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1. Madonas novada bibliotēkas darbības vispārīgs raksturojums  

 
 

 Madonas novada bibliotēka ir Madonas novada pašvaldības izglītojoša, 

informatīva un kultūras iestāde, kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta 

Latvijas Republikas Kultūras ministrijā un veic pasaules kultūras mantojuma – 

iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, 

sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā 

esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu. 

2010. gada 30. novembrī veikta  Madonas bibliotēkas atkārtota akreditācija kā 

apliecinājums atbilstībai akreditācijas nosacījumiem, un atkārtoti piešķirts reģiona 

galvenās bibliotēkas statuss uz 5 gadiem, kā rezultātā tā ir metodiski konsultatīvais 

centrs Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Madonas un Varakļānu novados esošajām 34 

vietējās nozīmes publiskajām bibliotēkām.  

  Uz 2011. gada 31. decembri Madonas novadā darbojas 23 pašvaldības pagastu 

bibliotēkas (gada nogalē Ošupes bibliotēka reorganizēta par ārējās apkalpošanas 

punktu),  Cesvaines novadā -2, Ērgļu novadā – 4, Lubānas novadā-2 un Varakļanu 

novadā- 3. 

Administratīvi teritoriālās  reformas rezultātā 2009. gada 6. jūnijā tika  izveidots 

Madonas novads, un tajā ietilpst 14 pagasti, kā arī novada centrs – Madonas pilsēta. 

Madonas pilsēta atrodas Latvijas austrumu daļas vidienē, Vidzemes augstienes 

centrālā daļā – Madonas novada teritorijā. Pilsētas teritorija robežojas ar Aronas, 

Sarkaņu, Lazdonas un Praulienas pagastiem. Madonas pilsētas kopējā teritorija ir 

10,41km², iedzīvotāju blīvums ir 853 cilvēki uz kvadrātkilometru, iedzīvotāju skaits –

8672  (uz 01.07.2011). Bezdarba līmenis 14%.  

Madonas novads un pilsēta ir aktīva, savdabīga Vidzemes reģiona teritorija ar 

unikālām dabas vērtībām, tīru, sakoptu, veselīgu, uzņēmējdarbī.bas attīstībai labvēlīgu 

vidi, bagātu kultūrvēsturisko mantojumu. 

Pilsētā darbojas  3 PII „”Kastanītis”, „Saulīte”, „Priedīte”, 2 vidusskolas, 

Madonas valsts ģimnāzija,vakara vidusskola, mūzikas skola, mākslas skola, bērnu un 

jauniešu centrs,  kultūras nams, Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs. 

Galvenie darbības veidi ekonomiski aktīvajos uzņēmumos: lauksaimniecība, 

lopkopība -248, mazumtirdzniecība – 167, mežsaimniecība, mežizstrāde – 40, auto 

tirdzniecība un remonts – 33, sauszemes transports – 30, pārtikas produktu ražošana – 

8, būvniecība – 6.  

Uz 2011. gada  1. jūliju  Madonas novadā dzīvoja 27469 iedzīvotāji, tendence 

iedzīvotāju skaitam samazināties turpinās. 

Bibliotēkas mērķis- klientorientēta demokrātiska bibliotēka, kas nodrošina 

brīvu plašas informācijas pieejamību, sekmē mūžizglītības iespējas, sekmē kultūras 

mantojuma apzināšanu un popularizēšanu. 

Bibliotēkas misija- iekļauties tālākajā sabiedrības informatizācijas procesā, 

veicināt uz zināšanām balstītas sabiedrības attīstību, piedāvāt un nodrošināt to 

informāciju, ko vēlas saņemt lietotāji, nodrošināt tālākizglītības iespējas un kulturālu, 
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saturīga laika pavadīšanu-  noteikta saskaņā ar starptautiskajiem  publisko bibliotēku 

darbību  reglamentējošiem dokumentiem.   

Iestādes uzdevumi noteikti saskaņā ar Bibliotēku likumu. 

Svarīgākie notikumi, kas ietekmējušas biblitēkas darba saturu  2011. gadā:  

 Madonas pilsētas jubileja; 

 Tautas skaitīšana;  

 Vienošanās  ar VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, kuras 

mērķis- nodrošināt pēc iespējas pieejamākus e- paraksta sertifikācijas 

pakalpojumus bibliotēkās;  

 „Bibliotēka dodas pie lietotāja”- sadarbībā ar Lattelekom.  

 

Bibliotēkas darba prioritātes: 

 Darbs vienotajā bibliotēku informācijas sistēmā, reģiona galvenās bibliotēkas 

funkciju nodrošināšana.   

 Tradicionālo bibliotēkas pakalpojumu, e- pakalpojumu attīstīšana. 

 

2010. gada 30. novembrī veikta  Madonas bibliotēkas atkārtota akreditācija kā 

apliecinājums atbilstībai akreditācijas nosacījumiem, un atkārtoti piešķirts 

reģiona galvenās bibliotēkas statuss.  

      Saistībā ar administratīvi teritoriālās reformas radītajām izmaiņām, 

aktualizējoties  jautājumam  par metodiski konsultatīvo funkciju veikšanu demontētā 

Madonas rajona robežās, kā to paredz Bibliotēku likums, veiktas sarunas ar 

jaunizveidoto novadu domju administrācijām un uz akreditācijas brīdi bija  parakstīti 

līgumi  ar Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu  pašvaldībām.  Regulāras sarunas 

tika veiktas ar  Ērgļu novada pašvaldību, diemžēl  arī 2011. gadā līgumu par reģiona 

galvenās bibliotēkas veikšanu noslēgt neizdevās. 

2011. gadā Madonas novada bibliotēkā reģistrēti 3173 lietotāji, par 27 mazāk 

salīdzinoši ar 2010. gadu, t.sk., 1061 bērni un jaunieši līdz 18 gadiem; 69606 

apmeklējumi , bez virtuālajiem apmeklējumiem- 57844, (salīdzinoši ar 2010. gadu 

par 786 vairāk), tajā skaitā 17944 bērni un jaunieši  līdz 18 gadiem. Dienas vidējais 

apmeklējums- 228. Apmeklējumu skaits uz vienu lasītāju 22.  

Izsniegums 124432, salīdzinoši ar 2010. gadu samazinājies par 26389 

vienībām. Izsniegumu skaits uz vienu lasītāju- 30.  Krājuma apgrozība – 1,98. 

Dokumentu skaits uz vienu lasītāju – 20. Sniegtas 7498 uzziņas, konsultācijas un 

individuālas apmācības, par 2888 mazāk salīdzinoši ar 2010. gadu. 
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Komplektēšanas un kataloģizācijas nodaļas vadītāja  

D. Aleksandrova  

2. Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika 

Madonas novada bibliotēka krājuma komplektēšanu veic saskaņā ar 2010. 

gadā izstrādāto "Iespieddarbu un citu dokumentu krājuma koncepciju" turpmākajiem 

pieciem gadiem.  Veidojot mūsdienīgu publiskās bibliotēkas krājumu, maksimāli 

apmierinot lietotāju pieprasījumus un racionāli izmantojot pašvaldības piešķirtos 

budžeta līdzekļus, komplektēšanas prioritāte 2011. gadā: 

   abonementā – dokumentālā literatūra, mācību literatūra studējošiem, 

populārzinātniski izdevumi, jaunākā latviešu un ārzemju daiļliteratūra u.c. 

  uzziņu lasītavā – jaunākā uzziņu literatūra, grāmatas ekonomikas, socioloģijas un 

psiholoģijas zinātnēs, aktuāli izdevumi brīvā laika organizēšanai, 

novadpētnieciska rakstura darbi u.c. 

  bērnu literatūras nodaļā – jaunākā literatūra bērniem un jauniešiem, audiovizuālie 

dokumenti (animācijas filmu DVD formātā kolekcijas papildināšana). 

 

            Diagrammā redzams, ka 45% no jaunieguvumiem sastāda seriālizdevumi, 

30% - dāvinājumi un 22% - pirkumi. 

         Grāmatu krājuma kārtējai un piekomplektēšanai sākotnējais finansējums 2012. 

gadam - 3090 lati, bet, gada beigās, Madonas novada pašvaldības dome pieņēma 

lēmumu no ietaupītās mērķdotācijas grāmatu iegādei piešķirt 1296.60 Ls. Iztērēti 

4386.60 Ls, kas ir par 333,60 Ls vairāk kā 2010. gadā  un  sasniedz 72,6% no kopējā 

pašvaldības finansējuma krājuma papildināšanai.  Periodikas abonēšanai  izlietoti 

1659 lati. 
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1609
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Pirktie

Dāvinājumi

No projektiem

Ziedojumi 

Nozaudēto vietā
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Jaunieguvumi struktūrvienības 

  Komplektēšanas avoti  Abonements 

      (eks.) 

     Lasītava 

         (eks.) 

   Bērnu lit.  

   nod.(eks.) 

      Kopā 

      (eks.) 

Pašvaldības finansējums 460   128 214   802 

Dāvinājumi 285   353 447 1085 

VKKF mērķprogrammas   28     10   10     48 

Nozaudēto vietā    23       23 

Ziedojumi      7       1        8 

Seriālizdevumi          1474  135 1609 

Kopā  803 1966   806 3575 

 

Grāmatu un audiovizuālo dokumentu iegādei no  pašvaldības budžeta 

līdzekļiem iztērēts: abonementā – 60 %, uzziņu lasītavā – 20%, bērnu literatūras 

nodaļā – 20%.                     

 Iespieddarbus un citus dokumentus iepirkām, pētot grāmatu tirgus 

piedāvājumu un aktīvi sadarbojoties ar ilggadējiem un stabiliem sadarbības 

partneriem- izplatītājfirmu “Virja” un Madonas grāmatnīcu Latvijas grāmata . 

Izmantojām individuālā komersanta “Avots PR” pakalpojumus. Dažus izdevumus  

pasūtījām no fonda “Sibīrijas bērni” un Zoldnera izdevniecības. 

Pamatojoties uz bibliotēkas klientu lielo interesi par krājumā esošajiem 

audiovizuālajiem dokumentiem, tika papildināts MNB Bērnu literatūras nodaļas DVD 

krājums ar 28 latviešu un ārzemju labākajām animācijas filmām bērniem par summu 

111.11 Ls.  Kolekcija tika iegādāta no bāzes Latvijas Grāmata, kur šobrīd  tiek 

piedāvāts  samērā plašs CD un DVD sortiments: mākslas un animācijas filmas, skaņu 

ieraksti un klausāmgrāmatas. 

Papildus piesaistītie līdzekļi 

 

 2011 

 Skaits Summa 

Projekti          48            275.28 

Ziedojumi            8              60.00 

Grāmatu svētki          42            188.63 

Dāvinājumi      1043          1490.42                                                                                                                                                             

Nozaudēto vietā          23              54.30 

Kopā      1164          2068.63 

 

Valsts Kultūrkapitāla fonda Literatūras nozarē atbalstītā projekta "Jaunu 

grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajām bibliotēkām" MNB divās kārtās ieguva 

22 eksemplārus izdevumu par summu 123.26 Ls. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 
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mazinājums ir par 11 eksemplāriem un 92.80 Ls.                                                                                                                                   

VKKF atbalstītās Bērnu lasīšanas veicināšanas programmas "Bērnu žūrija" 

ietvaros MNB Bērnu literatūras nodaļa guva tikai trīs grāmatas par summu 20.62 Ls. 

Tāpat kā 2010. gadā, vajadzīgo izdevumu kolekcija pamatā tika nokomplektēta par 

pašvaldības budžeta līdzekļiem.                         

8.aprīlī Madonā notikušajos desmitajos Grāmatu svētkos, kuros piedalījās 22 

pašvaldību publiskās bibliotēkas, MNB ieguva dāvanu kartes 130.00 Ls vērtībā (25 

eks.).  Kopā ar papildus dāvātiem izdevumiem, krājums bagātinājās ar 42 grāmatām 

par summu 188.63 Ls no izdevniecībām un apgādiem: “Jumava”, “J.L.V.”, “Avots”, 

“Zvaigzne ABC” , “Divpadsmit,” “Likteņstāsti”, “PIC” un Rēriha grāmatnīcas. Gada 

nogalē Lauku bibliotēku atbalsta biedrība visām bibliotēkām-grāmatu svētku 

dalībniecēm dāvināja 170 izdevumus par summu 751.83 Ls, kas ienāks krājumos 

2012. gadā.  Jau tradicionāli, dāvanu kartes pēc pieprasījuma tika atprečotas Rīgā arī 

citām pašvaldību bibliotēkām.  

Tika saņemti dāvinājumi no  Latvijas institūta, Eiropas Komisijas 

pārstāvniecības Latvijā, Eiropas Savienības Informācijas centra, Latvijas Brīvo 

arodbiedrību savienības, Norvēģijas Karalistes vēstniecības Rīgā. Bērnu literatūras 

nodaļas krājumu papildināja sūtījums no Rozentālu ģimenes Kanādā – 365 eksemplāri 

grāmatu angļu valodā. Esam pateicīgi ikvienam individuālajam dāvinātājam, starp 

kuriem jāmin Solvita Seržāne, Ivars Prūsis, Dzidra Lūse (147 eks.) u.c. Liela 

uzmanība tika pievērsta dāvinājumu izvērtēšanai un iekļaušanai krājumā.                                                                                                                                          

No LNB Bibliotēku attīstības institūta saņemti dažādi dokumenti: grāmatas, 

periodiskie izdevumi, no kuriem, žurnāls "Mūzikas saule" piešķirts arī reģiona 

mākslas un mūzikas skolām, VKKF finansētā periodika 7 bibliotēkām. Grāmatas, 

plakāti, bukleti, CD un citi materiāli tika  sadalīti  pašvaldību publiskajām 

bibliotēkām,  žurnāls "Rīgas laiks" - arī skolu bibliotēkām.     

          2011. gada septembra Dzejas dienās Madonas novada dome dāvāja visām 

reģiona novadu bibliotēkām Andas Līces dzīvesstāstu "Pateikt un pateikties", bet 

dzejnieks Uldis Auseklis – 2 eksemplārus  "Runcis Francis jeb pasaule sēd uz 

velosipēda."                                                                                                                                                              

Krājuma piekomplektēšanai izmantots LNB Rezerves apmaiņas krājums – 6 

eksemplāri.                 

   Bibliotēka saņēma atbalstu no SWED bankas ziedojumu veidā - dāvanu 

kartes 50.00 Ls vērtībā ( 7 grāmatas). 60.00 latus 8 grāmatu iegādei ziedoja 

bibliotēkas lietotājs Harijs Iesalnieks. 

 

Madonas novada bibliotēkas iespieddarbu u.c. dokumentu krājuma 

raksturojošie rādītāji triju gadu laika dinamikā 

 

Krājuma 

apjoms 

2009. gads 2010. gads 2011. gads  

 Ienācis Izslēgts Kopā Ienācis Izslēgts Kopā Ienācis Izslēgts Kopā 

Grāmatas    4121     2362  52328   3196     1426  54098 1914 2172 53840 - 

Seriālizd.    1725     3845    9263   1689     2375    8577 1609 1775   8411 - 
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Audioviz.        75       222          85       307     48      355 + 

Elektr.dok.          5         65           18           2        81       4        85 + 

Attēlizd.            1               1           1  

Kartogr.dok          1           1         1                                                                                                                                                                            2           2  

Kopā:    5927     6207  61880   4989     3803 63066 3575 3947 62694  

 

Kopējais krājuma apjoms 2011. gadā samazinājies (- 372). 

Jaunieguvumu skaits 3 gadu laika periodā ir krities. Salīdzinot ar iepriekšējo 

gadu, grāmatu  ienācis par 1282 eks. un  seriālizdevumu – par  80 eks. mazāk. Kaut 

gan iepirkto dokumentu skaits ir palielinājies (+86),  dāvinājumu saņemts mazāk. 

Latviešu valodā gūti 82,5%, citās valodās – 624 vienības dokumentu.                              

Jauniegūto informācijas vienību skaits uz katru no 3173 MNB lietotāju 

mazinājies no 1,6 līdz 1,1.                                                               

Madonas novada bibliotēkas krājuma attiecība pret lietotāju kopskaitu – 19,8.                                           

 

Krājuma atkomplektēšana  

 

Struktūrvienības Pavisam Grāmatas Seriālizdevumi 

Abonements 1684 1684  

Lasītava 2120   345 1775 

Bērnu lit. nodaļa   141   141  

AML       2       2  

Kopā: 3947 2172 1775 

 

Sistemātiski izvērtējot krājuma kvalitāti, norakstīti 33% fiziski nolietotu, 20% 

novecojušu pēc satura, 45% nolietotu seriālizdevumu, 48 eks. nepieprasītās dubletes, 

21 eks. neatgūstamo un 14 eks. nozaudēto  dokumentu. Izslēgts par 144 fiziskajām 

vienībām vairāk kā 2010. gadā. Latviešu valodā – 65,5%. 

Interneta lietotājiem pieejamais 5 novadu: Madonas, Cesvaines, Ērgļu, 

Lubānas un Varakļānu bibliotēku kopkatalogs, kurā no 1999. gada tiek iekļauta 

informācija par 35 reģiona publisko un 9 skolu bibliotēku krājumiem uz 2012. gada 1. 

janvāri : 

                            Ierakstu skaits datubāzē                             59442 

                Monogrāfisko izdevumu eksemplāri        309510                                                                   

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, e-kopkataloga ierakstu skaits palielinājies par 

4269, eksemplāru skaits – par 58366 vienībām.                                                                                            

Sadarbojoties ar BIS ALISE, 2011. gadā IT pakalpojumu uzņēmuma SIA Tieto 

Latvia pieteikumu datubāzei JIRA tika iesniegti 24 jauni problēmu pieteikumi par 

sistēmas darbību un problēmsituāciju novēršanu. Darbam ar BIS ALISI pie 7 

izglītības iestāžu bibliotēkām pievienojās vēl divas – Lubānas un Ļaudonas 

vidusskolu bibliotēkas.                                      

Turpinoties reģiona bibliotēku savstarpējai sadarbībai BIS ALISE 

izmantošanā, liels darbs tika ieguldīts e-kopkatalogā ievadīto bibliogrāfisko ierakstu 
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kvalitātes uzlabošanā. Tika sniegtas attālinātās un individuālās konsultācijas 

pašvaldību un skolu bibliotekāriem darbā ar iespieddarbu un citu dokumentu 

krājumiem.                                                           

Informācija par jaunākajiem izdevumiem, kas ienākuši krājumā, ik mēnesi tiek 

atspoguļota Madonas novada bibliotēkas mājas lapas sadaļā Jaunieguvumi. 

Madonas novada bibliotēkas iespieddarbu un citu dokumentu krājums  

kvalitatīvi atjaunojas.  2012. gadā plānojam  paplašināt piedāvājumu jaunākās uzziņu 

literatūras klāstā, būvniecības, enerģētikas un autotehnikas nozaru literatūrā  (trūkst 

jaunu izdevumu latviešu valodā).  Nepieciešams  arī  klausāmgrāmatu fonda  

papildinājums,  jo tā  ir alternatīva  lasītājiem  ar  redzes  problēmām.  Turpinot bērnu 

un jauniešu literatūras komplektēšanu, īpaša uzmanība jāveltī izdevumiem 

pusaudžiem. 

 

 

3. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

 

 Bibliotēka apmeklētājiem atvērta 6 dienas nedēļā- no pirmdienas līdz 

piektdienai no 10.00-18.00, sestdien- 9.00-15.00, kopā 46 stundas bez pusdienu 

pārtraukuma.  

Mainoties Madonas novada bibliotēkas īpašniekiem, 2009. gada septembrī  tika 

izstrādāti jauni bibliotēkas Lietošanas noteikumi ar 4 pielikumiem (apstiprināti ar 

Madonas novada pašvaldības domes 29.10.2009 lēmumu (prot. Nr. 13;35. p.)),  2010. 

gadā pievienojoties centralizētajai gramatvedībai, tika veikti grozījumi saistībā ar 

PVN piemērošanu.  Skaidri definēti bibliotēkas bezmaksas un maksas pakalpojumi.  

 2011. gadā izmaiņas bibliotēkas Lietošanas noteikumos netika veiktas.   

Nozīmīgi paplašinājies pieprasījumu saturiskais diapazons un sarežģītība. 

Bibliotēka  ir kļuvusi par komunālo maksājumu vietu, par transporta biļešu 

rezervācijas, pasūtīšanas un printēšanas vietu, par vietu, kur var uzturēties, mācīties, 

saņemt nepieciešamo informāciju un bez maksas piedalīties bibliotēkas rīkotajās 

aktivitātēs un pasākumos.  

Pārskata periodā bibliotēkas snieguma rādītāju dinamika ir stabila. Lasītāju 

skaits stabils ar nelielām svārstībām, apmeklētāju skaits nebūtiski palielinājies, 

savukārt izsniegums samazinājies. 

 2005. 

gads  

2006. 

gads  

2007. 

gads 

2008. 

gads 

2009. 

gads 

2010 

gads 

2011. 

gads 

Reģistrētie lietotāji 2825 3070 2853 2787 3070 3200 3173 

t.sk. līdz 18 gadiem 1256 1410 1275 1104 1378 970 1061 

Apmeklējums 52887 55031 51029 52101 60573 68818 69604 

t.sk. līdz 18 gadiem 20634 19557 19415 17224 20535 18894 17944 

Izsniegums 156025 152970 151952 156360 162972 150821 124432 

t.sk. līdz 18 gadiem 46883 35791 37058 27568 40953 31753 34336 
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Uz 2011. gada 31. decembri, veicot apkalpoto iedzīvotāju procentuālo 

aprēķinu pēc teritoriālā principa, apkalpoto iedzīvotāju procents ir 36,6%.  

