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KOPSAVILKUMS 
 

● DARBA PRIORITĀTES 

2019. gada darba prioritātes - Latvijai Eiropas savienībā- 15,  Lasīšanas veicināšana 

ģimenēm,reģiona vietējās nozīmes bibliotēku akreditācija, lielā mērā  gada darbu pakārtojot šiem 

notikumiem, attīstot bibliotēku par vietu mūžizglītībai un pašmācībai, nodrošinot visu vecumu iedzīvotājiem 

iespēju uzlabot dzīvi ar informāciju, jaunām zināšanām, prasmēm.  
 

● JAUNI PAKALPOJUMI 

Īpaši akcentēta pakalpojumu attīstība- bibliotēkas  piedāvājums attālinātas izmantošanas iespējām- 

autorizācijas datu izsniegšana, bibliotēkas  piedāvājuma dažādošana dažādām mērķauditorijām.   

➔ Jauns pakalpojums -  3td e-GRĀMATU bibliotēka. 

➔ Jaunums! SBA pakalpojumā-noslēgta Vienošanās par sadarbību starpbibliotēku ietvaros starp Latvijas 

Neredzīgo bibliotēku un  Madonas novada bibliotēku. 

➔ Pie jauninājumiem atzīmējamas pasākumu norises formas - meistarklases, kuru ietvaros pasākuma 

apmeklētāji tiekas ar sava aroda lietpratējiem, gan apgūst ko jaunu. Otra forma - ekspedīcija - izbraukums pa 

reģionu, lai iepazītu vietas un uzņēmumus, kuru attīstību veicinājuši Eiropas Savienības projekti, jauna 

novadpētniecības forma. 
 

● NOZĪMĪGI/ JAUNI PROJEKTI 

Izstrādāti 9 projekti, iesaistoties VKKF projektu konkursos, Vidzemes programmā.  Nozīmīgākie no  

bibliotēkas organizētajiem pasākumiem 2019. gadā: Grāmatu svētki (700 apmekl.), profesionāla teātra izrāde 

”Zenta Mauriņa. Dokumentālie sapņi” (105 apmekl.), Bibliotēkas programma Muzeju naktī (317 apmekl.), 

EDIC-bibliotēkas programma pilsētas svētku ietvaros (286 apmekl.), “Dzejas dienas (57 apmekl.),  u.c.  

Noorganizēts īpašs 4 pasākumu cikls - meistarklases, lai sasniegtu atsevišķas interesentu grupas 

un tās izglītotu prozas, dzejas rakstīšanā, TV režijā. Organizētas tikšanās ar autoriem, piedāvāta iesaiste 

izziņas un jaunrades tapšanas procesā, līdzdarbošanās kopā ar autoriem. 

Kā viens no nozīmīgākajiem pasākumiem  minams Bērnu literatūras nodaļas organizētais 

sarīkojums “Stāsti par mums pašiem”- lasošākās  ģimenes.  
 

●   DARBS ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS MĒRĶU JOMĀ 

Sākot no lasīšanas veicināšanas līdz brīvai informācijas piekļuvei – Madonas novada bibliotēkā  plānotas 

un realizētas rīcības atbilstoši kopienas vajadzībām. Veiktās aktivitātes  sekmē digitālo iekļaušanu, tajā skaitā 

izmantojot piekļuvi informācijas un komunikācijas tehnoloģijām un attīstot iedzīvotāju digitālās prasmes, 

nodrošina piekļuvi pasaules kultūras mantojumam un zināšanām. 2019. gada darbs Madonas bibliotēkā  vērsts  

uz piedāvājumu, kas palīdz sasniegt ikvienu ilgtspējīgas attīstības mērķi.  
 

● PROBLĒMAS UN TO RISINĀJUMI 

Joprojām starp problēmām atzīmējamas iedzīvotāju  vājās informācijas meklēšanas un atlases spējas,   tāpēc 

tiek piedāvātas informācijpratības un medijpratības nodarbības visām vecuma grupām. Bērnu un jauniešu vidū 

vērojama slikta lasītprasme – tāpēc tiek piedāvātas lasīšanas veicināšanas programmas, iedvesmojoši pasākumi. 

Kā problēma varētu tikt atzīmēts arī laika patēriņš, lai informāciju sagatavotu un  ievietotu 4 sociālajos tīklos, 

taču svarīgs ir ikviens apmeklētājs un, ja ar kāda ieraksta palīdzību iespējams sasniegt jaunus lasītājus un jaunus 

pasākumu apmeklējums, tad ieguldītais darbs ir vainagojies ar panākumiem. 
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● CITI AKTUĀLI JAUTĀJUMI  

2019. gadā pārstrādāti Madonas novada bibliotēkas Darba iekšējās kārtības noteikumi, izstrādāta 

Madonas reģiona bibliotēku novadpētniecības koncepcija, Izstrādāta “Madonas novada pašvaldības  vietējās 

nozīmes publisko bibliotēku krājuma attīstības politika 2019.-2021. gadam. 

 

 

1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums 
 

• Īss situācijas apraksts 

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,  koordinē un metodiski vada reģiona 5 

pašvaldību  32 vietējās nozīmes 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 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 

izvietojums- kādreizējie teritoriālie  centri, kuri laika gaitā pārvērtušies par mazapdzīvotām vietām. 

Notiek sadarbība ar 22 Madonas reģiona skolu bibliotēkām, tajā skaitā 19 BIS Alise bibliotēkām. 

 

• Izmaiņas bibliotēkas darbībā pārskata periodā (izmaiņas juridiskajā statusā, institūcijas struktūrā u. c. 

būtiskas izmaiņas) nav notikušas. 

 

• Pārskata periodā paveiktais no bibliotēkas stratēģijā (attīstības plānā) definētajiem virzieniem 

un uzdevumiem 

Bibliotēkas darbība organizēta  saskaņā ar vidējā termiņa Madonas  novada  pašvaldības publisko 

bibliotēku darbības un  attīstības stratēģiju 2015-2020 gadu laika periodam.   

Tajā definētie  rīcības virzieni,  un uzdevumi  kopumā vērtējami kā realizēti un tālāk attīstāmi 

nākošajā plānošanas periodā. 

 

• Bibliotēku akreditācija  

 Madonas novada bibliotēkas akreditācija notikusi 2015. gada 2. decembrī, ieteikumi  izpildīti. 

2019. gadā ieguldīts nopietns darbs sagatavojot reģiona vietējās nozīmes bibliotēkas akreditācijai 

un noorganizējot akreditācijas procesu Madonas reģiona 5 novados. Rezultātā akreditētas 32 vietējās 

nozīmes bibliotēkas. 
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2. Finansiālais nodrošinājums 

 
Madonas novada bibliotēkas funkciju veikšanas finansējumu pamatā 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” 

 

 

95% finansējumu nodrošina Madonas novada pašvaldība; cits  piesaistītais finansējums- 5% , tajā 

skaitā 44% citi piešķīrumi reģionālās bibliotēkas funkciju nodrošināšanai, 22% piesaistītais projektu 

finansējums un 34% maksas pakalpojumu ieņēmumi. 

  

Madonas novada pašvaldība budžeta finansējumu piešķir: 

1. Ar atsevišķu lēmumu apstiprinot iestāžu amatu vienību sarakstus; 

2. Ar atsevišķu lēmumu piešķir iestādes funkcionēšanas budžetu; 

3. Ar atsevišķu lēmumu  piešķir finansējumu vienreizējiem (investīciju) finansiāliem pasākumiem-  

remontdarbiem, pamatlīdzekļu un inventāra iegādei. 
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Piecu gadu intervālā: 2015. gada nogalē darbinieku atalgojums 2016. gadam  tika paaugstināts par 

3%;  2016. gada nogalē, paaugstinot minimālo algu 2017. gadā,  pašvaldība atalgojumus paaugstināja par 

3%;  2017. gada nogalē saskaņā ar valstī noteiktās minimālās algas paaugstinājumu,  atalgojums 2018. 

gadam tika noteikts atkarībā no algas lieluma no 10 līdz 50 Eiro. No iestādes amatu vienību saraksta tika 

izņemts sētnieka amata vienība, to pievienojot Īpašumu uzturēšanas nodaļas štatiem.  

  Piešķīrumu atalgojumiem 2019. gadam apstiprināja  2018. gada 28. decembrī, Lēmums Nr. 555 

(protokols Nr. 23,24.p.) saskaņā ar struktūras maiņu,   to paaugstinot par 3%.  

2019. gadā  darbinieku atalgojuma (bruto) summu budžetā  ietekmēja  Madonas novada pašvaldības 

2018. gada 27. decembra Rīkojums Nr. MNP/2.1.1.12./18/120 Par darba algas izmaksas datumu noteikšanu, 

kurš noteica darba algu par kārtējo mēnesi izmaksāt nākošā mēneša septītajā datumā, tādējādi 2019. gada 

decembra atalgojums bija tikai 50% no mēneša amatu vienību saraksta  mēnešalgu  summas.  

2019. gada nogalē bibliotēkas darbinieku atalgojums  2020. gadam ar lēmumu tika apstiprināts  to 

nepaaugstinot. 

Sastādot 2020. gada budžetu, ar Rīkojumu Nr. MNP/2.1.1.12/19/97 Par Madonas novada 

pašvaldības 2020. gada budžeta sagatavošanu noteikts  krājumam paredzēt  EUR 1,95 uz iedzīvotāju  

pagastos, EUR 2,00 uz iedzīvotāju Madonā. 

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, 2019. gadā papildus  piešķirts finansējums 

elektroinstalāciju remontdarbiem un apgaismojuma remontdarbiem, uz kuriem norādīja darba drošības un 

ugunsdrošības  pārbaudēs, nodrošinot atbilstību MK normatīviem iestādes apgaismojuma remontdarbiem, 

pārejai uz LED spuldzēm,  grīdas seguma atjaunošanai vietās, kur vislielākā cilvēku plūsma. 

 

Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 

 2017 2018 2019 

Izdevumi kopā (EUR) 177588 179134 169884 

Darbinieku atalgojums (bruto) 93783 95756 95285 

Krājuma komplektēšana 15803 16239 17271 
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  Bis Alise izmaksas Madonas bibliotēkas budžetā nav iestrādātas, tā ir atsevišķa sadaļa par visām 

Madonas novada publiskajām bibliotēkām pašvaldības budžetā.  

Bibliotēkas budžetā neuzrādās Madonas novada pašvaldības finansējums  novada kontekstā 

nozīmīgiem pasākumiem. 2019. gadā Madonas novada pašvaldības Kultūras nodaļa apmaksāja pasākumu 

ciklu “Meistarklases kopā ar autoru: Radām kopā”- 835,00 Euro.  

Bibliotēkas izdevumi 2019. gadā: atalgojums kopā ar nodokļiem sastādīja 71%, 18% no bibliotēkas 

rīcībā esošā budžeta paredzēti iestādes uzturēšanai- komunālajiem maksājumiem, bibliotēkas darbības 

nodrošināšanai  nepieciešamajiem  pakalpojumiem un precēm. 10% no budžeta paredzēti krājuma 

komplektēšanai un 1%- kapitālajiem izdevumiem-  lasītāju karšu printera iepirkums.  

 

Pēdējo piecu gadu laikā kopumā  bibliotēkas budžets ir ar pieaugošu tendenci. 

   
 

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

 
•        Veiktie un plānotie telpu un ēku rekonstrukcijas projekti un remontdarbi 

2019. gada nogalē apritēja  16 gadi, kopš bibliotēka atrodas telpās Skolas ielā 12. 

 Ik gadu tiek veikta ēkas apsekošana, lai konstatētu ēkas amortizācijas rezultātā veidojošos 

defektus, noteiktu nepieciešamos remontdarbus to novēršanai, apzinātu problēmas,  kas prasa risinājumus. 

2019 gada vasarā veikti  remontdarbi - apgaismojuma un elektroinstalāciju remontdarbi, uz kuriem 

bija norādīts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta aktā, Darba aizsardzības un ugunsdrošības 

pasākumu risku novēršanai un samazināšanai plānā, kuru sagatavoja  SIA Media Control, veicot risku 

novērtēšanu. 

1. Abonementā veikti apgaismojuma  remontdarbi lai nodrošinātu atbilstību MK normatīviem, veikta LED    

spuldžu nomaiņa. 
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2.  Jaunākās periodikas lasītavā  veikta linoleja nomaiņa,  sienu pārkrāsošana, LED  spuldžu nomaiņa. 

3. Uzziņu literatūras lasītavā  veikta  galda mobilitātes kontaktu ierīkošana grīdā iekaļot, daļēja paklāja 

nomaiņa uz paklāja flīzēm, daļēja LED spuldžu nomaiņa. ES informācijas lasītavā veikta elektrības vadu 

demontāža  grīdā, elektrības kontaktu ierīkošana sienā, LED  spuldžu nomaiņa.  

4.  Resursu un datu pārvaldības nodaļā veikta LED  spuldžu nomaiņa. 

5.  Foajē pie ieejas uzlikts cilvēku skaitītājs 

Gada sākumā veikti tehniskie mērījumi saskaņā ar MK Noteikumiem 238 “Ugunsdrošības 

noteikumiem”.  Tika sastādīts Elektroinstalācijas izolācijas pretestības  mērījumu, elektroiekārtu, zemējuma 

ierīces un zemējumvada nepārtrauktības pretestības pārbaudes un zemējuma sistēmas pārbaudes akts. Nr. 

09042019/1. Darba veicējs SIA “ENC Latvia”.  Veikti:  

1. Elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumi; 

2. Elektroiekārtu zemējuma ierīces un zemējumvada vai metāliskās saites nepārtrauktības 

pretestības pārbaude; 

3. Elektroinstalācijas kontaktsavienojumu pārbaude. 

Gada nogalē saskaņā ar Madonas novada pašvaldības pasūtījumu,  SIA KPB PROJEKTĒTĀJS.LV 

veica ēkas Skolas ielā 12, Madonā ( Bibliotēka, muzejs), tehnisko apsekošanu, veicot tās tehniskā stāvokļa 

novērtēšanu atbilstoši ēkas funkcionālajai nozīmei, sniegts Tehniskās apsekošanas atzinums.  

Veikta VUGD ikgadējā  ugunsdrošības pārbaude, Akts Nr. 22/10.6.-3.1.-257, norādīts- Veikt 

mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaudi un tīrīšanu.  Gada nogalē SIA FN serviss  veica 

apsekošanu un  sniedza  Atzinumu par ventilācijas  sistēmas atbilstību normatīvajos aktos  noteiktajām 

prasībām. 

 

•        Telpu paplašināšana vai bibliotēku pārvietošana uz citām telpām 

 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 137 lasītāju vietas (konferenču telpu ieskaitot). 

Telpu plānojums un funkcionālais izvietojums nav mainīts. 

Bibliotēkas pakalpojumi cilvēkiem ar kustību traucējumiem pieejami 1. stāvā. 

 •        Iekārtas, aprīkojums (t. sk. IKT nodrošinājums): situācijas raksturojums un vērtējums, nākotnes 

prognozes, atjaunināšanas iespējas  

Veiktas izmaiņas telpu aprīkojumā: 

1.  Abonementā nomainīti 2 darbinieku datori, nomainīts 1 skaneris Datalogic Quickscan lite. 

2.  Uzziņu literatūras lasītavai iepirkta nomainīts 1 skaneris,  iepirkta ID karšu apdrukas iekārta  ID-300. 

3.  Resursu un datu pārvaldības nodaļā nomainīts 1 darbinieku dators, nomainīts 1 skaneris Datalogic 

Quickscan lite.  

IKT tehnoloģiju nodrošinājums kopumā vērtējams kā apmierinošs. Radušās problēmas tiek operatīvi  

novērstas. Pavisam bibliotēkas darbība tiek nodrošināta ar 40 datoriem, tajā skaitā 12- darbiniekiem,  28- 

apmeklētājiem, tajā skaitā mobilā datorklase. Bibliotēkas darbība tiek  nodrošināta ar  5 printeriem, 1 

kopējamo iekārtu, 2 multifunkcionālām iekārtām. Interneta ātrums līdz 25 Mb/s. 

Apmācībām un ikdienas nepieciešamībām pieejami 12 portatīvie datori (datorklase), kuri iegādāti 

2017.gadā. 

Multifunkcionālā iekārta, Toshiba (2014)  nodrošina kvalitatīvus drukāšanas, kopēšanas un 

skenēšanas pakalpojumus, tomēr nepieciešami arvien biežāki  iekārtas remonti. 2018. gadā tai  veikts  
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apjomīgs uzlabošanas darbs- iekārtas remonts- ruļļu, rekomplektu maiņa, 2019. gadā veikti divi remonti, kas 

liecina, ka jāplāno jaunas iekārtas iegāde.  

Atzīmēšanas vērta ir Bibliotēkas īpašumā 2018.gadā iegādātā skārienjūtīgā  iekārta  lai tradicionālās 

izstādes padarītu interaktīvākas un apmeklētājiem piedāvātu jaunu izstāžu variantu - virtuālās izstādes.  

Beidzoties termiņam, atjaunotas antivīrusu programmatūras  ESET Endpoint Security licences.  

 Sakarā ar informāciju, ka 2020. gadā plānots pārtraukt atbalstu Windovs 7, 2019. gadā tika veikts 

programmatūru audits, lai apzinātu stāvokli un noteiktu vajadzības.  

 
 Aktuāla ir 4  darbinieku datoru uzlabošana vai nomaiņa.  

 
Ir iesniegts pieteikums datortehnikas nomaiņai pašvaldībā centralizētam datortehnikas iepirkumam. 

nomaiņas nolūkā. 

2020. gada budžetam tika iesniegts pieprasījums telpu elektroinstalāciju remontdarbiem pārejai uz 

LED spuldzēm,  uz kuriem norādīts  Darba aizsardzības un ugunsdrošības  pasākumu risku novēršanai 

plānā, dārgie pasākumi  ēkas uzturēšanai- grīdas segumu ķīmiskā  tīrīšana, linoleju vaskošana, mehāniskā 

ventilācijas sistēmas tīrīšana   

Materiāli tehniskais nodrošinājums Bērnu literatūras nodaļā  kopumā  atbilstošs vajadzībām. 
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•        Problēmas un to risinājumi materiālā un tehniskā stāvokļa jomā 

Vēl joprojām aktuāla problēma ir ārējo atmiņas ierīču (zibatmiņas, ārējie cietie diski) lietošana, radot 

risku ierīces inficēt ar datorvīrusiem. Risinājums - spēcīgas un regulāri atjaunotas antivīrusu programmas. 

Kopumā vērtējot bibliotēkas infrastruktūra atbilst kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanas iespējām 

un  telpu stāvoklis vērtējams kā labs. 

 

4. Personāls 
 
• Personāla raksturojums (kopaina: skaits, slodzes, izglītība, izmaiņas personāla sastāvā u. c.) 

Saskaņā ar Madonas novada pašvaldībā apstiprināto amata vienību sarakstu Madonas bibliotēkā 

2019. gadā  strādāja 14 darbinieki  ar 12,2  slodzēm, tajā skaitā 11 nozares speciālisti, direktori ieskaitot un  

tehniskais personāls:  saimniecības daļas vad.- 0,2 slodzes, 2 apkopējas- 0,5 slodzes katrai.   

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

tajā skaitā 7 ar augstāko profesionālo izglītību: 2 -maģistra grāds, 4 ar bakalaura grādu un 1 - 1. līmeņa 

augstākā izglītība; 4-  ar vidējo profesionālo izglītību, kas atbilst 3. kvalifikācijas pakāpei.  Diviem 

darbiniekiem - direktorei un ES informācijas un uzziņu lasītavas vadītājai ir otra augstākā izglītība- maģistra 

grāds Vadības zinībās, RA Ekonomikas fakultāte, abonementa  galvenajai bibliotekārei ir otra izglītība- 

bakalaurs- pirmsskolas pedagogs.  

 Visi strādā pilnas slodzes darba laiku. 

Nodrošinot profesionālo pilnveidi, visi 11 nozares speciālisti apguvuši jaunas  zināšanas,  apmeklējot 

dažādus izglītojošus nozares pieredzi popularizējošus pasākumus. 

• Apbalvojumi un pateicības 

2019. gadā saņemts:  

- Madonas novada pašvaldības  galvenās speciālistes kultūras darba organizatores pateicība  par 

Anikšču rajona pašvaldības delegācijas uzņemšanu 18. novembrī - prezentācijas sagatavošanu,  

lietišķumu,  viesmīlību un degsmi; 

- Latvijas Republikas  Satversmes tiesas pateicība par Satversmes tiesas ceļojošās izstādes 

“Satversme  skolēnu acīm” izvietošanu Madonas novada bibliotēkā, par atsaucību, komunikāciju, 

atklāšanas pasākuma organizēšanu; 

- Madonas pilsētas vidusskolas 2.c klases pateicība Bērnu literatūras nodaļas bibliotekārēm par  

sadarbību 2019. gadā.  

- Ziemeļvalstu  Ministru padomes biroja un Latvijas Nacionālās bibliotēkas pateicība par 

piedalīšanos Ziemeļvalstu Literatūras nedēļā 2019. 

 
• Finansējums personāla attīstībai (profesionālajai pilnveidei, pieredzes apmaiņas braucieniem 

u. tml.) – situācijas apraksts, vērtējums 
2019. gadā mācību, darba un dienesta komandējumiem, darba braucieniem iztērēts 415,00 Euro 

(Kods 2100), apmaksātas dalības maksas semināros, konferencēs  apmācību pakalpojumiem 40,00  Euro 

(Kods 2235), otra daļa - 1654,40 Euro- dalības maksas dažādos izglītojošos pasākumos un arī lektoru 

apmaksas grāmatvedībā nokodētas (Kods 2279).  

Lai varētu kvalitatīvāk veikt darbu, apgūtas jaunas  zināšanas,  apmeklējot dažādus izglītojošus 

nozares pieredzi popularizējošus pasākumus.  
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Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi” 
 

N.p.k. Norises 
laiks 

Norises 
vieta 

Organizētājs(-i) Pasākuma nosaukums, 
galvenās tēmas 

Stundu 
skaits 

Dalībniek
s 

1 22.02.2019. Gulbenes 
novada 
bibliotēka, 
Gulbene 

Gulbenes novada 
bibliotēka 

Radoša pieeja un metodes 
informācijas meklēšanā 

4 V.Ločmel
e 

2 02.-08.03. 
2019 

Alacala de 
Henares, 
Spānija 

LBB projekts 
Erasmus + 

Mobilitātes kurss “Innovative 
skills in ICT through 
collaborative and project-based 
Teaching and Learning” 
(Inovatīvu informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju 
prasmju apguve, izmantojot uz 
sadarbību un projektiem 
orientētu mācīšanu un 
mācīšanos) 

25 D.Puķīte 

3 20.03.2019 LNB, Rīga LNB Apaļā galda diskusijas 5 I.Saulīte 
D.Puķīte 
L.Fiļipova 

4 04.04.2019. 
 
