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1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums
Bibliotēkas darba prioritātes 2017. gadā:
2 valstiski nozīmīgu pasākumu organizēšana –
LBB Vidzemes nodaļas vasaras konference;
Latvijas bibliotēku novadpētniecības konference.
Madonas novada bibliotēka – Madonas novada pašvaldības kultūras, izglītības un
informācijas iestāde, kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas
Kultūras ministrijā, kurai akreditācijas rezultātā piešķirts reģiona galvenās bibliotēkas
statuss.
Bibliotēka koordinē un metodiski vada reģiona 5 pašvaldību publisko bibliotēku darbu,
veic metodiski konsultatīvā darba funkcijas Cesvaines novadā – 2 bibliotēkām, Ērgļu novadā
4 bibliotēkām, Lubānas novadā 2 bibliotēkām un Varakļānu novadā- 3 bibliotēkām. Ir
noslēgti līgumi uz nenoteiktu laiku ar Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu pašvaldībām
par reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu.
Madonas novadā ir 22 pagastu bibliotēkas- vietējās nozīmes bibliotēkas – pagastu pārvalžu
struktūrvienības. Izpildvaras hierarhijā pakļautas pagastu pārvalžu vadītājiem. 7 no 14
pagastiem (Arona, Barkava, Dzelzava, Liezēre, Ļaudona, Prauliena, Sarkaņi) ir otrās
bibliotēkas, Aronas pagastā 3 vietējās nozīmes bibliotēkas. Bibliotēku izvietojumskādreizējie teritoriālo vienību centri, kuri laika gaitā pārvērtušies par mazapdzīvotām vietām.
Notiek sadarbība ar 25 Madonas reģiona skolu bibliotēkām, tajā skaitā 19 Madonas novada
skolu bibliotēkām.
Darbība organizēta saskaņā ar vidējā termiņa Madonas novada pašvaldības publisko
bibliotēku darbības un attīstības stratēģiju 2015-2020 gadu laika periodam.
Būtiskas izmaiņas Madonas novada bibliotēkas darbībā pārskata periodā nav
notikušas.
Akreditācija notikusi 2015. gada 2. decembrī, ieteikumi pārsvarā izpildīti.

2. Finansiālais nodrošinājums
Madonas novada bibliotēkas funkciju veikšanas finansējumu veido Madonas novada
pašvaldības piešķīrumi un cits finansējums; reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas daļēji tiek
finansētas no Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Varakļānu novadu pašvaldībām.
Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums”
Kopā (EUR)
Pašvaldības finansējums
Citi ieņēmumi:
t. sk. maksas pakalpojumi
t. sk. ziedojumi un dāvinājumi
t. sk. VKKF finansējums, citi viet. fondi
t. sk. citi piešķīrumi

2015
159218
151427
7791
2197

2016
166555
157881
8674
2280

2017
177588
170783
6805
2061

1900
3694

2700
3694

1050
3694

3

96% finansējumu nodrošina Madonas novada pašvaldība; cits
piesaistītais
finansējums- 4% , tajā skaitā 54% citi piešķīrumi reģionālās bibliotēkas funkciju
nodrošināšanai, 16% piesaistītais projektu finansējums un 30% maksas pakalpojumu
ieņēmumi.

Pašvaldības piešķirtais finansējums un papildus piesaistītie līdzekļi nodrošina
bibliotēkas funkciju veikšanu un iestādes kārtējo uzturēšanu. Gada sākumā tiek piešķirts
finansējums iestādes uzturēšanai un pamatdarbības nodrošināšanai, kurš nenodrošina
investējumu attīstībai.
Tikai vēlāk tiek piešķirts finansējums atsevišķām investīcijām.
Piemēram 2017. gadā papildus piešķirts finansējums ēkas ārējās sienas kosmētisko defektu
novēršanai, mobilās datorklases iegādei.
Tabula “Bibliotēkas izdevumi”
Izdevumi kopā (EUR)
Darbinieku atalgojums (bruto)
Krājuma komplektēšana

2015
159218
90782
13912

2016
166555
93003
14675

2017
177588
93783
15803

Visas budžeta sadaļas ir ar tendenci palielināties. BIS Alise izmaksas Madonas
bibliotēkas budžetā nav, tā ir atsevišķa sadaļa par visām Madonas novada publiskajām
bibliotēkām pašvaldības budžetā.
Bruto darba samaksa
VSAOI
Krājuma komplekt.
Informāc. tehnol.
Pārējie

2013
77504
20450
13288
0
27859

2014
84945
22532
13274
0
26073

2015
90782
25103
13912
0
28446

2016
93003
24539
14675
138
31304

2017
93783
25610
15803
113
35679
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Kapitālie izdevumi
Kopā

1171
140272

1786
148610

975
159218

2896
166555

6600
177588

Bibliotēkas izdevumi 2017. gadā: atalgojums kopā ar nodokļiem sastādīja 62%, 24% no
bibliotēkas rīcībā esošā budžeta paredzēti iestādes uzturēšanai- komunālajiem
maksājumiem, bibliotēkas darbības nodrošināšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem un
precēm. 10% no budžeta paredzēti krājuma komplektēšanai un 4%- kapitālajiem
izdevumiem- veikts mobilās datorklases iepirkums.

Ja 2015. gada nogalē darbinieku atalgojums tika paaugstināts par 5%, 2016. gada
nogalē, paaugstinot minimālo algu, pašvaldība atalgojumu paaugstināja par 3%, tad 2017.
gada nogalē saskaņā ar valstī noteiktās minimālās algas paaugstinājumu, 2018. gada
atalgojums tika noteikts atkarībā no algas lieluma no 10 līdz 50 Eiro.
Pēdējo piecu gadu laikā bibliotēkas budžets ir ar stabili pieaugošu tendenci.

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums
2017. gada nogalē apritēja 14 gadi, kopš bibliotēka atrodas telpās Skolas ielā 12, tāpēc
ikdienā vērojami ēkas amortizācijas rezultātā veidojošies defekti, kas prasa risinājumus.
Funkcionālais izvietojums pielāgots ēkas plānojumam, lai klientiem būtu ērti pieejami
pakalpojumi. Bibliotēka ir izvietota 4 stāvos.
Apmeklētāju zona – lasītāju apkalpošanas telpas- abonements, lasītavas, bērnu
literatūras nodaļa ir 545 m2 no 1145m2 bibliotēkas platības, nodrošinātas 135 lasītāju vietas
(konferenču telpu ieskaitot).
Telpu plānojums un funkcionālais izvietojums nav mainīts.
2017 gada sākumā pabeigti 2016. gadā uzsāktie kosmētiskie remontdarbi bibliotēkas
foajē un kāpņu telpā- špaktelētas, pārkrāsotas sienas, veikta kolonnu stūru apdare.
Maketēts un realizēts sienas dekoratīvais noformējums. Ēkas ārpusē veikts jumta
notekcauruļu remonts.
Vasarā veikts ēkas vienas ārsienas kosmētiskais remonts, novēršot defektus, atjaunots
apmetums, krāsošana.
Atjaunotas bojātās norādes bibliotēkā.
Saskaņā ar Ugunsdrošības pārbaudes norādēm, nomainītas 2 ugunsdzēsības šļūtenes
iepirkti 2 ugunsdzēšamie aparāti ar CE marķējumu, veikta sertificēta ugunsdzēšamo aparātu
pārbaude.
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Izvērtējot budžeta iespējas, un veicot budžeta grozījumus, veiktas izmaiņas telpu
aprīkojumā:
1. Abonementā nomainīti (pasūtīti un uzstādīti) 16 jauni divpusīgie plaukti nozaru
literatūrai, 5 vienpusīgie plaukti ar antresoliem daiļliteratūrai.
2. Jaunākās periodikas lasītavā nomainīta jauna multifunkcionālā iekārta darbiniekam.
3. Uzziņu literatūras lasītavai iepirkta jauna mobilā datorklase, to papildinot ar
datorpelēm, datorsomām, prezentācijas iekārtu un ārējo disku USB 3 1TB EXT.
4. Komplektēšanas un kataloģizācijas nodaļā nomainīts viens jauns ergonomisks
datorkrēsls.
5. Bērnu literatūras nodaļā uzstādītas vertikālās žalūzijas vienai logu sienai.
IKT tehnoloģiju nodrošinājums kopumā vērtējams kā labs. Radušās problēmas tiek
operatīvi novērstas.
Datoru skaits
t. sk.
darbiniekiem
lasītājiem
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma
Datubāzes
abonētās
pašu veidotās
Printeru kopskaits
Kopējamo iekārtu kopskaits
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits

43

13
30
1
7
5
2
5
2
2

Beidzoties termiņam, atjaunotas antivīrusu programmatūras ESET Endpoint Security
licences uz nākošo gadu darbinieku datoriem.
KIS centram atgriezta nefunkcionējošā, novecojusī bibliotēkas lietošanā bijusī valsts
datortehnika- 2 vienības.
Kopumā vērtējot bibliotēkas infrastruktūra atbilst kvalitatīvu pakalpojumu
nodrošināšanas iespējām un telpu stāvoklis vērtējams kā labs.
2017. gada budžetam tika iesniegts pieprasījums ēkas ārpuses kosmētiskajam
remontam, abonementa plauktiem, apskaņošanas tehnikas iegādei.

4. Personāls
Saskaņā ar Madonas novada pašvaldībā apstiprināto amata vienību sarakstu Madonas
bibliotēkā 2017. gadā strādāja 15 darbinieki uz 12,7 slodzēm, tajā skaitā 11 nozares
speciālisti, administrāciju- direktori un direktores vietnieci metodiskajā darbā ieskaitot un
tehniskais personāls: saimniecības daļas vad.- 0,2 slodzes, sētnieks- 0,5 slodzes, 2 apkopējas0,5 slodzes katrai.
2017. gada nogalē saskaņā ar Madonas novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 702
(protokols Nr. 25, 69.p.) Par Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Madonas
pilsētas un to iestāžu un Madonas novada pašvaldības administrācijas amata vienību
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sarakstu apstiprināšanu ir veikti grozījumi Madonas novada bibliotēkas amatu sarakstā un
izslēgta sētnieka amata vienība. Turpmāk bibliotēkas ēkas teritorijas sakopšana nodota
pašvaldības Īpašuma uzturēšanas nodaļas pārziņā.
Visi bibliotēkā strādājošie nozares speciālisti, direktori ieskaitot, ir ar profesionālo
nozares izglītību, tajā skaitā 7 ar augstāko profesionālo izglītību, 4 ar vidējo profesionālo
izglītību, diviem darbiniekiem ir otra augstākā izglītība, visi strādā pilnas slodzes darba laiku.
2017
11
11
3
3
1

Bibliotekāro darbinieku skaits
Ar bibliotekāro izglītību kopā
t.sk.ar maģistra grādu
ar bakalaura grādu
ar 1. līmeņa profesionālo augstāko jeb koledžas
izglītību
ar augstāko izglītību (līdz 1993.g)
ar profesionālo vidējo izglītību
Ar izglītību citās jomās kopā (otrā izglītība)
t.sk.ar maģistra grādu

4
2
2

2017. gadā Madonas novada bibliotēkas galvenā bibliotekāre Sarmīte Radiņa tika
pieteikta apbalvojumam “Laiks Ziedonim” par dzīvi literatūrā “Bize” un kļuva par vienu no 4
nominantiem, kuri tika uzaicināti uz laureātu cildināšanas ceremoniju Latgales vēstniecībā
Gors.
Lai varētu kvalitatīvāk veikt darbu, nemitīgi apgūtas jaunas zināšanas, apmeklējot
dažādus izglītojošus nozares pieredzi popularizējošus pasākumus.
2017. gadā mācību, darba un dienesta komandējumiem, darba braucieniem iztērēts
470,00 Euro (Kods 2100), segti izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem 503,00
Euro (Kods 2235),
Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi”
N.p. Norise
k.
s laiks
1.
30.01.
1
2017
2.
1.02

Norises
vieta
Rīga

3.

17.03

Preiļi

UNESCO LNK,
LNB
EK
Pārstāvniecība
Valsts admin.
skola
EDIC

4.

5.04.

Rīga

5

06.04

Rīga

Rīga

Organizētājs(-i)

Pasākuma nosaukums,
galvenās tēmas
Konference “Dokumenti
un atmiņas institūcijas”
Mācības “Komunikācijas
kompetence: kā
sarunāties, saprasties un
sadarboties”
Pieredzes apmaiņas
brauciens

St.
skaits

Piedalījās

8

I.Saulīte

LNB

Bibliotēku
novadpētniecības
diskusija

5

D.Puķīte,
L.Lubkina,
L. Fiļipova
L. Veckalniņa

Teito Latvia
SIA

BIS ALISE kurss
“Personu un institūciju
autoritatīvo ierakstu

L. Veckalniņa
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veidošana atbilstoši
RDA”
6

6.04

Rīga

LNB

7.

20.04

Rīga

UNESCO LNK

8

21.04

Rīga

LNB IBBY

9.

24.04.

Rīga

LNB

10.

25. 04

Rīga

LNB, LBB

11.

26. 05

Valmiera

LNB

12.

6.7.06

Jelgava

LNB

13.

26.06

Rīga

LNB BLC

14.

29.06

Gulbene

Gulbenes bibl.

15

3.-5.07

Līgatne

UNESCO LNK

16

18.19.07.

Ezernieki.
Lubānas
nov.

LBB,
Madonas bibl.

17

24.07

Rīga

LNB, IBbY

18

8.09.

Rīga

LNB

19

20.21.09.

Madona

LNB, Madonas
bibl.

20

8.10.

Rīga

21

18.10

Rīga

Ziemeļvalstu
Ministru
padomes birojs
LNB

Seminārs “Personu un
autoritatīvo ierakstu
veidošana…”
“Stāstu bibliotēku “cikla
noslēguma seminārs
Bērnu literatūras
Konference ”Es piederu
šeit”
Latvijas bibliotēku
festivāls- Latvijas
bibliotekāru 12. kongress
un Lasītāju apkalpošanas
konference
Latvijas bibliotēku
festivāls- Lasītāju
apkalpošanas konference
Latvijas bibliotēku
direktoru sanāksme
Reģionu galv. bibl.
metodiķu seminārs
Seminārs par konkursa
”Skaļā lasīšana”
metodikas izstrādi
Sanāksme par EDIC
sadarbības projekta
izstrādi.
Stāstu bibliotēku tīkla
vasaras skola “Kultūras
mantojums lietojumā 21.
gadsimtā”
LBB Vidzemes nod. 20.
konference

Starptautiskās J. Baltvilka
balvas pasniegšanas
sarīkojums
Zviedru bērnu literatūras
diena
Bibliotēku
novadpētniecības
konference

Informatīvā sanāksme par
“Ziemeļvalstu Bibliotēku
nedēļu”
Reģionu galv. bibl.

3

K. Veita

L. Fiļipova
6

L. Fiļipova

D. Puķīte

5,5

12

D. Puķīte
S. Radiņa
V. Ločmele
I.Saulīte

12

D.Puķīte
L. Fiļipova

D. Poča-Lapiņa
I.Saulīte
L.Fiļipova

12
8
4
4

I.Saulīte
S.Radiņa
D.Poča-Lapiņa
R.Kozlovska
L. Veckalniņa
D. Puķīte

5

L.Fiļipova

10

I.Saulīte
L. Lubkina
K.Veita
S.Radiņa
D.Poča-Lapiņa
L. Veckalniņa
L.Fiļipova

5

D.Puķīte

8

22

27.10

Rīga

Ārlietu
ministrija, EKP
Latvijā

23

31. 10

Madoona

VIAA

24

08.11.

Rīga

LNB

25

10.11.

Gulbene

Gulbenes bibl.

26

22.11

Rīga

LNB

27

24.11.

Gulbene

Gulbenes bibl.

28

29.11

Rīga

LNB, LATABA

29

30.11.

Limbaži

Limbažu bibl.

30

1.12.

Gulbene

Gulbenes bibl.

31

5.12.

Rīga

UNESCO LNK

32

6.12.

Rīga

LNB BLC

metodiķu seminārs
27.oktobrī ES informācijas
sniedzēju forumā “Kāds
šodien laiks Eiropā?!”, ko
organizēja LR Ārlietu
ministrija, Eiropas
Komisijas pārstāvniecība
Latvijā, Eiropas
Parlamenta informācijas
birojs Latvijā un Eiropas
Kustība Latvijā
Seminārs “Darbs ar
informācijas avotiem
karjeras izglītībā”
Seminārs krājuma
komplektēšanas
speciālistiem
Seminārs “Ievads
medijpratībā”
Latvijas bibliotēku
direktoru rudens
sanāksme
Mācības “Mājvārdi
Latvijā”
Seminārs “Personas datu
aizsardzības un
autortiesību jautājumi
bibliotēkā”
Publisko un skolu bibl.
seminārs
Mācības “Ekspedīcijas un
to organizēšana”
2.Latvijas stāstnieku
konference
Seminārs “No grāmatu
starta līdzmediju un
informācijpratībai “

D. Poča- Lapiņa

1

6

5

L. Lubkina
D. Puķīte
R. Krievāne
K. Veita
L. Lubkina

5

D. Puķīte
D.Poča-Lapiņa,
L. Fiļipova
I.Saulīte

6

L. Veckalniņa

5

D.Poča-Lapiņa

S. Radiņa
6

L. Veckalniņa
L.Fiļipova

6

L.Fiļipova

Kopumā apmeklēti 32 citu organizētie profesionālās pilnveides pasākumi, tajā skaitā 6
konferences, 11 semināri, 5 kursi, mācības, 4 sanāksmes, 6 citi.
Būtiskas problēmas personāla jomā nepastāv.

5.Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība
2017. gadā bibliotēkas darba laiks mainīts nav- apmeklētājiem tā bija atvērta 6 dienas
nedēļā- no pirmdienas līdz piektdienai no 10.00-18.00, sestdien- 9.00-15.00, kopā- 46
stundas.
Bibliotēkas izkārtojums arī 2017. gadā nav mainīts, no funkcionālā viedokļa orientēts
apmeklētāju ērtībām. Darbs organizēts atbilstoši klientu pieprasījumam. Bibliotēka piedāvā
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abonementu, 3 lasītavas un Bērnu literatūras nodaļu. Katrai no struktūrvienībām ir
izstrādāts savs Nolikums, kurš nosaka brīvu darbības formu izvēli un noteiktu patstāvību.
1.stāvs- abonements, Jaunākās periodikas lasītava (šī struktūrvienība pilda informācijas
punkta funkcijas- sniedz uzziņas, konsultē un palīdz orientēties),
2.stāvs- Eiropas Savienības informācijas lasītava, uzziņu lasītava, novadpētniecības
krājums, konferenču zāle,
3.stāvs- Bērnu literatūras nodaļa.
Bibliotēkā pieejamas 135 lasītāju vietas.
Pārskata periodā bibliotēkas snieguma rādītāju dinamika norāda, ka bibliotēkas
lietotāju skaitam ir tendence samazināties, iedzīvotāju skaita samazināšanās dēļ, iedzīvotāju
sastāva izmaiņu dēļ. Pieaug attālināta bibliotēkas pakalpojumu izmantošana.
Līdzīgi kā citviet vērojama iedzīvotāju skaita samazināšanās tendence.

