

14.  19.02.  Ms 

Teams 

VARAM Reģionu sadarbības 

partneru pašvaldību 

kontaktpersonu 

pasākums 

2  Attālināti  I.Goba  

15.  24.02.  tiešraide LNB Virtuālā trešdiena 

bibliotekāriem 

1 Attālināti J.Mežvinska 

V.Truhanova 

V.Strode 

I.Goba  

I.Skuške 

J.Vītola  

K.Bukovska 

I.Stiebriņa  

B.Ēķe 

16.  25.02.  Zoom  LNB KAC Latvijas periodika: 

informācijas resursi un 

kātos izmantot 

4 Attālināti S.Dreiblate 

17.  25.02.  Tiešsaiste  EGO  Radošums un tā 

izpausmes darbā ar 

8 Attālināti  I.Stiebriņa  
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bērniem un 

pieaugušajiem  

18.  26.02.  Webex   Gulbenes 

bibliotēka 

Seminārs. Dizaina 

domāšanas attīstīšana 

bibliotekāriem 

3 Attālināti J.Mežvinska 

V.Truhanova 

V.Strode 

I.Skuške  

J.Vītola 

L.Cimdiņa 

K.Bukovska 

I.Stiebriņa  

T.Ivenkova 

19.  25., 

26.02. 

Novem 

brī 

Tiešsaiste  VARAM  VPVKAC pusgada 

mācību dienas  

7 

 

6 

Attālināti  K.Bukovska 

I.Stiebriņa  

 

I.Stiebriņa  

20.  03.03., 

17.03., 

24.03., 

31.03.  

Zoom  Rīgas domes 

izglītības, 

kultūras un 

sporta 

departaments 

No idejas līdz projekta 

īstenošanai 

12 Attālināti  I.Goba  

21.  05.03.  Webex Gulbenes 

bibliotēka 

Seminārs. Radošums 

21.gadsimta 

bibliotēkaā 

2 Attālināti J.Mežvinska 

V.Truhanova 

V.Strode 

I.Skuške  

G.Matīsa 

E.Kalniņa 

J.Vītola 

L.Cimdiņa 

J.Ogorodņikova 

K.Bukovska 

I.Stiebriņa  

T.Ivenkova 

22. 05.03. Zoom  LNB, D. 

Melbārde  

Ceļazīmes mediju 

lietošanā  

2 Attālināti I.Goba  

L.Maligina 

23. 09.03. Tiešsaiste  LU Open 

Minded 

Mācāmies mācīties 

svešvalodas 

10 Attālināti  B.Ēķe 

24. 10.03. Zoom  LNB Projekta “Zenit stāsti” 

seminārs  

3 

 

Attālināti J.Mežvinska 

V.Truhanova 

V.Strode 

I.Puzāne 

L.Gluščuka 

I.Goba 

E.Kalniņa  

L.Cimdiņa 

L.Taukule 

I.Bačuka 

L.Maligina  

25. 12.03. Zoom  Ērgļu novada 

pašvaldība  

Datu aizsardzība 

pašvaldībās un 

pašvaldības iestādēs  

2 Attālināti K.Bukovska 

I.Stiebriņa  

S.Dreiblate 

26. 17.03. -

19.03. 

Zoom  LNB  LNB informācijas 

resursi 

12 Attālināti G.Bondare 
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27. 18.03. Zoom  LKK Tiešsaistes atvērtās 

lekcijas  publisko 

bibliotēku 

darbiniekiem 

A 4  

 

Attālināti J.Mežvinska 

V.Truhanova 

V.Strode 

I.Goba  

I.Skuške 

J.Vītola 

I.Bačuka 

J.Ogorodņikova 

L.Maligina 

K.Bukovska 

I.Kaņepone 

B.Ēķe 

I.Ezeriņa 

28. 23.03.  Webex 

 

Gulbenes 

bibliotēka  

Seminārs “Kā tuvoties 

lasītājiem attālinātā 

laikmetā: tiešsaistes 

piemēri, padomi, rīki” 

2 Attālināti V.Truhanova 

I.Goba  

I.Skuške 

G.Matīsa 

K.Bukovska 

T.Ivenkova 

29. 26.03.  

20.05. 

Zoom  Siguldas 

novada 

kultūras centrs 

un LNK centrs 

Projekts: Latvju raksti. 

Turpinājums 

Latvju raksti. Citādība  

6 Attālināti I.Bačuka   

30. 30.03.  Tiešsaiste  LNB BLC Lielie Lasīšanas svētki 

“Bērnu žūrija- 2020” 

2 Attālināti  V.Truhanova  

B.Ēķe 

31. 31.03.  Tiešsaiste LNB BAC Virtuālā trešdiena 

bibliotekāriem 

1 Attālināti  V.Truhanova 

V.Strode 

I.Goba 

I.Skuške 

J.Vītola  

K.Bukovska 

I.Stiebriņa  

 

32. 08.04.  Tiešsaiste  Ventspils 

bibliotēka  

Saruna ar L.Piešiņu 

“Ko un kāpēc lasīt” 

1 Attālināti  B.Ēķe 

33. 08.04.  Zoom  LNB Literatūrzinātnieku 

diskusija - 2020.gads 

oriģinālliteratūrā 

4 Attālināti J.Mežvinska 

V.Truhanova 

V.Strode   

I.Goba 

L.Cimdiņa   

I>Bačuka  

34. 13.04.  Tiešraide  EPALE  

LTPC skola 

Darbs ar Google 

dokumentiem  

1 Attālināti  I.Skuške  

V.Truhanova 

B.Ēķe 

35. 14.04. Tiešsaiste  LNB, Valsts 

prezidenta 

kanceleja 

Aizvestie. 

Neaizmirstie  

1,5 Attālināti  B.Ēķe 

36.. 13.04.  Tiešraide  EPALE Vebinārs par netiķeti 1 Attālināti I.Skuške 

37. 14.04.  

 

15.04. 

Zoom  LBB  Latvijas Bibliotēku 

festivāls 2021: 

konference,  

Ideju tirgus 

 5 

 

 4  

Attālināti J.Mežvinska 

L.Gluščuka 

I.Skuške  

E.Kalniņa 

J.Vītola 
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L.Cimdiņa  

L.Taukule 

L.Maligina 

T.Ivenkova 

38.  19.04. Zoom  Rēzeknes CB Stāstniecība kā iespēja  2 Attālināti  L.Gluščuka  

39. 21.04. Zoom  Madonas 

novada 

bibliotēka  

Tikšanās ar Andu Līci 

un Zigmundu Bekmani 

4 Attālināti J.Mežvinska 

I.Goba  

I.Skuške  

J.Vītola 

D.Sestule u.c. 

40. 23.04.  Zoom  UNESCO 

LNK Latvijas 

stāstnieku 

asociācija  

Vietu, lietu un cilvēku 

stāsti: starp tiešsaisti 

un iesaisti 

5 Attālināti  L.Gluščuka  

E.Kalniņa  

41. 23.04.  Zoom  LNB   BJVŽ 2021 

konference 

4 Attālināti I.Skuške 

42. 28.04.  Tiešsaiste  LNB  Virtuālā trešdiena. 

Dizaina domāšana  

1 Attālināti V.Truhanova  

V.Strode 

I.Goba  

I.Skuške 

J.Vītola  

K.Bukovska 

I.Stiebriņa  

43. 29.04.  Webex  Gulbenes 

novada 

bibliotēka  

E-paraksta lietošana   2  Attālināti J.Mežvinska 

V.Truhanova 

V. Strode 

I.Goba  

E.Kalniņa  

L.Maligina 

K.Bukovska 

B.Ēķe 

44. 29.04. Zoom  Ventspils 

bibliotēka  

Apkalpošanas prasmju 

attīstība. Klientu 

vajadzību izzināšana.  

3  Attālināti I.Goba 

45. 30.04.  Zoom  LNB IBBY Pavasara konference 

“Stāv lappuse kā 

kaujas zirgs uz dzejas 

pakaļkājām” 

4 Attālināti J.Mežvinska 

I.Skuške  

B.Ēķe 

46. 13.05. Zoom  LNB Konference 

“Literatūras zināšanas 

mūsdienīgam 

bibliotekāram” 

5 Attālināti V.Truhanova 

V.Strode  

I.Puzāne 

L.Gluščuka 

I.Goba 

V.Kruška   

I.Bačuka 

A.Korneta 

L.Maligina 

K.Bukovska 

B.Ēķe 
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47. 14.05. Zoom   LBB Latgales 

nodaļa, Ludzas 

bibliotēka 

Konference 

“Pašizglītība 

personības attīstībai” 

6 Attālināti L.Gluščuka  

I.Bačuka  

J.Ogorodņikova 

K.Bukovska 

I.Stiebriņa  

48. 18.05.  Facebook  EPALE  Modernas 

prezentācijas metodes. 

(Kristaps Pētersons) 

1,5 Attālināti I.Skuške  

J.Vītola 

49. 25.05. Zoom  Pedagoģiskās 

meistarības 

skola  

Bibliotekāra 

kompetences 

programma 

“Labvēlīgas 

psiholoģiskās vides 

veidošana bibliotēkas 

darbā” 

6 Attālināti I.Puzāne 

J.Vītola 

A.Korneta 

L.Čevere 

50. 26.05. Tiešsaiste  LNB BAC Virtuālā trešdiena 

bibliotekāriem 

1 Attālināti  V.Truhanova 

V.Strode 

I.Goba  

I.Skuške 

J.Vītola  

51. 26.05.  Zoom  Preiļu GB 

Europe Direct 

Austrumlatga 

lē 

Digitālā komunikācija 

tavā ikdienā / V. 

Meikšāns 

5 Attālināti  L.Gluščuka  

E.Kalniņa  

52. 27.05.  Tiešsaistē  LNB, LBB Latvijas pagastu 

bibliotekāru 

6.kongress “Pagasta 

bibliotēka- vieta 

kopienas attīstībai” 

7,5 Attālināti J.Mežvinska 

V.Truhanova 

V.Strode  

I.Puzāne 

L.Gluščuka  

I.Skuške 

E.Kalniņa 

J.Vītola 

I.Bačuka  

53. 28.05.  MS 

Teams 

LNB  Ievads medijpratībā 3 Attālināti J.Mežvinska 

I.Goba 

E.Kalniņa  

L.Maligina  

54. 02.06. MS 

Teams 

LKA  Informācijas krīze, 

traucējumi, vārtu 

sargāšana un faktu 

pārbaude 

3 Attālinati  I.Goba  

E.Kalniņa  

55. 04.06.  Tiešsaiste  LNB  Latvijas ceļš Eiropas 

kultūrā / Dr. habil. art. 

O.Spārītis  

1 Attālināti  V.Truhanova 

V.Strode  

56. 07.06.  Tiešsaiste  KM Vebinārs par Covid-19 

sertifikāta darbību 

1,5 Attālināti  D.Sestule 

57. 21.06.  Zoom  Biedrība 

“Latvijas 

Psiholoģijas 

muzejs” 

Mācīšanās un 

uzvedības motivācija, 

tās korekcijas iespējas 

6 Attālināti  I.Bačuka  
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58. 11.08. Zoom  Latvijas 

pašvaldību 

mācību centrs 

Digitālā medijpratība 4 Attālināti G.Bondare 

59. 17.08.  Zoom  VPR,Labklājī 

bas ministrija, 

audžuģimeņu 

apvienība 

“Terēze” 

Seminārs vispārējo 

pakalpojumu 

sniedzējiem “Bērni 

ārpus ģimenes aprūpē, 

sadarbība” 

7 Attālināti  L.Maligina 

60. 20.08.  Zoom  LNB KAC Domnīca 

bibliotekāriem 

2 Attālināti  V.Strode 

61. 20.-

21.08.  

Skrīveri – 

Ogre - 

Ikšķile 

LBB  Literārais pārgājiens  8 Klātienē  E.Kalniņa  

62. 09.09.  Latgale  Lubānas 

apvienības 

pārvalde 

Pieredzes brauciens pa 

latgales austrumiem: 

Zilupe, Kārsava 

8 Klātienē  I.Kaņepone 

63. 22.09.  Zoom  LBIA  Seminārs 

“Nesaprotamais 

jaunietis bibliotēkā” 

(Artūrs Miksons) 

2 Attālināti E.Kalniņa  

L.Čevere 

64. 22.09.  MTeams SIA “FN- 

Serviss” 

mācību centrs 

“Drošība” 

Ugunsdrošībai un 

civilajai aizsardzībai 

lietojamās drošības 

zīmes signālkrāsojums 

2 Attālināti  V.Truhanova 

V.Strode  

65. 23.-

24.09. 

Tiešsaiste  LBB, LMB, 

LNB 

Ilgtspējīgas attīstības 

mērķu lokalizēšana 

Baltijas valstu muzejos 

un bibliotēkās 

 Attālināti  I.Puzāne 

66. 24.09. Zoom  LU LFMI 

latviešu 

folkloras 

krātuve 

Kā garamantas.lv var 

palīdzēt atdzimt 

varoņiem? 

1,5 Attālināti  B.Ēķe 

67. 27.09. Zoom  Latvijas 

pašvaldību 

mācību centrs 

Digitālā kompetence- 

būtiska prasme 21.gs. 

4 Attālināti G.Bondare 

68. 28.09. Tiešsaiste  Sunstar Group Kā izmantot Darba 

drošibas instrukcijas 

vienā e-vidē 

1,5 Attālināti  D.Sestule  

69. 08.10.  Zoom  LNB  Kultūras mantojuma 

institūciju datu 

sadarbspēja digitālajā 

telpā: terminoloģiskais 

aspekts 

4 Attālināti  L.Gluščuka  

70. 4 

nodarbī

bas 

08.10. – 

01.11. 

Facebook 

platformā 

Biedrība 

“Sarkaņu 

pagasta 

kultūrmantoju

ms”  

Projekta 

“Neirografika” 

ietvaros – 

neirografikas metodes 

pielietošana savu 

 

12 

 

Attālināti 

I.Bačuka  
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emocionālo 

sastrēgumu risināšanā. 

71. 09.; 

16.10.  

Madonas 

NB,  

Zoom  

Madonas 

novada 

bibliotēka  

Dzimtas pētniecība – 

izziņas piedzīvojums 

8 Klātienē, 

attālināti  

L.Gluščuka  

72. 14.10. 

 

19.10. 

Tiešsaiste  LPMC Drošība internetā – kas 

par to jāzina 

pedagogam; Digitālā 

pratība. Medijpratība. 

Sociālo tīklu lietošana. 

Videokonferenču 

iespēju izmantošana  

4 

 

4 

Attālināti  D.Sestule 

73. 15.10.  MS 

Teams 

Preiļu GB 

Europe Direct 

Austrumlatgal

ē 

Digitālā vide kā 

instruments interešu 

īstenošanai 

6 Attālināti  I.Bačuka 

74. 21.-

22.10.  

Zoom  UNESCO 

LNK 

Vērtību griežos: 

ētiskie izaicinājumi 

virtuālajā un reālajā 

pasaulē 

8 Attālināti  L.Gluščuka  

75. 22.10.  MS 

Teams 

Cēsu Centrālā 

bibliotēka  

Vidzemes novadu 

Bērnu un skolu 

bibliotēku darbinieku 

19.konference 

“Inovatīvi pakalpojumi 

bibliotēkās – pieredze, 

risinājumi, nākotnes 

vīzijas” 

4 Attālināti V.Truhanova 

V.Strode  

I.Puzāne 

I.Goba  

V.Kruška 

L.Cimdiņa 

L.Taukule  

J.Ogorodņikova 

L.Maligina 

I.Stiebriņa  

I.Grote 

B.Ēķe 

76. 25.10. Zoom  LU LFMI 

Latviešu 

folkloras 

krātuve 

“Poļku lēca apkārt tā, 

ka putekļi vien 

griezās”: horeogrāfiskā 

folklora 

1,5 Attālināti  B.Ēķe 

77. 29.10.  Zoom  LNB KAC Domnīca. Noslēgums 2 Attālināti G.Matīsa  

78. 29.10. Zoom  Fonds “Nāc 

līdzās!, LMB 

Latvijas muzeju 

pieejamības 

uzlabošana cilvēkiem 

ar īpašām vajadzībām 

6 Attālināti  E.Kalniņa  

79. Oktobris

- 

novemb

ris 

Zoom  NVO 

“Patvērums 

Droša māja” 

Atvērti pasaulei – 

starpkultūru 

komunikācija 

30 Attālināti  G.Bondare 

V.Truhanova 

V.Strode 

J.Ogorodņikova 

L.Maligina 

80. 04.11. Zoom  LNB, KM  Medijpratības 

seminārs 

“Medijpratība – ne 

tikai izglītības, bet arī 

5 Attālināti V.Truhanova 

V.Strode  

I.Puzāne 

L.Gluščuka 

I.Goba  
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veselības un drošības 

jautājums” 

I.Skuške  

J.Vītola 

S.Dreiblate 

81. 17.11.  Zoom  Madonas 

novada 

pašvaldība 

Budžeta plānošana 

ZZDats 

1 Attālināti J.Vītola 

82. 24.11. Tiešsaiste  LNB  Virtuālā trešdiena 

bibliotekāriem 

1 Attālināti V.Truhanova 

V.Strode 

I.Skuške  

J.Vītola  

83. 25.11. Zoom  LU LFMI 

Latviešu 

folkloras 

krātuve 

Teicējs tiešsaistē  1,5 Attālināti  B.Ēķe 

84. 25.11.  Tiešsaiste  KISC  Vebinārs “3td e-

Grāmatu bibliotēkas 

un Letonikas Lasītavas 

e-grāmatas publisko 

bibliotēku lietotājiem  

1,5 Attālināti V.Truhanova 

I.Skuške   

J.Vītola  

I.Stiebriņa  

85. 30.11.  

14.12. 

Zoom  LNB BLC Bērnu žūrijas 

tīmekļseminārs  

4 Attālināti V.Truhanova 

L.Gluščuka  

I.Skuške  

E.Kalniņa  

I.Bačuka  

B.Ēķe 

T.Ivenkova 

 

86. Oktobris

-

decembr

is   

Zoom  Ventspils 

bibliotēkas 

RMC 

Zoom programmas 

funkcijas, izmantošana  

4 Attālināti  E.Kalniņa  

I.Skuške 

J.Vītola 

87. 26.10.-

30.11.  

Zoom  LNKC ARETĒ 5 soļu 

pozitīvo ieradumu 

programma 

personiskai un 

profesionālai 

izaugsmei, 

produktivitātei un 

dzīvespriekam 

A 6  Attālināti E.Kalniņa  

L.Cimdiņa 

88. 02., 06., 

08.12.  

Tiešsaistē 

vai 

ierakstā  

Režisora V. 

Meikšāna 

publiskās 

runas skola  

Ingas Žoludes 

vebināru cikls “Radošā 

rakstniecība” 

4 Attālināti  E.Kalniņa  

89. 08.12.  Zoom  Europe Direct 

Gulbenē  

Tiešsaistes forums 

uzņēmējiem 

2 Attālināti  E.Kalniņa  

90. 09.12. Tiešsaiste 

lsm.lv 

UNESCO 

LNK  

Vi Latvijas stāstnieku 

konference “starp 

vērtībām un ērtībām” 

10- Attālināti L.Gluščuka  

E.Kalniņa  

91. 21.09.-

28.12.  

Zoom  Mācību centrs 

“BUTS” 

Efektīvs darbs ar MS 

Excel, datu analīze un 
160 Attālināti  I.Skuške 

J.Vītola  
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vizualizācija (bez 

priekšzināšanām 

92. Novemb

ris-

decembr

is  

Zoom  Riseba  “Dari digitāli” mācību 

kurss digitālajiem 

līderiem 

16 Attālināti  A.Korneta 

L.Maligina 

I.Grote 

D.Sestule  

I.Broka 

 

Viesienas bibliotēkas vadītāja I.Cimere, piedaloties projekta ,,Rosinātava” attālinātās 

nodarbībās, noklausījās lekcijas 16 akadēmisko stundu apmērā un nokārtoja noslēguma pārbaudījumu 

tiešsaistes kursā ,,X, Y, Z un A paaudzes: izaicinājumi darba devējiem, vecākiem un pedagogiem" 

Latvijas universitātes  profesores Zandas Rubenes vadībā. 

Barkavas bibliotēkas vadītāja R. Moroza piedalījusies 14 tiešsaistes pasākumos.  

Liezēres pagasta bibliotēkas vadītāja D.Madalāne: “2021. gadā apmeklēju 12 profesionālās 

pilnveides pasākumus 56 stundu garumā, klātienē un attālināti Madonas novada bibliotēkā, Gulbenes 

novada bibliotēkā, LNB, Madonas novada pašvaldībā. 2021.gada nogalē bija paredzēts eksāmens  

ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai. Covid – 19 

pandēmijas noteikto ierobežojumu dēļ eksāmens pārcelts uz 2022.gada pavasari. Mani, kā bibliotēkas 

vadītāju, ļoti apmierina attālināto semināru un apmācību iespējas. Aktuāli temati, zinoši pasniedzēji, 

virtuāla kolēģu klātbūtne – ko labāku vēl var vēlēties! No bibliotēkas kopējā finansējuma tikai nelielu 

summu var atvēlēt darbinieka apmācībām, papildus arī ceļa izdevumi, tā kā attālinātajās mācībās 

piedalos labprāt”. 

Mārcienas pagasta bibliotēkas vadītāja E.Kalniņa ir LBB biedre, gada nogalē iesaistījās 

biedrības rīkotajā akcijā “Bibliotekāri un lasītāji vakcinējas.” 

Degumnieku un Cesvaines bibliotēkas vadītājas apguva Bibliotēkas speciālista kompetences 

programmu “Sekmīgas mācīšanās pamati kompetenču pieejā balstītā mācību saturā” (6 st.). 

Sarkaņu pagasta bibliotēkas vadītāja I.Bačuka: “Pārskata periodā piedāvāto izglītojošo 

aktivitāšu klāsts bija pieejams attālināti bez maksas, turklāt plašu, saistošu, aktuālu tematiku un ar 

kvalitatīvu satura sniegumu. Iespēju piedalīties semināros, mācībās, konferencēs tiešsaistē vērtēju kā 

pozitīvu aspektu – ekonomējās laiks, līdzekļi un klientiem netika traucēta bibliotēkas pieejamība. Tā 

kā pandēmijas dēļ, lasītāji bibliotēku apmeklēja nedaudz retāk, bibliotekārs varēja vairāk laiku atvēlēt 

profesionālajai pilnveidei tiešsaitē, par ko liecina atšķirīgais stundu skaits: 2020.gadā 46, bet 2021. – 

88 stundas. Priecē, ka arī klātienē varēju vasarā piedalīties Madonas NB organizētajā ekspedīcijā “ES 

labās prakses izzināšana Ogres novadā” un gūt vērtīgu, radošam darbam iedvesmojošu pieredzi Ogres 

Centrālajā bibliotēkā. 

Vestienas bibliotēkas vadītāja J. Ogorodņikova piedalījās vairākās Domnīcās un Virtuālajās 

trešdienās. Saistībā ar Covid -19 ierobežojumiem nav  nokārtots kvalifikācijas eksāmens.  

Cesvaines bibliotēkas vadītāja līdz ATR veica domes priekšsēdētāja vietnieka pienākumus. 

Abonementa vadītāja ir Cesvaines Vēlēšanu komisijas sekretāre. Bērnu literatūras nodaļas vadītāja 

vada Svētdienas skolu Cesvaines ev.lut. baznīcā, gatavo mielastu Grašu pilī.  

Lai gan attālinātajiem pasākumiem ir savas priekšrocības,tomēr jāatzīst, ka krietni kvalitatīvāk un 

efektīvāk informāciju var uztvert klātienē notikušajos pasākumos- kad ir iespēja satikties ar kolēģiem, 

nodibināt kontaktus un arī izbraukt/iziet no savas ikdienas un ierastās vides, kas nebūt nav mazsvarīgi,  

tā paplašinot savu redzes loku un sajūtot, redzot, uzņemot informāciju par to- kā notiek citur, ko  var 
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paņemt par piemēru un labo praksi, un ieviest savā bibliotēkā. Dažkārt ir grūti apvienot, jo paralēli 

notiek apmeklētāju apkalpošana. 

Ir nogurums no “ekrānpasākumiem”.  

 

• Problēmas un to risinājumi personāla jomā 

Bažas rada gaidāmās izmaiņas Madonas novada bibliotēku tīklā. Problēma ir arī personāla 

novecošana. Salīdzinoši zemais atalgojums un pietiekami augstās prasības neveicina jauno 

speciālistu piesaisti lauku bibliotēkām.   

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 
 

• Galvenie rādītāji  

 

Jau otro gadu sadzīvojam ar Covid -19, šī krīzes situācija neapšaubāmi ietekmējusi visu dzīvi, arī 

bibliotēku darbību, nemainīgas palikušas bibliotēku funkcijas un uzdevumi. Publiskā bibliotēka, 

būdama vietējais zināšanu ieguves avots, nodrošina pamata apstākļus mūžizglītībai un iespējai celt 

savu kultūras līmeni, tai ir nozīmīga vieta cilvēku dzīvē kā profesionālo, intelektuālo un kultūras 

vajadzību nodrošinātājai. Bibliotēka ar savu darbību vērsta uz klientorientētas bibliotēkas veidošanu, 

kā arī uz lasīšanu veicinošu darbību, arī attālināti sniedzot pakalpojumus. 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

 2019 2020 2021* % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 10593 9713 8893  -8; -8 

t. sk. bērni 3416 2825 2396 -17; -15 

Bibliotēkas apmeklējums 146057 119925 90969  -18; -24 

t. sk. bērni 41618 26156 13428  -37; -49 

Virtuālais apmeklējums 91758 118238 378287 +29; +69 

Izsniegums kopā 269373 211757 185020 -21; -13 

t. sk. grāmatas 136691 129543 117074  -5; -10 

t. sk. periodiskie izdevumi 128888 79959 65685 -38; -18 

t. sk. bērniem 43996 24770 20987 -44; -15 

Bibliotekārais aptvērums % 

no iedz. skaita pašvaldībā 

30.45 28.80 26.57  -1.65; -2.23 

t. sk. bērni līdz 18 g.* 61.44 51.95 44.37  -9.49; - 7.58 

Iedzīvotāju skaits 34787 33722 33467 -3; -0,76 

t. sk. bērni līdz 18 g. 5559 5437 5400  -2.2; -0,7 

 

*dati uz 30.06.2021. avots- PMLP. 
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Vislielākā nozīme rādītāju samazināšanai ir tas laiks, kad bibliotēkas bija slēgta klātienes 

bibliotekārajiem pakalpojumiem, saistībā ar COVID-19 izplatības ierobežošanas pasākumiem. Tā kā 

lauku bibliotēkās lielu daļu pieprasīto bibliotekāro pakalpojumu sastāda tieši klātienes bibliotekārie 

pakalpojumi- kā datorpakalpojumi, lasītavu izmantošana. Pārskata periodā kopumā bibliotēkas 

bibliotekāros pakalpojumus klātienē nodrošināja aptuveni 10 mēnešus, lasītavu pakalpojumi pieejami 

tikai sākot ar jūniju. Arī personāla slimošana, kontaktpersonu karantīnas laiku ievērošana ietekmējusi 

bibliotēku pieejamību pakalpojumiem. Šis laiks ļoti mainījis cilvēku paradumus, vajadzības,  daudzi 

atturējās no publisku vietu apmeklēšanas un izvēlējās laiku pavadīt mājās vai izejot dabā.  Tā kā 

bibliotēka vairs nevarēja būt par vietu, kur var pavadīt savu brīvo laiku, bet tikai īslaicīgi un mērķtiecīgi 

saņemt bibliotekāros pakalpojumus, tas ir būtiski ietekmējis bibliotēkas statistiskos rādītājus.  

Bērni un jaunieši nedaudz brīvāk bibliotēku varēja apmeklēt tikai vasaras periodā. Diemžēl tam 

ir negatīvas sekas ikdienas paradumos, ceļš uz bibliotēku vairs nav ikdienas sastāvdaļa pēc stundām 

skolā. 

 Ja 2020.gadā virtuālie un fiziskie apmeklējumi bija 50% pret 50%, tad 2021.gadā situācija 

krasi mainījusies: fizisko apmeklējumu skaits -19%, virtuālo – 81%.  

Šajā laikā pieaug sociālo tīklu nozīme un informācijas, aktivitāšu izplatīšana tajos.  
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1. Madonas novada bibliotēka 2173 786 27314 23002 4312 374578 46264 9986 

2. Aronas pagasta Aronas bibliotēka 102 19 838 716 122   2971 254 

3. Aronas pagasta Kusas bibliotēka 232 61 1843 1463 280   2555 429 

4. Aronas pagasta Viesienas bibliotēka 101 15 88 795 93   1547 34 

5. Barkavas bibliotēka 210 66 1547 1220 327 509 2793 258 

6. Barkavas pag. Stalīdzānu bibliotēka 133 22 890 762 128   1860 193 

7. Bērzaunes pagasta bibliotēka 172 47 1862 1698 164   3516 156 

8. Dzelzavas pagasta 1. bibliotēka 237 74 2327 2038 289 2302 5194 381 

9. Dzelzavas pagasta 2. bibliotēka 164 37 1980 1747 233   5053 173 

10. Kalsnavas pagasta bibliotēka  278 67 1737 1638 99   6498 176 

11. Lazdonas pagasta bibliotēka 226 59 2915 2389 526   6260 627 

12. Liezēres pagasta bibliotēka 149 32 1611 1475 136   3915 134 

13. Liezēres pag. Mēdzūlas bibliotēka 53 1 1251 1250 1   3585 2 

14. Ļaudonas pagasta bibliotēka 179 56 1074 833 241   4173 325 

15. Ļaudonas pag. Sāvienas bibliotēka 54 15 731 689 42   1490 36 

16. Mārcienas pagasta bibliotēka 141 33 1832 1650 182   2567 144 

17. Mētrienas pagasta bibliotēka 150 25 1212 1155 57   3530 58 

18. Ošupes pag. Degumnieku bibliotēka 182 42 2754 2356 398   5190 241 

19. Praulienas pagasta bibliotēka 223 73 1617 1223 394   2488 366 

20. Praulienas pag. Saikavas bibliotēka 121 25 849 710 139   1872 72 

21. Sarkaņu pagasta bibliotēka 129 33 1202 1061 141   1949 166 

22. Sarkaņu pag. Biksēres bibliotēka 144 18 1957 1858 99   4349 272 

23. Vestienas  bibliotēka 241 33 2815 2622 193   6626 193 

24. Cesvaines bibliotēka 918 219 5137 3942 1195   9994 1176 

25.  Kraukļu bibliotēka 142 21 1364 1157 207   2264 224 

26. Ērgļu  bibliotēka 446 141 5070 4117 953   7717 977 

27.  Jumurdas bibliotēka 80 20 781 664 117   1098 84 

28 Sausnējas bibliotēka 119 21 922 851 71   2470 69 

29. Lubānas pilsētas bibliotēka 597 112 7610 6497 1113 898 16304 2217 

30.  Meirānu bibliotēka  51 13 2048 1851 197   2804 55 

31. Varakļānu  tautas bibliotēka 426 137 3371 2639 732   8737 915 

32. Varakļānu nov. Murmastienes  bibl. 221 69 1268 1040 228   4472 503 

33. Varakļānu no. Stirnienes bibliotēka 99 4 1152 1133 19   2915 91 

  Kopā   8893 2396 90969 1360 13428 378287 185020 20987 

 Madonas novads 5794 1639 62246 1360 8596 377389 126245 14676 

 Cesvaines apvienība  1060 240 6501 1360 1402 0 12258 1400 

 Ērgļu apvienība 645 182 6773 1360 1141 0 11285 1130 

 Lubānas apvienība 648 125 9658 1360 1310 898 19108 2272 

 Varakļānu novads  746 210 5791 4812 979 0 16124 1509 
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Lietotāju skaita dinamika  2017-2021 

 

 

 
 

 

 

Apmeklējumu (fizisko) skaita dinamika 2017- 2021 
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Apmeklējumi -2021 
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Bibliotēku lietotāju procentuālais aptvērums 

Nr. 

p.k.  