 

LNB, Rīga LNB, Bibliotēku 
attīstības centrs 

“Bibliotēkas un sabiedrības 
ilgtspējīga attīstība: mēs 
būvējam šo pasauli paši”: 
izglītojošs seminārs 
Ilgtspējīgas attīstības mērķi 

5 I.Saulīte 
D.Poča-
Lapiņa 
 

5 08.04.2019 Kokneses 
bibliotēka  

 Profesionālās pieredzes 
brauciens 

 D.Puķīte,  
L.Fiļipova 

6 09.04.2019. LNB Rīga Latvijas republikas 
kultūras ministrija, 
LNB  

Starptautiska konference 
 “Vārds un attēls” 

8 L. Fiļipova 

7 12.04.2019. 
 
 
 
 
 
 
 

Ārlietu 
ministrija 
 
 
 
 
 
 

Ārlietu ministrija, 
Eiropas 
Parlamenta birojs 
Latvijā,  
Eiropas Komisijas 
pārstāvniecība 
Latvijā 
 

ES informācijas sniedzēju 
forums “Saliekam nākotnes 
puzli!” 
Latvijas 15 gadi ES, Eiropas 
vēlēšanas, #Brexit 
-ES mērķi un nākotnes 
scenāriji. 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 

D.Poča-
Lapiņa 
 
 
 
 
 
 

8 16.04.2019. 
 

LNB, Rīga Latvijas 
Bibliotekāru 
biedrība 
 

Bibliotēku festivāls 2019, 
Latvijas bibliotekāru 
20.konference “Bibliotēkas - 
dialogs ceļā uz pārmaiņām” 
 

6 S.Radiņa 
L.Fiļipova 
D.Puķīte 

9 17.04.2019 LNB, Rīga Latvijas 
Bibliotekāru 
biedrība 

Bibliotēku festivāls 2019, 
Bibliotekāru modes un stila 
diena. LBB novadpētniecības 
sekcijas sapulce. 

4.5 L.Veckalni
ņa 
D.Puķīte 

10 08.05.2019. 
 
 

Madonas 
novada 
bibliotēka 

Kultūras 
informācijas 
sistēmu centrs 

“”Latvijas Vēstnesis” - valsts, 
pilsoniskās un tiesiskās 
informācijas platforma” 

4 D.Poča-
Lapiņa, 
L.Veckalni
ņa 
S.Radiņa 
K. Veita 
J.Saulīte 
L.Fiļipova 
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V.Ločmel
e 
D.Puķīte 

11 14.05.2019 Aizkraukle Aizkraukles RGB Profesionālās pieredzes 
apmaiņas brauciens 

 D.Puķīte 

12 20.05.2019 LNB, Rīga LNB, Bibliotēku 
attīstības centrs 

Konference “Literatūras 
zināšanas mūsdienīgam 
bibliotekāram” 

4 K.Veita 
J.Saulīte 
V.Ločmel
e 

13 22.-23.05. 
2019 

Salaspils 
novada 
bibliotēka, 
Salaspils 

LNB, Salaspils 
novada bibliotēka 

Reģiona galveno bibliotēku 
metodiķu seminārs 

10 D.Puķīte 

14 29.-30.05 Aizkraukles 
RGB, 
Aizkrauklē 

 LNB, Aizkraukles 
RGB 

Latvijas akadēmisko, speciālo 
un publisko bibliotēku direktoru 
pavasara sanāksme 

8 I.Saulīte 

15 26.-28.06 
.2019. 

Jēkabpils UNESCO Latvijas 
Nacionālā 
Komisija 

Vasaras skola “Mazs solis 
cilvēkam, liels lēciens cilvēcei” 

16 L.Fiļipova 

16 05.07.2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madonas 
novada 
bibliotēka 
 
 
 
 
 
 
 
 

LBB Jauno 
speciālistu sekcija 
 
 
 
 
 
 
 
 

LBB Jauno speciālistu sekcijas 
4. biedru seminārs 
E-grāmatas projekts “Librarians 
Around the World”; Maģistra 
studiju programmas 
“Bibliotēkzinātne un 
informācija” 2013.-2018.gada 
absolventu profesionālās 
karjeras; LBB JSS biedru 
kopsapulce 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D.Poča-
Lapiņa 
J.Saulīte 
D.Puķīte 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 16.-17.07. 
2019. 

Gulbene Latvijas 
Bibliotekāru 
biedrības 
Vidzemes nodaļa 
 

Latvijas Bibliotekāru biedrības 
Vidzemes nodaļas 22. 
konference “Radošā tūre 
Vidzemes bibliotēku 
stiprināšanā” 
 

13 
 
8 

S.Radiņa 
 
D.Puķīte 

18 18.-19..09. 
2019 

Jēkabpils 
 

Jēkabpils RGB, 
LNB Bibliotēku 
attīstības centrs 

Bibliotēku novadpētniecības 
konference 

10 L.Veckalni
ņa 

19 26.09.2019. 
 
 

Eiropas 
Savienības 
māja 

Eiropas Komisijas 
pārstāvniecība 
Latvijā 

Seminārs “Komunikācijas 
stratēģijas izveides ABC” 
Stratēģijas plānošanas pamati, 
situācijas analīzes posmi, 
stratēģija mērķi, 
mērķauditorijas, runas 
personas, vēstījumi, 
komunikācijas kanāli, 
komunikācijas taktika, budžets, 
novērtēšana 

7 D.Poča-
Lapiņa 

20 27.09.2019 Rīga 
LATVIJAS 
MEDIJI 

LATVIJAS MEDIJI 
 

“Latvijas mediju” un “Latvijas 
grāmatas”  organizētā tikšanās   

 K. Veita. 
I.Saulīte 

21 01.10.2019 Rīga Ziemeļvalstu  
Ministru padome 

Informatīvā tikšanās par 
Ziemeļvalstu nedēļu 2019 

 L. Fiļipova 
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22 04.10.2019. Balvi LNB Konference “Literatūras 
zināšanas mūsdienīgam 
bibliotekāram” 

5 S.Radiņa 
V.Ločmel
e 
K.Veita 

23 16.10.2019 Cēsis LBB Vidzemes 
nodaļa, Cēsu 
novada 
pašvaldība 

Vidzemes novadu bērnu un 
skolu bibliotēku darbinieku 
18.konference “Efektīvi 
komunikācijas līdzekļi un 
mūsdienīgas prezentācijas 
prasmes 21. gadsimta 
bibliotēkā” 

8 L. Fiļipova 

24 17.10.2019 LNB, Rīga LNB Reģiona galveno bibliotēku 
metodiķu seminārs 

5 D.Puķīte 

25 24.10.2019 Madonas 
novadpētni
ecības un 
mākslas 
muzejs, 
Madona  

Madonas 
novadpētniecības 
un mākslas 
muzejs 

Starptautiskie zinātniskie 
lasījumi “Lokālās vēstures 
pētniecība. Nozīme. Pieredze. 
Problēmas 

 L.Veckalni
ņa 
K.Veita 
D.Puķīte 

26 29.10.2019 Tieto, Rīga BIS Alise BIS ALISE padziļinātais kurss 
“Administrācija” 

8 K. Veita 

27 01.11.2019 Tieto, Rīga BIS Alise BIS ALISE padziļinātais kurss 
“Komplektēšana” 

8 J.Saulīte 

28 04.11.2019. 
 
 

Madonas 
novada 
pašvaldība 

Izglītības un 
attīstības centrs 
“EGO” 

Profesionālās pilnveides 
praktiskais seminārs “Savu 
resursu atjaunošana vai kā bez 
stresa lietderīgi vadīt savu 
dzīves un darba laiku” 

8 I.Saulīte 
D.Poča-
Lapiņa 
 

29 06.11.2019. LNB, Rīga LNB, Bibliotēku 
attīstības centrs 

Seminārs krājuma 
komplektēšanas speciālistiem 

5 K.Veita 
J.Saulīte 

30 14.11. 2019 Gulbene Gulbenes novada 
bibliotēka 

Sanāksme par EDIC darbību 
un plānojums 2020 

 I.Saulīte 
D.Poča-
Lapiņa 

31 25.11.2019 Rīga  Eiropas māja Eiropas informācijas diena  D.Poča-
Lapiņa 
 

32 04.12.2019 LNB, Rīga LNB, Bibliotēku 
attīstības centrs 

Latvijas akadēmisko, speciālo 
un publisko  bibliotēku direktoru 
sanāksme 

6 I.Saulīte 

33 06.12.2019. Gulbene Gulbenes novada 
bibliotēka 

Nodarbību cikls “Sadarbība - 
panākumu atslēga” (Efektīva 
informācijas nodošana 
sabiedrībai) 

6 S.Radiņa 
V.Ločmel
e 

34 06.12.2019 Rīga LNB, LBB LBB valdes sēde  D.Puķīte 

35 06.12.2019 Rīga UNESCO Latvijas 
Nacionālā 
komisija, Latvijas 
stāstnieku 
asociācija 

IV Latvijas Stāstnieku 
konference  

 L. Fiļipova  

36 12.12.2019. Cesvaine LU Humanitāro 
zinātņu fakultāte, 
Cesvaines 
vidusskola 

“Latviešu literatūras klasika kā 
kritiskās domāšanas impulss. 
Augustam Saulietim150” 

6 L.Veckalni
ņa 
K.Veita 
D.Puķīte 
D.Tomiņa 
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Kopumā apmeklēti 36 citu organizētie profesionālās pilnveides pasākumi, tajā skaitā 9 konferences, 

8 semināri, 5 kursi, mācības, 3 sanāksmes, 11 citi. 

 

• Problēmas un to risinājumi personāla jomā      
Būtiskas problēmas personāla jomā nepastāv. 

 

 

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

 
2019. gadā bibliotēkas darba laiks mainīts nav-  apmeklētājiem tā  bija atvērta 6 dienas nedēļā- no 

pirmdienas līdz piektdienai no 10.00-18.00 bez pusdienu pārtraukuma, sestdien- 9.00-15.00, kopā- 46 

stundas. 

Bibliotēkas izkārtojums arī 2019. gadā nav mainīts, no funkcionālā viedokļa orientēts apmeklētāju 

ērtībām. Darbs organizēts atbilstoši klientu pieprasījumam. Bibliotēka piedāvā pakalpojumus abonementā, 3 

lasītavās un Bērnu literatūras nodaļā. 

1.stāvā pieejams- abonements, Jaunākās periodikas lasītava; 

2.stāvā- Eiropas Savienības informācijas lasītava, uzziņu lasītava, novadpētniecības krājums, konferenču 

zāle. 

3.stāvs-  Bērnu literatūras nodaļa. 

Bibliotēkā pieejamas 137  lasītāju vietas. 

 

  
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Madonas   

novads 27589 27589 26953 26387 25920 25515 24960 24452 24019 23810 

Madona 
8691 8580 8506 8264 8110 7971 7775 7646 7537 7476 

 
Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

 2017 2018 2019 % salīdzinot ar i.g. 

Lietotāju skaits 2690 2655 2568 -1,3; -3,4 

t. sk. bērni 983 985 1039 +0,2; +5.2 

Bibliotēkas apmeklējums 43494 44505 44586 +2,3; +0,2 

t. sk. bērni 10896 11450 22712 +4,8; +49,6 

Virtuālais apmeklējums 87662 86569 84592 -1,3;  

Izsniegums kopā 100681 99594 95112 -1,1; -4,7 

t. sk. grāmatas 47487 48574 49352 +2,2; +1,6 

t. sk. periodiskie izdevumi 50794 48890 42711 -3,9; -14,5 

t. sk. bērniem 23599 18003 27134 -31,1; +33,7 

Bibliotekārais aptvērums % no iedz. 
skaita pagastā, pilsētā, reģionā* 

34,9 35 34,3 +0,3; -1,4 

t. sk. bērni līdz 18 g.* 12,7    

Iedzīvotāju skaits 7646 7578 7476 (uz 
01.07.19.) 

-0,9; -0,9 
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Līdzīgi kā citviet vērojama iedzīvotāju skaita samazināšanās tendence. Pārskata periodā bibliotēkas 

snieguma rādītāju dinamika norāda, ka bibliotēkas lietotāju skaitam ir tendence samazināties, iedzīvotāju 

skaita samazināšanās dēļ, iedzīvotāju sastāva izmaiņu dēļ. Stabilizējas  attālināta bibliotēkas pakalpojumu 

izmantošana, ar pozitīvu zīmi vērtējams darbs ar bērniem un jauniešiem.  

Vērojama tendence, ka ilggadīgie, turklāt aktīvākie bibliotēkas lasītāji spiesti atteikties no lasīšanas redzes 

problēmu dēļ, tas krietni rezultējas bibliotēkas izsnieguma rādītājos, taču tā ir iespēja nākotnē attīstīt pakalpojumu 

piedāvājumu vājredzīgajiem, t.i., audiogrāmatas, nodrošinot iekārtas, uz kurām tās klausīties un sakārtojot juridiskos 

jautājumus, lai ierīces varētu izsniegt uz mājām. 

Neskatoties uz lielo studentu skaitu Latvijas Universitātes (LU) Madonas filiālē, Madonas novada bibliotēkas 

krājumā un reģiona bibliotēkās pieejamo vajadzīgo grāmatu skaits nav pietiekams, lai nodrošinātu visu studentu 

vajadzības, meklēti kopīgi risinājumi ar LU Madonas filiāles vadību. Taču lielais studentu skaits nodrošina nozaru 

literatūras - grāmatu - izsnieguma kāpumu. 

Bibliotēkas apmeklējuma pieaugums saistīts ar plašo pasākumu piedāvājumu un lielo pasākumu apmeklētāju 

skaitu. 

Līdz ar sociālo tīklu popularitātes paaugstināšanos, ievērojami sarucis bibliotēkas mājas lapas apmeklētāju 

skaits, taču mājas lapā piedāvātais saturs palicis nemainīgā  kvalitātē. 

Periodisko izdevumu aprite piedzīvojusi tempa samazinājumu - lasītāji žurnālus vēlas ņemt uz ilgāku laiku, 

turklāt lielā daudzumā, kas pārējiem lasītājiem rada ierobežotu piekļuvi. 

 2019. gadā saskaņā ar BIS Alise datiem reģistrēto lietotāju  sastāvs būtiski nav mainījies. 
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40% ir pirmsskolas, skolēnu, studentu  kategorija, 23% ir kalpotāji, pedagogi, 11% ir pensionāri, 9%- strādnieki, 

7%- bezdarbnieki un nestrādājoši, pārējās kategorijas līdz 2% katra. 

 
Pirmsskolas, skolēnu, studentu  kategorijā ietilpst  1026 bibliotēkas lietotāji.  

 

Vislielāko bibliotēkas lietotāju daļu veido pirmsskolas bērni, skolēni, studenti un c. māc.  iestāžu 

audzēkņi - kopā 40%. No tiem  26% ir  5.-9. klašu skolēni, 37%  ir 1.-4. klašu skolēni, 18% ir studenti un 13% 

- 10.12. klašu skolēni. 

 

• Pakalpojumu attīstība, jauninājumi – kopaina, piemēri, vērtējums 

2019.gadā Madonas novada bibliotēkas pakalpojumu klāsts papildināts ar spēlēm - aktīvi strādāts pie spēļu 

iegādes, piedāvājot tās lietotājiem līdzņemšanai uz mājām.  BIS Alise dati liecina, ka gada laikā spēles uz māju ņēmuši 

111 lietotāji. Ikdienā apmeklētāji labprāt spēles spēlē arī uz vietas - bibliotēkas telpās. 

   
Sadarbībā ar Latvijas Neredzīgo bibliotēku piedāvāts jauns pakalpojums neredzīgajiem, vājredzīgajiem un 

cilvēkiem, kuri atgūstas pēc acu operācijas - iespēja saņemt audiogrāmatas, grāmatu ierakstus zibatmiņā, kā arī 

grāmatas Braila rakstā.  
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Pie jauninājumiem atzīmējamas pasākumu norises formas - meistarklases, kuru ietvaros pasākuma 

apmeklētāji tiekas ar sava aroda lietpratējiem, gan apgūst ko jaunu. Otra forma - ekspedīcija - izbraukums pa reģionu, 

lai iepazītu vietas un uzņēmumus, kuru attīstību veicinājuši Eiropas Savienības projekti, jauna novadpētniecības forma. 

 

Jauns pakalpojums, kurš  tiek  piedāvāts apmeklētājiem, ir arī 3td e-GRĀMATU bibliotēka. 

2019.gadā Madonas novada bibliotēkā autorizācijas dati piešķirti 127 lietotājiem, tas ir par 34% autorizēto 

lietotāju vairāk kā pērn, attiecīgi 2018.gadā autorizācijas dati piešķirti 84 lietotājiem. 

Lai apmeklētājus informētu par 3td e-GRĀMATU bibliotēkas esamību, 2019.gadā notikusi regulāra 

informācijas izvietošana bibliotēkas telpās - uz afišu stenda izliekot afišas ar mēneša jaunajām e-grāmatām, kas 

pieejamas 3td e-GRĀMATU bibliotēkā; dalot flajerus par šī pakalpojuma pieejamību - gan ikdienā bibliotēkā, gan arī 

Madonas pilsētas svētku ietvaros; stāstot par to mutvārdu komunikācijā ar bibliotēkas apmeklētājiem; izvietojot 

izstādes, kur planšetē 1 jaunā grāmata atvērta 3td e-GRĀMATU bibliotēkā, bet  pārējie jaunumi izlikti grāmatu formātā, 

dodot iespēju apmeklētājiem izvērtēt ērtāko lasīšanas formātu un ļaujot saprast, kas īsti ir e-grāmata. 

Komunikācijā ar bibliotēkas apmeklētājiem izskanējusi vēlme 3td e-GRĀMATU bibliotēkas krājumā redzēt 

vairāk jauniešu auditorijai saistošu literatūru, jo šī ir paaudze, kurai elektroniskais formāts ir visierastākais un tas ir 

veids, kā veicināt šīs mērķauditorijas vēlmi lasīt.  

Kā liecina aptaujas “Par Madonas novada bibliotēkas darbu” rezultāti, 25,8% no respondentiem kā attālinātā 

lietotāja priekšrocības izmantojuši arī e-GRĀMATU bibliotēkas pakalpojumus.  

Visa gada garumā notikusi aktīva cilvēku informēšana par 3td e-GRĀMATU bibliotēku sociālajos tīklos - 

izvietojot praktisku informāciju, kā kļūt par e-GRĀMATU bibliotēkas lietotāju, pārpublicējot Kultūras informācijas 

sistēmu centra sastādīto iknedēļas 3td e-GRĀMATU bibliotēkas jaunumu informāciju, potenciālie e-GRĀMATU 

bibliotēkas lietotāji uzrunāti ar drukāto mediju starpniecību - informācija publicēta Madonas reģionālajā laikrakstā 

“Stars” un Madonas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Madonas novada Vēstnesis”. 

  

  
Sociālajos tīklos publicētas lasītāju atsauksmes, piemēram, kolēģes Sarmītes Radiņas pieredze: "izelpas: 

Stāsti.” Laura Vinogradova - mana pirmā e-grāmatu bibliotēkā (3td.lv) izlasītā grāmatiņa. Lieliska iespēja un laba 

grāmata!" Izmēģini e-grāmatu bibliotēku arī Tu! 
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Tabula “E-grāmatu bibliotēkas statistikas dati” 
 E-grāmatu bibliotēkas 

lasītāju/autorizēto lietotāju skaits 
E-grāmatu bibliotēkas 
izsniegums 

2019 152 571 

 
Reģionā reģistrēti 152 e-GRĀMATU bibliotēkas lasītāji, izsniegta 571 grāmata. Uz visu reģionu rādītāji nav 

lieli, taču lasītājos ir radīta interese par e-grāmatu formātu, tā ir laba alternatīva tām grāmatām, uz kurām bibliotēkās 

ir rinda. 

 

• Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti, to rezultāti (pētījumi, aptaujas, 

anketas u. tml.); jaunu lasītāju piesaiste 

Lai izzinātu sabiedrības viedokli par bibliotēkas darba kvalitāti un nepieciešamajiem uzlabojumiem, 

2019.gadā veikta aptauja par Madonas novada bibliotēkas darbu. Aptaujā tika iekļauti 13 jautājumi, anketas formāts: 

drukāts un elektronisks, lai sasniegtu gan esošos bibliotēkas apmeklētājus, gan arī potenciālos.  

Rezultātā iegūtas 90 aizpildītas anketas. Aptaujas anketas aizpildījušas visas vecumposmu grupas: 44,4% 

respondentu bijuši vecumā no 19-40 gadiem, 23,3% sasnieguši 61 un vairāk gadu, 22,2% - cilvēki 41-60 gadu robežās, 

pārējie 10% - nepilngadīgie. Visas atbildes snieguši cilvēki, kuri bibliotēku apmeklē, tādējādi nav gūts priekšstats, kas 

attur tos, kuri bibliotēku nav apmeklējuši ne reizi. 

Anketā iekļauti jautājumi par apmeklētāju apmierinātību ar bibliotēkas darba laiku, par bibliotēkas 

pakalpojumiem, par apmierinātību ar bibliotēkas darbu un piedāvātajiem pakalpojumiem, par attālināto lietotāju 

priekšrocībām, par nozarēm, kuras lasītājiem ir saistošākas. Anketā lūgts novērtēt bibliotēkas darbinieku 

profesionalitāti un apkalpošanas kultūru, izteikt priekšlikumus bibliotēkas darba uzlabošanai. 

Aptaujas rezultāti ļāvuši iegūt visaptverošu apmeklētāju skatījumu par Madonas novada bibliotēku, izvērtēt 

bibliotēkas darba kvalitāti, pakalpojumu pieejamību, informācijas apriti. Apmeklētāju ieteikumi iespēju robežās tiks 

ņemti vērā gan bibliotēkas ikdienas darba uzlabošanai, gan pasākumu organizēšanā. 

Lai piesaistītu jaunus lasītājus, bibliotēkas darbinieces iesaistījušās Latvijas Universitātes Madonas filiāles 

organizētajā lekcijā par informācijas meklēšanu, stāstot par bibliotēkas piedāvājumu - pieejamo nozaru literatūru, 

novadpētniecības materiālu krājumu, abonētajām datubāzēm, e-GRĀMATU bibliotēku un citiem bibliotēkas 

sniegtajiem pakalpojumiem. Regulāri notikušas Madonas novada bezdarbniekiem organizētās ekskursijas pa 

bibliotēku, iepazīstinot ar Madonas novada bibliotēkas piedāvājumu, aicinot uz bibliotēkas organizētajiem 

pasākumiem. 

 

• Ārējie apkalpošanas punkti kā pakalpojums (īss apraksts par to, kādus pakalpojumus 

iedzīvotāji var saņemt ārējās apkalpošanas punktos, ārējo apkalpošanas punktu darbības 

vērtējums, secinājumi) 

Madonas novada bibliotēkas struktūrā nav ārējo apkalpošanas punktu. 

 

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

raksturojums 

No visiem Madonas novada bibliotēkas apmeklētājiem 1,7% ir personas ar īpašām vajadzībām, tāpēc par šo 

apmeklētāju kategoriju tiek domāts, strādājot pie pakalpojumu piedāvājuma. 2019.gada nogalē uzsākta sadarbība ar 

Latvijas Neredzīgo bibliotēku, cilvēkiem ar redzes traucējumiem piedāvājot audiogrāmatas un grāmatas Braila rakstā.  