            2011. gadā  BIS Alise Lietotāju katalogā reģistrēti 3173 lietotāji, tajā pašā 

laikā summējot struktūrvienībās reģistrēto lietotāju skaitu- 3289, kas norāda uz reālo  

struktūrvienību noslogotību.  

          Lai racionāli izmantotu bibliotēkai piešķirtos finanšu resursus, veidotu aktīvu 

krājumu un atbilstīgus pakalpojumus veikta klientu sastāva kategoriju analīze. 

 

Skolēni un studējošie 1541 

Kalpotāji  un skolotāji 527+40= 567 

Ierēdņi 15 

Strādnieki 254 

Uzņēmēji 26 

Pensionāri 258 

Bezdarbnieki un nestrādājošie 258+111= 369 

Mājsaimnieces 42 

Zemnieki 24 

Cilv ar īpašām vajadzībām 46 

Iestādes 31 

Kopā 3173 

 

Lietotāju sastāvs
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Vid.prof. māc iest. 
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Bibliotēkas izvietojums no funkcionālā viedokļa orientēts apmeklētāju ērtībām: 

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

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

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

krājums, konferenču zāle, 

3. stāvs- Bērnu literatūras nodaļa. 

Darbs organizēts atbilstoši klientu pieprasījumam. Bibliotēka piedāvā 

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

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

patstāvību.  

Bibliotēkas pirmais stāvs ir pilnībā pieejams cilvēkiem ar kustību 

traucējumiem, bet lasītavu piedāvājums  šiem cilvēkiem tiek sniegts un pienests 

pirmajā stāvā.  

 

 

 

Abonementa vadītāja R. Krievāne 

2.1 Abonementa piedāvājums 

 

       Neskatoties uz valsts ekonomisko situāciju, vērtējot un analizējot 2011. gada 

darbu, to var raksturot kā labu un stabilu. Interese un atbildība par savu darbu, iespēja, 

griba radoši strādāt, mācīties, attīstīties, pilnveidoties raksturo darbu abonementā. 

Mērķis ir attīstīt, pilnveidot ar inovatīvām aktivitātēm bibliotēku kā informācijas 

vācēju un glabātāju, nodrošināt pakalpojumu pieejamību ikvienam bibliotēkas 

lietotājam. Madonas novada bibliotēka ir viena no vadošajām kultūras, izglītības, 

atpūtas un brīvā laika pavadīšanas vietām Madonas reģionā. Piedāvājums šodien ir 

plašs. Prast atrast un izvērtēt kvalitatīvāko, katram lietotājam piemērotāko, 

nodrošināt, lai lietotājs saņem viņam vajadzīgo, ir bibliotekāra profesionālo prasmju 

rezultāts.  

     Krājuma komplektēšanā realizējam mērķi – radīt kvalitatīvu un daudzpusīgu 

lietotāju pieprasītu krājumu, pievēršot uzmanību mainīgajām lietotāju vajadzībām. To 

veicam, ņemot vērā lasītāju pieprasījumus. Tāpat nodrošinām krājumu skolu, 

augstskolu un mūžizglītības izglītības iespējām un bibliotēkas lietotāju saturīgam 

brīvā laika piepildījumam. Strādājam kopā ar komplektēšanas kataloģizācijas nodaļu, 

uzziņu lasītavu, bērnu literatūras nodaļu. Aizvadītajā gadā krājumā ienākuši 803 

eksemplāri, izslēgti 1686 eksemplāri, krājums uz gada beigām ir 33756 vienības. 

Pamatkrājumā ir grāmatas 33715, 41 eksemplārs audiovizuālie dokumenti. Krājums 

pa valodām: lielāko daļu sastāda iespieddarbi latviešu valodā – 27298, krievu valodā 

– 6109, citās svešvalodās – 349 vienības. Ņemot vērā, ka pieprasījums ir pēc 

grāmatām angļu valodā, tās arī cenšamies komplektēt. Pamatā tie ir vidusskolu 

audzēkņi, kuri prasa īsus stāstus vai romānus un studentiem nepieciešama literatūra 

ekonomikā, politikā, uzņēmējdarbībā.                               
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      Pamatfinansējums ir pašvaldības līdzekļi, daļa par KKF līdzekļiem iepirktais, 

gada beigās saņēmām ziedojumu no bibliotēkas lasītāja, paldies viņam par to. Nelielu 

daļu sastāda citi dāvinājumi. Lai arī krājumā ienākušo vienību skaits, salīdzinājumā ar 

iepriekšējo gadu, ir nedaudz samazinājies, fonda saturiskā kvalitāte ir laba. Krājums ir 

veidots tā, lai ar pieprasījumu būtu apmierināti visi bibliotēkas lietotāji. No krājuma 

veidošanas politikas ir atkarīgs lasītāju skaits un apmeklējums. Abonementā ir 

kvalitatīvs krājums, ko izmanto studenti, labs piedāvājums skolēniem, daudzveidīgs, 

plašs daiļliteratūras klāsts. Visas pieprasītākās, lasītākas grāmatas, kā Avotiņa D. Kad 

lausks cērt, Bauere I. Skolas Līze,  Judina V. Tase melnas kafijas, Kroders O. Mēģinu 

būt atklāts, Beridze L. Fora, Lapsa L. Latvietis parastais, Eko U. Prāgas kapsēta un 

daudzas citas esam iegādājušies un lasītāji tās ir izlasījuši, citi turpina lasīt. Citiem 

esam rezervējuši un jāgaida rindā. 

        Izsniegums – 34611 vienības, krājuma apgrozība – 1,02. Darbs pie krājuma 

attīstības, notiek nepārtraukti. Pārskata periodā daudz strādājām pie krājuma satura un 

kvalitātes. Divas reizes gadā norakstam nolietotās, pēc satura novecojušās, liekos 

dubletus u.c. No fonda izslēgtas 1684 vienības. Rekataloģizācija abonementā ir 

pilnībā veikta. Darbs turpinās arī repozitārija krājumā, kurš pilda apmaiņas fonda 

funkciju, tiek uzkrāti liekie eksemplāri, dubleti, lasītāju dāvinājumi. Arī no šī krājuma 

izņemam  liekos eksemplārus un papildinām ar jauniem eksemplāriem. Krājumā gada 

beigās bija 5043 vienības.  Nepieciešamības gadījumā arī no šī krājuma grāmatas 

izsniedzam lasītājiem. Pārsvarā tie ir skolu audzēkņi. Turpinām no iedzīvotājiem 

saņemt 70.-80. gados izdotās grāmatas. Labi saglabātās mainām pret nolietotajām, 

piedāvājam citām bibliotēkām. Mūsu uzdevums arī uz priekšu ir saglabāt, pilnveidot 

un attīstīt kvalitatīvu, daudzpusīgu, lietotāju pieprasījumam atbilstošu abonementa 

krājumu. 

   Pielietojot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas gan lokālajiem, gan 

attālinātajiem lietotājiem sniedzam daudzpusīgus un kvalitatīvus pakalpojumus.  

    Pakalpojumu piedāvājums abonementā:                                                                        

    • iespieddarbi - nozaru literatūra, t.sk. AML, daiļliteratūra ( krājums abonementā, 

palīgfondā,   

      depozitārijā ) 
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    • CD, audio kasetes, e – bibliotēka 

    • grāmatu izsniegšana, saņemšana, nodošanas termiņa pagarināšana, attālinātu 

lietotāju apkalpošana  

    • grāmatu kopu sagatavošana un izsniegšana pašvaldību bibliotēkām 

    • autorizētas bibliotēkas sistēmas lietošana 

    • uzziņu sniegšana – tradicionāli, elektroniski, telefoniski 

    • pieprasījumu meklēšana elektroniskajās datu bāzēs - IS „Alise”, NB kopkatalogā 

un citās elektroniskajās datu bāzēs 

    • iespieddarbu pasūtīšana un saņemšana SBA 

    • Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Varakļānu novadu elektroniskais 

kopkatalogs 

    • lietotāju konsultēšana, apmācība tradicionālo un elektronisko informācijas resursu 

izmantošanā 

    •  konsultāciju sniegšana pašvaldību un skolu bibliotekāriem 

    •  izstādes – jaunieguvumi, tematiskas, aktuālas, novadniekiem un personām, kuru 

vārds saistīts ar Madonas reģionu 

    •  lietotāju reģistrācija,  lasītāja karte 

     •  lasītāju vietas (4) pie galda lasīšanai, vieta (1) pie elektroniskā kataloga, vietas   

          (2) pie apkalpošanas letes 

     •  lasītāju apkalpošana mājās, Madonas pansionātā 

     •  lasītājiem ar kustību traucējumiem, vecuma nespēka dēļ palīdzam ar grāmatu  

izvēli, nepieciešamības gadījumā arī uzziņu lasītavas un bērnu literatūras nodaļas 

krājuma  izmantošanā, nonesot nepieciešamo uz pirmo stāvu. 

     •  grāmatu apskati,  pasākumi 

     •  kopēšanas pakalpojumi 

 

      No tabulā redzamā secinu, ka galvenie darba rādītāji ir stabili. Aizvadītajā 

pārskata periodā abonementā lasīja 1802 lietotāji, kas ir 57% no visiem bibliotēkas 

lietotājiem (3172). Lasītāju skaits pieaudzis par 12 vienībām. Samazinājies 

apmeklējumu (-468) un izsniegumu skaits (-801). To skaidroju ar iedzīvotāju 

samazināšanos valstī, joprojām cilvēki izbrauc no Latvijas, zemā dzimstība un augstā 

mirstība. Tāda ir statistika, Madonā nekas nav savādāks. Daudz runāts par to, ka bērni 
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maz lasa. Šobrīd tas jau ir rezultāts jauniešu lasīšanā vai nelasīšanā. Mēs priecājamies 

par jaunajām tehnoloģijām, kuras veiksmīgi ir apguvuši gan jaunieši, gan pieaugušie. 

Taču tas sev līdzi nes arī zināmas negatīvas sekas. Visu ātri atrast interneta vidē ir 

vieglāk un aizraujošāk, nekā lasīt un meklēt vajadzīgo grāmatā. Dators konkurē ar 

grāmatām. Lasīšanas vietā daudzi izvēlās noskatīties pēc grāmatas motīviem uzņemtu 

filmu. Taču, ja vairāk kā puse bibliotēkas lietotāju lasa grāmatas, liecina, ka grāmata 

kā tradicionāla vērtība ir vajadzīga un tāda arī būs. Lasīt grāmatu ir daudz personīgāk 

saprast, izjust lasīto, nekā to darot elektroniskā vidē. Joprojām grāmatu lasīšana lielai 

daļai cilvēku ir kultūras dzīves neatņemama sastāvdaļa. Nepieciešamība mācīties, 

pilnveidot savu kvalifikāciju daļai mūsu lasītāju ir pamudinājums nākt uz bibliotēku 

pēc nepieciešamās literatūras. Tie ir skolēni, studenti, strādājošie, kuri mācās. Skolēnu 

un studentu skaits ir pieaudzis, nedaudz samazinājies to lasītāju skaits, kuri strādā un 

mācās. Tas skaidrojams ar to, ka studijas ir pabeigtas un vairāk nelasa. Ja iepriekšējos 

gados daudz studēja pirmskolas izglītības iestāžu darbinieki, tad tagad viņi studijas ir 

beiguši un strādā. Jaunie darbinieki, ja tādi nepieciešami PII, jau nāk ar bakalaura vai 

maģistra diplomu. Jaunieši joprojām lasa tā saukto paranormālo romanci. Stefanijas 

Meijeres, Stīga Lārsona darbus. Arī latviešu oriģinālliteratūru, kā Linda Nemiera 

Septiņi un Laura Dreiže Nepabeigtais skūpsts. Jādomā, ka, ja lasīs šāda žanra 

literatūru, radīsies arī interese par nopietnāku, saturā dziļāku literatūru. Lasīt labu 

daiļliteratūru ir neatņemama brīvā laika pavadīšana. 

Labas grāmatas galvenais uzdevums ir likt lasītājam domāt, vērtēt un spriest.  

 

    

 

        2011. gadā katrs reģistrētais lietotājs abonementu vidēji apmeklējis 7,7 reizes. 

Apkalpojam Madonas reģiona un blakus esošo reģionu iedzīvotājus. Cenšamies 

apkalpot ikvienu, kas pie mums vēršas pēc informācijas, kam nepieciešami mūsu 

pakalpojumi, neatkarīgi no dzīves vietas.  

    Strādājam ar tiem cilvēkiem, kuri bibliotēkas pakalpojumus līdz šim vēl neizmanto. 

Vienkāršākais kontaktēšanās veids ir informācijas, uzaicinājuma nosūtīšana, tā 
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uzaicinot konkrētu adresātu apmeklēt bibliotēku. Pilsētas iedzīvotājiem esam 

pastkastītēs likuši informāciju par bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem. Uzrunājam 

ģimenes locekļus, kuri vēl nav mūsu lasītāji. 

         

          

 

 

 

        Ikgadējie Grāmatu svētki ar savu programmu sniedz gandarījumu dažādu 

paaudžu grāmatmīļiem. Politiskajā diskusijā tikāmies ar ES deputāti Inesi Vaideri un 

tajā laikā ekonomikas ministru Arti Kamparu. Par veselību un dziedniecību 

diskutējām ar rakstnieku, dziednieku Jāni Arvīdu Plaudi. Ļoti interesanta, saistoša bija 

tikšanās ar cilvēku dzīves likteņu  patiesu atspoguļotāju savos darbos Annu Skaidrīti 

Gailīti. Aizraujoša, ar nelielu intrigu pildīta bija Madonas 2. vidusskolā organizētā 

tikšanās ar grāmatas “Zili brīnumi maziem un lieliem” autoru Aldi Kalniņu (skat. 

attēlus)  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

       Apgāda “Jumava” redaktore Anna Pavlovska Madonas 1. vidusskolas 

klausītājiem stāstīja par jaunizdotajām grāmatām jauniešiem un par grāmatas tapšanas 

procesu.  

Noslēgumā mūs visus priecēja dziedošais policists Nikolajs Puzikovs. 

       Jau daudzus gadus piedalāmies konkursā “Lielā lasītāju balva”. Apkopojam 

lasītākās grāmatas abonementā. Aizvadītajā gadā nominācijā oriģinālā proza 

pārliecinoša līdere bija Skaidrītes Gailītes Alīna: likteņa celtā un likteņa gremdētā. 

Nominācijā dokumentālā un zinātniski populārā oriģinālliteratūra Daigas 

Mazvērsītes Pusvārdā. Jānis Zābers.  
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       Turpinām lasītāju apkalpošanu Madonas pansionātā. Regulāri nesam grāmatas un 

žurnālus. Piedalījāmies Lattelecom un KIS organizētajā projektā “Bibliotēka dodas 

pie lietotāja”. ESIP un uzziņu lasītavas vadītāja Daiga Lapiņa un abonementa vadītāja 

Rasma Krievāne apmācījām pirmās iemaņas un prasmes darbā ar datoru, ieskatu 

interneta vidē. No 6. apmācītajiem cilvēkiem 4 bija no pansionāta. Kundzes, kuras 

apguva datorprasmes, bija ļoti atsaucīgas un vēlējās piedalīties nodarbībās, ar 

nepacietību gaidīja nākošo tikšanās reizi, lai atkal atkārtotu un mācītos ko no jauna. 

Tas bija sākums un pamudinājums, lai pēc kāda laika mūsu iesākto turpinātu Madonas 

pansionāts, sadarbībā ar pilsētas sociālo dienestu. Tika iegādāts dators, un pansionāta 

iemītnieki varēja turpināt vai citi apgūt no jauna iemaņas darbā ar datoru.  

        R.Krievāne ceļā uz Madonas pansionātu                  D.Lapiņa nodarbības laikā 

Madonas pansionātā                                     

        2011. gada 13. oktobrī                                                                        

       Gada nogalē sirsnīga bija tikšanās ar bibliotēkas lasītāju Ņinu Ozoliņu, kura jau 

daudzus gadus izmanto bibliotēkas grāmatas, lai no tām nozīmētu dabas skatus, 

ziedus, dzīvniekus u.c. Šis piemērs raksturo, cik dažāds, praktisks pielietojums var būt 

grāmatai. Uzzīmēto Ozoliņas kundze dāvināja klausītājiem. Pansionāta iemītnieki bija 

ļoti pateicīgi par saņemtajiem zīmējumiem. Bija tādi, kuri vēlējās un “pasūtīja”, lai 

Ņina uzzīmē kādu mīļu dzīvnieciņu vai košu ziedu. 

      Bibliotekārs rūpējas par to, lai bibliotēkas pakalpojumus saņemtu arī tie 

iedzīvotāji, kuri kādu iemeslu dēļ paši nevar atnākt. Cilvēkus ar īpašām vajadzībām, 

gados vecus apkalpojam mājās. Tie ir 4. Šie lasītāji saņem bibliotēkas pakalpojumus 

savā dzīves vietā, aizpildot pieteikumu. Bibliotekārs ir kā psihologs, kurš cenšas 

saprast cilvēka rūpi, uzklausa gan priekus, gan mēģina remdēt sāpi, tā mūsdienu 

sabiedrībā pildot arī sociālās funkcijas. Nekad bibliotēkas darbinieki nav tikai 

gaidījuši, kad lietotājs atnāks uz bibliotēku, bet paši dodas pie saviem lasītājiem. 

     Interese par bibliotēku kā informācijas iestādi parādās arī sniegto uzziņu un 

informācijas darbā. Uzziņu un informācijas darbu veicam izmantojot gan 

tradicionālos, gan elektroniskos informācijas avotus. Bibliotekārs joprojām ir 

konsultants, palīgs, gids informācijas pasaulē. Svarīgi ir bibliotēkas lietotājam parādīt 

informācijas meklēšanas iespējamos ceļus. Reģistrētas 2515 uzziņas un konsultācijas. 

Tās tika sniegtas lasītājiem, pilsētu, pagastu un skolu bibliotekāriem. Tematika ir ļoti 

dažāda. Skolēnu un studentu pieprasījums ir iespieddarbi mācībām, referātiem, 

zinātniski pētnieciskajiem darbiem. Monogrāfiju, dzīves aprakstu, daiļliteratūras 

cienītāji visbiežāk interesējās par jaunākajām izdotajām grāmatām. Informācijas 

meklēšana pieejama dažādās datu bāzēs. Visbiežāk informācijas meklēšanā un atlasē 

izmantojam IIS “Alise” elektroniskās datu bāzes, Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
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kopkatalogu, datu bāzes “Letonika”, “Lursoft” u.c. Apmeklētāji varētu būt atsaucīgāki 

elektroniskā kataloga izmantošanā, pagaidām to izmanto maz. Nākamā gadā vairāk 

strādāsim pie lasītāju apmācības, konsultēšanas, lai vairāk informāciju meklētu e-

katalogā. 

       Reģistrējot jaunos bibliotēkas lietotājus, iepazīstinām ar bibliotēkas 

piedāvātajiem  pakalpojumiem, datu bāzēm,  kā arī  par iespējām saņemt lasīšanai 

iespieddarbus no citu Latvijas bibliotēku krājumiem – starpbibliotēku abonementu. 

Ar bibliotēkas  pakalpojumu piedāvājumu lietotāji, t.sk. arī par SBA iespējām 

interesenti var iepazīties bibliotēkas mājas lapā www.madona.lv/biblioteka/ Kopš 

elektronisko dokumentu piegāde ir maksas pakalpojums, reālais dokumentu saņēmēju 

kopskaits mums nav zināms, jo bibliotēka tikai konsultē lietotājus par pasūtījumu 

noformēšanas kārtību. Sadarbībā ar  NB, RTU un 13  Madonas reģiona bibliotēkām 

nodrošinājām kvalitatīvu  dokumentu piegādi 64. SBA lietotājiem.  Lasītāju 

pieprasījumu izpilde ir abonementa un uzziņu lasītavas prioritāte, tāpēc atzinīgi 

vērtējam komandas darbu ar  kolēģēm  uzziņu lasītavā, kur strādā ļoti zinoši 

speciālisti un lietotājiem palīdz datu bāzēs sameklēt vajadzīgo literatūru, kā arī  

piedāvā  vēlamo  izdevumu  pasūtīt SBA kārtā. Kolēģu atsaucība un profesionalitāte 

sekmē  SBA darbu un  motivē lietotājus izmantot šo pakalpojumu  gan mācību 

procesam,(27 vienības), gan darbam(18), gan pašizglītībai un vaļaspriekam(36). Lai 

lietotājs visātrāk varētu saņemt nepieciešamo literatūru, iesaistām kolēģus, izvēlamies 

tuvākās bibliotēkas.  Kolēģu   vēlme palīdzēt lietotājiem  saņemt  pieprasījumu, 

nodrošina gandrīz tūlītēju pakalpojuma izpildi. Jau nākamajā dienā lietotājs var 

izmantot pasūtīto grāmatu no Lubānas pilsētas u.c. bibliotēkām. 

Daudzas pašvaldību bibliotēkas aktīvi izmanto SBA iespēju ņemt grāmatas un 

žurnālus no Madonas novada bibliotēkas. Tā daļēji tiek risinātas arī finansiālās 

grūtības. 