Bibliotēkas nosaukums  Iedz.  

skaits  

Lietotāj

i % no 

iedz. 

sk. 

Iedz. 

skaits 

Liet. % 

no iedz. 

sk. 

Iedz. 

skaits 

Liet.% 

no iedz. 

skaita 

  2019 2019 2020 2020 2021 2021 

1.  Aronas pagasta Aronas bibliotēka 125 89.6 124 80.64 111 92 

2.   Aronas pagasta Kusas bibliotēka  820 31.9 810 63.1 800 29 

3. Aronas pag. Viesienas bibliotēka  125 90.4 125 82.4 125 80.8 

4.  Barkavas bibliotēka   881 30 860 25.23 851 24.68 

5.  Barkavas pag. Stalīdzānu bibl.  366 40 379 37 380 35 

6.  Bērzaunes pagasta bibliotēka  1300 19.1 1300 14 1463 12 

7.  Dzelzavas pagasta 1. bibliotēka  1216 26 1189 25 1134 21 

8.  Dzelzavas pagasta 2. bibliotēka 239 83 250 72 242 68 

9. Kalsnavas pagasta bibliotēka  1738 23.53 1676 19.87 1648 16.87 

10. Lazdonas pagasta bibliotēka  701 38.8 676 37 644 35 

11. Liezēres pagasta bibliotēka  1131 16.2 1116 15.2 1096 13.6 

12. Liezēres pag. Mēdzūlas bibliotēka  95 78 93 66 91 58 

13. Ļaudonas pagasta bibliotēka 1102 25.6 1074 22.2 1045 17.1 

14. Ļaudonas pag. Sāvienas bibliotēka 187 30 185 28 184 29 

15. Mārcienas pagasta bibliotēka 954 12.99 933 14.47 917 15.38 

16. Mētrienas pagasta bibliotēka 688 24 675 25 668 23 

17. Ošupes pag. Degumnieku bibl. 990 17 949 17 847 21 

18. Praulienas pagasta bibliotēka  1551 20 1487 24 1465 15.2 

19. Praulienas Saikavas bibliotēka 455 29 450 25.5 445 27.19 

20. Sarkaņu pagasta bibliotēka 625 22 608 19 605 21 

21. Sarkaņu pag. Biksēres bibliotēka  668 27 665 25.5 633 23 

22. Vestienas  bibliotēka  623 46 604 45 604 40 

23. Cesvaines  bibliotēka  2438 35 2370 32.3 2375 26 

24. Kraukļu bibliotēka   1133 12.8 1112 11.5 1108 12.8 

25. Ērgļu bibliotēka  2142 27 2080 25 2075 21 

26. Jumurdas bibliotēka 271 32.1 266 29.3 252 31.7 

27. Sausnējas bibliotēka  493 29 470 27 454 26 

28. Lubānas pilsētas bibliotēka   1768 45 1749 44.6 1740 34.31 

29. Meirānu bibliotēka 364 23 356 20 348 15 

30. Varakļānu tautas bibliotēka 1836 34 1801 30 1765 24 

31. Murmastienes bibliotēka  695 31 666 31.5 663 33.3 

32. Stirnienes bibliotēka  262 39 210 49 180 55 
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Iedzīvotāju skaits reģionā pēc PMPL datiem: 

Novads  01.07. 

2021. 

01.01. 

2021. 

01.01. 

2020. 

01.01. 

2019. 

01.01. 

2018. 

Cesvaines 

novads 

2403 2398 2444 2515 2601 

Ērgļu novads 2777 2805 2875 2973 3052 

Lubānas 

novads 

2245 2258 2314 2399 2429 

Madonas 

novads 

23005 23182 23585 24019 24452 

Varakļānu 

novads 

3037 3079 3173 3254 3337 

Kopā  33467 33722 

 

34391 

 

35160 35871 

 
 

 
 

 

26.57%  no visiem reģiona iedzīvotājiem izmanto bibliotēku pakalpojumus.  

Salīdzinoši 2020.gadā- 28,80%,   2019.gadā - 30,45%.  

Iedzīvotāju skaits reģionā turpina vienmērīgi līgani sarukt. Kā liecina PMLP statistika (dati 

pieejami uz 01.07.2021.), pārskata periodā pusgada laikā tas sarucis par 255 iedzīvotājiem, ir vērojama 

ne tik strauja samazināšanās. Salīdzinoši iepriekšējā gada laikā – sarucis par 669 iedzīvotājiem. Nav 

noslēpums, ka reāli iedzīvotāju skaits ir krietni savādāks nekā dati no oficiālās statistikas. Cesvaines 

novadā skaits palielinājies par 5 iedzīvotājiem. Iedzīvotāju samazinājums pārējos novados līdz ATR: 

Ērgļu novadā  – 28  
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Lubānas novadā - 13 

Madonas novadā – 177  

Varakļānu novadā - 42 

 

• Pakalpojumu attīstība, jauninājumi  

 

Bibliotēkas pamatrādītāju sniegumu turpināja negatīvi ietekmēt Covid 19 pandēmijas ārkārtas 

situācijas apstākļi. Galvenās bibliotēku darba prioritātes aizvadītajā gadā bija pielāgošanās – atbilstoši 

valdības pieņemtajiem nosacījumiem: Covid-19 sanitārā protokola ievērošana, lasītāju apkalpošana 

attālināti; grāmatu aprite ar iepriekšēju pieteikšanu;  daudz telefonisku uzziņu, arī WhatsAppā. Lietotāji 

aktīvi izmanto https://madona.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx piedāvātās iespējas.  

Aktuāls visās bibliotēkās bija Covid-19 sertifikāta izgūšanas pakalpojums. Praulienas, Liezēres, 

Kusas, Viesienas, Mētrienas bibliotēkās sertifikātu izguve iedzīvotājiem, kuriem nav piekļuves 

internetbankai. 

Notiek autoriziācijas datu izsniegšana, kas nodrošina piekļuvi attālināti abonētajām  datubāzēm, 3td e-

GRĀMATU bibliotēkai. Veic elektronisko dokumentu piegādi pēc lietotāju pieprasījuma no 

bibliotēkas krājuma, izmantojot e-pastu. 

Uzziņas, konsultācijas par bibliotēkas izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu 

izpilde, konsultācijas par informācijas meklēšanas iespējām, e- pakalpojumi.  

Vairākās bibliotēkās nodrošinātas dokumentu e-paraksta iespējas.  

Aktivitātes Facebook bibliotēkas profilā-gan par bibliotēku darbību atbilstoši sanitārā protokola 

prasībām, gan konkursi, grāmatu jaunumi. 

 

Darba laiki atbilstoši vietējās kopienas, pagastu pārvalžu, doktorātu un citu iestāžu darba laikiem, 

lai ērti apmeklētājiem. Sestdienās pārskata periodā atvērtas 11  Kusas, Dzelzavas pagasta 1., Dzelzavas 

pagasta 2., Mēdzūlas, Mētrienas, Praulienas, Saikavas, Kraukļu, Ērgļu, Lubānas, Varakļānu 

bibliotēkas. Izmaiņas vasaras periodā un ārkārtējās situācijas laikā. 

 

Tradicionāli uzmanība veltīta lasītāju apkalpošanas kvalitātei, Covid laikā – pastiprināti darbam 

ar bibliotēkas krājumu, uzziņu un informācijas darbam.  

Bibliotēku darbinieki aicināja izmantot bezmaksas digitālās kolekcijas un datubāzes 

www.letonika.lv, www.periodika.lv, www.filmas.lv, www.gramatas.lndb.lv, u.c. 

  

Bibliotekārā apkalpošana tiek organizēta, piemērojoties vietējiem apstākļiem, pandēmijas 

ierobežojumiem un apmeklētāju vajadzībām saskaņā ar plānošanas dokumentiem. Bibliotēkas 

līdzdarbojas pilsētu, pagastu rīkotajās aktivitātēs līdzās bibliotekārajai darbībai. 

 

Bibliotēkas saviem apmeklētājiem piedāvā tradicionālos bezmaksas pakalpojumus.  

Maksas pakalpojumi ir printēšana, kopēšana, skenēšana, informācijas saglabāšana dažādos datu 

nesējos, laminēšana, atbilstoši bibliotēku tehniskajam nodrošinājumam. Atsevišķās  bibliotēkās – Ērgļu 

novada Jumurdas, Sausnējas pašvaldība sedz tradicionālos maksas pakalpojumus – printēšanu, 

kopēšanu. Madonas novada bibliotēkās 2018.gadā ir izstrādāti vienoti Madonas novada vietējas 

nozīmes bibliotēku lietošanas noteikumi, kas apstiprināti ar Madonas novada pašvaldības 2018. gada 

22. maija domes lēmumu nr. 182 (protokols Nr.8.,4p.).     

https://madona.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
http://www.letonika.lv/
http://www.periodika.lv/
http://www.filmas.lv/
http://www.gramatas.lndb.lv/
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Bezkontakta literatūras apmaiņai Lazdonas bibliotēkas verandā novietots grāmatu skapis.  

Vestienas bibliotēka sadarbībā ar tautas namu izveidoja āra lasītavu. 

E-grāmatu bibliotēka  

Pozitīvi, ka bibliotēkas lietotāju attālinātā apkalpošana pandēmijas ierobežojumu laikā veicinājusi 

iedzīvotāju plašāku izpratni par iespēju piekļūt grāmatām- “3td E-GRĀMATU bibliotēka”, tostarp 

ārzemēs. To apliecina dati par reģionu kopā tabulā. Lasītāju skaita ziņā 10.vieta starp visām 34 ALISE 

instancēm, bet e-grāmatu izsnieguma ziņā 7.vieta vieta starp visām 34 ALISE instancēm. 

 

“E-grāmatu bibliotēkas statistikas dati” reģionā 

 2019 2020 2021 

E-grāmatu bibliotēkas lasītāju/autorizēto 

lietotāju skaits kopā  

152 367 435 

E-grāmatu bibliotēkas lasītāju/autorizēto 

lietotāju skaits pārskata periodā 

152 215 68 

E-grāmatu bibliotēkas izsniegums kopā 571 2070 3141 

E-grāmatu bibliotēkas izsniegums pārskata 

periodā 

571 1499 1071 

 

 

• Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti, to rezultāti; jaunu 

lasītāju piesaiste 

 

Sabiedrības viedoklis par bibliotēkas darbību, apmeklētāju vajadzību apzināšana galvenokārt tiek 

noskaidrota individuālās sarunās ar lietotājiem, iedzīvotājiem un pagasta iestādēm. Bibliotēkās ir 

atsauksmju grāmatas.  

Aronas pagastā 2021. gadā ir veiktas bibliotēkas apmeklētāju aptaujas, kas ir atspoguļotas rakstā 

“Mums bibliotēka ir GARĪGĀ MAIZE” Aronas pagasta pārvaldes izdevumā “Aronas pagasta vēstis” 

decembra Nr.107.  

Sarkaņu bibliotēkā sabiedrības, lasītāju viedokļa noskaidrošana notiek individuālās sarunās par 

pieejamiem pakalpojumiem, krājuma jomā un izstādēm. Vietējās kopienas intereses ņemtas vērā 

plānojot tematiskās izstādes un dalību projektu konkursos interešu izglītības jomā. Kā piemēram - 

lasītāju rosināta apmeklētājiem tika piedāvāta Latvijā vienīgās dabīgā dzintara apstrādes Mākslas 

studijas “Zītars” meistaru veidotā dzintara rotu izstāde “Pilsētā izredzētā - kur dzintars nāk krastā” un 

kolekcionāru Intas Rubenes suvenīrzābaciņu un Zigurda Zikmaņa  šķiltavu izstāde. 

 

 

• Ārējie apkalpošanas punkti kā pakalpojums (ĀAP) 

 

Pārskata periodā šajā jomā notikušas izmaiņas.  

 Madonas novada Degumnieku bibliotēkas ārējās apkalpošanas punkts Ošupē mikrorajona 

iedzīvotājiem atvērts tikai vienu dienu nedēļā. Šajā laikā iedzīvotāji var saņemt bibliotekāros un 

interneta pakalpojumus. Reģistrēto lietotāju skaits palicis nemainīgs -14, no tiem 3 lasītājas izvēlas 

tikai periodiskos izdevumus, 1 izmanto tikai datorpakalpojumus. Vienu reizi mēnesī (katra mēneša 3. 
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otrdienā) Ošupes ārējās apkalpošanas punkta telpas izmanto pagasta lietvede, lai saņemtu no 

iedzīvotājiem komunālos maksājumus. Arī bibliotekāre piegādā sociālā dienesta darbiniecei 

iedzīvotāju iesniegtos dokumentus. Bibliotēkas apmeklētāji galvenokārt ir pensionāri   vai iedzīvotāji 

ar īpašām vajadzībām. 

 Ērgļu apvienības Sausnējas bibliotēkas ārējais  apkalpošanas punkts darbojās vēl līdz oktobrim, 

tad tas tika slēgts. Šāds lēmums tika pieņemts, jo mājā, kurā tas atradās, bija arī pagasta pārvalde, bet 

tā pārcēlās uz bijušo Sausnējas pamatskolas ēku Sausnējā, kā arī bija bojāts apkures katls. Nolēma 

neuzturēt ēku tikai ārējā apkalpošanas punkta dēļ, kas atvērts vienu dienu nedēļā un no 20 lasītājiem, 

kas to apmeklēja, bija tikai 10 tādi lietotāji, kas bibliotēkas pakalpojumus izmantoja tikai Sidrabiņos. 

Lubānas pilsētas bibliotēkai bija ārējais apkalpošanas punkts „Baloži” Indrānu ciemā 2020.gadā 

vērtējams kā nerentabls, un pieņemts domes lēmums to slēgt ar 2021.gada februāri. Bibliotēkas 

vērtējums par izmaiņām: “sakarā ar ārējā apkalpošanas punkta „Baloži” slēgšanu 2021. gadā, plānojām 

organizēt lasītāju, kuri paši, dažādu iemeslu dēļ, nespēj atkļūt līdz bibliotēkai,  apkalpošanu 1x mēnesī 

viņu dzīvesvietās. Šā pasākuma veikšanai plānojām izmantot pašvaldības transportu. Diemžēl, 

aptaujājot lietotājus un izplatot piedāvājumu izmatot šo bibliotēkas pakalpojumu, nepieteicās neviens 

interesents”.  

 

• Pakalpojumu sniegšanas vieta kā pakalpojums (PSV) 

 

2021.gada jūlijā Kalsnavas pagastā darbu sāka PSV Aiviekstē, darbojoties 3 dienas mēnesī. 

Nozīmīgs solis ir Aiviekstes Multifunkcionālā centra “UP`s” nodibināšana. Lai arī šobrīd to aktīvi 

apdzīvo bibliotēka un izstāžu zāle, notiek pašdarbības kolektīva mēģinājumi. Vietējie iedzīvotāji ir 

uzrunāti izteikt savus priekšlikumus un piedāvāt līdzdalību centra veidošanai. 

Aiviekstes pakalpojumu sniegšanas vieta ir sekmējusi daudzu Aiviekstes lasītāju atgriešanos. Lai arī 

vairāki turpināja nākt uz bibliotēku Jaunkalsnavā, tagad to labprāt dara dzīvesvietā. Vidēji darba dienās 

Aiviekstē ir 17 apmeklētāji. Daudz vairāk par iespēju saņemt bibliotēkas pakalpojumu, viņi novērtē 

iespēju iziet no mājas vispār. Bibliotekāra darbā vairāk par visu šādos emocionālos notikumos ir 

svarīga spēja būt vairākiem vienā – psihologam, sociālajam darbiniekam, sameklēt informāciju un 

pielāgoties katra apmeklētāja izpratnei, vajadzībām. 

 Liezēres bibliotēka atrodas Liezēres pagasta administratīvajā centrā. Bibliotēka apkalpo lasītājus 

pakalpojumu sniegšanas vietā Ozolos, Jaunatnes ielā 1. Ozoli ir otra lielākā Liezēres pagasta apdzīvotā 

vieta. Ozolos atrodas Liezēres pamatskola un bērnudārzs, ģimenes ārsta prakse, veikals, DUS, 

Madonas novada ārpusģimenes bērnu un jauniešu aprūpes centrs. Covid -19 pandēmijas ietekmē Ozolu 

pakalpojumu vieta uz laiku tika slēgta, jo bija daudz saslimušo, arī ēkā, kurā bez bibliotēkas atrodas 

bērnu ārpusģimenes aprūpes centrs. Cilvēku ar kustības traucējumiem iekļūšana telpās nodrošināta 

PSV Ozolos, Jaunatnes ielā 1 - izdevumu apmaiņa, datoru un interneta izmantošana, uzziņu sniegšana 

2 dienas nedēļā.  

 Bērzaunes pagasta bibliotēka apkalpo lasītājus 2 apdzīvotās vietās: Sauleskalnā un Bērzaunē. 

 

• Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām – īss situācijas 

raksturojums 

 

 2019.gadā ir noslēgta 27 bibliotēku vienošanās ar Latvijas Neredzīgo bibliotēku par sadarbību 

starpbibliotēku abonementa ietvaros. Ar nolūku sekmēt un pilnveidot bibliotekāro un informacionālo 

pakalpojumu nodrošināšanu pielāgotā formātā personām, kuras ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem 
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vai citādām lasīšanas grūtībām. ( www.neredzigobiblioteka.lv). Ļaudonas bibliotēkas 18 lasītāji 

pansionātā, kā arī Sarkaņu bibliotēkas 3 lasītāji izmantojuši šo pakalpojumu. 

Lasītājiem ar īpašām vajadzībām – cilvēkiem ar redzes traucējumiem bibliotēkas nav piemērotas. 

Madonas novada bibliotēkās pieejamas lupas.  

Piekļuve cilvēkiem ar kustību traucējumiem ir 10 bibliotēkās: Barkavas, Dzelzavas pagasta 1., 

Lazdonas, Mētrienas, Biksēres, Cesvaines, Kraukļu, Jumurdas, Sausnējas, Stirnienes bibliotēkās, daļēji 

- Aronas, Kalsnavas PSV Aiviekstē, Liezēres PSV Ozolos, Vestienas, Lubānas bibliotēkās, palīdzot 

bibliotēkas darbiniekam. 

Lubānas pilsētas bibliotēku šajā pārskata periodā apmeklēja 6 cilvēki ar īpašām vajadzībām, no 

tiem 2 cilvēki ar kustību traucējumiem. Lai arī uz bibliotēku ved tikai 2 nelieli pakāpieni, dažiem 

apmeklētājiem tā ir problēma. Vajadzības gadījumā bibliotēkas darbinieces šiem cilvēkiem palīdz 

iekļūt bibliotēkas telpās vai iznes interesējošos izdevumus līdz trotuāram. Lai atvieglotu cilvēku ar 

kustības traucējumiem un  gados veco apmeklētāju piekļuvi bibliotēkai, tika izgatavota un uzstādīta 

kāpņu marga, kur pieturēties, lai pārvarētu nedaudzos pakāpienus, jo izveidot invalīdu uzbrauktuvi nav 

iespējams. Apmeklētāji ar jauno veidojumu ir ļoti apmierināti. 

 

Bibliotēkas apzina to mikrorajonā dzīvojošos cilvēkus ar īpašām vajadzībām un tālāk dzīvojošos 

vecos cilvēkus un, iespēju robežās, nodrošina viņu vajadzības pēc bibliotēkas pakalpojumiem, 

piegādājot literatūru mājās vai sadarbībā ar sociālo darbinieku, pastnieku, radiniekiem, kaimiņiem.  

 

Šajā gadā arvien vairāk praktizēta tāda bibliotekārā darba forma kā lasītāju apkalpošana mājās, 

pienesot pieprasīto literatūru veciem, slimiem, vientuļiem cilvēkiem, kuri vēlas, bet nevar nokļūt 

bibliotēkā. Šī darba forma ir 22 bibliotēkā: Jumurdā (9), Stirnienē (4), Murmastienē (7), Varakļānos 

(6), Meirānos (3), Lubānā (6), Cesvainē (2), Vestienā (9), Saikavā (6), Biksērē (11), Degumniekos (3), 

Mārcienā (1), Sāvienā (2), Mēdzūlā (6), Praulienā (2), Ļaudonā (2), Dzelzavas pagasta 2. (12), 

Kalsnavā (5), Stalīdzānos (4), Barkavā (4), Viesienā (10) un Aronā (4).  

Barkavas bibliotēkas apmeklējumi no 2020. gada marta cilvēkiem ar kustību traucējumiem nav 

pieejami, jo vairs nav iespēja izmantot pansionāta liftu. 

Bibliotēkā lietotāji  (pansionātā dzīvojošie) var brīvi pārvietoties ratiņkrēslos, jo atstarpes starp 

plauktiem ir pietiekoši platas. Pansionāta iemītnieki labprāt apmeklē bibliotēku. 3 pansionāta 

iemītniekiem piegādā grāmatas pansionātā, jo viņiem ir grūtības pārvietoties. 

Dzelzavas pagasta 1.bibliotēkā Dzelzavas speciālās internātpamatskolas audzēkņi ratiņkrēslos 

skolotāju vadībā apmeklē bibliotēkas izstādes, bibliotekārās stundas, lieto datorus.  

 

 Ļaudonas pagasta bibliotēka nav aprīkota atbilstoši personu ar īpašām vajadzībām piekļuvei 

(nav uzbrauktuves /nobrauktuves ratiņkrēsliem un bērnu ratiņiem), kas apgrūtina komunikāciju un 

pakalpojumu sniegšanu atsevišķiem bibliotēkas lietotājiem. Lai atrisinātu šo problēmu, darbojas 

sociālais darbinieks, ar kura  starpniecību notiek informācijas un grāmatu apmaiņa. 

 

 Vestienas bibliotēkā personām ar invaliditāti un māmiņām ar bērnu ratiņiem pieeja ir 

apgrūtināta, bet ar darbinieka palīdzību ir iespējama. Nav speciāla aprīkojuma redzes invalīdu 

apkalpošanai, bet apmeklētājiem ar mazākiem redzes traucējumiem ir pieejama lupa.   

 

http://www.neredzigobiblioteka.lv/
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 Ērgļu bibliotēka atrodas Saieta nama otrajā stāvā, kas nav pieejama vai ir ļoti apgrūtinoši 

pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Bibliotēkas darbinieces ir ar elastīgu darba pienākumu 

izpildi, nodrošinot bibliotekāro pakalpojumu saņemšanu arī personām, kurām ir dažādi fiziski 

apgrūtinājumi nokļūšanai līdz bibliotēkas telpām otrajā stāvā. Šī situācija tiek risināta arī ar pieprasīto 

izdevumu nogādāšanu pie lasītāja pirmajā stāvā, vai arī, piegādājot pieprasīto izdevumu lasītājam 

dzīvesvietā, ja tas ir nepieciešams. Arī Varakļānu bibliotēka atrodas Saieta namā, analogi izvietotās 

telpās, apkalpošana notiek līdzīgi.  

 

 Sausnējas bibliotēkai jaunu lasītāju piesaiste sadarbībā ar  SAC (sociālā atbalsta centrs) 

“Kastaņas” un lasītāju apkalpošanu mājās. Vienu reizi mēnesī, parasti tas notiek mēneša pirmajā 

piektdienā, iepriekš sazinoties dodos pie lasītājiem uz SAC un centram blakus esošajām mājām 

“Pakalni” un “Ošiņi”. Centrā  mīt dažādi ļaudis ne tikai veci ļaudis, bet arī gados ne tik veci, bet cilvēki 

ar dažādām īpašām vajadzībām, tāpēc arī literatūra jāpiedāvā dažāda. Lai nokļūtu pie lasītājiem, 

transportu nodrošina pašvaldība. Covid -19 ierobežojumu laikā grāmatas nosūtītas ar aprūpētāju 

starpniecību. 

 Stirnienes bibliotēka lietratūru piegādā Varakļānu Veselības aprūpes centrā mītošajiem 

klientiem, kuri paši nevar ierasties bibliotēkā.  

 

 

• Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām vai interešu grupām  
 

Sakarā ar Covid ierobežojumiem bibliotēkās notika mazāk pasākumu, tie tika rīkoti tad, kad tas 

bija iespējams, izvērtējot epidemioloģisko situāciju valstī. Izstādes varēja apmeklēt individuāli, kā arī 

virtuāli. Arī konkursi tika rīkoti virtuālajā vidē sociālajos tīklos, šajās aktivitātēs iesaistījās arī cilvēki, 

kuri nav ikdienas bibliotēkas lietotāji.  Turpinās izstāžu izlikšana bibliotēku logos.  

 

Piemēri no bibliotēku darbības:  

Aronas bibliotēkā aktīvi darbojas rokdarbnieces un kopš 2017. gada beigām arī audējas, kuras ir 

arī lielas lasītājas. Rokdarbnieču tikšanās bibliotēkā notiek ceturtdienās vismaz 2 reizes mēnesī vai pēc 

savstarpējas vienošanās. Blakus bibliotēkas telpām atrodas telpas, kurās ir pieejamas 3 stelles. 

Bibliotēkas vadītāja iesaista un pamāca, ja nepieciešams, jaunos interesentus aušanā. 2021. gadā 

rokdarbnieču tikšanās klātienē iekštelpās nenotika, tika izveidota grupa “Mīļ-darbu klubs “Zelgauska”, 

kas darbojās lietotnē WhatsApp. Rokdarbnieces tikās 21. jūnijā, lai noformētu bibliotēkas ēkas sienu 

Vasaras saulgriežiem. 

 

Barkavas bibliotēkā- izstāde.  Izsenis sievietes ir nodarbojušās ar adīšanu, tamborēšanu, šūšanu, 

izšūšanu. Tas viss bija nepieciešams ikdienā un protams arī vakarēšanu pie rokdarbiem. Izstādē izlikti 

20. gadsimta rokdarbnieču darinātie rokdarbi. Bibliotēkā februārī- martā tika izlikta izstāde  “No senās 

pūralādes”. Izstādes veidošanā piedalījās: Veneranda Mālniece, Anna Vasiļjeva, Līga Ikauniece, 

Margarita Piziča. Ikviens pagasta iedzīvotājs tika aicināts piedalīties ziedu kompozīciju veidošanā 

“…ar līgo smaržu vasarā”…jo ir atkal klāt īsākā nakts un garākā diena… un šajā laikā pasakaini smaržo 

pļavas, meži, lauki…Jānu zāļu pasakainā burvība. Kaut nelielu daļu no šīs burvības varēja izbaudīt   

Barkavas bibliotēkas apmeklētāji. 

Stalīdzānu bibliotēkā viens no skaistākajiem pasākumiem bija jūnija pasākums “Nāc uz cepuru 

ballīti zaļā pļavā”, kad savas līdzi paņemtās cepures dalībnieces izrotāja ar dabas materiāliem un 

dziedot ieskandināja vasaras saulgriežus. Viens no sirsnīgākajiem pasākumiem notika gada noskaņā 
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“Tev došu lakatu es, māte, Rīgā pirktu”. Tas pulcēja prāvu apmeklētāju pulciņu  (10 apmeklētāji) un 

tajā vijās dziesmas, smaidi un labs noskaņojums. Bibliotēkas apmeklētājus piesaista interesantas 

tematiskās izstādes, šogad tādas bija izstādes “Mani pirmie zābaciņi”, sadarbībā ar Jēkabpils 

Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienību, Vinetas Iecelnieces fotogrāfiju izstāde  “Daba man 

draudzīgā” un “Lakati , cimdi, zeķes,” kuru veidoja paši lasītāji. Uzmanību piesaistoša bija 

mākslinieces Annas Aizsilnieces darbu izstāde- stilizēto tautas tērpu fotogrāfijas 

 

Dzelzavas pagasta 1.bibliotēkas Facebook profilā liels akcents tiek likts arī uz vietējās kopienas 

saistītām aktualitātēm, kas pamanītas interneta resursos, daloties tālāk. Piesaistīta informācija no 

pagasta pārvaldes, kultūras nama, Madonas novada pašvaldības, Madonas novadpētniecības muzeja, 

Madonas reģiona laikraksta ”Stars”, fotogrāfijām un video sižetiem par Dzelzavu u.c. 

 

Lazdonas bibliotēkā turpinot darboties “Stāstu bibliotēku” tīkla stāstnieku kopa. Plānotās ik mēneša 

tikšanās reizes ierobežojumu sakarā nevarēja notikt. 2020.g. rudenī plānotais stāstu pasākums 

“Personvārdu stāsti” notika 7.jūlijā, “Pirmās darba vietas, pieredzes stāsti” –augustā, “Rudens stāsti”- 

novembrī, “Ziemas stāsti”-decembrī. 

Ziemā stingro ierobežojumu periodā bibliotēkas logos izliktas 2 izstādes no Madonas novadpētniecības 

un mākslas muzeja krājumiem: 

o “Jānis Barloti un metereoloģijas vēsture” ( janvāris, februāris) 

o ”Komunistiskajās represijās cietušo piemiņas vietas Māra Loca fotogrāfijās” (martā, aprīlī) 

Izstādes tematika veltīta režīma represēto piemiņai. 