Lasītājiem izsniegtas 9 audiogrāmatas. 
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Madonas novada bibliotēkas 1.stāvs aprīkots, lai nodrošinātu pakalpojumu pieejamību personām ar īpašām 

vajadzībām - gan ar kustību traucējumiem, gan redzes problēmām - pie ieejas uzbrauktuve, telpas bez sliekšņiem, 

atbilstoši aprīkotas labierīcības, tiek piedāvāta  videolupa un telelupa, Brilles ar statīvu (projekts “Brilles ar augstu 

pievienoto vērtību”), audiogrāmatas, skaņu ieraksti (CD formātos). 

Lasītājiem tiek piedāvāts pakalpojums: grāmatu piegāde uz mājām. Šo pakalpojumu 2019.gadā izmantojuši 

5 Madonas novada iedzīvotāji. 

 
• Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām vai interešu grupām (uzņēmēji, 

bezdarbnieki, imigranti, mājsaimnieces, seniori, ģimenes u. c.), tematiskie pasākumi – 
situācijas raksturojums 

Bezdarbniekiem un senioriem 2019.gadā piedāvātas datorapmācības, apgūstot Microsoft Word, Excel, Power 

Point iespējas, informācijas meklēšanu internetā, iepazīstot elektroniskā pasta pielietojumu, veicot vienkāršas darbības 

sociālajos tīklos. 

Ilgstošajiem novada bezdarbniekiem motivācijas programmas ietvaros visa gada garumā notikušas 

ekskursijas pa bibliotēku, iepazīstot bibliotēkas piedāvājumu, sniegtos pakalpojumus, piedāvājot iesaistīties bibliotēkas 

rīkotajos pasākumos. 

Latvijas Universitātes Madonas filiāles studentiem sniegts ieskats par bibliotēkas piedāvājumu, iesaistoties 

filiāles organizētajās apmācībās par informācijas meklēšanu. 

Tikšanās senioru klubiņā “Pie kamīna”: 28. februārī sniegts Grāmatu apskats un izspēlēta spēle par Madonas 

novadu; 19.decembrī stāstījums par novada autoriem - šī un nākamā gada jubilāriem, “Pieskāriens” un tā tapšana, 

saruna un dzejas lasījumi “Kas ir mani Ziemassvētki?”. 

Atzīmēšanas vērts notikums oktobrī  bija kopienas centra “Baltā ūdensroze” dalībnieku  viesošanās Madonas 
novada bibliotēkā, lai gūtu ieskatu pakalpojumu piedāvājumā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.   

Novitāte! Ar Madonas novada pašvaldības finansiālu atbalstu 2019. gadā Madonas novada bibliotēkā tika 

noorganizēts īpašs 4 pasākumu cikls - meistarklases, lai sasniegtu atsevišķas interesentu grupas un tās izglītotu 

prozas, dzejas rakstīšanā, TV režijā. Organizētas tikšanās ar autoriem, piedāvāta iesaiste izziņas un jaunrades 

tapšanas procesā, līdzdarbošanās kopā ar autoriem: 

     
“Stāstām stāstu!” kopā ar prozas autori, arī dziesminieci Janu Egli (proza) Madonas novada bibliotēkā Grāmatu svētku ietvaros – 

aprīlī; 
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 -  
“Lasu, klausos, domāju Broņislavas Martuževas Dzejas klētī” - izbraukums uz Broņislavas Martuževas Dzejas klēti Lubānā un 

iesaiste dzejas lasījumos autores dārzā, pagalmā (skatuves runa) – augustā 

 
”Radām kopā ar Andri Akmentiņu” Madonas valsts ģimnāzijā (dzeja) - septembrī 

    
“TV, režija un rakstniecība”- Virdžīnija Lejiņa un Jānis Lejiņš (režija un vēsturiskie romāni)  novembrī 

Kā ļoti  veiksmīgs tematisks literāro interešu piedāvājums bija VKKF atbalstītais projekts “Pārlapojam grāmatas 

kopā ar autoru” aktivitātes. 

     
- 11.aprīlī tikšanās ar rakstnieci Karīnu Račko MNB. 
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- 27.septembrī tikšanās ar Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes profesori, publicisti, rakstnieci, 

politiķi Janīnu Kursīti – Pakuli “Vārdu dzīpari valodas audumā” - Madonas Pilsētas vidusskolā un Madonas 

novada bibliotēkā. 

 
- 30.oktobrī tikšanās ar vēstures grāmatu autoru, pedagogu Valdi Klišānu Madonas Valsts ģimnāzijā un 

Madonas novada bibliotēkā. 

   
 

       
11.novembrī tikšanās ar rakstnieci Daci Judinu – literāri muzikāla koncertprogramma “Simtgades stāsti un 

dziesmas” Madonas novada bibliotēkā. Piedalās mūziķis A.Nīmanis. Apmeklētāji iesaistās viktorīnā, līdzdarbojas, 

iededz svecītes Madonas novada bibliotēkas pagalmā. 

Autoru, kuri viesojušies MNB, vai kuriem rīkoti pasākumi, grāmatu izsnieguma rādītāji krietni vien pieauguši. 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Latvijas_Universit%C4%81te
https://lv.wikipedia.org/wiki/Latvijas_Universit%C4%81te
https://lv.wikipedia.org/wiki/LU_Humanit%C4%81ro_zin%C4%81t%C5%86u_fakult%C4%81te


22 

 

 
Autors 

Izsn. gr. 
2018. g. 
MNB 

Izsn. gr. 
2019. g. 
MNB 

Izsn. gr. 
2018.g. reģiona 
bibliotēkās 

Izsn.gr.  
2019.g. reģiona 
bibliotēkās 

K. Račko 130 117 757 772 

V. Klišāns 6 12 582 658 

L. Briedis 26 60 56 162 

J. Egle 7 37 56 167 

J. Kursīte 2 9 12 21 

D. Judina 256 316 1942 2082 

 
Tādējādi veicināta autoru atpazīstamība, gūts ieskats dažādu nozaru literatūras piedāvājumā. 

Tā ir arī bibliotēkas atpazīstamība, bibliotēkas darba novērtējums, par ko liecina gan viesu, gan apmeklētāju 

atsauksmes.         

 .     

 

Kā novitāte atzīmējams  VKKF atbalstītais  projekts -  teātra izrāde “Zenta Mauriņa. Dokumentālie sapņi” - 

pirmo reizi Madonas novada bibliotēkā notikusi profesionāla teātra izrāde, piesaistot milzīgu apmeklētāju interesi. 
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• Uzziņu un informācijas darbs – īsi, aprakstoši (situācijas apraksts, vērtējums) 

Madonas novada bibliotēkas apmeklētājiem 2019. gadā sniegtas 5822 uzziņas, 509 ikdienas 

datorapmācības un 58 telefonapmācības. Līdz ar smart ID, kodu kalkulatoru un DigiPass ieviešanu bibliotēka kļuvusi 

par iecienītu un uzticamu vietu, kur gūt atbalstu un “droša pleca sajūtu”, veicot ikmēneša rēķinu apmaksu. 

2019.gadā Europe Direct informācijas centra Gulbenē Madonas informācijas punkts organizējis 11 aktivitātes, 

eksponētas 10 izstādes, ļaujot reģiona iedzīvotājiem un ikvienam interesentam iepazīt Eiropas Komisijas, Eiropas 

Parlamenta un citu ES institūciju komunikācijas prioritātes. Informācijas punkta apmeklētājiem sniegtas 115 uzziņas, 

tas ir par 35% vairāk kā iepriekšējā gadā. 

Europe Direct informācijas centra Gulbenē Madonas informācijas punkta organizēto pasākumu laikā 

apspriesti visdažādākie temati: lekcija “Globālā atbildība : videi, klimatam draudzīgs un sociāli atbildīgs patēriņš”, 

Erasmus+ projekts “Latvijas bibliotekāru - pieaugušo izglītotāju profesionālo IKT kompetenču paaugstināšana”, 

tikšanās ar mākslinieci Heli, stāstījums “Ziemeļu iedvesma izaugsmei”, lekcija “Migrācijas izaicinājumi”.   
 

 
 

Europe Direct informācijas centra Gulbenē Madonas informācijas punkts 2019. gadā jau tradicionāli 

organizējis Eiropas Valodu dienas un Digitālās nedēļas aktivitātes. Digitālās nedēļas ietvaros no 25. līdz 28. martam 

tika aktualizēti temati par digitālo identitāti, drošību un pārliecību lietot digitālās tehnoloģijas, kritisko domāšanu un 

mediju pratību, digitālajām prasmēm ikdienā. Digitālās nedēļas programmu papildināja nodarbība par  Nodarbinātības 

valsts aģentūras piedāvātajiem pakalpojumiem karjeras izaugsmei un darba meklēšanas prasmju pilnveidei. 
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Ļoti augstu novērtēta, interesanta pieredze gūta, organizējot ekspedīciju “ES projektu labās prakses 

izzināšana” - izbraukums pa vietām, kuru attīstība veicināta, saņemot ES finansējumu, ekspedīcijas galamērķis - 

Varakļānu novads, iepazīstot tā kultūrvēsturisko bagātību, sakārtoto infrastruktūru, attīstīto uzņēmējdarbību, izglītības 

piedāvājumu, kultūras daudzveidību un iespējām, kas pieejamas bērniem un jauniešiem. Ekspedīcijas dalībnieki 

vienlaicīgi guvuši arī ieskatu vienā no bibliotēkas darba virzieniem - novadpētniecībā. 

 
• Bibliotēkas izglītojošā darbība (situācijas apraksts, vērtējums) 

Madonas novada bibliotēkas rīcībā  ir  mobila datorklase - 12 portatīvie datori. 

Lai izglītotu vietējo sabiedrību, organizētas datorapmācības senioriem, bezdarbniekiem un nestrādājošajiem 

- 6 nodarbību laikā no marta līdz aprīlim interesentiem piedāvāts apgūt pamatiemaņas darbā ar datoru - sākot no 

datora ieslēgšanas, līdz komunikācijai ar e-pasta starpniecību un sociālo tīklu izzināšanu. Kopumā šajā laika posmā 

apmācības apmeklējis 31 interesents. 

Izglītojošais darbs veikts arī ikdienā, atsaucoties uz apmeklētāju vēlmēm un vajadzībām - sniegtas 509 

datorapmācības un 58 telefonapmācības. Šis rādītājs uz 250 darba dienām ir labs, tās ir bijušas vidēji 2 apmācības 

vai konsultācijas dienā.  

Mobilo datorklasi ir izmantojuši Madonas novada pašvaldības domes speciālisti- grāmatveži. 

 
• Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas pieejamība iedzīvotājiem 

Madonas novada bibliotēkā pašvaldības informācijas izplatība nodrošināta ar abonētā reģionālā laikraksta 

“Stars”, Madonas novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Madonas novada Vēstnesis” starpniecību, Uzziņu 

lasītavā 3. datorā saglabāti domes sēžu audioieraksti, ļaujot ikvienam interesentam iepazīties ar pašvaldības 

aktualitātēm. 

Bibliotēkā notikušas Valmieras novada fonda konsultācijas NVO par grāmatvedības, juridiskajiem un 

attīstības jautājumiem. 

16.oktobrī Madonas novada bibliotēkā notika Kultūras ministrijas un Valmieras novada fonda organizētā 

iedzīvotāju diskusija par saliedētu sabiedrību. 

 
• Elektroniskais katalogs kā pakalpojums – tabula “BIS ALISE izmantošana” + īsi, aprakstoši (vai visām 

reģiona bibliotēkām ir “ALISE”, kādus moduļus izmanto, kataloga veidošanas dinamika, lietotāju iespējas 
katalogā u. tml.) 

 
Tabula “BIS ALISE izmantošana” 

Reģions/ 
Pilsēta/ 
Novads 

Bibliotēku 
skaits 

Cik 

bibliotēkas 

strādā ar 

BIS ALISE 

un ALISE-i 

Strādā ar moduļiem Autorizēti 
lietotāji 
(2019) 

Pasūtīts 
(Web) 
eksemplāru 
(2019) 

Cirkulācija SBA Komplektēšana 

5 52 BIS ALISE-1 
ALISE-i -51 

52 46 52 688 525 

 
Tabula “Autorizētie lietotāji” 

Autorizēti lietotāji 
(2018) 

Autorizēti lietotāji 
(2019) 

% salīdzinot ar 
iepr. gadu 

257 343 33,5% 

 

Autorizēto lietotāju skaits kopš 2018. gada audzis par 33,5%, to veicinājis pieprasījums pēc bibliotēkas 

abonēto datubāžu attālinātajām piekļuvēm, 3td e-GRĀMATU bibliotēkas. Tomēr būtiskākais faktors ir tiekšanās pēc 

patstāvības - iespēja rezervēt, pagarināt grāmatu nodošanas termiņu u.t.t. 
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• Iekšzemes un starptautiskais SBA 
 

Salīdzinājumā ar 2018. gadu SBA rādītāji ir pieauguši. No citām Latvijas bibliotēkām saņemto dokumentu 

skaits ir pieaudzis par 35%, savukārt nosūtīto dokumentu skaits pieaudzis par 31%. Profesionālā pieeja, kolēģu 

savstarpēja komunikācija un atsaucība sekmē krājumu pilnīgāku izmantošanu. 

 

Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2017 2018 2019 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 
dokumentu skaits 

179 159 216 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 
dokumentu skaits 

1138 1034 1359 

 
Jaunums!  SBA pakalpojumā-noslēgta Vienošanās par sadarbību starpbibliotēku ietvaros starp Latvijas 

Neredzīgo bibliotēku un  Madonas novada bibliotēku. 

2019.gadā 83 bibliotēkas lasītāji izmantojuši SBA pakalpojumu, saņemot nepieciešamos izdevumus no LNB, 

Latvijas Neredzīgo bibliotēkas, novada (Aronas, Barkavas, Kalsnavas, Lazdonas, Mēdzūlas, Praulienas, Biksēres, 

Vestienas), Cesvaines,  Ērgļu, Jumurdas,  Lubānas, Stirnienes, Varakļānu, Madonas pilsētas vidusskolas, Madonas 

ģimnāzijas, Lazdonas pamatskolas bibliotēkām. Statistika rāda, ka pieprasītākās grāmatas, ko SBA kārtā izmantojuši 

lasītāji, bija mācību grāmatas un tās pasūtījuši LU  Madonas filiāles studenti.  

Pieprasītāko grāmatu sarakstu veidoja sekojošās grāmatas: 

❏ Balsons, M. Kā izprast klases uzvedību (izsniegums 10),  

❏ Hahele, R. Pašvērtējums mācību procesā (9),  

❏ Tūbele, S. Ievads speciālajā pedagoģijā(6). 

Gan lasītavas, gan abonementa krājumā šīs grāmatas ir atrodamas, bet ja vienlaicīgi un steidzīgi ir 

nepieciešami viena nosaukuma vairāki eksemplāri, tad tiek izmantoti vairāku bibliotēku krājumi. 

SBA pakalpojumu lasītāji 2019.gadā izmantojuši ne tikai mācībām, bet arī brīvā laika pavadīšanai. Lasītāja L. labprāt 

vēlējās pārlasīt bibliotēkas krājumā vairs neesošo detektīvautoru (Бушков А., Соболева Л., Воронин А., Леонов Н.) 

romānus krievu valodā. Lai šo pieprasījumu izpildītu, tika izmantots SBA pakalpojums no Lazdonas un Lubānas 

bibliotēku krājumiem, saņemot 39 grāmatas. 

Madonas novada bibliotēkas krājumu aktīvi izmantoja Viesienas (118 eks.), Ērgļu (125 eks.),Mēdzūlas (122 

eks.) bibliotēkas. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, izmantojot Madonas novada bibliotēkas krājumu, lielāks 

pieprasījumu skaits saņemts un izpildīts no Viesienas (≥par 54 vienībām), Ērgļu(≥par 75), Sāvienas (≥par 26) 

bibliotēkām. SBA lasītāju intereses un vajadzības ir dažādas, tāpēc tiek lasīta gan daiļliteratūra, gan nozaru literatūra.  

Lasītāji iecienījuši un labprāt lasa memuārliteratūru. Gada sākumā abonementā grāmata Andrejevs G. Man 

dāvātais laiks bija vienīgais eksemplārs visā reģionā. Neskatoties uz to, ka grāmatas iespaidīgais apjoms (1200 lpp.) 

prasīja lielāku lietošanas termiņu, tomēr arī Sausnējas un Kusas bibliotēku lasītāji pacietīgi gaidot, SBA kārtā, tika pie 

gaidītās grāmatas. 

 

• Problēmas un risinājumi bibliotēkas pakalpojumu un pieejamības jomā 

Bibliotēkas 2. un 3. stāvs nav pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem, vēlamie pakalpojumi tiek 

nodrošināti 1.stāvā. 

Krājums no vai uz krātuvēm pagrabstāvā jānes pa kāpnēm, nav lifta.  
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6. Krājums 
 
• Krājuma komplektēšanas politika un organizācija: 

➢ Krājuma komplektēšanas un organizācijas prioritātes pārskata periodā: 

1. Gatavojoties Madonas reģiona  vietējās nozīmes publisko bibliotēku akreditācijai, sniegt metodiski 

konsultatīvo palīdzību; 

2. Nozaru literatūras krājuma izvērtēšana, atjaunošana. 

Rezultātā: 

-  Izstrādāta “Madonas novada pašvaldības  vietējās nozīmes publisko bibliotēku krājuma attīstības politika 

2019.-2021. gadam’’; 

-  Turpinās darbs pie nozaru literatūras pārskatīšanas -  atjaunota, papildināta ar jaunāko literatūru; 

-  Sadarbībā ar Pakalpojumu nodaļu tiek veikta lasītāju pieprasījuma izpēte; 

-  Aktualizējusies nozaru literatūra - pedagoģija, ieskaitot pirmsskolas pedagoģiju, psiholoģija, komunikācija, 

uzņēmējdarbība, vadības zinātne, projektu vadība, menedžments,  informātika, datorzinības. Interese par 

Latviju un latvisko, senās latviešu zīmes, kosmoloģija, vide,  dabas zinības, matemātika, bioloģija, fizika, 

medicīna, vēsture, ceļojumi, rokdarbi, dārzkopība, fotografēšana, uzziņu literatūra. Viss kas saistīts ar brīvā 

laika pavadīšanu un mūžizglītības tēmām. 

-  Visvairāk lasītā ir daiļliteratūra, īpaši jaunākie latviešu autoru darbi un latviešu oriģinālliteratūra.  

 

➢ Informācija par krājuma komplektēšanas politikas dokumentu (sniedz saiti uz dokumentu 

tiešsaistē vai pievieno dokumentu pielikumā) 

 2019. gadā krājuma pārvaldības darbs Madonas novada bibliotēkā veikts saskaņā ar 2015. gadā izstrādāto 

‘’Madonas novada bibliotēkas iespieddarbu un citu dokumentu krājuma attīstības koncepciju (2015-2020)’’. 

Aktuāli izvērtēt politikas realizāciju un izstrādāt to nākošajam periodam. Uz to tika norādīts  arī  2019. gada oktobrī 

LNB Bibliotēku attīstības  centra speciālistu  vizitācijas laikā  vizitācijas atzinumā. Šis ir 2020. gada darbs. 

 

• Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums: 

 
Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2017 2018 2019 

Pašvaldības finansējums 
krājuma komplektēšanai 

15803 16239 17271 

t. sk. grāmatām 12250 12544 13708 

t. sk. bērnu grāmatām 2990 3289 3284 

t. sk. periodiskajiem 
izdevumiem 

2648 2999 2999 

Finansējums krājumam uz 1 
iedz. skaita pagastā, pilsētā, 
reģionā    

7710 iedz. 7578 iedz. 7476 iedz. uz 1.07 

Finansējums krājuma 
komplektēšanai kopā 

2.00 eur 2.14 eur. 2.00 eur 
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1.att.  “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 
Vērtējums. Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums Madonas novada bibliotēkai pieaug. 

Detalizētu informāciju par finansiālo nodrošinājumu skatīt 1. attēlā. Salīdzinot ar 2017. gadu, finansējums pieaudzis 

par 1468.00 eur. Grāmatas vidējā cena ir 10.00 eur. Piešķirtā finansējuma ietvaros, Madonas novada bibliotēkai ir 

iespēja nodrošināt bibliotēku ar jaunāko latviešu oriģinālliteratūru, tulkoto ārzemju daiļliteratūru un jaunāko nozaru 

literatūru, kas izdota Latvijas izdevniecībās, kā arī dažādās ārzemju izdevniecībās.  Par pašvaldības līdzekļiem 2019. 

gadā  tika iegādātas 1425 vienības. 

● Rekataloģizācija (ierakstu skaits + % no kopējā) 

Madonas novada bibliotēkas krājums ir 100% rekataloģizēts, visi iespieddarbu bibliogrāfiskie ieraksti ievadīti 

BIS ALISE. 

Krājuma pārbaude (inventarizācija) – īsi, aprakstoši + novērojumi, secinājumi 

● Madonas novada bibliotēkas krājuma pārbaude (inventarizācija) veikta 2015. gadā. 

2019. gadā krājuma inventarizācija tika veikta 2 Madonas novada publiskajās bibliotēkās: Mārcienas pagasta 

bibliotēkai, sakarā ar bibliotēkas vadītājas nomaiņu un kārtējā inventarizācija Saikavas pagasta bibliotēkai. 

Konsultatīvais darbs tika sniegts Mētrienas pamatskolas bibliotēkai sakarā ar skolas slēgšanu. 