Madonas
novads
Madona

2010

2011

2012

2013

2014

2015

27589
8691

27188
8580

26953
8506

26387
8264

25920
8110

25515
7971

2016

2017

24960 24452
7775 7646

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji”

Lietotāju skaits
t. sk. bērni
Bibliotēkas apmeklējums
t. sk. bērni
Virtuālais apmeklējums
Sociālo tīklu apmeklējums
(skatījumi)
Izsniegums kopā
t. sk. grāmatas
t. sk. periodiskie izdevumi
t. sk. bērniem
Bibliotekārais aptvērums %
no iedz. skaita pašvaldībā
t. sk. bērni līdz 18 g.*
Iedzīvotāju skaits

2015

2016

2017

2737
1012
44923
12161

2721
1360
46666
12944
77587
3290

2690
983
43494
10896
89213
4594

107573
49641
56350
34539
34,3

103607
49476
52950
29175
34,99

100681
47487
50794
23599
34,9

12,6
7971

17,5
7775

12.7
7646

% salīdzinot ar
iepr. gadu
-0,6; -1,1
+34; -27
+4; -7,2
+1,7; -16
+13
+28
-3,6; -2,8
-4
-6; -4
-15; -19

-2,4; -1,7
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2017. gadā saskaņā ar BIS Alise datiem reģistrēto lietotāju sastāvs būtiski nav
mainījies:

Lasītāju sastāvs

2015

2016

2017

Skolēni un studējošie
Kalpotāji un skolotāji
Ierēdņi
Strādnieki
Uzņēmēji un pašnodarbinātie
Pensionāri
Bezdarbnieki un nestrādājošie
Mājsaimnieces
Zemnieki
Cilv ar īpašām vajadzībām
Iestādes
Kopā

1221
564
15
234
57
249
253
47
18
48
31
2737

1186
583
15
227
61
253
254
42
17
48
35
2721

1107
602
12
243
52
265
247
63
13
47
39
2690

41% ir pirmsskolas, skolēnu, studentu kategorija, 22% ir kalpotāji, pedagogi, 10% ir
pensionāri, 9%- strādnieki, 9%- bezdarbnieki un nestrādājoši, pārējās kategorijas līdz 2%
katra.
Pirmsskola, skolēni, studenti un c. māc. iestāžu audzēkņi
1.-4.kl
5.-9.kl
10.-12.kl
Pirmsskola
Sudenti
Vid.prof.
māc iest.
Kopā

2015
372
335
218
56
216
24

2016
357
351
225
55
179
19

2017
371
315
160
49
188
24

1221 1186 1107

Bibliotēka ir kļuvusi par atpazīstamu e- pakalpojumu izmantošanas vietu: komunālo
maksājumu vietu, par transporta biļešu rezervācijas, pasūtīšanas un printēšanas vietu, par
vietu, kur var uzturēties, mācīties, saņemt nepieciešamo informāciju un bez maksas
piedalīties bibliotēkas rīkotajās aktivitātēs un pasākumos. Paplašinājies bibliotēkas
piedāvājuma saturiskais diapazons un sarežģītība.
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Galda displejos ikvienā struktūrvienībā izlikta aktuālā informācija, jauninājumu
piedāvājums, lasītāko grāmatu saraksti. Lasītāji izrāda lielu interesi par lasītākajām
grāmatām, tāpēc tiek sagatavota informācija neliela izmēra formātā flajeros, ko lasītājs var
paņemt līdzi, mājās izvērtēt, saprast, ko gribētu lasīt. Lietotājiem pieejams BIS ”Alise”
reģiona elektroniskais kopkatalogs. Lasītājiem tiek piešķirti autorizācijas dati, sniedzot
iespēju attālināti pieprasīt nepieciešamo literatūru, grāmatu rezervāciju, lietošanas termiņu
pagarināšanu. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, virtuālais apmeklējums ir būtiski pieaudzis.
Lietotāji attālināti grāmatas pasūta, pagarina lietošanas termiņu. Lasītājus konsultējam
grāmatu izvēles procesā. Saskaņā ar pieprasījumu veci un slimi bibliotēkas lietotāji tiek
apkalpoti mājās.
Informācija par bibliotēkas pasākumiem, lasītākajām grāmatām ir pieejama arī
informācijas monitorā foajē.
Iedzīvotājiem tiek piedāvāta iespēja bibliotēkā nodot makulatūru, izlietotās baterijas.
Iecienīti ir bibliotēkas organizētie pasākumi- nozīmīgākie no tiem 2017. gadā: Grāmatu
svētki (670 apmekl.), Bibliotēkas programma Muzeju naktī (400 apmekl.), EDIC-bibliotēkas
programma pilsētas svētku ietvaros (300 apmekl.), Dzejas dienas (60 apmekl.), Tikšanās ar
Hosamu Abu meri- (120 apmekl.) u.c.
Katra struktūrvienība, izvērtējot tās mērķus, piedāvā pakalpojumus gan lokālajiem,
gan attālinātajiem bibliotēkas lietotājiem. Brīvpieejas krājums - nozaru literatūra (tai skaitā
Augstskolu mācību literatūra), latviešu daiļliteratūra, tulkotā daiļliteratūra, CD, uzziņas un
konsultācijas, pasākumi, apmācības un bibliotekārās stundas u.c. - klātienē; elektroniskie
resursi, datubāzes, konsultācijas un uzziņas- attālināti.
Abonementā pārskata periodā lasīja 60% no visiem BIS ”Alise” reģistrētajiem
bibliotēkas lietotājiem. Kā atzīst abonementa speciālisti, ir vērojama tendence mazāk
paņemt līdzi grāmatas lasīšanai, bet biežāk atnākt uz bibliotēku.
Atzinīgi vērtējams Augstskolu mācību literatūras krājums. 2017. gadā saistībā ar RPIVA
likvidāciju, beidzoties mācību gadam, īsā laika periodā bija jānodod augstskolai uz
sadarbības līguma pamata izmantotās grāmatas, taču jau augustā tika noslēgts jauns
Sadarbības līgums ar LU par LU grāmatu pieejamību Madonas bibliotēkā un no uzskaites
izslēgtās grāmatas bija atkārtoti jāņem uzskaitē.
Vērojama tendence- skolās ir mazinājušās prasības lasīt ieteicamo literatūru.
Nepieciešamo mācību programmai, redzesloka paplašināšanai skolēni atrod internetā,
neatnākot uz bibliotēku.
Līdz ar Madonas pansionāta pārcelšanu uz Mārcienas pagastu būtiski samazinājies
izsniegums pansionāta iemītniekiem.
Pieaudzis virtuālo apmeklējumu skaits. Autorizētie lietotāji izmanto iespēju attālināti
pieprasīt, rezervēt, pagarināt grāmatu lietošanas termiņu.
Bibliotēka ir kļuvusi par konsultāciju un apmācību centru – ik dienas apmeklētājiem
tiek sniegtas dažāda veida datorkonsultācijas, tiek palīdzēts darbā ar internetbankām, biļešu
rezervāciju, dokumentu noformēšanu, arvien populārāki kļūst arī attālinātie pakalpojumi –
autorizēšanās elektroniskajā kopkatalogā, attālinātās piekļuves bibliotēkas abonētajām datu
bāzēm. Lasītāji kļūst arvien steidzīgāki un prasīgāki.
Pakalpojumu attīstība, jauninājumi – kopaina, piemēri, vērtējums.
Nu jau par ierastu kļuvusi kārtība iedzīvotājiem bibliotēkā nodot nevajadzīgās
grāmatas, žurnālus, avīzes, arī izlietotās baterijas. Grāmatas tiek izskatītas, izvērtētas. Labā
12

stāvoklī esošās tiek izmantotas nolietoto nomaiņai, piedāvātas reģiona bibliotēkām,
nevajadzīgās nodotas otrreizējai pārstrādei.
Gada jaunums- sadarbībā ar Biedrību ”Melnais Piens”, bibliotēkā realizējās
dokumentālo video interviju projekta ”Balto Matu Stāsti” filmu demonstrējumi. Intervijās
savās pārdomās par laiku, notikumiem, sevi, dzīves gudrību dalījās Madonas novadā
atpazīstami, cienījami cilvēki.
Pirmajā pusgadā notika pieaugušo lietotāju anketēšana -Madonas novada bibliotēkas
lietotāju aptauja par krājumu un piedāvātajiem pakalpojumiem. No izsniegtajām 150
anketām saņemtas 128 aizpildītas anketas, 9 aizpildītas bibliotēkas mājas lapā.
1. Cik bieži apmeklējat bibliotēku? h) Katru dienu 1,6%, i) vairākas reizes nedēļā 22,7%,
j) Reizi nedēļā 8,6%, k) Vairākas reizes mēnesī 32,8%, l) Reizi mēnesī 26,6%, m) Retāk 3,9%,
n) Pēc vajadzības 3,8%.
2. Grāmatu krājums bibliotēkā: e) Mani apmierina 73,3%, f) Vēlētos lielāku
daudzveidību 6,3%, g) Vairāk jaunākās grāmatas 18,8%, f) Nelasu 1,6%.
3. Žurnālu, avīžu krājums bibliotēkā: d) Mani apmierina 60,9%, e) Vēlētos lielāku
daudzveidību 5,5%, f) Nelasu 33,6%.
4. Abonēto datu bāzu klāsts: e) Mani apmierina 32%, f) Vēlētos lielāku daudzveidību
2,3%, g) Mani neapmierina 0,1, h) Datubāzes neizmantoju 65,6%.
5. Kāda žanra grāmatas labprāt lasāt? (var atzīmēt vairākus variantus). f) Romantiskos
romānus 52,3%, g) Piedzīvojumu un detektīvu romānus 47,7%, Populārzinātniskas grāmatas
32%, i) Mācību literatūra 24,2%, Citas 20%.
6. Kāda satura žurnālus labprāt lasāt? (var atzīmēt vairākus variantus). e) Praktiska
satura 61,9%, f) Dzīves stila žurnālus 49,2%, g) Zinātniska satura 22,9%, h) Vēsturiskos,
populārzinātniskos 31,4%.
7. Kādus no minētajiem pakalpojumiem izmantojat bibliotēkā (var atzīmēt vairākus
variantus): l) Krājuma izmantošana (grāmatas, žurnāli) 96,9%, m) Audiovizuālo dokumentu
izmantošana 4,7%, n) SBA (Starpbibliotēku abonements) 5,5%,
o) Lietotāju
apmācību 1,6%, p) Datubāzes 7,9%, q) Datoru un interneta pieslēgumu 16,5%, r) Drukāšanu,
kopēšanu, skenēšanu 33,9%, s) Dokumentu iesiešanu 1,6%,
t) Dokumentu laminēšanu 1,6%, u) Apmeklēju bibliotēkas organizētos pasākumus
26,8%, v) Cits 1,6%.
8. Jūsu ieteikumi:
Pārsvarā atbildēs rakstīts, ka ar piedāvājumu lietotāji ir apmierināti, patīk bibliotēkas
rīkotie pasākumi, laipnā apkalpošana, kārtība un precizitāte. Ieteikumi: Būtu labi, ja nebūtu
tik ilgi jāstāv rindā uz jaunāko un pieprasītāko daiļliteratūru. Izveidot āra soliņu ar elektrības
pieslēgumu, āra lasītavu, vairāk grāmatas svešvalodās/oriģinālvalodā (angļu, spāņu, vācu).
Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām.
Bibliotēkas pirmais stāvs ir pilnībā pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem, bet
lasītavu piedāvājums šiem cilvēkiem tiek sniegts un pienests pirmajā stāvā.
Abonements atrodas pirmajā stāvā, tas ir iekārtots atbilstoši pastāvošajiem
normatīvajiem aktiem. Attālums starp plauktu rindām it tāds, lai var iebraukt ar ratiņu krēslu.
Nepieciešamības gadījumā palīdz bibliotekārs, pasniedz grāmatas no augšējiem plauktiem, ja
pieprasītais neatrodas abonementā, to atnes no uzziņu lasītavas vai bērnu literatūras
nodaļas. Viena vieta pieejama lasītājiem ar redzes traucējumiem, kur var izmantot tekstu
palielināmo lupu. Abonementā var iebraukt arī ar bērnu ratiņiem.
Jaunākās periodikas lasītavu izmanto cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem, lasītavā
var iekļūt ar ratiņkrēslu un arī pārvietoties pa to. Nodrošināta iespēja izmantot stacionāros
datorus un bezvadu internetu.
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Lasītāju rīcībā ir pieejams specializētas datortehnikas komplekts cilvēkiem ar redzes
traucējumiem, bet lasītāji izvēlas lasīt ar piedāvāto lupu.
Eiropas Savienības informācijas un uzziņu lasītavu apmeklē 21 persona ar īpašām
vajadzībām, taču, tā kā lasītavas atrodas 2.stāvā, ierobežota piekļuve personām ar kustību
traucējumiem, taču šis apstāklis neliedz pakalpojumu saņemt, jo nepieciešamās grāmatas,
periodiskos izdevumus un informatīvās mapes piedāvājam nogādāt uz 1.stāvu. Savukārt
datorkonsultācijas, apmācības par datu bāzu lietošanu vai palīdzību informācijas meklēšanā
iespējams saņemt bibliotēkas 1.stāvā.
Turpinās sadarbība ar Bērnu un jauniešu centru, kur senioru auditorijai tiek sniegta
informācija par jaunākajām grāmatām, lasīts grāmatu apskats, sniegta informācija par
lasītākajām grāmatām TOP 10, cita aktuālā informācija par bibliotēkā notiekošo.
Pateicoties Cemex iespēju fonda atbalstītajam projektam, tika izgatavota galda spēle
”Izzini Madonu”. Spēlē tika iekļauti interesanti fakti, skaitļi, jautājumi par ielām,
ievērojamiem reģiona cilvēkiem. Ar lielu interesi tā tika izspēlēta arī senioru auditorijā. Pēc
pieprasījuma lasītājus, kuri vecuma, invaliditātes vai kāda cita iemesla dēļ nevar apmeklēt
bibliotēku, apkalpojam dzīves vietā.
Eiropas Savienības informācijas un uzziņu lasītavas darba plāns ik gadu tiek sastādīts tā,
lai piedāvātu aktivitātes dažādām apmeklētāju mērķgrupām – jauniešiem, pieaugušajiem,
strādājošajiem, bezdarbniekiem, senioriem u.c., kā arī, lai piesaistītu jaunas mērķgrupas,
rosinātu bibliotēku apmeklēt tiem cilvēkiem, kuri to nekad nav apmeklējuši.
Ņemot vērā to, ka bibliotēkas rīkotie pasākumi cilvēkiem pieejami bez maksas, visām
sociālajām grupām tiek nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas.
2017. gadā tika organizēti šādi pasākumi:
• 19.janvārī tikšanās ar Dainu Grūbi un Pēteri Grūbi;
• 9.martā “Es esmu E-prasmīgs: ES aktualitātes un E-rīki publicitātes materiālu
veidošanā”. Kā jau katru gadu, martā notiek e-prasmju veicināšanas pasākumi. Arī Madonas
ESIP notika pasākums “ES aktualitātes un E-rīki publicitātes materiālu veidošanā”. Semināra
apmeklētāji tika iepazīstināti ar E-rīka canva.com pamatdarbībām, lai izveidotu afišas,
biļetenus, prezentācijas, bukletus u.c.
• 17.martā, 21.aprīlī, 20.jūnijā, 1.novembrī, 19.decembrī sarunu cikla: “Kā dzīvot labāk
starp savējiem?” sarunu vakari.
• “Es esmu E-prasmīgs: Individuālie e-prasmju kursi”. No 27.marta līdz 2.aprīlīm visā
Latvijā notika e-prasmju nedēļa. Madonas ESIP aicināja seniorus, bezdarbniekus un
interesentus apmeklēt individuālos e-prasmju kursus. Apmeklētāju jautājumi bija dažādi, tai
skaitā: e-dokumentu sagatavošana (CV, iesniegumi, u.c.); iepazīšanās ar datoru un internetu;
e-pasta izveidošana un lietošana; rēķinu apmaksa e-vidē; portāla Latvija.lv piedāvātās
iespējas (deklarēšanās u.c.); konsultācijas par e-pakalpojumiem un apmeklētāju
interesējošajiem e-jautājumiem. 31.martā apmeklētājiem piedāvājām iespēju skatīties
tiešsaistes seminārus: “Tavas e-iespējas”, E-iespējas sadarbībā ar Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūru, “Kā pašvaldībai efektīvi sagatavoties e-Adreses ieviešanas
projektam”
• 10.05.2017. Eiropas dienai veltīts seminārs “#investEU”, popularizējot Žana Kloda
Junkera prioritātes. Seminārā iekļauti tādi temati kā investīcijas vides attīstībai,
uzņēmējdarbība un biznesa iespējas reģionā, labās prakses piemēri, kā atbalstītie projekti
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attīstījuši aktīvo tūrismu, veselīgo dzīvesveidu Lubānas novadā. Tāpat seminārā runāts par
Romas līgumu, Eiropas pirmsākumiem un Eiropas vēsturi.

• 26.05.2017. Tikšanās ar Eiropas Parlamenta deputātu, bijušo Latvijas ārlietu un
aizsardzības ministru Arti Pabriku. Tikšanās tēma - “Latvija un Eiropa 21.gadsimta
izaicinājumu priekšā”, kurā A.Pabriks stāstīja par aktualitātēm Eiropas Savienībā, to ietekmi
uz Latviju, kā arī uzklausīja iedzīvotāju jautājumus. Galvenie sarunu temati - migrācija,
Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības, ekonomiskā stagnācija, Latvijas drošība un
aizsardzība no ārējiem riskiem.

• 13.septembrī Tikšanās ar Andu Līci, ielūkojoties jaunajā redzējumu un dzejas grāmatā
“Paldies, ka uzmodināji!”;
• 14.septembrī tikšanās ar dzejnieci un mūziķi Elīnu Līci un dziesminieku Uldi Kākuli Madonas Pilsētas vidusskolā – kopā ar rakstošajiem un muzicējošajiem vecāko klašu
audzēkņiem;

• 11.oktobrī Tikšanās ar rakstnieci Ilgu Raščevsku;
8.novembrī Tikšanās ar žurnālisti, radio un TV raidījumu vadītāju Sandru Kropu
Izstādes konferenču zālē un Uzziņu lasītavā:
• „Miglas bildes” Pētera Grūbes fotogrāfijas;
• „Krītošais akmens” – kultūrvēsture, reliģijas vēsture ("Pasaule. Eiropa. Prognozes");
• LNB ceļojošā izstāde "Ārzemju ekslibris 1790-2010: Džeimsa Hovarda Freizera
dāvinājums";
• “Tempora mutantur” - somu mākslinieku apvienības “Kutikuti” desmitgadei veltīta
izstāde;
• Tautas tēlotājmākslas studijas “Madona” gleznu izstāde konferenču zālē;
• “Latvijas kultūrceltņu mantojums laikmeta griežos”;
• 4M izstāde (Mēs, Madonas, Mākslas, Mīļotāji);
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• „Arvien ciešāka savienība. Romas līgumu mantojums mūsdienu Eiropai”, atzīmējot
Romas līgumu parakstīšanas 60. gadadienu sadarbībā ar EK pārstāvniecību un ES māju Rīgā;
• Signes Ērmanes bērnu grāmatu ilustrāciju izstāde “Rudenī, kad zīles krīt, eju satikt
tevi… tūlīt!”;
• “Zināmās un nezināmās Ziemeļvalstis”;
• “Arktikas noslēpumi”- sadarbībā ar Kanādas vēstniecību.
Uzziņu un informācijas darbs.
Uzziņu un informācijas darbs balstās uz dažādu datubāzu, interneta resursu un iespiesto
informācijas avotu izmantošanu. Izpildot pieprasījumus visvairāk tiek izmantotas datu bāzes
BIS ”Alise”, Latvijas Nacionālās bibliotēkas valsts nozīmes katalogs, ”Letonika”, ”Lursoft”,
”Google” un citas. 19 bibliotēkas lietotājiem tika iedotas paroles attālinātai piekļuvei
letonika.lv. Visbiežāk lietotājs lūdz konkrēta autora vai nosaukuma darbu. Studentiem,
skolēniem jāpalīdz tematisko pieprasījumu izpildē. Konsultējam, sniedzam informāciju,
uzziņas reģiona pašvaldību un skolu bibliotekāriem. Sniegto uzziņu skaits samazinās, tas
skaidrojams ar to, ka daudzās mājsaimniecībās ir interneta pieslēgums un vajadzīgo lietotājs
atrod internetā, neatnākot uz bibliotēku.
2017. gadā kopā sniegtas 5125 uzziņas, tajā skaitā 1847 abonementā, 436 jaunākās
periodikas lasītavā, 804 bērnu literatūras nodaļā, 1228 ES informācijas un uzziņu lasītavā u.c.
Tematiskās izstādes Eiropas Savienības informācijas lasītavā:
• "Malta – ES prezidējošā valsts";
• “TTIP un 10 mīti”;
• "ERASMUS 30!";
• “Es un partnerība”;
• “Igaunija - ES prezidējošā valsts”;
• “Digitālais laikmets”;
• "Eirozona rīt";
• “Zaļa, zaļa Eiropa”.
Ar katru gadu pieaug sniegto datorapmācību skaits, kas norāda uz vienu no
būtiskākajām bibliotēku šī brīža funkcijām – izglītošana un konsultēšana, bibliotēku
darbinieki sevi ir pierādījuši kā kompetenti profesionāļi, tāpēc apmeklētāji nebaidās uzdot
jautājumus un darbības, kuras paši neprot vai baidās veikt patstāvīgi, labprātāk izvēlās veikt
bibliotēku darbinieku uzraudzībā vai ar bibliotēku darbinieku atbalstu un palīdzību.
Tā kā vietējā pensionāru biedrība un vietējie iedzīvotāji - seniori izrādījuši interesi par
datorprasmju apgūšanu, 2017.gada beigās organizētas datorapmācības senioriem, kuru laikā
apgūta programma MS Word, vienkāršas darbības internetā, t.sk., informācijas meklēšana,
e-pasta izveide un lietošana. Kopumā no 22.novembra līdz 28.decembrim notikušas 8
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datorapmācības un apmācīti 12 seniori. Datorapmācības - datorkonsultācijas plānots
turpināt arī 2018.gadā.
Bibliotēkas darbinieki nodrošina aktuālākās informācijas apriti, sniedzot informāciju
apmeklētājiem. Mūsdienās liela daļa sabiedrības informāciju iegūst elektroniskā veidā. Tā kā
bibliotēkai ir sava tīmekļa vietne un populārāko sociālo tīklu konti – twitter, facebook,
draugiem.lv, tad mums ir iespēja šajās vietnēs dalīties ar iesūtīto informāciju, tādā veidā
informējot vietējo sabiedrību par aktuālākajiem jautājumiem dažādās jomās.
2017.gadā Madonas novada bibliotēkas koordinētā projekta Europe Direct ietvaros
tika izdotas ziņu lapas jeb biļeteni, informējot ne vien par Eiropas Savienības piedāvātajām
priekšrocībām, Valsts institūciju Un NVO piedāvājumu, bet arī par bibliotēkas organizētajām
aktivitātēm, izplatot šos izdevumus plašai sabiedrībai.
Novitāte- vienā lietotāju datorā nodrošināta piekļuve Madonas novada domes sēžu
audioierakstiem – šajā datorā izveidota mape, kurā visi audioieraksti tiek uzglabāti, uzstādīta
programma un izpildīti citi nosacījumi, lai audioieraksti tiktu atskaņoti.
Madonas novadā visas pašvaldību publiskās bibliotēkas strādā ar BIS Alise. Madonas
novada bibliotēkā tiek nodrošināti BIS Alise funkcionālie moduļi:
1. Pamatkonfigurācijas uzturēšana
2. Cirkulācijas uzturēšana
3. WebPAC uzturēšana
4. Papildu licences uzturēšana
5. Inventarizācijas uzturēšana
6. Mobilais WebPAC
7. SBA.
Alise-i versija tiek nodrošināta 14 Madonas novada pagastu 22 publiskajās
bibliotēkās, 18 skolu bibliotēkās.
Tabula “BIS ALISE izmantošana”
Autorizēti lietotāji