 

http://www.madona.lv/biblioteka/
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Aktualitāti nav zaudējušas tradicionālās izstādes. Aizvadītajā gadā iekārtotas 50 

izstādes, no kurām liela daļa ir saistītas ar novadniekiem, cilvēkiem, kuru vārds 

saistās ar Madonas reģionu. Ar izstādēm atcerējāmies rakstnieku, mūziķu, kultūras 

darbinieku nozīmīgas dzīves un atceres jubilejas.  

• Latvijas patriotisko dziesmu autoram Jānim Norvilim 105. Madonas mūzikas 

skola ir nosaukta  

   viņa vārdā.  

• Ar pavasarīgu, saulainu izstādi atzīmējām dzejnieces, publicistes Andas Līces 

dzīves jubileju.     

• Kur latvju dēli dzied. Tautā iemīļotajam kordiriģentam Haraldam Mednim 105. 

• Jurjānu Andrejs mūzikā un kultūrā.  

       Bibliotēku nedēļā no 18. līdz 24. aprīlim abonementā uzrunāja  izstāde Ko 

lasa Madonas reģiona bibliotekāri. Manuprāt katram no mums ir sava  visu laiku 

grāmatu grāmata, un nekādi populārāko grāmatu TOP to nevar ietekmēt. Par to 

domājām un gatavojāmies savlaicīgi. Uzrunājām kolēģus, lai pasaka mīļāko, lasītāko 

vai no bērnības atmiņā palikušo grāmatu un tās izlikām plašā izstādē. Interese par šo 

izstādi bija liela gan no lietotāju puses, gan kolēģu. 

       Mēģinot savādāk atcerēties Starptautisko sieviešu dienu, izlikām izstādi 

Mans vārds-grāmatas varone. Izstādē sieviešu vārdi, kuri lasāmi grāmatas 

nosaukumā, kā I. Grebzde-Inga, J. Jaunsudrabiņš -Aija, G. de Mopasāns -Iveta, F. 

Maikla -Džeina un daudzi citi. Praktiski padomi izstādē Dārzs priekam un atpūtai. 

Daudzi daiļdarbi ir ekranizēti, daļa no tādiem bija skatāmi izstādē Šis stāsts dzīvo uz 

ekrāna. Lietotāju uzmanību piesaistīja izstāde Gaismas pieskārieni. Lasām! 

Klausāmies! Jūtam un domājam! Bija skatāmas un klausāmas gan grāmatas, gan CD 

formāta izdevumi.  

        Aktivitātes notika Madonas pansionātā, piedalījāmies Muzeju nakts 

norisēs. Tēma bija Kaimiņi un Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs mums ir 

vārda tiešā nozīmē kaimiņi. Šajā vakarā ar prieku vērām apmeklētājiem arī bibliotēkas 

durvis. Piedāvājām galda spēles, interesenti varēja vērot Eirovīzijas dziesmu konkursu 

u.c. Atsaucība bija liela. Iecere ir, ka arī turpmāk piedalīsimies Muzeju nakts 

pasākumos. 
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           Jaunākās periodikas lasītavas, SIPP vadītāja 

L. Veckalniņa 

3.2 Jaunākās periodikas lasītavas, SIPP piedāvājums 

 

Jaunākās periodikas lasītavai ir iespēja nodrošināt iedzīvotājus ar 

daudzpusīgiem un kvalitatīviem informācijas pakalpojumiem. Lasītavu labprāt 

apmeklē cilvēki ar īpašām vajadzībām, jo viss nepieciešamais viņu ērtībām ir 

nodrošināts. Tā ir pieejama visiem, ikviens cilvēks, neatkarīgi no fiziskās veselības, 

var iekļūt lasītavā un brīvi pa to pārvietoties. Bibliotēkas apmeklētāji ir priecīgi, ka 

lasītavā var bez maksas labi pavadīt laiku. Jaunākās periodikas lasītavas lietotaji ir 

attīstījuši savas prasmes informacijas meklešanā, īpaši interneta iespēju izmantošanā. 

Bibliotekārs ir tikai kā starpnieks informācijas meklēšanā. 

2011. gadā Jaunākās periodikas lasītavā reģistrēti 261 lietotājs, apmeklējumu 

skaits - 7349, izsniegti 39200 seriālizdevumi. Apmeklētāji, kas ienāk uz dažām 

minūtēm netiek reģistrēti kā lietotāji, bet tiek uzskaitīti apmeklētājos. Vairums 

personu izmanto visās bibliotēkas struktūrās pieejamo pakalpojumus. 

 Nopietna problēma ir apmeklētāji, kas nāk uz bibliotēku, tikai kā uz siltām 

telpām, viņu klātbūtne ar smakojošu apģērbu ir traucējoša pārējiem lasītajiem.  

Jaunākās periodikas lasītavā pieejami vairāk nekā simts nosaukumu preses 

izdevumi. Jaunākos laikrakstus un žurnālus izsniedz tikai lasīšanai uz vietas. Šajā 

lasītavā atrodas pēdējais iznākušais žurnāla numurs un pēdējā mēneša laikraksti.  

Lasītava atrodas ēkas pirmajā stāvā, ir 10 lasītāju vietas un 2 datorlietotāju daba 

vietas. Lasītāju rīcībā ir pieejams specializētas datortehnikas komplekts cilvēkiem ar 

redzes traucējumiem - videolupa un telelupa. Gados vecāki cilvēki un lasītāji ar 

redzes traucējumiem labprāt izmanto datoru ar lielāku monitoru uz kura palielina 

burtu izmēru, bet šīs lupas viņus nepiesaista, jo burti ekrānā vibrē un tas nogurdina 

acis.  

Lasītavu apmeklē skolēni un studenti, kas prasmīgi izmanto interneta iespējas. 

Konkrētu informāciju par dažādiem tematiem, skolēni meklē patstāvīgajiem darbiem, 

zinātniskajiem darbiem un referātiem, īpaši projektu nedēļās.  

Bezvadu internets ir viens no pakalpojumiem, ko bez maksas piedāvā 

bibliotēka. Bibliotēkas lietotāji labprāt ar saviem datoriem strādā Jaunākās periodikas 

lasītāvā. Tas plašākām sabiedrības grupām paaugstina piekļuves iespējas internetam. 

. Regulari tiek sniegtas uzziņas, galvanokārt – telefoniskas un rakstiskas 

elektroniskā formā. 2011gadā sniegtas 649 uzziņas. Uzziņu sniegšanā tiek izmantota 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas elektroniskā kopkataloga analītiskas datu bāze, tāpat 

izmantojam Letoniku un Lursoft datu bāzes ”Laikrakstu bibliotēku”. Neaizstājams 

palīgs uzziņu sniegšanā ir www.google.lv meklētāja iespējas. 

Piedalījos tradicionālajā Vidzemes bibliotekāru saietā-konferencē. Šogad 

14.Vidzemes bibliotekāru konference „Bibliotēka virzībā uz attīstību un kvalitāti” 

notika Gulbenē. Konferencē tika spriests par aktualitātēm bibliotēku darbā, bija 
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iespēja tikties ar kolēģiem. Paldies LBB Vidzemes nodaļas priekšsēdētājai un 

Gulbenes bibliotēkai par teicami organizēto pasākumu. 

Piedalījos LIKTA seminārā "E-prasmes nodarbinātībai un attīstībai". Mūsu 

bibliotēka šajā projektā nepiedalījās, bet nozīmīga bija iespēja iepazīties ar izstrādāto 

mācību metodoloģiju un resursiem, kā arī LIKTA reģionālo mācību centru pieredzi 

organizējot apmācības, apmācību rezultātiem, studentu un pasniedzēju vērtējumu. 

Šajā gadā manos pienākumos bija eParaksta lietotāju reģistrācija. Droša 

elektroniskā paraksta lietotāju skaits ir samērā mazs, tāpēc šis pienākums daudz laika 

neprasīja. 

Jaunākās periodikas lasītava pilnvērtīgi iekļaujas vienotajā bibliotēkas darbā, 

nodrošina ikviena indivīda piekļuvi informācijas un komunikāciju tehnoloģijām, 

sniedz ieguldījumu informācijas un zināšanu sabiedrības veidošanā, veicina 

iedzīvotāju izglītības un zināšanu atbilstību informācijas sabiedrības prasībām. 

Jaunākās periodikas lasītavas darbs iekļaujas izglītības, tālākizglītības un 

mūžizglītības procesos, ko veic mūsu bibliotēka un šī loma ar katru gadu pieaug. 

 

 

 

ES un Uzziņu lasītavas vadītāja D. Lapiņa 

3.3 ES informācijas lasītavas piedāvājums 

 

Lasītavas krājuma komplektēšana. 2011.gadā Eiropas Savienības 

informācijas un Uzziņu lasītavā kopumā ienākuši 1966 izdevumi, no tiem 75% 

sastāda seriālizdevumi, 24% - grāmatas, bet pārējie ir audiovizuālie materiāli un 

elektroniskie dokumenti.  

Jaunieguvumi pa veidiem

470; 24%

1474; 75%

18; 1%

4; 0%

Grāmatas

Seriālizdevumi

Audioviz. materiāli

Elektroniskie dok.

 
Salīdzinājumā ar 2010.gadu, par 676,42 Ls samazinājusies kopsumma 

jaunieguvumu iegādei, līdz ar to arī jaunieguvumu skaits ir par 182 vienībām mazāks 

kā pērn, grāmatu skaits sarucis par 165 vienībām (skat. 1.pielikumu). šajā gadā 

iegādāts arī salīdzinoši maz audiovizuālo materiālu un elektronisko dokumentu. 

Nedaudz pieaudzis seriālizdevumu skaits, tas izskaidrojams ar bibliotēkas 

lasītāju izrādīto iniciatīvu, dāvinot lasītavai žurnālus. Kā aktīvākie žurnālu dāvinātāji 
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jāpiemin Kristīne Kazuša, Taiga Pravarne, Jānis Štorhs, kā arī Vācijas vēstniecība 

Latvijā, kas regulāri piegādā žurnālu Magazine Deutscheland.de. 

Taču ir ļoti mazs periodisko izdevumu skaits krievu valodā, tas izraisa 

neapmierinātību krievvalodīgo lasītavas apmeklētāju vidū, taču Uzziņu lasītavas 

uzziņu un mācību literatūras fondu ar izdevumiem krievu valodā nav nepieciešams 

papildināt, jo vērojama tendence, ka skolnieki un studenti šāda veida literatūru krievu 

valodā vairs nelasa – nepietiekošas krievu valodas zināšanas.  

Pieaug pieprasījums pēc izdevumiem angļu valodā – studentiem studiju 

procesā nepieciešami dažādu nozaru raksti no periodiskajiem izdevumiem angļu 

valodā, taču visaptveroši žurnāli par dažādām nozarēm angļu valodā Latvijas tirgū 

nav pieejami vai arī ir pārāk dārgi, lai ierobežoto finansiālo līdzekļu ietvaros ar tiem 

papildinātu Uzziņu lasītavas krājumu. 

Tāpat studentiem nepieciešamas arī jaunākās nozaru grāmatas angļu valodā, 

ko izmantot studiju darbos, taču grāmatu veikalos un izdevniecībās nav šāda 

piedāvājuma. 

Jaunieguvumu sadalījums pa 

valodām

87%

4%8% 1%
Latviešu

Krievu

Angļu

Pārējās

 
Pēc izdevumu satura, sarucis izdevumu skaits sabiedriskajās zinātnēs, mākslā, 

sportā, literatūrzinātnē un daiļliteratūrā, pārējās nozarēs izdevumu skaits nedaudz 

pieaudzis. 

 

Preses pasūtīšanas iespējas. 2011.gadā, izmantojot Latvijas Pasta un 

izdevniecību speciālos piedāvājumus, akcijas un atlaides, abonēti 67 izdevumi, tajā 

skaitā 58 izdevumi latviešu valodā, 7 krievu valodā, 1 angļu un 1 vācu valodā, no tiem 

7 laikrakstu un 60 žurnālu nosaukumi. 6 izdevumu nosaukumi abonēti Bērnu 

literatūras nodaļas vajadzībām. 

Izdevumi GEO, Лилит un Патрон šajā gadā tika piegādāti bez maksas kā 

kompensācija par izdevniecības kļūdu 2010.gadā. Savukārt izdevums „Ir” tika 

saņemts kā redakcijas dāvinājums, bet žurnāla „Rīgas Laiks” abonements kā 

ziedojums tika iegūts piedaloties akcijā „Dāvini abonementu bibliotēkai!”. 

 

Izslēgts no lasītavas fonda. 2011.gadā Uzziņu lasītavā veikta norakstīšana, 

kopumā sastādīti 5 akti par nolietotiem un novecojušiem pēc satura izdevumiem. 
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Salīdzinājumā ar 2010.gadu, norakstīts par 410 izdevumiem vairāk (skat. 

2.pielikumu), šo kopsummu veido grāmatas un seriālizdevumi.  
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Lielākās izmaiņas norakstīto izdevumu apjomā bijušas sabiedriskajās zinātnēs, 

dabaszinātnēs, tehnikā, mākslā un literatūrzinātnē, šie izdevumi galvenokārt bijuši 

novecojuši pēc satura vai nolietoti. 

Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība. 2011.gadā Uzziņu lasītavā 

kopējais lasītāju skaits ir 514, tas ir par 103 lasītājiem mazāk kā iepriekšējā gadā 

(skat. 3.pielikumu). Attiecībā uz lasītāju kategorijām, 16% no Uzziņu lasītavas 

lasītājiem ir kalpotāji, un 10.-12.klašu audzēkņi, 12% no kopējā lasītāju skaita sastāda 

strādnieki, 11% - studenti un bezdarbnieki, 8% veido 5.-9.klašu audzēkņi, 7% - 

pensionāri, bet atlikušos 19% veido pārējās kategorijas pārstāvošie lasītāji. 

Rādītāji liek secināt, ka arī turpmāk jāturpina aktīvi papildināt attiecīgajām 

lasītāju grupām atbilstošu izdevumu krājumu, tajā skaitā tehnisko literatūru, 

skolniekiem atbilstošu literatūru, galvenokārt eksaktajās zinātnēs, studentiem vēl 

joprojām aktuālākās nozares ir psiholoģija, ekonomika, finanses, pedagoģija, 

medicīna, valodniecība un jurisprudence, bet arvien lielāka interese parādās par 

tehniskajām zinātnēm – būvniecība, mehānika, mašīnbūve u.c. Diemžēl tehnisko 

zinātņu krājums ir novecojis un jaunas grāmatas šajās nozarēs netiek izdotas, kas liedz 

pilnvērtīgi apmierināt apmeklētāju izziņas un informacionālās vajadzības. 
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Lasītāju kategoriju procentuālais sadalījums

16%

2%

12%

16%3%

11%

11%

6%
2%

7% 2%

1%

1%
0%

0%

1%8%

1%

Kalpotāji

Skolotāji

Strādnieki

Uzņēmēji

Pirmsskola

1-4.klase

5.-9.klase

10.-12.klase

Vid.prof.iest.audz. 

Studenti

Bezdarbnieki

Nestrādā

Mājsaimnieces

Pensionāri

Cilv. ar īpašām vajadz.

Ierēdņi

Zemnieki

Iestādes

 

Par 4736 apmeklējumiem sarucis arī Uzziņu lasītavas apmeklējumu skaita 

rādītājs, 2011.gadā tie ir 14086 apmeklējumi. Par iemeslu šiem negatīvajiem 

rādītājiem var minēt faktoru, ka pēc iedzīvotāju reģistra statistikas Madonas, 

Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu iedzīvotāju skaits samazinājies par 

452, taču, ņemot vērā to, ka ik dienas bibliotēkā tiek drukātas aviobiļetes prom no 

Latvijas, reālā statistika ir vēl negatīvāka. 

Vislielākās pārmaiņas skārušas izsnieguma rādītājus – šajā gadā izsniegto 

eksemplāru skaits lasītavā samazinājies par 18573 eksemplāriem, reālajos skaitļos tie 

ir 28876 izsniegumi. Tas skaidrojams gan ar finansējuma samazinājumu grāmatām un 

periodiskajiem izdevumiem, gan ar iepriekš minēto lasītāju kopskaita samazinājumu, 

gan arī ar AML fonda pieejamību – iespēju mācībām un studijām nepieciešamos 

izdevumus paņemt līdzi uz mājām. 

Par 612 samazinājies arī sniegto uzziņu skaits – šogad tās ir 1210 uzziņas, 

t.sk., par 68 attālinātajām uzziņām mazāk. Taču šogad uzsākta elektronisko uzziņu 

uzskaite, to rādītājs ir visai augsts – sniegta 341 elektroniskā uzziņa 

SBA pakalpojumi. Lasītavas krājums aktīvi tiek izmantots arī SBA 

pakalpojumu sniegšanai, 2011.gadā SBA pakalpojumus izmantojušas 10 Madonas, 

Ērgļu un Lubānas novadu bibliotēkas. Kopumā SBA kārtā izsniegti 214 izdevumi, no 

tiem: Mēdzūlas bibliotēkai 150 izdevumi, Aronas pagasta bibliotēkai – 21, Lubānas 

pilsētas bibliotēkai – 11, Sarkaņu pagasta bibliotēkai – 7, Ērgļu pagasta bibliotēkai – 

6, Barkavas pagasta bibliotēkai – 1, Liezēres un Lazdonas pagasta bibliotēkām katrai 

pa 3 izdevumiem, bet Biksēres bibliotēkai viens izdevums. 

Organizētie pasākumi. 2011.gadā lasītavā eksponētas 34 izstādes, t.sk., 

tematiskās, novadpētniecības un 6 jaunieguvumu izstādes, konferenču zālē izstādītas 

13 dažāda satura izstādes: Starptautiskajam bioloģiskās daudzveidības gadam veltītās 
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ceļojošās izstādes "Bioloģiskā daudzveidība, tā ir dzīve - Bioloģiskā daudzveidība, tā 

ir mūsu dzīve",  

Sadarbībā ar LNB eksponēta izstāde „Grāmatas ir zāles”, „Prāta anatomija”, 

„Zudusī darbīgā Latvija”, kā arī izstāde „Veronika Rihterova – pagodinājums PET 

pudelei. Radošā reciklācija Čehijas Republikā”, kas tapusi sadarbībā ar Čehijas 

Republikas vēstniecību un Zaļo punktu. 

Francijas kultūras centrs (Francijas institūts Latvijā) radīja iespēju eksponēt 

Jana Artisa-Bertrāna fotogrāfiju izstāde „Ilgstoša attīstība, kāpēc?”, kā arī izstādi 

„Šopēns Parīzē. Komponista darbnīcā”, kas tapusi sadarbībā ar Francijas Nacionālo 

bibliotēku un Cité de la musique. 

Eksponētas arī vairākas novada mākslinieku izstādes: „J.Pudulis. Gleznas”, 

Voldemāra Jarga fotogrāfiju izstāde „Foto ar Smenu”, S.Radiņas dzejas fotogrāfijas, 

Ainas un Inetas Karavaičukas foto izstāde "Apstājies mirklis" un izstāde "LR 

KLASIKA 103,5" : Emīla Desjatņikova fotogrāfijas, kā arī Gulbenes novada 

mākslinieces Tatjanas Ābeltiņas gleznu izstāde „Basu kāju rasu gāju…” / „Akti”. 

Organizētās aktivitātes Skaits Apmeklētāju skaits 

Izstādes 34  

Izstādes konferenču zālē 13  

Īrnieku semināri 25  

Delegācijas, ekskursijas 6  

Bibliotekārās stundas 4 88 

Pasākumi 16 501 

Videosižets  1  

Grāmatu galds 4  

Pilsētas sakopšanas talka 1  

Projekts 1  

 Kopā:  589 

 

Tā kā 2011.gads bija Madonas 85. jubilejas gads, Madonas novada bibliotēka 

rīkoja 3 pasākumu ciklu „Tepat ir viss”, aicinot izstaigāt atmiņu ceļus pa tām pilsētas 

ielām, kurām doti autoru vārdi. Madonā tādas ir septiņas: Alunāna, Poruka (pasākums 

notika 24.februārī), Ausekļa, Blaumaņa, Pumpura (31. martā), Raiņa un Veidenbauma 

ielas (5.maijā). Iecere bija vairāk uzzināt par to vēsturi, vārda došanu, ēkām, 

cilvēkiem, uzņēmumiem, pārvērtībām gadu garumā. Pasākumu cikla laikā izvirzītais 

mērķis arī tika sasniegts. 
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Paralēli notika arī vairāki konkursi, kuri veltīti Madonas 85. jubilejai, no tiem 

Uzziņu lasītavas mērķauditorijai atbilstošs bija eseju konkurss 5.-7., 8.-9. un 10.-12. 

klašu grupu audzēkņiem: „Madona un es”. 

23.februārī bibliotēkā notika vēstures zinātņu doktora un Brāļu draudzes 

kustības pārstāvja Gundara Ceipes grāmatas "Latvijas Brāļu draudzes vēsture 1918-

1940" atvēršana. 

4.martā E-prasmju nedēļas ietvaros, Madonas novada bibliotēkas Konferenču 

zālē notika Swedbank rīkotais apmācību seminārs un praktiskās nodarbības klientiem 

par internetbankas lietošanu, uz kurām īpaši tika aicināti seniori. 