 
Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2017 2018 2019 

Jaunieguvumi kopā 3537 3178 3215 

t. sk. grāmatas 1975 1575 1702 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 382 236 321 

t. sk. bērniem 1339 517 616 

Izslēgtie dokumenti 4342 5094 3496 

Krājuma kopskaits 62234 60318 60037 

Grāmatu krājuma apgrozība 0,84 0,81 0,82 

Periodisko izdevumu apgrozība 0,91 0,81 0,71 

 
Jaunieguvumu skaits 2019. gadā, salīdzinoši ar 2017. un 2018. gadu ir mainīgs. Tendence ir pieaugt, 

salīdzinot ar 2018. gadu,  tas ir par 37 vienībām vairāk. Tas ir skaidrojams ar noteiktu finansiālu stabilitāti. Izdevniecībās 

izdoto grāmatu skaits ir samazinājies un nav tik liels kā iepriekšējos gados. Savukārt skaitot kopā seriālizdevumus, 

skaits ir pieaudzis. Grāmatu, seriālizdevumu cenas proporcionāli pieaug ik gadu.  Bibliotēkas daudzveidīgais krājums 

tiek nodrošināts ar pašvaldības līdzekļiem, kā arī ar papildus dāvinājumiem bezatlīdzībā no pašvaldības Kultūras 

nodaļas, kas atbalsta savus novadniekus, kultūrvēsturiskas vietas un kultūras vispārēju attīstību. Proti, Ulda Ausekļa 

grāmata ‘’Četras otas’’, Jura Urtāna sastādītā grāmata par Sāvienas pagastu, ‘’Sāvs nāk. Sāviena”. Krājums tiek 

papildināts arī no dažādām organizācijām, privātpersonām, bibliotēku lasītājiem un autoriem, kuri izdod paši savas 

grāmatas, piemēram, Raivis Bernāns “Biznesa Pamatu uzbūve”, “Horaman metode/matrica”, Inese Vaidere “Misija 

Latvijā”, Liena Hačatrjana “Didactics of Smart Pedagogy”. Detalizētu informāciju par jaunieguvumiem skatīt 2. attēlā. 
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2.att. “Jaunieguvumu skaits kopā ar seriālizdevumiem” 

 
2019. gadā visvairāk iepirktas grāmatas latviešu oriģinālliteratūrā un tulkotajā daiļļiteratūrā - 824 (66%), 

sabiedriskās nozares - 228 (18%) (psiholoģija, pedagoģija, juridiskā, vēsture); māksla - 102 (8%) (arhitektūra, 

glezniecība, rokdarbi, teātris un kino māksla); tehnika - 36 (3%) (uzņēmējdarbība, kulinārija/konditoreja). Mazāk 

iepirktas grāmatas par lauksaimniecību (6) un sportu (8). Tas pamatojams ar  izdotās nozaru literatūras mazo 

piedāvājuma klāstu. Progresējusi grāmatu izdošana medicīnas nozarē, mūsu krājumā iegādātas 27 grāmatas. Krājums 

papildināts arī ar spēlēm (prāta spēles, sevis izzinošas, attīstošas spēles)  -5; kā arī audiovizuālajiem  materiāliem 

(filmas, mūzikas CD) - 61. 

Detalizētu informāciju par nozarēm skatīt 3. attēlā.  

 
3. att. “Nozares” 

2019. gadā ir iegādāti 1425 eksemplāri. Grāmatas, audiovizuālie materiāli, spēles tika iegādātas no 6 

piegādātājiem:‘’Virja LK’’, SIA “Latvijas grāmata’’ un SIA ‘’Latvijas grāmatas’’ filiāle Madonā, grāmatnīca ‘’Globuss’’, 

apgāds ‘’Zvaigzne ABC’’, SIA ‘’Jumava’’, Nodibinājums ‘’Gaismas pils atbalstam’’.  
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4. att. “2019. gadā iepirkto eksemplāru skaits procentos pēc piegādātāja” 

 
Stabilu  un konstantu lielāko daļu starp piegādātājiem ieņem ”Virja LK’’(37%) ar savu piedāvāto grāmatu cenu, 

kā arī priekšrocībām piegādes sfērā, tam seko  “Latvijas grāmata”, kas pielāgojas grāmatu tirgū aktuālākajām cenu 

tendencēm, kā arī “Zvaigzne ABC”, kas piedāvā plašu klāstu aktuālas literatūras dažādām lasītāju grupām, kā arī 

jaunāko populāro daiļlieratūru. Detalizētu informāciju par jaunieguvumu sadalījumu pēc piegādes avotiem  skatīt 4. 

attēlā. 

Papildus nepirktie eksemplāri kā dāvinājumi bezatlīdzības kārtā ir 344 ekemplāri (19% no jaunieguvumiem). 

Bezatlīdzības kārtā  saņēmām no Latvijas Universitātes Akadēmiskā apgāda (2), Latvijas Nacionālās bibliotēkas (1), 

Latvijas Republikas Satversmes tiesas (26), Latvijas Politiski represēto apvienības (1), Latvijas Republikas Patentu 

valdes (1), AS Latvijas Mediji (2), Madonas novada pašvaldības Kultūras nodaļa (4), Mētrienas pagasta pārvalde (1), 

SIA Brain Games (6), Inese Vaidere (1), bibliotēku  lasītāji (109), Fiziskas personas (9) un Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas Brīvpieejas apmaiņas krājums (38). Nozaudēto vietā iegūtas 17 vienības jeb 1% no jaunieguvumiem. 

Nacionālās bibliotēkas Brīvpieejas apmaiņas krājums ir lieliska iespēja, kur iegūt mūsdienīgu, aktuālu daiļliteratūru un 

nozaru literatūru.  Krājuma sastāvu veido grāmatas un citi izdevumi: LNB krājuma dubleti, dāvinājumi no dažādām 

organizācijām un privātpersonām Latvijā un ārvalstīs. Visplašāk pārstāvēta latviešu daiļliteratūra, daudz materiālu ir 

krievu valodā, arī angļu, vācu un skandināvu valodās. Iespēja saņemt jaunu, modernu populārās literatūras 

piedāvājumu, kā arī iegūt vecākas grāmatas ar kurām “atvietot” nolietotu, savu laiku nokalpojušu grāmatu klāstu. 

Detalizētu informāciju par jaunieguvumu sadalījumu pēc piegādes avotiem  skatīt 5. attēlā. 

 
4. att. “Jaunieguvumu sadalījums pēc piegādes avotiem” 
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➢ situācijas raksturojums, rādītāju analīze, secinājumi (krājuma saturiskais izvērtējums: jaunieguvumi, 
dāvinājumi, nozaru literatūra, oriģinālliteratūra; krājuma kvalitātes izpēte u. c.) 

 
Krājuma kopskaits samazinājies par 1379 vienībām (neieskaitot seriālizdevumus). Norakstītas tika nolietoti 

un pēc satura novecojuši iespieddarbi, kā arī izdevumi kuri vairs nav pieprasīti daudzu gadu garumā. Tādā veidā vairāk    

tiek vērsta uzmanība tam, kāds ir katra fonda krājums, kā arī tā ir iespēja atjaunot nozaru literatūru, padarot to 

pieprasītāku, aktuālāku jaunajiem nozaru speciālistiem un interesentiem. Norakstīto eksemplāru vietā tiek atjaunoti un 

iegādāti jauni iespieddarbi. 2019. gadā norakstītas 1360 (39%) grāmatas, 15 audiovizuālie materiāli, 4 elektroniskie 

resursi un 2117 (61%) seriālizdevumi. 

Detalizētu informāciju par norakstīto vienību sadalījums pēc veidiem skatīt 6. attēlā. 

 
6. att. “Norakstīto vienību sadalījums pēc veidiem” 

 
 

• Datubāzes: 

➢ abonētās tiešsaistes datubāzes (t. sk. ar piekļuvi ārpus bibliotēkas telpām) 
Madonas novada bibliotēkas apmeklētājiem pieejamas  latviskā uzziņu un tulkošanas sistēma internetā 

Letonika ar piekļuvi ārpus bibliotēkas telpām), Lursoft laikrakstu bibliotēka, Nozare.lv, LETA arhīvs, Encyclopædia 
Britannica Library Edition ar piekļuvi ārpus bibliotēkas telpām. 

➢ pašu veidotās datubāzes (izņemot novadpētniecības datubāzi, kuru aplūko novadpētniecības 
sadaļā) 

- Madonas reģiona piecu novadu: Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu 
bibliotēku elektroniskais kopkatalogs, kurā tiek iekļauta informācija par 33 reģiona 
pašvaldību publisko un 19 skolu bibliotēku krājumiem - uz 2019. gada 30. decembri; 

                          Ierakstu skaits datubāzē: 74488 
Monogrāfisko izdevumu eksemplāri:420168 
E-kopkataloga bibliogrāfisko ierakstu skaits gada laikā ir audzis par 1497 vienībām, eksemplāru 
skaits samazinājies par 6777 vienībām. 

- Galvenā autoritatīvā datu bāze BIS ALISE 
Kopīgais skaits 20585 ieraksti 

                   

➢    datubāzu izmantojuma rādītāji – tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” + secinājumi 

Vislielākais kāpums vērojams Encyclopædia Britannica Library Edition  izmantojumā, to noteikti veicinājusi 

piekļuve ārpus bibliotēkas telpām, jo studentiem un arī skolniekiem šī opcija ir ļoti svarīga - iespēja datubāzi izmantot 

jebkurā dienā, jebkurā diennakts laikā un jebkurā vietā. Nenoliedzami šī datubāze ir veiksmesstāsts, jo tajā atrodama 

informācija praktiski par jebkuru tematu, kas bijis apmeklētāju interešu lokā. 

Interese par datubāzi Letonika ir maza, jo tās saturs vairāk atbilst skolniekiem, bet skolās piekļuve šai 

datubāzei ir nodrošināta. 

2019.gadā mazliet samazinājies arī Lursoft laikrakstu bibliotēkas lietojums, taču šis ir ļoti vērtīgs resurss, kas 

atvieglo bibliotekāro darbu un apmeklētājiem ātri un ērti ļauj saņemt milzīgu informācijas apjomu. Vienīgais šī 

informācijas masīva trūkums - nav piekļuves ārpus bibliotēkas telpām. 
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Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 
Dabubāze 2017 2018 2019 

Letonika 765 345 345 

News 362 536 515 

Britannica - 27547 44200 

Nozare.lv - - 180 

 
• Krājuma un datubāzu popularizēšana  

Lai popularizētu bibliotēkas piedāvātās datubāzes, 2019.gadā veikta īpaša informatīvā kampaņa sociālajos 

tīklos, stāstot par datubāzēs pieejamo saturu, sniedzot praktiskus ieteikumus, aicinot tās izmantot. 

 
 
Madonas novada bibliotēkas krājums 2019. gadā popularizēts ar jaunieguvumu un tematiskajām izstādēm, 

akcentējot kādu zinātņu nozari, autoru vai literāro žanru, organizējot literāros pasākumus. Nozares akcentētas, 

piemēram, izstādē “Rakstu raksti – dārzkopības literatūra no Uzziņu lasītavas krājuma”; „Katram cilvēkam ir unikāla 

dvēseles mūzika” : psiholoģijas literatūra no Uzziņu lasītavas krājuma. 

Grāmatu izstādes mēģināts iedzīvināt arī ne tik ierastās vietās, aktualizējot ne vien darba plānā paredzēto, 

bet ikdienas norises, ikgadējas tradīcijas, īpašus notikumus. Tā, piemēram, Abonementa atpūtas stūrītī izvietotas 

grāmatas, kas nominētas mākslas konkursam “Zelta ābele 2018”. 

 
Uzziņu lasītavā, reaģējot uz notikumiem valstī, izvietotas izstādes “Ieskaties!”, piemēram, fakts par Latvijas 

Valsts prezidenta Egila Levita ievēlēšanu aktualizēts izstādē, kurā apkopoti periodiskie izdevumi ar E.Levita intervijām, 

E.Levita grāmata un interneta ieraksti. 

Gaidot tikšanās ar autoriem, izvietotas apmeklētāju interesi piesaistošas izstādes, apkopojot publikācijas un 

autoru grāmatas, tā, piemēram, pirms tikšanās ar rakstnieci Karīnu Račko, kas Madonas novada bibliotēkā notika 

11.aprīlī, kā arī izstāde Abonementā: “Gaidām viesos rakstnieci Daci Judinu”. 



32 

 

 
Lasītāji ievēro literatūru, kas eksponēta izstādēs, labprāt lasa izstādēs piedāvātās grāmatas. Piemēram, 

janvārī Abonementā izvietota izstāde “Cerību vārtos” : Dzintrai Žuravskai 80. Šī izstāde apmeklētājos radījusi lielu 

interesi, kas rezultējusies 36 izsniegumos. 

Bibliotēku nedēļas ietvaros organizētas vairākas grāmatu cildinošas aktivitātes: 23.aprīlī –“Piedāvājam – 

izvēlies: grāmata vai e-grāmata?!”, 25.aprīlī – “Foto kopā ar grāmatu”, 26.aprīlī – Grāmatu svētki. 

  
 
Kopš 2019.gada nogales Abonementā uzsākta jaunieguvumu popularizēšana skārienjūtīgajā monitorā, ļaujot 

bibliotēkas apmeklētājiem pārlapot jaunieguvumu prezentāciju, aplūkot grāmatas vāku un iepazīties ar tās anotāciju. 

 

 
 
• Darbs ar parādniekiem – aprakstoši (pēc izvēles) 

Darbs ar parādniekiem tiek veikts regulāri - vismaz 2 reizes gadā atlasīti parādnieku saraksti, zvanīts, sūtīti 

atgādinājumi, neatgūstamās grāmatas un citi informācijas resursi norakstīti.  

 
• Ar bibliotēkas krājumu saistītās problēmas un to risinājumi, vajadzības 

Viena no nozīmīgākajām problēmām, kas saistīta ar krājumu, ir vietas trūkums krātuvēs. Tā kā ar papildus 

telpām bibliotēka nevar rēķināties, jādomā par krātuves krājuma samazināšanu, mazpieprasītās grāmatas norakstot 

un nododot makulatūrā. 

Studentiem aktuāli ir tikai pēdējos 5 gados izdotie informācijas avoti, tas liek aktīvi strādāt pie krājuma 

aktualizēšanas, papildinot krājumu ar jaunāko nozaru literatūru, arī ar izdevumiem svešvalodās, un izvērtējot, kurus 

izdevumus nepieciešams norakstīt. 

Lai paātrinātu krājuma kārtošanas procesu un atvieglotu grāmatas atrašanu plauktā, Pakalpojumu nodaļā 

(gan Abonementā, gan Uzziņu lasītavā) 2019.gadā uzsākts darbs pie grāmatu šifru uzlīmju līmēšanas.  
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7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 
 
• Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji 

   Bērni ir visbrīnišķīgākie cilvēki un viņiem ir vajadzīga mērķtiecīgi iekārtota vide, kas rada pozitīvu gaisotni, 

atbalsta bērnu radošumu, veicina piederības un atbildības sajūtu. Tieši tāda vieta ir Madonas novada bibliotēkas bērnu 

literatūras nodaļa. 

   Madonas novada bibliotēkas bērnu literatūras nodaļas pamatrādītājiem ir tendence katru gadu nedaudz 

palielināties. Tā pamatā ir plānveidīgs un mērķtiecīgs darbs, sadarbība ar Madonas pilsētas pirmskolas izglītības 

iestādēm un skolām. Jau piekto gadu rudens- ziemas sezonā 1x mēnesī, saskaņā ar mācību plānu, PII “Priedīte” notiek 

lelles Šarlotes skolas stundas. Nodarbībās piedalās bērni sākot no 5 gadu vecuma. 

Netiek aizmirsts arī  par mazajiem- kopīgi lasām  aizraujošas un izzinošas grāmatas.

  

    
 Bērnu literatūras nodaļas talismans- lelle Šarlote aktīvi piedalās  pilsētas svētkos. 

 

Ilggadīga sadarbība ar Madonas pilsētas vidusskolas jaunāko klašu audzinātājām, veicinājusi skolēnu interesi 

par lasīšanu un bibliotēku.1.-2. klašu skolēni vismaz 1x mēneši kolektīvi apmeklē bibliotēku. 2019. gadā Madonas 

pilsētas  vidusskolā 1.klasē mācījās 107 skolēni, 97,5% no tiem ir bērnu literatūras nodaļas klienti. Atlikušie 2,5% 

nekļuva par bibliotēkas lietotājiem ne tāpēc, ka negribēja lasīt, bet tamdēļ, ka vecāki neaizpildīja galvojumu. Šiem 

bērniem grāmatas ņēma klases audzinātājas uz sava vārda.  
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18,5 % no bērnu literatūras nodaļas lietotājiem ir pieaugušie/ bērnu vecāki, kuri uzskata, ka bērns patstāvīgi 

par klientu var kļūt tikai uzskākot mācības skolā.  

Kaut gan aizvadītajā gadā palielinājies kopīgais izsniegums, seriālizdevumu izsniegums samazinājies par 

35% . Tas skaidrojams gan ar pusaudžiem adresēto periodisko izdevumu skaita samazināšanos, gan ar informācijas 

iegūšanas paradumu maiņu. Joprojām  vispieprasītākie žurnāli ir “Ilustrētā junioriem”,”Ieva” un “Astas”. Lai apmierinātu 

savu klientu pieprasījumus, aktīvi izmantojam SBA. 

                   
2019. gada 9.oktobrī  bērnu literatūras nodaļā  tika reģistrēts 1000. lietotājs.  

 

Nozīmīgs  bibliotekārā darba virziens ir tikšanās ar autoriem, kas veicina bibliotēkas publicitāti un 

apmeklējumu pieaugumu. 

Pateicoties VKKF atbalstam 2019. gadā bērnu literatūras nodaļā tika realizēts projekts “Labu labā grāmata: 

lasām kopā ar autoru”.  Tika noorganizētas 6 tikšanās ar  latviešu autoriem dažādām mērķauditorijām, ne tikai Madonā, 

bet arī novadā- Praulienas pagasta pamatskolā un Ļaudonas pagasta vidusskolā. Ciemos aicinājām jaunās autores:  

Aneti Felkeri, Agnesi Vanagu, Agnesi Zarāni,Agnesi Aizpurieti, Liliju Berzinsku un vietējo autoru Arturu Baltu, kuram 

iznākusi pirmā grāmata bērniem.  

 

  
 Darbošanās kopā ar Agnesi Aizpurieti Ļaudonas pagasta vidusskolā.  
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A. Balta pasakās neviens nedarbs nepaliek   Viskuplāk apmeklēta bija  tikšanās ar Agnesi Vanagu, 
 nesodīts,  bailes nemaz nav tik  bailīgas kā šķiet.  sabraukuši skolēni no Kusas un Liezēres 
pamatskolām. 

 
Realizējot projektu ieguvēji ir visi- autori, apmeklētāji un bibliotēka.  Vislielākais gandarījums, ka pēc tikšanās 

pierakstās jauni lietotāji un pieaug pieprasījums pēc konkrēto autoru grāmatām.  

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

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

bibliotēkas speciālisti. Regulāri notiek konsultācijas par BIS Alise darba jautājumiem. Skolu bibliotēku darbinieki aicināti 

apmeklēt seminārus Madonas novada bibliotēkā. (skat. Metodiskais un konsultatīvais  darbs).  

• Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana, jaunieguvumu proporcionalitāte, salīdzinot iegādāto 

pieaugušo un bērnu un jauniešu literatūru un lasītāju sastāvu, alternatīvo lietu komplektēšana (spēles, 

puzles, diski u. c.) 

 2019.gadā bērnu literatūras nodaļas  krājums tika papildināts par 616 vienībām; 

●  492 grāmatām; 

●  80 seriālizdevumiem;  

●  31 CD- filmas bērniem, klausāmgrāmatas, skaņu ieraksti; 

●  13 galda spēlēm. 

 80% no jaunieguvumiem ir latviešu valodā.  Komplektējot bērnu literatūras krājumu, par prioritāti  izvirzījām 

latviešu oriģinālliteratūras iegādi. 

Ikdienas novērojumi liecināja, ka bērni un jaunieši labprāt spēlē galda spēles. Ar katru gadu pieaug to 

izmantojamība. 

  
 

Lai noskaidrotu savu klientu ieinteresētību, veicām aptauju par jaunāko galda un prāta spēļu nepieciešamību 

bērnu literatūras nodaļā.   100% no visiem respondentiem teica ”jā” spēļotavas izveidei.  

2019. gada janvārī Bērnu literatūras nodaļā tika atklāta spēļotava.  
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Bērni vispirms ierauga grāmatu un tikai pēc tam to izvēlas lasīšanai, tāpēc  svarīgi, lai krājums būtu vizuāli 

pievilcīgs. Iespēju robežās nolietotās, bet arvien populārās  grāmatas aizvietojam ar eksemplāriem no apmaiņas fonda 

un dāvinājumiem-izveidojām sarakstu ar grāmatām, kas ir pieprasītas, bet stipri nolietotas, un lūdzām lasītājus 

pārskatīt savas  mājas bibliotēkas. 
 

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

 Pakalpojumu nodaļas organizētās aktivtātes jauniešiem: 

➔ 28.janvārī bibliotekārā stunda Madonas pilsētas vidusskolas 8.klasei “Meklējam MNB un LNB datu bāzēs”;  

➔ 5.februārī 3 bibliotekārās stundas Madonas pilsētas vidusskolas 6. un 7. klasēm “Meklējam datu bāzēs”; 

➔ 19.septembrī meistarklase: “Radām kopā ar autoru Andri Akmentiņu” Madonas Valsts ģimnāzijā; 

➔ 30.oktobrī tikšanās ar vēstures grāmatu autoru, pedagogu Valdi Klišānu Madonas Valsts ģimnāzijā 

➔ 21.novembrī bibliotekārā stunda Madonas pilsētas vidusskolas 12.klasei “Iepazīsti bibliotēku”;  

➔ 5.decembrī “Informācijas meklēšanas iespējas MNB. Bioētika” Madonas pilsētas vidusskolas 12. kl. 

skolēniem;  

➔ 20.decembrī bibliotekārā stunda: “J.Streičs, “Cilvēka bērns” Madonas pilsētas vidusskolas 7. klases 

skolēniem.  

2019.gadā bērnu literatūras nodaļā notika 11 medijpratības nodarbības skolēniem. Vispieprasītākie temati  

●  bibliotēka- vieta, kur satikties zinātkāriem bērniem;  

●  kur dzīvo grāmatas;   

●  lasīsim e-grāmatas kopā;  

●  kā atrast savu grāmatu?  

  7.-9.klašu  skolēniem piedāvājām iespēju lasīt e-grāmatas. Pārsteidzoši, bet vairums skolēnu no piedāvājuma 

atteicās, izvēloties lasīšanai tradicionālo grāmatu. 

  Medijpratības nodarbības apmeklēja ne tikai Madonas bērni, bet arī skolēni no Bērzaunes pagasta un Mētrienas 

pagasta pamatskolām. 
 

• Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes 
Aizvadīts radošs, daudzām aktivitātēm piepildīts gads. 2019. gadā bērnu literatūras nodaļā notikusi 91 

aktivitāte ( + 68%), izveidotas 16 literatūras un 2 bērnu radošo darbu izstādes. 2019.gada prioritāte- bērnu un jauniešu 

oriģinālliteratūras popularizēšana un lasīšanas veicināšanas pasākumi.  

2019.gadā Madonas novada bibliotēka pirmo reizi iesaistījās LNB bērnu literatūras centra un LNB Atbalsta 

biedrības lasīšanas veicināšanas programmā “Grāmatu starts”.  Projektā tika noorganizētas aktivitātes:  

• 26.01.- ”Pūce- pati gudrākā?”-(pūce kā gudrības simbols bērnu literatūrā)  
• 16.02.-  ”Dzejolēni”- ( atviešu autoru dzeja  mazajiem) 
• 16.03. -”Pasakas, pasaciņas”- ( latviešu tautas pasakas par dzīvniekiem)  
• 13.04.- ”Izlaidums un projekta rezultātu apkopošana.” 