118

Pasūtīts (Web) eksemplāru

199

Madonas reģiona elektronisko katalogu lietotāji izmanto, lai apskatītos
nepieciešamos izdevumus gan lokāli, gan attālināti. Autorizētie lietotāji grāmatas pasūta,
pagarina lietošanas termiņu. BIS ”Alise” strādā visas reģiona pašvaldību un skolu bibliotēkas,
katalogu izmanto grāmatu, CD pasūtīšanai SBA kārtā.
Elektroniskā kataloga iespējas tiek izmantotas arvien vairāk, taču nepieciešams
pastāvīgs darbs un komunikācija ar cilvēkiem, lai vēl un vēlreiz stāstītu par autorizētā
elektroniskā kataloga lietotāja priekšrocībām, piedāvātu lietotājiem saņemt autorizācijas
datus un tiem, kuriem dati aizmirsušies, tos atjaunotu.
Iekšzemes un starptautiskais SBA:
Tabula “SBA rādītāji”
SBA
2015
2016
2017
No citām Latvijas bibliotēkām
109
131
179
saņemto dokumentu skaits
Uz citām Latvijas bibliotēkām
1224
1240
1138
nosūtīto dokumentu skaits
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2017.gadā Madonas bibliotēkas lasītāji (73 SBA lasītāji) SBA kārtā izmantoja LNB, RTU,
Madonas Valsts ģimnāzijas, Lubānas vidusskolas, Praulienas, Stirnienes, Mārcienas,
Vestienas pamatskolu bibliotēku, 12 novada bibliotēku, Kraukļu ,Ērgļu, Lubānas pilsētas,
Varakļānu tautas, Stirnienes bibliotēku krājumus. Lasītāju intereses un vajadzības ir dažādas.
Madonas koris ’’Madona’’ ir aktīvs Jāzepa Vītola mūzikas dienu dalībnieks, koris vēlējās
iepazīties ar grāmatu’’ Jāzepa Vītola Mūzikas dienas 2016’’, kuru, pateicoties kolēģes
atsaucībai, saņēmām no Apes bibliotēkas. SBA kārtā izsniegto eksemplāru skaits 2017.gadā
salīdzinājumā ar 2016.gadu ir samazinājies par 102 vienībām. Analizējot SBA statistiku,
redzams, ka Barkavas pagasta Stalīdzānu bibliotēkai 2016.gadā izsniegtas 131 vienības,
2017.gadā 4 vienības. Čaklāko lasītāju dzīves vietas maiņa ietekmēja izsniegumu
samazināšanos - tā pamatoja Stalīdzānu bibliotēkas vadītāja, kāpēc grāmatu kopas, ko
regulāri abonements 2016.gadā sagatavoja Stalīdzānu bibliotēkas lasītājiem, nebija
pieprasītas. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir palielinājies bibliotēku skaits, kuras izmantoja
jauno BIS ALISE funkcionālo moduli SBA t.sk. arī Ļaudonas pagasta Sāvienas bibliotēkas
lasītāju pieprasījumi šogad tika izpildīti SBA kārtā 2016.gadā uzsāktais SBA modulis veiksmīgi
turpina krājumu apmaiņu reģiona bibliotēkās. Šogad aktīvāk mūsu bibliotēkas krājumu
izmantoja 19 novada bibliotēkas, Cesvaines, Kraukļu, Ērgļu ,Jumurdas , Lubānas, Meirānu,
Varakļānu, Murmastienes, Stirnienes bibliotēkas. Gada sākumā ar SBA jauno moduli
iepazīstinājām skolu bibliotekārus. Apmācības sekmēja SBA darbu, nodrošinot iespēju
izmantot Madonas Valsts ģimnāzijas, Lubānas vidusskolas, Praulienas, Stirnienes, Mārcienas,
Vestienas pamatskolu bibliotēku krājumus.
Madonas bibliotēkas speciālisti darbā ar klientiem atzīmē sociāla rakstura problēmas
(nodod netīras, sasmērētas grāmatas). Ir aizrādīts lietotājiem, lai lasot grāmatu, to ieliek
vākos. Tas jādara toleranti, uzmanīgi, neaizskarot cilvēku. Bibliotēkā uzturas nemazgājušies,
smakojoši cilvēki bez noteiktas dzīves vietas.

6. KRĀJUMS
2017. gadā komplektēšanas darbs Madonas novada bibliotēkā tika veikts saskaņā ar
2015. gadā izstrādāto “Madonas novada bibliotēkas iespieddarbu un citu dokumentu
krājuma attīstības koncepcija”, kura tika pārstrādāta turpmākajiem 5 gadiem, (2015-2020).
MNB Krājuma attīstības politikas pamatuzdevumi izstrādāti, balstoties uz bibliotēku
darbu reglamentējošiem dokumentiem kā arī uz Madonas novada iedzīvotāju nacionālo
sastāvu (Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem).
2018. gada prioritāte – krājuma daudzveidība atbilstoši lasītāju sastāvam. Krājuma
komplektēšanā vērā tika ņemta krājuma izmantošana iepriekšējā darbības gadā. Rūpīgi
sekots krājuma atjaunošanai un papildināšanai. Uzmanību pievēršam lasītāju pieprasījuma
izpētei. Nemainīga ir interese par pedagoģiju, psiholoģiju, vadības zinātni, uzņēmējdarbību,
grāmatvedību, medicīnu, vēsturi, lauksaimniecību u.c. nozares jomām. Joprojām ir interese
par brīvā laika pavadīšanu un mūžizglītības tēmām. 2017. gadā visvairāk lasītā ir
daiļliteratūra, īpaši jaunākie latviešu autoru darbi.
Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums:
Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums”
2015
2016
2017
Finansējums
krājuma
13 912.00
14 675.43
15 455.89
18

komplektēšanai
t. sk. pašvaldības finansējums
grāmatām
t. sk. bērnu grāmatām
periodiskajiem izdevumiem
Finansējums krājumam uz 1
iedz.
apkalpes
zonā
(pašvaldības finansējums)

13 912.00
10 351.00
2416.72
2560.00
7971 iedz.
1.75 eur

14 675.43
12 028.50
3004.83
2646.93
7857 iedz.
1.87 eur

12 807.61
12 250.41
2989.61
2648.28
7710 iedz.
2.00 eur.

Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums Madonas novada bibliotēkai
katru gadu pieaug. Salīdzinot ar 2015. gadu, finansējums ir pieaudzis par 1543.89 €. Piešķirtā
finansējuma ietvaros, Madonas novada bibliotēkai bija iespēja nodrošināt bibliotēkas
apmeklētājus ar jaunāko latviešu un ārzemju daiļliteratūru, kā arī daudzpusīgu nozaru
literatūru. Līdz ar finansējuma palielināšanos pieaug arī krājuma kopējais skaits. Salīdzinoši ar
2016. gadu, grāmatu skaits ir audzis par 334 eksemplāriem (Skat. 1. att.).
par 334 eksemplāriem (Skat. att.).

“Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums”
2017. gadā grāmatas iepirktas no 10 piegādatajiem (Virja AK , Latvijas Grāmata,
Zvaigzne ABC, Grāmatnīca Globuss, Prosperita, Jumava, Avots, Lauku Avīze, Mansards un
Balvu olūts). Visbiežāk tiek izmantoti 3 lielākie Latvijas piegādātāji: Virja AK,
vaitumtirdzniecības bāzi Latvijas Grāmata un Zvaigzne ABC Madonas filiāles gramatnīcu.
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“Iepirkto grāmatu piegādātāji 2017.gadā”
2017. gadā ir iegādāti 1444 eksemplāri. Gandrīz pusi no tiem ir piegādājusi Virja AK
(47%), viena ceturtā daļa no Latvijas Grāmatas (25%) un Zvaigzne ABC Madonas filiale (22%),
savukārt atlikušie 6% iepirkti pie pārējiem piegādātājiem (Grāmatnīca Globuss, Prosperita,
Jumava, Avots, Lauku Avīze, Mansards un Balvu olūts). Detalizētu informāciju skatīt 3.attēlā.

„2017. gadā iepirkto eksemplāru skaits procentos pēc piegādātāja”
2017. gadā Madonas novada bibliotēka saņēmusi grāmatas, seriālizdevumus,
audiovizuālos un informatīvos materiālus no lasītājiem, Latvijas Nacionālās bibliotēkas AD
Bibliotēku attīstības centra, izdevniecībām Sol Vita un Mansards, kā arī no Latvijas Bērnu un
jaunatnes padomes (LBJLP), Madonas novada pašvaldības Kultūras nodaļas, Latvijas
Republikas Saeimas un Jurija Šeflera. Detalizētu informāciju skatīt attēlā.
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„Saņemtie dāvinājumi 2017.gadā”
Madonas novada bibliotēka piedalījās 2 LNB projektos, kuru ietvaros saņēma 69
grāmatas par kopējo summu 595.18€. Projektos „Latviešu oriģinālliteratūra Latvijas
bibliotēkās” (67 grāmatas par summu 578.88€) un „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2017”
(2 grāmatas par summu 16.30€).
No Latvijas Universitātes pagaidu lietošanā saņēmām RPIVA pārvaldībā esošās 148
grāmatas par summu 787.01€.
Madonas novada pašvaldības Kultūras nodaļa atbalstīja novadnieku grāmatu
izdošanu. Ilzes Indrānes grāmata „Basām kājām”, 3 eksemplāri par kopējo summu 30.00€ un
Andas Līces grāmata „Paldies , ka uzmodināji!”, 3 eksemplāri par summu 30.00€. Detalizētu
informāciju skatīt tabulā.
Papildus piesaistītie līdzekļi krājumam

Projekti
Dāvinājumi
Pagaidu lietošanā
Nozaudēto vietā
Kopā:

2017
Iegūto ekemplāru skaits
69
390
148
14
621

Summa €
595.18
1165.73
787.01
36.00
2583.92

Madonas novada bibliotēkas krājums, arī pagastu bibliotēku krājums ir 100%
rekataloģizēts, visi iespieddarbu bibliogrāfiskie ieraksti ievadīti BIS ALISE.
2015. gadā tika veikta bibliotēkas krājuma inventarizācija.
2017 gadā metodiski konsultatīvais darbs bija nepieciešams 4 Madonas novada
pagastu bibliotēkām: Kusas pagasta bibliotēkai, Ļaudonas pagasta bibliotēkai, Sāvienas
pagasta bibliotēkai, Praulienas pagasta bibliotēkai. Krājuma inventarizāciju rezultātā tika
konstatētas faktisko bibliotēku un BIS ALISE uzskaitē esošo datu nesakritības ar
grāmatvedības uzskaites datiem pagastu bibliotēkās, kā arī tika konstatēts nozaudēto,
neatgūstamo grāmatu eksemplāru skaits, apzinātas nolietotās un sabojātās grāmatas, tās
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norakstot un vēlāk tās aizvietojot ar jauniem vai ne tik nolietotiem eksemplāriem. Krājuma
pārbaudes sekmīgi pabeigtas un noslēgtas visās pagasta bibliotēkās.
Tabula “Krājuma rādītāji”
2015
Jaunieguvumi
3317
Grāmatas
1605
t. sk. latviešu daiļliteratūra
329
t. sk. bērniem
578
Izslēgtie dokumenti
4625
Krājuma kopskaits
63690
Grāmatu krājuma apgrozība
0,94
Periodisko izdevumu
5,62
apgrozība

2016
3269
1641
296
522
3920
63039
0,95
5,35

2017
3537
1975
382
1339
4342
62234
0,92
5,16

Jaunieguvumu skaits bibliotēkā, salīdzinoši ar 2015. un 2016. gadu, ir pieaudzis. To
veicināja Latvijas Universitātes (LU) nodotās grāmatas pagaidu lietošanā Komplektējot
grāmatas, aizvien vērā tiek ņemts lasītāju pieprasījums. Līdzīgi kā 2016. gadā, pieprasītākā ir
latviešu un ārzemju daiļliteratūra, kas nereti tiek iegādāta vairākos eksemplāros, lai
neveidotos “rinda” uz konkrēto eksemplāru. Lasītāju vidū populāra arī nozaru literatūra.
Specifiskas literatūras pieprasījums novērojams reti.
Madonas bibliotēka piedāvā izmantot šādas datu bāzes: Latvijā veidotās datubāzes Lursoft laikrakstu bibliotēka, Letonika, Nozare.lv un LETA arhīvs, kā arī vienu ārzemēs veidoto
datubāzi – Encyclopædia Britannica Library Edition (angļu val.).
2017. gadā apmeklētājiem tikusi piedāvāta iespēja izmantot divu Madonas novada
bibliotēkas abonēto datu bāžu attālinātās piekļuves. 19 lasītājiem izsniegti attālinātās
piekļuves dati Letonika datu bāzei un 34 bibliotēkas lietotājiem - attālinātās piekļuves dati
Encyclopædia Britannica Library Edition datu bāzei.
Jebkuram iedzīvotājam iespējams izmantot MNB veidoto datubāzi - Elektronisko
kopkatalogu, ko MNB veido no 2003. gada. Tajā ir Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Varakļānu un
Lubānas novadu bibliotēku krājums
Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums”
Dabubāze
Letonika

2015

2016

2017

News

764

643
468

765
362

2017. ievērojami pieaudzis Letonika datu bāzes izmantojums (+122), visticamāk to
veicinājusi iespēja šo datu bāzi izmantot arī attālināti, savukārt, sarucis Lursoft laikrakstu
bibliotēkas izmantojums (-106), jo šo datu bāzi iespējams izmantot tikai uz vietas bibliotēkā
un bibliotēkas lietotāji kļuvuši tik steidzīgi, ka šo pakalpojumu izmanto arvien mazāk vai
priekšroku dod iespiestajiem izdevumiem – avīzēm un žurnāliem, ko var paņemt līdzi uz
mājām.

22

Krājums tiek popularizēts, izkārtojot izstādes. Tās veltītas rakstnieku, dzejnieku
jubilejām (Mārai Zālītei 65, Ilzei Indrānei 90, Jānim Jaunsudrabiņam 140 un citas).
Popularitāti ieguvušas tematiskās izstādes, piemēram, Izveido savu sapņu dārzu, Dārza,
lauka veltes burciņā un citas. Abonementā tika izkārtota Zviedrijas vēstniecības veidota
baneru formātā izstāde Zviedru kriminālromānu ainas. Izstādē izliktas arī abonementa
krājuma grāmatas. Interese par detektīvžanru joprojām ir, lasītāji ar interesi aplūkoja izstādi
un ņēma grāmatas lasīšanai.
Jaunieguvumi tiek izvietoti izstāžu plauktā, informācija atrodama bibliotēkas mājas
lapā www.madona.lv/biblioteka/. Informācija par lasītākajām grāmatām izvietota galda
displejā, neliela izmēra flaieros, ko lasītājs var paņemt līdzi, monitorā foajē
Grāmatu un periodisko izdevumu krājuma apgrozība, salīdzinot ar iepriekšējiem
gadiem, mazliet samazinājusies, kas skaidrojams ar jaunieguvumu skaita samazinājumu, kā
arī ar jaunu pakalpojumu piedāvājumu, piemēram, attālināto piekļuvi Encyclopædia
Britannica Library Edition un Open Access resursiem. 2018.gadā plānots nopietns darbs pie
uzziņu literatūras krājuma atjaunošanas – apspriežoties ar krājuma komisiju tiks izslēgti
saturā novecojušie, maz pieprasītie, neaktuālie izdevumi un krājums pārdomāti tiks
papildināts ar jauniem, aktuāliem, pieprasītiem izdevumiem, tajā skaitā arī ar izdevumiem
pieprasītajās svešvalodās.
Uzziņu lasītavā ir izveidota informatīva mape par bibliotēkas abonētajām datubāzēm
un to izmantošanas iespējām, pievienota arī pamācība, kā “pa solīšiem” lietot katru datubāzi.
Pie datoriem ir norāde, ka bibliotēkas piedāvā lasītājiem izmantot abonētās datubāzes. Uz
lasītavas datoru ekrāniem ir saliktas saīsnes uz katru no datubāzēm, lai ar viena klikšķa
palīdzību lasītāji varētu atvērt sev nepieciešamo informācijas resursu.
2017.gadā gadu aicinājums izmantot abonētās datubāzes un aicinājums izmantot
elektronisko kopkatalogu arī no savas mājas, lai varētu ātri un ērti uzzināt informāciju par
bibliotēkas krājumu tiek ievietota bibliotēkas mājas lapā, kā arī sociālajos tīklos, informācija
periodiski tiek ievietota arī vietējā bezmaksas izdevumā “Madonas novada Vēstnesis”.
Informācija par bibliotēkas abonētajām datubāzēm ievietota bibliotēkas vestibilā
esošajā informatīvajā monitorā, novitāšu grāmatā, kas atrodas Uzziņu lasītavā, lai
apmeklētāji, kuri gaida, kamēr darbinieki meklē pieprasījumus vai izsniedz izdevumus, var
iepazīties ar aktualitātēm un piedāvājumu bibliotēkā.
2017.gadā tika sagatavoti arī flaijeri ar datubāzes Letonika piekļuves paroli, ko iedot
lietotājiem uz mājām.
Taču pati būtiskākā datu bāzu popularizēšanas metode tomēr ir aktīva komunikācija ar
apmeklētājiem, uzrunājot potenciālos lietotājus, stāstot par iespējām, nepieciešamības
gadījumā arī parādot, kur un kā piekļūt.
Uzziņu lasītavas krājums tiek popularizēts, veidojot dažādas izstādes. 2017. gadā tika
eksponēta 61 izstāde – regulāras jaunieguvumu izstādes, tematiskās, digitālās izstādes u.c.
Tiek veidotas digitālās izstādes arī lasītākajām grāmatām, kas tiek attēlotas monitorā
bibliotēkas vestibilā.
Popularizējot Madonas novada bibliotēkas krājumu, pasākuma “Mūsu Latvijas gaismas
cilvēki” ietvaros Madonas kultūras namā tika eksponēta izstāde par novadnieci, aktrisi Olgu
Dreģi un kino režisoru Jāni Streiču, bibliotēkas apkopotais materiālu krājums ”Spietam – 25”.
Madonas novada bibliotēkai ir izveidojusies regulāra sadarbība ar Veselības klubiņu, kā
arī Latvijas Ornitoloģijas Biedrības Madonas nodaļu, uz to organizētajiem pasākumiem
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bibliotēkas darbinieki izveido tematiskās izstādes no uzziņu lasītavas krājuma, par to tēmu,
par ko runā katrā tikšanās reizē, piemēram, “Pretī pavasarim bez liekiem kilogramiem”,
“Veselīgs dzīvesveids”, ”Atpūta. Miegs. Bezmiegs.”; “Alerģijām – nē!” – izstādes, kas
sagatavotas Veselības klubiņa nodarbībām; „Ziemojošie ūdensputni”; „Dienas un nakts
plēsīgie putni”; „Biežāk sastopamie purvu un mitrāju putni”; „Dziedātājputni pilsētās un
pirmie pavasara vēstneši”.
Regulāri tiek strādāts ar parādniekiem. Bibliotēku nedēļas laikā, Ziemassvētku laikā
tiek rīkotas akcijas, kuru laikā, var nodot grāmatas, nemaksājot kavējuma naudu. Informācija
tiek ievietota bibliotēkas mājas lapā, sociālajos tīklos, informācijas displejā, monitorā foajē.
Parādniekiem atgādinājumi tiek sūtīti elektroniski, telefoniski īsziņās, pa pastu. Lūdzam
palīdzību novadu bibliotēku bibliotekāriem, ja kāds parādnieks ir no viņu apkalpojamā
rajona. Iesaistām parādnieka tuviniekus, kaimiņus.
Pie problēmām jāmin laikietilpīgums darbam pie maz pieprasītās, maz izmantotās
krājuma daļas. Norakstīšana, pārvietošana uz depozitāriju. Daļēji esam ierobežoti telpu
trūkuma dēļ. Krātuves atrodas pagrabstāvā, tās ir izvietotas trīs telpās, nav lifta.
Uzziņu lasītavas krājumu veido nozaru literatūra, kas pēc satura ir novecojusi. Krājumu
pakāpeniski nepieciešams atjaunot, kritiski izvērtējot to nepieciešamību, vecos,
nepieprasītos izdevumus norakstīt un aizstāt ar jauniem izdevumiem, kuri atbildīs gan
skolēnu, gan studentu, gan arī citu lasītāju kategoriju vajadzībām. Darbs pie Uzziņu lasītavas
nozaru literatūras krājuma 2018. pakāpeniski tiks atjaunots un papildināts.