 
Uzziņu lasītavas galvenā bibliotekāre organizēja fotokonkursu „Es lasu, Tu 

lasi – mēs lasām. Tas ir stilīgi”, kura mērķis bija vērst bibliotēkas apmeklētāju 

uzmanību uz netradicionāliem lasīšanas ieradumiem, kā arī veicināt lasīšanu kopumā. 

No 18.-23.aprīlim Madonas novada bibliotēkā tika atzīmēta Bibliotēku nedēļa. 

Tās laikā ikvienam bibliotēkas apmeklētājam tiks piedāvāta iespēja izspēlēt spēles 

„Atrodi bibliotēkā”, „40 minūtēs apkārt Eiropai” un „Ceļojums patērētāju tiesībās”. 

14.maijā, Muzeju nakts sarīkojuma „Es ar savu nāburdziņu...” ietvaros, naktī 

atvērta bija arī Madonas novada bibliotēka, Uzziņu lasītavas darbinieces interesentiem 

piedāvāja izspēlēt galda spēles. 

 
28. jūlijā, Lattelecom sava sociālās atbildības projekta Pieslēdzies, Latvija! 

ietvaros 28 Latvijas publiskajām bibliotēkām svinīgi pasniedza dāvinājumu - pilnībā 

aprīkotus portatīvos datorus, lai bibliotekāri varētu doties uz mājām iemācīt 

datorprasmes tiem cilvēkiem, kuri dažādu iemeslu dēļ paši nevar apmeklēt 

bibliotēku. 22.septembrī Madonas novada bibliotēka aizsāka "Trešā tēva dēla" 

ierosināto akciju "Bibliotēka dodas pie lietotāja", apmācot Madonas pansionāta 

aktīvākos un ieinteresētākos iemītniekus datorlietošanas pamatprasmēs. 
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14. septembrī notika Dzejas dienas Madonas novadā "Kultūra ir šīs pasaules 

durvju viras" /A.Līce/ - tikšanās ar dzejniekiem, novadniekiem un 2011. gada 

jubilāriem: Andu Līci, Uldi Ausekli un Zigmundu Bekmani, kā arī Saldus mūziķi Uldi 

Fridrihsonu. Dzejas dienu aktivitātes notika gan Madonas novada bibliotēkā, iesaistot 

Madonas, Ērgļu, Cesvaines, Lubānas, Varakļānu novadu skolu un pašvaldību 

bibliotēku speciālistus, ikvienu dzejas cienītāju un interesentu, novadu autorus; gan 

Lazdonas pagasta bibliotēkā, iesaistot pasākuma norisē Lazdonas pamatskolas 

skolotājus un skolēnus, pagasta iedzīvotājus – dzejas cienītājus, gan arī Saikavas 

tautas namā, iesaistot Praulienas, Saikavas un Mētrienas iedzīvotājus un skolēnus. 

           
 27.septembrī notika Eiropas Valodu dienai veltīts pasākums Madonā - 

tikšanās ar dzejnieku un tulkotāju Guntaru Godiņu un igauņu jauno dzejnieku Contra 

Madonas pilsētas 1. vidusskolā, Madonas pilsētas 2. vidusskolā, Madonas Valsts 

ģimnāzijā.  
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ES un Uzziņu lasītavas vadītāja D. Lapiņa 

3.4 Uzziņu lasītavas piedāvājums 

 

Lasītavas krājuma komplektēšana. 2011.gadā Eiropas Savienības 

informācijas un Uzziņu lasītavā kopumā ienākuši 1966 izdevumi, no tiem 75% 

sastāda seriālizdevumi, 24% - grāmatas, bet pārējie ir audiovizuālie materiāli un 

elektroniskie dokumenti.  

Jaunieguvumi pa veidiem

470; 24%

1474; 75%

18; 1%

4; 0%

Grāmatas

Seriālizdevumi

Audioviz. materiāli

Elektroniskie dok.

 
Salīdzinājumā ar 2010.gadu, par 676,42 Ls samazinājusies kopsumma 

jaunieguvumu iegādei, līdz ar to arī jaunieguvumu skaits ir par 182 vienībām mazāks 

kā pērn, grāmatu skaits sarucis par 165 vienībām (skat. 1.pielikumu). šajā gadā 

iegādāts arī salīdzinoši maz audiovizuālo materiālu un elektronisko dokumentu. 

Nedaudz pieaudzis seriālizdevumu skaits, tas izskaidrojams ar bibliotēkas 

lasītāju izrādīto iniciatīvu, dāvinot lasītavai žurnālus. Kā aktīvākie žurnālu dāvinātāji 

jāpiemin Kristīne Kazuša, Taiga Pravarne, Jānis Štorhs, kā arī Vācijas vēstniecība 

Latvijā, kas regulāri piegādā žurnālu Magazine Deutscheland.de. 

Taču ir ļoti mazs periodisko izdevumu skaits krievu valodā, tas izraisa 

neapmierinātību krievvalodīgo lasītavas apmeklētāju vidū, taču Uzziņu lasītavas 

uzziņu un mācību literatūras fondu ar izdevumiem krievu valodā nav nepieciešams 

papildināt, jo vērojama tendence, ka skolnieki un studenti šāda veida literatūru krievu 

valodā vairs nelasa – nepietiekošas krievu valodas zināšanas.  

Pieaug pieprasījums pēc izdevumiem angļu valodā – studentiem studiju 

procesā nepieciešami dažādu nozaru raksti no periodiskajiem izdevumiem angļu 

valodā, taču visaptveroši žurnāli par dažādām nozarēm angļu valodā Latvijas tirgū 

nav pieejami vai arī ir pārāk dārgi, lai ierobežoto finansiālo līdzekļu ietvaros ar tiem 

papildinātu Uzziņu lasītavas krājumu. 

Tāpat studentiem nepieciešamas arī jaunākās nozaru grāmatas angļu valodā, 

ko izmantot studiju darbos, taču grāmatu veikalos un izdevniecībās nav šāda 

piedāvājuma. 
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Jaunieguvumu sadalījums pa 

valodām

87%

4%8% 1% Latviešu

Krievu

Angļu

Pārējās

 
Pēc izdevumu satura, sarucis izdevumu skaits sabiedriskajās zinātnēs, mākslā, 

sportā, literatūrzinātnē un daiļliteratūrā, pārējās nozarēs izdevumu skaits nedaudz 

pieaudzis. 

Preses pasūtīšanas iespējas. 2011.gadā, izmantojot Latvijas Pasta un 

izdevniecību speciālos piedāvājumus, akcijas un atlaides, abonēti 67 izdevumi, tajā 

skaitā 58 izdevumi latviešu valodā, 7 krievu valodā, 1 angļu un 1 vācu valodā, no tiem 

7 laikrakstu un 60 žurnālu nosaukumi. 6 izdevumu nosaukumi abonēti Bērnu 

literatūras nodaļas vajadzībām. 

Izdevumi GEO, Лилит un Патрон šajā gadā tika piegādāti bez maksas kā 

kompensācija par izdevniecības kļūdu 2010.gadā. Savukārt izdevums „Ir” tika 

saņemts kā redakcijas dāvinājums, bet žurnāla „Rīgas Laiks” abonements kā 

ziedojums tika iegūts piedaloties akcijā „Dāvini abonementu bibliotēkai!”. 

Izslēgts no lasītavas fonda. 2011.gadā Uzziņu lasītavā veikta norakstīšana, 

kopumā sastādīti 5 akti par nolietotiem un novecojušiem pēc satura izdevumiem. 

Salīdzinājumā ar 2010.gadu, norakstīts par 410 izdevumiem vairāk (skat. 

2.pielikumu), šo kopsummu veido grāmatas un seriālizdevumi.  
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Norakstītie izdevumu skaita izmaiņas pēc satura

2011

2012

 
Lielākās izmaiņas norakstīto izdevumu apjomā bijušas sabiedriskajās zinātnēs, 

dabaszinātnēs, tehnikā, mākslā un literatūrzinātnē, šie izdevumi galvenokārt bijuši 

novecojuši pēc satura vai nolietoti. 

Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība. 2011.gadā Uzziņu lasītavā 

kopējais lasītāju skaits ir 514, tas ir par 103 lasītājiem mazāk kā iepriekšējā gadā 

(skat. 3.pielikumu). Attiecībā uz lasītāju kategorijām, 16% no Uzziņu lasītavas 
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lasītājiem ir kalpotāji, un 10.-12.klašu audzēkņi, 12% no kopējā lasītāju skaita sastāda 

strādnieki, 11% - studenti un bezdarbnieki, 8% veido 5.-9.klašu audzēkņi, 7% - 

pensionāri, bet atlikušos 19% veido pārējās kategorijas pārstāvošie lasītāji. 

Rādītāji liek secināt, ka arī turpmāk jāturpina aktīvi papildināt attiecīgajām 

lasītāju grupām atbilstošu izdevumu krājumu, tajā skaitā tehnisko literatūru, 

skolniekiem atbilstošu literatūru, galvenokārt eksaktajās zinātnēs, studentiem vēl 

joprojām aktuālākās nozares ir psiholoģija, ekonomika, finanses, pedagoģija, 

medicīna, valodniecība un jurisprudence, bet arvien lielāka interese parādās par 

tehniskajām zinātnēm – būvniecība, mehānika, mašīnbūve u.c. Diemžēl tehnisko 

zinātņu krājums ir novecojis un jaunas grāmatas šajās nozarēs netiek izdotas, kas liedz 

pilnvērtīgi apmierināt apmeklētāju izziņas un informacionālās vajadzības. 

Lasītāju kategoriju procentuālais sadalījums

16%
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16%3%
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11%
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Ierēdņi
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Par 4736 apmeklējumiem sarucis arī Uzziņu lasītavas apmeklējumu skaita 

rādītājs, 2011.gadā tie ir 14086 apmeklējumi. Par iemeslu šiem negatīvajiem 

rādītājiem var minēt faktoru, ka pēc iedzīvotāju reģistra statistikas Madonas, 

Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu iedzīvotāju skaits samazinājies par 

452, taču, ņemot vērā to, ka ik dienas bibliotēkā tiek drukātas aviobiļetes prom no 

Latvijas, reālā statistika ir vēl negatīvāka. 

Vislielākās pārmaiņas skārušas izsnieguma rādītājus – šajā gadā izsniegto 

eksemplāru skaits lasītavā samazinājies par 18573 eksemplāriem, reālajos skaitļos tie 

ir 28876 izsniegumi. Tas skaidrojams gan ar finansējuma samazinājumu grāmatām un 

periodiskajiem izdevumiem, gan ar iepriekš minēto lasītāju kopskaita samazinājumu, 

gan arī ar AML fonda pieejamību – iespēju mācībām un studijām nepieciešamos 

izdevumus paņemt līdzi uz mājām. 
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Par 612 samazinājies arī sniegto uzziņu skaits – šogad tās ir 1210 uzziņas, 

t.sk., par 68 attālinātajām uzziņām mazāk. Taču šogad uzsākta elektronisko uzziņu 

uzskaite, to rādītājs ir visai augsts – sniegta 341 elektroniskā uzziņa. 

SBA pakalpojumi. Lasītavas krājums aktīvi tiek izmantots arī SBA 

pakalpojumu sniegšanai, 2011.gadā SBA pakalpojumus izmantojušas 10 Madonas, 

Ērgļu un Lubānas novadu bibliotēkas. Kopumā SBA kārtā izsniegti 214 izdevumi, no 

tiem: Mēdzūlas bibliotēkai 150 izdevumi, Aronas pagasta bibliotēkai – 21, Lubānas 

pilsētas bibliotēkai – 11, Sarkaņu pagasta bibliotēkai – 7, Ērgļu pagasta bibliotēkai – 

6, Barkavas pagasta bibliotēkai – 1, Liezēres un Lazdonas pagasta bibliotēkām katrai 

pa 3 izdevumiem, bet Biksēres bibliotēkai viens izdevums. 

Organizētie pasākumi. 2011.gadā lasītavā eksponētas 34 izstādes, t.sk., 

tematiskās, novadpētniecības un 6 jaunieguvumu izstādes, konferenču zālē izstādītas 

13 dažāda satura izstādes: Starptautiskajam bioloģiskās daudzveidības gadam veltītās 

ceļojošās izstādes "Bioloģiskā daudzveidība, tā ir dzīve - Bioloģiskā daudzveidība, tā 

ir mūsu dzīve",  

Sadarbībā ar LNB eksponēta izstāde „Grāmatas ir zāles”, „Prāta anatomija”, 

„Zudusī darbīgā Latvija”, kā arī izstāde „Veronika Rihterova – pagodinājums PET 

pudelei. Radošā reciklācija Čehijas Republikā”, kas tapusi sadarbībā ar Čehijas 

Republikas vēstniecību un Zaļo punktu. 

Francijas kultūras centrs (Francijas institūts Latvijā) radīja iespēju eksponēt 

Jana Artisa-Bertrāna fotogrāfiju izstāde „Ilgstoša attīstība, kāpēc?”, kā arī izstādi 

„Šopēns Parīzē. Komponista darbnīcā”, kas tapusi sadarbībā ar Francijas Nacionālo 

bibliotēku un Cité de la musique. 

Eksponētas arī vairākas novada mākslinieku izstādes: „J.Pudulis. Gleznas”, 

Voldemāra Jarga fotogrāfiju izstāde „Foto ar Smenu”, S.Radiņas dzejas fotogrāfijas, 

Ainas un Inetas Karavaičukas foto izstāde "Apstājies mirklis" un izstāde "LR 

KLASIKA 103,5" : Emīla Desjatņikova fotogrāfijas, kā arī Gulbenes novada 

mākslinieces Tatjanas Ābeltiņas gleznu izstāde „Basu kāju rasu gāju…” / „Akti”. 

 

Organizētās aktivitātes Skaits Apmeklētāju skaits 

Izstādes 34  

Izstādes konferenču zālē 13  

Īrnieku semināri 25  

Delegācijas, ekskursijas 6  

Bibliotekārās stundas 4 88 

Pasākumi 16 501 

Videosižets  1  

Grāmatu galds 4  

Pilsētas sakopšanas talka 1  

Projekts 1  

 Kopā:  589 
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Tā kā 2011.gads bija Madonas 85. jubilejas gads, Madonas novada bibliotēka 

rīkoja 3 pasākumu ciklu „Tepat ir viss”, aicinot izstaigāt atmiņu ceļus pa tām pilsētas 

ielām, kurām doti autoru vārdi. Madonā tādas ir septiņas: Alunāna, Poruka (pasākums 

notika 24.februārī), Ausekļa, Blaumaņa, Pumpura (31. martā), Raiņa un Veidenbauma 

ielas (5.maijā). Iecere bija vairāk uzzināt par to vēsturi, vārda došanu, ēkām, 

cilvēkiem, uzņēmumiem, pārvērtībām gadu garumā. Pasākumu cikla laikā izvirzītais 

mērķis arī tika sasniegts. 

  
Paralēli notika arī vairāki konkursi, kuri veltīti Madonas 85. jubilejai, no tiem 

Uzziņu lasītavas mērķauditorijai atbilstošs bija eseju konkurss 5.-7., 8.-9. un 10.-12. 

klašu grupu audzēkņiem: „Madona un es”. 

23.februārī bibliotēkā notika vēstures zinātņu doktora un Brāļu draudzes 

kustības pārstāvja Gundara Ceipes grāmatas "Latvijas Brāļu draudzes vēsture 1918-

1940" atvēršana. 

4.martā E-prasmju nedēļas ietvaros, Madonas novada bibliotēkas Konferenču 

zālē notika Swedbank rīkotais apmācību seminārs un praktiskās nodarbības klientiem 

par internetbankas lietošanu, uz kurām īpaši tika aicināti seniori. 

 
Uzziņu lasītavas galvenā bibliotekāre organizēja fotokonkursu „Es lasu, Tu 

lasi – mēs lasām. Tas ir stilīgi”, kura mērķis bija vērst bibliotēkas apmeklētāju 

uzmanību uz netradicionāliem lasīšanas ieradumiem, kā arī veicināt lasīšanu kopumā. 

No 18.-23.aprīlim Madonas novada bibliotēkā tika atzīmēta Bibliotēku nedēļa. 

Tās laikā ikvienam bibliotēkas apmeklētājam tiks piedāvāta iespēja izspēlēt spēles 

„Atrodi bibliotēkā”, „40 minūtēs apkārt Eiropai” un „Ceļojums patērētāju tiesībās”. 

14.maijā, Muzeju nakts sarīkojuma „Es ar savu nāburdziņu...” ietvaros, naktī 

atvērta bija arī Madonas novada bibliotēka, Uzziņu lasītavas darbinieces interesentiem 

piedāvāja izspēlēt galda spēles. 
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28.jūlijā, Lattelecom sava sociālās atbildības projekta Pieslēdzies, Latvija! 

ietvaros 28 Latvijas publiskajām bibliotēkām svinīgi pasniedza dāvinājumu - pilnībā 

aprīkotus portatīvos datorus, lai bibliotekāri varētu doties uz mājām iemācīt 

datorprasmes tiem cilvēkiem, kuri dažādu iemeslu dēļ paši nevar apmeklēt 

bibliotēku. 22.septembrī Madonas novada bibliotēka aizsāka "Trešā tēva dēla" 

ierosināto akciju "Bibliotēka dodas pie lietotāja", apmācot Madonas pansionāta 

aktīvākos un ieinteresētākos iemītniekus datorlietošanas pamatprasmēs. 

 
14. septembrī notika Dzejas dienas Madonas novadā "Kultūra ir šīs pasaules 

durvju viras" /A.Līce/ - tikšanās ar dzejniekiem, novadniekiem un 2011. gada 

jubilāriem: Andu Līci, Uldi Ausekli un Zigmundu Bekmani, kā arī Saldus mūziķi Uldi 

Fridrihsonu. Dzejas dienu aktivitātes notika gan Madonas novada bibliotēkā, iesaistot 

Madonas, Ērgļu, Cesvaines, Lubānas, Varakļānu novadu skolu un pašvaldību 

bibliotēku speciālistus, ikvienu dzejas cienītāju un interesentu, novadu autorus; gan 

Lazdonas pagasta bibliotēkā, iesaistot pasākuma norisē Lazdonas pamatskolas 

skolotājus un skolēnus, pagasta iedzīvotājus – dzejas cienītājus, gan arī Saikavas 

tautas namā, iesaistot Praulienas, Saikavas un Mētrienas iedzīvotājus un skolēnus. 

           
 27.septembrī notika Eiropas Valodu dienai veltīts pasākums Madonā - 

tikšanās ar dzejnieku un tulkotāju Guntaru Godiņu un igauņu jauno dzejnieku Contra 

Madonas pilsētas 1. vidusskolā, Madonas pilsētas 2. vidusskolā, Madonas Valsts 

ģimnāzijā.  
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Bērnu literatūras nodaļas vadītāja L. Fiļipova 

4. Darbs ar bērniem un jauniešiem 

 

    Madonas novada bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa apkalpo Madonas 

pilsētas (64% no lietotāju kopskaita), Madonas novada ( 19% no lietotāju kopskaita), 

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

PII bērnus un pedagogus, bērnu vecākus un vecvecākus, visus interesentus, kas vēlas 

lasīt bērnu un jauniešu literatūru. Patīkami, ka palielinājies lietotāju skaits, no citām 

pilsētām un pat valstīm ( 2011.g.- 8%, 2010.g.-4,7%)  kuri Madonas novada 

bibliotēkā lasa vasaras brīvlaikā. Tas liecina par bibliotēkas krājuma augsto kvalitāti, 

kas spēj apmierināt dažādus pieprasījumus.  

    Madonas novada bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa koordinē lasīšanas 

veicināšanas mērķprogrammu „Bērnu žūrija” un Ziemeļu Ministru Padomes ikgadējo 

„Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas” projektu Madonas reģionā, informē pašvaldību un 

skolu bibliotēku darbiniekus par aktualitātēm darbā ar bērniem un jauniešiem.  

     Bērnu literatūras nodaļas krājumu aktīvi izmanto Madonas un citu novadu 

pašvaldību un skolu bibliotēkas, jo piedāvājam plašu grāmatu klāstu svešvalodās par 

dažādām tēmām. Sevišķi populāras ir grāmatas par dinozauriem, tematiskā grāmatu 

kopa par Vinniju Pūku u.c.  

      Bērnu un jauniešu literatūras nodaļas apmeklētājiem pieejamas 4 datorvietas, 

bezvadu internets, galda un prāta spēles, CD ierakstu kolekcija, Nopietnam darbam ar 

grāmatu piedāvājam 24 ērtas sēdvietas. Iepazīties ar jaunāko presi var sēžot mīkstās 

mēbelēs (10 vietas) Pašiem mazākajiem bibliotēkas apmeklētājiem piedāvājam izzināt 

pasauli ar saistošām un daudzveidīgām bilžu grāmatām un  rotaļlietām. 

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

spirāļveida) un laminēšanas maksas pakalpojumi. 

 

Darba rādītāji.   

 Aizvadītajā gadā nedaudz palielinājies bērnu literatūras nodaļas lietotāju skaits, 

bet samazinājies apmeklējumu skaits, tai skaitā arī datorapmeklējumu.  

   Kaut gan 2/3 bibliotēkas lietotāju ir meitenes, pēcpusdienās bērnu literatūras 

nodaļā redzami gandrīz tikai un vienīgi zēni.. Viņi piedalās dažādos 

ekspreskonkursos, bibliotēkas rīkotajos pasākumus, spēlē galda un datorspēles, bet 

nav pierunājami paņemt grāmatu lasīšanai. Zēni pašķirsta jaunākos žurnālus, ļoti grib 

runāties ar bibliotekārēm, labprāt palīdz dažādos darbos (piem. telpas sakārtošanā 

pasākumiem), bet rada arī troksni, kas brīžiem ir traucējošs ne tikai darbiniekiem, bet 

arī apmeklētājiem visās bibliotēkas nodaļās. 