Pirmajā, iepazīšanās nodarbībā, bērniem tika izdalītas grāmatiņas, kas tika papildinātas ar īpašām, 
personiskām ielīmēm.. Katram bērnam, kurš piedalījās projektā, 2. nodarbībā tika dāvināts  viņa vārdiņa pirmais burts- 
projekta krāsās: zēniem burtiņi bija zili, bet meitenēm dzelteni.  Burtiņus no filca šuva  bērnu literatūras nodaļas 
darbinieces. Katrā nodarbībā kopīgi lasīta  tematam atbilstoša grāmata, neizpalika  rotaļas, spēles un tējas pauzes ar 
našķiem. Visās nodarbībās piedalījās  bērnu literatūras nodaļas lelle Šarlote. 

Īpaši emocionāla bija noslēguma nodarbība - izlaidums ar Apliecinājumu bērnam par dalību projektā, ar 
svētku kūku, ziediem, pateicības vārdiem un vēlējumu turpināt projektu. 

http://www.madona.lv/biblioteka/lv/aktualitates---rada-un-dara-madonas-novada-biblioteka?fu=read&id=3860
http://www.madona.lv/biblioteka/lv/aktualitates---rada-un-dara-madonas-novada-biblioteka?fu=read&id=3937
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Projekta laikā visi 10 bērni kļuva par bērnu literatūras nodaļas klientiem un turpina regulāri apmeklēt 
bibliotēku, lai samainītu grāmatas un piedalītos dažādās aktivitātēs. 

Vislielākais gandarījums projektā ir par meiteni, kuras mamma nebija pārliecināta par dalības lietderību, jo 
viņas meita nepazīstamā vidē  nerunāja un nekur nepiedalījās, vien sēdēja mammai klēpī, bet projekta noslēgumā 
piedalījās gan rotaļās, gan radošajās darbnīcās, kamēr mamma sarunājās ar citiem vecākiem. Patīkami, ka bērnus uz 
nodarbībām ved gan tēvi, gan mammas. Arī vecvecāki ir iesaistīti. 

   

Kopš 2013. gada Madonas novada bibliotēka ir  UNESCO Latvijas Nacionālās Komisijas tīklā “Stāstu 

bibliotēka”. Gada pasākumiem tiek izvēlēta vienojoša tēma.  

2019. gadā -”Stāsti par mums pašiem”. 5 ģimeņu sestdienās uzaicinātie stāstnieki stāstīja par sevi-kas viņi ir, 

no kurienes nāk un ko vēlas nodot bērniem.  Janvārī  Arvis un Sigita Gruntes dalījās savā stāstā par lasīšanas 

veicināšanu savā ģimenē,stāstīja par pašizdomātu un izgatavotu spēli, lai mudinātu  savu jaunāko meitu lasīt. Martā 

ciemos aicinājām audējas jau 4 paaudzēs- Inesi un Ilzi Mailītes. 

   

Izdevniecības "Liels un mazs" lasītveicināšanas programma bērniem "Mūsu mazā bibliotēka", izmantojot 

vizuāli pievilcīgās darba burtnīcas,  grāmatu lasīšanu padarīja atraktīvu, saistošu  un  izglītojošu. 2019. gada pirmajā 

pusē projektā notikusi 21 aktivitāte. Balva par cītīgo lasīšanu - tikšanās ar slovēņu rakstnieci Majdu Korenu (Majda 

Koren), grāmatas "Uzvāri man pasaciņu!" autori un tulkotāju Māru Gredzenu. Interese par pasākumu bija tik liela, ka 

tikšanās ar autori notika 2x un  to apmeklēja 158 lieli un mazi interesenti!  

Otro gadu piedalāmies  “Skaļās lasīšanas” sacensībās. Bērnu literatūras nodaļa darbojas kā projekta reģiona 

kurators, iesaistot sacensībā visu piecu novadu labākos lasītājus. Gan Madonas novada, gan reģiona fināls ir svētki 
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lasošajiem skolēniem! Sižetu par 2019. gada finālu varēja vērot Vidzemes TV. 

https://www.youtube.com/watch?v=oFHp7lPrEoE  

   
 

   
 

Pavasaris Madonā sākas ar tradicionālajiem novadu Grāmatu svētkiem, kas piedāvā plašu programmu 

dažādu vecumu apmeklētājiem. 2019. gada Grāmatu svētkos bērniem un jauniešiem piedāvājām:  

➔ “Četras otas” – grāmatas atvēršanas svētkus kopā ar autoru Uldi Ausekli un mākslinieci Signi Ērmani 

(Latvijas Mediji) 

➔ "Karjeras izaugsmes iespējas”  -  saruna ar galda spēļu uzņēmuma Brain Games vadītāju Raivi Kalniņu 

Madonas Valsts ģimnāzijā 

➔ “Melnā pipara ceļš” - tikšanās ar filmas autoru, pasaules apceļotāju Bruno Šulcu Madonas pilsētas 

vidusskolā  Valdemāra bulvārī 6 

➔ "Karjeras izaugsmes iespējas”  -  saruna ar galda spēļu uzņēmuma Brain Games vadītāju     Raivi Kalniņu 

Madonas pilsētas vidusskolā  Valdemāra bulvārī 6 
 

Novadnieka Leona Brieža daiļrade neprasa īpašu popularizēšanu. Autora bērnu grāmatas ir nemitīgā apritē. 

Atzīmējot dzejnieka 70.dzimšanas dienu, sadarbībā ar pilsētas pirmskolas izglītības iestādēm, organizējām L. Brieža 

dzejas konkursu un bērnu zīmējumu izstādi. Patiess prieks, ka dzejoļus skaitīja ne tikai bērni, bet arī vecāki un 

audzinātājas. 

.  

https://www.youtube.com/watch?v=oFHp7lPrEoE
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Konkursu, tematiskajām nodarbībām “Latvijas garša”. Uz šiem pasākumiem ( bez īpaša aicinājuma) bērni 
ieradās svētku tērpos. 

  

Visu gadu  bērnu literatūras nodaļā turpinājās radošās nodarbības ar 3D pildspalvām ( 13). Lai dažādotu 

piedāvājumu lauku skolēniem, iznomājam 3D pildspalvas 7 pagastu bibliotēkām un 3 skolām.  

 2019. gadā turpināja darboties lelle Šarlotes skola pirmskolas vecuma bērniem un jaunāko klašu skolēniem. 

Gaidot Ziemassvētkus, aicinājām ģimenes  apmeklēt gada noslēdzošo aktivitāti “Stāsti par mums pašiem”. 

Šajā pasākumā godinājām  un teicām “paldies” lasošākajām un aktīvākajām ģimenēm. Pateicoties SIA “Lonas” Latvija 

atbalstam, 3 lasošākās ( visas daudzbērnu ģimenes) ģimenes saņēma lieliskas dāvanas- īpaši ērtus un skaistus 

klubkrēslus ! Balvu,  no SIA “Lonas”, par īpaši aktīvu sadarbību un savu skolēnu lasīšanas veicināšanu saņēma 

Madonas pilsētas vidusskolas 2.c klases audzinātāja Alla Sniedze. Video par pasākumu: 

https://www.youtube.com/watch?v=mqygsvLMOu4.  

 

 
SIA “Lonas” Latvija balvas lasošākajām ģimenēm 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mqygsvLMOu4
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Gada nogale nav iedomājama bez jautriem un atraktīviem liecību izsniegšanas pasākumiem un laba 
vēlējumiem. 

  

  

 

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

vērtējums 

Bērnu lasītprieks, draudzība ar grāmatām nerodas pati no sevis. Pieaugušajiem jārada interese un tā 

mērķtiecīgi jāvada. 

2019.gadā gan bērnu literatūras nodaļas organizētās aktivitātes notikušas ne tikai bibliotēkā, bet arī   PII 

“Priedīte” un Madonas pilsētas vidusskolā, Madonas Valsts ģimnāzijā, Ļaudonas pagasta vidusskolā, sadarbībā ar 

Ļaudonas pagasta bibliotēku, Praulienas pagasta pamatskolā. 

Regulāra, abpusēji ieinteresēta sadarbība izveidojusies ar: 

●  PII “Priedīte” un “Kastanītis”- nodarbības lelles Šarlotes skolā, dzejas konkursi, bērnu radošo darbu izstādes, 

●  Madonas pilsētas vidusskolas otro klašu audzinātājām- dalība projektā “Mūsu mazā bibliotēka”, tematiskie 

pasākumi, 

●  Madonas Valsts Ģimnāzija- tikšanās ar autoriem, 

●  BJC teātra pulciņš “Improprieks”- sniegti priekšnesumi un atklātās nodarbības, 

● BJC skolotāja Sandra Pulkstene-  krāsaino smilšu nodarbības, 
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● Madonas reģiona pagastu un skolu bibliotēkām 

2019. gadā pirmo reizi savu atbalstu bibliotēkai piedāvāja SIA “Lonas” Latvija, sponsorējot balvas 

lasošākajām ģimenēm. 

• Bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides vērtējums specializācijā 

Izglītojoša, noderīga, radoša, personību bagātinoša, uz jaunām sadarbībām vērsta vienmēr ir LNB BLC 

organizētā starptautiskā pavasara konference, kas ļauj iepazīt citu valstu pieredzi darbā ar bērniem un jauniešiem.  

Atzinīgi vērtējamas ikgadējās konferences Cēsīs, kas izceļas ar pārdomātu, praktiskam darbam noderīgu 

programmu. Ikdienas darbā noderīgi nepastarpināti kontakti ar kolēģiem, jo bērnu bibliotekāri ir saliedēta un izpalīdzīga 

kopiena.  
 

• Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem, to iespējamie risināšanas ceļi 

Vislielākās problēmas sagādā bērnu uzvedība- iecietības trūkums, pārākuma demonstrēšana, nesaudzīga 

attieksme pret spēlēm, konfekšu papīru un citu našķu iesaiņojumu atstāšana, kur pagadās. Brīžiem pārņem sajūta, ka 

mājās bērni paši neko nedara. 

Vienīgais risinājums- visiem kopā, sākot ar ģimeni  stāstīt un rādīt priekšzīmi kā uzvesties sabiedriskās vietās. 

 
 

8. Novadpētniecība 

 
• Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda prioritātes 

Tāpat kā 2018. gadā novadpētniecība ir viens no nozīmīgākajiem darbības virzieniem Madonas novada 

bibliotēkā. Ieguldīts sistemātisks darbs, veidojot jaunus resursus, papildinot, popularizējot un saglabājot 

novadpētniecības krājumu.  

Novadpētniecības darbs aptver gan novadpētniecības krājuma veidošanu un novadpētniecības datu bāzes 

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 Resursu un datu pārvaldības nodaļas 

galvenā bibliotekāre Lilita Veckalniņa, par  tradicionālo novadpētniecības resursu pieejamību un popularizēšanu 

rūpējas  Pakalpojumu nodaļas galvenā bibliotekāre Uzziņu lasītavā  Sarmīte Radiņa. 

2019. gadā pabeigts darbs pie “Madonas reģiona bibliotēku Novadpētniecības koncepcijas” izstrādes. Tāpat  

ik gadu tiek sagatavots un publiskots mājaslapā  “Novadnieku kalendārs” nākošajam gadam, kurā atspoguļoti 

svarīgākie notikumi, gadadienas un jubilejas. 

Novadpētniecības darba prioritātes -  

● analītisko aprakstu veidošana, 

● novadpētniecības mapju strukturizēšana un uzturēšana, 

● novada kultūras vērību popularizēšana. 

Madonas bibliotēkas novadpētniecības piedāvājumu  veido: novadpētniecības elektroniskā datu bāze, 

tematiskās mapes, novadnieku grāmatas, CD un DVD, foto materiāli – kompaktdiskos. Tiek  apkopota informāciju par 

bijušo Madonas rajonu, aptverot Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadus. 

 Madonas novada bibliotēkā  kā vēstures liecība ir saglabāta Novadpētniecības kartotēka, kurā  pieejami 

analītiskie apraksti par laika posmu no 1956. gada līdz 2009. gada jūlijam. 

Novadpētniecības elektroniskajā  datu bāzē pieejama informācija par laika periodu sākot no 2002. gada. Datu 

bāzē (https://madona.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx) pieejami 32958 ieraksti. Jaunākās periodikas lasītavā regulāri 

tiek aprakstīti Madonas reģiona laikraksta „Stars“ resursi, pievienojot saites uz oriģinālu laikraksta mājas lapā, un 

iekļaujot bibliotēku informācijas sistēmas „ALISE” MNB elektroniskā kopkataloga novadpētniecības datu bāzē, kā arī 

LNB nacionālās bibliogrāfijas datu bāzē. 

Novadpētniecības krājumā tiek apkopoti informācijas materiāli par cilvēkiem, nozarēm, vietām, notikumiem, 

ievērojot pēctecību. 

http://www.news.lv/
http://www.news.lv/
http://www.news.lv/
http://www.news.lv/
http://www.news.lv/
http://www.news.lv/
http://www.news.lv/
http://www.news.lv/
http://www.news.lv/
http://www.news.lv/
http://www.news.lv/
http://www.news.lv/
http://www.news.lv/
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Pārskata periodā Novadpētniecības datu bāzē izveidoti 1300 ieraksti, no kuriem 1074 laikraksta “Stars” 

publikāciju analītiskie apraksti eksportēti uz LNB Nacionālās bibliogrāfijas analītikas datu bāzi. Tiek turpināta  analītisko 

aprakstu  no grāmatām, kas papildina  e-kataloga Novadpētniecības datu bāzi.  

Ieraksti Novadpētniecības datu bāzē: 

 

Gads 2016 2017 2018 2019 

Ierakstu skaits 
novadpētniecības 
datubāzē  

28920 30364 31658 32958 

Izveidoti ieraksti 1166 1444 1294 1300 

Eksportēti uz  
Nacionālās 
bibliogrāfijas 
analītikas datu bāzi 

1097 1219 1123 1074 

 

Madonas novada bibliotēkas apmeklētājiem pieejamas 270 mapes, 259 nosaukumu mapes ir kataloģizētas, 

sniedzot  lietotājiem  iespēju attālināti iepazīties ar mapes bibliogrāfisko  aprakstu.  

2019. gadā ir izstrādāta “Madonas reģiona bibliotēku Novadpētniecības koncepcija”. Saskaņā ar to bibliotēkā 

tiek organizēts kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas  darbs. 
 

• Novadpētniecības krājums: 
Madonas bibliotēkas novadpētniecības krājumu veido: dažādos informācijas nesējos apzinātā, apkopotā un 

bibliografētā informācija par bijušo Madonas rajonu, aptverot Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu 

novadus. 

Novadpētniecības krājumā tiek apkopoti informācijas materiāli par cilvēkiem, nozarēm, vietām, notikumiem, 

ievērojot pēctecību. 

  2019. gadā MNB krājumu papildinājušas autoru novadnieku grāmatas un grāmatas, kurās vēstīts par 

Madonas novada Mētrienas (“Mētrienas vietvārdu saglabāšana nākamajai simtgadei”) un Sāvienas pagastiem,  

novadniekiem. .Ar pašvaldības atbalstu krājums papildinājies ar Ulda Ausekļa grāmatu ‘’Četras otas’’, Jura Urtāna 

sastādīto grāmatu par Sāvienas pagastu, ‘’Sāvs nāk. Sāviena”. Krājums papildinājies ar novadnieka Mārča Auziņa CD 

“Aizrautība”;  CD - Raimonda Paula Dziedāšanas svētki: koncertzālē "Lielais Dzintars", kurā iekļauta dziesma “Atziedi, 

dvēsele” ar novadnieka L.Brieža vārdiem; CD - R.Pauls ”Es šonakt sēdēšu uz jumta”, kurā iekļautas 7 dziesmas ar 

L.Brieža vārdiem; CD “Saviešu mēļošana” [Krāsas un krāsošana. Latv.t.dz.], kurā ievietoti mūsu novadnieču Baibas 

Dumpes un Anetes Karlsones vēstījumi un 3 DVD kolekcija. - “XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki”. 

      
Lai saglabātu novadpētniecības krājuma komplektēšanas nepārtrauktību, 2019. gadā BUTS apmācību kursu 

praktikante veica tehnisko darbu, lai izgrieztu un datētu materiālus novadpētniecības mapēm no šī gada reģionālā 

laikraksta “Stars” dubletēm, varējām tos sistematizēt un izvietot jau esošajās mapēs un veidojot jaunas sadaļas. 

http://www.news.lv/
http://www.news.lv/
http://www.news.lv/
http://www.news.lv/
http://www.news.lv/
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• krājuma organizācija un glabāšana 

Grāmatas, kurās 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 UDK kārtojumā. 

Novadpētniecības mapes izvietotas Uzziņu lasītavā atsevišķā plauktā un ir tematiski strukturētas.  

Bibliotēkā  kopš iznākšanas sākuma tiek saglabāts novadā izdotais laikraksts “Stars” un novada domes izdotais 

informatīvais izdevums “Madonas novada vēstnesis”, kā arī pagastu pašvaldību izdotie informatīvie izdevumi. 

 

• digitalizācija, digitālie resursi un to veidošana 
Madonas novada bibliotēkas novadpētniecības krājuma papildinājums ir 12 digitālās izstādes, kuras veidotas 

no krājumā esošajiem materiāliem un fotogrāfijām, tās piedāvājam vai nu kā literatūras izstāžu papildinājumu Uzziņu 

lasītavā skārienjutīgajā monitorā, vai apskatei foajē displejā. 

Sākām veidot digitālās izstādes 2016. gadā, kas bija Madonas jubilejas gads, tad tapa izstādes: “Ainas 

Karavaičukas foto par Madonu”; “Mana dona – Madona” - Oļģerta Skujas fotogrāfijas; “Mana mīļākā vieta Madonā” - 

fotokonkursa dalībnieku iesūtītās fotogrāfijas; “Madonas vārds MNB krājumā pieejamos izdevumos”. Vēl šajā gadā 

apmeklētāju uzmanību piesaistīja digitālās izstādes: “Rīga – barikāžu laiks. 1991.16.01.” – O. Skujas foto un 

“Ziemassvētku noskaņai”- Sarmītes Radiņas dzeja un fotogrāfijas. 

Krājumā ir arī digitālās izstādes: “MNB 2016” un “MNB 2017” – par pasākumiem un paveikto Madonas novada 

bibliotēkā. 

2018. gadā veidotās izstādes: “Pieķerts lasot” – MNB fotokonkursam iesūtītās fotogrāfijas un “Latvijai 100 – 

mūsu autori novadnieki”. 

2019. gadā papildinājies krājums ar vēl divām digitālajām izstādēm: “Novada autoru rokraksti” un “Neparasti 

parastie bibliotekāri” – to veido reģiona bibliotekāru iesūtītās fotogrāfijas, atspoguļojot gan interesantas darba ikdienas, 

gan brīvā laika aktivitātes.  

• krājuma kvalitātes, aktualitātes, attīstības novērtējums 
Regulāri tiek apzināta jaunākā informācija par   novadniekiem, piemēram, tiek sekots publikācijām par novada 

notikumiem, vietām, kas atspoguļojas Novadpētniecības datu bāzē. 

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. 

• izmantojums  
Novadpētniecības krājumu izmanto: 

- skolēni, kad raksta savus zinātniski pētnieciskos darbus (jauniešiem patīk, ka materiāli atrodami uz vietas 

lasītavā, var sakopēt un safotografēt sev nepieciešamo); 

- muzeja speciālisti - gan MNB krājumu, gan piekļuvi pilntekstiem LNB digitālās bibliotēkas sadaļā periodika.lv; 

- interesenti, kuri meklē informāciju par pagastiem, notikumiem, mājām (gan MNB krājumu, gan pilntekstus 

periodika.lv); 

- interesenti, kuri vēlas uzzināt, ko rakstīja reģiona laikrakstā viņu dzimšanas dienā vai gatavojot apsveikumu 

(periodika.lv); 

- Madonas kultūras nama darbinieki, veidojot pasākumu ”Madona laiku lokos”; 

- pašvaldības darbinieki, lai gūtu informāciju par kultūrvietām un novadniekiem, sagatavojoties lēmumu 

pieņemšanai (piem.: par Doku Ata muzeju; par kandidātiem, kuri tiek izvirzīti novada apbalvojumu 

piešķiršanai; par Madonas pilsētā esošajiem pieminekļiem u.c.) 

- materiālus izmanto pagastu bibliotekāri, veidojot, papildinot savu bibliotēku novadpētniecības krājumus; 

- materiālus izmantojam iekārtojot gan tematiskās, gan novadniekiem jubilāriem veltītās izstādes, gan atceres 

izstādes. 

 

 

 

http://www.periodika.lv/
http://www.periodika.lv/
http://www.zudusilatvija/
http://www.zudusilatvija/
http://www.news.lv/
http://www.letonika.lv/
http://www.letonika.lv/
http://www.nozare.lv/
http://www.nozare.lv/
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  Novadpētniecības darba popularizēšana 

“Mēs visi vēlamies kaut ko aiz sevis atstāt, tomēr bieži sanāk, ka līdzcilvēku nevērības un dažādu vēsturisko 

apstākļu dēļ daudzi mūži ar laiku izgaist kā nebijuši vai tīši tiek nobēdzināti. Viens no novadpētnieku uzdevumiem ir – 

šos vārdus saglabāt, atgādināt par viņu devumu vispārībai, jo iepriekšējie mūži ir iemūrēti tās ēkas pamatos, kuru mēs 

šodien turpinām celt. Ar goddevību nevajag kavēties, jo viss ātri aizmirstas.“ /A. Līce/        

 Respektējot novadnieces pausto, ikdienā Madonas novada bibliotēkas speciālisti pievērš  apmeklētāju 

uzmanību tam, ko raksta, par ko vēsta mediji saistībā ar mūsu reģionu (regulārās izstādes “Mūsējie!”), iesaistot 

pasākumu apmeklētājus līdzdarboties, būt  goddevīgiem, būt šīs dienas notikuma radītājiem, ne tikai patērētājiem. 

 Te minams pasākums Dzejas diena – brīvais mikrofons ”Radām svētkus kopā!”: piedalījās A.Akmentiņš, 

R.Blaumaņa Madonas Tautas teātra aktieri, novada rakstošie autori, interesenti, pasākuma apmeklētāji. Veselības 

stāvokļa dēļ L. Briedis nevarēja Madonas bibliotēkā  ierasties, bet vēloties viņu izgodāt tika  lasīta L.Brieža dzeja un 

sūtīti  neklātienē veselības vēlējumi autoram. Novada autoriem iespēja gan runāt savu dzeju, gan pat pirmā publikācija 

pēc pasākuma reģiona laikraksta “Stars” literārajā lappusē “Pieskāriens”. 

 Par jaunākajām grāmatām, kas stāsta par mūsu novadu, tika informēti senioru kluba “Pie kamīna” 

apmeklētāji. Lielu interesi izraisīja grāmatas par mūsu novada pagastiem, Jura Urtāna sastādītā  “Sāvs nāk. Sāviena” 

un Mētrienas pagasta biedrības „Ābele" projekta rezultātā tapusī grāmata “Mētrienas vietvārdu saglabāšana nākamajai 

simtgadei”. Tūlīt pēc pasākuma bibliotēkā izveidojās lasītāju rinda uz grāmatu saņemšanu. 