 

Kalsnavas bibliotēkā tiek uzklausīti apmeklētāju ierosinājumi, kā dažādot pieejamo telpu 

izmantošanu. Aiviekstē ir iekārtota telpa novusam, kur 2022.gadā, atbilstoši epidemioloģiskajām 

prasībām tiks sastādīts apmeklējumu grafiks, spēļu tabula sadarbībā ar Māri Zīraku. Aiviekstē ir 

izskanējis ierosinājums senioru vingrošanas grupas nodarbībām bibliotēkas darba laikā (Valdas 

Vandānas iniciatīva). Iepazīstoties ar visu jauniegūto infrastruktūru, kas ir gan telpas, gan dārzs blakus 

Aiviekstes 12, ir ierosināts organizēt plenēru vasaras mēnešos (iniciatore Olita Šlesere). 

 

Ļaudonas bibliotēkā akcents tika likts uz vairākām kvalitatīvām tematiskām izstādēm. Sadarbībā 

ar Dabas aizsardzības pārvaldi tika eksponētas 2 izstādes: mākslinieces Ineses Segliņas izstāde “Daba 

zīmējumos” un izstāde “Brīnumainie kukaiņi”. Sadarbībā ar Madonas novadpētniecības un mākslas 

muzeju tika piedāvātas 2 izstādes: “Vai viegli būt jaunam?” un “Slēpes paliksim zem kājām”.  

 

Mārcienas pagasta bibliotēkā iespēju robežās notikuši tematiskie pasākumi ar mērķi veicināt 

grāmatu lasīšanu un veikt arī izglītojošo darbu. Septembrī notika pasākums “Dzeja uz perona”, kas ir 

arī attiecināms uz UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas tīklu “Stāstu bibliotēkas”. Pasākums notika 

sadarbībā ar kultūras darba organizatori, kura bija pieteikusi Mārcienas pagastu Eiropas kultūras 

mantojuma dienām, kas 2021. gadā bija veltītas transportam. Iedzīvotāji tika aicināti lasīt savu dzeju 

vai stāstīt savas atmiņas par Mārcienas dzelzceļa staciju. 

 

Mētrienas bibliotēkā Bibliotēku nedēļas “Darīt neticamo!” ietvaros Bibliotēkas rododendru dārzā 

iestādīti jauni košumkrūmi. Initas Kalniņas  krustdūrienā izšūto gleznu izstāde un tikšanās ar autori.  
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Praulienas bibliotēka sadarbībā ar Saikavas tautas nama vadītāju organizēja orientēšanās spēles: 

“Jāņu dienas iespaidā” un “Lieldienu jampadracis”. Orientēšanās spēļu dalībnieki priecīgi par šo 

fizisko un izzinošo izaicinājumu. 

 

Sarkaņu bibliotēkā ar mērķi atbalstīt vietējās kopienas interešu izglītību, tika organizētas 

mākslinieces Ērikas Mālderes vadītās meistarklases dizaina lampu gatavošanā no lietā papīra. Grupa 

tika ātri nokomplektēta. Dalībnieki darbojās ar lielu aizrautību, un tapa skaisti darbi, kuri mēnesi bija 

skatāmi izstādē “Jaunas prasmes Sarkaņos” bibliotēkas telpās. Pēc fotogrāfiju publicēšanas sociālajos 

tīklos, interesenti skatīt izstādi ieradās arī no blakus novadiem un attālākiem pagastiem un izteica vēlmi 

turpmāk apmeklēt bibliotēkā organizētās meistarklases. 

Interesentu grupām bez maksas tiek piedāvātas bibliotēkas apskates ekskursijas - iespēja bibliotekāres 

vadībā uzzināt interesantus faktus par Sarkaņu bibliotēkas un pagasta vēsturi, personībām, apskatīt 

tobrīd iekārtoto tēlotājmākslas, foto vai amatniecības izstādi un gūt priekšstatu par bibliotēkā 

sniegtajiem pakalpojumiem. Saistībā ar Covid – 19 pandēmiju, pārskata periodā pieprasījums pēc šī 

piedāvājuma bija tikai vasarā un skaitliski mazāks par iepriekšējiem gadiem. 

 

Kraukļu bibliotēku apmeklē ģimenes no dažādiem Latvijas novadiem. Šeit bijuši: SK [Sporta 

Klubs] Cesvaine Novada leģendu kauss, Cesvaines leģenda,  5. posms, kurā viens no kontrolpunktiem 

bija 3 uzdevumu veikšana “Kraukļu skolas”2. stāvā.  

Madonas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja  un komisijas locekļi apmeklēja “Kraukļu skolas” 

vēlēšanu iecirkni Nr. 953, bibliotēkas telpas un 2. stāva ekspozīciju; 

VUGD Vidzemes reģiona zvanu centrs un operatīvais dežurants; Cesvaines, Madonas ,Lubānas, Ērgļu 

Tūrisma centru delegācijas apmeklējums. 

 

Jumurdas bibliotēkā grupai “Ģimenes darbojas kopā” organizētas vairākas aktivitātes. 

 

Varakļānu bibliotēkā aktuāli bija jautājumi par autorizācijas datiem, grāmatu pasūtīšanas un 

rezervēšanas iespējām bibliotēkas e-katalogā un lasīšanas iespējām vietnē www.3td.lv. Informēja par 

iespējām laikrakstu datubāzē www.news.lv. Aicināja izmantot bezmaksas digitālās kolekcijas un 

datubāzes www.periodika.lv, www.filmas.lv, www.gramatas.lndb.lv, www.manizurnali.lv.  

Tāpat bibliotēkā apskatāmas literatūras izstādes, veltītas rakstniekiem, grāmatu jaunieguvumi 

un tematiskās literatūras izstādes. Kopā 45 literatūras izstādes apskatāmas bibliotēkā un 37 virtuālas 

literatūras izstādes skatāmas www.facebook.com Varakļānu tautas bibliotēkas profilā. Lapas sekotāji 

varēja piedalīties krustvārdu mīklas minēšanā. 

 

 

• Uzziņu un informācijas darbs  

 

Šajā pārskata periodā lietotāji saņēmuši kvalitatīvu, uz zināšanām pamatotu un uz indivīdu 

orientētu informāciju. Darbinieki ir veltījuši uzmanību katra lietotāja konkrētajai situācijai, lai 

apmeklētājs arī turpmāk atgrieztos bibliotēkā. It sevišķi tas izpaudās ārkārtas situācijas laikā, kad 

lasītājus apkalpoja attālināti- lasītāju iepriekš pasūtīto lasāmvielu izsniedzot bezkontakta ceļā vai 

apkalpojot Covid “zaļajā režīmā”.. Bibliotekāriem nācās pielikt lielas pūles,  pierādīt savu 

profesionalitāti un erudīciju, lai katram spētu sagatavot tīkamāko lasāmvielu. Tā bija arī laba lasītāju 

viedokļa izzināšana, kuru tobrīd veica caur telefonsarunām, caur e-pastiem. 

http://www.3td.lv/
http://www.news.lv/
http://www.periodika.lv/
http://www.filmas.lv/
http://www.gramatas.lndb.lv/
http://www.manizurnali.lv/
http://www.facebook.com/
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Reģiona publiskajās bibliotēkas tradicionāli notikuši jaunākās literatūras apskati, bibliotekārās 

stundas. Kā viena no uzziņu darba formām ir tematiskās izstādes. Vairākās bibliotēkās, kur to ļauj 

atrašanās vietas 1.stāvā- izliktas izstādes logos.  

Joprojām vietējās nozīmes bibliotēkās tiek veidotas tematiskās mapes, tiesa, ar lielu atlasi, kopumā 

ap 260-270, lai gan tās pakāpeniski zaudē savu nozīmi un to skaits sarūk, kā arī novadpētniecības 

tematikai veltītas 540 mapes, kuru skaits turpina pieaugt.  

Galvenais uzziņu un informācijas darba uzdevums - profesionāli orientēties plašajā resursu klāstā, 

nodrošināt bibliotēkas lietotājiem informācijas pieejamību un attīstīt viņu prasmes pašiem meklēt 

informāciju, sekmēt informācijas kvalitātes un ticamības izvērtēšanu. Apmeklētāji rosināti kritiski 

vērtēt dažādu portālu un mediju sniegto informāciju.  

Bibliotēkā iespējams strādāt e - vidē visām vecuma grupām, izmantojot interneta resursus un 

abonētās datubāzes. Lasītāji ievērojami uzlabojuši savas prasmes informācijas tehnoloģijās un ikdienā 

lieto mājas datorus, mobilās aplikācijas, tāpēc arī konsultācijas ir mazāk nepieciešamas par 

informācijas tehnoloģijām, tomēr joprojām ne visi ir pietiekami zinoši. Tā piemēram, Sausnējas 

bibliotēkā sniegtas 23 individuālas datorapmācības. 

Uzziņu  meklētāji ir dažādi: lasītāji, skolēni, studenti, bezdarbnieki, pensionāri, interneta lietotāji.   

Arvien ikdiena ir vietējās kopienas darbības aktuāli jautājumi, maksāšanas iespējām internetbankā, 

vārdu nozīmju meklēšana krustvārdu mīklu minētājiem. Nākas palīdzēt orientēties gan VID, gan 

Elektrum, gan Tet un  LMT.  Jāpiebilst, ka ne visas dienā sniegtās uzziņas tiek reģistrētas.  

 

Mētrienas  bibliotēkā, lai lasītājiem vieglāk būtu orientēties grāmatu klāstā, atsevišķi izdalīta ir 

bērnu literatūra (norādes lielākas, dzeltenā krāsā), nozaru literatūra ( norādes zaļā krāsā), daiļliteratūra 

( norādes oranžā krāsā, burtu norādes arī amerikāņu, angļu, franču, vācu literatūrai.) Novadpētniecības 

iespieddarbi iezīmēti ar oranžu iezīmi, bet grāmatas, kurās ir autogrāfi, var atrast pēc zaļās iezīmes. 

Līdzīgi arī Barkavas bibliotēkā. Daiļliteratūras marķējums veikts Lubānas bibliotēkā.  

 

Uzziņas un konsultācijas vietējās nozīmes reģiona bibliotēkās  - 

 2021. -  10473  

2020. – 11333 

2019. - 11168 

2018. – 11132 

 

Bibliotēkas darbinieki uzziņu iegūšanai visbiežāk izmanto abonētās datu bāzes un meklētājus: 

Letonika.lv, Lursoft laikrakstu datu bāzi; LNB kopkatalogu un datu bāzes, Madonas reģiona 

bibliotēkas kopkatalogu, kā arī citu  reģionālo bibliotēku kopkatalogus, jebkuru pieejamo informācijas 

resursu internetā.  Protams, arī tradicionālos informācijas avotus – uzziņu literatūru, periodiskos 

izdevumus  utt. Raksturīga uzziņu darba tendence ir pāreja no tradicionālajām uzziņām uz e-uzziņām, 

kuras tiek pieprasītas un sniegtas ar interneta palīdzību, parasti e-pastu. 

 

 Pēc lietotāju pieprasījuma bibliotēkās sniedz konsultācijas un padomus grāmatu un dažādu 

informācijas materiālu meklēšanā, elektronisko resursu izmantošanā. 

Lietotāju apmācības visbiežāk saistītas ar dažāda veida rēķinu apmaksu, TET, Electrum, LAD, VSAA, 

apdrošināšanas kompānijas, portāla latvija.lv un VID pakalpojumu izmantošanas iespējām, e-pasta 
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izveide. Pēc lietotāju pieprasījuma notiek individuālas datorapmācības, arī viedierīču lietošanas  

konsultācijas.  

Uzskaitīti sniegtie 3661 e-pakalpojumi, kas par 1266 sniegtajiem pakalpojumiem vairāk, salīdzinot ar 

2020. gadu. Ne visi sniegtie e-pakalpojumi ir precīzi uzskaitīti, šis darbs jāpilnveido turpmāk, 

izmantojot BIS Alise - ierīču pārvaldību.  

 

• Bibliotēkas izglītojošā darbība  

 

Reģiona bibliotēkās nav izstrādātas licencētas mācību programmas, mācību kursi netiek 

organizēti. Bibliotēkas savu izglītojošo funkciju veic ar atsevišķu lekciju, tematisku pasākumu, 

nodarbību, konsultāciju, izstāžu starpniecību.  

 

• Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas pieejamība 

iedzīvotājiem 

 

Sadarbība ar valsts, pašvaldības institūcijām, kā arī nevalstiskajām organizācijām pārsvarā notiek 

informācijas apmaiņas un izplatīšanas jomā. Apmeklētāji tiek informēti par norisēm pašvaldībā, 

informācijas aprite tiek nodrošināta ar interneta resursu un drukātās preses starpniecību.  Izvietota 

rakstiska informācija par iespējām iepazīties ar pašvaldības dokumentiem gan drukātā formā, gan 

interneta resursos.  

Arī nevalstisko organizāciju informācija, kas tiek saņemta un ir aktuāla, pēc vajadzības tiek sniegta 

interesentiem. 

Ērgļu bibliotēka ir viena no diviem VPVKAC (valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas 

centrs) punktiem. Šo pienākumu bibliotēkas darbinieki dala ar pašvaldības darbinieku, kurš klientus 

apkalpo novada domes telpās. Līdz ar VPVKAC pienākumu pildīšanu, Ērgļu bibliotēkas lietotājiem ir 

vēl ātrāka un izsmeļošāka informācijas pieejamība par pašvaldību, valsts institūciju un iestāžu darbību 

un pakalpojumiem. Bibliotēkās ir arī iespēja izvietot informāciju, kas saistīta ar dažādu pašvaldības un 

valsts institūciju un nevalstisko organizāciju darbību un pieejamību, līdz ar to arī  informāciju saņemt 

interesentiem. 

 Meirānu bibliotēkas telpās no 16.septembra darbu uzsāka Lubānas apvienības pārvaldes 

VPVKAC, kura darbinieks apmeklētājus pieņem 2 dienas nedēļā.  

 

• Elektroniskais katalogs kā pakalpojums  

 

Kopš 1999. gada reģiona – Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Varakļānu, elektroniskajā 

kopkatalogā tiek iekļauta informācija par jaunieguvumiem bibliotēkās, tā ir pieejama ikvienam 

interesentam. Visās 33 bibliotēkās strādā ar BIS Alise: veikts rekataloģizācijas process, lasītāju 

apkalpošana modulī Cirkulācija, krājuma inventarizācija un citas iespējas.  
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Tabula “BIS ALISE izmantošana” 

Reģions/ 

Pilsēta/ 

Novads 

Bibliotēk

u skaits 

Cik 

bibliotēka

s strādā ar 

BIS 

ALISE un 

ALISE-i 

Strādā ar moduļiem Autorizēti 

lietotāji 

(2021) 

Pasūtīts 

(Web) 

Eksemplāru 

(2021) 

Cirkulāci

ja 

SBA Komplektēša

na 

Madonas 

un 

Varakļānu 

novadi   

53, t.sk. 

33 publ. 

20-sk.  

 

1, 52 

 

53 48 53 2022 1594 

 

 

Covid-19 veicināja bibliotēku darbu autorizācijas datu izsniegšanā, piedāvājot iespēju strādāt ar 

katalogu attālināti, rezervējot, pagarinot nepieciešamo literatūru, Motivējošs faktors – ierobežotas 

pieejamības tradicionālajai grāmatai apstākļos - alternatīva lasīt e-grāmatas  www.3td.lv  

 

No visiem 2022 autorizētiem lietotājiem 748 ir Madonas novada bibliotēkā. Vēl viens no 

pakalpojumiem, ko bibliotēkās jāturpina aktīvi piedāvāt apmeklētājiem! 

 

Tabula “Autorizētie lietotāji” 
 2019 2020 2021 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Aktīvie lietotāji kopā 10593 9713 8893 -8; -8 

Autorizētie lietotāji kopā 2092 2175 2045 +4; -6 

Autorizētie lietotāji 

pārskata periodā 

441 1410 302 +69; -71 

 

 

 Tabula “Autorizētie lietotāji” 

Nr. 

p.k.  

Bibliotēkas nosaukums  Autorizēti 

lietotāji 

kopā/ 

pārskata 

periodā  

(2019) 

Autorizēti 

lietotāji 

kopā/ 

pārskata 

periodā 

(2020) 

Autorizēti 

lietotāji 

kopā/ 

pārskata 

periodā 

(2021) 

 

% 

salīdzinot 

ar iepr. 

gadu 

1.  Aronas pagasta Aronas bibliotēka 20/8 18/6 20/5  

2.   Aronas pagasta Kusas bibliotēka  24/17 62/38 30/10  

3. Aronas pagasta Viesienas bibliotēka  11/5 11/4 12/1  

4.  Barkavas bibliotēka   39/18 28/15 31/5  

5.  Barkavas pag. Stalīdzānu bibliotēka  66/9 75/35 72/30  

6.  Bērzaunes pagasta bibliotēka  32/5 31/14 32/7  

http://www.3td.lv/
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7.  Dzelzavas pagasta 1. bibliotēka  58/31 51/22 47/14  

8.  Dzelzavas pagasta 2. bibliotēka 40/26 34/14 34/7  

9. Kalsnavas pagasta bibliotēka  47/22 43/15 43/8  

10. Lazdonas pagasta bibliotēka  51/14 50/29 50/5  

11. Liezēres pagasta bibliotēka  40/14 40/12 43/14  

12. Liezēres pag. Mēdzūlas bibliotēka  24/12 20/7 20/0  

13. Ļaudonas pagasta bibliotēka 33/16 31/12 26/8  

14. Ļaudonas pag. Sāvienas bibliotēka 1/1 3/2 3/0  

15. Mārcienas pagasta bibliotēka 20/2 18/11 17/0  

16. Mētrienas pagasta bibliotēka 23/9 23/12 19/1  

17. Ošupes pag. Degumnieku bibliotēka 24/14 24/3 23/8  

18. Praulienas pagasta bibliotēka  33/8 36/20 29/6  

19. Praulienas Saikavas bibliotēka 18/7 17/10 16/2  

20. Sarkaņu pagasta bibliotēka 42/23 37/12 41/4  

21. Sarkaņu pagasta Biksēres bibliotēka  81/16 91/55 89/32  

22. Vestienas  bibliotēka  44/8 45/31 42/4  

23. Cesvaines  bibliotēka  166/80 173/69 154/29  

24. Kraukļu bibliotēka   46/32 36/32 46/46  

25. Ērgļu bibliotēka  24/7 51/31 97/15  

26. Jumurdas bibliotēka 0/6 13/6 19/1  

27. Sausnējas bibliotēka  7/3 9/5 8/1  

28. Lubānas pilsētas bibliotēka   10/6 48/27 42/5  

29. Meirānu bibliotēka 2/1 4/2 3/5  

30. Varakļānu tautas bibliotēka 58/13 64/34 55/13  

31. Murmastienes bibliotēka  24/4 25/21 25/2  

32. Stirnienes bibliotēka  10/2 8/4 9/1  

 

 

• Digitalizācija  

 

Tas ir bibliotēku darbības virziens nākotnē, šobrīd nav attīstīts. Foto materiāli skenēti Kalsnavas 

bibliotēkā. 
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• Iekšzemes un starptautiskais SBA 

 

Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2019 2020 2021 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

2270 2026 1677 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

2319 2222 1666 

 

  Starptautiskais SBA arī šajā gadā nav izmantots. 

 

Aktīva ir pagastu bibliotēku sadarbība ar Madonas novada bibliotēku, kā arī ģeogrāfiski tuvāk 

esošo bibliotēku starpā. Notiek dokumentu apmaiņa pagasta bibliotēku starpā. Aktīvāk SBA 

pakalpojums realizēts Aronas, Kusas, Viesienas, Stalīdzānu, Lazdonas, Liezēres, Mēdzūlas, Ļaudonas, 

Degumnieku, Sarkaņu, Cesvaines, Ērgļu, Jumurdas un Lubānas bibliotēkās.  Ne visas bibliotēkas savā 

darba praksē pietiekami aktīvi pielieto šo pakalpojumu, daļēji atzīstot, ka nav bijis nepieciešamais 

pieprasījums vai kā iemeslu minot tuvo ģeogrāfisko atrašanās vietu Madonai. SBA reģiona robežās ir 

bez papildus maksas, apzinoties sadarbības potenciālu. 

 

• Iekšzemes un starptautiskais SBA 

 

Tabula “SBA izmantošana” 

N
r.

p
.k

 

  Ie
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. 
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ām
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o
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d
o
k

 

1. Madonas novada bibliotēka 1247 172 1075 

2. Aronas pagasta Aronas bibliotēka 81 24 51 

3. Aronas pagasta Kusas bibliotēka 100 73 27 

4. Aronas pagasta Viesienas bibliotēka 136 134 2 

5. Barkavas bibliotēka 10 7 3 

6. Barkavas pagasta Stalīdzānu bibliotēka 95 91 4 

7. Bērzaunes pagasta bibliotēka 28 21 7 

8. Dzelzavas pagasta 1. bibliotēka 12 2 10 

9. Dzelzavas pagasta 2. bibliotēka 5 3 2 

10. Kalsnavas pagasta bibliotēka  34 32 2 

11. Lazdonas pagasta bibliotēka 59 43 16 

12. Liezēres pagasta bibliotēka 69 50 19 

13. Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka 300 278 22 

14. Ļaudonas pagasta bibliotēka 78 55 23 

15. Ļaudonas pagasta Sāvienas bibliotēka 44 41 3 

16. Mārcienas pagasta bibliotēka 32 25 7 

17. Mētrienas pagasta bibliotēka 35 6 29 

18. Ošupes pagasta Degumnieku bibliotēka 68 67 1 

19. Praulienas pagasta bibliotēka 41 23 18 

20. Praulienas pagasta  Saikavas bibliotēka 23 6 17 

21. Sarkaņu pagasta bibliotēka 56 47 9 
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22. Sarkaņu pagasta Biksēres bibliotēka 36 23 13 

23. Vestienas  bibliotēka 59 44 15 

24. Cesvaines bibliotēka 81 34 47 

25.  Kraukļu bibliotēka 28 8 20 

26. Ērgļu  bibliotēka 264 212 52 

27.  Jumurdas bibliotēka 75 45 30 

28 Sausnējas bibliotēka 2 0 2 

29. Lubānas pilsētas bibliotēka 195 80 115 

30.  Meirānu bibliotēka  10 8 2 

31. Varakļānu  tautas bibliotēka 19 10 9 

32. Varakļānu nov. Murmastienes  bibliotēka 16 10 6 

33. Varakļānu novada Stirnienes bibliotēka 11 3 8 

  Kopā   3349 1677 1666 

 

• Problēmas un risinājumi bibliotēkas pakalpojumu un pieejamības jomā 

 

Lai popularizētu bibliotēkas piedāvāto pakalpojumu klāstu, bibliotēkas aktīvi izmantoja sociālo 

tīklu profilus. Ievērot stingros Covid-19 ierobežojumus, lai sabiedrībai būtu normālas bibliotēkas 

apmeklēšanas un pakalpojumu izmantošanas iespējas. 

 

 

6. Krājums 
 

• Krājuma komplektēšanas politika un organizācija: 

 

✓ krājuma komplektēšanas un organizācijas prioritātes pārskata periodā 

 Komplektējot krājumu tiek ņemts vērā lasītāju sastāvs, vecums, intereses. Izvēloties jaunas 

grāmatas, tiek izskatīti izdevniecību piedāvājumi, salīdzinātas cenas un izvēlēts izdevīgākais 

piedāvājums. Pārskata periodā krājumu papildināja  jauno grāmatu iepirkumi – pašvaldības budžeta 

finansējums un dāvinājumi. Jaunieguvumi galvenokārt  ir latviešu valodā, citās valodās, piemēram, 

krievu, angļu, komplektē pēc pieprasījuma. Pieņemot bibliotēkā lasītāju dāvinājumus, tiek izvērtēta to 

saturiskā un fiziskā kvalitāte, kā arī izmantošanas iespējas – vai konkrētais  izdevums  tiks izmantots.  

✓ informācija par krājuma komplektēšanas politikas dokumentu  

Krājuma attīstības politikas pamatā ir bibliotēkas galvenais uzdevums - veidot universālu un 

aktuālu, dažādam lietotāju vecumam un izglītības līmenim atbilstošu, dažādu veidu, nozaru un valodu 

dokumentu krājumu, lai varētu sniegt mūsdienīgus informācijas pakalpojumus un veicināt sabiedrības 

mūžizglītību.   Bibliotēkas krājums tiek veidots tā, lai maksimāli apmierinātu visu lietotāju vajadzības. 

2019.gadā izstrādāti Krājuma komplektēšanas politikas dokumenti 2019-2021. Tie ir izstrādāti 

visām bibliotēkām, kā pielikumi pievienoti gada pārskatiem.  

 

• Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums: 

 

 Finansējums krājuma komplektēšanai ir pietiekams. Madonas novada bibliotēkām tas tiek 

piešķirts atbilstoši iedzīvotāju skaitam – “nauda seko iedzīvotājam”. Tabulā 1.ailē iekļauts finansējums 

kopā ar Madonas novada bibliotēkai piešķirto. 
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Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2019 2020 2021 

Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 

88355 85734 84304 

t. sk. grāmatām 65760 50904 51372 

t. sk. bērnu grāmatām    

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 21824 18452 17725 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. 

pašvaldībās kopā 

2.56 2.54 2.51 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai kopā 

88355 85734 84304 

 

Finansējums krājumam  bērnu grāmatām un uz iedzīvotāju 
Nr. 

p.k.  

Bibliotēkas nosaukums  Bērnu 

grāmatām  

Fin. 

krājuma

m uz 1 

iedz. 

apkalpes 

zonā  

Bērnu 

grāmatām  

Fin. 

krājuma

m uz 1 

iedz. 

apkalpes 

zonā 

Bērnu 

grāmatām  

Fin. 

krājuma

m uz 1 

iedz. 

apkalpes 

zonā 

  2019 2019 2020 2020 2021 2021 

1.  Aronas pag. Aronas bibliotēka 57 7 4.92 7 54 8 

2.   Aronas pag. Kusas bibliotēka  83 1.08 104 1.12 116 1.12 

3. Aronas pag.  Viesienas  bibl. 0 7.06 0 6.86 0 6.72 

4.  Barkavas bibliotēka   278 2.45 368 2.73 434 2.34 

5.  Barkavas pag. Stalīdzānu bibl. 78 1.33 76 2.45  3.47 

6.  Bērzaunes pagasta bibliotēka  356 2.85 63 2.24 70 1.95 

7.  Dzelzavas pagasta 1. bibliotēka  252 1.33 146 1.16 164 1.13 

8.  Dzelzavas pagasta 2. bibliotēka 60 6.6 63 0.9 45 0.87 

9. Kalsnavas pagasta bibliotēka   2.06  1.95  1.98 

10. Lazdonas pagasta bibliotēka  278 3.11 249 3.23 18 2.49 

11. Liezēres pagasta bibliotēka  31 1.52 62 1.37 40 1.36 

12. Liezēres pag. Mēdzūlas bibl. 0 7.83 0 9.70 0 9.79 

13. Ļaudonas pagasta bibliotēka 271 1.56 146 1.38 94.53 1.58 

14. Ļaudonas pag. Sāvienas bibl. 7 4.9 0 5.5 13 4.4 

15. Mārcienas pagasta bibliotēka  1.89  1.92  1.96 

16. Mētrienas pagasta bibliotēka 58 2.17 0 2.13 0 1.99 

17. Ošupes pag. Degumnieku bibl. 342 2.1 151 2 232 2.1 
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18. Praulienas pagasta bibliotēka  397 1.43 390 1.6 410 1.25 

19. Praulienas Saikavas bibliotēka 266 2.95 221 2.49 100 0.73 

20. Sarkaņu pagasta bibliotēka 14 3.05 99 2.4 265 2 

21. Sarkaņu pag. Biksēres bibl. 84 3.01 107 2.3 83 2.4 

22. Vestienas  bibliotēka  26 4.08 23 3.16 87 2.90 

23. Cesvaines  bibliotēka  2088 3.2 1827 2.83  3.50 

24. Kraukļu bibliotēka   42 2.08 189 2.9 232 3.1 

25. Ērgļu bibliotēka  837 2.28 1339 3.14 1244 3.24 

26. Jumurdas bibliotēka 84 5.51 35 4.32 62 4.37 

27. Sausnējas bibliotēka  7 3.35 24 3.74 25 3.86 

28. Lubānas pilsētas bibliotēka   106 3.11 149 3.2 79 3.27 

29. Meirānu bibliotēka 8 3.55 6 4.91 7 3.66 

30. Varakļānu tautas bibliotēka 510 2.06 666 2.13 402 2.18 

31. Murmastienes bibliotēka  321 3.13 265 3.26 230 3.27 

32. Stirnienes bibliotēka  0 6.79 0 8.35 0 9.83 

 

Pateicoties KM atbalstam LNB projektā “Grāmatu iepirkuma programma  Latvijas publiskajām 

bibliotēkām”, novembrī Madonas novada bibliotēka saņēmusi 1223 grāmatu eksemplārus 12797,43 

EUR vērtībā (2020.gadā – 1344 eksemplāri par 12708.86 EUR). Šīs grāmatas tika sadalītas 

proporcionāli visām reģiona publiskajām bibliotēkām, ņemot vērā arī lasītāju skaitu. 

“Bērnu, jauniešu vecāku žūrijas” projektā  saņemti 486 grāmatu eksemplāri 3792,29 EUR 

vērtībā. Salīdzinoši 2020. gadā - 198 grāmatu eksemplāri 1579,92 EUR vērtībā. Šis palielinājums 

pateicoties IZM atbalstam skolu bibliotēkām. 

Tas ir ļoti nozīmīgs bibliotēku krājuma papildinājums, ko atzinīgi novērtējuši arī lasītāji. 

 

• Rekataloģizācija  

 

Visās Madonas reģiona bibliotēkās krājums pilnībā rekataloģizēts, kopš 2012. gada visās 

bibliotēkās ir automatizēta lasītāju apkalpošana, izmantojot BIS Alise Cirkulācijas moduli.  

 

• Krājuma pārbaude  

 

Krājuma pārbaude veikta Lubānas pilsētas bibliotēkā.   Tā ir kārtējā plānotā pārbaude.  

 

• Krājuma rādītāji: 

 
Tabulā par 2020 un 2021..gadu uzrādīti dati bez Madonas novada bibliotēkas krājuma.  
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Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2019 2020 2021 

Jaunieguvumi kopā 21882 19989 18484 

t. sk. grāmatas 8621 8438 7586 

t. sk. latviešu daiļliteratūra    

t. sk. bērniem 1534 1008 778 

Izslēgtie dokumenti 26826 24138 20846 

Krājuma kopskaits 311615 246811 244555 

Grāmatu krājuma apgrozība 0.54 0.40 0.39 

Periodisko izdevumu apgrozība 2.34 1.52 1.29 

 

✓ situācijas raksturojums, rādītāju analīze, secinājumi  
 

Atbilstoši bibliotēku noteiktajiem mērķiem, notiek sistemātisks, regulārs darbs ar krājumu. Lai 

gan finansējums krājuma komplektēšanai palielinās, samazinās jaunieguvumu skaits.  