   2011. gadā bērnu literatūras nodaļa abonēja tikai 6 preses izdevumus, kas ir 

par 10 mazāk nekā 2010. gadā. Līdz ar to strauji saruka izsniegto žurnālu skaits ( -

1572 ), jo tādus  izdevumus kā „Ieva” labprāt lasīja bērnu mammas un vecāko klašu 

meitenes, bet „Ilustrētā zinātne” un „Ilustrētā vēsture” bija populāras zēnu vidū.  
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  Samazinājusies arī CD ierakstu izmantojamība, jo bibliotēkā pieejamie ir 

nolietoti un vairumam interesentu jau zināmi, bet jauni tika iepirkti tikai pašās gada 

beigās.  

    2008. gadā bērnu literatūras nodaļas krājums tika papildināts ar 16 dažādām 

galda un prāta spēlēm. Tās labprāt spēlē gan bērni, gan pieaugušie Par to popularitāti 

liecina skaitļi- 2010. gadā spēles spēlēja 1929 apmeklētāji, bet 2011. gadā-828, jo 

izmantojamas ir tikai 6 spēles  

 2011 2010 + vai - 

Lietotāji skaits 1029 1021 +8 

Apmeklējumu 

skaits 

13766 14860 - 1094 

Interneta 

apmeklējumu skaits 

3320 3542 -222 

Izsniegums 

t.sk. 

turpinājumizdevumi 

CD 

spēles 

21655 

 

6512 

414 

828 

26750 

 

8074 

847 

1929 

-5095 

 

-1562 

-433 

-1101 

Apmeklētība 13.4 15  

Lasītība 21 26 - 5 

Vidējais dienas 

apmeklējums 

55 59 - 4 

Sniegto uzziņu 

skaits 

1323 1005 +318 

 

Bibliotēkas krājuma veidošana. 

 

   2011. gadā bērnu literatūras nodaļas krājums palielinājies par 806 vienībām. 

Palielinājies par pašvaldības līdzekļiem iepirkto grāmatu skaits(+ 46), bet 

samazinājušies dāvinājumi. . 

   2011.gadā abonējām 6 žurnālus :Astes, Avene, Mazajam floristam, Sīrups, 

Spicā un Spicīte. kas ir par 10 mazāk nekā 2010.gadā. Ierobežoto finansu resursu dēļ. 

2011. gadā netika abonēti tādi personību attīstoši žurnāli kā „Ilustrētā pasaules 

vēsture” un „Ilustrētā pasaules zinātne”. .. 

    Pamatojoties uz apmeklētāju pieprasījumu un pieejamajiem finansu 

resursiem, esošo CD ierakstu kolekciju papildinājām ar latviešu animācijas un 

mākslas filmu, kā arī pasaulē populāru  filmu ierakstiem. Nopirkām 28 CD un tagad 

bērnu literatūras krājumā ir 147 audiovizuālie ieraksti.  

.  
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 2011 2010 + vai - 

 Vienību 

skaits 

Summa 

Ls 

Vienību 

skaits 

Summa 

Ls 

Vienību 

skaits 

Summa 

Ls 

Ienācis 

    Grāmatas 

Seriālizdevumi 

Audiovizuālie 

mat.,DVD,CD 

806 

643 

135 

28 

1250.92 1702 

1428 

270 

4 

1505,84 - 896 

- 785 

- 135 

+ 24 

-254,92 

Izslēgts 141 131.42 1154 146,64 - 1013 -15.22 

Krājums gada 

beigās 

12301 18660.50 11636 17541.00 + 665 +1119.50 

Krājuma 

apgrozījums 

1.8  2,3  -  0.5  

 

Jaunieguvumu sadalījums pēc piegādes avotiem 

 

Avots Eksemplāri Summa 

 2011 2010 2011 2010 

Dāvinājumi 

  t.sk. monogrāfiskie 

izdevumi 

447 1239 362.58 730.48 

Pirkts par pašvaldības 

līdz. 

t.sk. monogrāfiskie 

izdevumi 

214 168 848.30 673.04 

No projektiem 10 20 40.04 87.89 

 

 

Jaunieguvumu skaits lasītāju kategorijām 

 

  Komplektējot bērnu literatūras nodaļas krājumu, iepērkam grāmatas, kas palīdz 

izzināt apkārtni pašiem mazākajiem, veicina interesi par lasīšanu un norisēm pasaulē 

jaunākajiem skolēniem, palīdz apgūt mācību vielu, attīstīt dažādus hobijus un veicina 

saturīgu brīvā laika pavadīšanu 5.-9. klašu skolēniem.   

   Vismazāk jaunu grāmatu 2011.gadā ienācis pirmskolas vecuma bērniem. Šī 

lasītāju grupa ir skaitliski vismazākā un mazuļi ātri izaug.  Mazāk tika pirktas bilžu 

grāmatas, jo to klāts no iepriekšējiem gadiem ir pietiekams un bieži vien jaunā 

izdevuma atšķirība manāma vien grāmatas cenā un spožajā noformējumā. Bērnu 

literatūras nodaļā ir plašs ārzemēs izdoto bilžu grāmatu piedāvājums, kas tiek regulāri 

papildināts ar sūtījumiem no Kanādas.  .  

  Visvairāk jaunieguvumu ir 5.-9.klašu skolēniem, jo šī ir skaitliski vislielākā 

lasītāju grupa un arī pieprasīto uzziņu izpildīšanai nepieciešamas jaunas un 

kvalitatīvas grāmatas dažādās zinātņu nozarēs.   Šāda fonda komplektēšanas politika 
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nav nejauša, bet likumsakarīga, jo pusaudža vecums ir samērā ilgs periods, kad 

cilvēks strauji aug gan fiziski, gan garīgi, iepazīst un attīsta savus talantus, veidojas 

personība. Šis process nav iedomājams bez kvalitatīvas literatūras.. 

      Laikā, kad pieaug sociālā spriedze ne tikai sabiedrībā kopumā, bet arī bērnu 

un jauniešu vidū, svarīgi, lai būtu pieejamas grāmatas par aktuālām tēmām. 

Jauniešiem vajadzīga literatūra, ar kuras palīdzību identificēt sevi sabiedrībā, mēģināt 

izprast sevi un vienaudžus, attiecības ar vecākiem un skolotājiem, laikā, kad viņi 

dzīvo pie vecvecākiem vai pat vieni, jo vecāki devušies peļņā. Arvien vēl pusaudžu 

literatūras piedāvājums ir tālu no vēlamā., trūkst grāmatu par reālo mūsdienu dzīvi 

skolā, ārpus tās. Patīkami, ka latviešu oriģinālliteratūrā ienāk jauni un daudzsološi 

autori. Lasītāju vidū popularitāti ieguvušas Lauras Dreižes, Lindas Dreimanes, Ineses 

Ķesteres , Ilzes Muižzemnies darbi. Arvien vēl trūkt nozaru literatūras  un aizraujošu 

grāmatu zēniem.  

 

 2011.g. iepirktas grāmatas % 

no kopējā skaita 

% 2011.g. no kopējā lietotāju 

skaita 

Pirmskolas 

vecuma bērni 

19 7 

1.-4. klašu skolēni 25 25 

5.-9. klašu skolēni 56 38 

 

Uzziņu darbs. 

 2011.gadā sniegtas 1323 uzziņas, kas ir par 318 uzziņām vairāk nekā 2010. 

gadā. Lietotāju pieprasījumi ir visdažādākie- gan pavisam vienkārši,  piem. vajadzīga 

kāda autora biogrāfija vai grāmata par konkrētu tēmu,  gan sarežģītākas. Pārsteidzoši, 

ka arvien vairāk pusaudžu neprot  formulēt savu  vajadzību un paiet ilgs laiks, kamēr 

noskaidrojam, kas tieši vajadzīgs.  

   . 2011. gadā bibliotekārās stundas pirmskolas vecuma bērniem vadīja 

Sarkangalvīte, bet 1.-4. klašu skolēniem lācītis Vinnijs Pūks. Viņš kopā ar bērniem 

devās ”ekspotīcijā” pa bibliotēku, līdzi ņemot provīziju. Un izziņas prieku. 

Bibliotekārajās stundās bērni iepazina grāmatu veidus, uzbūvi, to izvietojumu 

bibliotēkā, pārrunāja bibliotēkas lietotāja pienākumus un tiesības, saņēma informāciju 

par pakalpojumiem bērniem. 

   Ikdienā sniedzam individuālās konsultācijas ne tikai bērniem un jauniešiem, 

bet arī pieaugušajiem. Pārsteidzoši palielinājies to vecmāmiņu skaits, kas pavada 

bibliotēka garas stundas, meklējot vajadzīgo informāciju saviem mazbērniem par 

visdažādākajām tēmām, gan veicot aptaujas, kas nepieciešamas dažādiem projektiem.  
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Aktivitātes.  

 

Aktivitāte Skaits Apmeklētāju 

skaits 

Vidējais 

apmeklējums 

Literatūras izstādes 29   

Bibliotekārās stundas 5 135 27 

Konkursi 5 177 36 

Tematiski grāmatu apskati 17 373 22 

Tematiskie pasākumi 24 486 24 

Muzeju nakts bibliotēkā 1 70 70 

„Bērnu žūrijas” noslēguma 

pasākums 

1 662  

Svētki bērniem „Zaļo ideju 

laboratorija” 

1 320  

Kopā 83 2223 42 

 

Gadu uzsākām ar jaunumu- Madonas novada bibliotēkas bērnu literatūras 

nodaļā notika skolēnu mācību firmas „KidCash” izveidotās atmiņu spēles prezentācija 

un  turnīrs, kurā  piedalījās 23 dažāda vecuma dalībnieki.  

  Otro gadu bērnu literatūras nodaļa piedalās Net-Safe Latvia organizētajā 

projektā „Drošs internets”. 2011. gada tēma- “Internets - tā nav spēle, tā ir TAVA 

dzīve!” Kopā ar lapsu Rudasti  jaunieši izveidoja bibliotēkas blogu, diskutēja par 

aktualitātēm internetā, piedalījās ātrrakstīšanas konkursā. Par drošību internetā daudz 

runājām ar klašu kolektīviem, bet vislielākais gandarījums par „mūsu palaidņiem”, 

kuri iesaistījās aktivitātēs pēc pašu iniciatīvas. 

    
  2011.gads Madonai ir bijis īpašs- mūsu pilsēta svinēja 85.dzimšanas dienu, 

tāpēc daudzas bibliotēkas aktivitātes bija saistītas ar pilsētas jubileju- radošo darbu 

konkurss pirmskolas vecuma bērniem ‘Es dzīvoju Madonā” , stāstnieku konkurss 1.-

4.klašu skolēniem „Mazpilsētas stāstiņi” un eseju konkurss „Madona un es” vecāko 

klašu skolēniem. 
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  Bibliotēkas aktivitātes nav iedomājamas bez lasīšanas veicināšanas 

mērķprogrammas „Bērnu žūrija” aktivitātēm visa gada garumā un kopīgo noslēguma 

pasākumu visiem Madonas reģiona lasīšanas ekspertiem. 2011. gadā piedāvāto 

grāmatu kolekciju lasīja un vērtēja 108 lasīšanas eksperti. Iepriekšējo gadu līmenī 

palikusi 1.4. klašu skolēnu aktivitāte, pavisam nedaudz palielinājusies jauniešu 

aktivitāte. Pavasaris Madonā nav iedomājams bez kopīgiem svētkiem visiem 

Madonas reģiona lasīšanas ekspertiem. Visvairāk gaidītais ciemiņš, protams, bija 

zaļais grāmatu vīriņš, kurš kopā ar deju grupu „Aliens” atklāja Grāmatu svētkus. 

Zaļais grāmatu vīriņš ciemojās visās 3 Madonas pilsētas  PII un kopā ar savu 

draudzeni mušmiri stāstīja bērniem par mežu un tā iemītniekiem. Jaunākā skolas 

vecuma bērni tikās ar filmas „Animācijas brigāde” radošo grupu. Savukārt pusaudži 

tikās ar grāmatas „Zili brīnumi” autoru Aldi Kalniņu un iepazinās ar izdevniecības 

„Jumava” jaunumiem. Noslēgumā visi dziedāja kopā ar Nikolaju Puzikovu. 

  Par tradīciju kļuvis, ka Madonas pilsētas svētki sākas ar bērnu svētkiem Arī 

aizvadītais gads nebija izņēmums- 3.jūnijā ar pasākumu bērniem „Zaļo ideju 

laboratorija” pie Madonas novada bibliotēkas tika atklātas Madonas pilsētas 85 gadu 

jubilejas svinības.  

    Lai būtu interesanti gan pašiem, gan apmeklētājiem, svētku organizatori un 

radošo darbnīcu vadītāji bija ietērpušies dažādu koku, augu, ogu un putnu tērpos.. 

Bibliotēkas darbinieki svētkus atklāja ar fragmentu  no Margaritas Stārastes pasakas 

„Kas notiek Dižmežā?” 

  Pasākuma apmeklētājiem piedāvājām darboties piecās radošajās darbnīcās:  

 darbnīcā „Zemes dzīļu bagātība” bija jāatpazīst dažādi ieži un minerāli, bija 

iespēja iejusties podnieka ādā un izgatavot māla vai plastilīna pogas vai 

traukus. Šajā pašā darbnīcā tika piedāvāta iespēja salikt Eiropas Savienības 

(ES) dalībvalstu puzli un atminēt ES dalībvalstu nosaukumus.;  

 radošajā darbnīcā „Pie zāļu sieviņas” ikviens varēja mēģināt pēc garšas, 

smaržas, taustes un izskata atpazīt dažādus ārstniecības augus un ievārījumus ; 

 darbnīcā „Stiprais, veiklais, drosmīgais” bija iespēja tuvāk iepazīties ar 

karavīru ikdienu, aplūkot ieročus un pārējo karavīra ekipējumu, pārbaudīt savu 

veiklību, izveicību un spēku; 

 „Mana Madona pēc 15 gadiem” bija radošā darbnīca, kurā ikviens varēja 

izgatavot ziedus no dažnedažādiem materiāliem, uzrakstīt novēlējumu pilsētai 

85 gadu jubilejā vai izkrāsot dažādas dabas veltes. 

 pirmo reizi svētkos piedalījās A/S „Balta” ”, kuras viena no darbības 

prioritātēm ir zaļā domāšana. 

   Visās radošajās darbnīcās piedāvājām arī aktivitātes pašiem mazākajiem 

svētku apmeklētājiem. Svētku noslēgumā - diskotēka „Par zaļu pat vēl zaļāks”, 

izloze „Veiksminieks” . Pēc labi padarīta darba -  kopīga skābeņu zupas ēšana. 

Pasākums tapis  Europe Direct projekta ietvaros, saņemot finansiālu atbalstu no 

Eiropas Komisijas. 
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   Pirmo reizi Madonas novada bibliotēka piedalījās starptautiskajā muzeju naktī 

Bērnu literatūras nodaļa saviem apmeklētājiem piedāvāja ‘Lego pilsētiņas 

celtniecību” un „Burtu spēles”. Interesanti bija gan lieliem, gan maziem. Pie 

bibliotēkas ieejas apmeklētājus sagaidīja Pepija Garzeķe ar saviem āķīgajiem 

uzdevumiem. Interese par bibliotēkā piedāvātajām aktivitātēm bija tik liela,, ka 

plkst.24.00 neviens pat netaisījās doties mājās. 
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  Atzīmējot Annas Brigadieres 150. dzimšanas dienu, organizējām pasākumu 

ciklu par izcilo latviešu rakstnieci- grāmatu izstādi, interaktīvas nodarbības jaunākā 

skolas vecuma bērniem, kuras vadīja pats Sprīdītis, grāmatu apskatus 5.-9. klašu 

skolēniem un zīmējumu konkursu 1.-4. klašu skolēniem„Laimīgā zeme” ( piedalījās 

115 bērni), kopīgi noskatījāmies mākslas filmas „Maija un Paija” un „Sprīdītis”. 

Sadarbībā ar Madonas BJC  organizējām tematisku pēcpusdienu „Sprīdītis satiek 

draugus”, kur apbalvojām labāko zīmējumu autorus, minējām mīklas. Pasākumā 

uzstājās BJC leļļu teātra pulciņš ar fragmentu no izrādes „Sprīdītis 

   

 Gada nogalē piedalījāmies Ziemeļu Ministru Padomes projektā „Ziemeļvalstu 

bibliotēku nedēļā” . 

   2011. gadā pieaudzis klientu skaits ar īpašām vajadzībām. Pārsvarā tie ir 

Dzelzavas palīgskolas skolēni, kuriem pēc vecuma vajadzētu lasīt pieaugušo nodaļā, 

bet viņi izvēlas grāmatas un žurnālus bērnu literatūras nodaļā. Noteikti jāatzīmē šo 

jauniešu pieklājība un saudzīgums pret grāmatām ( šo īpašību  ļoti pietrūkst 

vispārizglītojošo skolu audzēkņiem).   

   Sadarbības partneri. 

   Bērnu literatūras nodaļas darbs nav iedomājams bez sadarbības partneriem, jo 

tikai sadarbojoties visām ieinteresētām institūcijām, varam nodrošināt kvalitatīvu 

bērnu un jauniešu kultūrpolitiku, kas sekmē radošu un atbildīgu personību veidošanos. 

Mēs visi kopā varam palīdzēt bērniem iepazīt un izzināt pasauli, rosināt mērķtiecīgi 

tiekties uz sevis pilnveidošanu..  

   Mūsu ilggadīgie un uzticamie sadarbības partneri ir     

 Madonas pilsētas 1. un 2. vsk.,  

 Madonas Valsts ģimnāzija  

 Madonas pilsētas kultūras iestādes 
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 Madonas BJC 

 Madonas , Cesvaines, Lubānas, Varakļānu un Ērgļu novadu pašvaldību 

un skolu bibliotēkas. 

 Madonas pilsētas PII 

 Visciešākā sadarbība izveidojusies ar  PII „Kastanītis”, kur audzinātājas 

mērķtiecīgi cenšas ieaudzināt bērnos interesi par grāmatām, kopīgi lasot un vērtējot 

„Bērnu žūrijas” grāmatas. Tāpēc likumsakarīgi, ka vecākās grupiņas izlaidumā 

viesojas kāds no bibliotēkā iepazītajiem grāmatu tēliem  

 

Problēmas bibliotēku darbā. 

  Darba dienās, pēc mācībām skolā, bērnu literatūras nodaļā ir daudz pusaudžu, 

kas spēlē galda spēles, gaida savu kārtu pie datora vai vienkārši satiekas ar draugiem. 

Šie apmeklētāji pārsvarā ir zēni. Viņi labprāt piedalās dažādos ekspreskonkursos, 

tematiskajos pasākumos., dzīvo bibliotēkā līdz tās slēgšanai. Mēs priecājamies, ka 

skolēni savu brīvo laiku pavada tieši bibliotēkā, bet kā viņus pierunāt paņemt grāmatu 

lasīšanai mājās? Ir gadījumi, kad zēni tomēr paņem ieteikto grāmatu, bet nepamet 

sajūta, ka tas tiek darīts tikai, lai iepriecinātu bibliotekāri, jo otrā dienā grāmata tiek 

atnesta atpakaļ un izvaicājot par tās saturu, kļūst skaidrs, ka nav pat pārlapota.  Pati 

lielākā problēma-  kā panākt, lai pusaudži izlasītu vismaz dažas grāmatas gadā?  

 

 

 

 

  

5. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums 

 

     2010. gada nogalē bibliotēkā tika izveidota atjaunota mājaslapa 

http://www.madona.lv/biblioteka -   no jauna izveidota baneru josla, saites uz 

elektronisko katalogu, citām institūcijām, atbalstītāju logo; mūsdienām atbilstošu 

animācijas elementu iestrāde jaunumiem un galerijām.  Lapas dizains - vienvalodīga, 

vidējas kapacitātes mājas lapa (līdz 10 000 apmeklētāju dienā).  

Izveidots blogs http://madonasberni.blogspot.com/ .  

Sakarā ar augstajām BIS Alise izmaksām 2010. gadā veikts BIS Alise moduļu 

izmantojamības audits, atsakoties no Datubāzu publicēšanas CD (CD MultiKat), 

papildus datubāzēm:  

- Analītika (lai nedublētu darbu sakarā ar to, ka LNB analītikas datu bāzē 

pieejama visa nepieciešamā informācija),  

- Pašvaldības dokumentu datu bāze (esošos datus ierakstot CD), paredzot mājas 

lapā izveidot saiti ar Madonas novada pašvaldības mājas lapas sadaļu Pašvaldības 

dokumenti.  

 2010. gada pavasarī veikta Madonas novada bibliotēkas Uzziņu lasītavas 

krājuma  automatizētā inventarizācija, pielietojot BIS Alise.   
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2011. gadā BIS Alise pielietojumā izmaiņu nebija.  Bibliotēkas darba procesi  

pilnībā automatizēti. BIS Alise pielieto visas Madonas reģiona bibliotēkas. ( Skat. 

Metodiskā un konsultatīvā darba un sadarbības raksturojums).  