7. DARBS AR BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM
2017. gads Madonas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļai ir bijis stabils, radošām
aktivitātēm piepildīts gads. Bibliotēkas iet kopsolī ar laiku, attīsta mūsdienīgus pakalpojumus,
bet pamatuzdevums paliek nemainīgs- veicināt bērnu un jauniešu lasītprasmi, organizēt
aktivitātes, kas parāda un iemāca izmantot tehnoloģijas lasīšanai un informācijas meklēšanai
ne tikai bibliotēkā, bet arī attālināti.
Madonas novada bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa apkalpo Madonas pilsētas un
reģiona vispārizglītojošo skolu audzēkņus, PII bērnus un pedagogus, vecākus un vecvecākus,
koordinē lasīšanas veicināšanas mērķprogrammu „Bērnu žūrija”, Ziemeļu Ministru Padomes
„Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas” projektu, aktīvi darbojas UNESCO Latvijas Nacionālās
Komisijas tīklā “Stāstu bibliotēkas”, konsultē pašvaldību un skolu bibliotēku darbiniekus par
aktualitātēm darbā ar bērniem un jauniešiem. Aizvadītajā gadā iesaistījāmies LNB BLC
jaunajā projektā- pirmajās nacionālajās “Skaļās lasīšanas” sacensībās, kļūstot par
koordinatoru Madonas reģionā.
Bērnu un jauniešu literatūras nodaļas apmeklētājiem pieejami 4 datori, bezvadu
internets. Pašiem mazākajiem apmeklētājiem piedāvājam bilžu grāmatas, rotaļlietas, lego
klučus jaunradei, grīdas puzles, galda spēles visu vecumu apmeklētājiem. Visiecienītākaisgalda futbols.
Kopš 2017. gada rudens bērnu literatūras nodaļa saviem apmeklētājiem piedāvā
mobilās vides spēles “Spēlē un zini”, kas izgatavotas pateicoties nodibinājuma “CEMEX
Iespēju fonds” finansiālajam atbalstam. Spēles piemērotas visu vecumu mērķauditorijai, tās
spēlējot cilvēks attīsta savu radošumu, gūst jaunas zināšanas un interesanti pavada brīvo
laiku kopā ar ģimeni un draugiem. Madonas novada bibliotēkas vides spēļu komplekta
novitāti nosaka tas, ka 3 spēļu saturs ir bibliotēkas darbinieku kolektīvais autordarbs. Tās ir
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“Izzini Madonu”, “Šķirosim kopā” un 5 lielizmēra puzles ar Madonas skatiem. Spēļu
komplektu papildina lielizmēra (3x3 metri) spēles “Riču-raču” un ”Trāpi mērķī.” Jaunās,
inovatīvās mobilās vides spēles spēlēsim ne tikai Madonas novada bibliotēkā, bet piedāvāsim
arī pagastu bibliotēkām un izglītības iestādēm.
Dažādos medijos tiek popularizēts uzskats, ka bērni un jaunieši nelasa, bet tas
neatbilst patiesībai, vismaz Madonā. Bērni lasa un apmeklē bibliotēku! Arvien vairāk jaunāko
klašu skolēnu pēcpusdienas pavada bibliotēkā. Tas pierāda vietējās kopienas pozitīvo
attieksmi un bibliotēkas sniegto pakalpojumu daudzveidību, nepieciešamību un piedāvājuma
kvalitāti. Mainās pusaudžu lasīšanas paradumi- tiek izmantotas tehnoloģiju piedāvātās
iespējas, tradicionālās grāmatas tiek lasītas mazāk. Skolēni novērtējuši bibliotekāru
profesionalitāti un uzticas viņu ieteikumiem, izvēloties grāmatu brīvajam laikam (liela
nozīme reklāmai medijos) vai mācībām. Viens no populārākajiem pieprasījumiem- jaunākā
latviešu literatūra, ne plānāka par 200 lappusēm.
Piedāvājam filmas un klausāmgrāmatas, abonējām 9 periodiskos izdevumus.
Vispopulārākie no tiem- “Ilustrētā junioriem”, “Astes” un “Ieva”. Saviem klientiem
piedāvājam izmantot bibliotēkas abonētās datu bāzes: lursoft.lv, letonika.lv, nozare.lv,
britannica.com. ne tikai apmeklējot bibliotēku, bet arī attālināti.
2017. gadā pieaudzis izsnieg SBA eksemplāru skaits. Izsniegti 223 eksemplāri 16
reģiona bibliotēkām, visvairāk Ērgļu pagasta ( 61 eks.) un Liezēres pagasta ( 59 eks.),
savukārt, lai apmierinātu bērnu literatūras nodaļas klientu pieprasījumus, esam izmantojuši 6
reģiona bibliotēku krājumus, saņemot 19 grāmatas. Visvairāk eksemplāru saņemts no
Lubānas pilsētas un Cesvaines pilsētas bibliotēkām.
2017. gadā turpināja samazināties skolēnu skaits ne tikai Madonas pilsētas skolās, bet
arī pagastos (http://www.madona.lv/lat/?ct=izglitiba_statistika). Tas ietekmējis bērnu
literatūras nodaļas reģistrēto lietotāju skaitu. Aizvadītajā gadā par 2.4% samazinājies klientu
skaits.

Lietotāju skaits
Apmeklējums
Izsniegums
Bibliotēkas stacionāro
datoru lietošana
Lietotāju kategorijas.

2017.
972
10212
16519
1730

2016.
996
11741
17330
2257

2015.
988
9635
18369
1739

Lietotāji pēc dzīves vietas.

Kaut gan nedaudz samazinājies kopējais klientu skaits, ievērojami pieaudzis, par 28% ,
pieaugušo lietotāju skaits bērnu literatūras nodaļā. Tie ir vecvecāki, kuri ņem grāmatas
saviem atbraukušajiem mazbērniem skolēnu brīvlaikos. Novērojumi liecina, ka jaunie vecāki
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savu bērnu par pilntiesīgu bibliotēkas lietotāju reģistrē tikai uzsākot mācības skolā, bet
pirmskolas vecuma bērni par bibliotēkas lietotājiem tiek reģistrēti, ja bibliotēku apmeklē
ģimenes vecākie bērni.
2017. gadā EDIC Madonas filiālē tika organizēti vairāki pasākumi bērniem un
jauniešiem:
27.aprīlī tika noorganizēta lekcija jauniešiem “Erasmus 30: ES dalos pieredzē”. Ar
Madonas pilsētas 2.vidusskolas 11.klašu jauniešiem tikās Elīna Krupko, lai dalītos pieredzē,
kuru guvusi starptautiskās apmācību programmas Erasmus+ projekta pasākumā „Mobilitātes
testēšana Stambulā". Lekcijas laikā Elīna Iepazīstināja jauniešus ar to, kas ir Youthpass,
Erasmus un kādas iespējas tas sniedz. Jaunieši tika aicināti piedalīties Erasmus+ projektu
konkursos.
02.05.2017. Eiropas stunda Madonas pilsētas 2.vidusskolas 6.b klasei un 9.maijā
Eiropas stunda Madonas pilsētas 2.vidusskolas 6.a klasei, kurā skolēni izglītoti par tēmu
“Latvija – Eiropas Savienības dalībvalsts”. Tā kā 6.klasē skolēni vēl tikai sāk apgūt mācību
vielu par Eiropas Savienību, Eiropas stundas ietvaros tika runāts gan par Eiropas Savienības
būtību, veidošanās vēsturi, dalībvalstīm, institūcijām, kopējo valūtu - eiro, Šengenas līgumu
un citiem būtiskiem jautājumiem. Eiropas stundā tika uzdoti dažādi izzinoši jautājumi un
praktiskie darbi, vienlaikus pētot jauniešu zināšanas par Eiropas Savienību.
Tā kā Madonas novada bibliotēkā tika eksponēta ceļojošā izstāde “Arvien ciešāka
savienība. Romas līgumu mantojums mūsdienu Eiropai”, izstādes apmeklētājiem – Madonas
pilsētas vidusskolas 4.d klases skolēniem 08.09.2017. tika noorganizēta Eiropas stunda
“Romas līgumu parakstīšanas 60.gadadiena”, kuras informācijas punkta darbiniece pastāstīja
par ceļojošo izstādi “Arvien ciešāka savienība. Romas līgumu mantojums mūsdienu Eiropai”,
deva laiku izstādes individuālai apskatei, lai veiktu komandu darbu, atrodot atbildes uz
jautājumiem par izstādi
26.09.2017. Eiropas valodu dienā “ES un 24 valodas” iesaistījās Madonas pilsētas
vidusskolas 6.e klases skolēni, bet 28.09.2017. Praulienas pamatskolas 4. klases skolēni.
Eiropas valodu dienas norise tika veidota kā izzinoša lekcija, kuras laikā bērniem bija jāizpilda
2 grupu darbi – krustvārdu mīkla un dažādi uzdevumi par Eiropas Savienības oficiālajām
valodām, kuru laikā bērni varēja iepazīt valodu dažādību, noskaidrot, kāds ir burtu skaits citu
valodu alfabētos, kā arī meklēt vārdu tulkojumus vārdnīcās, t.sk., interneta tulkotājos.
Galvenais Eiropas valodu dienas mērķis tika sasniegts - bērniem tika radīta pastiprināta
interese par valodām.

2.06.2017. Brīvdabas pasākums ģimenēm, kura mērķis: veicināt iedzīvotāju
informētību par klimata pārmaiņu jautājumiem: vai esam globālo pārmaiņu liecinieki vai
dalībnieki, kā mūsu rīcība ietekmē klimatu, ko mēs varam darīt, lai mazinātu savu ietekmi un
klimata pārmaiņu procesu. Visas brīvdabas aktivitātes tika izvēlētas, lai informatīvā,
izglītojošā un izklaidējošā veidā popularizētu zaļo dzīvesveidu un dabas aizsardzību,
saudzējot vidi mums apkārt.
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Metodiskā un konsultatīvā darba organizācija attiecībā uz šo darba virzienu
- sniegta konsultatīva un praktiska palīdzība reģiona pašvaldību publiskajām un
skolu bibliotēkām par bibliotekārā darba jautājumiem,
- sniegta informācija par aktualitātēm darbā ar bērniem un jauniešiem
semināros
- individuāli- praktiski padomi pasākumu organizēšanā, jaunāko literatūru,
- iesaistīšanos lasīšanas veicināšanas aktivitātēs.
- Bērnu literatūras nodaļa darbojas kā reģionālais koordinators Ziemeļvalstu
bibliotēku nedēļai, lasīšanas veicināšanas mērķprogrammai „ Bērnu un jauniešu
žūrija”, „Skaļās lasīšanas” sacensībām.
2017. gadā bērnu literatūras nodaļas krājuma komplektēšanas prioritātes palikušas
nemainīgas:
• oriģinālliteratūra bērniem un pusaudžiem,
• nozaru literatūra bērniem un jauniešiem,
• filmotēkas papildināšana ar kvalitatīvām animācijas un mākslas filmām,
• klausāmgrāmatu iegāde.
Ienācis
Grāmatas
Seriālizdevumi
t. sk. CD
Izslēgts
Krājums gada
beigās

2017
713
563
124
26
610
12245

2016.
663
522
141
43
566
12143

2015.
737
458
159
120
1617
12046

Aizvadītajā gadā tika abonēti 9 seriālizdevumi. Lasītākie- “ Ilustrētā junioriem” ,Astes” .
Bērnu literatūras nodaļā pieejami kopēšanas, iesiešanas (termo, spirāļveida) un
laminēšanas maksas pakalpojumi
Medijpratība nepieciešama ikvienam, bet vēl svarīgāk par prasmēm sameklēt
informāciju, ir spēja kritiski analizēt, apkopot un pielietot iegūto informāciju. Organizējot
nodarbības vidējā vecumposma skolēniem, stāstām un rādām par informācijas meklēšanas
iespējām dažādās datu bāzēs, bet pieredze liecina, ka individuālās konsultācijas ir
efektīvākas, jo skolēns uzdot tieši viņam interesējošus jautājumus un saņem profesionālu
atbildi. Kolektīvās nodarbības par bibliotēkas pakalpojumiem ir informatīvas, jo tikai
nepieciešamība mudina skolēnus praktiski darboties un izmantot pieejamos elektroniskos
resursus.
Pirmo reizi apmeklējot bibliotēku, ikvienu sagaida lelle Šarlote. Viņa izstāsta, kas ir
bibliotēka, iepazīstina ar daudzveidīgo grāmatu pasauli un bibliotēkas lietošanas
noteikumiem.
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2017. gadā novadītas 3 nodarbības pirmskolas vecuma bērniem un 6 jaunāko klašu
skolēniem, sniegtas 804 individuālas uzziņas.
Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes
Kaut gan 2017. gadā nedaudz samazinājies kopējais pasākumu skaits, palielinājies to
vidējais apmeklējums. Bērnu literatūras nodaļā notikušas 80 aktivitātes dažādām
mērķauditorijām:
• 23 literatūras izstādes;
• 48 pasākumi dažādām mērķauditorijām,
• 9 kolektīvās medijpratības nodarbības.
Gads no gada atšķiras- gan ar spilgtiem notikumiem, gan paliekošām emocijām, bet ir
aktivitātes, kas kļuvušas par tradīciju un atkārtojas gadu no gada.
Otro reizi iesaistoties UNESCO Latvijas Nacionālās Komisijas projektā „Stāstu
bibliotēkas”, par galveno prioritāti izvirzījām nemateriālā kultūras mantojuma nozīmīguma
popularizēšanu vietējā kopienā. Nenoliedzot tehnoloģiju nepieciešamību ikdienā, vadmotīvs
2017. gada aktivitātēm- ģimeniskums un brīvais laiks kopā ar bērniem bez mobilajām
ierīcēm. Pieredzē dalījās 5 atraktīvas ģimenes: Smudžu ģimene no kartona kastēm gatavoja
rotaļlietas, Jaujenieku ģimene rādīja pašu sacerētu un iestudētu skeču par savas ģimenes
hobiju- lasīšanu un bibliotēkas apmeklēšanu, Paegļu ģimene no Liezēres pagasta stāstīja par
visumu un deportācijām, Ērikas Tropas ģimene dalījās ziemassvētku gaidīšanas tradīcijās.
Kopīgi svinējām lelles Šarlotes 5. dzimšanas dienu. Visos ģimeņu pasākumos bija daudz
apmeklētāju, bet vislielāko gandarījumu sniedza vecāku savstarpējās sarunas un dalīšanās
pieredzē. 2017. gadā projektā noorganizētas 6 aktivitātes.
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Atzīmējot Vispasaules Drošāka interneta dienu (DID), sadarbībā ar Net-Safe Latvia
Drošāka interneta centru, Madonas novada bibliotēkā ciemojās Vaifijs, lai kopā ar konkursa
“Mana diena internetā” aktīvākajiem dalībniekiem pārrunātu interneta lietošanas drošību,
mudinātu būt pozitīviem un veidot labāku interneta vidi. Madonas novada bibliotēkavienīgā konkursa dalībniece starp 28 Latvijas skolām.

Pavasarī, sadarbībā ar Ziemeļu ministru padomi, madonieši iepazinās ar somu
mākslinieku apvienības “Kutikuti” desmitgadei veltīto izstādi “Tempora mutantur”. Madonas
mākslas skolas vecāko kursu audzēkņi piedalījās mākslinieces Ingrīdas Pičukānes
meistarklasē.
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Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā saviem apmeklētājiem piedāvājām iepazīties ar
tematisko ceļojošo izstādi “Zināmās un nezināmās Ziemeļvalstis” un tikties ar žurnālisti
Sandru Kropu.

Atceroties iemīļotās zviedru bērnu rakstnieces Astrīdas Lindgrēnas 110.dzimšanas
dienu, bērnu literatūras nodaļā tika izveidota grāmatu izstāde un notika tematiskas
aktivitātes 2.-5.klašu skolēniem.
Bibliotēku nedēļas aktivitātes iesākām ar Ulda Ausekļa grāmatas „Viscaurumainākās
siermaizītes” atvēršanu un tikšanos ar grāmatas mākslinieci Ilzi Dambi. Muzeju naktī bērnu
literatūras nodaļa piedāvāja sarunas ar viedo Dārtu un citas aktivitātes. Piedalījāmies
brīvdabas pasākuma bērniem un ģimenēm “ES zaļai Latvijai” organizēšanā.
2017.gadā bērnu literatūras nodaļā varēja iepazīties ar tematiski un saturiski
daudzveidīgām grāmatu izstādēm, apskatīt Ineses Litauniks darinātās lelles, piedalīties
tematiskās nodarbībās par Signes Ērmanes ilustrētajām grāmatām, padarboties ar
mākslinieces sagatavotiem uzdevumiem, balviņās saņemot īpaši veidotas kartītes un apskatīt
Signes Ērmanes bērnu grāmatu ilustrāciju izstādi «Rudenī, kad zīles krīt, eju satikt tevi…
tūlīt!». Prieks, ka izstādi brauca skatīties arī tuvāko pagastu PII audzēkņi.
2017. gadā turpinājām sadarbību ar Madonas pilsētas un novada PII. Bibliotēkā
regulāri notiek pirmskolas bērnu radošo darbu izstādes, kas ar izdomu un krāsainību priecē
ikvienu apmeklētāju. PII “Priedīte” vecāko grupiņu audzēkņi turpina darboties projektā
“Izzinām un augam kopā”, kas palīdz apgūt mācību vielu lelles Šarlote vadītajās stundās.
Sagatavotas un novadītas 14 nodarbības ( piem. gaiss, ledus, iela ziemā u.t.t.).
Skolēnu brīvdienās piedāvājam aktivitātes visu vecumu skolēniem- ekspreskonkursus
(piem. “Pazīsti”- pēc fotogrāfijām atpazīt ievērojamus novadniekus, Latvijas prezidentus,
kultūras darbiniekus, sportistus) tematiskus un jauno grāmatu apskatus, kopīgu filmu
fragmentu noskatīšanos, spēles un rotaļas, radošas nodarbības.
Piedalāmies LNB koordinētajā lasīšanas veicināšanas mērķprogrammā “Bērnu un
jauniešu žūrija”. 2017. gadā 30 Madonas novada lasīšanas eksperti piedalījās „Lielajos
lasīšanas svētkos” Rīgā.
Lai celtu lasošo pusaudžu pašapziņu un popularizētu lasīšanu kā mūsdienīgu brīvā laika
pavadīšanu, parādītu literatūras daudzveidību, iesaistījāmies LNB BLC jaunajā, inovatīvajā
nacionālajās „Skaļās lasīšanas” sacensībās. Notikušas pirmās kārtas „Skaļās lasīšanas”
sacensības, notiek gatavošanās Madonas novada un reģiona finālam.
Mūsdienīgas bibliotēkas darbs nav iedomājams bez sadarbības partneriem, jo tikai
sadarbojoties varam nodrošināt kvalitatīvu klientu apkalpošanu, bērnu un jauniešu
kultūrpolitiku, kas sekmē radošu, atbildīgu un patriotisku personību veidošanos.
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Sadarbības partneri
• LNB BLC un citu novadu bibliotēku bērnu literatūras nodaļas;

• UNESCO Latvijas Nacionālās Komisijas tīkls „Stāstu bibliotēkas”;
• Ziemeļu ministru Padome- projekts „Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa”;
• Madonas pilsētas un reģiona izglītības un kultūras iestādes
• Madonas pilsētas un reģiona skolu un pašvaldību bibliotēkas.
Bibliotēku darbinieku tālākizglītības vērtējums specializācijā.
Bērnu bibliotekāru profesionalitātes paaugstināšanā nozīmīgi ir LNB BLC organizētie
semināri par aktualitātēm darbā ar bērniem un jauniešiem, ikgadējās pavasara konferences,
kas sniedz informāciju par bibliotēku darbu ārzemēs. Piedaloties starptautiskās konferencēs,
rodas idejas jaunām aktivitātēm, tiek dibināti kontakti.
Atzinīgi vērtējams Vidzemes LBB saiets, reģionālie semināri.
Liela nozīme personības izaugsmē un stāstnieku prasmju attīstībā ir UNESCO Latvijas
Nacionālās komisijas tīkla “Stāstu bibliotēkas” organizētajiem semināriem, konferencei
“Stāstnieks un Kopiena” un vasaras skolai ” Kultūras mantojums lietojumā 21. gadsimtā”.
Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem, to iespējamie risināšanas ceļi
Bibliotēka atvērta ikvienam apmeklētājam, tā ir vieta, kur gūt pozitīvas emocijas,
atpūsties no skolas, tikties ar draugiem un saņemt nepieciešamo informāciju. Priecājamies,
ka arvien vairāk bērnu pēcpusdienas pavada bibliotēkā, bet problēmas sagādā skolēnu
savstarpējā komunikācija.
Bērniem un jauniešiem ir daudz piedāvājumu kā aizpildīt brīvo laiku. Skolēni, kuri
lasa, visbiežāk mācās arī mūzikas vai mākslas skolā, nodarbojas ar sportu un lasīšanai laika
paliek arvien mazāk. Kā nelasošos klientus, kuri bibliotēkā spēlē spēles un dauzās, piesaistīt
grāmatu lasīšanai. Protams, ka viņi paņem kādu populāru grāmatu, bet tas nenotiek regulāri.
Pasākumos arvien vairāk tiek gaidīts “šovs”.