Citi jaunieguvumi 

Gads  Grāmatas  Seriāl 

izdevumi  

Audioviz. 

dokumenti 

Karto 

grāfiskie  

Attēldok. Pārējie  Elektro 

niskie  

2021 7586 10716 7  4 35  

2020 8438 11168 13 1 6 364 47 

2019 8621 13151 70   40  

Kopā 

krājumā  

200837 46767 349 3 36 429 48 

 

Komplektēšanas avoti: 

 

Bibliotēkām izveidojusies laba sadarbība ar vietējiem grāmatu veikaliem Madonā: Globuss   

(Latvijas Grāmata), Zvaigzne ABC, kur pastāvīgajiem klientiem ir 5-15% atlaides.  

Grāmatas tiek iegādātas izdevniecību izbraukuma grāmatu galdā semināru laikā. IK Virja  ir lielisks 

sadarbības partneris semināros, gan grāmatu piegādē bibliotēkās uz vietas.  Bibliotēkas izmanto iespēju 

internetā salīdzināt cenas, izvēlēties optimālāko literatūras iepirkšanas vietu. 

 

Liela loma ir preses izdevumiem, jo ir pieprasījums to izmantošanai. Vidēji bibliotēkās tiek 

abonēti aptuveni 10-15 dažādi preses izdevumi. Bagāts preses izdevumu klāsts ir Ērgļu (42), Cesvaines 

(44)  un Lubānas  pilsētas (50), arī Kalsnavas (27), Sarkaņu (23), Sausnējas (23), Varakļānu (21) 

bibliotēkās, kur pārsniedz 20 dažādu nosaukumu preses izdevumus. Bibliotēkas preses pasūtīšanu  veic 

elektroniskā formā, izmantojot akciju laiku, izdevēju mājaslapas, www.pasts.lv, tādējādi krietni 

ietaupot.  Periodisko izdevumu izsniegums bibliotēkās arvien pārsniedz grāmatu izsniegumu, kas 

apliecina nepieciešamību pēc daudzveidīga periodisko izdevumu piedāvājuma bibliotēkās. Krājumu 

papildināšanā nozīmīgi ir arī dāvinājumi.  

http://www.pasts.lv/
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Bibliotēkas arī šajā gadā nopietni strādājušas pie krājuma rekomplektēšanas darba, izslēdzot 

no krājuma  ievērojamu daudzumu dokumentu, tādējādi veikts nopietns darbs pie krājuma kvalitātes 

izvērtēšanas. Tas turpināms darbs ikvienā bibliotēkā, uz ko norāda arī ieteikumi no akreditācijas 

komisijas. Salīdzināšanai krājuma rekomplektēšanas dinamika reģiona bibliotēkās pēdējo 3 gadu 

laikā: 

Krājuma rekomplektēšana 

Gads        Kopā Grāmatas  Seriālizdevumi 

2021. 20846 8797 12404 

2020. 24138 10274 14437 

2019. 26826 13134 13661 

 

Turpinās darbs pie krājuma kvalitātes izvērtēšanas, īpaši Covid 19 ierobežojumu laikā arvien 

turpinot nepārtraukti uzturēt kvalitatīvu krājumu bibliotēkās. Izvērtēt kvalitāti rosina arī zemā  grāmatu 

krājuma apgrozība.  

Madonas novada bibliotēkas izveidotā “Grāmatu maiņas platforma” - google koplietošanas 

dokuments  - regulāri tika skatīts, papildināts gan ar pieprasījumu, gan piedāvājumu sarakstiem, 

strukturēts sekojoši: piedāvājums / pieprasījums: daiļliteratūra, tulkotā daiļliteratūra, bērnu literatūra, 

nozaru literatūra. Grāmatu maiņu uzsākušas 16 bibliotēkas.  

Krājuma apgrozība bibliotēkās 
Nr. 

p.k.  

Bibliotēkas nosaukums  Grāmatu Period. 

izdev. 

Grāmatu Period. 

izdev 

Grāmatu  Period. 

izdev. 

  2019 2019 2020 2020 2021 2021 

1.  Aronas pag. Aronas bibliotēka 0.31 2.59 0.34 2.54 0.28 2,30 

2.   Aronas pag. Kusas bibliotēka  0.44 1.5 0.39 1.22 0.35 1.05 

3. Aronas pag.  Viesienas  bibl. 0.25 1.20 0.22 1.18 0.25 1.09 

4.  Barkavas bibliotēka   0.45 2.97 0.38 2.31 0.33 1.80 

5.  Barkavas pag. Stalīdzānu bibl. 0.57 1.79 0.22 1.73 0.45 1.21 

6.  Bērzaunes pagasta bibliotēka  0.9 1.52 0.34 0.41 0.3 0.32 

7.  Dzelzavas pagasta 1. bibliotēka  0.93 2.89 0.34 3.14 0.31 3.01 

8.  Dzelzavas pagasta 2. bibliotēka 0.89 1.89 1.23 1.54 1.06 1.56 

9. Kalsnavas pagasta bibliotēka  0.61 1.71 0.27 1.73 0.28 1.90 

10. Lazdonas pagasta bibliotēka  0.41 2.9 0.8 6.6 0.45 6.73 

11. Liezēres pagasta bibliotēka  0.69 1.45 0.74 1.45 0.66 1.2 

12. Liezēres pag. Mēdzūlas bibl. 0.47 1.37 0.29 0.99 0.34 0.93 

13. Ļaudonas pagasta bibliotēka 0.45 0.75 0.8 3.2 0.42 0.81 

14. Ļaudonas pag. Sāvienas bibl. 0.16 0.64 0.18 0.56 0.18 0.60 
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15. Mārcienas pagasta bibliotēka 0.17 1.12 0.24 0.75 0.27 0.88 

16. Mētrienas pagasta bibliotēka 0.38 1.29 0.33 1.73 0.29 1.38 

17. Ošupes pag. Degumnieku bibl. 0.7 3.5 0,44 2.01 0.6 6.5 

18. Praulienas pagasta bibliotēka  0.37 0.5 0.35 0.5 0.28 0.58 

19. Praulienas Saikavas bibliotēka 0.20 1.44 0.5 0.73 0.3 0.7 

20. Sarkaņu pagasta bibliotēka 0.33 3.03 0.31 2.55 0.35 2.03 

21. Sarkaņu pag. Biksēres bibl. 0.53 3.56 0.55 3.12 0.48 1.75 

22. Vestienas  bibliotēka  0.6 5.9 0.5 5.9 0.45 5.6 

23. Cesvaines  bibliotēka  0.79 1.6 0.49 1.39 0.35 1.03 

24. Kraukļu bibliotēka   0.17 1.42 0.18 0.13 0.24 0.86 

25. Ērgļu bibliotēka  0.4 1.09 0.5 0.99 0.4 0.87 

26. Jumurdas bibliotēka 0.15 0.59 0.14 0.25 0.16 0.26 

27. Sausnējas bibliotēka  0.3 0.7 0.2 1.5 0.2 0.7 

28. Lubānas pilsētas bibliotēka   0.65 1.58 0.7 1.38 0.77 1.29 

29. Meirānu bibliotēka 0.27 3.73 0.29 3.52 0.31 3.22 

30. Varakļānu tautas bibliotēka 0.6 3 0.6 1.7 0.6 2.2 

31. Murmastienes bibliotēka  0.8 2.7 0.44 1.79 0.5 1.72 

32. Stirnienes bibliotēka  0.12 1.4 0.14 1.91 0.18 1.44 

 

• Datubāzes 

 

✓ abonētās tiešsaistes datubāzes  (t. sk. ar piekļuvi ārpus bibliotēkas telpām) 

Bibliotēkās tiek piedāvāta iespēja strādāt ar abonētajām datubāzēm (KISC) – Letonika un 

Lursoft laikrakstu datubāzi. Izmantotas tiek LNB datubāzes, filmas.lv.  

Attālināto piekļuvi aktīvi izmanto Kalsnavas (14/4) un Murmastienes (27/18) bibliotēku klienti. 

 

✓ pašu veidotās datubāzes  

 

Madonas reģionā datubāzes veido tikai Madonas novada bibliotēka. 

 

✓ datubāzu izmantojuma rādītāji  

 

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2019 2020 2021 

Letonika     

skatījumi 4499 3900 3765 

piekļuves sesiju skaits 3368 2613 3017 

News  

lejuplādes (bez MNB) 

1933 1716 2762 
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Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Nr. 

p.k.  

Bibliotēkas nosaukums  Letonika  skatījumi/ sesijas  News  

  2019 2020 2021 2019 2020 2021 

1.  Aronas pagasta Aronas bibliotēka 51/18 36/22 22/19 16 6 0 

2.   Aronas pagasta Kusas bibliotēka  148/93 35/35 577/258 61 28 768 

3. Aronas pagasta Viesienas bibliotēka  6/13 44/10 56/13 29 0 0 

4.  Barkavas bibliotēka   46/30 35/28 48/47 8 6 3 

5.  Barkavas pag. Stalīdzānu bibliotēka  48/50 46/50 94/62 0 0 62 

6.  Bērzaunes pagasta bibliotēka  125/271 72/280 251/555 60/29 39 16 

7.  Dzelzavas pagasta 1. bibliotēka  12/8 14/7 28/20 112 42 61 

8.  Dzelzavas pagasta 2. bibliotēka 56/30 60/31 63/70 31 13 18 

9. Kalsnavas pagasta bibliotēka  33/26 10/15 28/19 133 140 235 

10. Lazdonas pagasta bibliotēka  195/38 125/39 91/55 59 10 0 

11. Liezēres pagasta bibliotēka  223/60 308/51 125/55 105 47 65 

12. Liezēres pag. Mēdzūlas bibliotēka  790//314 711/305 838/359 822 565 805 

13. Ļaudonas pagasta bibliotēka 9/16 61/11 85/32 3 3 6 

14. Ļaudonas pag. Sāvienas bibliotēka 52/43 0/2 9/9 2 3 49 

15. Mārcienas pagasta bibliotēka 34/43 6/23 26/30 0 0 26 

16. Mētrienas pagasta bibliotēka 13/14 11/13 40/23 17 5 27 

17. Ošupes pag. Degumnieku bibliotēka 27/10 23/24 1/11 17 0 0 

18. Praulienas pagasta bibliotēka  130/66 51/38 60/38 26 36 29 

19. Praulienas Saikavas bibliotēka 48/51 38/41 66/50 64 44 50 

20. Sarkaņu pagasta bibliotēka 32/110 16/17 20/29 0 0 0 

21. Sarkaņu pagasta Biksēres bibliotēka  520/547 260/205 426/194 180/ 

572 

124/38

1 

187/

233 

22. Vestienas  bibliotēka  64/81 46/74 35/21 34 34 Nav 

piekļ

uves 

23. Cesvaines  bibliotēka  127/158 259/213 155/253 32 51 35 

24. Kraukļu bibliotēka   9/18 9/5 10/15 0 0 3 

25. Ērgļu bibliotēka  20/25 56/15 95/97 59 13 14 

26. Jumurdas bibliotēka 135/56 55/29 55/64 27 20 114 

27. Sausnējas bibliotēka  26/20 5/7 7/9 8 41 24 
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28. Lubānas pilsētas bibliotēka   69/43 11/26 38/37 13 6 2 

29. Meirānu bibliotēka 16/9 7/7 10/15 3 0 0 

30. Varakļānu tautas bibliotēka 145/615 193/418 118/323 70 152 165 

31. Murmastienes bibliotēka  19/12 

BK183/66 

130/105 34/26 0 2 0 

32. Stirnienes bibliotēka  8/8 5/4 0 0 0 0 

 

• Krājuma un datubāzu popularizēšana  

 

Grāmatas popularizētas grāmatu apskatos, izliekot literatūras izstādes par dažādiem autoriem- 

jubilāriem un publicēta informācija par jaunieguvumiem pagasta, novada informatīvajos izdevumos, 

pašvaldību mājas lapās, sociālajos tīklos.  Bibliotēkās regulāri izliktas jaunumu izstādes, veidotas 

literatūras izstādes,  to vidū rakstnieku un mākslinieku jubilejām un atceres dienām veltītas izstādes un 

dažādas tematiskas izstādes. Sociālajos tīklos un novada/ pagasta mājas lapās regulāri tiek ievietotas 

jaunieguvumu un lasītāko grāmatu “virtuālās izstādes”. 

Bibliotēkās pie datoriem izvietota informācija par abonētajām datubāzēm, kā arī informācija par 

dažādiem interneta resursiem, tajā skaitā par pieejamību pašvaldības resursiem. 

Biksēres bibliotēkā visa gada garumā labdarības akcija ”Dāvinu prieku Tev”- lasītāju atnestās 

literatūras apmaiņa. Atsaucās 14 lasītāji.  

Kalsnavas bibliotēkā tiek izmantota 2018.gadā izveidota Lursoft digitālā aģenta kartīte, kas filtrē 

informāciju par Kalsnavas pagasta aktualitātēm, neabonējot lielāku daudzumu periodikas. Ar šiem 

materiāliem papildinātas bibliotēkas novadpētniecības mapes par uzņēmējdarbību, LVM, izglītības 

iestādēm un ievērojamākiem pagasta iedzīvotājiem, savas jomas profesionāļiem. 

Vestienas bibliotēkā līdz ar interneta uzlabojumu veikšanu ēkā (optiskais internets), bibliotēka 

vairs nav vienotajā datu pārraides tīklā un nevar piedāvāt  abonētās datubāzes, tikai rosināt izmantot 

attālinātā klienta pieeju Letonikai. Tiks meklēts risinājums problēmas novēršanai. 

Aktīvāk jāizmanto arī Letonikas attālinātās pieejas iespēju piedāvājums, jo statistika liecina, ka 

joprojām ir maza izmantojamība. Informatīvais darbs jāturpina.  

 

• Darbs ar parādniekiem  

 

Regulāri tiek veikts darbs ar parādniekiem. Ar skolas bērniem, sadarbojoties ar klašu 

audzinātājām, tiek iesniegti atgādinājumi. Ar pieaugušajiem ir sarunas pa telefonu, sarakste e-pastos 

vai sociālajos tīklos, satiekoties. Atgādinājumi arī ar vietējās avīzes starpniecību.  Pie šī jautājuma tiek 

strādāts regulāri. Gada nogalē rīkotas akcijas, lai atgrieztu grāmatas bibliotēkās bez kavējuma maksas.  

Gadās, ka izņemto grāmatu lasītājs atceras atnest tikai tad, ja rodas nepieciešamība pēc kādas 

citas literatūras vai bibliotēkas pakalpojuma.  

Regulāri pagarināti lasīšanas termiņi saistībā ar Covid ierobežojumiem.  

 

• Ar bibliotēkas krājumu saistītās problēmas un to risinājumi, vajadzības 

 

Krājumu iegādei finansējums ir vērtējams dažādi, tas ir aptuveni nemainīgs.  Izdevumu cenas ir 

ļoti augušas, tāpēc iepirkto grāmatu skaits nepalielinās proporcionāli finansējumam.. Krājuma attīstībā 
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vairāk tiek domāts par krājuma kvalitāti, nevis kvantitāti. Lai apmierinātu lasītāju pieprasījumu,  

izmantotas SBA iespējas. 

Bibliotēkās grāmatas cenšas iegādāties, veicot cenu apskatu dažādās grāmatu iegādes vietās un 

izvēloties lētāko. Labs atbalsts ir projektu iepirkumi, kas papildina krājumu ar vērtīgām grāmatām kā 

pieaugušajiem, tā bērniem.  

Epidemioloģiskie ierobežojumi nosaka īsu uzturēšanās laiku bibliotēkas telpās un pie datoriem, 

nedod iespēju lietotājiem brīvāk pavadīt laiku bibliotēkā.  

Jādomā par krājumu popularizējošiem pasākumiem kopā ar grāmatu autoriem – šobrīd šādiem 

pasākumiem trūkst finansējuma. Risinājums – jādomā par projektu līdzekļu piesaisti. Jāpiesaista jauni 

lasītāji un jādomā, kā noturēt esošos, jo Covid-19 ietekmē būtiski mainījušies lasītāju paradumi, 

ievērojami samazinot bibliotēkas apmeklējumu biežumu.  

Galvenā problēma vēl joprojām ir finansējums. Lai gan pašvaldības piešķirtais finansējums ir labs 

vai pietiekams, tomēr bibliotēkas krājuma vēlamo saturu un piedāvājumu lasītājiem, tas apmierina tikai 

daļēji. Risinājums – aktīvāka SBA izmantošana.  

 

 

 

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 
 

• Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji 

 

Galvenais mērķis darbā ar bērniem – radīt sajūtu par bibliotēku kā draudzīgu vidi, kur var atrast 

vajadzīgo informāciju, attīstīt lasītprieku, kā arī saturīgi pavadīt savu brīvo laiku. Diemžēl saturīga 

brīvā laika pavadīšana arī šajā pārskata periodā nenotika ierobežojumu dēļ. Ārkārtējā situācija, 

attālinātais mācību darbs, “klašu burbuļi” ļoti būtiski ietekmēja bibliotēku darbu ar bērnu un jauniešu 

auditoriju. 

 Analizējot galvenos darba rādītājus, tie visi kopumā ievērojami sarukuši. No reģiona iedzīvotāju 

kopīgā samazināšanās skaita pusgada laikā bērnu un jauniešu vecumā tas samazinājies par 37. Tas arī 

ir faktors, kas ietekmē bibliotēku rādītājus.  Procentuāli samazinājušies  lietotāju un apmeklējumu 

skaits, izsniegumu skaits pret kopējo skaitu.   (skat. tabulu 27.lpp.) 

 

Lietotāji (2020.- 23/77%;  

2019. – 24/76%) 

 

 

79%

21%

2021

Lietotāju skaits

T. sk. bērni un
jaunieši
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Apmeklējumi  (2020.-18/82%;  

2019.-22/78%) 
 

 
 

 

Izsniegums (2020.-10/90; 

2019.-14/86%) 

 

 

 
 

 

Covid- 19 ir ļoti ietekmējis darbu ar bērniem un jauniešiem, ierobežojumi radījuši pārrāvumu 

skolēnu lasīšanas paradumos. Kā atzīst vecāki, pedagogi un paši bērni, attālinātās mācības, mainīgā 

situācija -pozitīvs-kontaktpersona utt.  neveicināja vēlmi atlicināt laiku arī daiļliteratūras lasīšanai.  

Neatkarīgi no Covid-19, bērnus un jauniešus piesaistīt lasīšanai ir liela problēma. Tehnoloģiju 

ienākšana bērnu dzīvē zaudē bērnos interesi par grāmatu. Reāli ierobežojumu dēļ liegta iespēja bērniem 

izmantot bibliotēkas telpas kā brīva un saturīga laika pavadīšanas iespējas.  

 

Lazdonas bibliotēkas vadītāja L.Gluščuka: “Divi gadi, ko mēs strādājam pandēmijas apstākļos, 

visbūtiskāk ir ietekmējis bērnus.  Bērns kā lasītājs un bibliotēkas pakalpojuma izmantotājs vēl tikai 

veidojas un ļoti svarīgi viņu ievadīt bibliotēkas izmantošanas procesā .  Bet 2021.g. mācību pusgads 

pagāja attālināti tā liedzot iespēju sadarboties ar skolēniem skolā, uz ko liela mērā balstīts bibliotēkas 

darbs. Izpalika kopīgi pasākumi, bibliotēkas apmeklējumi. 

87%

13%

2021

Apmeklējumu skaits

Bērni un jaunieši līdz
18 gadiem

90%

10%

2021

Izsniegumu skaits

T.sk. bērniem un
jauniešiem līdz 18
gadiem
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       Individuālie apmeklējumi ļoti ierobežoti, liegta iespēja bērniem pavadīt brīvo laiku no mācībām 

bibliotēkā, tas viss kopumā ietekmēja gan apmeklētību, gan lasītību. 

      Jēgpilni nebija iespējams gada sākumā noslēgt  BŽ 2020  konkursu. Lasīšanas rezultātu apkopošana 

un  anketas aizpildīšana daudzos gadījumos notika attālināti pa telefonu. 

   Pilnīgi izpalika, vairākus gadus organizētās  tikšanās bibliotēkā PII grupas bērniem”. 

 

Tomēr Bērnu/ jauniešu žūrijas popularitāte apliecina, ka aktīva ir bērnu daļa, kas lasa labprāt, ar 

ieinteresētību.  

Mazo lasītāju piesaistīšanai ļoti svarīgs ir vizuālais tēls – tādēļ ļoti svarīgi ir izveidot vidi, kur 

bērns jūtas patīkami, komfortabli un ērti. Cesvaines bibliotēkā gada sākumā, izmantojot laiku, kad 

bibliotēku klātienē jaunieši apmeklē daudz retāk, bērnu nodaļa piedzīvoja sen nebijušu atjaunošanos - 

ar grīdu seguma pilnīgu nomaiņu, sienu un griestu kosmētisko remontu, košām, priecīgām krāsām. 

 

• Metodiskā un konsultatīvā darba organizācija attiecībā uz šo darba virzienu  

 

Metodisko un konsultatīvo darbu bērniem un jauniešiem reģionā vada un koordinē Madonas 

novada bibliotēkas metodiķe kopā ar Bērnu literatūras nodaļas vadītāju, kā arī ikdienas darbā konsultē 

bibliotēkas speciālisti.  

Bērnu literatūras nodaļas ir  Madonas, Cesvaines, Lubānas bibliotēkās.  

 

• Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana, jaunieguvumu proporcionalitāte, salīdzinot 

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

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

 

Komplektējot bērnu grāmatas, tiek domāts par visām vecuma grupām atbilstoši iedzīvotāju 

vecumam, lai krājums būtu daudzpusīgs un interesants gan mazākiem, gan lielākiem bērniem. Tiek 

komplektētas daiļliteratūras izdevumi, enciklopēdiskie izdevumi, arī spēļu grāmatas, dažādas izzinošas 

un attīstošas grāmatas, kā arī spēles, kuras tiek aktīvi izmantotas katru dienu. Liela nozīme ir “Bērnu 

žūrijas” grāmatām. 

Taču joprojām jāsaka, ka kopumā ekonomiski saspringtajā laikā diemžēl nepietiek līdzekļu, lai 

spētu veidot kvalitatīvu, plašu jaunieguvumu piedāvājumu.  

Krājumu komplektē proporcionāli mērķauditorijas skaitam apdzīvojamā teritorijā.  Salīdzinoši 

neliels jaunieguvumu skaits (1-10) ir Aronas, Stalīdzānu, Dzelzavas pagasta 2.,  Sāvienas, Mētrienas, 

Sarkaņu, Jumurdas, Sausnējas, Meirānu bibliotēkās. Bērnu grāmatu jaunieguvumu arī 2021.gadā nav 

Viesienas, Mēdzūlas, Stirnienes bibliotēkās. Notiek SBA sadarbība literatūras nodrošinājumam. 

Jaunajiem lasītājiem ir savi grāmatu vērtēšanas kritēriji – tām jābūt jaunām, skaistām, krāsainām, 

ar daudzām ilustrācijām. Pakāpeniski, iespēju robežās, tiek veikta bērnu grāmatu krājuma uzlabošana.  

Bērniem un jauniešiem abonēti preses izdevumi – “Avene”; “Ilustrētā junioriem”; “Kā tas strādā; 

“Kids”; Little Kids”;  “Mazajam floristam”; jauniešiem -  “Ilustrētā pasaules vēsture”; “Ilustrētā 

zinātne” u.c. izdevumi. Netiek paralēli komplektēti pieejamie preses izdevumi skolas bibliotēkā. 

Sakarā ar pandēmiju tie tika izmantoti ļoti maz. 

Alternatīvo lietu komplektēšana notiek arvien vairāk, pakāpeniski. Bibliotēkās ir puzles un spēles, 

tās tiek izmantotas atbilstoši telpu iespējām. Bet, ja bibliotēkas telpas nav piemērotas plašām 
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aktivitātēm, tad speciāli netiek plānots papildināt alternatīvo lietu komplektēšanu. Ir rotaļlietas dažādu 

vecumu bērniem.  

 

Jaunieguvumu skaits - 778, no kopīgā grāmatu jaunieguvumu skaita sastāda 10.25 %. Bērnu 

grāmatas no grāmatu krājuma kopā – 7.5%. 
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Madonas novada bibliotēka                         

Aronas pagasta Aronas bibliotēka   400 390 4671   134 181 3855   4 1 198 

Aronas pagasta Kusas bibliotēka   383 393 5130   166 91 4023   71 3 758 

Aronas pagasta Viesienas bibl.   317 441 3930   105 240 3139       120 

Barkavas bibliotēka   561 543 6378   214 128 6030   50 14 404 

Barkavas pag. Stalīdzānu bibl.   294 929 4075   111 312 3517   8   102 

Bērzaunes pagasta bibliotēka   927 161 11179   443 128 8819   12 3 282 

Dzelzavas pagasta 1. bibliotēka   528 521 7154   183 200 6005   40 3 1775 

Dzelzavas pagasta 2. bibliotēka   446 667 4754   112 171 3172   3 8 71 

Kalsnavas pagasta bibliotēka   807 803 9938   266 111 7649   62 30 783 

Lazdonas pagasta bibliotēka   503 526 7849   165 166 7420   30 55 2045 

Liezēres pagasta bibliotēka   465 638 4533   169 319 2794   18 5 250 

Liezēres pag. Mēdzūlas bibliotēka   262 243 2836   87 66 1951       40 

Ļaudonas pagasta bibliotēka   542 137 8034   246 137 6131   87 17 883 

Ļaudonas pag. Sāvienas bibl.   350 866 4930   83 366 3476   8 2 590 

Mārcienas pagasta bibliotēka   401 135 6754   171 135 5253   37 13 750 

Mētrienas pagasta bibliotēka   473 525 7285   124 125 5905   4 21 453 

Ošupes pag. Degumnieku bibl.   485 718 4823   196 146 4503   31 2 88 

Praulienas pagasta bibliotēka   486 896 7369   184 70 6101   44 1 249 

Praulienas pag.  Saikavas bibl.   324 150 5875   93 150 4524   12 61 658 

Sarkaņu pagasta bibliotēka   340 578 4070   145 273 3755   2 2 142 

Sarkaņu pag. Biksēres bibliotēka   619 467 6162   405 237 5033   19   176 

Vestienas  bibliotēka   851 866 5925   202 284 5139   34 5 118 

Cesvaines bibliotēka   1396 1393 21566   722 611 18063   15 46 771 

 Kraukļu bibliotēka   463 766 7026   255 269 6071   20 2 51 

Ērgļu bibliotēka   1235 791 16380   563   12822   21   343 

Jumurdas bibliotēka   352 449 6272   119 449 5161   4 9 455 

Sausnējas bibliotēka   421 1114 7421   142 735 5657   3 12 94 

Lubānas pilsētas bibliotēka   1637 2484 18562   763 1761 14726   20 79 692 

L Meirānu bibliotēka    453 376 4298   138 115 3704   1 1 98 

Varakļānu  tautas bibliotēka   864 655 11775   466 230 10492   87   1140 

Varakļānu nov. Murmastienes bibl   486 548 7039   263 241 6240   31 1 160 

Varakļānu nov. Stirnienes bibl.   413 677 10562   151 350 9707     40 341 

Kopā     18484 20846 244555 0 7586 8797 200837 0 778 436 15080 

Madonas novads   10764 11593 133654 0 4004 4036 108194 0 576 246 10935 

Cesvaines apvienība   1859 2159 28592 0 977 880 24134 0 35 48 822 

Ērgļu apvienība   2008 2354 30073 0 824 1184 23640 0 28 21 892 

Lubānas apvienība   2090 2860 22860 0 901 1876 18430 0 21 80 790 

Varakļānu novads    1763 1880 29376 0 880 821 26439 0 118 41 1641 
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• Uzziņu darbs, pakalpojumi, prasmju un iemaņu attīstīšana, pasākumi dažādām vecuma 

grupām 

 

Tradicionāla darba forma bibliotēkās ir bibliotekārās/ informācijpratības stundas, kad atbilstoši 

bērnu vecuma posmiem tiek runāts par darbu ar uzziņu literatūru, par informācijas meklēšanas avotiem, 

pirmsskolas izglītības iestāžu bērni, mazāko klašu skolēni dodas ekskursijā uz bibliotēku, veidoti 

grāmatu apskati, iepazīstināti ar bibliotēku elektroniskajiem katalogiem, datu bāzēm, apmācīti meklēt 

informāciju, runāts par drošu interneta lietošanu.  

Bibliotekārās stundas vadītas pirmsskolas vecuma bērniem – pamatskolas vecuma skolēniem. 

Skaita sarukums saistāms ar pandēmijas situāciju.   

2021.gadā -  16 bibliotekārās stundas   

2020.gadā  - 39  

2019. gadā – 61  

2018.gadā – 36  

 

Bērnu žūrijas grāmatu kolekcija skolās kļūst par ieteicamās literatūras grāmatām.  

Uzziņu skaita apkopošanu šajā mērķgrupā statistika neparedz. Bibliotēkas to, protams, dara, lai 

analizētu savu darbību. 

Bibliotēkās ir materiāli, ko izvēlas jaunākie bērni, piemēram, spēlēt galda spēles, zīmēt, krāsot, 

pildīt krustvārdu mīklas, minēt mīklas, lasīt anekdotes – vienmēr pa rokai ir kaut kas ar ko nodarbināt 

bērnus – praktiskām, prātu attīstošām nodarbēm. 

 Lai gan šķiet, ka bērni ļoti labi pārzina jaunākās tehnoloģijas, tomēr nākas secināt, ka prasmes 

lielākoties ir saistītas tikai ar izklaidi – sociālajiem tīkliem, datorspēlēm u.tml. Bērnu prasmes 

dokumentu izveidē vai informācijas meklēšanā ir salīdzinoši vājas, tādēļ bibliotekārēm nākas šajos 

jautājumos palīdzēt arī jaunākajai paaudzei.   

 

 Ieskatam no bibliotēku pārskatiem: 

  

Aronas bibliotēkā viens 2.klases skolēns no februāra līdz maijam bibliotēkas telpās mācījās 

attālināti, izmantojot bibliotēkas datoru, kameru, internetu. Iepazīšanās ar bibliotēku - PII “Sprīdītis” 

bērni un audzinātājas, kā arī Kristiāna Dāvida pamatskolas audzēkņi, vecāki, skolotājas.  