Augstā izmantojamības līmeņa dēļ strauji nolietojas datortehnika. Tuvākajā 

laika periodā tas kļūs par nopietnu problēmu, jo  īpaši  tas attiecināms uz 2005. gadā 

projektu ietvaros saņemto  datortehniku.  

  Kritiski vērtējami  darbinieku datori.  2011. gadā 3 no 11 personāla 

datorkomplektiem bija nepieciešami finansiālie ieguldījumi to remontam un 

uzlabojumiem. Gada nogalē informācijas tehnoloģiju nodrošinājums Madonas novada 

bibliotēkā  nedaudz mainījās. Darbinieku slimošanas dēļ radušos darba algas fonda 

ekonomijas finansējumu pašvaldības dome budžeta grozījumos ļāva grozīt 

datortehnikas atjaunošanai, kā rezultātā tika nomainīti 3 datorkomplekti darbiniekiem-  

– viens- komplektēšanas un kataloģizācijas nodaļā, otrs Uzziņu lasītavā, trešais 

abonementā.   

Madonas novada  bibliotēkas apmeklētājiem pieejamas tiešsaistes datubāzes 

Lursoft, Nais, Letonika, Letas arhīvs Nozare.Lv, Madonas novada  bibliotēkā veidotās 

datubāzes- Novadpētniecība, elektroniskais katalogs- lasītāju datu bāze.  

Apmeklētājiem pieejamas 17 datordarba vietas, printēšanas, skenēšanas, 

kopēšanas iespējas, skaipa aprīkojums.  

 Aktīvi tiek pielietotas bezvadu interneta WiFi izmantošanas iespējas bibliotēkā 

un tās apkārtnē.  

Datori lietotājiem pieejami visās bibliotēkas struktūrvienībās. Interneta ātrums 

līdz 10M/s. 

Regulāri tiek papildināta un atjaunota Madonas novada bibliotēkas tīmekļa 

vietne (http://www.madona.lv/biblioteka/lv/). 

Mājaslapas apmeklējumi
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Informācija par bibliotēkas aktivitātēm tiek pievienota Latvijas Bibliotēku 

portālā (http://www.biblioteka.lv/libraries/madonas-novada-biblioteka/default.aspx), 

 tāpat 2011.gadā izveidots blogs Madonas bērni 

(http://madonasberni.blogspot.com/), kas vairāk paredzēts Madonas novada 

bibliotēkas virtuālajai komunikācijai ar Madonas un citu novadu bērniem. Šobrīd 

http://www.madona.lv/biblioteka/lv/
http://www.biblioteka.lv/libraries/madonas-novada-biblioteka/default.aspx
http://madonasberni.blogspot.com/
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komunikācija blogā nav pārāk aktīva, taču, ņemot vērā to, ka IKT pieejamība un to 

pārvaldības prasmes palielinās, tas kļūs par arvien aktuālāku saziņas veidu. 

 

 

 

 

Galv. bibliotekāre S. Radiņa 

6. Novadpētniecības darbs 

 

Novadpētniecības darbs Madonas novada bibliotēkā tiek veikts visās 

struktūrvienībās. Aprakstus novadpētniecības datu bāzē (uz 31.12.2011 bija 20360 

ieraksti)  ievada Jaunākās periodikas lasītavas vadītāja L. Veckalniņa, 

novadpētniecības materiālu krājums, mapes un to aktualizēšana ir galv. bibliotekāres 

S. Radiņas pārziņā. Tematiskas aktivitātes, izstādes, kas saistītas ar novadpētniecības 

tematiku tiek organizētas gan abonementā, gan lasītavās.   

Gan Madonas novada bibliotēkas Novadpētniecības elektroniskajā datu bāzē (no 

reģionālā laikraksta „Stars”, apraksti pieejami arī LNB analītikas kopkatalogā.), gan 

novadpētniecības materiālu mapēs 2011. gadā turpināta apkopot informācija par 

Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu vietām, cilvēkiem, 

uzņēmumiem, iestādēm, vēsturi, ekonomiku, dabu un kultūrvēsturiskajām tradīcijām. 

Jaunākās periodikas lasītavā izskatīti MNB saņemtie periodiskie izdevumi, apkopoti 

un sakārtoti Uzziņu lasītavas novadpētniecības materiālu krājumā. Pagājušajā gadā 

lietotājiem bija pieejama 181 mape. 2011. gadā - 192, pateicoties darbā iesaistītiem 

palīgstrādniekiem no „simtlatnieku programmas”, mapes atjaunotas, sadalītas sīkāk, 

papildinātas ar jaunām sadaļām, jo īpaši par autoriem, katrai mapei sākumā atjaunoti 

satura rādītāji, kļuvušas pārskatāmākas un ērtāk izmantojamas. Novadpētniecības 

krājumu izmanto skolēni - Projektu nedēļās un rakstot ZPD, studenti - zināšanu 

papildināšanai un referātu rakstīšanai par konkrētām tēmām, vietām un cilvēkiem, 

bibliotēku darbinieki - izstāžu un pasākumu organizēšanai. 

                                                                                               

  Izveidots CD krājums(42), kurā apkopotas fotogrāfijas no MNB organizētiem 

pasākumiem: Madonas -85 gadu jubilejai veltītiem sarunu vakariem, Dzejas dienām 

(sākot no 2005.-2011. gadam), novada autoru tikšanās un jubilejas reizēm, atceres 

pasākumiem, grāmatu atvēršanas svētkiem, autoru rokrakstiem, autoru talkām pie 

Skroderakmens (2006.-2009.), mākslinieku izstāžu atklāšanām, ielu svētkiem, kā arī 

prezentācijas: par MNB piedāvājumu, MNB vēsturi, EDIP 5 gadiem MNB, par 
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autoriem – A. Ķirškalni, S. Radiņu, O. Skuju, par Uzziņu literatūras veidiem, to 

izmantošanu, Uzziņu lasītavas piedāvājumu, par izstādēm bibliotēkās, par Madonas 

ielām, kas nosauktas autoru vārdos (Madonā tās ir septiņas), sagaidot Madonas 85-to 

jubileju. CD ierakstīti arī ieskenētie materiāli par mākslinieci Vitu Mālnieci (1960.-

2011.). 

Izstādes Uzziņu lasītavā:   

  2011. gadā izstāžu cikls: „Viss ir tepat – Madonai – 85”:  

februārī - Alunāna un Poruka ielas, martā - Ausekļa, Blaumaņa, un Pumpura ielas, 

aprīļa beigās, maijā –  Veidenbauma un Raiņa ielas.  

      
Izstādes:  

- janvārī - „Barikādēm – 20. Madonas novada fotogrāfa Oļģerta Skujas foto mirkļi 

Rīgā 1991. gada 16. janvārī”  

    

- aprīlī - izstāde bibliotēku nedēļā: „Žurnālisti pamana agrāk un tagad” - no Uzziņu 

lasītavas krātuvēm, ieskatoties laikraksta „Stars” lappusēs aplūkotajās tēmās 1956. un 

2011. gadā. 

- jūnijā - pilsētas jubilejai veltīta izstāde: „Atpazīsti Madonu dzejā!”  
- septembrī - izstādes novadniekiem jubilāriem: 

„Katrs dzejolis –  

  kā pirmais tepat Latvijā”- Andai Līcei – 70; 

„Pasaules elpa  

  klusuma vibrācijās”- Zigmundam Bekmanim – 45; 

„Runcis Francis un Parīze”- Uldim Auseklim – 70. 
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- 02. - 15. 11. - piemiņas izstāde novada māksliniecei Vitai Mālniecei (1960.-2011.) 

Konferenču zālē bija apskatāmas novada mākslinieku, fotogrāfu izstādes:  

„Jāzeps Pudulis. Gleznas” – janvārī; „V. Jargs. Fotogrāfijas ar Smenu” – 

maijā; „Sarmītes Radiņas dzejas fotogrāfijas” - no 15. 08. – 18. 09.; Ainas un Elīnas 

Karavaičuku fotoizstāde „Apstājies mirklis” - 19. 09. - 11.10; "LR KLASIKA 103,5" 

: Emīla Desjatņikova fotogrāfijas – 21. 11. – 20. 12. 2011. 

     

    

  Sadarbojāmies ar Madonas novada Puķu draugu klubu, kas savas lekcijas un 

tematiskās nodarbības organizēja bibliotēkā, nodarbībām vienmēr iekārtojām tēmai 

atbilstošas izstādes. Februārī nodarbības „Dekoratīvie koki un krūmi; košumkrūmi, to 

šķirnes, kopšana” vadīja novadniece A. Kaškure – dendroloģe un ainavu arhitekte, kas 

atzinīgi novērtēja MNB Uzziņu lasītavas šīs nozares literatūras krājumu. Nodarbību 

apmeklētāji kļūst par  bibliotēkas lietotājiem un izmanto mūsu nodaļu piedāvājumu. 

      

Pasākumi:  

- 24. 02. - Pirmais sarunu vakars – „viss ir tepat – Madonai – 85” - Alunāna un Poruka 

ielas  
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  Pasākuma apmeklētāji izrādīja interesi par izstādi, kurā atspoguļoti gan MNB 

novadpētniecības krājumā pieejamie materiāli par ielās esošajiem uzņēmumiem, 

iestādēm, firmām, objektiem, gan iedzīvotāju atnestās fotogrāfijas. Sadarbībā ar 

Madonas novadpētniecības un mākslas muzeju, papildināts materiālu klāsts par 

Madonas ielu vēsturi, muzejnieks I. Zvirgzdiņš piedalījās sarunu vakaros un stāstīja 

par ielu vēsturi, tika rādīta prezentācija par Alunāna un Poruka ielām agrāk un tagad, 

aicinot atpazīt vietas un objektus, iesaistot sarunā apmeklētājus, ielās atrodošos 

uzņēmumu īpašniekus un darbiniekus. E. Akmentiņa stāstīja par Bērnu bibliotēku 

Poruka ielā, PII vadītāja bija sagatavojusi stāstījumu par savu iestādi Alunāna ielā, 

papildinot ar materiāliem par Alunāna ielas svētkiem. Par Madonas patērētāju b.-bu 

un „Madonas maiznieku” agrāk un tagad stāstīja L. Harina, priecājās par iegūtajām 

medaļām konkursos. Paldies izskanēja pasākuma atbalstītājiem – „Madonas 

maizniekam”, tradicionālo Poruka ielas svētku organizatorei B. Ozoliņai. Atmiņās 

dalījās un par iecerēm stāstīja Madonas būvvaldes arhitekts A. Apinis. 

- 31. 03. - Otrais sarunu vakars – „viss ir tepat – Madonai – 85” - Ausekļa, Blaumaņa, 

un Pumpura ielas 

     
  Sarunu vakara dalībnieki iepazinās ar Ausekļa, Blaumaņa un Pumpura ielu 

vēsturi un tagadni, ar iekārtoto izstādi, I. Zvirgzdiņš stāstīja par ielu nosaukumu 

piešķiršanu. Gan mūsu sadarbības partnera - laikraksta „Stars”, gan J. Norviļa 

Madonas mūzikas skolas adrese tagad ir Blaumaņa ielā. Humora dzirksti saviem 

stāstiem piešķīra Mūzikas skolas direktors A. Kumsārs, Madonas būvvaldes arhitekts 

A. Apinis ieskatījās šo ielu nākotnē. Pasākuma noslēgumā visus iepriecināja – 

sveiciens no R. Blaumaņa „Skroderdienām Silmačos” - gardu pankūku našķis.  

- 05. 05. - Trešais sarunu vakars – „viss ir tepat – Madonai – 85”-Veidenbauma un 

Raiņa ielas  
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  Tika izvērtēti konkursi, kas bija veltīti Madonas 85. jubilejai. Tika apbalvoti 

Madonas pirmskolas vecuma bērnu radošo darbu konkursa ”Es dzīvoju Madonā”, 

kuru sagaidot Madonas 85. dzimšanas dienu izsludināja bērnu literatūras nodaļa, 

uzvarētāji, izstāde bija iekārtota gan bērnu literatūras nodaļā, gan bibliotēkas foajē un 

priecēja mūsu bibliotēkas apmeklētājus. Balvas saņēma arī konkursa „Mazpilsētas 

stāsti” uzvarētāji. Atbalstīja grāmatu apgāds „Zvaigzne ABC”, kas atrodas Poruka 

ielā. Tika sveikti eseju konkursa „Madona un es” uzvarētāji. Piedalījās 75 dalībnieki. 

Atbalstīja Hipotēku banka, kas atrodas Poruka ielā. Pasākumā apbalvojumus saņēma 

arī bibliotēku nedēļas laikā noritējušā fotokonkursa „Lasīt ir stilīgi!” uzvarētāji. 

Atbalstīja Blaumaņa ielas uzņēmēji. Neklātienē tika izstaigātas Veidenbauma un 

Raiņa ielas agrāk un tagad, Madonas būvvaldes arhitekts A. Apinis palīdzēja 

ieskatīties ielu pārvērtībās nākotnē. Paldies par kliņģeri pasākuma atbalstītājam 

„Rūķīšu beķerejai”, kas atrodas Raiņa ielā. 

- 08.04. – 2011. gada Grāmatu svētkos iepriecināja novadnieces jubilāres Andas Līces 

dienu iepriekš iznākusī grāmata „Pateikt un pateikties”, autori devāmies sumināt arī 

maijā viņas mīļajā Cesvaines vidusskolā. 

     
  14. 09. - Madonas novada Dzejas dienās „Kultūra ir šīs pasaules durvju viras”  

/A. Līce/ tika izgodāti mūsu novada autori - šī gada jubilāri: A. Līce, U. Auseklis un Z. 

Bekmanis, ar kuriem noritēja tikšanās Lazdonas un Madonas novada bibliotēkās un 

Saikavas tautas namā, muzicēja U. Fridrihsons. 

    
  Pasākums, kas piesaistīja dažādu vecumu auditorijas, tā bija iespēja satikt 

autorus jubilārus un citus novada autorus, iegādāties grāmatas, sadarbība ar pagastu 

bibliotēkām, skolām, kultūras iestādēm, sadarbība ar PII „Kastanītis”, popularizējot 

bērnu žūrijas grāmatu, iespēja tikties ar autoru, sadarbība ar MVĢ - autoru dzejas 

lasījumi, Madonas, MNB kā pasākuma organizētājas atpazīstamības veicināšana 
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Vidzemes reģionā, sadarbība ar medijiem, saņemta pasākuma dalībnieku, autoru 

pateicība.  

Bibliotekārās stundas: 

– 16. 09. - Bibliotekārās stundas – dzejas stundas Madonas pilsētas 2.vsk. 11. un 12. 

kl. audzēkņiem – „Dzejas dienu tradīcijas Latvijā, autori novadnieki – jubilāri, S. 

Radiņas dzejas fotogrāfijas.” 

   
- 21. 12. - „Jaunākā latviešu literatūra”- Madonas pilsētas 2.vsk. 11. un 12. kl. 

audzēkņiem; 

- 21. 12. - „Jaunākā latviešu literatūra”- Madonas pilsētas 2.vsk. 10. kl. audzēkņiem. 

 
- 28. 09. – dzejas konkursa 5. - 8. kl. skolēniem noslēgumā Madonas pilsētas 2. vsk., 

stāstot par Dzejas dienu tradīcijām, novada autoriem;  

     
- 03. 10. – ar jaunākās literatūras apskatu skolotājiem – ārpusklases darba 

organizatoriem un iekārtota izstāde: „Ierosmei!”; 

   
-13. 10. – Madonas Grāmatu draugu biedrības rīkotajos Poruka ielas svētkos, kas bija 

veltīti Jāņa Poruka 140. gadskārtai – iekārtota izstāde: „Jānis Poruks - dzejnieks, 

rakstnieks, filozofs”, sagatavota prezentācija par Poruka ielu un ielas svētkiem, vadīta 
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tikšanās Poruka svētku dalībniekiem un viesiem ar „Latvijas Avīzes” konkursa 

„Sieviete Latvijai” uzvarētājām - mūsu novadniecēm. 

    

   

 

 

 

 

7. Projektizstrāde 

 
Lai pilnveidotu un paplašinātu bibliotēkas pakalpojumu piedāvājumu, bibliotēkā 

izstrādāti un realizēti  projekti:  

 

 
2005. 

gads 

2006. 

gads 

2007. 

gads 

2008. 

gads 

2009. 

gads 

2010. 

gads 

2011. 

gads 

Summa Ls 824 2139 700 1301 745   

Projektu 

skaits 
11 

10 
6 

4 4 8 6 

Neatbalstīto 
projektu 

skaits 

- - 1 2 2 
 
3 

 
1 

  

2011. gadā Madonas novada bibliotēkā izstrādāti 6 projekti, 5 no tiem atbalstīti: 

1. „Internets – tā nav spēle, tā ir tava dzīve”  L. Fiļipova; 

2. VAS Latvijas Hipotēku  un zemes bankas klientu kluba  projektu konkurss  

projekts „ Vieta, kur domām raisīties: caur spēli uz sevis pilnveidi” I. Saulīte; ( 

nav atbalstīts) 

3.  „Bērnu žūrija – 2011” L. Fiļipova  

4.  „Kultūra ir šīs pasaules durvju viras”/A. Līce/ - Dzejas dienas Madonas 

novadā - VKKF Vidzemes reģ. Kultūras programmā S. Radiņa  

5.  „Bibliotēkas pakalpojumi cilvēkiem ar ierobežotām sociālās aktivitātes 

iespējām jeb Madonas bibliotēka dodas pie lietotāja” L. Veckalniņa 

6. „Seko eko „ LR Ārlietu ministrijai  D. Lapiņa 

 

Ne mazāk būtiska ir iesaistīšanās citu izstrādātajos projektos:  

 

 Ar labiem panākumiem notiek sadarbība 3 novadu sadarbības projektā 

Ziemeļaustrumlatvijas Europe Direct informācijas centra izveide Gulbenē 

laika periodam 2009.-2013.g, ; vadošais partneris Gulbene. 



 50 

 Madonas novada bibliotēkai ir izveidojusies laba sadarbība ar Madonas Bērnu 

un jauniešu centru.  Jaunākās periodikas lasītavas vadītāja  iesaistījās projektā 

„Informācijas saņemšanas pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana jauniešiem 

Madonas novadā”. 

 

Šī projekta ietvaros tika apgūta Jaunatnes lietu speciālista 80 stundu apmācību 

programma. Klientu apkalpošanā noderīgi ir noklausītie pedagoģijas, psiholoģijas, 

komercdarbības pamatu, tiesību pamatu, jaunatnes lietu pamatu apmācības kursi. 

Savam tiešajam darbam guvu nepieciešamās zināšanas komunikācijas pamatu, 

projektu vadības, jauniešu neformālās izglītības apmācību tēmās. Šo apmācību 

ietvaros bija iespēja iepazīties ar dokumentu vadības sistēmu Namejs, gūtas vērtīgas 

atziņas klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošanai, problēmu un konfliktu risināšanai 

saskarsmē ar dažādu sociālo grupu apmeklētājiem. Kopā ar Madonas novada 

jaunatnes darbiniekiem bija iespēja iepazīties ar jauniešu informācijas centru 

piedāvāto pakalpojumu kvalitāti Igaunijā.  

 

 

 

 

 

Direktores vietniece metodiskajā darbā 

D. Puķīte  

8. Metodiskā un konsultatīvā darba un sadarbības raksturojums 

 

2011.gadā metodiskais darbs ar 34 Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un 

Varakļānu novados esošajām publiskajām pašvaldību bibliotēkām tika veikts 

sistemātiski un mērķtiecīgi. Izvērtējot metodiski konsultatīvā darba prioritātes, 

joprojām un tradicionāli aktuāli un ļoti nozīmīgi darbības virzieni bija:  

1)  bibliotekāru darba profesionālās pilnveides un tālākizglītības pasākumu  

nodrošināšana; 

2) darbs ar IIS Alise visās reģiona pašvaldību bibliotēkās, apmācības, 

konsultācijas; 

Metodiski konsultatīvais darbs tika plānots, izmantojot dažādas darba formas – 

kursi, semināri, konsultācijas, tikšanās semināru starplaikos, sākumapmācības 

praktikumi, bibliotēku apmeklējumi.   

Metodiski konsultatīvā darba veikšanā iesaistīti visi Madonas novada 

bibliotēkas darbinieki, jo speciālisti pašvaldību un arī skolu bibliotēku darbiniekus 

konsultē uzziņu un informācijas, SBA, projektu darbā, darbā ar IS Alise, regulāri 

sniedz informāciju par aktualitātēm darbā ar bērniem, jaunāko aktuālo informāciju 

bibliotēku darbībā. Tiek veicina sadarbība starp skolu bibliotēkām, skolu un 

pašvaldību bibliotēkām.  

Lielākoties saziņa ar bibliotēkām notiek caur internetu, interneta 

nodrošinājums bibliotēkās ļoti atvieglo sadarbību, jaunākās informācijas nodošanu 
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tālāk, ļauj salīdzinoši operatīvāk ar e-pastu starpniecību sazināties. Īpaši tādos 

gadījumos, kad ir steidzami risināmi dažādi jautājumi.  

2011. gadā sadarbības ar Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu 

bibliotēkām tālākai attīstībai ar reģiona galveno bibliotēku, bija nepieciešams veikt 

nelielas izmaiņas sadarbības līgumos. 2009. gadā uzsāktās un divu gadu garumā 

turpinātās sarunas ar Ērgļu novada pašvaldību 2011.gada nogalē noslēgušās ar 

parakstītu sadarbības līgumu.  