8. NOVADPĒTNIECĪBA
Novadpētniecība ir viens no nozīmīgākajiem darbības virzieniem Madonas novada
bibliotēkā, un to apliecināja septembrī notikusī Latvijas bibliotēku novadpētniecības
konference Madonā. Tiek ieguldīts sistemātisks darbs, veidojot jaunus resursus, apkopojot,
popularizējot un saglabājot novadpētniecības krājumu. Novadpētniecības darbs aptver gan
novadpētniecības krājuma veidošanu un novadpētniecības datu bāzu veidošanu, uzturēšanu,
gan bibliotēkas lietotāju un interesentu informēšanu par novadpētniecības dokumentiem,
novadnieku biogrāfiju apkopošanu un literārā mantojuma saglabāšanu, gan novada
popularizēšanu un novadam raksturīgo nozaru izpētes veicināšanu, sadarbību, un materiālu
publiskās pieejamības nodrošināšanu.
Saskaņā ar amata aprakstiem darbu ar Novadpētniecības datubāzi veic Jaunākās
periodikas lasītavas vadītāja Lilita Veckalniņa, par tradicionālo novadpētniecības resursu
pieejamību un popularizēšanu rūpējas lokālpatriote, dzejniece- Uzziņu lasītavas galvenā
bibliotekāre Sarmīte Radiņa.
2017. gadā uzsākta novadpētniecības mapju strukturēšana, aprakstu veidošana un
ievadīšana e-kataloga Novadpētniecības datu bāzē. Lietotājiem ir iespēja attālināti iepazīties
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ar novadpētniecības mapēs pieejamo saturu. Novadpētniecības mapēs apkopotie materiāli
tiek izmantotas skolēnu zinātniski pētnieciskajos darbos, arī augstskolu studentu
pētnieciskajos darbos. Mapes ir neaizvietojamas tematisko izstāžu veidošanā par
novadniekiem. Tās ir pieejamas Uzziņu lasītavā.
Izdevumi, kuros atrodama informācija par Madonas reģionu, kā arī ar reģionu saistīto
autoru darbi tiek marķētas ar zaļas krāsas uzlīmi. Grāmatas netiek atsevišķi izdalītas no
krājuma, tās atrodas gan abonementa, gan uzziņu lasītavas plauktos.
Katru gadu tiek sagatavots “Novadnieku kalendārs”, kurā atspoguļoti svarīgākie
notikumi un jubilejas nākamajā gadā.
Pārskata periodā izveidoti 1444 ieraksti, no kuriem 1219 eksportēti uz LNB Nacionālās
bibliogrāfijas analītikas datu bāzi. Turpinājām veidot analītiskos aprakstus no grāmatām, kas
papildina e-kataloga Novadpētniecības datu bāzi.
Ierakstu skaits
novadpētniecības
datubāzē (kopā)

2016

2017

28920

30364

Gads

2016

2017

Izveidoti apraksti

1166

1444

Eksportēti uz
Nacionālās
bibliogrāfijas
analītikas datu
bāzi

1097

1219

Madonas novada bibliotēkas novadpētniecības krājums ietver materiālus par reģiona
kultūrvēsturi, vērtībām, tradīcijām, ievērojamiem novadniekiem, vidi, saimniecisko darbību,
sasniegumiem dažādās jomās un nozarēs, ir pieejams sabiedrībai.
Krājumā apkopota informācija par bijušo Madonas rajonu, aptverot Madonas,
Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadus. Novadpētniecības kartotēkas ieraksti
pieejami par laika posmu no 1956. gada līdz 2009. gada jūlijam. Novadpētniecības
elektroniskā datu bāze pieejama no 2002. gada. Jaunākās periodikas lasītavā regulāri tiek
aprakstīti Madonas reğiona laikraksta „Stars“ resursi, pievienojot saites uz oriģinālu
laikraksta mājas lapā un iekļauti bibliotēku informācijas sistēmas „ALISE” MNB elektroniskā
kopkataloga novadpētniecības datu bāzē, kā arī LNB nacionālās bibliogrāfijas datu bāzē.
Tā ir bibliotēkas unikālā krājuma daļa.
2017. gadā novadpētniecības krājumu papildinājušas autoru novadnieku grāmatas un
grāmatas, kurās vēstīts par Madonas reğionu un novadniekiem.
„Brakos ir varen jauki” – dāvinājums Madonas novada bibliotēkai no R. Blaumaņa
memoriālā muzeja „Braki” vadītājas Zintas Saulītes. Grāmatā ievietoti arī mūsu reģiona
Vestienas, Praulienas, Liezēres, J. Zālīša Sāvienas, Barkavas, Degumnieku pamatskolu un
Ērgļu vidusskolas audzēkņu Blaumaņa konkursa darbi.
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Krājumu papildinājusi novadnieces Dainas Grūbes grāmata: „Ducis cara rubļu”, Aivara
Aivieksta grāmatas: „Ielāps uz goda biksēm” un „Būs maizes gads”, Andas Līces redzējumu
un dzejas grāmata „Paldies, ka uzmodināji!”, kas tapusi ar Madonas un Cesvaines novadu
pašvaldību un Sarkaņu pagasta pārvaldes atbalstu grāmatas izdošanai, iepirkumam mūsu
novadu pašvaldību un skolu bibliotēkām.

Prieks par dāvinājumiem – pārsteigumiem, kā piemēram šinī gadā: „Laikmeta
straumē” – Jāņa Brieža – Madonas ģimnāzijas 1943. gada absolventa, kurš darbojies 32
LNAK padomē, tagad dzīvo Toronto Kanādā, dāvinājums vēsta par mūslaiku trimdas
darbiniekiem, t. sk. novadniekiem; novadnieces, Jaunā Rīgas teātra aktrises Baibas Brokas
mūsu bibliotēkai dāvinātā Guntas Grīnumas grāmata „Viņpus Alpiem”.

Saņemti dāvinājumi: „Ērgļu vērtums” – novada folklora rokrakstos un publikācijās,
sastādītājs Gatis Ozoliņš. „Kolektīvā saimniekošana Liepkalnē, Sausnējā, Sidrabiņos” –
atmiņu grāmata par kolhozu laikiem un „Liezēres pagasta vietvārdi”.
Prieks par grāmatām, kas novadpētniecības krājumā nonāk kā dāvinājums ar īpašu
stāstu. Te var minēt grāmatu „Sapnis par Mēnesmeitiņu”, kas tika iedāvināta kolēģēm
ciemojoties pie pensionētās bibliotekāres Dainas Imšas, klausoties atmiņu stāstījumā par
Olgu Kliģeri.
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Ulda Ausekļa grāmata „Viscaurumainākās siermaizītes” – saņēmusi Madonas novada
pašvaldības atbalstu grāmatas izdošanai, atvērta MNB Grāmatu svētkos, kad arī U. Auseklis
saņēma Madonas novada pašvaldības apbalvojumu – Atzinības rakstu. Viņa pagājušajā gadā
iznākusī dzejoļu grāmata bērniem „Kaķēns margrietiņās” LALIGABA vērtējumā tika atzīta par
labāko oriģināldarbu bērniem 2017. Priecājamies par autoru, kā arī piedalījāmies Delfi
balsojumā par šo nomināciju.
Ulda Ausekļa grāmata „Kaķēns margrietiņās” bija arī Jāņa Baltvilka balvas bērnu
literatūrā nominantu vidū. Portāls „Delfi" sadarbībā ar Latvijas Bērnu un jaunatnes
literatūras padomi (IBBY Latvijas nodaļa) aicināja jūlijā piedalīties publikas balsojumā un
noskaidrot lasītāju iemīļotāko pagājušajā gadā izdoto grāmatu bērniem un jauniešiem.
Lasītāju simpātiju balsojuma balvu ieguva Ulda Ausekļa grāmata un tās izdevējs – apgāds
„Lauku Avīze". Prieks arī par jauno Ulda Ausekļa grāmatu „Piparkūkas īkšķi tur”.

2. vieta - 347balsojumi

Krājums papildinājies ar DVD – filmu „Es esmu šeit”, kurā galveno lomu spēlē
novadniece Elīna Vaska. Krājumā arī ģitārista, novadnieka Mārča Auziņa CD „Viens”; mūziķa,
novadnieka Ulda Deigeļa solo albums CD „Manas debesis”. Mūsu krājumā pieejams CD
“Rakstītāja”: Broņislavas Martuževas dzeja Mārtiņa Brauna, Imanta Kalniņa, Jāņa Lūsēna,
Valta Pūces melodijās Latvijas Radio kora un solistu: Ievas Kerēvicas, Gundegas Krūmiņas,
Daumanta Kalniņa un Jāņa Strazdiņa izpildījumā. Tā ir vēl viena iespēja klausīties, izbaudīt
programmas radīto noskaņu, lepoties ar saviem novadniekiem, mūsu Latvijas cilvēkiem.
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Pēc pasākumu cikla „Kā labāk dzīvot starp savējiem” pirmās tikšanās ar SIA „Madonas
slimnīca” valdes priekšsēdētāju Arti Stuburu un zobārstu Kristapu Vidži, novadpētniecības
krājums papildinājies ar materiāliem par SIA „Madonas slimnīca” un zobārstniecību Madonā.

Sakārtots krājuma materiālu klāsts par pārējo tikšanās dalībnieku pārstāvētajām
iestādēm un uzņēmumiem: PII „Priedīte”, Madonas BJC, J. Simsona mākslas skolu,
ēdināšanas un skaistumkopšanas uzņēmumiem Madonā.
2017. gadā aktīvi noritēja novadpētniecības materiālu šķirošana, apkopošana,
sistematizēšana, aprakstīšana, krājuma pārkārtošana, lai tas atjaunotos arī tīri vizuāli,
sadarbojoties kolēģiem, iesaistot arī marta mēnesī materiālu apstrādē BUTS lietvedības
programmas kursu praktikanti.

Bibliotēkā apkopotas un papildinātas novadpētniecības mapes, veidojot jaunas sadaļas,
aktualizējot informāciju, iekātojot izstādes. Gan par autoriem: U. Ausekli, Andu Līci, Pēteri
Jurciņu, Andreju Eglīti; aktieriem: Elīnu Vasku, Gunāru Placēnu; māksliniekiem: Gunāru
Krolli, Jāni Seikstu.
Saņemts paldies MNB Atsauksmju grāmatā no novadnieka, jubilāra Jāņa Seiksta
ģimenes par savākto materiālu krājumu un iekārtoto izstādi: „Sapņu tēja no māla krūzes”.

Sistematizēti novadpētniecības materiāli par Dailes teātra aktrisi, novadnieci Olgu
Dreģi, lai piedalītos ar izstādi „Par novadnieci, aktrisi Olgu Dreģi un kino režisoru Jāni Streiču
– no Madonas novada bibliotēkas krājumiem” Madonas kultūras namā, kur norisinājās valsts
100 gadu jubilejas ieskaņas koncerts – dziedošo un muzicējošo ģimeņu „Spiets”, sadarbībā ar
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Madonas novada pašvaldību, rīkotā tikšanās ar Latvijas Gaismas cilvēku – Jāni Streiču un
mūsu novadnieci, leģendāro aktrisi Olgu Dreģi. Gan pasākuma viesi, gan dalībnieki un
apmeklētāji atzinīgi novērtēja mūsu padarīto. Saņemta O. Dreģes pateicība un izbrīns, cik
daudz par viņu savākts materiālu, aktrisei radās iecere tos izmantot, veidojot viņas jubilejas
raidījumu TV 2018. gada sākumā. Saņemti laba vēlējumi un grāmatiņas dāvinājums Madonas
novada bibliotēkai no Jāņa Streiča.

Iepriekšējā gadā tika apkopotas preses publikācijas par Madonas reģiona dziedošo un
muzicējošo ģimeņu kustību Spiets 25 gadu garumā, materiāls papildināts ar 2017. gada
materiāliem un arī bija skatāms Madonas kultūras namā iekārtotajā izstādē.
Tika apkopoti novadpētniecības materiāli (t. sk. fotogrāfijas no MNB pasākumu arhīva)
par Madonas kultūras nodaļas vadītāju Jāni Kļaviņu, kas tika uzdāvināti gan viņam pašam
pārejot citā darbā, gan saglabāti krājumā.
2017. gadā, nu jau otro gadu pēc kārtas Vecpiebalgas vidusskola izsludināja
novadniecei A. Ķirškalnei veltītu atmiņu tēlojumu konkursu „Pie saulespuķes pieturos”. Tika
saņemti darbi no Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas un Madonas novada skolām. Pateicoties
sadarbībai ar Madonas Grāmatu draugu biedrību, tās vadītāju Beāti Ozoliņu, šie darbi
papildinājuši arī mūsu novadpētniecības krājumu.
Novadpētniecības darba popularizēšana.
Lai piesaistītu plašāku interesentu loku dažādās vecuma grupās, aizvadītajā gadā
piedāvājām 5 pasākumu ciklu „Kā labāk dzīvot starp savējiem”, kurā piedalījās mūsu
reģiona dažādu nozaru speciālisti, rosinot domāt ne tikai vienpersonisku interešu kategorijās,
bet runāt par tēmām, kas skar mūs visus kopā: veselība, psiholoģija, sevis sakārtošana – gan
garīgi, gan fiziski, ģimenes psiholoģija, pedagoģija, svētku radīšana sev un savējiem.
Līdzdarbošanās, sadarbība, iniciatīvas izrādīšana – ja labi jūtos pats, esmu atvērts sabiedrībai,
apkārt notiekošajam, varu dot savu ieguldījumu, ne ieslīgt digitālajā depresijā, tiešsaistes
vientulībā. Kopradīšana: vienojošas aktivitātes un vajadzības, līdzdarbība, pieredzamība,
ieguvums un rezultāta izmantojamība abām pusēm. Kā teic P. Kļava: „Mūsu skolotājs nav
tikai cilvēks, tā var būt situācija, atziņa, grāmata, filma. – Otrs var atbalstīt, iedot citu otu,
smaržu, garšu tavam skatījumam.” Ar šo pasākumu ciklu tieši šādu pieredzi mēs arī
centāmies panākt.
1. tikšanās „Es un mana veselība”: – saruna ar SIA „Madonas slimnīca” valdes
priekšsēdētāju
Arti
Stuburu
un
zobārstu
Kristapu
Vidži
(https://www.youtube.com/watch?v=eHUuZdTPrJA – VTV);
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2. tikšanās „Es mēģinu saprast savu bērnu”: – sarunā ar vecākiem piedalās skolas un
ģimenes psiholoģe Inese Vaniņa; par krāsaino un silto smilšu terapiju stāsta un iesaista
līdzdarboties PII „Priedīte” vadītāja Gita Lancmane un pirmskolas skolotāja Sandra Pulkstene;

3. tikšanās „Es mēģinu sakārtot sevi”: – piedalās astroloģe Danute Kiopa un pirts
meistars Vilnis Lejnieks;

4. tikšanās „Esmu skaista sev un savējiem”: – saruna ar Madonas BJC pedagoģi Vinetu
Blumbergu, lai uzzinātu par krāsu pasauli ap mums un mūsos; saruna ar J. Simsona Madonas
mākslas skolas direktori Kristīni Šulci – par neparastām idejām, ko realizē mākslas skola
Madonā; – piedalījās BJC Modes un dizaina studija „Defilē"; – SIA Efeja-I skaistumkopšanas
salona vadītāja, kosmetoloģe Ināra Poriete – iesaistīja apmeklētājus sarunā par ajūrvēdu un
aromterapiju ( https://www.youtube.com/watch?v=HAXPuwTaoHg);

5. tikšanās „Klāju galdu sev un savējiem": – kopā ar saimnieci un uzņēmēju Irinu
Uhanovu mācījāmies locīt salvetes, noformēt ēdienus svētkiem, rotāt piparkūkas.
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Apmeklētāju interesi vienmēr saista tikšanās ar novadniekiem:
Tikšanās ar novadnieci Dainu Grūbi un fotogrāfu Pēteri Grūbi, kura izstāde bija
apskatāma konferenču zālē. Tā kā D. Grūbes grāmata „Ducis cara rubļu” jau bija iznākusi,
daudzu lasītāju izlasīta, tad pirms pasākuma tika apzvanīti lasītāji, uzzināti viedokļi un
vērtējumi. Tie izskanēja tikšanās laikā, tika apkopoti un nodoti autorei. Sadarbībā ar apgāda
„Zvaigzne ABC” grāmatnīcu Madonā bija iespēja iegādāties autores grāmatu par draudzīgām
cenām.

Tikšanās ar mūsu novadnieku Aivaru Aiviekstu: “Zied ievas, mācies, lakstīgala, melnā
naktī balti pogot”(A. Aivieksts) – grāmatu „Ielāps uz goda biksēm” un „Būs maizes gads”
atvēršanas svētki. Interesanti, ka tikšanās laikā grāmatas fragmentus sadalījām lomās un
izspēlējām kopā ar apmeklētājiem.

Tikšanās ar novadnieci, dzejnieci un prozaiķi Andu Līci deva iespēju ieklausīties viņas
redzējumos un noskaņās pirms un pēc grāmatas „Paldies, ka uzmodināji!” iznākšanas. Autore
A. Līce aicināja mācīties dalīties: ceļā, vārdos, priekā – gan savā, gan viens otra priekā,
apzinoties, ka „laikmets jau neaiziet, mēs to aiznesam. Katrs pa savai atlūzai.”

VKKF projekta „Tikšanās ar autoriem Madonas novada bibliotēkā” ietvaros – tikšanās
ar novadnieci Ilgu Raščevsku, tās laikā autore atcerējās gan mūspusē aizvadītos dzīves un
darba gadus, gan pirmās dzejas un žurnālistikas piezīmes, gan ielūkojāmies viņas pirmajā un
jau atzinību guvušajā romānā „Norakstītie”.
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Novadīta bibliotekārā stunda Madonas pilsētas vidusskolas audzēkņiem „Es izzinu
vēsturi”, meklējot atbildes: www.letonika.lv, www.prezident.lv, www.lursoft.lv u.c. datu
bāzēs, kā arī novadpētniecības materiālos.

Informatīvajā izstādē: „100 gramu kultūras Madonā” visa gada garumā Uzziņu
lasītavas apmeklētājiem bija iespēja uzzināt par Madonas pilsētas kultūras nama, kinoteātra
„Vidzeme”, Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja, bibliotēkas organizētajām
kultūras aktivitātēm.