 

Arī Viesienas bibliotēkā ciemojās PII “Sprīdītis” bērni. Sadarbībā ar bērniem tika veidoti cimdiņi 

Ziemassvētku izstādei, kas pārtapa par bibliotēkas apsveikumu svētkos.  

 

 Kusas bibliotēkā 2021. gadā bērniem un skolēniem tika sniegtas 94 uzziņas un konsultācijas. 

Uzziņu un konsultāciju gatavošanai tika izmantota bibliotēkas krājumos esošā uzziņu literatūra, 

tematiskajās mapēs savāktais faktu materiāls un informācijas tehnoloģiju sniegtās iespējas noskaidrot 

nepieciešamos faktus. Skolēnu vidū lielāks pieprasījums bija par tematiem, kas uzdoti mācību stundās, 

to skaitā - atrast grāmatas (dzejoļu krājumus) dzejas dienām un par mācību stundās uzdotajām tēmām, 

erudīcijas konkursu jautājumu atbilžu meklēšana. Skolēnu vidū bija vērojama iezīme, ka viņus vairāk 

interesēja iespēja paņemt kādu vienu grāmatu vai žurnālu, kur būtu vajadzīgais teksts, bet, ja fakti bija 

jāsavāc no vairākām grāmatām, tad šādu variantu izmantot vairs nav vēlēšanās, savukārt, ja kādu derīgu 

rakstu var atrast internetā, tad par grāmatu tekstiem arī vairs nebija nekādas intereses. 
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Bibliotēkā tika izveidotas 9 bērnu auditorijai domātās izstādes: “Viņš runāja ar zvēriem un putniem” 

(Hjū Loftingam), “Mans dzīves rīts” (Doku Atim), “Bērni un grāmatas” (Jurim Zvirgzdiņam), “Gribu 

visu zināt” (bērniem domātās enciklopēdijas), “Pastariņš dzīvē” (Ernestam Birzniekam – Upītim), 

“Pasaku kamolītis” (dažādu tautu pasakas bērniem), “Mūsu dienas un nedienas” (bērnu darbi un 

nedarbi daiļliteratūras grāmatās bērniem), “Rotaļu virpulī” (dažādas rotaļas), “Murrājamās 

dziesmiņas” (dzejas dienām, bērniem domātās dzejas grāmatas),“. Bez tam, arī citiem rakstniekiem un 

arī citām atceres dienām veidotajās izstādēs tika iekļautas grāmatas bērniem, ja vien bibliotēkas 

krājumos ir bijusi attiecīgā rakstnieka – jubilāra grāmatas bērniem,, vai arī, ja par konkrēto atceres 

dienu ir pieejama bērniem piemērota literatūra.  

Grāmatas no Kusas bibliotēkas literatūras skolotāji izmantoja mācību darbam – uz literatūras 

stundām tika nestas mācāmā autora darbi, literatūra par viņu.  

Sāvienas bibliotēkā kopā ar bērniem izspēlēta spēle “Atver pasauli”.  

Saikavas bibliotēku apmeklēja Kristiāna Dāvida kristīgās Kalna  pamatskolas 6.klases, 8.kl. un 

9.kl.skolēni, tādēļ arī audzis lietotāju skaits. Novadītas 2 bibliotekārās stundas. 

 

Ērgļu bibliotēkā, lai pievērstu uzmanību dažādām aktualitātēm, tiek rīkotas tematiskās izstādes, 

kurās var gūt informāciju par bibliotēkas aktualitātēm, ieskatu bibliotēkas krājumā par noteiktu tēmu. 

Lai precīzi sniegtu atbildes uz pieprasītajām uzziņām, bibliotēkā tiek izmantoti visi pieejamie resursi 

– datubāzes, uzziņu krājums, preses izdevumi, kā arī brīvpieejas interneta resursi. 

Izstādes kopā – 15 

“Vērša gads”, “Mīlestība ir tā vērta”, “Pūpolsvētdiena”, “Zaļā svētdiena”, “Lasi un vērtē!”, “Manu 

mīļo māmulīt”, “Ģimenes diena”, “Vizmai Belševicai – 90”, ”Jaunākās grāmatiņas tieši Tev!”, “Saktas 

koks”, “Jaunās spēles, nāc spēlēties”, ”Ejam uz skolu!”, “Sākam lasīt!”, “Gatavojam adventes 

vainagus”, “Ziemassvētki sabraukuši”. 

Notika tikai viena bibliotekārā stunda attālināti – ZOOM. Bibliotekārās stundas tēma - 

informācijpratība sestajai klasei. Skolēni ieguva informāciju par to, kā ātri un efektīvi bibliotēkā var 

sameklēt sev vajadzīgo informāciju. 

 

 Jumurdas bibliotēkā aktivitātes bērniem organizētas skolas brīvlaiku periodos. Vasarā nodarbību 

cikls “Čaklo pirkstiņu un jautro smieklu vasara” -8 nodarbībās gatavoti taureņi, vēja zvani, fantāzijas 

zvēri, glezniņas, rotas no visdažādākajiem materiāliem -papīra, plastmasas pudelēm, akmeņiem, augu 

nospiedumiem, bērzu tāsīm.  jautras stafetes. Vecākiem kopā ar bērniem 2 aktivitātes: Lieldienu 

pasākums un dekoru darināšana Līgo dienai.  

 

Lubānas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā sniegtas 103 dažāda veida uzziņas. Lietotāju 

apmācība un konsultēšana Bērnu literatūras nodaļas krājuma lietošanā notika individuāli, apmācot 

datora  lietojumprogrammu apgūšanu, dažādu datu bāzu izmantošanu.  

Lai palīdzētu skolēniem zinātniski pētniecisko darbu  izstrādē, bibliotekāre palīdzēja gan izveidot 

literatūras sarakstus, gan sniedza uzziņu  par pusaudžu vecuma lasītāju pieprasītāko  literatūru, gan 

aizpildīja anketu par pusaudžu lasīšanas paradumiem.  

Plānotie pasākumi dažādām vecuma grupām – bibliotekārās stundas, radošas aktivitātes, pasākumi 

domubiedru grupām-  palika plānošanas stadijā. Arī Bērnu žūrija noritēja smagnēji, jo bērni uz 

bibliotēku nāca maz, skolu apmeklēt nebija iespējams.  
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Meirānu bibliotēka- no 30.jūnija Meirānu Kalpaka pamatskola likvidēta, līdz ar to skolēnu- 

bibliotēkas lietotāju skaits krasi saruka. Pasākumi: (2 klātienē; 1 attālināti): 

21.01., laikā, kad skolu drīkstēja apmeklēt klātienē tikai speciālās klases skolēni, notika Galda spēļu 

sacensības.  

30.01. Tematiska stunda- „Iepazīsti enciklopēdijas”  

14.02. Valentīndienas rotājuma „Sirsniņa- groziņš” izgatavošana ar paraugu un pamācību ievietota 

bibliotēkas profilā www.facebook.com.  

Gada laikā bibliotēkā un arī www.facebook.com bija aplūkojamas arī  6 izstādes bērniem. Bibliotēkā 

izliktās izstādes bērniem reizēm „uzrunā” mazos apmeklētājus izvēlēties tieši grāmatu no izstādes.  

 

 

• Veiksmīgākie pasākumi, lasīšanas veicināšanas aktivitātes 

 

Lai piesaistītu bērnus lasītāju un apmeklētāju lokam, bibliotēkās tradicionāli tiek organizēti dažādi 

pasākumi- tikšanās, konkursi, radošās darbnīcas, burtu spēles, sportiski pasākumi,  kuros atbilstoši 

tēmām piedalās dažādu vecumu bērni. Covid-19 stingro ierobežojumu ietekmē daudzas no plānotājām 

aktivitātēm netika realizētas. 

Kopā pārskata periodā no visiem vietējās nozīmes bibliotēkās organizētajiem pasākumiem  57  ir 

pasākumi šai auditorijai, izliktas 136 dažādas izstādes - tematiskās, literārās, bērnu darbu un citas.  

Salīdzinoši:   

2020.gadā – 84 pasākumi, 175 izstādes 

2019. gadā – 176 pasākumi, 212 izstādes, 

2018. gadā – 175 pasākumi, 170 izstādes, 

Pārskatā nav Madonas novada bibliotēkas aktivitātes.  

 

Konkursa “Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības” organizēja bibliotēkas Madonas, 

Cesvaines, Ērgļu novados, reģiona  konkurss notika attālināti.  

Cesvainē maijā 5. klašu skolēni iesaistījās Nacionālās skaļās lasīšanas sacensībā, ko 

organizēja zoom platformā. Žūrija gandrīz tradicionālā – novada domes priekšsēdētājs, vidusskolas 

direktors, bet Cesvaines teātra aktrises vietā viena no vidusskolas latviešu valodas un literatūras 

skolotājām. Seši 5. klases audzēkņi izvirzīti vietējam finālam, lai sacenstos par dalību reģionālajā 

finālā Madonā. Žūrija vērtē katra bērna uzstāšanos pēc noteiktiem kritērijiem. Trīs dalībniekiem 

tika dota iespēja pierādīt savu lasītprasmi nākošā līmeņa sacensībā. Linda Dubrovska kļuva par 

Madonas reģiona Skaļās lasīšanas čempioni. 25.septembrī bibliotekāre Līga un latviešu valodas un 

literatūras skolotāja Sarmīte brauca atbalstīt Lindu Dubrovsku Nacionālās skaļās lasīšanas 

sacensības Lielajā finālā Rīgā. 

Nemainīgi svarīga nozīme lasīšanas veicināšanā ir „Bērnu žūrijas” projektam, kurā iesaistījās 

25 bibliotēkas, t.sk. 2 atbalsta bibliotēkas: Saikavas, Dzelzavas pamatskolas bibliotēkas. Bibliotēkas 

pozitīvi novērtē iespēju papildināt krājumus ar augstvērtīgu literatūru un iespējām pulcēt vienotai 

programmai savus lasītājus visās vecuma grupās.  

VISC projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” skolām 24 grāmatu 

komplekts par IZM līdzekļiem nodrošināts 8 skolu bibliotēkās. Likvidētās Murmastienes skolas 

kolekcija nonāk Murmastienes pagasta bibliotēkā. Diemžēl Covid- krīze ļoti ierobežoja plānotās 

http://www.facebook.com/
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aktivitātes sadarbībā ar skolām, PII iestādēm, lai kopīgi lasītu kolekcijas grāmatas, kas ietekmēja arī 

anketas aizpildījušo ekspertu skaitu. 

„Bērnu žūrija” bibliotēkās 

Nr.

p.k. 

Bibliotēka  2021 

 

2020 

(22) 

2019 

(18) 

2018.  

(19) 

2017. 

(23) 

2016. 

(24) 

2015. 

(25)  

2014. 

(24) 

2013. 

(17) 

2012. 

(19) 

2011. 

(21) 

1. Madonas novada x x x x x x x x x x x 

2. Lubāna  x x x x x x x x x x x 

3. Varakļānu vsk x x x x x x x x     

4. Kusa x x x x x x x x x x x 

5. Barkava x x x x x x x x x x x 

6. Bērzaune x x x x x x x x x x x 

7. Dzelzavas 1.  x x 

 

x x x x x x x x x 

8. Ērgļi x x x x x x x x x x x 

9. Lazdona  x x x x x x x x x x x 

10. Murmastiene  x x x x x x x x x x x 

11. Degumnieki  x          x 

12. Prauliena  x x x x x x x x x x x 

13. Mārciena x x   x- sk x-sk. x-sk.  x-sk.     

14. Vestiena  x x x x x x x x x x x 

15. Saikava Atb. Atb. Atb.         

16. Sarkaņi x x x x x x x x x x x 

17.  Stirniene      x x x x x x 

18. Kalsnava  x x x x x x x x x x 

19. Meirāni      x x x x x x x 

20. Kalsnavas psk.   x x x x x x   x 

21.  Madonas v. ģimn. x Atb.         x 

22. Bērzaunes psk. x x   x  x    x 

23. Praulienas psk. x x x x x x x x x x x 

24. Cesvaines 

internātpsk. (likv.) 

     x x x x x x 

25.  Liezēre        x  x  

26. Liezēres psk. x x x x x x x x    

27. Ļaudona x x x x x x  x-vsk  x-vsk  

28. Madonas pils. 1.vsk.  x    x x x x    
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29. Mētrienas psk.(likv)    x x x x     

30. Ērgļu vsk. x           

 

Barkavas bibliotēkā sakarā ar epidemioloģisko situāciju valstī tika organizēti 3 pasākumi 

bērniem. Daudzu gadu garumā notiek Bērnu žūrijas noslēguma pasākums. 2021. gadā pasākums tika 

organizēts vienlaikus ar Barkavas pamatskolas pēdējā zvana pasākumu.  

Visiem bērnu žūrijas dalībniekiem saku “paldies” par grāmatu lasīšanu un vērtēšanu. Katrs 

dalībnieks saņem nelielas balviņas. 5.- 9. klašu skolēniem notika tikšanās ar rakstnieku- jubilāru Valdi 

Rūmnieku. Rakstnieks stāstīja par savu darbu, lasīja fragmentus no  jaunākās grāmatas, kura tuvākajā 

laikā nonāks pie lasītājiem. Bērni uzdeva daudz un dažādus jautājumus. Lai iepazīstinātu ar “Bērnu/ 

jauniešu un vecāku žūriju 2021” 1. un 4. klases skolēniem notika literārā pusstunda “Lasi un vērtē”.  

 
 

 

Dzelzavas pagasta 1. bibliotēkā pārskata periodā Covid-19 pandēmijas dēļ darbs ir bijis 

ierobežots. Bibliotekārās stundas 3.septembrī ar Dzelzavas pamatskolas 2.klasi  un 3.klasi: dzejas 

mēnesis, Bērnu žūrijas 2021 kolekcijas aktualizēšana,  iepazīstas ar bibliotēkas vizuālās mākslas un 

literārajām izstādēm, jaunās galda spēles. 

1.aprīlī  zīmējumu izstādes ”Uzbur grāmatu tēlus krāsās” atklāšana ar Dzelzavas PII ”Rūķis” Bērnu 

žūrijas ekspertu veikumu. 

28.maijā bibliotēka pateicās saviem mazajiem PII ”Rūķis” ekspertiem ar pārsteiguma dāvanu kasti, 

nelielu ekskursiju pa bibliotēku. Bērnu, jauniešu, vecāku žūrijā 2020 dalībnieku skaits 55, anketas 

nodeva 29: no Dzelzavas pamatskolas 17 eksperti, no bērnudārza ”Rūķis” 9 eksperti un  3 eksperti 

vecāki. Arī pamatskolas ekspertiem tika nodotas Bērnu žūrijas balvas un diplomi, izpaliekot pašam 

pasākumam. 

“Bērnu žūrijā 2021” iesaistījušies 40 lasītāji. Šajā pārskata periodā atbalsta bibliotēka ir Dzelzavas 

pamatskola ar pilnu grāmatu komplektu, kas atvieglo skolēniem tikt pie izdevumiem.  

 

Liezēres bibliotēkā 2021. gada februārī un oktobrī notikušas 3 izstādes bērniem un jauniešiem.  

1.  “Tobiass un pārējie…” – rakstnieka Jura Zvirgzdiņa 80.jubilejai veltīta literārā izstāde. 

2. “Mūžam daba un darbs” – rakstnieces Annas Brigaderes 160. gadadienai veltīta grāmatu 

izstāde. 

3. Bērnu radošo darbu izstāde - J. Poruka dzejolis “Tracis” – Liezēres pamatskolas skolēnu radošo 

darbu izstāde bibliotēkas telpās un bijušās Liezēres ambulances logos. 

Izstāde veidota dzejnieka Jāņa Poruka 150. jubilejai organizētā radošo darbu konkursa ietvaros. 

Konkursā piedalījās 32 Liezēres pamatskolas audzēkņi ar 40 darbiņiem. 1.-4.klašu bērni zīmēja, 

1.klases audzēkņi papildus izveidoja Poruka dzejoļa galvenos varoņu no plastilīna. 8. klases radošā 

grupa izveidoja telpisku darbiņu ar slavenā dzejoļa varoņiem. Apskatīt https://ej.uz/liebibporuks .  

11.oktobrī, ierobežojumiem pa vidu, paspējām satikties ar Liezēres pamatskolas 1.klasi – čaklajiem 

konkursa dalībniekiem. Lielākajai daļai no bērniem šī bija pirmā tikšanās ar pagasta bibliotēku. 

Bibliotēkas apskate, grāmatu krājumu izpēte un balviņas par radošo darbošanos. Viens no bērnu 

uzdevumiem, pētot bibliotēku, bija atrast bērnu nodaļas galvenos varoņus. Vardītes ātri tika nosauktas 

par galvenajiem saimniekiem bērnu telpā. Kopīgi nolēmām tikties arī pavasarī- īstajā varžu laikā. Tad 

īstenosim atkal vienu radošu uzdevumu – katram izgatavot kādu jaunu vardi bērnu nodaļai.   

 “Bērnu žūrija” Liezēres pagasta bibliotēkā netiek īstenota, jo šo programmu īsteno Liezēres 

pamatskola.  

https://ej.uz/liebibporuks
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Ļaudonas pagasta bibliotēkā 2021.gadā bērniem tika īstenoti 2  pasākumi/aktivitātes klātienē,  

6 izstādes. 

Aprīļa aktivitāte – PII “Brīnumdārzs” Kaķu grupas bērnu īslaicīga (ievērojot ierobežoto uzturēšanās 

laiku bibliotēkā) ciemošanās bibliotēkā. Ciemošanās mērķis – aplūkot mākslinieces Ineses Segliņas 

darbu izstādi “Daba zīmējumos”. Papildus ciemošanās laikā bērni iepazīst bērnu stūrīti – aplūko 

jaunākās bērnu grāmatas. Atrodam bibliotēkas krājumā lielāko un mazāko grāmatu. Pozitīvas emocijas 

guvuši, draudzīgi šķīrāmies, ar cerību ātrāk sagaidīt “Covid-19” pandēmijas un ierobežojumu beigas. 

Uzsākot jauno mācību gadu, pirms kārtējā “Covid-19” uzliesmojuma, paguvām īstenot aktivitāti 

3.klases skolēniem – iepazinām jaunās BJVŽ 2021 kolekcijas grāmatas, kā arī kopīgi atzīmējām Dzejas 

dienu mēnesi. No īpaša pašdarināta kļavlapu koka, “krītot krāsainām lapām”, tika lasīti mūsu 

novadnieka – dzejnieka Ulda Ausekļa, kurš šogad oktobrī atzīmēja 80 gadu jubileju, dzejoļi par rudens 

tematiku. Bērnu mājas uzdevums – pēc dzirdēto dzejolīšu motīviem uzzīmēt zīmējumus, kuri vēlāk 

tika izlikti izstādē. Šajā gadā turpinām darboties lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu 

un vecāku žūrija”.  

Pārskata gadā neizdevās īstenot BJVŽ noslēguma pasākumu klātienē. Tomēr, lai bērni sajustu 

gandarījumu par paveikto, ar 2 klasēm (5+ grupa) tikāmies tiešsaistē platformā Zoom, ko palīdzēja 

noorganizēt 1. un 2. klašu audzinātājas, lai bērniem pateiktu paldies par dalību programmā, kā arī 

vienojāmies par pateicību/dāvaniņu saņemšanu ar skolotāju starpniecību. Šajā pašā reizē vienojāmies 

arī par zīmējumu konkursu, iesniedzot zīmējumu par savu mīļāko žūrijas grāmatu elektroniski – šī bija 

pirmā pieredze bibliotēkai šāda veida aktivitātei. Zīmējumi tika izlikti vērtēšanai gan bibliotēkā, gan 

bibliotēkas Facebook lapā. Pirmās trīs vietas ieguvēji tika pie vērtīgām balvām. Noslēdzošais bija 

aicinājums ikvienam 30.martā pieslēgties tiešraidei pirmajiem digitālajiem Lielās lasīšanas svētkiem - 

gadu ilgušā lasīšanas maratona noslēguma pasākumam – iespēja bija visiem, bet cik pieslēdzās - paliek 

jautājums? 

“Bērnu un jauniešu žūrijā 2020” piedalījās 32 (-5) dalībnieki – no tiem 22 (-10) bērni. 9+; 11+ un 15+ 

grupās lasītāju nebija. Uzskatu, ka šādiem projektiem ir jābūt, taču veiksmīgākai to īstenošanai 

nepieciešama skolas bibliotēkas dalība, kas atvieglotu savstarpējo komunikāciju, jo par lasīšanu 

bērniem nepieciešama regulāra atgādināšana. 

Praulienas bibliotēkā -  Brīvbrīdim maziem un lieliem – uzmanības trenēšanai Jāņa Ezeriņa dzejas 

burtu režģis Praulienas bibliotēkas Facebook lapā un Praulienas bibliotēkā. 

Sarkaņu bibliotēkā ne tikai bērnus, bet arī viņu vecākus lasīt motivējošs pasākums- tika organizēta 

ekskursija vasarā “Bērnu/jauniešu/vecāku žūrija 2021” dalībniekiem. Valmierā fantāziju pasaulē 

varējām sajust “Neonijas” noslēpumu caur krāsām, skaņām un formām. Neoniju nepilnus 3 gadu laikā 

lolojuši un veidojuši Indra un Ivars Ceriņi. Paldies viņiem par neierastu iespēju relaksēties! 

Braucot ar Zilākalna sliežu velosipēdiem pa šaursliežu dzelzceļa atzaru no Zilākalna ciema līdz kūdras 

purvam, bija iespēja izkustēties, sajust vēju matos, redzēt vietējo ainavu ar plašo kūdras purvu. 

Kopējais brauciena garums bija aptuveni 4 km, kurus pieveicām aptuveni pusstundā. 

Dienas pēdējais apskates objekts bija zoo  “Rakši” - lielākajā kamieļu un lamu audzētavā Latvijā, kur 

mīt vairāk kā 100 ņipru un draudzīgu dzīvnieku – tos varēja pabarot no rokas un nofotografēties kopīgā 

selfijā, izbaudīt, kādas ir sajūtas, jājot ar kamieli, aptaustīt alpakas kažoku un iziet relaksējošā pastaigā 

ar uzticīgo pavadoni lamu. Šis bija lielisks veids, kā atslēgties no tehnoloģijām un ļauties dabiskam 

priekam, ko sniedz dzīvnieku klātbūtne un jaunu piedzīvojumu gars. Kafejnīcā “Camel cafe” 

mielojāmies ar kamieļu piena pankūkām. 
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 Vestienas bibliotēkā bērniem un jauniešiem noticis1 tematiskais pasākums. Pa zeltainu lapu taku 

“mazā, sirmā kumeliņā” Dzejas dienas ienāca Vestienas muižas parkā, kur to jau mīļi gaidīja spridzīgs 

dalībnieku pulciņš. Lai gan ikdienā ne visi atrod laiku dzejai, pie dabas klases gan bērni, gan pieaugušie 

deklamēja sev tuvu liriku – pašu radītu un citu rakstītu. Pasākuma izskaņa izvērtās par aizraujošu 

piedzīvojumu, kad iepazināmies ar bērnu rakstītajām haikām, to veidošanas pamatu un paši 

iemēģinājām “spalvu”. Par veiksmīgu lasīšanas aktivitāti daļēji var uzskatīt Bērnu un jauniešu žūriju. 

 

Cesvaines bibliotēkā 2021.gadā notika tikai 2 bibliotekārās stundas – 1. klašu audzēkņiem “Kas 

ir Annas Brigaderes supervaronis?”. Pārrunās par to, kādus supervaroņus bērni pazīst, atklājās, ka 

senākais zināmais, iespējams, ir Sprīdītis. Jūlijā ar mērķi – veicināt lasītprieku, brīvā dabā  - skvērā pie 

bibliotēkas -izvietotas J. Zvirgzdiņa grāmatas “Kapteiņa zirdziņš” kopētas lapas ar iztēli rosinošiem 

uzdevumiem. Katrs dalībnieks varēja individuāli lasīt un darboties. 

Kā viens no patīkamākajiem aizvadītā gada pasākumiem palicis atmiņā  “Velobrauciens par 

bibliotēkām” (Cycling for Libraries, http://www.cyclingforlibraries.org)  – augustā.   14 bibliotēku 

draugi un bibliotekāri iesaistījās Cesvaines un Kraukļu bibliotēku kopīgi organizētajā pasākumā. 

Brauciens veltīts aktrises kārklēnietes Elvīras Baldiņas 102. dzimšanas dienai. Vēl aplūkojām latviešu 

kinorežisora Ērika Lāča dzimto vietu. Daudz uzzinājām par Kārklu skolas (vēsturiski Nikolaja un 

Gubeņa) vēsturi. Šogad pievarējām aptuveni 22 km. 

Novembrī, godinot Uldi Ausekli jubilejā, bērni tika aicināti ilustrēt dzejnieka dzejoli “Dzirkst 

viens vārds”. Tika iesniegti 29 darbi, ko valsts svētku nedēļā varēja apskatīt bibliotēkas logos “Ulda 

Ausekļa dzejolis bērnu acīm”. 

 

• Sadarbība ar izglītības iestādēm “Kompetenču pieejas mācību saturā (Skola 2030)” ietvaros 

 

Tā ir sadarbība ar skolām, PII  jebkura radoša pasākuma organizēšanā.  

Barkavas bibliotēka organizētajā orientēšanās spēlē “Barikādēm- 30” bija iespēja piedalīties  

bērniem kopā ar vecākiem. Spēles uzdevums- atrast 15 kontrolpunktus, kuri bija izkārtoti “30” 

kontūrās. Atrastie kontrolpunkti bija jānofotografē un jāiesūta elektroniski. Interesanta un aizraujoša 

spēle! Tās zināšanas, ko bērni bija apguvuši apkārtnes mācībā un ģeogrāfijā, varēja pielietot 

orientēšanās spēlē “Barikādēm 30”. Bija jāmāk lasīt karte un mērogs. Kā paši bērni atzina, tas bija 

diezgan grūti, bet tajā pašā laikā interesanti. 

 

Lazdonas bibliotēkā notika pasākums ar Lazdona PII grupas “Bitīte” bērniem - literārs rīts “Cik 

mīļš tu man, krāšņais dzimtenes mežs”. Mērķis- atzīmējot tradicionālās dzejas dienas iemācīties un 

deklamēt dzejoļus veltītus kokiem. Pārgājienā pa bērnu dārza apkārtni atpazīt kokus, veltīt tiem 

dzejolīti un izzinošu stāstu. Iesaistījās grupas bērni un audzinātāja, kas jau nodarbībās nedaudz 

iepazīstināja ar dabas tēmu pirms pasākuma. 

 

Ļaudonas bibliotēkā notikusi sadarbība ar skolu “Kompetenču pieejas mācību saturā (Skola 

2030)” ietvaros, iesaistot bērnus lasītveicināšnaas programmā “BJVŽ 2021”, organizējot izzinošas 

izstādes, iepazīstinot bērnus ar Latvijas dabu, popularizējot mūsu novadnieku dzejnieku Uldi Ausekli 

un viņa daiļradi.  

 

http://www.cyclingforlibraries.org/
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Mārcienas bibliotēkā bērniem tika veidotas 3 izstādes, no tām 1 literārā un 2 tematiskās izstādes. 

Literārā izstāde veltīta bibliotēkas bērnu krājuma popularizēšanai. Tematiskā izstāde “Putni ziemā” – 

putnu daudzveidība grāmatās un citos materiālos. Kā arī tika organizēta tematiskā izstāde – konkurss 

“Es – dzīvās dabas daļa”, kas bija apskatāma bibliotēkas logos no ēkas ārpuses. Tās bija no auduma 

veidotas krāsainas kolāžas. Konkurss paredzēja atrast šajās kolāžās dažādus zvērus, nosaukt tos un 

uzzīmēt vai aprakstīt stāstos. Konkursā varēja iesaistīties dažāda vecuma interesenti (arī vecmāmiņa 

kopā ar savu mazdēlu). 

 

Mētrienas bibliotēkā 2021. gadā bibliotēkā 2 izstādes bērniem: 

“ Tobiass un citi neparastie ciemiņi… bērnu rakstniekam Jurim Zvirgzdiņam - 80” 

“ Ulda Ausekļa dzejoļi PII ” Pasaciņa” “Taurenīšu ” grupiņas ilustrācijās”. 

2 aktivitātes bērniem: 

“Meklējam rudeni lasītavā”  

“Bērnu zīmējumu iesniegšana un svinīgā apbalvošanas ceremonija” 

2021. gada oktobra beigās savu 80 jubileju svinēja mūsu novadnieks, iemīļots bērnu grāmatu autors 

Uldis Auseklis. Par godu šim notikumam pavasarī amatierteātris “MaskaRāde” izveidoja audio ierakstu 

U. Ausekļa grāmatai “Pasakas par baltām ķepām”, kas tika uzdāvināts Mētrienas, Praulienas un 

Ļaudonas PII.  

Rudenī “Taurenīšu” grupiņas bērni tika aicināti uz bibliotēku meklēt rudeni lasītavā. Katram bija 

jāatrod sava košā rudens lapa, kas paslēpusies plauktos starp grāmatām, spēlēm,  jānolasa (vai 

jānoklausās) Ulda Ausekļa dzejolis un jāuzzīmē šim dzejolim ilustrācija. Sakarā ar kārtējo ārkārtas 

situācijas ieviešanu, zīmēšana ieilga,  taču izstāde logos sanāca koša un krāsaina. Katrs bija nopelnījis 

medaļu  “Tu esi labākais” un visi kopā –lielo konču… 

 

Degumnieku bibliotēkā lielu interesi bērnos izraisīja rudenī rīkotais fotokonkurss “Mans 

mīlulis- visskaistākais, visneparastākais, vismīļākais.”, kurā daudzi bērni piedalījās paši. Izstāde- 

konkurss gan klātienē bija apskatāmi tikai dažas dienas (sakarā ar Covid- 19 ierobežojumiem). Bērni 

pasākumu apmeklēja aktīvi, mudināja nākt uz to savus draugus, vienaudžus un radiniekus. Dažus no 

izstādes apmeklētājiem izdevās iesaistīt arī bērnu un jauniešu žūrijā. 

 

Vestienas bibliotēkai sadarbība ir bijusi ar Vestienas pamatskolu- saistībā ar kompetenču 

izglītību,  daži skolēni izmantoja novadpētniecības  pieejamos materiālus  gatavojoties TV sižetam 

(apmācības + lasīšana+ radošā domāšana).  

 

 

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

sadarbības vērtējums 

 

Liela nozīme ir sadarbībai ar PII audzinātājām, vietējām skolām, skolotājiem, klašu audzinātājiem, 

arī mākslas un mūzikas skolām. Sadarbības izpausmes vērojamas  ikvienā pasākumā, izliktas mākslas 

skolas audzēkņu darbu izstādes. 