Metodiski konsultatīvā darba kvalitatīva veikšana nav iedomājama bez 

ilggadīgiem sadarbības partneriem dažādos profesionālās darbības jautājumos-  

- LNB BKC, LNB BLC 

- v/a KIS 

- LR KM Bibliotēku nodaļa, 

- SIA TietoLatvia,  

- LBB, LBB VN  

- LBAB 

- Reģionu galvenās bibliotēkas  

- Gulbenes bibliotēkas Reģionālais mācību centrs  

- Madonas reģiona 5 novadu pašvaldības, publiskās un skolu bibliotēkas, 

mācību iestādes u.c.  

Tālākizglītības pasākumi 

Madonas novada bibliotēkā 2011. gadā regulāri (katru mēnesi vismaz viens, 

izņemot 2 mēnešus vasarā) notika dažādi tālākizglītības pasākumi - apmācības, 

semināri.  

Talākizglītības kursi, apmācības . Turpinot Latvijas valsts un Bila & 

Melindas Geitsu fonda līdzfinansētā Latvijas publisko bibliotēku attīstības projekta 

„Trešais tēva dēls” aktivitātes, 2011. gadā tika realizēti 2 apmācību semināri.  

 

Nr. 

pk.  

Apmācību nosaukums Norises 

laiks  

Apjoms  

(akad.st.) 

Dalībn. 

skaits 

Piezīmes  

1. Seminārs „Lursoft 

Laikrakstu bibliotēka” 

13.aprīlis  2 44 Saņemti 

apliecinājumi  

2.  Seminārs “Vienotais 

pakalpojumu portāls 

www.latvija.lv”  

11.maijs  

 

3 34 Saņemti 

apliecinājumi 

 

Sadarbībā ar Gulbenes bibliotēkas Reģionālo mācību centru, bibliotekāriem ir 

iespēja apmeklēt Vidzemes kultūras programmas 2011 profesionālās pilnveides 

apmācības projekta „Jauni laiki- jaunas prasības bibliotekāriem” apmācību kursus. 

Šajā gadā notika 2 apmācību kursi, projekts turpināsies 2012. gadā. Paldies centra 

vadītājai Sabīnei Jefimovai  par veiksmīgo projektu un iespēju papildināt 

bibliotekāriem profesionālās zināšanas.  

 

http://www.latvija.lv/


 52 

  

Semināri 

Lai realizētu bibliotēkas nospraustos mērķus bibliotekāra lomas, nozīmības un 

prestiža celšanā, personības izaugsmi mūsdienu mainīgajā vidē, rosinātu pilnveidot 

bibliotēkas kā kultūrizglītības centrus, regulāri tiek organizēti semināri 

bibliotekāriem, kuros tiek sniegta jaunākā informācija par novitātēm ne tikai Latvijas, 

bet visas pasaules bibliotekārajā sabiedrībā. Šis - bibliotekāru darba profesionalitāte 

un tālākizglītība- metodiskā darba virziens – realizēts, rīkojot arī  ikmēneša seminārus 

mēneša otrajā trešdienā.  Kopā gada laikā noorganizēti 9 semināri. 

Sakarā ar to, ka bibliotēka realizē EK Europe Direct informācijas tīkla 

projektu, tad semināru darba kārtībā ir tēmas par ES aktualitātēm.  

Katrā seminārā runāts par aktualitātēm bibliotēku darbībā.   

Semināros aicināti piedalīties grāmatu tirgotāji, grāmatu galdi ir atzinīgi 

novērtēta iespēja lētāk nekā veikalos iegādāties literatūru bibliotēku krājumu 

papildināšanai. Bibliotekāri ļoti iecienījuši IK „Virja” plašo un daudzveidīgo grāmatu 

piedāvājumu, īpaši nozaru literatūrā.  

Semināros tradicionāli iespēju robežās tiek plānota kādas izstādes atklāšana. 

izstādes atklātas gan piedaloties vēstniecību pārstāvjiem (Čehija), gan LNB, ar kurām  

laba sadarbība vairāku gadu garumā.  

Semināros aicināti piedalīties arī skolu bibliotēku darbinieki, šajā gadā tie bija 

5 semināri, kuros iespēju papildināt savas profesionālās zināšanas varēja izmantot arī 

skolu bibliotekāri.  

 

Semināri Madonas novada bibliotēkā : 

 

Nr.p.

k.  

Laiks  AktuāltTēma  Izstādes atklāšana, 

gŗāmatu atvēršana 

Izdevēji 

1. 11. 23. 02. - Pārskats par pašvaldību 

bibliotēku darbību 2010. gadā; 

darbības akcenti 2011.gadā  

- Bibliogrāfiskie rādītāji –

Kultūras koledžas absolventu 

sastādītie darbi 

- Jaunākais novadpētniecības 

literatūrā  

- ES aktualitātes 

Gundara Ceipes 

grāmatas „Latvijas 

Brāļu draudzes vēsture 

1918-1940” atvēršana   

Virja  

2. 09.03.  - Lasīšanas veicināšanas 

programma „Bērnu žūrija” un 

pusaudžu lasīšanas motivācija: 

bakalaura darbs / B. Ēķe  

- Latvijas bibliotekāri ASV:  

profesionālas atziņas un 

fotomirkļi / Iveta Ozoliņa, 
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Alūksnes pilsētas bibliotēkas 

direktore 

3. 13. 04. - Lursoft IT datu bāze „Laikrakstu 

bibliotēka” / T. Žunna, SIA 

„Lursoft IT” klientu konsultants  

- Izstādes bibliotēkā 

  

4. 11.05. Eiropas dienai veltīts seminārs 

„Bibliotēka un robežas”  

. - Latvija Eiropas kultūras telpā. 

Kultūra starp politiku, tirgu un 

ētiku / V. Vintere, kultūras 

eksperte 

- - Vienotais pakalpojumu portāls 

www.latvija.lv / E. Slastjunova, 

Valsts reģionālās attīstības 

aģentūras 

- Uzdrošinies izmainīt: iespējas 

ES/  

 Virja 

5. 14.06. Pieredzes apmaiņas izbraukuma 

seminārs- Tukuma reģiona 

bibliotēkas:   

- Tumes pagasta bibliotēka  

- Pūres pagasta bibliotēka, Pūres 

apskate, (Pure Food saldumi) 

 - Tukuma bibliotēka  

-Šlokenbekas muiža, Milzkalnes 

bibliotēka 

  

6. 14. 09.  - Kā dabūt jauniešus uz bibliotēku? 

- Kā Latvijas bērnus motivēt 

lasīt?  

- Skolu „Alise” 

- „Kultūra ir šīs pasaules durvju 

viras” /A. Līce/ - Dzejas dienas 

Madonas novadā, piedalās novada 

autori- jubilāri- Anda Līce, Uldis 

Auseklis, Zigmunds Bekmanis un 

Uldis Frīdrihsons (Saldus) 

Izstāde „Sarmītes 

Radiņas dzejas 

fotogrāfijas” 

Virja  

7. 12. 10.  Seminārs „Eiropas Savienība: 

aktuālais šodien un nākotnē”- 

„Eiro ieviešana Latvijā: 

problēmas un perspektīvas” /  

A. Trenko, Latvijas Bankas 

Starptautisko attiecību un 

Izstādes „Veronika 

Rihterova – 

pagodinājums PET 

pudelei. Radošā 

reciklācija Čehijas 

Republikā” atklāšana.  

 

http://www.latvija.lv/
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komunikācijas pārvalde 

- Atziņas no semināra par cilvēku 

tirdzniecības jautājumiem - 

bibliotēku iesaiste cilvēku 

tirdzniecības novēršanā Latvijā, 

turpmākās sadarbības iespējas. 

- Cesvaines novada pašvaldības 

sadarbība ar Lagardellas 

(Francija) pašvaldību / V. Nora, 

Cesvaines bibliotēka  

Bērnu vizuālās 

mākslas konkursa 

„PET pudeles 

pārvērtības” labāko 

darbu apbalvošana.  

Balvas pasniedz: 

Čehijas Republikas 

vēstniecības Rīgā, 

LNB, AS „Latvijas 

Zaļais Punkts” un 

Madonas novada 

pašvaldības pārstāvji. 

8.  09.11. Seminārs par cilvēku 

tirdzniecību „Atver acis”:  

- Cilvēku tirdzniecība (CT) – 

mūsdienu verdzība pasaulē un 

Latvijā, CT formas, vervēšanas un 

kontrolēšanas  metodes, sekas /  

G. Miruškina, „Patvērums. Drošā 

māja”  

- Fiktīvās laulības – izplatītākā 

cilvēku tirdzniecības forma 

Latvijā / A. Jolkina, grāmatas 

„Piesmietā Misis Eiropa” autore  

 

- Sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanas sistēma 

Madonas novadā / G. Dzenis, SIA 

„Madonas namsaimnieks”  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekta 

ietvaros  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekta 

ietvaros  

 

 

 

Virja  

9.  14.12.  Izbraukuma seminārs- Ērgļu 

novada Jumurdas bibliotēka  

- Jumurdas muižas apskate, 

- Jumurdas saieta nams un 

bibliotēka  

- Astroloģija- ceļš uz sevi 

- Konkursa bibliotekāriem „Seko 

EKO” noslēgums  

  

 

      7. decembrī Madonas novada bibliotēkā notika Madonas novada bibliotēku 

darbinieku tikšanās ar pašvaldības pārstāvjiem: domes deputātu, Izglītības kultūras 

jautājumu komitejas priekšsēdētāju Valdi Vucānu un kultūras darba vadītāju Jāni 
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Kļaviņu, lai pārrunātu aktuālus darba jautājumus, uzzinātu tālākas perspektīvas 

novada bibliotēku darbībā. Šāda veida tikšanās bibliotekāriem bija arī gada sākumā- 

23.februārī, kad tika iezīmētas prioritātes, atklāts pašvaldības redzējums un izvērtās 

spraiga diskusija par bibliotēku darbību. Ņemot vērā to, ka Madonas novadā ir 24 

bibliotēkas, šādas tikšanās ir ļoti svarīgas un nozīmīgas, lai veidotos dialogs starp 

pašvaldību un tās pakļautības iestādēm.   

 

 
Semināra dalībnieki konferenču zālē  

 

 

 

Jumurdas bibliotēkā  

 

IIS Alise apmācības un ieviešana bibliotēku darbībā 
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Kopš 2008. gada Madonas reģiona visās pašvaldību bibliotēkās ir ieviesta IIS 

Alise, izveidots lasītāju katalogs. 2011. gadā turpinājās rekataloģizācijas process tajās 

pašvaldību bibliotēkās, kuras šo darbu vēl nebija paveikušas 2010.gadā. IS Alise 

sistēmas administratore un KKN nodaļas vadītāja sniedza konsultācijas un apmācīja 

kolēģus neskaidros jautājumos darbā ar IS Alise.  

 

 

Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Varakļānu  novadu  

konsultatīvās  bibliotēku padome (KBP) 
  

 2009. gada oktobrī ievēlētā Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Varakļānu 

novadu pašvaldību bibliotēku konsultatīvā bibliotēku padome aktīvāk sāka darboties 

2010. gada otrajā pusē. 2011. gadā padomes darbība apsīka, iespējams, nebija 

aktuālas nepieciešamības sapulcēties atsevišķi, lai diskutētu par problēmjautājumiem. 

Padomes sastāvs: 

1. Imelda Saulīte, Madonas novada bibliotēkas direktore 

2. Daiga Puķīte, Madonas novada bibliotēkas direktores vietniece metodiskajā 

darbā – KBP priekšsēdētāja 

3. Kaiva Veita, Madonas novada bibliotēkas IS Alise sistēmas administratore- 

protokoliste 

4. Ineta Zvirgzdiņa, Madonas novada Bērzaunes pagasta bibliotēkas vadītāja  

5. Rita Moroza, Madonas novada Barkavas bibliotēkas vadītāja 

6. Vēsma Nora, Cesvaines novada Cesvaines bibliotēkas vadītāja – KBP 

priekšsēdētājas vietniece 

7. Sarmīte Dreiblate, Ērgļu novada Ērgļu bibliotēkas vadītāja  

8. Biruta Ēķe, Lubānas novada Lubānas bibliotēkas bērnu nodaļas vadītāja  

9. Teresija Ivenkova, Varakļānu novada Murmastienes pagasta bibliotēkas 

vadītāja  

 

Bibliotēku akreditācija 

Saskaņā ar vietējās nozīmes bibliotēku akreditācijas procesu, atkārtota 

akreditācija paredzēta 2012.gadā un 2013.gadā, taču darbs pie bibliotēku pakalpojumu 

pieejamības, attīstības notiek nepārtraukti finanšu, cilvēkresursu un citu iespēju 

robežās. Semināros regulāri tika runāts par akreditācijas jautājumiem un gatavošanos 

šim procesam.  

 

Sadarbība ar skolu bibliotēkām. 

Lai nodrošinātu bibliotēku darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu, vairāku 

gadu garumā turpinās laba sadarbība ar skolu bibliotekāriem.   

Skolu bibliotekāri aicināti piedalīties ikmēneša Madonas novada bibliotēkas 

rīkotajos semināros.  

Ar IIS Alise 2011.gadā darbu uzsākušas 2 bibliotēkas, kopā 9 skolu 

bibliotēkas strādā ar sistēmu, saņemot kvalitatīvu profesionālu palīdzību no IIS Alise 

administratores K. Veitas.   
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Ļoti veiksmīga ir sadarbība ar Madonas novada skolu bibliotēku metodiskā 

darba koordinatori Gitu Eiduku Madonas Valsts ģimnāzijā.   

 

Sākumapmācības praktikums 

2011. gada no 2.-17. maijam tālākizglītības sāķumapmācības praktikumu pēc 

24 stundu programmas apguva Varakļānu tautas bibliotēkas bibliotekāre Lilija 

Latkovska.   

 

Personāla maiņa  

No 35 pašvaldību publiskajām bibliotēkām ar kopējo bibliotekāro darbinieku 

skaitu –52 šajā gadā kadru izmaiņas bijušas 4 bibliotēkās: darba attiecības tika 

pārtrauktas 2 Madonas novada bibliotēkās: Dzelzavas pagasta 1. bibliotēkā ar Lidiju 

Andersoni un Kalnavas pagasta bibliotēkā ar Vinetu Vorslovu, jo šajās pagastu 

bibliotēkās līdz šim bija 2 darbinieki. Ļaudonas bibliotēkā no bērna kopšanas 

atvaļinājuma atgriezās Sarmīte Bārbale, līdz ar to Aija Jakubjaņeca, kas aizvietoja, 

strādā tikai Sāvienas bibliotēkā. Jauna darbiniece ir Varakļānu tautas bibliotēkā- Lilija 

Latkovska, jo vadītāja Līga Sondore atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā.  

 

Bibliotēku apmeklējumi  

 Aizvadītajā gadā tika apmeklētas visas bibliotēkas, dažas bibliotēkas 

apmeklētas vairākas reizes.  

13. maijā notika Varakļānu novada Stirnienes bibliotēkas jauno telpu 

iesvētīšanas svētki.  

 

Bibliotēku apmeklējumi 2011. gadā: 

 

Nr. 

p.k.  

Bibliotēkas nosaukums  1.pusgads  2.pusgads 

 Madonas novads    

1. Madonas novada bibliotēka    

2. Aronas pagasta Aronas bibliotēka  22.12. 

3.  Aronas pagasta Kusas bibliotēka   30.11. 

4. Aronas pagasta Viesienas bibliotēka   30.11. 

5.  Barkavas bibliotēka    06.10. 

6.  Barkavas pagasta Stalīdzānu bibliotēka   06.10. 

7.  Bērzaunes pagasta bibliotēka   21.12. 

8.  Dzelzavas pagasta 1. bibliotēka   04.10. 

9.  Dzelzavas pagasta 2. bibliotēka  04.10. 

10. Kalsnavas pagasta bibliotēka   20.12.. 

11. Lazdonas pagasta bibliotēka   22.12. 

12. Liezēres pagasta bibliotēka   30.11. 

13. Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka   30.11.  

14. Ļaudonas pagasta bibliotēka  20.12. 
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15. Ļaudonas pagasta Sāvienas bibliotēka  20.12., 27.12. 

16. Mārcienas pagasta bibliotēka  20.12. 

17. Mētrienas pagasta bibliotēka  20.12. 

18. Ošupes pagasta bibliotēka  05.10. 

19. Ošupes pagasta Degumnieku bibliotēka  05.10. 

20. Praulienas pagasta bibliotēka   05.10.. 

21. Praulienas pagasta Saikavas bibliotēka  05.10. 

22. Sarkaņu pagasta bibliotēka  04.10. 

23. Sarkaņu pagasta Biksēres bibliotēka   04.10. 

24. Vestienas  bibliotēka   21.12. 

 Cesvaines novads    

25. Cesvaines  bibliotēka   04.10. 

26. Kraukļu bibliotēka    04.10. 

 Ērgļu novads    

27. Ērgļu bibliotēka   21.12. 

28. Jumurdas bibliotēka  14.12. 

29. Liepkalnes bibliotēka    21.12. 

30. Sausnējas bibliotēka   21.12. 

 Lubānas novads    

31. Lubānas pilsētas bibliotēka   27.04. 05.10. 

32. Meirānu bibliotēka  05.10. 

 Varakļānu novads    

33. Varakļānu tautas bibliotēka  06.10. 

34. Murmastienes bibliotēka  13.05. 06.10. 

35. Stirnienes bibliotēka  13.05. 06.10. 

 

Šajā gadā būtiskas izmaiņas nav vērojamas, pozitīvās pārmaiņas – remonti, 

mēbeles, iekārtojums finansu iespēju robežās veikts atsevišķās bibliotēkās, taču  

vairākumā bibliotēku tas veikts iepriekšējos gados.  

Bibliotēkās sniegtas konsultācijas neskaidros darba jautājumos, pārbaudīta 

darba dokumentācija, novērtēts bibliotēkas vizuālais iekārtojums. Situācijas ir 

dažādas, arī attieksme pret veicamajiem pienākumiem ir dažāda.  

Ikgadējā brauciena laikā bibliotēkās vizīte iepriekš nav pieteikta, tāpēc ir 

zināms risks, ka objektīvu apstākļu dēļ kāda no bibliotēkām nestrādā.  

Bibliotekāri ir allaž gaidīti Madonas bibliotēkā un zina, ka šeit tiks sniegtas 

konsultācijas neskaidros darba jautājumos, kopīgi meklēti problēmu risinājumi, 

sniegti padomi jebkurā darba jautājumā. Bibliotekāri allaž aicināti apmeklēt 

seminārus, konferences, saietus ārpus sava novada, reģiona, lai paplašinātu zināšanu 

loku un dalītos gūtajos iespaidos ar kolēģiem, joprojām liela daļa bibliotekāru 

neiesaistās šādās aktivitātēs. Diemžēl aktivitāte samazinājusies arī finansu ietekmē. 

Madonas  bibliotēkas darbinieku veikums, ko atzinīgi novērtē pagastu un pilsētu 

bibliotekāres, stimulē tālākam radošam darbam, meklējot aizvien jaunas darba formas 

un metodes.  
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9. Bibliotēku materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

 

2011. gads bibliotēkas materiālā un tehniskā  stāvokļa ziņā neatšķīrās no 

iepriekšējā. Kopumā vērtējot tas bija izdzīvošanas nevis attīstības periods.  

 

 Stāvoklis Piezīmes, 

komentāri 

Ēkas būvniecības gads 2003. gadā 

rekonstrukcija 

Ēka rekonstruēta 

atbilstīgi 

Būvnormatīviem 

Telpu kopējā platība (m
2
) 1145 m2  

Krātuvju telpas(m
2
) 73 apmierinošs 

Lasītāju apkalpošanas telpas(m
2
) 545 labs 

Lasītāju darba vietu skaits bibliotēkā 135  

Rekonstrukcijas, kapitālā vai kārtējā 

remonta gads 

2003. gadā 

rekonstrukcija 

 

Bibliotēkas pieejamība personām ar 

kustību traucējumiem 

ir  

 

Ja līdz 2009. gadam notika pakāpeniska plānveidīga bibliotēkas attīstība, tad 

līdz ar finansiālo krīzi šis process ir apstājies. 2010. gadā, optimizējot bibliotēkas 

darbību, komplektēšanas un kataloģizācijas nodaļa pārcelta no pagrabstāva  uz otro 

stāvu, tādējādi paplašinot krātuvju un tehnisko telpu platību.  

Bibliotēkas funkcionālais izvietojums pielāgots ēkas būvei, lai klientiem būtu 

ērti pieejami pakalpojumi. Bibliotēka ir izvietota 4 stāvos. 

Darbs organizēts atbilstoši klientu pieprasījumam, ērtībām. Bibliotēka piedāvā 

abonementu, tajā skaitā starpbibliotēku abonementa iespējas, 3 lasītavas un Bērnu 

literatūras nodaļu. 

Telpu izkārtojums un norāžu sistēma izveidota, pielietojot dizaina studijas 

„Grafs” pakalpojumus.  

Bibliotēkas izvietojums no funkcionālā viedokļa orientēts apmeklētāju 

ērtībām: 

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

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

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

novadpētniecības krājums, konferenču zāle, 

      3. stāvs- Bērnu literatūras nodaļa. 

Pagrabstāvā izvietotas krātuves un palīgtelpas. 