Iekārtotas izstādes novadniekiem – 2017. gada jubilāriem:
Janvārī – „-dzejolī kā puķē dvašot” – Jānim Sirmbārdim būtu 80;
Martā – „No bērnības sapņiem dzimst māksla” – režisoram Kārlim Pamšem 100;
Jūnijā – jūlijā – „Krāsu un mūža raksti” – māksliniekam Gunāram Krollim 85;
Jūlijā – „-svētceļnieks esmu, dvēseles skaidrots, dvēseles balts” – dzejniekam, komponistam
Imantam Vanagam 90;
Augustā – „-par daudz ko brīnos un daudz kam ticu. Varbūt tāpēc nejūtos vecs.” – aktierim
Gunāram Placēnam 90;
Septembrī – „Sapņu tēja no māla krūzes” – Jānim Seikstam 70;
Oktobrī – „Tā zeme, kas zem manām kājām,/ Tā ir un paliks mana.” – dzejniekam Andrejam
Eglītim 105;
Oktobrī – „ -atmiņām jau nav tādu šķēršļu kā attālums” – rakstniekam, dzejniekam Arturam
Gobam 85;
Decembrī – „Man laimējies dzīvot Madonas novadā” – dzejniekam Pēterim Jurciņam būtu
85.
Izstādes:
Maijā – „Gaidot tikšanos ar Aivaru Aiviekstu”;
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Maijā – jūnijā – izstāde „Laika rats – pilis un muižas Latvijā, Madonas reģionā” + metodiskā
diena, kurā viena no tēmām: pagastu bibliotekāri stāstīja par pilīm un muižām mūsu
reģionā;
Septembrī – „Gaidot tikšanos ar Andu Līci”;
Oktobrī – „Gaidot tikšanos ar rakstnieci, novadnieci Ilgu Raščevsku”.

Maijā – jūnijā – Tautas tēlotājmākslas studijas „Madona” dalībnieku gleznu izstāde
konferenču zālē;
Jūlijā – augustā – studijas 4M izstāde konferenču zālē („Mēs, Madonas, Mākslas, Mīļotāji”).
Decembrī – Madonas Bērnu un jauniešu centra vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu
dalībnieku darbu izstāde: „Mēs tikai mācāmies radīt brīnumu”, floristikas, mākslas studijas
„Tu visu vari”, keramikas un pulciņa „Mīļlietiņas” audzēkņu darbi.

Dzejas dienu pasākumā Madonas pilsētas vidusskolā bija iespēja piedalīties, radoši
izpausties Madonas pilsētas vidusskolas un Madonas Valsts ģimnāzijas vecāko klašu grupas
audzēkņiem, lasot savu dzeju un muzicējot. Jauno autoru dzeja tika publicēta arī reģionālā
laikraksta literārajā lappusē „Pieskāriens” septembra numurā. Paldies Elīnai Līcei un Uldim
Kākulim par vārdu un mūzikas saspēli gan skolā, gan Madonas novada bibliotēkā.

Popularizējot novada autorus un mūziķus Sarmīte Radiņa ar dzejas autorprogrammu
„Pļavas nomniece”, piedalījās LBB Vidzemes nodaļas konferencē „Esam ieausti raksti savā
valodā, zemē un novadā”. (S. Radiņa, Z. Bekmanis, grupa „Bruģis”).
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Sadarbība novadpētniecības jomā.
Turpināta veiksmīgi iesāktā sadarbība ar Madonas novada pašvaldību, autoriem
novadniekiem, pašvaldību un skolu bibliotēkām, J. Simsona Madonas mākslas skolu, Tautas
tēlotājmākslas mākslas studiju „Madona”, Madonas Bērnu un jauniešu centru, Madonas
novadpētniecības un mākslas muzeju, Madonas kultūras namu, Madonas Grāmatu draugu
biedrību, apgāda „Zvaigzne ABC” grāmatnīcu Madonā, Lubānas Mitrāja Informācijas centru,
VTV, reģiona laikrakstu „Stars”, „Madonas Novada Vēstnesi”, www.madona.lv.
Reģionālais laikraksts „Stars” sadarbībā ar muzeju bija izsludinājis konkursu lasītājiem:
„Mūsu izcilie novadnieki”, dalībnieki atbildes nāca meklēt arī pie mums MNB
novadpētniecības krājumā.
Organizējot pasākumus, meklēti jauni sadarbības partneri, savas nozares profesionāļi
Madonas veselības aprūpes iestādēs, skaistumkopšanas salonos, pilsētas ēdināšanas
uzņēmumos, PII, kā arī pirts meistars, astroloģe, izglītības psiholoģe.
Pateicoties sadarbībai ar Madonas radošo biedrību Melnais piens bija iespēja februārī
MNB klātienē noskatīties Madonas novadā realizēta radoša projekta Balto Matu Stāsti
radītās video intervijas ar novadam nozīmīgiem cilvēkiem: Jāni Ruņģi, Egilu Ziņģīti un Mariju
Kokari, bet decembrī – tikties ar veidotājiem un noskatīties video intervijas ar Skaidrīti Stradi,
Voldemāru
Māliņu,
Jāni
Sprancmani
un
Jeuženiju
Adamoviču
(https://www.youtube.com/watch?v=CwiCBUV-H1s).

Jāmin sadarbība ar Madonas pilsētas kultūras namu, jo arī 2017. gadā turpinājās
pilsētas svētku cikla „Madona laiku lokos” pasākumi, to sagatavošanai tika izmantoti MNB
novadpētniecības krājuma materiāli.
Tradicionāli MNB tiek rīkotas Tautas tēlotājmākslas studijas „Madona” dalībnieku
darbu izstādes.
Sadarbībā ar Lubānas Mitrāja Informācijas centru un LOB Madonas nodaļu MNB
turpinājās 2016. gadā iesāktais putnu kursu nodarbību cikls. To vadīja Andris Avotiņš
(juniors). Atbilstoši nodarbību tēmām no MNB krājuma iekārtojām literatūras izstādes,
tādējādi palielinot grāmatu izsniegumu.
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Sadarbībā ar Mārcienas pansionātu noorganizējām Dzejas dienu pansionātā – tikšanos ar
dzejniekiem novadniekiem Oļģertu Skuju un Sarmīti Radiņu.

Jauninājumi novadpētniecības darbā
Par jauninājumu MNB novadpētniecības darbā 2017. gadā var uzskatīt kolēģes
L.Veckalniņas uzsākto darbu novadpētniecības mapju aprakstu veidošanā, piešķirot tām
svītru kodus. Nākamais solis – atrādīt elektroniskajā datu bāzē visu mapju saturu.
Jaunums mūsu darbā bija arī pasākumu cikls – tikšanās ar dažādu nozaru novada
speciālistiem, lai radītu dažādu grupu un vecumu apmeklētāju interesi un tie kļūtu par
potencionālajiem MNB lasītājiem.
MNB kolektīvais autordarbs mobilās vides spēles: „Spēlē un zini”, kas izgatavotas
pateicoties nodibinājuma „CEMEX Iespēju fonds” finansiālajam atbalstam: „Izzini Madonu”,
„Šķirosim kopā” un 5 lielizmēra puzles ar Madonas skatiem - atpazīstamības veicinātājas.
Tapis sižets par Madonas novada bibliotēkas piedāvājumu, t. sk. par
novadpētniecības krājuma pieejamību (Kristiāns Safronovs, Madonas Valsts ģimnāzijas 8.b
klase), kas ievietots bibliotēkas mājas lapā (http://www.madona.lv/biblioteka/lv/parbiblioteku).

Būtiska jebkurā nodaļas darbā ir mūsdienu dizaina domāšana, metožu kopums, kas
palīdz uzlabot pakalpojuma sniedzēja un klientu saskarsmi: kā mēs domājam, kā meklējam
risinājumus, kā veidojam sistēmu: viss lietotājam, kā apmeklētājs jūtas, ienākot bibliotēkā,
kāda ir pakalpojumu sistēma no lietotāja viedokļa, vai lietotājs var saprast pakalpojumu, kā
tiek lietots konkrētais pakalpojums: norādes, ērtums, tiešsaistes pakalpojums, jo mums un
klientiem ir pieredzes dažādās vidēs – mēs paši saprotam, klienti – ne vienmēr. Tagad
vestibila displejā ievietotas informatīvas norādes par novadpētniecības materiālu pieejamību
2. stāvā Uzziņu lasītavā, dotas norādes par zaļo uzlīmi grāmatām, kuras satur informāciju par
novadu, novadniekiem, vai ir novada autoru grāmatas, pārkārtota novadpētniecības
krājuma atrašanās vieta lasītavā.
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Vasaras periodā lasītavā labprāt dažādus palīgdarbiņus veica brīvprātīgā Elīna Pūce,
gan iesienot preses izdevumus, gan apgūstot iemaņas atlasīt materiālus novadpētniecības
izstādēm no MNB krājuma, gan datu bāzēs, papildinot jau esošo novadpētniecības materiālu
krājumu par konkrēto novadnieku, gan mācoties iekārtot izstādes. Piemēram: novadniekiem,
šī gada jubilāriem: dzejniekam un mūziķim Imantam Vanagam un aktierim Gunāram
Placēnam.

Viens no bibliotēkas uzdevumiem ir fiksēt laikmeta liecības, šajā kultūras mantojuma
apzināšanas procesā tiek iesaistīti arī reģiona iedzīvotāji. Bijusī, ilggadējā Liezēres pagasta
bibliotekāre Daina Imša labprāt dalījās atmiņās par pagasta vēsturi, cilvēkiem, savas dzimtas
vēsturi un notikumiem. Tika stāstīts par latviešu kinorežisora Viļa Jāņa Lapenieka (19081983) dzimtu un viņa dzīvi Liezēres pagastā. Tapa atmiņu ieraksti, kas vēl gaida apstrādi, lai
materiāls būtu pieejams novadpētniecības resursos.

Daina Imša
Neaizstājams palīgs novadpētniecības materiālu apzināšanā ir Latvijas Nacionālās
bibliotēkas katalogi un datubāzes, tās veidotā Digitālā bibliotēka - www.periodika.lv un
www.zudusilatvija. Tāpat izmantojam Lursoft datu bāzi ”Laikrakstu bibliotēka”
(http://www.news.lv), http://www.letonika.lv, Nozare.lv .
Novadpētniecības darba problēmas un to risinājumi
Pagājušajā gadā LNB Bibliotēku attīstības centrs ir izstrādājis Latvijas bibliotēku
novadpētniecības darba vadlīnijas – pozitīvs kopīgs redzējums uz novadpētniecību kā vienu
no bibliotekārā darba prioritātēm. Un katras bibliotēkas novadpētniecības krājums ir
unikāls, tas prasa laikietilpīgu ikdienas darbu, gan reaģējot uz aktualitātēm, gan turpinot
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apkopot jau krājumā esošo informāciju. Trūkst kapacitātes informācijas vākšanas tehniskam
darbam, lai pēc tam to sistematizētu un padarītu pieejamu apmeklētājiem.
Galvenie secinājumi pārskata periodā, nākotnes prognozes, vajadzības
Ieguldot resursus novadpētniecības materiālu vākšanā, saglabāšanā un to pieejamības
nodrošināšanā, jāņem vērā pieaugošās intereses aktualizēšanās, lietotājiem pētot savas
dzimtas saknes, izcelsmes vietas, kultūrvidi un meklējot vērtības.
Izstrādātās „Latvijas bibliotēku novadpētniecības darba vadlīnijas” būs noderīgas, lai
pilnveidotu bibliotēkas novadpētniecības darbu, lai pamatotu novadpētniecības darba
nozīmīgumu un resursu nepieciešamību.

9. PROJEKTI
Lai dažādotu un paplašinātu bibliotēkas piedāvājumu finansējuma piesaistei izstrādāti
projektu pieteikumi:
Tabula “Projektu apkopojums”
Projekta nosaukums

Finans.

Finansējuma
apjoms
750,00

Projekta apraksts (īss
kopsavilkums)
Autoru tikšanos programma

Atbalstīts/
neatbalstīts
neatbalstīts

Dažādā literatūra:
sarunas par grāmatām
un literatūru Madonas
reģionā
Soļi un pakāpieni laikā :
paaudžu sarunas laikā

VKKF

VKKF
LV-100
mērķprogr
amma

3850,00

Neatbalstīts

Vidzemes
kultūras
programm
a
UNESCO
LNK

1050

3 paaudžu sarunu cikls ar
Madonas reģiona
novadniekiem, kuri ar saviem
sasniegumiem ir cēluši, ceļ
Latviju
Kultūrvēsturiski Izglītojoša
nprogramma bibliotekāriem

“Izglītots, atvērts
bibliotekārszinātkāram, domājošam
lasītājam
Projekts iesaistei
UNESCO Latvijas
Nacionālās komisijas
tīklā “Stāstu
bibliotēkas”
Saules pulkstenis
Madonas vēsturiskajā
centrā
Sarunas par grāmatām
un literatūru Madonas
reģionā
Mobilais vides spēļu
komplekts “Spēlē un
zini”
Soļi un pakāpieni laikā :
paaudžu sarunas laikā

Iesaiste tīklā “Stāstu
bibliotēkas”

Atbalstīts

Rietumu
labdarības
fonds
VKKF

12900

Saules pulksteņa izveide pie
biblio9tēkas

Neatbalstīts

250,00

Autoru tikšanos programma

Atbalstīts

CEMEX
iespēju
fonds
VKKF
LV-100
mērķprogr
amma

800,00

Mobilais vides spēļu
komplekts, pilnveidojot vides
zināšanas .
3 paaudžu sarunu cikls ar
Madonas reģiona
novadniekiem, kuri ar saviem
sasniegumiem ir cēluši, ceļ
Latviju

Atbalstīts

1500,00

Neatbalstīts

Atbalstīts
2018. gadā
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Sabiedrības
informēšanas projekts
par Eiropas Savienības
jautājumiem

LR Ārlietu
ministrija

220,00

Pasākumu cikls „Veidosim
kopīgu Eiropas nākotni
Madonā”: 8.novembrī tikšanās
– diskusija ar žurnālisti,
Latvijas Radio un LTV
raidījumu vadītāju Sandru
Kropu un ceļojošās izstādes
“Zināmās un nezināmās
Ziemeļvalstis” atklāšana;
25.novembrī ģimeņu tikšanās
"Kultūras mantojuma
pielietojums 21.gadsimtā".

Atbalstīts

Iesaistīšanās, kopdarbība projektos ir perspektīvais projektu darba virziens, jo
sadarbībā vienmēr iespējas ir plašākas un daudzveidīgākas.
❖
2017. gadā Madonas novada bibliotēka iesaistījās LNB projektos:
-„Latviešu oriģinālliteratūra Latvijas bibliotēkās” (67 grāmatas par summu 578.88€)
-„Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2017” (2 grāmatas par summu 16.30€)
- “Tikšanās Latvijas novadu bibliotēkās”, kā rezultātā apmeklētājiem tika piedāvāta
Valda Grēviņa dzejas pēcpusdiena ar J. Jarāna un V. Mucenieka piedalīšanos.
❖
Kopš 2005. gada ir izveidojusies laba sadarbība starp trim rajoniem Gulbeni,
Madonu un Alūksni, vienojoties par kopdarbību EK EDIC projektā. Attīstot sadarbību
starp Gulbenes, Madonas un Alūksnes bibliotēkām realizēts projekts
Uzturētājstruktūru atlase tīkla Europe Direct informācijas centriem 2013.- 2017.
gadam. Gada nogalē sadarbībā izstrādāts projekta pieteikums nākošajam projekta
periodam 2018–2020.
Projekta
nosaukums
Partneru atlase,
kas darbosies kā
“Europe Direct”
informācijas
centri Latvijā
(2018–2020)

Finansētājs
Eiropas Komisija

Finansējuma
apjoms
Projekta
ietvaros tiek
finansētas
aktivitātes

Projekta apraksts (īss
kopsavilkums)
Kopprojekts ar Gulbenes
novada un Alūksnes pilsētas
bibliotēku. Europe Direct” ir
Eiropas Komisijas izveidots
informācijas tīkls, kas sniedz
atbildes par jebkuru ES
darbības un politikas jomu,
praktisku informāciju un
padomus, kontaktinformāciju
par iespējamām sadarbības
organizācijām. Eiropas
Komisija šādi pastiprina
komunikācijas aktivitātes, lai
sniegtu atbildes uz iedzīvotāju
uzdotajiem jautājumiem par
ES, lai veicinātu diskusijas par
ES un lai organizētu
pasākumus vietējā līmenī.

Atbalstīts/
neatbalstīts
Atbalstīts

Projektu darbs, projektu izstrāde patērē daudz laika un ir apbēdinoši, ja netiek saņemts
atbalsts. Tajā pašā laikā tā ir laba iespēja dažādot bibliotēkas piedāvājumu.
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10. PUBLICITĀTE
Madonas novada bibliotēkas darbiniecēm ir izveidojusies regulāra sadarbība ar
Madonas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistiem, apkopojot aktuālāko
informāciju par bibliotēkas piedāvājumu, organizētajām aktivitātēm un nosūtot to
publicēšanai novada informatīvajā izdevumā „Madonas Novada Vēstnesis”.
Turpinājusies regulāra sadarbība ir ar Madonas reģionālo laikrakstu „Stars”. Regulāri
tiek apkopota un iesūtīta informācija Madonas novada pašvaldības kultūras nodaļai, lai
pašvaldības tīmekļa vietnes kultūras sadaļā un kultūras notikumu kalendārā būtu ietverta
informācija par bibliotēkas katra mēneša aktivitātēm un par organizētajiem pasākumiem.
Madonas novada bibliotēkai ir sava tīmekļa vietne, kas tiek regulāri papildināta ar aktuālāko
informāciju. Madonas novada bibliotēkai izveidoti konti arī populārākajos sociālajos tīklos –
Latvijas bibliotēku portālā (www.biblioteka.lv), draugiem.lv, twitter.com un facebook.com.
Pēc 2017.gada statistikas datiem var secināt, ka mājas lapa un sociālie tīkli (twitter.com un
facebook.com) nodrošina ātru un ērtu informācijas apriti, informācija tiek nodota dažādām
vecuma grupām, kā arī tiem, kas bibliotēku līdz šim nav apmeklējuši. Sociālie tīkli ir lielisks
veids, kā ieinteresēt un piesaistīt jaunus bibliotēkas apmeklētājus. Populārākais sociālais tīkls
2017.gadā bijis facebook.com (+122,6%), mājas lapas un twitter.com apmeklējums audzis
par 13%.
Bibliotēkas informācija tīmeklī:
✓
bibliotēkas tīmekļa vietne (mājaslapa)
http://www.madona.lv/biblioteka/lv/
Novitāte- Video autors Kristiāns Safronovs, Madonas Valsts ģimnāzijas 8.b klase (2017-- http://www.madona.lv/biblioteka/lv/par-biblioteku
✓
sociālie tīkli
Madonas novada bibliotēka regulāri publicē aktuālāko informāciju Latvijas un pasaules
populārākajos sociālajos tīklos:
• Latvijas bibliotēku portālā izveidots profils, lai publicētu aktuālāko informāciju:
http://www.biblioteka.lv/libraries/madonas-novada-biblioteka/default.aspx
• Portālā draugiem.lv ir izveidota bibliotēkas lapa
http://www.draugiem.lv/madonasbiblioteka/
• Sociālajā tīklā facebook.com ir izveidota bibliotēkas lapa
https://www.facebook.com/MadonasBIB/
• Izveidots profils twitter.com
https://twitter.com/MadonasBIBL
Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi
2017.gadā Madonas novada bibliotēka iesaistījās Latvijas Bibliotekāru biedrības Jauno
speciālistu sekcijas kurētājā projektā “Vasara bibliotēku dzīvē 2017” jeb #LibdayLV_2017 un
ieguva uzslavu TOP3 bibliotēkai par aktīvu, kvalitatīvu un oriģinālu informācijas publicēšanu
46

tīmekļa sociālajās vietnēs. Šī iniciatīva rosināja vairāk domāt par aktīvāku ikdienas
publicitātes veidošanu.
Veiksmīgākais bibliotēku popularizējošais pasākums Vidzemes aptvērumā 2017.gadā
bijusi Latvijas Bibliotekāru biedrības Vidzemes nodaļas 20.konference “Esam ieausti raksti
savā valodā, zemē un novadā”, bet veiksmīgākais pasākums valsts mērogā noteikti bijusi
Bibliotēku novadpētniecības konference “Šodienas notikums – rītdienas vēsture”
Plašu atpazīstamību radīja CEMEX iespēju fonda atbalstītais projekts mobilais vides
spēļu komplekts „Spēlē un zini”, kurš guva atsaucību dažādās auditorijās.