Labāka sadarbība ar pirmsskolas vecuma bērniem ir tajās bibliotēkās, kas atrodas vienās telpās vai 

to tuvumā, piemēram Barkavas, Bērzaunes, Dzelzavas pagasta 2., Lazdonas, Ļaudonas, Degumnieku, 

Praulienas, Cesvaines bibliotēkās.  
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Kalsnavas bibliotēkā sadarbībā ar Kalsnavas pamatskolas skolotāju Ilzīti Ogu 12.oktobrī 3.klases 

skolēnu mācību ekskursija un grupu darbs ar pētāmo jautājumu prezentāciju. 

Sadarbībā ar PII ”Lācītis Pūks” pedagogiem Santu Broku un Dzintru Vītoliņu divu grupu bērni 

iepazīstināti ar bibliotēku Aiviekstē un Aivara Kluša darbu izstādi. 

Darbs ar bērnu un jauniešu interesēm pēdējo divu gadu laikā notiek ar ģimeņu, ne skolas palīdzību. 

Apmeklējumu ietekmē arī bērnu pārvadājumu organizēšana, lai mazinātu iespēju inficēties. Literatūra 

tiek sameklēta un piegādāta ar kāda starpniecību, materiāli ar atsaucēm darbiem vai referātiem tiek 

sagatavoti, izmantojot periodika.lv.  

 

Ļaudonas bibliotēkā bērniem tika veidotas 6 izstādes, no tām 2 literārās un 4 tematiskās 

izstādes. Literārās izstādes veltītas bibliotēkas bērnu krājuma un nozaru literatūras popularizēšanai. Ar 

tematiskajām izstādēm akcentējam bērnu iemīļotus svētkus un izglītojam dažādās jomās.  Šajā gadā 2 

izstādes ar pašu bērnu zīmējumiem, 1 izstāde veltīta Latvijas dabas izzināšanai, 1 sadarbības izstāde – 

radoši ģimeņu kopdarbi, akcentējot Latvijas ziemas burvību. 

Caur izstādēm tiek veicināta sadarbība ar citām iestādēm – bērnu radošo darbu izstādes. Pārskata 

periodā, “Covid – 19” ietekmē, sadarbība bija salīdzinoši neliela. Tika izstādīta tikai 1 PII 

“Brīnumdārzs” bērnu radošo darbu izstāde “Sniegavīru parāde”. 

 

Degumnieku bibliotēka - multifunkcionālā centra “13.KM” vadītāja Dace Kalniņa pati aktīvi 

iesaistās bibliotēkas aktivitātēs, gan mudina centra apmeklētājus to darīt. Par vairākām bibliotēkas 

aktivitātēm bērni un jaunieši uzzina tieši apmeklējot MFC “13.KM”.  

 

 Praulienas bibliotēkas sadarbības partneri: 

Praulienas pamatskola – piedalījos Praulienas pamatskolas organizētā Ilzes Indrānes literārās jaunrades 

konkursa darbu vērtēšanā, Novadpētniecības pusstunda ar 3. klasi par Praulienas pagasta ievērojamiem 

objektiem;  

PII “Pasaciņa” - Bērnu/Jauniešu un Vecāku žūrijas dalībnieki 

Praulienas pagasta Jauniešu Centrs – Radošā darbnīca keramiķes Marikas Peilānes vadībā. 

Saikavas bibliotēka – atbalsta bibliotēka un sadarbības partneris Bērnu/Jauniešu un Vecāku žūrijas 

aktivitātēs; 

Biedrība “Stūrakmens” un nometnes “Darba augļi. Labdarība.” vadītāja Vivita Vecozola – diena 

bibliotēkā- iepazīstam viens otru, darbojamies bibliotēkā - kārtojam plauktus, grāmatas, slaukām 

putekļus, sagatavojam darba vietu keramikas darbnīcai pie Praulienas Jauniešu Centra.  

 

Stirnienes bibliotēkā bija apskatāma Varakļānu mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbu 

izstāde.  

 

 

• Bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides vērtējums specializācijā 

 

Madonas novada bibliotēkas rīkotajos semināros  tiek runāts par darba ar bērniem novitātēm, 

aktualitātēm. Darbinieki aktīvi apmeklējuši attālināti profesionālās pilnveides pasākumus, kuros kāda 

no tēmām veltīta šim darbam.   
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• Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem, to iespējamie risināšanas ceļi 

 

Daudzās bibliotēkās samazinās bērnu skaits –iedzīvotāju skaita ziņā, līdz ar to arī bibliotēkas 

lasītāju skaits samazinās. Slēgtas skolas: pārskata periodā - Meirānu O.Kalpaka pamatskola un 

Murmastienes pamatskola, sekas – lasītāju skaita samazināšanās publiskajās bibliotēkās. 

Vecāku aizņemtības vai citu iemeslu dēl, vēl nav izveidojusies tradīcija vecākiem ar zaļo 

sertifikātu un bērnu apmeklēt bibliotēku, kā to noteica epidemioloģiskās prasības. Nenotika arī plānotās 

izbraukuma ekspedīcijas bērniem, dzejas meistarklases, radošās darbnīcas un bibliotekārās stundas, 

Ziemeļvalstu literatūras nedēļas aktivitātes. Pieaudzis parādnieku skaits – sadarbība ar skolu.  

Attālinātās mācības – organizēt pasākumus brīvā dabā. Organizēt aktivitātes skolēnu brīvlaikos. 

Lai veicinātu lasīšanu, jāorganizē un jāiesaista ģimenes lasīšanas programmās, jāsadarbojas ar jauniešu 

centru darbiniekiem. Nepieciešams organizēt inovatīvus pasākumus, lai motivētu un piesaistītu bērnus 

un jauniešus.  

 

 

 

 

8. Novadpētniecība 
 

 

• Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda prioritātes 

 

 Novadpētniecība- ļoti nozīmīgs bibliotēku darbības virziens. 

Bibliotēku tematiskajās mapēs turpina krāties materiāli par pilsētām, pagastiem – to ļaudīm, dabu, 

norisēm sabiedrībā un politikā. Bibliotēkās ir vieta novadpētniecības krājumam, materiāliem, kas 

nemitīgi tiek pilnveidots un papildināts. 

Barkavas bibliotēkā 2021. gadā uzsākts darbs pie materiāla “Izzini un pieraksti Barkavu”. Tiek 

pierakstīti stāstījumi par notikumiem Barkavas pagastā, atmiņas, piedzīvojumiem, par interesantiem 

cilvēkiem, kādi ir dzīvojuši Barkavā.  

Dzelzavas pagasta 1.bibliotēka veido pagasta nozīmīgāko notikumu gada hroniku.  

 

• Novadpētniecības krājums: 

 

✓ komplektēšana, ietverto materiālu veidi 

 

Bibliotēkas turpina papildināt tematiskās un  novadpētniecības mapes par pagastu, pilsētu 

vēsturi un novadniekiem. Pamatā tās ir rakstu kopijas no preses izdevumiem, izdrukas no interneta 

resursiem, grāmatas par novadu un novadniekiem.  Pieejamas 556  novadpētniecības  (2020. gadā-557) 

tematikai veltītas mapes, arī albumi, dzīvesstāsti izdevumi, akti par zemes piešķiršanu 

lauksaimniecības zemēm, arī iedzīvotāju atmiņas rokrakstos.  
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3.novembī Dzelzavas pagasta 1.bibliotēka saņēma dāvinājumu no Inčukalna novada - grāmatu 

par mūsu novadniekiem rakstniekiem, dzejniekiem  saistībā ar Inčukalnu "Doku Atis, Jānis 

Sudrabkalns, Leons Briedis un Inčukalns". 

 

Kalsnavas bibliotēkā ir papildinātas 13 esošās mapes, izmantojot Lursoft digitālā aģenta kartīti, 

abonēto periodiku.  

Gada nogalē iegūtas vēl pilnībā neapzinātas padomju laiku foto liecības no Kalsnavas pamatskolas 

skolotājas Ilzītes Ogas (dzimušas Līventāles) vecāsmammas Zinaīdas Krūmiņas (dzimušas Brutānes), 

īstenās kalsnavietes albūmiem. T.sk. ļoti vērtīgas 3 skolēna liecības no Jāņukalna I un II pakāpes 

pamatskolām ar tautā cienīto skolotāju Stērstiņu un Siliņu parakstiem.  

Kopā ar Madonas TIC vadītāju Sanitu Somu strādāts un izveidots pastaigu maršruts pa Jaunkalsnavas 

muižas teritoriju. Šogad iegūtas foto liecības par Jaunkalsnavas centru no Vitas Kanevāles (dzimušas 

Krēsliņas) un Vandas Rikmanes (dzimušas Bērziņas) 50.gados. 

Arī Aiviekstes pakalpojumu sniegšanas vieta pati ir vēstures liecība, kas sākotnēji 20gados bijusi 

piederīga Madonas radio un spēkstacijai kā dzīvojamā ēka, vēlāk, padomju gados šeit bijis bērnudārzs 

līdz 1978.gadam. Tad feldšerpunkts ar progresīvāko fizioterapijas aprīkojumu Madonas rajonā, 

pateicoties ZAET direktora Valda Garbovska sakariem un sociālisma līdzekļu sadales un blata 

sistēmai. Beidzamos gadus šeit strādājuši dažādu dienestu darbinieki, Aiviekstes iedzīvotāji šurp nāk  

satikties ar savu pagātni. Vērtīgi stāsti uzklausīti no Ainas Medeļevas (bijusi šīs mājas dzīvokļa 

īrniece), Austras Tihonovas (bijusi audzinātāja bērnudārzā), Mārītes Sudrabas (bijusi dispečere 

ZAET), Jāņa Sudraba (inženiera ZAET). Aiviekste ir kļuvusi no strādnieku ciema par ciemu cilvēkiem, 

kuri mūža otru pusi vēlas pavadīt mūsu pagasta „sanatorijā”. Tā bibliotēku apmeklē Regīna Varnasa 

(bijusi juriste Anatolija Gorbunova un Kārinas Pētersones pakļautībā), Gints Upens (viens no 

pirmajiem uzņēmējiem atjaunotajā Latvijas Republikā). Šie un daudzi citi ir lielākie gada ieguvumi. 

Galvenokārt, cilvēkstāsti. 

 

 Lubānas bibliotēka saņēmām vairākus apjomīgus novadpētniecības materiālu dāvinājumus no 

privātpersonām: 

✓ Valda Bukeļa apkopotu materiālu “Lubānas apkārtnes vēstures mirkļi” , kuros ir materiāli par 

Lubānu, Rupsalu, Smaudžiem  

✓ Kristīnes Sproģes apkopotos materiālus par Lubāna ezeru veidojot Rēzeknes Augstskolas 

Inženieru fakultātē diplomdarbu “Lubāna ezera ūdens līmeņa prognozēšana izmantojot 

mākslīgo neironu tīklu”  

2021. gadā iznāca lubānieša Imanta Zemberga piektā grāmata -  romāns "Kur sapņiem nav vietas...", 

kuru Imanta kungs uzdāvināja arī Lubānas pilsētas bibliotēkai. Diemžēl grāmatas atklāšanas pasākums 

nevarēja notikt iesākumā autora veselības stāvokļa dēļ, vēlāk- sakarā ar ārkārtas stāvokļa iestāšanos. 

2021. gada rudenī dienas gaismu ieraudzīja arī Lubānas vidusskolas izdotā grāmata “Lubānas 

vidusskola laika lokos”. Bibliotēka saņēma 2 grāmatas eksemplārus, kuri ļoti aktīvi tiek lasīti.  

Gada nogalē, sadarbībā ar vietējām rokdarbniecēm izveidojām rokdarbu izstādi “Dzijas pavedienu 

krāsu spēles Guntas Sanderes austajos paklājos un Velgas un Aigas Bērziņu adītajos cimdos un zeķēs”. 

Izstāde tika plaši apmeklēta, raisīja lielu interesi par aušanu un adīšanu.  
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✓ krājuma organizācija un glabāšana 

 

Novadpētniecības materiāli sistematizēti tematiski mapēs, izvietoti atsevišķos plauktos, brīvi pieejami 

apmeklētājiem. Degumnieku bibliotēkā grāmatas marķētas ar oranžas krāsas uzlīmi.  

Jumurdas bibliotēkā,  lai pārskatāmāk varētu izkārtot novadpētniecības materiālus, tie tika 

pārvietoti uz atsevišķu telpu – nosacīti nosauktu par “Novadpētniecības istabu”. Šeit ir plānots izvietot 

ne tikai rakstiskos materiālus, bet arī citas materiālās vērtības.  

 

✓ digitalizācija, digitālie resursi un to veidošana 

 

Bibliotēkas neveido digitālās kolekcijas.  

 

✓ krājuma kvalitātes, aktualitātes, attīstības novērtējums 

 

 

 Novadpētniecības darbs ir nebeidzams process, darbs ar krājuma pārskatīšanu, papildināšanu, 

izvērtējumu, sistematizēšanu turpinās. 2021.gadā turpinājās novadpētniecības mapju aprakstu 

veidošana Novadpētniecības datubāzē reģiona bibliotēku kopkatalogā. Visu novadpētniecības mapju 

apraksti datubāzē ir Kusas, Barkavas, Dzelzavas pagasta 1., Dzelzavas pagasta 2., Kalsnavas, Liezēres, 

Mēdzūlas, Sāvienas, Mētrienas, Degumnieku, Biksēres, Vestienas, Kraukļu, Meirānu, Sausnējas, 

Murmastienes, Varakļānu, Stirnienes bibliotēkām. Jāturpina mapju kvalitātes izvērtēšana.  

 

✓ izmantojums  

 

 Novadpētniecības materiāli izmantoti, veidojot izstādes, organizējot pasākumus, iesaistoties 

vietējās kopienas aktivitātēs. Tos izmanto pagastu iedzīvotāji, darbinieki, pedagogi, arī studenti. 

 

Barkavas bibliotēka Rīgas Zemessardzes štābam sniedza uzziņu par Lāčplēša ordeņa kavalieru 

piemiņas vietām Barkavas pagastā, 1941. gada un 1949. gada represēto piemiņas vietu Barkavas 

pagastā. 

Dzelzavas pagasta 1. bibliotēkā izveidotas 10 novadpētniecības izstādes: rakstniekam Doku Atim-

160, dzejniekam Jānim Grotam-120, rakstniekam Jānim Ezeriņam-130, dzejniecei un publicistei Andai 

Līcei-80, rakstniekam un žurnālistam Zigmundam Bekmanim-55, rakstniecei Kelīnai Klānai-90, 

rakstniekam un režisoram Voldemāram Pūcem-110, gleznotājam Arijam Skridem-110, komponistam 

Andrejam Jurjānam-160,dzejniekam Uldim Auseklim-80. 

 

• Novadpētniecības darba popularizēšana 

 

Izstādes – 2021. - 125 

(2020. – 82; 2019.-110; 2018.- 134);  

pasākumi – 2021. - 52 

(2020.- 57; 2019.-78; 2018.-86); 

ekskursiju grupas – veidi, kā tiek izmantoti, popularizēti bagātīgi uzkrātie novadpētniecības materiāli.  

 

 



71 

 

Novadpētniecības darba aktivitātes 

Nr.p.k.  Bibliotēkas nosaukums  Mapes  Pasākumi  Izstādes  

1. Madonas novada bibliotēka     

2. Aronas pagasta Aronas bibliotēka 12 0 3 

3.  Aronas pagasta Kusas bibliotēka 12 0 1 

4. Aronas pag. Viesienas bibliotēka 7 8 7 

4 Barkavas bibliotēka 7 2 4 

1 Stalīdzānu bibliotēka 8 1 0 

7.  Bērzaunes pagasta bibliotēka  20 2 5 

8.  Dzelzavas pagasta 1. bibliotēka 32 3 10 

9.  Dzelzavas pag. 2. bibliotēka 14 1 12 

10. Kalsnavas pag. bibliotēka  13 1 10 

11. Lazdonas pagasta bibliotēka  15 0 3 

12. Liezēres pagasta bibliotēka  30 3 4 

13. Liezēres pag. Mēdzūlas bibliotēka 9 0 0 

14. Ļaudonas pagasta bibliotēka 26 2 1 

15. Ļaudonas pag. Sāvienas bibliotēka 11 0 3 

16. Mārcienas pagasta bibliotēka 20 2 2 

17. Mētrienas pagasta bibliotēka 36 0 3 

18. Degumnieku bibliotēka 19 3 4 

19. Praulienas pagasta bibliotēka  26 6 8 

20. Praulienas pag. Saikavas bibliotēka 10 0 4 

21. Sarkaņu pagasta bibliotēka 11 3 2 

22. Sarkaņu pag. Biksēres bibliotēka 22 2 3 

23. Vestienas  bibliotēka  16 1 5 

24. Cesvaines  bibliotēka  17 3 2 

25. Kraukļu bibliotēka   9 1 2 

26. Ērgļu bibliotēka  8 0 1 

27. Jumurdas bibliotēka 13 3 4 

28. Sausnējas bibliotēka  8 1 3 

29. Lubānas pilsētas bibliotēka   37 0 1 

30. Meirānu bibliotēka 14 0 1 

1031. Varakļānu tautas bibliotēka 41 0 10 

32. Murmastienes bibliotēka  21 4 7 

33. Stirnienes bibliotēka  12 0 0 

 Kopā:  556 52 125 
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Izstāde “Aivars Aivieksts. Dzeja fotogrāfijās”  pabijusi Viesienas, Bērzaunes bibliotēkās. 

 

Aronas pagasta bibliotēkā iekārtotas 3 izstādes  veltītas novadniekiem – jubilāriem: 

27.04. Dzejniecei, publicistei Andai Līcei - 80 (1941) 

21.06. Rakstniekam Augustam Baltpurviņam - 150 (1871-1930) 

30.09. Komponistam Andrejam Jurjānam - 165 (1856-1922) 

 

Barkavas bibliotēkā 2021. gada janvārī Latvijā tika atzīmēta  Barikāžu 30. gadadiena. Lai atcerētos 

šo laiku, kopā ar Barkavas kultūras namu noorganizējām orientēšanās spēli “Barikādēm 30. 1991- 

2021.” 15 kontrolpunkti izvietoti Barkavas teritorijā, kuri izvietoti “30” formā. Šie visi punkti bija 

jāatrod, jānofotografē (jāveido aprakstu par visiem punktiem) un jāiesūta uz norādīto adresi. Pēc visu 

fotogrāfiju iesūtīšanas tika veidota video reportāža. Atsaucība bija liela. Patiess prieks bija par tiem 

barkavieši, kuri iesaistījās šajā spēlē kopā ar ģimeni. 

2021. gadā Barkavas pagastā notika “Olimpiskā nedēļa”. Interesants bija konkurss “Olimpiskais 

detektīvs”. Konkursā bija interesanti jautājumi par olimpiskajām spēlēm, par to dalībniekiem. Mūsu 

pagasta iedzīvotāju vidū ir Olimpisko  spēļu, Pasaules un Eiropas čempionātu dalībnieki. Olimpisko 

spēļu, starptautisko spēļu dalībnieks diska mešanā, lodes grūšanā  Oto Grigalka, Bobslejists Raivis 

Broks, orientēšanās sporta dalībnieks Gunārs Ikaunieks. Atbildes uz konkursa jautājumiem varēja 

uzzināt ar bibliotēkas starpniecību. 

       Seno grāmatu apzināšana arī ir novadpētniecība. Lai iepazītos ar senām grāmatām, bibliotēkā tika 

izlikta izstāde “Veco grāmatu stāsts”. Izstādē tika izliktas grāmatas vecajā drukā, pirmās brīvvalsts 

laika mācību grāmatas. Vecākā grāmata bija no 19. gadsimta- tā bija bībele. Interesanta bija grāmata 

par floru, iespiesta Jēnā, 1923. gadā. 

       Latvijas Republikas proklamēšanas dienā,18. novembrī, tika atklāts  vides objekts “Spēka ozols”. 

Objekta atklāšanā klāt bija idejas autore- māksliniece Līga Skariņa. Māksliniece mums visiem novēlēja 

būt stipriem kā Barkavas ozoliem un vienmēr atcerēties, lai kur arī mēs būtu, mēs esam nākuši no šīs 

vietas, ko sauc par Barkavu. Vides objektu atklāšana notika zīmīgā laikā, laikā, kad tika  izgaismots  

Brīvības piemineklis Rīgā. 

 

 Bērzaunes bibliotēkā izstādes: A.Čaka memoriālā dzīvokļa- muzeja izstāde “Vidzemes 

valdzinājums”, Marijas Vorkales mandalu izstāde bibliotēkas logos.  

 

 Dzelzavas pagasta1.bibliotēkā īpaša uzmanība rakstniekam Doku Atim- 160, rakstniekam, 

žurnālistam Zigmundam Bekmanim-55, gleznotājam Arijam Skridem – 110. Tika veidotas jubilejas 

izstādes ar novadpētniecības materiāliem, kā arī literārais konkurss Doku Atim ”Mans dzīves rīts” un 

mākslas konkurss ”Dabas ainavu-sajūtu gleznotājam A.Skridem-115”, kurā varēja pieslēgties 

bibliotēkas mājas lapā, Facebook mājas lapā vai anketas papīra veidā nodot bibliotēkā. Dalībnieku 

skaits katrā aktivitātē sasniedza 20 interesentus. Trijiem veiksmīgākajiem tika pasniegtas grāmatu 

balvas. 

Sadarbībā ar kultūras namu tika uzrunāti 1991.gada barikāžu aizstāvji Dzelzavas pagastā un uzņemta 

video filma. Iededzot ugunskuru un daloties atmiņās par barikādēm Rīgā pirms 30 gadiem, tika iegūts 

spēcīgs, vienots un notikumiem bagāts stāsts, kas pieciem barikāžu dalībniekiem ir atstājis spēcīgu 

emocionālu pārdzīvojumu. Video tika publicēts arī sociālajos tīklos un Dzelzavas pagasta mājas lapās. 

Dalībnieku atmiņas no video tika transkribētas papīra formātā un nāca kā jauns pienesums 

novadpētniecības mapē par barikādēm. 
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Dzelzavas pagasta 2.bibliotēkā izstādes:  

Doku Atim – 160. Novadniekam veltīta literatūras izstāde bibliotēkā 

Barikādēm – 30, literatūras izstādē godinām barikāžu aizstāvjus – novadniekus. 

Literatūras izstāde ,,Jānis Grots – dzejnieks – romantiķis” 

Literatūras izstāde ,,Latviešu noveles tradīciju pamatlicējam Jānim Ezeriņam – 130”  

Literatūras izstāde ,,Un pārvēršas putnos vārdi…” /Andai Līcei – 80/ 

Literatūras izstāde ,,Zigmundam Bekmanim – 55” 

Literatūras izstāde ,,Kelīnai Klānai  - 90” 

Literatūras izstāde ,,Dzejas dienas” /novadnieku dzeja/ 

Literatūras izstāde ,,Novadniekam – Ārijam Skridem – 115” 

Literatūras izstāde ,,Jānim Porukam – 150” 

Literatūras izstāde Uldim Auseklim – 80. 

Līgas Pelēces darbu izstāde, tematisks pasākums (29.decembrī) ,,Līgas Pelēces atcerei”.  

 

 Kalsnavas bibliotēkā izstādes:  

Sabiedriskā darbinieka, politiķa, literāta Andrieva Niedras 10 gadi Kalsnavā no 1908.-1918. 

Vesetas un Aronas krastos dzimušie. Sārtam un Alunānam veltīta grāmatu izstāde. 

Aleksandram Dembo – 90. Kalsnava grafikās. Mākslas grāmatu izstāde. 

Kornēlijas Apškrūmas un viņas  mātes mārcienietes /bērzaunietes Leonīdas Stalšānes (Krieviņas)  

literārais devums, publikācijas, manuskripti. 

Kalsnavieši Ulbrokā. Barikādes. 

Novadpētniecības materiāli par Andrievu Niedru un Kalsnavas mācītājmuižu. 

Aivara Kluša gleznu izstāde “…ēnā” Aiviekstes Multifunkcionālais cents “UP`s” 

Pētera Puriņa- Purviņa, profesionālā Kalsnavas fotogrāfa foto izstāde no novadpētniecības materiāliem. 

 

Ļaudonas pagasta bibliotēkā 2021.gadā notika 2  novadpētniecības pasākumi un 1 izstāde. 

Tradicionāli augusta mēneša pirmajā sestdienā noritēja Ļaudonas pagasta svētki, kuru ietvaros arī 

bibliotēka aicināja interesentus uz tikšanos ar ilggadēju bijušo Ļaudonas pagasta bibliotēkas vadītāju 

Rutu Bērziņu uz sirsnīgu kopā būšanu pasākumā “Mana dzīve starp grāmatām un rozēm”. Vienlaicīgi 

tika eksponēta Rutas Bērziņas kolekcijas izstāde, kurā bija skatāms viss par un ap rozēm – izstādes 

autores rokdarbi, trauki un citi priekšmeti ar rožu apdruku, kā arī pašas audzētās rozes.  

Otrs novadpētniecības pasākums bija bērnu auditorijai, septembrī atzīmējot Dzejas dienas, veltīts 

U.Auseklim.  

 

Mārcienas bibliotēkas logos vasarā bija apskatāma vietējās kopienas – novadnieku (Ņina 

Kalupniece, Arkādijs Smoļakovs, Irina Mihova, Ņina Ozoliņa) akvareļu un citās tehnikās veidotu 

darbu izstāde. Izstādes noslēgumā notika sarunu pēcpusdiena “Mans zīmēšanas pieredzes stāsts”. 

Stāstu pēcpusdienas viesi dalījās iespaidos par mākslas darbu tapšanu, par krāsu un darba tehnikas 

izvēli, par iemesliem kas pamudinājis zīmēt.  

Visnozīmīgākais pasākums pārskata gadā bija Eiropas kultūras mantojuma dienu ietvaros sadarbībā ar 

Mārcienas kultūras namu organizētie “Mārcienas dzelzceļa stacijas svētki”.  

 

Praulienas pagasta bibliotēkā izstādes:  

1) Novadniekam Jānim Norvilim – 115 

2) 25. marts- Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena 

3) Jānis Ezeriņš 
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4) Novadnieks, ērģelnieks, diriģents un pedagogs Jānis Turss 

5) Initas Kalniņas krustdūrienā izšūtās gleznas 

6) Velna Skroderis, Kujupes krasti un baltais galdauts 

7) Slēpes paliksim zem kājām 

8) Par skolu jaunatnes dziesmu svētku vēsturi un Haraldu Medni 

Pasākumi:  

1) Novadpētniecības pusstunda ar 3. klasi 

2) Dzejas dienu pasākums: Tikšanās ar Andri Akmentiņu un Daci Zvirgzdiņu 

3) Tikšanās ar krustdūrienu tehnikā izšūto gleznu autori Initu Kalniņu 

Aktivitātes Facebook Praulienas bibliotēkas lapā: 

Krustvārdu mīklu konkursi - „Iepazīsti Praulienu un tās cilvēkus”  4 kārtās, 

“Septembra – dzejas mēneša krustvārdu mīkla ”. 

Informācija par Benitas Kalniņas grāmatu "Stāsta pārbraukušie" un A. Akmentiņa grāmatu “Meklējot 

Ezeriņu”. 

Brīvbrīdim maziem un lieliem – uzmanības trenēšanai Jāņa Ezeriņa dzejas burtu režgis Praulienas 

bibliotēkas Facebook lapā un Praulienas bibliotēkā. 

Saikavas bibliotēkā izstādes par novadniekiem atzīmējot jubilejas. 

Jānim Norvilim -115 , Andai Līcei – 80,  Haraldam Mednim- 115. 

Fotostāstu izstāde: Velna Skroderis, Kujupes krasti un Baltais galdauts. 

 

Vestienas bibliotēkā sava novada un novadnieku  popularizēšanai bijušas 5 izstādes ( Jānim 

Ilsteram- 170 ,novadnieka, ievērojamā botāniķa jubilejai (14.05.2021.) veltīta izstāde; divas bibliotēkas 

simtgadei; 24.augustā rakstniekam, režisoram Voldemāram Pūcem – 115 ; Izcilās literatūrzinātnieces, 

lielā mērā- novadnieces, Līvijas Volkovas 90. jubilejai (9.jūnijā)  veltīta izstāde. Plašu rezonansi guva 

Vestienas bibliotēkas simtgade, kurai gatavojoties, padziļināti tika meklēta informācija par bibliotēkas 

vēsturi. 

 

Cesvaines bibliotēka septembrī atbalstīja Andas Līces jubilejas pasākumu Cesvaines 

Tūrisma centrā, popularizējot autori un viņas literāro devumu mūsu sabiedrībā. 

 “Velobraucienā par bibliotēkām” iepazina Kārklu (agrāk Gubeņa) skolu, novadnieku Ērika Lāča 

un Elvīras Baldiņas dzimtās vietas. Materiālus sagatavoja Kraukļu bibliotēkas vadītāja, izmantojot 

Kraukļu bibliotēkā esošos resursus. 

“Burtu spēles pieaugušajiem” noslēguma izzinošajā braucienā atklāja piemiņas plāksni pie Jāņa 

Ezeriņa dzimtajām mājām. 

 

Kraukļu bibliotēkā: izstāde par novadnieci, aktrisi  Elvīru Maigu Hortenziju Baldiņu, kura 

joprojām dzīvo Rīgā, izvietota pastāvīgā ekspozīcijā ēkas 2. stāvā, un papildināta ar planšeti, kurā 

apkopoti materiāli no aktrises 100 un 101 gada jubilejas svinībām; 

Cesvaines Tūrisma centra darbinieces  informē tūristus apmeklēt, kā apskates objektu “Kraukļu skolu”, 

bibliotēku; 

Ekskursantiem par atmiņu  tika dāvināta izdevniecībā “Erante” iespiesta kartiņa ar foto no bibliotēkas, 

2.stāva ekspozīcijas, uz kuras ir informācija par bibliotēku; 

Afišas par novadpētniecības izstādēm tika ievietot as Cesvaines mājaslapā www.cesvaine.lv sadaļā- 

aktualitātes , drukātajā izdevumā “Cesvaines Ziņas”, sociālajā tīklā www.facebo.com , Madonas 

novada bibliotēkas mājaslapā; 

http://www.cesvaine.lv/
http://www.facebo.com/
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SK [Sporta Klubs] Cesvaine Novada leģendu kauss, Cesvaines leģenda,  5. posms, kurā viens no 

kontrolpunktiem bija “Kraukļu skolas” 2. stāva ekspozīcijā, kur uz laiku bija jāizpilda 3 uzdevumi; 

 

Ērgļu bibliotēka -  viena no apsveikuma runām R.Blaumaņa literārā konkursa uzvarētājiem tika 

filmēta bibliotēkā. Izstāde “Jānim Grotam -120”.  