Piecas dienas nedēļā bibliotēkas apmeklētājiem ir pieejami kafejnīcas 

pakalpojumi (Bibliotēka nomā telpas kafejnīcas vajadzībām). 

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

literatūras nodaļa ir 545 m2 no 1145m2 bibliotēkas platības, nodrošinātas 137 lasītāju 

vietas (konferenču telpu ieskaitot). 
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10. Bibliotēkas personāls 

 

Kopš izmaiņām, kuras bibliotēku skāra 2009. gadā, pārejot Madonas novada 

pašvaldības pārziņā, un kopš  2010. gada finansējuma samazinājuma,  2011. gadā 

izmaiņas personāla jautājumos nav notikušas.  

Tātad 2011. gadā  bibliotēkā  strādāja 15 darbinieki  uz 12,7  slodzēm, tajā 

skaitā 11 bibliotekārie speciālisti, administrāciju- direktori un direktores vietnieci 

metodiskajā darbā ieskaitot.  

Izvērtējot darbinieku skaitu atbilstoši MK noteikumiem, jāatzīmē, ka klientu 

apkalpošanā strādājošiem 7 bibliotekārajiem speciālistiem (MK Noteikumos vienai 

pilnai slodzei atbilst 12000 iespiedvienību izsniegums), faktiski 2010. gadā uz vienu 

klientu apkalpojošo darbinieku Madonas novada bibliotēkā bija 17776 iespiedvienību 

izsniegums, jeb būtu nosakāmas 1,5 slodzes.  

Visi bibliotēkā strādājošie nozares speciālisti, direktori ieskaitot, ir ar 

profesionālo izglītību, tajā skaitā 6 ar augstāko profesionālo izglītību, 5 ar vidējo 

profesionālo izglītību, visi strādā pilnas slodzes darbalaiku. Direktorei ir sociālo 

zinātņu maģistra grāds Vadības zinātnē.  

  ES un Uzziņu lasītavas vadītāja Daiga Lapiņa studē Rēzeknes augstskolas 

Ekonomikas fakultātes Vadības zinību maģistratūras programmu. 

Tehniskais personāls:   

 saimniecības daļas vad.- 0,2 slodzes,  

 sētnieks- 0,5 slodzes 

             2 apkopējas- 0,5 slodzes katrai. 

Lai varētu kvalitatīvāk veikt bibliotekāro informācijas darbu, nemitīgi jāapgūst 

jaunas zināšanas, aktīvi jāapmeklē dažādi profesionālās pilnveides pasākumi.  

Visi Madonas novada bibliotēkā strādājošie speciālisti ir pilnveidojuši un 

papildinājuši izglītības un zināšanu līmeni, piedaloties dažādos semināros, 

konferencēs, kursos, dalība kuros ir rūpīgi plānota atbilstoši darba specifikai un 

nepieciešamībai. 

Tālākizglītības jomā galvenais akcents, lielākā vērība vērsta uz 

informācijas tehnoloģiju pielietojuma apguvi, IS izmantošanas prasmju 

padziļināšanai, paralēli pilnveidojot gan tradicionālās, gan digitālā darba metodes.   

Ik gadu bibliotēkas darbinieki plānveidīgi tiek komandēti dalībai 

tālākizglītības pasākumos, nopietni izvērtējot dažādus tālākizglītības piedāvājumus. 

 

2011. gadā apmeklētie tālākizglītības pasākumi:  

 

Nr. 

p.k. 

Datums Nosaukums Piedalījās 

                                  Apmācību kursi 

1 01- 03. 2011 ”Pašvaldību jaunatnes lietu speciālistu L. Veckalniņa  
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apmācības programma 

2 16.03.2011 Lietišķā etiķete A Prpfesionālās pilnveides 

programma SIA „AS Kursi” Valmierā  

D. Puķīte 

I. Saulīte 

3 5. 05.2011 Dokumentu vadības sistēmas Namejs lietotājs L. Veckalniņa  

4 19.10.2011 „Jaunākā Latviešu literatūra” profesionālās 

pilnveides apmācību projekts „Jauni laiki – 

jaunas prasības bibliotekāriem” Gulbenē  

K. Veita, S. Radiņa  

R. Krievāne, D. Puķīte 

5 28.10.2011 „BIS Skolu Alise. Cirkulācija. Mācību modulis” 

. SIA  Alise  

K. Veita 

6 29.11.2011 „Krājuma glabāšana- teorija un prakse. Prasmes 

un iemaņas bibliotēkas krājuma labošanā” 

profesionālās pilnveides apmācību projekts 

„Jauni laiki – jaunas prasības bibliotekāriem” 

Gulbenē 

R. Kozlovska, D. 

Puķīte, R. Krievāne 

                                  Semināri 

1 22.02.2011 

 

EDIC ESIP un ES informācijas tīklu seminārs. 

ES māja. Rīga 

D. Lapiņa 

2 11.03.2011 „Uzdrīksties izmainīt” EDIC Vlamierā D. Puķīte 

D. Lapiņa, I. Saulīte 

3 11.03.2011 Brīnumainā Eiropa Adventure Sphere Europe 

sertifikāts 

 L. Fiļipova 

4 13.04. 2011 Apmācību seminārs „Lursoft laikrakstu 

bibliotēka” V. A. KIS 

D. Puķīte I. Saulīte 

R. Krievāne, V. 

Ločmele, L. 

Veckalniņa, S. Radiņa 

D. Lapiņa K. Veita, D. 

Aleksandrova, L. 

Fiļipova, R. Kozlovska  

5 19.04.2011 EDIC ESIP un ES informācijas tīklu seminārs. 

ES māja. Rīga 

D. Lapiņa 

6 20.04.2011 ESF projekts „Kompleksi atbalsta pasākumi” 

NVA 

I. Saulīte 

7 11.05.2011 „Vienotais pakalpojumu portāls www.latvija.lv”  

 V. A. KIS 

D. Puķīte R. Krievāne, 

V. Ločmele, L. 

Veckalniņa, S. Radiņa 

D. Lapiņa K. Veita, D. 

Aleksandrova, L. 

Fiļipova, R. Kozlovska 

8 18.,19. 2011 Latvijas zinātnisko, speciālo un publisko 

bibliotēku direktoru 2011. gada pavasara 

sanāksme Daugavpils  

D. Puķīte 

9 15. 06.2011.  Reģionu galv. bibliotēku metodiķu seminārs 

Rīga  

D. Puķīte 

http://www.latvija.lv/
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10 18. 08.2011   Sabiedriskā apspriede par Nacionālās identitātes 

un sabiedrības integrācijas politikas 

pamatnostādņu 2012.- 2018. gadam projektu. 

Madona 

D. Puķīte 

11 31.08.2011 „Kā dabūt jauniešus uz bibliotēku „ Gētes 

institūts 

L. Fiļipova 

12 11.10.2011 „Preventīvie pasākumi cilvēku tirdzniecības 

mazināšanā”Biedrība Droša māja. Rīga  

D. Lapiņa 

13 20.10 2012 „E- prasmes nodarbinātībai” LIKTA Rīgā   L. Veckalniņa  

14 27.10.2011 „Ideju un sadarbības spēks. Izaicinājumi un 

risinājumi Vidzemes reģiona galvenajās 

bibliotēkās  

D. Lapiņa, S. Radiņa  

R. Krievāne, D. 

Aleksandrova  

15 2.11.2011  Mācību seminārs krājuma komplektēšanas 

speciālistiem. LNB Rīga 

 D. Aleksandrova 

16 14. 11. 2011 Diskusiju seminārs „Kas būtu jāņem vērā, 

izstrādājot pašvaldību attīstības programmu 

kultūras noarē  

D. Puķīte 

I. Saulīte 

17 21.11.2011 Latvijas zinātnisko, speciālo un publisko 

bibliotēku direktoru 2011. gada rudens sanāksme 

I. Saulīte 

                               Konferences  

1 12., 13. 

04.2011 

Latvijas bibliotekāru 10. kongress „Brīva  

piekļuve zināšanām: pastāvīga progresa 

veicināšana. Rīga 

D. Puķīte 

L. Fiļipova 

2 9.05. 2011.   Izglītība un kultūra- Eiropas reģionu attīstības 

platforma VA Valmierā  

D. Puķīte, D. Lapiņa 

L. Veckalniņa  

3 13.05.2011 „Grāmata ir t@vā bibliotēkā... tavā filmā „LNB 

BAI  un LBJLP zinātniski praktiskā konference 

L. Fiļipova 

4 13.,14.07.2011 „Bibliotēkas virzībā uz attīstību un kvalitāti” LBB 

VN 14. konference Gulbene 

D. Puķīte. Veckalniņa,  

5 10. sept.   Publiskā diskusija  ‘Kā Latvijas bērnus motivēt 

lasīt” 

D. Puķīte 

6 13., 14. okt  Bibliotēka. Sarunas par vērtībām  V.A. KIS   D. Puķīte 

I. Saulīte 

7 4.,5.11. 2011 Informācijas sniedzēju forums- 2011 „Šodienas 

atbildība un izaicinājumi- stabilitātei un izaugsmei 

rītdien. Jūrmalā  

D. Lapiņa  

8 16.11.2011  Bibliotēkas – tagad, kopā ar sabiedrību, par 

bērniem”Vidzemes novadu bērnu un skolu 

bibliotēku darbinieku konference 

L. Fiļipova 

9 25. 11. 2012 Diskusija par Vidzemes nākotni, par Vidzemes 

ilgtermiņa attīstības scenārijiem   

I. Saulīte 
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11. Finansiālais nodrošinājums 

 

Ja 2010 gads līdzīgi kā 2009. gads Madonas novada bibliotēkā finansējuma 

ziņā sākās ar 15% atalgojuma samazinājumu bibliotēkas budžetā, kopējā budžeta 

samazinājumu, finansiālajam nodrošinājumam noslīdot atbilstoši laika periodam 

2006, 2007. gadā, tad 2011. gada finansējums bibliotēkas darba nodrošināšanai atbilst 

2006. gada līmenim.    

   

2010. gads iezīmējās ar finansējuma modeļa maiņu. Bibliotēkas darbību 

nodrošināja Madonas novada domes finansējums, reģiona galvenās bibliotēkas 

funkcijas daļēji finansēja  - Cesvaines, Lubānas, Varakļānu  novadu pašvaldības.  

 

2011. gada finansējuma piešķīrumu bibliotēkas funkciju nodrošināšanai var 

raksturot kā izdzīvošanas budžetu.  

Gada nogalē, pamatojoties uz to, ka bibliotēkas darbinieki slimoja, 

ieekonomēto darba algu fonda finansējumu, veicot budžeta grozījumus, ļāva izmantot 

atsevišķiem bibliotēkas infrastruktūras uzlabojumiem - darbiniekiem nomainīti 3 

datorkomplekti, Bērnu literatūras nodaļai nopirkts televizors, CD atskaņotājs, 

atsevišķi inventāra priekšmeti.  

 

Papildus finansējuma ienākumi tiek plānoti, tomēr tos mūsdienu mainīgajos 

apstākļos prognozēt viennozīmīgi nevar. Šie ieņēmumi tiek ievirzīti pamatbudžetā, 

tajās sadaļās, kurās finansējums ir vairāk nepieciešams. Bibliotēkas maksas 

pakalpojumu ieņēmumi pamatā sastāv no telpu nomas maksas, stabilu, bet nedrošu 

finansējuma daļu nes kafejnīcas telpu nomas maksa.  

 

Ieņēmumi (Ls) 

Atlikums no 

g. sāk.  

 

895 2  

 2005 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Madonas raj. 

padome 39885 47792 66569 87807 84614   

Madonas pils. 

dome 26489 31939 43521 48323 33489   

Madonas 

novada 

pašvaldība      89748 86353 

Citi finans. 

avoti 10627 11896 9380 8354 4765 5106 4940 

Finansējums 

kopā 77001 91627 119470 144484 122868 94854 91293 
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Finansējums 2010.  un 2011. gadā 

(Ls) 

5106

89748

4940

86353
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Finansējums (Ls) 2011. gadā 

95%

5%

Madonas novada

dome

Citi finans. avoti

 
Izdevumi (Ls) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Bruto darba samaksa 41020 49977 64494 80227 64284 55407 51002 

VSAOI 9426 11438 14932 19330 17112 14115 12965 

Krājuma kompl. 6968 8633 13400 16405 15500 5819 6046 

Informāc. tehnol. 2959 2146 2811 1909 4026 1694 1164 

Pārējie 15878 17115 17849 25552 20823 17819 17711 

Kapitālie izdevumi 750 1423 6877 1063 0 0 1446 

Kopā 77001 90732 120363 144486 121745 94854 90334 
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Izdevumi (Ls) 2011.g.

56%

14%

7%

1%

20% 2%

Bruto darba samaksa VSAOI

Krājuma kompl. Informāc. tehnol.

Pārējie Kapitālie izdevumi

 
 

Finansējums krājuma komplektēšanai 

 2005. 

gads 

2006. 

gads 

2007. 

gads 

2008. 

gads 

2009. 

gads 

2010. 

gads 

2011. 

gads 

Iedzīvotāju skaits 9320 9242 9125 8981 8857 8527 8672 

Izmaksas uz 1 

iedz. 

0,74 0,93 1,46 1,82 1,75 0,66 0,69 

 

 
Finansējums krājuma komplektēšanai Madonas novada bibliotēkā (Ls) 

2005. - 2011 

 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 

Grāmatām 5150 6174 10432 12722 12842 4053 4272 

Periodiskajiem 

izdevumiem 

1679 2449 2968 3243 2500 1616 1659 

Elektroniskajiem 

izdevumiem 

93 10  440 155   

Citiem 

dokumentiem 

46    3  115 

Kopā 6968 8633 13400 16405 15500 5669 6046 

 

 2005.g. 2006.g. 2007.g. 2008.g. 2009.g. 2010.g. 2011.g. 

Kopējais budžets 77001 91627 119470 144484 122868 94854 91293 

Pašvaldības 

finansējums 

66374 79731 110090 136130 118103 89748 86353 

Citi ienākumi 10627 11896 9380 8354 4765 5106 4940 
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12. Kopdarbība ar pašvaldības un citām institūcijām. 

Publicitāte 

 
Bibliotēkai kā multifunkcionālai pašvaldības budžeta iestādei ir sava noteikta darba 

specifika. Sadarbības iespēju paplašināšana bibliotēku vidē ļauj optimālāk veikt 

bibliotēku pamatuzdevumu – sniegt kvalitatīvus un operatīvus informācijas 

pakalpojumus, ļauj racionālāk organizēt bibliotekāro darbu, nodrošina ne tikai datu, 

bet arī ideju apmaiņu, citu pieredzes apguvi.  

Pie būtiskākajiem sadarbības līgumiem, kuru ietvaros notiek aktivitātes minami: 

 Kopš 2005. gada ir izveidojusies laba sadarbība starp trim rajoniem 

Gulbeni, Madonu un Alūksni, vienojotie par kopdarbību EK EDIC 

projektā. Attīstot sadarbību, 2009. gada sākumā parakstīts 

trīspusējs sadarbības līgums nākošajam projekta periodam starp 

Gulbenes, Madonas un Alūksnes bibliotēkām projekta 

„Ziemeļaustrumlatvijas EDIC Gulbenē 2009.-2013.g.”ietvaros. 

 2007. gadā Madonas rajona bibliotēkas Eiropas Savienības 

informācijas punktā tikās Madonas rajona bibliotēkas, Raplas 

apriņķa (Igaunija) bibliotēkas un Anikšču rajona (Lietuva) 

publiskās bibliotēkas direktori, lai ilggadējas daudzpusīgas un 

veiksmīgas sadarbību rezultātā svinīgi parakstītu Sadarbības 

līgumu, kurā puses arī turpmāk apņemas sadarboties 

bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes jomās. Diemžēl līdz ar 

krīzes iestāšanos sadarbība ir pierimusi.  

 2008. gada pavasarī tika parakstīts beztermiņa sadarbības līgums ar 

Madonas pansionātu, kur puses vienojās par savstarpēju sadarbību 

iespieddarbu nodrošināšanā pansionāta iemītniekiem.  

  Aktīva sadarbība izveidojusies ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, 

kā rezultātā  2010. gada sākumā  noslēgts korporatīvās sadarbības 

līgums.   

Par spīti grūtībām ir svarīgi uzturēt sadarbības saiknes, veidojot ilgtspējīgas 

partnerattiecības, jo tas ir ieguldījums un lielā mērā arī garants attīstībai.  

Līdzīgi attīstās sadarbība ar visām pilsētas kultūras un izglītības iestādēm- 

Madonas novadpētniecības un mākslas muzeju (kopīgi viesi, kopīgas saimnieciskās 

lietas, organizētas atsevišķas uzstāšanās  bibliotekāru semināros, muzeja aktivitātēs), 

Bērnu un jauniešu interešu centru, kultūras namu, mūzikas skolu, Madonas valsts 

ģimnāziju u.c. (literatūras apskati,  informācijpratības stundas, kopīgi organizēti 

pasākumi).  

Madonas bibliotēka vienmēr ir centusies piedāvāt klientiem interesantu un 

saturiski bagātu piedāvājumu, un tas ir iespējams sadarbojoties. 

2011. gadā bibliotēkā organizētas 91 dažāda aktivitāte un tematiski pasākumi, 

140 dažādas izstādes.  

Bibliotēkas publicitātes jomā ir nostiprinājusies laba sadarbība ar reģiona 

laikrakstu „Stars” - regulāra informācija par bibliotēkas aktivitātēm ( Skat. Pielikumu 
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Madonas novada bibliotēka publikācijās).  Informācija par bibliotēkas pakalpojumiem 

un aktivitātēm tiek publicēta  arī „Madonas Novada Vēstnesī”. 

Internetā informācija par Madonas novada bibliotēku pieejama Madonas novada 

mājas lapā: www.madona.lv, Madonas novada bibliotēkas mājas lapā 

www.madona.lv/biblioteka 

 Pārskata periodā par bibliotēkas aktivitātēm regulāri sniegta informācija 

Madonas pilsētas pārvaldes informatīvajās sanāksmēs. 

2011. gadā, pateicoties Ērgļu novada pašvaldības R. Blaumaņa memoriālajā 

muzeja „Braki” un biedrības „Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums” 

rūpēm, iznākusi grāmata „Blaumanis mācīja labu vien” – 55 autoru, arī mūsu 

novadnieku veltījuma dzejoļi R. Blaumanim un 23 skolotāju radošie darbi. Šajā 

grāmatā teikts paldies arī Madonas novada bibliotēkai par labu padomu, ieteikumiem, 

par kopīgu dzejoļu meklēšanu, faktu pārbaudi, precizēšanu. Otra grāmata, kas 

iznākusi 2011.gadā ar pateicības vārdiem Madona novada bibliotēkas darbiniekiem 

par atsaucību, ir: „ Karojošā atmiņa” - N. Muižnieka un V. Zelces redakcijā. 

Madonas novada bibliotēkas sniegtos pakalpojumus atzinīgi novērtē bibliotēkas 

apmeklētāji: 
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13. Veiksmes stāsti 

 

 Kā saistošu veiksmes stāstu  var minēt  Madonas novada 

bibliotēkas organizētos Grāmatu svētkus.  

Šis bija 2011.gada veiksmīgākais pasākums, jo: 

1) Piedāvāja plašu aktivitāšu programmu ikvienai sociālajai grupai; 

2) Nodrošināja gan informatīvi-izglītojošo, gan izklaidējošo funkciju; 

3) Nodrošināja visplašāko sadarbību ar dažādām valsts un pašvaldības 

institūcijām; 

4) Pulcināja ievērojamu apmeklētāju skaitu; 

5) Notika vienlaicīgi vairākās vietās, piedāvājot iespēju bibliotēkas 

sadarbības partneriem – pirmsskolas izglītības iestādēm un 

vispārizglītojošajām skolām izvēlēties sev vēlamos viesus; 

6) Nodrošināja ne tikai Madonas novada bibliotēkas, bet visas Madonas 

atpazīstamību un publicitāti dažādos medijos; 

7) Bija veiksmīgs līdzeklis bibliotēkas kopējā tēla veidošanai un 

stiprināšanai. 

8) Grāmatsvētku programmu apmeklēja vairāk nekā 1200 svētku 

dalībnieku.  

 

 Kā otru veiksmes stāstu varu minēt Lattelecom sociālās atbildības 

projekta Pieslēdzies, Latvija! ietvaros gūto dāvinājumu - pilnībā 

aprīkotu portatīvo datoru, lai bibliotekāri varētu doties uz mājām 

iemācīt datorprasmes tiem cilvēkiem, kuri dažādu iemeslu dēļ paši 

nevar apmeklēt bibliotēku. 22.septembrī Madonas novada bibliotēka 

aizsāka "Trešā tēva dēla" ierosināto akciju "Bibliotēka dodas pie 

lietotāja", apmācot Madonas pansionāta aktīvākos un ieinteresētākos 

iemītniekus datorlietošanas pamatprasmēs. 

 

 Dalība Muzeju nakts aktivitātēs. Tēma Kaimiņi un Madonas 

novadpētniecības un mākslas muzejs bibliotēkai ir tiešā nozīmē 

bibliotēkas kaimiņi. Apmeklētājiem tika piedāvātas galda spēles, 

interesenti varēja vērot Eirovīzijas dziesmu konkursu u.c.  

 

 

 
Madonas novada bibliotēkas direktore                                    I. Saulīte 

 

 

 

 

 