Rakstnieks, dzejnieks A.Akmentiņš  ir iesaistījies izdevniecības "Dienas Grāmata" latviešu prozas un 

literatūrzinātnes mijiedarbes projektā "Es esmu...", strādājot pie grāmatas par novadnieku Jāni Ezeriņu.  

Sazinoties ar Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja pensionēto  darbinieci D. Zvirgzdiņu  bibliotēka  

nodrošināja A. Akmentiņa tikšanos ar viņu,  tādējādi  atvēlot laiku sarunai  un  arī  izpētes darbam. 

    
Nedalīta apmeklētāju atsaucība gūta organizējot cikla “ |Meistarklases kopā ar autoru” pasākumu 

“Lasu, klausos, domāju Broņislavas Martuževas Dzejas klētī” – izbraukumā klātesot  B.Martuževas Dzejas 

klētī  Lubānā;  pieteicās 43 interesenti. Tā bija gan Dzejas klēts apskate, gan apmeklētāju iesaiste autores 

dzejas lasījumos dārzā, pagalmā, zem dzejnieces liepas un ābelēm, gan iespēja dzirdēt grupas “Baltie lāči” 

B.Martuževas dzejas un dziesmu koncertprogrammas “Pamet skumjas, pamet nievas” pirmatskaņojumu. 

Cilvēkus gandarī, ka viņi ir pasākuma līdzveidotāji, cieņas izrādītāji autorei, novadniecei, viņas 

literārā devuma gan patērētāji, gan popularizētāji. Paldies Madonas novada pašvaldībai par pasākuma 

atbalstu.  
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Viena no novadpētniecības darba popularizēšanas formām ir izstādes  Uzziņu lasītavā:  

 

- “Rakstu raksti: rokraksti” – novada autoru rokraksti un digitālā izstāde skārienjutīgajā monitorā; 

       

- “Mēs lepojamies!” – “Zelta ābeles 2018” balva par mūža ieguldījumu novadniekam U.Auseklim;  

    

- “Madonas reģiona Ainavu dārgumi”; 

- “Madonas novadam 10” - Madonas pilsētas svētku ietvaros - MNB (novadpētniecības materiāli, grāmatas, 

laikraksti “Madonas Novada Vēstnesis”,  puzles par mūsu novadu un pilsētu, Vidzemes TV video sižetu 

apkopojums par Madonas novadu skārienjutīgajā displejā); 

    

- “Mūsējie” - presē aktualizētas mūsu reģiona novadpētniecības tēmas  - aktuālais + novadpētniecības 

krājuma materiāli (par aktrisi un režisori Ingu Tropu; par saksofonisti Ilzi Lejiņu; par rakstnieci Andu Līci; par 

mūziķi Mārci Auziņu; par dziedātāju Sabīni Žugu (Supernova uzvarētāji –grupa "Carousel"); par D. Īvānu 

(filmas “Dziesmu vara” scen.aut.); par režisoru Uģi Olti; par operdziedātāju Jāni Zāberu; par Ļaudonas 

pagasta pārvaldnieku Artūru Portnovu; par dziedātāju Elzu Rozentāli; par prezidenta kundzi Ivetu Vējoni; par 

Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektoru Juri Jātnieku; par radio SVH balsi Sandu Dejus; par aktieri 

Daini Grūbi; par aktrisi un režisori Agnesi Cīruli; par aktieri Normundu Laizānu; par aktrisi Elīnu Vasku; par 

piena lopkopjiem Jurevicu ģimeni Sarkaņu pag. z/s “Madaras”; par Ļaudonas pag. SIA “Burkānciems” kazu 

audzētājiem Rutu Graudužu un Stefanu Milleru; par “Mailīšu fabriku”; par Mētrienas “Brīvniekiem” un Eināru 

Dumpi; par Leona Brieža jauno romānu “Vilcene un atraitnis”; par mūziķi Intaru Zommeru; par mākslinieku 
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Jāni Simsonu; par IU “55 mārītes” un tā vadītāju Līgu Lieplapu; par rakstnieci Ilzi Indrāni; par aktrisi Elvīru 

Baldiņu; par Māri Olti; par aktrisi Olgu Dreģi; par amatnieku Zigurdu Lauriņu; par uzņēmēju, 

skaistumkopšanas salona “Libra” vadītāju Edīti Sproģi (no Gērnsijas salas atgr. Madonā); par Pļavas muzeja 

veidotāju Ievu Jātnieci; par psihoterapeiti Guntu Andžāni; par dzejnieci, dziesminieci Elīnu Līci; par rakstnieci 

Ingunu Baueri); 

       

       

- izstādes novadniekiem jubilāriem: ( ”Dzīvotspēja – ilgtspēja. Visvaldim Lācim 95”; „Pa sidrabiņa upi bridu” 

- Broņislavai Martuževai būtu 95; “Zemi basām pēdām skarot – lai dziļāk justu”- dzejniecei novadniecei Anitai 

Skrjabei 60; “Dzīvības taka kā vīnstīga vijas”- novadniekam Imantam Lastovskim - 75; “Vārda laikabiedrs”- 

Leonam Briedim 70; novadniekam J. Gavaram 95); 
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- “Atceramies!”- atvadoties no autora Artura Gobas; novadnieces Brigitas Bertholdes; 100 gadnieka Kārļa 

Dumbrāja; no Miķeļa Gruzīša. 

  

  

Viens no veidiem, kā popularizēt novadpētniecības darbu, ir mūsu aktivitāšu atspoguļošana reģiona laikrakstā 

“Stars”, “Madonas Novada Vēstnesī”, bibliotēkas un Madonas novada mājas lapās,  bibliotēkas sociālo mediju kontos 

un Vidzemes TV veidotajos sižetos. Varam tikai teikt paldies par sadarbību.  

• Sadarbība novadpētniecības jomā 
 

Pārskata perioda sadarbības partneri un aktivitātes: 

 

- Sadarbība ar R.Blaumaņa Madonas tautas teātri (režisori Aiju Špuri) - L. Brieža Dzejas dienu pasākumā 

bibliotēkā (autora dzejas lasījumi, iesaistot apmeklētājus un sūtot laba vēlējumus autoram) un  jubilejas izrādē 

Madonas kultūras namā (autora MNB grāmatu krājums izrādei un autora vēstule madoniešiem, foto CD no 

MNB novadpētniecības krājuma no iepriekšējām tikšanās reizēm ar autoru); 
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- Sadarbība ar Broņislavas Martuževas fondu “Rakstītāja” (Annu Eglienu, Ilzi Kraukli) - skatuves runas 

meistarklase: “Lasu, klausos, domāju Broņislavas Martuževas Dzejas klētī”; 

   

    
- Sadarbība ar projekta “Latvijas skolas soma” koordinatoriem Madonā - realizēta koncertprogramma 

“Simtgades stāsti un dziesmas” - Madonas pilsētas vsk. un interesentu tikšanās ar rakstnieci Daci Judinu un 

mūziķi Arturu Nīmani;  

- Sadarbība ar Grāmatu draugu biedrību (vadītāju Beāti Ozoliņu) - Lāčplēša dienas pasākumā Madonā, Poruka 

ielā;  

        
 

- Sadarbība ar Tautas tēlotājmākslas studiju “Madona”- studijas dalībnieces Agneses .Briedes  izstāde MNB 

konferenču zālē;  

- Sadarbība ar novada autoriem un fotogrāfiem  - Aivaru Aiviekstu, Valdi Kļaviņu - darbu izstādes MNB 

konferenču zālē; 
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- Sadarbība ar Madonas tiešās pirkšanas pulciņa dalībniekiem (I. Roga-Saulīte), kuri aicināja uz sarunu: 

“Draudzība. Brīvprātība. Bio-pārtika.” - MNB;  

- Sadarbība ar Madonas Novadpētniecības un mākslas muzeju - iesaistoties ar lasījumiem Komunistiskā 

genocīda  upuru piemiņas dienā; 

- Sadarbība ar senioru klubiņu “Pie kamīna” - S. Radiņas stāstījums par autoriem novadniekiem, šī gada 

jubilāriem un dzejas lasījumi. 

• Jauninājumi novadpētniecības darbā 
 

  Novitāte!  Pasākumi- izbraukumi.  2019. gadā minami 2  izbraukumi  interesentiem gan uz B. Martuževas Dzejas 

klēti Lubānā un aktīvu iesaisti līdzdarbojoties ar Madonas novada pašvaldības finansiālu atbalstu, gan ES projektu 

finansējuma piesaistes rezultātā paveiktā apskati, pieredzes gūšanu pārnovadā -  Varakļānos projekta “EDIC 

informācijas  centrs” ietvaros. 

 
• Novadpētniecības darba problēmas un to risinājumi 

  Jāteic paldies, ka ir iespēja mūsu reģiona laikrakstu “Stars” lasīt LNB digitālajā bibliotēkā periodika.lv  no 

1953.-1990. gadam. Šo iespēju izmanto gan interesenti, gan muzeja speciālisti. Būtu vēlams turpināt LNB iesākto 

darbu, digitalizējot arī nākamo gadu izdevumus.  

 
• Galvenie secinājumi pārskata periodā, nākotnes prognozes, vajadzības 
 

  Bibliotekārs, kurš strādā ar novadpētniecības krājumu, ir sava novada novadpētniecības informācijas 

pārvaldītājs,  sadarbības veicinātājs un informācijas apmaiņas nodrošinātājs, tādēļ tiek sekots līdzi jaunumiem un 

aktualitātēm, kas saistās ar novadu, tā cilvēkiem. Ir aktuāls jautājums par Novadpētniecības kartotēkas saglabāšanu. 

  Madonas novada bibliotēka piedāvā unikālo novadpētniecības krājumu interesentiem gan tradicionālā, gan 

elektroniskā formātā, un ir  jāturpina aktivitātes, kas ļauj līdzdarboties. 

  

 

9. Projekti 
 

Nolūkā dažādot un paplašināt  bibliotēkas piedāvājumu finansējuma piesaistei izstrādāti 9  projektu 
pieteikumi: 

Tabula “Projektu apkopojums” 
Projekta nosaukums Finansētājs Finansējuma 

apjoms EUR 
Projekta apraksts (īss 
kopsavilkums) 

Atbalstīts/ 
neatbalstīts 

“Pārlapojam grāmatas 
kopā ar autoru” 

VKKF 480.00  Tiekoties ar autoriem (K.Račko, 
V.Klišānu, J.Kursīti, D.Judinu),  radīt 
interesi par latviešu  literatūras 
saturisko daudzveidību, veicināt 
lasītību. 

Atbalstīts 

Bērnu, jauniešu un 
vecāku žūrija 2019”  

Pašfinansē-
jums 

publicitātes 
materiāli, 

lasīšanas veicināšanas 
mērķprogramma  

Atbalstīts 
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balvas 
lasīšanas 
ekspertiem 

“Zenta Mauriņa. 
Dokumentālie sapņi” 

VKKF 700,00 Noorganizēta teātra izrāde “Zenta 
Mauriņa. Dokumentālie sapņi” 
bibliotēkā, netradicionālā vidē, 
saņemot milzīgu apmeklētāju 
atsaucību, sniedzot iespēju mainīt  
priekšstatu par izcilu personību 
latviešu literatūrā.  

Atbalstīts 

Novadi skan: pagastu 
grāmatu parāde 
Madonas bibliotēkā 

Vidzemes 
kultūras 
programma 

1000,00 Projekts plānots kā devums 
Vidzemes kultūras mantojuma 
grāmatu 

Neatbalstīts 
 

“Labu labā grāmata: VKKF 720,00 Bērnu autoru tikšanās projekts (A. 
Felkere, Agnese Vanaga, Lilija 
Berzinska, Agnese Aizpuriete, 
Agnese Zarāne, Arturs Balts). 

Atbalstīts 

Projekts iesaistei 
UNESCO Latvijas 
Nacionālās komisijas 
tīklā  “Stāstu 
bibliotēkas” 

UNESCO LNK  Apmācības,  
semināri 

Publicitātes projekts, iesaiste tīklā  
“Stāstu bibliotēkas” 

Atbalstīts 

Grāmatu starts 
LNB Atbalsta 
biedrība/ 
Madonas 
novada 
bibliotēka 

 

125,00 Lasīšanas veicināšanas programma 
ģimenēm ar 3-4 gadīgiem bērniem 

Atbalstīts 

Mūsu mazā bibliotēka pašfinansē- 
jums 

75 darba 
burtnīcas, 
apmaksātas 
tikšanās  

Izdevniecības ‘liels un mazs’ 
lasīšanas veicināšanas projekts 
jaunāko klašu skolēniem 

atbalstīts 

 
Iesaistīšanās, kopdarbība projektos ir perspektīvais projektu darba virziens, jo sadarbībā vienmēr iespējas ir 

plašākas un daudzveidīgākas. 
  Kopš 2005. gada ir izveidojusies laba sadarbība starp trim reģioniem 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. Realizēta 

2019. gada programma,  gada nogalē sadarbībā izstrādāts projekta pieteikums nākošajam projekta periodam-  2020. 
 

Projekta 
nosaukums 

Finansētājs Finansējuma 
apjoms 

Projekta apraksts (īss 
kopsavilkums) 

Atbalstīts/ 
neatbalstīts 

Partneru atlase, kas 
darbosies kā 
“Europe Direct” 
informācijas centri 
Latvijā (2018–2020) 

Eiropas Komisija Projekta ietvaros 
tiek finansētas  
aktivitātes 

Atbalstīts. 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. 
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• Pārdomas, secinājumi par darbu ar projektiem 

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

 

10. Publicitāte 
 
• Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par bibliotēkas funkcijām, 

pakalpojumiem 

Atzīmējot Madonas novada desmitgadi, 2019.gadā Madonas novadam izstrādāta jauna vizuālā identitāte. 

Tā tika radīta, lai skaidrāk pozicionētu  novada tēlu, kā arī, lai skaidrotu novada nozīmi Vidzemes, Latvijas, 

kā arī Eiropas mērogā. Novada jaunais logo ir lakonisks un viegli atpazīstams, ietverot vārdu spēli “Mana Madona”- 

“MANA MADONA” – ESAM AUGSTĀK”.  

Arī Madonas novada bibliotēkai  ir jauns logo vienotā stilā, neizslēdzot iespēju izmantot arī iepriekšējo.  

  
. 

 

Madonas novada bibliotēkai ir sava tīmekļa vietne, kas tiek regulāri papildināta ar aktuālāko informāciju, 

izveidoti konti arī populārākajos sociālajos tīklos – Latvijas bibliotēku portālā. 

Lai veidotu bibliotēkas tēlu ārpus ēkas sienām, visa gada garumā notikusi aktīva sabiedrības informēšana 

Madonas novada bibliotēkas mājas lapā (http://www.madona.lv/biblioteka/lv/), sociālajos tīklos - Facebook, Twitter, 

Delfi un Instagram. Nodrošināts regulārs svarīgākās informācijas apkopojums Madonas novada pašvaldības 

informatīvajam izdevumam “Madonas novada Vēstnesis” un Madonas novada pašvaldības tīmekļa vietnei. Aktuālākā 

informācija iespēju robežās nopublicēta arī Madonas reģionālajā laikrakstā “Stars”. Uz nozīmīgākajiem pasākumiem 

pieaicināti Vidzemes televīzijas pārstāvji, tas atspoguļots 5 videosižetos par Madonas novada bibliotēku. 

Lai stāstītu par bibliotēkas funkcijām un sniegtajiem pakalpojumiem, 2019.gadā Madonas novada bibliotēkā 

veidoti vizuāli paskaidrojoši materiāli - “Iepazīsimies tuvāk - Madoans novada bibliotēka”, informācijas, padomi, 

ieteikumi. Šo materiālu mērķis - tuvināties apmeklētājiem - vienkāršā veidā stāstīt par to, kas bibliotēkā tiek darīts, kādi 

informācijas materiāli un pakalpojumi tiek sniegti, kurā stāvā tie pieejami: 

  

http://www.madona.lv/biblioteka/lv/
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• Bibliotēkas informācija tīmeklī: 

• bibliotēkas tīmekļa vietne (mājaslapa) 

Madonas novada bibliotēkas tīmekļa vietnes http://www.madona.lv/biblioteka/lv/ aktivitāšu sadaļā publicēti 96 

ieraksti, atspoguļojot aktuālākos notikumus bibliotēkā un sadarbības partneru piedāvātās aktivitātes. 78 publikācijas 

ievietotas tīmekļa vietnes Reģiona bibliotēku sadaļā, nodrošinot reģiona bibliotēku aktivitāšu atspoguļojumu Madonas 

novada bibliotēkas mājas lapā un veicinot reģiona bibliotēku publicitāti. tīmekļa vietnes izmantošanas statistika liecina, 

ka mājas lapas kā informācijas ieguves vietas popularitāte arvien samazinās.  

• emuāri (blogi) 

Blogus Madonas novada bibliotēkas darbinieki 2019.gadā nav veidojuši. 

• sociālie tīkli 

Turpināts darbs pie informācijas, foto un video ievietošanas Madonas novada bibliotēkas sociālajos tīklos. 

Facebook lapā (https://www.facebook.com/MadonasBIB/) ievietoti 324 ieraksti, lai informētu 700 lapas sekotājus. 

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ierakstu skaits ir mazāks, taču sasniegts par 35% vairāk sekotāju. 

Sākotnējā ideja par portāla Draugiem.lv lapas (https://www.draugiem.lv/madonasbib/) dzēšanu atlikta, šis lēmums 

izrādījies pareizs, jo ar 138 ierakstiem informēti 195 sekotāji, sasniedzot par 17% lielāku lapas skatījumu nekā 

2018.gadā. 

Bibliotēkas Twitter kontā (https://twitter.com/MadonasBIBL) 140 ieraksti piesaistījuši 10 jaunus sekotājus, 2019.gadā 

to skaits pieaudzis līdz 412, taču krietni - par 17% - samazinājies tvītu skatījums, kas liecina par twitter kā informācijas 

kanāla popularitātes mazināšanos. 

2019.gada sākumā izveidots Madonas novada bibliotēkas Instagram konts, ļaujot informāciju par bibliotēku izplatīt arī 

šajā kanālā (https://www.instagram.com/madonasbibl/). Gada laikā ar 101 ierakstu sasniegti 143 sekotāji, iespējams 

kāds no tiem kļuvis arī par bibliotēkas apmeklētāju.  

Aptaujas par Madonas novada bibliotēkas darbu rezultāti liecina, ka 46,7% respondentu informāciju par 

bibliotēku un bibliotēkas aktivitātēm gūst bibliotēkas Facebook lapā, 44,4% - laikrakstā “Stars”, 41,1% - Madonas 

novada pašvaldības mājas lapā, 34,4% - Madonas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Madonas novada 

Vēstnesis” un Madonas novada bibliotēkas tīmekļa vietnē, 5,6% - Instagram kontā, 4,4% - Draugiem.lv lapā, bet tikai 

1,1% no 90 aptaujātajiem informāciju gūst Twitter kontā. 

 
Tabula “Sociālo tīklu statistika” 

 Ierakstu skaits Sekotāju skaits Skatījumi 

Gads 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Facebook 383 324 517 700 2043 2758 
(reģistrētie 
lietotāji) 

http://www.madona.lv/biblioteka/lv/
https://www.facebook.com/MadonasBIB/
https://www.draugiem.lv/madonasbib/
https://twitter.com/MadonasBIBL
https://www.instagram.com/madonasbibl/
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Twitter 139 140 402 412 1610 1021 

Draugiem.lv 123 138 199 195 8903 10396 

Instagram - 101 - 143 -  

 
• citas tīmekļa vietnes 

Regulāri (katru mēnesi) informācija iesūtīta Madonas novada pašvaldības tīmekļa vietnei: 

http://www.madona.lv/lat/. Informācija publicēta pašvaldības tīmekļa vietnes Kultūras sadaļā, informējot par 

aktivitātēm, ko Madonas novada bibliotēka piedāvā konkrētajā mēnesī. Nozīmīgākie pasākumi atspoguļoti arī kopējā 

novada Pasākumu kalendārā. 

 

• Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi 

Kā noteikts zīmols un  tradīcija  ir Grāmatu svētki, kuri ir viens no visvairāk apmeklētākajiem pasākumiem, 

Digitālā nedēļa, Bibliotēku nedēļa, Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa. 

Pie veiksmīgiem bibliotēku popularizējošiem pasākumiem sociālajos tīklos, iespējams atzīmēt ieteikumus, 

informācijas un padomus, kas izstrādāti, lai vienkāršā, esošajiem un potenciālajiem bibliotēkas apmeklētājiem 

saprotamā veidā stāstītu par bibliotēku un tās sniegtajiem pakalpojumiem. 

Kā veiksmīgu bibliotēku popularizējošu pasākumu 2019.gadā, var minēt arī iesaisti LBB Jauno speciālistu 

sekcijas organizētajā akcijā “Viena diena bibliotēkas dzīvē” jeb “Libday LV 2019”, sociālajos tīklos stāstot par ikdienas 

norisēm un darbiem, kas tiek veikti Madonas novada bibliotēkā, ielūkojoties bibliotēkas “aizkulisēs”. 

Pavisam bibliotēkā 2019 gadā noorganizēti 154 dažādi pasākumi, 164 izstādes.    

 

• Ar publicitātes darbu saistītās problēmas un to risinājumi 

Kā vienu no nozīmīgākajām ar publicitātes darbu saistītajām problēmām, var minēt Madonas novada 

bibliotēkas tīmekļa vietnes apmeklējuma kritumu. Kā potenciālais risinājums varētu būt jauna, modernizēta, interaktīva 

mājas lapas dizaina izveide, kā arī atsauces uz tīmekļa vietni sociālo tīklu ierakstos. 

Kā problēma varētu tikt atzīmēts arī laika patēriņš, lai informāciju sagatavotu un  ievietotu 4 sociālajos tīklos, 

taču svarīgs ir ikviens apmeklētājs un, ja ar kāda ieraksta palīdzību iespējams sasniegt jaunus lasītājus un jaunus 

pasākumu apmeklējums, tad ieguldītais darbs ir vainagojies ar panākumiem. 

 
 

11. Sadarbības tīkla raksturojums 
 
• Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām 

Līdzīgi kā iepriekšējā gadā 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”. 

 Regulāri tiek apkopota un iesūtīta informācija Madonas novada pašvaldības kultūras speciālistiem, lai 

pašvaldības tīmekļa vietnes kultūras sadaļā un kultūras notikumu kalendārā būtu ietverta informācija par bibliotēkas 

katra mēneša aktivitātēm un par organizētajiem pasākumiem. 

 

• Citi sadarbības partneri reģionā un Latvijā, veiktās sadarbības aktivitātes 

Aktīva sadarbība ar mācību centru BUTS - bibliotēka kā prakses vieta, bibliotēka - kā iestāde, kurā smelties 

motivāciju. 

Sadarbība ar kopienas centru “Baltā ūdensroze”-  dalībnieku ekskursijas bibliotēkā un Madonas novada bibliotēkas 

veidotās spēles par Madonas novadu izspēle kopienas centrā. 

http://www.madona.lv/lat/
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Konferenču zālē aprīlī eksponēta izstāde “Svalbāra”, Madonas novada bibliotēkā nonākusi sadarbībā ar TV raidījuma 

“Izziņas Impulss” komandu – žurnālisti Sandru Kropu un operatoru Māri Maskalānu. 