Sausnējas bibliotēkā 3 izstādes saistītas ar novadpētniecību.  

2 literatūras izstāde novadniekiem Jānim Grotam un Andai Līcei. 

Fotogrāfiju izstāde bibliotēkas mājas logos “Tā mēs svinējām Latvijas svētkus citus gadus”. 

Bibliotēkas ēkas logos bija izliktas 42 fotogrāfijas, kurās redzami Latvijas svētku atzīmēšanas kadri 

Sausnējas pagastā no iepriekšējiem gadiem. Vecākais foto mirklis datēts ar 2008. gadu. Foto izprintēti 

pa divi uz A4 lapas un ielaminēti.  

Pārskata periodā notika 1 pasākums saistībā ar novadpētniecību.  

Dzejas dienas -  Šogad mūs ar savu daiļradi iepazīstināja Ineta Brašus un muzikāli pasākumu ietērpa 

Emīlija Zommere. 

 

Jumurdas bibliotēkā:  Izstādes  - 4: 

“Mūžs kā tautasdziesma” – A. Bēzkalnes 130 dzimšanas dienai. 

“Reiz Jumurdā…” – bibliotēku nedēļas ietvaros, materiāli no www.periodika.lv par notikumiem 

Jumurdā laika posmā no 19. gs. sāk. līdz 20. gs. 80. gadiem. 

“Vējava gadalaikos” – K. Tarvidas fotogrāfijās dabasskati. 

“Lāčplēša dienas atcerei” – piecu  Jumurdas puses Lāčplēša ordeņa kavalieru biogrāfijas un foto no 

iepriekšējo gadu atceres pasākumiem. 

Aktivitātes novadpētniecībā – 2 

Aprīlī, bibliotēku nedēļas ietvaros, tika atjaunota 2016. gadā novadnieka P.Upīša jubilejai Jumurdas 

iedzīvotāju izveidotā ziemciešu dobe pie saieta ēkas. 

Atceres brīdis Jumurdas un Vējavas kapsētās, godinot Lāčplēša ordeņa kavalierus. 

Visa informācija par aktivitātēm novadpētniecībā, tika izvietota arī sociālajā vietnē Facebook, 

bibliotēkas profilā. 

Lai pārskatāmāk varētu izkārtot novadpētniecības materiālus, tie tika pārvietoti uz atsevišķu telpu – 

nosacīti nosauktu par “Novadpētniecības istabu”. Šeit ir plānots izvietot ne tikai rakstiskos materiālus, 

bet arī citas materiālās vērtības. 

Ekskursijas – 1. 

 

 Varakļānu bibliotēkā Mākslas skolas absolventu izstāde.  

 

Murmastienes bibliotēkā aizvadītajā gadā tās bija 7 izstādes un  4 pasākumi.  Jau par tradīciju 

kļuvis atceres pasākums, lai godinātu mūsu novadnieci, dzejnieci un kultūras darbinieci Martu Bārbali. 

Aizvadītajā gadā – tikai literatūras izstāde ,,Pie Martas Bārbales dzejas galda””  

Tiek godināti arī Madonas reģiona dzejnieki un kultūras darbinieki, piemēram izstādēs  ,,Andai Līcei 

– 80”. Arī Dzejas dienās tiek  dots vārds vietējiem dzejniekiem – amatieriem. Varbūt tā ir ne tik dziļa 

dzeja, bet tiek izcelti pašu ļaudis. 

Visās izstādēs un pasākumos vienmēr tiek uzsvērts  tas, kas saistās ar mūsu novadu, piemēram, 

literatūras izstādei ,, 1991.gada barikāžu ugunskuru atcerei”  tiek pievienoti barikāžu dalībnieku 

saraksti un citi materiāli, kas saistās ar mūsu novadu.  

http://www.periodika.lv/
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Novadpētniecība, protams, iziet arī ārpus pagasta robežām. Ar pasākumiem tiek atzīmēti un pieminēti 

ievērojami cilvēki, notikumi, iestāžu un organizāciju darbība bijušā Madonas rajona robežās. Arvien 

vēl tiek abonēts un lasīts Madonas reģiona laikraksts ,,Stars” un krāti ievērības cienīgi raksti.  Turpinās  

iepriekšējā gadā projekta ,,Nākotne sākas šodien” ietvaros iesāktais darbs pie materiālu vākšanas un 

apkopošanas par pagasta lauksaimniekiem. Aizvadītajā gadā ,,Starā” par tiem tika publicēts sevišķi 

daudz rakstu. Dažādos pasākumos  tiek izmantots pieejamais foto un video materiāls par  mūsu 

zemnieku darbiem, rūpēm, problēmām, zaudējumiem un sasniegumiem.  

        Vislielāko interesi no apmeklētāju puses izraisīja Latvijas simtgadei veltīts izstāžu cikls visa gada 

garumā un turpināsies arī nākamajos gados ,,Talanti mums līdzās. Iepazīsim tos!” Interesanta bija 

izstāde ,,Kāzu saimnieces. Tradīcijas un stāsti”. Laikā, kad aizliegts vai nav vēlmes rīkot lielus godus, 

ir īstais laiks kavēties atmiņās un varbūt arī smelties zināšanas no pieredzējušu saimnieču stāstiem par 

tiem laikiem, kad šādi godi bija – kā tie tika rīkoti, kādas kāzu godu tradīcijas bija saimnieču 

kompetence… 

     Gada beigās apmeklētājiem tika atklāta foto izstāde ,, Lai krāsaināka ikdiena un svētki”- vizuāls 

materiāls par to, kādas dekorācijas un apstādījumus veido mūsu cilvēki, ar minimāliem resursiem 

padara krāšņāku mūsu dzīvi. 

Abpusēji pozitīvām emocijām bagātas izvērtās tikšanās ar  izstāžu autoriem. Žēl, ka sakarā ar ārkārtas 

stāvokli valstī un tikšanās liegumiem, sanāca tikai 2 izstādes no šī cikla. 

 

 

• Sadarbība novadpētniecības jomā 

 

 Sadarbība ar pagasta, pilsētas iedzīvotājiem, vēstures izpētes entuziastiem, kuri piedāvā savus 

atrastos materiālus. Sadarbība ar Madonas novadpētniecības un mākslas muzeju materiālu vākšanā, 

izstāžu deponēšanā.  

Barkavas bibliotēkai vairāku gadu garumā ir izveidojusies laba sadarbība ar novadnieci- keramiķi 

Līgu Skariņu.  Turpinājums  “Barkava. Māls. Vēstījumi iz senajām vietām” bija vides objekta “Spēka 

ozols” tapšanā. 

Dzelzavas pagasta 1.bibliotēka dokumentē gada nozīmīgākos pagasta notikumus. 

 

 Stalīdzānu bibliotēka organizējusi ekskursiju pie Ritvara Toča. 

 

Lazdonas bibliotēkā turpinot iesākto tradīciju izcelt un cildināt vietējo kopienu, organizēta 

dažādu rokdarbu veidu izstāde “Brīvā mirkļa iedvesma”. Izstādē piedalījās 10 dalībnieki ar saviem 

radošiem darbiem. 

Ziemā stingro ierobežojumu periodā bibliotēka logos izlika 2 izstādes no Madonas novadpētniecības 

un mākslas muzeja krājumiem: 

o “Jānis Barloti un metroloģijas vēsture” (janvāris, februāris) 

o ”Komunistiskajās represijās cietušo piemiņas vietas Māra Loca fotogrāfijās” (martā, 

aprīlī). Izstādes tematika veltīta režīma represēto piemiņai. 

 

Liezēres pagasta bibliotēkā 2021. gadā notikušas 4 novadpētniecības izstādes.  

1. Komponistam Jānim Norvilim – 115. 

2. Tekstilglezna “Ziema” – bibliotēku nedēļas ietvaros. 

3. Leldes Pietas papīra kolāžu gleznas “Darīt un ticēt” – bibliotēku nedēļā. 

4. Tekstilglezna “Pavasaris”. Abas tekstilgleznas ir Liezēres pagasta rokdarbnieku veikums.  
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Apskatīt https://ej.uz/kxq3 . 

Maijā sadarbībā ar Liezēres kultūras namu organizējām neklātienes konkursu “Nekur nav tik labi kā 

mājās!”. Bibliotēka piedalījās ar 16 jautājumiem par mājām un to iedzīvotājiem pagastā. Piedalījās 20 

dalībnieki. Apskatīt https://ej.uz/liekon . 

Oktobrī – Veļu laika mīklu konkurss. Visas mīklas no G. Ozoliņa izcilās grāmatas “Liezēres vērtums”. 

21 mīklu cītīgi minēja 5 dalībnieki. Apskatīt https://ej.uz/liemiklas . 

11.septembrī noslēdzās darbs pie teātra tradīciju100gadu,  pētīšanas Liezēres pagastā. Bibliotēka 

sadarbībā ar sieviešu klubu “Teiksma” dāvāja teātra cienītājiem Ziedu ceļu. Aplūkot 

https://ej.uz/teatrim100 . 

2022.gada novadpētniecības galvenā tēma Liezēres pagasta bibliotēkā – kolektīvo saimniecību laiks. 

Šis laiks nav nemaz tik sen, bet ir vēl daudz uzzināmas un apkopojamas informācijas. 

 

 Mētrienas pagasta bibliotēkā 2021. gadā  3 novadpētniecības izstādes: 

“Madonas rajona pārvalžu ēkas” 

“Mūsu novadnieki jubilāri. Uldim Auseklim - 80” 

“Rokdarbnieču un amatnieku darbu izstāde” 

Šogad savu 80 jubileju svinēja dzejnieks, lielisko bērnu grāmatu autors un izdevējs Uldis Auseklis. 

Godinot mūsu novadnieku, bibliotēkā bija skatāmas 2 izstādes: autora grāmatu izstāde un  bērnu 

zīmējumu izstāde bibliotēkas lasītavas logos. Viņa pasakas bērnudārznieki varēja klausīties audio 

ierakstā, bet par viņu pašu varēja lasīt avīzē “Mētrienas Dzīve.” 

2021. gadā turpinājās tradīcija – ik gadu decembrī rīkot rokdarbnieču un amatnieku darbu izstādi. Vēl 

jo vairāk tāpēc, ka bija ko parādīt. Visa gada garumā sieviešu klubs “Ābele” veiksmīgi darbojās 

pieredzējušu meistaru vadībā, mācoties šūt un aust.  Izstāde bija skatāma Mētrienas tautas namā.  

 

 Degumnieku bibliotēkā Sadarbībā ar vietējā laikraksta “Klānu Vēstis” redaktori I.Purpļeviču 

notika viktorīna “Klānu Vēstīm-26”, kura gan īpašu popularitāti neguva. 

       2021. gadā sadarbībā ar Degumnieku TN vadītāju I. Melngaili tika organizēts Kelīnas Klānas 

90 gadu jubilejas pasākums, kurā piedalījās rakstnieces draugi un domubiedri. Pēc pasākuma tika 

saņemts daudz pozitīvu atsauksmju. Gada nogalē rakstniece devās mūžībā, un viņas piemiņai 

bibliotēkā bija izveidota izstāde. 

Praulienas bibliotēkas sadarbība - Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs - izstādes: 

“Slēpes paliksim zem kājām”, “Par skolu jaunatnes dziesmu svētku vēsturi un Haraldu Medni”; 

Praulienas pamatskola – dalība Praulienas pamatskolas organizētā Ilzes Indrānes literārās jaunrades 

konkursa darbu vērtēšanā, Novadpētniecības pusstunda ar 3. klasi par Praulienas pagasta ievērojamiem 

objektiem;  

 

Sarkaņu bibliotēkā 2021.gadā papildināts ar videomateriālu “Astoņdesmito pavasari gaidot. Anda 

Līce”.  

Sagaidot novadnieces dzejnieces, publicistes Andas Līces 80.dzimšanas dienu, ar Sarkaņu pagasta 

finansiālo atbalstu, izveidots 1,5 stundu garš videomateriāls. Lai realizētu iecerēto videomateriālu, tika 

izveidota atsaucīga vietējo cilvēku komanda. Video filmējis, montējis, apskaņojis sarkanietis, 

ilggadējais kultūras dzīves veicinātājs  pagastā un dokumentētājs Aivars Pureniņš. Idejas autore un 

procesa koordinatore Sarkaņu bibliotēkas vadītāja. Scenārija autore skolotāja, Madonas muzeja 

krājuma glabātāja Inese Sudāre. Filmas vadlīnija - Sarkaņu pagasta pārvaldes vadītāja Sandra Kalniņa 

saruna ar A.Līci par dzīvi un radošo darbību mūža garumā caur 7 latvju zīmju prizmu. Latvju zīmes uz 

jūrmalas oļiem uzzīmēja Ilze Pliska (Āboliņa), kas dzejnieci iedvesmoja un dažas dienas pēc 

https://ej.uz/kxq3
https://ej.uz/liekon
https://ej.uz/liemiklas
https://ej.uz/teatrim100
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filmēšanas procesa A.Līce uz bibliotēkas e-pastu atsūtīja 7 dzejoļus. Dzejoļus izdrukāju un izvietoju 

A.Līces grāmatu izstādē “Lielais lakats”. Filmā redzamas A.Līces dzimtās mājas "Liepnieki". Filma 

tika ievietota  YouTube vietnē Mana Madona https://www.youtube.com/watch?v=SJnk80G73pc un 

reklamēta Facebook Sarkaņu bibliotēkas lapā, Madonas bibliotēkas un novada mājas lapās, kā arī 

www.draugiem.lv, laikrakstā “Stars”, Sarkaņu pagasta  informatīvajā izdevumā “Sarkaņu Ziņas”. 

Vēl gandarījumu sagādāja aizvadītajā gadā bibliotēkā iekārtotā novadnieka Agra Sāra gleznu 

izstāde no cikla „Kādas Dzintara tautas hronika" vienlaicīgi ar TLMS “Zītars” dzintara rotu izstādi 

“Pilsētā izredzētā, kur dzintars nāk krastā”. Abu kolekciju vienojošā tēma. Informācija par izstādēm 

tika publicēta sociālajos tīklos Madonā un Liepājā. Gandarījums par gleznu autora atzinīgi novērtēto 

Sarkaņu bibliotēkas darbu 11.jūnija 65.numura laikrakstā “Stars” Z.Bikovskas rakstā “Dzintara 

starojums rotās un gleznās”. 

 

Biksēres bibliotēkā literatūras izstāde, veltīta A. Līcei -80; “Mana zeme, mana tauta”- veltīta LR 

proklamēšanas dienai, kā arī Biksēres muižas svētku pasākumu ciklā augustā izstāde un pasākums 

“Senā grāmata” – tikšanās ar Biksēres senlietu muzeja  “Biksēres klēts” vadītāju Andri Trečaku.  

 

Kraukļu bibliotēkai ilgstoša un laba sadarbība  ar Madonas Novadpētniecības un Mākslas muzeja 

speciālisti organizējot un plānojot ceļojošās izstādes. Cesvaines Tūrisma centra apskates objektu 

bukletā ievietota informācija par “Kraukļu skolu”, bibliotēku, izstrādātajā velo tūrisma maršrutā kā 

apskates objekts ir “Kraukļu skola”, VUGD. 

Ērgļu bibliotēka cenšas iesaistīties citu organizāciju aktivitātēs novadpētniecības jomā.  Materiālus 

no bibliotēkas krājuma izmanto M.Breikša un Z. Saulīte, kuras raksta grāmatas par Ērgļu apkārtnes 

cilvēkiem, notikumiem, vēsturi. Tāpat arī kultūras norisēs, kas veltītas pagasta personībām.  Aktīva 

sadarbība materiālu apmaiņā notika ar Jumurdas bibliotēku. 

 

• Jauninājumi novadpētniecības darbā 

  

Jāturpina iesāktais darbs. Attālināti piedāvāti materiāli, konkursi, krustvārdu mīklas sociālajos tīklos. 

Degumnieku bibliotēkā sociālajos tīklos tika organizēts fotokonkurss “Skaistā ziema Ošupes 

pagastā”. Maija sākumā, atzīmējot Ģimenes dienu, Degumnieku bibliotēkas  Facebook lapā bija 

apskatāma mātes un meitas Aivas Kangares un Litas Bārbales virtuālā rokdarbu izstāde “Ģimenes 

vaļasprieki”.  

Kraukļu bibliotēkā izveidota izstāde [7 planšetes] par novadnieci, exlibri zīmētāju, klūdziņu 

pinēju, grāmatu autori Ainu Karlsoni, atrodas patstāvīgā ekspozīcijā 2. stāvā; 

Tapšanas procesā [3 planšetes]  ir izstāde par novadnieku, kino režisoru Ēriku Lāci un viņa uzņemtajām 

filmām. Par katru filmu izveidot 1 planšeti. 

 

 

• Novadpētniecības darba problēmas un to risinājumi 

 

Novadpētniecības darbu nav iespējams veikt lasītāju apkalpojamās dienās. Šo darbu nevar vien 

paveikt atrodoties bibliotēkā uz vietas. Šis darbs prasa tikšanos ar cilvēkiem, sadarbību, trūkst 

kapacitātes informācijas vākšanas tehniskam darbam, lai pēc tam to sistematizētu un padarītu pieejamu 

apmeklētājiem.  

https://www.youtube.com/watch?v=SJnk80G73pc
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  Lai vairāk un dziļāk izpētītu pagasta vēsturi, ir vajadzīgs laiks un resursi. Piemēram, lai nokļūtu 

arhīvos, darba laikā tas ir nereāli.  

 

• Galvenie secinājumi pārskata periodā, nākotnes prognozes, vajadzības 

 

Novadpētniecības darbs ir interesants, tas saistīts ne tikai ar vēstures izpēti, bet arī mūsdienu 

notikumu atspoguļošanu nākamajām paaudzēm. Tāpēc ir svarīgi atstāt liecības, fotogrāfijas par 

šodienas aktualitātēm, notikumiem. Pozitīvais no Covid-19 pandēmijas pirmā viļņa – laiks, ko 

bibliotekāri varēja veltīt novadpētniecības materiālu papildināšanai, kārtošanai.  

 

Novadpētniecības darbs ir tas, kurš neprasa lielus līdzekļus, bet tam jāvelta daudz laika,  tas ir 

nebeidzamais stāsts. Jāiegulda vairāk laika stāstu veidošanai sociālajos tīklos. Jāturpina mapju aprakstu 

veidošana BIS Alise. Jāturpina darbs pie pagasta vēstures izpētes, sadarbība ar vietējo kopienu, 

sadarbības partneriem.  

 

Barkavas bibliotēkā ir apzinātas senās mājvietas un uzliktas pagasta kartē. Šo materiālu varēs 

izmantot katrs savas dzimtas izpētē, atrast un redzēt to vietu, no kuras ir nākuši.  Karte ir jāuzliek 

Latvijas Brīvvalsts laikā esošais lidlauks, kurā esot arī nosēdušās lidmašīnas. Jāpieraksta atmiņu 

stāstījumi par šo lidlauku. 

 

Degumnieku bibliotēkā - cilvēkiem ir liela interese par agrāk notikušo pagasta teritorijā, bet 

grūtības sagādā arī tas, ka Degumnieki, Ošupe un to apkārtne ilgā laika periodā ir atradušies dažādās 

teritorijās. Arī šo materiālu meklēšanai nepieciešamas zināšanas. Bibliotēkas telpas ir samērā mazas, 

lai tajās varētu uzkrāt no iedzīvotājiem piedāvātus, neapstrādātus materiālus. Nākotnē būtu vēlams 

iedzīvotāju atmiņas apkopot, tāpēc nākamajā gadā tiek plānoti iedzīvotāju tikšanās vakari, kuros 

dalīties atmiņās par laiku pirms 40, 50 gadiem, pētīt fotogrāfijas un pārlasīt tā laika presi. 

 

Kraukļu bibliotēkā: pabeigt izstādi par novadnieku- kino režisoru Ēriku Lāci, iekārtojot klasi ar 

kino aparātiem, projektoriem no esošās ekspozīcijas ēkas 2. stāvā, planšetes par filmu “Dāvana 

vientuļai sievietei” u. c. filmām; 

turpināt ekslibri veidotājas A. Karlsones  zīmējumu kolekcijas papildināšana no Cesvaines muzeja 

krājuma; 

turpināt papildināt materiālus par aktrisi  E.Baldiņu, viņas 102. ,103.dzimšanas dienas  svinības (foto 

presē, izdrukas no datora), izveidot 1 planšeti. 

 

Ērgļu bibliotēkā pandēmijas laikā, izmantojot  lielāku iespēju piekļūt LNB digitālajām 

kolekcijām, kā arī  citiem resursiem, materiālu kopums ir ievērojami palielinājies un ir jāsakārto. Līdz 

ar to, paredzams, ka tiks iekārtotas jaunas mapes. Tā kā bibliotēkā internetu izmanto mazāk lietotāju 

un ir samazinājies datoru skaits, līdz ar to atbrīvojies telpas platība, ir paredzēts  datoru telpā iekārtot 

novadpētniecībai veltītu “stūrīti”. Šeit plānots apvienot visus bibliotēkas materiālus – grāmatas, mapes 

un citus resursus, kuri saistīti ar novadpētniecību. Nākotnē jāmeklē risinājums sadarbības 

koordinēšanai ar Ērgļu muzejiem, jo tagad izskatās, ka dažas lietas darām paralēli, kaut vai materiālu  

par pagasta personībām meklēšanā un apkopošanā.  
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9. Projekti 
 

Projekti kā papildus finansējuma piesaistes līdzeklis ir iespēja bibliotēku darbībā. 

  

Tabula “Projektu apkopojums” 

Bibliotēka  Projekta 

nosaukums 

Finansētāj

s 

Finansēju

ma apjoms 

Projekta apraksts 

(īss kopsavilkums) 

Atbalstīts/ 

neatbalstīts 

Rezultāti. 

Ieguvumi  

Kalsnavas 

bibliotēka  

Āra terases 

izveide 

Kalsnavas 

pagasta 

bibliotēkā  

LNB AB  10000 Projekts Iedvesmas 

bibliotēkā 

Neatbalstīts   

Lazdonas 

bibliotēka 

UNESCO 

LNK tīkls 

“Stāstu 

bibliotēkas” 

2019-2021 

 Nemateriāl

s 

Vietējās kopienas 

iesaistīšana 

stāstniecībā 

Atbalstīts   

Mārcienas  

bibliotēka 

UNESCO 

LNK tīkls 

“Stāstu 

bibliotēkas” 

2019-2021 

 Nemateriāl

s 

Vietējās kopienas 

iesaistīšanās 

nemateriālās 

kultūras 

saglabāšanā  

Atbalstīts   

Praulienas 

pagasta 

bibliotēka  

Āra 

lasītavas 

izveide 

LNB AB  200 Projekts Iedvesmas 

bibliotēkā 

Neatbalstīts   

Sarkaņu  

bibliotēka 

Jaunas 

prasmes 

Sarkaņos 

Lauku 

atbalsta 

dienests un 

Madonas 

novada 

pašvaldība 

10% 

 

 

1240,25 

Projekts izstrādāts 

sadarbībā ar 

biedrību “Sarkaņu 

pagasta 

kultūrmantojums”.  

18. – 22.07.2021.  

īstenota projekta 

2.kārta –  

5 meistarklases 

dizaina lampu 

izgatavošanā no 

papīra. Noslēgumā 

bibliotēkas telpās 

tika atklāta 

dalībnieku darināto 

lampu izstāde  

 

 

Atbalstīts 
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Cesvaines 

bibliotēka 

Lasītveicinā 

šanas 

projekts 

“Burtu 

spēles 

pieaugušajie

m” 

Cesvaines 

novada 

pašvaldība 

720 Mērķis – 

daudzveidīgas, 

augstvērtīgas 

oriģinālliteratūras 

un tulkotās 

daiļliteratūras 

popularizēšana 

Atbalstīts 

 

Īstenots 

 

 

• Projektu apraksts  

 

Pateicoties KM atbalstam LNB projektā “Grāmatu iepirkuma programma  Latvijas publiskajām 

bibliotēkām”, novembrī Madonas novada bibliotēka saņēmusi 1223 grāmatu eksemplārus 12797,43 

EUR vērtībā (2020.gadā – 1344 eksemplāri par 12708.86 EUR). Šīs grāmatas tika sadalītas 

proporcionāli visām reģiona publiskajām bibliotēkām, ņemot vērā arī lasītāju skaitu. 

“Bērnu, jauniešu vecāku žūrijas” projektā  saņemti 486 grāmatu eksemplāri 3792,29 EUR 

vērtībā. Salīdzinoši 2020. gadā - 198 grāmatu eksemplāri 1579,92 EUR vērtībā. Šis palielinājums 

pateicoties IZM atbalstam skolu bibliotēkām. Bērnu, jauniešu, vecāku žūrijas projektā darbojās 22 

bibliotēkas. Projekts ir lieliska iespēja bibliotēkām piesaistīt jaunus lasītājus, veidojot lasīšanas 

paradumus un vajadzību pēc literatūras, piedāvājot kvalitatīvi augstvērtīgu literatūru.   

 

Lazdonas bibliotēkā Stāstnieku kopas aktivitātes stāstu pasākumos.  

Atzīmējot UNESCO LNK 30 gadadienu bibliotēkā organizēta tematiskā izstāde “UNESCO – mieram  

un ilgtspējīgai attīstībai.” Organizējot pasākumus un izstādes tiek izmantoti ANO un UNESCO 

ilgtspējīgas attīstības  mērķu popularizēšana, piem. 17. SADARBĪBA. 

      

Mārcienas bibliotēka pārskata periodā no 6. septembra līdz 23. decembrim aicināja iedzīvotājus nodot 

makulatūru (skatīt pielikumu 32.lpp.). Tika organizēta makulatūras tālāka nodošana SIA “Līgatnes 

papīrs”. Kopā tika nodoti 8440 kg makulatūras un Mārcienas pagasta bibliotēka ierindojās 3. vietā starp 

Latvijas bibliotēkām, muzejiem un arhīviem nodotās makulatūras apjoma ziņā, tika iegūta naudas balva 

50 eiro vērtībā un biroja papīrs. Sadarbībā ar bērnu un jauniešu centru “Ideja” tika arī rīkots konkurss 

“Dzīvosim zaļi”, čaklākie makulatūras vācēji saņēma simboliskas balvas, bet visi pārējie pateicības 

rakstus.  

 Cesvaines bibliotēkā pieaugušo lasītāju projektā – darbs ar grāmatu lasīšanu un anketu 

aizpildīšanu, rezultātu apkopošana,  izzinošs brauciens uz Jāņa Ezeriņa “Bokultiem”, Jāņa Poruka un 

Marisa Vētras piemiņas vietām, piemiņas plāksnes izgatavošana J.Ezeriņam.  

 

 

• Pārdomas, secinājumi par darbu ar projektiem 

 

Darbojoties pie projektu izstrādes, ne tikai iegulda laiku un enerģiju, nezinot vai tiks atbalstīts, bet 

vienlaicīgi arī bagātinās ar specifiskām zināšanām dažādās jomās. Bibliotēkām nav daudz iespēju 

projektu programmu pieteikumiem, kuros var gūt atbalstu idejām. 

Bibliotekāra darbs projektu jomā ne tikai veido jaunus kontaktus ar vietējo sabiedrību un radošām 

personībām, bet arī bagātina ar jaunām zināšanām 
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10. Publicitāte 
 

• Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par bibliotēkas funkcijām, 

pakalpojumiem 

 

 

Bibliotēkas tēlu veido vizuālais noformējums ar aicinošu skatu logos, piesaistošiem akcentiem 

ikdienā, ērtu un mājīgu vidi telpās, noformējumu svētku reizēs. 

Bibliotēkas aktīvi iesaistās vietējo informatīvo izdevumu veidošanā. Madonas novadā daudzviet 

vairs neiznāk vai iznāk ļoti reti  vietējās pagastu avīzes. Avīzes publicētas un pieejamas novadu, 

pagastu mājas lapās. Kalsnavas bibliotēkas vadītāja Iluta  Puzāne aktīvi iesaistās “Kalsnavas  Avīzes” 

satura veidošanā. Visveiksmīgākā informācijas nodošana ir personiska uzaicināšana – mutiska, 

elektroniska vai rakstiska ar ielūgumu. 

Informācija ievietota vietējā presē – reģionālajā laikrakstā “Stars”, “Madonas Novada Vēstnesī”, 

informatīvajos izdevumos  Aronas pagasta vēstis, Barkavas Vārds, Kalsnavas Avīze, Bērzaunes Rīts, 

Ļaudonas Vēstis, Mārcienas ziņas,  Mētrienas Dzīve, Klānu Vēstis, Sarkaņu Ziņas,  Cesvaines Ziņas, 

Ērgļu novada ziņas, Lubānas Ziņas, Varakļōnīts, un citos medijos. Publicitāšu aptuvenais kopējais 

skaits drukātajos medijos 150. Ne visas bibliotēkas savos pārskatos sniegušas precīzas ziņas. 

 

• Bibliotēkas informācija tīmeklī: 

 

✓ bibliotēkas tīmekļa vietne  

 

Dzelzava pagasta 1. bibliotēka mājaslapā http://dzelzbibl.awardspace.com latviešu valodā jau 

no 2006. gada piedāvā noderīgas adreses ar pievienotiem linkiem, tādējādi veidojot saikni ar 

attālinātajiem lasītājiem. Mājas lapā ir informācija par bibliotēkas piedāvājumu: jaunajām grāmatām, 

abonēto periodiku, pasākumiem, pieejamām datu bāzēm, izveidoti ceļveži uz portāliem, tematiska 

sadaļa par novadniekiem u.c.  Gada apmeklējums- 2302. 

 

✓ emuāri (blogi) nav. 

 

✓ sociālie tīkli 

 

Tā kā internets ir pārņēmis popularitāti mediju vidē, pateicoties informācijai sociālajos 

tīklos, tiek veicināta bibliotēkas atpazīstamība un popularizēts bibliotēkas darbs. Aktuālas informācijas 

nodošana, virtuālās izstādes, akcijas, konkursi – informācija, ko bibliotēkas regulāri ievieto sociālajos 

tīklos.  

29 bibliotēkām konti izveidoti Facebook.com  vietnē – kā piemērs, dažu bibliotēku 

popularitāte - Barkavas (1562 skatījumi), Dzelzavas 1. (3761 apmeklējumi, 175 sekotāji, 144- patīk), 

Kalsnavas (244 sekotāji), Mētrienas (943 skatījumi), Lubāna (1886 skatījumi, 898 apmeklētāji), 

Varakļānu (2308 sekotāji), kuros regulāra informācija, grāmatu jaunumi, konkursi. 