Spēli ”Izzini Madonu” spēlē
jaunieši

Spēli ”Izzini Madonu” spēlē
senioru auditorija

Publicitāte veido bibliotēkas tēlu, tāpēc nepieciešams nemitīgs darbs pie informācijas
sagatavošanas, apkopošanas un ievietošanas visos informācijas tīklos. Tā kā Madonas
novada bibliotēkā nav sabiedrisko attiecību speciālista, publicitāte ir kolektīvais darbs.

Muzeju nakts bibliotēkā ”Laiks ātrāki steidzas kā vagona rats” Aktivitāte
”Bokštabu boksterēšanas laiks”

11. SADARBĪBAS TĪKLA RAKSTUROJUMS
Lai bagātinātu bibliotēkas piedāvājumu tiek meklēti jauni sadarbības partneri un
turpināta veiksmīgi iesāktā sadarbība ar reģiona un skolu bibliotēkām, vispārizglītojošām
skolām, J.Simsona Madonas mākslas un J.Norviļa Madonas mūzikas skolu, Madonas
Novadpētniecības un mākslas muzeju, citām pašvaldības iestādēm, interešu klubiem un
sabiedriskajiem medijiem.
Laba sadarbība izveidojusies ar:
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• LNB BAC – dalība organizētajos profesionālās pilnveides pasākumos, konsultācijas,
projekti, dāvinājumi;
• LNB BLC – projekti, „Bērnu žūrija”, darbs ar bērniem un jauniešiem;
• KISC – projekti, apmācības, vebināri, datortehnika u.c.;
• LR KM Bibliotēku nodaļa, Latvijas Bibliotēku padome;- bibliotēku akreditācijas jautājumi;
• SIA TietoLatvia – ikdienas darbs ar BIS Alise, konsultācijas, semināri;
• LBB, LBB VN – konferences, saieti;
• UNESCO Latvijas Nacionālā komisija – Stāstu bibliotēku tīkls;
• Ziemeļu Ministru padomes birojs – Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa;
• Net-Safe Latvia – droša interneta pasākumi u.c.
Sadarbībā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru Eiropas E-prasmju nedēļas
ietvaros organizētas nodarbības “Tavas e-iespējas”, sadarbībā ar Madonas pilsētas
1.vidusskolu notikusi dzejas dienu aktivitāte - tikšanās ar dzejnieci un mūziķi Elīnu Līci un
dziesminieku Uldi Kākuli; Madonas pilsētas 2.vidusskolas skolēni iesaistījušies lekcijā
jauniešiem “Erasmus 30: ES dalos pieredzē”, Eiropas stundās “Latvija – Eiropas Savienības
dalībvalsts”, “Romas līgumu parakstīšanas 60.gadadiena”, Eiropas Valodu dienā “ES un 24
valodas”, arī Praulienas pamatskolas skolēni iesaistījušies Eiropas Valodu dienā “ES un 24
valodas”.
Sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā un ES māju Rīgā eksponēta
ceļojošā izstāde „Arvien ciešāka savienība. Romas līgumu mantojums mūsdienu Eiropai”,
atzīmējot Romas līgumu parakstīšanas 60. gadadienu, sadarbībā ar Kanādas vēstniecību
eksponēta izstāde “Arktikas noslēpumi”, sadarbībā ar Gulbenes novada bibliotēku un
Alūksnes pilsētas bibliotēku, realizēts Eiropas Komisijas projekts “Europe Direct”.

12. METODISKAIS UN KONSULTATĪVAIS DARBS
Metodiskā un konsultatīvā darba veikšanā 2017.gadā tradicionāli aktuāli un nozīmīgi
darbības virzieni:
1) bibliotekāru profesionālās pilnveides pasākumu
organizēšana, nodrošināšana,
koordinēšana darbinieku kompetenču attīstīšanai;
2) pakalpojumu kopums - konsultācijas un metodiska palīdzība dažādos bibliotekārā darba
jautājumos bibliotēku darbības kvalitātes pilnveidošanai;
3) darbs ar BIS Alise visās reģiona pašvaldību bibliotēkās, apmācības, konsultācijas, krājumu
inventarizācijas, arī skolu bibliotēkās (sistēmas administratore) – kvalitatīva krājuma un tā
izmantošanas piedāvājumam;
4) dažādu pasākumu organizēšana, projektu, aktivitāšu koordinēšana, datu apkopošana,
analīze.
2017.gadā metodiskais un konsultatīvais darbs veikts ar 32 Madonas, Cesvaines, Ērgļu,
Lubānas un Varakļānu novados esošajām pašvaldību publiskajām bibliotēkām saskaņā ar
noslēgtajiem sadarbības līgumiem atbilstoši partneru funkcijām, uzdevumiem. Ir izmaiņas
bibliotēku skaitā Ērgļu novadā – Liepkalnes bibliotēka saskaņā ar Ērgļu novada pašvaldības
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domes lēmumu (Nr.2, 7.p.) 29.06.2017 reorganizēta un izveidota kā Sausnējas bibliotēkas
ārējais apkalpošanas punkts.
Metodiskais un konsultatīvais darbs organizēts, izmantojot dažādas darba formas –
semināri, konsultācijas, individuālas konsultācijas, bibliotēku apmeklējumi. Ikdienas darbs
saistīts ar konsultāciju sniegšanu par visdažādākajiem bibliotekārā darba jautājumiem.
Darba veikšanā iesaistīti visi Madonas novada bibliotēkas darbinieki, jo speciālisti
pašvaldību un arī skolu bibliotēku darbiniekus konsultē un informē par jebkuru bibliotekārā
darba jautājumu.
Madonas novada bibliotēka 2017. gadā organizējusi sekojošus 13 profesionālās
pilnveides pasākumus:
- 9 seminārus, t.sk. 1 pieredzes apmaiņas izbraukuma seminārs
- kopā ar sadarbības partneriem:
2 konferences,
1 prakse,
1 seminārs.
Šo pasākumu kopējais dalībnieku skaits – 604.
Madonas novada bibliotēkas organizētie profesionālās pilnveides pasākumi
N.p.k.
1.

2.

Norises
laiks
08.02.

09.03.

Norises
vieta
Madonas
novada
bibliotēka
(MNB)

MNB

Organizētājs
MNB sadarbībā
ar LNB, KM

I/K Virja
grāmatu galds
MNB sadarbībā
ar Latvijas
Bibliotekāru
izglītības
apvienību

SIA Latvijas

Pasākuma nosaukums, galvenās
tēmas
Seminārs:
Bibliotekāru izglītība šodien un
rīt: prasības vai iespējas?
Spilgtākie iespaidi no IFLA 2016
un Visdom 2016, kā arī cita
Latvijas bibliotēkām vērā
ņemama aizrobežu pieredze;
Nozares literatūras
jaunieguvumi;
Novadpētniecība bibliotēkās:
aktuālās tendences Latvijā un
pasaulē;
Izstādes “Krītošais akmens”
atklāšana

Dalībn.
skaits
45, t.sk. 1
skolas
bibliotekārs

Stundu
skaits
6

Seminārs:
Ceļā uz grāmatu;
Jaunākās literatūras apskats
novadpētniecībā;
Valsts valodas likums;
ES aktualitātes un E-rīki
publicitātes materiālu
veidošanā;

40, t.sk. 2
skolu
bibliotekāri

6
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Grāmata
grāmatu galds
3.

10.05.

MNB

MNB sadarbībā
ar EDIC Gulbenē
Madonas filiāli
I/K Virja
grāmatu galds
MNB sadarbībā
ar ETP grupu EP,
UNESCO LNK
tīklu “Stāstu
bibliotēkas”

4.

26.05.

MNB

5.

14.06.

Rīga

MNB

6.

13.09.

MNB

MNB sadarbībā
ar Tiesībsarga
biroju

I/K Virja
grāmatu galds
7.

11.10.

MNB

MNB

SIA Latvijas

Pašvaldību publisko bibliotēku
darbības pārskats 2016.gadā;
V.Grēviņa dzejas lasījums
Seminārs:
EDIC darba aktualitātes; Atbalsts
uzņēmējdarbībai. Iespējas
jaunajiem uzņēmējiem;
No domas līdz darbam: aktīvā
atpūta visos gadalaikos
Seminārs- metodiskā diena:
Lasītāju apkalpošanas darba
aktualitātes;
Stāstu kamolītis “Manas muižas/
pils stāsts” ripo Madonā;
Latvija un Eiropa 21. gadsimta
izaicinājumu priekšā – tikšanās a
r EP deputātu Arti Pabriku;
Izstādes “Latvijas kultūrceltņu
mantojums laikmeta griežos”
atklāšana
Pieredzes apmaiņas izbraukuma
seminārs:
LNB;
LU Akadēmiskā centra
Torņakalnā bibliotēka;
Latvijas Nacionālais mākslas
muzejs;
Kultūras pils “Ziemeļblāzma”,
bibliotēka
Seminārs:
Īss ieskats cilvēktiesībās un
Tiesībsarga darbs;
Pakalpojumu dizains un
bibliotēka;
“Paldies, ka uzmodināji” –
grāmatas atvēršanas svētki kopā
ar dzejnieci un publicisti A. Līci
Seminārs:
Darbs grupās – praktiskas
nodarbības:
Grafiskā dizaina tiešsaistes
platforma Canva.com,
Informācijas
meklēšana
bibliotēku abonētajās un LNB
datubāzēs,
Alise.
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6

30

6

45, t.sk. 5
skolu
bibliotekāri

6

41

6

45

6
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8.

08.11.

MNB

Grāmata
grāmatu galds
MNB sadarbībā
ar EDIC Gulbenē
Madonas filiāli,
Ārlietu
ministriju (ESIP),

Ziemeļu
Ministru
padomes
birojs

9.

13.12.

MNB

Zvaigzne ABC
grāmatu galds
MNB

Tikšanās ar grāmatas
“Norakstītie” autori I.Raščevsku
Seminārs:
ES aktualitātes. Ziemeļvalstis;
Novadpētniecības darbs
bibliotēkās, pieredze, ideju
tirgus;
Zināmais nezināmajā – tikšanās
ar žurnālisti, raidījumu vadītāju
S. Kropu, izstādes “Zināmās un
nezināmās Ziemeļvalstis”
atklāšana

40

Google rīki ikdienas darbam;
40
Darbs grupās – praktiskas
nodarbības:
Grafiskā dizaina tiešsaistes
platforma Canva.com,
Informācijas
meklēšana
bibliotēku abonētajās un LNB
datubāzēs,
Alise.
Kas es esmu? Vēdu skatījums
Kopā:
369

6

6

54 akad.
stundas

Ikvienā no semināriem darba kārtībā ir informācija par aktualitātēm, novitātēm
Latvijas un pasaules bibliotekārajā sabiedrībā. Tradicionāli ikmēneša semināri organizēti
mēneša otrajā trešdienā. Regulāri dots vārds kolēģiem, kuri apmeklējuši dažādus kursus,
seminārus, lai tālāk dalītos pieredzē, kā arī tematiski kolēģi dalījušies sava darba labās
prakses piemēros. Katrā seminārā ietverta kāda iedvesmojoša, izzinoša lekcija vai tikšanās ar
sabiedrībā zināmiem un mazāk zināmiem cilvēkiem.
Semināros aicināti piedalīties grāmatu tirgotāji, tādējādi ir iespēja iegādāties
literatūru bibliotēku krājumu papildināšanai gan iepriekš veicot pasūtījumus, gan izvēloties
grāmatas no piedāvājuma uz vietas. Pārskata periodā vairākkārt izmantoti I/K Virja un SIA
Latvijas Grāmata, kā arī Zvaigznes ABC piedāvājumi.
Atgriezeniskā saite no semināros dzirdētā, redzētā nav izmērāma skaitļos, jo no
ikkatras tikšanās reizes ikviens gūst to, kas viņam vairāk nepieciešams, ierosmes, jaunas
idejas, arī savstarpējās neformālās sarunas ir stimuls pilnveidoties, iedvesmoties tālākam
darbam, īpaši ja strādā viena darbinieka bibliotēkā, kā tas ir vairumā.
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Bibliotēku darbinieku seminārā Valentīna Ločmele dalās iespaidos no konferences
”Lasītāju apkalpošanas speciālistu konference”
Bibliotekāri gada nogalē saņem Madonas novada bibliotēkas izsniegtus
apliecinājumus par tās organizēto profesionālās pilnveides pasākumu apmeklējumu.
Citu institūciju organizētie pasākumi sadarbībā ar Madonas novada bibliotēku:
Konferences
LBB Vidzemes nodaļas 20. saiets – konference “Esam ieausti raksti savā valodā, zemē
un novadā” 18.-19. jūlijā “Ezerniekos”
2017. gada 18. un 19. jūlijā Latvijas Valsts mežu atpūtas un tūrisma centrā
“Ezernieki” Lubānas novadā notika Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) Vidzemes nodaļas 20.
saiets – konference “Esam ieausti raksti savā valodā, zemē un novadā”, pulcējot kopā 103
dalībniekus no Vidzemes novadiem un Rīgas. Tradicionāli saietus – konferences ik gadu
organizē kādā no Vidzemes novadiem sadarbībā ar reģiona galveno bibliotēku, šogad –
Madonas novada bibliotēku.
Pasākumu atklāja LBB Vidzemes nodaļas priekšsēdētāja O. Kronberga, ar LVM
atpūtas vietu “Ezernieki” iepazīstināja pārvaldniece Dz. stariņa, bet radošas, darbīgas un
profesionālām zināšanām piepildītas dienas vēlēja Madonas novada bibliotēkas direktore
I.saulīte. Ar LBB jaunās valdes stratēģijas izstrādi iepazīstināja un aktīvi mudināja paust
viedokļus LBB valdes priekšsēdētāja M.Jēkabsone.
Konferences pirmajā dienā programmā atklājām mūsu novadu – Madonas, Lubānas,
Varakļānu, Ērgļu, Cesvaines - kultūrvēsturiski nozīmīgās bagātības:
Par Lubānas novada kultūrvēsturisko mantojumu, saimniecisko dzīvi, tūrisma
objektiem stāstīja Lubānas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece I.Peilāne,
“Grāfienes Eleonoras stāsts” - vēstīja Varakļānu muzeja vadītāja T. Korsaka,
“Citādais Blaumanis” - to atklāja Braku muzeja vadītāja Z. Saulīte,
“Cesvaines pils dārgumu” apskatu sniedza Cesvaines pašvaldības Tūrisma aģentūras
direktore D.Glaudāne,
“Nenopietnā Martuževa” - B. Martuževas fonda “Rakstītāja” valdes priekšsēdētājas
A.Eglienas sniegumā.
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Par Vidzemes folkloras kolekcijām un grāmatas “Mežameitas” ceļu pie lasītāja stāstīja
Latvijas Folkoras krātuves digitālā arhīva “garamantas.lv” vadītāja, rakstniece S. Reinsone.
Vakara izskaņā klausījāmies Pļavas nomnieces dzeju autores S. Radiņas un Z.
Bekmaņa izpildījumā grupas Bruģis muzikālajā pavadījumā.
Aktivitātes piedāvāja D.Kiopa dabas darbnīcā “Katram savu slotiņu” , bet loka
šaušanā un citās sportiskās nodarbēs iesaistīties aicināja M. Valainis no biedrības Aborieši.
Otrajā konferences dienā klausījāmies LNB speciālistu ziņojumus:
- 2016.gads Latvijas publiskajā bibliotēkās: pieredze, atziņas, idejas (I.Kļaviņa)
- Profesionālā literatūra (E.Vīksna)
- Lasīšanas veicināšanas kampaņas un programmas Latvijā (S.Tretjakova).
Par LBB Jauno speciālistu sekcijas aktivitātēm ziņoja sekcijas vadītāja E.Sniedze.
Konferences noslēgumā “Meklējot mūsu nākotnes atslēgas vārdus” pārdomās dalījās
un diskusijā iesaistīties rosināja LBB Vidzemes nodaļas vadītāja O.Kronberga.
✓ Bibliotēku novadpētniecības konferences “Šodienas notikums – rītdienas vēsture”
20.- 21.septembrī Madonas novada bibliotēkā sadarbībā ar LNB, pulcējot kopā 112 Latvijas
bibliotēku novadpētniecības darba speciālistus.
✓ Madonas novada bibliotēka sadarbībā ar mācību centru “Buts” bija prakses vieta ESF
projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” un “Jauniešu garantijas” lietveža kvalifikācijas
ieguvei programmā “Administratīvie un sekretāra pakalpojumi” 1 praktikantei laikā periodā
19.12.2016.- 30.01.2017. Pēc projekta mācībām šī praktikante pavasarī brīvprātīgi veica
bibliotēkā lietvedības darbu.
✓ Sadarbībā ar Madonas novada pašvaldības Izglītības nodaļu notika
31.10. seminārs “Darbs ar informācijas avotiem karjeras izglītībā”, lektore VIAA karjeras
atbalsta eksperte D. Udrase, piedaloties 19 pašvaldību un skolu bibliotēku darbiniekiem.
Bibliotēku apmeklējumi
2017.gadā vismaz vienu reizi apmeklētas visas Madonas reģiona bibliotēkas.
Apmeklējumu mērķi - novērtēt bibliotēkas darbību; sniegt metodisku palīdzību, uzsākt
krājuma inventarizāciju. Kopumā bibliotēkas apmeklētas 39 reizes.
Izmantojot BIS Alise Inventarizācijas moduli, 4 novadu bibliotēkās (Aronas pagasta
Kusas, Ļaudonas un Sāvienas, Praulienas pagasta) tika veikta krājuma inventarizācija. Šo
procesu klātienē uzsākt palīdzēja Madonas novada bibliotēkas kolēģu darba grupa.
Metodiskais un konsultatīvais atbalsts izglītības iestāžu bibliotēkām
Reģiona skolu bibliotēkām tiek piedāvāts viss metodisko pakalpojumu klāsts sadarbībā
ar skolu bibliotēku metodiskā darba koordinatori Regīnu Cirveli, Madonas pilsētas
vidusskolas bibliotēkas vadītāju.
Lai nodrošinātu bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides paaugstināšanu, vairāku
gadu garumā turpinās laba sadarbība ar skolu bibliotekāriem. Skolu bibliotekāri aicināti
piedalīties Madonas novada bibliotēkas rīkotajos semināros, kad iekļautas atbilstošas tēmas,
2017.gadā piedalījušies 3 semināros. Regulāri tiek pārsūtīta aktuālā informācija. Regulāri tiek
sniegtas konsultācijas par darbu ar BIS Alise neskaidros jautājumos, regulāra uzraudzība par
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elektroniskajā kopkatalogā veikto ierakstu kvalitāti (KKN, sistēmas administratore).
Konsultācijas inventarizācijas procesa veikšanai sniegtas Ļaudonas, Madonas 1.vidusskolas,
Liezēres pamatskolas bibliotēkām.
Metodiski konsultatīvā darba veikšanā nemainīgi nozīmīga loma ilggadīgiem sadarbības
partneriem dažādos profesionālās darbības jautājumos.
Ikdienas darbā visciešākie kontakti ar tuvākajiem partneriem:
Madonas reģiona 5 novadu pašvaldību publiskās un skolu bibliotēkas;
reģiona novadu pašvaldības, pagastu pārvaldes, izglītības, kultūras
iestādes, NVO.
Sadarbība vietējā līmenī notiek atbilstoši noslēgto sadarbības līgumu programmai,
dažādu pasākumu, lasīšanas veicināšanas aktivitāšu organizēšanā, bibliotēku interešu
pārstāvniecībā.
Piedaloties citu institūciju organizētajos pasākumos, ir iespēja gūt sava darba
pilnveidošanai idejas, ierosmes tālākai darbinieku profesionālo kompetenču attīstīšanai.
Ilgtermiņā bibliotēkai laba sadarbība ar:
LNB BAC, KAC – dalība organizētajos profesionālās pilnveides
pasākumos, konsultācijas, projekti, dāvinājumi;
LNB BLC – projekti, „Bērnu žūrija”, “Skaļā lasīšana”, darbs ar bērniem
un jauniešiem;
KISC – projekti, apmācības, vebināri, datortehnika, konkursi u.c.;
LR KM Bibliotēku nodaļa, Latvijas Bibliotēku padome - bibliotēku
akreditācijas jautājumi;
SIA TietoLatvia – ikdienas darbs ar BIS Alise, konsultācijas, semināri;
LBB, LBB VN – konferences, saieti;
VKKF – finansiālais projektu at
UNESCO Latvijas Nacionālā komisija – Stāstu bibliotēku tīkls;
Ziemeļu Ministru padomes birojs – Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa;
Net-Safe Latvia – droša interneta pasākumi;
Reģionu galvenās bibliotēkas – visdažādākie darba jautājumi,
pieredzes apmaiņa.
Metodiski konsultatīvais darbs ir nozīmīgs jaunu ideju apgūšanā un novadu bibliotēku
tālākā attīstībā, saskarsmes ar kolēģiem uzlabošanā, pieredzes apmaiņai, jaunu iemaņu un
zināšanu apgūšanai, tādējādi veicinot labas bibliotekārās apkalpošanas kultūru novadu
bibliotēkās. Lai varētu kvalitatīvāk veikt metodiskā darba organizēšanu, darbiniekiem pašiem
jaunas zināšanas jāapgūst gan ikdienā, gan apmeklējot dažādus izglītojošus pasākumus, gan
lasot materiālus interneta resursos.