2019.gadā īpaši aktīva sadarbība ar Latvijas Universitātes Madonas filiāli un Latvijas Universitātes bibliotēku 

- Madonas novada bibliotēkā eksponēta izstāde "Pēc diviem mirkļiem 100 gadi: Rektoru galerija"; “J. K. Broces devums 

Latvijas novadpētniecībā: Livonijas zīmējumu un aprakstu kolekcija Latvijas universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā”. 

 

Sadarbībā ar organizāciju “Zaļā brīvība”  Madonas novada bibliotēkā notikuši 2 semināri: "Globālā atbildība 

", "Pārtika nav atkritumi", ko vadīja #EUandME kampaņas vēstnesis un biedrības Zaļā brīvība pārstāvis Valters Kinna. 

Sadarbībā ar Ārlietu ministriju Konferenču zālē eksponēta izstāde “Fridrihs Vesmanis – diplomāts, jurists, 

Latvijas 1. Saeimas priekšsēdētājs”. 

Sadarbībā ar Latvijas Republikas Satversmes tiesu, Madonas novada bibliotēkā eksponēta skolēnu zīmējumu 

un domrakstu konkursa izstāde "Satversme skolēnu acīm". Priekšlasījumu "Satversme un Satversmes tiesa" sniedzis 

Satversmes tiesas tiesnesis Asoc. prof., Dr.iur. Artūrs Kučs. 

Sadarbībā ar Tautas tēlotājmākslas studiju “Madona” Konferenču zālē eksponēta Agneses Briedes 

personālizstāde. 

Sadarbībā ar starptautisko bezpeļņas organizāciju “TED” 22.novembrī bibliotēkas apmeklētājiem piedāvāta 

iespēja vērot Ideju foruma TEDxRiga 2019 tiešraide no Latvijas Nacionālās bibliotēkas u.c. 

 

• Pārrobežu sadarbība, starptautiskā sadarbība 

Laikā no 18. līdz 22. martam Latvijā viesojās bibliotekāru un kultūras nozares pašvaldību darbinieku grupa no 

Austrumukrainas. 21.martā ukraiņu delegācija apmeklēja Madonas novada bibliotēku, izstaigājot visas bibliotēkas 

nodaļas un iesaistoties diskusijā kopā ar Madonas novada pašvaldības un Madonas novada bibliotēkas pārstāvjiem. 

Vizītes mērķis bija iepazīt Latvijas bibliotēkas, to darbu un sadarbību ar citām kultūras jomas institūcijām un kultūras 

darba organizāciju Latvijas pašvaldībās. Piecpadsmit cilvēku grupā bija bibliotēku direktori, kultūras namu vadītāji un 

pašvaldību kultūras nodaļu pārstāvji no Harkovas, Dņepropetrovskas un Zaporožjes reģiona pilsētām. 

Brauciena iniciators un finansētājs - Vācijas starptautiskās sadarbības biedrība (Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit, GIZ). 

Piecu dienu laikā Ukrainas pārstāvji apmeklēja Rīgas, Daugavpils, Ludzas,  Madonas bibliotēkas un citas kultūras 

iestādes,  Latvijas Nacionālo bibliotēku (LNB). 

Pēc ciemiņu lūguma notika ne tikai ekskursijas un prezentācijas, bet arī sarunas ar pašvaldību pārstāvjiem 

par kultūras dzīves organizāciju un norisi, vietējās kopienas pagātni, tagadni un nākotni. Eiropeiska pieredze 

jautājumos, kuri viņiem šobrīd aktuāli- bēgļu jautājumi  no karadarbības rajoniem, iedzīvotāju skaita samazināšanās,  

decentralizācija un  sadarbība, pakalpojumi, maksas pakalpojumi,  kultūras norišu organizācija, tajā skaitā pašvaldības 

nostāja, attīstības redzējums.   

21. martā Ukrainas kolēģi viesojās  Madonā, kur saskaņā ar bibliotēkas  (direktore I. Saulīte) sagatavoto programmu 

bija iespēja  iepazīties ar Madonas novada bibliotēku, kultūras namu, Madonas novadpētniecības un mākslas muzeju, 

Sarkaņu bibliotēku, amatu māju, muzeja krātuvi un Sarkaņu pagasta tautas namu “Kalnagravas. 

Viesi aizbrauca emocionāli uzlādēti, paužot savu apbrīnu un sakot paldies. 

https://www.facebook.com/ZalaBriviba/?__tn__=KH-R&eid=ARBdkA3zg0ItefuKEdB4B7Gy2_s_equIakK1L09Zkgs_7QJVUUf21jaOILqag_DZdA7_r4O8luSJF4AD&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCL7wb3-ZKaQanqqnFThkjZqk-AtM4PJUhdB7l1UBKvTCOabZTPQmY--CmVihcrj4hdQ_6bW_U9ra_sIDx6EvGf6gAR7hE9Mo1MaZaEvDJtTvwDZU0FDP-wBKYjLK8z8FfwQT14E-Q_HCf1vQyJE_YlwxV3lY4VOk4e0a7_HE7n0cDjpOaYzNKu-IrLcriNhd314gVyXyWZWvoclpinKpHedK1Mg7W5NFoKJHDAXK8Z9VKRrWFKVesZPxC0SHTeIAC6Mj05Xe2HM7vksGexdavHBjnBhXpDbNHWmChAaU0AHHAyh8PncfDWqao7PSEXDkXqBO_7Lex0gQHu4ldcTFAY6N-4b8S08JOYfI9wxVDHRxBOsDVWOfk
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2019. gada 18. novembrī Madonas novada bibliotēkā tika uzņemta pašvaldības sadarbības  partneru 

delegācija no Anikščiem. Tika prezentēts Madonas novada bibliotēkas darbs, akcentējot bibliotēku sadarbību. 

Sadarbībā ar izdevniecību "Liels un mazs" lasītveicināšanas programmā bērniem "Mūsu mazā bibliotēka”, 

Madonas bibliotēkas apmeklētājiem  tika piedāvāta tikšanās ar slovēņu rakstnieci Majdu Korenu (Majda Koren), 

grāmatas "Uzvāri man pasaciņu!" autori un tulkotāju Māru Gredzenu.  

• Bibliotēku interešu aizstāvības darbs 

 Tiek veikts nepārtraukts līdzdalības veidošanas process- informēšana • komunikācija • publicitāte, 

sabiedriskās attiecības • reklāma,  veidojot gan lēmēju, gan sabiedrības  atbalstu  bibliotēkas darbībai. Īpaši tiek 

plānotas  Bibliotēku nedēļa, E-prasmju nedēļa,  Dzejas dienas. Jau  par tradīciju ir kļuvusi Bibliotēkas programma 

Muzeju naktī.  

Patiesu interesi rada Bibliotēku prezentējoša telts Pilsētas svētkos, EDIC projekts u.c.  

 

 

12. Metodiskais un konsultatīvais darbs 
 

• Situācijas apraksts, kopaina, metodiskā un konsultatīvā darba prioritātes pārskata periodā 

Metodiskā un konsultatīvā darba veikšanā 2019.gada prioritāte - vietējās nozīmes bibliotēku akreditācija - 

gatavošanās process, norise. Visas 32 bibliotēkas 3.-5.jūnijā tikās ar akreditācijas komisiju: Madonas novada 

bibliotēkas - Madonas novada bibliotēkā, pārnovadu bibliotēkas sava novada bibliotēkās  - Ērgļos, Varakļānos, Lubānā, 

Cesvainē, klātienē tiekoties ar arī novadu pašvaldību vadītājiem, pārrunājot aktualitātes, prioritātes. 2019.gada 

17.septembrī visas 32 bibliotēkas saņēma atkārtotas akreditācijas apliecības,  uzsākts darbs pie akreditācijas 

ieteikumu izpildes.  

Gada ietvaros 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; 

dažādu aktivitāšu koordinēšana, datu apkopošana, analīze. 

4. Metodiskais un konsultatīvais darbs veikts ar 32 Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novados 

esošajām pašvaldību publiskajām bibliotēkām. 
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• Reģiona galvenās bibliotēkas sniegtais metodiskais un konsultatīvais atbalsts, īstenotie profesionālās 

pilnveides un pieredzes apmaiņas pasākumi. 

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, īpašu uzmanību veltot ar akreditāciju saistītiem jautājumiem, 

dokumentāciju.  

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 2019. gadā organizējusi sekojošus 12 profesionālās pilnveides pasākumus:   

- 7 seminārus, t.sk. 1 pieredzes apmaiņas izbraukuma semināru 

- 1 darba sanāksmi par akreditācijas jautājumiem 

- 2 praktisko nodarbību dienas jeb “mazās trešdienas”  

- 1 ekspedīcijas diena sadarbībā ar EDIC Madonas informācijas punktu  

- 1 sākumapmācības praktikumu Mārcienas pagasta bibliotēkās  jaunajam darbiniekam.  

 

Kopā ar sadarbības partneriem: 

Madonas novada bibliotēka kā prakses vieta bijusi 6 praktikantiem:  

• 5 prakses sadarbībā ar LNB 23.09.- 05.12. - LNB profesionālā kvalifikācijas prakse  “Bibliotēku zinības” 168 

stundu apjomā: 

➔ 23.09.-11.10. Lilita Cimdiņa, Praulienas pagasta bibliotēka 

➔ 23.09.-19.10. Rita Stafecka, Degumnieku pamatskola 

➔ 21.10.-07.11. Ilze Ļubka, Cesvaines bibliotēka 

➔ 22.10.-13.11. Kaiva Bukovska, Ērgļu bibliotēka 

➔ 06.11.-05.12. Jana Mežvinska, Bērzaunes pagasta bibliotēka  

• 1 prakse sadarbībā ar mācību centru “Buts” - 01.11.-13.12. 240 stundu apjomā- klientu apkalpošanas 

speciāliste Ieva Rubule.  
 

Sadarbībā ar Gulbenes novada bibliotēkas Reģionālo mācību centru, koordinēta mūsu reģiona bibliotekāru 

dalība 6 nodarbībās, apmācībās Gulbenes bibliotēkā:  

• 22.02. - informācijas meklēšana (B.Holma) 

• 15.03. -  juridiskās informācijas meklēšana (LNB) 

• 18.10. - publiskā vēsture (U.Neiburgs) 

• 01.11. - mutvārdu vēstures interviju veidošana un saglabāšana (M. Zirnīte) 

• 15.11. - efektīva informācijas nodošana sabiedrībai (A.Veckalne) 

• 06.12. - organizācijas kultūra kā priekšnoteikums veiksmīgai tās darbībai (I.Muzikante) 

 

Šo pasākumu kopējais apmeklējumu skaits – 400. 

 

Madonas novada bibliotēkas organizētie profesionālās pilnveides pasākumi 
 

N.p.k. Norises 

laiks 

Norises 

vieta 

Organizētājs(-i) Pasākuma nosaukums, 

galvenās tēmas 

Dalībnieku 

skaits 

Stundu 

skaits 

1. 13.02. Madonas 

novada 

bibliotēka 

(MNB) 

MNB sadarbībā ar 

biedrību “Zaļā 

brīvība” 

  

Seminārs: 

Apaļā galda diskusijas 

par bibliotēku darbību 

2018.gadā; 

Globālā sasilšana; 

28 6 
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I/K Virja grāmatu 

galds 

Pārtika nav atkritumi 

2. 13.03. MNB MNB  sadarbībā ar 

VID 

  

  

SIA Latvijas 

Grāmatu galds 

Seminārs: Pasākumu 

plakātu veidošanas 

pamatprincipi; 

VID gada ienākumu 

deklarācija, attaisnotie 

izdevumi, mobilā 

lietotne; 

Grāmatas “Patiesā 

uzvara: trenēties un 

trenēt” prezentācija 

34 6 

3. 03., 10.04. MNB MNB Praktiskas nodarbības 2 

grupās: Aptauju 

veidošana Google 

veidnē 

17 6 

4. 10.04. MNB MNB Sanāksme bibliotēku 

vadītājiem par 

gatavošanos vietējās 

nozīmes bibliotēku 

akreditācijai jūnijā 

30 4 

5. 08.05. MNB MNB sadarbībā ar 

EDIC Gulbenē 

Madonas filiāli, 

Latvijas Vēstnesi 

  

I/K Virja grāmatu 

galds 

Seminārs “ES aizsargā 

mūs: Latvija 15 gadus 

ES”: 

ES aktualitātes 

Erasmus+ projekts 

“Latvijas bibliotekāru – 

pieaugušo izglītotāju 

profesionālo kompetenču 

paaugstināšana”; 

Erudīcijas un radošuma 

konkursa “Latvijai -100. 

Domā. Izzini. Stāsti! 

Balva 

“Latvijas Vēstnesis”-

valsts, pilsoniskās un 

tiesiskās informācijas 

platforma 

39, t. sk. 2 

skolu 

bibliotekāri 

6 

6. 12.06. Jūrmala, 

Babītes 

novads 

MNB Pieredzes apmaiņas 

izbraukuma seminārs: 

Jūrmalas Centrālā 

bibliotēka, Dubultu bērnu 

bibliotēka, 

43, t.sk. 5 

skolu 

bibliotekāri 

6 
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Dubultu Kultūras 

kvartāls, Babītes novada 

bibliotēka Piņķos, 

filiālbibliotēka Babītē 

7. 27.09. MNB MNB 

  

I/K Virja grāmatu 

galds 

Seminārs: 

Muzejs un bibliotēka 

sadarbībā; 

Otrā pensiju līmeņa 

sistēma Latvijā; 

Sociālie mediji, savas 

iestādes Facebook konta 

izveide un pārvaldība; 

Vārdu dzīpari valodas 

audumā - tikšanās ar 

Janīnu Kursīti 

36 6 

8. 09.10. Varakļānu 

novads 

MNB sadarbībā ar 

EDIC Gulbenē 

Madonas filiāli 

Ekspedīcija “ES projektu 

labās prakses 

izzināšana”: 

Varakļānu novadā 

realizētie ES projekti; 

Stirnienes Sv. Laurencija 

katoļu baznīca, 

Stirnienes, Varakļānu 

bibliotēkas, Varakļānu 

pils, muzejs, M. Bārbales 

parks Murmastienē 

45, t.sk. 5 

skolu 

bibliotekāri 

6 

9. 30.10., 

06.11. 

MNB MNB Praktiskās nodarbības 2 

grupās: sociālie tīkli 

18 6 

10. 13.11. MNB MNB sadarbībā ar 

EDIC Gulbenē 

Madonas filiāli, 

Satversmes tiesas 

kanceleju 

  

SIA Latvijas 

Grāmata grāmatu  

galds 

Seminārs: 

Ziemeļvalstu diena 

Madonā – tikšanās ar 

mākslinieci Heli; 

Meistarklase “TV, režija 

un rakstniecība”- 

tikšanās ar režisori 

Virdžīniju Lejiņu un 

rakstnieku Jāni lejiņu; 

Satversme un 

Satversmes tiesa 

41 6 

 

11. 11.12. MNB MNB sadarbībā ar 

LNB 

Seminārs: 

Kreatīvā informācijas 

meklēšana; 

Iespaidi No IFLA 85. 

Ģenerālkonferences 

Atēnās; 

42, t.sk. 4 

skolu 

bibliotekāri 

6 
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ANO ilgtspējīgas 

attīstības mērķi un 

bibliotēkas; 

Bibliotēku portāls; 

Migrācijas izaicinājumi – 

D. Circenes ceļojumu 

iespaidi pa Armēniju, 

Baltkrieviju, Baltijas jūras 

valstīm 

    Kopā:  373 

dalībnieki 

66 akad. 

stundas 

 

Katra semināra darba kārtībā ir ietverta  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, kā piemēram, analizējot iepriekšējā gada darba rezultātus.  Katrā seminārā ietverta 

kāda izzinoša lekcija vai tikšanās ar sabiedrībā zināmiem un mazāk zināmiem cilvēkiem. Apzinātas mācību vajadzības, 

organizējot praktisko “mazo trešdienu” nodarbības.  

Semināros joprojām 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 piedāvājumi, neatkarīgi no tā, ka piegādā grāmatas arī 

uz vietas individuāli bibliotēkās.  

Atgriezeniskā saite no semināros dzirdētā, redzētā tiek pielietota ikdienas darbā, 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.  

Bibliotekāri gada nogalē saņem Madonas novada bibliotēkas izsniegtus apliecinājumus par tās organizēto 

profesionālās pilnveides pasākumu apmeklējumu gada laikā. 

Bibliotēku apmeklējumi - 2019.gadā apmeklētas 10 Madonas reģiona bibliotēkas. Apmeklējumu mērķi - 

novērtēt bibliotēkas darbību; sniegt metodisku palīdzību, tikties ar akreditācijas komisiju, tikties ar pašvaldību/ pagastu 

pārvalžu vadītājiem,  uzsākt krājuma inventarizāciju.  piedalīties Mārcienas pagasta pārvaldes organizētā bibliotēkas 

vadītājas konkursa kandidātu atlases pārrunās.   Kopumā  bibliotēkas apmeklētas 16 reizes. 

Izmantojot BIS Alise Inventarizācijas moduli, 2 Madonas novada bibliotēkās - Praulienas pagasta Saikavas 

(plānotā) un Mārcienas pagasta bibliotēkā  (darbinieka maiņa) 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 bibliotekāri. 

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, 2019.gadā pārstāvji piedalījušies 4 semināros. Savukārt skolu bibliotēku 

darbinieku sanāksmēs MNB pārstāji piedalījušies 2 reizes. Gada sākumā -3.janvārī metodiķe kopā ar bērnu literatūras 

nodaļas vadītāju piedalījās skolu bibliotēku darbinieku sanāksmē (21 dalībnieks), lai runātu par BIS Alise aktuāliem 

jautājumiem, elektroniskā kopkataloga lietošanas noteikumiem, statistikas datu ievadi LDKK, kontaktinformāciju 

Madonas novada bibliotēkas mājas lapā sadaļai par skolu bibliotēkām, Madonas novada bibliotēkas sadarbības 

piedāvājumu medijpratības / informācijpratības stundu, krājuma grāmatu kopu, spēļu, aktivitāšu nodrošinājumu. 

Aktualizēti arī LNB materiāli - par skolas bibliotēkas krājumu, IFLAS Skolu bibliotēku vadlīnijas, mācību piedāvājumi.  

Otrajā sanāksmē  2.oktobrī skolu bibliotēku darbiniekiem (17 dalībnieki) metodiķe stāsta par jaunākajiem MNB 
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piedāvājumiem skolām, projektiem, BIS ALise aktualitātēm, autorizācijas datu izsniegšanas iespējām, 3td e-grāmatu 

katalogu un lasīšanas pieejamību, IKT rīku pielietojumu skolās. 

 Gada sākumā Madonas novada bibliotēkas mājas lapā izveidota atsevišķa nodaļa ar kontaktiem “Skolu 

bibliotēkas” sadaļā “Reģiona bibliotēkas”.  Ievērojams darbs veikts gada sākumā - janvārī, februārī, pārbaudot, 

konsultējot un palīdzot skolu bibliotekāriem aizpildīt statistikas datus Latvijas digitālajā kultūras kartē, kur atbildība par 

24 skolu bibliotēku datu ievades kvalitāti. Regulāri tiek pārsūtīta aktuālā informācija. Regulāri tiek sniegtas konsultācijas 

par darbu ar BIS Alise neskaidros jautājumos, regulāra uzraudzība, par elektroniskajā kopkatalogā veikto ierakstu 

kvalitāti (RDPN, sistēmas administratore). Konsultatīvs darbs tika veikts Mētrienas pamatskolas likvidēšanas laikā par 

bibliotēkas krājuma norakstīšanas jautājumiem BIS ALISE un izdevumu  tālāk nodošanu atlases veidā citām iestādēm 

vai bibliotēkām.  

Pirms praktiskas darba gaitu uzsākšanas sadarbībā ar Bērzaunes pamatskolu, tika uzsāktas praktikuma 

ievadapmācības jaunajai bibliotēkas darbiniecei, kuras viņa arvien aktīvi papildina,  apmeklējot speciālistus Madonas 

novada bibliotēkā, konsultējoties neskaidros darba jautājumos.  

 

• Sadarbība ar citām iestādēm metodiskā un konsultatīvā darba jomā 

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 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. Bibliotēka kā prakses vieta LNB 960 stundu tālākizglītības programmas apguvē.   

- 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 - vietējās nozīmes bibliotēku akreditācija; 

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

- LBB, LBB VN – konferences, saiets; Bibliotēku festivāls, Erasmus+ projekts, LBB Jauno speciālistu 

sekcijas 4. biedru seminārs; 

- VKKF – finansiālais projektu atbalsts 

- UNESCO Latvijas Nacionālā komisija – Stāstu bibliotēku tīkls; 

- Ziemeļu Ministru padomes birojs – Ziemeļvalstu literatūras nedēļa; 

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

Laba pieredze sadarbībā ar citām reģionu bibliotēkām veidojās, kad metodiķe aicināta dalīties iespaidos, 

pieredzē un zināšanās par IKT rīku pielietojumu bibliotēkās, pēc LBB Erasmus+ projekta "Latvijas bibliotekāru – 

pieaugušo izglītotāju profesionālo IKT kompetenču paaugstināšana" mobilitātes kursa  apguves Spānijā.  Par to runāts 

reģiona galveno bibliotēku metodiķu seminārā Salaspilī, Aizkraukles, Madonas reģiona bibliotekāru semināros maijā, 

LBB Vidzemes nodaļas saietā-  konferencē  Gulbenē jūlijā, skolu bibliotekāriem Madonā un  Gulbenē oktobrī. 

 

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

Kvalitatīva metodiskā un konsultatīvā darba veikšana nav iespējama bez  jaunu iemaņu un zināšanu apgūšanas, 

regulāras profesionālās pilnveides, pieredzes apmaiņas, kas notiek gan ikdienā, gan apmeklējot dažādus izglītojošus 

pasākumus, gan lasot materiālus interneta resursos.  