Savs profils nevienā no sociālajiem tīkliem nav izveidots Stalīdzānu, Stirnienes 

bibliotēkām. Taču informācija sniegta caur pagastu pārvalžu vai kultūras namu profiliem. 

Instagram.com  - Degumnieki publicē savu informāciju. 

http://dzelzbibl.awardspace.com/
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Kusas bibliotēkai ir draugiem.lv. profils, 2444 skatījumi. 

Informācijas aprite notiek arī caur pagastu, pilsētu pašvaldību sociālo tīklu profiliem.  

Bibliotēku darbinieces izmanto savus personīgos profilus aktivitāšu, ziņu publicēšanai. kā atzīmē 

bibliotekāri, sociālo tīklu izmantošana ir aktuāls un turpmāk aktīvāk veicams uzdevums.   

 

✓ citas tīmekļa vietnes   

 

Informācija par bibliotēkām atrodama novadu, pagastu, Madonas novada bibliotēkas mājas 

lapās, kā arī Bibliotēku portālā,  www.madona.lv, www.cesvaine.lv, www.ergli.lv, www.lubana.lv, 

www.varaklani.lv, arī pagastu mājas lapās, kā arī novadu, pagastu  sociālajos tīklos. Problēmas ar 

www.vestiena.lv,  www.liezere.lv ievietojamo informāciju. 

Lazdonas bibliotēka-   www.stastubibliotekas.com  

www.kulturasdati.lv  

Arvien vēl aktīvāk jāpublicē informācija Madonas novada bibliotēkas mājas lapā 

www.madona.lv/biblioteka.lv   

 

 

• Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi  

 

Jebkurš pasākums, kuru organizē bibliotēka, veicina bibliotēkas tēla popularizēšanu. 

Izstādes- vispopulārākā bibliotēkas publicitātes forma, to veidošanas tematika atkarīga no dažādām 

aktivitātēm. 

Vieni no veiksmīgākajiem pasākumiem bibliotēkas popularizēšanā ir tie, kad bibliotēka “iziet” 

ārpus telpām pie saviem lasītājiem- vai tās būtu bibliotekārās stundas vai cita veida nodarbības bērniem, 

vai norises pieaugušo auditorijai, kad bibliotēka atrod veidu, kā nokļūt tuvāk lasītāja ikdienai. Arī šajā 

gadā dalība ar aktivitātēm pagastu svētkos – Ļaudonā un Varakļānos. 

 

Gatavojoties LBB Ideju tirgum, Madonas novada bibliotēka izveidoja video stāstu “Darīt 

neticamo!” par Madonas novada, Kraukļu un Jumurdas bibliotēku darbu.  

 

Tematiskie pasākumi   

2021. - 174 

2020. - 269 

2019. - 486 

    

Izstādes   

2021. - 852 

2020. - 749 

2019. -  832 

  

Sekojošajā tabulā apkopotā informācija parāda skaitļus, bet neatklāj to, cik daudz izdomas, 

radošuma, enerģijas, laika un darba ieguldīts, lai šīs aktivitātes realizētu. Aktīvi veidoti piedāvājumi 

sociālajos tīklos. 

http://www.madona.lv/
http://www.cesvaine.lv/
http://www.ergli.lv/
http://www.lubana.lv/
http://www.varaklani.lv/
http://www.vestiena.lv/
http://www.liezere.lv/
http://www.stastubibliotekas.com/
http://www.kulturasdati.lv/
http://www.madona.lv/biblioteka.lv
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Aktivitātes bibliotēkās2020-2021 

Novados 

bibliotēkās 

Tematiski 

pasākumi  

2020 

Izstādes  

2020 

Tematiski 

pasākumi 

2021 

Izstādes  

2021 

Madonas novads 176 480 114 585 

Cesvaines 

apvienība 

18 27 20 32 

Ērgļu apvienība 45 100 20 62 

Lubānas 

apvienība 

11 77 5 58 

Varakļānu novads  19 65 15 115 

Kopā   269 749 174 852 

 

No bibliotēku pārskatiem:  

   

Barkavas bibliotēkā interesants un uzrunājošs pasākums bija izstāde “No senās pūralādes”. 

Izstādē tika izlikti rokdarbi, kurus bija darinājušas pagasta sievietes no 20. gadsimta sākuma līdz 20. 

gadsimta 60-tajiem gadiem. Apmeklētāji ar lielu interesi aplūkoja darbus, kuri bija izstrādāti ļoti 

smalkā tehnikā. 

2021. gadā noorganizēts konkursu, kurš bija saistīts ar zināšanām literatūrā un kino mākslā- tas 

bija “Latviešu rakstnieku darbi un to ekranizācija”. Šis konkurss notika laikā, kas bibliotēka lasītājiem 

nebija pieejama( attālināts darbs). 

Pagasta iedzīvotāji aktīvi piedalījās ziedu kompozīcijas veidošanā “ …ar līgo smaržu vasarā…”. 

Šī izstāde bibliotēkā tika izlikta nedēļu pirms Līgo svētkiem. 

 

 Dzelzavas pagasta 1.bibliotēka - sabiedrība ir pamanījusi un atbalstījusi ieceri, kad  7.maijā 

pašvaldības atklātā izsolē tika iegādāta ēka ”Piesaules” Dzelzavā, kur pēc projektēšanas darbiem, 

mūsdienu prasībām atbilstošu mājvietu radīs Dzelzavas pagasta 1.bibliotēka.  Sabiedrība iegūs 

funkcionālu un arhitektoniski augstvērtīgu būvi Dzelzavas muižas apbūves ansamblī, ko veido pati 

muiža, kas ir valsts nozīmes kultūras pieminekļa aizsardzībā  un vēsturiski atjaunotajās ēkās  jau 

darbojās kultūras nams, pamatskola, pagasta pārvalde. Par to lasītājus vietējā novada laikrakstā “Stars” 

informē pagasta pārvaldes vadītājs Sandis Kalniņš. Bibliotēka ar informāciju dalās gan sociālajos 

tīklos, gan atbild uz lasītāju interesējošiem jautājumiem par darba gaitu un kad sagaidāms rezultāts – 

ērti pieejama bibliotēka, vēsturiskā un skaistā vietā – Dzelzavas centrā. 

  

Lazdonas bibliotēkai ilggadējā sadarbība ar Jēkabpils ukraiņu kultūrizglītojošo biedrību 

“Javir”- ukraiņu tautas tērpu foto izstāde “Mantojums. Manas dzīves pavediens”.  
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Veiksmīgākais un darbietilpīgākais 2021.gada Sarkaņu bibliotēku, pagastu un novadnieci A.Līci, 

popularizējošai pasākums – veidotais video “Astoņdesmito pavasari gaidot. Anda Līce”, lai godinātu 

dzejnieci apaļajā jubilejā.  

Video materiālam bija 500 skatījumi uz 30.decembri YouTube vietnē Mana Madona 

https://www.youtube.com/watch?v=SJnk80G73pc . 

 

 Biksēres bibliotēkai zināmu publicitāti veido pagasta pašvaldības ēkas (te atrodas arī bibliotēka) 

ģeogrāfiskais novietojums – tā atrodas Biksēres parka kalna galā, kur vasaras un zeltainā rudens sezonā 

brauc daudz tūristu skatīties koka skulptūras un apmeklēt senlietu muzeju ”Biksēres klēts”.  

Vestienas bibliotēka- šogad atzīmējot bibliotēkas simtgadi, tautas nama un bibliotēkas 

sadarbībā, radās ideja par āra lasītavu. Ar pagasta pārvaldes atbalstu, lasītavas mājiņā iemitinājusies 

gudrā pūce, tur izvietotas dažādas grāmatas, gan bērniem, gan pieaugušajiem, pie mājiņas ērts soliņš. 

Lasītavas saturs galvenokārt ir domāts lietošanai uz vietas – paņemt grāmatu, izlasīt to un nolikt 

atpakaļ. Grāmatu plaukts piepildīts ar grāmatām visu laiku, tās ir no bibliotēkas fonda norakstītās 

grāmatas, arī no personīgajām bibliotēkām.  

Lai izmantotu āra lasītavu, cilvēkiem nav obligāti jāienāk bibliotēkā. Patīkami, ka gan bibliotēkas 

simtgadei, gan āra lasītavai tika veltīta Reģionālās TV uzmanība. Pozitīvi, ka 2021. gadā bibliotēkas 

publicitāti veicināja atjaunotais pagasta informatīvais izdevums 

https://www.facebook.com/retvmadona/videos/578226510260410 ;  

https://www.facebook.com/retvmadona/videos/511756610096816 

Plašu rezonansi izsauca asprātīgs garāmbraucēja video- Facebook  -ar to dalījās daudzi cilvēki:   

https://www.facebook.com/746397499031998/videos/703574270606541 

 Cesvaines bibliotēkā turpinājās  “Burtu spēles pieaugušajiem”.  Šajā sezonā,  pasākumā 

iesaistījās 38 dalībnieki, no kuriem 31 iesniedza anketu par izlasītajām grāmatām vērtējumu. Ar 

velobraucienu pa jubilāru – rakstnieka J.ezeriņa (130), J.Poruka (150) un M.Vētras (120) noslēdzās 

Burtu spēles pieaugušajiem.  

 

  Jumurdas bibliotēkā – aktīva darbošanās ģimenēm – pasākumi: “Lieldienu zaķa mīkla”, 

radošā darbnīca “Sagaidot līgo svētkus”, Dzejas dienas “Dzeja dzīvo”, tradicionālā Miķeļdienas 

labdarības akcija “Lai vairojas spēks”, zīmējumu konkurss “Rūķīši un Mežavecis”. 

 

 

• Ar publicitātes darbu saistītās problēmas un to risinājumi 

 

Jāveic plašāka bibliotēkas pakalpojumu popularizēšana sociālajos tīklos.  

 

Lai bibliotēkas rīkotās aktivitātes būtu kvalitatīvas, interesantas, vajadzīgas, jāveic iedzīvotāju 

aptauja un jāveicina līdzdarbošanās aktivitāšu sagatavošanā. Lai sagatavotu kvalitatīvi, interesantu, 

saistošu un ieinteresējošu, vizuāli baudāmu informāciju, tam ir jāvelta daudz ikdienas laika. Regulāri 

jāsniedz informācija sociālajos tīklos, nav jābaidās rakstīt par savu bibliotēku!  

Kalsnavas bibliotēkā veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi saistīti ar pakalpojuma 

sniegšanas vietas aktivitātēm Aiviekstē, Digitālās nedēļas popularizēšanu, aktuālās epidemioloģiskās 

situācijas atainojumu un viedokļu dažādības atainojumu.  

https://www.youtube.com/watch?v=SJnk80G73pc
https://www.facebook.com/retvmadona/videos/578226510260410/?__cft__%5b0%5d=AZX0gtDWP9T1nMH7u8anFWiDlLGo8I08EnL1Pm4Mc0Lhr7Em398X6fXR9AQhIFylpIl0J4rv7YpfVbv0IsuVueoJ8QTtEgNvx0i-w8VRvY06l5pYiV6Yh-NoryPubu2MxPP2x_d_9JJKbEY-6jpqNTM2vtTJqs17w9qJw4-a16JMl3hlodpQn5kVQse3cnFuy9enwkZBFxkYT5lDlo6JrXv9ClDE3bgmQVvN8jTJJ0V1BsmXK3mQlgTDWUd_IvxhaBg&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/retvmadona/videos/511756610096816
https://www.facebook.com/746397499031998/videos/703574270606541
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Ar publicitātes darbu nav problēmu, vien nebeidzamas iespējas ar nosacījumu izvērtēt aktualitāti un 

nepārspīlēt. Tādā ziņā izaicinājums viena cilvēka bibliotēkai ir iespējami objektīvi atdalīt personisko 

ietekmi un profesionālo nepieciešamību ievietot vai dalīties ar vienu vai citu informāciju. Tur vēl daudz 

darāmā. 

Lazdonas bibliotēka- darbinieku maiņas dēļ vairs netiek izdota informatīvā lapa “Lazdonietis”.  

Liezēres bibliotēka - ir problēmas ar informācijas ievietošanu pagasta mājas lapā www.liezere.lv. 

2021.gadā vietējā pašvaldība šo problēmu nespēja atrisināt. Pagasta informatīvais izdevums 2021.gadā 

iznāca tikai kā informācijas lapa, nelielā formātā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.liezere.lv/
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Aktivitātes bibliotēkās 
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11. Sadarbības tīkla raksturojums 
 

• Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām 

 

Bibliotēka ir pašvaldības iestāde, tādēļ tās darbība, budžets lielā mērā ir atkarīgs no pašvaldības 

iespējām, ieinteresētības, izpratnes par bibliotēkas darbu. Lai bibliotēka nepārtraukti attīstītos, svarīgs 

faktors ir sadarbība ar vietējo pašvaldību. Sadarbība aizvien ir laba. Bibliotēkas darbinieki uzņemas 

dažādus pienākumus pašvaldības aktivitātēs. Cesvaines un Lubānas bibliotēku vadītājas V. Nora un 

I.Kaņepone ir domes deputātes līdz novadu reformai, V.Nora ir priekšsēdētāja vietniece. Cesvaines 

bibliotēkas darbinieces A. Korneta ir vēlēšanu komisijā, L.Čevere darbojas Svētdienas skolā.  

Atkarībā no vietējiem apstākļiem un infrastruktūras kā sadarbības partneri tiek minētas 

pašvaldības, skolas, pedagogi, skolu bibliotekāri, tautas/ kultūras nami, pirmsskolas izglītības iestādes, 

muzeji, novadpētnieki, mākslas- mūzikas skolas, sociālie darbinieki, pastnieki, folkloras kopas, 

interešu klubiņi, jauniešu centri, NVO, Latvijas Sarkanā krusta darbinieki, pansionāti, VUGD, 

novadnieki, uzņēmēji.  

Lai veiksmīgi noritētu bibliotēkas darbs, sadarbībai ar pagasta pārvaldi, ar citām iestādēm, 

uzņēmējiem un arī iedzīvotājiem ir liela un paliekoša nozīme.  

 

Ieskatam- no bibliotēku pārskatiem:  

 

 Aronas pagasta bibliotēkā norit tikšanās ar pagasta pārvaldes pārstāvjiem, bibliotēka palīdz 

izplatīt pašvaldības sagatavoto sabiedrībai paredzēto informāciju bibliotēkas lietotāju  vidū Zelgauskā. 

Multifunkcionālais centrs”1. stāvs”. 

 

 Tā kā Kusas bibliotēka atrodas Kusas pamatskolas telpās, tuvākie un lielākie sadarbības partneri 

ir Kusas pamatskola un multifunkcionālais centrs”1. stāvs”. 

 

 Viesienas bibliotēkas vadītāja pasākumu pagasta mērogā organizēšanā sadarbojas ar Lauteres 

kultūras nama vadītāju Rudīti Prikuli,  Multifunkcionālais centrs”1. stāvs” vadītāju  Ivetu Kaparkalēju.  

 

  Stalīdzānu bibliotēkām cieša sadarbība ir ar visām pagasta iestādēm, laba sadarbība 

izveidojusies ar Kristiāna Dāvida kristīgo pamatskolu. Arvien ciešāka sadarbība veidojas ar Saikavas 

bibliotēku- tās vadītāju Līgu un vairākiem lasītājiem, organizēti kopīgi pasākumi. 

 

 Dzelzavas pagasta 1. bibliotēka sadarbībā ar kultūras namu tapusi videofilma “Dzelzaviešu 

barikāžu atmiņu stāsti”, Doku Ata literārais konkurss, Dzejas dienas.  

Ciešā sadarbībā notiek saziņa ar Dzelzavas pagasta pārvaldes vadītāju Sandi Kalniņu izstrādājot  un 

plānojot jauno bibliotēkas ēku. 

 

 Kalsnavas bibliotēkai sadarbība tradicionāli notiek ar pagasta pārvaldes iestādēm un 

struktūrvienībām. Pēc pagasta pārvaldes vadītāja lūguma tiek sagatavotas atbildes uz  iedzīvotāju 

jautājumiem( bieži vien anonīmām vēstulēm) par pagasta pārvaldes un iestāžu darbu. Zināmā mērā 

šādas situācijas rodas informācijas un komunikācijas nepietiekamības dēļ.  Mana daļa ir korekts 

izklāsts un literāra materiāla apstrāde. 

Norakstītie eksemplāri un iedzīvotāju atnestā makulatūra nodota pārstrādei, sadarbojoties ar nekustamā 

īpašuma uzturēšanas nodaļu. Kopā 3964 kg. 
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Esmu inventarizācijas komisijā pagastā, tāpēc ir papildus darbs pie pamatlīdzekļu un citu materiālo 

vērtību uzskaites un norakstīšanas. Sevišķi tas aktuāls rudens mēnešos. 

Kalsnavas pagastam šis gads ir ne vien pašvaldību vēlēšanu, administratīvās reformas, bet arī pārvaldes 

personāla nomaiņas gads – darbu sāk jauns pagasta pārvaldes vadītājs, grāmatvede, sociālā darbiniece. 

Zināmā mērā pazīstamu sen zināmu cilvēku vietā ir cilvēki, kuriem Kalsnava ir tikai darba vieta. Tas 

veicina nestabilitāti jau tā turbulentajos apstākļos, īpaši tik konservatīvā kopienā kāda tā ir Kalsnavā. 

Domāju, tas ietekmē arī bibliotēkas lomu – šī ir pēdējā laikā pastāvīgākā vieta pagastā, kur cilvēki tiek 

uzklausīti. Bibliotēka tika ierakstīta oficiālajā vakcinācijas sertifikātu izsniegšanas vietu sarakstā, bet 

lemjot tomēr netika piešķirti piekļuves kodi šai funkcijai. Rakstot pieprasījumu labot informāciju, 

joprojām tas nav veikts, tāpēc nākas skaidrot apmeklētājiem, ka pakalpojumu var saņemt tikai pagasta 

pārvaldē. 

 

 Lazdonas bibliotēkas sadarbības partneri: Lazdonas pamatskola un pirmskolas izglītības iestāde, 

BJC “Kodols”, NVO klubs “Smaidas”, Madonas novada bibliotēkas, Madonas novadpētniecības un 

mākslas muzejs, Jēkabpils ukraiņu kultūrizglītojošā biedrība “Javir”, UNESCO LNK “Stāstu 

bibliotēkas”. 

 Liezēres pagasta bibliotēkai sadarbība ar Liezēres pagasta pārvaldes darbiniekiem lielākoties 

bijusi attālināta. Vairākas reizes ar pārvaldnieku runāts un iesniegts rakstisks iesniegums par 

datortehnikas nomaiņu Ozolu PSV. Risinājuma nav, arī iesaistot bibliotēkas lietotājus, bet tas nav 

palīdzējis.  

 

 Ļaudonas pagasta bibliotēkai izveidojusies sadarbība ar pašvaldības iestādēm. Notiek kopīgi 

pasākumi un izstādes. Sadarbība ar kultūras namu – dalība Ļaudonas pagasta svētku aktivitātēs. Laba 

sadarbība ar PII, pagasta Īpašumu uzturēšanas nodaļu, Dabas aizsardzības pārvaldi, Madonas 

novadpētniecības un mākslas muzeju. 

Sadarbībā ar pārstāvi no Samariešu kustības divi lasītāji reizi mēnesī tiek atvesti uz bibliotēku. Trīs 

lasītājiem grāmatu apmaiņa notiek sadarbojoties ar pagasta pastnieci.  

 

Mētrienas bibliotēka  sadarbojas ar: 

Amatierteātri “MaskaRāde” (Audio ieraksta veidošana U. Ausekļa grāmatai “Pasakas par baltām 

ķepām”) 

 Mētrienas tautas namu (rokdarbnieču un amatnieku darbu izstāde) 

Sieviešu biedrību “Ābele” (rokdarbu izstāde) 

Inesi Podiņu (bibliotēkas rododendru dārza veidošana) 

 

Praulienas bibliotēkas sadarbības partneri: Praulienas pagasta pārvalde – pagasta pārvalde 

atbalsta bibliotēkas rīkotos pasākumus, nodrošinot balvas ar Praulienas pagasta logo aktivitāšu 

dalībniekiem, pārvaldes vadītāja iesaistījās krustvārdu mīklu konkursa uzvarētāju izlozē; 

Praulienas pamatskola – piedalījos Praulienas pamatskolas organizētā Ilzes Indrānes literārās 

jaunrades konkursa darbu vērtēšanā, Novadpētniecības pusstunda ar 3. klasi par Praulienas pagasta 

ievērojamiem objektiem;  

PII “Pasaciņa” - Bērnu/Jauniešu un Vecāku žūrijas dalībnieki; 

Saikavas tautas nams – Orientēšanās spēles: Lieldienu jampadracis un Jāņu dienas iespaidā; 

Praulienas pagasta Jauniešu Centrs – Radošā darbnīca keramiķes Marikas Peilānes vadībā. 
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Saikavas bibliotēka – atbalsta bibliotēka un sadarbības partneris Bērnu/Jauniešu un Vecāku 

žūrijas aktivitātēs; 

Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs - izstādes: “Slēpes paliksim zem kājām, Par 

skolu jaunatnes dziesmu svētku vēsturi un Haraldu Medni”, izstādes sakarā, bija paredzēts izglītojošs 

pasākums sadarbībā ar Daci Zvirgzdiņu un Dziesmusvētku skolu un Praulienas pamatskolu, bet to 

nācās atcelt valstī noteikto ierobežojumu dēļ. 

Biedrība “Stūrakmens” un nometnes “Darba augļi. Labdarība.” vadītāja Vivita Vecozola – 

Iepazīstam viens otru, darbojamies bibliotēkā: kārtojam plauktus, grāmatas, slaukām putekļus, 

sagatavojam darba vietu keramikas darbnīcai pie Praulienas Jauniešu Centra.  

 

Saikavas bibliotēka sadarbojas ar senioru klubiņu “Pie Aiviekstes”. 

 

 Sarkaņu bibliotēkai projektu izstrādes un realizācijas jomā ar biedrību “Sarkaņu pagasta 

kultūrmantojums”. 

 

 Biksēres bibliotēkai turpinās sadarbība ar esošajiem sadarbības partneriem: 

Sarkaņu Amatu māju un Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja krātuvi Sarkaņos; Sarkaņu 

pagasta pārvaldi; sociālo darbinieku, bāriņtiesu un pārējām institūcijām; ar kaimiņu pagasta pārvaldes 

iestādēm (Dzelzava); ar profesora Aleksandra Bieziņa muzeju ”Jaundilmaņi” (Dilmaņi); 

multifunkcionālo bērnu un jauniešu centru „Logs”; Sarkaņu KN „Kalnagravas” vadītāju Valdu 

Kļaviņu; privāto Biksēres senlietu muzeju – „Biksēres klēts”, tā vadītāju Andri Trečaku. 

 

Cesvaines bibliotēka novērtē ilgstošo sadarbību ar veikaliem „Sēlis”, SIA „Biroja Apgādes 

Centrs”, „Viss visapkārt tīrs”, “Divi Torņi” u.c..  

Kraukļu bibliotēkai: Cesvaines tūrisma centrs – ekskursijas, informācija bukletā, Cesvaines 

VUGD Kraukļu postenis, SIA Komunālie pakalpojumi, Labiekārtošanas nodaļa, Sporta klubs "SK 

Cesvaine"   pasākuma "Cesvaines Leģenda 2021" atbalstīšanā – viena no kontrolpunktiem izveidošanā 

“Kraukļu skolas” 2.stāvā u.c.  

 

Sausnējas bibliotēkai turpinājās sadarbība ar SCA “Kastaņas”. Jauna sadarbība ar Madonas 

novadpētniecības un mākslas muzeju – eksponēta izstāde “Kalendāri”.  

 

 Lubānas novada pašvaldībai sadarbībā ar Nodarbinātības Valsts aģentūru skolēnu vasaras 

pasākumu ietvaros, Lubānas pilsētas bibliotēkā jūlijā un augustā  jau piekto  gadu praktizējās 2 Lubānas 

vidusskolas 9. klases skolēni. Sadarbība ar Lubānas SAC. Sakarā ar novadu reformu un Lubānas 

novada pievienošanos Madonas novadam norit attālinātie ZOOM un TEEM semināri iestāžu 

vadītājiem gan par budžeta plānošanu jaunajā novadā, gan lietvedības turpmāko kārtošanu. 

       Kā jau katru gadu, iesaistījās Līgatnes papīrfabrikas rīkotajā makulatūras vākšanas konkursā 

bibliotēkām un arhīviem. Šogad nodeva 9710 kg makulatūras un ieguva šajā konkursā 2. vietu 

republikā. 

 

Varakļānu bibliotēka par savu darbu un problēmām runājam sanāksmēs novada pašvaldībā, kad 

reizi mēnesī tiekas visi pašvaldības iestāžu vadītāji un domes vadība.  

Aktīvi sadarbojas ar novada izglītības iestādēm – PII “Sprīdītis”, Varakļānu vidusskolu un Mūzikas un 

mākslas skolu. Bērni tiek iesaistīti dažādos kopīgos pasākumos: notiek izglītojoši izklaidējoši 

https://www.facebook.com/SKCesvaine/?__cft__%5b0%5d=AZU_pZAPbfZV0Q4C05MqKYoGPzSdOq9tDh50XIlhF-FzGRbG7ZcJTlni7lZYzJ_lVesiXiKWYOkCw1_p8naE0bEER1noYlxdTXolSLqA5-2irnrcVtoDGeScRsa0nuJaDO2D5UA5-IAdNycAofcOaB426UB20FWMVWB3l3hFwZusYQ&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/SKCesvaine/?__cft__%5b0%5d=AZU_pZAPbfZV0Q4C05MqKYoGPzSdOq9tDh50XIlhF-FzGRbG7ZcJTlni7lZYzJ_lVesiXiKWYOkCw1_p8naE0bEER1noYlxdTXolSLqA5-2irnrcVtoDGeScRsa0nuJaDO2D5UA5-IAdNycAofcOaB426UB20FWMVWB3l3hFwZusYQ&__tn__=-UC%2CP-R
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pasākumi, mākslas skolas audzēkņu izstāde bibliotēkā. Laba sadarbība izveidojusies ar Varakļānu 

jauniešu centru. Šogad vairāk izpalīdzēts ar literatūru.  Sadarbojas ar KN, palīdzēja veidot spēli “Es 

mīlu Varakļānus” pilsētas svētku ietvaros. 

Jāsecina, ka sadarbības jomā mazs novads ir priekšrocība, jo uzrunāt zināmu cilvēku ir vieglāk, 

arī satiekoties ikmēneša sanāksmēs rast kopīgu valodu un izrunāt sadarbības iespējas ir vienkāršāk.  

 

• Citi sadarbības partneri reģionā un Latvijā, veiktās sadarbības aktivitātes 

 

 

Sadarbība ar Madonas novada bibliotēku kā reģionālo bibliotēku ir vērtēta kā ļoti laba. Jebkurā 

laikā iespēja konsultēties ar šīs bibliotēkas darbiniekiem par bibliotekāro darbu un tā pilnveides 

iespējām - profesionālā izaugsme, konsultatīvais darbs, SBA.  

LNB - apmācības, nozares informācija; 

KISC – datortehnika, apmācības, konkursi, informācija; 

Grāmatu iegādes jautājumā sadarbība ar grāmatu apgādiem, tirgotājiem - Zvaigzne ABC, SIA “Latvijas 

Grāmata”, Virja IK; 

Telia Latvija - interneta pakalpojumi; 

SIA Tieto EVRY – BIS Alise darbības nodrošinājums, konsultācijas; 

Līgatnes papīrfabrika – makulatūras vākšanas akcijas. 

Laikraksts “Stars”- publicitātes raksti 

Latvijas pasts – preses abonēšana, piegāde, informācija 

 

• Pārrobežu sadarbība, starptautiskā sadarbība 

  

 Pārskata periodā nav aktivitāšu. 

 

• Bibliotēku interešu aizstāvības darbs 

 

Bibliotēku interešu aizstāvības, pārstāvniecības darbs tiek veikts gan ar apvienību/ pārvalžu 

darbiniekiem, gan citiem bibliotēkas lietotājiem piedāvājot izmantot  dažādās iespējām bibliotēkā, līdz 

ar to novērtējot to ietekmi uz iedzīvotāju labklājību un nepieciešamību bibliotekāriem sevi  pilnveidot, 

nemitīgi attīstīt bibliotēku infrastruktūru. Pierādot, ka tas ir ieguldījums vietējās kopienas attīstībā. 

Tas tiek veikts regulāri, gan aizstāvot izdevumus budžetā, gan realizējot aktivitātes, gan ikdienas 

dzīvē. Tas ir ikdienas darbs ar bibliotēkas apmeklētājiem. Panākumu atslēga ir abpusējā sadarbībā.  

 

Šis gads iezīmējās ar Madonas novada bibliotēku tīkla reorganizācijas koncepcijas izstrādi, kas 

tiks realizēta tuvākajos gados. Tas, protams, ir ekonomisks, sociāls, politiskas dabas jautājums, kam 

principā ir sakars ar mūsdienīga kultūras izstrādājuma būtību. Bibliotēku sabiedrībai nāksies pieņemt 

racionālo reformas kodolu, lai veidotu jaunu kvalitatīvu bibliotēkas pakalpojumu – produktu, kas 

apvieno klasisko ar mūsdienīgo saziņā ar vietējo kopienu. 

/Kalsnavas bibliotēkas vadītāja Iluta Puzāne/ 

 

 

2021.gads Madonas novadā noslēdzās ar lielu jautājuma zīmi visām publiskajām bibliotēkām. 

Novada bibliotekāru “cunfte” parādīja savu attieksmi par iecerētajām izmaiņām Madonas novada 

publisko bibliotēku tīklā. Šodien katra nelielā bibliotēka ir no svara, katra bibliotēka ir 1.savā 
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apkalpošanas zonā, un katrs BIBLIOTEKĀRS ir liels atspaids vietējiem iedzīvotājiem. Protams, mēs 

ikviens vēlamies saņemt atalgojumu, ar kuru droši varētu izdzīvot, justos novērtēti. Bet tas nedrīkst 

notikt sagraujot citu cilvēku – gan darbinieku, gan klientu,  dzīves un sadzīvi. 

2022.gadā turpināsim meklēt un aizstāvēt vislabāko publisko bibliotēku tīklu Madonas novadā.  

/Liezēres bibliotēkas vadītāja D. Madalāne/ 

 

 

   

 

 

 

 

09.03.2022. 

 

Pārskatu sagatavoja  

Madonas novada bibliotēkas metodiskā darba vadītāja                  Daiga Puķīte 

 