Direktore

I.Saulīte
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PIELIKUMS
Publikācijas par Madonas novada bibliotēku
1. Berele, Egita, "Krītošā akmens" projekts turpinās : [par franču māksl. Lorāna Grizela
lielformāta plakātu izstādi "Krītošais akmens" Madonas novada bibliotēkā] / Egita
Berele. Stars, Nr.27 (2017, 3.marts), 4.lpp.
2. Berele, Egita, "Pasaule. Eiropa. Prognozes" : [par franču māksl. Lorāna Grizela
lielformāta plakātu izstādi "Krītošais akmens" Madonas novada bibliotēkā] / Egita
Berele. Stars, Nr.16 (2017, 7.febr.), 4.lpp.
3. Berele, Egita, Daniela pravietojumi Madonā : [par franču māksl. Lorāna Grizeļa
lielformāta plakātu izstādi "The Rock Project" par Daniela grām. 2.nod. pravietojumu
par pasaules vēstures gaitu Madonas novada bibliotēkā] / Egita Berele ; tekstā stāsta
L.Grizels, izstādes kurators Dzintars Geide. Adventes Vēstis, Nr.3 (2017, marts),
[5.]lpp.
4. Bērziņš, Māris, Kad darbs rakstīts sirds asinīm... : [saruna ar romāna "Svina garša"
aut., rakstnieku : sakarā ar tikšanos ar lasītājiem Madonas novada bibliotēkā] / Māris
Bērziņš ; pierakst. Inese Elsiņa. Stars, Nr.72 (2017, 21.jūn.), 4.lpp. : ģīm.
5. Elsiņa, Inese, Tikšanās un izstādes atvēršana novada bibliotēkā : [par gaidāmo
tikšanos ar TV un radio žurnālisti Sandru Kropu un Ziemeļu ministru padomes
tematiskās ceļojošās izstādes "Zināmās un nezināmās Ziemeļvalstis" atklāšanu
Madonas novada bibliotēkā] / Inese Elsiņa. Stars, Nr.128 (2017, 1.nov.), 4.lpp.
6. Elsiņa, Inese, Paraksta Nodomu protokolu ar augstskolu : [sakarā ar Madonas novada
domes, Madonas novada bibliotēkas un Latvijas Universitātes līgumu par sadarbību
izglītības, reģionālās attīstības un zinātnes jomā] / Inese Elsiņa ; tekstā stāsta
Madonas novada domes priekšsēdētājs Agris Lungevičs, Izglītības nodaļas vadītāja
Solvita Seržāne, Latvijas Universitātes Madonas filiāles vadītāja Lolita Kostjukova.
Stars, Nr.123 (2017, 20.okt.), [1.], 4.lpp. : ģīm.
7. Elsiņa, Inese, Konferencē akcentē novadpētniecības darbu : [par Latvijas bibliotēku
novadpētniecības konf. "Šodienas notikums - rītdienas vēsture" Madonā novada
bibliotēkā] / Inese Elsiņa ; tekstā stāsta Ērgļu bibliotēkas vadītāja Kaiva Bukovska.
Stars, Nr.113 (2017, 27.sept.), 4.lpp. : ģīm.
8. Elsiņa, Inese, Anda Līce atver rudens grāmatu : [par dzejnieces, publicistes dzejas
grām. "Paldies, ka uzmodināji" klajā nākšanai velt. pasākumu Madonas novada
bibliotēkā] / Inese Elsiņa ; tekstā stāsta A.Līce. Stars, Nr.112 (2017, 26.sept.), 4.lpp. :
ģīm.
9. Elsiņa, Inese, Madonas mākslas mīļotāju pietura : [par mākslas studijas "4M"
dalībnieku darbu izstādes atklāšanu Madonas novada bibliotēkā] / Inese Elsiņa ;
tekstā stāsta studijas vadītāja Kristīne Šulce, studijas dalībnieki Larisa Pogule, Linda
Ļuļēna, Skaidrīte Bērziņa, Inese Elekse, Rihards Jagmanis, Vēsma Dumberga. Stars,
Nr.75 (2017, 30.jūn.), [1.], 4.lpp. : ģīm.
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10. Elsiņa, Inese, Atklās fotoizstādi Madonas bibliotēkā : [par plānoto Latvijas Privāto un
vēsturisko ēku asociācijas un biedrības "Latvijas Piļu un muižu asociācija" veidoto
izstādi "Latvijas kultūrceltņu mantojums laikmeta griežos"] / Inese Elsiņa. Stars, Nr.58
(2017, 19.maijs), 4.lpp.
11. Elsiņa, Inese, Tiekas ar EP deputātu Arti Pabriku : [par tikšanos ar Eiropas Parlamenta
Eiropas Tautas partijas grupas deputātu Madonas novada bibliotēkā] / Inese Elsiņa ;
tekstā stāsta A.Pabriks. Stars, Nr.58 (2017, 19.maijs), 4.lpp.
12. Elsiņa, Inese Madonas bibliotēka Muzeju naktī : [par aktivitātēm] / Inese Elsiņa. Stars,
Nr.56 (2017, 16.maijs), 4.lpp.
13. Elsiņa, Inese, Grāmatu svētki Madonas novada bibliotēkā : [par Madonas, Cesvaines,
Ērgļu, Lubānas, Varakļānu novada 16.Grāmatu svētkiem] / Inese Elsiņa ; tekstā stāsta
dzejnieks Uldis Auseklis. Stars, Nr.43 (2017, 11.apr.), [1.], 4.lpp. : ģīm.
14. 14 Elsiņa, Inese, Grāmatu svētki Madonā : [par gaidāmajiem Grāmatu svētkiem
Madonas novada bibliotēkā] / Inese Elsiņa. Stars, Nr.39 (2017, 31.marts), 4.lpp.
15. Elsiņa, Inese, Tiksies ar lasošu ģimeni : [par gaidāmo ģimeņu tikšanos cikla "Mēs
darām tā!" ietvaros Madonas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā] / Inese
Elsiņa. Stars, Nr.38 (2017, 29.marts), 4.lpp.
16. Elsiņa, Inese, Somu komiksu izstāde : [par gaidāmo somu māksl. apvienības "Kutikuti"
komiksu izstādi "Tempora mutantur" Madonas novada bibliotēkā] / Inese Elsiņa.
Stars, Nr.38 (2017, 29.marts), 4.lpp.
17. Elsiņa, Inese, Izstādes un filmas bibliotēkā : [par Zviedrijas vēstniecības LR organizēto
ceļojošo tematisko izstādi "Zviedru kriminālromānu ainas" un filmu skatīšanos
Madonas novada bibliotēkā] / Inese Elsiņa. Stars, Nr.32 (2017, 15.marts), 4.lpp.
18. Elsiņa, Inese, Vizīte Zviedrijas dienas ietvaros : [par Zviedrijas vēstnieka LR
V.E.Henrika Landerholma vizīti Madonas novadā] / Inese Elsiņa ; tekstā stāsta
Madonas Novadpētniecības un mākslas muzeja direktore Līvija Zepa, Madonas
novada domes priekšsēdētājs Andrejs Ceļapīters, H.Landerholms. Stars, Nr.31 (2017,
14.marts), [1.], 4.lpp. : ģīm.
19. Elsiņa, Inese, Tikās ar Jaujenieku ģimeni : [par pasākumu ģimenēm "Mēs darām tā"
Madonas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā] / Inese Elsiņa ; tekstā stāsta
nodaļas vadītāja Līga Fiļipova. Stars, Nr.24 (2017, 24.febr.), 4.lpp.
20. Elsiņa, Inese, Bibliotēkā runā par drošu internetu : [par Vispasaules drošāka interneta
dienai velt. pasākumu Madonas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā] / Inese
Elsiņa ; tekstā stāsta Madonas pilsētas 2.vidusskolas skolotāja Alla Sniedze, Madonas
pilsētas 1.vidusskolas skolotāja Ruta Pulkstene. Stars, Nr.18 (2017, 10.febr.), 4.lpp. :
ģīm.
21. Fiļipova, Līga, Novitātes Madonas novada bibliotēkā : [par mobilo vides spēli "Spēlē
un zini" : sakarā ar nodibinājuma "CEMEX Iespēju fonds" finansiālu atbalstu] / Līga
Fiļipova. Stars, Nr.132 (2017, 10.nov.), 4.lpp.
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22. Gaile, Gerda Ajanta, Brīvdabas pasākums ģimenēm "ES zaļai Latvijai" : [par Madonas
novada bibliotēkas rīkotajām brīvdabas aktivitātēm bērniem un ģimenēm pilsētas
svētku ietvaros] / Gerda Ajanta Gaile. Stars, Nr.67 (2017, 9.jūn.), 5.lpp.
23. Ko jaunu šogad piedāvā Madonas novada bibliotēka : [par bibliotēkas piedāvātajiem
pakalpojumiem] / materiāla sagat. Sarmīte Radiņa. Vēstnesis / Madonas novada
dome, Nr.1 (2017, febr.), 5., 9.lpp.
24. Kovtuna, Laura, Uztura un dzīvesveida ietekme uz veselību : [par ārsta
gastroenterologa Hosama Abu Meri lekciju "Mēs esam tas, ko mēs ēdam" Madonas
novada bibliotēkā] / Laura Kovtuna ; tekstā stāsta H.A.Meri. Stars, Nr.114 (2017,
29.sept.), 12.lpp. : ģīm.
25. Ločmele, Nellija, "Lai 1.aprīlis ir katru dienu!" : [stāsta novadniece, žurn. "Ir" galvenā
red. : sakarā ar piedalīšanos publiskajā diskusijā "Mediju vide Latvijā un pasaulē: kā
atšķirt melus no patiesības?" 16.Grāmatu svētku ietvaros Madonas novada
bibliotēkā] / Nellija Ločmele ; pierakst. Egils Kazakevičs. Stars, Nr.44 (2017, 12.apr.),
2.lpp. : ģīm.
26. Krasovska, Marlēna, Bibliotēku novadpētniecības konference "Šodienas notikums –
rītdienas vēsture" 2017.gada 20.–21.septembrī Madonā / Marlēna Krasovska..
Bibliogr. un koment. parindēs: 8., 10., 13.-14.lp. Bibliotēku Attīstības Centra
Vēstnesis, Nr.5 (2017, 19.dec.), 8.-16.lp. Tiešsaistes žurnāls. ISSN 2500-9400.
Sistēmas prasības: Adobe Acrobat Reader (PDF).
27. Ločmele, Valentīna, Vasarā lasītāko grāmatu TOP10 Madonas novada bibliotēkā : [par
bibliotēkas aktualitātēm] / Valentīna Ločmele. Stars, Nr.97 (2017, 22.aug.), 4.lpp.
28. Miglone, Baiba, "Mēs paši daudz ko varam mainīt" : [par laikr. "Stars" izsludinātā
konkursa "Eiropas eksperts" dalībnieku tikšanos ar Eiropas Parlamenta deputātu
Krišjāni Kariņu Madonas novada bibliotēkā] / Baiba Miglone ; tekstā stāsta K.Kariņš.
Stars, Nr.147 (2017, 15.dec.), [1.], 5.lpp. : ģīm.
29. Miglone, Baiba, Bibliotēku loma medijpratības veicināšanā : [sakarā ar ekspertu
diskusiju par bibliotēku un bibliotekāru lomu medijpratības veicināšanā Latvijā] /
Baiba Miglone ; tekstā stāsta Madonas novada bibliotēkas direktore Imelda Saulīte.
Stars, Nr.122 (2017, 18.okt.), 5.lpp.
30. Miglone, Baiba, Ceļojošā izstāde novada bibliotēkā : [par ceļojošo izstādi "Arvien
ciešāka savienība. Romas līgumu mantojums mūsdienu Eiropai" Madonas novada
bibliotēkā : sakarā ar Romas līgumu parakstīšanas 60.gadadienu] / Baiba Miglone ;
tekstā stāsta Madonas novada bibliotēkas Eiropas Savienības informācijas un uzziņu
lasītavas vadītāja Daiga Poča-Lapiņa. Stars, Nr.100 (2017, 29.aug.), 4.lpp.
31. Ņem rudeni pie rokas un dodies uz bibliotēku! : [par plānotajām aktivitātēm Madonas
novada bibliotēkā] / materiāla sagat. Sarmīte Radiņa. Vēstnesis / Madonas novada
dome, Nr.6 (2017, sept.), 6.lpp.
32. Pabrika, Undīne, "Patīk Latvijas daba un apkārtne" : [stāsta Eiropas Parlamenta
Eiropas Tautas partijas grupas deputāta Arta Pabrika dzīvesbiedre : sakarā ar
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viesošanos Madonas novada bibliotēkā] / Undīne Pabrika ; pierakst. Inese Elsiņa.
Stars, Nr.64 (2017, 2.jūn.), 4.lpp. : ģīm.
33. Poča-Lapiņa, Daiga, Bibliotēkas piedāvājums jūlijā : [par Madonas novada bibliotēkas
piedāvātajiem pakalpojumiem] / Daiga Poča-Lapiņa. Vēstnesis / Madonas novada
dome, Nr.4 (2017, jūl.), 9.lpp.
34. Puķīte, Daiga, Bibliotēku nedēļas aktivitātes Madonas novadā : [par plānotajiem
pasākumiem aktivitātē "Bibliotēkas un sabiedrība: vienotas kopīgiem mērķiem"] /
Daiga Puķīte. Stars, Nr.47 (2017, 21.apr.), 4.lpp.
35. Puķīte, Daiga, E-prasmju nedēļa 2017 bibliotēkās : [par aktivitātēm Madonas reģiona
bibliotēkās] / Daiga Puķīte. Stars, Nr.37 (2017, 28.marts), 5.lpp.
36. Radiņa, Sarmīte, Pasākums novada bibliotēkā : [par gadāmo pasākumu cikla "Kā labāk
dzīvot starp savējiem?" ietvaros Madonas novada bibliotēkā] / Sarmīte Radiņa. Stars,
Nr.147 (2017, 15.dec.), 4.lpp.
37. Radiņa, Sarmīte, Novada bibliotēkā : [par Madonas reģiona bibliotēku darbinieku
noslēguma semināru] / Sarmīte Radiņa. Stars, Nr.146 (2017, 13.dec.), 4.lpp.
38. Radiņa, Sarmīte, Bērnu grāmatu ilustrāciju izstāde : [par bērnu grām. il. Signes
Ērmanes-Ļitvinas darbu izstādi Madonas novada bibliotēkā] / Sarmīte Radiņa. Stars,
Nr.121 (2017, 17.okt.), 4.lpp. : ģīm.
39. Radiņa, Sarmīte, Atstāt rakstu zīmes savā laikā : [par gaidāmo tikšanos ar grām.
"Norakstītie" aut., sociālo aprūpētāju, bijušo Lubānas novada iedzīvotāju Ilgu
Raščevsku Madonas novada bibliotēkā] / Sarmīte Radiņa. Stars, Nr.118 (2017,
10.okt.), 4.lpp.
40. Radiņa, Sarmīte, Dzejas dienu vārdu mūzika : [par gaidāmo tikšanos ar dzejnieci un
mūziķi Elīnu Līci, dziesminieku Uldi Kākuli pasākumā "Vārdu mūzikas dara pasauli
dzīvu" Madonas novada bibliotēkā] / Sarmīte Radiņa. Stars, Nr.106 (2017, 12.sept.),
4.lpp. : ģīm..
41. Radiņa, Sarmīte, "Es mēģinu sakārtot sevi" : [par gaidāmo pasākumu cikla "Kā labāk
dzīvot starp savējiem?" tikšanos ar astroloģi Danutu Kiopu un pirtnieku Vilni Lejnieku
Madonas novada bibliotēkā] / Sarmīte Radiņa. Stars, Nr.68 (2017, 13.jūn.), 4.lpp. :
ģīm.
42. Radiņa, Sarmīte, "Zied ievas, mācies, lakstīgala, melnā naktī balti pogot" (A. Aivieksts)
: [par gaidāmo tikšanos ar dzejnieku Aivaru Aiviekstu Madonas novada bibliotēkā :
sakarā ar grām. "Būs maizes gads" un "Ielāps uz goda biksēm" izdošanu] / Sarmīte
Radiņa. Stars, Nr.52 (2017, 3.maijs), 4.lpp..
43. Radiņa, Sarmīte, "Es mēģinu saprast savu bērnu" : [par gaidāmo tikšanos ar Madonas
pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes "Priedīte" vadītāju Gitu Lancamani, skolotāju
Sandru Pulksteni, skolas un ģimenes psiholoģi Inesi Vaniņu pasākumu cikla "Kā labāk
dzīvot starp savējiem?" ietvaros Madonas novada bibliotēkā] / Sarmīte Radiņa. Stars,
Nr.44 (2017, 12.apr.), 4.lpp.
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44. Radiņa, Sarmīte, "Kā labāk dzīvot starp savējiem?" : [par gaidāmo tikšanos ar SIA
"Madonas slimnīca" Valdes priekšsēdētāju Arti Stuburu un zobārstu Kristapu Vidži
pasākumu cikla "Kā labāk dzīvot starp savējiem?" ietvaros Madonas novada
bibliotēkā] / Sarmīte Radiņa. Stars, Nr.31 (2017, 14.marts), 4.lpp.
45. Radiņa, Sarmīte, Klausāmies Valda Grēviņa dzeju Madonas novada bibliotēkā! : [par
gaidāmo dzejnieka (1895-1968) piemiņai velt. pasākumu Madonas novada bibliotēkā]
/ Sarmīte Radiņa. Stars, Nr.28 (2017, 7.marts), 4.lpp.
46. Radiņa, Sarmīte, "Ducis cara rubļu" Madonā : [par gaidāmo novadnieces, dzejnieces,
rakstnieces, red., tulk. Dainas Grūbes un fotogr. Pētera Grūbes viesošanos Madonas
novada bibliotēkā : sakarā ar grām. "Ducis cara rubļu jeb no svētdienas līdz
svētdienai" iznākšanu] / Sarmīte Radiņa. Stars, Nr.5 (2017, 11.janv.), 4.lpp. : ģīm.
47. Saulīte, Imelda, Kad dvēsele ar mīlestības otu iekrāso Ziemassvētku sajūtas... : [par
Madonas novada bibliotēkas paveikto 2017.g.] / Imelda Saulīte. Vēstnesis / Madonas
novada dome, Nr.9 (2017, dec.), 8.lpp.
48. Saulīte, Imelda, Madonas novada bibliotēkā realizēts projekts "Spēlē un zini" : [par
projektu "Mobilais vides spēļu komplekts "Spēlē un zini"" : sakarā ar nodibinājuma
"CEMEX Iespēju fonds" finansiālo atbalstu] / Imelda Saulīte. Stars, Nr.127 (2017,
31.okt.), 7.lpp
49. Saulīte, Imelda, Bibliotēku novadpētniecības konference Madonā : [par gaidāmo
Latvijas bibliotēku novadpētniecības konf. "Šodienas notikums - rītdienas vēsture"
Madonā novada bibliotēkā] / Imelda Saulīte. Stars, Nr.109 (2017, 19.sept.), 4.lpp.
Sižeti par Madonas novada bibliotēku Vidzemes televīzijā
1. Madonas novada bibliotēka /Kristiāna Safronova video/
https://www.youtube.com/watch?v=W0OrgXKXRkk
2. Aizsākts sarunu vakaru cikls Madonas bibliotēkā
https://www.youtube.com/watch?v=n0WCHKnrjPA
3. Sarunu vakari Madonas bibliotēkā
https://www.youtube.com/watch?v=HAXPuwTaoHg
4. Vaifijs tiekas ar bērniem Madonā
https://www.youtube.com/watch?v=WijSppE4nms
5. Kultūrvēsturiska izstāde un tikšanās ar Arti Pabriku Madonā
https://www.youtube.com/watch?v=j5_N30RSxLU
6. ''Balto matu stāsti'' Madonā
https://www.youtube.com/watch?v=CwiCBUV-H1s
7. XVI grāmatu svētki Madonā
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