 

                                                     Direktore                                                                                                 I. Saulīte 
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Pielikumi 

Publikācijas par Madonas novada bibliotēku 2019 

 

1. Elsiņa Inese. Kas saliedē Latvijas sabiedrību? : [par LR Kultūras ministrijas sagatavotā dokumenta 

"Saliedētas sabiedrības pamatnostādnes" apspriešanu Madonas novada bibliotēkā] / Inese Elsiņa ; 

tekstā stāsta biedrības "Bērnu un jauniešu apvienības "Rīts"" pārstāve Anita Aizstrauta, Madonas 

novada domes tūrisma darba speciāliste Sanita Soma, biedrības "Mēs saviem bērniem" Valdes 

priekšsēdētāja Elita Badūne, pasākuma dalībnieki Juris Jātnieks, Aivars Zariņš, Danuta Kājiņa, Aija 

Špure, Beāte Ozoliņa, Judīte Ezerkalne, Iveta Bonštete, Daiga Poča-Lapiņa, Vita Eizentāle. Stars, 

Nr.122 (2019, 22.okt.), 4.lpp. : ģīm. http://www.estars.lv            

2. Elsiņa Inese. Unikāla izstāde novada bibliotēkā : [par Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas 

ceļojošās izstādes "Johana Kristofa Broces (1742-1823) devums Latvijas novadpētniecībā: Livonijas 

zīmējumu un aprakstu kolekcija Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā" atklāšanu Madonā] 

/ Inese Elsiņa ; tekstā stāsta Latvijas Universitātes Reģionālā centra direktore Gunta Kraģe, 

Madonas filiāles vadītāja Lolita Kostjukova. Stars, Nr.121 (2019, 18.okt.), 4.lpp. : ģīm. 

http://www.estars.lv 

3. Elsiņa, Inese. Novada bibliotēkā atklās ceļojošo izstādi : [par Latvijas Universitātes Akadēmiskās 

bibliotēkas ceļojošo izstādi "Johana Kristofa Broces (1742-1823) devums Latvijas novadpētniecībā: 

Livonijas zīmējumu un aprakstu kolekcija" Madonas novada bibliotēkā] / Inese Elsiņa. Stars, Nr.119 

(2019, 15.okt.), 4.lpp. http://www.estars.lv 

4. Elsiņa Inese "Ceriņu smarža ir reibinoša!" : [par Madonas pilsētas Kultūras nama tautas 

tēlotājmākslas studijas "Madona" dalībnieces Agneses Briedes gleznu personālizstādi Madonas 

novada bibliotēkā] / Inese Elsiņa ; tekstā stāsta A.Briede. Stars, Nr.118 (2019, 11.okt.), 4.lpp. : ģīm. 

http://www.estars.lv 

5. Elsiņa Inese. "Žestiem var būt dažāda nozīme" : [par Madonas novada bibliotēkas rīkotu tikšanos ar 

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes prof., publicisti, rakstnieci un politiķi Janīnu 

Kursīti-Pakuli : sakarā ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstīto projektu "Pārlapojam grāmatas kopā 

ar autoru"] / Inese Elsiņa ; tekstā stāsta J.Kursīte-Pakule. Stars, Nr.115 (2019, 4.okt.), 4.lpp. : ģīm. 

http://www.estars.lv 

6. Elsiņa, Inese Dzejas diena Madonas novada bibliotēkā : [par pasākumu] / Inese Elsiņa. Stars, Nr.10 

(2019, 24.sept.), 4.lpp. http://www.estars.lv 

7. Elsiņa, Inese. Bērnu literatūras nodaļa aicina : [par lasīšanas veicināšanas progr. "Bērnu, jauniešu 

un vecāku žūrija" Madonas novada bibliotēkā] / Inese Elsiņa ; tekstā stāsta novada bibliotēkas Bērnu 

literatūras nodaļas vadītāja Līga Fiļipova. Stars, Nr.76 (2019, 5.jūl.), 4.lpp. http://www.estars.lv 

8. Elsiņa Inese. Izstāde bibliotēkā "Es izvēlos dzīvot" : [par dzejnieces, māksl. Unas Kukles radošo 

darbu izstādi Madonas novada bibliotēkā] / Inese Elsiņa ; tekstā stāsta U.Kukle. Stars, Nr.76 (2019, 

5.jūl.), 4.lpp. http://www.estars.lv 

9. Elsiņa Inese. Aizritējis skaļās lasīšanas fināls : [par Madonas reģiona pārstāvju dalību Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra rīkotā lasīšanas veicināšanas pasākumā] / Inese 

Elsiņa. Stars, Nr.58 (2019, 22.maijs), 4.lpp. http://www.estars.lv 

10. Elsiņa Inese. Bibliotēkā tiekas ar slovēņu rakstnieci : [par slovēņu rakstnieces Majdas Korenas 

viesošanos Madonas novada bibliotēkā lasītveicināšanas progr. bērniem "Mūsu mazā bibliotēka" 

ietvaros] / Inese Elsiņa ; tekstā stāsta Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Līga Fiļipova, izdevniecības 

"Liels un Mazs" pārstāve Kristīne Jonuša, tulk. Māra Gredzena. Stars, Nr.57 (2019, 21.maijs), 4.lpp. 

: ģīm. http://www.estars.lv 

11. Elsiņa Inese. Literatūrai velta visu savu laiku : [par tikšanos ar rakstnieci Janu Egli Grāmatu svētku 

ietvaros Madonas novada bibliotēkā] / Inese Elsiņa ; tekstā stāsta J.Egle. Stars, Nr.53 (2019, 

10.maijs), 4.lpp. : ģīm. http://www.estars.lv 
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12. Elsiņa Inese. Grāmatu svētki turpina aizraut : [par novadu Grāmatu svētkiem Madonas novada 

bibliotēkā] / Inese Elsiņa ; tekstā stāsta bibliotēkas metodiķe Daiga Puķīte. Stars, Nr.50 (2019, 

30.apr.), 4.lpp. http://www.estars.lv 

13. Elsiņa Inese. Teātra izrāde bibliotēkā : [par gaidāmo prod. un aktrises Laumas Balodes, rež. 

Kristīnes Krūzes un dramaturģes Rasas Bugavičutes-Pēces teātra izrādi "Zenta Mauriņa. 

Dokumentālie sapņi" : sakarā ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītu projektu] / Inese Elsiņa. Stars, 

Nr.42 (2019, 9.apr.), 4.lpp. http://www.estars.lv 

14. Elsiņa Inese. Saglabā tradīcijas un senču gudrību : [par tikšanos ar audējām Inesi un Ilzi Mailītēm 

cikla "Stāsti par mums pašiem" nodarbību ietvaros Madonas novada bibliotēkas Bērnu literatūras 

nodaļā] / Inese Elsiņa ; tekstā stāsta Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Līga Fiļipova. Stars, Nr.42 

(2019, 9.apr.), 4.lpp. : ģīm. http://www.estars.lv 

15. Elsiņa Inese. Krāsaino smilšu nodarbība bibliotēkā : [par gaidāmo nodarbību Madonas novada 

bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā] / Inese Elsiņa. Stars, Nr.42 (2019, 9.apr.), 4.lpp. 

http://www.estars.lv 

16. Elsiņa Inese. Seminārs par novadu grāmatām : [par gaidāmo Madonas novada pieredzes un ideju 

prezentāciju seminārā "Pilsētu, pagastu, novadu grāmatas - laikmetu liecība" Latvijas valsts 

simtgades informācijas centrā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā] / Inese Elsiņa. Stars, Nr.39 (2019, 

2.apr.), 4.lpp. http://www.estars.lv 

17. Elsiņa Inese. Noskaidro labāko "Skaļajā lasīšanā" : [par Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu 

literatūras centra rīkotā lasīšanas veicināšanas projekta "Skaļās lasīšanas" sacensību Madonas 

reģiona finālu] / Inese Elsiņa ; tekstā stāsta Madonas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas 

vadītāja Līga Fiļipova, sacensību dalībnieki Liene Feldberga, Toms Gulbis. Stars, Nr.33 (2019, 

19.marts), [1.] 4.lpp. : ģīm. http://www.estars.lv 

18. Elsiņa Inese. Lielie un skaļie lasīšanas svētki : [par Madonas novada bērnu, jauniešu un vecāku 

žūrijas ekspertu dalību lasīšanas veicināšanas progr. "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2018" 

noslēguma pasākumā "Lielie lasīšanas svētki" Latvijas Nacionālajā bibliotēkā] / Inese Elsiņa ; tekstā 

stāsta Madonas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Līga Fiļipova. Stars, Nr.29 

(2019, 8.marts), 4.lpp. http://www.estars.lv 

19. Elsiņa Inese. Madonas bibliotēkā atklās spēļotavu : [par aktivitātēm Madonas novada bibliotēkas 

Bērnu literatūras nodaļā] / Inese Elsiņa ; tekstā stāsta Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Līga 

Fiļipova. Stars, Nr.3 (2019, 8.janv.), 4.lpp. http://www.estars.lv 

20. Grīnvalde Zane. Muzeju nakts Madonas muzejā : [par gaidāmajām aktivitātēm Madonas 

Novadpētniecības un mākslas muzejā] / Zane Grīnvalde. Stars, Nr.54 (2019, 14.maijs), 4.lpp. 

http://www.estars.lv 

21. Kozlova Žeņa. Pašvaldību pārstāvju viedokļi par reformu : [par Latvijas teritoriālajai reformai velt. 

diskusiju Madonas novada bibliotēkā ikgadējo Grāmatu svētku ietvaros] / Žeņa Kozlova ; tekstā 

stāsta Lubānas novada domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks, Ērgļu novada domes priekšsēdētājs 

Guntars Velcis, Varakļānu novada domes priekšsēdētājs Māris Justs. Stars, Nr.53 (2019, 10.maijs), 

2.lpp. : ģīm. http://www.estars.lv 

22. Kozlova Žeņa. Pašvaldību pārstāvju viedokļi par reformu : [sakarā ar Latvijas teritoriālajai reformai 

velt. diskusiju Madonas novada bibliotēkā ikgadējo Grāmatu svētku ietvaros] / Žeņa Kozlova ; tekstā 

stāsta Madonas novada domes izpilddirektors Āris Vilšķērsts, Cesvaines novada domes 

priekšsēdētājs Vilnis Špats. Stars, Nr.52 (2019, 8.maijs), 2.lpp. : ģīm. http://www.estars.lv 

23. Kozlova Žeņa. Viedokļi par iecerēto reformu atšķiras : [par Latvijas teritoriālajai reformai velt. LR 

vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra padomnieka Madara Lasmaņa, Latvijas 

Pašvaldību savienības priekšsēdētāja Ginta Kaminska, Cesvaines novada domes priekšsēdētāja 

Viļņa Špata, Madonas novada domes izpilddirektora Āra Vilšķērsta, Varakļānu novada domes 

priekšsēdētāja Māra Justa, Lubānas novada domes priekšsēdētāja Tāļa Salenieka un Ērgļu novada 

novada domes priekšsēdētāja Guntara Velča diskusiju Madonas novada bibliotēkā ikgadējo 

Grāmatu svētku ietvaros] / Žeņa Kozlova ; tekstā stāsta G.Kaminskis. Stars, Nr.51 (2019, 3.maijs), 

2., 6.lpp. : ģīm. http://www.estars.lv 

24. Miglone Baiba. Izlozē noskaidroti konkursa uzvarētāji : [sakarā ar laikr. "Stars" sadarbībā ar Eiropas 

Parlamenta deputātu Krišjāni Kariņu organizētā konkursa "Eiropas Parlamenta eksperts" noslēguma 
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pasākumu Madonas novada bibliotēkā] / Baiba Miglone ; tekstā stāsta K.Kariņa palīdze Elīna Bīviņa, 

Eiropas Parlamenta deputātes Ineses Vaideres palīgs Edgars Ikstens. Stars, Nr.1 (2019, 2.janv.), 

[1.]-2.lpp. : ģīm. http://www.estars.lv 

25. Nusbauma-Kovaļevska Agrita. Izstāde "Apceļo dzimto zemi!" : [par Cesvaines novada novada 

Kraukļu bibliotēkas sadarbībā ar Madonas Novadpētniecības un mākslas muzeju rīkotu izstādi] / 

Agrita Nusbauma-Kovaļevska ; tekstā stāsta bibliotēkas vadītāja Larisa Maligina. Stars, Nr.111 

(2019, 25.sept.), 3.lpp. http://www.estars.lv 

26. Nusbauma-Kovaļevska Agrita. Līdz mēneša beigām apskatāmas izstādes : [par aktualitātēm 

Stirnienes bibliotēkā (Varakļānu novads)] / Agrita Nusbauma-Kovaļevska ; tekstā stāsta bibliotēkas 

vadītāja Olita Sēbriņa. Stars, Nr.11 (2019, 25.janv.), 3.lpp. http://www.estars.lv 

27. Poča-Lapiņa Daiga. Digitālās nedēļas 2019 aktivitātes : [par piedāvājumu e-prasmju uzlabošanai 

Madonas reģiona bibliotēkās] / Daiga Poča-Lapiņa. Stars, Nr.35 (2019, 22.marts), 4.lpp. 

http://www.estars.lv 

28. Puķīte Daiga. Latvijas bibliotekāri - pieaugušo izglītotāji : [par dalība apmācību projektā Spānijā 

Latvijas Bibliotekāru biedrības projekta "Latvijas bibliotekāru - pieaugušo izglītotāju profesionālo IKT 

kompetenču paaugstināšana" ietvaros] / Daiga Puķīte. Stars, Nr.38 (2019, 29.marts), 5.lpp. : ģīm. 

http://www.estars.lv 

29. Radiņa Sarmīte. Radām Dzejas svētkus kopā! : [par Dzejas dienu pasākumiem Madonas novada 

bibliotēkā] / Sarmīte Radiņa. Stars, Nr.106 (2019, 13.sept.), 4.lpp. : ģīm. http://www.estars.lv 

30. Radiņa, Sarmīte, Lasu, klausos, domāju Broņislavas Martuževas Dzejas klētī : [par Madonas novada 

bibliotēkas rīkotu pasākumu "Stāstīsim stāstus!" Broņilavas Mārtuževas "Dzejas klētī" Lubānas 

novadā] / Sarmīte Radiņa. Stars, Nr.92 (2019, 13.aug.), 4.lpp. http://www.estars.lv 

31. Radiņa Sarmīte. Stāstām stāstu kopā ar rakstnieci Janu Egli : [par gaidāmo tikšanos ar rakstnieci 

Grāmatu svētku ietvaros Madonas novada bibliotēkā] / Sarmīte Radiņa ; tekstā stāsta J.Egle. Stars, 

Nr.48 (2019, 24.apr.), 4.lpp. http://www.estars.lv 

32. Radiņa Sarmīte. Daudzpunktes un izsaukuma zīmes : [par gaidāmo tikšanos ar rakstnieci Karīnu 

Račko Madonas novada bibliotēkā : sakarā ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītu projektu 

"Pārlapojam grāmatas kopā ar autoru"] / Sarmīte Radiņa. Stars, Nr.42 (2019, 9.apr.), 4.lpp. 

http://www.estars.lv 

33. Šmugā Iveta. Bibliotēkas kafejnīcā - pazīstams uzņēmums : [par jaunu kafejnīcu Madonas novada 

bibliotēkā] / Iveta Šmugā ; tekstā stāsta īpašnieki Irina un Sergejs Uhanovi. Stars, Nr.91 (2019, 

9.aug.), 13.lpp. : ģīm. http://www.estars.lv 

34. Šmugā Iveta. Ar Latvijas un vienotas Eiropas idejas patriotismu : [par tikšanos ar gaidāmo Eiropas 

Parlamenta vēlēšanu deputāta kandidāti Danu Reiznieci-Ozolu Madonas novada bibliotēkā] / Iveta 

Šmugā ; tekstā stāsta D.Reizniece-Ozola. Stars, Nr.35 (2019, 22.marts), 5.lpp.http://www.estars.lv 

35. Šmugā Iveta. Prezentē grāmatu par garīgumu sportā : [par biedrības "Uzvara, kas iedvesmo" izdotās 

grām. "Patiesā uzvara: trenēties un trenēt" prezentāciju Madonas novada bibliotēkā] / Iveta Šmugā 

; tekstā stāsta sportisti Nataļja Peļepeca, Jānis Ādamsons, projekta vadītāja Gunita Tālberga. Stars, 

Nr.34 (2019, 20.marts), 7.lpp. : ģīm. http://www.estars.lv 

36. Saulīte Imelda.  Jauns gads piedāvā jaunas iespējas : [par Madonas novada bibliotēku] / Imelda 

Saulīte // Madonas novada Vēstnesis. - Nr.1 (2019, janv.), 7.lpp. 

http://www.madona.lv/lat/box/files/vestnesis/2019/vestnesis_2019_gada_janvaris.pdf 

37. Poča-Lapiņa Daiga.  Balansējot starp tradicionālajām un digitālajām prasmēm : [par 

pakalpojumiem Madonas novada bibliotēkā] / Daiga Poča-Lapiņa // Madonas novada Vēstnesis. - 

Nr.2 (2019, febr.), 9.lpp. 

http://www.madona.lv/lat/box/files/vestnesis/2019/vestnesis_2019_gada_februaris.pdf 

38. Radiņa Sarmīte.  Pavasarīgas tikšanās novada bibliotēkā : [par plānotajiem pasākumiem un 

izstādēm Madonas novada bibliotēkā] / Sarmīte Radiņa // Madonas novada Vēstnesis. - Nr.3 (2019, 

apr.), 7.lpp. 

https://madona.biblioteka.lv/Alise4_5/Cat/catMARC21Editor.aspx?ident=NEW&templateid=20 

39. Saulīte Imelda.  Ciemiņi no Ukrainas : [par bibliotekāru un kultūras nozares pašvaldību darbinieku 

grupas no Austrumukrainas viesošanos Madonas novada bibliotēkā] / Imelda Saulīte // Madonas 
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novada Vēstnesis. - Nr.3 (2019, apr.), 7.lpp. 

http://www.madona.lv/lat/box/files/vestnesis/2019/vestnesis_2019_gada_aprilis.pdf 

40. Fiļipova Līga.  Apmeklēt bibliotēku – tas ir stilīgi : [par aktualitātēm Madonas novada bibliotēkas 

Bērnu literatūras nodaļā] / Līga Fiļipova // Madonas novada Vēstnesis. - Nr.4 (2019, maijs), 12.lpp. 

http://www.madona.lv/lat/box/files/vestnesis/2019/vestnesis_2019_gada_maijs.pdf 

41. Poča-Lapiņa Daiga.  Nevari lasīt? Tad klausies! : [sakarā ar Madonas novada bibliotēkas noslēgto 

vienošanos par sadarbību ar Latvijas Neredzīgo bibliotēku] / Daiga Poča-Lapiņa // Madonas 

novada Vēstnesis. - Nr.5 (2019, jūn.), 8.lpp. 

http://www.madona.lv/lat/box/files/vestnesis/2019/vestnesis_2019_gada_junijs.pdf 

42. Radiņa Sarmīte.  Vasarā bibliotēkā : [par aktualitātēm Madonas novada bibliotēkā] / Sarmīte 

Radiņa // Madonas novada Vēstnesis. - Nr.6 (2019, jūl.), 7.lpp. 

http://www.madona.lv/lat/box/files/vestnesis/2019/vestnesis_2019_gada_julijs.pdf 

43. Poča-Lapiņa Daiga.  Sadarbība ļauj paplašināt piedāvājumu : [par aktualitātēm Madonas novada 

bibliotēkā] / Daiga Poča-Lapiņa // Madonas novada Vēstnesis. - Nr.7 (2019, aug.), 5.lpp. 

http://www.madona.lv/lat/box/files/vestnesis/2019/vestnesis_2019_gada_augusts.pdf 

44. Poča-Lapiņa Daiga.  Tikšanās ar spilgtām personībām Madonas novada bibliotēkā : [par 

plānotajiem pasākumiem un izstādēm] / Daiga Poča-Lapiņa // Madonas novada Vēstnesis. - Nr.9 

(2019, nov.), 10.lpp. 

http://www.madona.lv/lat/box/files/vestnesis/2019/vestnesis_2019_gada_novembris_internetam.pd

f 

45. Saulīte Imelda.  "Ar noskaņu kurpēm ieminam pēdas laikā..." S.Radiņa : [par aktualitātēm 2019.g. 

Madonas novada bibliotēkā] / Imelda Saulīte // Madonas novada Vēstnesis. - Nr.10 (2019, dec.), 

6.lpp. http://www.madona.lv/lat/box/files/vestnesis/2019/vestnesis_2019_gada_decembris.pdf 

  

Sižeti par Madonas novada bibliotēku Vidzemes televīzijā 

1. Madonā godina lasošākās ģimenes: https://www.youtube.com/watch?v=mqygsvLMOu4  

2. Madonā diskutē par sabiedrības saliedētību: https://www.youtube.com/watch?v=L_hhUj3NkU4 

3. Madonā iezīmē Latvijas Universitātes simtgadi: https://www.youtube.com/watch?v=FjDgQn-wesM 

4. Skaļās lasīšanas reģionālais konkurss Madonā: https://www.youtube.com/watch?v=oFHp7lPrEoE 

5. Madonā izdota neparasta pasaku grāmata: https://www.youtube.com/watch?v=F5Apjpz2OkY  
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http://www.madona.lv/lat/box/files/vestnesis/2019/vestnesis_2019_gada_novembris_internetam.pdf
http://www.madona.lv/lat/box/files/vestnesis/2019/vestnesis_2019_gada_novembris_internetam.pdf
http://www.madona.lv/lat/box/files/vestnesis/2019/vestnesis_2019_gada_novembris_internetam.pdf
http://www.madona.lv/lat/box/files/vestnesis/2019/vestnesis_2019_gada_novembris_internetam.pdf
http://www.madona.lv/lat/box/files/vestnesis/2019/vestnesis_2019_gada_decembris.pdf
http://www.madona.lv/lat/box/files/vestnesis/2019/vestnesis_2019_gada_decembris.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=mqygsvLMOu4
%20
https://www.youtube.com/watch?v=L_hhUj3NkU4
%20
https://www.youtube.com/watch?v=FjDgQn-wesM
%20
https://www.youtube.com/watch?v=oFHp7lPrEoE
%20
https://www.youtube.com/watch?v=F5Apjpz2OkY
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Fotogrāfijas 
 

 
Dabas parādība “Halo” 

 
“Skaļās lasīšanas” Madonas reģiona fināls 

 
Bibliotekāru un kultūras nozares pašvaldību darbinieku 

grupa no Austrumukrainas 

 
Publiskā diskusija "119:35. Vai mazāk ir vairāk?" 

 
Grāmatu komercizstāde Grāmatu svētku ietvaros 

 
Teātra izrāde “Zenta Mauriņa. Dokumentālie sapņi” 
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Slovēņu rakstniece Majda Koren 

 
Bibliotēka Muzeju naktī  

 
Bibliotēkas telts pilsētas svētku ietvaros 

 
Reģiona bibliotekāru izbraukumseminārs Jūrmalā 

 
Dzejas dienu pasākums 

 

 
Valmieras novada fonda un Kultūras ministrijas 

diskusija par saliedētu sabiedrību 
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LU Akadēmiskās bibliotēkas ceļojošās izstādes 

"Johana Kristofa Broces (1742 – 1823) devums Latvijas 
novadpētniecībā: Livonijas zīmējumu un aprakstu 

kolekcija" atklāšana 

  
Slikti laikapstākļi nav šķērslis, lai apmeklētu bibliotēku 

 
Reģiona bibliotekāri regulāri apgūst jaunas prasmes 

 
LU Madonas filiāles studenti tiek informēti par iespējām, 

ko studentiem piedāvā Madonas novada bibliotēka 

 
Augstākās tiesas pārstāvju vizīte 

 
Bibliotēka Valsts svētku rotā 
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Aktīvāko lasošo ģimeņu godināšanas pasākums 

 
Ziemassvētkus gaidot 

 


